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Yrataidydele kvailybe iez 
szalies tuja vadinamu ‘ prie- 
teliu lietuvystes”, kurie bub- 
nije del Lietuviu, ydant apei- 
ezviestu, o apie lietuviezkus 
vaikus tyli, — ane mur mur. 
Pribuvusiem in czion nereike 
bubnyti apie mokslą, f zika, 
higena, gamtas ir t. t. tiktai 
re.ke kad pasiliktu žmonimi, 
kad negirtuokliautu ir dorai 
pasielgtu. Tegul lie'uviezki 
tėvai vietoje savo jaunu šune
liu guiti in darba, leidže in 
mokykla, — tegul jaunumene 
pasikelineja ir norint maža da
lele padaro žingsni apszvitto- 
ja. Tėvai ir suaugia vyrai, te
gul dirba, tegul psczedžiai ir 
dorai gyvena be f ziku ir gam
tų ir su tuom nereike gaivu 
užvertinėti — pabaigs amži ir 
be to, — be ko gali apsiejti. 
Kodėl tiejei prietelei Lietuviu, 
ka žmonims apie tai tauziję, 
yra grini kaip pyplei, jcg ne 
krepszis su gamtom, astrono
mijom, h’genom nieko ne pri- 
gialbeti, tiktai perkritia kaip 
kurtai ir vos kojas valkioja.

Kožnas Lietuvis turisie’ka 
protą ir gali būti dydelei da- 
vadnu, kad tiktai susivaldytu, 
o susivaldimas nereikalauje 
f doze f įjos semti isz krepszio 
valkato. Pirmiause tegul tekis 
valkata pats iszmoksta užsi
dirbti ant szmotelio dienos, o 
paskui Lietuvius mokina. — 
Tegul pats iszmoksta fizikos, 
kaip spata ir piki paymti in 
ranka. — Jiejei tik moka nuo 
L:etuviu nikelius rinkti ant 
visokiu auku ir kad ne tas, tai 
senei butu nuo bado pastipia.

Netikekyte ne krepizelnin- 
kams ne užmanytajame. Ture- 
kyte savo sveika protą ir pa
gal to proto veskytes.

Turime da vispusiszku žmo
nių Amerike. Paveizdan po
nas majoras miestą Toronto 
yra pastorium, giedorium cho
ro, agentu suvamuju maezinu, 
sąnariu ugnagesiu ir agentu 
pardavimu namu. Ar-gi tai 
ne vispusiszkas žmogus?

Memorialas del Lincolno kuris kasztuos 
$2,000,000

Isz slapti biu užgrabinio 
svieto

Šviežiai, Dr. Bisanaviczius 
ir M. Yczas pargryže Lietu
von, reik sakyti sutaisys ne
menka raszineli isz kelionei po 
Amerika ir isz gyvenimo lie
tuviu Amerikoje, nes ju czion 
atvaževimas, ir po visus mies
tus lankymaisi turi nemaža su 
savim svarba.

I z savo po Amerika kelio
nes negana kad tie du vyrai 
ypatingai Dr. Basanaviczius 
kur yra tyrinetojum, suteiks 
nauda Tautos Namui pinigine, 
bet k di savo plunksna paju- 
d ns viską ka kelionėje mate 
ir patyrė, tai reik sakyti Lie
tuvos gyventojams bus pilnas 
veidrodis kuomi eia Amerikos 
lietuviai, kokios gyvenimo sa- 
ligos, ant kiek praradę yra 
tautiezkus jausmus ir t. t. Jei
gu ne broszuroj tas viskas pa- 
sirodi“, tai bent laikrasrciiai 
ikvalei turės medegos iez tu 
vyru keliones.

Lietuvos žmones pamatis 
aiszkiau kuomi yra del Lietu
vos ir lietuviai Amerikoje so- 
cijalietai juk ir jie yra sūnūs 
tos žemes.

Už gera szirdi aplaike 
825 000.

Fredr'ck, Md. — Dvide- 
szimts penki metai adgalios 
Mrs. J. E. Meadows, būdama 
da jauna mergaite, kas dien 
atneszdavo laikraezczius, ži s- 
dus ir, vaisius del paliegusio 
savo kaimyno Kristiano 
Smitho kurie likos sužeistas 
nelaimėje ant geležinkelio.

Kelios nedėlios adgalioe, 
Mrs. Meadows aplaike žine 
nuo advokatu iez Brownevicko 
buk Smithas mirė turtingu 
žmogum ir jiai užraeze testa
mente 25 tuketauezius doleriu 
už josios giara szirdi ir pritar- 
navima kada jisai buvo palie- 
giae.

Siuntinis prie karaliaus Sak 
su, apsako prie daugelio pa- 
žinstamu api m atima savo bro
lio Alfredo. Givena jisai Ajri- 
azi joje (Irlandijoje), o ne per- 
toli giveno jiojo sesuo, kuria 
visos gimines labai guodojo. 
Alfredas viena karta turėjo 
koki tai reikalą pas teta seniu 
ke, norėjo dasiekti no jiosos ro 
dos, nes laikas ne pavėlino su 
jiaje pasimatitie.

Viena diena Alfredas ir jio 
jo^pati atsigulė in lovas paski 
rias, nes vos pradėjo migdin- 
tis, pabudino juodu balsas te
tos, svetaines pakajuje, ka bu 
vo szale ju miegstubes.

— Rodos, jog giardžiu baisa 
tavo tetos - tari pati in Alfre
da.

A’fcedas paszoko no lovos 
ir patikrino žodžiams pa ežios.

Abudu dasiprato, jog teta 
atlanki juosus svarbiame rei
kale. Tame ižgirdo jiosos bai
sa:

— Alfredai! Nesibijok, kel 
kis ir ejki ezen pas mane. Ta
vo paezios ne reikalauju. Ne 
noriu idant keltu.

Pati Alfredo teipos -gi nore 
jo reditis ir užejtie, nes ižgir- 
dus tokius žodžius naravistos 
tetules - nesikeli isz lovos. 
Alfredas gi atsikėlė, paėmė 
ant saves szlafroka, uždege 
žvakia ir iszejo in svetaines 
pakaju, rado savo teta kaip 
visada, su senovės szlebe kaip 
tosios neezejnes laikėsi.

Kada inejo Alfreda?, seniu
ke sėdėjo ant kanapkos, mos
telėjo su ranka duodama ženk 
la, idant sav sestu be pasisvei 
kinimo, parode A'fredui kede 
ne toli saves. Alfredas atsisė
do. Tarp tetos o seseruno pra
sidėjo ilga kalba, kuria girdė
jo kožna žodi pati Alfredo. 
Sena teta labai nobažnai kal
bėjo. Toliaus atkrejpi kalba 
apie reikalus gimininius ir da 
vinejo rodą Alfredui. O buvo 
tai rodos labai naudingos del 
veikalu Alfredo.

Pabaigus pasikalbėjimui, te 
ta pasikela no kanapos, linkte 
Įėjo su galva ant atsisveikini 
mo, dingo, nes teip navatnej, 
jog Alfredas iszkart nusimai- 
sze, o paskui su baime persiė
mė. Vienok norint ' iszsigan- 
dias, bet iezbego ant trepu pas 
kui teta, nes tetos ne rado.

In dvi dienas po tuom ga
vo žinia, jog toja tai valando 
ja, kada Alfredas mate ir gir
dėjo kalbante teta pas save, 
ijje gulėjo marinama ant lo
vos .

Laižuva.
K. g. Pas mus atsitiko ste

bėtina vagyste: bemiegant kar 
cziamoje vienam policietui kas 
žin kas 
sislepe.

Garsi žydo beilio byla
20 d. kovo 1911 m. Kijevo 

priemiestyje urve rasta negy
vas vaikas. Jisai pasirodė netur 
tingos motynos sūnūs, Andrius 
Juszczinskas, vietos pravoslavu 
brolijos mokyklos mokinys. •

Visas vaiko kūnas buvo su
badytas, margas įvairios for
mos žaizdomis.

Atvykę daktarai, Kijevo 
universiteto profesoriai, -Obo
lenskis ir Tufanovas,-pripaži
no, kad: Kankinant Juszczin 
ski, jam buvo surisztos rankos 
ir užkemezama burna. Žaizdos 
padaryta kažkokiu durtuveliu 
ir ne vieno, bet keliu žmonių. 
Juezczinskui stengtasi padaryti 
kiek galima daugiau sopuliu. 
Jo kūne pasiliko nedaugiau 
treczdalio viso kraujo. Vaikas 
buvo nugalabintas kitoje vieta 
je, iszkur atvilkta urvan ir pas 
tatyta prie sienos, o paskui ji
sai po truputi nusėdo.

Medicinos tarybos narys Ko 
eorotovas, pritardamas minetie 
siems profesoriams, dar pridėjo 
nuo saves bad galabinant vai
ką piktadariams vagų rūpėjo 
padaryti jam daugiau sopuliu, 
bet jiems rūpėjo kucdsugiausia 
užgauti jo kraujo.

Prasidėjo tuojau uolus tyri
nėjimas. Pirmucziausia intarta 
vaiko motyna, jo patėvis ir ke
letas žmonių, bet galutinai pri 
kibta in žydą Mendeli Beili, 
kuris esą užmuszes ta vaikina 
žydu tikėjimo reikalams: ma- 
cims-ne macames.

Ilgai tęsęsi tyrinėjimai, tar
dymai ir pagaliaus 25 d. rug
sėjo (8 d. spaliu) Kijevo apy
gardos teisme prasidėjo toji by 
la.
“Aiezku, kad visos bylos svar 
ba cza ne tame, kad užmuszta 
vaikas Juszczinskas, bet bega
lo svarbus to užmuszimo tiks
las. Juk tai stoja teisman visa 
žydija. Todėl ne veltui sujudo 
žydai, ne veltui juda krikszczio 
nis.

Kijeve pilna isz ivairiu krasz 
tu atvažiavusiu žmonių. Laik- 
raezcziu korespondentai visur 
sprauste spraudžiasi gaudyda
mi žinias.

Atvažiavo garsus advokatai: 
Maklakovas, Giuzenbergas, 
Zirudnas,"' Karaczevekis, Ža 
mislovskis.

Prisiekusieji posedininkai 
nebus leidžiami namo nakvoti, 
o vaikszczioti tegalei policijos 
apsaugoje. Prisiekusiųjų pose- 
dininku pakviesta 33, kuriu 
tarpe 13 vaistu c ii a ir 7 mies- 
tiecziai.

Atvažiavo Talmudo ir kito
kiu žydu rasztu žinovas kuni
gas Pranaitis.

Sav.
per siena 2 moteriszkes in Ame 
rika. Privedės prie dratines 
tvoros, ja pakele ir liepe ezok- 
ti. Jaunesneji 16-kos metu 
mergina ezokdama inpuole in 
vandeni, kurie pagriebė ir nu 
nesze in.... amžina Amerika 
Tik po 11 dienu, kuomet van 
duo truputi nuseke, atrado 
mergina negyva prie kranto 
priblokszta. Vyresneji — susi
laikė ir liko gyva. Abidvi iez 
Vilniaus gubernijos. Tai mat, 
kaip pavojinga be paeparto in 
Amerika važiuoti.

Virbalis.
Sav. g. Vaiezvila kaimo ūki 

niakas Kaczinskas, eidamas 
per rinka krito ir ant vietos 
pasimirė. Gydytojas pripažino, 
jog jam taip atsitiko nuo dide 
lio ezirdies skausmo.

Pavandenis
K g.iRtigeejo 22 d. nedėlios 

nakti arkliavagiai apvogė 4 
ūkininkus. Maž Burbiszkiu 
Jono Braso pavogė arklį vertes 
100 rub., Juozo Braso naujus 
ratus ir skurines pleszkes, J 
Bagocziaue pleszkes, G antkai
nio tekoriaus pavogė kumele 
— nuvažiuota ant Varmu. 
Nuostoliu m 300 rubliu.

Židikai.
K. g. Pas mus vienas kaimy 

nas kita savo kaimyną isz kersz 
to taip smarkiai sumueze, jog 
tas pusgyvis gulėjo. Kad žmo
nes nebūt pagelbeje, but numi 
res. Muezikas tapo paduotas 
teisman. Tai mat! Ir su kaimy 
nu reikia but atsargiau!

Pasimirė.
f a. a. kun Earikae Lau 

mianskis, Tytavenu klebonas.
Szakial.

