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KAS GIRDĖT?
Skaitome laikraszcziuose kad 

Maskolijos Vokietijos arba ir 
Austrijos valdžios apmoka 
žmonėms už bent daigtus pa- 
ymtus o net gelbsti ir likusias 
naszles su siratoms kuriu duon 
daviai pakliūva in kare.

Tas neteisybe. Valdžia už 
deda tam tikras ant gyventoju 
mokestis, ir apmoka patis žmo 
nes naujais padotkais, o val
džia joki gera nesuteikia žmo 
nems apav> inklampinimo savo 
pavaldiniu in sunkesnes mo 
kestis.

Laike japonines kares Lie
tuvoje ūkininkai mokėjo: už 
kiekviena arkli karve ir kiau
le po 7 kapeikas, už avis po 5 
kapeikas, del senu saldotu pa
ežiu ir vaiku po 7 kap. nuo 
margo ir, tokie pinigai veikiau 
sei po davimo žine ūkininkai 
turėjo sumoket.

Taigi aiszku, kad visos vai 
džios bedas sumano tiktai pa 
daryt, o aplopyt ir sutaisyt tu
ri pats gyventojai.

Jeigu kunigas nenorės ju pa 
klausyt, tuomet sufragistes to 
sztamo, gal pakiszt neprausta 
liežiuvi valdžiai, ir daryk ka 
bedarans!.. Faktai: kad teip 
.buvo Mariampoleje su davat
kom geram kunigui a. a. Mi 
liauskui. Netikusi davatka 
Agote kad paskundė ta kuni
gą žandarams, tai- Marijonu je 
nerolas kunigas Jurgis Czesna 
ledva žmogų iszgelbejo, galop 
inirszo ir be czėso geras bažny 
ežios darbininkas numirė.

Tokie tai vaisiai isz davat
kų tursavimo jau buvo ne vie 
nur, o ateiteje ju bus daugiaus

Laimingesni kunigai kurie 
tu iszperu prasilenkia. — S.K.

Austrijoje gyventojai nu
alinti, vyrus iki 50 metu senu
mo visus gabena ant skerdy
nių, moteris ir vaikai daro riks 
mus szaukent — '‘szalin su vai 
na, duokit mums duonos, nes 
duondavius mus atimat.” Mote 
ris puolasi ant treinu kureis 
isz veža j u vyrus in kares lau
ka. Suprantama kad tai žmo
nijai baisioji prie tokiu aplin
kybių sudnoji diena.
s Czekijol pūtis zapasni karei 
viai nenori valdžios klausyt ir 
cit in kare.

Prie tokiu aplinkybių gali 
iszkilt tikroji revoliucija.

Po užsibaigimo dabartiniu 
žmonijos skerdimu Europoje, 
reikes darbo, bet ranku što
kas, reiks padotku lopymui 
skylių kurias dar padaro, ne
bus kas kad mokėtu, dirvoms 
reikes artojo, tas kapuose, li
kusiems siratoms moterims ir 
mažiems vaikams, reikes gel
bėtojo, maititojo, tas miegti 
kapuose jau be rupeseziu ir 
vargu ilsisi, ant galo ugi reiks 
ir mergoms jaunikiu, nes ženy 
bu nersztai nemirtini, mergos 
kovoje nekrito, ju bus pakak
tinai, bet jaunikiu neesant, 
daugelis turės pasemt, o tuo
met bus davatkiszki pūdymai

Kunigai kurie in davatkas 
žiuri kaipo in žmonijos tingi
nes, jie kaip kad Suvalkų gub. 
Rudaminos parap. kunigas 
Karuža ju kaipo liurbu ir tin
giniu nekenezia teip eiti dirbt, 
o paskui Dieva pagarbint, tie 
bus nuo davatkų, užpuolu spa- 
kaini, bet kurie kaip žinome 
davatkų veistojai kurie ežiuo
se ir praeituose laiKuose jas 
kas nedeldieniai spaviedojo, 
piie kominijos net kai kurias 
kas dien priiminėjo, tie tai tu
rės su jom po vainai triubeliu- 
ko tiek, kieK senovės padles- 
nas girios Alytiszkes Kartape- 
lis su girinem stirnom. Jeigu 
jau kunigai tie pailsę norėtu 
nuo ju atsikratyt, tuomet jos 
kaip sufragistes pradės spa- 
viednyczias laužyt ir kamžas 
draskyt, nes su davatkų padū
kimu tikrai nėra baiku, o kad 
ju Lietuvoje bus didės kaime
nes tai faktas.

Da vienas gana ikirus aksti
nas bus neiszvengiams tai da
vatkų raportai, skundai ir ki
tokios plepaliszkos gazietos. 
Ryte davatkiszkas kunigas at- 
ėjas isz bažnyežios, atras pas 

‘ duris stancijos kad tuziną re- 
porterku, kita tiek skundikiu, 
na tai anot tos pasakos ir Al
vitas!.,

Kaip “Kazokai” pasielgė su 
lietu viszkais klerikais. — Ži 
nome gerai, kad czion lietuviai 
kurie bažnycziai "kataliku yra 
isztikimi gerai, kas metas au
kauja del seminarijų palaiky
mo pinigus pagal iszgale, ku
riuos klebonai suteikia kazo
kams vyskupams.

Lietuviai klebonai bene tik 
isz dalies daugiaus pinigo tam 
tikslui duoda negu klebonai 
kazokai. Pamatykit ar lengvai 
lietuvinkai priimami in kazo
ku seminarijas, ir ar daug ju 
ten seminarijose rasime?

Jeigu kazokai (airiai) pri
ima lietuvi in klerikus, tai 
nors jisai visame moksle ir pa
sielgime bus gabiausiuoju, bet 
visuos -kituos reikaluos stato- 
mas vargiausiuoju.

Ve faktas ' to niekiszkumo: 
Vienas Kauno sėminarijos' kle 
rikas lietuvis eidamas in Ame
rika pasiėmė isz ten dokumen
tus kad jisai klerikavo, su tuo 
mi czion atejas nesunkiai ga
vosi seminarijon, bet jam tuo
mi knapu buvo, kad biednos.

Angliszka kalba pasigavo 
greit, na ir sykiu su kazoku- 
ežiais klerikavo; jam lekcijos 
ritosi pasekmingai, tai ji prie 
visu iszkilmingu apeigų visa
da state pirmoje eileje ir net 
jis tuos nerangius kazokuczius 
turėdavo pavaduot bet po to, 
tai kazukuežiai nuo darbo bu
vo liuosi, o lietuviuką prista
tydavo tai spacieravus daržus 
grecuot, tai anglis in skiepą su 
toczka vežt, tai pelenus isz 
skiepo iszvežt ir t. t. Ne ka 
žmogau turėjo biednas daryt, 
reikėjo darbo vaga ir mokslą 
tempt, nes norėjo but Ameri
koje kataliku kunigu.

Buduruojant varguos, žiuri 
jisai kad kazokucziai viską 
blogiau mokėdami, net neži
nodami prie iszkilmingu cere
monijų kaip kur žingsni dėt, 
gauna paszventimus, o lietuvis 
nedaleidžiams net prie pirmo 
szventimo turi purvinas kiau- 
rei dirbt.

Matydams nabagas semina
rijos perdetiniu neteisingumą, 
prisitaikęs klausė kada gaus 
nors pirma paszventima? gau
na atsakyma — kaip laikas at 
eis.

Nabagas su rustumu mato, 
kad kazokucziai lekcijose silp
ni, lotyniszkai kaip reik nega 
Ii ne tik kazokai klerikai bet 
ir ju profesoriai, o anie pa 
szventinimus gauna, o jis kaip 
skursta teip skursta prie pur
vino darbo be jokio isz puses 
vyriausybes atsižvelgimo.

Matydams kad airiai neturi 
teisybes, jie svetimtauti laiko 
už tikra purvą, pasiryžo isz se
minarijos tokios bėgt szalyn.

Prislinko kaip jis tenais prie 
savo dokumentėliu, captele už 
ju ir pakeles szvernelio savo 
skvernus pabėgo.

Ka buvo daryt? Pasilikt ku
nigu geidulys nepaliaidžia, bet 
kad neprieinama. Suposmavo 
žūt but reik linst in kita semi
narija. - . ■ '

Nusidaugino in kita, ten pa- 
agzaminuotas turėjo prisipa- 
žyt kur ir kaip buvo. Nabagas 
prisipažino visa teisybe tapo 
priimtas nepoilgo iszvenstas in 
kunigus ir sziadien jau geras 
laikas kaip lietuviszkoje para- 
pijoi be kilnojimo klebonauja.

Neteko patyrt ar kitos dye- 
cezijos Vyskupas buvo airis, 
gal vokietys, tai buvo minksz- 
tesniu žmogus pažiūru.

Isz airiszkos czion kunigijos 
makslo reik kai kur stebėtis, 
kad net vyskupai nemoka kaip 
reik lotyniszkos kalbos, o jau 
paprasti kunigai, tai sau szuo- 
lemia bent kaip viską nurepe- 
toja ir po viskam: o teip žmo
nėms kas galvon, bene jie su
pranta ka link kunigavimo, bi 
le kunigas ir gerai, bile tik 
pas altorių yra po arnoto pare 
dais.

Koki kunigai lietuviai bun 
isz lietuviu czion gimusiu ir 
iszaukletu? Ugi toki kaip ai 
riai.

Lotyniszka kalba tokia bus 
adverniszku liežiuviu kaip ai
riai kalba, lietuviszkai kaip 
czion gimiai kalba žinom, o 
jau apie lietuviszka druka ar 
raszta, tai nei Grikiu Lape 
staklėse ane stukt. Nereikes 
ateiteje jiems rūpintis kad lie
tuviu vaikai mokėtu lietuvisz
kai, nes jie bus geras airiu in- 
ranki s amerikanižavimo,

Tuomet isz Lietuvos ateju 
siems kunigams gaut parapi
jos bus durys siauros.

Apie pora kunigu, žinom, 
had jiė A*te 
vu lietuviu, o kur jie? Ir jie 
tarp lietuviu parapijose kuni
gauja? Toli ne.

Airis kas jis nebūt kunigas 
ar paprastos žmogus, tai dėl 
lietuviu ar lenko yra tuomi, 
kuomi del avies vilkas.— S.K.

Milžiniszkas iszgabenimas 
kietųjų anglių in Europa.

Philadelphia. — Keystone 
Coal and Coke kompanije ap 
laike nuo Italijos užkalbini
mu ant pristatimo 60 tukstam" 
ežiu tonu anglių.

In laike asztuoniu menesiu 
likos iszsiunsta isz Ameriko

VELA SMAUKEI MUSZASI LIETUVOJE
1,127,883 tonu augliu. IriĮĮ 
Angliję likos iszsiunsta 11,- 
220,009 tonu.

Kompanijos turi ir kitus 
milžiniszkus užkalbinimus ant 
anglių del europiniu vieszpa

Vaikszcziojo skuduriosia 
paliko $18.000.

Ashland, Pa. — Fergus 
White 78 metu senumo vaiksz- 
tinejo po uliczes apsidengęs 
skuduriosia ir niekad nenusi- 
ymdavo seno overkoezio kuri 
dėvėjo vasara ir žiema. Kada, 
ana diena mirė, pasirodė kad 
tasai senukas turėjo paslepiąs 
namie 18 tukstancziu doleriu;

ATSAKYMAI.
“Mandraliui” isz Hastings 

Pa. — Del kvailiu neyra atsa- 
kimu.

P. J. Girardville, Pa.— Ant 
tamistos užklausinu: ar žudin- 
tojas iszsispaviedojas kuningui 
gali būti ižduotu in valdžios 
rankas, jago kuningas žinotu, 
kad nekaltas žmogus bus pa 
kartas už jojo kaltes. Argi 
kuningui priderėtu apie tai už 
tylėt? — Kuningo szventu pri 
valumu yra tylėti ir nieko apie 
tai nekalbėti norints žmogus 
bus pakartas už papildyta žu- 
dinsta tojo, kuris iszpažino 
vo kaltes ant spaviednes.

--------- ---------------
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ISZ AMERIKOS
Dirbėjai neteisingu piningu 

likos suymtais.
Scranton, Pa.— Randavisz- 

ki detektivai pasiredia kaipo 
farmeriai užklupo ant namo 
kuriame dirbosi neteisingi 
pusdoleriai, aresztavojo ketu 
ris dirbėjus ir paėmė visa ma- 
terijola. Aresztavotais yra: 
Vincentas Pikone isz New 
Yorko, Kasparas Markiante, 
Mikola Sposito, Antanas Du
kato ir Jurgis Mongano isz 
Skrantu. Pikone buvo vadu 
tosios kuopos, kuris buvo aresz 
tavotu jau septinis kartus už 
visokius prasižengimus New 
Yorke.

