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KAS GIRDĖT?
Kalendoris ant 1914 meto 

jau konia baigėsi spausti. Bus 
tai puiki dovana del skaityto
ju “Saules”, — jog ant szven 
tęs Kalėdų kožnae, katras tu
rės laime taji kalendorių ture'- 
ti, tai turės džiaugsmo invales

Apgarsinimu nuo nekuriu 
lietuviszku biznierių mažai ap- 
laikeme, tiktai gavome pusėti
nai nuo dydesniu amerikonisz- 
ku firmų, katrie daugiau su
pranta apie bizni ir, jog viso 
k’e apgarsinimai atuceza dyde- 
lia nauda.

Prieez apsipacziavima kož
nae vyras mielina, jog savo iez- 
rinktoja mergyoa gerai pažino
ta ir daseke josios būda, — 
nes ant nelaimes vėliaus persi
tikrina, jog turėjo kla'da savo 
nuomoneja.

Syietae vieką vyrui dovanos 
ir klaidas jojo užmirez — mo
tete! nieko nedovanos.

Anglijoi nevale yra, ydant 
kandydntai ant virszininku 
pirkinėtu alų ir kitokius gėri
mus del žmonių, ydant tuom 
pirkti sau balsus. — Ar ne bu
tu geru daigtu, ksd ir czionais 
tokio paredkas butu už veste s.

Dabar naujas paprotis užėjo 
dydesniuosia miestuosia, kurie 
paejna nuo XVIII szimtme- 
czio. Kaip padaro sutartuves 
ant apeipacziavimo, tai jauni
kis savo milemai duoda žiedą, 
o toji ant atmainos duoda na- 
vatna raktuką, kuri jaunikis 
neszioje prie lenciugelio nuo 
ziegoreliaus ir labai sergsti to
jo raktelio nuo szirdies savo 
milemosios.

Lietuvei privalo in ta kar- 
cziama užejtineti, kur randasi 
lietuviszki laikraszczei. Dabar 
prisiveisė tokiu ealuninku, ka 
norint nemoka angliezkai, tai 
angliszkus laikraszczine skaito 
ir prilaiko. Su tokeie nefe- 
braukyte, ba jiems ne apejna 
Lietuvei tiktai Jietuvuzki pi
ninga.

Ana nedelia arti Ni w R n 
gold (Pottsville) rado gana 
puikei parėdyta vyra, kuris li
kos suvažinėtas per R dingo 
truki. Dabartės randasi Schuyl 
kill Haven ir liks palaidotu 
kasztu pavieto. Jojo pravardes 
ne isz kur paejna valdže neda- 
žinojo. Jago isz kur dingo vy
ras, tai susineszkit su taja in- 
stituc'je.

Terp Suv. Steitu o Meksiko 
diplomatiszki veikalai teip yra 
isztempti, jog tikyai susirėmi
mo kožna diena. Amerikoniez. 
ka flota jau iszplauke in ap
linkinėje Meksiko.

Pittsburgh susitvėrė naujas 
socialistu tikėjimas isz 200 są
nariu visokiu tautu, o kuris 
bus žinomas kaipo “Christian 
Socialist Church! Sztai ju 
mokslas: “Tikyme in tėvystė 
Dievo ir broliszkuma žmogaus, 
prisiegeme dirbti isz vien ant 
iszkariavimo tikejimiszkos luo- 
sybes, kuriuos negalima rasti 
tebyriosia bažnycziuoeia viso
kiu tautu.

Norint Amerikoje laikai to
li persikeite savo brandumu už 
darbiuose, delei mažumo už
darbiu, sunkumo darbu ir pra
mitimo, kyla visur straikai ant 
straiku, ten laike straiku atei
viai pamato gana kartybių kai 
kur valdžios kulka kapuosna 
nuvaro; o lietuviu Amerikon

atėjimas nesimažina bet kas 
kart dauginas.

Tai tikra iszeivystes karszti- 
ne nei anais metais buvo užsi
krėtė tokia karsztine lenkai 
bėgti Brazilija. Ta užsikrėti
mą lenku rasztininkai pavadi
no. Brazylyjszka Gorączka 
Lenkai paekccziaueias savo 
turtelius parsidavė, bego Bra
zilijon, o ten juos pasitiko ne 
aukso laikai kaip agentėliai 
pranaszavo, bet baisiausios ne
laimes, nes daugybe krito nuo 
bado, o kiti nuo nepaprasto 
karszto oro.

Dabar-gi viliojimas lietuviu 
isz tėvynės, agentaujamas pa
ežiais giminėmis ir kitoms už- 
matems kad yra, tai perspėji
mai joki negali užsigeidusias 
tėvynė apleist lietuvius jokiu 
budu pertikrint. Tiesogei va
dina persergetojus melageis 
del to, kad atvaževe isz Lietu
vos rinkėjai piningu, surenka 
ju czion nuo lietuviu maiezus, 
ir parveža Lietuvon. Szitas tai 
nors isz Amerikos lietuviu pu
ses darbas labdarinkas, bet ji
sai neiszpasakytai iszeiviui vi
lingas, ir niekas jau pertikrint 
Lietuvos žmonija nepataikins 
kad Amerikoje laikai pagede. 
Tuojaus aniems kyla klausi
mas: “Kad Amerikoje bloga, 
tai kcdsl kunigai Tumas su 
Aliszausku gavo nuo Amerikos 
lietuviu 20 tukstaneziu do1, 
kodėl Dr. Basanav'czius su 
Yczu vėl tiek gavo? Tegul gau 
na kas atvaževes nuo L’etuvos 
žmonių!”

Taigi szito klausimo ir pa
kanka, kad negali perspėjimu 
anie paklausyt, nors szia dien 
czion gyva pekla butu, bėgs 
Amerikon ir gana.

Dabartinis susirėmimas par
tijų už sveczius, regisi negrei
tai pasiliaus.

Socijalistu nurodymai kad 
jie Tautos Namo užmanymui 
neprieszingi, tiktai isz pasiun
tiniu nuo M ir D. draugijos 
esą neužganedyti, toli niekva- 
lei tas juos iezteieina. Jeigu 
užmanymui neprieszingi, tai 
kas renka aukas, jau perszka- 
dyt nereikėta; prieszingai — 
jeigu prieszingi auku rinkė
jams tik, tai tikrai prieszingi 
ir visam užmanymui, o czion 
aukaujant užmanymą paremia 
visi iszskiret socijalistus, tai ir 
kova.

Aiszkiai matoma, kad žmo
nes bažnytiniai, ir tautininkai 
su valnamaniais eina dabar 
prieiz sccijalistus iszvien, ir 
stipriai vieni kitiems prieszgi- 
niauja, tai greit nepasiliaus. 
Socijaltstai nenorės nutilt, 
emeiž bažnytinius, tautininkus 
ir valnamanius, szie susitarė 
atakuos sccijalistus teip, kaip 
kita syk susitaikinę atakavo 
prieszingos viena kitai tautos 
apmaudingus križiokus.

Ar szeip sznekesim ar ki
taip, bet reik sakyt kad socija- 
listai neapsižiurejo (ka bedara.

Kada lankėsi Amerikoje ku 
nigai Tumas su Aliezausku, 
ridikavo tuos. Nu tai kad 
aniedu kunigai kuriu kad ir 
geriausiu visgi socijalistai ku
nigu neapkenezia; bet sztai da
bar ir clvilni žmones gauna 
szmeižimo kodylais aprukyt.

Su szituomi kiekvienam krin 
ta galvon klausimas: Ar gi visi 
kurie nesocijalistai yra žmones 
niekszai?

Kiekvienas lai masto kaip 
patinka, bet mes sakom kad 
dabartinis susirėmimas negreit 
liausis. Nesiliaus del to, juk 
negalimas daiktas kad sccija- 
lietai nei paszelusi kate savo 
nagais akis knaibis klerikalui, 
tautininkui ir valnamaniui, o 
szie pasilenkia knaibit duosis,

o ne! k’iekvienas turi savo jaus 
mus.

Riik pastebėt, kad nescc'ja- 
listu nore ir geriausi butu dar
bai, tai sccijalistai viens tiek 
purvais drapeto ir kur ju lai- 
kraezcziuoee nepatemyei isz- 
juokimus ant klerikalu, tauti
ninku ar kitu kurie nepriklau
so eccijalistu sztabui.

Po nuobodingu dabartiniu 
girezu link Tautos Namo, isz- 
siperes kiti toki nore užmany
mai be eccijalietiszkos pecze 
ties, tuomet pakils vėl ginezai, 
iezjuokimai vienu prieez kitus, 
tai vėl plunksnai darbymete, o 
žmonėms beeierzinimai in ku
riuos kartais szlykezta dirstelt.

Teisingi anie priežodžiai — 
“Nuo neprieteliu apsiginsime, 
o nuo savo prieteliu apsaugok 
mus Vieszpatie!” — S K.

AkivosZinios iszLietuvos.
Marijampole,

Suv. gub. Slienevos kaime 
du broliai papjovė trecziaji sa
vo broli kurie ant vietos pasi
mirė. Tai vis tamsybes ir gir- 
tuoklybes vaisiai.

Czekiszkis
K. g. Pas mus vieno tėvelio 

dukrele pagriebė nuo savo tė
vo 110 rub. ir nakezia, per 
langa iszlindus, iezbego in 
Amerika. Mat jau dabar toki 
laikai, kad savo vaikams ne
galima tikėti.

Jouiszkis,
K. g. Pas mus 19 metu vai. 

kinas J. Gegutis apsivedė su 
44 metu naszle, bet trumpa 
laika pagyvenęs, pabėgo nuo 
jos. Dabar ne vedee ne jauni
kis. Szie ateitikimas lai būva 
pavyzdžiu vedantiems, kad ei
dami in poras gerai apeižiure-

Igliauka,
Suv. g. Pae mus viena mergina 
rengėsi eiti ir Amerika. Susi
rinko kaimynai ir kaimynes ja 
’ezleisti. Vienas vaikinas matyt 
in ja “ieimylejee” iszeieme pei 
Ii ir pradėjo save ir mergina 
piaustyti. Dabar abudu ligon- 
butyje gydosi.
tu.

Alvitas
Suv. g. Pas mus per Šiline, 

laike misziu pinigus renkant, 
mergaite turėdama tik 10 kap., 
dėjo 5 kap., auku ir isz tu 10 
kap. paėmė 5 kap. “reszto”. 
Bažnyczios pinigu rinkėjas puo 
lesi mergaite muszti, nvvede 
pas prabaszcziu ir žadėjo pa
duoti policijai, bet prabasz- 
czius viską isztyres, lezgine to
ki "geradari” už jo nemanda
gu pasielgimą Abelnai, Lietu 
voje, beveik visur bažnyczios 
tarnai atsižymi “storžievyste.”

Iszeiviu žiniai.
Po lietuva valkiodamiesi vi

sokį agentai ragina žmones eiti 
Kanadon, kame aukso kalnus 
rasia. Pasirodo, jog minėti 
agentai nuo kiekvieno iszeivio 
gauna pelną, tai jiems bepiga 
raginti žmones. O žmones, nu- 
eje in ta “laimes szah”, randa 
tik varga, nelaimes, ligas ir ga 
lu-gale, svetimoje žemeje mir
ti. Tad daug geriau neklau
syti panasziu agentu, kad pas
kui nereiktu gailėtis.

Kamajai.
K. g. Kamajų parapijoje so
džių mažai bėra, beveik visi 
iszsidaline in vienkiemius. Jau 
nimas ir gi suvisai kitu keliu 
eina: rengia vakarus ir gegu
žines, žodžiu sakant žengia pir 
myn.

Rugsėjo 15 diena Kamajuo
se isz (neatsargumo su ugnimi, 
kilo gaisras, sudege dvieji na
mai; nuostolio gaisras padare 
virsz 7000 rubliu.

W D. BOCZKOWSKI. Pre®. * Mgr.
F. W. BOCZKOWSKI, Editor. Metas XXVI

ISZ AMERIKOS.
Iszsnialuotas ir 

apiplsunknuotas.
Eist Troy, Wis. — Czio- 

naityniam miestelije susitvėrė 
draugyste, kuriuos mieriu yra 
naikinti nedorybias isz tarpo 
žmonių, stengtis apie iezikiry- 
ma isz tarpo saves žmonių isz 
klydusiu isz doraus kelio. In 
taja draugyste priguli jauni ir 
veiklus žmonis.

Nesenei in czionais atsikraus-
te nekokie tai James Jessey su 
savo pa ežia, o netrukus prisi-
skyrė prie ju Jihn Anderson. 
Trejetas tu žmonių buvo nu- 
žiuromi per gyventojus mies 
telio.

