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STONELEJE.

szalta^stonelo Szvencziause Panele,
Atpirkėja svieto neszioja,

Nuo szalczio pastirusia pusto rankele, 
Ir in vystyklus neszioja.

Ak! randasi aszaros Tavo akyse, 
Pravirksti, o Dieve galingas!

Kur glausi galvele, kur skausmą maldysi,
Kur kreipsi akis sopulingas?

Kurio patalpinti dangus negalėjo,
Kurs saujoje laiko szi svietą,

Varguose, szaltyje užgimti norėjo, 
Ir atgulti in lopszi kieta.

Tau sostas, kaip saule jug žiba danguose,
Būriai priesz Jin aniuolu dreba,

Szendiena, kaip juroje, skensti skausmuose, 
Liuosuodamas žmogų nelaba.

Kancziu begalinis, o Jėzau, szaltinis.
Tegul mane uždega jauna,

Tegul man sutirbdo ledus ant krutinės. 
Ir kaleziu bjaurybes nuplauna! J. M.

Garbe Dievui Ant 
Augsztybes.

Vela susilaukėme Užgymi- 
ma Ižganytojaus, taja dydele 
ir svarbia diena del viso kriksz 
czioniszko svieto ir vėliname 
pakajaus ir gero noro del visu 
skaitytoju “Saules ir Linksmos 
Valandos” o ir del visu Lietu
viu su geru noru czionais apsi
gyvenusiu. Tegul jums milemi 
skaitytojai apsigyvena szirdi- 
sia pakajus gero noro. Tegul 
toji Szvente buna del jus nu
pelnytu pasilsiu — tegul szir- 
dis jusu prisipildo vilczia ge
resnes atejties.

Per szita Szvente Užgymi
mo Kristuso, Beniaus Lietuvo
je labai linksmai apvaiksztine- 
jo. Susirinkus szeimynele prie 
Kuczios, lauždavo plotkeles, 
velydami geros sveikatos ir vi
sokios laimes. Da szendien ne 
ižgeso tasai puikus paprati
mas vienok szios gadynes pel
nos sumiszimu musu Tevyneje 
o ir czionais Amerike, ne turi 
tokios linksmybes szitoji szven 
te, kaip tai kitados buvo. Kož 
nas vienok su vilcze szirdija 
laukia atmainos ir pakajaus 
ant žemes žmonim giaro noro.

Szendien mes paduodame 
ranka del skaitytoju “Saules” 
gero noro, ranka su veliymais. 
Tegul tuosia nameluosia, kur 
“Saule” atsilanko, suramina 
nubudusias szirdeles ir audru- 
tina visame, neszdama skaity
tojams suraminima, szitame 
gyvenime. Paduokime ranka 
viens kitam ir linkekimes su
laukti linksmai ir grąžei ilgus 
— ilgiausius metus pragyvent

Tegul Kudykelis Jezusas 
laimyna visame,

Szitame ir atejnancziame 
gyvenime.

To vėlina isz szirdies, 
Redakcije “Saules.”

Ne linksma szvente turės 
tiejei, del kuriu likosi laikraez- 
tis sulaikytas. Ant to yra to 
kia rodą: Reike užsimokėti o 
“Saule skaitysi.

Laukėme gana ilgai o ne- 
kuriem nusiuntėme ir primini
mus, jog laikas pasibaigė, bet 
nieko neatsake.

Žinoma, gal nevienas pali- 
kias pleisa in kita miestą ižai- 
rabastino ir tuom laik kiti “už 
dika” skaitė. Ar-gi tai nege
rai ?

Nuo to laiko, del kožno su- 
laikisime, katram laikas pasi
baigs. Tai vis bus pamokini
mas.

Buvo ir tokiu kuriu laikas 
baigėsi tai ir geide aplaikyt 
kalendori be prisiuntimo už- 
mokestiee, — o ir buvo tokiu 
ka raeze su iszkalbejimu:

Kad būtumei prisiuntęs ka
lendorių,

Bucze prisiuntęs piningus, 
dabar nenoriu!

L’g ka pabaidys, kaip “Sau
les” neskaitys! Muso biznis 
yra laikraszti raszyti, o žmo
nim iszmintingiem skaityti.

Kuningas nužudė du 
brolius; jeszko 

pardono.
Harrisburg, Pa. — Tomis 

dienomis likos innesztas del 
komissijos pardono, piaszimas 
ant paluosavimo isz Allegheny 
kalėjimo, lenkiszko katali- 
kiszko kun. Ludviko Szczyge- 
lo. Tasai kuningelis kelioleka 
metu adgalios nužudė du tro 
liūs Staržinskius už ka likos 
nubaustus in kalėjimą ant 30 
metu. Kuningo advokatas 
tvirtina buk jisai būnant ka
lėjime serga ant džiovos (?) ir 
ne ilgai pagyvens, jago ilgiaus 
bus uždarytas, o jago aplaikys 
pardona, tai keliaus in tevynia 
pabaigt savo amži kliosztorije.

Teiksis muso milemi 
skaitytojai dovanoti mums, ja 
go sziame numeri ras mažiau 
žinių, nes isz priežasties terp 
svarbios szventes, esame pri
versti paskubint iszleidima 
“Saules” ydant duoti pasilsi 
muso darbininkams ir szvensti 
Kalėdas su savo szeimynelems 
Angliszki laikraszczei taja die
na suvis neiszejna, bet “Saule” 
da nesugaiezino ne vienos die
nos ir nepalaus szviesti, no- 
rints butu tai dydžiause szven- 
te.

KAS GIRDĖT?
Turime szvente Kalėdų, ar

ba Užgymimas muso Ižgany- 
tojaus. Daug jau meteliu nuo 
tosios dieneles — nuo Chris- 
taus Užgymimo praėjo 1912 
metai. Musu Ižganytojas pa
liko mums puiku mokslą, — 
mokslą meiles Dievo ir arty 
mo, mokslą evarbiause del visu 
krikszczioniu, nes tas mokslas 
suvis ižgeso szirdysia žmonių, 
— dingo meile Dievo ir arty 
mo, o užėmė vieta tuju dvieju 
dorybių, atszabmas tosios mei
les! — Rėmėsi nevos ant to 
sios meiles, rėmėsi nes, tiktai 
apmaudingai! — Kur dingo 
nuo pasaulės teisybe? Kur 
dingo dorybe? Kur dingo 
mokslas Christaus? Ne rasi to
jo puikaus mokslo ne terp 
dvasiezku, ne terp švietimu, 
kožnas nevos gobstosi dorybia, 
nes tiktai gobstosi! Ne pas 
viena nerasi dorybes siūlelio. 
Dingo dorybe, — dingo moks
las Christuso, — tas mokslas 
kuri dabar apvaikezeziojeme. 
O kaip apvaikszcziojame? 
Teip apvaikszcziojame, kaip 
pildome. Mubo prosenei suvis 
kitaip szvente Kalėdų. Szvente 
Užgymimo Ižganytojaus ap- 
vaikezezioja dabartiniam laike 
linksmai ir džiaugėsi po intek- 
me spiritaus! Staugė klykia ir 
cypia! Galvas skaidosi, bu per
leis pjaustomi, ba tai Kalėdos, 
linksmos dienos, tai vale, — 
niekas ne gali uždraust (?). 
Apie vaisius metiniu Szven- 
cziu, žino visi gana gerai — 
ne reike czion apraezinet.

Kad nekurie turėtu apszvie- 
ta, tai kitaip szvenetu, ypatin 
gai Kalėdas apvaikeztinetu, o 
dabar tai ne yra ne padyvu, 
jago laukiniszkai pasielgė.— 
Apsiejkit malszei!

Kiek tai kartu laikraszczei 
prasergsti motynas, idant ma
žu vaiku nepaliktu namie be 
prižiuros vireeniuju, o bet ma
žai atkreipė atydos ant tojo 
persergejimo. Vaisei tojo ap
sileidimo arba neprižiura vai
ku tankei buna nelaiminga. 
Sztai Czikage kokia tai Mar- 
garietta Ustikiene iszejdama 
isz namu paliko penketą vai 
ku. Kada sugrįžo, tris isz ju 
radosi be gyvasties o du mirsz- 
tanti. Vaikai atsuko vamždi 
prie gažinio pecziaus ir už- 
troszko ant emert. Gailestis ir 
nusiminimas motynos ne turė
jo rubežiaus — ant nelaimes 
už vėlai.

Poni paliko 87,000,000 
del savo tarnaites.

Kingston, N. Y. — Eitera 
Sleight, 20 metu senumo dar
bininke, dirbanti fabrike ciga
ru czionais aplaike žine, buk 
pasiliko Iccnininke $7,000,000 
turto kuriai paliko poni Van- 
dcwater isz Vancowver, B. C.

Du metai adgahos Estera 
buvo už tarnaite Atlantic City 
vienam isz tenailiniu hoteliu, 
kuriame radosi naszle Vande- 
water. Per savo malonu ir ge
ra patarnavima del Vandewa- 
terienes jauna mergyna užsi
tarnavo josios prielankumą. 
Mergyna apleidus tarnysta isz- 
keliavo namon ir dirbo prie 
sunkaus darbo fabrike, suvis 
užmirezdama apie naszle Van- 
derwater. Sztai ana diena ap
laike žine nuo advokatu isz 
Vancowver, buk Vanderwate- 
riene mirdama, paliko visa sa
vo turtą iszneszanti $7,000,000 
del savo isztykiamos prietel- 
kos, ir kad pribūtu in tenais 
atsiymti savo palikimą.

Su dydžiause nekantrybia 
lauke visos lietuviszkos ir len- 
kiszkos parapijos nusprendimo 
Superior Courto atydavimo 
bažnytinio turto “deedu” Sze- 
nadorio lietuviszkai parapijei 
ant ranku globėju (trustisu. 
J ago Szenadorio lietuviams 
pasisektu .aplaikyt pasekmin
ga nusprendimą Superior su
do, tai užstos dydele permaina 
visosia atejviu parapijuose o 
bažnyczios pastatytos už lietu- 
viszkus dolerius, pereis in ran
kas parapijonu.

Kuri iszkele Sz. Petro ir Po
vilo parapija isz Tamaqua. 
Pa. Atsibus antra diena kalė
dų, 26 Gruodžio ant Walkers 
sales. Balius prasidės ant 6 vai 
vakare ir trauksis lig vėlybai 
nakties. Grajis pirmos kliasos 
orkestrą ir visi gales praleisti 
linksmai laika. Inžanga vy
rams 35^. Moterimis ir vai
kams 15d

“Tote papjovė mamyte!” 
Memphis, Tenn.— Keturiu 

metu mergaite, valgindama 
obuoli nuėjo pas kaimynus ir 
malszei, be jokios baimes szau- 
ke: “tete papjovė mamyte!” 
Kaimynai isz pradžių, ne norė
jo kudykiui tikėt, nes peny ui
ti akyvumu, norėjo pažiūrėt ar 
tai teisybe. Ir isz tikrųjų rado 
Mrs. Adomiene Bochler, mo- 
tyna mergaites, gulinte ant 
grindų su perpjauta gerkle 
nuo ausies lig ausies o galva 
kone buvo atpjauta. Tuojaus 
susirinko myne žmonių jesz- 
koti žudintojaus. Bochleris in- 
begias in koki tai tuszczia na
rna, užsidarė jame ir pradėjo 
ezaukti in minia, sužeisdamas 
kėlės ypatas. Po keliu valan
dų pasisekė suymti žudintoju.

Nekaltas už pavogimą 
8173,000-

Ch:cago.— Jurgis Fitz
gerald, kasijerius Suv. Steitu 
menniczioi czionais, kuris pa
vogė $173,000 mete 1007 likos 
paliuosuotas nuo užmetineji- 
mo jam vagystes. Jojo teismas 
prasidėjo penki metai adgalios 
ir kasztavo randui suvirszum 
szimta tukstaneziu doleriu. — 
Kad jau vogt, tai gerai.
Žydai valdys visa svietą!

