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iningus ir 1.1, 
■S:
kiua In wieaa dalia swieto.. Tej« 
per paėsta in tewine tiesiog in 
Money Orderine del Suw. Wald.

Mokame procentą ant audetn
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| Colis wiena karta..'............................. 50c
| Colis Iria kartus....................................... J 1,00
| Colis ant trijų meneeiu.................  $4,0G
j Cdih ant meto.....................................$15,OC

'Didesni apgarsinimai už coli buna daug
pigiau.

wisokiu lajwlnin kompanija ir 
> ka Ir glaunam offiae, pagal te-

lota? atsl’^auW. in manoofflM

t nupirkimo namo arba antaawo 
um pagialbet.
ba atejkit pas

Woltjen,9<-
tr. Pottsville, Pa.

Daugiau kaip 
30 melus iszmcglntast

f Dr. RICHTERO
wlsam swletul žinomas T 

“ANKER” (Inkarinis)] 

PAIN EKPELLER.
yra gerinusia gyduole nuo

KbeiMizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo ir Ii.

ir wisokia Rhaumatiszku 
skaudėjimu.

tu 25c. ir 5Gc. pas wisus 
aptiakorius arba pas

L F. A?. Richter & Co., j
215 Pearl Street,

New York.

Da wis ne kas naujenos. Ne 
kuruose anglekasese visokias 
kludias daro del angliniu dar
bininku prigulineziu in Unije. 
Szitaj Trentone ne priinnneje 
in darba tuju, katrie priguli 
in komitetą Unijos, taj welej 
nori ižgaleti pasiraszimo, jog 
neganubins skebsu. Ir wisai p 
boselej žmonis stramuzije, taj 
szita panedeli wisi mainerej 
sustrajkawo.

Ant susirinkimo Ilomepa- 
tiezno Lincoln'e, Nebr. nus
prendi, jog bueziawimasis ira 
labaj kenkeneziu daigtu ir jog 
platina wisokias ligas per 
eziawima.

Ar jaunumene saugosis 
sibucziawimo ?

bu-

Pa

NORI KAD ^-
OS USZZIALTU?

ažuli iezberlmus wiaokiu pnczkal 
Scalp Specialist. knratsrp wisuirt 
•me tukptanczcj žmonių pmleebeji 
r raszikite. (Jausi reds blKAJ

pawoingu ligų.
lijo Bellevue Hospital© Medecln* 
, koduli sloga, katara, bronkllią 
igaa, su azoj intajsa “OrsnsnlZIv 
*r Dr. Yeo, paskiau kiti daktarai et 
giie daktarus kad ligonėj genui 
icziznu geriamose giduoleae auric* 
•ganlzma. Tajai kad kas uftlajkiti 
lajnose praazulina wiea prisiweluil 
mm name, nu jei iviena gali Iszjidlt 
l-zduot daktaram po kelis szlmtuf 
ii u risime DYKAJ wisus apraazimil 
e p j adresu:

uiiist
N. N. W YORK CIT!

Ant 24 tos nedėlios po Sekminių.
Euang. pagal szw. Mat. parsk. &.

Prūsines gazietos skelbe, 
buk Rusijoje, poltawskoje gu
bernijoje welej mužikaj pasi
kelt ant dwaru ir jog net wajs 
ka nusiunti isz Poltawos ir 
Charkowo. Daugelis pasikėlė- 
lu likosi sunkej pažejstu.

DR. J. COHEN.
is, kuris Ilgesni laika sawo giwenlnrt 
u ir didžiausiuose Europos ligon'a 
Ir Warszawos medicinos akademija 
O kad gldem tukstanczlus žmonii 
esam ir dabar pasirengs lazgldlt kni
ost! ? Ar norit I nt swelkale per win 
nelaukit ilgiaus, bet gidlkltes paadtk 
atėjimus.
:.zlom no tezdykumo arba užsikrėtime 
iktarus ir jos neradot, tada net Daria 
iszduosim tejsinga kont rakta, kad ta

gidome:
euuaatlzma. Moterių ellpnlbei. 5eal- 
*p-gl W»ikn ligas, Ligas kranja, likr 
• Oda ir Slaptas Ilgas abl^jlo Įkils- 
benam isz Europos dovanai.