Praejta panedli nal c.ze, j*3 
ni žmonis, sanariai draugystes 
apsupo ejlomis gyvenimą 
Jessey suėmė visus tris, o Arf- 
dersona isztepe smala ir api
pylė plunksnomis, iszvede juo 
sius in užmiesti. Prieja tiltt 
iezmavde gerai Andersoną ir

Insimilcjo in nigeri.
Sioux Falls, S. D. — A c- 

hibald Holman, gyvenantis 
czionais, apsipaeziavo su pana 
Elma Brner, balta patogia 
mergyna. Szliuba davė nige- 
riui su balta mergyna skvaje- 
ris. Elma yra jau antra tojoi 
aplinkinėje, kuri insimilejo in 
juoda velniuką. Yra tai už
draudžiama ir ant pažiūros vi
sai netinkama pora.

Pribuvo pckszti in San 
Pranciška.

San Franclfco, Gal. — H. 
Clyde ir Harold Milleris, du
jauni vyrai kurie iezejo pekez- 
ti isz Shamokin, Pa. praejta 
Juniaus menesi, pribuvo in 
czionais gilukningai in tris 
menesius, padarydami isz viso 
3,337 miliu. Kelionėje parda
vinėję postkartes, turėjo savo 
vežimėli kuri stūmė o kuriame 
radosi juju apsiredimai, mais
tas ir audeklyne budyke. Pasi
liks tenais lig atsidarimui 
avietines iszkelmes.

Jessey ir prisakė daug:au nę, 
sugryžt in m’esteli.

i
Gražus pamokinimas.
Spalding, Ill. — F.

sūnūs czionaitinio pacztoifans 
pipylde savžudinsta szuviu isz 
revolverio. Ant stalo savžudjĮį 
paliko gromatelia ant kuriuos 
parasze prieez atemima gyvasį 
ties sekanezius žodžius!
galas vargingo gyvenimo, -ty
sergseziu visus jaunus, y<*ar| “Jago tada akis tavo de
batų teisingi ir dorus ir 
nemislina, jog sportavimas yra

Eksplozije fabrike
4 užniuszti.

New York. — Fabrike ant 
Canal uFczios pakylo eksplo- 
zije per trūkimą pecziaus. 
Akimirksnije ugnis prasiplati
no po visa fabriką. Keturi 
darbininkai pražuvo o dauge- 
’j“ apdege. Tame laike dirbo 

)apie 200 žmotiu.

užduotis gyvenimo. Jaunieje, 
saugokitės kaziru, gėrimu ir 
paleistuvingu moterių, nes jum 
bus teip, kaip man.” Savžudys 
paliko puiku pamokinimą, 
gaila tik, jog tosios mislie už- 
vėlai jam in galva atėjo, nes 
jau negalėjo gyvent pagal savo 
pažiūru.

Pagimdė U poru dvinuku
Greenville, Pa — Nepa

prasta malonia Dieviszka likos 
apdovanotas nekokie tai W. J. 
Taylor. Yra jisai tėvu vienuo
lika poru dvinuku. Jojo mo- 
tere iszviso pagimdė 22 vaiku; 
vienuolika mergaieziu ir vie
nuolika vaiku. Vyriausios dvi 
dukters ieztekejo už vyru bro 
liu, kurie teipgi yra dvynais. 
Dukterie Taylorio ieztekejueioe 
už vyru sueilauke teip pat po 
dvinuezius. Puikus vaisingu
mas!

Rado puodą auksiniu 
piningu.

Port Clinton, Pa, — Neee- 
nei mirias Henrykis Dunmore, 
kuris nepaliko jokio testamen
to, gymines, po jojo mirtei pra
dėjo perkratinėt jojo gyveni
mą, tikėdamiesi rast norints 
ezioki turteli, nes žinojo kad 
Dunmore turėjo piningu o 
priek tam buvo labai ekupus 
Vienam isz jojo gyminiu pasi
sekė surast skiepe užkasta 
geležini puodą kuriame rado 
euvirszum $2000 aukse.

22 ižgialbcti, 265 da 
randasi kasiklosia.

Dawson, N. M. — Kokia 
yra atejtis 265 anglekasiu No. 
2 Stag Canon kasiklosia kurie 
likos užgriautais eksplozijoi 
praejta eeieda, tai sunku in- 
speti. Lig ežiam laikui 54 yra 
negyvi o tik 22 ižgialbeti.

Szimtai moterių su vaikais 
yra apstoję kaeiklas diena ir 
nakti laukdamos ižgialbejimo 
savo milemu, gailestis juju ne- 
apraszoma.

Daugelis senu anglekasiu 
isz Colorado pribuvo in pagial- 
ba nelaimingiems, viltije atra
dimo prie gyvasezio.

szine piktina tave, 
iszlupk ana.”

Greensburg, Pa. — Jonas 
Linandros, jaunas graikas 
skaitydamas Nauja Testamen 
ta, užtyko sekanezius žodžius 
“Jei tada akis tavo deszine 
piktina tave, iszlupk ana, ir 
mesk nuo saves.” (Szv. Mat. 
pers. V, 39) ir teip padare 
kaip rasztas mokyna. Paėmė 
vi delčių ir iszlupo deszinia 
aki. Priežastis buvo ta, jog 
Linandras negalėdamas žiūrėti 
in moterių naujausios sztamo 
szlebes ir juju pasielgimo, nes 
tuom labai piktinosi. Daktarai 
in dėjo jam stikline aki ir 
gvarantuoje, jog akis negales 
daugiau žiūrėti ant szlyksz- 
cziu paredu moterių. Kvailas!

Visur randasi panasziu 
burdingieriu.

Black Rock. N. Y, — Anta 
nas 8. apsigyveno pas patogia 
gaepadinelia ir turėjo “fdn 
burda”, jog neužylgio apvaldė 
visa narna, pasiliko globėju ne 
tik gaspadineles bet ir keliu 
vaiku ir buvo pilna burna bo 
su, o savo gaspadoreli — asi 
leli ižgujo isz namo, liepdamas 
jeszkoti sau kitos vietos.

Nuskriaustas žmogelis nusi
davė in suda apskunsti burdin- 
gieri. Sudže skaitydamas viro- 
ka Antanėliui davė toki pa
mokslai

“Atsiminkie žmogau, jog tu 
ri būti dėkingu savo gaspado- 
riui už tai, jog tave pireme po 
savo pastoge. O tu ne tik ne
mokėjai paguodot savo gaspa- 
dori ir jojo geradeystes, bet 
užlindai jam už kelio kaipo 
slenkantis žaltis ir sudarkinai 
jojo lizdeli kuri sau pasirūpi
no. Gailiuosi, jog negaliu tave 
nubaust ylgiau kaipo ant 6 me 
nešiu in kalėjimą.

Palicije paėmė Antanėli in 
kalėjimą tiesiog isz lovos kuria 
ja kitados naudojo gaspado- 
ris.........Del ko nedora paezia
nenubaudė, tai sude tojo neisz- 
reiszke.

Ir Mahanojui randasi pana- 
szus “Star border” kuris užėmė 
vieta gaspadoriaus. Oj tie bur 
digieriail

Nedora duktė, priežaste 
niotynos mirties

Mount Carmel, Pa. — Ke
lios nedėlios adgalios, pabėgo 
isz namu 18 metu duktė Mu- 
szinskienes apie kuria ne bu
vo jokios žinios kur randasi. 
Motyna sirgo ant viduriu o 
pabėgimas dukreles da dau
giau instume motyna in liga, 
ir ana diena mirė nuo trūkimo 
szirdies belaukdama ir Budė
dama savo dukreles sugrižimo. 
Muszinskiene turėjo 50 metu 
senumo.

Grabas už 8200 del 
szunies.

Asheville, N. C. — Szuniu- 
kas prigulintis prie Mrs. N. 
M. Watson, pastypo ana diena, 
norints keli geri daktarai ban
da jin ižgydint, Lccaininke 
su aezaromis palaidojo savo 
milema grabe už kuri užmokė
jo 200 doleriu. Turczei laido
je ezunis brangei o vargszai 
perkasi grabus už 15 doleriu.

Ir Amerike randasi 
tamsnneliu.

Ph ladelj hia, Pa.— Kelios 
nsdelios adgalios Mrs. Julia 
Brokinekiene, gyvenanti po 
No 840 South uliczios, pagim
dė kudyki kuris mirė o moty
na da vis sirgo. Prie gymimo 
radosi akuszere Minnie Muka- 
reth. Brokinekiene nebuvo 
užganadyta isz akuszeree, nusi
davė pae “ragana” kuri jai 
pripylė galva visokiais niek
niekiais ir burtais.

Ana diena Brokinekiai pa 
szauke akuszere pas save o ka
da toji atėjo, Brokinskiene su 
vyru užklupo ant josios szauk.- 
dami: “Numesk raganysta ir 
velnius kurios užsiuntei ant 
mano paezioe. Ragana mums 
apie tai pranesze, o jsgo ne, 
tai tave užmusziu.” Brokins
kiene mėtėsi su peiliu ant Mu- 
karethienes ir subadė peiliu 
veidą, o kada pamate krauja 
buvo tuom užganadyta. Vy
ras pabėgo o tamsunelia aresz- 
tavojo.

ISZ VISU SZALIU.
Laivas ir 40 ypatų 

nuskendo.
Helsingfors, Finlandije. — 

Keturesdeszimts laivoriu ir pa 
eažieriu nuskendo su laivu 
“Vestkusten” kada užėjo ant 
povandenines uolos arti Vasa. 
Visi pražuvo kiek ant laivo 
radosi.
Prisiuns Kolumbo kaulus 

ant Iszkelmes.
Santo Domingo, Daminiko- 

niezka Republika. — Kaulus 
surastojo Ameriko, Kriszh fa
ro Kolumbo, kurie silsysi czio- 
naitinioje katedroje, bus pri 
siaustais ant Panama-Pec’fic 
svietines iszkelmes in San 
Francisko.

500 ypatų aresztavotu.
Viedniue, Austrije. — In 

laika trijų menesiu, likos aresz 
tavota 500 jaunu vyru, kurie 
ketino szimet stotie in kariu- 
mene. Agentai kompanijos 
‘ Canadian Pac'f c” prikalbino 
tuosius vyrus keliauti in Ame
rika ir Kanada.

Gloversio Mainieris

Brangus valkelei 1
Ylga laika tylėjau neduo

damas apie save jokios žinios. 
Gal ne vienas mielino, jog jau 
persikėliau in ana svietą. Jau 
mielinau nesikiszt in svetinia 
politika, toje vilteje, jog jau
nesni užvaduos mane ir grei- 
cziau direteles ant reikalu lie
tuvystes. Bet kur ten! Jau
nesniu galvos užymtos kvara 
ba žin kuom, o velei krepszel- 
ninkai iszejo isz turgaus, ba 
jau Lietuviams nubodo apie 
nuobodulo pasaka: “vyrai 
darbezaukime ant lietuviezkos 
dirvos, pakol avynai duodasi 
kirpt” — o apie kitokius rei
kalus, kas kiszasi gerbūvio ne
žinojo, tai ir tiejei krepszelnin- 
kai isz turgaus iezejo.

Paliksiu, mano valkelei, ta 
bergžde posmavima, o ymsiuo- 
siu už to, kas mums in akis 
duria. Nonų apie ta svarbu 
reikalą szendiėn pakalbėti ir 
teip mielinu, jog atsiras norint 
isz keleto puikamysliu, ka ma
no tam užmanimui pritars.

Dėkui Dievui, jau turime 
užtektinai lietuviszku parapi
jų, turime ir geru kuningu, 
puikiu bažnycziu, turime ir 
keletą vos gyvuojat ežiu laik- 
raszcziu, kuriu esybe kaip ant 
plauko kabo apart laikraszczio 
“Saules” gali sakyti vienatinio 
lietuviezko labai prasiplatinu
sio, o ka kiti laikraezcziai, tai 
giaro reitneeza visuomeniai, 
tiktai gadyna tvarka terp Lie
tuviu. Norint lietuviszka at- 
e] vyste traukėsi nuo 45 metu, 
o bet maža, labai maža žingsni 
padare paeikelime. O, be to 
nevisame, —dydeli žingsni pa
dare girtuokliavime ir privejsi- 
me karezemu. Szendien už 
tai dvi treczios lietuviszku sun
kei uždirbtu piningu ejna ant 
užlaikimo tuja karezemu, — 
ir da vis kas kartas dauginasi 
o su tuom dauginasi girtuok
lyste ir demoralizecje. Tas 
mus gaiszyna ir tas priskubi- 
neje nupuolimą lietuviezko 
vardo.

Ant pardavimo.
Puikus salunas Juozo Moc- 

kaiezio po No. 330 W. Maha- 
noy, Avė. Mahanoy City, Pa. 
Apgyventas vien Lietuviais, 
Lenkais ir 1.1. Yra tai gera 
proga katram isz Lietuviu ap
imti szita puikia vieta. Apie 
daugiaus dasižinokite pas

Juozą Mockaiti,
330 W. Mahanoy, Avė.

