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Iszpam'je

LAIKBASZTIS ' SAULE'’ KAIPO 1SZ- 
EJNANTIS KniKSZCZIONISZKO DWA- 
SEJE, FBIWALO BKAITIT KOZMAS

UŽIMS KUBA BE TTŽTVILKĮNIMO.
Washington, Nov. 4 -Likos 

iszsiunsta paliepimai no wajau
bjsjjs, 1'MiWAJiU BikAirir ikuziNAa e • -

lietuwis, ba ne i b a r BiEsziNU a s ■ nos ministerstwos, idant I bri
gada akwatninku butu nusiun 
stais in Nuevitas ir Puerto 
Principo.

Amerikai nusibodo laukt, 
pakol Iszpanai atiduos Kuba 
in jiu rankas, per tai patis pae 
me wadeles in raukas.

Wiriausibe Wasbingtone kai 
ba: „Jenarolo Karpenderio bri 
gada kelauna in Kuba, pasi 
lengus užlaikit paredka ir tie 
sas i'uw. Waist., 
giwasti atiduot. No tebirio lai 
ko Suw. Waist, apgarnizawos 
wisas salas Kubos su ameriko 
niszkais žalniereis, ar Iszpanai 
a pleis ar ne.

ZWENTAM TIKĖJIMUI IR WEDA 
KLISTANCZIUS ANT/GERO KELIO.

KUNNINGA8 P. W.
Cenžorlns dwoslszkii raaztu.

+ Ka kasztuoje Apaarsininiai: +
colis ant ivleno kart 
colis ant trijn karta

1 colis ant trijų menesiu
1 colis ant irsi
Ideenl apgarsinimai už coli būna (lauk pigiau

lOo.'
- $1.00

§1,00
§15,00

Efldlkls Bei Skaitkoju.
— Tegul koAnas usz-Ir as z o „Saule", ba ta! Iras 

gerlauses, dtdžlaoses Ir du kartu ant n *delOR 
lezelna.

— Naujas skaltltoj&s ap lai kis tiktai wlona nu 
merą ant pažiūros o m knlnga n»l»us intr'.uktas 
kol te prleiuns prenum°ratoa.

— Prie „Saulėn" duodame kas melaa ka'eado 
rl, katras ira pilnai nez81mokej-*a ant to aus 
dol. Ir 50 cen ir uždlka patalpiname pajeszkojl 
ma wiena karta

— Tegul kožnas skaititojas platina „Saule' 
prikalbinėdamas sawo draugus.

— Kas liktai raezo gremnta in redakcija bu ko
kiu reikalu, tegul paras zo kas girdėt, teip kaip, 
„lletnwlBZkuose kalmeluose" talpiname.

— Kas Biuncze piningus už „Saule” arba ku ki 
a, Ultfgul gromata užregi8trawojo. o kos.nuper 

kaantpaczto „Money Order” ar bankini cze 1
oi indeda In gromatair ne regletrawoje.
— Raszant gromata in redakclje „^anles” turi 

būtie trumpos ir apie reikalą trumpai Istalezk'n 
ta.

— Katras mainote adresą, tai neatbūtinai tur 
te ireena adresą padėtis.

— Jagu mainote adresą, tuojau j dnokl e žine 
r ne laukite ba kaip kelis n irnerus pertruukete 
tu praszot^1, tai d.*t mus nereikalingo aaszto 
padarote.

kad reiketu

džiaugėsi gera sweikata, mislin 
dama pagiwent da nors 25 me 
tus. . ... ..
Wisfszkas - Ameiikoniszkas Kong

resas.
Washington, D. C. Nov. 5. 
Deszimts metu adgalos repre- 
zentatorei wisu sklipu Sziauri- 
nee, Widurines ir Pietines A- 
merikos turėjo kongresą. Bu
wo tai usz wieszpatawimo pre 
zidentoHarrisno. Dabartiniam 
laike siuntinei wertelgistos 
Washingtone, wela ketina su- 
szaukt wisiszka - amerikonisz 
ka kot.gressa kuris ketina atsi 
but mete 1899.

Suwienitos Walstijos parga 
bena daugibe griuo materijolo 
isz Pietines Amerikos. Teisin
gai tada butu ja -n muso kup 
czei pasirūpinto idant 
woiar rastųsi ir kitose 
koše.

Paskutine waina su 
je dawe Suwienituose
jose akise kitu tautu d'dele 
garbe kaipo garsingi kareiwei 
ant žemes ir wandenio - teip 
kalba kitos tautos. - Ar ne 
butu gerai idant kalt geleži pa 
kol raudonas idant užžidetu 
muso wertelgiste ant rinku 
Brazilijoj Argentinoj, Meksi
ke ir kituose sklipuose pietine 
se szalise no mus?

Jagu wertelgisteSuw. Waist, 
liks priimta pietiniuose rinkuo 
se, tai muso kongresas ir. prezi

muso ta 
republi

Iszpani 
Walsti-

Zines del Lietuwiu
ISZRUNTJO PATI

10 dol. i agrados.

re, kuri apie 7 nedelos palikus 
sawo wira E.ižabeth’e, N. J. 
pabėgo su kitu wiru Petru 
Dambraucku, kuris turi pacze 
ir waikus Lietuwoje, Suw. 
gub. no Prienų. Toji motere 
ira ne didele, apie 26 metu, 
plaukai geltoni, balto apskri 
taus weido, riebi motere, mėli 
nos akės, po deezinei ezalei ant 
weido ne toli nosies turi raudo 
na spuogute - apgama; tasai 
wiras augsztas, apie 39 metu, 
plaukai juoswi, akis meliuos 
augszta kakta arba pilkokas 
sweikas wiras. giweno Shena- 
dorije, trecziu kartu Amerike. 
Jagu kur buna, tai tuojaus su 
rasztawokiie abudu ir duokite 
žinia del josos wiro ant adre
se:

Mr. Mike Mereszkewicz, 
18 Bond Str.

Elizabeth, N. J.

O A f^l^ACiiEanc rheumatism relieves 
OAw Iv by Dr. Mlles* Nervo Plasters.

Kožnam name priwalo rastis oonkute Thom 
piono Diphtheria Care, ant greito parelkalawimo 
Vrl gido krepai) ir lipas

Knr buna
Jeronimas Wasila :o!<hs, isz Ka « 

no gub,, Raseinių paw., Nemaksz- 
oziu par , 12 metu Am^rik", ira pas 
jin swarbus reikalas, tegul at^iszti - 
ke ant adreso:

Mr. Jos. Zim nezius, 
67 \v. 15 Str. Chicag, III.

Ignotas Burba, ap'.e 14 metu Ame 
riko, apie 3 metus giweno Pittsbur- 
ge, paeina isz Su gub. Kelw. pa- 
r.tp. Simno, Zailu kaimo, gali turėt 
a ie 50 metu, turi pacze Lietuwoje. 
Jio psjeszko tikras sūnūs Motiejus, 
jeuris szi meta pribuwo in Amerika ir 
|»|>ai pori sawo tewelj pamatit, tegu| 
duneja žjne ant adreso:

Mr. ifotjejus Burba, 
414 B- Center Str. Shenandoah, Pa.

Amenkas.
Musztine tarp juodu o baltųjų keti

na bile kada atsibut.
Wilmington, N. C. Nov. 4. 

Muso miestas, galima pawadint 
kaipo „ejnaneze forteca.” Kož 
nas ira apsiginklawes no gat- 
woe igi k< ju. Waiskas teipos- 
gi pribuwo. Kožnas blokas tu 
ri eawo paruezninka; szeszi

TORTUROS KAUNE.
Dideli kliksma padare Rusi 

joje gazietos ,,Swiet”, Bierž. 
Wiedom” ir „Syn Otesztwa” 
patalpindami straipsnius apie 
kankinima Kataliku skiepuose 
bažniezios Szw. Križiaus. Ta 
ketino dasileidinet kun. Alek
sandra Bielakewicze, kuri wal 
dže paėmė in kalėjimą. Žino
ma, jog gazietos da daugiau 
pridėjo, ba ir inagius kaukiu 
aprasze, kokius pasinaudojo 
kun. Bielakewicz'.u del kanki
nimo sawo auku. Ketinias jis 
uždarinėt in skiepus po bažni- 
cze, sawo nužiūrėtus parapijo- 
nus, už maiszinimasi su Masko 
leis ir prawoslaunais ir neuž- 
laikanczius tikėjimo. Tuose 
skiepuose kun. Bielakewiczius 
sawo aukas gąsdino jaises pri 
taisitais welneis teip, jog tiejei 
kankininkai in ūma laika pra- 
žilinejo ir proto ne tekdawo iž 
baimes. Wienas isz tuju kan
kintu Ewa Biernatawicziene, 
perėjus daug kaukiu skiepuo
se, danesze waldžei apie tuosus 
darbus kun. Bielakcwieziaus, 
kuri pareikalawo idant jis bu
tu paimtas in kalėjimą. Aki- 
wiausiu wienok ira, jogparapi 
jonai, kuruos teip ketino kan
kint kun. Bielakewiczius, tuo 
jaus.sudej.o čjULįO rublu kauąi*

eawo 
mu, jog ne iviena kar 

dasiekimo garbingo mi.
jo, a it nelaimes, lieti 

spisabu. ~
da tik pamokinimai ne 

tada kun. B. uždarine 
jo uszsikietejusius nusideje- 
lus, tiirmieuse sawo skiepe no 
wisokiu daržoįviu, arba kama- 
raitsįe prie bažniezios, o jagu 
tas ne maezino, tai in skiepus 
po bhžuicze, kuriuose kitados 
laidoja miniszkas bernadinkas, 
kurili'igi szol grabai randasi. 
Grabai jau sutrandija, kantai 
matit, jog tai labai baisei per

to. Kun. B. teisinasi, jogsibla !(
ture< milas weikala su esibem 
pakl(dusiom, turėjo tokius spa 
sabuį naudot norėjo su pag’al 
ba npmirus’u pabudint nuside 
j u šiuose misi r apie smerti ir a 
teinanti giwenima, o per tai ir 
apie j’C'kala pataisos giwenimo. 
Tiri tieji mas iszrode, jog kun. 
B. Jabiause uszsikietejusius 
mus^e su wirwemis ir su laz
da. fiažuitioei tarnai jiam ta 
me |l:igelbinejo. O norint teip 
balsei ne buwo, ba kaip tai sa
ko ,,KZ adatos įvežimą prskal 
do, teip ir su tuom, žmonis ne< 1
biitūįus daigtus pramane ir 
tas iwskas net in gazietas dasi- 
gav.'į

„(įis wiskas ira iszmislu ir 
tiktJLbus reikalas politieznas.

los-k111' • B1 < kikeni-

ti toliaus isz miesto.
Ejna czionais apie iezmeti- 

ma murinu isz miestiszku ir 
pawietawu urėdu. Didesne da 
lis murinu nori atsitraukt, nes 
wirezininkai ne nori pasiduot, 
we'.uk tegul pakila musztine. 
$100,000,000 per meta isz Klondai

ko ir Alasko?.
Chicage. Ill, Nov. 4. Kapi

tonas Jonas J. Healy, viee-pre 
zidentas Alaskines - laiwir.es 
kompanijos, kalba jog, no da 
bar igi kitam Oktoberio mene 
siui iszgabens isz Klondaiko, 
Alaskcs, aukso įvertus $30,000, 
000, nes kada intaisis randas 
geresnius kelius ir naujės ma 
szinas tada per meta galės isz 
gaut auKso wertes ant $100, 
000,000. Toliaus kalba Ilealy, 
buk didesne dalis jeszkotoju 
aukso ira „grinoreis” ir farme 
rei” jog ne patinsta aukso pies 
ku, per tai teip greit isz tenais 
sugrįžta.
Apleido narna ubagu - pargrįžo tun 

tingu
Jersei City, N, J. Nov. 4. 

Nora Duzeliene laike skalbi
mo iszgirdo ka toki baladojen 
ti prie duriu. Atidaridama du 
ris paregėjo puikei pasiredžiu- 
si žmogų kuris paezauke: „Mo 
tini ar ne pažinsti manes, esmu 
Jokūbas taivo sūnūs!” Kokis 
buwo džiaugsmas jog wargin- 
ga motina wela galėjo sawo su 
nu reget. Jokūbas jau 10 me
tu kaip namie ne buwo, kuris 
iszkeliawo in swieta jeszkot gi 
luko; pirmiause dirbo prie dru 
kames, weliau nukejiawo jn 
Klondaika, Ąlaska, jeszkot 
aukso. Tenais dasidirbo turto 
ant $100,000, o pargrįžęs na
mon pritiurinep sawo sena mo 

I tina jgi smert, kuri jau nieko

sutzaukt wisiszka-amerikonisz 
ka kongresą.

Septini anglekaseiuzmuszC.
Pittston, Pa Now. 7 - Dide

le nelaime patiko mainose Exe 
ter West Pittstone, kuriose 
septini anglekasei likos užmusz 
ti ir daug pažeistu. Tarp tu ra 
dosi ir Lietuwiu nes prawar 
džiu ne galėjome dažinot.
Apkaltintas usz nuzudinima paezios.

Pittsburgh, Pa., Now. - 5. 
Mikola Puwiuskis geriau žino 
mas kaipo „polish dude," likos 
per sudže apsodintas ant smert 
už nužudinima sawo paezios. 
Duuzmnszti o septini pažeisti eks- 

plozijo katilo.
Oil City, Pa. Now. 5 - Lai 

ke bandimo garinio inžajaus 
dirbtuweja Oil City Boiler 
Works truko inžajus ir už:ru- 
sze du žmones o 7 sunkei pažei 
do.

ISZ WISH SZALD.

—:-------;;------------------— j O444V1 i j A.UAA

Jurgis Maszaitis ir Jokųbas dauginus i.e pareikalaus. Ar 
Pluplis, abudu isz Suwalku^ daug tokiu šuneliu turim? Ma 
gub., Naumiesczio paw., Kidu ^a’> !»bai mažai.
lu gmina, Režgalu kaimo, te Lepke, 106 meta senumo numirė, 
gul juodu, ar kas kitas nqato Green Bay, Wis., Nov. 4. Len 
ningai danesza del juodweju ke, Ona. Waitiekauckiene, gi 
draugu ant adreso: ' . 1 ------- .-i--

Mr. Szim. Kriszcziuuas, 
63 Hudson Ave.

Brooklyn, N. Y.

' wenanti kaimininiam miestuki 
jeTEaston, numirė iez senat- 
wg8. Senele turėjo 106 metus. 
Igi ' paskutinei dienai senele

Wilhelmas turi gana keliones.
Jerozolimae, Nov. 4.-Wokie 

ežiu ciesorius paragavęs kelo 
nes po apdulkėjusiu kėlu Pa 
lestinoje, p: stanawijo per- 
traukt sawo kelone in Syry ir 
Jerichą ir grižt įįnamon. No
rint ne kurie užtikrina, jog 
greitas sugrįžimas ira sukiwin- 
kluotas su politika, nes tikras 
sugrižimas ira apsunkitas kelo 
ne. Igi szios dienos puolė cieso 
riui apie 40 geriausiu arklu no 
perwirszinio karszczio.

Sultonas pawelino Wil- 
helmui uždėt nauje kolonije 
Tripoluje del Wokiecziu,kada 
tas radosi Konstaatinopoluje.

Laike, kada ciesoris Wil 
helmas swteziawosi Konstanti 
nopolije, sutiko su amerikoni 
szku konsulu Strauss’u, kuris 
Wilhelma uszprasze, idant atsi 
lankitu in Amerika, nes Wil 
helmas pasakė, jog Amerikas 
ira usz didelis, jog ne užgana 
dintu sawo noro pamatit wisko 
n trumpa laika, o jagu norėtu 
pamatit wiska, tai už daug lai 
ko užimtu.

pareikalawo usz paleidima ku- 
ningo ant luosibes.

Petersburginis „Kraj,” nore 
damas to wisko dasižinot aut 
wietos, iszsiunte in Kauna sa
wo korespondentą (reporteri) 
kuris apie tai teip apraszo:

„Pirmiause daneszn, jog 
kun. Bielakewiczius buna kale 
jime. Isz pradžios czionaitis 
sūdąs apskritinis tiko ant isziei 
dimo jio aut luosibes igi laik 
už sudėta kaucijo, nes sūdąs 
Wilniaus, in kur atsiszauke 
prokuratoris Bažanowas, ta pa 
niekino, ne tikėdamas, idant 
kun. Bielakewiczims butu ant 
luosibes.