R. J. C0HEN,
ėmimo:
rkell Building.
No 0 isz rito igl 8 wakare. 

nnellsviHe, Pa.
142 PITTSBURG STB. COR. APPLE
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JKAS^
ligiu dajgtu, nes po 
wela pabrangs....
tugibe wisokiu įvežimu- 
;u,kurios turime kanecz 
Wiskas muso sztore ira 
kone

SE PREKES 
ninej rakandaj, karpetaj 
Tejpos-gi turime pecziu 
ankos kone nauji.
30 CO30C00000C0000000 
linan, 

ahanoy C Pa.
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Ana meta, kad Jėzus nužen 
ge no kalno, seke paskui Jo 
didžios minios, o sztai raupuo- | 
tas priėjės pagarbino Ji, tarda 
mas: Wieszpate, jei nori, gali 

E mane apezistiti. L isztieses ran 
ka Jėzus prisilitejo jo, tarda
mas: Noriu apezistiti. Ir tuo- 
jaus tapo apezistiti Jo raupai. 
Ir tarė jam Jėzus: Weizdek, ir 
niekam nesakik, UiT eik, pasi- 
rodik kunigui ir aukauk auka 
kuria paliepia Maižieszius, ant 
liudijimo jiems. O kad inejo 
in Kaparnaum, atėjo pas Jo 

' szimtininkas, prnszidanias Jo
ir tardamas: Wieszpate, mano 

Į waikas guli namie stabu užtik
tas ir labai ira įvargintas. Ir 

I tarėjam Jėzus; Asz ateisiu ir
iszgidisiu ji. O atsakydamas 
szimtininkas tare: Wieszpate, 

: n’esmi wertas, idant inžengtu-
mi po mano stogo, bet tiktai 
tark žodi, o taps iszgiditas ma 
no waikas. Nes ir asz esmių 
žmogus po valdžios pastatitas, 

: turis po sawee kareivius, ir sa
kau tam;Ejk, ir ejna;oki- 

. tam; ateik, ir ateina; o sawo
I tarnui: darik tai ir darė. O
l girdėdamas Ji žus stebėjosi ir

j sekantiems Ji, tarė; Užtiesti,
sakau jums, neradau teip did- 

i žio tikėjimo Izraeliuje. O sa- 
i kau jums, jog daugel no saule 
‘ tekio ir saulelidži i ateis ir at

sisės su Abraomu ir Izaeku ir 
Jokūbu dangaus karalisteje, o 
karalistes sūnūs bus iszmesti 

1 in pawir.-zutines tamsibes; ten
I bus werksmas ir dantų grieži
! mas. Ir tarė Jėzus szimtinin- 
' kui: Ejk, ir kaipo insitikejei, 
I tegul stojasi tau. Ir sugijo wai 

kas anoje valandoje.

SZI NOS.

511, 313 SeventKStreet,

Mahanoy City, Pa 31 Spalio (October) 1902

Kalendoms ant ntejnan- 
czio 1903 meto jau konia 
pabajgtas, jagu da kas no
rėtu patalpinti sawo ap- 
gorsinima taj tegul 
grejeziause atsiszauke. 
KALENDOMS ANT 1903 

METO.
TALPINA SAWIJE:

1. Wisokie paprasti užraszaj rejkdingi 
kalendoriuje

2. Swarbesni atsitikimoj ant swieto
3. Dwileka mentsiu su wisom szwentem - 

t-u 24 pujkijs pavijk hji
4 Ant Nai j > Mito [Kjlo].
5. K n lutėj >rue praejta meta
6. Pawijktlas prez. Mitchclo
7. Ntkaltibe ar Zudinsta (1 ikras atsitiki 

inas) Pujkus apriuz mas
8. Inkluwo. Iclorije isz giwenimo anglt k i 

siu Ameiike
0. Wargingas giwenimas. Tstorije
10. As?ar< s nusl r austi j<>. htorij-i
11. Ergelej Dzūko

Pasaka Dzūko Sakalo api silkeli. 
Aniokis mirties, (ejles) 
Del tewu ir augintoju wajku 
Pats sawe prignwo 
Puk'ikinet rodos 
Nuikek niekam [ejles-] 
Pamokinimaj

19. In lietuwiszka tauta
20. Mislis tu pnwi jkslu
21. Lietutis, (ejles)
22. Ignotas Paderewbkis (apraszimas) 

jio pawejkslu
23. Kajp sprendže api žmogaus būda žiū

rint ant wejdoir akiu
24. Už wiro. Istorije
25. hzrodimas visokio oro wasara ir žie^ 

ma
26. Septinios pasakos
27. Misi 14 su paw(jk«ki
23. Bi- ko žmogus ne gal. tu giwenti
29. Kas r< jknlinga sw< jk itnj
30. Aukso 11| el< j
31. Drūto lik'jimo angį i kas
32. Apgarsinimaj bizniu tejsingu firmų.