(Naumieeczio apskr.). Ri- 
mininko Stulga'czio namuose, 
kol gydytojo buvo jam uždrau 
eta gerti svaiginanezius geri 
mus, buvo tyku ir ramu; da 
bar vėl pradėjo vaidintis nege
rasis Sztai, neseniai nelabasis, 
nežinia isz kur, nesza pas Stub 
gaiti Vilkeliszkiu Mažeika; su 
neizimu tiek to, bet neatsar
giai neszdamas, gal perdaug 
saviszkai suspaudęs iszsuko 
jam koja ir kad truputi nosi 
but nuspaudęs. Sa nosia tiek 
to, gal atsistos, bet kad koja 
nesveika, tai gal už tai ukiui 
bus sveikiau ?

Paniekino ir vela sugrįžo 
prie savo milemo.

Exchange, Pa. — Enilije 
Stankevtaziute kuri gyvenda
ma Tevyneje aplaike gromata 
nuo Stasiuko Stanislovaiczio 
isz Pittsburgo kurioje Stasiu
kas iszre’szke del E milijos sa
vo meile ir meldže ydant pri
būti in Amerika. Enilije su
tiko ant to, Stasis nusiuntė pi
ningu ant keliones in czionais.

Kada Enilije pribuvo in 
Pittsburga ir paregėjo Stasiu
ką, nepatiko jai jojo c ferbla- 
tas, staczsi pasakė “nothing 
duing” ir cu in Exchange (ar
ti Szamoku) Stasiukas užsi
degdamas meile, nutraukė pas 
kui patogia Enilije ir davė 
peretatima “girto kauboi” 
szaudamas isz revolverio. Ne- 
bageli nugabeno in Sunbures 
kalėjimą. Emilijos ezirdsle at
sileido ir nutarė, jog Stasiukas 
gana vikrus vaikiu elis, nuva
žiavo in kalėjimą, užmokėjo už 
burda Stasiuko ir susiriszo 
mazgu moterystes. — Neku- 
rie žinunai tvirtina buk gerai 
isztirynejo budus moterių! 
Kvailysta! Moterių būda nie 
kas ne sztant isztiiynet!

Ar yra bedieviai? Negalima 
tikėti, kad yra žmogus, kursai 
susitaikintu su nuomone, kad 
visi-zkai nėra Dievo arba vi- 
sotinos galybes.

Pirmesniuose amžiuose ir da 
neperseniai, jeigu abejojo apie 
Dievo būtybe tokioje prasmė
je kaip kad nurodo kataliku 
bažnyczios vyresnybe, ta dare 
tiktai žmones ėja ypatingai 
auksztesnius mokslus; tie žmo
nes vienokei dare tiktai priesz- 
gynevimus priesz nekuriucs 
bažnyčios skelbimus, bet ne 
priesz pati Dieva, arba visoti- 
na galybia.

Pažiūrėkim kas dabar daro
si? Jau plempia patįs neturė
dami ka link Dievo mažiausiu 
nuomonių net isz Ltatuvos at- 
vykia pusbernėliai. Sakau, ne 
mokėdami savo ezalij kaip 
reik dalgi įsitaisyt ir pradalgį 
varyt, czion daro kritika ne- 
vien tikybos bet ir Dievo esy
bes. Jau tas jaunimėlis plem
pia nesąmones net ne savo stu- 
boj tarp saves, bet j'e dryeta 
blevyzgot apie viską pilna bur 
na karczemose kur užeina pub 
lika, o jie stovėdami apie bara 
kvailiausia rolia loezia.

Prie tokiu aplinkybių, atvy 
kės Amerikon lietuvos jauni
mas, paeiliaidžia nei statine isz 
lanku greit iszcziuožia isz do
ros vėžiu, ir iez tokiu iszeina 
medega visokio sztamo niek- 
szystems. Negalima priekaityt 
visa jaunimą prie nepraustbur- 
niu kaimenes, bet reik sakyt 
kad puse jaunimo liet. Ameri
koje yra ikritusi in žabangus 
be rubežines nedoros, o kad 
kada galėtu iszsisukt, sunku 
tikėt, nes kuo tolyn to labyn 
veisiasi jauname sviete netiku
sio sztamo arkes kuriu veisi
mus! užbegimo kibą nėra.

Suprantama gerai, kad tik
tai jaunas kiekvienas lavinasi 
prie doriezkumo, lavinasi kaip 
atskirt bloga nuo gero, ir, kur 
sai syki su doros principais 
apeipažino, jisai ir parpuolęs 
mokes patsai atsikelt; bet prie- 
ezingai su tais, kurie aiptol jau 
nucziai būdami nuo doros sza- 
linasi, su ja visai apsipažint 
nenori, tai tokie parpuolęs ne 
patsai atsikelia, bet ji prikelia 
žemskis su skaudžia buože 
szerdams, tankiausei in ezalta 
klioeztori inetumiant; jis buna 
doriszkae tik tziltoj stuboj, o 
iszleistas vėl girinis.

Neužilgio prides statyt tantiezka atminima del Abraomo 
Ltacolno, buvusio prezidentu Suv. Steitu ir kuris paluosavo 
nigerius iez nevalninkystes. Tasai paminklas kaeztuos suvir- 
szum du milijonus doleriu ir bus isz vieno murmuro o prie? 
tam bus teip-gi milžiniszkas stovylas Lincolno kurie kasztuo^ 
$50 000. Atmintie statysis Potomako parke.

Ar tie ant doros nupuoleliai 
yra bedieviai? Ne! jie yra die
ve ežiai sudemoralizuoti tuomi, 
kad tankiai užsigeidžia dažinot 
kas ant dangaus yra ir po že
me, o nesijunta kad isz nosies 
jo ant lupos varva. Praded 
svajot prie to, ko suprast ne
gali, tuomi save patsai sude- 
moralizuoja.

Anuomet matėm “Saulėj” 
kad Philadelfh'joj vienas tok
sai vyras sudemoralizuotas bu
vęs. Jis mat patikėjo kad nėra 
Dievo, tai reike visokias niek- 
ezystes sau ramei, prikibo prie 
jo liga ir po bieki glemže svei
kata izalin. Matydamas kad 
jau nebaikos, giltine iszsiszie- 
pusi su dalgiu jau aplink su
ka, pabijojo Dievo bausmes ir, 
nuėjo in spaviedni. Paklausė 
tad kunigas lea sugrieszijail 
Sztai ka jis atsake: Gneszijau 
jegamasti viską kas tik man 
pasisuko, let tik žmogų neuž- 
musziau, daugiaus neturiu ka 
spaviedotis.
Ka galima dar sakyt apie toki 
žmogų?

Jisai nebuvo bedievis, bet 
iktai susidemoralizaves.

Gana dikeziai yra žmonių, 
kurie plempia visokius szlyksz- 
tumus visai be persitikrinimo 
kame tikras brandaolis; toksai 
sutvėrimas nieko nepaiso, jisai 
nei meitėlis ir žemcziuga su 
nuobyroms ėdalo, sykiu in pur 
vyną sumina.

Visapusiszkai klauskimes, 
kas už tai kaltas?

Pirmiausei, tai blogas isz- 
auklėjimas ir kitos aplinkybei

Prie szito turime pridurti 
Kaip savo kūdiki iezmintingai 
gali iszaukleti būdniokeliai, 
kurie jau nuo 8 ar 10 metu 
iszstumia vaikiuką auklėtis 
tarp svetimųjų? Ar aniems 
svetimiems rupi to biednioke 
lio vaiko doriszka ateitis? Szi- 
czion tai susiduriame su ver 
petuotu klausimu.

Užsižiūri tas klausimas teip: 
Būdniokelio iszauklejimas pri
guli, in kokias rankas tas ma
žutis augdams papuola. Nors 
biednas skurduliuks jisai pri
sižiūri prisiklauso ir palinkst 
ten, kaip kiti su juom gyve- 

'nsnti elgiasi.

Pagal paskutinio apskaiti- 
mo astronomu, tai skaitlis 
Žvaigždžiu, kurias žmonis gali 
matyti ant dangaus su pagial- 
ba drutu žiūronu, apskaitineje 
ant 40 milijonu, arba tūkstan
tis Žvaigždžiu ant kožno ke- 
turkampinio žingsnio geogra- 
fiszko. Yra tai tiek, kiek Aog 
lija turi gyventoja. Jago jus 
kas tokis užklaustu: kiek ran
dasi Žvaigždžiu ant dangaus, 
tai atsakykit naršei, jog 40 
milijonu, o jago kas jum ne- 
intiketu, tai tegul pats persi
tikrina.

Kad visos milijonierkos 
panaszei padarytu.

Boston, Mase. — Tula, jauna 
ir patogi milijonierka staigai 
dingo iez namu ir noriute jo
sios tėvai ir jaunikis jeszkojo 
josios visur, bet ant pedsakio 
negalėjo užejt. Sztai ana ne- 
delia tėvai aplaike gromata 
nuo savo dukreles, kuriuoje 
daneeza jiems, jog matydama, 
kad nemoka jokio naminio 
darbo, o kada isztekei už savo 
milemo nežinos kaip jam isz- 
virti valgi ydant jam [patikt, 
nutarė bėgti iez namu ir išžel
ia vint už gera gaspadine. Pabe 
go pas artima f irmeri kur pri
ėmė pas jin tarnysta tarnaites 
ir už dvieju menesiu sugrysz 
namon gera gaspadine visame

— Ar-gi nevertas tasai pa
mokinimas sekti pėdoms mili
jonierkos?

Lz to galima suprast, jog 
Lietuvoje blogi laika’, ba iez 
Ameriko siuneze daugybe pi
ningu Per Redakcije “Saules” 
tukstanezei rubliu per trumpa 
laika likosi iezsiunetu. O ka, 
jau žmonis gana gerai žino, 
jog kis per mus siureze, tai 
neprapuola ir gre:cziaueia pi
ningai nuejna. Dabar laikas 
siuneti ant Kalėdų kelis rub
lius del gyminiu.
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Kaip girdima, tai Lietuvoje 
Kauno: du žydiezki bravorai 
turi paeižeboja visos gubernes 
aludes, žydai pastato bent 
krikezezioni pardavinet alų 
bonkutems; jie visa ka reik 
srta:so net ir patentus iezima; 
pardavėjas bonkucziu turi už- 
sistatyti kai c'ja 200 rub. na 
tai toksai ezinkoris gauna pel
no nuo bonkutes po 1 kapeika. 
Taigi kaip"’”Amerikoje teip ir 
L;etuvoje bravoru rankose ša
itanai. Amerikoje labai mažai 
šaitanu yra kurie liuosi nuo 
bent bravoro.

P. Rcziunas iez Amerikos 
važinėdama Lietuvoje po Kau
no ir Vilniaus gub. žymesniu 
vietų nuemes paveikslus ir par 
si vėžės Amerikon. Tas R cziu- 
no darbas labai pagirtinas, nes 
jisai pagal tuos parvežtus pa
veikslus kada darys rodymus 
czion Amerikoj, tai pajudins 
dvasia lietuviu czion gimusiu 
kurie matys vietas savo senu 
tėvu ir protėviu.

Vienas isz francaziszku lai- 
kraszcziu paduoda surasza 
dienraszcziu (tieje laikraezczei 
ka iszejna kas diena). Tai-gi 
ant svieto iszejna 35,000 dien- 
raezcziu, iez tuju 20,000 Eu
ropoje. Tieje 20 tukstaneziu 
E įropoję iszsidalina eekan- 
ežiai: Vokietijoi iszejna 6000 
dienraszcziu, Angliję ir Fran- 
euzije turi apie 5000, Italije 
1800, I zpanai 1000, Rosije tik 
800 o mažoje Szvaicarijoi 600 
ir Holandijoi 400. — Lietu- 
viezku dienraszcziu Amerike 
randasi O.

Su gailescziu praneszame 
skaitytojams apie mirti An- 
diiaus Anska:czio, kurie paej- 
na isz Szelmiu kaimo, Vilka- 
viizkio parapijos, Suvalkų re- 
dybos. Amerikon atvyko tu
rėdamas 28 m., ilga laika gy
veno Philadelphijoje, o pasku
tiniais . septinėmis metais 
Brooklyn, N. Y. Užsiėmė rub- 
eiuvyste. Velionis paliko nasz- 
le moterį Agota, sunu Viucį ir 
5-ta dukterų: Terese, Ona, 
Mare, Florijana ir Morta. Ke
turios iez ju jau vedusios. Visi 
aprūpinti atsakaneziai.