Puse miesto Colon iždege.
Colon. — Kone puse miesto 

likos sunaikinta per milžinisz- 
ka Ugne, kuri pakylo vienkart 
isz keliu vietų. Bledes ugnis 
padare ant $2,000,000. Terp 
10015 tukstancziu ypatų pasili 
ko be pastoges. Vaiskas likos 
iszszauktas ant apsaugojimo

Į miesto nuo plesziku.

Senam overkote turėjo insiu- 
ves du tukstanezius doleriu 
bumaszkopis. Visa savo tur
tą paliko savo anūkui M. P. 
Hobanui. Kiti du anukaį ku
rie nieko neaplaike innesze 
protestą prieszais testamenta, 
bet sudže Wilhelmas nutarė, 
jog testamentas yra legalisz- 
kai padarytas.

Gompersas prieszingas 
atejviams.

Philadelphia.— Antausi 
rinkimo “Rolitikiszko' i 
gisžkd niokslo^' dr^ugijėsTpre^ 
zidentas amerikoniszkos fede
racijos darbininku kalbėjo, 
buk yra prieszingas tebyrioms 
tiesoms del atejviu ir geriau 
randas padarytu, kad uždary 
tu rubežiu visiems 'atejviems 
kurie tukstanezeis pribus in 
Amerika po tebyriai europi
niai karei. — Puikei iszsitare 
Gompersas!

Lietuviszki laikraszczei parsi
davė prūsams.

Chicago.— Kas kiszasi pus
lapiniu apgarsinimu kuriuos 
iszsiunte agentūra Hamerlingo 
in Lietuviszkus, Lenkiszkus ir 
kitu tautu laikraszczius, pasi
rodė, kad už tuosius apgarsini
mus mokėjo kompanije “Ham
burg American” kuri veda agi 
tacije czionais prieszais siunti 
m.a ginklu in Europa del prie- 
szu Vokietijos.

Ilamerlmgas užmokėjo laik- 
raszcziams 100,000 doleriu. 
Tuosius apgarsinimus priėmė 
konia visi Lietuviszki laik
raszczei ir pasirasze ant rezo 
lucijos paduotos per tąjį agen
tą ir isztrauke rankas už vo 
kiszkus dolerius gialbet vokie 
ežiams kurie naikina szendien 
musu Lietuva.

“Saule” ir aplaike taji kon
traktą, bet perskaiezius akyvai 
nesidavė insitraukt in prusisz- 
kas kilpas kaip tai nekurie pa
dare.

Geriau padarytu tieje laik 
raszczei idant aplaikytus pi
ningus szelpime prusu, paau
kautu ant nukentėjusiu nuo 
karo savo broliams Lietuviams 
musu Tevyneje.

Drebėjimas žemes Ohajuje.
Cleveland, Ohio. — Szv. Ig

noto seminarijoi observatori 
joi davėsi jaust du drebėjimai 
žemes; pirmutinis apie 1:12 o 
antras 1:22 isz ryto. Pagal nu- 
rodimo instrumento kuris rodo 
drebėjimus žemes, tai tasai dre 
bejimas turėjo būti Japonijoj.

Muszei atsibuvo prie Tilžės, Szauliu, Jurbarko 
ir Kalvarijos.

Petrograd. — Vokiecziai pradėjo vela draskyt Lietuva 
ąplinkineja Tilžės, Sziauliu, Jurbargo ir Kalvarijos prie Ne-, 
muno upes. Prie Szeszupes atsibuvo kruvinas muszys kuris 
užsibaigė gilukningai ant maskolių szalies. Arti Kalvarijos ir 
psovicu buvo gana dydelis piszkinimas terp artilerijos, bet 
prusai paėmė miesteli Ko vale ir kalneli arti Dachovo.

Isz Palanges daejna žinios, buk prusiszka flota kuopinasi 
mierije sunaikinimo pamariniu miestu.

Žiemiu szalije prie upes Narev, prusai su bagnietais už- 
įklupo ant maskolių, bet likos atspirtais su dydelems bledems>:

Karpatuoaia truputi apsimalszino, nes isz tenais jokiu ži
nių neatejna — abi szalis silsisi ir lauke geresnes progos už- 
klupimo vieni ant kitu. -------------

Vokieęziai torpedavo amerikomszka iaiva “Gulflight”.
London.— Amerikoniszkas laivas “Gulflight” kuris isz 

Oauke isz Port Arthur, Texas, ia Francuzije, likos užkluptas 
Her vokiszka torpedini laiva. Laivas nuskendo po keliu mi- 
fantu.

Amerikoniszkas randas už tai nedovanos vokiecziams, nes 
į u laivu pražuvo kapitonas laivo ir du laivoriai.

R

Szventas Petras ir vokiecziai.
Po musztyneje prie mažu 

riszku ežeru, didelis pulkas 
yokiszku dusziu atėjo prie 
daugiszko bromo. Kada perde 
finis užskambino, likos; jiems 

Petatidarita, iszejo szventas 
iras ir užklausė:

Kas jus per vieni?
Mes esame vokiszki 

kurie kritome ant
ko UzTsa vu^KėiaeH.

< Nusistebėjo szventasis tokiu 
milžiniszku skaitlium kareiviu 
liepe jiems stoti in glitas, su
skaite juju net 30,000. Nuejas 
in savo kancelarija, atnesze su

ka 
ka-

skaita dingusiu kareiviu, ku
riame radosi visas rapartas to
sios musztynes ir su piktumu 
iszbare visus:

— O . jus latrai, melagei, 
szungalvei: sztai rapartas juso 
general sztabo. Tame raparte 
parodo kad jus dingo tiktai 
200 vyru, o jus tiek randasi 
czionais.. “Raus mit ju pas dai 
veli!

Ir inleido tik 200 in dangisz 
ka karalysta o kiti nuėjo sian- 
kioti po pragara.

(Mat vokiecziai ant savo ra- 
partu paduoda daug mažesni 
skaitlį dingusiu kareiviu ne

KULKOS NAUDOJEMOS PER VOKIECZIUS IR 
PRANCŪZUS.

Paveikslas parodo kulkas naudojamas per vokieežius ir 
franeuzus. Dydele kulka yra tai vokiecziu, sverenti 1800 sva
ru ir yra naudojama del bombardavimo miestu o mažesnes yra 
francuziszkos kulkos. Tik pamislinkyte, kiek toji milžiniszka 
kulka padaro bledes kada trūksta?

KAZOKAS SUGRĮŽTA SU ATMINTIEMS ISZ KARES LAUKO.
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Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

* Ana diena likos iszsiunsta 
in Panamos iszkelme isz West 
Martinsburg, N. Y. milžinisz 
kas suvis turintis 4 pėdas ir 7 
colius storio ir 25 aplinkui. 
Ant jojo padirbimo sureikala 
vo 6000 svaru pieno.

fe
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Laike musztyniu Lietuvoje kazokai užsmaugė ant savo pikiu daug vokiszku gaivu o 
ant atminties parjoję su kaszkietais vokiecziu kaip tai mums paveikslas perstato.

TRUPINĖLIAI.

* Ant viso svieto randasi su 
virszum 100,000,000 arkliu.

* Suv. Steituosia randasi 
6,361, 502 farmu.

* Parižiuje randasi daugeli 
skustbarzdžiu kurie apskuta 
ne tik žmonis bet szunis.

* Chilijos kasyklos iszkasa 
per metus suvirszum 1,000,000 
tonu anglių.

* Alaskoja sugaudo kas me 
tas in 60,000,000 žuvu (vaszilu) 
kurias sudeda in bleszines.

* Ant suraszymo Su v. St. 
liudnasties yra reikalinga apie 
70 tukstanezius suraszytoju.

* Mete 1881 Amerikas isz- 
siuntįnejo in užrubeži kas 
metas 150 milijonu svaru sūrio 
o 1914 mete tik 2,500,000 sva 
ru. Iszgabenimas tojo iždirbi 
mo vela kyla in virszu.

* Berline padirbo tūlas zie 
gorninkas žiegoreli kuris ture 
jo ketverti coli aplinkui ir sve 
re mažiau kaip du trojiszkus 
gramus (5760 gramai ejna in 
švara). Kas tokis pirko taji zie 
goreli už $2,000.

* Amerikos Darbininku Fe
deracije pakilo nuo 50,000 sa ka szita su žemeziugais. 
nariu 34 metus adgalios ant 
2,000,000 lig sziam laikui.

Žmonis dabar gere politūra ir 
alkoholiu su cibuleis.

Petrograd. — Nekurie gir
tuoklei kurie negali apsiejt be 
gėrimo iszrado nauja būda už- 
ganadimo troszkulio. Sztai ka 
jiejegere: In bonka politūros 
inpila žiupsni druskos o kada 
“szelakas” pakyla in virszu isz 
kosze per pluota juodos duo
nos, inpila in tai medinio alko 
holiaus ir kelis cibulius ir ge
re. Kada taja trucizna ižgere, 
žmogus inpuola in apsvaigini
mą per 48 valandas. Kada isz- 
si pagirioję ižgere stiklą van
dens ir vela inpuola in apsvai
ginimą per 24 valandas.

G. W. A. Woodhouse, sąna
ris prie angliszkos ambasados 
Petrograde patvirtina, jog 
pats mate kalmukus gerenezius 
taja trucizna ir negali isz nusi
stebėjimo jog žmogus ižgerias 
taja muszini gali gyvent.

Explozije dirbtuvėje amunicijos
Petrograd. — Keli darbiniu 

kai likos užmusztais o dange•’ 
lis likos sužeistais per eksplo- 
zije dirbtuvėje amunicijos ok- 
toje. Visa dirbtuve likos isz-. 
neszta in padanges ir nekurie 
namai aplinkineja. Ant giliu
ko magazinas neužsidege ku
riame radosi sukrauta milijo
nai visokiu kulku ir parako.

Labas rytas! U-gi kur gavai 
ta szunuka?

— Nuo jaunikio.
— Tai rots negirdėta dova 

na.
— Tai nieko, ne žiurekie, 

turi ant kaklo auksinia rinkele

— Gaila jog da ant uode 
gos ka tokio ne turi..



KARISZKOS MYSLI

Czionais matome viena isz Serbiszku Belaisviu Austrijoj, 
bet isz viso randasi juju tris. Kur anie du?
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Kaip tai pikta pati 
padare savo vyra 

laimingu.
Turkiszka apisaka. (2.

~T
Ahmedas ir Fatima.

— Jei da nepapaikes esi tai 
jug suprast gali ka sakau! ta 
re piktai Fatima.

— Sveikas esmių, bet atbo 
ju apie tavo sveikata, nes svei 
ka būdama to nekalbėtum.

— Ka, tu mane laikai už 
beprote! sutiko inžeista Fati
ma, bet susipratus kad savo 
piktybe nieko nenuveiks, urnai 
nuleido baisa ir szvelnesniu 
balsu l all et pradėjo:
. — Ne, esmių sveika, nebi
jok bet sztai paklausyk Ahme 
dai apsakisiu tau, kodėl reika
lauju, idant astrologu pasitik
tum. Sztai vakar iszjuokta ma 
ne kad esmių sziaucziaus mo- 
teria kad ne pati astrologo, 
kurs esą thacho dvarponiu 
puikiau nesiredo, o sztai szian 
dien ritmetije pasitikau ta as 
trologo moteri ir pavida ko 
neužtroszkino manes; žiurau, 
o ji vienuose sžilkuose pasire- 
džius ant ranku aukso deiman- 
Uis" kaiszitos bransletos, ant 
Kklo žemcziugai. Tik pamis- 
lik. Piktumas Sprangino ma 
ne, kad žodžio isztart negalė
jau. . . .

— Bet asz nematau jokios 
priežasties del kurios turecziau 
pasilikt astrologu, skaitit 
žvaigždes ir isz ju darit kokius 
ten burtus.

— Beje, ka ežia vėl man 
žambriui tu kvailas vargsze! 
kaip tai nematai priežasties ar 
manai kad asz tau vis busiu 
ta szaucziuviene, kurios neguo 
doja net mieseziones. Ne! rei 
kalauju nuo tavęs idant mane 
laiminga padaritum. Astrolo 
gai dideje paguodoneje, tai-gi 
ir tave visi garbins ir manes 
nieks neiszdris žemyt. Suprask 
kad ir tau gero veliju ir pri 
valai pasilikt astrologu. Su 
laiku gausiesi in palečių paties 
shacho, o asz busiu dvarponia.