Columbus, Ohio. — Rev. S. 
C. Stevenson, turėjo czionais 
prakalba babtistu bažnyczioje, 
teip kit-ko kalbėjo sekanezei: 
“Neužilgio atejs laikas, kuria 
me žydai valdys visu svietu, 
nes pagal pranaeza Danielių, 
tas turės neužilgio stotis.” — 
Ne reike laukti pakol tasJszėi- 
pildys, nes užgyventosia daly
se pas Lietuvius jau ir teip ži- 
dai mus valdo ir gojus trau
ke už nosių.

Apverto lampa- mergaites 
sudegė.

Pittston, Pa.— Viktoria ir 
Cecilie Majek, 14 ir 16 metu 
senumo mirė ligonbuteje nuo 
aplaikytu apdegimu per ex- 
plozije lampos. Mergaites ej- 
damos gulti, pastate lampa 
ant stalelio szale lovos. Nak
ties laike viena isz ju norėda
ma apsidengt su kaldra pa
traukė už uždangalo ant stale
lio ir nutraukė lampa, kuri 
puldama susikūlė ir eksploda- 
vojo. Deganti karasina ap
ėmė viską ir akimirksni. Tėvai 
indukia dirbo ant užgesinimo 
liepsnos kas ir pasisekė nes 
mergaites teip baisei apdege 
jog trumpam laike mirė ligon
buteje.

Pabėgo isz namu sugrįžo 
su paeze ir 810,000.
Northumberland, Pa. — 

Deszimts metu adgalios Povy- 
las E. Derk, gavo muszti 
tėvo už tai kad nenorėjo 
in mokslaine. Taja diena 
bego o tėvai neturėjo apie
jokios žiurios per deszimts me
tu ir mane buk ju sūnelis 
mires.

Kaip nudžiugo tėvai 
diena, kada pasirodė
slengeczio teviszkos pastoges 
juju Povilukas, bet ne pate 
tik su paeze ir deszimts tuke- 
taneziu doleriu. Puse tu pini
gu padovanojo tėvui, kaipo 
Kalėdų dovana.

Povylas apleidęs tėvus nusi
davė int Westue, ten aplaike 
szmoteli dirvos nuo rando, už
dėjo farma auginimo gyvuliu 
o pradedamas budėti ant galo 
tėvu, nutarė parduot ir su
grįžt namon.

Kalėdų dienose 
linksma esti ant 
oro. Sniegas su
gulės it pūko kal
nai. Diena, kada 
saulute apipilė ta

sniegą savo szvelniais, spindu- 
leis, tai jis mainosi lyg deiman
tai tukstanezius visokiu spalvų 
atspindėdamas.

Y pacz linksma esti kucziu 
vakare, kada dangus apsėstas 
žvaigždėmis, kada sniegas ty
liai sukasi ir krinta....

Visuose beveik languose 
matyt papuosztos ir mirgan- 
czios, lyg tas sniegas, eglaites- 

Linksma ir szirdyse.

Puikus mūrinis namas. 
Kiekviename gyvenime žiba 
eglaite. Vaikeliai, ratu apsupę 
elgaite, dainuoja, valgo saldu
mynus, džiaugiasi — kas ark
liuku, kas bubbina musza, 
kas lele glosto ir supa.

Isztikro, szirdis džiaugiasi, 
matant tuos mažus vaikelius, 
kaip jie linksmi, kaip ju akeles 
žiba, kojales trepsi. Koks nors 
arkliukas ar lėlytė jiems jau 
teikia didžiausiaja laime.

Pasidžiaugė kiekvienas sa
vo titiems sugula beituose pa- 
teleliuose, lyg sniego kalnuo
se.

39 anglekasiai pražuvo 
kaslklosia.

Dartmund, Vokietije.— Isz 
priežasties trūkimo 
damp” kasiklosia 
arti czionais, 39 
likos užmusztais 
daugiau sužeido.
laikui surado 29 kunus ne
laimingu. Pagialbinei pulkai 
dirba ant keturiu eziptu steng
damiesi surasti savo draugus.

140 pasikcleliu užmnsztu.
Guadalajna, Mex.— Szim- 

tas ketureedeszimts pasikeleliu 
ir keturesdeszimts žandaru li
kos užmuszti mueztineje Hue- 
juquilla. Miestas likos api- 
plesztas per pasikelelius, mo- 
teres iszbjaurino o ant galo 
padege miesteli. Po keliu va
landų randaviszkas vaiskas 
pribuvo kuris po kruvinai 
musztynei su augszcziau mi
nėtu pasisekimu ižgujo pasi- 
kelebus isz miesto.

Laukuva.
Kauno gub. Pikaicziu kai

me ūkininkas A. M. nežmo- 
niszkai snmusze Žimontiene už 
tai, kad jo žąsis isz savo avižų 
varinėjo, kuri isz to ir pasimi
rė. Spalio 25 d. parvažiavo 
gydytojai su pabcija, iszkase 
nabaszninke ir pripažino, jog 
mirtie ivyko delei inkstu su- 
trankymo. Mažeika pabėgo. 
Pabcija jo jieszko.

Abeliai.
Kauno gub. Pas mus per 

tamsybe, girtuoklybe ir isztyir 
kima buvo atsiradę peeztuku, 
kurie pradėjo keliu važiuojan- 
czius žmones užpuldinėti. Spa
liu 13 d. taip snmusze viena 
žmogų, kad tas numirė, nes 
buvo net galvos plėvė pra- 
muszta. Po to 7 pesztukue po
licija suėmė. Už tokius žmog
žudžius visai apielinkei geda.

Kita puse gatves. Apskuru
si triobele. Per langeli vos 
szviesa matyti. Neaiszku, ar tai 
žvake, ar balana.
Prie stalo susede du vaikucziai 
motina o lopszyje guli apdeng
tas skudurais mažas kudyke
lis.

“Mama” szaukia Jonukas, 
“kas ten anapus gatves lange 
žiba taip blizga”.

Motinaij szirdi suskaudėjo.
‘ O-gi eglele, Joneli”.
“Eglele ? o kas tai yra eg

lele?”
“Dievas ja vaikams ant Ka

lėdų duoda”, atsake motina.
“Delko mums Dievas neda

vė tokios gražios egleles?” — 
klausia Jonelis.

Motina nežinojo ka ir saky
ti. Suėmus galva, sėdėjo prie 
stalo; aszaros jai birejo per 
skruostus.

“Mama, papraszyk pono 
Dievo, kad jis ir mums tokia 
eglele atnesztu, mamyte, pa
praszyk Jo.”

“Jaigu mamyte papraszysi, 
tai vis Jis mums atnesztu.”

“Szimet jau per vėlu”, rami 
no motina savo vaikelius. “Ki
ta meta papraszysiu, gerai, pa- 
praszysiu. Dabar, vaikeliai, 
eime gulti. Szalta, eime.”

“Mamyte, tai mes nors per 
langeli pažiūrėsime in ta Die
vo eglele, pažiūrėsime”.

“Ir asz noriu matyti”, tarė 
Agotėlė.

Motinu vaikelius sustatė ties 
langu, ir jie, akytes iszkels 
žiurėjo, ten kur . žibėjo žibu 
riai, ir aszareles per veidelius 
jiems birejo....

Apsiverke sugulė; apklojo 
motina savo vaikelius skudure 
bais. Jie saldžiai miegojo sap
nuodami apie Dievo egle
le....

Ne visose szirdyse buna 
linksma Kalėdų vakare.

Balius.
Parengė dideli balių drau

gyste panų isz New Philadel- 
phijos ant 26 d. December 
(Gruodžio) ant Petro Nari- 
jausko sales balius prasidės 
2-tra vai. po piet ir trauksis 
lig vėlybai nakczei, užkvie- 
cziam visus ja’unus ir senus ir 
isz aplinkiniu miesteliu ant to 
puikiaus pasilinksminimo. In
žanga vyrams 25^ o moterims 
irmergynoms 10 centu. Už- 
praszo visus. Komitetas.



Priesz Kaledag kožnas tik skubino, 
lez kromo in kroma ejo, 

Ir plikaitis su pacze dovanas pirkinėjo, 
Kaip verbludas prikrautas namon ejo, 

Sūnelis paskui juos seke, 
Idant tėvui prigialbet, nieko nesake.

— Kur ju sūnelis?

Stovylas beParaszo
Parasze Dr. Teodoras Tripplinas

Ko tik Arthuras uszsimani 
davo, tas jam turėjo būti, o 
žinomas daigtas tas ira papė
dė iezlaidunietee. Milimas bu
vo Arthuras, ipacz nuo merge
liu ir panų, kadangi užaugės 
pastojo puikiu jaunikiu, nors 
negalima buvo gėrėtis jo bu- 
du, ar chsrakteriu, ne iszmin- 
tim—nes buvo vėjavaikiu, pil
nu tusztibiu, kaip paprastai es 
ti patogus žmones labai paeit- 
kintie ant savo kuniszkos isz 
veizus gražibes, po kuria pa
prastinai slepiasi negraži du- 
szia. Vienatine gera ipatibe jo 
duezios buvo negut drąsą, kuo 
mi ir intiko ponai Zofijai, ku
ri nesirūpindama pažint du- 
szios jaunikio, kaip ir kiekvie 
na mergina, kurias kereja vi
ro patogumas, kuris moteristes 
givenime netur mažiausios 
reikezmes, arba suvis jokios 
naudos nesuteikia, o liūdnas 
ties ir susikrimtimu moterisz- 
kei labai daug, pamilejo labai 
Arthura ir daejo prie to, kad 
jau savo meiles jokiu givu bu- 
du apveikt negalėjo ir atvi- 
riai pradėjo iszreiezkinet jam 
savo meile, gal tuo drąsiu, 
kad Arthuras nuo metu laiko 
teip-gi szilta akia žiurėjo in pa 
na Zofija ir tikrai rūpinosi jos 
ingijimu, kaipo didžiausios sa
vo laimes.

Visos aplinkines žmones at
sistebėt negalėjo, kad teip iez- 
mintinga ir teip gerai iszaugin 
ta mergina pamilet galėjo jau 
nikaiti jokiom kitom apart pa
togumo neapdovanota: bet 
veltu — meile akla ir jakina 
iezmintingiausius, o pas to
kius ji dar aklesne, kadangi 
jie sau perdaug tiki ir patari
mu niekeno neklauso.

Garbus tėvas Zofijos nenore 
jo ne girdėt apie Arthura, ku
ri visur laike usz žmogų ne
verta paguodones, neturinti 
nieko to, kas risztu ji.pnete- 
viszko lizdelio, prie tevisz- 
kos szalies ir prie to , vieko, 
kas Lietuvui brangiu esą. Žiū
rint in ji galima buvo manit 
matai smetimžemi, kadangi 
mete ir savo tėvu kalba veb- 
liano vokiszkai, bei trubino 
per nosi francuziezkai. Ir 
gal dėlto Zofijos garbus tėvas 
nekente to paklidelio nors ir 
nežinojo dar kad jo duktė pa 
milejo toki netikusi žmogų.

Jei kas butu jam apie tai 
pasakęs, gal butu spjovęs in 
akis, kad drįsta teip žemint jo 
dukteri, nes ne mislit nenorėjo 
kad jo duktė teip iszmintin- 
ga ir gerai iszaukleta galėtu 
inpult in tokia kvailyste.

O vienog Zofija, nežiūrint 
kad savo budu suvisai skiresi 
nuo Arthuro, kad dvasia jos 
daug augszcziau stovėjo po 
intekme Arthuro akiu jautėsi 
silpnute ir žemesnia usz ji ir 
visai nesisvarste tame ar tin
ka teip pasiduot virui visisz 
kai silpnam dvasioje. Nekar
ta ji mislijo, kad visa savo 
mokslą drauge su savim ati
duos Arthurui ir ji pakels, isz 
augsztis, kad jis jai atsimo- 
keees savo meilia ir tada bus 
.laiminga. Szirdies meile ne
są liuosa nuo pavidos, nebu- i 
yp liuosa ir Zofijos meile, tuo ]

labiau, kad jos numiletinas sa 
vo puikia iszveiza kerejo ne 
vien ja, bet ir kitas; tas tai lie 
pe nematit begalines Arthuro 
duszioj tusztibes panai Z.f,jai, 
kuri neabejotinai tik dėlto ir 
neapsvarste savo pasielgimo.