Velionis Anskaitis buvo ge
ras prietelie del redyates “Sau
les” ir mirusio a. a. D. T. 
Bcczkausko. — Lai ylaia am 
žinai 1

Kiekvienoje ligoje.
Garas gydytojas kiekvieno

je ligoje pirmu pirmiausiai 
imasi už to, kad iszvalyti vidu
rius, kadangi jokie vaistai ne
gali nieko gero žmogui padary 
ti, kol jo viduriai pilni prikim 
szti maisto nereikalingu liku- 
ežiu. Todėl mes atkreipiame 
atyda skaitytoju ant Trinerio 
Amerikoniszko El:xiro iez kar 
taus Vyno, kursai yra geriau
sias vaistas viduriu iszvalymui. 
Užlaikyk savo kuna szvariai, o 
apsisaugosi nuo daugelio ligų. 
Aptiekose. Jos Triner, 1333 
-1339 So. Athland avė., Ch’ca 
go, Ill. jei tu reikalauji geros 
mosties, tai mes tau rekomen
duojam Trinerio linimenta.

Nelaimes geležinkeliuose
16 (29) rugsėjo susikūlė 

traukinys ejes isz Baku Batu- 
man. Szeszi vagonai nuėjo 
ekeveldrosna. Užmuszta apie 
40, o sužeista daugiau 100 
žmonių.

6 d. spaliu (23 d. rugsėjo) 
pas Dinaburgo stoti susikalė 
du traukiniu. Baisus buvo re
ginys baisi nelaime, daug nuos 
toliu. Užmuszta tuo, tarpu 
suskaityta 16, o sunkiai sužeis
tu 28 žmones.

Odesa.
Kun. Leszevskis kaltinamas 

už pamokela, kuriame ragines 
neklausyti vyriausybes ir ne
leisti vaiku cerkvinesna mo
kyklose a, pasmerktas dviem 
eanvaitem kalejiman.

T rumpi Telegramai.
§ St. Louis, Mo. — Tris c > 

lei sniego nupuolė czionais 
ana diena o barometeris nu
puolė nuo 80 ant 29 laipsniu. 
Sniegas nupuolė kone visoi 
Oklahomoi.

§ Harrisburg, Pa. — Pa
gal surasza, tai Penneylvanijoi 
randasi 80 000 automobiliu 
kurie moka padotku $900,000 
ant meto.

§ Sh įmok in, Pa. — Franas 
Andruleviczius, 15 metu senu
mo sudege ant smert Exchange 
kada inmete zapaika in tusz- 
cze bzczka, kurioje radosi 
benzinas.

§ New York. — Oktoberio 
menesije likos užmuszta 36 
vaikai iez visokiu priežaecziu 
arba 237 nuo naujo Meto.

§ Indianapolis, Ind. — Su
stojo dirbti konia visi darbi
ninkai ant stritkariu. Buvo 
kelioleka maiszacziu ir apdau- 

' žydtu pakaueziu.

Sziupinis.
* Kanadoje randasi 400,000 

telefonu.
* Francuzijoi dirbasi gazi- 

nes paipos isz popieros.
* Alabama Steite randasi 

dydžiausia farma ant svieto 
kuri turi 25,000 margu lauko.

* Kinuosia pradėjo dirbti 
geležkelius jau priesz 1876 me
te.

* Ntw Yorke randasi 6000 
kelneriu kurie priguli in unije

* Filipinuosia yra 11,000 
kiniszku kupeziu.

* Mieste Milwaukee skust- 
barzdžei yma po 40^ už nukir- 
pima plauku.

* Szvaicarije turi kas me
tas pelno nuo atsilankusiu sve- 
cziu $60,000,000.

* Suv. Steituosia kas ne etas 
padirba 90,000,000 kotu del 
ezluotu. Dabar pradėjo dirbti 
isz popieros.

* Sulton Bridge, Londone, 
nesenei likos iszkasta bulvine 
szaknis ant kuriuos radosi 155 
bulviu.
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Istoriszka myslis: — Tris metai adgalios Mrs E H Har
riman padovanoję New York steitui $1,000.000 ir 10,000 mar
gu lauko ant Parko. kuriame žmonis galėtu silsėtis.

— Kur yra pal'cijantae ir merga?

Patogios Akutes
PUIKI APISAKA.

Nuėjo Petrukas pasirengt 
in kelione o kaip visados buvo 
pasirengiąs in kelione, per tai 
ne kantrei lauke rytojaus.

Ant rytojaus atėjo Petrukas 
pas savo geradejka ir pasakė 
jei jog jau yra pasirengęs in 
kelione ir jog kėlaus ant galo 
svieto del josios idant tik ture 
tu ant ko ir su kuom.

Ragana pasikėlė no savo 
skrynios ir septiniais raktais 
atydare skryne ant kuriuos sė
dėjo, iszeme isz josios dežuke 
isz aukso o laikidama rankoje 
tarė:

— Tris metus vijausi, per 
penkis milejau o apgavo mane 
szesztam, gavau septintam jisai 
vaitoję užkeikime, prie manias 
prigulite ir manias turite klau 
syt, ba asz jumi valdau.

Po tokiai kalbai, atydare 
auksine dežuke isz kuriuos 
iszemue tris deimantus mete 
ant gryndu szaukdama:

— Gyvi negyvi, bukite czis- 
tais.

Isz trijų akmenų stojo trys 
geniuszai, o ragana tare in 
juos:

— Ketureis arkleis, su auk
sine karieta iszsodinta deiman
tais ir sydabru, važiuos jauni
kaitis in tolima sklipa, o atva- 
žiavias atsilsės per tris dienas 
ir tris naktys, kur jauna kara
laite su gražiom akymis kaipo 
saules spindulei nes josios szir- 
dys szalta kaip ledas, kur tuks 
tanezei jaunikaieziu padėjo sa
vo galvas, tegul in tenais ke
liauja jaunikaitis o per mano 
raganista tegul jisai perjuoki- 
na szirdi užsikietejusios kara
laites.

Po tai kalbai trys geniuszai 
isznyko o Petrukui liepe iszejt 
ir vėlino jam laimingos kelio
nes.

« » *
Vienoje karalistoje giveno 

galingas kanalus, kuris turėjo 
duktere, nes kada toji duktere 
buvo da kudykiu, su savo mei 
lu pažiureymo akiu visus prie 
savias pritraukynejo kas tik 
ant josios pažiurėjo, o kada 
daejo lig 16 metu, ne spasabae 
buvo jaja pamilet. — Nes kas 
iez to? tasai puikus pažiureji 
mas užtrucindavo kožna kat
ras ant josios pažiurėjo, iszski 
rent tėvo ir visos szejminos — 
juokdavosi da prie vieno pui 
kaus rycieriaus, kuris labai mi 
lejosi in karalaite, nes turėjo 
jisai priesza baisu milžiną, ku
rie kožna užmuszdavo katras 
tik ineimiledavo in karalaite, 
ba ir jisai pasiutiszkai milejosi 
in jaja.

Karalaite milejosi in karei
vi o milžiną baisei nekente, o 
kad milžinas buvo prieszingas 
kareiviu, lauke progos nužu- 
dint savo priesza, ka ir trum
pa laike pasisekė padaryt.

Nog tojo laiko gailestis sus
paudė karalaites szirdi jog 
nog tosios dienos in nieką nesi 
juokdavo o josios szirdis pas
tojo kaip ezmotas ledo —be jo 
kios jauslos.

Milžinas dabar pradėjo 
spirt karalių idant jam atyduo 
tu duktere už paezia ba kitaip 
pradėtu žudint jojo padonus,

o kad karalaite jojo baisei ne 
kente, karalius apgarsino toki 
vyroka:

— “Jago katras isz karalai- 
cziu, kuningaikszcziu, ponu 
arba iez padonu aplaikytu vie
na nusijuokimą arba prasijuok 
tu isz jojo priežasties tada aty- 
duos duktere jam už paezia, 
nes jago to ne stengtu padaryt 
tada turėtu ejtie galetis su mil 
žinu ir jin užmuszt: nes jago 
kas per laika vieno meto ir 
ezeeziu nedeliu ne atsyrastu isz 
pildint taisias užduotie, tai po 
tam laikui atyduos duktere už 
paezia milžino”.

Pristojo milžinas ant tokiu 
iezligu, o kad daugelis atsira
do nareunu bet visi dingo nog 
kardo milžino kuriuo negalėjo 
ingalet.

Tiek jau milžinas užmusze 
karalių, kuningaikszcziu ir 
ponu jog visas sklipas buvo 
gaileste paimtas o giventojei 
pradėjo devet gailės rubus. — 
Ne vienas tėvas pragaiszino sa 
vo eunu, ne viena motyna lie
ti gailės aszaras. Pats karalue 

buvo didelam gailestije o kara 
laite da didesnioje gailestije,— 
ba jau metas praslinko o milži 
nas buvo tikras gavymo jaja 
už paezia*

In liūdna miestą, atvažiavo 
muso pakelevingas geriausioje 
restauracijoi, gere ir valgi, vi
siems traktavojo ir auksa pyle 
—Daugelis isz jojo geradyngu 
mo pasidrūtino, o jisai sėdėda
mas už stalo klausė juju apsa
kymo apie karalaite ir josios 
gražias akės, apie karaliszka 
paliepyma ir bajsu milžiną.

Pakelevingas visus svetingai 
priiminėjo o del kožno buvo 
meilus ir linksmas.— O kad vi 
si tuojaus daeiprato del ko pas 
juos pribuvo teip turtingas po 
nas, gal ir kokis karalus arba 
kuningaiksztis, labai jojo gai
lėjosi, o nedrysdami jiam tie 
sog pasakyt in akys kiek tai 
milžinas visokiu kareiviu nužu 
de, norints jam isztolo davė 
suprasti nelaime bet jisai sau 
nieko isz to nedare.

Tas geras ponas, kuris visus 
puikei vieszino be skyrtumo 
ir saujomis piningus barstė bu 
vo tai muso pažinetamas Pet
rukas — tas pats kurys ne 
pas kalvi, ane pas stalory, ne 
pas balberi kur turėjo lengva 
užsiėmimą, ne norėjo dirbt; 
nes nuliudueiam mieste, kur 
radosi puiki karalaite apie tai 
niekas nežinojo.

Petrukas pavalgias ir prige
riąs su savo tarnaje, liepe reng 
tie ant rytojaus in kelione ir 
nusidavė apie pusiaunakti ant 
atsylsio. Ant rytojaus ne 
pnesz užtekeyma saules, kaip 
tai pas meisteri keldavo, nes 
apie pietus atsikelias, apsirėdė 
in puikus drabužius, sėdo in 
žibante karieta ir iszvažiavo 
isz miesto in szali karaliszko 
palociaus.

Niekas nesitykejo svetainėje 
idant turtingas ponas teip grei 
tai iezvažiuotu, o labjaueia tar 
nai ir tarnaites kurie tarnavo 
svetainėje, kurie piiesz jin ezo 
kinejo ant mažiausio noro, ti
kėdami aplaikyt gera ieznagra 
dijima, nes ant juju Petrukas 
suvisai ne temino ir iezvažiavo 
ne apdovanojas.

Viena isz tokiu tarnaieziu, 
sena motere, šalnodama tvarta

kur stovėjo puiki karieta Pet
ruko perpikus jog nieko no jo 
ue gavo, atėjo ijai ant myslies 
atlupt keliolika brangiu dej- 
mantu no uszpakalio karietos 
ir tokiu epasabu iezmaitint vi
sa savo szeimyna igi anūkėliu.

Naudodama iez laiko jog 
niekas jaja ne mato, ėmėsi 
prie atpleezimo dejmantu, nes 
vos dalipetejo ranka prie ka
rietos, visi penki pirsztai priau 
go prie tos vietos, o kad varg- 
eze persigando labai, isz lai
mes ne atsiliepe idant ijosios 
niekas ne patemintu ir nenu
baustu už apleszima karietos.

B imas szaslavas paemias 
ant špato idant karieta galėtu 
ant czistu grindų pervažiuot 
atydaree vartus tvarto kada 
iezvažiavo, o kad pamate pas
kui karieta begat ežia boba už 
sikabinus, iszjuoko reže bobai 
per peczius eu špatu, nes kada 
reže tai ne tik epatas prie bo
bos prilipo nes ir berno ran
kos. Užvažiavo puiki kane 
ta no aukso ir dejmantu in 
miestą o paskui jia bego sena 
boba eu bernu.

Tokioje parveloje užvažiavo 
Petrukas priesz karaliszka pa- 
lociu.