— Užkeikineju tave ant 
barzdos Mahometo, Fatima, 
iszmesk isz savo galvos tas 
kvailas svajones. Negana kad 
asz to amato niekad neiszmok- 
siu nes tai didžio mokslo ir mo 
kitoju, kuriem už mokinimą 
reiktu brangiai, mokėt, o bet 
nieko nebus, bet ir tu garbes 
kokios užsimanei negali ingit, 
nes kad ir pasiliktum, ta, ko
kia nori, vis tavęs neguodos, 
nes atsimink, jog ne esi duktė 
ria. . . .

— Gana, gana! nereikalin
gi man tavo pamokslai, kaip 
asz noriu, teip turi but. Sakai 
nenusimanai, bet jug nieks ne 
gema viskažinans, tik turi isz 
mokt; žmogus pataiko viską 
pataikisi. ir tu, vėl turi ir ga 
na

Fatima dabar teisingai paša 
ke, kad žmogus viską pataiko 
ir iszmoksta ypacz jei turi.

Ahmedas persitikrinęs, jog 
visokios persvazijos, arba isz 
sikalbinejimai nepagelbes tad 
noroms nenoroms tiko ant no
ro savo paezios.

II.
Pradžia astrologijos Amedo.
Ant rytojaus anksti ritmetije 

Fatima labai saldi vyrui, gla
monėjosi kaip kate tartum su
visai ne ta pati, kokia vakar 
buvo. O kaip ji isztaise nepa
žintu locna motina! Iszžiure- 

jo suvisai nepanasziai in szau 
ežiu. Apvilktas ilga sulig že 
mei sijonu, ar rubu sumargin
tu fantastiszkiausiais paveiks 
lais ir ženklais vartojamais per 
burtininkus, apkalbinėtas i vai 
riais bletiniais blizgalais pa
veikslu: saules, jauno meno, 
žvaigždutėm, kometom ir t. t; 
apjuostas raudona juosta; ant 
galvos užmautas augsztas uo 
taktinis kaupokas, kurio smail 
galis užbaigtas paveikslu pus- 
menio ir žvaigžde, iszmargin 
tas teip-gi įvairiais burtinikisz- 
kais ženklais. Rankoje laiko 
lazda papuoszta žvaigžde pri 
kalta prie galo po pažaste bu r 
tinikiszka tobliezia ant kurios 
iszbruožtos planietos, ir kitoki 
bartininkiszki ženklai.

Besigeredama tokia iszvei- 
za biedno savo vyro, arba au
kos savo tuszfybes Fatima tare 
parėdžius.

— Eik dabar brangus Ah- 
medai, eik ir darik; žmogus pa 
taiko viską, jeigu turi.

Ir Ahmedas nuėjo, nukores 
galva, nuėjo kaipo nelaisvis 
nuo kurio rustus ponas reika
lauja isztesejmo negalimo daig 
to. Buvo teip nuliūdęs kad 
gaila buvo žiūrint in nabaga, 
kadangi geriau velitu eit po 
kartuvėm, negu iszstatinet sa
ve ant pajuokos,visu žmonių.

Kada pribuvo ant gatves 
arba turgavietes miesto, iszvi- 
do ten jau intaisita observato
rija, t. y. stala ant augsztu 
stulpu, o ant stalo astronomisz 
kas stakles su dideliu žiūroną 
ar teleskopu, pro kuri astrolo
gai, arba žvaigždoriai žiuri in 
žvaigždes ir nupasakoja savo 
patemijimus. Drebaus kaip 
drugies krecziamas Ahmedas 
užsilipo laiptais ant rusztavo 
nes nedrisdamas akiu pakelt, 
pakabino savo tobliezia ant 
kurios isz atstui galima buvo 
skaitit antrasza: “Visi praei
viai ežia viską gal patirt”. 
Netrukus susikuopino aplink 
observatorija Ahmedo minia 
ispahaniecziu, o antraszas ant 
tobliezios labai užinteresavo 
visus. Pažistantie vienog pri 
sijuoke isz Ahmedo invales, 
kad isz szaucziaus pastojo ant 
kart astrologu ir burtininku; 
rimtesniejie mane tikrai, kad 
Ahmadui galvoje susimaisze, 
bet ir juokingai iszžiurejo tas 
astrologas, kuris sėdėjo ten 
ant kėdės, kaipi kaltininkas, 
iszstatias ant pajuokos žmo
nių, taigi ir buvo galima juok 
ties isz tokio mokslinczio.

Teip besėdint Ahmedui te
ko pro ten eit dvariniam sha- 
cho auksoriui kuris matidamas 
susikuopinuse minia, tarpe ku 
rios augsztai iszkeltas ant rusz 
tavones žmogus, žingeidimo 
paimtas priėjo ir jis, o kada 
patire kas veikiasi, nusijuokė 
ir pakratęs su galva iszjuokian 
ežiai tarė:.

— Astrologas, astrologas, 
na, na, ar tik ne kokis isznau- 
dotojas, jeigu ne paikszas.

Norėjo jau sau eit, bet urnai 
sustojo pažiurėjo da karta in 
astrologa ir garsiai atsiliepe:

— Ei, tu koks ten kvaili, at 
sakyk ar duosi man atsakyma 
jeigu tavęs vieno daigto klau 
siu. Esi burtininku, slaptybes 
iszreiszkineji.

Ahmedui tas atsiliepimas 
sugražino jausma, pakele gal
va ir atsake tvirtu balsu.

— Nežinau apie ka eina, 
neabejok, tas daigtas atsiras.

— Tas daigtas atsiras—hm! 
tare auksorius pats in save karjdžiu neiszduok mapes.

todamas tankiai žodžius Ah
medo .

— Ta’gi jau žinai kad man 
brangus daigtas dingo, . .

— Teip žinau! tarė drąsiai X.
Ah nedas

— Žiūrėkis, matit pergreit 
pasijuokiau. Shacho d varinis 
astrologas tai asilas ant asilu— 
nieko neiszmano, o ežia vos at- 
•dl tepiau jau jis ir žino.

Auksorius pažinojo Ahme 
da, nes dažnai seniau budax o 
ateidavęs in ramus shicho mie 
ruot apsiautu vus, o net ir jam 
paežiam siūdavęs, bet isz kur 
iszmoko a-trologijos ir būrimo 
— stebėtina jam, bet nebuvo 
dabar laiko, o ir reikalo svars- 
tit, tai-gi ir tarė:

— Ahmedai, tu esi tikra, 
didžiavyriu, shacho astrologas 
nieko neiszmano, nevertas ta 
vo purvyno ka } o padu neszio 
ji. Paklausyk Ahmedai ir daži 
nok apie mano reikalavima 
Shachas davė man rubiną ne 
užmokamos, vertes. Paslėpiau 
brangmene mano dirbtuvėje, 
bet kada |prireikėjo, neradau 
jos pavogė kas toks. Jeigu pa 
gal tavo nuburimo atrasiu at- 
mokestis mano bus gausi, ka
dangi už pražudinima brang- 
menes laukia manes mirtis po 
kardu budelio. Jeigu vienog 
nepasakysi man kur brangme 
ne ir kas pavogė, tai prisiegau 
j u ant barzdos pranaszo, kad 
bus tau blogai czedik savo pa
dus... Duodu tau laika žiūrėk 
in žvaigždes, panaudok savo 
burviszka galybe lazdos ir 
duok man atsakima iki szian- 
dien vakaro.

Tai tares auksorius nuėjo 
sau. 'J

Ahmedas insitemijo gėriai 
tris žodžius: kur (brangmene) 
kas (vagis) ir padus. Žinojo 
kad jei neduos atsakymo gaus 
lazdom per padus, o ta tortu 
ra baisi.

Bausme bostonados yra la
bai baisi. Kinijoi in padus 
musza bambusinem lazdom. 
Persijoj pinia diržu. Aplai 
kantis ta bausme kenezia bai 
siais kanezias. Driksniai, ar
ba nervai susitelkusie po pa 
du po smūgiais plakimo iszsi- 
tiesineja ir daro skausmą visa 
me žmogaus kūne, ypatingai 
strėnose ir galvoje. Taigi ir 
nestebetina, kad Ahmedas 
persigandęs tokios bausmes, 
buvo didelei nerimastije. Mi
nia žingeidžių žmonių kad nu
sibodo bevepset iszkriko, o ne 
vienas grįždamas namon mieli 
jo, kad ryto ateis žiūrėt, kaip
astrologas aplaikines bostana 
da.

Pasilikęs vienas Ahmedas 
graudžiai atsiduso ir pamislijo 
Sekasi man puikiai mano ama 
tas!... Kad asz bueziau nepa
žines tavęs nelaba ragano. . . . 
Prie ko tu . mane davediai— 
trokszti da mano kanezios, ma 
tisi ja, sotinsiesi mano kan 
ežiom, kurias parengiai man 
už mano meile ir atsimokėda
ma už mano geredejistes. Da 
bar ateik ir pasakyk, kad žmo 
gus viską pataiko jei turi, ar
ba privalo, bet teipgi gale 
cziau jai tart: eik ir pataikyk 
daturet bostonada. O Allah! 
už kagi teip nubaudiai mane. 
Jug buvau laimingas be mote 
riszkes. Nieks manes neper 
tikrins, kad vyras be moterisz- 
kės gyvendamas tūkstanti kar 
tu esą laimingesnių.... O ve 
ir auksoriu padare nelaimingu 
ne kas kitas kaip tik moterisz 
ke, nes ji yra szaltiniu ir pra
džia viso pikto”.

Toks mielijimas Ahmedo bu 
vo teip garsiu kad ji iszgirdo 
netoli esanti tūla moteriszke. 
Girdėdama teip-kalbanti Ah 
meda sudrėbėjo. Žodžiai astro 
logo netik pažadino joje rusty 
tibe, bet teipgi baisa sąžines. 
Nuleidus da labiau ant veido 
uždangala, drebanti priėjo prie 
Ahmedo ir tarė.

— Teisybe sakai viskaži- 
ni, asz paėmiau savo vyro pa 
slėpta, mislidana kad už ta 
brangmene jam sultamas kalte 
atleis: dabar nedrįstu atiduot 
jos, nes vyras inrustintas neži 
nau ka su manim padaritu. 
Meldžiu tavęs del meiles Ma 
hometo, neiszduok manes, ne 
žudink manes. Nežinojau ver 
tęs to akmenėlio, pavogiau 
nuo vyro, idant gelbet savo 
broli isz nelaimes. Tik mel-

— Nepadarisiu to — tarė 
Ahmedas, jeigu man atiduosi 
ta pragmene, idant ga&cziau 
ja sugražinti tavo vyrui,

— Girai, gerai, bet neisz 
duok manes, nepasakyk kaip 
ir nuo ko aplaikiai rubiną.

— Žinomas daigtas, kadan 
gi net busiu dėkingu, jei man 
pagelbesi... Tai yra sugražisi 
*yrui per mano tarpiuikiste 
brangmene.

Saule leidosi žemin ir raus 
vais spinduliais apszvietinejo 
jau tik stogus ir augsztus smai 
lūs boksztus mineralais vadi 
namus miesto Ispahano. Ma 
hometoniszki dvasiszkiejie, ar 
ba mullos szauke isztikimuo 
siusiu szveniezia ant maldos. 
Ahmedas beveik triumfalisz- 
koi iszveizoi sėdėjo ant savo 
observatorijos, bet teipgi siun 
te savo szirdinga malda prie 
Allaho dekavodamas jam už 
Jo stebuklinga suredima.

Netrukus žmones iszeje isz 
szventinieziu leidosi paskui 
auksoriu prie Ahmedo. Auk 
soiius da isz atstui, pradėjo 
szaukt:

— O ka, pasakyk man pra 
nasze, kur yra mano brangme 
ne? Kas pavogė, kitaip laukia 
tavęs parengta bostonada.

Kad auksorius nebaikauda 
mas sako arba grūmojo baus 
me darodinejo ėjimas szale ne 
valninko, kuris neszesi virve 
ir imagojo stora szikszninia pi 
nia, bet Ahmedasneprasigando 
jau dabar ne žodžiu, ne neval
ninko su innagais turturos ei- 
nanezio prie jo.

A pstojus žmonėms abserva 
tori ja Ahmedo, slaptybių isz 
reiksztojas nutildė visus savo 
raganiszka lazda mostelejes ir 
potam iszdidžiu balsu tarė:

— Kaip matau tu menkai ži. 
nai burtininkistes galybe, bet 
menkai ir iszmanai apie buri 
mo dalykus; joks astrologas ne 
atsakis tau ant kart ant d vie 
ju klausymu. Klausiu tad asz 
tavęs, ka geriau nori žinot: ar 
kur yra brangmene, ar kas yra 
vagiliu m jos.