Arthuras ilgai nelaukdamas, 
eina praszit nuo tėvo rankos 
panos Z f įjos. Deklerac'ja 
Arthuro nors nustebėjo seneli, 
bet nedideli inspude ant jo pa
dare, kadangi žinodamas savo 
kaimino tusztibe ir silpna isz 
minti nenusistebejo svajone — 
bet kaip perkūnas trenke jam 
in galva kada duktej matida 
mas atsumta savo numiletini, 
puola ant keliu priesz tėvus ir 
prisiegauja, kad jei tėvas neda 
leis iszteket jai usz Arthuro, 
eisi ant kranto Nevežia reika
laut Undines pagelbos.

Tėvas, rasi, posziai dienai 
vienas isz iszmintingiausiu ir 
mokineziaueiu žmonių, kaip 
tikrina žinovai Žemaitijoj, per 
eigando tokios gramzdos duk- 
tes, kuri tikribej buvo juokin
ga, bet tėvui rodėsi, kad duk
tė žada nusiskandit. Balse 
merginos skambėjo toks tvir. 
tumas, akise blizgėjo toks usz 
sidegimae, kad tikrai negalima 
buvo abejot apie iezpildima to, 
ka sake, jei jos norams nebus 
užgana padarita.

Ir visi persigando iszgirde 
toki panos Zofijos apreiezki- 
ma, o nieks neabejojo apie tai 
kad ji kalba vien gazdidama, 
kad to niekad nepadaritu, ka 
sako. Priminimas Undines vi
su szirdis pripildė neramibe.

Tėvas gi matidamas valia 
duktes apsiverke, nes mate 
kad ji apsirinko sau kelia 
kurs erszks ežiais iszklotas, bet 
neturėdamas kaipo kiekvie
nas tėvas valdžios ant kūdikio 
szirdies davė daleidima, o ne 
trukus atsibuvo szliubas dvie
ju isz gražiausiu Žemaicziu ir 
nebuvo Žemaitijoje dvieju 
laimingesnių žmonių usz poną 
Anhura ir ponia Zofija, kuo
mi džiaugėsi jiedu gan ilga lai 
ka.

Bet laime vilinga ir nevisa- 
dos tarnauja, ipacz jei žmogus 
nemoka jos sau pavergti, jei 
vienu daigtu suteikiancziu lai
me nepasikakdina, vien jiesz- 
ko nauju ir teip savo laime 
praranda. Ponas Arthuras 
negalėjo pasikakdint ta viena 
ingita moteriszkia kuria dau
giausiai milejo, arba kurios pa 
gedavo, del kurios iszsižade 
jo jaunikistes laisves ir liusta- 
vimn, moteriszkia kuri augsz- 
tesnia buvo usz ji mokslu ir 
duezia; ir ji neinetenge sukurt 
tuezczioje duezioje ezventos 
tikros meiles, nemokėjo iji isz 
vaikit isz jo galvos tu veju, 
kurie nesziojo ji po visokiu 
tuezcziu žaisliu svietus. Tai
gi ir neilgai Arthuras ramiai 
giveno, tuojaus pasiilgo savo 
palaiduniezko triukszmingo gi 
venimo, o kad kaipo apsive
dusiam nepritiko jaunikiu gi- 
venimas, atrado sau kitokias 
žaisles, kurias net usz naudin
gas laike kaip ir kiekvienas 
gembleris, kuris pats nežino 
kur jo iezloszti piningai dings
ta kaip ligiai ir sveikata — 
Arthuras vienog nesirūpino 
to klausimo svarstimu, vien 
kaskart su didesniu noru kazi-

ravo ir leido naktis prie kazi
ru. Lzkart slepcsi su tuom 
nuo paezios, kuri, kaip tikėjo, 
daritu jam iszmetinejimus, aiez 
kintu higenas, f zika, gamtiš
kas tiesas, kurias žmogus turi 
pildit teisingai, idant sveiku 
būti; imtu fdozofaut, o neabe
jotinai ir teologijos dar mokin 
tu, ko Arihuras nežinojo ir 
jau nemislijo mokinties, nts 
jam visu mokslu ira giveni- 
mas su jo smaguminais, o ne 
inkyrus mastiniai apie keno ten 
teorijas ir tezas. Jauna ponia 
Z fija tuotarpu nors jr žinojo 
jau apie savo viro bloga pa
sielgimą, perdaug guodojo sa
vo vira, kad gėlėtu davinet 
jam pamokslus. Ji vien ne- 
mirezo moteries privalumu 
del viro ir nors jau nekarta 
jaute savo dūšioje skausmą 
surengta per vira nesiliove 
milejus jo ir vis pasiliko jam 
isztikima, paklusnia.

Jauna teip labai insimileju 
si moteriszke kaip buvo Z -fi
ja, kad meiles niekas nevaržo 
ir nenaikina mili kaskart karsz 
cziau kaskart tobuliasnia, 
ekaistesnia ir ezventesne szird- 
žia, negal suprast to kaip 
ta szirdis, kuri dege teip 
meiles ugnim atezalti ir 

■ daleist meiliai gesti, kada 
ugnies krūtiniu randasi 
versmes, kad sriove

i susijungus su kitos szirdies 
sriome pasidaro begaline ir 
tad amžinai kaip siūlas nuo 
vituveliu, aplink namines ug- 
navietes, aplink szeiminiszko 
givenimo sukasi net kol mirtis 
nepadeda galo tai sriovei. To
kia nuomone buvo ponios Zo
fijos milinezios tikra meilia, bet 
suvis kitokios nuomuones bu
vo Arth'irae, kurio szirdije 
apart pageidimu buvo tusz- 
czioj.

Jauna moteris suprato, bet 
suprato labai vėlai, jog 
tas jos išrinktasis netik 
usz ja stovi daug žemiau ant 
moraliezkos papėdės, bet ir 
usz daugeli kitu. Pirma ap- 
jakinta savo meile visados ma
te ji tobulesniu, augeztesn u 
usz save, nors puoeze ji savo 
gražiom ipatibem; nemokėjo 
suprast pirma, kaip visuose jo 
žodžiuose, kuriuose buk jausda 
vo tiek daug augeztibes dva
sios ir mokslo, dabar nieko 
apart tusztibes juose rast nega 
Įėjo. Tas tai pradėjo nėra 
mint jauna moteriszke, o kad 
jos manima, jie patvirtinet 
pradėjo faktais, arba pasielgi
mu, kentėjimas jos pradėjo su 
kožna diena augti, o tėvo isz- 
mintingi patarimai ir pasargos 
nedavinėjo jai ramibes.

Rcds, apdovanojus Dievuija 
pirmgimiu sunumi, Aithuras 
ant nekokio laiko pasitaisė ir 
pradėjo milet viriezka ir te 
viszka szirdžia motina ir su nu 
delei kurio noringai leido die
nas namuose, besirūpindamas 
namine ugnaviete ir szeimi- 
niszkaie reiklalais kaipo tikras 
tėvas kuriam rupi ateitis vai
ku.

Ponia Z fija suvisai pamir- 
szus jo ezalta abjutnuma, pa- 
mirszus visas tas kartibes ko
kiu datire nuo jo, jaustis pra
dėjo vėl teip pat laiminga ko
kia buvo po szliubui. Ta 
antra savo laimingumą laike 
usz tvirta, arba bent tvirtesni 
negu pirmutinis; visai nemisli
jo, nes ir nebuvo laiko ir rei
kalo, ar nedatire antro apsiri
kimo, o kad kartais tas klausi 
mas pajudindavo jos mislis, 
ramino save tuomi, kad virui 
jau jaunistes vejai iezgara'vo 
isz galvos kad pasilikęs tėvu, 
nenorės niekais uszsiiminet 
Pripažino net pati, kad visa
dos sėdėt namuose virui sun
ku, kad reikalauja tokiu va
landų, kurios iszsklaisto eu- 
sikuopinusiais rūpestis idant 
potam su didesniu noru ir 
pajiegom imties vėl prie 
ju. Nedraudė jam lankities 
pas baiminus ant pasilinks
minimu 
nedraudė 
rengtose 
toms panaeziose žaislese, o Art 
huras isztrukes isz namu pa 
jautės laisve, vėl uszsidegda 
vo prie givenimo, neapsunkin 
to rupestimis.

Vėl pradėjo kaskart daž 
niau priiminėt uszpraszimus 
nuo baiminu, kur bad nebu 
vo kitokios žaisles, kaziros ku

gali 
jau 
da 
tos 
dvi

meiles

ir pasisvecziavimu, 
imt dalibas pa- 

medžiokeleee ir

re szirdije Arthuro bledingue 
pageidimus.

Z fija nenorome turėjo vėl 
persikrint, kad Arthuras nežiu 
ri jau in savo ideala teip, 
kaip seniaus, kad net žiūrint 
ne pro prizma poezijos, vien 
grinom akimis, nemato joje to 
kas pirma kure jame teip ksrez 
tus pageidimus. Vėl reikėjo 
apgaileetaut, kad likimai teip 
skirtingos vertes 
niu likos suriszti 
tnu mazgu.

Nuo valandos 
iszvydo teisibe, kada vzzido 
kad jos dvasia su Arthuro su 
similet negal ir galėt niekad 
negales idant sukurt viena lai
minga givenima, sveikata jos 
organizmo, pradėjo silpnet 
tiep smarkiai, kad Aithuras 
nenoroms tai turėjo atjaust.

O buvo jis, kaip sako pas 
mumis geros szirdies, arba jaus 
lūs buvo ant susigraudinimo 
bet bloga kad niekad tas jaus
lumas pas ji ilgai nebuvo. Ta 
gi vienkart po keliu dienu ne 
buvimo namieje kuri tai laika 
praleido draugisteje besilinks 
minaneziu, kada sugrįžęs na
mon rado savo meteri aezaroee 
ir labai iszbaluse, matidamas 
kaip nieko jeje, t. y. jos iszvei 
zoje nėra to, kas buvo priesz 
tris metus kad traukije tu trijų 
metu likos teip baisiai suvar
ginta ir sunaikinta jos groži- 
be susijudino gal pirmu kartu 
givenime su ja teip labai, kad 
drebaneziu jausliu balsu usz 
kelse kas jai ira:

Idant iszreikszt, Z-fija, tu 
rejo skunstis, skunst ji usz ta 
envsrginima jos sunaikinimą 
jaunistes. Nore kolione, ar 
skundas buvo szvelnaue turi
nio, Arthuras buvo vienog la
bai dalipstetas, nuramino mo
terį žadėjo neapleidinet jos.

Bet dar ta paezia diena, ko 
kis ten pažinstamas, kuriu 
Aithuras daug turėjo, iszgir- 
des kad jis namiejie, uszpra- 
szo jis pas save ant pasikalbę 
jimo, o tacziaus ant “prtferen- 
so” kas isz Lenkijos atėjo in 
Lietuva ir gabeno nelaimes in 
namus... .”

Arthuras tartum kutenamas 
neranda sau vietos, blaszkosi 
in szian ir ten, neiszdrisdamas 
iszreikszt savo noro moterei 
kuriai priesz kelias valandas 
davė prižadejima, jog neapleis 
dines jos ir nepalikines vienos, 
bet jau apie tai jis ’pamirszo, 
ka atjausdama ne laiminga 
moteriszke, blanksta.