Karaliene kaip ir visada sė
dėjo nubudus priesz langa o 
pamatus teip puikia karieta 
kokios da savo gyvasti nebu
vo matus o prie josios du žmo 
nes priaugurius paskui began- 
czius o priek tam a; driekusius, 
pradėjo ezirdingai juoktis ir 
szaukdama savo tęva brolue ir 
prietelus.

Nusyjuokymas karalaites 
buvo tai laime del viso miesto 
ir karalietes, pastojo tuojaus 
ryksmas žmonių svejkindami 
iezgialbetoju. Karalius nusi
džiaugiąs, iszsiunte siuntynius 
idant praszitu in palečių ta ji, 
kurie prajuokdyno karalaite 
eu gražiom akymis.

Sugrižo greitai siuntinei, o 
paskui jin inejo Petrukas su- 
didelu džiaugsmu; karalaite 
nuėmus uždangala no akiu, eu 
meilingu nueiszipsojimu eveiki 
no eveczia o viei buvo laimin 
gi o ir Petrukas. Mieste ir vi 
sam sklipe tuojaus numėtė že- 
laba, kuri dabar pasibaigė o 
užstojo linkemibe.

Petrukas apsipaeziavo eu ka 
ralaite, ba tokie buvo paliepi 
mas karalaus o kad karalaite 
norėjo ir milejo Petruką per 
tai tėvas ir jiai jin davė.

» * *
Kam - gi dabar Petrukas 

buvo kaltas už savo giluki ?
Kalviui, eta! oriui arba bal 

berui pas kuriuos ne norėjo 
mokintis o gal raganiui kuris 
jin paėmė ant tarnystes pas ea 
ve arba raganiai eu kuria pasi 
pažino kada atydare durys ka 
maraitee.

O gal milimiem skaitytojam 
sunku atmynt, per ka tuojaus 
pasakysiu, idant patys savo gal 
vos ne laužitumet ant mano 
paskos, teip dėjosi:

Da areziau ne kaip velnias 
sausoje egleje insimilejo raga 
na in jauna raganių o kad jau 
nas vyrukas ne norėjo paimt 
senos bobos, o kfd boba to 
kanecz užsinorėjo norints ir 
velnias ant velnio atsistotu, su 
pagialba savo raganiszko mok 
elo, kaip tik dažinojo, jog ji 
sai apie jaja ane ne mielina, eu 
eitarue eu kitom raganom nog 
Pliko Kalno, pataikė jam isz 
pleszt vieue jojo geniuezue, 
kuriuos juos laike užrakitus 
skrynioje, nes priek tam da 
atėmė jam puse jojo iezrnin- 
tiee Gyneei kiek galėjo priesz 
boba, nes viskas ant niek. Ra 
ganius teip - gi dažinojo ap:e 
puike karalaite eu puikiom aki 
mi ir selino ant ijoe, o kad jau 
ne teko savo geniuszu idant 
iam prigialbetu, bet da turėjo 

vilti gavymo karalaites, tame 
miprije norėjo nusyduot pas sa 
vo mokintini, kurys jin labai 
milejo o kurie buvo didelum 
raganium ir gyveno net szimta. 
tukstaneziu miliu no jojo; nie
ko ne butu kenkus tiek kelio 
nes kad turėtu prie savias ge- 
niuszus, kurie butu in trys die 
nas jin in tenais nunesze, o 
kad ju neturėjo per tai turėjo 
pekeczias atlikti taja kelione o 
kuri užimtu mažiausia szimta 
dienu per ka greitai iezsirenge 
in kelione - tegul kas isz mus, 
teip greitai in tenais nukelautu 
tiek kelio?

Per tai reikalavo ka tok’ 
idant kas butu namie per ta lai 
ka, del to, idant ragana sede 
dama ant skrynios, sergeda 
ma geniuszus, ir kad mielintą 
jog jisai pats randasi namie,' 
ne dažinojo apie jojo užmani 
ta kelione, idant boba ne auga 
dintu jojo planus, o labjaMi, 
norėjo bobai koki jauna pus 
galvi pripirezt ir tokiu spasa 
bu kontrakta užbaigt.

Ir gal butu teip atsitikia 
kad Petrukas ne butu duru 
atydares ir suma’szss vieue pla 
nue savo pono, kuris vieką ap
sakė senai raganai kaip gavo 
ei pas raganių ant taruyetoe o 
kuri viską tuojaus dasiprato* 
ir dažinojo per pagialba raga 
nietos. Petrukas kuris teip gr 
lukningai inpuole in ijosios 
rankas, euvede su puikia kara 
laite o raganių teip ilgai už no 
sies vedžiojo, jog varg’zas sep 
tinie metus bludžiodamae po 
svietą turėjo sugrįžt ant Pliko 
Kalno ir apeipecziuot su savo 
pirmutine milema.

Per tai ane kalviui, ne stalo 
riui, ne balbierui, ane ragam 
niu, ne užsimanimui bobiez 
ka, buvo dėkingas už savo gi 
lūki.

Prie;z meta isz Žemaitijos, 
Isz M. parapijos, 

Brooklyne apsisedo, 
Kur visokes kalejnas praėjo.
Lietuvoje kelis vaikus ir vy- 

ra'paliko, 
Na ir in czionais atvyko, 
O kad krajui niekai buvo, 

Tai ir orionais kaip pribuvo.
Velnius pradėjo daryti, 
Savo pyktybia varyti, 

Krajui viską in miestą ne- 
sziojo, 

Ka sugrėbė, audlavojo. 
Su miesczioniais lebavojo, 

Kol in czion nepribuvo.
Isz pradžios pas L’etuvi tar 

navo,
Kol žibutiniu dantų negavo, 

Tai kaip tas Lietuvis tai pa
mate, 

Laukan nuo saves iszmete. 
Taigi, sveikus dantis davė 

isztraukt, 
O misinginius davė sudėt, 
O ka ? kad ir kitos tokius tu

rėjo, 
Tai ir bobai užsinorėjo. 
Neturėjo kur pa= d t, 

Pristojo pas žydą tarnaut, 
Kas nakt po miestą epacieravo, 

i Ka tik norėjo, tai gavo.
Isz kitu m’e 11 su vyrais in 

pažinti suėjo, 
Tai net in Kuneajlenda va

žinėjo, 
Kur gerus laikus turėjo, 
Valgė, gere, ka tik norėjo.

Kada visiems jau insipyko, 
Tai in Brooklyna atvyko, 

Fabrike darba gavo, 
[ Ba jau visko' czion ragavo, 

Jus moterėles saugokyte 
vo vyrus, 

Norint tikras ir geras, 
Nuo tos bobos, 

Nelabos.
Visi apie ja gerai žino, 

O gal ir girdėjote, 
Nedydele, dantis misinginei, 

Žinoma priszakinei,
i Jagu m kur atejs, iszvarykite, 

Duokyte su ezluota ir d» pa- 
vilgykite.

Pravardes nesakysiu, 
“ Da slaptybėje užlaikysiu, 

Bet jagu nepasilaus, 
Tai su

GALAS

Ant sorkiu.
— Praezau Jonai kaip ta 

beždžionka in mania žuri!
— Matai Petreli, ijje mieli 

na kad tu ijoeoe brolie.

Ant garbes Klivelando.

Nesenai Profesorie West darbezavoei ant pastatimo kokios 
atminties ant garbes mirusio prezidento Klivelando, kurie teip 
gi buvo prezidentu Princeton unniversiteto. Iez tos priežasties 
pastate jam puiku bokszta kaipo tai ant paveikslo matome.

Kitras mužikas.

Motiejus davadnas, žmogelis 
o ir ne kvajlas, ba nesidavė bi
le kam prisigauti, prektam bu
vo paczedus, per ka susirinko 
kelis szimtus rubliu o buvo 
sidabrinėj ir auksinėj — smul
kesni ir stambesni. Bijodamas 
grin ežioje piningus lajkiti. 
idant kas ne pavogtu ar kad 
ne sudegtu, apsirinkias tamse 
nakti, supilias in molini puo
deli savo sunkej surinkta skar 
ba nuneeze in kampeli sodelio 
iszkase tinkama duobelia, in
state puodą su piningajs ir už
kasė, su taje vilte, jog nieks s 
ne galėjo matiti ir žinotie apie 
paslėpta skarba. Ne mislida- 
mas žmogelis, jog kaiminas 
viską mate, o buvo tai nekam 
tikias žmogus. Tuojaus atej- 
nante nakti, atejas piningus 
i zkass žeme užligino teip kaip 
buvo rpiningus parneszias na
mon, paslėpė geraj. Motiejus 
tuojaus piningu pasigeido, re 
ka galėjo dariti ir kaip gar
sinti apie dingusius piningus, 
o vėlėj už rankos ne nutverus, 
ne gali ant žmogaus užpuldin- 
ti, norint tikrai prijautė, jog 
tai ^aimino darbas.

Buvo nusiminias per kėlės 
dienas ir 
kaip savo piningus atgauti 
Na, ir su dideliu džiaugsmu 
apmielino epasaba. lanedeliis 
lajka ejua linksmas pas kaimi- 
na ir tarė:

nuolatos mielino,

— Ar žinai ka kumuti, ži
nau kad tu esi geras žmogelis 
ir ne atsisakisi ko asz tavęs 
praezisiu. žinau, jog tu nusi
manai geraj apie karves, tai 
praszitau tavęs, gal pasižigno- 
si su manim in miestą ant jo
marko. Noretau nusipirkti ge
ra karve kad ir brangej parej 
tu užmokėt’.

sa-

kcczelu per szonus 
gaus.

Kaiminas isz pradžios paba
lo no bajmes — ir net sudrėbė
jo, o ka Motiejus galėjo su
prasti ant visko o ir aut kal
bos, o Motiejus toliaus kalbė
jo:

In Niuampezeri nulapsejau,
In viena pleisa užėjau, 
Veseile atsiprovinejo,

Už stalo bobeles sėdėjo;
O mergynos su vyrais mei

lei sznabzdejo,
Bet ka sznabzdejo, nieko to 

negirdejo.
Ir asz ant galo, 

Prisėdau piie stalo, 
Prie vienos bobutes, 
Kad ižgiart gužutes.

Nuvargus labai buvau, 
■įžj Tai ižsigiarti norėjau, 

Da butau ylgiau sėdėjus, 
Kad nebutau smarve pajutęs, 

Keli jauni Lietuvei,
Dzievaž mielinau, jog tai 

cziutabakei,
Ba kožnas grumuli dantysią 

turėjo,

— T - p, t“ip žinau jog man 
ne atsakiei, o kaip nupirksime 
karve, ižgeraiva geraj magaii- 
cziu, ba dekuj Dievuj piningu 
turiu kaip pelu.

Nusidavė abtdu in m’eria 
pradėjo iszpaejles karvei ap- 
žvelgineti, nes Motiejuj vis ne 
patiko tai per dydele, tai plau
kas ne tokie, kokie turi būti, 
tai ragai ne gražus: — žodžiu 
karvei ne pirko. Ž nomae daig 
tas, jog būnant ant jomarko, 
rejke užejti ir in’karczema ant 
aluczio. Teip ir Motiejus su 
kurnu užėjo in karczema sėdo
si abudu prie stalelio ir palie
pė duoti uzbona alaus. Ir teip 
sav begerent kaitėjo Motiejus.

— Tiekto, 
p’rkti karvts,
mano piningai 
manės.

Turiu dėkui 
naj graszio! — turiu uezkases
žemeja puse pienpucdžio, tu
riu sztai pilna diržą pnvarita 
auksiniu ir 
namieje, tai 
in puodą ir 
kludinti.

Komas tai girdėdamas, ro
dos ant szimto arkliu užsėdo

ne galejova no
tai da geriau, 
pasiliks prie

Dievnj pueetb

Jfayb Lampos
Kožnas linksmas namas privalo but tinkamai 
apszviestas. Szviesa RA Y O lampos yra geriau
sia szviesa del juso akiu — szita lampa teipgi 
papuoszina kambari.
Geresne lampa negu kitos ir brangiau® nekasz- 
tuoja. RAYO lampa padalyta isz geriausio 
materijolo, atsargiai padirbta ir užteks ant 
ilgesnio laiko negu brangesnios lampos.
Galima užžibinti be nuimima stiklo ar kloszio.
Lęngvai iszczistint ir indeti nauja knata.

Parsiduoda visur.
| The Atlantic Refining Company
^SL.''Aįrs I—I Philadelphia

J_ \ Pittsburgh

Naudinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti Į

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

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

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

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

Katalikas nt-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.