Ta wiska iždrukuoti,
Ir skajtitojams dowanoti, 
Taj ne wienas ižduotojas to 

ne gali padariti,
Sawo akajtitoju tokia dowa- 

na aptejkti.
Uszsiraszinekite gazieta 

“Saule” ka no skajtlingiause 
ir uszsimokekite, o ant Szwen- 
tęs Kalėdų aplajkisite pujke 
dowana “Kalendori”, kuris 
turės su wirszum 144 pusla
pius.

Priektam d a bus pridėtas 
kiszeninis mažiukas kalen
dorių

Netrukus, ketina pribūti isz 
Rusijos in Amerika, ministeris 
finansų DeWitte, su rejkalu 
paskolinimo piningu. Wisi 
Europos ubagaj ekupina in 
Amerika piningelu, tejp kajp 
j u od warnej ant sterwienos.

Po nedelej a sibus r.nkimaj

ka

Straikas kietųjų anglių ka
siklose, kaip apskaito, kaszta- 
wo amerikoniszkai wisuome 
nei 140 milijonu doleriu. O ka, 
amerikoniszka wisuomene 
daug daturet gali. Ne anttusz 
ežio Amerikos republika wa 
dina“szalis doleriu.”

ISZ WISE SZALIU. AMERIKAS.

The only Lithuanian Paper in the World published Semi
Weekly. Has a larger circiflaticn than any 

other Paper of it’s kind.

Subscription $2.50 per year.
Represents the interests of nearly KOfOCO LUhYamians residing in 

the United States.

First Claw Advertbing Medium. Terms given on application.
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ninku. Wisi duos križeli ant 
republikoninio tikieto. Ne už
mirszkite ir api taj, jog p. Ta
balas ira ant socialiszko tikie
to, taj ties Jiojo prawarde pa
dekite križeli. Mes sawo tautie 
ti turime iszrinkti.

Kas nori wisuomene patajsi- 
ti, tegul pirmiause pradeda sa
lve tajsiti.

SU

Atėjo ilgi wakarai, szaltiir 
nesveiki wakarai, waikszezio- 
ti po uliezias nesweika, nes 
weikiai galerna pagaut liga.

Bene didesnėn nauda aptu
rėsi del sawens sėdėdamas szil 
toj stuboja beskaitidamas naų 
dingas knigasir rasztus, kurie 
niekad ligos taw nesuteiks, o 
teeziaus iszgidis isz daugelio 
dwasiszku ligų, suteiks smagu 
ma, jeigu mėgsti skaitima, ir 
padaris žmogum, isz kurio 
nieks nesijuoks ir nežemins. 
Kiekvienas miletojas skaiti
nio pritars man, kadangi tas 
ira neuszginama teisibia.

Ipatingai jauniem waikinam 
ir mergaitėm weliju isz szir- 
dies uszsiimt wakarais skaiti
niu, wieton bastitis po uli
ezias, darit juokus, ar susimo 
wus rankas in kiszenius “dži- 
ka” szokti, ka niekina kožnas 
protingas žmogus.

Jau ir szalczej prasideda, 
wienok ne rejke nusiminti, szi 
met ne bus szalta žiema. Apj 
taj ne užmirszkite.

Toji konferencije Wasging- 
tone patajki ne in giara lajka, 
ant paežiu iszranku, o taj ta
me ira politieznas iszrokawi- 
mas, kad apmalszinti anglinius 
darbininkus ir kompanijes. Ir 
ne skubina su arbitracije. Po 
iszranku wiskas iszsirodis,ir ar 
geraj iszlajmes darbininkaj. 
Tuom lajk rejke džiaugtis, ba 
jau kasiklose darbaj ejna net 
smagu žmonelėms.