„Dabar kas kiszasi kun. Bie 
lakewicziaus. Buwo tai žmo
gus atiduotas šarvo paszauki- 
mui ir paszwensdamas ciela sa
wo laika, wisas šarvo pajėgas - 
galėjime su moraliszkai nupuo 
luseis, ka paskutiniuose laikuo 
se balsei prasiplatino Kaune. 
Jaunas, pasibaigias, linkias in 
liga džiowa, iszrodantis ant le- 
taus ir ne kas ant pažiūros, tu 
rejo sawije kokia tai ne papras 
ta, slaptinia drąsą, su kūrei isz 
werinejo tokia intekme ant sa 
wo nusidėjusiu awelu, jog to
sios jiojo, bijodamos, klausė ir 
iszpildinejo gerwalei sunkiau- 
ses pakutas. Labiause ir dra- 
siause pasikelinejo ant newin- 
czewotu poru, prostitucijos 
(swetimoteristes) ir girtuoklis 
tęs. Nueitinejo in stubas tokiu 
pusidejeliu, iszkalbinejo ir at 
wadžiojo no pikto, liepe bu- 
czuot žeme ir prižadinet patai 
sa giwenimo, - wirams paimi- 
net adgal praszalintas moteres, 
sugrižinet pas sawo rvirus, gir 
tuokiame kad ne gertu - ir 
klausė jiojo Daugeli poru su 
wedc in sutaiką, newinczewo- 
tiems dawe szluba, girtuoklus 
pataisė, nesigailėdamas priek 
tam paszelpos. ba rviska, ka 
turėjo, atidawinejo del biednu 
reikalaujencziu, prigelbedamas 
ant pradžios giwenimo narni 
nio, duodamas darba ir tt. Ta 
wiska pfdurias ant naudos 
kun. Bielakewicziaus t'>ru da

ežia-’e,' buk Lis ira priesz 
„wie.-jzpat'stc ir prowa” tai to 
jlam užmest ne gali, aut kiek 
man žinoma, tai ne pol'cije, ne 
pi-okiiratorije ne waldže t'vine- 
jimo nieko ne turi priesz tai. 
Kun. B. baudė isztikro mote
res, kurios paleistuwawo, arba 
giweno poroje be szlubo, nes 
baudė wisokius ne žiūrėdamas 
kokio butu tikėjimo.

Tiek reporteris „Krajaus” 
patalpino ir isz to wiso gali 
aiezkei suprast, jog kun. Biela 
kewiezius darbszawo sziezion 
ant dirwos apleistos dagiui ir 
usnemi, apleista per propagan 
da prawoslawine. O ka paakiai 
ba pasklido apie torturas per 
kun. Bielakewicziu iszmislita 
per žmonis, tai to suwis ne bu
wo; ne užmirszkime ir apie tai, 
jog reporteris „Krajaus” sawo 
tirinejime teisinga paemi no 
waldžios paduota per masko- 
lus, o kurie isz tojo skandalaus 
praminto per žmones, pasirū
pins kenkt katalikistei, o sawo 
prawoslawije perstatit ciwiliza 
tiszkoje szwiesoje.

Žinoma, jog jagu tai butu 
teisibe, tai tas kuningas butu 
įvertas didelo papeikimo už sa 
wo fanatiszkus darbus, ba tas 
nesiranda insiatiwo Katalikisz- 
kos Bažniezios; nes reike pa- 
lauktie, ka-gi apkaltintas apie 
tai pasakis ir kaip teisiais. - 
Tiktai ne žine, ar jiojo balsas 
daeis ant wisuomenes?

Newidonai katalikistes da
bar rankomis ploję, jog kunin 
gai da naudojęsi tiesu inkwiza 
cijos, nes to paisit ne reike, ba 
iez adatos wežima priskaldo ir 
gerkluoje tiejei newidonai: 
„Žiūrėkite ka kuningije daro.”

Perskaitikit ir gerai pamislikii!

teisingo pamato subudawotas, - su
rėdymas, kuris suteikė dykaduone lūs 
galybe isznaudoti sawo artyma isz 
biednesues luomas, taigi darbinin
kus.

Kaip-gi ta neteisinga surėdymą 
perkeisti ant geresnio teip, kad ir 
biedniokai darbininkai galėtu greriau 
gywentie, negu jie szedien gywena?

Mislinantieje ir apszwiestesni dar- 
b’ninkai iszrodo jau, kaip ta galima 
yra padaritie ir jie sztai kokia rodą 
mums duoda: Jie turi cze sutwere 
milžiniszka darbininku politiszka or- 
ganizacije, ir pasinaudodami Suwie 
nitu Walstiju konstitucija, kuri ir 

liepe duot tam ir tam baisa -da darbininkams užtikrina luosibe balso i 
politiszkuose dalykuose, stengiasi wi 
suose urėduose pastatiti sawo žino-' 
nes darbininkus, kurie rūpintųsi apie 
pagerinimą dirbaneziu žmonių bu- 
wio. Tos darbininku politiszkos or
ganizacijos platformoj stowi 
teip paraszita:

]. Del pagerinimo darbininku bu- 
wio reikalaujame sutrumpinimo dar
bo dienos ant tiek, Kiek reikaiouju 
iszdarbistes iszsiiawinimas.

2. Kad wisi fabrikai, geležinkelei, 
telegrafai, telefonai ir wisos darbo 
maszinerijos pereitu in sawasti wiesz 
patistes, o ne butu sawaszcze pawie- 
niu žmonių ar kompanijų.

Tai-gi jie reikalauja, idant darb- 
dawc^s nebutu troksztantiejc lobiu 
kapitalistai, kuriu del sawo rnieriu 
isznaudoja darbininkus, bet idant 
darbdawiu butu pati wieszpatiste, ku 
ri atiduotu darbininkui piina wertc 
jojo darbo!

Tas, žinoma, inwyks tada, kada 
darbininkai patys paims in sawo ran
kas wisa wieszpatystes reda t. y. ka
da jie ant sawo platformos iszrinks 
prezidenti bei kitus walstiju bei 
miestu urednikus. Pakolaik wienok 
tas inwiks, ’darbidfukai stefl^eai pli§- 
tatyti sawo uredninkus piima mažes
niuose urėduose, kaipo tai ant guber 
natoriu, in kongresą, in legislatura, 
wisuose miestiszkuose urėduose ir 
tt. Ir tie tai iszrinkti uredninkai isz 
Darbininkiszkos Partijos turės rupiu 
tis wisomis pajėgomis, kad nors kiek 
palengwinti sunkias darbininku gy- 
wenimo sanlygas bei nedaleisli atsi 
tikti tokioms darbininku skerdynėms 
kokios turėjo wieta, del paweizdos, 
pereituose metuose ties Lattimor ir 
pereita menesi Virden, Illinojaus 
walstiju.

Priegtam sztai ka gero galėtu dar 
padaryt iszrinkti per Darbininku Par 
tija uredninkai. Žinome, kad yra 
daug wisokiu randawu darbu, kurie 
del atlikimo szendien pawedami esti 
priwatiszkiems kontraktoriams, kurie 
isz to peiao didelus piningus, mokė
dami nusamditiems per sawe darbi, 
ninkams wisai menka mokesti, ir 
priegtam liepdami kuoilgiausia lai
ka dirbtie: - Tas pats darosi ir su 
miestiszkais darbais.

Szalyse, kur darbininkai ingyja 
yra, jau sziokia tokia waldže, toki 
randawi darbai pawedami esti ne 
kontraktoreras, bet darbininkiszkoms 
draugistems, arba patsai randas nu 
samdo darbininkus, moka jiems ge 
ras mokestis ir dirba ne ilgiau kaip 
8 adinas per diena.

Wandenstraukiai szendien dauge
lyje miestu ir pawietu priklauso jau 
tai paw ieniams kapitalistams, jau tai 
kompanijoms, kurie isz to traukia 
saw milžiniszka pelną. Su gazo bei 
elektros užwedimais del szwiesos da 
rosi tas pats. Užwedimai tie randasi 
rankose priwatiszku kapitalistu, ku
rio trokszdami saw didelu pelnu, 
brangiai lupa no žmonių už naudoji
mąsi. Žmones gi pr iwersti yra mo
kėti brengiai, kadangi be szwiesos 
jug apsieiti negalima. Wiskas tas 
turėtu priklausyti ne priwaliszkoms 
ipatoms, bet walstijai, pawietui ar 
miestui ir butu kuopigiausiai žmo
nėms prieinami.

Tramwajai ir elektrikinei karai 
szendien wisur baweik priklauso pn- 
watiszkoms ypatoma ar kompanijoms, 
ir todėl darbininkai prie ju, apsun
kite neisipasakitai ilgu darbu, gauna 
wisai menka mokesti. Zmones-gi ku 
r e turi reikalą naudotis tais 'įveži
mais, turi už prawežima labai bran 
gei mokėt. Isz to sawin inkai turi mil 
žiniszka pelną, wisuomene-gi didele 
nenauda.

Todėl tai darbininkai reikalauja, 
idant wiskas tas priklausitu ne pa- 
wieniams kapitalistams, bet butu sa- 
w aseze walstijos, pawieto ar miesto 
tai-gi, idant butu sawascze wisu žino 
niu ir tarnautu joms aut labo, o no

rio dinsto ne dawi. Szedien 
Buffalije wisi Lenkai (60,000) 
Chicagoje, Milwaukee, New 
York ir 1.1, prisiskire prie Re- 
publikonu pamesdami Demo
kratus. Skulkino pawiete dau 
gumas Demokratu prisiskire 
prie Republikonu.

Lietuwei Skulkino pawiete 
priwalo pasirinktie ant tikieto 
kam sawo baisa duot. Duotie 
streit del wisu.

Ne paisekite ant tu, ka Jums

Iiiepeuuob tam ir tau 
likite kaip žinote, ba jau ant 
tiek iezmanote.

Su kitais wirszininkus nežine 
kaip bus, nes kaip rodos usz eu 
dze pasiliks Republikonas, teip 
wisi Anglikai sako, o reike ži
not, jog Angliku ira biskuti 
daugiau negu Lietuwiu.- Ta
me reike būtie atsargeis.

Mes tai isz laiko praneszame 
ba nuivuodžeme kaip czion po
litika stowi.

IraLietuwiszki klubai - apie 
tai gana gerai žino abidwi par 
tijos, o ar atėjo wieui ir kiti pa 
klaust ir pasiulit del kokio wie 
no ar divieju koki norint urėdą? 
Ne! “polanderei” pas juosus 
jokio ženkliwumo ne turi ir tik 
tai tada glaudžesi, kada prisiar 
tina renkimai, ir kožnas aukso 
kalnus del biednu darbininku- 
“polanderiu” prižadineje, o pas 
kui uszpakalu atsikreipineje. 
Tame brolei Lietuwei ira mm 
so wale ir galime iszrinkt gerus 
žmonis ant urėdu o ir wienos 
partijos laikitis - kaip igi szal, 
o kokios laikemesi, tai žinote 
wisi gana gerai. Tiktai da tas 
prisimena, jog ne reike aut par 
tiju žiūrėt, tiktai ant kandida
tu ir detwirszuje križeli, tik 
tai del kožnos prawarde bus 
balsas. Turi būtie wisi reika 
lingi wirszininkai aprinkti, ir 
ties kožno prawarde padėt kri- 
zeli tiktai del tuju katruos no 
rime aprinkt.- Jagu katras ne 
tikias būtie wirszininku, tai 
tam ne del krizela.

Jagu Jums kas in akis lins 
ir wieaip Kalbės, tai klausiki- 
te o sawo darikite! Tame Juso 
Brolei Lietuwei wale, -o kad ne 
turėtumėte walos, tai teip pali 
tikinierei apie Jius ne tupinė
tu. Mums reike geru ir teisiu 
gu wiru už wirszininkus oue 
tokius, ka mus niekina.

Jago ejnate duot sawo baisa, 
tai pasimislikite gerai, 
laik tegul Jius Diewas 
na!

, aat naudos. < Jeigu darbininkui isz- 
rinks walstiuius, pawie>a-us bet 
miestiszkus uredninK-is ir: -a-u pąr- 
ijss, tada tie prsirnnintu. idant wis- 

; kas tas isz pr’waiiszku. ranku pereitu 
in rankas rando, ir .ada žmonos gale 
tu naudotis tuom už kuo pigiuose 
preke.

Atkreipiu todėl cze sau- draugu 
darbininku alydu w rinkimu, kurie 
dabar 8 d.. utarninke atsibusi 
Skaitanti.jei huKr<o>zrznn, žinojau, 
kad Peusylvaniir° waltlbn darbiniu 
kai teip jau-gi turi j -”tatedao-o kan 
didatus ant wisc'du wjsij Lbiu bei 
miespszku uiedninku: i..., k.-vidida 
tu randasi keie.-^ .r isz lietuwiszku 
kiltesniu wyru. pažinstaiu, .su lietu 
wianis isz sawo darau ant darbiuiu- 
kisukos dirwo-, - nors, pr;d ’rj i, ne 
apie ypatų ar tautyste eina, t.K apie 
politisz':a po.-tija kurstė jie neikia.

Draugai darbiais ... ’- jkw’ens 
turis atj.Auc.i-te reikalus s- ->-’luo 
mos, kurs trokszra labo žmonėms, ap 
siž'urekite! Pirma negu norėsite ko
kiai partijai atiduoti 
noje rinkimu -.m-n.-ite: 
darbininku Humesteade,
Cripple Cr.ek, atminkite Tennessee, 
Brooklyn, BuLmo, Pullman, New 
Be-’to"! atminkite straika kalnaka
siu pereituose metuose, atminkite 
Lntlitner, Oshkosb. siuiinkite "ė irden! 
Wisose tose wjotose rsta darbiniu 
kus, szaudytH, žudyta, badu maryta! 
O per ka? per kapitalistus bei per 
tuos paežius, kuriuos jius pr.tys dar- 
bioiokai pasodinote ant angaztu urė
du už tuszczius jin p-v. ■ bei welt 
wyliszkus prižadėjimus ar - geres
niame atsitikime - už alaus stiklai ‘ 
Darbininkai rinkdowo wis tai r-pcb- 
likonus, tai demokratus, mislydami 
rasti tarpu jiu wi-na geresni , o tie 
kaip skęs4Z2_>įwo.uua.-yuąwa<upjJmx^

a die- 
Skerd'ne 
atminkite

dže ii Lbar t kerdžių. K^^uprato 
dar jie lyg szicl. jog rąpubiikonai 
teip lybiai kaip ir demo*r4j»i yra tar 
nft:a kapitalistu! Ir krzaili, ir tamsus 
.'mo-jonai wis laukei* am tikę
dawosi wis po'o!..........

Ne repnblikonsi, nedemokritii pa 
gerins darbioinku l»uwi, bot patys 
d.-.rbininksi turi . aw bt,T i y inti; 
patmart '■ ta .. Idžia .J siwo 
rankas. K .r tik yru nusuiij i kandi- 
-latai isz darbiu;„zrt -r a, balsuo
kite tik."i už --ės. Ant baiaawimo 
Ilsios ta Darbioiuku paviija p.-.jr-uk- 
linta yra wardu: .Socialist l abor 
Party.” Tai yra moan, -'..r-bi-uioku 
partija i- r .’yb<-. su kurą iszkowosi 
me saw ezwrjueaui duonos kąsneli.

Kaln»k> ii’.

SHAG

o tuom 
stipri-

ŽODIS 'IN DARBININKUS.

Kua tiktai girdėt, tai wisur 
Lankai ir Lietuwei laiko ezale 
Republikonu o del ko? Del to, 
jog ilgus metus Demokratai pri 
gawinejo “polenderus” ba wisus 
urėdus dawedinejo A-irisziam 
o “polenderiams” ne dogkecze

Netwirtinu, kad kiekwienas darbi
ninkas suprastu, koki ženklinimą turi 
rinkimu diena musu draugiszkame 
giwenime ir butu todėl apie tos die
nos pasekme ant tolesnio žmonių 
darbininku gywenimo, o wienok ta 
diena darbininkams turėtu but labai 
swarbi, nes tai yra kriukis, su kurio 
pagelba galėtu jie iszsiristi isz tos 
pragarmes wargo ir priewartos, ku
riuose jie «zedien turi skestie. Isz 
priežastes sekancziosrinkimu dienos, 
kuri atsibuna 8 dieną szita utarninka, 
norecziau nors trumpai pasidalintie 
nuomonėmis su sawo draugais darbi
ninkais.

Wisi žinome, kad wisose szalyse 
szios žemeles, kur tik mes paklinka- 
me, turime sunkiai dirbti, mažai sil
sėtis, walgit kuopraszcziause walgi 
ir wisa musu darba - nežinai nei ko
dėl, nei už ka, - paima saw įeiti, ku
rie nieko arba wisai mažai teweikia, 
bet už tat puikei gywena, ulewoje ir 
naudojasi wisku tuom, ka mes sawo 
pūslėtais delnais padarome; mums-gi 
palieka jie tik tiek, kad isz bado ne- 
pastiptumem!

Kodėl teip yra?
Tolei, kad mus suredimas, ant r.e

Geriausi guminei czehatai koki tik 
ira pidipti ke-:'ios galit gaut, pas

— TAS —

T. L. Patterson
20 W. Center St.

Mahtuioy City, ---- Peuua

Otelio” Pečiai"
Ira tai geriand panziai. o kurie ir 
gwarautawotais j g g-r- ^epa

Turime wisokiu reikr''ngn del kak- 
nios koki tik reikaiauu—..

del drilavsimo skiliu anglėje galiu, 
gaut pas mus aog

feipos-gi wisokiu del wisu
maiaieriu, koki tik reikaHnnl
m
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eikalauje draugiste 
. * iines peczeties

,<ĮH Jago reik aluje 
tai raezikit in 

ieaakcne "Saules'
Pabaiga.