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

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

Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numerj pamatyti veltui. 
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pacto 

Money OrderĮ arba pinigus registruotam laiške, adresu.*

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

LieUvisaka AGENTŪRA IRKONTDRASBANKINI?
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
locnam name vertes $12,000,00 

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

iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko* 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip 
A. J. KEYDOSZIUS. 202 Trov St. Dayton. Ohio.

10°'°^™ 5*

BISCHOFF’S
287 Broadway 

hew York, h. Y-
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in
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BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas; Worth 2822.

Ir smirdaocziu žalumu fe Įėjo.. jr mielino, jog teks ir tiejej pi 
O mandiybe tuju kvailiu, 
Lutuviszku naktigoniu,

Buvo ir du auglikai,
Nuo uliczios niekszai.

Tai kada arielka su “ežiu” 
sumaieze,

Visu emegenifi turimaisze, 
Pradėjo plovot, 
Po asla strapalot.

O vienas teip nusilakė,
Jog namon pareit nepataiktf,

Ant saidvoko gulėjo,
Szunee aplink bėginėjo.
Ant to naktigonyko,

Koja pakelia krapino,
Mat visi naktiguninkai,
Tai dydeli inteligentai,
Kaip ežiu nusikanda, 

Tai ir angelska kalba atranda,
O kvailei, 

O cziutabakei!

1 Seniausi
Bankini

\ GYVENIMAS visu szvarru
N Didele knyga api 1300 puslapu 
r I Visos 6 dalis druežiai ir puikei 
IĮ apdaryta. Kaaxtus nusijmtimo 

mes apmokame. PREKE TIK $4
./ W. D. BeokmnM-Ce.

■AUKOT OTT, FA.

ningai del jiojo.
Sugrižo abudu iez jomarko 

linksmi buvo isz vakaro, o ka
da buvo pusiaunaktis kūmas 
skubej nuneszi puodą su pi
ningais in taje baile vieta iez 
kurios buvo iezemes, ir pasi
slepiąs už tvoros lauki ateinant 
Motiejaus su piningais. Ne il- 
gaj reikėjo laukti, ba ezta' 
Motiejus pamaželi atcimpino, 
tuojaus atkasi ir ant savo dy- 
delio džiaugsmo rado puodą 
su piningajs, kuri kūmas ka 
tik buvo atnesziae ir uszkasias. 
O kada Motiejus pamati, jog 
visi piningai pradėjo garsiaj 
kalbėti:

— Na teip, tai gerai pada- 
rej, jog piningus adgal atne 
ezej. Dekuj tav. O aez tuosius 
piningus paslėpsiu in saugesne 
vieta, idant in niekeno rankas 
nesigautu!

— Tai pasakias nesze puo
dą in grincze, gareej iszjuok- 
damae savo kūma.

Narna 
Uždėta 1848in.

Pinigus siunozime it Krajn kno greiczlauseL
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausio Gaylaivio viso Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiausi preke.
PaszportuB del keliaujenoziu in Krajn pastorojame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir ▼įsas kitaa rąjnntanavVaa Pop«rna au 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiau rink

— t Del vygados Taoi.eczin laikoms atydarjta >— 
Subatoje iki 8 ad. vakar*. Nedėlioja nna 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per Įninka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greloziauMi, toklnginoMi, ir 
pigiausi*! galite atlikti.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LA1VAKORCZIU SKYRUS—

P. v. OBIECUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsbnrg, Pa-

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

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakorh s ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K, Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijos.
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Kada vandenei suėjo isz abieju mariu in Panama 
kanala, po eksplozijei.

Prascziokas ir astrono-
mas.

Astronomai ira tai toki žmo 
nes, kuri tiktai užsiima iszti 
nuėjimu saules menulio ii 
Žvaigždžiu. Jie gali apsvart- 
tit:e dangiszku kunu greitumi 
ir toluma (dangiszkais kurai> 
vadinai i: kaip tai saule 
žvaigždes, menulis ir t. t.) 
Ant paveizdo astronomai sus 
kaitė, jog menulis no žeme- 
ira per 50 000 miliu, o kad 
žmogus pekeczias norėtu nueiti 
ant menulio, tai turėtu eiti 50 
metu.

O tai senovės laikuose vie 
nas iez tokiu artronomu, bu 
damas kelionėje, užvažiavo in 
karczenoa del pasiezerimo. Jie 
norėjo biski pramiegotie, bet 
praezcziokai tokius riksmus 
dare, kad ir akiu negalėjo su 
dėti, už tai norams nenorams 
vaikezeziojo lauke ant grino 
oro, kol arkliai ne pasiszere 
No t> užsižadėjo daugiaus ne 
važuoti in karezema ant nak- 
vines arba arkliu ezertie, bei 
kur in kaima.

Ateinanti vakara astrono
mas užvažiavo ant nakvinee 
in tula kaima ir apsistojo pae 
kaimo szaltieziu kame prasze 
nakvines ir maisto, už ka pri 
žadėjo atlingti. Szaltiszius 
priėmė jin labai grąžei pavai- 
ezino pienu, duona ir vaisiais 
o bernui prisakė 
veizėti.

Po vakarienes 
iszejo ant lauko, 
mas ant dangaus 
m’jo in žvaigždias. Atsisukias 
in szaltisziu sako poniszku 
balsu: “Tamista szaltisziau, tu 
rime labai puiku vakara, o 
ritas da bus puikesnis oras, ma 
tau ant Žvaigždžiu”

Szaltiszius sako: “Tarnis- 
ta blo gai mis )\t i i i ežia nak- 
ti da persimainis oras, po pu- 
siaunateziu didis litus su per 
kūnais”.

Ant to astronomas atsako:
‘ I-z kur emei ta žinia? Ar 

ne matai, kad dangus ira nu- 
siszvietes ir žvaigždes puikei 
blizga; Edu astronomas, del 
to gerai permanau ap’e žvaigž 
dės, o ir kalendorius ant atei 
tęs rengiu”.

“Tamista, asz teip-gi linkiu 
sau, idant rito butu geras 
oras” — atsako szaltiszius, “bet 
teip ne bus. Tas antai juodae 
mano jautis” rodo szaltiszius 
su pirsztu — “apjuokia jus vi
sus gudrus astronomus, o kad 
da kalbėti galėtu, o! kokius 
jie teisingus kalendorius hzduo 
tu, ne tokius kaip jusu, ku 
riuose ira daug įvairiu klai
du ir melagis! ežiu. O tai ejna 
ans jautis in pastogia, ir tai 
reiszkia, jog po keliu adinu 
pradės liti, nes prieez gera orą 
jis ant lauko paeilekta. Palau 
kime lig rito, o pamatieime ke 
no bus teisibe: ar tamistos a 
tronomo, ar mano juidojo jau 
ežio? ’

Inžeide tas astronoma, kad 
jautis galėtu daugiaus žinoti 
apie orą už ji už tai pertrau
ke kalba su szaltieziu, praszi 
damas id-nt jam pataisitu lo
va, tiktai daržinėje ant žemes. 
Veltui szaltiszius prikalbinę 
jo, jog daržines stogas ira ski- 
liuotae. dėlto, užėjus litui, van 
duo begs ant lovos, bet astro
nomas, užsitikrinias, jog ta 
naktį ne lis, apgulė daržinėje.

vandens plūdosi, 
jam be perstojo 
ant jo gudribiu 

jog ira blogai, be

Apie pusiaunakti dangus 
apsiniaukė juodais debeseis, 
staigu pakilo vesulas, kursai 
nudraskė paskutinius no darži 
nes stogo sziaudus. žaibu žai
bai, o smarkus perkūnas pra
dėjo grausti ir litus kaip isz 
viedro pasiliejo.

Astronomas, kelionėje nuvar 
'ias, teip gardžei užmigo, net 
tuokart tepabudo, kad jau jo 
visa lova suszlapo. Pereigan- 
dias paszoko, jeszko kur sau
suma rasti, bet visur braidžio 
ja po vandeni, o litus smar
kiais laszais krinta ant jo. Nori 
apsidairiti, bet czebatai ir dra
bužiai ant 
o litus kerta 
ne veižiant 
Ylatidamas,
ga in szaltisziaus trioba bet kad 
brvo labai tamsu, atsidaužė 
su kakta in gembia, net jo ir 
akise praszvito kaip septinio 
se bažn’cziose; isz cz’a bego ki 
tur kakta suspaudias, in nu 
puolė in purvina iki pažas 
ežiu. Tuokart suszuko: “O ne 
laimingas juodasis jauti, koks 
tai tu astronomas”.

Per varga gudroezius atra 
do trioba, barezkina in langa 
praezidamas, kad duris atida- 
ritu. Szaltiszius nusiduoda 
mėgint, bet juokiasi girdi, 
žandus susiimdamas, isz gudro 
astronomo. Paskui po keliu 
minutu atidaro langa ir klau- 
-la. “Kas ežia naktimis baldo 
si?” — Tai aez jusu sveczias” 
— buvo atsakimas, meldžiamas 
inleiekie gre’cziaus. nes su ma 
nim blogai ira”. Ant to szalti 
szius atsako, “jug turėjo būti 
puikus oras, o jis ne miega 
da ant savo vietos.” — Ak! 
inleiekite gre:cziaus, jeigu ne 
inleisite, numirsiu isz perszali 
mo.

Szaltiszius inleido, o kad už 
dege žiburi pamate astronoma 
basa po vienais marezkiniais, 
su dideliu ragu kaktoje virban 
ti ant viso kūno, kaip apufzee 
lapas ir visa purvina. Dave 
jam tuojaus biski degtines, o 
aptrinias paguldė in savo lo
va, sakidamas: Labai man gai 
lu, kad tamista neiszsidirbai 
lig vales savo gudribese, nes 
butumi gala gavias jeigu ta 
nelaime butu sutikus tavia ka 
me ant lauku. Priminkie, ta 
mietą, sau vakarikszczia
dvieju kalba, jog jautis ge
riau žinojo apie orą.

— Aklteisibe tamista, 
tisziau, no ežio laiko — paguo 
duosiu juodus givulius, kad 
jie paeina iez didžiu astrono 
mu gimines.

Tris dienas turėjo astrono
mas pas szaltieziu ilsėtis, kol 
pasveiko. Už viską gerai at- 
liginias praezcziokui — szalti 
sziui ir i.zvažiavo savo keliu

mu-

SURINKTOS ISZ LIETUVOS
Yra tai rinkimas gražia Dainelin. 
78 pas. 6x9 coL dy± Preke 25c.

W.D.Bor:kows]d-Co., Mabaaoy City, P.

ezal

DAINOS

GERIAUSIAS KONCERTINKAS Ir Armonikas 
gausi pas mane, taipgi visokius muzik. 
Instrumentus ir lietuviškas knygas. 
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurį 
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
812-814 W. 33rd St., Chicago, IU.

Vienam mieste žmogus žiū
rint neblogo budo, jau turintis 
koki 50 metu, apsipaezeves, su
silaukė keletą vaiku isz tarpo 
ju vienas numirė. Po vaiko 
mirceiai žmogelis sau pradėjo 
iezrokuot gyvenimo begi ir sa
vo moterei jaunesnei amžiumi 
už ji sako:

— Motka! temponedie ne
gerai !

— Dieduli, kas toks nege
rai !

— Ugi ne kas negerai, aez 
sunkiai dirbu jau per daug 
metu, jeigu susilauksime di
desne ezeimyna, tai iez bedu 
vargu neiszlysim. Manau bus 
geriaueei, negulėkime vienoje 
lovoj bet dviejose, ezeimyna 
nesididine....

— Ka tu dabar plempi? ne- 
gulekim vienoje lovoj tai ezei- 
mynos mat nebus. Motere at
siliepė.

— Tik tu ezirdule nesupyk, 
aez sakau kad teip gerai, o ko 
kia tau vygada kaipo motkai 
augint daug vaiku ?....

— Kad jau tu nenori gulėt 
vienoje lovoje, tegul bus ir 
teip, bet žiūrėk kad teip dary
ta’. Motere aps'eme — negu- 
let.

Pradėjo žmones savo sutarti 
pildint, pragyveno meta viena, 
antra, treczia ir apie kaip sa
kosi netol deszimte, ezeimyna 
neeidaugina ir aeabnei sau gu
li. Kartais burdingierius lai
ke kartais ne, lankydavosi kai 
kada ir sveteliai, o žmogelis 
nuo seniai dirbo vis naktimis.