( j -į) Mahanoy City, Pa.

Ko mums daugiausia reike 
tai ne tepamisliname. Kur 
muso mokyklos? Kur muso 
daraktoriai? Dirstelekime in 
taisės nevos vadinamas lietu- 
viszkas mokyklas ir ant tuju 
dudoriu, katrie mokyna jau- 
numene ant’atejnancziu ukezu!

Galybe Dievo 1 Nemislin- 
kyte, jog czion Lietuva! —Jug 
czion bile du dorins gali koki 
mokslą kudykiui in galva in 
kalti? O kad ir dumples pa
naudotu, tai ne sztant jaunu- 
meues iszmokinti. Ant galo 
czionaitynei dudoriai, apart 
skaitinio ir biskio raszimo, jo
kio kitokio mokslo nežino, o 
jaji ka apie aritmetika, geo- 
grsf je ir kitu žinių, tai ne yra 
ka kalbėti.

du ir sieratu likusiu po tėvu. 
Nevienas gal pasakie: “U-gi 
^elniams da taji sunkenybe 
reikalinga, jagn Skulkin Hei- 
wen ir kitosia miestuosia ran
dasi namai priglaudos. O-gi 
vyruezei, po nogiu tiek lietu- 
viszku karezemu priviso, jagu 
yra invales angeleku ? Mano 
vaikeki! Jagu Lietuvei gali 
viename nedideliame mieste 
užlaikyti apie 50 lietuviszku 
karezemu, tai kodėl negalime 
užlaikyti kelis desetkus siera- 
teliu, o kuriuos toks namas už
laikytu pigiau negu užlaikimas 
keliu karezemu. Žinote patis, 
kiek tai turime moterių, nasz- 
la:cziu likusiu su trejetu ar 
ketvertu neiždydžiu vaiku. 
Ar norints vienas pamielino 
apie gyvenimą tokios vargin
gos moteres, kuri turi nukens- 
ti nekaltai visokias kalbas ir 
apsmeižymus? O jagu katra 
motere savo naszlavime prasi
žengė, juk tai nepadyvo ne 
yra, ba beda prie visko priver- 
cze, —ant priežodžio: ‘ Skens- 
tantys ir už peilio griebėsi”. 
Nevienas ir neviena sznairuoje 
ant tokios vargdienes, kuri ne
turi kąsnio duonos, ne del sa- 
vias, ne del savo vaikeliu ir da 
nesidrovi kalbėti: “Ha besti- 
je1 ana teip ir teip gyvena!” 
O ne pamislina, del ko teip 
gyvena ?— Kas jaja stūmė ant 
tokio gyvenimo. Kas metas 
skaitlie tokiu moterių daugina
si, o niekam neatejna in pa- 
kauszi, kad apmislinti būda, 
kaip palengvinti del juju gy
venimai

Dedame aukas ant Vilniaus 
tautiszko namo, dedame aukas 
ant “Saules” namu ir kitokiu 
paibeliu o patis apie save ne
pamieliname czionais Amerike. 
Jagu tik duotumem po viena 
doleri ant meto ant užlaikimo 
sierateliu ir naszla:cziu, kokis 
tai puikus skaitlis piningu su
sidėtu !

Tuom privalo užsiymti pra
bas: czei. Jagu tiktai nuola
tos klabintu del savo parapijo- 
nu apie neatbūtina reikalą mo
kyklos ir draugoves del suszel- 
pimo sierateliu, tai vis žmonis 
balso szaukenezio paklausytu 
ir niekas nesiprieszintu (ba gal 
paežiam prireiktu tosios pa- 
szielpos), tiktai girtuokliai — 
prietelei karezemu gal kiek 
prieezintuei, nes niekados isz- 
mintingi žmonis.

Klabinkite guodotinei pra- 
baszczei, ypatingai prabaszczei 
dydesniu ir turtingesnių para
pijų, — pradekyte ta puiku 
darba, nepaisinkyte ant zauni- 
jimo karezeminiu prieteliu ir 
neužmirszkite apie tai, jog už- 
laikimas tik vienos karezemos 
daugiau kasztuoje negu užlai
kymas 20 sierateliu.

Mano vaikelei, teisybe, turi
me dydeluosia miestuosia na
mus priglaudos del vaiku kur 
priyma sierateliue, nes pamis- 
linkyte, kaip tai kožnai moly
nai ezirdis skauda, kaip atsis
kyrė no josios milemas vaike
lis, o kuris dingsta del tautos 
ir del motynos, del kuriuos pa
augtas butu naudingas visuo
menei ir uždirbtu ant kąsnelio 
duonos del motynos. Ymkites 
už to puikaus darbo o tuom 
turėsime verte ir paguodone 
akyse Amerikonu.

Paklausykite manes seno 
žmogaus o Dievo padėjimą ir 
laime užsitrauksite ant saves 
ir dekavosyte.

Senam Majnieriui
isz Gloverso.

Ant galo ir tas pate dudo- 
riue, neturi kadai užsiymineti 
mokinimu vaiku. O ar vienas 
isz tuju lietuviszku patrijotu 
pamielino apie antra neatbūti
na reikalą, o tuom yra parapi
ne draugove užlaikimo invali

Didelis Balins.
Lietuviezkos Citizens Drau

gystes isz Coal Dale, Pa. Utar- 
ninko vakara 28 Spalio 1913 
ant Antano Gerdaucko sales. 
Prasidės 6 vai. vakare ir trauk 
eis per visa nakti.
Inžanga 25^, Moterems dykai.



letoriezka nrs’.is. — 42 metu adgalios “bosas” Tweed 
isz New York bu savo draugu, likos areeztavotas ir pastatytas 
po $2,000,000 kaucijos už visokes apgavistes.

— Kur jojo draugas

Girrinis vyras.

Tokiu spasabu karaliszkas 
sūnūs pasiliko pagialbininku 
sodauninku. No ryto palieji 
nėjo žiedus, kasė žiema, iszrau 
davo žoles, ligino takelus ir 
teip buvo nusidirbias, jog ne 
karta prakaitas liejosi jiam 
nog vejdo.

Viena karta kada teip dirbo 
karsztoje dienoje, norėjo tru 
puti atvest, o kad niekas arti 
nesirado darže nuėmė balta ke 
puraite nog galvos, idant vejas 
iszveditu auksinius plaukus 
Nedasimislino vienok, jog bliz 
ganti plaukai ne apszvies pa- 
kajaus karalaites, kuri pati sė
dėjo prie lango nusidivinus 
patemino sėdinti vajkineli dar
že su blizganczeis plaukais 
kaip saule.

Paszauke ant jo, idant at- 
nesztu i jai žiedu; persigandęs 
vaikinelis greitai uždengė su 
kepuraite plaukus, nuskine 
szviežiu laukiniu žiedu ir in- 
ejo in karalaites pakajus. Ant 
kiemo susitiko su sodauninku.

— Kaip gali tokius bjaurus 
žiedus paduot karalaitei! —pa 
szauke:—mesk o nuskink gra
žesniu sode.

— Anuos turi kas diena — 
tarė vaikinelis —o szitu gal ne 
pažineta tai bus ijai milimesni 
ant galo ne yra teip bjaurus o 
priek tam puikei kvėpė.

Karalaitei paliko pundus 
laukiniu žiedu, nes dirstelėjus 
ant jojo paszauke užsirustinus.

— Delko nenusyimi kepu
res ? Ar nežinai, o priesz mane 
ne vale stovėt bu kepure ant 
galvos ?

— Atleisk man, karalaite 
nes ant galvos turiu kaltuna, 
per ka niekad nenusyimu kepu 
res, idant niekas to nematytu.

Karalaite szirdingai nusijuo 
ke, o pagriebus kepure nutrau 
ke no galvos, o auksinei plau
kai pasipylė ant pecziu vajki- 
nelio ir užžibejo kaip saule.

Persigando vajkinelis ir su 
žiurstu uždengė galva ižbego 
isz pakaju karalaites kiek tik 
pajėgu turėjo.

Karalaite indejo žiedus in 
puodeli vandenio ir sėdėjo 
prie ju Užsimislinus per visa 
diena.

Ant rytojaus daejo in palo- 
ciu karalaus pavojinga žinia 
kuri sujudino visa sklipa; ga
lingas karalus neprietelus arty 
nosi prie rubežiaus karalaus, 
su tokiu skaitliu vajsko, jog 
karalus pats sau netikėjo, ar 
galės ingalet, Vienok surinko 
savo visus kareivius, atsisvejki 
no su paczia ir duktere ir nusi 
davė ant pkciaus musztynes. 
Matydamas jog visi kelauna 
su karalum ant kares, muso 
vajkinelis prasze idant ir jin 
paimtu su savim.

— Esmu jaunu, svejku ir 
drutu—tarė—ne galu pasilikt 
namie, kada kiti muszis už sa
vo tevinia ir karalu.

Juokėsi isz jo dvarynei tar
nai klausdami ar kada mate 
karda ir pancieriu: o kad atsi
kratyt nog jio prižadėjo jiam 
palikt arkli tvarte.

Kada visi radosi už karalisz 
ko bromo vajkinelis nusidavė 
in tvarta, rado tenais szluba 
arkli sėdo ant jo ir paskubino 
paskui kitus. Visi tarnai juo

kėsi ir szidyjo isz jio, žiūrėda
mi isz langu o merginos su 
pirsztais rode ant jio ir klausė 
ar kelauna galetis su variems.

Kada vajkinelis radosi ant 
lauko pats vienas, apsidairė in 
kėlės dalis svieto ir paszauke:

— Per drūti stebuklingo 
ažarelio, szaukiu tave girrini 
virė!

Tuojaus sudundėjo ore, o ži 
nomas balsas atsiliepe:

— Ka nori no manias, prie- 
telau ?

— Noriu asz puiku arkli ke 
laut ant kares.

— Turėsi daugiau, ne kaip 
sau vėlini.

— Sugriovė, sudundėjo ir 
sztai isz artimos girraites iszjo- 
jo pulkas karejviu ant baltu 
arkliu su auksinėje panciereie 
o kardas žibėjo no saules kaip 
žaibai. Ant pradžios jojo vie
nas isz kareiviu ant balto ark
li o kaip sniegas, o kitas neeze 
sidabrini par eteriu ir kaezkie- 
ta su plunksnom ant kuriu ka 
bojo dejmantas ant kožno.

Jaunikaitis naršei uszezoko 
ant arklio, pamojo ant karej
viu ir visas pulkas nujojo kaip 
žaibas ant pleciaue kares. Kaip 
viesulą užpuolė ant nepriete- 
laus, kurio jau kone ingalejo 
vaiska karaliszka, o pati kara
lu norėjo paimt in nevale. Nes 
kareivis su sidabriniu zbraju 
ieznaikino neprieteliu in visas 
ezalis. Baime apėmė nepriete
liu, vadai juju visi iszmuezti, 
o kareivis su sidabriniu zbraju 
yrėsi paskui, isz jojo pulko ne 
ne vienas ne pražuvo.

Karalius iszgialbetas, surin
ko likuczius savo vajsko ir 
leidosi paskui savo iszgialbe- 
toju, nes tasai iszniko jiam isz 
akiu; per ka grižo adgalios in 
savo karalistia džiaugdamasis, 
jog ne pragaiszino savo kara- 
listes ir karūnos.

Duktere su pulku merginu 
iszbego prieszais karalu ir mė
tėsi ant kaklo tėvo, vinezevo- 
dama jiam laimes ingaleymo.

— Ne, mano tai užsitarnavi 
mas —atsake karalus atsidus
damas— dingeze, jago ne butu 
karejvis su sidabriniu zbraju 
pribuvias man in pagialba, o 
tu szendien būtumei nevaloje.

— Kuom-gi isznagradinai 
jin teve, už teip didele tarnis- 
ta?

— Ne maczian jin daugiau, 
mano dukrele; nusivijo pas
kui neprieteliu ir nesugrįžo 
pas mane daugiau.

Karalaite labai užsimislino, 
po tam iszejo in sodauninko 
pagialbininka.

— Sztai sugrįžta dabar ant 
savo szlubio arklo — nusijuo
kė viena isz dvaroku. — Hej, 
kareivi, pasakyk, po kuria 
tvora gulejei, kada puolinėjo 
szuvei ir žibėjo kardai ?

— Ho, ho! — atsake vajki 
nelis —szlektai butu tenais be 
manias! Už deszimto kalno ir 
rubežiaus, nusivijau paskui ne 
pnetehu.

Nusijuokė visi ant tokios 
kalbos, nes jisai spakainai nu
sėdo no savo arkliuko, nuvede 
in tvarta ir nusidavė in soda 
paliet žiedus.