— Matau kad moki atspėt 
kas veikiasi manije brangi pa 
cziut — kalbas Arthuras kai
pi sugėdintas — Bet asz labai 
noreczia matitis su milimu po
nu Karoliu, su kuriuo nesima- 
cziau nuo keliu sanvaieziu 
laiko. Dabar mat praszo ant 
varduvių savo moteris, būtinai 
reiketu but ir negalima'atmest 
kaimino uszpraszimo.

— Beje, Arthure! Jug vos 
sziandien sugrįžai namon, jau 
vėl begi isz jo; žadėjai nepali 
kinet manės vienos, o jau vėl 
geidi palikt. Prisiegavai priesz 
valanda, kur žodis tavo.

— Dusziuk nepaliksiu ta
vęs; važiuosiva abudu; kolio 
tu mane ir daritu tau iszmet;- 
nejimus, jei niekini ju uszpra- 
szimu. Tu brangi paeziut būti
nai turi važiuot.

—Ar nematai, kad man jau 
nėra linksmibiu ?....

— Ah, padarik ta auka 
del manes. Suteikk man ta sma 
guma, idant galeezia pas kitus 
matit tave prie saves — tu 
man tos garbes visados pavidi.

— Blusti.... Kalbi visai 
be mislies. Nebudisiu jos tavi 
je.... Isz mokau givent viena 
ir kentet viena. Pasilieku — 
tu gali, jei teip geidi važiuot.

— Tu vis man dorai iszme- 
tinejimus nore ir be reikalo, 
darosi ir usz tai, kad dabar 
tave palikau. Meldžiu iszklau- 
eik mano praezima.

— Ne! to nepadarisiu; 
sziasiad nienueziant tokiai vet 
rai nevažiuosiu. Nevėžis 
teip labai injudintas, teip la
bai banguojantis, kad baugi
na mane. Galiaue ezianakt sap 
navau Undine Nevėžio teip, 
kaip niekad dar nesapnavau. 
Rodos buk neeze ji mane in 
gilmes Nevėžio; kaipi kad jau 
cziau jos ezalta balta krutinę, 
net jaueziau jos szirdies plaki 
ma. kaipi maezia jos akise de-

dvieju žmo- 
neatmezgo-

kada Zofija

ganti džiaugsma isz priežasties 
kad mane pagavo ir nesza in 
savo kriszpolinius rumus. At 
simenu net jos žodžius, kuriuos 
kalbėjo in mane: “Ateinu ant 
tavo pareikalavimo”. Rodos 
kad net dabar jaueziu ta jos 
vešu, kaipi kad vejlais kvapa 
o žodžiai jos tartum ir dabar 
skamba mano ausise kaipi kad 
nežemiszka meliodija Asz jos 
dar niekad nereikalavau ir rei 
kalaut nenoriu. Ba tu norėsi 
to nuo manes? Jug ne, Arthu- 
re? Nenoriu palikt tavęs ir ma 
žo Stasiuko, kuriuodu taip la
bai miliu. Ne, sziandien neva- 
žiuosiva.

— Brangi, stebiuosiu girde 
damas tokias pasakas nuo ta 
ves, kuri pažieti mokslą, neda
leidžianti tikėt in tokius nie-j 
kus. Gil tikėt sapnui, ar ten 
kokiem burtam — ar kaipgi 
galiu pavadint, in tokia kudi- 
kiste. Zoeite, jug tau reiketu 
gedinties tokiu kudikiszku 
“baubu” — Undine jug ir 
ne kas kitas kaip žmonių fan
tazijos sutvertas delei gazdini- 
mo vaiku “baubas” Rods, tavo 
atmintije Undine pasilieka 
nuo kudikistee, bet sziandien 
pridera mest kudikiste, arba 
pamest tokius besibauginimus 
nesutvertais, daigtas kaip Szve 
nažerio mergeles, bei Nevėžio 
Undines.

— Teip dabar kalbi, kada 
uszsimanei važiuoti, bet pirma 
jug pats tikėjai in esibe Undi
nes ir jog ne kaita praszie, 
idant nesiartineziau prie Ne ve 
žio.

— Tikėt nenorėjau niekad 
nors ir draudžiau tau eit ant 
Nevėžio kranto bet tai dariau 
atbūdamas, idant tau kas blo
gas atsitikimas neatsitiktu.

— Bet dabar jau neatboji?
— Ah, kaip niekus kalbi! 

jug asz esmių prie tavęs, mano 
globoje tau nieko atsitikt ne- 
gal.

— O Arthure, kūdiki pa
likt negalima.

— Taigi tu vis randi iszsi 
kalbėjimus. Vaikas dvieju 
metu nereikalauja, ilant vi
sada motina butu prie jo. Auk 
leja ant to ira tave isz vaduo
tu.

Negalėjo perkalbėt viro ii 
priversta buvo tikt ant noro.

Nelaiminga moteli zke kai 
pi prijausdama nelaime, atsi
sveikindama kūdiki apsiverke 
graudžiai.

Arth iro ne tas nepergalejo. 
Arkliai jau tuom tarpu lauke 
parengti ir netrukus iszvaževo 
Arthuras su savo žmona mano 
dukteria Katrina.

Namuose Karelians links
mai besiboviata: virai kazira- 
vo begerdami vins, moters be
sikalbėjo, kitos kankino forte 
piana ir apsede ji dainavo nuo 
latos pertraukinedamos gieda 
la juokais ir guviom kalbom. 
Ponia Z fija teip ilgėjosi ežia 
kad nieks ja neapejo ir su asza 
rom melde viro važiuot namon 
nors buvo veliba naktis.

Negalėdama atitraukt viro 
nuo kaziru, jausliai atsisveiki
no neiszleidžianti isz ranku 
kaziru Arthura ir pati viena 
iszvaževo.

Arthuras pradėjo nerimt, 
bet buvo jau atlikta; iszvaže- 
vo be jo.

Viekas gerai, nors lietus lijo 
ir vejas smarkus staugė. Karie 
ta kurioje važevo Zofija su 
tarnaite, laimingai pasiekė 
krinti Nevėžio ir užvaževo 
ant pervažo, kuri augsztai iez- 
kele patvinusi upe. Moters ne
lipo isz karietos. Važniczia su 
lekajum girdėjo verkanezias 
moteriezkes, bet ant moterisz- 
kos baimes kas ten paisis, mo
teriške visada baugi.

Smarkios bangos Nevėžio 
supo perveža labai. Židas 
tarnaujantis prie pervazo pa- 
mirszo uszdet buomo isz usz 
pakabo karietos.

— Undine gelbek mane! 
suszuko Z .f ja. Ir toje valan
doje priszakije pervazo pasiro
dė baltas paveikslas, arkliai 
susznarpe atszoko atbuli ir nu
stūmė smarkiai karieta nuo 
pervazo. Lekajus su važniczia 
persigandę nuszoko nuo ožio 
karietos, diselis lūžo karieta 
panėrė.

* * *
Isztraukta karieta su eugle- 

biavusiais lavonais prigėrusiu
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Gerumo, kuris užganadina kritiszkiausū 
Padaryta yra isz geriausiu maiszacziu 
Tabako, tinkimo visiems rūkytojams.
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Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nervi 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai naudu< 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Id 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, k 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti būdama t 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpm 
na pragaišti špeku. Pragaišti gy 

atlmo, Naktinius nubeglmus 
tlzma, Organiškas Ilgas, PyfV 
Pūslės Ir Inkštu llgasr gali 
išgydyti sava nuomusė, privalai ir 
žais kaštais. «

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą 
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. J 
nios ir talpina Siam tykrus slaptibes, k 
"InoU. Netrotikiet sava piningu mokia 
bevertčs, vaistus iki kolaik ncprrskait 
pasakis kodiel jua kentėti ir keip salei 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aižkele 
varde ir adresą ant šio kuponą ir ISsiusk j

Kuponas dykai gautos
Siusk JI šendent

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHK

Godotini: AS esu užlnteresuotas jusu pi 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė....................................

Adresas.....................................................

Stejtas......................................................

DYKAI KIEL VYRU

moteriszkio.
Auklėja esanti prie kūdikio 

kone numirė isz iszgasties, isz 
vidus koki tai kaipi miglu pa 
veikslą prie lopszio Stasiuko 
bet vos sukliko paveikslas 
dingo. Buvo tai toj valandoje 
kada nelaime ant upes atsi
tiko.

Teip pražuvo ponia Z ftja
— Bet kodėl nepadėta ant- 

raszo ant jos antgrabio?
— Beje! Szirdis raszo ant 

medžio, bet ant murmuro pui- 
kibe, o todėl sunku iszkalt ai t 
murmuro.

— Nesuprantu.
— Matai, tamsta, nuo to 

laiko daug naujo atsitiko 
Arturas apsiprezevo antru kar 
tu su gražia ir turtinga pana.

— Suprantu. Ari h aras pa 
mirezo pirmutine besidžiaug 
damas antra.—

— Isz dalies ir teip, bet 
prieg tam Arth iras iszvaževo 
in užrubeži ir ten ingijo var
dą, grafo. Pati jo Z f ja ne 
buvo grafiene, tai-gi kaip pa- 
raszit ant antkapio, 
guli pati pono 
grafo Arthuro? 
klausimas....

— Ugi gali 
visados?

— Gal iszraszis kada sūnūs 
nelaimingos motinos, kurs gra
žiai auga pas savo dieduką.

ar ežia
Arthuro, ar
Tai svarbus

teip likt ant

GALAS

Skaityk naujausio mokslo knygą! 
apie sveikatą ir ką reikia I 

daryti apsirgus.

"Dakiaras"

SZ1TOJ KNYGOJ "DAKTARAS" uellk 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti. bet toip-pat labui gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ “DAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškini, atvirai teip IMėstinėjn, jog kitose! 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir mote- 
rei labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir 

I kndaryti, seniems ir jainniems ir kaip Ini- 
I m i ngai gyventi. Čion viskų negalima apra- 
I Syti, bet tik perskaičius knygų atrasite.

SZITA KNYGA Iliustruota puikiais mok- 
I sliekais na veikslu is ir apie žmogaus kūno su- 
I budavoji.nų. su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS "Daktaras 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję. stiklių 
rg, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis Šviežiomis 
teip užsisenojusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, Uitojo knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas. reikia perskai
tyt knygų "Daktaras". nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė Sitų knygų iSsi 
gydė.

TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės 
išduota, tai kiekvienas jų apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletu štampų už prisiūti 
timų.

REIKALAUK dar šiandien, išker
pant Aitų apgarsinimų Ir udreBuok teip: 

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

TEMYKIT, VYRAI I R MŪ
RYSI Kad sergi, jautiesi kokį nors nearei-! 
kūmų Ir reikalauji gero specialisto pagelbos. 
kad trumpam laiko būtumei išgydytu, taiatsi- 
Aaukle prie Profesionališko Daktaro. Ph M. 
Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj 

Atsilankantiems ašablškal ofiso valandos 
yra šitos kasdien:

Nuo 10 ii ryto Iki 4 p p. Nedėl. nuo 10 iki 3, 
o Utar. ir Pėtn vakare nuo 6 iki 8

P. LORILLARDCO.

STEBETINOS
SATINOS DOVANOS

Susidedanti isz puiku latinos 
paveikslai Karalienu, Indijonu 
Kartinu ir 1.1, randasi kožnam 
baksuke

Cigaretuose

10 už 5c.
Parduoda Visi Prekejai. 

Pirk deže, ji tave pertikris. 
Satino paukszcziai ir gėlės padaro 
gražius paveikslus.

Lietuviszkoįa restauraci 
joja-

— Ka turite ant piet?
— Kopūstus su deszra.
— Ka daugiau?
— Deszru be kopūstu.
— O ka da daugiau!
— Hum hum.

Neira už ka.
Užeitinejo lietus o židas val

gi tre fu a deszra, pradėjo griaut 
ir žaibuot. Tamia baisei su 
trenki perkūnas!

Židas padėjo deszra ir ta
re:— Nu, kam tai didelis la- 
rumas už tam szmoteli desz- 
ros?

Tarp poros.
— Juk tai niekai tokios mo 

teres, ka savo, virui in akis 
lenda ?