Dabar neperseniai reikėjo 
kraustytis in kitas etubae, eztai 
paprasze krauetytoja Keztija 
lietuvi, tas bekraustydamas 
kaip ten patemijo ant tos mo- 
teree, kad biski storesne, na ir 
nieko nesake, bet vyra suejas 
jau neisztyledams iezeitare:

Krauetytojae:— Na brolau, 
grąžei dėkui Dievui vieką per- 
krauicziau, ale aez mielių kad 
ir mane ant baliaus vie-gi pa- 
praezyei.

— Ant kokio baliaus ? Per- 
krauetei, tai gerai, bet aez jo
kiu balių nesijaueziu.

Tai brolau Juozai, kam 
meluoji, juk ar aez durnas — 
ar nesuprantu kad garais ka 
nore atneez....

— O! kad tu praemektai ka 
tu man plempi? Aez jau te- 
maponedie deezimts metu su 
boba lovoj neguliu, ir garai 
koki tu pasakoji. Ar tu 
paike?....

— Nevadink mane paiku, 
bet pamatysi kad teisybe sa
kau.

Žmogus patyręs kad kraus- 
tytojas jam sake teisybe, pra
dėjo neiezpaeakytai nerimaut 
eupraedamae, kad tai jo mote
re isz doro kelio isztempe ne 
kae dauginus kaip burdingieris 
kur pas ji bebnna.

Benerimaudamae, nuskubi
no pas gera savo sena prieteli, 
apsipasakojo koksai ezpoeae 
yra tarpe jo ir moteres, priete- 
lis nusijuokęs jam davė rodą 
tokia:

“Pasigaminęs kiek graezio, 
iezpilk jei kaili ir iezvažiuok 
nuo jos szalin, kada tavęs ne
bus, tavo motere pradės su sve
timu gyvent, ja aplinkiniai ap
skųs už nemoraliszkuma, gaus 
aresztuot. Matydama kad jei 
be tavęs siaura, jieszkoe ir 
szauksis prie tavęs bet tuomet 
jau mokėk valdyt”.

Ar žmogelis prietelio pa
klausė rodos? Suvisai ne.

Jisai iez miesto nevaževo, 
bet tiktai prasitraukes nuo jos, 
būdamas pas savo seseri, tai
kėsi ta burdingieri suareeztuot, 
bet burdingieris pajutęs per 
langa iezdume, toliaus gavo su- 
sresztuot, bet tapo iszleistas po 
kaucija.

Besitąsant, burdingieris pa
sisamdė advokata ir galu ga
le jau užbaiga turėjo but pro- 
vos.

Magistratas senukas iszklau- 
ses svietku ir to žmogelio pa
siskundimo kad per 10 metu 
nelytejes savo boba, nuspjovė 
ir liepe eiti namo gulėt vieno
je lovoj, ne dvejose, tai pas 
boba nesilankis svetimas nie
kas.

Szita atsitikima iezgirdes vie. 
aas lietuvis galiūno bartende- 
ris, atėjo kada žmogelis iszsi 
gert, paklausė: “ar teisybe kad 
turi savo name nesmaguma”. 
Tai žmogelis su aszaromis, mi
nėdamas ezventuoeins ir paklot 
prakeiktuosius, skaudžiai nu
siskundė, kad jisai jokiu budu 
negalėjo tikėt.

Kad perleidęs metu penkes 
deezimts koki

Nepatyrė būda moteres visoki.
Kaip iez pradžios užsikarsz- 

ežia ves buvo žadejae pameit 
daikte negyvent.

Dabar susiejo vėl sau bun ir 
praded desperacijos iszvengt.

Gerbiamie “Saules” skaityto
jai, jus atsimenate, kaip anuo 
tarpu Gloverso Mainieris aiez- 
kiai nurodė, kad stubose gy
vendami burdingieriai, buna 
tankiaueei toki, kaip vuorai 
kurie inpainioja muselia in 
vortinklius ja nei auka ūžte 
rioja tarp plonu tu siūleliu; 
taigi ir dabar czion mat bur- 
dingierelie nei ansai vuoras ta 
moteria invijas in vortinklius 
smarkei supainuojo, ir kad tik 
atsipainiotu. S. K.

po 
sa 
at 
pa

Gera rodą
Dvi seseres giveno po vie

nu stogu ir turėjo abidvi 
kūdiki labai panaszius in 
ve, jog nebuvo ju galema 
skirti, jagu vienokei buvo 
redita.

Viena karta pasidarė dide 
lis armiderie. Tėvas dukteriu 
inbego in stuba ir klausia, kas 
pasidarė ?

Abidvi seseres žlumbdamos 
tarė;

— Ah! teveli brangus, di 
dele nelaime! nesziotes mudvie 
ju vaikus sumainė, dabar ne 
žinome katras katros.

— Tilekite dukreles ir ne 
verkite, tari tėvas. Tiktai man 
tikrai pasakikite, ar judvi žino 
tia, jog nesziotes vaikus per 
maini?

— Žinomia tikrai atšaki 
žlumdamos seseres.

— Na, tai mano dukreles, 
asz duodu rodą, tegul neszio 
tęs velei vaikus atmaino, o ta 
da turėsite savo tikrus 
kius.

Geras žentas.
— Kaip, daktare, ar 

uoszve persirgsi
Daktaras:- Turėkime 

eis viskas kanogerausia.
— Ar gal padžiaus pancze- 

kas ?

vilti,

Skundikas.
— Ueztikrinu poną endžia, 

jog kolojo mania priesz vi
ens, veluk, kad jis butu man 
davės per snuki.

Apskustasis:— Tai kam tu 
man tada teip ne pasakei, bu- 
cze noringai rėžias tau per snu 
ki.

Ne tiki.
— Praszau loekos pono ma 

ne biedna paszelpti keleis cen 
tais.

— Ateisi rito.
— Kad rito poną iszpar- 

duos szerifas tai nieko ne nau
dosiu.

Iszlupo.
— O ka, matau sugrįžti no 

dentieto.
Ar isztrauki ?
— Teip, isztrauki, du do

lerius.

Gerai atsake
Seda einikinei prie Kaziravi 

mo ir vienas ateiliepe.
— Aez viruczei isz laik pa

sakau, jog turime nesibarti 
ba aez tuojaus koloju.

Antras: — O aez jagu kas ko 
loja tuojaus duodu per snuki.

Amerikinis bolsas.
— Ei boise kaip tavo var

das?
— Aj do no!
— O kaip papis ir mama ta 

ve ezaukia?
— Papis szauke gadetnu, 

o mame biczium.

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

„DAKTARAS“ 
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

Mano teta 
paeina isz

Karalina Slaveokiene 
Kauno gub., Užventos 

miestelio, 4 m. kaip amerike turiu 
svarba reikalą ji pati ar kas kitas 
praszau atsiszaukt ant adreso.

O. Kareiviene
Box 22 B. Herrin, Ill.

ŠITOJ KNYGOJ ' „DAKTARAS" netik 
pamokina kaip Ir kur nuo visokių ligų gerai 
Išsigydyti, bot teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina lr kaip nuo visokių 1 igų 
apsisaugoti.^ — .

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytišku gyvenimų ir 
alSklal, atvirai tolp Išdėstinėje, 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 llliustruota puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES^DALYKUS ^„Daktaras" 
nemažai rašo. „ _

YPATINGAI "serganti, nusilpnėjg? sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ilgo* 
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi lickarstas, reikia perskai
tyt knygų „Daktaras", nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išsi
gydė. ~~ ~_

. TODELTkad ’ta'knyga del labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų ųž prl- 
siuntlmų.^ ~ ®

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip-

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

TEMYKIT VYRAI*IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, Ateik.
O Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto Iki 4 po 
pietų. Nedėl. iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 
fl iki 8-

UETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausias sumas 

piningo iszlaimeja provoss 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
154 Nassau Street

New York, N.Y.

KUR BUNA
Mano sesuva Jieva Uliokiute po 

vyru Medelinckiene, paeina isz Su
valkų gub., Mariampoles pav., pernai 
gyveno Najorke o dabar nežinau kur 
praszau atsiszaukt ant adreso. ( (jg oą) 

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

Simanas Pecziulis paeina isz Su
valkų gub., Sejnu pav., Peleliu kai
mo jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso,

J. Karalunas.
79 Beaver St. New Britain, Conn.

Į PUIKUS SKA ITYMI 
NAUJOS KNYGOS
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Aysidirba senos maldaknyges istoiibn 
natos ir laikrasczei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Draugas, Tėvynė ir Lt 
Priaiunsdami knygas apmokekyte pusto a 
ekspreso kasetos. Adresas:

Lltbaaniaa Bindery,

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

kornus ant kojų, tai gausi po 
5(1 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. — Raszyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialiste 9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg

Brooklyn, N. Y.

638 Penn Avė.
S Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

Dr. Kolcr garsinasi tavo tikra pravarde ir tfiri 
javo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visnose Varšavot ligonbuČiuose, o paskuti* 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbntyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri' 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILI išgydan vartodamas gyduolę 606, dide
li išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį, jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 
ateik, o nžsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitos 
ažkrfisi savo liga.

Nenatnrališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bfl 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPERI 
ir kt. išgydau į 10 dienų, o jei ne, tai pinigui 
sagrąžino.

NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei 
nančias iš S AUŽAG YSTES prašalina Jį t8 dienas 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriško* 
spčkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok 
ba rrusilpnejimą reikia pergalėti, kad vėl galėturr 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba snsitraukimą šlapumo ka 
nalo išgydau | ai dieną ir tai be skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai 
I 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nno korių randas 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimą: 
nusišlapinimo (perščjimai) IrdesStkai kitu ženkli 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus. Šunvotes, perauga* 
Bakus, niežas, parkas, skrupulus ir visas kita* 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraaje 
išgydau trompam laika Ir ligoniui nereik per 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryA IU 8:30 vakift 
Pėtnyčiotnit IU 5 poplaL Nedaliomis IU 7 

popM. AielUl (uolaus.
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9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi
tos knygos preke tiktai 25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas’’ “Apie 
Ragana, karalaite ir aficienu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o,

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis’’ “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi’* “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o,

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25c

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25c

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

Skaitykite!
minėta knyga, 

38 knyga až 51.
“ . Mes 

siusime knygas per paozta ir 
apmokame visas kasztas. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Kaszykite szendie, Adresavokit

W. D. FOCZKOWSKI-CO.
Mahinoy Gty, Pa.

gaus 5 isz virsz-i 
arba $1.25 vertes knyga 
Raszykite kokia norite.

o 
X o 
X o 
X o 
X o 
X o 
X o 
X o

o

o 
s o

o

o 
1 o 
1 o 
X o 
I o 
1 o

o

o

S
•■oMoHoaoMoHoHoaoHoHolioao,

i 
I; 
f 
į
X 
i 
i

X 
i į 
į 
i 
i t 
I 
± 
i 
I 
1
T 
i 
T 
?

i: 
i į
i

i

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK 5125,000. SURPLUS LR PROFITS 5300,000.
Su v. Valst, Randas turi musu banke sudėtu piningu.

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 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subatomis 9 lig 12-adL
W. H. KOHLER, Kasierius.

A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., - Chicago, III.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir 
moka už juos 3 procentą.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus 

ant lengvų išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose 

bankose. >
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- 
SIUNČIA pinigus Į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai- 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio 

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

pigiai.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen

to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidė- 
jimą ir išėmimą.

Rašydami adresuokite šiteip:

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

i
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JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000 
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU.

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

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

vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba syfilK 
Triperi, arba gonorrhoea, Nueilpnelma, Abel- 
na pragaišti špeku. Pragaišti gyvybes sky

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

Tūkstančiai vyru atjrava sava tobulą sveikatą, spėkas 
Ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
"inoti. Netrotikiet 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 alškeie sava varda, pa
varte 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.

Vartas ir pavartč...........................................................................

Adresas

Stejtas



W. RYNKEWICZ1US
.. NOTARIUSZAS..

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

.......PO PBIZURA BANDOS......

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

Paszportus del keliaujancziu pa
rūpinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkoroziu ‘ ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greicziause 
ir pigiause.

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

Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyseziu 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.

Skaitykite! Idant padariti vietos del rudeninu 
ir žeminu tavoro, tai iszparduosim 
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.
— Truputi pasnigo praejta 

nedelia.
— Dr. Basanaviczius surinko 

apie 80 dol. ant tautos namu.
— Szendien rinkimai mies- 

tiezku -virszininku. Duokit 
baisa ant W. D. 'Bccrkaccko 
ant korcdmono.