Karalus tare in duktere:
— Parengsiu didele zobova 

kuri trauksis per tris dienas: 
tu mesi auksini obuoli, o kas 
jin pagaus, tasai gaus tave už

-s ežia. Gal nepažįstamas karėj 
vis pribus su kitais.

Vaikinelis dažinojas apie 
mieri karalaus, szvintant nube 
go ant lauko, apsidairė in ke
turis kampus svieto ir paszau- 
ke:

— Per galibe stebuklingo 
szulinio szaukiu tave girrini 
virė!

— Ko nori? — paklausė pa 
žinstamas balsas.

— Noriu pagaut auksini 
obuoli.

— Turėsi jin, ir da dau
giau.

Isz girraites iszejo bernas 
puikei pasiredias vedantis ark
li, kuris žibėjo no saules o ant
ras nesze toki pat apsiginkla
vimą kaip turėjo kada iszjojo 
ant kares.

Jaunikaitis apsirėdė in si
dabrini zbraju, sėdo ant ark
lo ir nujojo ant zobovos.

Kareivei jau stojo giltoje, 
kožnas su isztraukta ranka, 
kožnas godus ir pilnas vilties 
pagavymo obuolo. Ant augez 
tos vietos pasirodė karalaite; 
daimantine karūna ant galvos 
su balta szlebe’ir saldum nusi 
ez:psojimui, o kada pamate 
terp kareiviu, kareivi pasire- 
dusi in sidabrini zbraju, mete 
auksini obuoli.

Pagavo jin nepažinstamas 
kareivis nes tame paežiam lai
ke nulėkė kaip viesulą no ple- 
ciaus zobovos.

Ilgai stovėjo karalaite žiūrė
dama paskui bėganti kareivi, 
nuėjo in savo pakajus ir te- 
najs perleido visa diena.

Ant rytojaus vela muso va’- 
kinelis nusidavė ant lauko ir 
vela pribuvo ant zobovos auk
siniuose zbrajuose.

Karaliene iszejo ant augsz 
tos vietos pažiurėjo ant karei
viu o nepamatęs kareivio su si 
dabriniu zbrajium, mete obuo 
Ii. Kareivis su auksiniu zbraju 
pagavo ir vela nulėkė kaip 
viesulą jog ne vejas negalėjo 
jin pagaut.

Ilgai stovėjo karalaite ant 
savo vietas ir žiurėjo paskui 
bėganti ir vela sugrįžo in savo 
pakajus. Nes karalus baisei 
užsirūstino ant nepažinstamo 
karėjvio, kuris nesidavė pa
žint, paliepė savo dvarokams 
idant atejnante diena leistųsi 
paskui jiu o jago gervalei ne 
pasiduos, leistu szuvius paskui 
jin ir kad arkli isz po jio už 
musztu.

Pasirodė vela trcczia diena 
nepažinstamas karejvis, nes 
ant juodo arklo ir tokiam jau 
zbrajui.

Pažino jin karalaite tuojaus 
ir stojo ant savo vietos su auk 
siniu obuolu rankoje.

Mete obuoli, kuri pagavo 
kareivis juodam zbrajiui ir nu 
leke kaip žaibas. Nes dvaro 
kai ir kareivei leidosi paskui 
jin, szaudami isz saidoko o vie 
na strela pataikė karejvui in 
koja, o kada begije nupuolė 
jiam no galvos helmas pama 
te visi auksinius plaukus, ku 
rie nupuolė jiam ant pecziu ir 
už žibėjo kaip saules ^spindu- 
lei.

Sugrižo dvarokai ir kareivei 
in palociu ir apsakė karalui 
viską ka buvo mate. Karalai 
te nusijuokė, klausidama ju 
apsakimo, nusidavė in soda ir 
paklausė apie vaikineli.

— Ne yra isz jo jokios nau
dos — skundėsi sodauninkas; 
— no trijų dienu vos jin ma
tyt sode, nog ryto bėga prisi- 
živrynet zobovai.

Nieko neatsake ant to kara 
laite, nes nuėjo pas karalu atsi 
sėdo szale jio ant auksinio sos 
to. Niekas negalėjo iszgirst ka 
toki sznabždejo tėvui in au
si, nes karalius po valandėlei 
liepe paezaukt vaikineli.

Inejo vaikinelis naršei su 
savo balta kepuraite ant gal
vos ir susilaikė ant slenksczio.

— Kaip drįsti stot priesz 
mane su kepure ant galvos?

— Ne galu nuimt jiosios, 
mielaszirdingas karaliau.

Tada karalaite atsistojus no 
sosto prisiartino prie jio ir 
nuėmė jiam kepure no galvos 
o auksinei plaukai nupuolė 
jiam ant pecziu ir užžibejo 
spindulei saules.

Visas dvaras sukliksmu di- 
vu, pats karalus ne galėjo no 
dyvu susilaikyt žiūrėdamas 
ant puikaus jaunikaiezio ku

ris stovėjo naršei pusijudinda 
mas isz vietos.

— Tu pagavai tris obuolus 
karalaites? — . paklausė kara
lus,

— Sztai yra — atsake jauni 
kaitis, dedamas obuolus priesz 
karalu. — O sztai sužeidimas 
kuri aplaikiau in koja.

Per koki laika^tilejo visi.
— Ar tu eu galingais karei 

veis apsaugoje! mane nog 
smert ir iszgialbejei mano ka 
raliste no nelaimes, ingaleda- 
mas mano neprieteliu? — atsi
liepė vela karalius.

— Asz — sake sūnūs kara 
liszkasf— su sidabriniu zbra- 
jum kuriame pirma diena ra
daus! ant zobovos.

— Nes jago esi tokiu galin 
gu, ne gali būtie pagialbinin 
ku scdaunninko! Kuom — gi 
yra tavo tėvas?

— Mano tėvas yra galingu 
karalum, o aukso ir visokiu 
skarbu turi daugibe.

— Turi teipos — gi drūta 
peti ir gera szirdi; žinau, kiek 
esmių tau kaltas ir noriu atsi 
mokėt tau skola. Viską ka no 
ri, praszik o aplaikysi.

— Nieko ne noriu, galingas 
karalau, nes prižadejei atydnot 
duktere už psezia tam, kuris 
pagaus tris obuolus.

— Turi pilna tiesa prie jio 
sios; geidi tik to ka teisingai 
užsipelnei, ir su noru svejkinu 
tave kaipo impedžiu mano sos 
to.

— O asz no senei atminiau
jame narsumą ir mscziau, jotr 
turi plaukus kaip saules spin 
dūlei — atsiliepe karalaite pa 
duodama ranka savo atėju
siam vyrui,

Svodba atsibuvo iszkelmin 
gai. Taja preze diena muso 
ralaitie stojo ant lauko ir szau 
ke girrini vyra ir prasze, jin. 
idant pribūtu ant svodbos. 
Nes girrinis vyras atsake ir pa 
sake jam, jog jau daugiau ne 
matis jio. Tada sūnūs karalisz 
kas graudžei apsiverke.

Ant jojo regėjimo sudrėbė
jo girrinis vyras, sutemo dan 
gus, sužaibavo ir sugriovė, ve 
jas užstauge la'aei ir viskas 
iszniko. Jaunikaitis pats papili 
ko ant lauko, žinojo jog jau 
daugiau ne reges savo gerade 
jaus sugr'žo nuludias o ir da 
bar sėdėdamas prie savo pui
kios pacziules, negalėjo susi 
laikyt no verksmo.

Sztai muzike sustojo nusiste 
bėjus, ba per langus davėsi 
girdėt balsas triubu ir ryksrnu 
atydare durys, per kurias ine 
jo aukeztas vyras "su liga žila 
barzda su karūna ant galvos, 
kuri žibėjo no dejmantu ir 
brangiu akmenų su puikum 
zbrajum o rankose laike ugni 
ni karda.

Szale jo ėjo tėvas ir motina 
muso karalaiczio apsirėdė in 
aukta, tolaus tarnai ir kareivei 
puikei pasirėdė.

Karalus su žila barzda prisi 
artimas in jaunavedžius teip 
atsiliepe:

— Asz esmių girrinis vyras 
Per ilgus metus kentėjau tame 
pavidale, ba niekas ant ma 
nas nesusimilejo. Nuskriaudi 
nejau savo padonus, o jie ne 
mokėjo man atleist, Tave pae 
miau nog tėvu, o tu apsiver 
kei kada iszgirdai, jog mane 
daug’au jau ne matysi. Tavo 
aezaros iszgialbejo mane no už 
keikimo, esmu iszgialbetas, o

Iq Filadelfije nuvažiavau, 
Tai rots stebuklą pamaeziau, 
Boba in karezema atvežliojo, 

Turbut labai lakt norėjo. 
Ant vienos kojos nagyne, 
Rodos isz krajaus ubage, 

Drese sudraskyta, 
Galva sutarszyta.

Kaip atėjo, 
Tuojaus neiszejo, 

Lig vakaro sėdėjo, 
L’nksmai klegėjo.

Tokiu grinorku ten yra in- 
vales, 

Besotinęs girtuokles,
Katros tik pribuna isz Ang

lijos,
Nepasedi malszei ne d enos. 

Nelaimingi t’ejei vyrai, 
Per visa gyvenimą ne turi 

g-rai, 
Kaip boba iszsipagyroja. 
Tai savo vyrui ant sprando 

joja;
O kaip pasigėrė, 

Vyras kaili peretije, 
■<,0 laikais abudu susirauje, 

Kaip szunies susipjauje, 
Viską ermezioja snteszkina,

, Tegul bus gana.

* * *
Kas d rosi tam E izabete, 
O szveneziausia panyte, 
Girtavimas neapsakytas,

4 Ne naapraszy’as.
, Nors Nvd-iloms salonai už

daryti, 
g kokiu gėrimu negali gaut’, 
‘■’•a^enok bobos rodi du< d>, 

Alų ir vieke parduoda.
Alaus baksu pnsiszapu'je, 

“Na ir žmonis pas save viloje; 
Kada vakaras atejaa, 

L I-z galvos visi iezejna, 
"flykia ir staugė stubosia, 
f Kaip žverei gyrriosia, .

| O jus tamsus Ind'jonai, 
į xArszesni negu pagonei, 

Da dabar apie juju darbu-“ 
nutylėsiu, 

Kitu kartu pasakysiu;
Kaip jos puikei apsiėjus, 
Kada katros vyras in darba 

iszejna.
Tai bent kele lietuvyste, 

Tai bent užlaiko 1 atalikyste.

tu, mano pryimtas sunau, pasi 
liksi locnininku neiszpasakitu 
skarbu, kurie yra mano lecnas 
te.

Karalaitis perimtas didelu
džiaugsmu mėtėsi ant kaklo sa 
vo prieteliaus, po tam atsisvei 
kino szirdingai su savo teveleis 
kuriu nog teip senei ne mate, 
o kurie isz džiaugsmo, jog at
rado savo sunu, verke ir liejo 
aszaras džiaugsmo.

— Dabar jau man niekas 
ne stuokuoje prie mano laimes 
— tarė kratindamas auksineis 
plaukais karalaitis ir paduoda 
mas ranka savo milemai pa 
cziulei idant perstatyt del sa
vo teveliu.

Linksminosi visi ir džiau
gėsi terp savias i gi velibai nak 
czei.

638 Penn Avė. 
Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tari 
savo paveikslą iiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskuti* 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
vatiškas ligai vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydao vartodamas gyduo!ų6o6, didt- 
Ų išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigi 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoji 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitos 
užkrėsi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais b" 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekejimns. TR1PEI. 
ir kt. išgydau į io dienų, o jei ne, tai pinigu 
sugrąžino.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pae 
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j |8 diena 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriški 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai nepaišuol 
ba nusilpnSjimą reikia pergalėti, kad vėl galetur 
būti vyru. *

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo k. 
nalo išgydau j 21 dieną ir lai be skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturągyda 
Į 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randa- 
diegimas kryžiuje ir kirkšninose, apsunkinim; 
nusišlapinimo (peršėjimas) irdesčtkai kitų ženk: 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydu 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kit: 
odos ligas, paeinančias iš nžsivietrinimo krau 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik p» 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vatu. 
Petnyčiomis iki 5 popiet Nekėliomis iW 

popiet Ateikit tuojaus.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviukai

D. T. BOCZKAUSKAS. 
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.

PREKE $1. 
Tik Ant Tnnnpo Laiko!

Nusiuntimo kaaztus 
mes apmokame.