Del taiiisM
(ago kur draugi
nes reikalauja

Sarti
Špilkų.

JūOStH,
Kepurių, 

įriti.
Tai tegul raszo ant 
Sėmiau padėto a- 
ireso o apiaki i 
preke kas ka kasz- 
tuoja.

— Tai tu?! - ir da pravar
de iszeake.

Kitos moteres teipos-gi ture 
jo pažint razbaininkus, ba gir 
dėjau kaip paszauke:

— Tai jie ir mus apipleszi- 
neje?!

— Nelaimingos esate! - pa- 
szauke wienas, - norėjo giwas 
tęs paczedint.... nes jau da
bar po visam!....

Tuojaus likos visos su ku 
ceis užmueztos.... Trumpas 
riksmas buwo girdėta, tuojaus

tas! - mėtėsi ant Muringaus, 
kuris stovėjo kaip nutirpęs, 
pastiręs, ne‘ žinodamas, ar tai 
sapnas, ar ant tikrųjų.

— Pasweikink tawo tewus!
- szauke Karwediene, spausda 
ma jin usz kaklo ir glamoneda 
masi.

Muringas, ar tarent Zigman 
tas, susiprato ant galo ir atsi 
kvotėjo. Su aszaromis akise 
puolė ant kėlu priesz Karwe 
di ir Karwediene ir paszau 
ke:

Adresą wokit:
w. RYNKliiVV KS 

{13 W. Centro st, Mahanoy City, Pa.

nusztilo!
Wiskas tas stojosi akimier 

koje....
Razbaininkai apsielge su 

bjaurum darbu, pradėjo tartis. 
Ne supratau ir ne galėjau gir-

— O! mano milemi tewelei, 
dovanokite, jog tuojaus ne 
puolau in kojas. Dabar man 
weidai juso pradeda atsinaujit 
ir kaip per miglas primint! 
Tiek laimes ant kart ne sztant

LIETUWISZKAS ,

GRABORIUS

W.Traskauckas
608 W. Center ui.
Jago Katra DIewas paszauke in sawo garbe, 

•imi gimines, arba prletelel nebasznlnko nūs 
luoda pas teisinga žmogų, o ne kur kitur.
Arkle! Sztant, Riginai puikus, 

bal 13z goriausiu fabriku, pulkel padabint 
medžio. — driektam ra specltlnu gra 

Ir ne buna jokios turbacljos laike szer- 
— Wiska padar plgellrgraže’crs’SALŪHAS*

ifflOIRffl Shtar NiU P

.n* tai genausia[užeiga ir kožnas da
iria swetingo priėmimo

41os szaltas,
Milziniszki stiklai,

Wisokios arielkos.
Pulkus cigara 

.as tiktai karta atsilanko, tai ne ga- 
' atsigėrėt. Wiraihurra' pas Maraza

d oi WiraiLietuwei!
Jago nukelaual In Froelsuda.
Tai ne zžmirazklte ta;
Jog reiki e u te j tie pae 

iona Rugieniu, 
ius azaltas, arielka gera Ir wysokiu wlnugaus 
dp ten nukelaual. *> cigarai havaus laz f ibrl 
» Boczkaneko. ę.ęgjrtv
lijkite wisi I Alaus ižslgert 
Seni ir jauni, | O husite smart.

Geria usias Lietuwiszka g

_Bimris_.
p. :: Zawetdzkio,

Suear-Notch, Pa.
Turi sawo krautuweje wisokiu mė
sų ; swiezia ir rukinta. Swarste tei
singa, mesa ka gardžiausia ir nepui
kiausia. Deszru niekur teip puikiu 
r skaniu ne guusite kaip pas jin.

; S7. te! tur danglbe kcst.tnKirln,
<r kn-- tiioi au u :a pilna moteriai

• liet Lletmvei pas sawle kll
I’asta puikinnsla wislszkl! 2’7,97

Gertause užeiga del darbia ku pas 
B. RAGAZINSKA, 

<illbertonc, i'a.

dėt ka jiejei kalbėjo, ba kaip 
rodos maskoliszkai, nes dasi 
pratau, jog jeszkojo spasabo, 
kur padėt keturis lavonus, tai 
ira važnieziaus ir trijų mote
rių. Ne bludau tame.... Nu 
ėjo in karieta, wiska isz vidu
rio iszplesze o ir skuras api 
pjaustė ir in tuosius draskalus 
suwinioja, uždejb ant arklu, ka 
nukinkė ir už valandos iezni- 
ko girroje....

Nutirpus sėdėjau ilgiau adi 
na, ne drisdama pasijudint - 
net kliksmas kūdikio mane pa 
budino. Su baime apsidairiau 
aplinkui.... nieko ne bu 
wo.... norėjau skubei pabėgt 
isz tosios baisios vietos. Toja 
walandoja kūdikis labiau pra
virko ir atsisėdės paszauke; 
„mama!”.... Aezaros man isz 
akiu pasipilė, ir didele gailės 
tis szirdi man suspaudė.... 
nieko ne paisedama nubėgau 
ir paėmiau kūdiki* ant’ ranku. 
Prisiglaudė prie mane, vogra
vo in mane, szaukdamas nuo 
latos motinos.... Buvo tai 
vaikutis mažiau daugiau dvie 
j u metu. Rankoja laike szita 
medalika.

— Ir kur dingo tasai kūdi
kis? - paszauke susijudinęs 
Karwedie, - tai buvo muso su 
nūs!....

— Kur dejei muso kūdiki? 
- paklausė garsei verkdama 
Karwediene.

— Tuojaus.... tuojaus pa- 
sakisiu.... ach! smertis arti
nasi, nes dabaigsiu...... - kal
bėjo cigonka kas kartas slob 
nesniu balsu. - Waikiuko bu
vo vardas Zigmantas, nune- 
sziau jin in muso abaza.......
Dasiklausinejau vėlaus, prie 
ko tas vaikas priguli, parodi- 
nejau ta ji medalika, nes nie
kas ne pažinojo. Ne viena k ju
ta buwo tokie žmones, ka paša 
ke, jog asz ta kūdiki pavogiau. 
Ant galo ir bijojau klausinėt, 
idant laikais ne kaltai in kalė
jimą ne papultau..... Paskui: 
nusibaladojom in nžrubeže 
maskolu, o asz vaikiuką priė
miau už savo ir užauginau.

— Užauginai? - paklauso 
Karwedie, perimtas koke tai 
jausla.

— Ir da giwas? - paklausė 
prigulus Karwediene.

Ne tiktai vietinei, nee ir iez tolau pribawia tegnl 
(n taju pulki wleta užeinu, kur dutire svetingo 
priėmimo ir gaus rodą wlsame.

O kas 1 iblau3e
Szaltae Ir ęlaros alus, 

Gardi arlelkelo 
ir puikus cigarai.

P. s eawa pas tava ir da pas giara ir teisinga 
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SMAGIAUSE lžeiga PAS

CHAS. KAUIMA, 
801 E. Pine uli, MnlmnoyCity

— Giwas - atsake ciįjon 
ka.

— Kur jisai ira, kur randa ■ 
si?.. - pri-gpirinejo Karwe
diene.

C>grjnka su didele nebegale 
Pas’’i<ele ant lovos, valanda 
ž\urejo ant Karvedžio ir jiojo 

paezios, o paskui drutu ir aisz 
kiu balsu tarė:

_  Ir da manes klausėte? Ir 
da sunaus sawo ne pažinstate 
ant jiojo darbu?.... Sūnūs ju 
so sztai szicziou stovi ... Mu 
ringas ira juso sūnūs!. .. •

Tai isztarus puolė be wal 
džios ant lovos.

Sopulis ir džiaugsmas iez 
spaudinėjo žmogui aszaras isz 

i akiu. Ne tiktai akės, nes ir 
; sziidis ta pati jaueza.

Karvediene ant tu paskuti
niu žodžiu cigonkos sudrėbėjo 
ir su verksmu paszauke: - Ma 
no sūnūs, mano sūnūs Zigman

esmių pakelt. O! szirdis mano 
nesimilino, jog ne esmių cigo- 
nn, nes tikru Lenku!....

— Teip ira, mano Zigman
tai, teip! - patikrino Karwedie 
ne, laikidama sunaus galva 
prie sawo krutinės, - esi Len 
ku, esi mano sunum!

Karwedis atwesias ;sz pir 
mutinio persiemimo, žiurėjo 
ant Muringaus ir paezios, abe 
jodamas ar tai gali būtie su
num, o ka supratus jiojo pati, 
tarė:

— Del ko ne pasveikini su 
nu tawo? - ko teip szaltai žiu 
rai ant jiojo? ar gal netiki? 
Ziurek! tas veidas, tai tokie 

Traip tu jaunas buvai.... Ant 
galo da tave galu kuom kitu 
pert’krint. Zigmantas turėjo 
ant desznio peties juoda, maža 
karpute - dabar pažiūrėsi
me.

Tai pasakius nuplesze no 
Muringaus sermėga.... ant 
peties tikrai buwo karpute.. .

— Szirdis motinos ne bius
tai... . paszauke su džiaugs 
mu Karwediene ir isznaujo 
pradėjo Zigmantą glamone 
tie.

Ne buwo dabar abejones; 
teisingumas Zigmanto buwo 
iszroditas.

Dabar džiaugsmas pastojo 
tarp visu. Tai ne ira mažas 
džiaugsmas del tewu, atgaut 
dingusi vienatini sunu! Kas 
labiause: jog tasai Karvedi 
ižgelbejo. kuris tiek gero pada 
re ir tai jiuju sūnūs! Ar-gi da 
reikėjo didesnio džiaugsmo?

Staliukas turėjo ne mažai 
ergelo. Tasai žmogus, kuris 
ir jiam giwaste apsaugojo, ku 
ris jiojo duktere no smerties iž 
gelbėjo, o kuri norėjo pakart 
ira Zigmantu Jablouowskiu, 
sunum Karvedžio, ponas dau 
gėlo dwaru, ezlekta isz szlek 
tu, ligus jiam.

Ir wisi katrie buwo nawat 
nai iszrode ir žiurėjo newos 
ant čigono. Ne diwai: atmaina 
didele - isz čigono ant didelo 
pono!

Karwediene ne galėjo atsi- 
glamonet sunaus. Karwedis 
žiurėjo isz ezalies, nes jau usa 
pradėjo sukt. Ant galo atsilie
pė in paeze:

— Paleiski e-gi norint kar
tą Zigmantą, tegul ir asz jin 
paglomoniu.

Ant tu žodžiu priszoko Zig 
mantas prie tewo ir apsikabino 
ant kaklo ir ilgai - ilgai laikė
si glebije. Werke senis stam
biom aszarom, ir nuolatos su 
rankove szluoste aszaras.

— Sveikas ponas Zigrnau 
tai! - tarė ant galo Stalnikas, 
paduodamas ranka Zigmantui; 
- daug man gero padarei, o 
asz taw norėjau piktu atsimo 
ket... • Ka darit! buwo tai to 
ke wale Dievo!.... Užmirszk 
apie wiska ir te mano ranka 
ant sutaikos.

Zigmantas stovėjo valandė
lė kaip nudiegtas.. galvoje 
jiam pradėjo ūžt, rodos gawo 
svaiguli.. .. paskui sudrėbėjo 
cielas, prisiartino, paėmė ran 
ka Stalniko ir pabuczewo.

Toje valandoje davėsi gir
dėt ant slankszczio sunkus at

sidusejimas. Wisi sužiuro isz 
nenoro in taje szale. Stovėjo 
ant slankszczio.... Celina!..

Ne sztant niekas to apraszit, 
kas dabar stojosi?

Zigmantas ir Celina, rodos 
vienas in kita pastūmėti szo 
ko prie wienas antro ir garsei 
mergaite pravirko laikidama 
galva atremta in jiojo kruti
nę.

Gailingas tai buwo abrozas. 
Tewai abieju žiurėjo in juodu 
labai susijudinę o aszaros vi
siems isz akiu kaip žirnei bire 
jo-

— Už valandos tilejimo, nu 
siszluostes Karwedis aszaras ir 
prisiartinęs prie Stalniko ta
re:

— Ar tu įamista Stalnike 
matai, kas cze darosi. Ka Die 
was, waikine supersza, tai nie 
kas ne atskire. Dabar asz, kai 
po tewas mano sunaus, stojuo
si ir pirszlu. - Ar duosi sawo 
Celinka del mano Zigmanto 
usz paeze?

Stalnikas nieko ne galėjo at 
sakit, tiktai su skvernu asza
ras szluoste o su kita ranka pa 
eme už rankos Karvedi. Ligi- 
nai ir Karwediene su Stalnikie 
ne buwo sukibė.

Kaip jau pirmutinis graudu 
lis praėjo, pagriebė Karwedie 
ne Celina ir Zigmantą už ran
ku atwede priesz Stalnika ir 
tarė: 1

— Klaupkite ir praszikite 
palaiminimo!....

Widu didelo graudule iszta 
re Stalnikas su verksmu:

— Phi, - phi - phi! te-te
gul, ka Dievas sukeitė, to asz 
ne turu tiesu atskirt. Duodu 
jumiem palaiminima teviszka, 
tegul Dievas jumiem iszlieje 
szaltini maloniu!.... Matoma, 
jog Dievas judu vienas del an 
tro paskire - del to nesirūpinu 
apie jųdviejų ateite, ba žinau, 
jog esate abudu jiojo apglo 
bo....

Da norėjau ka toki kalbėt, 
nes per graudumą ne galėjo; 
tiktai nuolatos timpsejo: - phi 
- phi - phi - o uždejas po ran 
ka ant gaivu Zigmanto ir Cell 
nos sznabždejo:

— Mano vaikai!.... mono 
mibmi vaikai!.... ,

Po apaimalszinimui isz to 
pirmutinio persiemimo uezsto- 
jo del wisu džiaugsmas. Wi 
dur to viską užmirszo apie 
Zingura, net Zigmantui pirmu
tinėm atėjo ant mislies, o prisi 
artinęs prie lovos tarė jausliu- 
gai;

— O! motin!.... ba man 
buvai motina.... duokie ir 
tu man palaiminima. Tu ma
ne užauginai, tu mane milejei 
ciela szirdže, tu buvai mano 
apgluobeja dienose kartumo ir 
nelaimes: džiaugkies ir dabar 
isz mano laimes, net igi pabai 
gai giwenimo tawo!

Tai kalbėdamas paėmė už 
rankos, nes toji buwo szalta, o 
Zingura nieko ne atsake.

Zigmantas suriko isz skaus 
mo, nes daktaras ka greieziau 
se priszoko prie senukes - nes 
jau Zinguros wiskas pasibai 
ge, ba jau dusze no kūno ateis 
kire.

Zingura jau buwo numi
rus.

* * *
Czesnukas matidamas par 

grižtanti pulką no urvos usz 
keikto, prisiartino akivai prie 
lango.

Kas apraszis jiojo diwa, o 
po draug ir pasiutibe, kadai 
pamate welei nekenezema cigo 
na! Pirmutinėm uszeidegime 
norėjo atidarit langa ir paswei 
kint jin m pisztalietu, nes su
siprato, jog tas butu ne gerai. 
Pastanawijo-gi palaukt, kol 
žmones iszsiskirstis, o paskui 
gales saw iszwažiuot.

Tas wienek greitai nesieto 
jo, ba daugibe žmonių buvo 
ant kiemo subege; ir jau ant 
gero pradėjo temtie, o da nie 
kas iez wietos nesijudino.

Su nekantribe pripuolė prie 
skambuezio ir uszskamhiuo. 
Wienlaikei su uszskambinimu 
pasikėlė riksmas ant kiemo, 
ir ižgirdo žodžius: „Te giwuoje 
ponas Zigmantas Jablonows 
kis!

Toja walandoja inejo ir Mar 
tinas.

— Kas tai ? - paklausė Czes 
nukas.

— Welnei juosius žino

szwieBus pone! - atsake usz 
klaustas, - net žmogui galvo 
je vartosi.

— Na - na! kas? ... ba 
jau taw senei galvoje warto 
si!

— Chi chi!.... ne teip se 
nei!... Na! - nes pasakisu!
- sztai tas prakeiktas čigonas 
ira badai sunum pono Karve
džio.

— Kvailas esi!!
— Gal ir kvailas!
— Pasiutėli! kalbėk kaip ir 

ka?
— Na sziteip, badai ponas 

Karwedis turėjo priesz keloli 
ka metu sunu ir taji kaip te 
nai pamėtė, ar razbaininkai 
paėmė, ar kaip ten, gana, jog 
dabar.... na! ten koke sena 
boba pasakė jog jin rado - ir 
po wisam!

— Kwailas esi! ar supran 
ti?

— Gal suprantu!
Toja walandoja da ižgirdo 

riksmą po langais: Te givuoja 
ponas Zigmantas Jablonows 
kis!

Czesnukas ir Martinas pri 
bego prie lango. Ir ka parege 
jo?!

Karwedis ir Stalnikas vede 
in pakaju čigoną už ranku nu 
sitweria, o Karwediene ir Štai 
nikiene Celina.