Diena 4 lapkriezio, - taj ira 
atejnanti utarninka bus rinki- 
maj wirszininku. - Ne užmirsz 
kite!

A f Joleu esate silpni ant kūno 
’ ■ a nr jytlszku dailu, teip jog ne

galite dlrbtlo ar atliktle vyro pr! Jeryscziu, jeigu 
turite skaudcjlma nugaros ar kryžiaus, po kruti 
ne, sunkuma ant krutinės, svaigimą ir skaudcjl 
magalvos, drebejima kūno, sąnariu skaudėjimo, 
geltonas plemias, puvimu ar ronas gerkle], puoli 
ma plauku, jeigu negulite inlcgotie, turit rūpės 
ežius, baime, bjaurius sapnus, kraujo užnuodyjl* 
ma, jeigu esate užkrėsti kokia paslaptinga ifga, 
Jeigu iszeina seklu naktyje ar po uuslszlaplnimui, 
tai tuojau s eikit arba ruszyklt pus

DR. B. M. ROSS,
A \ So. Clnrlc Street 

\ KERTE MONROE ST.
K yl CHICAGO, ILL

£*tjkuris yra nuo visu pripažintas 
Vi ^FJ<Muž Chtcngos pagarsėjusi sped-

/ jalista ir pasekminga gydytoju 
vyriszkn Hern

2/ ĮmĘS, J° ofiso kuris yra inrengtas 
suvirsz 120 metu

randasi konaujausl instrumentai Ir elektrlszkos 
maszinos su kuriu pagelba darant egzaminus ant 
ayleatranda žmogaus liga Ir jos pradžia. Teipgi 
prie egzaminavimo naudoja X-my maszlna varto 
lama dabar per profesorius visuose didžiausiuose 
Ilgonbuoziuoso, su kuria galima matyt te per visa 
žmogaus kuna. Kiti daktaru i neis zgydo jus dėlto 
kad neturi atsakanczlos praktikos ir tam tikru 
Instrumentu dol atradimo ligos. Daktarus B. M. 
ROSS vartoja savo gyduoles Iszrastas laiko 20 
metu pasekmingos praktikos, kurios takstan- 
ežiam sugražino sveikata ant visados Ir nadnre 
juos linksmais ir laimingais žmonėmis. RODĄ 
Kožnam duoda DYKAI. Oflsns atidarytas kas
dien nuoO iki 4. Panedcllo, Scrodos, Pvtuyczios 
Ir Subatos vakarais nuo 7 Iki 8:80. hedeliom nuo
10 ryto iki 1 po plotu.

Daktaro Moreau’o

Tansy ir Pennyroyal Jigulkos.
Np* 1 Sanglauda <r Geriautia
J < Francuxltzka gldunte moUH*

p«r p*cxu. Adrvn» Dr. SJoreaa it Co., browf. 
Brot'. Bldg. S. Clinton Str. CAioago, IU. 
Ant pardawimo pas Hagenbucha Mab.City.

Susirinkimas komiteto sutajkos 
darbininku su sawininkajs 

anglekasiu.
Sunarej Komisijos arbitra- 

riszkos, paskirti per preziden
tą Roosevelta mierije sutajkos 
kasiklose anglinėse, susirinko 
praejta petnieze Baltamjam 
Name, kad imtis prie sutaj
kos. E. E. Clark, prezidentas 
drauguwes kunduktoriu, bu
wo pirmutinis, kuris pribuvo 
in Wasliingtona, po juom pri 
buwo Wiskupas Rim. Kat. 
Spalding ir kiti sunarej.

Wisi sunarej susirinko off!- 
se Sekretoriaus Cortelyon, isz 
kur nusidawi in pakaju prezi
dento Roosevelto, kuris jiems 
intejki rejkalingas informaci- 
jes-

Isz Baltojo Namo sunarej 
komisijos nusidawi in offisa 
Wrighto, komi“oriaus darbu 
ir sėdo prie darbo. Sudžia 
Gray likosi aprinktas pirmse- 
džiu komisijos-o oficialiszkaj 
pirmsodžiu ira prezidentas 
Rocseveltas. Po užbajgimiij 
rejkalu pirmutiniu ir po susi- 
dawadijimuj, eunarej priemi ti 
tula randawa “Antracite Coal 
Straike Commission. Paskiri 
wieta susirinkimo ir dawi ži
nia del sawininku kasikiu, kaj 
po ir del prezidento Unijos 

I darbi. Mitchelo idant pribūtu. 
- Eajke tosios rodos ira pavė

linta inžanga del publikos.
Szita praejta panedeli prasi 

dėjo rodą, o kajp nusprens, 
taj da ne žine.