VT. I). Boczkowski-Co. 
’Hahanoy City, Pa,

DOVflNfll-DOVflNfll!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti 
apsirgęs. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga 

„DAKTARAS“ 
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

Grinorkele in Bostoną atva
žiavo, 

Tuojaus jauniki gavo, 
Mylėjosi kaip karvelei, 

Kaip jauni avineleū 
Vienas be kito nerimavo, 
Jau rodos laike viens kita 

kaip savo, 
Jis rymt be josios negalėjo,
Jagu nebuvo prie darbo, 

prie josios sėdėjo.
Ir kas isz to nuvyko?

Ta mylema panele isznyko, 
Su kitu iezp’e zkejo, 

Pirmutinio isziižadejo, 
\ aikynelis nulindęs pasiliko. 
Visos linksmybes nuo jo atliko, 

Dūsauja, 
Dejuoja,

Rinkas laužo, 
Galva in siena daužo; 

Ant lovos mėtosi, 
In ezalis blaszkosi.

Spjauk sunau, 
Yra mergų daugiau, 

Užmirszk apie ta valkata, 
Atsiras kita.

Boba isz ratu, ratam lengviau, 
Mergynu yra daugiau! 

Ne bedavok, 
Persižegnok, 

Sveikata, brangesne,
Ir už byle valkata brangesne.

* * *

Vela isz Pittsburgo telegra
ma gavau,

Apie garsinga Žemaite ap
laikiau,

O kad telegramas buvo yl- 
gas labai,

Beskaitant naktis užėjo, bu
vo vėlai,

Turėjau in gurbeli atydat, 
Ba nubodo skaityt ir sėdėt.

Kas per ylgai, 
Tegul jin vilkai.gyvenimasvisu szventu

Didele knyga api 1300 puslapu 
VisoB 6 dalie dructiai ir puikei 
apdaryta. Kasrtue nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Beakeweki-Ce.

KKHANOT Cm, PA.

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, b.-t teip-pat labai 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 
aiškiai, atvirai teip išdūstlneje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterel 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viskų negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite.

ŠITA KNYGA illlustruota puikiais moks* 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojiinųsu visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILĖS DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenūjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje 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 dideles daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išsi
gydė. _

TODELTkad ta knyga del labo visuome
nės Išduota, tai kiekvienas Jų apturės visai 
dovanal.kuris tik atsiųs keletu štampų už pri- 
siuntimų. C T

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The PHILADELPHIA M. CONIC, 
1117Walnut st, Philadelphia, Pa.

TĖMYKIT VYRAI IR MOTERĮSI Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagultos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, Lai atsišaukiu prie 
Profesionališko Daktaro, Pb. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
pietų. Nedėk Iki 3, o ūtar. ir Pėtn. vakare nuo 
6 iki 8. ’ ®

Garsingiauses lekiotojas.
Pegond, franc-izinis lekiotojas so orima maszina, nesenei 

Lkiojo aukiztyo kojom su savo masziua ir užsitarnavo valda 
dydeho narsuno.
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A. OLSZEWSKIO BANKA J
3252 So. Halsted St., - Chicago, III. j

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. J
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE. j

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausią sumą ir 3 
moka už juos 3 procentą. j

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namu Chicagos mieste. 3 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus .j 

ant lengvą išmokesčią. J
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. į 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus paliktus kitose į 

bankose. j
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišką ir amerikoniškus ant ruską- į 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai- ; 
PARDUODA Šifkortes ant visą liniją ir parūpina nuo Rosijos konsulio • 

pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir - 

pigiai. 1
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankojeant procen- ‘ 

to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigą pasidė- ; 
jimą ir išėmimą. <

Rašydami adresuokite šiteip: <

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St., Chicago, Ill. !

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVAKORCZIU SKYRUS-

P. V. OBltCUNAS IR KOMPANIA
’or. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Pa-

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu $75,Q00.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvania, talpinasi locnose na. 
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalia Svieto 
irreicziause ir pigiause. Parduoda Laivakorh s ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
limo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovrenastis ir visokius Dokumentns sutinkanozius 
su tiesomis Russijos.

IAUNI VYRAI k SENI VYRAI 
B VIDURAMŽINI VYRAI

50,000 
KNYGŲ 
oriui DIEl VYRU.

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

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

vyrai kurie tur Užnuodijlma kraujo, arba ayflll, 
Triperl, arba gonorrhoea, Nuellpneima, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nnomuse, privalai ir slapta, su 
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atffava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagalbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Nctrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie 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 pasiulimlnul dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardč.

Adresas
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Kriezna atsi 
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Mergaite stove 
bedama ir iszs
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kiną saules ūžte
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geliu uždanga, ii 
sirode Valmiki.
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Szitos Gražios Dovanos
szimtai kitokiu

)YKAI

tinkami kiekvienam kožnoje szeiminoje.

Teip, tolimas mano gimi

Pasaka apie vina RŪKOMAS TABAKAS
įam

lunę jr

KUR BUNA
30 S. Main St. Mahanoy City

Muso bizuierei

9-ad. ryte lig 3 popieti* 
Subatomū 9 lig 12-adi*

' Size of 
Regular 

Package

czionais yra parodomi, bet randasiszimtai kitokiu dovanu

provas 
atmeta,

THE AMARICAN TOBACCO CO,

beitai, 
ionsniio

Kampas Reade Ulicze 
Telefonai.* Worth 2822.

Akiva statistika.

gražiu ir reikalingu dovanu. Paveikslai keletu tu dovanu

Iszkirpkite tzita apgariinima ir laikykite 
a nt ateities ba gal daugiaus nebus apgarsintas.

Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2,pusei metu $1 
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.

Rusij j, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.

Nauja gimine
Ar tas vaikas tavo gimi

B.S.YANKAUS
154 Nassau Street 

New York, N.Y.

'Zina, pelnei 

maro raida

asz p 
laikau

Pradekite szendien rinkti
MINERS EXTRA tikietukus

BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
287 Broadway

Eda- 
ture-

Saugok dieve.
Tėvas dukters pnaugus'os 

in jauna vira:
— Asz tikiuosiu, jog tu ne-

duktere

Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas 
geriausių redaktorių.

Katalikas netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
mams, bet lietuvių visuomenei.

Katalikas ne-a laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
kinantis lietuvius išeivius.

Katalikas talpina visokias žinias iš visos Lietuvos; Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.

Naujausias iszradimas.
• Jaigu turi dantų gėlimą: 
kornus ant kojų, tai gausi po 
5^ gyduole. Jaigu nepagelbe- 
tu bus sugražinti piningai. 
Teip-gi iszsius placzes infor
macijas no ko plaukai slenka 
ir plinka, pleiskanų atsirady- 
mas ir nupuczkave veidai. 
Tukstanczei dekavoja už dyka 
rodą. — JRaazyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

— Kokis gimine? 1
— Aez esmių pirmgimis o 

jis po manim vienuolektas.

Mano aeauva Leaaia Garbauokinte 
po vyra Laariniene paeina iaz Kauno 
gub , Roaeiniu pav., Kelines voloa., 
girdėjau gyveno Fayette City, Pa. 
o dabar nežinau kur turiu svarbu 
reikalą jis pate ar kaa kitas praazau 
duot žine ant adreso. (įg 'oj) 

Fr.Grabauokiute
404 Spring St. Collinsville. Ill.

Pargrižia vakaria isz 
delfijos tris bižnierei. ka 
jo dideli bizni ir vienas 
lausi parkelavusiu:

— Ar ilgai usztrukotia Fi- 
ladelfia ir apsireikalavotia.

— Isz rito nuvažiavome, 
vakare ta paezia diena sugrį
žome.

— O ka ten veikete?
— Tai ka veikti: restauraci 

joja suvalgėme pusriezius; ėjo 
me paskui in sklada, tai užėjo 
me ant alaus, sklodia ne gavo
me sekond hend timeieziu,- ta 
da nuėjome ant piet; mateme 
per Įauga visokiu daigtu. pas
kui nuėjome ižsigerti 'alaus, 
Juozas paemi kvarta geros 
viskes, na ir bijojome kad ne 
pavėlinti treino, atėjome ant 
dipo. O kad da buvo gana lai
ko. nuszokome da ižsigerti po 
pora alų na ir parvažiavome.

— Tai teip kaip ir nieko ne 
pelnete.

— Ar pelnai ar ne pelnai, 
žinai kad biznis to reikalauja.

Ne kaltas.
Vagis in advokata, kuris 

jin iezteisino priesz suda: „
— Dėkui ponui advo^>jui. 

Ar asz jau esmių suvis isztei- 
sintu ?

— Suvis czistas likai. Per
tikrinau suda, jog ne tu pavo
gei polta!

— Ar sziteip ? O ar galėsiu 
ta palta neszioti?

Mano vyras Jonas Pakutinskas 
apie du m. kaip isz lietuvos pirmiau 
gyveno Eloo, Pa, isz ten iszvaževo 
in Massachusetts valstija o dabar 
nežinau kur 'jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso (gg oą) 

Anna Pakutinskiene
Box 53 Eloo, Pa.

— D 1 ko gi aez, d'evas, ne 
gabeziau ži džio stipry!e su
tverti būtybes, kuri tuo butu 
tarp žmonių, kuo yra lotosas 
tarp geliu. Teesi teip žmo
nėms ir žemei ant džiaugsmo. 
Lotos, persimainyk in gyvuc- 
janezia ypata ir stoki pr'e’z 
mane.

Staiga sudrėbėjo tyli vilnis, 
it kregždes pajudinta sparnu, 
naktie praszvito, menuo sužibo 
danguose labiaus, garsiau su
dainavo nakties strazdai, o 
paskui urnai nutilo. Ir burtas 
iezeipilde: priesz Kriszna atsis
tojo lotosas žmogaus paveiks

MINERS EXTRA tabakus yra puikus, kvepantis, 
saldus seno Burley, absolutiszkai tinkamas del rukimuj 
ar kramtimuj. Vyrai kurie vartoja MINERS EXTRA 
tabaka, naudoja ji metas nog meto, už tai kad kitokie 
tabakas jiems ne invales teip užganėdina. Jaigu sulinginsit 
kitoki tabaka su MINERS EXTRA tada žinosite kodėl 
jia tiek daug vyriu variuoja.

Visagalio Krisznos noras 
dievybes noras pradėjo stumt 
mergaite prie dainiaus szirdies 
Dievaitis teip-pat padare Vai- 
miko szirdi ska’dria, kaip kry 
stalas.

Szviesi kaip vasaros diena, 
rami, kaip Gango vilnis, ženge 
mergaite in lemtąją jai vieta 
Bet staiga, giliaus pažvelgus 
in Valmikio szirdi, jos veidas 
isz! 1 szkc, ir aj eme ja baime, 
ir szaltas vejas.

O Kriszna nustebo.
— įkūnytoji gele—paklau

sė—ar ir dainiaus szirdies bijai

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. Vale L Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko" numeri pamatyti veltui. 
Užsirąšant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderį arba pinigas registruotam laiške, adresu.*

J. M. TAWANEV1CZ,
3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Kad jis liepi.
— Kam tu Katriuk ne pen 

kaiezius gromata degini?
— Kad jis man paskutineja 

gromatoja raszi kad kai gau
biu no jiojo gromata, kad tuo 
jaus sudegintam

Vienas garus humoristas an- 
gelekas surinko akivas žinutes 
apie uezsilaikima savo meiles 
Pastato jisai szimta poru ir 
kaip virai toje valandoje užsi 
laiko: 20 viru ima savo milima 
per puse ir glamonejesi, 67 su 
deda karszta pabueziavima 4 
bueziuoje josos plaukus ir vei
dus o du tiktai ranka suspau- 
dže. Ant szimto viru 72 pae- 
mia savo milemos ranka span 
dže prie savo szirdies, 14 vos 
žodi iszstena per ilga gerkle, 
davinėtas dusauje isz gilumos 
szirdies, septinetas ant szimto 
kalba del savo milimos, jog 
ira laimingiausi ant svieto, 2 
puola ant kėlu, deszimtis nuo
latos ižsižioje ir uždaro burna, 
kol iždrista pasakitie, paimsu 
tave už paezia.

O kas kiszasi uszsilaikimas 
moterių tai ant 100 to 81 puo 
la in g’ebi viro, 568 kavoje ap 
kaitusius savo veidelus prie 
krutinės milimo, o atsiranda 
ant 100 to viena, jog isz susiju 
dinimo puola ant kėdės arba 
ant scfkos, kitos ant 100 ta no 
džiaugsmo verke, o 44 garse) 
dravirksta, 4 ios ant 100 to ne 
vos susiraukė, 70 — ant 100 to 
žiuri sudegantems akimi ant 
savo milemo.

O jau toji gadinę dingo, 
idant mergina pasakitu; — pa 
kalbėkis su mano motinėlė ar 
ijje mane leis?” O ne paša 
kius “ejau ir gana, ka man te- 
tevai galai padarite?”