Czesnukas uszsimislino. Pri 
mine saw apsakima Karvedžio 
ir.... viską suprato.

■- Ha! - tare in sawe, - 
tai.... Kinkikj arklus Marti 
nai! - dadawe garsei, - asz 
iszeisiu pirmiause ir už bromo 
lauksiu.

Tai kalbėdamas paėmė kepu 
re, o Martinas ižbego arklus 
kinkit.

In ketwerti adiuos^ jau Czes 
nuko ne buwo Turajuje. Mate 
po teisibei, kaip iszeitinejo isz 
dvaro, nes niekas ne misli 
no sulaikinet....

» #

Ant ritojaus po tu wisu er | 
gėlu ir atsitikimu, waiksztine, 
jo Zigmantas su Celina po sa 
le. Jau jis ne ira tuom nedra 
sum čigonu Muringu, nes len 
kiszku szlektu jn puikius ru 
bus insiredes. žiponas baltas 
atlosinis, apsijuosęs auksine 
juosta, czebatai geltoni su sida 
brinem pakaustelem, iszrode 
ant tikrai puikaus ir patogo 
viro: Buwo apsiskutęs, tiktai 
buvo palikti puikus ūsai.

Puikei iszrode, o ir Celina 
ne galėjo atsižiūrėt ir buwo 
nuolatos prie jiojo prili 
pus.

Zigmantas su kudikiniu aki 
wumu klausinejo-gi daugeli 
daigtu, kaip szis ir tas vadina 
si. Stebėjosi isz puikiu zerkolu 
ir wisokiu padaru. Da mat 
niekad ne buvo to wiso mates, 
Celina buwo del jiojo wadowu, 
wiska iždestiuejo kaip vadina 
si ir prie ko tinka.

Nusiwede jin in kita szale, 
sėdo prie fartapijono ir užgra 
ino. Zigmantas ižgirdes toki 
stebuklą, net sudrėbėjo cie
las.

Kada Celina pabaigė graju, 
dirstelėjo ant jiojo... . stowe 
jo kaip nudiegtas insmeiges 
akės in jaje. Pažino ijje jin 
ant to, jog jiam muzika labai 
patiko; ir i j je isz to labai džiau 
gesi, ba ir pati labai milejosi 
muzikoje. Da norėjo ka toki 
grait Zigmantui, nes tame ine 
jo Karwedis su Stalniku.

- O ka? - pazzauke Kar
wedis, žiūrėdamas su džiaugs 
mu ant sunaus, - o ka? ar 
dabar ira panaszus ant čigo
no?

Stalnikas nusiszipsojo ir ta
rė:

— Tamista ponas Zigmam 
tai isz tikro gimei szlektu, - o 
atsigrižias in Karwedi dadawe:
- isz tikro tokio patogaus vi
ro reiketu toli jeszkot. In ta
mista, ponas Karvedi, pana- 
szus, kaip laszas in lasza.

Karvedžiui tas labai pati
ko, ba no džiaugsmo nieko ne 
atsake tiktai usa suko.

— O ir pana Celina kitaip 
dabar iszrodo ir daug patoges 
ne, - tare Karwedie. - Asz 
mislinu, jog taw, mano panele 
labiaus, iabiaus patinka Zig
mantas negu čigonas Murin- 
gae!

Celina nieko ne atsake, tik 
tai nuleido akės ant klewisziu 
ir pradėjo skambint.... nes

Karwedie nužwelge jog ake j 
dirstelėjo ant Zigmanto.... i 
gal žiurėjo, ar panaszue ant ei 
gono!

Ne trukus wisi susirinko - 
ponai ir ponios, ba ir jau pra 
dėjo isz wigu szalu susiwažuot.

Karwediene ne galėjo atsi 
džiaugt žiūrėdama in sawo su 
nu. Kas kartas szauke pas sa 
we ir buczewo.

Tame lekajusjižszauke Stalni 
ka sakidamas, jog ekanomas 
nori ka paeakit.

Stalnikas iszejo. Prieszpaka 
ji stovėjo ir laike koki pungu 
leli rankoje.

— Kas cze paklausė Staliu
kas.

— Ne žinau! - atsake eka- 
nomae, - radau urwoje uszkeik 
tojo, o mislindamas, jog tai pri 
guli prie.... prie... . Dauga 
lo pono Zigmanto, tai ir atne 
sziau.

— Kas tame pungulelije 
randasi? - paklausė Stalnikas.

— Kokie skudurai isz gana 
puikaus ceikio.... ir szwilpi- 
naite.

— Szwilpinaite? parodik!
Iszwiniojo ekanomas pungu 

leli ant stalo ir Stalnikas persi 
tikrino, jog tikrai buwo ezwil- 
pinaite. Skudurelei buwo pa- 
naszus ant ezlebukes kudiki- 
nes.

Stalnikas tuojaus dasiprato, 
jog tai gal szmotelei no drabu 
želu Zigmanto, kuruose buwo 
apvilktas, kada ciganka rado. 
Paėmė per tai punguleli ir nu 
neeze Karwedienei,

— Ar pažinsti pone szituos 
skudurelus? - paklausė.

Karwediene nusidiwijus iez 
to klausimo, paėmė in ranka 
punguleli ir prisižiurinejo su 
akrvumu, ant galo su didžiu 
džiaugsmu paszauke:

— O! pažinotu, pažinotu! 
tai ira szmotelei apredalo ma 
no sunaus Zigmanto. Tai ira 
szmotelei no ezlebukee, kurio
je buwo apreditas toje dienoje 
kadai dingo. Asz pati su auk 
su iezeiuwinejau ... szitai li- 
taros mano ranka iszsiuwtos: 
Z. J.

Tai pasakius, padawe ranko 
waites Stalnikienei, o toji ap
žiurėjus padavė tolau, - nes 
kam ciganka ne nuardė auk
so? - tarė Stab ikiene.

Cze dabar ateiliepe Zigman
tas:

— Asz pamenu, kaip man 
Zingura tankei parodinejo tuo 
bus skudurelus, ir kalbėjo, jog 
seniaus asz buwau in juosus 
apreditas. Gera seniuke tan
kei kalbėjo, jog po smert nie 
ko man daugiau ne palike, 
kaip tiktai ta ka ant krutinės 
neszioje ir tuosus skudurelus. 
Szitai dalaike žodi...... o ne
mielinau niekad, jog tas paliki 
mas turi teip didele werte!....

Po tu žodžiu gilei Zigman
tas uszsimislino.

Stalnikas tuom laik iszeieme 
isz po skwerno szwilpinaite ir 
padawe Zigmantui.

— O tas, - tarė - tai gal ta 
mistaus, ba asz mislinu, jog ci
ganka ne graino ant tosios 
szvilpinaites, - dadawe su szpo 
su.

Zigmantas godžei pagriebė 
szwilpinaite ir tarė;

— O! teip, tai mano locnas- 
tie, tai mano geriau ee» prietelis! 
Toji szwilpinaite ne wiena kar 
ta mane sugraudino ir surami 
no.

Tai kalbėdamas paėmė szwil 
pinaite ir pradėjo grait. Celina 
jiam ant partapijono pritaiki
nėjo. Tasai grajus teip buwo 
užimantis ir nawatnas, jog 
klausitojei ir werke ir džiaugė 
si. Wisi szmotelei buwo per jin 
iszmisliti, ba tai ne szokei ne 
dainos, tiktai tokios melodijos 
kokiu dwarponei ne buwo gir
dėja niekados.

Celina seke su fartapijonu 
paskui jiojo graju.

Zigmantas nustojo grainias, 
o ir Celina palowe.

Ponios turėjo aszaras akise, 
o ponai wieni ant kitu žiurė
jo.

Ant galo Stalnikas atsliepe 
pirmutinis:

— Kaip matau, tai tamista 
Zigmantai esi artistu ant tawo 
szvilpinaites. Tai, ka grainai 
ira panatzus in tawo giweni- 
ma.

Celina atsitraukus no farta

pijono, prisiartino prie moti
nos ir werke prisiglaudus prie 
josos. Ko werke, ne žine, gal 
pamielino apie praeite, o jagu 
werke, tai iž džiaugsmo.

— Ka cze visi snapsome no 
sės nuleidia, - tare Karwedis. 
- Kas stojosi, o tas wiskas iez 
ėjo ant gero, tai turime Die
vui padekawot usz tai.

— O! ira ir usz ka dakawot 
Dievui! - atsake Stalnikas. 
Wisos tosios paines iszejo vi
siems ant gero.

Karwedis lingteleje su gal
va, jog tai tiesibe, paskui tarė 
in Zigmanta:

— Tamista Zigmante turi 
mums da pabaigt tawo giveni 
ma, ba mes žinome tiktai igi 
tam laikui, kaip su tawo vadi 
narna motina buwai urwoje usz 
keiktojo. Nes kaip tolaus! 
Rodos niekas kitas ne. buwo 
velniu, kaip tu pats....

— Tai-gi ir asz ta pati ture 
jau ant mieles - pritarė Stalni
kas, - nes ne cze: ejsime in 
walgpakaju, ba jau gal paren
gė valgi.

Ne trukus atidarė duris ir 
lekajus apreiszke, jog valgis 
ant stalo.

Ėjo wisi susikabinia in po 
ras, o Zigmantas nežinodamas 
apie būda ponu, cimpino ne 
draeei paskui Celina, ka mati 
damas Karwedis paszauke link 
smai:

— Tu vaikine kaip matau 
suvis cigoniszku budu persie- 
mias. Pana Celina! paimk ta 
sawo čigonėli už rankos, ba jis 
to ne žino, tai reike mokint!

Celina su nedrąsą paėmė 
Zigmantą ir nuėjo in sale. Zig 
mantas apkaitias ir susiergela 
wias ne žinojo ka pradėt ir kur 
atsisėst.

Davėsi viskas paeidarit ir 
ne poilgu Zigmantas teip aps 
prato, kad rodos palocijej užau 
giae. Tiatai ant nelaimes jio 
jo, per arti sėdėjo Celina tai 
nuolasos ant josoa žiurėjo ir 
kaito.

Kada pavalgė, prasze Zig 
manto idant pabaigtu apisaka 
sawo giwenimo. Zigmantas ne 
sidave praszit ir tuojaus prade 
jo pasakot: (

Pirmutinia nakti, - kai 
bėjo Zigmantas, - apsigiweno- 
me su Zingura pirmutinėje ur 
woj. Ant ritojaus pradėjau per 
žiūrinėt geriau urwa, ar per ta 
je angszta skilę ne pasisektu in 
linst gilau, ba pirmutinėje ur
woje galėjo bile kas nužwelgt. 
Užlipau ant kalno. Ten radau 
gulinti akinini szale ąžuolo. 
Užėjo man ant mieles taji ak
meni atwerst. ... ir labai nugi 
diwinau, radęs po akmeniu ski 
le, kuriai buvo galima insileist 
in skilę. Nelaukdamas insilei 
dau. Pasikėlė kaip amaras dau 
gibe ezikeznotsparniu ir pro 
mano auees leke laukan, nes 
asz to ne pai -iau, nes tuojaus 
radau smagia butine, kuroje 
niekas ne sztant buwo mus 
rast. Inprawodijau Zingura ir 
cze ant gero apsigiwenowa.

— A ha! - tarė Stalnikas,- 
dabar suprantu isz kur tasai ei 
pentis balsas paeitinejo. Tai 
ne kas kaip tamistaus szwilpi- 
ne žmonis gąsdino.

— Ne žinau, - atsake nusi- 
diwinias Zigmantas, - ba asz 
niekados diena ne grainau, tik 
tai nakti. O tai iž baimes, i- 
dant manės ne usztiktu.

— O isz kur emeisi, kadai 
man ratas no aszies karietos 
nusmuko? - paklausė Karwe
dis.

— Asz tame laike buwau 
priesz urwa, - atsake, - ratas 
nupuolęs atsirito man pas ko
jas.

— Hum! - sumurmėjo Štai 
nikas, juk tai viekas ira gali
mu. Gal ir su užmuszimu 
meszkos teip pats buwo. Bu 
wai tankumine, pateminai mus 
nelaimėje tai mus no sme-ties 
ižgelbejei.

— Teip buwo, teip! - atsake 
Zigmantas, ponas atminei. 
Usz tai mane kas tokis ta pa
ti wakara norėjo nuszaut. Nak 
ti, kada menulis szwiete, iszei 
tinejau visada antwirszaus kai 
no idant apsidairit po aplinki 
ne o ir puikiam dvarui kūrė
me szedien bunu.... Szitai ir 
ta pati wakara buwau iezejas 
pasidairint, kad sztai szale m i 
nes puolė ezuwis ir kulka prasz

wilpe pro ause Nusigandau 
labai, ineileidau in skilę u*zsi 
versdamas ant josos akmeni. 
Stalnikas su Karvedžiu dirste 
Įėjo ant vienas antro, nes nie 
ko ne sake.

— Ne pasibaigė ant to, - kai • 
bėjo tolau Zigmantas, - da ma 
nes visur jeszkojo. Pirmutine 
je perskiroje urwos uždege ži- 
bintes. Zingura per akiwuma 
dirstelėjo per skilę isz kitos ur 
wos. Traukis wejo uszpute ant 
josos ir per tai sausai pradėjo 
kosėt.... o žmones katrie buwo 
szowe in jaje. Ant giluko Zin 
gura spėjo pasislėpt, priesz szu 
wi, ir del to ne pataikė.... No 
to laiko neiszeitinejau, tiktai 
kaip kada in girria ant medžio 
klės ir pasisekdavo užmuszt 
žvėrių, jog ant kėlu dienu tu 
rejowa valgio in wales. Ir 
kaip tai nutveriau pasibaidžiu 
sius arklus.... tiek to! tada Zin 
gura ant giluko turėjo maisto 
in wales, jog mano ligoja ne 
numirė no bado. Tai visa ma
no pasaka - dadawe Zigman 
tas ant užbaigimo.

Nutilo.... ir wisi tilejo.
— Sunkus tamistos buwo 

giwenimas igi szol, - tarė Štai 
nikas, - ir isztikro niekam ne 
welintau. Wienok dabar, jagu 
Apweizda dawe tamistui tewus 
ir turtą, tai gali dabar taji su 
gaiszinta laika užmokėt, o mes 
tikimės, jog tewine atgaus ta 
wije gera apgintojo.

— Apie tai ne ira abejones, 
- pertrauke greitai Karwedis.- 
Mateme jiojo narsumą ir dar 
ba, tai jau ir bus geras karei 
wis. Asz tuojaus pawedu jiam 
wisus dvarus, ba žinau jog ne 
praleis.

Stalnika, pažiurėjo graudžei 
ant dukters ir... atsiduso. Ne 
žine kokios mieles perejo jiam 
per gaiva, nes gali atmint, jog 
Karvedžiui pavidejo.

Po valandai atsake: '
— Man Dievas ne daleido, 

idant mano prawarue pasiliktu 
ant waiku. ... tai tegul Turė
jus susikeise su Jablonawu in 
dideli dwara!..

Tuojaus po tu žodžiu mėtėsi 
Karwedis Stalnikui ant kaklo '- 
ir wienas antra spaude kiek ga 
Įėjo.

— Zigmantai!. . pulk in ko 
jas ponui Stalnikui! - suriko 
po valandėlei Karwedis ant 
sunaus.

Zigmantas tuojaus paszokes 
puolė ant kėlu ir norėjo bu- 
cziuot kojas, Nes Stalnikas ne 
daleido to pagriebė jin ir pa 
buczewo.

— Da wienas daigias: - ta
re Karwedie, - gal ir tamista 
ponas 8talnika< busi mano 
nuomone^, jog weseile atidesi 
m e igi laikui, kol Zigmantui 
ne nusilups cigoniszkas kailis, 
- tegul iszmoksta ekaitit, ra 
szit ir kaip stotis obiwatelu te 
wines, kaip gsspadorius ir rasi 
rodit ant swieto. o žinau, jog 
ilgo laiko ne paims ant to wi» 
ko.

— Labai gerai, - pritarė 
Stalnikaj, - nes... gal pana Ce 
liną to ne nori, - dadawe links 
mai.

Celina apkaito, nes nieko ne 
atsake.

— Gal Celina eis in kloszto 
ri! - tarė Stalnikas in duktere 
su ezaipu.

Ir ant to Celina nieko ne at 
sake, tiktai mėtėsi motinai ant 
kaklo, ir wos girdėtu balsu isz 
tarė. „Ne noriu būtie zokonin 
ke bile jin gaunu!

— O asz mielinu, ant tosios 
wietos ka buwo urwa, pastati 
tie hažnieze - dadawe Karwe 
dis - tai ilgai žmonis apie tai 
ne užmirez.

— Gerai! - paszauke wisi. 
* *«

Zmguiai ii-zkele puikes ezer 
menas! Ekanomas isz wienos 
nakties dingo kasžin kur, ba 
ne galėjo to užmirszt kaip jie 
apsiėjo su čigonu. - Czesnukai 
niekad akiu ne parode, ne tra 
k us skolininkai paėmė dwara, 
o pats kur ten Francuzijo din 
go-

Ant to pasibaigė istorije ape 
urwa u-zkeikto.