Tokiu klausymu Ahmedas 
gudriai stengėsi paslėpt kas bu 
vo vagim, o atešišspedrebi 
to, kad auksoriu kiti auditu 
ko žinoma jis vengdamas ne 
norės būti neiszmaneliu tokiu 
kad prieszintis astrologui..

Žinomas daigtas tuojaus at
sake, kad nori žinot kur yra 
brangmene, tikėdamas kad at
radęs brangmene pats daseks 
kas ja pavogė ir vagiliu nu 
baus.

— Eik namon, sode netoli 
vandentriszkio (fontano) auga 
medis, kame turi suvija sau 
lizdeli laksztingalu pora, tame 
lizdeli j e rasi savo brangmene. 
Žinoma Ahmedas susitarė 
su moteria auksoriaus ir ta ru
biną indėj o in lizdeli, kuiis ne 
augsztai ant medžio buvo.

Nors buvo tas teisybe, vie 
nog visi girdėdami tokia Ah 
medo pasaka, nusijuokė, tikė
dami buk astrologas ar nieko 
neiszmano, ar daro juokus isz 
auksoriaus, kadangi kievie 
nam iszžiurejo negalimu daig- 
tu, idant laksztingala galėtu 
pavogt rubiną. Auksorius 
teipgi teip pamislijo, bet tarė:

— Gerai persitikrinsiu, bet 
vargas tau, jei sumelavai, ar
ba jei juokus darai sau isz 
manes, tai sugrįžimas mano bus 
tau baisus.

Netrukus vienog auksorius 
sugrižo neszdamas brangmene 
ir garbindamas Ahmeda usz ge 
ra nuburima.

— Ahmedai, tarė priėjės, 
esi mistru astrologu, uszsipel- 
niai ant atmokesties. Sztai 
imk szita maiszeli, jame randa 
si tūkstantis rupiju.

Ir numėtė Ahmedui ant ke
liu maiszeli su skambaneziu 
auksu.

Vieni isz susirinkusiu nors 
pavidedami szauke garsiai gar 
bindami Ahmeda kiti nukorę 
nods, ypacz tie ka lauke bosto 
nados Ahmedo pikti sugrižo 
namon.

Ahmedas paemes piningus 
su džiaugsmu sugrižo namon, 
pas savo Fatima, kuri pasvei 
kino vyra su dideliu džiaug
smu, kadangi jau žinojo apie 
vyro nu veikimą. Isztiesdama 
in ji savo rankas suszuko:

— O ka, sakiau, kad žmo
gus pataiko viską, jeigu priva

Į POLITIKISZKAS “BOSAS” BAINES, MIS SKUNDŽE ROOZEVELTA.

Sztai paveikslas politikiszko “Boso” kuris apskundė buvusi prezidentą Suv. St. Teo 
dora R oosevelta ant 50,000 doleriu už apsmeižima Supreme Courte mieste Syracuse, N. Y. 
Barnes akyvai prisiklausineje pripažinimams Roosevelto kada tasai radosi ant “standos.” Ta 
sai teismas yra niekuom daugiau, kaip užvidejimas ir atkerszinimas Rooseveltui už pasakima 
teisybes apie szunybes papildytas per taji politikiszka “bosą” apie kuri Rooseveltas gana ge
rai žinojo ir svietui nebijojo apskelbti.

lo. Jug patalkiai nubart ir 
laimėjai daugiau negu usz sa
vo czeverikus per visa mene
si.

— Teip, gerai atsake Ahme 
das, bet niekas jau manes ne- 
matis daugiau ant tos ruszta 
vones; neeisiu usz jokius pi
ningus.

— Pažiūrėsime ryto,tarė Fa 
tima. Sziandien pasilsėk ir 
naudokis smagumynais; asz nu 
sipirksiu sau nauja sijoną ir 
pasiredysiu teip, kad pati sha 
cho astrologo turės teip spran 
gintis pa yda, kaip asz spran 
ginaus vakar.

Ant rytojaus anktsi Ahme
das nuėjo in savo paprastina 
darba siuvimo ezeveryku.

Fatima da miegojo ir Ahme 
das nenorėjo jos budint. Nu
budo ji pati gan anksti, nes 
mieli j o kaip vėl isz varyt vyra 
astrologaut. Pasirėdžius atėjo 
in dirbtuve neradus vyro besi 
naudojanezio smagumynais. 
Iszvydus ji užimta szaucziszku 
darbu, buk stebėdamasi suszu
ko:

— Kagi tas reiszkia. Ne 
ežia tavo vieta, vien ten ant 
obervacijos. Su tavo szauczis 
te jau atsisveikinai ir daugiau 
jos nevartosi!

(Toliaus bus.)
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Graži Dovana!
KNYGA žinios apie sveikatą 

bei naujausio 
mokslo ir ką 
reikia darytie 
apsirgus, taip- 
pat kaip ir kur 
išsigydyti, ly
giai ta knyga 
‘Daktaras’ pa
rodo, kaip nuo 

,ų apsisaugot.
Šita Knyga iliustruota puikiais 

moksliškais paveikslais ir apie žmo
gaus kūno subudavojimą su visokio
mis paslaptybėmis, užaugusiems 
žmonėms labai tinkama. ®

Ypatingai serganti, nusilpnėję, su
kliurę, pasigadinę per jaunystės klai
das ir varginami visokiomis, kaip 
paprastomis šviežiomis, taip užsise- 
nėjusiomis ligomis, šioje knygoje 
atrasite tikrą rodą.

Knygoj “Daktaras” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų nenorma- 
lišką lytišką gyvenimą ir aiškiai, at
virai taip išdėstinėja, jog kitose kny
gose to negali atrasti. Šita knyga 
kiekvienam užaugusiam vyrui ir mo
teriai labai reikalinga turėti, kad ži
noti kaip ir ką kada reikia daryti se
niems ir jauniems, ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viską negalima apra
šyti, tik perskaičius knygą atrasite.

Jei sergi ant kokios nors ligos, tai 
pirma, nekaip kreipsies prie kokio 
nors gydytojaus, arba vartosi3 lie- 
karstas, reikia perskaityti knygą 
“Daktaras”, nes daugybės žmonių 
perskaitę šitą knygą pasigelbėjo, pa
sinaudodami iš pamokinimų.

Todėl, kad ta knyga labui visuo
menės išleista, tai kiekvienas ją ap
turės dovanai, kuris tik atsiųs keletą 
štampų del prisiuntimo.
Reikalauk dar šiandien ir adresuok:

The Philadelphia M. Clinic
1117 Walnut St.,

PHILADELPHIA? PA
Profesonališki Daktarai Kliniko 

pasekmingai greit visokias ligas gy- 
ia Geriausia pagelba nesveikiem?

0 m 
c °

KUR BUNA?
Mano vyras Juozapas Boinius pa

eina iaz Kauno gub., Baseinu pav., 
Viduklės para., Trepsnieliu sūdo, 5 
metai atgal gyveno Seranton, Pa, ir 
nog to laiko paliko mane viena, bied 
na ir serganezia, nežinau ar jis gyvas 
ar mires meg-ta labai is sigerti svai- 
ginaneziu gerymu ir daug szneka. Ja 
gu kas žinotumėt kur jis randasi, 
praszau, bukite mielaszirdingi duo 
man žine ant adreso.

Julijona Buiniene.
38 Electric Št. Scranton, Pa.

Mano draugai Antanas Bartkus. 
Juozas Ramanauskas, ir Jonas Šamo* 
szka visi paeina isz Kauno gub., Sze 
kiszkies para., Besmercziu kaimo, 
Praszau atsiszaukt ant szio adreso,

Jonas Bakanauckas,
B x 334. Benton, Ill

Mano draugas Jurgis Szimkus pa
eina isz Kauno gub , Raseinu pav., 
Tauragės Wolosties. Rugaliu kaimo. 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

Martin Yurkszat.
Box 95. New Baden, Ill.

Mano draugai Juozas ir Vincentas 
Jurgaicziai, paeina isz Kauno gub., 
Szauliu pav,, turiu labai svarbu rei
kalą, meldžiu atsiszaukt ant adreso.

P, Kastrickis.
Box 482 Oglesby, Ill.

Mano pus brolis Pranas Štame, pa 
eina isz Luksztu para,, Giliu sodo., 
teipgi mano draugai Juozas Pupiena. 
Rokiszkio para., Nerszczoniu sodo, 
ir Jonas Garuolis, Abelių para., Kir- 
kunu sodo , Jie patys ar kas kitas, 
meldžiu duot žine ant adreso.

Antanas Butėnas
B<x 22 Kitzmillar, Md.

——---- ♦ ■ ♦----------
Teip tai yra.

Užgimė ant svieto Katre, 
Beda buvo namie:
Reikia iszkelti kriksztynas, 
Gerymus duoda žydas.
In mokykla vest reikėjo, 
Pirmiause pas žydą nuėjo: 
Kad nupirkt kningele, 
Ir del raszymo tobliežele. 
Kada prie szveneziausio ėjo, 
No žydo nauje szlebuke turėjo 
Ir velona ant galvos turėjo, 
O rankoje no žydo žvake žybe

jo-
Kada Keiduke in metus iszejo, 
Mamule pirkt drese nuėjo, 
Reikėjo vyruot, nieko ne tu 

rejo,
Velei mamule pas žydą nuėjo, 
Pas abromku viską gavo, 
Kad ir brangei parokavo. 
Kokia liga Keide apėmė, 
Žydą daktara paėmė.
Ilgai Keide gaspadoravo, 
Ir ko tik reikėjo, no žydo gavo 
Kada Keide piningu neturėjo. 
Nuo žydo nieko gauti negalėjo 
Tada pas Lietuvi nusidavė, 
Ant bargo ko tik reikėjo davė. 
Smertis atėjo Katre papjovė. 
Lietuvis graba davė.
Žydas patalus paėmė.

BALTRUVIENE.
Kur tik miestas dydelis, 
Ten gyvena pagibelis, 
Ir tai szirdeles visur, 

Chikage, Najorkia ir visur.
Andai in Filadelfija nusida- 

viau,
Tai apie baisybes dažinojau; 

Ka tos bobeles ten izdaro, 
Gere be jokio galo. 
Begedes! Surugeles!

Kas bus ant senatvės?
Neviena nuo girtybes padvės, 
Dievulis ant jus nesusimyles. 

Ir nepasigailės, 
Tada padvės, 

In pekla inmes.
Szendien visko nepasakysiu, 

Truputi susilaikysiu, 
O kaip nepasitaisysite, 

Tai pamatysitia.
* * *

Taigi szirdeles laikai užėjo, 
Kad vieni vyniotis užsinorėjo, 
Su angliku, nors nesusiszneka. 

Tai jau szirdeles kaka, 
Pažiūrėsime kaip bus, 
Ba tas u žyma visus.

* * *

Kas ten LudvikdYnieste pa- 
- sidare?

Dvi mergynos koki ten trik- 
sa padare,

Teip gerai padare, 
Jog puiKei pasigėrė. 
Szendien visi juokėsi, 

Ant mergeliu szaiposi, 
Jog namieje nenakvojo, 

Kad ir ant rytojaus parėjo, 
Bile gerus laikus turėjo; 
Szendien vardu nesakysiu, 

Del saves užsilaikysiu.

* * *

Su tokia mergiuka) 
Tai szirdeles jau gana, 

Nebraskoja viena užtikau, 
Tai ne kaip apie jiaja dagir- 

dau;
Vyrus užkabinėja.

Už kožno teketi prižadineja, 
Visaip ant vyru iszradineja

ir Sako,
Tas niekszas, 
Anas žylas,

Tai vėl plikas, 
Tiek to, kaip asz pribusiu, 

Tai jiai pripirsziu, 
Ir kaili gerai iždirbsiu.

* * *

Kas nori turėti varga, 
Tegul nusiduoda apie Pitts 

burga,
Tai visko pamatys, 

Ir apie viską persitikrys.
Tenais sodomije darosi, 

Bobos ir mergos ant vyr« 
varosi,

Kad joms užtrituotu, 
Ant bertainiuko alaus duotu.

Gere ir nusilaka,
O paskui buna kaka, 

Nutylėsiu, 
Nesakysiu.

Po tokiu sugertuviu, 
Vaikyna prispyrė prie ves

tuvių,
Atsisakyti negali, 
Turi ymti panevali.

Saugokytes vaikynai, 
Jago norite turėti gerai,

O jago katras su tokia apsi- 
paeziuoje,

Tai per visa gyvenimą dejuoje.
* * *

Szaltiniu pakalneja, 
Arba Springvalleja, 
Tenais nekas girdėti, 

Jago poroja negali ižsigyventi 
Greitai atausza, 

Tuojaus pasimeta, 
Bobos vyrus iszeda,

Tasai in kitur pabėga,
Ar teip sau pasimeta,

Ir nenori žinoti apie vienas 
kita.