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams, 
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

Viena szviesia menesio nak 
ti protingasis ir d'dis Kriszna 
susimastė giliai ir tarė:

— Mscziao, kad žmogus y- 
ra puikiausias sutvėrimas ant 
žemes - ir klydau. Sztai ma
tau lotoso g-de, supama nak 
ties vejalio. Ir kiek gi ji dai 
lesne už visas gyvuojat ežias 
būtybes: lapeliai jos atsivėrė 
sidabrinėj nakties ezviesoje — 
ir n'gdiu nuo jos akiu ati 
traukti...

— Teip, nėra tarp žmonių 
ko nors panaezaus! — pratarė 
atsidusęs.

Bst po valandėlei eme mae-

Pajieazkan atsakanozio kriaucziaua 
kuria galėtu dirbti kelnes ir veekaa 
užmokestis geras darbas ir vieta 
ant visados, vieta smagi del gyveni
mo. (88’ oi)

Jos. Kemeza
Vandergrift Pa.

L1ETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Gerianses ir didžiausias aamas 

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja 

kurios kiti advokatai atsako ar 
Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

Mano sesuva Jieva . Uliokiute po 
vyru Medelinokiene, paeina isz Su
valkų gub., Mariampoles pav., pernai 
gyveno Najorke o dabar nežinau kur 
praszau atsiszaukt ant adreso. ( (jg o;) 

Miss M. Uliokiute.
Box 278, Coal Centre Pa.

SONTQW BANKINIS
Asz e8m^u P° kaucija Ohio valstijoje 

- flturiu dideli agentūra ir kontoia bankini 
kBB 4* Hav° l°onam name vertes $12,000,00

Parduodu laiva kortes ant geriausiu ir 
s, greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 

visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amenko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius , 
marke ant atsekimo. Viską padarau kanoteudngiause. Ądresavokite siiteip 
A. J. KEYDOSZ1UIS, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

Kada Szv. Dionizas buvo 
da mažas, iszsireige in kelione 
po Hollandije norėdamas gau
tis in Naksosa. Kelione buvo 
ilga, nuilso ir sėdo ant akme
nio, kad pasilsėti. Kada teip 
sėdėjo, nužve’gi ne toli iszau- 
gante auguole, kuri teip j 
patiko, jog pastanavijo paim
ti ir parneezus namon pasoditi 
Iszkaee auguole ir paemi su sa
vim, kad labai saule kaiti
no, bijojo, idant auguole ne 
sudžiutu, kol parnesz in Nak- 
sosa, pamati gulinte kauline 
tuluke (szejvute) isz kokio tai 
didelio paukizczio sparno, in- 
dejointaje szejvuke, žemem 
apkamezi ir ėjo toliu. Nes pa- 
lajmintoje rankoje auguoli la- 
bai tarpo, jog netrukus szak- 
neles per kita gala szejvukes 
iszlindo. Ve’ei pradėjo bijoti, 
idant ne sudžiutu ir pradėjo 
permislineti, kaip tam užbėgti 
Sztai rado kaula isz liavo ko
jos, kuri buvo daug storesnį 
usz kaula paukezezio. indejo 
in ta kaula, su kaulu pauksz 
ežio ne norėdamas pagaditi, 
kad norėtu iszimti. Auguole 
da labiaus tarpsta ir velei per 
mažai vietos turėjo liavo kau
le. Dajresi Szv. Dionizas kad 
rasti da didesni kaula, Ir rado 
asilo kaula isz szlaunies ir in 
taje szejva inkiszo auguole su 
kaulu liavo ir teip pribuvo 
in Naksosa. Kada norėjo au
guole iszimti isz kaulo parege 
jo labai susipinusias szaknes, 
jog ne spasabas isz kaulo isz- 
traukti. Tada insodino su kau 
lu in žeme ir auguole labai tar 
po ir ne trukus iždavi uogas 
o isz tu uogu iszpaude sula ir 
buvo vinas. Bet kokis stebuk 
las buvo: Kada žmonis atsige 
re, dainavo isz pradžios kaip 
paukszcziai; kada daugiau iž- 
gere, stojosi drūti ir narsus 
kaip liavai; o kada da dau
giau geri, stojosi kaip asilai!

Taje pasaka ira apsakoma 
Grajkijoja ir Albanijoje.

L. F. Speer rinkėjas padoktu nuo piningu.
Jagu tavo tėvas tau paliktu viena milijoną doleriu po savo 

mireziai, tai turi mokėt no to palikimo padotka o taji padotks 
rinks nuo tavęs augsziau minėta ypata ir no to neiszsikalbe-i

Ko daugiau nori?
— Ko tas tavo tėvas nori 

no manias, Agotėlė, jog ne no 
n tavęs už manias iszleisti, - 
paklausi jaunikis.

Agota:- Mano tėvas sako, 
jog tu Juozuti ne dirbi.

Juozas:-Ar aez nedirbu? 
Gal jie užmirezo, jog aez ateiti 
tej pae jus penkis kartus ant 
nedelos ir tai jau per ezeezie 
metus....

Kožnam pakelije MINERS EXTRA tabakojo 

randasi Dovanu Tikietukai kurias galima permaityti ant

sipscziuoji eu mano 
del piningu!

— Saugok Dieve; 
ningus prie eavee ne 
tuojaus iszleidu tai ir mano tė
vas gali pasakiti!

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

Seniausi
Bankini <

Narna
Uždėta 1848m.

Pinigus siunozime in Kraju kuo greiozIanseL
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavime.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylalviu visu Linijų In ir hz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame neseikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas reJenUBszkas Fbperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atj’eszkojima Daliu atlieka teisingiausiai.

—t Del vygadoe Taunacria laikome atydaryta >—- 
Bubatoje iki 8 ad. vakare. Nedalioje nuo 10 iki 12 ad, 

Užpraszome atlankiti mumh asabhzkai ar per laisska b pocsitfkrintf 
jog pas mus visus minėtus reikalus growsiauM^ tofaaagiaasei, ir 
pigiaussd galite atlikti.

MINERS’ Extra Dovanu Tikietukai I
Gal teipgi but naudojami su

S. & H. Green Trading Stempomis |
Bile kokiam Speny <fc Hutchinson Stempu Dovanu > 

s-ztore MINERS EXTRA tikietukai yra pri-imami ligiai i 
kaip ir S. & II. Stempae, niokojant viena tikietuka už į 
viena žalia stempa. \

— Vieszpatie—atsake mer
gaite —kur tai man liepei apsi 
giventi ? Sztai toj vienoj szir- 
dyje pamaeziau ir snieguotat 
kalnu virszunes, ir vandeniu 
gelmes, pilnas ivairiu butybiu 
ir dikumas su vėjais ir audra, 
tamsiais Elloros olas; vėl bi 
jausi Vieszpatie!

Bet gerasis ir protingasis 
Kriszna tarė:

— Susiramink įkūnytoji ge 
le. Jeigu Valmikio ezirdyje 
guli apleisti sniegai, buk szil 
tu pavasario dvelkimu, kuris 
juos sutarpis, jeigu yra van 
denu gilme, buk perluju dug
ne; jeigu yra bevaise dykuma 
pasek joj laimes gėlės; jeigu 
yra Elloros olos, buk tose tam 
sybese saules spinduliu....

O Valmiki, kuris to tarpu 
atgavo kalba pratarė:

— Ir buk palaiminta!

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jueu 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, Prexidentas.
F. J. NOONAN, Vice-Preridentaa.
W. H. KOHLER, Kaiieriui ____

Patsai dievaitis nustebo.
— Buvai ežero gele-tare- 

buk nuo to laiko gele minties 
ir prakalbėk.

O mergaite eme teip tyliai 
sznabždet, kaip sznabžda balti 
lotoso lapelia, bueziuojami va 
saros dvelikimo.

— Vieszpatie! permainei ma 
ne in gyvuojanezia ypata; kur 
gi dabar man apsigyvent liep
si? Atmink, vieszpatie, nei ka 
da buvau g-de, drebėjau ir eu 
glauzdavau lapelius kiekviena 
karta, papūtus vejąliui Bijo- 
jausi, vieszpatie gausingu litu 
ir audru, bijojausi graustiniu 
ir žaibu, bijojausi pagaliaus 
kaitriu saules spinduliu. Tu 
liepei man apsigyventi ikuny 
tam lotose, ir užlaikiau eenaji 
pr'g’mima, ir dabar bijausi, 
vieszpatie, žemes ir viso ko, 
kas ant jos randas’.... Kur gi 
man liepsi apsigyventie?

Kriszna, pakeles protingas 
akis in žvaigždes, valandėlė 
maste, paskui paklausė:

— Nori gyvent ant kalnu 
virszuniu ?

— Ten sniegai ir szalta, 
vieszpatie, bijausi.

— Tai.... pastatysiu tau rū
mus isz krystalu ežero dugne.

— Vandeniu gilmėse slan
kioja žalcziai ir kitos biaury- 
bes, bijausi, vieszpatie!

— Nori neapribotu dikumu?
— O vieszpatie! vejai ir au

dras lakioja po dikumas, it 
laukiniu gyvuliu bandos.

— Ka gi tau padaryti iku- 
nitoji gele? Hi! Elloros olose 
gyvena szventi atsiskyrėliai.... 
Ar nori apsigyventi olose, toli 
nuo žmonių?

| Tamsu ten, vieszpatie, bi
jausi.

Kriszna atsisėdo ant akmens 
ir parėmė galva ant rankos. 
Mergaite stovėjo.priesz ji, dre
bėdama ir iszsigandusi.

Tuo tarpu auszra pradėjo 
szviesti dangaus sauleteki. Pa- 
siauksavo ežero vandene pai
nios ir bambukai. Vienu bal
su atsiszauke rausvos žuvėd
ros, blaivos gerves ir baltos 
gulbes ant vandenų, povai ir 
bengalai giriose, o jiems pade
dami prabalso stygų skambe 
jimai, užrisztu ant perlines 
straiges, ir žmogaus dainos žo
džiai.

— Tai dainius Valmiki svei 
kiną saules užtekejima.

Po valandelee'prasiskete pri 
augusiu vandenyje purpuriniu 
geliu uždanga, ir ant ežero pa
sirodė Valmiki.

Pamatęs ikunytaji lotosą, su 
stojo grojęs. Perline straige 
iszpuole jam lengvai isz ranku 
ant žemes, rankos iszilgai kū
no nusviro, ir atsistojo nebi- 
liszkai, rodos didis Kriszna 
permaine ji in auganti virszui, 
vandens medi.

O dievaitis apsidžiaugė tuo 
pasigėrėjimu jo ypatiszku dar
bu ir tarė:

— Atbusk, Valmiki, ir pra
tark..

Ir Valmiki pratarė.'
.... Myliu!...

Sperry & Hutchinson Dovanu 
Sztoras randasi po Numaru



I?z Lietuvos.
Utena

K. g Musu picztoje didele 
betvarke: laiszkus ir laikraez 
ežius atnesza in vahcziaus rasz 
tinę ir pameta ant lango, kame 
ir svaidosi, kol kas sau nori - 
pasiųna. Reiktu geresne tvarka 
įvesti. Juk laikraszcziai ir laiez 
kai ne tam siuneziami, kad me 
tyti, bet tam, kad žmonee gau
tu, kam kas yra sinncziama.

VIdcniszkis,
Viln, gub. Pas mus per

kūnui įtrenkus sudege naezle 
Meezkiene su savo grintele ir 
visu turtu; liko naszlaite duktė 
tik apatiniuose rūbuose. Mer
gaite praeze, kad klebonas su
degusios motinos kaulus palai 
dotu be mokei ežio 7 rub., ku
riuos klebonas ir paėmė iez 
mergaites už motinos palaido- 
jima.

Balsogla
K. g. Musu žmones per kele 

ta metu ezvietimoei tiek pakilo 
aukezeziau kad kas yra mates 
Baieagola prie>z 7-8 metus, 
tai ne nepažintu. Beniaus 
tiktai melsdavosi, kad Die
vas duotu gerus metus, o dirb 
ti- tingėdavo. Dabar - maž au 
meldžiasi, daugiau dirba ir lai 
mingiau gyvena. O už ta viia 
galima pasakyti a ežiu laikraez- 
cziams ir naudingi ms kryge- 
leme.

No. e.
Nusipirkite ana koleh 
Batelio
HORKEVICZIIUS NO. I.

’Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi czis gausite ir visokis 
kitu gorimu. Ateikyte daba? 
prieax laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyta 1^

S. Norkgwicz

W. RYNKEW1CZ1US
.. N0TAKIUSZA8..

233-235 W. CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA.
PRIVATI8ZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU

...... PO FRIZŪRA BANDOS.......