— Praejta petnyczia szeimy- 
na Antano Valircziaus gyve- 
narcziu ant Spruce ulicziof 
vos iezsieaugojo nuo užsitruci- 
nimo valgindami žuvis isz ble- 
eziniu. Ant gilukio daktarui 
pasisekė visus atgaivint in lai
ka.

— Knauczius Kazis 01- 
szcwskis sudeda szirdinga pa- 
dekavone daktarui Petrikui, 
už iszgydima jio kūdikio kurk 
buvo mirtinam padėjime, bet 
per C. Petriko prižiūrėjimą Ii- 
kos visiszkai iezgydytas.

— Szendien rinkimai, bal- 
suotuojiai pirmo vordo bal
suokite už W. D. Bcczkaucka 
ant korcelmono, o jaigu liks 
aprinktas tai neeigailesite.

— 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)

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

SHENANDOAH, PA.
— Motiejus Levickis, 48 me

tu senumo likos pagautas per 
puolanczes anglis Indian 
.Ridge kasiklosia ir pavojingai 
sužeistas.

— Juozas Milleris, 32 metu, 
szokdamas ant tavorinio trū
kio, paslydo ir puo’e po ratais. 
Nabaga supjaustė ant szmote- 
liu.

— Daktaras Jasinskas per
sikraustė isz Titmano namo ir 
Dunlap narna ant virszaus 
Trust Co. Bankos. Su dakta- 
r’szkais veikalais nusiduokyte 
in nauja vieta. Reike ir tai 
primint, jog Dr. Jasinskas yra 
geras daktaras (2).

Scrantou, Pa. — Darbai 
gerai eina, uždarbiai nevieno- 
ki.

— Oras szaltas.
— j- Atsiskyrė su szuom 

svietu, 25 d. Rugsėjo 1913 m. 
Kazimieras Kaminskas, paėjo 
isz Suvalkų gub., Griszkabu- 
džio kaimo, 62 m. amžiaus, 
Amerike pergyveno 26 m. ne- 
ženotas, paliko dideleme nu
liūdime seseri ir ezvogeri.

Lai silsi amžinam pakajuj.

Great Falls, Mont — t 
16 d. szio menesio. Atsiskyrė 
su szuom svietu Wincentas 
Noiwaieza, 18 d. likosi palai
dotas su bažnytinėm apeigom 
velionis paliko dideleme nu
liūdime broli Amerike mote
rį Lietuvoj ir senus tėvelius, 
velionis buvo 37 m. amžiaus, 
paėjo isz Kauno gub. Lai eil- 
siei amžinam pakajuj.

Coal Dale, Pa.— Pas mus 
apie Coal Dale darbai ejna la
bai gerai; diena ir nakti dirba 
uždarbei geri ir darba norintis 
gali gauti visada, tiktai su szei 
mina sunku gauti stubas, no
rint stubas stato bet visos -pil
nos, daugumas da buna po 2 
familijes daikte. Coal Dale 
seniau apsigivenia Lietuvei ge
rai laikosi, turi savo locnas 
stubas, ir labai grąžei iizpuosz- 
tos, vienu žodžiu, labai gražus 
mieecziukas per tai kyla given 
tojei auksztyn kad geri uždar
bei ir paczedumas, tai daro. 
Kas ant atejties rūpinasi,1; turi 
gražaus graszio susikaupines 
bankosia. Teipogi nevisi vie
nos nuomones ir Coaldelie dau- 
giausie atsižimi nevede gave 
savo užmokeste, sėda prie ka- 
ziru ir rudis suramite atejna 
in pagialba. Tai-gi per viena 
naktele pasilieka pono kiszenei 
tuszti, stala pabrcziaves bėga 
namo. Yra gana ir prcziuotu 
kazirninku, bet mažiau, tai-gi 
parėjus in stuba “gaspadine 
valgit neduoda sako: buvo pė
dė užsimokėk už burda”, o cze 
graszio ne ira neieigiart ne pa- 
valgit. O ka darit, pasiverczia 
in lapia keli, ejna in szantes 
žasu pjaut, jau trumpam laike 
vieno gaspadoriaus 2 žąsis pa
griebė 4 szie ir daseke ant ry
tojaus, bet žmogus nenorėjo 
paduot in suda, tai lt putes na- 
mieje užgadino visi 4-ri po 2 
dolerius piningąja; kožnas po 
1-na kvoteri aluczio ir po 
kvorta dektines. Pralejdus 
apie 3 nedelias praejta petny 
ežios vakara ir vėl lapute gas- 
padoriaus dvi ir kito viena isz- 
nesze kas žin kur. Da pedsa- 
kio nesurandama.

— Musu miestulis nedidelis, 
Lietuviu szeiminiu yra apie 
115, nevedusiu apie 40, galiu 
sakite sutikime gyvena ir nesi- 
provoje, tankei kad ir susi
pyksta ir vėl susigadija — be 
sūdo. Pas mus neyra giaros 
jannumenes kad parengtu pra
kalbas ar kitoki pasilinksmini
mą ant to neyra pirminiku; lai 
ku bėgant gal atsiras ba jaunu 
mene da maža.

— Dabar pabriesziu ap:e 
parapijos stovi. Czionai Coal 
Dale parapija, susitvėrė jau 
treti metai, bet sulig sziol ma
žai kyla. Lotai del bažn'czios 
statimo nupirkti ir iszmoketi, 
labai gražioje vietoje bet pi
ningu ant statimo bažniezios 
kaipi nėra. Per storone 5-6 
parapijonu ir guodotino Kun. 
P. Gudajczio per susirinkimus 
ir per stubas ejnant prikalbita 
darbininkus kad duotu ant 
menesio vienos dienos uždarbi. 
Per viena meta laiko t. y. nuo 
Majnieriu $2 50 o nuo Leberio 
$2 00 tai-gi po kiek kartu ėjo 
guodotinas prab. Gudajtie su 
komitetu per stubas raszida- 
mas vardus. Ar mislinate guo
dotinas skajtitojei szio laikraez 
ežio kad daug rado pritarėju 
statimo bažniezios ? — puses 
parapijonu nebuvo pasirasze 
duoti fz'ptus, bet kada pasira- 
-ziusiu sziptus prisiuntė kuni- 
guj ir komitetuj isz kompani
jos, tai dabar ir kiti jau prade
da prisidėti bet nevisi ira to
sios puikios nuomones. Yra 
tokiu, ka turėdami Dieva szir- 
dije, visoms pajėgoms neatsisa
ko ir aukauje kaip galėdami 
ir trumpam lajke prrdeeim 
skliapa bažnytėlės ligyti atej- 
nanti menesi. Bažnyczia bus 
isz lentų prekuos apie $13,000 
kantraktas padaritas. Tai ko 
kios naujienos musu padaugė
ja. Coal Dale parapijonas.

Dingusios slapti bes
S noves gadn eje, givento- 

j“j žemiszko skritulio buvo 
daug pramoningesni ir d. u- 
giau turėjo lavumo, negu ežios 
gadinęs giventojej o tas liud:- 
ja visokios užlikos, stovilaj ir 
t t, apie ka raszo ra‘ztininkaj 
praėjusiu amžių, o kuriu raez 
tai ant naujo sutverti, tai jau 
pražuvia ant amžių. Paimki
me ant pavejzdoe: grijkiezka 
ugai. Buvo tai masa d-gauti 
vandemje, su kuria tai ugnia 
d-g'no neprieteliszkus Ivjvus.

O norint nei szia gadinia tu 
rime davgibe uszsidegancziu 
medegu ir daugelis tekniku 
dirbo taje masa — ‘‘grajkinia 
ugni” let neatrado spasabo. 
Senovės mtkeikonaj turėjo 
spasaba davimo artaunumo va 
riuj. Senovės kapininuose ran
dasi kardaj isz vario, katrie la
bai miklus ir artauni, teip 
kaip geriausias plienas.

Ve’ej kas kiszasi visokiu se- 
nososnuedu— tnc’znu, ko
kias naudojo L c ista, Lukre
cija, Borgia, ir da szedien liko 
si slaptibia, o tirinejimaj ke 
miku buvo ant tmzczio. O 
kaip Amati. Stradivari dir
bo skripkas — ne žinia, norint 
dirbo ant to paties pavidalo, 
naudojo medi isz senu medžiu 
bet balsas tikrųjų skripku, pa
dirbtu per Amati arba Strad’- 
vari ne buvo. Kemikaj ne ga 
Įėjo suprasti slaptibes lak-e- 
rio, kokiom t ejej mejeterej pa 
vilginejo skripkas. O kas ki- 
szasi malavoniu ? Ira tai la
bai ludna, jog rekurios artisti 
nes malavones, kaip ar a Me- 
karto in keloleka metu mala- 
vone no audimo dingo ir kad 
ir da szedien randasi užlika 
tuju abrozu, tai jau neturi to 
jo skajetumo, kaip turėjo. Pa 
veikslaj-gi isz kapininu egip- 
tiszku, malavones isz Pampe- 
jos, darbas R-ifaelans, Mikolo 
Aniolo, da lig szedien skajstu- 
mr s stebėtinas uszsilajki. Slap 
tibe pritajsimo dažu dingo ant 
visados.

Stebemes isz iszradimu dvi- 
deszimto szimtmeczio o pasiro
do isz atrastu užliku jog priesz 
tuketareziu metu szitss femisz 
kas skritulis buvo gal labiaus 
užgiventas o ir visokiuose isz 
radimu ose turtingesnis!....

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietoviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztas 
mes apmokame,

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

Ant Konselmano Pirmo Vordo

W. D. Boczkowski
Demokratu Partijos

Moterių
Siutai ir

Kotai Overkotai

Musu Pecziai
“MODEL KEYSTONE

.26c.

q 
5

Su guodone, 
Mrs. P. J. Phillipa 

1422 Sweetland Ave*, 
Scranton, Pa.

Liotuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortea ant geriausiu 

linijų’in ir sz lietuvos. Siunozia 
Piningus in v sae dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabent’ isz Lietuvos 
savo gymines ar p ižinstamus 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 Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, 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 Kejentalnus dokumentus.Lietuvai 
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Geri Siutai ir Overkotai yra jumis geriausi. Gėriai: 
iszrodo, gerinus nesziojasi ir gvarautinam kožna Siutą kat 
yra padirbti isz giaro ceiko per atsakanezius kriauezius 
Užsimoka pirkti giara drabuži.

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

DR. J. W. ZIGMANTĄ 
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre,Pa.

Spccialiszkal G) do Visokias Lygas. 
Vyru Moterių-Valku.

Pabaigęs Mokslą Medlco-Ch Iru rukai 
Kolegija Philadelphia, Pa.

t PRIIMA LIGONIUS...
• S LIG 10 AD. PRIESZ PIET.

2 LIG 4 POPIET.
“ 0 LIG 8 VAKARE.

Kita dėkinga motore 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 adgalios. 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
158 S. Washington St. 

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

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

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudorosioe,
Priepuolio.
Gvarantuotaskad 
iszgydys arba 
pinigai atgal.

PREKE 25c.
Sudaryta...
Dr. W. Glbonltch’o Iri 
Maskolljos. Vienatine 
Agentūra Pennsylvania

GAVĖNAS, P. H. G.
WARD DRUG STORE 

ST., SHENANDOAH,PA. 
inie Agentu Ir duodame

...DIREKTORIAI...

D. .M Graham Prezidentas. C. E. Adams, Vice-Prezidentas.
D. F. Guinan, Kasijerius.

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

Silpnos Moteres
Yra daug 

moterių kurios 
yra silpnos, už 
tai kad } ra 
“silpnos” ir 
ateina pas ma
no turėdami 
vilti kad asz 
esmių padėji
me jias ISZgy- Dr. O’Malley Specialistas 
dyt. Yra daug moterių kurios paezios 
save nori iszgydyt. niekam nieko 
nesakydamos, imdami kokius paten- 
tavotas gyduoles nog katrų visai 
reiketu szalintis.

Jaigu kenoziate ant bile kokios 
nors ligos, nesisarmatinkite jumis 
jaigu mes teisybe pasakome. Mes 
jumis iszaiszkinsim 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 motore isz Scranton, 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 isz^ydet mane 
nog rupturos, kuria turėjau per kel
etą metu, ir rekomendoju tiems kurie 
nori būti isz^ydinti be peilo ir pavo- 
jing° pjaustimo, idant prie jus kreip- 
tumet.

