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KAS GIRDĖT?
Pakajus Europoje kabo ant 

plaukelio. Bet jago jin teip 
toliau temptis, tai gali trukti 
bile diena.

Tula Chicagos panaite turi 
iezteket už vyro in laika dvie- 

I ju metu, nes pralaimėjo laižy
tas, jog Bullmueerai payms 
visa Illinojaus steita. O jago 
kaodydatas in luomą moterys
tes neatsiras, tai kas tada ?

Ant farmeriu seimo New 
Orleane, iszajszkino vienas iez 
delegatu, buk priežaste tokios 

' brangenybes yra, buk darbi- 
i įlinkai valgo už daug mėsos. 
; 0 gal vėlintu tasai farmeris 

ydant darbininkas mirtų iez 
bado. Oj!

Bulgaro-turkiezkoi karei lig 
ežiam laikui pražuvo 95,000 
kareiviu o kolera užsmaugė 
mažiause 17,000 nepriskaitant 
prie to tukstanezius ka mirė 
nuo disenterijos ir žarnines 
karštliges. Kare kasztavo su- 
rirezum §28,000,000 arba kaez 
tas iszsiuntimo vieno kareivio 
in ana svietą isznesze po $294.

hz Saint Louis 500 Bulgaru 
iszkeliavo in tevynia dalibau- 
tie balkanu kareje. Pnesz iez- 
keliavima patrijotai iszklause 
Miežiu szventu o po apvaiksz- 
cziojimui iszkeliavo ant laivo. 
- Sztai tikri patrijotai.

Ne galima pavidet laimes 
kokia patiko Franciszka Krak 
moliute kuri per 10 metu ra
dosi kliosztorije Seserų Naze 
ratoniu Ch'cage, kuri buvo su
dėjus prisiega ant viso gyveni
mo o ant galo likos iezmesta 
ant nliczios per savo drauges, 
splaikydama už tai “isztrinta 
ezlebe ’, senus marezkinius ir 
du dolerius in delną. Mergyna 
miniszkas dabar apskundė in 
suda už alga $3,600,— kaipo 
alga po $7 ant nedėlios už 10 
metu tarnavima. Geda jums ?!

Augusto menesije pribuvo 
r in rieokes pristovas Suvienitu 
j Steita 131,829 atejviu. Iez to- 
į jo skaitliaus radosi 83,939 vy- 
; n ir 47 888 moterių. Lenku

pribuvo 8,2S2 ypatų, Lietuviu 
4 1,32, Ruskiu 1,709, Židu 
1 H92, Italu 16,841 ir t. t. Su- 
j gražino 1,523 vyru ir 299 mo- 
' fenu.

Pavojingu faktu yra, jog ir 
fabrikai net pradeda atkreipi- 
let atyda ant savo darbininku, 
iryraukeeais ežio sklypo, ar 
ne.

Jago darbininkas turi užsiė
mimą fabrike, apsirgtu kokia 
liga būdamas ukesu, tai fabri
kas tokia darbininku rūpinsis 
ir jojo ezeimyna. Jago patik
ta ne ukesa kokia nelaime, tai 
fabrikantai yra kurezeis ant 
nelaimes tokio darbininko. 
Is to galima dasiprast, jog 
imasi ant tikrųjų prie tokiu 
atejviu.

Del to, jago kas turi pirmu
tines popieras— tegul stengėsi 
riiom pajėgom pasirūpint pil
tas. Da turyte gera proga 
temimo ukeeiszku popieru, 
•(staliaus, gal bus sunkiau 
tazimt jiaises.

Kudikynis ir nereikalingas 
buvo atsakimas “Keleivio.” 
Korinte nepraszeme insikiszt 
ta savo dvilekiu bet už apgar- 
rinima aeziu.

Kas kart tai daugiau duo
tai girdėt apie visoki nepa
ika Aslilando ligonbuteje,
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Metas XXIV

Iszplaukimas amerikoniszko laivo in Turkije.

Ana diena isz Filadelfijos iszplauke kariszkas laivas 
Tennessee in Konstantinopoliu ant apsaugojimo Amerikonisz 
kus padonus gyvenanezius tenais. Iszekyrent 700 kareiviu 
randasi ant laivo 5,000 baczku miltu ir 15000 buszeliu bulviu 
del tu katriems prireiks maisto.

kuri praminė “turkiszku hare
mu.” Kelos dienos adgalos li
kos innesztas skundas prie- 
szais globėjus tosios ligonbu- 
tes už apsileidimą savo priva
lumuose ir jog daktarai nepri
žiūri geriau ligoniu. Ligonbu
teje mirė Jonas Me Keru isz 
Gerardvilles ant “apendicitis’ 
nebūdamas in laika operavotu 
isz priežasties ne buvimo dak
taru ligonbuteje taja diena.

O kad toje ligonbuteje atsi- 
buna visoki bjaurus daigtai, 
tai gali patvirtyt szimtai liu
dininku visokiu tautu kurie 
radosi toje ligonbuteje prižiū
rėta ir užlaikoma per steita 
Pennsylvanijos, o tieje neturė
dami ne piningu ne prieteliu 
pasilikdavo nelaimingais ant 
viso gyvasezio arba apleisdavo 
szia aszaru pakalne.

Dabar randas su pagialba 
Legislatures darys tirynejimus 
ir perklausinejimus liūdintojo 
ant užmetinejimu nuskriaustu- 
ju.— Jau dydelis laikas!

Mete 1913 bus tris užtemi
mai saules. Pirmutinis bus 
Aprilaus 6 matytas Pasifiko 
pakraszcziuose Suv. Steitu isz 
San Francisco net lig Alaskos 
ir Idaho.

Antras Augusto 31 matytas 
Labradore, New foundland ir 
Greenlandijoi.

Treczes September™ 30 ma
tytas Cape Colony, Afrikoi ir 
Pietiniai dali. Du paskutini 
užtemimai saules ne bus maty
ti Suv. Steituose.

Trumpi Telegramai.
§ West Newton, Pa. — 

Dvideszimts kromu sudege 
milžiniszkoje ugneje kuri pa
dare bledes ant 100 tukstan- 
cziu doleriu.

§ Hazleton, Pa. — Norėda
mas perbėgti skersai uliczios 
nusipirkt “kendžiu”, 5 metu 
Jonukas Litvacz (o gal Litvai- 
tis) likos sumaltas per ejnanti 
karuka.

§ Ch:cago. — Illinojaus 
steite nuo prasidėjimo me
džiokles likos užmuszta 92 
medžiotojai o 51 sužeido.

ISZ AMERIKOS.
Užmusze savo sesute 

nežinant.
Plymouth, Pa. — Kaip tai 

tankei atsitinka, jog ginklas 
rankosia vaiku buna priežaste 
nelaimingu atsitikimu ir žu- 
dinseziu kaip tai vela atsitiko 
czionais. J uozas Streszkevi- 
czius 15 metu senumo ejdamas 
ant medžiokles, buvo tosios 
nuomenes, jog karabinas bu
vo neužprovintas, atkiszo liau- 
pa in savo 9 metu sesere Ma. 
riuka, patraukė vamždi ir szu- 
vis puolė in krutinę. Mergaite 
atliko ant vietos. Sudas pa- 
liuosavo broli kuris labai gai
lesį už savo papildyta klaida.

Moteres tame kaltos.
Bridgeport, Conn. — Ant 

laikyto czionais baliaus, tūlas 
vyras nužvelgė, jog vienas isz 
jaunu žmonių kybo už daug 
prie jojo pacziules. Žodis nuo 
žodžio atėjo prie barnio ir 
musztynes. Ant gilukio pribu 
vo palicije ir užbėgo tolimes
nio praliejimo kraujo. Tame 
kaltos daugiause paezios mo
teres, kuriuos naktimis tran
kosi ant szokiu su visokeis 
sportukais. Geri vyrai nepave- 
line savo moterėlėms ant to ir 
daugiau prižiūri savo paežiu- 
les.

Gerai kad ir Lietuves 
panaszei padarytu.

Philadelphia. — Poni Sto- 
kovekiene, pati perdetinio 
mieetiszkos orkieetros su dau
geli ženklivome amerikonkoms 
uždėjo ana diena Susivieniji
mą moterių, kuriu tykslas bus 
rūpintis nelaimingoms atej- 
veme in czionais. Stakowekie- 
ne kalba, jog jiai paežiai da
vėsi matyt daugeli nelaimingu 
atsitikimu. Mergynos pribuvia 
in czionais ant uždarbiu tan
kei papuola in dydeli varga ir 
nelaime o tankei papuola in 
rankas kupeziu gyvojo tavoro. 
Ant tokiu tai nelaimingu at
ejviu ketina turėti apgloba 
idant nepapultu in rankas ra- 
kaliu. Ar ne butu gerai, idant 
ir ženklivesnes Lietuves su
tvertu panaezu Susivienijimą 
Moterių?

I užniuszti 37 sužeisti ant 
geležkelio.

Philadelphia. — Ekspresi
nis trūkis ant Pennsylvanijos 
geležkelio, žinomas kaipo 
Cleveland, Cincinnati and 
Chicago Express, nusirito nuo 
sztangu arti Glenlock, 25 mi
les nuo Filadelfijos. Keturi 
vagonai nusirito 20 pėdu že
myn nuo kalnelio. Truki 
trauke dvi lokomotivos, nes 
tosios užsiliko ant sztangu. 
Keturios ypatos likos užmusz- 
tos o 37 sužeistos isz kuriu ke
los mirs. Butu buvę dydesne 
nelaime nes ant gilukio visi 
vagonai buvo plieninei.

Paczedus sūnelis
Shamokin, Pa. — Owen 

Levytt, nusistebėjo labai ižgir 
dės savo ■: sūneli vela praszant 
piningu ant praleidimo. Senas 
Levytt’as isz jaunu dienu nie
kad neturėjo graszio ant pra
leidimo ant nieku ir geide sa
vo sūneli pratyt prie czedini- 
mo. Dirstelejas ant savo sūne
lio užklausė: “Asz tau duodu 
kas nedelia ant praleidimo po 
kelis dolerius, bet kiek tu už- 
czedinai isz to?” Sūnelis nu
džiugęs atsiliepe: “Teveli ma
no, asz užezedinau jau dt. 
tukstaneziu kuponu isz pape- 
rosu.” Tėvas dirstelejas ant 
teip paezedžio sunaus, padavė 
deszimts doleriu atsiliepda
mas: “Gerai sūneli, esi labai 
paczedus, suezedink da tuke 
tanti kuponu ir nusiunsk in 
kompanije idant tau prisiuns- 
tu graba o busiu užganadytu.” 
Kaip laikraszczei pranesza, tai 
sūnelis gylei ant tėvo žodžiu 
užsimislino ir nuo tos dienos 
pamėtė rūkęs paperosus.

Vela raganius—eudadaris 
suymtas per pacztynia 

valdže.
Chicago. — Pacztine valdže 

turi gana darbo su teip prasi- 
minuseis raganeis, magikais ir 
eudadareis. Ne senei areszta- 
vojo garsinga Pupauski už ap- 
gavista nes tomis dienomis pa
sisėmė aresztavoti koki tai 
“profesori Lanorda” — atras
tojo seklu isz obuolokunJe 
va buvo padovanojus Adomui 
rojuje ir garsingos Aladino 
lampos su kuriuos pagialba 
galima buvo praszalint visas 
piktas dvases.

Tasai apgavikas turėjo net 
15 visokiu slaptybių, kurias 
pardavinėjo kvailiams nuo ke- 
turiu lig deiz'mts doleriu. Už 
$3,50 priversdavo vagius ant 
sugrąžinimo pavogtu piningu. 
Apvogtasis turėjo atsiklaupt 
priesz taisės obuolines sėklas 
kurioms Jeva padovanojo Ado 
ma rojuje ir turėjo savo pra- 
pra-pra bobutei Jevai apsa
kyt, kaip vagista atsitiko. Ne
kalbėdamas nieko in savo pa- 
ežia per tris dienas. Po tokiam 
užkeikimui iszejti po trijų die
nu ant uliczios o pirmutinia 
ypata kokia sutikdavo tai bu
vo vagis.

Žinojo kaip priversti kara 
laites ir kuningaikezeziutes 
prie meiles už ka ymdavo $3- 
75. Už $5 00 parduodavo slap 
tybe kaip sugražyt pabėgusia 
paezia nuo vyro arba vyra 
nuo paezios.

Kvailei davėsi apsigaut 
“profesoriui Lanordui” bet 
Dede Samas pasakė kad ir 
kvailiu nereike apgaudinėt už 
tai pastate jin po 1500 doleriu 
kaucijos. Teip tai užsibaigė 
puiki atejtis “iszmanelio iez 
tolimu rytu” Iccnininko seklu 
iez Jevos ir Adonrnio obuolio 
ir Aladino lampos. Jojo tikra 
pravarde badai yra Feliksas 
Markeviczius.

Gyme nevalninku - pali
ko 810,000.