— Tai teisybe ezirdele, jog 
niekai!

— Juk asz nelendu?
— O ne! tu flelendi!
— Na tai pirk man už tai 

nauja žaketa ir skribele....

Akivi szmotelei.
* Plaukai viro per meta už 

auga 6Į eolo, o pas motere tre 
jopai.

* No užgimimo Christane 
pražuvo ant vainu 14,000,000,- 
000 žmonių.

Introligatorne.
▲PD1BBTUVK KUTGD.

A-pili rb» eenofi maldaknyges istorini 
natos ir laikrancsei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Bagis Drangas, Tėvynė ir Lt 
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasslua Adresas:

Lithuanian Bindery.
114 W. Ifnct. Mabuey City,

i:
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Kalėdos
Dvideszimt-ketvirtoji Gruo

džio menesio diena. Szalta. 
Sniegas. Paukszcziai necziul 

ba. žolynai nežydžia. Medžiai 
pliki— neoszia-neszlama. Vie
nu žodžiu tariant — žiema. 
Taip. Na, ir kokiu žiema ge
riu norėti, kokiu smagumu 
jieszkoti? Gamtuže apmirus— 
ir nieko nėra tokio, kuo žmo
gaus szirdis pasidžiaugtu, kuo 
jo akis pasigrožėtu, kuo jo 
ausis pasigėrėtu.

Baltas sniegas, žiaurus szal- 
tis, asztrus vejas— tai visi žie
mužes gėriai, visi jos puiku
mai.

B4-... niekis, kad gamta 
apmirus dangus apsiniaukęs. 
Sziaudiena vienok jaueziama 
kas tokio ypatingo pravirszes- 
nio, nepaprasto. Visur matai 
koki tai, kaip ne visuomet, 
judėjimą. Žmonių veiduos 
skaitai koki tai iszkiluma, lau
kimą, busima džiaugsma. 
Trumpai tariant— isz visa-ko 
žmonėse matyti, kad prie ko 
tai nepaprasto rengiamasi, ko 
tai ypatingo laukiama.

Kas tai gali būti? Aha. 
Dasiprotetina. Juk sziandien 
Kalėdų vilija, eziandiena Ku
czios. Žodžiu sakant— lau
kiama Kalėdų, rengiamasi prie 
Kalėdų, prie Kristaus užgimi
mo paminėjimo.

Kalėdos.... Nors kasmet 
jos szveneziama, kasmet ap- 
vaikszcziojama, vienok nenu
sibosta. Kasmet tos szveutes 
džiaugsmingai szveneziama. 
Kiekvienas krikszczionis ka
talikas— ar tai didis ar ma
žas, ar senas ar jaunas— szias 
szventes mėgsta ir myli, o žo
dis “Kalėdos” yra jam saldus!

sugaudžia varpai. Mat, prasi
dės jau taip vadinamos Pieme
nėlių Miszios, tad szaukia ti- 
kineziuosius Dievo szventyk 
lon sykiu su anais Betlejaus 
Piemeneliais pagarbinti nau
jai užgimusi Kūdikėli Jezu, 
pasaulio Iszganytoja, Atpir
kėja.

Nakties tylumoje sujunda 
žmones — skubinasi bažnytė
lėm Szventykla nusavinta vi
sokia szviesa žiburiais. Džiaug 
smingai sugaudžia vargonai. 
Prasideda Szventosios Miszios. 
Pasipilta džiaugsmingai jaus
mingos giesmes, aniolu himnas 
“Gloria in exceleis.... ”

Sujunda žmonių szirdia, pas- 
ruja džiaugsmo aszaromis akis. 
Ic szirdies gi skrieja karsztos 
maldos in Kūdikėli Jezu. Tad 
žmogus nebėjau ežia szirdyje 
vaidu, nesutikimu— taip, mat, 
prisipildo geru jausmu!.... 
Puiki iszkilminga tad valan
dai....

l
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Baigiasi diena — temsta. 
Naktis juodaisiais savo spar 
nais apdengia žeme. Invykata 
tyla: gal tik kaimo szunelis 
kur ant kiemo sukiauksi bei 
paukezte kur kiutedama su 
purpsi.

Visur spingso žiba žiburiai. 
Kas veikiama, kas daroma? 
Dirsttlekime.

Kur tik- neinteisime, visur 
rasime nepaprasta: visur ap- 
szvarinta, viskas apeziurinta; 
stalai užtiesti, o ant ju Dievo 
dovanu pridėta. Aplinkam 
sėdžia namiszkiai apsivalė ap
sirėdė ir — vakarioja. Ir ežia 
ne kaip visuomet. Pirmiausia 
namu galva dalijasi balta plot- 
kele su visais namiszkiais, 
linkėdamas visiems viso gera. 
Visu veiduose— džiaugsmas, 
iszkilmingumas, akyse— links 
mybe.

Kastai? Tai Kalėdų Vili
jos vakariene, tai vadinamos 
Kuczios. A! tai paminejimas- 
puikus paminėjimas anos 
krikezezioniu kataliku "meiles, 
kuomet užu vieno stalo sėdė
dami valgydavo— ir didžiu 
nai ir prasti, ir turtingi ir bė
dini.... O, kad dabar pana- 
szios meiles pas mus nors da
lele atsirastu.... Kad dabar 
panasziai nesisarmatytumem 
vienas kitam rankos paduoti, 
broliu pasivadinti!!.

Kaip svietas nelygus, taip 
ir stalai ne vienodi. Vienur 
gausiai turtingai Dievo dova
nomis apkrauta, kitur-gi — 
pažvelgęs tik nuliustum. Bet 
kaip jie nesiskirtu vienas nuo 
kito, vienok ant kiekvieno yra 
ko bendra. Szventoji Bažny- 
czia, mat, neužmirszdama ir 
norėdama paminėti anuos se
novės krikszczioniu bendruo
sius valgymus, siunczia Kalė
doms plotkehu— baltos duo- 
nuos kiekvienuosna kataliku 
namuosna. Tuomi Szv. Baž- 
nyczia nori parodyti, kad visus 
savo vaikelius lygiai globta, 
visiems lygiai vienodos laimes 
trokezta. Tai-gi, tegul bus 
stalas turtuolio ir bedinuolio, 
didžiūno galiūno ir praeczio- 
kelio— vis rasime tos Dievo 
dovanos.

Valgydami tad Kuczias, at 
siminkime sau anų krikszczio
niu meile ir sutikima ir mes 
patis pasiskaitinkime kiekvie-: 
nas szirdyje panasziai elgties, 
panasziai daryti.

iszauszta praszvinta dvide- 
szimt-penktoji Gruodžio die
na. Visur nuo pat ankstyvo 
ryto sujed mas. Žmonėse ma
tomas iszkilumas, linksmumas, 
Bažnycziose skamba džiaugs
mo pilnos giesmes, namuose 
po kaimus ir-gi panasziai.

Tai szventos Kalėdos szven
eziama, tai Kristaus užgimimo 
paminėjimas apvaikezezioja- 
ma,— To užgimimas, kurisa’ 
priesz tūkstanti devyni szimtai 
deszimti metu užgimė Betle
jaus menkoje kuteleje tarp gy
vulėliu, Kurisai žmones isz 
szetono vergijos iezliuosavo ir 
užrakinta dangų atidarė.

Kaip tai nesidžiaugti, ne- 
silinksminti— toks paminėji
mas szveneziama! Tiktai gal 
tas to džiaugsmo ne turėtu, 
kurio, o nelaime! szirdyje ti
kėjimas užgesęs, duszia nedo
rybių naszta apslegta.

Tad džiaugkimes, tikintiej- 
grynos szirdies, ir linksminki" 
mes, Dievui užgimusiam gari 
be duodami giedokime!

Te neeza ežios Kalėdos vi
siems laime, pasisekimą ir 
meile!

Tai jau Kalėdos, o ka! 
Turiu paperint nors szi-ta, 

Dalibuk, nežinau kaip pradėt, 
O cze vis ne gali nntylet.

Teip, Amerike linksmos Ka
lėdos, 

O Lietuvoje vargai ir bėdos,
• Ūkininkai nusimynia, 

Reike mokėti algas vaikynia.
Židelio ne gali sugauti, 

Tai nežino kur piningu gauti, 
Oj beda, beda net cypė. 

Sunku nuo jos atsikratytie.
Tiek to, bus gerai, 

Nuslinks visi vargai, 
Tegul tiek žmonis gerai pa

darys, 
O viskas atsimainys.

Del mus Amerike gana, gerai, 
Kol ejna darbai, 

Bet kaip žmonelei apsiejna, 
Kaip gerai, tai nieko jiems 

neapejna.
Da tik tiek primysiu, 

Ir jum trumpai pakalbėsiu, 
Ydant užsilaikytnmet grąžei, 

Ir priderenezei, 
Svetimtaucziu nepiktinkyte, 
Jokiu kliksmu nedarikyte. 

Po szventei gal ka dažinosiu, 
Tai grąžei padainuosiu.

Vėlinu del visu, 
Žmonelių doru, 

Linksmu Kalėdų, 
Ydant Dievulis apsaugotu nuo 

bedu.
O dabar pas Baltruviene nu- 

ejsiu, 
Ant Kuczios užejsiu, 

Apie savo bedas pakalbėt, 
Ir gerus vėlimus jei sudėt.

Naktis. Tamsa. Tyla. Laik
rodis tuojau musz 12-ta. Baž 
Djczios bokazte jausmingai

LINKSMA VALANDA
Surinkroas Lietuviszkos Literatūros 

lizeina Vienai Karta Ant Menesio.

6įxl0 coliu dydumo, Knygos formato.
PRENUMERATA KASZTUOJE:
Su vienišuose ] Valatljuose ... gi.00 
Europoje, AnstralIJoi, AnglIJol Ir t. gi.50 
Del pilnai užmokėjusi skaltltoju SAULES 
tik 50c. ant viso meto.

W. D. B0CZK0WSKI-C0. 
MAHANOY CITY, PA.

Kalėdų Vakaras.
Laimes ir garbes viliamas szeszeliais, 
Trankaus isz vietos in vieta, 
Kaip rudenio lapas blaszkomas vėjais, 
Perbėgau skersai ir iszilgai svietą.

Ir grižtu atgal teip kaip iszejan,
Su tuszcziom rankom, be garbes, 
Kiek aukso vyleziu iszeinant turėjau! 
O dabar tamsoj jieszkau žvaigždes, 

Idant sustiprint dvasios jiegas, 
Nes kovot reikes isznaujo vėl: 
Laikas nehaujes keites dienas;
Buvo laimingos, bet jau ju nėr.

Praeites gilmėse paskendo seniai,
Ir tik amžių ratui besisukant, 
Jos sugriž, sugriž man vėliai, 
Jeigu nekrisiu, pajiegu trunkant, 
Sunkioj kovoje su prieszinybem.

Bet sztai atėjo pasilsio diena, 
Apvainikuota duszios linksmybėm, 
Burviszka instabi, galinga diena! 
Diena jungianti žiame su dangumi.

Diena svajones, mineziu, jausmu, 
Primenanti man, kad esmių žmogumi,’ 
Kad laimes nėra verpetuos kovu.
Kame gi tada gyvenimo nereme?

Ir kas gyvenimu paežiu yra?
Geismu szaltinis — klaidinga prasme, 
Brolystėj meilej — bet anos nėra, 
Mintis apskriejo pasaulio krasztus,

Bet brolystes meiles vos truputi rado, 
Kuomet visur kovas, vargus, 
Krauja, aszaras, szeszuolius bado;
O diena, diena atgimimo!

Diena garbingu sukaktuviu, 
Iszganytojaus svieto gimimo, 
Garbinama visu liežuviu, 
Kaipgi laimingu žmogų darai!