Jago neapsimislinia gerai ir 
susibėga,

Tai ir vienas nuo kito bėga.
Kokia meilia,
Tokia veseilia, 
O gyvenimas,

Dievaž szuniszkas.



Sidabrinis skatikas.
Jaunas ir linksmas Marža 

buvo per daugeli metu karei
viu o priek tam buvo didelei 
narsus. Karalius del kurio tar
navo niekad neturėjo kares 
su kitais karaleis, o žinodamas 
jog savo kareiviszko vardo per 
jin nepakials, Marža pastana- 
vijo sugrižt in savo tėvynė.

Atejas in savo teviszkia da 
žinojo jog tėvas buvojau nu 
mires, o turtas ketino būtie isz 
sidalintas serp broliu. Žalnie 
rius gavo savo dali tik si
dabrini skatiką ir tuom labai 
nusistebėjo. Nes nesirūpino 
tuom paėmė skatiką su džiaugs 
mu o atsisveikinias su pažins 
tarnais apleido vela sena tevisz 
ke ne turtingesnis kaip atėjo 
pas ja.

Teip ejdamas kėlės dienas, 
atėjo in didele girre, prie ku 
riuos sėdėjo vargingas ubagas 
kuris graudingai praszo almuž 
nos. Ne daug mislindamas 
Marža iszeme isz kiszeniaus si
dabrini skatiką padavė uba
gui.

Ubagas padekavojas usz ai- 
mužna paszauke:

— Už tavo gera szirdi, busi 
gausiai isznagradintas. Kalbėk 
ko nori, o viską aplaikisi.

Maržas nusistebėjas didelei, 
ant kart nieko negalėjo atsa 
kyt,mes ant galo atsake:

— Jagu teip kalbi, jog apie 
ka pamielinsiu tai stosis, tai no 
recziau tokia valdžia turetie, 
jog kada tik pamielinsiu jog 
noriu pavirst in karveli, zuiki 
arba žuvi kad teip ir butu o 
daugiau ant svieto jau nenore 
cziau.

— Tavo geidimas bus iszpil 
dintas,—atsake ubagas. Ejkie 
dabar savo keliu ir pamielink 
kaip kada apie mane. Isztares 
tuo žodžius, ubagas isz nyko 
isz akiu Maržai.

Navatni žodžiai teip užėmė 
galva Maržos, jog ne nepasiju 
to kaip parėjo rubežiu savo te 
vynes. Priesz nusileidimą sau 
les radosi nepažinstamoi viesz 
patistoi, kur visi gyventojai 
gyveno linksmai o kuopa karei 
viu vaikszcziodami po uliczias 
prikalbinėjo jaunus visur in 
vaina, ba karalius buvo lazda
vus vaina kitam karaliui o bu
vo trumpa kareiviu.

Marža prieidavę prie kara- 
liazko vaisko o aplaikes puiku 
kaszkieta su plunksnom ir 
zbraju vela radosi glitose ka
reiviu o trumpam laike likos 
iszsiunstas su kitai s_ kareiveis 
ant neprieteliaus.

Tasai karalius po kuriuom 
Marža radosi buvo, kitados ap 
laikias toki stebuklinga žiedą, 
katras jin užmovė ant pirezto 
tasai galėjo ingalet drucziause 
karalių ir visa jiojo vaiska. Ka 
ka karalius isžkeliavo ant vai
nos ir jau kone susiejo su ne- 
prietelium, atsiminė jog savo 
stebuklinga žiedą paliko na
mie. Neprietelius užklupo ant 
jiojo kareiviu teip smarkei jog 
negalėjo jam atsispirt, ir buvo 
priverstas trauktis adgalios 
idant pripildint savo iszmusz 
tas glitas su naujeis kareiveis, 
ne tas viskas nieko ne gialbe 
to. Karalius nežinojo priežas- 
jies savo nelaimes, o kareiviu 
vis mažinosi ir suprato visi jog 
jagu nepasiduos tai visi bus 
iszpjauti igi paskutiniam.

Atsiminias karalius jog pali 
ko savo stebuklinga žiedą na
mie paszauke: — “Tasai kuris 
man atnesz žiedą, in laika ka- 
4a neprietelis mus visu ne isz 
kirs, aplaikys mano duktere 
už paczia.”

Nes gavimas žiedo ne buvo 
teip lengvas, be neprietelius ra 
dosi teip arti o pro kuri reike 
jo gautis o tolima tokia jog 
greicziausiai jodikas negalėtu 
ant laik pribut idant iszgial- 
bet visa vaiska ir karalių nog 
smert. Mažiausia užimtu septi 
nias naktis idant gautis per 
mares ir kalnus nog abazo ka 
rali aus igi karaliszko palo 
ciaus.

Marža atsiminias apie tris do 
vanas kurias aplaike nuo ubą 
go, stojo isz glitu priesz kara
lių ir paszauke:

— Milemas mano karaliau, 
tavo žiedas bus czionais neužil 
gio, nes po tam neužmirszk sa
vo prižadėjimo.

Tai isztares pasikratė ir tuo 

jaus stojosi zuikiu ir pradėjo 
bėgt kaip szuvis.

Pribegias prie kraszto ma
riu vela pasikratė ir stojosi žu 
vis, perplauke gilukningai per 
marias. Pasikrates vela pavir
to in karveli ir nulėkė tiesiog 
in palečių karaliaus. Karaliui 
ne nesi sapnavo jog Marža jau 
stojo-palociuje. Marža parege 
jas atidarita langa palociuje 
inleke kur sėdėjo puiki kara 
laite ir atsitūpė jai ant keliu.

Karalaite paglostė karveli 
ir davė cukriaus ir pieno kad 
sztai karvelis pasikrates štai- 
gai persimainė ant jaunikaiczio 
ir stojo vela savo pavidale 
priesz nusistebėjusia karalaite. 
Apsakė jai del ko czionais 
pribuvo per ka karalaite labai 
nudžiugo jog turės toki Fnarsu 
ir patoga jaunikaiti už vyra. 
Padavė jam žiedą ir apsaugojo 
jin priesz jojo draugus idant 
turetusi ant sargybos priesz 
juos ba jam labai užvydes jojo 
giliuko.

Idant jam kokia nelaime ne 
atsitiktu isz ranku jojo drau
gu, Marža melde karalaites 
idant ant atminties pasiliktu 
sau ka toki nog jojo. Pasikra 
tęs vela stojosi karveliu o atsi
tupiąs ant josios keliu paszau 
ke:

“Karalaite milema mano, 
Iszrauk tris plunksneles ma
no”,

Karalaite paklausė kaip jai 
buvo paliepta, iszrpve tris pui 
kias plunksnas isz jojo sparne 
liu.

Kada ta padare karvelis pa 
sikrate vela ir stojosi žuvis, gu 
ledamas prie josios kojaliu pa 
szauke vela.

“Karalaite mano,
Su savo nageleis,
Nulupk no manias,

Asztuones luksztelius mano”.
Ir karalaite paėmė asztuo 

nis sidabrinius luksztelius no 
nugaro žuveles.

Tuojaus vela žuvele pasikra 
te ir stojosi zuikiu kalbėda
mas!

“Karalaite mano,
Nukirsk uodegele mano.
Karalaite paėmus žirkles nu 

kirpo uodegele zuikio ir visus 
tris daigtus indejo in auksine 
dėžutė kuria uždarus su rakte 
liu padėjo in savo skarbcziu.

Marža paemes žiedą in savo 
snapeli iszleke per langa su 
žiedu. Buvo tai ilga kelione 
adgalios o priek tam žiedas bu 
vo sunkus o priek tam pastojo 
didele viesulą per ka turėjo 
persimainyt ant zuikio ir bego 
kiek tik turėjo pajiegu, pakol 
ne pribėgo arti karaliaus aba
zo.

Marža persikanojo tuojaus, 
jog karalaite ne ant niek per 
sergėjo jin idant sergėtu si sa
vo draugu. Vienas isz draugu 
pamate kaip jisai persimainė 
in zuiki, pastana vi j o ant jojo 
užklupt kada jisai sugryžtu ir 
atimt žiedą no jo. Pasislepiąs 
krūmuose o kada zuikis jau 
buvo arti szove in jin ir ant 
vietos užmusze, žiedą atėmė ir 
pats nunesze pas karalių. Ka
ralius labai nusidžiaugė jog 
teip greitai žiedą atnesze ir pa 
antrino savo prižadejima.

In adyna laiko kare laimėjo 
karalius. Po pasibaigimui ka 
res su grižo karalius in savo sta 
Ii ežia terp dideliu riksmu savo 
padonu o visi džiaugėsi jog ka 
ralius gilukningai laimėjo ka 
re. Karalaite ir nemažai nusi 
džiaugė sugrižimu savo tėvo 
nes ant niek žiurėjo tarp karei 
viu ar nepareges savo narsaus 
kareivio.,

Karalius prisiartinias prie sa 
vo dukters vesdamas už ran 
kos žudintoju Marzo prakalbę 
j°:

— Czionais atvedu ta ku 
riam pržadejau tavo rankele 
narsus kareivis kuris man atne 
sze man stebuklinga žiedą. Ky 
to atsibus svodba su juom ant 
atminties, laimėjimo giluknin 
gai kares.

Kada tai karalaite iszgirdo 
baisei ap si v erke-verke diena ir 
nakti.lr teip nusiminė jog in 
puolė in liga. Neprieme jokio 
valgio nes verke ir verke be 
perstojimo per ka karalius ture 
jo svodba atidet ant tolesnio 
laiko.

Karalius labai nusiminė liga 
savo dukters nes jisai ne gidin 
tojes nežinojo priežasties josios 
ligos nusiminimo.

Tuom kart Marža gulėjo ne 
gyvas ir jau kone pradėjo put 
nes viena diena ėjo tuom keliu 
tasai ubagas ka jam davė sida 
brini skatiką o paregejas gu 
linti zuikuti tuojaus pažino ja 
me Marža, tuojaus paszauke;

— Zuikuti, atsikialk ir vela 
bukie gyvas. Pasikratik ir beg 
kie kiek tik turi pajiegu in pa 
lociu karaliaus ka randasi te 
nais kitas ant tavo vietos. Pas 
Kubink ba gal nubėgsi per ve 
lai.

Zuikutis paszoko staigai gy 
vas ir sveikas ir bego kiek . tik 
turėjo pajiegu o kada pribėgo 
prie mariu persimainė in žuvi 
ir gilukningai perplauke ant 
kito kraszto. Po tam persimai 
ne in karveli ir teip toli leke 
pakol ne prilėkė prie karaliaus 
palociaus.

Pasikrates, Marža vela stojo 
kareiviu ir stojo prieszais kara 
liu. Nes karalius nenorėjo ne 
klausyt jojo apsakimo nes pa 
sake jog meluoje ir parode ant 
to kuris jin nuszove ir atėmė 
žiedą.

Marža labai nusiminė tuom 
ir vos susilaikė no verksmo, 
nes atsake:

— Kalbėjau jum teisybe o 
jagu man netikite, taipaszauki 
te, karalaite, o ji ji jum paša 
kys jog esmių tuom ka žiedą 
nog josios gavau.

Nusidavė visi pas karalaite, 
kuria rado dideliam nuliudime 
nes kada tik paregėjo jin, jo 
sios akis pražybo pribėgo prie 
jojo ir apsikabino ant jojo kak 
lo szaukdama:

— Štai tikras mano milemas 
yra tai tas pats kuriam daviau 
žiedą idant nunesztu del mano 
tėvo ir tik jam vienam priguli 
garbe iszlaimėjimo kares ir su 
muszimas neprieteliaus.

Visi tuom labai nusistebėjo. 
Karalius nežinojo katuri daryt 
nes žinojo jog tik vienas isz jo 
jo kareiviu apsiėmė atneszt 
jiam žiedą. Karalaite tada at 
nesze auksine dėžutė kurioie 
radosi visi daigtai paimti nog 
Maržos o priėjus prie tėvo pa 
szauke:

— Paliepk abiem karei 
viams idant persimainytu ant 
karvelio, zuikio ir žuvies.

Karalius paliepė kaip duktė 
prasze nes žudintojas stovėjo 
visas iszbalias ir nutirpias isz 
baimes.

Marža tuojaus pasikratė ir 
stojo priesz karalių pavidale 
karvelio, atsitūpė ant keliu ka 
ralaites ir paszauke:

— Milimiause karalaite pri 
dek mano plunksneles kurias 
pirma man iszrovei.

Karalaite paėmus dvi plunk 
snas pridėjo prie sparneliu ir 
tuojaus, prigijo, o visi mate 
jog tenais josios prigulėjo.