Allentown, Pa. — Kada 
paskutinis testamentas Calebo 
Nelsono, 80 metu murinas li
kos atidarytas, pasirodė jog 
senelis turėjo užsiezediniae 
$10,000, kuriuos padalino del 
likusiu gyminiu. Nelsonas bu
vo nevalninku da prie genero
lo Granto o per daugeli metu 
radosi už tarna czionaitiniam 
hotelije.

Kiek sunaudojo dantų 
Amerikonai.

Washington, D. C.— Kaip 
žinoma, svarbiausia iszdirbeja 
dirbtiniu dantų yra Amerika. 
Suvienytose Valstijose ju isz 
dirbimu užsiima 15 didžiuliu 
nJsbriku. Tie pabrikai iezdirba 
kiekviena meta po 18 milijo
nu dirbtiniu dantų, kurie su
vartojami ligi vieno. Ameri
koje, kaip žinoma, labai prasi- 
p’atines plombavimas dantų 
auksu ir nesziojimas dirbtiniu 
ri mtu isz to metalo. Prekybo 

j departamentas iszskaitliavo, 
If’d tam tikslui Suvienytose 
v alstijose vienais praėjusias 

getais suvartota aukso už du 
;• puse milijono doleriu.

Visi apgauna tuos, ka ne
skaito i laikraszcziu.

Philadelphia. — In ezionai- 
tinia palicije atėjo kokis tai 
J-ozas Ulaitis su skundu, buk 
js m nežinomi apgavikai pavo
gė 230 doleriu ant trūkio ka- 
d£ važiavo isz Detroito. Sėdė
damas vagone, priėjo prie jo 
du nepažinstami vyrai kurie 
po trumpam laikui szirdingai 
su juorn susipažino o vienas 
isz ju melde Juozo ydant pri- 
ymtu ant paslėpimo masznele 
su $3,000, nes bijojo prie sa
ves laikyti tiek piningu, nes 
pribuvia in Filadelplnje da 
kas juos apiplesz. Lengvatikis 
ITaitis1 priėmė masznele ir 
saugojo kaip savo akies. Ka
da pribuvo in Filadelfije, ne
pažinstami pranesze Ulaicziui 
idant jiems duotu nors kiek 
piningu savo, nes maszneleje 
randasi tik 500-tines bumasz- 
kos o kada iszlips isz trūkio 
gales bumaszkas permainyt 
banke ir savo piningus atims o 
likusius jiems atiduos paženk
lintam hotelije. Ulaitis davė 
apgavikams 230 dolerius o tie
je kagreieziause dingo terp pa- 
sažienu. Kada atydare masz
nele, rado tik sukirpytas po- 
piereles ir skudurine....

Yra tai senas “trikeas” ap 
gaviku o kuri daugiause nau
doje aut tokiu, ka ne skaito 
jokiu laikraszcziu.

Didžiausi daigtai ant 
svieto.

* Ilgiausia dratine tvora 
ant svieto randasi Australijoj 
turinti 1236 miliu ilgio. Ant 
tojo pleciaus augina kralikus

* Didžiausiu tuneliu ira Sz. 
Gotardo, Szvaicarijoj, ant ke 
lio terp Luzerne o Medeolano. 
Ilgio turi 9į miliu o kasztavo 
suvirezum 45 miliardus dole
riu.

* Didžiausiu muru ira mū
ras kiniszkae, iszmurintas me 
te 200 priesz užgimimą Chris- 
tušo. Ira 128 0 miliu ilgio, 20 
pėdu storio ir 25 pėdas auksz- 
czio.

* Didžiause’statine (baczka) 
randasi Nurymberge o kuri 
ira 51 pėdas aukszczio o 105 
aplinkui laike balaus iezkelto 
ant tos intencijos, radosi vi 
durije tosios etatines euvir- 
szum 500 svecziu neskaitant 
tarnu ir muzikantu.

Paveikslai isz Balkanu kares.

Turkije yra pasilikus kelis tukstanezius metu užpakalije 
europines civilizacijos visame. Del gabenimo kariszko mate- 
rijolo naudoje jauezius o kareiviai turi dapirkt reikalingus 
dalikus kas kiszaei kareiviszko suredimo nuo perloriu ant uli- 
cziu kaip tai paveikslai parodo.

Isz Kares Lauko.
j; Athenai. — Už tai kad 

Lucejonas Katherasidae 19 
metu senumo Graikas kuris 
pabėgo iez tautiszku kariume- 
niszku glitu ir nenorėjo ka
riauti už tevynia, jojo tėvas 
nukirto jam galva su kiryiu.

į' Sofia. Dvi dvizijos tur- 
kiezku rezervistu pasidavė Bul 
garams arti kaimo Marhamli. 
In nelaisve gavosi 252 apicie- 
riu, 8879 kareiviai, 1000 ark
liu, 8 dydeles armotas ir dvi 
mažesnes su daugeli ginklu.

J Žiemiu puseje serbai už
kariavo Tetova ir Prizriena. 
Uskiube serbai atėmė "isz tur. 
ku 98 patrankas (kanuolee); 
czionai pribuvo net serbu 
karalius Petras.

Visose iez turku atimtuose 
miestuose, serbai ir bulgarai 
invede savo valdžia ir pastate 
savo valdininkus.

Juodkalnijos pietinarmi- 
ja vis dar laiko apgulusi mies
tą Skutari. Žiemine armija 
užėmė Ipeka.

Greku kariumene užėmė 
Veriju, Samofraki sala, Anogi 
kaima ir keletą turku kares 
punktu; taip-pat grekai paė
mė Tazos irlmbros salas; tokiu 
budu dabar grekams atviras 
kelias in Dardanelius.

Greku minininkas paskan
dino Salonikų inplaukoje tur
ku ezarvuoti “Feti”. Mininin
kui prisėjo labai 'pavojingu ke 
liu plaukti ir paleisti mina in 
minėta laiva ir vėl laimingai 
sugrįžti atgal.

Pareina žinios, jog Saloni
kuose turkai iszpjove daugybe 
krikszczioniu ir žydu.

Delei apsaugojimo krikszczio 
niu atvažiava in Salonikus du 
Anglijos laivai, bet jiems už 
ginta iezleisti savo žmones ant 
kranto.

Austrijos laivynui taip-gi 
duota paliepimas buti’gata- 
vam, jeigu kas nors svarbaus 
atsitiktu Salonikuose.

Konstantinopolyje didis su
judimas. Turkai Priesz svetim 
tauezius baisiai insiute. Sveti
mu szaliu didžiosios vieszpa- 
tijos priėmė priemones, kad 
apsaugojus nuo iszskerdimo 
svetimtauezius.

Turkija kreipėsi [prie Egip
to su praszymu kariezkos pa- 
gelbos delei to eina tarybos 
tarp Londono, Kairo ir Kon 
etantinopolio. Invežimas in 
turku kares lauka reikalingu 
prie kariavimo daiktu, — 
didžiai apsunkintas: ypacz 
trūksta valgomu produktu. 
Pristatyme maisto ir visu kares 
daigtu. turku puseje didžiau
sia betvarke, deleito visos tur
ku armijos jiegos puola žemyn.

Austrijos ir Vokietijos vals- 
tibes gyslos stipriai įtemptos. 
Austrija manosi, neapseisianti 
be kares. Czekija, Moravija 
ir Silezija stengiasi duoti kiek 
galėdamos kariaujanezioms 
Balkanu vieszpatijoms pagel- 
ba.

Isz viso ko matosi, kare ne
greit dar baigsis. Kada szi ka
re baigsis, kuomi ir kokios jos 
bus pasekmes — niekas negali 
isz anksto pasakyti. Tad reikia 
tik sekti, pagal laikraszcziu 
apraszama, kad bus galima 
turėti supratima, kaslink da
bartines politikes.

* Didžiauses varpas randa
si maldnamij Budda Tokioj, 
Japonijoi. Svėrė 1 700,000 
svaru o ira 4 kartus didesnis 
už varpa “car — kolokol” 
Moskvoje.

* Didžiause skerdinieze 
galviju (stateihauz) randasi 
Chicage, vertes isznesza ant 
$20.000 000. Musza kas diena 
20,000 jaucziu 20.000 aviu ir 
120.000 kiaūliu.

* Didžiause toblieze (apgar
sinimas) randasi ant salos Ka- 
nanskos. Randasi 600 pėdu 
augezeziau mariu ir susideda 
isz eekanezio paraszo: “Grand 
Canary Engineering Co.” kož- 
na litera ira 15 pėdu ploczio o 
30 pėdu ilgio.

(SZ VISUSZALIU.
Sunkiause motere ant 

svieto įnirę.
Montreal, Kanada.— Justi

na Masson, kuri svėrė 780 sva
rus ir kaip rodos sunkiause 
motere ant svieto mirė praejta 
ketverga. Josios graba nesze 
ezeszioleka vyru.

Vela baisi viesulą ant 
Filipinų 15,000 

pražuvo.
Manilla.— Vela pražuvo 

daugeli ypatų viesuloje kuri 
praėjo per Samara, Leyte ir 
North Panay. Miestas Taclo- 
ban likos visas sunaikytas o 
du laivai nuskendo pristovoje. 
Kiek ypatų pražuvo tai lig 
sziam laikui da negalima ap- 
skaityt nes daugelis randasi 
griuvesiuosia. Bledes viesulą 
padare ant keliolekos milijonu 
doleriu.

— Vėlesni telegramai skel
bė buk paežiam mieste Taclo- 
bane 12,000 ypatų pražuvo o 
Capize nuo 3000 lig 5000 pra
žuvo. Terp pražuvusiu randa
si daugelis amerikonu.

Dirbtinis lytus.
— Tūlas Olsson, inžinierius 

Buenos Aires. — iszrado bū
da drėkinti žeme dargi laike 
didžiausiu kaitru. Laikyda
mas savo iszradima paslapty
je, Olsonas sako, kad vandeni 
jam duoda versmes (szaltiniai), 
upes, isz kuriu in visas szalis 
pravestos trubos, sueinanezios 
prie abelno geležinio indo (re
zervuaro). Ta rezervuarą už
taiso elektriką, panaszia in 
dinamines maszinas ir delei 
atsitikaneziu jo viduryje apsi- 
reiszkimu pasidaro ypatinga 
vandens sastata, kuri pasikel- 
dama in ora, krinta paskui že
myn. Naujai iszrastoji prie
taisą buvo iezmeginta ir turė
jo dideli pasisekimą.

Iszmintingi pamo
kinimai.

Žmogus veidmanis tai mora- 
liszki nuodai, kurie nuodija 
kitiems duszia. Veidmanio sal 
dus žodžiai pražudo verte pas 
kitus, kurie karta jiems intike 
jo ir apsiriko, bet farizeizmas 
konsekventiszkai atgabena fa- 
rizejui, veidmaniui, tai, kad 
paniekintas kaipo piktadaris 
pasilieka nuo pažįstamu, arba 
veidmanistia jam kiti atsimo
ka. Veidmanis niekad neuszsi- 
tiki kitiems.

Viesza skriaudiką teisingis- 
te baudžia ir bent tuom sura
mina nuskriaustaji, bet kas atli 
gins usz skriauda moraliszkai 
nuskriaustam, kas nubaus ta 
kurs savo veidmaniszku pik
tu žodžiu moraliszkai nužudė 
artima? Ira augezeziausia Tei- 
singiste, kuri nubaus skriaudi
ką, kuri prakalbęs jei ne anks- 
cziau, tai mirimo valandoje 
balsu jo sąžines ir nubaus du- 
szios kanezia. Nuskriaustam gi 
ira Tėvas, kuris suramina, 
jei in Ji atsiszauks savo karsz- 
toj maldoj, melsdamas “Teve 
musu! — Atleisk mums musu 
kaltes, kaipi mes atleidžiam sa 
viems kaltininkams.

Melskis, bet melskis ne tik 
lupomis, melskis visa savo 
ezirdžia, visa mislia, visa dva
sia ir jausmais, o nebus tau 
sunku skriauda nukęst, leng
viau tau bus milet ta, kurs 
del tavęs ira farizejum skriau- 
dikiu; milek ji kaipo savo arti 
ma, matik jam tai kas ira ge
ru, o piktibiu jo vengk, idant 
tavęs nelitetu. Tu busi laimin
gas, atlikdamas ezventa darba 
kuriame upsireiezkia Dieyiste,

/Alt



Guodotinas Reverendas nuliūdęs gere kava,
Pate turi gasdadoriaut, nes iezkeliavo Jeva, 

Kada sugriž nežinome,
Bet kaip atvažiuos visiems apgarsinsime.

— Kur Jeva ?

Karalus Assarhaddonas.
(Parasze Lew Talitoi.)

Aesirijos karalius Assarhad 
donas kovės bu karaliumi. Lai
lia, pergalėjo savo priesza ir 
užgriebė jo vieszpatiste, pir
ma iszpustijes ana ugnimi ir 
kardu, o giventojus paėmė in 
nelaisve, iszžudes visus karei
vius, o pati karalių Lailia už 
dare in geležine kletka.

Nakties laike pergalėtojas 
gulėdamas ant minkszto pata
lo nušlijo ir svarstė kokia mir
ti paskirt savo prieszui ir ver
gui, kada ūmai iszgirdo koki 
tai pasznabžda. Atmerkė akie 
ir iszvido prieezais save seni 
su ilga balta barzda ir meiliom 
akimis.