Mano Privatiszka Banka yra po 
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir 
pinigiszkus reikalus galima pas mane 
be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujanoziu pa
mpinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greioziause 
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 

Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, 

Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus 

ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma. 
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

O Ir Idant padariti vietos del rudeninu
IVKI lUl ’r žem’Ilu tavoro> tai iszparduosim J visa vasarini tavora už labai piges

prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ir 
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suczedint pinigo

Žinios Vietines.
■' — Atvažiuos!

— Kas tokie?
— U-gi ženklivi sveczei.
— Dr. Baeanavicziue ir 

Vežas bus ketverge.
— Laikys prakalbas ant 

Bcczkaucku sales.
— Seredo pripuola ‘‘Mit 

chell Day”. Badai taja diena 
nedirbs.

— Atejnauti ketverga bue 
atydarimas naujos priglaudos 
del paikszu Schuylkill Haven 
kurios pastatimas kaeztavo 
600,000 doleriu. Badai ir gu
bernatorius pribus ir kitos 
ženklyvos ypatos iez visu sza- 
liu eteito.

— Union National Banka 
invede nauja sistema pasiraezi- 
mo, o ypatingai del nemokau- 
ežiu raezyti. Visi katrie sude
da piningus, turės atepaudyti 
ant knygos tris pireztus del ge- 
reenios apsaugos depositoriu ir 
kad vagei negalėtu ieztraukt 
piningus ant kito vardo. Yra 
tai geras būdas ir yra naudo
jamas po visa svietą.

— Lenkiezka parapije tu
rės dydeli balu seredoe va
karu ant Bcczkaucku sales.

— Veronika Dambrauckiu- 
te 15 metu mergaite isz Meiz- 
villes, kuriai nesenei nutraukė 
visa oda su plaukais nuo gal
vos dirbtuvėje marszkiniu Ja- 
navieziaus, pasveiks. Norint? 
daktarai A‘hlando ligonbuteje 
prisiuvo oda, bet plaukai dau
giau neatauge, —turės nesziot 
peruką.

— Gedimino Klobas turės 
extra susirinkimą Panedelo va
kara Bcczkaucku saleje. Su
sirinkimas yra suszauktas ap
svarstyt ate’nan ežius rinkimus. 
Visi sanariai privalo pribūti 
per paliepima Komiteto.

— Szi vakara Bcczkaucku 
saleje atsibus didelis balius 
Szv. Marijos Slavokiszkos 
Draugystes. Ryto vakara Lsn 
ku Parapija teip-gi laikys 
dideli balių.

— Ugnagesiu draugyste 
Humane Fire Co. turės dideli 
balių szi vakara ant Armory 
sales. Priesz balių fajermonai 
turės pareda.

— V. L. Bcczkauskas, vie
nas isz ižduotoju “Saules” lan
kėsi kėlės dienas po Luzernes 
pavietą.

— Dr. M. J. Petrikas, lie- 
tuvisžkas medecinos ir chirur
gijos ligonbutes specialistas 
priima ligonius kasdien nog 
10 lig 12 ad. priesz piet. nog 
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 
vakare. Kazuno aptiekoje 
237 W. Centre St. (p j)

P irsztines ir Sveterei.
Dabar kada jau atėjo szal- 

tas laikas reikalinga jumis mi
nėti daigtai. Ateikite pamaty
ti. Sunki sveterei su kalnie-
riais po $1,50 lig $6 pas Gru- 
beri 34 E. Centre St.

Ant Konselmano Pirmo Vordo

W. D. Boczkowski
Demokratą Partijos

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

SHENANDOAH, PA.

— Darbai gerai eina, dirba 
kožna diena, tik ežia nedele 
žmonee nedirbs dvi dienas — 
ryto per M'chello diena, ir Su- 
batoj per “Visu Szveutu.”

— Ant anglekaeiu unijos 
konvencijos isz devinto distrik- 
to kuri atsibuvo praeita nede- 
de Shamokose, buvo nutarta 
kita meta konvencija laikyti 
Shenandorije.

•f Praeita ketverga mirė 
Ona Moliueziute 16 metu se
numo duktere naezlee p. Mo- 
liuszienee nog E. Center uly- 
czios. Nabaezninke sirgo tik 
trumpa laika. Paliko dideliam 
nuliudime motina, broliu ir 
daugybe gyminiu. Laidotuves 
kūno atsibuvo Panedeli 10-ad. 
priesz piet.

Wilkes-Barre, Pa — Dvi- 
leka jaunu mergynu iszejo pa- 
sivaikszcziot ant Delaware ge- 
ležkelio ir ėjo ant eztangu 
geisdamos žinoti, katra isz ju 
ju gali ejti be nupuolimo. Ta
me atlėkė trūkis o pakol mer- 
gynos turėjo laiko prasitraukt 
iez kelio, trūkis užmusze Berta 
Balauckiute 18 metu senumo 
ir sužeido mirtinai Teofile No- 
vakiute.

— Mariute, 3 metu dukrele 
Jono Most, uždege ezlebute bo- 
vindamaei su zapalkomis ir 
nuo to mirė. Motyna girdėda
ma riksmą kudykio adbego m 
pagialba nes jau buvo užvelai. 
Motyna isz gailesezio netekimo 
kudykio, nubėgo ant virszaus, 
szove in galva ir ant vietos at
liko.

Coal Dale, Pa. — Seredoi 
atsibus auksinis szliubas ponst 
vos Jono ir Marijonos Skinkiu 
kurie su savim gyvena luome 
moterystes 50 metu. Sidabrini 
szliuba davė kun. Gudaitis o 
auksinis atsibus ajrieziu baž- 
nyczioje. Ponas Skinkis turi 
74 metu amžiaus o p. Skinkie- 
ne 73 metus. Tris sūnūs ir 4 
dukteris (visi ieztekeja) džiau
gėsi, jog susilaukė teip svar 
bios valandos gyvenime savo 
teveliu, o anūkėliai net szoki 
neja, jog pasius ant dieduko 
ir bobutes veseilios. Ponstva 
Skink ei gyvena Amerike 12 
metu. Radakcije “Saules” vė
lina ydant “jaunavedžiai” su
silauktu deimantinio szliubo 
ant kurio ir mes su džiaugsmu 
pributumem.

— Szi vakara Citizens Drau 
gyste laikys puiku balių ant 
Gerdau cko sales ant kurio vi
sus ezirdingai užkvicczia.

Tamaqua, Pa. — Nedėlio
ję buvo kriksztas dukreles p. 
Kemzuru. Kriksztu tėvais bu 
vo: p. Aug. Kan ežius isz She
nandoah ir p. Zofije Rutkauc-

Kas geriau
Tolas kuningaiksztis už 

svarbu prasižengimą vieno 
padono iždavi jin ant smert; 
tasai vargezas puolės ant ke
liu melde jiojo susimilejimo, 
nes dovanai, kuningaiksztis 
buvo neperpraszomas. Tada 
nelaimingas žmogelis, kuri 
sargai vede matidamas, jog 
jau niekas jin ne gelbes, pri
verstas in paekutinibe, baisej 
susijudino ir pradėjo ko ne
bjauriausias žodžeis plūst ant 
kuningaikezezio. Kuningaikez 
tie žinojo, jog tas žmogus ka 
toki kalba, bet per dideli la- 
ruma žmonijos, ne girdėjo ir 
paklausi vieno iez dvarokn, 
ka toki jie kalbėjo? Dvaro- 
kas, kuris buvo d <rum žmo
gum, atšaki;

— Maloningas Kuningaikez 
ti! jie kait ėjo, jog tasai ka pa 
rodis milaezirdingiste ant szio 
svieto, aplaikis milaezirdingu 
ma ant ano svieto, kur visi di 
deli ir maži vargezai bus tu- 
diti.

Kuningaiksztis susijudinias 
taiseis žodžeje, dovanojo gi- 
vasti prasikaltėliui. Tada an- 
tras dvarokas tari in ta pir
mutini, jog netinka savo po
no prigaudinėti, o atsigrįžtas 
tari kuningaikszcziui, daduo- 
damas, jog jis prigavo, nes ta 
eai piktadaris teip ne kalbė
jo, kaip jiam paeaki dvaro- 
kae, tiktai biaurius žodžiu me 
ti ant kuningaikezezio. Kunin- 
gaiksztie dirstelėjo rustai ant 
abieju dvaroku ir tare in ta 
antra:

— Ar žinai tu? jojo mela- 
giste ira geresni, negu tavo 
teisibe. Jiojo melagiste pada 
ri mielaszirdiste, tavo teisibe 
butu padarius dideenia rusti 
be; jiojo melagiste apsaugojo 
givasti; tavo teisibe butu ate 
mus givasti - vienok,-dada- 
vi, atsigrįždamas in pirmuti
ni: -Daugiau ne meluok.

Atidarinias naujo 
Ligonbnczlo

In Publika: —
Naujas pabaigtas L;gon- 

butis del Beprc ežiu, Schuyl
kill paviete, mieste Schuylkill 
Haven, Pa. yra dabar užbaig
tas del peržiūrėjimo publikos 
ir žemiaus pasiraezusi paskire 
diena Ketverga 30 Oktolerio 
1913 kaipo atidaroma diena, 
kada publika yra ezirdingai 
užpraszcma atlankyti ir daly
vauti atidaromo ceremonijose. 
Yra parenkta tam tinkamos 
ceremonijos ir taja diena nau
jas ligonbutis bus paverstas 
Prižiūrėtojams arba Trustees 
kurie ateitije bus dažiuretojei 
tojo namo. Puiki knygele bue 
duodama kiekvienam atlanki- 
tojui. Valstijos ir Pavieto vyr- 
ezininkai priėmė užpraszimus 
dalyvauti, todėl užpraszome 
visus gyventojus pavieto teip- 
gi dalyvauti tame atidarime ir 
turime vilti kad visi bus už
ganėdinti iez naujo ligonbu- 
ežio. Ceremonijos pras'dss an
tra adina popiet.

B. J. Smith 
E C. Brobst 
P. J. Boyle 

Pavieto Kamieoriai 
attestae
Paul W. Horck 
Chief Clerk.

Surūgęs valgis
Yra labai nemalonus daik

tas iezsiveržimas valgio atgal, 
ateiriaugejimae. Tai parodo, 
kad skilvyj yra daug surūgusio 
valgio ir jin reikia kuogrei- 
cziausiai praszalinti, kad už
bėgti už akiu visokiam trukde- 
siui. Tokiuose atsitikimuose 
geriausias vaistas yra Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine, gerai žinoma gyduole 
nuo skilvio ir viduriu ligų. Vi 
šokiose tokiose negaleee labai 
svarbu yra iszvaiyti iez vidu
riu netikusia medžiaga, nenu- 
eilpninant viduriu. Triner’s 
American E'ixir of Bitter 
Wine visuomet pilnai iezvalys 
kuna ir sustipris ji. Jis yra ge 
ras apetito netekus, silpnumui, 
nerviezkumui užėjus, kraujui 
sugedus veidui persimainius, 
daugelioee moterių ligose. Ap- 
tiekose, Jos. Triner, chemiez-

Ant pardavimo.
Gerai intaieyta Piekarne 

Biznis gerai einasi Teipgi na
mas 9 ruimai ir tvartas, areš
te Torrington, Conn. Preke 
$4000 Apie daugiaus daeiži 
nosite pas (į 6 o;)

L. Bogardue
80 Main St.

Torrington, Conn.

Ant Konselmano Pirmo Vordo
Mike Gavula

Demokratu Partijos

Ant Miestiszko Supervaizoriaus

Issac D. Phillips
Demokratas. Praszo bako ir parėmimo.

Ant Burgiso - Balsuokite už
John J. O’Neil

Demokratas. Praszo balso ir parėmimo

Balsuokite už...

Dr. David A. Holland
Ant School Direktoriaus

Demokratas. Praszo juso balso

DEKYTE PININGUS
...1N...

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
...BANKA...

TADA TURĖSITE PR1ETELI KADA BUS REIKALINGA.

kiute iez Mahanojaus o mažiu- 
leliai davė varda Antanina- 
Magdalena. Sveteliu buvo iez 
visur, kurie linksminosi ir lin 
kejo sveikatos mažiulelei ir 
džiaugsmo tėvams.

kas iezdirbejas, 1333-39 So. 
Ashland avė., Ch’cago, 111. Tri 
ner’s Liniment urnai praezalina 
ekaudesius raumenyse ir sąna
riuose. Jus apfekininkae gaus 
jo del justi.

Lietnviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų" in ir sz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in v'sas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabent- isz Lietuvos 
savo gymines ar p įtinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. R szant prisiu- 
skite už 2o. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu tavoru ir Buozerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

1)11. J.W. ZIGMANTĄ
(LIETUVISZKAS DAKTAHAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

Spociiillszkal Gydo Visokias Lygas. 
Vyru -Moterių—Valku.