Karvelis vela persimainė ant 
si dabrines žuveles szaukda 
mas;

— Saldi . karalaite pridek 
mano luksztelius isz kur buvai 
paėmus. r

Karalaite paėmus asztuonis 
sidabrinius luksztelius pridėjo 
žuviui. Vela žuvis pasikratė 
ir stojosi zuikiu prie karalaites 
kojų kalbėdamas:

— Mano prisiegele, gera ka 
ralaite, atyduok uodegele ma 
no, kuria buvai nukirpus.

— Kožnas aiszkei pamate, 
jog zuikutis buvo be uodegos, 
o ta j a ka karalaite buvo isze 
mus isz dežukes prigulėjo prie 
zuikuczio, o ant galo kada ka 
ralaite pridėjo uodega, zuiku 
tis pasikratė ir vela stojosi 
žmogum ir stojo prieszais kara 
liu.

Karalius baisei perpyko ant 
žudintojaus Marzo paliepė jin 
ant pirmutinio medžio pakart.

Ant rytojaus atsibuvo puiki 
svodba kokios da niekas ne bu 
vo matas. Karalius padovanojo 
Maržai karaliste kuria buvo 
pamuszes, o visi gyveno sutiki 
me igi vėlybai senatvei.

F.W.S.B.

Tasai pats.

A:— Na ar tamista tas pats 
esate Kepkauskas, kuri paži 
nau priesz penkiolika metu?

B:— Teip yra pone; tik tiek 
kad tada buvau mažas, durnas 
studentukas.

A:— Tai vienok dyvai, kad 
nepersimainete.

o

DEPOSIT NATIONAL BANK
Skyrius Laivakortiu ir Pinigu Siuntimo

Cor.E.Long Ave., and Brady St., DU BOIS, PA.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE
MUSZTINEJE PO MASSIGES.

S? Szita yra vienatine, Tautiszka Banka, esanti po randaviszka kontrole, 
© su Kapitalu ir prieauga pervirsz $300,000.00 turtas suvirsz $1,700,000 
b uždėta 1880 mete, talpinasi locnam name ir yra intaisyta pagal uau- 

jause systema, kuri priima depozitus per paozta ir moka treczia pro- 
g centą. Siuncze Pinigus in visas dalis svieto ir gvarantuoja iszmoke- 
g jima arba gražina pinigus. Parduoda ’Laivakortes an visu laiviniu 
g linijų pagal czienas kompanijų. Užlaiko rejentaliszka Kanceliarija 
§ po vadovyste Notaro Juozapo G. Bogden’o užtvirtinto per valdžia 
x valdžia, kursai iszpildo visokius Rejentaliszkus darbus atsakaneziai.

Lietuviai svietui-.
Vakariniai kursai.

Nežiūrint sunkaus karo lai
ko, ir dabartines Varszuvos 
lietuviu szelpimosi draugijos 
valdybos kai-kuriu geru noru 
nariu rupeseziu įsteigti prie 
draugijos vakariniai "suaugu
siu j u kursai.

Mokslo vyriausybes leista 
tiems kursams būti prie Kūdi
kėlio Jėzaus bažnyczios, tiktai 
kad lekcijose lankytųsi nedau 
giau 33 mokiniu. Mokslas esti 
3 kartus in savaite po 2 valan- 
di nuo 7 iki 8 vai. vakarais.

Lavinimu užsiima du moky
toju ir vietinis kunigas prie 
bažnytėlės del lietuviu.

Supratusiu reikalingumą ir 
naudingumą mokslo tuo tarpu 
radosi apie 15 ypatų, kurios 
paskirtose dienose noroms nau 
dojasi kursais. Tikimasi, kad 
mokiniu bus daugiaus, nes 
kaip girdėti, szeimininkai no
riai paliuosuoja žmones isz na
mu kursuos lankyties. Tu kur 
su mokslu gali naudoties mi
nėtos draugijos nariai ir ju 
szeimynos. Baigusieji kursu
mokslą gali gauti paliudyjn^ tai neturite ne kvotenuka jam
Lai keroja ju protingas darbas 
ir esti kitiems pavyzdžiu.

*
“Szirdis-kuržemieoziu garbe”,

“Laikrasztyj” Dsimtenes 
Welistnesis” Latviu Ūkininku 
Ekonomines Draugijos Valdy
ba straipsniu “Paduosime pa- 
gialbos ranka” pranesza apie 
nauja sujudimą aukas rinkti 
nukentejusiems kaimynams- 
lietuviams. Be kitko ten raszo:

Kur žemes ūkininkai žinomi 
kaipo geri padėjėjai ir dar se
novei nekarta jie parode savo 

Vargamistro kalba.
Laikyta ant lietuviszkos veseilios 

Skulkino paviete.

— Stoviu terp juso kaip pie 
menis terp visu, kaipo ežys 
terp galvelių kopūstu. Stoviu 
czionais ant szito suolo iszaug- 
sztytas kaipo sakalas ore žiūre 
damas ant mažiuleliu pauksz- 
teliu.

— Ir ka daugiau?!
Iszsižiojot ant manias kaip 

kvailei, bet pasakyk man, ar 
jus suprasit tai, apie ka a?z 
jum kalbesiu?...

Sztai, pakol jaunavedžiai ejs 
in sžliuba, noriu iszpiszkyt 
jum pamokinanti pamokslą. 
Bet ar jus avingalvei.žinot kas 
tai yra szliubas? Ar jus supran 
tate kas tai yra “genus madų- 
lium, praetaritum et supinum? 
Žinau, jog ne žodelio nesupra
tote. Jus tiktai žinot kaip gir 
tuokliaut, už plauku pesztis, 
peileis badytis, nosis in murus 
sumuszti tai viską ka jus žinot. 
Paskutini centą neszate in kar 
czema, o kada pas jus atsilan
ko vargamistra su plotkeleis,

paaukauti O temporal o moral 
tai ženklina, jog jus visi esate 
asilai!

Tai kai be jas, veda savo kai 
ba toliaus: “Bona dies vėl be 
num mane!” kas reiszke lietu- 
viszkai, jog pati privalo būti 
paklusna vyrui, jog vyras turi 
dirbti ant duonos, ba atidaręs 
savo žioti, nieko tau neinpuls, 
kaip tik muse arba uodas. Ant 
galo ymkite isz manias paveiz- 
da; asz noriuts turiu daugiau 
razumo savo pirsztuosia ne

kaimynams, jog “szirds—kur- 
semneeku gods”. Kad ir nema 
ža naszta ant Kurszo ūkininku 
karas yra užkrovęs: saugoji
mas keliu, ? gyvuliu rekvizicija 
ir tt., bet kuržemiecziai nenu- 
gursta, viską prideraneziai at
lieka. Dar daugiau jie savo 
szirdies vienos balso klausyda 
mi aukojo ir aukoja daug, tuk 
st an ežiu laikymui sužeistu, li
goniu, kareiviu szeimynoms, 
patiems kovotojams ir tt.

Latviu Ūkininku Ekonomi
nes Draugijos Valdyba, žino
dama, jog kuržemiecziai su ge 
ru noru paduos pagialbos ran
ka ir savo nuvargintiems kai
mynams, pasirūpino iszgauti 
reikalaujama leidimą. Valdžia 
Draugijai leido “Kuržemės gu 
bernijoi rinkti aukas pinigais, 
drabužiais, valgimais, sėklomis 
ir tt. Kauno ir Suvalkų guber 
niju nukentejusiems lauku gy 
ventojams ir tas aukas priimi 
neti savo skyriuose ir sande 
liuose. Draugijos Valdyba įsi
tikinusi, jog Kurszo gyvento 
jai paduos duosnia ranka savo 
vargszams kaimynams.

Atidengdama auku rinkimą 
Latviu Ūkininku Ekonomines 
Draugijos Valdyba suszelpi- 
mui abieju gubernijų nukente 
jusiems ūkininkams paskyrė 
isz Draugijos iždo tūkstanti 
rub. J. Kantruolis.

--------- <>.■»■.---------

Tėvas:— Na, tai egzamino 
ne iždavei, o ar žinai, jog tau 
prižadėjau nupirkt arkli, ka 
da sudėsi egzaminą? Ir ka tu 
darei per ta laika?

Sūnūs: Mokinausi ant arklio 
jot I 

kaip jus savo kopustiniuosia 
pakausziuosia, o bet ir asz tu 
riu dirbti sunkei ir minti var
gonus kojoms, peczius kurti, 
iszluot bažnyczia, skambyt ir 
patarnaut gaspadinei.

Sztai ir viskas ka asz jum 
norėjau pasakyt. Neužmirszki- 
te, jog jago mano žodžei ne- 
prilips prie juso kietu pakau- 
sziu, tai jus patiks nelaime, 
žiurkes sues laszinius, blakes 
nukramtys ausis o kates ne 
duos jums ramumo naktimis... 
O dabar tu guodotinas jauna 
vedi ir jaunavedže ejkite ir su 
siriszkite mazgu amžinu”.

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

GORK... TIP'

I
I
I

UNION NATIONAL BANK 
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK 5125,000. SURPLUS IB PROFITS 8390,000.
Suv. Valet. Randas turi muša 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, Presidents.
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentss.
W. H. KOHLER, Karieriua.

Subatornla 9 lig 12-ad.

Amerikos Bram&ga.

JL-pemss Galima Išmainyti ant
Pininga arba Brog-iy Dmny

VisijuM fim
Visi ju®s rtt*
Va s J jsas giria

NEV,' YORK CITY.

$5.00.
3.00.
1.75.
1.25.
7.00.

y Visuomenės, literatūros ir politikos iliustruotas laikraštis, v" 
' SKAITYKITE IR PLATINKITE N

Amerikos Lietuvių Dienraštį
“KATALIKĄ”

IS paduoda vėliausias žinias apie karą ir visokius atsitikimus pasauly
je,. Visuomet pilnas indomių straipsnių.
Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiškai—krikščioniškoje dvasioje.

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

Amerikos Lietuvių Dienraštį “KATALIKĄ” leidžia

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

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams .....................

■ - Pusei metų .............
Trims mėnesiams ....
Dviem mėnesiam ....
Europoje metams ....

Praneškite savo adresą, o gausite pasižiūrėjimui vieną numerį veltui.

Taippat užlaikoma Didžiausia Kningy ir Muzikos Krautuve
REIKALAUKITE KATALOGO.

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY



Žinios Vietines Sveikos rodos

233-235 West Centre Street

banko

DIREKTOREI

Rumatizmas

Svarbi žinia lietuviam

SKAITYK

lOo.

87 Greenwich Street

muso
niu

Skirtumas Darbo ir skirtumas Ceikije, 
padaro ir skirtumą prekese Vyriu Siutu

Pinigus- -Pinigus
Jau galima siusti in Lietuva.

Prisiuskite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per pnozta.
Kasztus' nusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
52S-522 W.Swth Al; Mataej City Pa,

.Moraliszka Kabala.
Katra iszdeda žmogaus ateiti

Preke

Pirkti gera Narna

...Tikriauses Kabalas... 
Arba atidengimas paslapctiu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldissku 

Persiszku, GraiEszku, Arabisaku ir 
Cigonisaku Burtininku.

Preke — lOo.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

; Tasai gyvena ant svieto du 
kart. tiek, kas czistai užsilai ji''??

Ant Pardavimo.
Naujas didelis sztebelis ant 

W. Maple St. Parsiduos pigei 
ba locnininkas pastate kita 
sztebeli ant savo loto. Atsi- 
szaukite pas.

John Raikowski.
329 W. Center St.

Mahanoy7 City, Pa

ir— Tėvas ir mbtina: Užau
i ” J 7' 'd’Y. i'v i .K

ginkite pirmutini ’savo sūtieli 
grąžei ir dorai, o" jisai savo pa 
veizda užaugins jums, kitus 
vaikelius ant doru. «; u

-- Moteres, kurios mėgsta

B. J. Smith
E. C. Brobst

P. J. Boyle 
Pavietavi Kamisorei

Attestas:— Paul W. Houck 
Kamisoriu Klerkas 

Pottsville, Pa. April 23, 1915

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

RUBINĄ SULVA. 
Perdėjo ant Lietuviszko D. T. B.

Preke — lOo

Ant Pardavimo.
Parsiduoda naminiai daigtai 

kas pirks, gaus ir stubas. Prie 
žastis pardavimo, liga, tai nori 
apleisti miestą. Preke pigi, o 
stubos geros. Kas nori pirkti 
atsiszaukite ant szio adreso.

Jonas Amuleviczius
3221 E. Center St.

( 9g oi)) Shenandoah Pa.

W. TRASKAUSKAS 
t i ...GKABORIUS...

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

Pavietavi Kamisorei
Attestas: — Paul W. Houck 

Kamisoriu Klerkas 
Pottsville, Pa. Aprik 23, 1915.