Lietuwej priwalo in ta salų- 
na užejtineti, kur randasi lie- 
tuwiszki lajkraszczej. Dabar 
prisiwejsi tokiu saluninku, ka 
norint ne moka angelskaj, taj 
angelskas gazietas prilajko. 
Su tokejs ne sėbraukite, ba 
jems ne apejna lietuwej tiktaj 
lietuwiszki piningoj.

Kas gazieta uszsiraszis, 
Pujke dawana aplajkis.

Balsuokit už Thomas S.
Herb ant registerio.

Pagal tiesas, taj Suwieuitu 
Anglekasiu Amerikoj draugu 
we ne iiisikisza in politika; 
bet norėdami darbininkaj tu- 
retie drūtus prietelus visuose 
darbiniuk.iazkuose rejka 1 uose, 
tikisi ant tuju ka ira urėduose 
ir priwalo tiktaj tokius szelpt 
kurie po iszrinkimuj galėtu 
apgint darbininkiszkus rejka- 
lūs no tirouiszku ir alkanu ka 
pilalistu. Terp daugelio kandi 
datų sztiam mete, pirmiause 
prawarde pono Tamosziaus 
S. Herb ant dinsto Registerio. 
Eajkrasztis “Labor Journal” 
isz Pottsvilles teip raszo apie 
p. Herb: - “T. S. Herb, kan
didatas ant Registerio ira tik- 
raj prietelis darbininku. Ira 
jisaj wienas isz uredninku ka
lėjime, kuris siuntė visokius 
praszimus ir gromatas susimi- 
Įėjimo in komitetą Pardonu 
idant susimiletu ant strajkeriu 
isz Onajdos. Likos jisaj užau
gintas per tewo prakajta ir ne 
turi turtingos familijos idant 
jin szelptu ir patalpint ant 
dinsto kaip taj kiti daro, pra
dėjo kariaut sunku giwenima 
no jaunu dienu. Mokindama
sis wakarajs daejo lig profeso

AKIWOS ZINUTĖS.
— Watikano rūmai talpina 

sawije 11 tukstaneziu kamba
riu;

— Bangžuwis. (cetas) gali 
pusantros adinos buti wande- 
nije be kwepawimo oru,

— Amerika tiespanesz'ai 
turi 4,800 milijonierių, isz ku
riu, 1,045 giwena New York’e.

— 40 tukstaneziu waiku 
New York’e isz štoko wietos 
publiszkose mokiklose nesi
naudoja isz mokslo.

— Suwienitose ^Valstijose 
pagal apskaitimo traukije me
tu buna papilditu 10,000 žu- 
dinstu.

* Neužmirszkite duotie bal
sa anr Frank J. Noonan ant 
pawietawo Kasieriaus.

— Daugiausiai isz wisu 
anierikoniszku miestu, Suwie
uitu Walstiju Sziau, Am. gi
wena negru Washingtone ir 
Philadelphioj.

— Laike paskutines me
džiokles Luxenburge, Wokiet, 
likosi užmuszta 12,000 wowe- 
riu.

— Szirdis žmogaus sweria 
tiktai 9į uncijos.

* Idant Skulkino paw. pi- 
ningaj ue butu iszmetinti ant 
be rejkalo rinkite tejsinga ka- 
sieriu Frank J. Noonan.

— Wietowej Nidah, Ga. 
landasi 2,000 giwentoju, kurie 
usz namus vartoja sugedusius 
karus. Rotuže ir bažuiezia teip

Uzmusztas per majsza cukriaus.
Philadelphia, 28 Oct. Fabri 

ke cukriaus Spreckels ant 
Front ir Reed uli. likos už’ 
musztas Jonas Moniskis 28 me 
tu senumo,per maisza cukriaus 
swerenti 500 swaru. Maiszas 
puolė no antro aukszto tiesog 
ant Mouiskio, sulauždamas 
jam wisus szonkaulus ir pe. 
ežius jog nekurie kaulaj likęs 
iulenkti net lig krutinės.