Pabaigęs Mokslo Mcdlco-Clilrurglcal 
Kolegija Philadelphia, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...
8 LIG 10 AD. PRIESZ PIET.
2 LIG 4 POPIET.
8 LIG S VAKARE.

A. G. GAVĖNAS, P. H. G.
FIRST WARD DRUG STORE
221 E.CENTREST., SHENANDOAH,PA.

Reikalaujame Agentu Ir duodame 
gera nuoszimtl.

LABAI GERA GYDUOLE 
Dr. Gibowitch’io 25 Laszu Iszgydymas.

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
om, Vasaros Ligos 

Raudonosios,
Priepuolio.
G van ntuotaskad 
iszgydys arba 
pinigai atgal.

PREKE 25c.
Sudaryta...
Dr. W. Glbowltch’o isz 
MaskolIJoH. Vienatine 
Agentūra PennnyIvania

SziTA Banka visada yra geras draugas savo 

depositorams. Pagialbsta jiems pirkti pra- 
pertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu. 
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo 
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo 
mokėt Procentą ant sįudetu piningu. Yra tai 
sargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius 
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Maha
nojaus distrikte laiko piningus szitam banke 
Yra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

...DIREKTORIAI... -
D. J. Graham, Prezidentas. C. E. Adams, Vice-Prezidentas.

D. F. Guinan, Kasijerius.

W. Rynkiewiczia. A. Daniszewiczia. M. Gavula.
J. Hornsby. L. Eckert. W. J. Miles.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

Moterių
Siutai ir 

Kotai.

Vyriu
Siutai ir

Overkotai.
Geri Siutai ir Overkotai yra jurais geriausi. Geriaus 

iszrodo, geriaus nesziojasi ir gvarantiuam kožua Siutą kad 
yra padirbti isz giaro ceiko per atsakanezius kriauezius. 
Užsimoka pirkti giara drabuži.

Musu Pecziai... Žinote kad musu Pecziai 
randasi daugybe namuose Maliano- 
juje. Kožnas kaimines žino apie

“MODEL KEYSTONE” Pecziu. Gerai kepa ir giažia. 
iszrodo. Atyduodam piningus jaigu nebusite užganedintii 
Visiems tie Pecziai patinka.

Mahanoy City, Shenandoah, 
vjrlllllclll S Mt.Carmel, Landsford.

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai 
reikaluose j asu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

402 Wssi MahaGv Ava.

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA 
Laivai plauke tietog tanie Rosijosir 
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgre- 
ieziausi Rusiszki Jmperaliszki Paczta- 
vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai. 
Baniila, 10,000 tono. Runk, 13,500 tono. 

Ctar, 13,000 tonu.
In Kottcrdania In U dienas be perscdlmo. 

11 dienu be persėdimo in Llbava.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA 

S31.00 Trerzlos Klasos 833.00 
$45.00 AnlroH KIusok $50.00 
$05.00 1’lrnioH Klaaos $75.00 

Laivai lazelna kue antra Sukata, apie dau* 
giaue informacijos kreipkitės pas
A. E. Johnson, General P. Agt. 27 Broadway 
New York, N.Y. arba pas vietinius agbntus. 
Busaian American Line—Pier 31 st. Street

■APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitas 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

Apazvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo 

Gaunama pirkt tik pas:

Ian.

1#P"
> J1

į^le-
įtino '

T. Astramski, 943 S. 2nd. SI., Phlla. Pa. j-jaffl

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

6 arsiu Ll etų y Iszku-Lenklszku Vaistu.

Silpnos Moteres
Yra daug 

moterių kurios j A
yra silpnos, už Į / \
tai kad J ra f j
“silpnos” ir I 
ateina pas ma-i w f
ne turėdami \ 
vilti kad asz 
esmių padeji-
me jias iszgy- Dr. o’Malley Specialistai, 
dyt. Yra daug moterių kurios paezios 
save nori iszgydyt. niekam nieko 
nesakydamos, imdami kokius paten* 
tavotas gyduoles neg katrų visai 
reiketu szalintis.

Jaigu keneziate ant bile kokios 
nors ligos, nesisarmatinkite jumis 
jaigu mes teisybe pasakome. Mes 
jumis fszaiszkinsim kiek giaro pa
darėme del kitu moterių kurios buvo 
silpnos bet szendien esą sveikos ir 
drūtos, dekavodami mums už iszgydi- 
ma- Moteres kurios esą nesveikos 
atsiszaukite pas mane.

Ka viena motere isz Soranton, Pa., 
aako: Mrs. J. P. Phillips, pati mies- 
tiszki inžineriaus, raszo:

Dr. Alex. O’Malley, 
Guodotinas Daktaras:

Asz esmių labai linksma sakyti 
jumis, kad visiszkai iszgydet mane 
nog rupturos, kuria turėjau per kel
etą metu, ir rekomendoju tiems kurie 
nori būti iszgydinti be peilo ir pavo
jingo pjaustimo, idant prie jus kreip- 
tumet.

Su guodone,
Mrs. P. J. Phillips

1422 Sweetland Ave , 
Scranton, Pa.

25,000 fed 
Dovanai
Užlaikau Columbi 
jos Grafofonus si 
Lietuviszkom dai
nom, kurio išgieda 
labai garsei ir aisz- 
kei. Ant abieju 
pusiu yra po visai kitokia dainelia, 
rekordai yra padariti gana druezei 
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas 
rekordas prekiuoja tik 75c.

Ant Kalėdų turi labai gražu po
pierių gromatems su auksotom lite
rom ir parduodamo po 10c už viena.

Jaigu ne turi mano kataloga tai 
prisiusk už 5o. pacztinia markia o 
apturėsi didelipuiku kataloga kuria- 
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų, 
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu 
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku 
ir Malda knygių kokiu tik randasi 
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru 
gromatu raszimui su puikeuseis ap- 
skaitimais ir dainomis su drukuotais 
aplink konvertais, tuzinas 25o. penki 
už $1. Sztornikams, agentams ir 
fiedliorems parduodu visokius tavorus 
abai pigei. Reikalaukitia visokio ta- 

voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas tavorus, adresas:

W.Waidelis"!t,SlX,,,.I.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad 

jau a‘znesu daugiau nelocniniku nevirazininku,ne darbiniku 
1 AU Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos) 

Reikaluosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažistamo po 
tokiu adrese

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S.S. Pittsburgh, Pa.

.Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras...
Ka tik aplaikeme nauja rudenini ir žemini tavora ir už 

praszome ateiti peržiureti o jaigu pirksite tai suezedinsite 
pinigo ir busite užganėdinti. Szitas tavoras susideda isz visokiu 
gatavu žeminiu szlebiu del moterių, merginu ir mergaieziu, 
visokiu žeminiu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir trumpu kotu 
ir šutu, visokiu kaldru, blanketu, paduszku, plunksnų irt. t.

rgrPae mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahsnov City, Fb

Pasiusim kiekvienam Puiku Veidrcdeli (Zerkoleli) ir naudinga. 
Paketbuka su užraszu Knygute, kuris prisius mums 10 adresu 
savo pažystamu ir maike už 5c. apmokėjimui pasiuntimo kasztu

Adresuokite sziteip:

A.GR0CH0WSKI & CO,Ccr'^L0±e;^NGr2;n,s;

Kiekvienas Lietnviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruoee ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu isxduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite paieikalaudami mus gyduo 
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantnojame.

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

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu........................... C,25c.
Ugniatraukis........................................ 25c.
Skilvio Laszai................. . .................. 25c.
Gyd. užlaikūnui Viduriavimo ir

Kruvinosios..................................... 75c.
Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50. 

Gyd. del nemalimo Pilvo...............50c.
Milteliai apstabdymui Galvos 

skaudėjimo................................... 10c.
Laazai auo Dantų.............................. 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų.................. .................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papaato...................... 15c.
Gyd. nuo Grippo...........................$1.25.
Plauku apsaugolojas....................... 50c.
Muilas del Plauku...........................10c.
Milteliai nuo Kepenų...................... 35c.
Rožes Baisamas.................................. 25o.
Kinder Baisamas............................... 25c.
Bobriaus Laszai.................................50c.
Sxvelniatoj as........................................ 35c.
Kraujo valytojas............................ $2.00.
Nervu Ramintojas........................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus..................................$1.25.
~ .26c.

.25c.

pas Vaikus............................. .
Pleisteris (Kasztavolo)...........
Pamada Plaukams....................
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise........ 25c.
Gyduoles nuo Riemens............ .........50c.
Vengriszkss Taisytojas Ubu-------- 15c.
Inkstu Vaistas................. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles......... . ...................... 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parka ir Niežą......... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines......... .........$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

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

Plauku puolimą ir užsiauginimav 
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanai 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Komu užtrinu tik 5o. Mes 
turime apie puse milijono laiszku su 
padekavonem’s nuo žmonių visokiu 
tautysoziu. Raszykite tuojaus aal 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brund/a & Co.Kita dėkinga motere raszo prie ken- 
tenezias moteres:

Brangus Daktaras O’Malley:
Su linksmumu rekomendavoju 

juso būda gydimo ligų. Per mene
sius kenezias, negalėjau miegoti nei 
pasilsėt isz skausmo, kentėjau ant 
nerviszku, inkstu ir kepenų nesma
gumu. Pasidavau po juso priežiūra 
tris nedelas adgahos. Neturėjau 
vilties iszsigydint, iszbandžiau geri
ausius daktarus be pasekmes. 
Dekavoju jumis už mano iszgydima, 
esmių sveika.

Mrs. J. Rudolph
168 S. Main St., 

Wilkes-Barre, Pa.

DR. ALEX. O’MALLEY
168 S. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum 
80 metu daktaravimo Wilkes-Barre 
muso glaunas ofisas.

AR TURI KATALIOGĄ?
Vioil lietuviškų KNYGŲ nuo 
■ seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
Tik iškirpęs šitą apskelbimą ir, 
prisiusk drauge su savo adresu.

MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klcrnetų ir 1.1.

Rašant man laišku, adresuokite:
M. J. DAMIJONAITIS 

MAIL ORDER HOUSE

812-814 W. 33rd Si. CHICAGO. ILL.

FIRST 
NATIONAL BANK

MAHANOY CITY, PA. .

START business, make money for yourself, 
not for bosses; send j>ostal for 20 ways to 

independence and begin making money at 
once. Sell marketable specialties paving 
300 per cent, $12 to $25 daily. Address 
Reliable Distributors, Box 9, Station W. 
Brooklyn, N. Y.

Lletuvlszkl,
Lenklszki lr^

Angliszkl &
KATALIOGAI. (įl

Parsiduoda Lotai.
Angelskos gazietos iez Putte- 

villes praneeza kad arti Port 
Carbone, Pa. atydarye naujae 
kaeiklas. Ten randami jau dau
gybe ateiviu kurie pirko lotus 
ir pastate daugybe stubu. Dar 
yra keletą geriu neiezpaiduotu 
lotu kurie persiduos už “keez” 
arba ant lengvu mokeecziu. 
Apie daugiaus kreipkitės tuo- 
jaus pas (06 °l)

J. Žemaitis
315 S. West St.

Shenandosh, Pa.

LIČIAI SU VISAIS 
-$-

Tikslas szitos bankos 
yra; kad ligiai su visais 
apsieiti-seoas ar jaunas 
turtingas ar biednas. 

„ Priima paezedzius nog 
vieno dolerio ir moka 
antra procentą per meta 
ant sudėtu piningu. Su 
linksmumu patarnausi
me jumis bile kokiam 
bankavam reikale.

Seniausia' Banka
Mahanoy City, Penna.

INTEREST PAID ON SAVINCS 
& CERTIFICATES 0E DEPOSIT

Armonikų, skripku, kliarnetu, kornetu, 
fleftu, mandolinų, gramafonu, lieluviszku ir 
visose kalbose rekordu del gramafonu ir 
daug kitokiu muzikaliszku instrumentu, 
naujausio iždirbimo drukuojamu maszinku 
laikrodžiu, laikrodėliu, elektrikiniu kiszeni- 
niu lempukiu, žiedu, britvu ir daug kitokiu 
daiktu. Jaigu norite gauti musu visus ka
talogus tai prisiuskite už 10c. markiu.

K. J. Kraiiehelun Co.
120 Grand Street ... Brooklyn. Ji.Y.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

^GRABORIUS<>

B’dwty & So. 8-th. Brooklyn. N.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Laidoja Kunus Numirusiu. Fatfird' 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinejimr 
Krausto Daigtus ir U t. Viską atlieka kf 
nogeriause ir puikiause. Bu vim mirė ii 
reikalais kreipkitės pas jin o bwriie • 

užganedintnis
S20 W.Centra Vėliava/ y

Su godone

Viktoras Lapinskas 
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

——
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