Prisiusk 2c. marke o gausi Knygute 
apie Ruptura.

Dr. O’Malley Staff
Successors to Dr. A. O’Malley
158 South Washington Street

Wilkes-Barre, Pa.
J®“ Kur Lietu viszkai ir Lenkiszkai susi

kalbama ir susiraszoma.

Mylėtojai gerų kningų, norinti 
išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami komplelut, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
tuve adara kas vakaras.

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

M. J DAMIJONAITIS
901 West 33-rd St., CHICAGO, III

Asz pristatau siuntėjui Pini
gu kvitą isz krajaus ant kurios 
yra paraszas paemejaus ir tas 
yra pilnu davadu jog pinigai 
likos paimti. Per laiszka ar 
asabiszkai atsiszaukite pas:

Pirkite lotus.
Mieste Washingtone, D.~C. 

kur atnesz jumis gerus pinin
gus in trumpa laika. Kas nu
sipirks ežia lota o jaigu ne pa
tiks, tai už meto laiko jus vi 
sus piningus ^sugražiname ad 
gal su procentu. Del platesniu 
žinių raszykite ant adreso.

(98 oi)
C. W. Paserpsky

521 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

Jaigu sergate ant rumatiz- 
mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje, 
tai asz tikrai galiu jus nog to 
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuoj aus 
pas mane lietuviszka, prisiu
skite 2 c marke del atsakimo

Andrius Kairaitis^ 
1018 Oneida Si.

Shamokin, Pa.
Skaitykite ka sako apie szita 

gyduole.
Shamokin, Pa. Dec. 29, 1914 
Kas link p* Kairaiczio gy

duoles del rumatizmo tai jia? 
labai pagiriu. Kada sirgau lo
voje apturėjau gyduoles nog 
daktaro bet man nieko negial- 
bėjo. Aplaikiau bonka p. Kai 
raiezio gyduoles ir maųe iszgy 
de ir pastate mane vėl ant ko 
jų. Atvirai galiu sakyt kad 
tai yra gera gyduole.

J. F< Drumheiser. 
Burmistras, Shamokin, Pa.

$200,000 Nagrados.
Du szimtai doleriu nagrados 

yra duodama už aresztavojima 
arba praneszima ypatos arba 
kurie užmusze Juozą Fletcher 
Park Place, 29 Morcziaus 
1915.

Pasarga:— Nagrada bus mo 
keta tik . syki nepaisant kiek 
ypatų sugauta ir kiek prane- 
szyku. ,

Girdima, kad kaikada tai 
da Szv. Kazimiero po bažny
tiniame skiepe buna suloszta 
kokia komedijele ar kas kitas.

Kaip kada pasikyszina bent 
kokios prakalbos, bet ir ten 
maža kas lankosi.1’

— Senas Kapsas.

In mokėtojus Taksu.
Susirinkimai uTax Payers 

Association” isz Mahanoy City 
Pa. atsibus kožna Ketverge 
vakara 7:30 valanda žemai Ar
mory saleje. Visi tie kuriams 
apeina szitas dalykas yra už- 
praszyti atsilankyti. (’j ų) 

Chas. Deibert Pres.
Attest J. Prosser Sek.

Ramonat Hardware Co
113-115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

Ant Pardavimo.
Namai ant viso loto ant kam 

po W. Spruce ir A. ulycziu 
Mahanoyuje. Prie Spruce St 
randasi namas ant dvieju fami 
liju, ant kito galo loto prie 
South alles teipgi yra namas 
ant dvieju lotu. Dasižinokite 
apie daugiaus pas

J L. Morris
226 W. Mahanoy St. .

oj) Mahanoy City, Pa.

— Dukrele ponstvos Petro 
Kasparo, Juze, 6 metu senumo 
kuri sirgo per 6 metus, atsisky 
re su sziom svietu ketvergo ry 
ta. Laidotuves atsibuvo subato 
je. Mažiulele nuo užgimimo sir 
go, o geriau si-daktarai negalė
jo gerai suprasti josios ligos, 
norints susirupinia tėvai važi
nėjo su velione po geriausius 
daktarus, ant galo Dievas susi Į 
mile j o ir paėmė maža kanky- 
toja terp palaimintųjų dangaus 
karalisteje.

— Kožna vakara per visa 
szia nedelia Boczkaucku saleje 

-atsibus labai puikus perstati 
mai. Jaigu norite pamatyti juo 
kingu aktorių ir gražiu aktor 
ku tai ateikite o busite užga
nėdinti. Szita teatraliszka kom 
panija susideda isz 14 ypatų. 
Apricz to bus rodomi kanopui 
kiausi paveikslai ir pilna or 
kestra grajis naujausius szmo- 
telius. Yra tai puikiausias per 
statimas visam mieste. Galite

adynos vakare o matysite visa 
perstatymą.

Inžanga už szita dideli per- 
statima tik 15 ir 20c.

— Del visu žinios pasiduo
da, kad W. D. Boczkauskas, 
persikraustė ant 338 West Ma
hanoy Avė. ir kampo C. uli- 
cziu. Jago turite reikalus va
kare su iždavyste, tai malone 
lyte nusiduot ant naujo adre-

Manau kad lietuviai gyvenau 
ti Schuylkill paviete, Pennsyl 
van i jos valstijoi visi gerai žino 
miesteli Frackville, yra tai vie 
nas isz gražiausiu miesteliu szi 
toje aplinkinei, dabar yra giara 
proga nusipirkti ten lota ir in 
gyti savo namus. Lotai nebran 
gus, vieta smagi, žiame labai 
graži ir lygi, neakmenota. In 
darbus visur arti. Be apsiriki 
mo galima sakyti kad tai yra 
gražiause vieta visam Schuyl 
kili paviete. “The Frackvill 
Reality Co” turi apėmė dideli 
plota žemes ir iszmieravo in lo 
tus, ju pardavima pavede man 
todėl norėdami pirkti lota at 
siszaukite pas mane, asz jumis 
noringai parodysiu kur tie lo
tai randasi. Su aukszta pagar-

rints draugai gana stengėsi ne 
laiminga atkasti bet buvo jau 
užvelai. Velionis paliko dyde 
liam nubudime ir varge paezia 
ir septinis vaikus.

New Philadelphia, Pa.— Mel- 
džeme visu skaitytoju apsisau
go! vagies Adomo Buckausko 
kuris neužmokėjas gaspadinei 
už burda iszpiszkino in kur ki 
tur. Badai paejna isz Vilniaus 
gub., gyveno Skrantosia, Pa. 
ir Seltzer City (Prie Pottsvil- 
les). Likos czionais užtiktas 
ant bjauraus darbo ir isz sar 
matos turėjo nesztis po ply
nių.—J. A.

Ant 514 W. Spruce Str. ir 
515 W. Maple, ant to paties lo 
to randasi du namai ant par
davimo nebrangei, arti lietu- 
viszkos bažnyczics. Kas nu
pirks taja vieta o turėdamas 
karve ar arkli gali sau pasista 
tyt tvarta užpakalije ant Re- 
dingo žemes. Priežastis parda
vimo yra persikraustimas ih ki 
ta vieta. Atsiszaukite pas ( jų) 

F. W. Boczkaucka.
514 W. Spruce Str. — 

Mahanoy City, Pa.

Farmos! Farmos!
Yra jau pirkę ežia apie 300 

lietuviu Farmas. Yra beveik 
visiem lietuviam žinoma kad 
Mason paviete Fountain Mich, 
yra geriausios kviecziu dobilu 
ir bulviu žemes. Molis juodže
mis, ligios kaip stalas. Foun
tain žemes virszuje visos kitos 
žemes kokios tik randasi lie
tuviu apigardoj, asz turiu apė
męs ant iszpardavimo 93 pra
dirbtos ir iszdirbtos Farmos 
su trobom ir didžiauseis sodais 
ir 17,000 akieriu nedirbamos

— Sergėkis piktumo tykaus 
žmogaus. ■:

— Isz grinezios in kareze 
ma tiktai vienas žingsnis, o isz 
karezemos in grineze labai to

Athol, Mass.— Szitam mies
telyje randasi gyventoju apie 
pusasztunto tukstanezio; yra 
užgyventas abelnai visokiu pa
kraipų žmonių. Lietuviu ran
dasi gana didelis būrelis nes 
persiskyria ant dvieju daliu: 
turi Lietuvos Sunu ir Dukte
rų draugija, apszvietos rateli 
ii socialistu kuopa. Antra da
lis susideda isz draugyseziu: 
Asztraus Bromo, Szv. Onos, 
S. L. R. K. A. kuopa, Blaivi
ninku, Vycziu ir Szv. Fran- 
ciszkaus.

V. Lapinskas.
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City Pa

\Parąpije jau susitverus ant
ras metas, kųiiingas gerai gas- 
pądoriauna ir viskas e j na ka 
nepuikiausia. Pirmiausia rodos 
Atholiecziąi miegojo ilgu sap 
nu, nes kada atsirado terp j u 
ju geras vadovas kun. P. Mesz 
kauckas, tuo jaus isz tojo ilgo 
sapno visi prisikėlė, prasidėjo 
darbavimas ant lietuviszkos 
dirvos isz visu szaliu o ypatin
gai jaunumene atgijo.

Czionais randasi apie 17 
dirbtuvių—daugiausia medžiu 
iždirbistes, bet tuom laikų dar 
bai menkai e j na.
MJerp didelio pulko žmonių 
atsiranda visokiu o ypacz gar 
bintoju stiklinio dievai ežio ku 
ri turės paliauti garbinia, nes 
nuo pirmo Gegužio užsibaigs 
pardavinėjimas svaiginaneziu 
gėrimu — nekūrie dabar lieje 
krbkodilines aszaras, jog kar 
vute iždžius kuri duodavo ru 
da pieną.— Sanatna Satnero.

Philadelphia, Pa.
Gelbejimo nuo kares Lietu-j: 

voje žmonių, ežiom komisija 
apmastavusi kad dabar bedar 
bes laikuose eiti per stubas 
kalektavoti gana yra neparan
ku, tai sutarė laike draugyseziu 
mitingu eiti su praszymais tik
tai pas draugystes.

Kamisija atsilankiusi Lie-, 
tuviu Republikonu ant North 
9 ui. Kliuban gavo 50 dol., su 
eiliokime draugystes Szv. Juo 
zapo gavo 25 dol.

Dabar toji kamisija reik ti
kėtis lankydamosi in visu drau 

I gyseziu ir kliuba susirinkimus 
visgi surinko pinigą, ir vargei 
kuri isz draugyseziu atsisakys 
nedavusi.

Suotho pusęjė lietuviai tau
tininkai, labai lengvu miege
liu snuduliuoja, seniejie jau 
apsibelde su visukuomi praei
toje, dabar tylėdami! tunoja 
kaip prie szilto rodosi pečžiaus 
isz viso praeites truso tai yra 
likęs nors menkas pedsakelis 
t. y. Laisves Kliube kabo ant 
sienos paviaikslas anuometi
niu 10 kuop S. L. A. Dainė 
riu kurie per ilgoka laika dai
navo gana linksmas dainelias

Praeites dainoriai, vieni ap- 
sene jau dainuot nenori, kiti 
apsiženijo ir jiems dainuoja 
jau radusiosi ju ’jaunutes szei- 
myneles, o dabartinis jaunume 
lis, tai nežine kokiu ir keno 
kailiu prisibloszkia, tyli ramy

GERA ARIELKA 
A

Nusipirkite sau keletą 
buteliu arielkos 
40RKEVICZIAUS NO. 6. 
Geriausia arielka visam 
mieste. $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite.

S. Ncrkewicz
408 W. Mahanoy Street

Ant Pardavimo.
. Salunas vienas isz seniausiu 
visam mieste. Parsiduos pigei 
ba locnininkas perka dideli ho 
teli. Atsiszaukite pas.

Butch Keiser, 
Kampas Main ir Mahanoy St.

(Skiepe.)
(9$ oi) Mahanoy City, Pa.

Ant Pardavimo.
Idant greit užbaigti turtą pa 

silikusi po mirties tėvu, parsi 
duos namai sesziu familiju ant 
West Spruce St. Mahanoy City 
Pa. Puiki vieta, geri dreinai, 
viskas geram padėjime. Atsi
szaukite tuojaus pas (9g 01) 

Tom Mc Inerney 
86 S. Main St.

Mahanoy City, Pa.

atsitaikyt jog ir jis!norint kar 
ta gerai padaro, už tai doras 
žmogus mėgsta gerus darbus.