GALAS.
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Wiena peledaite labai megs 
ta bananus ir nuolatos kramto 
ir norint pati waikinna meite 
leis wadi na, bet no tu j u meite 
lu praszo, kad nupirktu ken 
džiu, beneniu ir cziungum. 
Toji mergaite ira didelis skis 
timas. Snukutis ne plaustas ir 
kaip ka nuszneku, tai kaip jo 
bala su botagu nuplauszke.

Džiaugkis tu motinėlė ir 
kwailas teweli isz tokio diego, 
nes kaip rodos ir ne trukus rei 
kės raudot Tasai diegeli? bu 
na ten kur Northumberland 
pawiete.

— Patinstu wiena bobele 
pas kuria daug swetelu atšilau 
ko. Wienam swetelui norėjo 
su pokeriu gerkle iždegint ir 
tai usz 5 dol. Praeitoje subato 
je, tai keli swetelei toje srrin 
ežioje nusilakė kaip wantos, 
tai wieno dingo 25 dol., kito 
10. Tai matote kwailei kur ju 
so proce dingsta. Sunkei dir 
bate, o tuom ezes nugirdo ir pi 
ningus iszima. O jius kwailei!

* O-gi kur ten Allegenos 
pawiete ira sprauna boba, kuri 
turi sesute, tai kaip tiktai ko 
kis wiras ateina, tai praszo ant 
snmkos alaus, o jagu ne duo 
da ant alaus, tai baudže prisi 
spirus, idant del jiosios sesers 
duotu ant drabužio. Gera toji 
bobele, nes da geresne sesele. 
Tai-gi mano rūtele?, nesisar 
matina ne žmonių, o jau ka a- 
pie Diewo baime, tai ne ira ka 
sakit, - tiek bobos kiek 
mergpalaikes wienos kitoms 
ne apaileidže. Jau isz tikro ki 
ba tiejei wirai ne^moka sawo 
bobų suwaldit! Kad teip ma 
nes butą wiru, tai Itipeze kaili 
prisiminus, ba tai geriauses 
spasabas ant tokiu girtuoklu- 
praszwinkelu.

* Ten kur dūminėje peeze 
je merginos isz galwos eina. 
Nedeloje iszejo wiena ant szer 
meniu, tai sėdo ant karo ir net 
in kita miestą nupiszkejo pas 
kurpiu, kur wienoje karczemo 
je ilgai usztrnko ir ne wiena 
czerkele iszr auke. Daugiau 
nieko ne sakiem - paliksiu 
ant kito kaito.

* Ne wieua isz jius mano 
rūteles pikstate, ka:p kas apie 
jiuso darbus pasijuokė, mat 
teieibe in akės dure. Szitai ne 
wiena isz tuju „doiuju“ mote 

rein net in prowa pasiduoda už 
nupleszima szlowes, buk ant 
„nekaltos“ paleido liežuwius. 
Oj jius „dorosios!“ priesz suda 
iszsiteisinat, nes priesz Diewa 
ir žmonis ne pasislėpsite! - ba 
toji prisiega ne wiernai ezonu 
iszeis. Kas czesnako ne walgo, 
tas ne smirda ant doros nie 
kas pikto ne pramani?.

* Asz ne žinau, ka tokie te 
wai werti, ka sawo dukrelėm 
pawelina naktimis trankitis. 
Szitai žinau daug tokiu atsiti 
kimu, ipatingai ant lietuwisz 
ku balu, tai tewelei'• iszrenge 
sawo dukreles ir paskui džiau 
gest, kaip priesz diena parsi 
welka su adjutantais. Ar jius 
žinote motinėlės, jog isz to ne 
turitie džiaugtis. Jagu kur bu 
na balus, tai ne leiskite wienu, 
tiktai drauge ir paezios moti 
nos nusiduokite. Žinoma, ,,do 
ros1 dukreles ne labai kencze, 
jagu turi waczmona (motina), 
ba ne gali drasei bowitis ant 
balaus. Žinote kokiu czion tu 
rite szpicu, jog ne werti wadin 
tis wirais, tiktai indijonais, ba 
teip ira akli, jog ne žino kas 
tai Diewas ir doribe.

Gromacos prisunstos.
Caiabroe, Skotije, 18 d. Oct. 1898 m.

ANTRA UODEGA WICZIU.

Malonu tai ira mums Bro 
lams Lietuwiams suprastie loc 
na sawo druka, bet kad mes 
jin suprasdami meilingai skai- 
titume. Nekurie mus Brolei 
Lietuwei užkerta kele, noreda 
mi apdumt žmonių akis. Sztai 
kaip tai No 39 „Lietuwos” bu 
wo patalpinta apie wardan tei 
eibes, apie Škotijos lietuwisz 
ka draugiste ir isznewožinda- 
roas mane, buk asz patalpines 
neteisingai No 65 „Saules” a 
pie slabna palata Škotijos lie 
tuwiezkos draugietes szw. Ka 
zimiero, buk tai asz patalpi
nau melagingai. Man rodos, 
kad ne. Ale bet atsirado wie 
nas iszperetgalwis ir patalpino 
in No 39 „Lietuwos”, buk tai 
ponas Onufras Bandžius (ar 
Bandžiawicze) insilaises uode
ga „wicziu“ parasze in „Sau 
le“, jog Škotijos lietuwiszka 
draugiste stowi kaip garnis 
ant wienos kojos, tai teisibe 
asz ir rasziau. Ponas sunari: 
kad tamista iszreiszkdamas sa 
wo wardan teisi bes, kodėl p. 
sunari ne padejei sawo warda. 
Asz mielinu, jog tamista nesu 
prata’i, kas buwo paraszita No 
65 „Saules“ ir ne su atida tur 
but skaitei p. sunari. Ale 
kam man tamista da wadint 
sunariu, gedaus asz tamista 
wadinsiii Bewardžiu.

Ponas Beward' per da g iii 

siperejas besėdėdamas ant kė
dės, tai turi susimaisziusi pro
tą. Geriaus butu, kad tamista 
Bewardi taikintum kur adata 
t nka, ale da tamista nesiru 
pink, ka asz tamistai iszaisz- 
kinsiu teisibe, tik p. Bewardi 
temik szita mano Tiotesponden 
cija geriau kaip pirmutine. 
Tamista sakei, jog tai asz pri 
sitai-es uodega „wicziu“ para 
sziau melagingai. Ponas Be
wardi turbut ne no pradžios 
pradejei skaitP, o da gal tamis 
ta, teip supratai mano korespon 
dencija, kiek dzūkas lenkisz- 
kus poterius, arba tamista a- 
pie welniu warpiniczia. Tai-gt 
tamista Bewardi, temik tik ge 
ra i žemiaus padėta iszreiszki- 
ma.

P. Bewardi, buwo mano ko 
respondencije paraszita 17 die 
na Liepos, tai—gi uszklausiu ta 
mistos, kokiu laiku stojo wir 
szininkai mus draugietes, gal 
ne baigentis Liepos menesio? 
P. Bewardi atstatei iltis priesz 
mane, norėdamas nugazdint, 
wienok asz ne teip esmių bai
lus, kaip tamista gazdini. Tei 
sibe, dabar mus draugiste jau 
twirczian stowi, negu buwo 
pirma, ale wis ne perwirsz mu
so wirszininkai draugistes dru 
ti, ipatingai kas-os apiekunai, 
kurie ne moka aritmetikos (ro 
kundos), kas tai per apieku 
nas, kad rokundos muso pinin 
gu ne galėtu surokuotie, kiek 
piningu, inejo, o kiek iszejo? 
gal tamista sakitum, jog wela 
uodega „wicziu?“ Ponas Be
wardi sakei, kodėl asž ne para 
sziau apie muso bendriste skai 
tima kningu? Usz tai ne para 
sziau, Kad da niekas jiu ne bu 
wo skaitias. Juk bendriste 
kningu szwiežei užgimė apie 
treczes menuo, tai usz tai ir 
asz nieko apie tai ne rasziau, 
ba ne reikalinga iragaiwint ta, 
kas da ne gimęs. Dabar gali
ma sakit, jog tai ira geru daig 
tu skaitimas kningu. Dėka už 
tai mus Guod. kun. Warnagi- 
riui, ba per jio darbszawima ta 
bendriste dastojom, tik nede- 
ka p. Bewardžiui usz atstatima 
ilcziu, kurias be reikalo atki- 
szai ne apsirokawes apie mora 
liszkuma korespondencijos No 

,65 „Saules.“ Ponas Bewardi 
raszei, jog mus draugiste da 
jauna, ba tiktai 7 menesiu se
numo; teieibe tamistos ne iszsi 
reiszke gerai. Muso draugiste 
jauna ir sena sikiu, ba jau me 
to ir 7 menesiu; muso draugis 
te prasidėjo 1897 m. no Naujo 
Meto, ale ka ne buwo dawado, 
ba metus teipjau buwo isziri 
me ir mažai kas ten buwo pasi 
liko sunariu, tiktai szi meta 
per storone muso Guod. kun. 
Warnagi io 1 ko.-, drucziui ['a 

įremta ir tai per dideli warga. 
Gal ne teisibe p. Bewardi? Ta 
mista raszei, jog asz ne teisibe 
rasziau; tai-gi praszau tamis 
tos atsiliept da siki ir iszreiszk 
tie kas buwo paraszita No 65 
„Saules“. Ne moraliszkai tami 
sta sakei, kad asz tik prisitai 
siau ant muso draugistes uode
ga „wicziu“ talpindamas wis 
ka neteisingai. Klisti tame 
p. Bewardi! Ar-gi jauna drau 
giste ne reikalauje drutesnio 
pamato, negu sena? Wisados 
naujas budinkas reikalauje 
drutesnio pamato, negu senas; 
jagu senas sulauks senatwes, 
tai sulauks ir smerties, o jau
nas, tai tuojaus iszkripsta in 
wisas puses be prižiūrėtoju. 
Onufres Bandževvieze, sunaris.

Mahanoy Plane, Pa.
Malonu iszsitartie nors ke 

leis žodžeis in sawo tautieczius 
darbszuojenczius ant dirwos 
tautiszkos teip—gi ir reikaluose 
Politikos. Teipos-gi ir asz 
czion wardan mus Lietuwiu 
noriu szi bei ta pazimesnio pra 
nesztie, jog ir mes jau ne snau 
džem kur užsiglaudia, bet ir 
mes jau dėkui Diewui atsižiu 
rėja ant kitu tautu, kurie dar 
buojesi nenuilstanczei del gero 
wisuomenes, tai-gi ir mes ne 
norėdami liktis toli uszpakali- 
je, pradedam žengtie pirmin, 
idant ir mes nebūtume priskir 
ti prie tu, kurie ne nori nieko 
gero daritie ne saw, ne kitiem, 
arba ne wisuomenei. Tai-gi 
da pasakieiu apie ka burt-au 
pradejas. Pereitose dienose, t. 
i. 30 diena Spalo turėjome pra 
kalbas sawo kalboi per storo 
ne nekuriu mus tautiecziu kai 
po tai T. W., usz ka, kaip 
man rodos, wiskas ira werta 
paguodones, jog ne pasigailėjo 
sawo triūso del gero sawo 
Brolu Lietuwiu. Teip-gi likos 
užkwiestas p. T. Astramakas 
isz Minersvilles, o kalbos bu 
wo laikitos ant Boilino sales 
ir buwo kalbėta daugiau kas 
link Politikos paaiszkindamas, 
kas ira Politika, kas ira dar 
bininkiszka luomą, koki ira 
tos Politikos mierei, ka ijje no 
darbininko nori ir kaip ijje ta 
darbininką wisokeis budais nu 
skriaudže. Tolaus kalbėjo pa- 
aiszkindamas koks ira skirius 
terp Republikonu o Demokra
tu, koki jiu mierei ir kokius 
jie waisius atnesza, arba ko
kios jiu pasekmes. Ant galo 
kalbėjo apie kritika, o mus lie 
tuwiszka kalba, nekaipo butu 
turtu, jog tos dwi kalbos ira 
kaip ir isz wienos motinos gi 
mia ir t. t. Ir užbaigė kalba 
gerais welijimais akwatinda 
mas risztis kadaugiause in ri- 
szeli tautietes, o tik tada gale 
sime wiska lengwiau nuweik- 
tie ir sawo wardu priesz kittau 
ežius pasigirtie. Tai tiek 
sziuom kartu parasziau apie 
Mahanoy Plcniszkiu Lietu
wiu krutejima.

M. Daukszys.

Fayette City, Pa.
Dekawoju jium mielas Redi 

tojau „Saules“ usz jiuso pri 
siuntimą, kuri apturėjau 27 
Octobcrio jiuso prisiuustus ka 
talikiszkus daigtus, kaipo: kri 
žiu, gramnicze, kningute, abro 
zclus ir dowana ignoseli. Ir 
kožnas žmogus pasakė, kad tie 
daigtai ira tu piningu werti v/i 
dūri nakties, ba labai gražus 
križius ir gramnieze. Suėjo 
daug žmonių pažiūrėt ir wisi 
pagire, kad tai labai puikus. 
Welinu wisiems Brolams Ka
talikams, kuri turi turėt kož 
nas katalikas sawo st ubo, nusi 
duokite pas p. Boczk.auska, ba 
tai ira teisingas žmogus.

Su guodone.
K. Gribas.-----  -» ♦ ---------

Asz Petras Žebutis, skaitito 
jas to brangaus laikraszczio 
siuncziu jium kanogeriausius 
welijimus brangus Redakto
riau. Welinu jium kanogeriau 
šio pasiwedimo iždawisteje to 
laikraszczio, kuris žmogui atne 
sza didele nauda, ka ne wienas 
lietuwiszkas laikrrsztis ne at 
etoje. Ir welinu kožnam Lietu 
wiui uszsiraszit ta brangu laik 
raszti. Ne wienas pasako: - O 
gi kam tu laikraszcziu, wel- 
niam jiu reike! O -gi bene jie 
ka gero duos! Tai kožnas gali I 
suprast tokio k .vaiiaus žino-1 
gaus protą; jis nori, kad jiam

„Saule“ usz dika duotu skai 
tit ir da užmokėtu; tai jau toks 
žmogus ne turi ne tiek koszes 
sawo galwoje, kaip awis. Žino 
ma ira inwales tokiu laikrasz 
ežiu, ka už dika duoda skaitit 
ir da in namus atnesza ir in 
rankas bruka, kad tik imtum. 
Ne Brolau, - „Saule“ už dika 
ne skaitisi, ba jagu nori „Sau 
le skaitit, tai turi uszsimoket 
$2.50 ant metu, o tada gausi 
„Saule“ du kartu ant nedelos.

Dabar brangus Redakto
riau liksi sweikas ir prisiucziu 
jium užmokeste usz „Saule“ 
ant tolesnio laiko, kad man ne 
sulaikitumet ir asz ne nusta
tau skaitit ta brangu laikrasz 
ti.

P. Žebutis.

Philadelphia, Pa.

Mielas Redaktoriau!
Praszau tamistos siunst ga

zieta, kaip igi sziam laikui 
siuntėt, o asz tuom kartu pri 
siunezin $1.25 usz puse metu. 
Dabar dekawoju tamistai usz 
jiuso rūpesti apie sawo tautie 
ežius. Asz skaitau gazieta su 
didelu noru; jagu katra diena 
žinau, kad pareis gazieta, tai 
ir isz darbo skubinu namon, 
ba teip troksztu skaititie, kaip 
žuwis wandenio, o ipatingai 
ištari je „Urwa uszkeikto“, ku
ri ira labai užimanti kožna 
skaititoju. Welinu kožnam 
Brolui Lietuwiui uszsiraszit 
ta garbinga laikraszti „Saule“, 
kuris apszwieezia žmogaus pro 
ta.

Pasilieku su guodone.
J. Galminas

All druggists guarantee Dr. Mlles’ Paik 
to stop Headache. “Ono cent a dose.”

PUIKI AUSES LIETUWISZKAS

WINCA RAZUKA
7 Washsington Str. — Hew York IT. Y
Hol Lietuwei, kurie wazluojat in Amerika Ir Isz \merikos In Lfetuw i til /alLa.a gaut lalwa <a 

tęs pigiau kaip kitur Ir wlsue bankinius reikalus atlikt, tat wlsarta ntiiJdUvL.t pas mane ba pr 
glau kaip wisam now Yerk’e užlaikau wleoklus gėrimus puikus Ir v-aigiua 6U nakwlne niekui 
teip plgel ne gausit.O podraug kurio norite wazluotbo mokėjimo piningu uz '-'nne -. . . •'••rbi-
nlnkus ant szlpu dlkal. Telpos—gi isz mano ufflao goliina gauUe darbus n sras o ir r ..-i g", 
lima gautle wkjokluoso reikaluose.

Temlklt mano adrcsaHotells randas’ artlG&stl? Gardea-olnant *nai -lel vwiVa»
norėtu westle kitur tai neelklt Igl mane daslgauslt.