$436 karwes viduriuose.
Susquehanna, Pa.. 29 Oct. - 

Kada mėsininkas papjowe kar 
we, rado jos viduriuose sena 
maszna kuriuoje radosi popie
riniu ir sidabriniu piningu - 
isz wiso 436 dolerius. Priek 
tam da viduriuose buwo ke
liolika winiu, špilkų, szepetis, 
pipke ir..... puse svaro tabako.

Nawatnas sutwerimas.
Bedford, Mass., 29 Oct. - 

Ant ukes Maurico Fenkensler, 
randasi nawatnas gaidis, jago 
tokiu galima jin pavadint, 
Gajdis turi stuobri teip kaip 
ir kiti gajdžej, bet su ketu- 
riuom kojom ir szeszejs spar- 
najs. Priekalu tam turi ketures 
skiautures ant galwos o akis 
jojo ira raudonos. Ejt ne ejna, 
tiklekioje kajp orinis pauksz 
tis. Ne kurie agentaj isz muze 
ju davinėjo, Fenkensler’iuj 
81.000 už taji nawatna gajdi, 
bet tasaj ne nori atsiskirt su 
juom už teip maža dovanele. 
Tasaj pats loeninkas gajdžio 
keliolikaTnetu adgalios 
kiaule su dwiem galwoms.

Insimilejo in negrą.
Menominee, Mich. 29 Spa).

- Archie Holland’as giwenan- 
tis Ellis Junction’e apsipacze- 
wo su pana Emma Bruer isz 
Peshtigo, balta patogia mergi
na. Szliuba dawe negrui su 
balta mergina sudžia pakajaus 
(skwajeris) Nason’as. Mergina, 
o szendien motere Emma esą 
jau antra tojoj aplinkineja to
kia mergina, kuri insimilejo 
in juododi teip dideliai kad 
net susiriszo mazgu moteristes, 
nors tas ira uždraudžemu ir 
ant pažiūros wisai netinkama 
pora.

Dainavo ejdamas ant kartuvių-
Sioux Falls, S. D. 29 -Spa, 

Walking Shield’as, indijonas 
likosi czionais 24 diena began 
ežio menesio pagal nusprendi
mą tiesdaristes nubaustas smer 
ežia per pakorimą usz žudins- 
ta papildita ant Indijonkos 
Ghost-Faust Bear. Shield’as 
parode sawo nepaprastina 
dransa, kadangi ejdamas ant 
kartuwiu linksmai saw indijo- 
niszkai dainavo, turbūt wisai 
neatbodamas mirties. Shield’as 
nužudens Indijonka augsz- 
cziau minėto wardo usztat, 
kad toji nenorėjo sawo dukte
riai daleist iszteket usz jio
Kiniszkas ambasadorius europisz- 

kam apsivilkime.
Washington, D. C., 31 Spal.

- Kiniszkas ambasadorius 
Amerikoj Wu-Ting Fang’as 
nudiwijo giwentojus szio mies 
to nemažai pasirodimu sawo 
ant gatwiu miesto drauge su 
sawo moteria europiszkam pa- 
redale. Niekad jis nedewi pa
gal neszeinea czioniksztes, bet

! giria nuo senei europiszka kul 
turą, wienog apsiwilkima euro 
piszkos mados visados-peikia, 
todėl ir stebėtina kad jis su sa 

• wo paezia bent eiki pasirėdė 
pagal nekeneziamos neszeines.

Sultonus ir carus.
KonstantinopoliiiSjTurk. 29 

Spal. - Didis kuningaiksztis 
Rosijos Mikalojus Mikalojewi 
ežius, iszsiuntes laike sawo 

. 'stieszejimosi pas sultoną Tur
kijos Abdul-Hamid’a, telegra 
ma in Petersburga pas cara, 
jog datjrsta ežia Konstantino- 
polueje svetingo ir malonaus 
priėmime, jog sultonas prie 
kiekwienos progos iszreikineja 
sawo bieziuolistes jausmus link 
caro. Caras Mikalojus padėka 
wojo teleprapiszkai sultonui 
ir usztikrino sultonui sawo bi- 
cziuoliste. Atsisweikinant di
džiam kuningaikszcziui Mika
lojui sultoną, sultonas prasze, 
idant kuningaiksztis padėka- 
wotu carui wardan jio u-z ta 
atlankima, usz kuri jis (sulto
nas) labai esą carui dėkingu. 
Sultonas teip-gi padowanojo 
didžiam kuningajkszcz.ui bran 
gia tabakierka ir waza (bliu- 
da) kaiszita brilijąntais.