Kad sėdi ratelyį savo szeimyneles,
Kad visus rupeeczius nuo jo nuvarai, 
Jo krutinę pilna saldžios ramybes, 
Jis tada jauezia smagumą laimes, 

Apiburtas instabios galybes, 
Laukia rytojaus suvis be baimes.
O tie be žodžiu linkėjimai, 
Ka plaukia isz mielos szirdies.

Saldesni, neg žodžio iszreiszkimai, 
Kad ir gražiausios mislies.
O vakare tucstebuklingas!
Dvigubini žmogaus gyvybe!

Kaipgi tu esi man atmintingas, 
Kokia krūtinėj jausmu daugybe, 
Žadini, kad miniu, ar svajoja, 
Atvirtes ant suolo, pakauszi apemes,

Kad po praeities svietą bludžioju, 
Mintimis ar mastau kakta inremes, 
Ir laukan duszia žmogaus butus: 
Kiek-gi paveikslu, kiek margumynu: 

Regiu ilgėsi, aszaras, vargus, 
Kiek ten vėl džiaugsmu, smagumynu, 
Bet visur, visur padvigubinti, 
Žmogaus krutinės jausmai;

Ten laiminguoliai, apsvaiginti, 
Iszreiszkineja jausmus kareztai, 
Linkint kits kitam laimes, sveikatos, 
Laužo plotkeli linksmai —

Ir kad netruktu niekam akvatos, 
Skamba traukomu tauriu stiklai.

Ten jaunikaitis plotkeliu dalinas, 
Su numylėta, kalbant akimis, 
Laimes svajone abu svaiginas, 
Vienijas duszioms ir szirdimis.

Ten darbininkas su savo szeimyna 
Sėdo prie prasto stalelio, 
Perpildintas jausmais besidalina, 
Belaužiant balta lakszteli plotkelio.

Ten du duvienu žili seneliai, 
Tykioms aszaromis apsiliejo....
Isz dusziu veržias: Kur mus vaikeliai?
Kur tie, kuriuos, vargdami, auklėjo?

Kur tie, ka buvo juju smogesiais, 
Prie kuriu galvas viliojos priglausią, 
Nesitikint to kad vien ilgesiais, 
Savo senatvėj jie pasidžiaugsia.

Drebat ežiom rankom laužant plotkeli, 
Siunczia mintis in tolimas szalis, 
Idant laiminti savo vaikeli, 
Kurio neužmirszta teviszka szirdis.

Czia vaikas atskyrtas nuo savųjų, 
Lanko mintimis pastoge gimtines, ; 
Nes negal dalytis tarp svetimųjų, 
Tais smagiais jausmais savo kratines.

Nejauczia to, ka kitkart jautės, 
Gyvendams ratelyj savo szeimyneles, 
Prie sziltos krutinės prisiglaudės, 
Geros malonios savo motinėlės,

Beklausant jos pasakojimu, 
Apie szventes Kalėdų reiszkima, 
Arba tu saldžiu giedojimu, 
Apie piemenėlių prityrimą.

* * •
Ir kodėl praeiti apskriejant mislimis 
Nenoroms aszara temdo akis?
Ar gal kad svaiginas duszia mintimis, 
Kad seniau buvo jautresne szirdis?

Kaip laimingais ir užganėdintais 
Buvome patis kitados!
“Szienelio” kvapsnis apsvaigintais, 
Budavom vakare kuczios.

Kaip daug burvistes jautėme tada,
Kaip gražus paveikslus priesz dvasios aku 
Priesdavo jautri imone, kada, 
Apie kasdieninius rupeeczius suvis 

Pamirsztant, po szventai vakarienei, 
Su rymtumu tevelia nuo lentynos, 
Priklausanczia senai gadynei, 
Kanticzka eme ir nudulkinus,

Buczevo, kada atskleidęs iszvydo, 
Tai ka, idant žinotu szeimyna norėjo, 
Persižegnojes, maldingai pragydo 
Ir visos ezeimynos balsai susiliejo.

In viena chorą kuriam gimtines 
Girios Lietuvos savo oszimais 
Pritariant kaipi balsais krutinės, 
Junge su Dangaus dvasiu giedojimais,

Žadinancziais piemenius iez miego.... 
Su muzykems tu piemenėlių, 
Ka Jezu sveikint stonelen bego.
Ir su bliovimais avinėliu — 

Tiekgi smagumo gal neturėjo, 
Negi Algirdas, ne Gediminas, 
Kad Kovui padėka sudestinejo, 
Leidžiant smagias pasilsio adynas;

Kad kardas žemiezkos garbes tvarszlys, 
Pergales sotus liovėsi žvangsėjęs, 
Kad kovos verpetu baisus sūkurys 
Miniu neblaszke kaipi jūres vejas, 

Kiek jaute smagumo jauna krutinę, 
Kiek jausdavo mano duszia, 
Kada tikėjau kad Kristaus gimtine, 
Tai buvo musu Lietuva szventa..

BISCHOFF’S BANKIN GHOUSE. 
287 Broadway Kampas Reade Ulicze 

New York, N, Y Telefonas: Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo A
patarnavimo ir nori idant iBsF*
Jo. reikalai likta greit, 
atlikti tegul atsiszauki in F

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

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

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

paliudyimu Konsulio,
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausial,

—: Del vygados Tautiecziu 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 greioziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

Išeina kas Ketvergą, Chicago, Ill.

KUR BUNA Mano vyras Simanas Mikalauskas 
3 metai adgal gyveno Morgantone, 
iszejo pedes ir daugiau negryžo neži
nau ar jis numiręs ar gyvas, paeina 
isz Suvalkų gub,, Mariampoles pav.. 
Prienų para., jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

(801 '°l)
K. Mikalauckiene

246 Fondry St. bW. Pittston Pa

Dukrele karalienes Wilhelminos.
Maža Hollandijoa kuningaikszeziute Juliana, vienatinis 

kudykis karalienes Wilhelmines lauke ir Kalėdų Dieduko 
kaip ir vargingiausiu tėvu vaikai. Mergaite daugiause page- 
danje mažo brolelio ir kaip rodos iszsipildys josios kudykisz- 
kas noras.

Mano pati Marijona Remeikiute 
paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav., Batakių volost, turiu svarbu 
reikalą teip—gi ir Ona Remeikiute 
paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav., Batakių volos., pirmiau gyve
no Chicagoi o dabar nežinau kur 4 m. 
kaip Amsnkia girdėjau kad jau že- 
nota po vyru pravarde Jonas Bitu- 
naitis paeina isz Suvalkų gub , pra- 
szau atsiszaukt ant adreso.

Jos Brusckas.
Cedar Point, Ill.

Mano draugas Ignas Gribas paei
na isz Kauno gub., Panevėžio pav.? 
Puszalota para., Megoneliu sodžiaus 
praszau atsiszaukt ant adreso.

Jus. Kumpowski.
1113 E 3-rd. St.

So Bethlehem, Pa.

Mano sesuva Magdalena Paulo- 
niute, po vyru Dzienikiene paeina 
isz Suvaiką gab., Kalvarijos pav.» 
Kalvarijos para., Santakos kaimo, 
teip-gi ir Ona Stanulite po vyru 
Pieszkuniene gyveno ten kur Senin
tuose, praszau atsiszaukt ant adreso.

C. Paulonis.
229 N. 7-th. St.

Brooklyn, N. Y.

Mano sūnūs Juozas Naujelis paei
na isz Vilniaus gub., Traku pav., 
Warenos para., girdėjau gyvena ten 
kur apie Najorka jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso.

P. Naujelis.
('TOT °l) Cepi, W. Va.

Mano sesuva Ona Cužalaite po vy
ru Golduskiene paeina isz Kauno 
gub., Telsziu pav., Žarėnų para , 
praszau atsiszaukt ant adreso.

Jos Cužalaite.
276 Driggs Ave. Detroit, Mich.

Mano brolis Jonas Janeokas pa
eina isz Suvaiką gub., Kalvarijos 
pav., Kriokialaukio para., Ogininku 
kaimo, 4 m. adgal gyveno W. Vir
ginijoj, o dabar nežinau kur jis pats 
ar kas kitas praszau duotu žine ant 
adreso: (ggy 'o?)

Ant. Janeckas
144 Muskegan avė.

Grand Rapids Mich.

Mano brolei Jonas ir Vincas Shi- 
lingei pirmiau Jonas gyveno Balti
more o Vincas Minersville, Pa o da
bar nežinau kur, abudu paeina isz 
Suvalkų gub., praszau atsiszaukt ant 
adreso.

Ant. Shillingas.
58 Ruth Ave. Phillipsdale R. I.

Mano brolis Povilas Jeneliunas 
paeina Jsz Kauno gub., Panevėžio 
pav., Sieciu sodžiaus apie tris metai 
adgal gyveno Kingstone isz ten isz- 
važevo in Illinojaus valstija, jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant ad
reso: (to 104

Kaz. Jeneliunas
77 Slocum St. Kingston, Pa.

Mano szvogeris Antanas Petrana- 
viezus paeina isz Kauno gub., Pane
vėžio pav., Rozalimo volos., turiu 
svarbu reikalą jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso.

G. Jeszkauckas.
2726 E. Madison St.

Philadelphia, Pa(soi °i)

Jonas Judikauokas paeina isz 
Kauno gub., Joswainio para., Wen- 
sedžio graszwos, praszau atsiszaukt 
ant adreso:

F, Romano.
% L. M, Colfelt. Harrison, N. J*

Mano draugas Jonas Gedrema, 
Jonas Karalius, Justinas Sangauda 
visi paeina isz Kauno gub., Telsziu 
pav., Jlako para., praszau atsiszaukt 
ant adreso:

Jos Brasas.
65 Sellinger St. Rochester N. Y. J

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuvuzkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
riausių raštininkų ii 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 $"L50
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse viešpatystėse: 

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Užsirašyti “Kataliką” 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, Hl.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną‘ Kataliko” numeri ant pažiūros veltui.

W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE ST- 

MAHANOY CITY, PA.
—O—

Notariuszas,DidžiauseLie’- <szka 
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
ir Siuntimo Piningu in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. 
Visi tie kurie per mi s siuntė apie tai geria z:no TszduodaDostovierne . 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Draugyscziu \ 
pristatau puikeskzarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t.
Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu, Piningus irt.t.. raszykite ‘

Lengvas,

„ „ - S0 pas mane o ap laikysite teisinga atsakymas.
oMotaosaofeoMo3to3aotaoatotooaioHcoaioaaotoo3ao*MoaioMo3i(>>io3ioMoMoiiq

UNION NATIONAL BANK 
MAHANOY CITY, PA.

:: CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
' ’ Suv. Valst. Randas turi muša banke sudėtu piningu.

; I 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 jus 
’ ’ turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

.. HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 8 popiet.
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subatomis 9 lig 12-ad.

; • W. H. KOHLER, Kasierius.
w i j j j i juro

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
—LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. v. OBIECUNAS IR KOMPAN1A 
Cor. 12-th. & Carson St., S.S. Pittsburg, Pa.

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir v< • 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K.Va raszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Doviernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijos.

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Ka'aliogą: geriausių armoni
kų, koncertiną, klemetą, smuiką, friubą, lietuvišką knygą ir nuo kitokią 
smulkią daiktą prie manęs gaunamą

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

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS 
t Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavota 

Varszavoj®, kuris turi su virei 15 metu iszbandinu 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant is 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimu 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyd 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimu 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozi 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe Ir Kraujo Nubegint 
Užsisnejusiaa Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu,

Reikale raszykite ant adresoBO IfM EB Penn PittsMarg, Pa,
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žinios Vietines.
— Vilije.
— Adomo ir Jevos.
— Ryto turime Kalėdas.
— Linksmykites ir džiaug- 

kytee bet padorei elgkytes.
— Neduokyte progos sve- 

timtaucziams isz mus juoktis.
— Už visas dovaneles nuo 

gerai velinancziu ypatų sude
dame karsztus velinimus.

— Nesziotojai laikraszczio 
“Saules” sudeda isz savo jau
nu szirdeliu gerus velinimus 
skaitytojams, už gausės pinin- 
gines dovaneles.