— Nori nubaust Lailia? — 
uszklause senis.

— Teip, tik nežinau kokia 
jam iezrinkt bausme, kokios 
ruszies mirtim ji nubaust—at 
sake karalius Assarhaddonas.

— Bet jug tu patsai esi tuo 
mi karaliumi — nevalninku 
Lailia, kuriam rengi mirti—ta 
re žilbarzdis senis.

— Ka cze szneki — suezu- 
ko eupikes karalius Aeeaihad- 
donas — tas netiesa, asz esmių 
asz, o Lailia esą Lailiu.

— Tu ir Lailia esate vienu 
ir tuomi paežiu — tvirtino ee 
nis. Tau tik iszžiuri, jog tu 
neesi juom, o jie tavimi.

— Kaipgi gali sakit, jog 
man tik iszžiuri — tarė kara
lius.— Aez sztai guliu ant min 
kezto patalo, apsiaubto paklus 
niais isztikimaie nevalninkaie 
ir nevalninkem ir rito teip 
kaip sziandien liustausiu ir 
bankietasiu sn savo prieteliais 
o Lailia sėdi kaip pauksztis 
kletkoje uždaritas, o rito už
mautas ant poliaus (kuolo) 
mirs kaneziose, kuna jo ezu- 
nes sudraskis in szmotue.

— Ne, tu neinetengei atimt 
nuo jo givaeties — atsake se
nis.

— O keturiolika tukstan- 
ežiu kareiviu, kuriuos užmu- 
sziau isz kuriu kapa sukroviau 
usztemijo karalius. — Ju jau 
nėra, o asz givenu, kaigi ne
galiu instengt nužudint vieno 
žmogaus.

— Iez kurgi tu žinai, 
užmusztu, kaip sakai, per 
me kareiviu jau nėra?

— Iez kur? J u daugiau 
akis nemato! Ju nėra, mirė 
kaneziose, jie kente, aez ne, jie 
buvo liūdni, asz linksmas.

— Ne juos kankinai, 
pats save — priesztariavo 
nis.

— Nesuprantu tavo, seni, 
žodžiu tarė karalius.

— Ar nori juos suprast ?
— Trokeztu.
— Taigi eik in szia pirti — 

tarė senis rodidamas pilna van 
denio pirti.

Karalius pasikėlė ir nuėjo.
— Iszsivilk isz savo rubu ir 

ineik in ja.
Assarhaddonas paliepima 

iszpilde.
— Kada pradėsiu liet ant 

tavęs vandeni, turi pasineri 
vandenije su galva.

Senis iezliejo ant galvos ka
raliaus vandeni iez liverio ir 
karalius pasinėrė visas vande
nije.

Ir tuojaus pajauto, jog nesą 
jau karaliumi Assaihaddonu, 
bęt kitu žmogumi ir patomijo, 
k»d guli ant minkazto patalo 

t

jog
ta-

bet 
se-

szale gražios moteriszkes Nie
kad nebuvo mates jis jos, o 
vienog jaute, jog ji jo paezia 
esą.

Moteriszke pasikėlė ir tarė.
— Lailia, mielas mano vi

rė, buvai teip nuvargintas 
darbais praeitu dienu, kad už
migęs ilgiau mėgo jai, negu pa 
prastinai, o asz dabojau tave 
mieganti ir nenorėjau žadint 
isz smagaus miego. Bet da
bar kad nubudai, kelkis, dek 
ant saves ruba ir eik in sale, 
kur laukia tavęs kuningaiksz- 
ežiai.

Ir Assarhaddonas dabar pa- 
tires isz žodžiu moterifzkes, 
jog esą tikrai Lailia, nesistebe- 
jo suvis, vien stebėtina jam 
buvo kodėl iki eziol to nežino
jo.

Apsitaisęs nuėjo prie lau- 
kianeziu jo kuningaikezeziu.

Kuningaikszcziai lenkėsi iki 
žemiai prieez ji, atiduodant 
garbe savo karaliui, po kam 
ant paliepimo vieszpaczio už
ėmė savo vietas aplink sosto

Viriausias isz ju pradėjo 
kalbėt apie tai, kaip jie visi 
negal ilgiau kęst skriaudų da
romu jiems ir ju žmonėms per 
karalių Assarhaddona, kad 
nusprendė su ginklu rankose 
eit in Assirija, idant padėt ga
la skriaudom. Bet Lailia ju no 
ro ir nutarimo nepagire, bet 
apreiszke jog geriau bus, kad 
iszsiuns siuntinius pas karalių 
Assaihaddona idant tie reika
lą atliktu. Kuningaikszcziai 
karaliaus norui nepriesztaria- 
vo. o karalius iszsiunedamas 
siuntinius pats pamokino kaip 
privalo pasielgt ir ka sakit As 
sirijos karaliui idant padarit 
su juomi santaika.

Lailia iszsiuntes siuntinius, 
pate labai mėgdamas medžiok- 
1 ee, iszejo medžiot ir užmueze 
liūte, o du jauniklius paėmė 
givue.

Sugrįžęs po laimingai med
žioklei namon, iezkele puota, 
besilinksmindamas su savo 
prieteliais beeivaiszindamae to 
nais muzikes ir ezokiais, o nak 
ti laimingai praleido su savo 
milima gera motere.

Laimingai praėjo kelios san 
vaites laiko, pasiuntiniai nuo 
karaliaus Aesaihaddono neeu- 
grižinejo, kada galiaus sugrį
žo, visi jie buvo be nosių ir 
a neu, nes karalius Assaihaddo 
nas apie santaika ne mislit ne
norėjo, o net pasakė nukankin 
tiems siuntiniam, idant pasaki 
tu karaliui Laibai, jog tas pat 
laukia ir ji, kas patiko juos, 
jeigu tuojaue neužmokes dones 
isz aukso, sidabro ir ciprieinio 
medžio, ir jeigu pats nepribus 
atiduot jam prigulinezia gar
be.

Lailia, jaute, kad buvęs ki
tados Assaihaddonu, bet da
bar buvo karaliumi Lailia ir 
jautėsi labai nužemintu per As 
sarhaddona. Sukvietė visus 
savo kuningaikszczius ir pra
dėjo teiriauties, ka reikia da- 
rit. Ir visi vienbalsiai nutarė 
nelaukt ilgai, net kol Assar 
haddonas a; szauks kare, bet 
patiems pirma ja Assaihaddo- 
nui iszduot.

Asztunta diena ėjimo kariu- 
meniu, ant tiru lauku prie 
upes Lailios vaiskas sutiko su 
Asearhaddono vaisku. Pat
sai karalius Lailia veda savo 
kariauna, kasdien lavindamas 
ir mokindamas, o susitikus su

prieszu patsai kovojo kaipo 
kareivis, paragindamas tuomi 
prie kovos savo kareivius

N aršiai kovoje kareiviai 
Liailio drauge su savo kara
liumi, kurie žinodamas, jog ki
tados pate buvee Asearhaddo- 
nu, žinojo Asearhaddono gali- 
be ir mate kaip kaskart dau
giau ateina kareivijos ant ka
res lauko, mate kaip pajiegos 
karaliaus Aesirijos ima virezu 
ant jo pajieku, kaip nore did 
viriezkai kovoja, krinta, jo ka
reiviai.

Lailia savo kariszkam ve
žime mėtėsi in verpetus kovos 
ir pradėjo muezt priesza savo 
dideliu kardu kapodamas in 
abi pusi parmuezinedamas ant 
kelio aeztriu apkaustintu 
dieeliu kaip durtuvu prieezue 
Pajiegos As!arhaddona vienog 
buvo milžiniszko, pajiegos 
Lailio jausudejo tik iez keliu 
szimtu viru.

Užmuszus prieszam jo ark
lius traukianeziue kariszka ve
žimą, Lailia kovoje peeczias, 
net kol nebuvo paimtas in ne
valė.

Per deszimte 
titas nelaisvės 
drauge su kitais vargais ap
supti iez visu pusiu per perga
lėtojus.

Deezimta diena atvarita Lai 
lia su jo paimtais in nevalia 
virais in Niniva. Lailia kara
lius Assarhaddonas liepe už 
darit in geležine kletka. Ne 
badas ir vargai, bet kartibe nu 
žeminimo, begalinga rusti bet 
ant nedoro neteisingo Assar- 
haddono, 
Lailia.

Jaute, 
nevidonui 
visas skriaudas ir kanezias da 
tirtas nuo Aesaihaddono. Dvi 
deezims dienu sėdėjo kletkoj 
maitinamas kaip ezuo juoda 
duona ir vandeniu teip, kad 
isz bado nemirtu, vien sulauk 
tu baisios mirties. Lauke joe 
su pasielgimu, nes neturėjo vi) 
ties jokios ir nesitikėjo isz 
vengsiąs jos.
Mate jis savo gimines, mate 
prietelius vedamus ant vietos 
bausmes, girdėjo skausmingus 
sielvartinius riksmus ir vaito 
jimus kankinamu baisiom kan 
ežiom jo žmonių kuriem nu- 
kirsdineta rankas ir kojas, ai 
giviem nuiminėta nuo peeziv 
diržus, raižita peiliais kūne 
bejokio susimilejimo, bet Lai 
lia to nesibaisejo, nore lauki 
tu paežiu kaneziu ir torturu.

Mate jis kaip eunuchai ve- 
de jo milima moterį suriszta, 
žinojo, kad veda ja Assaihdc- 
nui, kurie iez joe padarie sau 
nevalninke. Sielvartas draskė 
jo duszia, bet veltu daužėsi 
kaip liūtas kletkoj uždaritas, 
ja nuvede — apgint jos ne 
buvo karo. Galiaue iszvidot 
ateinaneziu prie jo kletkoe du 
viriu kurie at:dare ir drneziau 
suvaržė viržius ant jo ranku, 
nuvede ant sulaistitos krauju 
vietos bausmes.

Lailia iszvido kruvina poli 
nuo kuiio nuimta kuna nukan 
kinto. Suprato, jog parengta 
jam vieta

— Jau artinasi mano mirti- 
— pamielijo Lailia — viskas 
žuvo.

Pamirezes apie savo nuspren 
dima liepiante jam iki paska
tinai valandai mirties būti ra
miu ir nenupult dvasioje pra
dėjo verkdamas kaip kūdikis 
melet susimilejimo. Bet kaegi 
klausė jo meldimu!

— Jog tas neira galimu 
daigtu — pamielijo Lailia — 
Jugaiz eemiu Asearhoddonv, 
o ne Lailia, aez tik sapnuo 
ju.... Ir pradėjo stengtis 
iezblaszkit ta ne smagu sapna.

Tu esi Lailia ir Aesaihad- 
donui! — iezgirdo koki ta’ 
baisa — vienlaikiai pajautė 
jog kanezios mirties prasideda 
jau. Suriko nesavu balsu ir to 
je valandoje iszkiezo galva it z 
po vandene pirties.

Žilbarzdis senis stovėjo toj 
paezioje vietoj ir liejo ant jo 
vandeni.

— Oh, kaip baisias turėjau 
kanezias, kaip ilgos jos buvo 
tarė Aesarhadbonae.

— Ilgos? — tarė senis. — 
Katik paneriai galva ir tuojaus 
paszokai kaip indiegtas. Žiū
rėk! dar neiszliejau viso van
deni? >»z livero, Ar supratai |

dienu sukaus- 
panežiais, ėjo

kankino nelaiminga

jog negali atmoket 
usz visa pikta, usz

dabar jog esi ir Asssarkaddom 
ir Lailia.

Asarhaddonas nieko neatsa
ke tik eu baimia žiurėjo in ee 
ni kuris negaudamas ateakimo 
kartojo savo klausima.

— Ar supratai jog Lailia 
ira ne kuom kitu, kaip tik ta
vimi, jog visi tie kareiviai ku 
riuos užmusziai buvo žmones 
kaip tu, jog jie buvo tavimi. 
Maniai jog givastie ira tik ta 
viję, o sztai asz eu pagelba szio 
kružo nuploviau nuo akiu tavo 
uždanga ir dabar matai, kad 
visas tas piktas kuri dariai ki 
tiems padariai pats eau. Viena 
vienatine givaetis ira visame ir 
tik maža dalele jos tu savije 
turi. Padidit ta givasti savije 
gali tik tada, kada panaikinsi 
rubežiue, kuriais atskriai savo 
esibe nuo esibes kitu buieziu, 
kada anas palaikinesi usz 
save pati, kada anas milesi 
kaip mili saves. Bet sunaikint 
givasti kitose buitise tu negali 
njs tas ne tavo galeje. Giveni- 
mas tu kuriuos nužudiai dingo 
tau isz po akiu, bet givastie 
ju nesunaikinta. Givaetis ne
turi rubežiu ir neturi paba;- 
gos. Givaetis ira valandelia ir 
podraug visa eilia szimtmecziu 
tavo esibe teippat kaip ir kitu 
matomu ir nematomu baieziu 
szio svieto — ira viena ij ta 
paezia. Negalimu ira daigtu 
givaeties sunaikint kadangi 
givibe ira visur viena ir viena.