— Žmogus, kuris prisilaiži 
nęje,, tai gali priligint prie ne 
teisaus piningo (falszyvo): tai 
gi yra begi j e, kol žmoni? ne pa 
žins jin. n

— Ne kardas, ne ugnis tiek 
blogo n e padaro, kiek liežu vis.

— Didesne dalis žmonių, su 
naudoja savo pirmutinius me 
tus ant to, kad vėliaus kentėtu.

7-Jaigu nenori liktię gir 
tuokliu gerk szalta vandeni ; ar 
nori būti sveiku-kelkie anksti; 
ar nori būtie laimingu-bukie 
dorųm; jaigu nori visus užgana 
dint-vektuok savo dinsto (biz 
niaus.)

— Tikėjimas žmogų sveiku 
daro.

— Valstijose, kurije nė yra 
teisingystes, yra Urvą, rAžbai- 
ninku. /I

* Fresno paviete, Kaliforn' 
joi, surenka kas metas arti 
94,000,000 svaru razinku.

— Ant Spruce uliezios, ran
dasi du namai ant pardavimo 
— kitas ant Maple uli. ant to 
paties loto. Butu tai labai pa
ranku nupirkti tuosius namus, 
o ypatingai del tuju ka laiko 
gyvulius, nes butu labai arti 
prie tvartu ir daug suezedintu 
sau ergeliu. Galite dažinoti re- 
rlysteje Saules. Namas ant 
Maple uliezios da nesenei pa
statytas. Locnastis yaU geram 
padėjime ir parsiduos nebran
gei nes locnininkas kraustosi 
kitur. n

Užpraszo juso paezedžius.
Mokes jums procentą ant sudėtu piningu ir duos 

rodą kur geriause juos investi. --
Jaigu pirksita namus ar norite pradėt koki bizni 

tai szita Trust Co. banka visada yra pasirengus jumis 
prigialbsti savo kostumerams.

Teipgi užsiims būti jumis apię^unais del si^rątu 
arba administratorium ant palikto turto.

Iszpyldys juso testamenta teip kaip jus-paiiksite.
Trust Kompanija yra visada atsargesne už yjiata 

kaipo Trustee arba Exekutorius.
Ji niekad nenumirszta. Ji niekad nesiklausto.
Kapitolas ir Pavirszis yra tai bondšas ka g varan

čiu a atsargumo. Ji yra po priežiūra Bankavos komi
sijos kuri peržiūri visas rokundas piningu palaikytu 
Trusto fonde. ' ■ • / . ' C'•Vi •-* -

Užsimokės jumis stoti depositorum szito 
ir aplaikyti ta geiuma Trust kompanijos.

Galite paezedžius prisiųsti per paczta.

ilsias j ra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalas ka nuoatsakan- 
cziausia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu. 
tu jiems prie reni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
vitada butu užlaikė mi 
atsargiausam bude.

Mano Privątiszka Banka yra po didele kaucija"irpriežiura valdžios 
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atli-kineti.

Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didž’ause Lietuviszka 
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu.in Visas Dalis 
Svieto greieziause ir pigiause. V.isi tie kurie per mus siuntė apie 
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyseziu pristatau puikes szarfas, 
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir 1.1. Su kokių nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas maine o aplaikysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog;ugnies.

D. M. Grabam. Prezidentas. Leon Eckert, Vice-Prezidentas 
D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.

Antanas Daniszeviczia, W. F. Rynkieviczia, Mikas Gavųla, 
W. J. Miles, Thomas G. Hornsby, Jos. II. Garrahan

Ant Pardavimo.
Geras darbinis arklis, juodo 

koloro, 8 m. senumo.
Mrs. Grimes.

940 W. Coal St, 
(to 36) Shenandoah. Pa

Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramonaitls, Locnlnlkas)

...Didelis Geležinis Sztoras...
Wholesale ir Retail.

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

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

Brooklyn, N.Y.

$200.00 Nagrados.
Du szimtai doleriu bus duo

ta už suradimą arba aresztavo
jima ypatų kurie užmusze Jo
ną Czerba 10 Apriliaus 1915 
vietoje tarp Maganoy City ir 
North Mahanoy Brekerio.

Pasarga:— Nagrada bus mo 
keta tik syki, nepaisant kiek 
ypatų sugauta ir kiek prane

MAHANOY CITY, SHENANDOAH, 
MOUNT CARMEL, LANDSFORD

del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite 
didelam sztore. Žodžiu sakant; nesiranda geleži 
daigtu kokiu galima gaut?pas mus. Ka tik pareika
lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis 
pristatyti: Plaktuku, kirviu, pinkliu, pielycziu, visokiu 
vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcžiu, szaukszcziu 
spiniu, ir 1.1; ka tik pareikalausite gausite musu sztore.

Ant Pardavimo.
Groseriu sztoras parsiduos 

pigei ba locnininkas apleidžia 
miestą. Geroj vietoj, biznis ge

Tamaqua, Pa.— Juozas Mar-1 ra8‘ Atsiszaukite pas _ 
keviezius, likos užgriautas per . o.506 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

akiera. Fountain yra didžiau- 
sės Centraliuis lietuviu mies
tas, jame. Randasi 18 sztoru, 
Banka, 2 mokiklos, 3 jevu 
magazinai perka visokius je- 
vus, yra kelios iszdirbistes Pro 
duktu ir materijolo, tik 4 mi- 
lios in katalikiszka bažnyczia, 
atvažiuokit pažiūrėti o asz su 
automobiliu pavežisiu aprodi- 
damas. Daug patogiu Farm u 
isz ko galėsit pasirinkti sau 
patinkama ūkia. Perkantiem 
žeme už geležinkelio tikieta 
sugražinam. Mapos ir žemiu 
apraszimai dykai. Raszyk tuo
jaus. ( 48 °D

J. A. Žemaitis.
Fountain Mich.

Monessen, Pa.— Darbai ei- 
na labai gerai. Fabrikai dir
ba pilna laika. Lietuviu yra 
pusėtinas būrelis, isz tu viso
kiu atsiranda, bet sutikime gy 
vena.

Czionai yra dvi draugystes. 
Susitvėrė kuopa S. L. A. isz 
syk susirasze 10 sąnariu, teip
gi S. L. R. K. A. jau gyvuoja 
antri metai. Szita draugyste 
parengė Baliu 15 ta d. Mojaus 
ant Assembly svetaines, ant 
kampo 8-tos ir Donner gatves 
Užpraszom, visus, senus kaip 
ir jaunus ant szio pasilinksmi
nimo.

RUPTURA
Yra iszgydoma per Chemiszko 
Elektro metodą. Be peilo, be 
operacijos.

Dėkingumo paliudijimai nuo dėkingu žmonių.

Abneris Welshas sako:
kad po daugmetukentejimo inkiros ruputros 
jis visai buvo iszgydytas per Dr. O’Malley 
ir dabar visai neneszioja raiszcziu nes jau 
nėra reikalo, p. Welshas esą Superintendentu 
Jackson-Woodin Car Works, Berwick, Pa. 
ir jo žodis daug reiszkia kurie turi panaszius 
kentėjimus. Jis nebuvo atitrauktas nuo jo 
kasdieninio užsiėmimo, kuomet buvo gydo
mas, iszskiriant ta laika, kada turėjo būti 
Dr. O’Malley’o office kur buvo gydomas 
nauja metodą, nevartojant nei peilio, nei 
operacijos. Szimtai paliudijimu galima 
matyti office nuo iszgydytuju.

Dr. O’Malley’o nauja gydymo 
metodą tikra yra liuosa nuo visu pa
voju. Nėr piaustimu, nėr skaudėjimu 
nėr operacijų. Nereikia apleisti darba 

Nereikalauja raiszcziu kada jau 
iszgydytas.
Skaityk, ka sako iszgydyti pacijentai 
apie Dr. O’Malley’a.

Unijos Doku užveizdetojas 
Raubso Kasyklų, Luzerne, Pa.,sako: 

Courtdale, Pa., Nov. 26, 1911.
Brangus Dr. O’Malley:

Asz raszau Pamištai szi laiszka, kad 
pranesztiTamistai, kiekvienam Ruptura 
serganeziam; kadangi asz buvau bai
sam padėjime, bet nuo Tamistos vaistu 
likausi visiszkai iszgydytu. Asz duodu 
pavelijimą pavartoti mano varda, kad 
ir kiti ligoniai gali būti iszgydytais.

Ad. Kuttenberger, Box 131

liC • Ihtui ^an^u darbas isz viso vilnonio materijolo, nąu- 
0IU *- Hilui jausios mados ir puikio krauoziu darbas. Szitie
Siutai yra gvarant\ti laikyti koloro ir siuvimą, už tai kad ceikis yra czisto 
vilnonio o pasiuvimas geriausias.

J li(T \illtxH Yilnonio materijolo bet pigesnio kriauezio darbo; 
014 lig O IT* ululul yra ne toki geri kaip siutai’vertes $15 lig $25.

RH lia ęifi ^illhi ^£9° materijolo ir pigio darbo. Szitie Siutai 
OO OU lig OIU ululul nuszius už tai kad yra pasiūti isz vatinos ceikes, 
Yra padaryti per greit idant parsiduotu už pigia preke.

Klauskite mus kokio Siuto norite o mes gvarantinam duoti jumis taka 
reikalaujate.

GUINAN’S

rgabeneme daugyue naujo tavoro ežiam mete 
laiko. Visokiu apredimu del moterių ir merginu. 
Gatavu pavasariniu siutu ir szlebiu pasiūti isz 
naujausios mados materijolo ir pasiuvimo. Teipgi 
visokiu ceikiu del pasiuvimo visokiu drapanų del 
moterių ir merginiu. Gatavu szlebiu del veseiliu 
kriksztiniu ir 1.1. Ateikite periiureti musu nauja 
tavora o jaigu piiksite tai busite uJganedinti.

Lietuvišky Knygų Krautuvė

■— Ona Szimkiute, 18 metu 
mergyna, norėjo pasidariti sau 
gala per ižgerima “lajaus”, bet 
paszauktas daktaras in laika 
ižgialbejo neiszmaneliai gyvas

Merchants Ranking Trust Co. Ranka 
ISZ MAHANOY CITY, PA.

‘ APSZVIETA’ Moksliškai Istoriszka Knygs 
palytinti daug isz Lietuviu praeiter 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 me* 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1 25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10c < 

Gaunama pirkt tik pasu
’ Ast aatfc'1 943 S. M Si. PHI»...h

A. J. Keydoszius ggįĮfr 
BANK EXCHANGE
202 Troy St; Dayton, 0.
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva 
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai 
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti 
szipkorte tai pirkite nog manes b bu
site visame užganėdinti, Mano agent 
ura randasi mano loonam name vertes 
$14,000 ir esiu po kauozija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ke 
dasižinoti Drisiuskite 2o. stimpa

j. And. Miliszauckas, Savininkas
S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.

A j ‘ Skersai Central R, R. Dypa

-j; Jaigu kada busite Wilkes-Barre 
tjaij užeikite pas Andriu Miliszauoka 
kur husite svetingai priimti ir gausite 
visbkiu geriausiu gėrimu. Puikios ką 
dujgihes tikros rugines arielkos, mi- 
daus isz krokąvo, visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu geri- 
mu. Cigarai kvepenti net iszHavancs 
Užeikite o busite visame užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeini 
sugrįžta adgalios atsilankite,

UETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Tankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriaases ir didžiausias šamai 

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gėla- 
žlnkeluose, labose ir 1.1. Iszlaimej. 
provas kurios kiti advokatai atsako m 
atmeta. Rodą duoda dykai.
l( s: Ądresa vokite:

W.S.YANKAUr <
- 154 Nassau StreH

o tosios, ka ilgai verk e tanke1 
ne verkė. •> . . -■ _

Gyvata žmogaus ne yra teip 
trumpa^ kai jau ne turėtume 
ant tiek laiko pasitaisyt.

Jaigu kvailis nusiperka 
nauje skribele, tai jiam rodosi 
jog ciela miestą padabino^ i

— Del fe^4g^įB?Eietuviu 
randasi daugįause tamsunu? 
Del to, jog nuolatos laiko skri 
belia ant galvos, o toji skribe
le nedaleidže proto in gal va. _

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRĄBORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kanus Numirusiu...
Pasąmdo Riginus ir Vežimus del 
Pąšivažinejimo, Krausto Daigtus, ir 
t. t< 'Viską atlieka kanogeriause ir 
puikiause, JSu virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS

CENTRAL HOTEL

W. RYNKIEW1CZ
......... NOTARIUSZASA......... ->,! ■: tc uj j f" [i 

i ,.........................................." \15 > p; 7 : \

Mahanoy City, Pa.

R[V ICBZIIBXNS ;ANT SUDĖJIMO PINIGU] PO,PRIZURA RANDOS
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