— Tomis dienomis lankėsi 
in redyste ponas Vincas Žal- 
nieraitis, pabaigęs dinsta me- 
kaniko Suv. Steitu kariume- 
neje, kuriuoje isztarnavo tris 
metus Wyoming steite. Lan
kosi pas ponstva Zablackus.

— Del visu žinias patalpi
name žemiau kiek randasi kar- 
czemu visam Schuylkill pavie
te ir teip:

Ashland 33, Auburn 3, 
Barry 4,\Blythe 15, Branch 5, 
Brunswicks 4, Butler 14, Cass 
20, Coaldale 15, Eldred 2, Fos
ter 2, Frailey 5, Frackville 11 
Gilberton 32, Girardville 37, 
Gordon 4, Hegins 5, Ilubley 
2, Kline 7, Landingville 1, 
Mahanoy City 140, McAdoo 
29, Mahanoy 3, Manhiems 9, 
Mahantongo 2, Minersville 52, 
Mt. Carbon 4, Middleport 4, 
New Castle 12, New Phila. 26, 
New Ringgold 1, Norwegian 
6, Orwigsborg 4, Palo Alto 10, 
Pinegrove 11, Port Clinton 2, 
Port Carbon 8, Porter 14, 
Pottsville 64, Reilly 12, Ring 
town 5, Ruth 10, Ryan 5, 
Schuylkill 13, Sch. Haven 14, 
St. Clair 47, Shenandoah 185, 
Tamaqua 39, Tower City 12, 
Tremont 15, Tremont Twp. 2, 
Union 28, Walker 1, Washing 
ton, 3, Wayne, 5, West 
Penn 10.

Augszcziau skaitlius yra tik 
karczemu neskaitant prie to 
wholesale, bottling ir bravor- 
ninku laisnu. Isz karczemu pa
vietas turi puikia atejga ir ne 
privalo ruguot. Praejta meta 
už laisnus ežiam paviete surin
ko net 326 150 doleriu isz tu 
aplaike ateitas $87.025, pavie
tas $28,825, gminai ir miestelei 
$111,300.

— Ketverge balius draugystes 
‘‘Laisves Sunu” Jaigu norite 
turėti linksma laika tai nepra
leiskite szita dideli balių,

— Nedėliojo 29-ta ežio me
nesio atsibus susirinkimas Y. 
M. L. Ind. Klobo. Visi sąna
riai privalo pribūti. •

— 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 apgavi
mus už labai nužemintas pre
kes idant nereikėtų tiek daug 
tavoro perneezti in ' nauja vie
ta. Todėl jaigu reikalaujate 
kokiu apsavimu tai dar turite 
proga pirkti už pigesne preke 
negu kitur. Jaigu norite sucze- 
dint piningo tai pirkite savo 
apgavimus pas S. Valuna 526

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Tamaqua, Pa.— Kasikio 
šia No. 14. L. C. & N. Co. 
persimusze in senas kasiklas 
No 11 ir likos užlietais per 
vandeni ir dorta. Du angle- 
kasiai Jonas Urbanaviczius 
isz Dutch Hill ir Jonas Honte 
likos užmueztais ant vietos o 
Mikas Grabauskas likos sun 
kei sužeistas. Miko Audrule- 
viczius lig sziam raszinui da 
nesurado.

— p. S. Luckas atydare 
nauja Pool Ruimą ir cigaru 
Sztora po No 109 W. Union 
ulyczios. Dabar czionaitini 
Lietuviai turės kur linksmai 
praleisti laika. Jisai teip-gi 
parduoda visokius cigarus, ei 
garėtus, pipkee, tabaka ir 1.1.

___________ (’GOT °))

1)U Bois, Pa.— Diena 29 
Nov. Juozas Starzdauckas ir 
jo pusbrolis Antanas, ejdami 
isz ryto in darba, likos pagau
ti tarpe trukiu ant geležinke
lio. Juozui nukirto kairia 
ranka per peti o Antanui nu
kirto koja. Juozas mirė ligon- 
buteje in puse valandos be 
bažnytiniu sakramentu o An
tanas teip-gi mire in antra 
diena ir abudu likos ta paezia 
diena palaidotais, tiesiog iez 
namu ant kapiniu.

Isz tosios nelaimes yra ge 
ras pamokinimas. Mat drau
gyste Szv. Jurgio nesenei per
mainė savo konstitucije, kad 
jago kas norės tai gales atlik
ti Velikinia spaviedni o jago 
ne tai ne yra priverstas. Drau
gyste negalėjo pristatyt pa
budinimo kun. Abromaicziui 
buk velionis atliko spaviedni 
ir už tai likosi nepriymtaie in 
bažnycze. Iez tos permainos 
konstitucijos daugelis sąnariu 
apleido draugyste.

A. a. Juozas turėjo 38 me
tus senumo o Antanas 19 me
tu ir tik 5 menesei kaip isz 
Lietuvos. Abudu paėjo isz 
Suvalkų, gub., Šeiriu par,, 
Veisėju gmi. Juozas buvo do- 
raus gyvenimo vyras, paliko 
paeze ir 4 mažus vaikus. Laido 
tuves atsibuvo 2 diena Dtcem- 
berio.

Sveikatos užraszai.
Atydarytas langas yra ge

resnis ne kaip atydarytas gra
bas.

Lopas drabužije gali apsau
got jus nuo lopos kūne.

Jago apsaugosi! vaikus iez 
jaunuju dienu nuo tymu, tai 
ant senatvės neapsisaugosite 
nuo daktaro ir graboriaus.

Du dolerei del daktaro yra 
pigiau kaip 100 doleriu del 
graboriaus.

Muse piene ženklina viena 
ypata daugiau grabe.

Sietkos ant langu vasaros 
laike, apsaugos vėliava nuo 
duriu.

Lengvas overkotis yra ge
resnis ne kaip sunkus užsiezal- 
dimas.

Daugelis kosuliu užsibaigė 
grabu.

Geriau gulėti szviežiam ore 
ne kaip szviežiam kape.

Szkarlatina rodos ne teip 
baisu isztart kaip karsztlige, 
bet persitikrinkyt teisybes nuo 
graboriaus.

Daugelis puikiu vasarų bu
vo priežaste nubudusiu szer- 
menu. — JF. B.

“Rushian Fait!”
(Tikras atsitikimas.)

Laike Pawnee Bill crkuso 
atsibuvusio neeenei vienam- iez 
Penneylvanijos mieste, turėjo 
ten ir rusiszku kazoku skaičius 
12; tai buvo gražus virai: 
augszti tiesus kaip žvakes, o 
tuklesni už kate. Daug viso
kiu okrobatiszku sztuku paro- 
didavo, kokiu kitos tautos ne 
instegdavo, už tai ir publikos 
atida atkreipė ant saves — ka
zokai visi žinojo.

Viena karta 2 kazokai if z 
jojo in apigardas miesto “pa- 
hulet”, kaip tai jiejei saviszkai 
kalba. Landžiojo isz vieno sa- 
luno in kita, jau pusėtinai bu
vo insitrauke, kr da užėjo in 
viena dideli saluna ne toli ge
ležinio fabriko, ten buvo labai 
daug žmonių, nes tai buvo 
diena pedes. Kazokai savo 
drapana greitai atkreipė atida
pusgirtes publikos — salune. 
Žinoma, tarp amerikiccziu ir 
eirisziu, prasidėjo kalba apie 
tvirtuma kazoku apie f ita ir 
t. t. Žodis po žodžiui jau bu
vo ir amatoriu ir beezijo kad 
gal sufiituot. Pora jaunu isz- 
siskutusiu, neva pagirtu pesz- 
tuku, pradėjo uszkabinet ka
zokus. Kazokai ne davė ne 
gero žodžio, o priek tam nesu
prato angelskai. Žodis po žod
žiui anglikai paprastinai savo 
kalboje eme keikt. Iszgirdes 
kazokas, suprato, jog cze ren
gė botagus (b:cz arba knut). 
Vienas iez ejrisziu jau buvo 
iszsivilkes, rankoves pasiraite- 
jas, pradėjo kumeztes kaisziot 
po nose kazokams.

Kazokai greitai uszpiko, tuo 
vienas iszsitrauke nagaika ir 
grūmodama, pasakė: “Pastoi- 
ty, ja tebie pokažu Ruskij 
biez!” Ajriszis paprastinai be 
baimes burbulavo savo kalba. 
“Gadisz, nagadiez". Lž tai 
teip abudu inpiko, jog iai- 
trauke savo nagaikas ir su ri
ko: “ach ty brodiaga, kak ja 
tebie dam ruskij biez, tak ty 
nagadisz! Ei Lerioza, pokaži 
tym durakom Ruskij biez!’ 
Abudu kaip žaibas szoko su 
savo nagaikom ir pradėjo 
-zvaistit per kumezezes, nuga
ras, kur tik papuolė, visiem 
svcezem koki buvo. In akies 
mirksni duris saluno uszsikim- 
szo, nes vieni norėjo faituotis, 
kiti bėgt, treti nežinojo kas da 
rosi, salune už tai lindo pažiū
rėt. R'kernas ir keiksmas bu
vo girdėt net 3 blokus. Salu- 
ninkas, pamate, kad cze ne 
baikos, griebėsi už telefono. 
In keletą minutu jau skambi
no patrole. Tuom kartu jau 
salunas buvo kaip iszezluotae; 
kazokai ilgai nelaukė, drikte- 
lejo ant arklu, paspaude pen
tinais ir iszniko isz akiu kaip 
žaibas, nes da vienas kazokas, 
norėdamas pamudrint savo 
žirgą ir parodit sztuka, pasi
leido tiesog ant patrules, ark- 
lis perszoko nelipsiant kano
poms. Tiek ir mate jejei kazo 
kue, po tam susirinkę tie patis 
sveczei nieko daugen ne mina- 
vojo kaip tik: “Ruthin fait!”

Philadelphia, Pa,
Parapijos Szvento Kazimie

ro bažnyczioje kur kun. Kau- 
lakis klebonauja buvo 40 ady- 
niniai atlaidai, baigėsi 17 die
nos vakare. Tarp daugumo ku 
nigu buvo ir zokoninkas Kazi
mieras Kapucinas.

Per visa laika ypatingai va
karais, žmonių buvo pilnutėlė 
nemaža bažnyczia, — dauge
lis atliko spaviedni, kitigi pa
sinaudojo kunigu gerais pa 
mokslais.

Vieni ėjo žmones lietuviai 
bažnyczion kaipo katalikai tai 
spaviednen, tai pasimelst arba 
pamokslą paklausyt, bet buvo 
ir ka lankėsi bažnyczion visai 
nežinodami delko nes bažny
czioje nesielge vietoje žmonių 
maldos, betkaip paprastai bent 
kokioj vietoj. Prileiskime: Ar
gi geras pasielgimas tu, kurie 
laike maldų arba pamokslo 
sau sznekucziuojasi arba juo- 
kavoja, laike pakylėjimo szv. 
sakramento net galva ne pa
lenkia o to pati bažnytine net 
ir bent dora reikalauja?

Rodžias butu geriaus, kad 
toki visai nesilankytu bažny
czion ir nejuokavotu vietoj to
kioje, kuria žmones kiti guo- 
doja. Teip pasielgdami tūli 
mus lietuvėliai ne kam kitam 
pažeminimą daro, bet patis 
sau, — S. K.

5,000 Dovanos!
Jago kas darodys, kad szi- 

tas apgarsinimas yra 
apgavysta!