Tai tarės senis dingo. Se
kanti ritmeti karalius nustebė
jo visus savo nepapraetinu pa
sielgimu. Užleido Lailia ir dę 
vanojo jam laisve kaipo ir vi
siem jo kareiviam paimtiem in 
vergija.

Potam pasiszauke prie save 
savo sunu Asearban’.habjla, 
atidavė jam lazda galibee, pate 
apleido slaptomis rurnus ir*isz- 
ejo in pustine idant ten toli 
nuo svietiszku vilingu blizgalu 
dūmoti apie tai, ka patire huo 
senio.

Ir nuo tada jis kaipo pele- 
grimas vaikszczioja nuo miee 
to in miestą nuo kaimo in kai
mą ir mokina žmones, kalbeda 
mas daugiau nieko kaip tik: 
jog givastie ira viena ir jog 
žmones daridami pikta kitiems 
daro ana patie sau.

Introligatorne
AI’DIBBTIVK KSTBU.

Ayjidirbl senos maldaknyges istoritn 
natos ir laikra^tczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
D agi 3 Draugas, Tėvynė ir Lt

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito a 
ekspreso kasitns. Adreeas:

Lithuanian Bindery.

KUR BUNA

va
Jonas Smaliukas 11 m. kaip ame- 

rike paeina i«z Grodnaus gub., Rat- 
niezius miestelio jis pats ar kas kitas 
praszau duct žii e ant adreso:

P. Bingielis, 
3266 Mercer St. Philadelphia, Pa.

Mano tavorszka Julijona Bagdauc- 
kaites paeina iez Kauno gub . Jur
barko miestelio turiu svarbu reikala 
praszau atsiszaukt ant adreso.

Bar Zjlaicuke.
Box 74. Thayer, Ill

Mano brolis Antanas Urboną, se
niau gyveno Indian Terr tori, teip-gi 
pus brolei Juozas ir Stasis Walec- 
kai paejnano ui isz Kauno gub., Va
balninku par., Szviliu kaimo. Duo- 
kyte žino apie juos ar jie patis ant 
adreso,

Mr Sta L’rbon.
Centralia, Pa.

SENI VYRAI
viduramžini vyrai

(jiiata gani 
joliir ligas 

liuli jago 
kinsyt va 

nstDr. B,...

Skaityk naujausio mokslo knygę 
apie sveikatą ir ką reikia 

daryti apsirgus.

“DaktM”

SZITOJ KNYG3J “DAKTARAS" nerik 
pamokina kaip Ir kur nuo visokių licų gerai 
Išsigydyti, bet teip-pat labui gražiui, kaip tik
ras tėvus pamokinu Ir kaip nuo visokių ligų 
upsisaugoti.

KNYGOJ “DAKTARAS" labai daug n p-

knygose apie tokias paslaptybes negalite nt-

daryti, seniems ir jumniems ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskį negalimu apra
šyti, bot tik perskaičiusknygį atrasite.

SZITA KNYGA iliustruota puikiais mok
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su-j 
bndavoji.ntį. su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS ••Daktaras" 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpm'jf. sukliu 
rg, pasigadinę per jnunį'stės klaidas ir vargi 
narni visokiomis kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusioinis Ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrį rodį.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prio kokio uors gydy
tojaus, ariat vartosi liekarslus. reikia perskai
tyt knj-gį "Daktaras", n *s didelės daugybės! 
žmonių, kurie tik perskaitė Sitį knygį išsi 
gydė.

TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės 
Išduota, tai kiekvienas jį apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletį štampų už prislun 
tiniį.

REIKALAUK dar šiandien, iškeri 
pant Sitį apgarsinimį ir adresuok teip: I

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

TEMYKIT, VYRAI IRMO- 
RY SI Kad sergi. Jautiesi kokĮ nors nesvei- 
kumį ir reikalauji gero specialisto pngelbos. 
kad trumpam laike būtumei išgydytu, tni atsl 
Aaukie prie Profesionališko Daktaro. Pli M. 
Klinikos, aprašant savo Ilgį lietuviškoj kalboj

Atsilankantiems arabiškai ofiso valandos 
yra kitos kasdien:

Nuo 10 ii ryto Iki 4 p p. Ned«. nuo 10 iki 3, 
oUtar irPėtn vakare nuo 6 iki 8

Ant baluko Kolcenteri daug 
poru suėjo

Giart ir valgvt, invales turėjo 
Kaip tiktai užsigėrė, 

Tuojaus ir szlikeztai pasielgė.
Bobele prie stalo stovėjo, 

Aplinkui dairėsi ir perfumos 
pridėjo, 

Visi tuo da nesusiprato, 
Ant nekaltos viską sukratė.

Badai motere viena kitai pirsz- 
tus kramtė,

Per ka ne viena ižsisuko danti, 
Tai bent balukas buvo, 

Ne viena per guoge gavo.
Mergeles pavidžei ant bobelių 

žiurėjo,
Kaip tosios su vaikinais ezo- 

kinejo,
Po tam viekas užsibaigė, 

Visi namon nutraukė.
* * * 

Nusidaviau in Elzbietos miestą 
Tai užtykau porele neprasta, 
Grinorkele ne senei atkeliavo, 
Pas viena tuo priglauda gavo. 

Nusisamdę eau narna, 
Ir kaip pats su paezia gyvena, 
O gal maitele susivincziavos, 
Ba teip būti, ne gali niekados. 

Ba kaip Lietuvei susitars, 
Tai da abudu pakarę;

Nubegkite pas kuningeli, 
Tegul duoda ezliubeli, 
U jago da vilkineyte, 

Tai nuo manes szliuba gau
dyte, 

Su kecziolu!
# * -»

Arti Pottsvilles veseile 
žiavo,

Viena porele vos gala ne gavo, 
Su vežimu apvirto, 

Moterei baieei galva prakirto.
Daktaras daug triūso turėjo, 

Kol galva susiuvinejo, 
Tai vis per girtybe, 

Per alų ir arielka bjaurybe, 
O veseile, kad ja kvaraba, 
Jau nevažiuoezia niekada, 

Jau tai veseile nekas, 
Jagu atsitinka nuliūdimas.

Ej Szeuadorio mergeles, 
Iszpust plaukeles,

Jagu vyrai in saluna atėjus, 
Tai teip nesiejna.

Kad vyrams in kiszenius ran 
kas kaiszioti.

Ant strito piningu jeszkoti, 
‘•Na ka, ar neužfundyei, 

Ar da ilgai stovėsi?”
Ne vienas susisarmatina, 

Na ir užfundina;
Tai bent puikios paneles, 
O žinau apie tokes kėlės, 
Tik ne noriu pasakyti, 
Ir sarmata padaryti.

Badai tam mieste, 
Gali daugeli tokiu atrastie

Czikage ant West ezalies, 
Kas nusiduos in ten, vieką da- 

žinoti gales.
Ten yra garsi boba,

Baisi ragana, 
Tai jau gana.

Inburi žmogaus gyvenimą,
Daugeli pas jaja bobų atke- 

launa,
Del kuriu paraganauje:

Kur burdingieriai piningus 
laiko,

Ir kur katros vyras užsilaiko, 
Ar da ylgai katros diedas ant 

svieto bus.
Kelis da turės vaikus.

Už tai turi gerai užmokėti,
Jago nori ka dažinoti, 

Dolerei penki badai kaeztuoje, 
Katra pas ragana nuvažiuoje.

Kitai bobai, ka be vyro gy 
veno, 

Garnys dovana adgabeno, 
Priymti dovaneles ne norėjo,

Tai in slapta vieta padėjo, 
Bet dovaneles paslėpt ne ga

lėjo.
Moterėles užtiko,

Toje vietoje ne paliko, 
Garnio dovana paėmė, 
Gerai moterei inteike.

O taja bobele, ka teip padare, 
In koza ant dvieju metu už

dare,
Tai mat koke boba netikus, 

Nuo dorybes atlikus.
Mat bausme nuo Dievo aplai- 

kei,
Jagu su savo vyru ne dorai 

pasielgei.

50,000
KNYGŲ
DYKAI OiEL VYRO

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamB 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio. katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keif 

vyrai kurio tur Užnuodljirrta kraujo, arba syflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuollpneima, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės ir inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privalai ir slapta, su ma
žais kaštais. s

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkai 
ir stiprumą per pagalbą tuos knygos. Ji Ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibcs, kurios vyras turi 
".inoti. Netrotikiet sava piningu mok led am i už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitistl šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti Ir keip galėt galiutinai isigy-t 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAL 
Męs užmokant ir pačia. Išrašik aiškeio sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. USTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulfmlnul dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavarde

Adresas

Stejtas .

Mikulo Križanaucko mano brolio, 
kuris eu manim drauge pribuvo in 
Amerika 8 metai adgalios in Szena- 
dori o po tam iszk liavo in Spring 
f eld. 1’11. ir nuo to laik apie jin nie
ko negirdėjau. Paejna isz Suv Iku 
gub. Murium poles pa v , Wekerio- 
tiszkiu kaimo. Broliuk atsiszauk tu - 
jaus jago nori su manim da suejt 
ba trumpam laike iszkeliausiu in 
Lietuva ir Dievas žino ar vela kada 
suejs me: (g0Į o?)

Mr. Vincent Križanauokas, 
919 E. Water Str.

Mahanoy City, Pa.

Antanas Tamulunas paeina isz 
Kauno gub., Panevėžio pav., Wabal- 
nyku para., 4 m. kaip Amerike pir
miau gyveno Rochester N. Y. o da
bar nežinau kur praszau atsiszaukt 
ant ad.eso. (oą)

Ch. Grush.
535-6-th. St, Oshkosh, Wis.

Mano Szvogeris Konstantinas Ka 
sakaitis, 20 metu kaip Amerike, ki
tados gyveno Shenaudoah, o dabar 
girdėjau kad apie Pittsburgh, Pa 
praszau atsiszaukt ant adreso:

(te •<»)
M. Pi centą

126 N. Chestnut St. Shenandoah, Pa

Mano brolis Tradenszas Staszkus 
paeina isz Kauno gub-, Szauiiu pav , 
Jonkiszkiu para , nesenei pribuvias 
isz lietuves praszau atsiszaukt ant 
adreso: (£6 -oi)

B Staezkevicz
1445 Western avė. N. S.

Pittsbug.JPa

Pajieszkau kraueziaus mokanezio 
darbu, mokestis gera, darbas ant vi
su metu, praszau atsiszaukti ant ad- 
reso: (fi(j -o,)

J.J. Cecelonis
Box 162 Tollansbee W. Va

A-B-Cela
----- ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo Ir Raszym® 
DEL VAIKU. U,.

’Saule” Mahauay Ctj, Fr

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviukai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co. 
Mahanoy City, F.a.

y

Nelaime ant geležkelio.
Jau buvome rasze apie baise nelaime ant geležinkelio ar

ti Montz, La. Szmotelei vagono užlėkė net ant telegrafo teip 
buvo smarkus susimuszimas. Žemiau matome dali suardyto 
vagono kuriame pražuvo daugiause ypatų.

SEKITE PASKUI VEDEJA

(ach One

Yra tai populariszki Cigaretai kurie yra szendien parduodami. 
Deszimts Cigaretu brangio kvepanezio tabako už hc. 

Geriausi Cigaretai už ta preke.

CEMIS

Pirkite baksuka
Zira populariszkumas yra ju pasiganedinimas.

P. LORILIARD COMPANY

10

Puikios Satino Dovanos kožnam baksuk'je.
szendien.

■ ------------

ALL NATIONS DEPOSIT BANK -
- I.AIVAKORCZIU SKYRIl'S—

P. V. OBILCUNaS IR KOMPANtA 
Cor. 12-th. & Cai-Hon 8t., 8.8. Pittsburg, Pa. f >

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka ’ 
Banka su Kapitalu §75,000.00 kuri randasi po prie- v 
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na- ,i 
muose kuriu verte isznesa apie §150/100.00.

Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto ; 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes ant i 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve- Jjįį 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K.Varasziaus .g? 
Natarijauszio užtvirtinto nėr valdžia, kursai padaro 
Doviernastis ir viszkius Dokumentus sutinkanezius 
su tjesomis Russijos.
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Sveikata galima apsau
goti ir ligas prasza- 

linti jago pritai- 
kinsyt valgius.