LOXOL

n-expelleWU MUlhIM I į J 
>7. ALCOHOL’;-, 

FA4B1CHTER4 Co į ii? 
NEW YORK /P,

!Į

K

Skausmas, 
diegliai, nepa- 

S? stojentis skau
st smas. Sunku 
pf paneszti. Kaip 
g. tai linksmai 

nog to atsikra 
tyti. Neviena 

B gyduole teip 
[g patino kenten- 
® ežiams kaip 

garsingas žino 
mas “ANCHOR

II PAIN 
EXPELLER1S” 
del rumatizmo ir 
irnerviszku skau
smu, nesiranda 
geresnio.

Darykite Prietelius su Savo 
Piningais

Dekite piningus in Merchants Banking Trust 
Co. banka o rasite prieteli kuris jumis prigel- 
bes laike reikalo. Musu depositorei yra musu 
prietelei ir mes visada bandom jiems prigelbsti.

Busime jumis dėkingi už padėjimą savo
piningus in musu banka, arba jaigu kitus pri
kalbėsite "kad deitu savo paezedžius in muso 
banka. Užpraszome visu idant prigialbetu 
mumis dasekti milijoną dolerini skaitlį.

Mokame procentą ant padėtu piningu ir 
iszmokinarae jus kaip czedint piningus.

Banka yra atsargiausia ir geriausia vieta 
juso piningams.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY^PA.

Vyriu
Siutai ir

Žinote kad musu Pecziai 
randasi daugybe namuose Maliauo- 
juje. Kožnas karminas žino apie 
Pecziu Gerai kejra ir giažia. 

iszrodo. Atyduodam piningus jaigu nebusite užgauedintii 
Visiems tie Pecziai patinka.

i -i o . v Mahanoy City, Shenandoah, 
VjrLUIlclll S Mt.Carmel,Landsford.

No, 6
Nusipirkite saa keisti 
Bateliu
WORKEVICZIAUS NO. I, 
Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Buteli, 
Teipgi ežia gausite ir visokio 
butu gėrimu. Ateikyte dabar 
prieez laika,, duokite tavo 
orderi o bus jums pristatyta

498 W«st UehiH in.

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA 
Laivai plauke tie‘og tarpe Rosijosir 
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgre- 
ieziausi Rusiszki Imperaliszki Paczta- 
vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai. 
Buflflia, 10,000 tonu. Kursk, 13,500 tono. 

( zur, 13,000 tonu.
Id Botteidama in V dienas be persėdimo. 

1 1 dienu be persedimo In Llbava.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA 

$111410 Treczlos Klasos 833.00 
845.00 Antros Klasos $50.00 
$65.00 Pirmos Klasos $<5.00

Laivai iszelna kue antra Subata,aple dan- 
giauo informacijoe kreipkltes pas
A. E. Johnson, GcneralP.Agt. 2< Broadway 
New York, N.Y. arba nae vietinius agentus. 
Kusslan American Line—PierSlaL Street

‘APSZYIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga

palytinti daug isz Lietuviu praeitea 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

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

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramskl, 943 S. 2nd. St., Phlla. Pi.

i
h

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

barsiu Lletiivlszku-Lenkiuku Valih.

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 (]6 oj)

L. Bogardus
80 Main St.

Torrington, Conn.

Negirdėta naujiena!
Portretai arba s’eainiai žmo

nių pilezerei padaromi ant 
drobes už v’era doleri. Nebi
jo mazgojimo, szluoetymo ir 
saules turi 20 coliu ilg;o ir 16 
coliu plcczio neskaitant f-emo 
Tokiu dailiu ir panaszumo pil
nu portretu retai kas turi 
Lietuviams žydeliai padaro 
portretas su kreida ir niekam 
nevertu’, bet atima brangiai, 
Musu szitie portretai yra 5 ir 
6 dol. verti. Tik dvi nedalias 
duosime teip p igiai ir tik ‘ Sau
les’’ skaitytojams. Ne-kaitar- 
ti “Saules” lai nesiurezia foto
grafijos. Skaitytojai turi sy
kiu su f dogui f ja prisiųsti ir 
-zi apgarsinima Fotognfja 
galite siųst savo, tėvu ar keno 
kito. Mes ja sugražins’me sy
kiu su portretu. Jei daugiau 
ypatų tai po 25^ pridekyte.

The Artiste portrait Co. 
1650 Fulton St. Ch cago, III

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti iums, kad 

jau afznesu daugiau nelocmniku nevirezininku,ne darbiniku 
‘ All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoj vietoi

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

Reikaluosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažistamo ] 
tokiu adreso-

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. A Carson Sts; S.8. Pittsburgh, Pp.

P*'

Temykite.
Lokalia No. 1333 U. M. W. 

i f A. iez Mthinoy City per
maino savo vieta susirinkimu 
isz Co-operative namo in 
Knapps narna (gymiui Mer
chants Banko) ir visi susirin
kimai cz'onais atsibus, todėl 
sanariai apie ezita nepamirez- 
kite. (g6 oą)

Jos. HAlerbach Sek

Ant pardavimo
Parsiduoda pikeziarne, ge- 

roi vietoi apgyventa, parsi- 
duos už p:gia preke, jsgu ka= 
nori pirkt tegul atsiezauke ant 
adreso.

Jos. T. Praksytis Studio 
442 Centre st.

Fieeland P».

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 gromatfms su auksotom lite
rom ir parduodame po ICc už viena.

Jaigu ne turi mano kataloga tai 
prisiusk už 5c. 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- 
skaitiniais ir dainomis su drukuotais 
aplink konvertais, tuzinas 25o. penki 
už $1. Sztornikams, agentams ir 
fiedliorems parduodu visokius ta vorus 
abai pigei. Reikalaukitia visokio ta

voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas tavorus, adresas:

W Wairlolio 112 6r,nd street Wi ffaiuEIIS“ Brookltn. M. Y.

,,,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, I 
visokiu žeminiu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir trumpu kotu 
ir šutu, visokiu kaldru, blanketu, paduszku, plunksnų irt. t. 
Tlhn Ulnhn f ^*Pas mus dirba Lietuvaites.

n T H 1 122 W. Center Str.
MHJ UiJHJlJ Į . Mahenov City. Pp

Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkafi 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Kztoruose ant pardavimo, kad^musu 

l tautieczei reikalaudami galei-u^nusi- 
pirkii ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raižykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyU 

I musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
i kurias mes gvaran tuoj ame.

Egiutero No.l............................. ..25c.
Egiutero No. 2......................... ......
Zmijecznik........... 25c., 60c. ir f 1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meszkos Mostis........ ......................25c.
Trejanka.........................................25c.
Linimentas vaikams......................25c.
Gyduoles nuo Kosulio..................25c
Liepiu Balsamas...........................25c.
■Anty-Lakson del vaiku............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių. 25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35r. 
Vandi?o nuo Akiu...................... ...25c.
Ugniatiaukis................ . ...........
Skilvio Laszai...................... ..25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

Gyd. del nemaiimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apetabdymui Galvos

skaudėjimo........................................10c. H
kastai nuo Dantų.............. ......   10c«
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų.................................  25c.
Geležini* sudru t in toj as sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto...................15c.

•Gyd. nuo Grippo.......................$1.26.
Plauku apsaugotojas.................... 50c.
Muilas del Plauku.......................10c.
Milteliai nuo Kepenų...................35c.
Rožes Bahamas..........
Kinder Bahamas........

' Bobriaas Lamai____________
Ssvelniutojas...................................35c.
Kraujo valytojas........................$2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

j as Vaikus.............................$1.25.
Pleisteris (Kaszlavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams........................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Aueise....... 25c.
Gyduoles nuo Riemens.........-....... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-... -15c. 
Inkstu Vais’as.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ..................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

a balnai skausmo ir skar būtis $1.25. 
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00,
Gyd. nuo Dedervines........ . ...... $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligoj $o.00.

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

Pasiusim kiekvienam Puiku Veidrcdeli (Zerkoleli) ir naudinga. 
Paketbuka su i'žraszu Knygele, kuris prisius irvnis 10 adresu 
savo pažystamu ir marke už 5c. i] rtclej’mui jas’untimo kasztu

Adresuokite sziteip:

A.GROCHOWSKI & C0.,Ccr'BE£“8- sts;
’ tROORLYN, N. Y.
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Naujas Iszradlmas 
Apraszima siunozia dykai 
Kaip galima apsaugoti no li^u ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas 

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

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Komu užtrinu tik 5o. Mes 
turime apie puse milijono laiszku su
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Ant Konselmano Pirmo Vordo
Mike Gavula

Demokratu Partijos

Pirsztinesir 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 8t.

Pasarga
Petras Balcziunas atvažiavo 

iez Lietuvos ezeszi menesi ad 
galios pas savo szvogeri F rana 
Janulevicz’a Mahanoy City, 
pabuvo pas jin tiii menesius, 
neužmokėjo nei už szipkorte 
nei už pragyvenimą teipgi ap- 
ekraude ir kita žmogų.

Franas Januleviczia 
Mthinoy City Pa.

Lie’uviszki,
Lenklszki Ii

Angliszkl
KATALIOGAI.

Aimoniku, skripku, kliarnetu, kornetu, 
fleftu, mandolinų, gramafonu, Ijetuviszku ir 
visose kalbose rekordu del gramafonu ir 
daug kitokiu muzikaliszku instrumentu, 
naujausio iždirbiino (kukuojamu maszinku 
laikrcdžiu, laikrodėliu, elektrikiuiu k’szeui- 
niu lempukiu, žiedu, britvu ir daug kitokiu 
daiktu. Jaigu norite gauti musu visus ka
ta 1 i ogus tai piisiuskite už 10c. markiu.

K. J. Kraucheliin Co.
1*20 Grand Street ... Brooklyn, N.Y.

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

. FIRST ’
NATIONAL BANK

MAHANOY CITY, PA.• 7 . •

| turime apie puse milijono laiszku su 
' padėkavonem s nuo žmonių visokiu 
! tautysoziu. Raszykite tuojaus aat 
adreso pas Specialistus:

Dis. Brundza & Co.
B’dway & So. P-th. Brooklyn. N.

Tie
Pr.

Ant pardavimo.
Puikus salunas Juozo Mcc- 

kaiezio po No, 330 W. Mnhi- 
noy, Avė. Mthanoy City, Pa. 
Apgyventas vien Lietuviais, 
Lenkais ir t. t. Yra tai gera 
proga katram isz Lietuviu ap
imti ezita puikia vieta. Apie 
daugiaus daeižinokite pas

Juozą Mockaiti, 
830 W. Mahanoy, Avė.

(•j -|) Mahanoy City, Pa.l

Parsiduoda Lotai
Angelskos gazietos iez Potte- 

villes p-anesza kad arti Port 
Carbone, Pa. atydirys naujae 
kasiklas. Ten randasi jau dau
gybe ateiviu kurie pirko lotus 
ir pastate daugybe stubu. Dar 
yra keletą geriu neiezpaiduotu 
lotu kurie persiduos už “kesz” 
arba ant lengvu mokereziu. 
Apie daugiaus kreipkitės tuo- 
jaus pas (o6 oj

J. Žemaitis
315 S. West St.

Shenandoih, Pa.

AR TURI KATALIDGĄ?
W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-^GRABOR1US>

Vrkiv.y i

Laidoja Kunus Numirusia, fatlpo- 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinfjiir' 
Krausto Daigtus ir L L Viską silici* kr 
negeriauee ir puikiause. Ruvim mirei 
reikalais kreipkitės par jin c tarifu vii" 

ožganedintaii.
620 W.Cnatra St

VlRII KNYGŲ nuo 
■ seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
Tik iškirpę! Šitą apskelbimą ir, 
prisiųsk drauge su savo adresu.

MYLĖTOJAI MUZIKOSrčia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišku, adresuokite:

M. J. DAMIJONAITIS 
MAIL ORDER HOUSE

812-814 W. 33rd SI. CHICAGO, ILL

Titulas szitos bankos 
yra; kad ligiai fu 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.

L1GIAI SU VISAIS

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal, Teipgi siunozia 
piningus už žemiauee preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas sr re 
svetimu pininga paskirta siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kaaoije, taigi meldžia visa Lietaria 
atsilankitie arba atslszaaktie per 
laiszka su minėtais reikalai*,

Su godone

INTEREST PAID ON SAVINGS 
&. CERTIFICATES OF DEPOSIT ’

II Viktoras Lapinską?] 
| 601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City,Pa.

J as
ui Li 
Amen 
ymkyti 
ba net’

Pirn 
padaro 
amerik 
tokiais 
raos an

Berg 
daliko 
ydant 
met.

Mei 
me da 
dairytit 
mes tai 
tavei tr 
silaikyt 
peras ] 
draogy

Tikta:
Savo.