Su guodoc- WIN O AB RAZUx. -

HOTEI.I ft

— • Gerlause 1 pirmutine užeiga del Lietuwiu pas • —

Adoma ir Ludwikia Slawickus
-------- WronBIJE MIESTO SZALE WYOMING DIPO 37 NUMB f AR.--------

T anais m.altas alus, ir wlel gėrimai pulkus. Cigarai tikrai Havanlszkl. TelpoS-įi ndasi dlde 
SaJJa. del sultingu weseiliu Jr balių!

Kam Jum kur kitur jeszkot Ir brangol mokėt, jagu uurite tikra lietuwiszka salo Ir labai plge

An ordinary family Ironing can be done on. the " Racine*’ 
Mangle in twenty minutes, without heat or fuel.

NO FUEL. NO HEAT. NO SCORCHINC.
Prices within the means of every family. Made in six styles and 
ten sizes, for Families, Hotels, etc. Every Mangle Guaranteed.

Send 2c stamp for new illustrated Catalogue, with prices.
THE RACINE MANCLE CO., Racine, Wis<

Seniausiai 
/--------------- IR P0DH? (JG--------------- x

METUWfSiHOTSALŪNAS
ANTANO DANISZEWICZIAUS, 

330. W. CENTER ULI. MAHANOY CITY, PA.
Geriausi ir szgiežiausi taworai del walgio Miltai wisokie kwietinei ir rugi

nei, Mesa tukinta ir szwiežia.

S CUKRUS, KAWA, ARBATA, RAZ1NK0S, GAZAS ir tt. g?
Kas perka už piningus — KESZ gaus daug pigiau. Alus giaras arielkele 
gera jog po ižgerimui žmogus buna sweikas kaip žuwis.

Pas gaiva! pas sawa! sena pažinstama o kas karta atsilankis tai to 
nesigailės! Neužmirszkit jog persikraustė ing nauja wieta 630 W. Cente’’

NEBŪTINAS DAIKTAS Uetuwiszkoje kalboje!!
Kas galėjo tikioti? kad lietuwiszkoje kalboje pasiroditu tokie 

3 kniga kurioje wysos slaptibes monijimo butu atidengtos del wysu?J 
Senowes žmones wadiuo menininkus raganejs, daranezeis monae 
su pagialba piktos dwasios, da ir szendien daugielis atsiranda to
kiu ka tajp mislije ir szniaka. Girdėdamas ncwicnkart tokiee paša 

] cas, pasižadėjau dawest kad wysas mandrumas ir iszmintis paejna iss 
mokslo. Deitogi tirinedamas iszradau wyska ir no senoj gieidžema ii 
daw iau kniga isz kurios kožnas gat but moniuinku. Toje knigojo taip, 
nasy daugiau kaip szimtas akiwu pamokinimu irape 50 abrozelu part 

daneziu gana ajszk.iej kajp apsyejtio ir isz sawo užduotes iszsiriszt.
Toi kniga d.ruczej ir pujkiej in angliszka audeklą abdarita su aukso atspaudom an 

nbdaru, kasotuoju tyktaj.......................................  $1.5(
Tcjpgi turu aut pi .rdawimo wysokius dajkt.is ir rcjkalingas prictajsas pno moniimi 

t»e kuriu apsiejt negali. Prieg tam turu krautuwia wysokiu knigu kokios iyktaj lietu 
•’viszkoie katboie isz?šio. Turu maszinukies del drukawimo gromatu ir tt.

Pujki popiera del raszimo gromatu su daliom Kwietkom ir drukawotais pasweikini-
mais. Tuzinas tokios popicros su daliais kopertais kasztuoja 35c„ tris tuzinai $1.00

Turu del jauuuune ncs juokinga kwietka, kury, kada duodi pawuostit, isztiszka wan 
■duo ir padaro daug juoku, prekle 25c.

Kas iž dydelea tot ografiios norėtu turėt daugiau mažu, tegul atsiuneze dydela, asa 
:isz tosios trumfkam laikio padarisu 100 mažiukiu ir nusiusu už $l,25c.

Norlntlcm dažiirot ape wysoklca knigas arba kitokius dajktus ir czlcnei po aptureimu 2 ccntines nk*r 
v.lea tuojau niuaczin dm’ cuotus katalogus. Adresas in ma uo szitoks:

JOSEPH MATUTIS,
2S7 Wythe Ave., Brooklyn N. Y

KHIGA M0NU

StiaKia
Ira daugiau laikoma pogodonejo, nes 
j n go ira sudrasklnta arba bo abdaru tai 
rejklo duot jia apdirbt Idant už^llalkl- 
tu ant tolimesnio laiko Norlntlojo I- 
dant Ilgai užsllalkltu, tai prlsluneklt 
In LIETUWISZKA APDIRBT-KGNINGE 
o bus padirbta grąžei Ir druczol.

Istorines! dainų, maldn knlngas ir 
1.1, buna apdirbtos no T>0 c. Igl 1'2,00.

Siunsklt knlngas ant tokio adreso:
D. T. BOCZKAUSKAS, 

Mahanoy City, Pa.

QQCOOOoioCCO
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W. RINjKEWICZU
W. Center str. Mahanoy Cit^, Pcv.

Žmogau, tu mislini, jog nususios peisuouzius taw gerai welina ir tai 
gera suta porduoda? Niekados!

Nucik’epas sawa, o gausi pigu ir drūta suta.

Teipos-gi siunoze piningus in wisas dalos swieto ir parduoda bzipk or 
tęs ant geriausiu ii druoziausiu laiwu.

Knigos! Knigos!
— Gali gaut Shonandoah, paa —ABBACZINSKUS

32 W, Coal st, Shenandoah, a 
Wlsoklu maklaknlnglu didelu ir mažu, o telpo 
gl wlsoklu istoriu swlotlnlu, Ražanczlu, krlz.u 
krlžollu wlsoklu. Turi wlsoklu

Abrozu ir Abrozeliu
kokiu tik saw wellna Ir tuosius grąžei apdaro 

Telpos-gl randasy pri« to
GROSER-SZTORIS USZ KESZ 
su walgomals taworals ko tik žmogui reikalinga 
Sawo r. inkltl 0 swotlmtauczlul centu ne metltl

UPowi’as W Obiecunas.®

—: KR1AUCZIUS
P. PASERBSKIS

Dirba puikius drabužius pagal nau 
jausia mada, iž puikios gelumbes- 

i korto, o ir daug pigiau negu kur ki 
tur
Apart to parduoda wisokius marsz 
niu, kalnierius, panozekas, o ir dar 

iinius drabužius pigiau ne kaip pas 
toruka, Wisi pas sawa!

1012*CARSON -Str.,

Glauna Agencije
Parduoda Szlpkortoa ant wlsoklu kom;'« 
nlju Ir eluncze piningus In Lietuwa.

Tolpos-gl parduoda wlsokes knlngas 
hlstorlnei ir maldakutugos.

Kam jums walkszczlot pas swetlmcaa 
ežius, jago turite sawo Liotuwl.

Romklte sawlszkl o tuom bu3yme 
wiraisI

S. 4 PIT .'S’lURO. PA

(Fire Insurance •Telpos-gl Inslkurawojanamus In ugn

kaaaa- Scientific Americas* 
Aaencv for

For Information and free Handbook write toMUNN & CO.. 361 Broadway, Nf.w York. 
Oldest bureau for securing patents in America. 
Every patent taken or.; by us is brought beforo 
the public by a ice c i ven free of charge in the

Largest ctrcnlntlon of any scientific paper in the. 
World. Splendidly Illustrated. No intelligent 
man should bi without It. Weekl’-. S.'J.OO ? 
year; fl.’fl s’x months Addr. MbNN A CO 
VUDLI«RERS ■ ''•1 B.'inulway. New vork-

AR ESI SWEIK f ’??
A.r gr- B. i. & i trw IrenAre?

Jagu jautiesi ne sweiku su uszsisenejusia liga, arba ne wier**'. dak
taras taw ne maozino ir taw in akis pasakė jog “Nieko ne bus ', taj spjan 
n akis, o tuojaus nusiduok pas lietuwiszka garsinga

DAKTARĄ J. SZLIUPA.
kuris in teip trumpa laika stojosi garsum tarp kittauoziu. Gido užbisene- 
jusias ligas, — romatizma, drugi, dusuli, dispepsije irtt.; jauci:.iu v?ipn’’es 
gas gautas nog iždikumo; teipos-gi skuros ligas, ižb’ rim^s wisokius pa- 
pauszkus ir tt. ir tt. Wietinei suimti ligomis pribuna o isz tolau tegul 
per gromata susinesza. Ira tai labai didele geradejiste, jagn žmogus sr 
wo kalboje gali apie sawo supulus priesz daktars i zsakit. Adresawnkite 
Dr. J. SZLIUPAS, No 421 Fenn Avenue. Scranton, Pa.

B. WISZINSKAS,
WIENATINIS : LIETUWISZKAS : KRIAUCZIUS.

<KAZ.;. RADZEWICZIAUS,::.| 
121 East Centre Uli Shenandoah, Pa

....Tuojaus szale Lehigh s po deszinei ranka ojnant In miestą......
tai rclklausla Ir sz.warlausia d sweteliu ir labai paranki del tu kurio atkolaus In 

Bhenandoolr, Pa. Apart wlsoklu arielku Ir alaus, turi didele zoposte pargabento Isz Europos 
wlsoklu win u, clgata, o telpos-gl prilaiko wisokius watglus Ir OJst«rlus. Pakolewlcgl gall 
gaut nanwlnla Ir prletellszka roda wlsamo. Ira tai wlenatlno Ir pulklause wlota cielam she 
nundoah’e, o kas karta atsllankls, tas pas kitus dauglaus ne ejs.

Telpos-gl parduoda 8ZIFKORTE3 Ir sluncze PININGUS In wisas dalis swloto. 19-9 6

Kuris siuwa snt .s labbd pi- 
gei ir grąžei ir ne tiktai uel oi 
wiinu nes ir del ^sokiu

jį,
draugiecziu. Owerkoozius pa- 
siuwa pigiau kaip židelei kne 
krome parduoda. Wisi pas sa- 
wa! 4-12-7

MABANOY CITY PA

W ienatinis Lietuwiszkas

------FOR------  
FAMILY AND HOTEL USE. School Furniture^ Supplies

The “Victor" Folding Desks uro -^perlai.; , .m ' ! . - in 
District and Parochial Schools. <’ : j: a;?**' .ck.K
Stationary Desks, Double Desks, AdjuHaole Ik

Get our Catalogue and Pricu 8*FG,;: .JyRpi«' ' ic-
Agents Wanted Evcr whers. ,

THOMAS KANE & CO.. Kace, Wig.

They banish pain 
and prolong life,

No matter what the matter is, one will do you 
good, and you can get ten for five cents.

A hr” Ityta packet containing rpji lu? vabutxj In a paper carton (without la now for
at eome dnijr-r,tores-roa nva vents. Tule iow-prlcad sort I? ntoadod for tho poor and th* .-uunonO* 
oal. Ono (taianof tho flvo-cent oartons .130 tobulos) can ba hud by medi by sendini, forty-ala*'.* cni't" 

to the I’.IPANS CUE'UC.-J. Co mt a NT Ro. JO Spruoo Street, New York-<>r a ilnrrta 
tabultj) will ba eout forJlro cents. Bost medicina ever made since the w„.-la wu - raatad.

ONE GIVESRELIEF.

RACINE GAS
Uses Gasoline, Natural Gas or Mnnuf ' ured Gas.

Flttod with both Kot Tūbe and L. ctrlo Rettery.
Areusca for Pumping Water. Grinding Feer, end 
all Farm Purposes; alse Grain Elevators, Machine 
Shops, etc. Thv mest Simple, v onnm-
ieal Gos Ed trine ou them .ndScei -Lump
for catalogue ami prlc« -

RACIKE HftRDWArir CO., - Raciue, Wis.



KANTORAS BANKINIS.
D. T. BOCZKAUSKAS, 

523 W. Spruce street 
įSįiįį Malianoy City, Pa.

__ i__ i i i i"~i 1 i .
Turi susinėsima su wisajs Europinejs Bankais. Jau wisi 

ira persitikrinę, jog siunsti piningai per muso tarpininkista, grei- 
cztause nuejna. 

Szimtai Tukstancziu 
isz wisu szaliu Ameryko per muso rankas siunezes in Europa: 
LUTUWA, PRUSUS, AUSTRUS, HNKIJK, RUSIJA IR T. T.

Biznio ne darome.
: j su swetimais piningais tintai greieziause nusiunezem kam priguli.

J | Ne wieno piningai ne Prapuolė
f katras i” muso rankas pawedi, o ir ne prapuls! Siunskite wisi 
J | per Red’ ’ q',nles” ojuso m. i u win ai uždirbtas centas niekados 
* ne prapuls. 

■ —

ADRESAI POLITICZNU KLUBO Ū.S.A.
New Britain, Conn. Ind. Club Brothers of 

Lith. Mitingai atslbuna kas pirmas nedeldienls 
kožna menesi ant antros adines po piet ant Com- 
menclal Hali.
Wlsokl reikalai klubo atslprowlneja jw Sekreto
rių Mike Czeponls, 230 Elm ui

Klubas "Algerdo Kun." Wilkes-Barre, Pa. Bu 
slrlnklmal atslbuwlneje’kaa trecze eubata kožno 
menesio 7 ad. wakare ant Stamps sales South ull

Uties, N. Y. Polltlcznas klubas, Sekretorls 
Dlraltls 11 Potter Str.

Toluca, Ill. Polltlcznas klubas, Sekretorls W. 
Szimkufl.

Philadelphia, Pa. Lietuwiszkas politikos In- 
depenhet Klubas.

Mitingai atslbuna, pirma Ir trecze cetwerga 
kožno menesio.

Sekretorius B. Tamulis glwena po adreSu 
1014 8. Front Str.

Brooklyn, ;E. D. Demokratinis klubas Imo 
dlstrlkto Stos wardos

Demokratu Pawietawas Tykietas.
itl koznu tikras Demokratas turi laike rinki

mu sželpt

Ant Sudzios:
BON. W. A MARB, l«z A«liluid.

Ant Kongressmano:
JAMBS W. BYAN, Ibi PottevUle.

Ant District Attorney; 
BBUJANIM W. CAMMING, laz Pottsville.

Ant County Controller: 
HARRY MULDOON, Isz Bhen&ndoah.

Ant Corroner.
Dr. O. A. BLBILER, Isz Frackville.

Ant PoorDirektor 
<H»N Y. HORGAN, Isz Mshsaoy City, Pa.

Ant County Surveyor:
JOHN F.STOUDT, laz West Penn.

E3I0 CRATIC LEGISLATIVE
TICKET-

Ant 30th Senatorial District.
JOHN F. HIGGINS, Isz Shenandoah.

Ant 1st Legislative District: 
VTHAAAIL ANDERSON, Iss West Mshanoy.

Ant 2nd Legislative District:
BARKY CONSTBIN, Isz Ashland.

Ant 3rd District:
A. D. GUENTHER, Isz Rash Township.

Ant 4-to leslslaiive district,
DAVID r. O’BRIEN. PotUvUls.

(.SALES A NOBCKBB. North Manheim Tow’p-
HABBY O. HAAG, Tnment.

LietviwisxUi t»rilei.

BALUSI BALUS!
Drengiate szw. Juozapo New Bri

tain, Cann, parengė dideli balu, ku
ris atsibus diena 24 Now. ant Turn! 
sales ant Ark st. Prasidės 2 ad. po 
piet ir trauksis igi gaidžiu, grais pui 
kius szokius, Uszpraszom nuoszir 
džei wisus Lietuwius wietinius ir isz 
aplinkines.

Komitetas.
Inžanga — 25c.

BALUS IR*TEATRAS!]

Atsibus Scranton, Pa. ant naudos 
lietuwiszkos parapijos, o kuri paren- 
Si Blaiwistes Draugiste ant dienos 9 

ow. Prasidės 7 ad. wakare ant Mu
sic sales 213 Lackawana Ave.

Tikietas — 25c.
Uszpraszo szirdingai

Komitetas.
DIDELIS* BALUS!

Draugiste sz. Juozapo Worcester, 
Mass, iszkele dideli balu, kuris atsi
bus diena 24 Now. ant Bartlet Place 
sales. Prasidės antra adina po piet 
ir trauksis igi welibam laikui.

Tikietas — 25c.
Szirdingai uszpraszo

Komitetas.

Poll t. Lletuwlu darbininko Draugiste Berauto
se Pa. susirenka kožna menesi po 20 dienai at 
nedeldlenl ant 7 adlnos wakare, saloje Leonardo 
111 W. Market ullczla.

Polltlcznas klubas Chicago, Ill., po wardu 
The Sons of Lithuanian National Society.

„Illinois Lithuanian Republican Alienee,- 
Chicago, Ill.

Mitingai atslbuna po Imam ta nedele Ima ad. 
»o piet po num. 8301 S. Morgan str. Sekretorius 
F. P. Bradchulls, 593 S. Baleted str. Chicago, Ill

Pittsburg Pa. „Soc. Darbininku Part.“ Mitin 
gal atslbuna zia nedeldlenl k s enesls 5 ad. 
wakare Hale Labor Lyceum Mary str.
8. ri. Pittsburgh.