(Parasze Dr. B. . . . specialistas.)

jotis; vanduo gerent tankei ir 
po valei, tai praszalina vyso 
kius neczystumus isz žmogaus 
systemo, bet kitu kartu pagal 
klimato persimainima kenke 
ant sveikatos gerent daugel 
vandens.
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iii suardyto

Jagu ant paveizdos laukinei 
gyvulei ir tolimose krasztose 
laukinei žmones iszsigydo sa
vo ligas su visokioms žolėms 
turėdami jausmus ir būdami 
arcziaus prie gamtos stovėjo 
augezcziau negu apszvieeti 
žmones. Jeigu liga muso ku
na apima tai turime labai 
atsargeis būtie. Daktarai 
mažai ka rūpinasi pritaiki- 
mu valgiu prie ligos ir gy
duolių, nes geriausios giduo- 
les daugiause žmogaus sys- 
temu padaro blogo negu gero. 
Nes yra, kad jeigu gydyntojas 
užraszo giduoles primaiszes 
apie keletą ingredienciju, — 
nes juo myslis yra: jeigu vie
nos negelbes, tai kitos pagel
bės isz deszimts ar daugiaus 
susidedancziu supstanciju. Bet 
jeigu žmogaus kūnas neyra 
pripratęs prie gyduolių, ypacz 
prie vysokiu mineraliszku gy
duolių kure kitu kart jem 
kenke dydei ir užnuodyna ku
na ant visados. Žmonių yra 
dydelis skaitlius isz prigimimo 
nevartojo ju tėvai ne protėviai 
vaistu, pertai tokio žmogaus 
eystemas yra vysai kitoks nuo 
to kurie tūry prigimimą prie 
vaistu. Atsiranda kad vaikas 
(kūdikis) negal pieno imte o 
jo systemas neprijima, — bet 
to gydintojai neisztyre, nes 
priverstinai liepe duoti, arba 
kūdikis gauna ruksztu skylvi, 
ir teipgi gydyntojas liepe duo- 
tie vysokeis budais sutaisita 
pieną nes jam rodosi kad pie
nas nepraruks; ir dydžiausi 
medikaliszki mokytojai negali 
ineite ir pažiurete kas darosi 
skylvije ir vysam systame. 
Kudykius gydinti tūry moty- 
na, bet ant nelaimes kad moti
nos apie vaistus nesupranta, 
vaistai daugiaus kudykiu nu
marina negu be vaistu. Vai
kas gauna karezt', szaukent 
daktara, nes yra reikalinga 
daktaras; bet reike toki dakta
ra szaukti kuris turėjo ar tūry 
keletą kudykiu pate ir geriaus 
toks numanys kas kenke vai
kui. Dalikas yra kad vaikai 
ir maži kudykei susigadyna su 
valgeis, jeigu paveizda: Moty- 
na va’gie visokius valgius su 
actu sutaisita, arba kopūstus, 
tametes, rūkytus ir prarugu- 
sius valgius valgis, tai užindye 
kūdiki, tai be abejones pavo
jingai apsirgs kūdikis.

Yra reikalinga mumis val
gei pritaikant ir koki valgei 
kad ligas praszalintie, arba 
prailginti sveikata be jokiu 
vaistu ir be gydyntoju. Jeigu 
žmogus kuris savije protą turi 
ir tik gerai tyrynetu koki val
gei jam tynka labjause. Ta 
dalika tik tolaus mokslas atras 
kurs in vieta daktaru, kuriu 
yra vienas ant 325 žmonių 
czion Amerike, tai kad butu 
vadinama maisto specijalistu, 
nes tik dabar keletas pradeda 
tirineti koke itekme yra vyso
kiu daržovių ir vaisiu, kada 
naudojent gydintu invaires Ii- • 
gas in vieta vaistu. Taigi, bus 
apraszimas czionai koke intek- 
me yra ant paveizdos: Arbata, 
kava, agurkai, batvinai, ko- 1 
pustai, yvairios salotos, citri- i 
noj, apelsinai, tometes, — 
abelnai vysokios daržoves ir 1 
vysoki jevai kuriuos naudoja- 1 
medei savo maisto, priektam 1 
vysoki gėralai bus apraszita ir 1 
priektam paprastos namines 
žoles ir kiti dalikai kuriu dau 
giause žmones pageidauje.

Pirmiause mes paimkime 
vandeni duona ir druska. Bet 
mes gal mažai apie ežio nau
dingo maisto itekme žynome.

Vanduo: — Tai yra vienas 
uz reikalingiausiu prie musu 
gyvenimo, geriamas vanduo 
tori būtie czystas ir be juokiu 
prisiterezimu, — jeigu yra ne- 
wistasgeriauee reike ant krano 
•prisztie po keletą ejliu su- 
lankstita czysta skuduti, arba 
gromulį baltos vatos, indėj us 
to skuduti ant krano apriezta 
irinczystus puodus priverti 
tik ant tos dienos, — bet jeigu 
tf tai neczystas tai reike atvi- 
rinte; tai tik tada tinka gertie 
Jž ligei neteip umai"reik0 bi-

Vanduo yra dydžiause gy
duole ant vysos pasaulės, jeigu 
vanduo butu brangus, ir kvor
ta prekiuotu pora doleriu, ta1 
daugiaus pirktu vandeni negu 
arielka kad prekuotu 10 centu 
kvorta. Jeigu arielka butu 
duota dykai — kaip vanduo 
— tai be abejones — kad ne
reikalautu tokio gėralo.

Jeigu žmogų karsztys api 
ma, — tai pirmiause reike 
galva atvedynte, dedant palas 
suvilginus in szalta vandeni 
nugreszte ir detie, ir teip urnai 
mainyte iki susimažyna karez- 
tis ir apsaugotie galima nuo 
uždegimo smegenų; teipgi ant 
plaucziu jeigu karsztys randa
si. Geriause kudykiams van
duo apstabdynte karszti, — 
bet yra daktaru kurie stabdo 
karszti su visokeis nuodais 
daugiause kudyki pasilpnina 
negu sustiprina, nes kudykis 
neyra prigymtas imtie nuodus 
int kudykio sylpnutele syste- 
ma. Pertai yra reikalinga la 
bai akyvai temyle ant pritai- 
kimo valgiu ir kaip tik dak
taras ateina pas ligoni, tai rei
ke apsakitie kokius, valgius 
valgė, ir klauskite daktaro ko
kius valg;us pavėlins valgynte, 
prie labai pavojingos ligos tas 
yra reikalingiause. Jeigu ligo
nis neyra lovo gulintis, bet 
vaikszczioje ir dyrba, tai toks 
gal vysada lengvai savo vyso- 
kius nesveikumus praszalintie, 
tik valgant tokius valgius kure 
gyduo ligas ir czystije krauje, 
arba nesiduoda ineite kroniez- 
koms ligomis. Kaip yra paea- 
kita, vanduo yra geriauses 
vaistas ir kožnas aptiekoriue 
juo jumys nesigaili duote su 
maiezalu kitu gyduolių, taigi 
aptiekoje vanduo yra branges
nis negu karczemoje arielka. 
Vanduo yra gerai del sveiko 
ir ligoto; apie vandenio įtek
me apraszitie, ir juo svarbumą 
reiktu paraszite keletą dydeliu 
knigu. Bet mes visada ta daik 
ta branginame kurio mažai tu
rime. Ant paveizdos imkime 
deimantus—žvilganti etiklelei, 
arba kiti brangesni mineralai. 
Atsiminkime apie vandeneli 
ir neužmyrszkime apie arti- 
miause ir mylimiause savo 
prieteliu-czysta vandeneli ku
ris sveikata mums sutaikia.

Kas tai yra duona? Duona 
tai yra, prigimtas maistas nuo 
labai senei. Lietuvei daugiau- 
se vartoje del maisto duona 
isz rugiu, kurs yra prigimtas ir 
sveikiausias maistas. (Bet in 
svetimas szalis iszkeleve, vai 
guo tokia duona, koke to sza 
liję valgo prigimimo žmones; 
pertai Lietuvėms kitu kartųjų 
organizmas neyra pritaikintas 
prie pyragines duoneles- Ame 
rikoniezkos, ar kitu krasztu isz 
kitokiu jevu pagamintos. Dau 
giause szioje szalije valgome 
duonele kvietyne su primaiszi- 
mu visokio sztamojmieliu kre- 
dos myltu, kornu, krakmolo, 
bulvyniu myltu maiszalo su 
alumi nu kad iszrodo balta ir 
gardesne, bet sveikatai dydei 
kenke; teipgi prideda vysokiu 
sveikatai kenkencziu ingreden 
ciju kurs padauginas svarumą 
duonos, jeigu svarais parsiduo
da. Bet dabar neyra teip leng
va st f alszevote, nes yra tiesos 
užžiureta pagal maisto ir vais
tu prova; bet daugumas nesi
laiko tos provos, ypacz terp 
vargingos kliasos žmonių, tik 
per sveikatos inspektorius at
randa tokiu falszevomu, už ka 
dydei nubaudže. Rugyne duo
na yra sveikiause del tu kurie 
turi prigymima prie rugines 
duonos. Rugiu duona valgant 
praszalina užstojima vyduriu, 
teipgi stambi duona valgant 
czystije ir stypnna dantis, gy 
do dispepsije ir yvaires kitas Ii 
gas prie kurios ligos tinka toke 
duona. Bet daugiause silpni 
žmones tūry naudoti kvietine 
ar ryžiu duona, ar isz kitokiu 
jevu pagaminta, pagal tam- 
tinkama valgi prie ligos.

(Tolaus bus).

Gražus vaikas.
(Tikras atsitikimas.)

Mažas Jonukas rėdosi moks- 
laineje, kada atėjo žine idant 
eitu tuojaus namon ba jojo tė
vas likos atvežtas isz kasikiu 
su nulaužta koja.

Kada vaikiukas parėjo na
mon rado grinczioja pilna žmo 
niu. Priesz lova stovėjo ver- 
kenti motina su užlaužtom ran 
kom.

— Geriause butu ligoni nu- 
vežt in ligonbuti— tarė gidln- 
tojas.

— Ne, ponas gidintojau, ne 
duosiu vežt savo vira in ligon
buti— atsake motina.

— Ir asz ne noriu, idant te
veli iszvežta — verke Jonukas

— Bet jusu viras ne greit 
pasveiks ir kelis menesius ne 
gales dirbt. Ar turite norint 
isz ko iszsimaitint?— tarė gi- 
dintojas.

— Ne turime nieko, ponas 
gidintojau, bet gal Ponas Die
vas prigelbes....

1 o iezejimui gidintojaus, 
motina iszeme auksines aus
karas isz ausu, paėmė sidabri
ni ziegoreli viro ir savo szliu- 
bini žiedą o sudėjus viską in 
popierele tare in Jonuką:

— Te, nuneszk in užstatos 
narna. Vaikiukas iszejo su sus
pausta szirdže ir aezaromis 
akise. Zostave buvo daug žmo
nių, liepe jam palaukt, tiedo 
per tai prie dvieju moterių, 
viena isz juju laike ant ranku 
dvieju metu gražu vaikiuką. 
Moters tarp saves kalbėjo:

— Poni kas diena ejna su 
vaikiuku pas maloriu?

— Teip, ir kas diena gaunu 
už tai doleri.

— Na tai tikras gilukis.... 
ir daug tokiu atejna pas jin 
malavotis.

— Ne, macziau tiktai du.... 
Nes jisai priimineje gražus 
vaikus tarė jauna motere, žiū
rėdama su nusiszipsojimu ant 
savo vaikiuko.

— Kokis tai do malorius ?
— Užmirszau jiojo pravar

de, nes kaip man rodos tai gi- 
vena po No. 62 ant uliczios 
Rose.

Vaikiukas aplaike piningus 
už daigtus ir iszejo. Per visa 
diena mielino apie maloriu ku
ris mokėjo po doleri ant dienos 
už malavojima.... Kad jisai 
galėtu ka nonnts uždirbt, 
idant pagialbet tėvams; idant 
teveli ne iszvežtu in szpitole.... 
Nes malorius priimineje tiktai 
gražius vaikus... Kad jisai bu
tu gražus!

Sugrįžo namon, atidavė mo
tinai gautus piningus ir sėdo 
prie lovos serganczio tėvo. Tė
vas miegojo,— o vaikiukas ve
la užsimislino apie gražu vai
ką, kuris uždirbdavo kas die
na po doleri....

— Ejsiu ir pabandisiu ? Gal 
malorius ir mane priims ?

— Teip mielindamas, atsi
kėlė ir priėjo prie motinos....

— Mama, ar asz esmių gra
žus?

— Kas tau vaike atėjo in 
galva? Tokioje bed oje kalbi 
apie niekus?

Tėvas pabudo ir pradėjo ru- 
got jog lauke juos vargas, jog 
reikėjo jin nuvežt in ligonbu
ti. Motina jin ramino ir tilde, 
kalbėdama, jog gavo ezioki 
toki užsiėmimą ir gales szeip 
teip iszsimaitint.

Kada tėvas apsimalszino, 
Jonukas paemias kepure pati- 
kom iszejo isz grinczios.

Ant uliczios kone bego. Sto
jo ant galo priesz narna malo
naus.

— Ar ponas malorius ran
dasi namie?— paklausė tarno, 
kuris jam durie atidarė.

— Ira, o ko nori no jo ma
žink?

— Norėjau pasimatit su po
nu malonum.

— No ko tu prisiunstas?
— No nieko.... pats atė

jau .... turiu reikalą.
— Ponas dabar ira užimtas, 

ne turi laiko.
— Tai palauksiu.
— O kas ten?— davėsi gir

dėt balsas isz artimo pakajaus.
— Kokis vaikas, nori ka- 

necz su ponu pasimatit ?
— Ko nori?
— Ne nori man pasakit.
— Tegul in czion inejn*.