Nauja stebuklinga mostis 
isz geriausiu maiszimu kuria 
naudoja garsingi daktarai li- 
gonbutese del savo pacijentu. 
Gvartinimas užtvirtintas. Be 
daktvro pagialbos praszalma: 
dydžiause niežiejima, pa 
puczkns, nosini szalti, nuo 
slogos, gerkles skausmo, 
pleiskeiias, sulaiko plaukus 
nuo slinkimo— toji mostis yra 
verta $5. Kas pirks mosti kuri 
pareiduos ant trumpo laiko 
tik už $1 aplaikys dykai bon- 
kute peifumos essencijos isz 
kuriuos galima pridirbt kvor
ta giaro kvepalo. Ižsiunsim 
per paczta Toji mostis priva
lo rastis kožnam name. Ne 
vilkinkyte, nes siunskyte tuo- 
jaus ant žemiau paduoto ad
reso nes szitas apgarsinimas 
talpysis tik per trumpa laika.

Brundza Med Co, 
Box 106 S 8-th <fe Broadway

Brooklyn, N. Y.
Paliudimas: Liūdinu buk 

toji mostis ižgydino mano 
szalti kuri turėjau per kėlės 
nedelias o ir skausmą gerkles. 
Visiems savo tautiecziams vė
linu jaja naudoti.

F. W. S. Boczkauskas,
R daktoris “Saules.”

Ant pardavimo

Puikus biznavas namas ant 
W. Center ulyczios Mahanoy 
City. Tinkamas del buezernes, 
eztoro, “zaueziaus, kriaueziaus 
ir 1.1. 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. Rindos gal 
lengvai atneszti 50 doleriu ant 
menesio. Parsiduos neperbran 
giai. Atsiezaukite ka greieziau- 
se po No. 526 W. Centre St 
Mahanoy City, Pa.

(ęg 03)

Temykite.
Metinis susirinkimas “Stock 

Holderiu” Merchants Banking 
Trust Co banko isz Mahanoy 
City, Pa atsibus 14 d. Janua- 
riaus 1913 m. tarpe 2 o 4 ady- 
nos po piet, idant iezrinkti 
naujus direktorius ant meto 
laiko teip-gi bus balsavimas 
kaslink permainimo instatimu. 
Susirinkimas atsibus banke.

(Oi -uvp oy) 
D. F. Guinan, 

Sekretorius.

Didelis balius.
Kuri iszkele draugyste Lais

ves Sunu iez Muhanoy City. 
Balius atsibus antra diena ka
lėdų 26 Gruodžio Bickaucku 
saleje. Bus tai pirmas didelis 
balius po adventu ir visi gales 
linksmai pasilinksmint. Balius 
prasidės 3 vai popiet o ezokiai 
prasidės ant 7-tcs vai. va
kare. Inžanga vyrams tik 
25^ Moterims ir merginom 
dykai. Ateikyte visi.

l’ubliczuas pardavimus.
Subatoj 28 d. Decemberio 

1912 ant 2 ad. po piet bus 
parduota praperte prie No. 
625-627 West Center ulyczios. 
Lotas turi 25 per 125 pėdu 
dydumo. Randos atnesza $50 
ant menesio. Lccnininkas turi 
tiesa atmesti bidsue. (fOl °1) 
M. J. Ryan Advokatas. 
Juozas Brazaitis Locnininkas.

“VAGIS”
4 Aktu JuokingaKojnedija

Atsibus Mahanoy City, Pa.

MPninfl^In Nedėlios Vakara 
UllUllZlu Boczkauasku Saleje.

Sulosz Mt. Carmel Teatraliszka Kuopa

Inžanga 15, 25,35, 50c
Tikietus priesz laika galima 

nupirkti Kazuno Aptiekoje, 
pas Juoze Budrevicziu ir 
^Saules” ofiso.

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,

DEL KALĖDŲ.
Parsitrauki! nog savo Tautieczio 

geru Gėrimu. Su kiekvieno orderi 
gausit Puiku Kalendorių.

............SKANUS GĖRIMAI.............
RovnlClub live kvorta $1.00 
O. B. C. ” ” .75
Monongohela ” ” .50
Cognac Brandy ” 1.00
French Cognac ” 1.75
Ruskas Sznapms ” 1.50
Rimkas K i mėlis ° ” 1.50
Rimkas Viszni'i Vynas ” l.«*0
Apricot Brandy (saldus) ” 1.00
Port Vynas (Imp.) ” J.50
Port Vynas ( l’om.) ” .75
Port Vyi ps Baltas ” 1.C0
Tokay Vynas Baltas ’*■- .75
Orange Vynas ” 1.00
Bananna Vynas ” 1.00
Ginger Brendy ” .75
Pepermint Sen naps ” 1.00
Rock & Rye ” 1 <'0
Ramas ” 1.00
Benedictine (Dom.) ” 1.25
Benediction (Imp.) ’ 2.50

Teipos-gi turim Sznapso, Rūmo, 
Ginęs, Brandes, Kin elio ir visokiu 
Vyno, galionais po $2, §2.30,S3, §3 50 
§4 ir daugiau už galioną.

Jeigu nerasit virsz minėta koki 
gorima ka jums patinka tai klauskit. 
Mes laikom visokius gėrimus

Jeigu norit mus. kataliogu, tai 
atsiuskit adresą. Mes už mokam už 
prisiuntima jpigu orderis bus ant 
Deszimts Doleriu arba daugiau.

Fr. Strawinskas
1807 Carson St., Pittsburg, Pa.

W. TRAŠKA UCKA^
Pirmutini*

?».%■» ašinei

virta 4 t trypkite* p
M « bu* ■-*» ' St-jxrf-d r

KAI? PASILIKT! AMERIKOS PiLIECZlU.
Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsukimui kaip isz- 
siimti*popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Uk«su 
Klobas matidamas reikalo, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut szia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order).
Lithuanian Am. Citizens Club

Dovanai.
Atsiusime Kalendorių eu 

gražiais pasiskaitimais tam 
kuris mumis prisius savo var
dą ir adresa ir 20 stempa. Ri- 
ezykite szendien o gausite per 
paczta dykai. ( j j)

Bischoffs Banking House. 
287 Broadway, New York.

Jeigu neturi mano katahoga, tai 
prisiusk už 2e. pacztine marke o 
apturėsi dideli puiku katalioga, kuria
me rasi visokiu geriausiu Armonikų, 
Skripku, Tribu ir daugybe kitoniszku 
Muzikaliszku Instrumentu. Istoriszku 
Knygų ir Maldaknygių kokiu tik 
randasi Lietuviu kalboj Gražiu 
popierių gromatu raszymui su pukia 
usias apskaitymais ir dainomis su 
drukuotais aplink konvertais. tuzinas 
už 25c., penki tuzinai už $1.00.
Sztornikams, agentams ir pedliorams 
parduodu visokius tavorus labai pigiai 
Reikalaukite visko pas tikra lietuvi, 
o gausite teisingus tavorus. 
W,W8ihdisll!E,i“.Y.

MOTERIS

Užpraszom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt “Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes 
ir motcriszkumo, kaip tai kitados buvojau- 
nistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka 
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk ucs pribuk 
be jokios abejones.

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

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

Wilkes-Barre, Pa.
KurLietuviszkai ir Lenkiukai susikalbama 
ir susiraszoma.

RSk B Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas
LoJ I Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus

Lfi I Bu n arba permainom pecziu.
Į J BJg., BE I Be baim-s 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 -i i Mahanoy City, Shenandoah,
VJr 11111 clll S Mt.Carmel, Landsford.

Naujas Rudeninis Ta voras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Rudens. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu. 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str. 

Mshanov City.

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

\ ienintele Lietuviszka Panku po prieži' ra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudetuH posmus pinigus, 
pr.‘kaitant kis puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu liuiju ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Lzdirbam visokius Rejcntalnusdokumentus Lietuvai 
reik l'io»p ju-u. kreinkites prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Po-ilas V. Obiccunas, 22-nd. & Carson Sts; S S.Pittsburgh.Pa

Gai bus Tauteeziai:
Laikau už garbe praneszti jums, 

kad jau a-z nesu dargiau ne lorn nikų ne viisz'oinku, ne 
darbiniku ‘ All Nations l ankoje ant l‘l-tos. gatves ’ 
ii kad dabar atidariau ofi.-a mano na’’j i vietoi

Kampas 22 nd. & Carson Streets
(10 bluku nuo mam buv sies senos vietos)

Reikaluotia medžiu kreiptis prie savo seno pažistamo po 
tokiu adreso*

RU SISZK A — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
- PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREK ZJAUSI GARI A1XAI— 

Garlaivai iszcina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos te jekiu perstojimu.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KIRSK - RUSSIA

In Libfcwa 11 Dienu. | f. . . . I u-pla.2S, Gruodžio (Dec.)Kla.. s:.:> I Torko į K“”'- »,

Apie dauglatie daelžino^lte pat* mueo arentus arba

In Rotterdam a S Dienas. Ir L!
231 Treczia Klaea
ŽI5 Antra Klaėa
$G0 Firma Klusą „ ,—r-    r_____________
A. E. JOHNSON & CO., (General Pazterger Agt«.) 27 Broadway, New York, N.Y.MERCHANTSBANKING 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 
Banku. 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-Prezidentaa.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D. M.G raliam, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

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

Utwizla AC-EMA IR ZWITCRASBANHNIS
X^-'i: ’ z / -V -^8Z esn,,u P° kaucija Ohio valstijoje

' V ' • tur’u agentūra ir kontora bankini
i H w savo l°cnam naule vertes $12,000.00

Gp Pa rd u od u laiva-kortes ant geriausiu ir
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiuucziu m pnsakjta vieta. Iszmainau Husiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka daaižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanotelsingiause. Ądresavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US, 202 TroySt. Dayton. Ohio.

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

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

Nedeliomis lig 4 ad. popiet.

Telephones: 3757 Dickinson W.

ė I

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in 
IETUVISZKA T_T OTELI

JUOZAS OKINSKAS 
(LOCNININKAS)

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

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

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

margintais Konvertais teipgi knygele del 
nasimokinima raszyti grornatas, kiek žmonių 
Valstijuose ir 1.1, rrisiuskite stempu už 30c 
ir raszyk koks esi o prisiusi tinkamu popie
rių nes turiu 70 visokiu gal tinku.

M. A. IGNOTAS
(22 MflOj)

JjIETUVISZKAsJ? OTOGRAFISTAS

M. VARZINSKAS 
205 E. Centre St., Mahinoy City. 
I’uikei 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. Pardaoda Reimas ir t.t

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

Geriausea ir didžiausias sumas 
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B.S.YANKAUS
164 Nassau Street

New York, N.Y.

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6. 

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

S. Norkewicz
408 Weft Uibeaoi hi

A. G. GROBLEWSKI
Cor.Elm & Main St». Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

6arsiu Lletuvlszku-LenkIszku Vaistu.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad, musu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raižykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduole^ 
kurias mes gyarantuojame.

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

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

Kruvinosios............................... 76c.

.25c.

.50c.

•25c.:
.25c c
25c.

.25c ■ I
25c.
.25c.

,26c.
,25c.

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

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

Kojų...................................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto......................15c.
Gvd. nuo Grippo...............
Plauku apsaugotojas.............. .........50c.
Muilas dėl Plauku.......................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų......................35c.
Rožes Balsamas... 
Kinder Balsamas. 
Bobriaus Laszai..
Szvelnintojas......... ...........
Kraujo valytojas............................$2.00.
Nervu Ramintojas....................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus................................. $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo).................. 25c.
Pamada Plaukams............................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise........26c.
Gyduoles nuo Riemens......... -.........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ubu------- 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.................. $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $6.00,

.#1.25.

,25c.
.50c.
.35c.

Lietnviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortee antgerinuein 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunoz,» 
Piningus in Visas Dalis Svieto greiti i 
pigiai ir teisingai. Raszikite pai 
mane o gausite teisinga atšakiu?* 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio 
Valgomu Tavoru ir Bnczern* 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

KiO
IszradimasNaujas

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

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

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

Drs. Brund/a & Go.
B’dway & So. 8-ih. Brooldvn.N-

'APSZVIETA' Moksliszkai Istoriška Knyga 

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

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

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

B. BAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielku,, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t, t 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio' 

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus,

64-56 N. Main SL, 
MaJjanoy City.
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