Leon Gricius organize.

Newark, N. J. Lithuanian Independent Club.
Adr. Ig. Waszklowlcz 93 Polk Str.

Dr. Petro Armino, Philadelphia, Pa. Laiko sa
wo susirinkimus ant Pine ul. no, 238.

„Lithuanian Independent Club“
36 Main Str. — Lewiston, Maine.

Mitingai ira laikomi kas antra eeredn po plr 
mul kožno meneeio.

~WJ įįį įįį 

REPUBLIKONU TIKIETAS 
Balsuokit už BZltuoa:

Ąnt fuberuatorlauB 
WILLIAM A. ATONE 

Ant palkaunlnko—Gubernatoriaus 
J. P. 8. GOBIN

Ąnt sekretoriaus widurlnlu reikalu 
JAMES W. LATTA

Ant Budžiu In Supreme Suda
W. W. POKTKR IR W. D. PORTER 

Ant wiriauedn Kongresmanu 
QALU8UA A. GROW 

SAMUEL A. DAVENPORT

PAW1ETAWA8 TIKIETAS.

Ant sudžlos 
RICHARD R. KOCH 

Ant siuntinio in Kongresą 
CHARLES N. BRUMM 

Ant Distrlkt Attorny 
8. BURD EDWARDS 

Ant Kontrolerio 
0HERLE8 A. SNYDER

Ant Korone- lo 
DR. WILLIAM N. STEIN 

Ant direktorio b ledui uju 
1STEPHEN C. MIDDLETON 

Ant Parietawo Inžlnlerlo 
MARK C. BOWMAN

LEGI8LATURA

A nt Senatorin isz 30-to Dietrlkto 
DAVID M. GRAHAM

ASSEMBLYMEN

Pirmo Dietrlkto 
DR. H. G. REITZEL 

Antro Dietrlkto 
M. 8, SCHWALM 

Treczlo Dietrlkto 
J. W. HONSBERGER 

Ketkwirto Dietrlkto 
G. C. 80HRINK

D. J. GEN8EMER, JR. 
W. W. THORN

Puikus Balus!
Draugiste sz. Jurgio. Naugatu- 

ok‘e, ir Union City, Conn, parengė 
dideli balu, kuris atsibus diena 24 
Nov. Thanksgiving wakara ant T* 
Renehen‘s sales. Prasidės ant 1 ad. 
po piet.

Inžanga 25c. del moterių ir mergų 
už dika inžanga.

Uszpraszo wisus wietinius ir isz 
aplinkiniu miestelu.

Muzika isz Hamburgo Wokieczei 
net 8 rež puikius szokius.

Paredksa wisame bus užlaikitas.

Balus Balus!
Draugiste Didžio Kuningaiksztio 

Gedemino Brooklyn, N. Y. parengė 
dideli balu, kuris atsibus diena 12 
Nowember, ant Palace Hall, 93 
Grant str. Piningai papelniti bus ant 
locuos naudos. Uszpraszom Lietu
wius ir Lietuwaites wietinius ir isz 
aplinkines ant teip puikios zobowos. 
Muzike bus pirmos klasos ir grains' 
puikius szokius.

Nuoszirdžei uszpaaszo
Komitetas.

DIDELIS’baLUST
Dr. sz. Kazimierio New York isz

kele dideli dwideszimts ketwirta me
tini balu subotoje 19 diena iapkri- 
ezio ant sales po Num. 214-220 
Brrame st. Irviug Hall.

Malonei užpraszo wisus brolus 
Lietuwius ir Lietuwaites ant to sma
gaus pasilinksminimo*

Preke tikietu sikiu su hat check; 
wir'szkem 25c. moterim 15c.

Szirdingni uszpraszo
Komitetas,

„Chicago Ill. Liet. Rep. Klubas 10 wards“.
Mitingai atslbuwa wlona olkl ant menesio, o 

prlesz rinkimą du kartu.
Sekretorius, M. Alleyonls. S3 W. 25 Btr. Ch lea 

go, Ill.

WISOK1 REIKALAI IR DA- 
NESZ1MAI POLITICZNU 
LIETUWISZKU KLUBU 

U. S. AMERIKE.

Isz Lietuwiszku kai- 
melu-

Mahancy City, Ba.

Tikėtas,
Socialiszkos darbininkiszkos parti
jos ant uredniuku Walstijos Penn- 

sylvanijos,
Ant urėdu Pawieto Schuylkill i«z- 

rinkūne szituos ponus: 
Kongresmonu, Pierce Walker, 
Senatorium, John Skiwington, 
Globėju pawaagelu S. Missel, 
Kontrolierium Jonas Medelis, 
Lr.gislatorium W. Balcziunas 
Koronierium, Jos. J. Kyan.

Linksmus 13aliis!
U-gi Gilbertone lietuwiszki muzi

kantai iszkele dideli balu ant 83wo 
locnos naudos, kuris atsibus diena 11 
Now. ant sales Nedzinsko. Oj wiru- 
czei bus zobowa, kokios da Amerike 
ne buwo! Wisi pribukite isz Gilber- 
tono, Flauberio, Plėnies, Mahano- 
jaus, Shenandoah ir isz wisu szalu.

Tikietas 25c.

Lietuwiszkas Pasa
kotis

rba surinkimts wisokiu pasakų isz 
zisokju liežuwiu. Surinko ir sawo 
ivztu iidawe D. T- BOOZKAUS 
CAS, su paweikslu ižduotojaus.
Lisztuoje su n isiuntimu.... $1,25

Tnlstaiitis ir wiena naktis
rba Arabiszkos pasakos, didele kni-
/a, kasztuoje........................ $5,oo

Puikios istorijos:
I. Tris walkiozai.
II. Iszmintioga roda.
HL Apskelbto] as.

’.esztuoje wisos tiis....................25c.

Tris apisakos:
I. Piaingai-gaiwažudžei
II. Ražar.czius ižjjelb-ti no sm**rt 
HI. Apie Sz. Kristupą.

C* zt- oje wisos tris............ .. 25o.

DIKAT DEL WIEu!
Kiekwienas apturės priwati 

szka Receptą garsaus daktaro 
kurie atraszis pas mus.

Tukstanczei jaunu wiru ira 
izsisgidia minėtu receptu, ku
rie buwo patrotija wiriszka 
smarkuma arba ženoti wirai, 
kurie ira nerwiszkai nupuolė 
sz priežastes ligos arba neat
sargaus giwenimo jaunu dienu. 
Receptas ira ^vartojamas per 
ilgus metus su didele pasek
me. Prisiunsk 10 c. stampomg 
o apturėsi Receptą su paaisz- 
kinimu. Adresawok:

Kingley’s Medicine Co., 
Shenandoah, Pa.

ANT PARDAWIMO

Keturi namui g roi wietoi galima 
p rkt pigoi j«gu utBiszauks’t ant že- 
i iau padėt-) adreso*.

327 West Lloyd Street.
Shenandoah, Pa.

Jagu nori geriausiu moteriszku 
skribelu ir kitokiu daigtu usz pigiau 
se preke eikit pas Karley.
21 ir 23 W.X/entro uli.

KA GKAl’HOI’IIONAS DARO.

Graphophonas (skaitit wis Grapho 
tas) tawe linksmins ir turėsi namie 
inksma.

Grapgophonas (skaitit Graphopho 
,as) sulinksmins tawo namus kožnam 
:arte, ba wisame laike ira pasirenges 
,nt to. Atgraina jisai wisokia muzi- 
ce kapepju, orkestru, giedalus ir t.t. 
jrali turėt muzike tawo namuose ka
la tik taw noras atėjo ant to. In Gra 
uhophona gali ir sawo kalba arba gie 
lala indet, teip tada wela ta pati pa
antrins ka tu ingiedojei arba inraji. 
nai. Graphophona galima pirkt nog 
$10,oo ir daugiau. Raszin po katalio 
ga No 30 o mes taw atsiunsium. Ad 
resawok Columbia Phonograph Co 
Dept. 30. 1032 Chertnut Street, 
Philadelphia, Pd%

Gražus oras.
— Szedien baisawimai! - 

Duokite „streit“ križeli isz 
wirazaus, tiktai pasirinkite isz 
wisu ir duokite križeli ties wi 
sos partijos. Teip geriauee.

— Tiktai p. Žalo alus žmo 
gu stiprina ir sweikata piiduo 
da.

— Juk pažinstate pp. Me, 
deli ir BalcziunH isz Shenando 
ah, jiedu ira ant Socialiszko 
Darbininkiszko rikieto, o geri 
■wirai ir Lietuwei, tai duokte 
jiemdwiem sawo balsus, o 
tuom pasirodisime wirais.

— Nesiduokite ant wirwu 
tee wedžiot del nusamditu mek 
leriu - sawo darikite.

— Žinote, jog czion ira nu 
samditu mekleriu, kurie nori 
turėt pirmibe tarp Lietuwiu 
su - liežuwiu • ir didelei sawe 
augsztina. Tokiems spjaukite 
in akės, o sawo darikite!

— Subatoje pasibaigė sei
mas daraktorku ir daraktorių 
isz Skulkin.o pawieto.

— Sudže norint wienas turi 
būtie Republikonas, o tuom 
bus p. Kochas! geras ir teisiu 
gas žmogus!

— Pigiause ir drueziause 
taiso apsiawima Simonas Wa 
lunas 619 W. Center uli.

Aew Britain, Conn.

Ruduo labai gražus.
— Szapos dirba wisas die 

n as.
— Lietuwiu daugibe pribu 

wo no farmu ir įe? plifipicziu, 
nes darbo ne gali gaut tai wisi 
kelauje in Pennsylvanije prie 
anglu.

— Klebonije prie lietuwisz 
kos bažniezios bus ne trukus 
gatawa, ba jau stogą deda, 
Kasztuoje 1700 dol. - Ant to 
sios mažos saujeles Lietuwiu, 
tai labai didele antkakle, ba 
kaip pats kun. Juozas sake, 
jog su mažais waikais bus 380 
dusziu.

— Katrie ne duoda ant kle 
bonijos po 5 dol., tai klebonas 
wadina ,,welnio swirpleis”.

— Dabar wisi džiaugėsi, 
kaip kun. Juozas suwale wis, 
ka no sawo farmos, tai norint 
namieje sėdės ir jjorint pamok

sius geresnius pasakis. Mat 
kaip dabar sako pamokslą atsi 
kreipias in žmonis, tai jiam ro 
dosi, jog žiuri ant sawo kopus 
tiniu galwu ant daržo, tai pa 
mokslo ne reike, ba tai kopus 
tai. Teisibe, jog isz tu Kopūs
tu ir daro gera bizni. - Uszsie 
mimais eu kopūstais ir užmir 
szta sawo priwaiumu. - Butu 
gerai, idant saw ,,Saule” uszsi 
raszitu, tai ne reiketu siunti
nėt pas kitus, kad paskolintu. 
Tai ne gražu.

Luzerne, Ba.

Darbai ejna ne perszlektai.
— Po pėdžių ne wieno skn 

bele ir kotas dingsta; gerai, 
jog da ne szalta, tai norint wi 
sus sunarius parsinesza na 
mon.

Centrall, 1 U.

Oras gražus - isz nakties 
buna paszala.

— Dirba gerai ir kas pribų 
na, tai darba gauna.

— Lietuwei sutikime giwe 
na.

Pocahantas, Va.

Darbai ne szioki, ne toki - 
ne gali girt, bet darbininku 
stokuoje.

— Orai gražus, tiktai nakti 
mis szalwena.

— Lietuwiu buna dwi fami 
lijos ir wienueziu apie 14 wi
ru, wisi sutikime giwena, nes 
katrie „Saules“ ne skaito, tai 
kwaili kaip awinai.

— Ne senei pribuwo kokis 
walkata ir sakėsi, jog jisai ira 
agentas isz Pittsburgo, o po 
draug ir kumpanas wieno fab
riko in kur reikalauje 2 tuks- 
taneziu darbininku. Na ir bu 
wo susitaria apie 8 wirai ke- 
laut ant to agento kaszto, tik 
tai ne turėjo piningu, tai nore 
jo wlrus prigriebt ir paimt po 
kelis dolerius, bet ne pasisekė. 
Jau Lietuwei ne ira paikszais, 
kad bile latrui duotu prisi- 
gaut. - Saugokitės tokiu latru 
o in kur tokie pribuna, tai su 
lazda iszwikite.

Spriny Valley, III.

^STEBUKLINGOS GIDUOLES (LIEKARSTW0S).$<-
No kuria taketaoczel llgonlc Iszalgido no wlaoklu liga, elauBdaml ozlrdlngas padekawocej no 

eawea in žmonis už lezgidlnlma sekaneziu liga:

Plauczlu dzlowa, dusulis, gumbas, patrūkimas, 
papuczkal, dysenterije, apmirimas, pažandės, pu- 
stosi karpos, strėnų skaudėjimas, gerkles liga, ro- 
matyzmas, kaulu gėlimą, skurbuta, gahvos užima 
swaigull, meszllngl, epilepsy, pcrszalima, kad dan- 
tl* užlaikit no puolimo in keletą mlnutu iszgldo- 

ma, skaudėjimas gahvos,
deglių, slogas, uazkurtimas ausu, užstojlmas widurlu, žaidalel Ir užsisenejaslos ronae, Iszwa- 
rimas kirmela wajkams ir suaugusiom, nžslkrjtlmas wisokia Ilgu, ir 1.1., del kožnos ligos ira gi- 
daole naudingiausios Isz Europos ir wisu krasztu Ameryko, sntalsita per garsingiausios gldintojus 
Ir naudojamos gldlniczose Europoj Ir Ameryke. Telpos-gi turiu wisokiu gldomu ezaknu, žiedu, Ir 
žolių, o ir etanauninka (pamaezninkas) lez Europos užlaikau. Susipažinęs su wlsoklom kompani
jom pigiau del sawo tautleeziu galu parduot. Turiu giduole del elenkanczu plauku, wisokiu diržu Ir 
daiktu rojkalingu del swelkatos. Ne wienas jau Ira patrotljes wlltl lezslgldlnimo nes galit naudot 
isz wlrez minėtu glduolu, o neeigraudlelt niekados. Keliaudamas po swleta su Diewo pagialba daug 
patiriau praktiko ant ligoniu ir tlnkancziu glduolu. Tukstanczei ligoniu Ižgljo ir kožnas duoda tik
ra palludlnlma. Turiu wlltl kad Lietuwei eawo tautleczlo ne panleklne. Norlntieje atslszauktie pra- 
ezau apraszlt liga Ir kaip Ilgai sergate o daatosit gera roda su naudingom tlnkancziom giduolem.
GERO WELTJENT1S WI3IEM LIETUW1AMS JUSO TIKRAS WIENGENTIS, 
MAIIANOY CITY, PA, J. M. BRUNDZA,

Prasidėjo nog Mojaus 15, Di98

bus sweikas. Duokie tai Die 
we!

— Draugiste Wolonczaus- 
ko turėjo baluka ant naudos 
sieratukes. j Labai puikei bowi 
josi.

— Teipos-gi girdėt, buk 
jaunikaiezei ir parengė balu 
ka, kuris atsibus d. 23 Novem 
bėrio.

Torington, Conn.

Darbai gerai eina - dirba 
po 10 adinu ant dienos.

— Lietuwei sutikime giwe 
na, tiktai kas subata teip reže 
isz kaziriu einiki, ir teip krum 
pleis musza in stala, jog net 
Waterbury girdėt ir ne wienas 
turi pagadintus krumplus, jog 
wos szaukszta sulaiko.

— Daugumas no gėrimu i 
ra susitraukia kaip skaptukai 
ir kaip pede gauna, tai subato 
je wiska pralaka ir pralosze in 
kaziras.

— Daugumas gal skaititu 
gazietas, nes kad tiktai ne ture 
tu no girtawimo geras akės 
ba dabar ne primato.

— Moterėles ir labai darb- 
szios ir paezedžios, ba niekad 
szluotos ne perka, ba tai ne 
reikalinga, o ir aslos ne mazgo 
je, ba tai pliszta. Subatos la
bai lauke, ba tada aluezio in 
wales atsigėrė. Miega igi de- 
szimtai, o biednas wiras inside 
jas krekiu traukia in fabriką. 
Ir ne diwai, ba tai wisos 
dwarpones.

Breeland, Pa.

Oras gražus,
— Darbai gerai eina ir už- 

darbei ne wisai szlekti.
— Lietuwei sutikime gi we 

na - ba niekados nesiwaidije.
— Dienoje Wisu Szwentu 

priėmė stoną moteristes p. Jo
nas Misiūnas su pana Petrone 
le Bielskiute. Wiskas butu ge 
rai, tiktai kad priesz JJžduszi- 
niu diena tokia linksmibe atsi 
prowinejo, tai lig butu del ka 
taliku bjaurus daigtas teip 
smutnose dienose linksmintis.

Pittston, Pa.

Dirba ne szlektai - konia 
wisas dienas ant nedelos.

— Lietuwei sutikime giwe 
na.

— Ponai biznierei jau ne 
bedawoj.1.