Paveikslai isz Balkaniszkas kares.

Augszcziau matome iszvertusi truki kuriame keliavo tru- 
kiszki kareiviai o žemiau montenegru artilerije paslėpta krū
muose kuri bombarduoje turkiszku miestą.

rado, vien rado giduoles su
žeistai krūtinei, kuria tacziaus 
troszko numarit, o negidit, 
bet likimas netrumpina ken- 
cziantiems givenimo, jeigu ne 
perkelta givasties siūlo ranka 
sielvartaujanczio pasiutėlio. 
Serafinas per daug buvo reli- 
giszku ir godžiu žinistos moks
lo ir givenimo, idant galėtu 
pasiutimui pasiduot, nemirsz- 
damas prie žodžio: kad nevie
nas jau graudinosi ka be aps 
varstimo padare.”

Tikslas givenimo žmogaus 
reikalavo nuo jo filozofiszko 
iszreiszkimo, ir jis valandoje 
sielvarto ir abejones iszgirdo 
savo duszioj klausima: Kuo 
esą givenimas ? Tas vienas 
klausimas pastate papėdė nau
jam jo givenimui. Ir jie iszvi- 
do nauja givenimui tikslą. — 
Praeiti pamirezo, vien mate 
ateiti tik jau suvis kitokia ...

Givastis dvejopa, kaip dvie- 
jopas svietas;

Juos žmogui jungia paslap
timis lieptas,

į Ir givastis dvasios ira szir- 
dies,

Ir svietas viltas ir’ pragai- 
szties....

BISCHOFF’S
287 Broadway 

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

Seniausi
Bankini 

Narna 
Uždėta 1848m.

BANKING HOUSE 
Kampas Keade Ulicze 

Telefonas.* Worth 2822,

Szimtas Takstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta In 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greieziausei. (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 Įsa 

Krajaus už pigiause preke,
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio,
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisinglausial,

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

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

Vaikas inejo in pakaju. Ma 
lorius sėdėjo prie nedabaigto 
abrozo kuri malavojo. Direte- 
lejes ant vaikino, kuris stovė
jo kamputije susimaiszes, suk
damas kepure rankoje.

— Eik czion arcziau.
Jokūbas prisiartino ir dirs

telėjo in miela vejda ir pui
kias akis malonaus. Paėmė 
drąsumą ir prisiartinęs prie jo 
pradėjo kalbėt uždusdamas:

— Girdėjau, jog ponas.... 
reikalauja vaiku... del malia- 
vojimo.

— Malorius nusijuokė.
— Teip, reikalauju kaip ka 

da.
— Jagu.... gal... ar dabar 

nerejkalaujet?...
— Ka, ar modelio?
— Teip... asz galecze...
— Norėtum man služit už 

modeli ?
— Labai norecziau...
— Ne, dabar man ne rejke, 

gal kita karta...
Vaikiukas pabalo ir sudrė

bėjo.
— Mano Dieve! Del ko asz 

ne esmių gražus vaikas?.,.
— Malorius dirstelėjo su 

atida ant vaiko.
— Už keliu nedeliu pradė

siu malavot nauja abroza, ta j 
gal kada man prisiduosi.

— O in ta lajka nuvež ma
no teveli in ligonbuti —paszau 
ke vaikiukas ir pradėjo kone 
verkt.

— In ligonbuti? paklausė 
nusistebėjas malorius.— Del 
ko?

— Teip .. in ligonbuti.. . 
ba.. ba.. asz ne esmių gražus 
ir., ir., ne galiu būti jums už 
pavidalą.

— Nieko nesuprantu., pa- 
sakik man mažiuk apie ka tau 
ejna, tiktai gerai ir aiszkej

Vaikiukas truputi apsimal 
szines apsaki apie viską. Ma
lorius iszklause jo spakajnej, 
po tam pritraukė vaikiuką 
prie saves pabucziavo in jio 
veidajtardamas:

— Apsimalszink vajkeli! 
Reikalauju paveikslo, tai im
siu tave Suvisai ne esmi gra
žus nes puikumas su puikumu 
tavo szirdies ne gal susiligin 
ti.... O kiek tavo tėvas už 
dirbdavo?

Pussantro dolerio ant die 
nos....

— Gerai. Ateik ryto trecze 
adyna po piet. Busi mano pa
vidalu ir gausi kožna diena po 
pus antro dolerio.

Vajkas negalėjo isztart ane 
žodi. Dirstelėjo su aszaromis 
in akie malioriaus ir karsztai 
pabuczevo jam ranka.

Namo pargrįžo bėgdamas.
— Kur buvai teip ilgai? pa 

klausė motina.
— Motinėlė jau tevelia ne- 

ejs in ligonbuti, ir turėsime vi 
eika valgyt....

— Ka tu plovoji vaike?
Vajkas apsakė apie viską. 

Kada pabaigė motina atsiliepe 
spausdama jin:

— Mano mieliauses vaikeli! 
Dabartės suprantu del ko ma
nes klausej ar esi gražus.

Visi — tris apsiverke vela 
nes juju aszaros buvo taj asza 
jos džiaugsmo. — F. W. S. B.

LAIME.
L

Kiekvienas žmogus norėtu 
but laimingu, apie tai nėra 
abejones.

Laime! Kiekvienam kaipi 
tamsoje žvaigžde spindi ant 
dangaus, kiekvienam ji kitaip 
persistato, kadangi laime vi
saip žmones supranta. Vie
niem laimia ira zenitas svajo
nių, nepasiekiami idealai, ki
tiem tas ira niekniekiu, nes ju 
laime ira kiti dalikai, kiti trosz 
kimai, kuriuos atsiekia butu 
jau laimingais, kaip tiki; ne 
visus atsiekimas troszkimu pa
daro laimingais, nes niekad 
netur gana, vien kaskart rei
kalauja ko kito, kadangi trosz- 
kimai žmogaus netur galo.

Bet žmogus vienas givenime 
niekad laimingu but negali, 
kadangi mato savo givenimo 
tusztibe.

Tokioms mislimis buvo už
imtas Serafinas eidamas drą
siai in namus savo numileti- 
nes.

Atsiekimas svajonių zenito 
iszsipildimas jo troszkimu jam 
didžiausia laimia. Ir jis ne
abejojo apie jos meile ir ieztiki 
miste. Ėjo pas ja. Jis pamir- 
szo visa praeita, vien kovojo 
su abejone ir szirdžia, kuri 
milejo. —

Urnai sudrėbėjo, gal mislis 
sunkesnes usz pilka szalta de 
besi uezklojo jo vilties žvaig 
de. Baisi regikla prikaustė 
ji prie žemes ir žingsnio to
linus žengt negalėjo. Ji sėdė
jo szale kito, ji sudėjo galva 
savo ant kito krutinės ji gla- 
moniai žiuri in akis ne jiam.

Szirdi suspaudė jam skaus
mas, aszaros aptemdė akis, 
rustibe blaszke duszia. Daejo 
krauta prapulties usz kurios 
ūkais uszklota paskendo tam
soje nakties jo ateitis....

— Viekas pragaiszo! iszta- 
re po valandai iszleides isz 
krutinės emarke banga atsidū
sėjimu tartum, idant ieztusz- 
tint savo krutinės....

II.
Sugrįžęs nežinomu jam ke

liu in savo samdoma kambarė
li, kur neiszsivilkes griuvo 
kaip pakirstas medis ant gul
tos....

Giedras ritmetis atgaivino 
ji. Pasikėlė ir pažiurėjo pro 
langa laukan, kur saules spin
duliai nubraukė aszaras nuo 
medžiu szakeliu ir žaistesi gla- 
moniai su ju žaliais lapais. 
Gražus sveitas, giedra diena, 
bet jie mate naktį, jaute audra 
perkūnijas ir kancziae mate 
baisu paveiksią....

Pratrine akie iszspaudee isz 
ju aszaras ir palengvele su
grįžo prie jo mislis ir atmintis 
kuri kaip saules spindulis 
sklaistė ukus praeites ir rode 
jam paveikslus, vesdamos , kas 
kart toliaus in toliaus ir pra
eiti, kurioje troszko pasislėpt 
nuo baisaus paveikslo.... Vėl 
tu jis seke paskui, jie vis mate 
Valerija glebije Flerskio.

Su visu uszsidegimu mėtėsi 
prie darbo idant jame jieszkot 
pasislėpimo. Pasislėpimo ne-

III.
Darbas ir mokslas užemi- 

nejo Serafiną nuo ritmeczio iki 
nakczei. Laisvose valandose 
kaipo natūralistas ar botani
kas basteste po kalnus kalbėjo 
su kožnu žiedeliu.... Mile
jo bet milejo jau nevilingas 
buitie, giveno, bet ne žmonių 
sviete, jieezkojo laimes, bet ne 
ant žemes....

Jautėsi laimingu givenda- 
mas vienas tarpe gamtos ir 
dvasiu gaivalu, kaip tėvas tar
pe szeiminos sąnariu.

Kada teip ėjo keliu ir gėrėjo 
si grožibem ir stebuklais gam
tos, ji uezstojo jam kelia, nebi 
liu balsu duezios melde atlei
dimo. ...

Serafinas atezoko iezvidee 
ūmai priesz save pasveiksla 
jos ir su nuosteba žiurėjo in 
ja.

— Szalin nelaba!....
— Serafinai tai jie....
— Žinau, kad jie....
— Priglauek kenczianczia 

neatstumk nuo saves.
— Glaudė — teglaudžia.. 

Szalin nuo manes.
Jiji nubalo, uszsisvirojo.
— Serafinai, nekaltink, tai 

jis....
— Teip jis, o gal turi dar 

kitus kelis, kurie tur savo pas
kirtas’valandas?

Ji sielvarto balsu sukliko, 
aszaros riedojo stambiais szla- 
kais isz akiu, bet jie jau buvo 
szaltas, szirdies givastie numa 
rinta ir nejautė jokio sanjaus- 
mo.

— Serafinai, nežudink ma 
no laimes!

— Tu pirma nužodiai ma
no o paskui savo, viekas pra
žuvo. Gali sielvartaut gali 
verkt, manije matai vien szal 
ta uola nejaustanczia jau. Už 
gesinai ezventos meiles ugni, 
paniekinai szirdžia, kuri vien 
del tavęs giveno. Niekinu tavi 
mi neteisinga! Te buna szalta 
tau kiekviena ezirdis, matik 
nuolat paveikslus savo pikto 
darbo ir mano kancziu. Teip 
prakeikiu tave!....

Ji isztiese rankas ir su žod
žiais ‘‘Serafinai, sugražink 
man laime, sugražink savo 
szirdi!” norėjo mestis jam in 
glebi, bet jis pasitraukė ji 
griuvo ant žemes, kaipi ap
alpęs.

Ir tuomi nepergalejo uszsi- 
kietejusio szirdies; jie szaltai 
žiurėjo in nelaiminga, kalbė
damas:

— Sugražint laime, kuria 
atemiai man, kurios neturiu 
sugražint szirdi, kuria numari
nai ir palaidojai givam garbe. 
To ne nuo manes reikalauk....

Prisilenkė prie jos, idant pa 
kelt, jei givena, bet pirma 
pastvėrė ji usz rankos, besivi- 
liodama, jog jau pergalėjo, jie 
suminksztejo, bet apsiriko. Jie 
smarkiai isztrauke ranka ir at 
szoko.

— Milių tave ezauke klupsz 
ežia ieztiesue in ji rankas

— Ne! atsake jie rustai. Ne 
ra manije tikėjimo; žodžiai isz 
eina isz sutersztu viltviliete 
lupu. Nieko nuo tavęs nerei
kalauju, eik szalin... Ir pridū
ręs žodžius: Si on ne desirait 
rien on desirerait mourir”... 
nuėjo.

14 metų senas laikraštis

Išeina kas Ketvergą, Chicago, Ill.

9-ad. ryte lig 3 popiet, 
Subatomis 9 lig 12-ad.

HARRISON BALL, Prezidentas. 
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. 
W. H. KOHLER, Kasierius.

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

:: UNION NATIONALBANK 
MAHANOY CITY, PA.

• ’ CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
I; Suv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Lengvas,

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausią armoni
ką, koncertiną, klernetą, smuiką, triubą, lietuvišką knygą ir nuo kitokią 
smulkią daiktą prie manęs gaunamą

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dieną gausite juos į namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau nžsakimus per pačtą arba exkspresą greičiausėj. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rdSt., CHICAGO, ILL.

W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
------O------

NotariuszaSjDidžiaaseLietuviszka
Agentūra Pardavimo Szipkoroziu 
ir Siuntimo Piningu in visas dalis 
svieto, greioziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mvs siuntė apie tai geria žino. IszduodaDostovierne 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti. Del Draugysoziu 
pristatau puikes^zarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t. 
Su kokiu nors reifialu kas-link Szipkoroziu, Piningus irt.t., raszykite 

J pas mane o aplaiky ite teisinga atsakymas.

Laikraštis “Katalikas” 1'2-kos puslapių, didžiausio for
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
riausių raštininkų i> visuomet telpa visokių žinių iš Didžio
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

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

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

Metams $3.00, pusei metų $1.50
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. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri ant pažiūros veltui.

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

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimu, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant iss 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trot i m ua 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydą 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimai 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, PlaaozU. 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubeginaa, 
Užsisaejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tavu,

Reikale raszykite ant adreso
rd irm ra 633 Pe>n ^Te*> Pittsbarg, p*.
UAs AULU HhaUttiritasa MaM MM■^2-

Amerikos Lietuviu

Kalendorius
1913 metams, sutaisytas J. ILGAUDO

Iš turinio kalendoriaus reikia paminėti keletą 
svarbesnią straipsnių: Kodėl viskas brangsta, Kaip ir 
ką mokintis, Dailė ir proletarijatas, Chronika revoliu
cijos judėjimo Rossi joje, Vilnys, Gyvenimo Tikslas, 
Ar bus blogi metai 1913, ir daugybė įvairiausią statis
tiką ir šiaip gyvenime reikalingų žinią ir informaciją. 
— Šitas kalendorius yra labai naudingas ir būtinai rei
kalingas kiekvieno lietuvio namuose. Puikiai iliustruo
tas. Prisiąsk mums 26c pinigais ar stempomis, o męs 
prisiąsime šitą KALENDORIŲ tamstai į namus kartu 
su 36 puslapią KIŠENINIU KALENDORIUMI 1912, 
1913 ir 1914 metams dovanai.
AGENTAMS pusė kainos. Kas ims už $10.00 ant karto, 
tam prisiuntimo lėšas męs apmokame. Pinigai siunčia
mi iŠ kalno.

J. ILGAUDAS
1841 So. Halsted St., Dept. 6. CHICAGO, ILL.
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DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

Ydant 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 galesite 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 galesite 
viską pirkti.

RYNKEWICZIA

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Važiuoje in Panama.

Duktė prezidento Tafto iszkeliavo ana diena su kariszkii 
ministerium Stimsonu ir jojo paezia pažiureti Panamos 
kanalo. Paveikslai likos nutraukti ant laivo Zacapa.

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, Lenoiugu, Špilkų, Koloziku, 
Kompasu auksiniu ir paauksuotu, 
geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo- 
jamu Masziaukiu, 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 25o., penki tuzinai už $1.00. 
Popieros su paauksuotom kvietkom 
50o. tužinas. Turiu Teleskopu su

paveikslais parodanezeis visa Kancze 
Kristaus su didžiauseis miestais ant 
svieto; kas prisius $3 apturės Telesko- 
f>a ir szimta paveikslu, Teleskopas 
abai 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. 
Prisuakite savo adresa ir 2c. Marke o 
gausite mano Katalogu.

W.Waid8lis";sili;,S',.,.

fe.t

Peczei

SI Žmogus Su Piningais Banke 
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

Sudėti piningai banke yra apsauga 
prieszais beda, o teipgi da atnesza 
procentą. Mes mokame giara 
procentą ant sudėtu piningu musu 
banke. Pradek czedyt szendien.

Atidek doleri ar du ant nedėlios.
Suma teip priaugs kad stebesisi.

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

Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas.
Jaigu peozius nekeps tada sugražiname piningus 
arba permainom pecziu.
Be baimes galite pirkti musu Keystone Pecziu.
Geriausias peczius už tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

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

i o ’ o Mahanoy City, Shenandoah, 
VjrLllllctlT S MLCarmel, Landsford.

— Adventai. Nustoję links 
mybes.

— Tik 22 dienos lig Kale 
du.

— Žinunai pranaszauje, 
buk turėsim gana smarkia žie
ma. Rengkites ant jos priėmi
mo.

— Tris slavoku mergaites 
Ona Kucko, Ona liula ir Ona 
Kruper visos kone 16 metu se
numo iszvažiavo Thanksgiving 
diena in Filadelfije ant “už
darbiu,” bet likes per palicije 
uždarytos kozoje ir davė žine 
apie tai tėvams mergaieziu. O j 
lazdų Onutems reike.

— Kas padavė kondukto
riui ant karuko daugiau pi
ningu ne kaip reikėjo, gali 
juosius atsiymt jago adresavos 
gromata sziteip: “Conductor” 
Mahanoy City, Pa.

— Da yra tik 10 dienu lai
ko lig paskutiniai dienai lais- 
nu ant ealunu o vos 277 apli
kacijų likos induota sudui — 
265 senu o 12 nauju Perkau
simai prasidės January 13 o 
paskutinia diena yra Decem
ber! o 16. į

— Garnys atlankė Juozą 
Petrusevicziu ant 917 East 
Pine uliezios palikdamas pa
togia dukrele. Teip-gi ir at
silankė pas Petra Bruskevi- 
cziu ant 508 W. Centre uli- 
czios palikdamas dukrele. Lai 
auga ant džiaugsmo tėvams.

— Nedelos vakara arti lie- 
tuviszkos bažnyczios pakylo 
balkaniszka kare, kuriuoje 
naudojo peilius, britvas ir 
dantis. Vyruczei puikei pra
dėjote apvaiksztinet Adven
tus. Krikszczioniszkas svietas 
teip save nenužemintu Nedel- 
dieni priesz akis svetimtau- 
cziu, o kiek tai bus trankini- 
mo po sudus! Sarmata.

— Ar visi žinote kad ge- 
riause kelione in Amerika yra 
per Rotterdama ant Holland 
Amerikan linijos laivu. Apie 
daugiaus dasižinosite pas agen
tą V. Lapinską kuris parduo
da laivakortes ir ant kitokiu 
linijų teipgi siunezia piningus 
labai greitai ir pigiai. Dirste
lėkite ant apgarsinimo.

601 W. Mahanoy St.
(’66 °;)

— p. S. Valūnas pirko na
mus po No. 329 W. Centre 
ulyczios ir neužilgio pradės 
statyt nauja dideli narna kur 
trumpam laike persikels savo 
czeveriku eztora. Isz tos prie
žasties p. Valūnas pastanavijo 
pardavinėti visokius apsavi- 
mus už labai nužemintas pre
kes idant nereikėtų tiek daug 
ta voro perneszti in nauja vie
ta. Todėl jaigu reikalaujate 
kokiu apsavimu tai dar turite 
proga pirkti už pigesne preke 
negu kitur. Jaigu norite sueze- 
dint piningo tai pirkite savo 
apsavimus pas S. Valuna 526 
W. Centre St. (’} •?)

Ant Raudos.
Puikus ruimas tinkamas ant 

bile kokio biznio, randasi po 
No 408 Sunbury ulyczios, 
Minersville. Giara proga lie
tuviui pradėti czeveriku ar 
drapanų eztora ba ezitam mies 
te da tokiu bizniu nesiranda. 
Pasižinokite pas. (16 °1)

T. A. Ignotovicz. 
Sunbury St Minersville, Pa.

Donora, Pa.— Darbai ne 
vienokei eina, vieni dirba pil
na laika o kiti po kėlės dienas 
ant nedėlios.

— Oras gražus.
— Parafijos reikalai gerai 

stovi per gera storone guod. 
Kun. Misiaus.

Anetta, W. Va.— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
tiktais tiek nesmagu kad lie
tuviu nėra ne vienos familijos.

E St Louis, Ill — Dar
bai gerai eina.

— Oras gražus.
— Musu miestelis labai 

gražus.
— Parafijos reikalai gerai 

stovi.

Simnas-
(Sejnu apskr.). Žailiu kai

me pasimirė senelis Žilinskas 
98 metu amž., kuris visa savo 
gyvenimą buvo sveikas, stip
rus ir ligi paskutiniu dienu ge
rai skaitė knygas ir laikrasz- 
cziue.

Naujas Rudeninis Tavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dakar 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.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu. 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Liudvinavas.

Suv. gub. Musu miestelyje 
nėra jokios tvarkos. Kiaules ir 
ezuniae po ezventoriu ir po ka
pines bėgiodami sau naudos 
jieszko. Juk tai reiketu, kam 
tai priguli, atkreipti atyda nes 
nepadoru, kad gyvuliai eitu in 
kapus sau maisto jieszkoti.

Anykszcziai.
Ukmergės apekr. Pas mus 

atsitiko baisi nelaime Ūkinin
kas isz Aluntos parapijos lei
do eunu in Amerika. Žinoma, 
buvo gerokai, ant liūdnumo in 
sigere tad beatsisveikinant, net 
traukinys pradėjo eiti ir ūki
ninko koja pateko po trauki
nio ratais.... Sužeistasis tapo 
tuomi paežiu traukiniu nuga
bentas in Panevėžio ligonbuti, 
kur sužeista koja nupjovė....

Užlausziai.
(Panevėžio apskr.). 18 spa

liu rastas ežia negyvas žmogus, 
kuris ėjo isz miestelio namo. 
Kaip girdėt ar ne bus tik gir
tuoklystes pasekmes?

Mockava.
(Suvalkų apskr.). Sziame 

valeeziuje priviso nepaprastu 
labai “sumaniu” vagiu. Sztai, 
priesz pora sanvaieziu Cirailiu 
kaime vieno žmogelio pavogė 
arkli, antro ūkininko pavogė 
pora arkliu, Kasaucku kaime 
vėl pavogė arkli. Taip vogė ir 
vogė. Žmones jieszkojo arkliu 
visur ir ne vieno nerado. Bet 
ežiomis dienomis vienas žmo
gelis nuėjo in girias szluotu 
pasilaužti ir aptiko 7 arkliu, 
tik-ka papiautu ir nubielytu, 
maitas. Vadinasi, musu vagie, 
vietoje vogtus arklius vadžio
jus po jomarkue, papiauna, 
nulupa oda, parduoda ir atlik
ta!

Suvainiszkiai.
Kauno gub. Pas mus instei- 

ge nauja smukle, tad dabar 
prasidėjo girtuokliavimas, o 
per girtuokliavimą ir kitokios 
nedorybes. Net geda sakyti.... 
atsirado pleeziku. Nesenai ne 
toli tos smukles du žmones ta
po užpulti: vienas pabėgo, o 
kita primusze ir isz jo 20 rub
liu atėmė.

Dar paminėtina, kad ana 
diena begerdami 4 Tarucziu 
kaimo ūkininkai taip susipe- 
sze, kad subėgo daugybe žmo
nių, net ir kunigas isz klebo 
nijos atbėgo ir vos nevos su 
didžiu vargu pesztukas pers- 
kyre. Geda, yyrucziai, geda!

Papile.
Sziaul. apskr. Netol musu, 

kaime Žiliu, spaliu 15 d. atsi
tiko nelaime. Tūlam V. Mele- 
niui 34 metu amžiaus, kulia
moji maszina nutraukė kaire 
koja. Priežastis to, kad girtas 
buvo ir lipo ant maszinos leis
ti javus in maszina. Tame kai 
ti szeimininkai, kam duoda 
degtine per talkas darbinin
kams, o ypacz prie maszinu 
dirbant. Geriaus but, kad deg
tines niekur nerodytu, tai 
daug butu iszminlingiau.

Brievikiai.
Telsziu, apekr. Pas mus at

sitiko baisi nelaime. Bekuliant 
javus su “lokomobiliu”, nety- 
ezia in spragilus inkrito 19 me 
tu mergaite D. Puczkoraite isz 
Rakitu sodžiaus ir jai tapo vi
sa kojos letena sumalta. Atvež 
tas isz Alsėdžių feldszeris, su - 
malta koja nupjovė ir dabar 
gydo. Reikalingas visur prie 
maszinu atsargumas!

Kaunas.

Ant pardavimo.
Didelis puikus biznavas na

mas ant keturiu lubu su visom 
vygadom, ant didelio loto. 
Ant pirmutinio floro randasi 
didelis puikiai intaisytas sa
lonas ir sztoras. Ant ketvirto 
floro yra didele sale. Szitas 
namas ratdasi tuojaus prie 
kasikiu Athley, Pa. ir yra ap
gyventas vien Lietuviais ir 
Lenkais. Locnininkas nori ka- 
greicziauaia parduot ir apsi
gyventi ant f irmos isz priežas
ties nesveikatos, todėl parduos 
už neperbrangia preke. Yra 
tai labai gera proga ingyti 
szitokia puikia praperte už 
maža preke. Apie daugiaus 
ateiezaukite ir “Saules” redak
cija Mahanoy City Pa. ( j 04)

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinių LMuzieKkat.