— Kas nori būtie jaunes
niu keleis metais, tai tegul nu 
sidawineje pas p. Kiguoli. Ira 
tai artistas sawo amate, teip 
lengwai skuta barzdas, jog ne 
wienas užmiega. Plaukus ker 
pa pagal naujause mada. Žo
džiu, kožnas po atsilankimui 
pas p. Kiguoli, bus atnaujintu 
žmogum.

Plymouth, Pa,

Oras gražus - rudeninis.
— Žmonis labai serga ant 

kosulu.
— Darbai lig pasitaisė. 

Priesz nedele nekurie brekerei 
iždirbo po 5 dienas, o kiti dir 
bo wisas dienas. Darbas ne 
sunku gaut, tiktai ne žine 
kaip ilgai teip bus.

— Parapijos reikalai pu j 
kei stowi. Bažnicze malawoje, 
o kad suolai pgr retai stowejo, 
tai dabar nuslinko, idant įau 
giau žmonių patilptu. - Sze 
dien suwis kitokia paredkas, 
negu pirmai buwo,

— Poni Urbanawicziene sa 
wo paeziuli apteikė drutu ir 
patogu sunelu. Diewe sweika 
augink ant džiaugsmo tewe- 
lems. Nedeloje buwo puikios 
kriksztineles, norint ne links 
mos, ba pats tewas p. Antanas 
Urbanawicze diena 31 Oct. Ii 
kosi uiaip.ose per kara suspaus 
tas, nes prie pagiaibos Diewo

Orai gražus - szalta, - be o- 
werkoezio ne galima beweik 
laukan pasirodit.

— Darbai eina gerai - dir 
ba wisas dienas, bet mažai ka 
galima uždirbt.

— Lietuwei su Lankais su 
tikim e giwena, - ne girdėt jo 
kiu waidu tarp tu dwieju tau 
tu.

- Parapijos reikalai labai 
gerai eina, o tai wis per storo- 
ne gero gaspadoriaus Guod. 
kun. Dielinikaiczio; trumpam 
laike bus intaisita po bažnicze 
garine sziluma, kuri szildis wi 
sa baznieze ir klebonija. Jau 
wisos maszinos ira pargaben
tos ir pradeda nieisterei slati- 
tie in kruwa. Daugelis pinin 
gu kasztuoje, bet per keletą 
metu tas wiskas atsimokės; ne 
reikes liek anglu pirktie, o ir 
sziluma bus wigadliwesne, ne 
kaip pirmiau.

— Keli obiwatelei iszejo 1 
diena Lapkriczio ant medžiok 
les ir daugeli zuikiu paruosze. 
Ponas J. R. nuszowe zuiki, 
kuris swere net 15 swaru su- 
wirsz.

Utarpijike keiptas doru 
ju pradėjo waidintis wienam 
galūne, nes saluninkai ir da 
wienas geras waikinas insten 
ge kwailus apmalszint. Geda! 
Sianei nustokite!

— Ponas W. Kasj arawi- 
ezius szita panedeli sweeziawo 
si pas sawo gimines ir pažinsta 
mus apie Wanamia, Pa.

— Katras žmogus grąžei ir 
sweikai iszrodo, tai ar žinote 
no ko? No to, jog perka mesa 
no f. Sasnausko. Sure!

Viilmington, lįel.

Oras gražus, bet szaltin eina 
kas diena.

- Darbai wis da mažai ei 
na, o kas arsziause, kad po ma 
žai darbininkai uždirba, wos 
ant skupaus pragiweninio.

— Per kelps nedeles stowe 
jo garborine, tai dabar jau pra 
dėjo skuras mrrkt ir in nedele 
laiko wela pradės dirbt. Ira 
tai didele garborine, tai daug 
žmonių buwo be darbo, o da 
bar wela turės uszsiemima.

— Lietuwiu mažas pulke

J M

Eutz
CPIGIAŪSES KRŪMAS]

107 W. Center,
Mahanoy City, Pa.

WALG0M1 TAW0RAI

MILTAI IR PASZERAI.

Muso taworas irs gvzarautintas pir
mos klasos, o jago taworas ne butu 
geras tai apmainom arbą piningus 
sugražinam. Wisi ejkit in

KUTZO : KROMA.

is, nes wisi sutikime giwena.
— Bet ne kurie ineimili in 

prowas, o tas daug kasztuoje. 
Ne per senei dwi bobeles teip 
susikiwirezino, kad wienai pir 
szta ko tik ne nukando. Žino 
ma toji tuojaus su nukastu 
pirsztu nubėgo pas daktara, o 
po tam padawe prowa in suda, 
tai da ir igi sziolei prowa ne 
pabaigta. Bet kaip rodos, tai 
abiem bobelėm toji prowa ge 
rai kasztuos. O wela usz tuos 
piningus galėtu saw gerai isz 
sigiart ir susigadint; o kad pil 
wa suskauda^ tai ir gumbažolu 
gėlėtu nusipirkt, o dabar ne- 
szat piningus skwajeriams ir 
sudžioms.

Baltimore, Md.

Oras gražus, - neperszalta.
Kriaucziu darbai eina neper 

szlektai.
— Fandra ir karszapis dir 

ba gerai net po 14 adinu ant 
dienos - darba daugumas gau 
na.

— Jau tik po galu sarmata 
su tokia azdaba, kad stiklines 
akis beweik wisos szlapnoses 
neszioje! Sarmata.

8200,oo NAGRADOS §200,oo
$200,oo nagrados, miestas 

duos tam, kuris pagaus, arba 
danesz apie razbaininka Woj 
eech Bjalecky, poznanezikas, 
kuris nuszowe kansztebeli Jo
ną Dando 12ta diena October, 
būdas jo ira tokie: 5 pėdu ir 5 
eolu augszczio, 64 metu senu
mo, swere apie 175 swarus, 
plaukai tamsei geltoni ir per 
puse žili, ūsai žili dideli rudos 
akės, szneka lenkiszkai ir wo 
kiszkai. Jagu kas jin pagaus 
tegul tuojaus duoda žine pas

A. P. Tabor, Burgess, 
Shenandoah, Pa.

Taisitojas armonikų.
Kas turi sugadinta armonika, tepili duoda pa 

taisft d' l
Jono Gudewicziaug,

327W. MahanoyAvp., 
Mabgnoy City Pa.

WIENATINI- LIETUWISZKAS

TAM. KWIETKAUCKAS,
311 W. Centre Malianoy City. 

Skuta barzdas kerpa plaukus pa
ge! oaujįause mada, o kada žpiogu 
apskuta ir apkerpa, tai 10 metu jaur 
nesoiu hzrodo. Wisi pus sawo tau
tieti?

Parsiduoda ka p giause,
LIETUWISZKOS KNINGOS

Kas nori nusipirkt, tegul raszo m 
Tilže (Prusus) irnusiuncz1 marke už 
5 e. tai aplaikis katalogu. O kas sius 
piningu?, tai tegul gromata užregia- 
trawoje.

Adresawokit szitaip:
Europa, Germany, 

Mr. W. Kalwaitis, Tilkit 
Ostpreussen.

PUIKIĄUSES SALUNAS

Wm- PAJAUJĮ,
528 W. Malmnoy Avė., 

MAJIANQY CĮTįt PA.
Ira tai wienatinis salonas, Kurcmp 
zmogps gali gaut gero szalto alau§, 
skanios arjelkpleB o cigarai ira isz 
Turkijos. IVisj wįrąi pas Pąj^ujį! 
fili malini u lietuwinzkab butelis ulvlldllulu 171 Broadway. Cleveland,©, 

YEAER ir KAZLAUCKAS.
........ : Locninlnkal :.........

Lletuwin utkeliawee, I Gera roda panel 
Paa Kazlaucka nueluawes; > Niekados neape'gaual 
Užliikbu: clgaiuj. siu, arielka Ir užkandžius ori 
ninksztas lowasdel pakelewlngu. 6V»i8.J

Pasažlerei wazinojentl laz Najorko tegul ej
na ant dlpo ant ullczlog; foot of w. 23rd.Cort- 
landt arba Derbrosses ull. [Pennsylwanljoo fereo 
(ialwello

Del norlnczlu wažnot pasažlerinlutrelnu, a. 
ejna tame laike ir In taisės wletas: In Penn Ha
ven, Junction, Mauch Chunk, Lehlnghton, Slatin
gton, Catasauqua, Allentown, Bethlehem, Baet 

on, Hazleton, Weaterly, Delano ant 
5,45, 8,02, laz Tito 1,12, 2.40, 5,24.
In New York 5,45, 8,02, isz rito 1,12, 2,40, 5,24 
po piet

In Hazleton 5,45, 8,02,10,29 isz rito 1,12 2,40
6.24 po plot

In Wilkes-Barre, Tunkhannock, Towanda, 
Ulster, Athena,Waverly, Ir Elmira 5,45, 10,29 Isz 
rito 1,12, 5,24 po plot.

In Rochester, Buffalo, Ir westua ant 10,29 laz 
rito 1,12,5,24 popiet

In Scranton 5,45, 10,29 Isz rito 1,12 5,24 po piet
In Shenandoah, 8,24, 10,44 laz rito 1,32, 5,5g, 

7,12, 9,08 po plot
In Raven Run, Centralia. Mt. Carmel Ir Sha 

mokln 10,44 laz rito 1,32 5,56, 9.08 po piet.
In Sumburl ant keBo Ponnsylvanljoa gele

žinkelio 10,44, isz rito 1,32, 5,56 po piet
In Delano 5,45, 8.02, 10,29 Isz rito 1,12, 2,40, 

5,24, 10,30 po plot.
In Buck Mountain, New Boston, Darkwater, 

St. Clair, Pattsvllle 8,02, 10,29 Isz rito 1,12, 2,40
5.24 po piet.

In Shenandoah, Lost Creek, Girardville Ir 
Ashland 1,32 7,12 po plot °

NEDELINI8 TREINAS.
In Park Place Ir Delano 9,50 Isz rito 0,45 po 

plot.
In Lofty, Audenrled Ir Hazleton 9,50 isz rito 

6,45 po piet.
In Shenandoah, Raven Run, Centralia Mt 

Carmel Ir Shamokin 9,35 Isz rito 7,11 po piet 
in Wilkes-Barre, Scranton, Pittston, Sayre, 

Rochestei Buffalo ir in kitas szalls Westu 9,50 
Isz neo Ir 0,45 po piet.

New York ir Philadelphia 9,50 Isz rito.
Mouch Chunk Ir Easton, 9,50 isz rito ir 

6,45 po plot.
CHAS. 8. LEE,

26 Cortlandt Street, Gen. Pass. Agt, 
Now York, N, Y.

Rollin H. Wilbur.
General Superintendent, S. Bethlehem, Pa 

A. PALMER,
L. V. Ra R. Agt. Malianoy City.

Pirmutine užeiga 
del wietiniu ir pribuwusiu in Ma

hanoy City, Pa., 
,-PAS-,

Petra: tai,

Ira tai geriause wieta 
Kur žmogus buna puikei priimtas ii 
wisame gali geriause rodą gaut.

Priek tam randasi geras
----^šBilardas,

del perlaidimo laiko, wisada gera 
alus, arielka ir cigarai.

Kas karta užeina, tai ilgai ne uz- 
mirszta isz swetingo primimo. 
Teipos-gi siunoze piningus in wi

sas dales swieto greieziause ir pigiau 
se.
25 N. Main Str.

Lietuwiszkas Regentas
Notary Public,

Tikiat 25 Cnt.
Szita gumine peczetls 
su tawo wardu ir j rą- 
wardo, telpos-gl su 
plunksna, alawelu Ir 
bon kute atramento, 
wiskas usz 23c.
Dirbu v Isokes pecze- 

-teH del dranviatu. kro- 
mu ir t.t. ka nepigiau
si. Adresawokit: 

W, D. BoczKowsln, Malianoy City Pa

EO’ Hei moterėles!
Įlietuwiszka daktarka

Ant. Žalnieraitiene,
NO 213. W CHERRY STREET, 

SHENANDOAH, PA.
Tuojaus prleszais Ajrlsnu baznlczlos 

Pabajgna Ira aukazteenl mokslą Baltimore—unl- 
wersltete, turinti daktariazkaa popieras no inote- 
rlszku llgn Ir wisokiu ailpniblu. Wisos moteres 
krtros esate sunkiose dienose, jagu norite turėt 
lengwa perskirima azaukitepas sawe s;ecialiezka

.... Da ktarka Moterių....
sa vo tautiete, o no koKe ragana kuri newle- i 
nt jau iž swieto iszware. feh

No tiktai del Sheoandoah nee Iran wiso 
Skulkino pawieto nusiduokit ant auk- 
ezeziau padėto adreso. 8 vii 1-8

f. l Biersteln,
208 8. vardan Str,

Shenandoah, Pa.
--------o----- --

Su wišokiom rodom Ir reikalais uusldawluokita 
pas aawo tautieti, kal(>o:

ISZnMTIE AFUKACIJES ANT ŽENIBU,
AMEBIKONINIU POPIERIO, 

ūazraszlmas pede^ ant kitu, Paskolina pinin
gus, Insziurlna, perka ir parduoda prapartes 
pormaluo dltas padaro wisoklus ogrlmantus Ir t. 

Pajeszkol daliu isz Lietuwos 
Ir wisoklus likusius penefltus Isz po Redlnge 
kompanijos po numirusiu, o kuriu tewal arba 
gimines buna Lletuwoje. Ateikite wisi pas ma
ne. o asz kožnam wisame prlgeibesu

JUSO PRIETELIS,
P W- Birsztonas

LIETUWISZKAS BUCZERI3
M. Kozminskas

336 W. CENTER ST., MĄHANOOITY 

Wisokios mėsos gali gaut: galwi 
jenos, werszienos ir kiaulienos, tei- 
nos-gi wisokiu deszra szwiežiu, ra
kintu ir kokiu kas reikalauje

Ne reike no kitu pirkt jagu turi
me sawo teisinga buozori 1-14-9

Szaliasįlos! : :
GARDI ARIELKELE PAS

Antana Kundrotą
23 9 E. Centre u ii., 

Mahanoy City, Pa.
—

Puikiause salunas intaisitas 
ir kožnas datire swetingo pri
ėmimo. Ejkite wisi o pa
maksite. 15-1V-8

Skaitik Brolau!
JAGU NORI IZGERT STIKLĄ GERO

ALAU TAI NUSID'UOK PAS

Win. Moekaiti,
513 IV. Centre Str., Mahanoy City, Pa.

Ira taisenas mainieris ir priete- 
liszkas žmogus pas kuri kožnas žmo
gus priwalo atsiiankit. 7 11-5

Wlsl suspaustCsunkloinls ilgomis, 
kuriu daktarai no galėjo iszgidint 1- 1 
ipatlngaj motoros wlsoklo amzio, ku 
rlos ira pasigadinusios po praleistu 
sunkiu Ilgu, o nori butlo swclkos ir i 
Irsawoamzl prailgint tai tegul pas 
ta prletoH apleistu ligonių nusiduoda.,

4X22X8V

Titman House.
Shenandoah. -

Ar taw ta kenkė O 
Ar Mjci numirt f

Nusiduok na s Garsini

i-

Wienatinis Lieiuwiajsms

ĮsaLUN.iS
Ashley Pa.

Kazimiero Konefko,
Ciga ra i Geria usi!

A riclkc.’e G a rdzia ase!
A hit is Sza lezia uses! 

Atsilankikik o datirsite pukaus ir 
swetingo prieisimo pp £g?iukp,

Gereus1’ ir swejkiaasi
—jyisojvi-

Blaiwus Gėrimai
[TBįlPSIlENOB DUINKS.]

— F48 —

T A ULECKAjCn
136 JF. Cherry Sir.,

......Shenandoah, 7*a. 
Ira tai swejl^iausi gerimaj ir tejsin- 
giausia padariti. Gerkite wisi o bu 

swejki ir linksmi.......... 8'IT

Juozo Mockaiczio
Lietuwiszkas salonas.

Mahanoy City, — Pa

Ant aliozios W. Pine, name Goi 
mano, ten gali gaut szalto alaus 
wisokiu arielku, Ira tai geiiause u 
žeiga del Lietuwiu.

Wienahne L’etuwkzkj

- Aptieks,-
107 S. Main st. Shenandoah, Pa 

Szalo Milaucku sztoro.
Pas mus galima gaut wisokiu In- 
karstwu PAJEjYTA JI OTl • 
t. t. BOBRU LASZU pąrg^bc 
nom isz Eupopo?.

Trajanha, 
sutaisomi ka geriausia, Liekarei 
was sunczcm in wisas dalis Arperikp 
Raszant gromata adresawokit:

P. W. Bierstgin A Co,,
IO) S Mitinsi, Shcnnndouli, I'll

Del: mus : mainieriu
—Geriausias—

Alus

kupla potato alų in kogpa 

-AJCiT’T'i'A..
Koznas glaras lletuwl-—salunlnkas Ima 

alu no sawo tautleczlo. Kas nori alaus uzsl- 
•rderluot, tegul nusiduoda po numeriu: 7 B-i 

527 WCentre MabanuyCliy P