GRABORIUS

t^-Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, Pa

Szesztame varste nuo Kau
no. netoli O moliu kaimo, ge
ležinkelio sargas Klaczis, ma
tydamas ateinanti traukini, va

O kas ežia?
Ugi popieros del laiszku 

raszymo su visokeis gražeis pa 
sveikinimais ir su tam pritin- 
kamezioms dainelėms, aukai 
nems raidėms su gražioms ezil- 
kinems kvietkelems ir suviso- 
keis paveiksleleis, parsiduoda 
‘abai pigiai kas prisius 25 cen 
tus aplaikys 12 popierių su- 
konveltais ir dar pridėsiu do
vana labai gražios staineles už 
gimimo Kristaus iszleidima ant 
pavidalu altorėliu verta 25 
centus už Si 00 duodu 6 tuzi
nus popieru, agentams duo- 
dam gera uždarbi. Adresa vo- 
kite. ( i,6 ol)

K. J. Intas.
Box 1724. New York. N. Y.

Lakioja Kuexft
Ryjjn’j* ir V»€in:w

Krtutco ledyta* k t L
Lm Ir peiki ar**

vLtb aiinauls reiitiui kreipkis p- 
lia • bue.to vkac:*

V7. Centre R L Cit

Kaiiticzkos Dykai!
Kas dabar užsiraszis “Dil

geles” tas gaus puikiausia do
vana “Girtuokliu Kanticzkas” 
tai yra dainos ir deklamacijos, 
parūpintos p. Karczemu Zi- 
kristijono. Gausite smagiausia 
laikraszti “Dilgeles” kas dvi 
nedelias per metus. Prenume 
rata tik vienas doleris metame. 
“Dilgelėse” aiszkinama bai
siausi fakyru stebuklai, žuliku 
gudrybes, lytiszki žmonių da
lykai, apie Jono vaikus ir vi- 
sokios naujienos. Tuoj iezpir- 
kit Money Orderi žemiau pa
dėtu adresu, o gausit “Dilge
les” ir “Girtuokliu Kanfcz- 
kas, ’ Bus juoku. Adresavoki- 
te: (16 °1)

Baltrušaitis Brothers, 
2400 Fifth Ave.

Pittsburgh, Pa.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PiLIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Aogliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsakimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
Klobas matidamas reikale, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut szia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order).
Lithuanian Am. Citizens Club

Polithania State Bank
Comer 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele Lietuviszka Banka jx> priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezediniinu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
prkkaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Uždirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai 
reikM'in-e ju-u. kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankus viisz paminėtu adresu.

Garbus Tauteesiai:
Laikau už garbe praneszti jums, 

kad jau a?z nesu daugiau ne locninika ne virsz ninku, ne 
daibiniku ‘All Nations I’ankoje ant 12-tos. gatves ’ 
ii kad dabar atidariau ofisą mano na'ij i vietoi

Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo man > buv. sios senos vietos)

Reikaluon'a nie'džiu kreiptis prie savo seno pažįstamo po 
tokiu adreso:

Povilas V. Obiecunas, 22- nd. & Carson Sts; SS.Pittsburgli.Pa.

BUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREICZIAU8I GARLAIVA1- 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.
PUIKI GARLA1VAI: CZAR — KURSK — RUSSIA
.....................................  Garlalval iezeie i į,urr.^* J.tftii io I(»Nor )

1PZ New Yorko HB!cranr,Bj;; (b<J •)
Apie dauglatie daelžinoeite pae muso agentus arba

In Rotterdama 8 Dienas. In Llbawa 11 Dienu.
£31 Treczia K laša £33
£45 Antra K laša £50
$60 Pirma Klasa |70 ,  o_____________ _________ ____
A. E. JOHNSON & CO., (General Paitenger Agfa.) 27 Broadway, New York, N.Y.

pr
n*

:‘.C

Jio»8

Tisuose aut t 
sint Įiriremii 
g. Ksiaas ki 
etn Amerik- 
inh’-tie pili:

Badai j. 
aliignezio, 0 
fioua turėtu
s™ rase...

.11.25.
...50e.
...10c.

.36c.

.25c.

lite ipikaityt 
iii šimtmeti 
nutria milijon 
utiro 100 milii 
įii tai žmonis 
šiuos paaukau 
itiblirimo kari

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

Kiekviena* Lietuviszka* Sztarmnkafl 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
guikias Lietuviszkas Gyduoles savo 

ztaruose ant pardavimo, kad.musu 
tautieczei reikalaudami galėtu„nusi
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztarninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l.................................25c.
Egiutero No.2.................................50c.
Zmijecznik.............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.................................35c.
Meszkos Mostis............
Trejanka.......................
Linimentas vaikams... 
Gyduoles nuo Kosulio. 
Liepiu Balsamas........................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku.............. 25c.
Milteliai vaikam* nuo Kirmėlių..25c.

" nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu......................  ,25c.
Ugmatraukis...................................25c.
Skilvio Laszai................................ 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios.................................75c.

No. 6
Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS

'Geriausia Arielka 
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyt*

keletą

NO. S.
Visam

S. Noikewicz
408 Wait Mahinov Mi.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lleturlszku-LenkiszkuVaistu.

Aoerike 
urxiT oi 

w.

IAS G 
iu dieni 

pklino ketu 
įabiskupus a 
jdo: O'Cornn 
nmi, McGovi 
šie, Doroling 
jHiana iez S 
jukiira Liet 
įįi aapihlij 
U bulelio t 
mjtaiyra toi 
įjtii ajrisziul 
įšylate o bi

re per geležinkeli savo žasu 
būreli. Kuomet traukinys bu 
vo jau visai netoli nuo būrelio, 
atsiskyrė viena žąsis ir jai gra 
šiuo pavojus būti sutraiszkyta 
Kad iszgelbeti žasi, Klaczis pa 
dare viena žingsni už pakalin 
ir pate pakliuvo po garvežiu. 
Isztrauktas isz po vagono ratu 
Klaczis pasirodė nebegyvu. Jo 
kūnas tuom paežiu traukiniu 
atvežtas in Kauna. Klacziui— 
53 metai. Mat, žmogus, per ne 
apsirokavima už žasi savo gy
vastį atidavė!.

Žemaicziu vyskupija.
Buvusia Aknystos f iii jalistae 

kun. Krapauskas, gyvenusis 
paskutiniu laiku Rygoje, pas
kirtas Szidlavo altarijon; Kau
no Karmelitu bažnyczios ka- 
mend. kun. Turauskas paskir
tas Mažeikų filijon; Pabais
ko kam. kun. Skirgaila per 
keltas Kaunan Karmelitu baž- 
nyczion; Aluntos kamendo- 
nus kun. Tvarjanavicziue per
keltas Pabaiskan kam., Mažei 
kiu filijalistas kun. Pranas 
Meezkauskis gavo leidimą in- 
etot Kretingos vienuolynan.

5 tuzinai už 81 00.
Gražiausia laiszkams popie

rius su visokiais paskaitymais 
dainelėm eilems gražiom kviet 
kome, Geros popieros dideli 
arkuszai su konvertais 5 tuzi
nai už $1 00, tuzinas už 25 
centus labai gražus laiezkai, 
tinkanti siusti in bile ka, 10 
už arkueza, tuzinai§l C0, ka
lėdoms atvirukai parsiduoda 
po 3 centus, teipgi reikalauju 
pardaviku duodu gera raba- 
ta ant visu popierių ir postkar- 
cziu; (86 -<u)

Fr. F. Statkus
304 Benkert PI.

1133 Vine St.
Philadelphia Pa. I

Dykai auksinis laikrodė
lis.

Mes prisiueim kožnam už 
dika del apžiūrėjimo puiku 
auksu lieta ant 10 metu gva- 
rantuota laikrodėli vertes 
§11.50 kas prisius savo aiszku 
adresa ir už 25 centus štampu, 
ta laikrodeti mes parduosim 
už §7.00 tik per 40 dienu. 
Apžiurejias jaigu matisi kad 
ira vertas tu pinigu tai užmo
kėk expresmonuj likuse suma 
6 dol. ir 65^ o kad ne norėsi 
priimtie tai sugražik atgal, jei
gu ne turite katalogo tai pri- 
siusk už 2 centu stampa ad- 
risas. (gg o;)

K. J. Krauchelun,
120 Grand St.

Brooklyn, N. Y.

RUPTURA
VYRU - MOTERIŲ - VAIKU

IR JOS ISZGYDIMAS
BE P E I LO - B E O P E R A C IJ OS 

BE PATROTIJIMO LAIKO.

Asz kožna diena gaunu paliudijimus 
nog iszgydytu, ka porodo kad be- 
abejones mano būdas gydimo Ruptu-

Reikalingas krauezus!
Mokantis siūti kostomerskas 

drapanas del vyru ir motenu, 
darbas ant visados su gera už 
mokeste, del platesniu žinių 
kreipkitės per laiszka po adre
su. ( 46 °?)

P. Szertvites. 
370 Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

mo ligos. ManoCHEMlC-ELECTRO 
Spasabas del gydymo Rupturos yra 
dar plaoziai žinomas kaipo geriausias 
spasabas del gydimo Rupturos ir 
ypatos kurie kentėjo su ta ja liga dar 
gal rasti pagialba. Nerandami 
jokio namino iszgalbejimoper paczta 
arba per nesziojimo diržio. Ta visi 
žino. Iszradimas mano spasabo 
gydimo ant visados visokiu sztamo 
Rupturos yra tai didžiausias iszradi
mas lig szitam laikui* Kožnas vyras 
motore ar vaikas gal but iszgyditas 
be senoviszku budu baisos operacijos 
asz iszgydu be oparacijos, be peilo, 
be patrotijimo laiko. Atsilaukykite 
arba raszykite o gausite knygute 
apie gydimo Rupturos.

Atsiusiute 2c. stempa.

DR.ALEX’R. O’MALLEY
158 So. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama 
ir siisiraszoma.

Dr. I. J. Stankus j
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. J

...OFISO VALANDOS... 1
Nuo 9 lig 1 ir nuo 7 lig 9 Vakare. 1

Nedaliomis lig 4 ad. popiet. J
Telephonas: 3757 Dickinson W. JL

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviukai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6x9 coliu Oydumo.
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztns 
mes apmokame.

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

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

MAHANOY C1TY.PA.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in 
IETUVISZKA T_T OTEI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite 
pavalgyti ir galima pernakvoti,

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Valstijos Kasijerius turi 

sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy 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.

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............ 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos

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

Kojų.............................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Lapauto................... 15c.
Gyd. nuo Grippo.......
Plauku apsaugotajam. 
Muilas del Plauku...
Milteliai nuo Kepenų.
Rožes Balsamas...........
Kinder Balsamas...........................25c.
Bobriaus Laszai............................ 50c.
Szveinintojas...................................35c.
Kraujo valytojas........................ $2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaiku*.............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams........................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Piemens........ ..........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu____ 15c.
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........ .................... 26c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nuo Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ j>2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda S zipkortes antgeriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunoz'a 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitsi 
pigiai ir teisingai. Raszikite pa« 
mane o gausite teisinga atsakiira 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokia 
Valgomu Tavoru ir Buozeraa 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.D.M.Graham, Prezidentas. 

W. Rynkiewicxia. 
J. Hornsby.

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

Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 
turiu dideli agentūra ir kontora bankini 

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

iszsiuncziu m prisakyta vieta, Iszmainau 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.

Tiktai Per Szita Menesi.
Už 30c. gausite 12 gražiausiu Popierių su 

margintais Konvertais teipgi knygele del 
pasimokinima raszyti gromatas, kiek žmonių 
Valstijuose ir t.t. Prisiuskite stempu už 30c 
ir raszyk koks esi o prisiusi tinkamu Įtopie- 
riu nes turiu 70 visokiu gal tinku.

M. A. IGNOTAS ,0SW£r4,chI,Mw‘ 
______ (lz ^qoi)

LietuviszkasT? otogbafistas

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

Jndeda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukineja 
Post-Karczius. Parduoda Beimąs ir t.t

Ant pardavimo.
Puikus biznavas namas ant 

W. Center ulyczios Mahanoy 
City. Tinkamas del buezernes, 
sztoro, szaucziaus, kriaueziaus 
ir t.t. Skiepas yra paranda- 
votas ant Pool Ruimo. Namas 
beveik kaip naujas su visom 
vygadom ir,randasi ant loto 17 
pėdu ploczio per 125 pėdu il
gio. Ant kito galo loto randasi 
naujas trijų prontu namas ant 
dvieju familiju. Randos gal 
lengvai atneszti 50 doleriu ant 
menesio. Parsiduos neperbran 
giai. Atsiezaukite ka greieziau- 
se po No. 526 W. Centre St.
Mahanoy City, Pa,

(cę -MQ o>)

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias sumas 
piningo isz lai me ja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaime ja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Adresą vokite:

B. S. YANKAUS 
154 Nassau Street 

New York, N.Y.

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 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

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

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

Nekuriams apgavejams daktarams 
inmekate po keletą desetku doleriu 
už neiszgydima. Naudokytes greitai 
isz szitos progos. Raszykite tuojaus 
ant adreso pas Specialistus:

Ors. Brundza & Co.
BMway & So. 8-tb. Brcoklyn.^.

‘APSZVIETA’ ^h ksliszkai Utorirzka Knyga 

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

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir LeberissuOO pus. 10a 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramskl, 943 S. 2nd. St„ Phila. Pa,

K =3 K= s

B. EAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautieti* 
B Ragažinskas pargabeno visokia 
garimu, Amerikoniszku ir Importitn 
Galima gaut visokiu Arielka,, Vynia, 
Arako, Kimelio, Dzinia ir 1.1 
Teipgi skambanozio Alans ir Porterio* 

Daokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namas,

54-66 N. Main St, 
Mahanoy City.
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