Keliones euro.
Parižius, Franc., 29 Spal. - 

Parižinis laikrasztis “Journal 
de Debate” pranesza isz Rimo, 
jog caras Rosijos Mikalojus 
II-ras, ketina atlankiti kara
lių Italijos Viktora-Emanue- 
liu, o potam ciesori Wokieti 
jos ^Vilhelma Il-ra Rime, ku
ris in ten pribus atlankiti ties- 
pauesziai popiežių.

Caras teipgi atlankis popie
žių, kajp raszo laikrasztis, bet 
tie tuoj po atlankimui kala-' 
liaus. ,

Užplauks caras isz Krons- 
tadto ir iszses net Neapoliuje, 
Italijoj, o sugrižsztant isz ten 
atlankis dwarus greikiszka, 
czarnogorska, (juodkalnini) 
ir turkiszka. Ant Carogra 
do sugrižsz Rima.
Anierikoniszki senatoriai 

suwalge keptu szuni.
Honolulu, 28 Spal. - Ame- 

nkoniszki senatoriai Mitchel- 
lis isz Oregon walstijos, Fos- 
ter’is isz Washington - ir Bur 
ton’as isz Kansas walstijos, sa 
nariai liawaiskos komisijos, 
wieszinosi czionais kelias san- 
waitias. Wienkart nedėlios die 
na atėjo in pirmos eiles restau 
racija ant pietų. Gawo kepta 
mesa, kuri jiems labai skane- 
jo, todėl suwalge uszkalbinta 
mesa paprasze da daugiau tos 
paezios mėsos. Kaip nesmagus 
ju buwo nusistebėjimas, kada 
pareikalauta nuo ju užmokės 
ties usz wisa iszkepta szuni, 

' kuri suwalge, mislidami, jog 
tai kiauliena.

Szunes, kuriuos hawaitie- 
cziai musza ir walgo ira nepa
prastini szunes, o specijalisz- 
kas skirius szunu wadinamu 
“raritas”. Jiuosus hawaitie- 

; ežiai tamtiezia tik laiko, peni 
ir musza ant mėsos, kaip kad 
mes naminius giwulius.

Hawaitiecz.iai prisijuokė ne
maža matidami spjaudanezius 
senatorius amerikoniszkus.

Apszwictu Kinuose.
Pekinas, Kinai, 29 Spal. - 

Vice karaliai kiniszki aplaike 
no waldžios paliepima, idant 
kožnas isz pawestos jam vedi- 
bos iszsiuntinetu kaip galema 
kuodauginusiai Kincziku in 
uniwersitetus Europos ir Ame 
rikos, o sumažini skaitliu isz 
siuntinėjamu studentu in uni
wersitetus Japonijos.

— Dideles swaros ir wertes 
kninga, kuria wos du wirai 
atkelia, randasi Watikane, o 
taja kninga esą biblija bebrais 
kam liežiuwij raszita. Metuo
se 1512 laikuose popiežistes 
Julijuszo II židai noreje nu
pirkti ja nuo Watikano, siulin 
darni tiek aukso, kiek kniga 
sweria.

* Kur teisingas gaspadoris 
ten ira geras gaspadorawimas 
o tokiu bus Franas J. Noonan 
kasierium.

riaus mokslajnese. Mete 1898, 
kada darbininkaj tik dirbo 
tris dienas ant nedėlios, pro
centus numuszinejb, o unijos 
da ne buwo, likos iszrinktas 
per anglekasius isz Tremout 
kaipo delegatas ant konvenci
jos in Skrantona, užmokėda
mas wisus kasztus kelones isz 
sawo locno kiszeniaus, idant 
tik palengwint sawo broliams 
darbininkams. Jojo pujkus pa 
sielgmas su žmonims - terp 
Demekratu ir Republikonu pa 
dare jam daugeli prieteliu.

Ponas Herb ira geraj tinka
mas ant tojo dinsto - Recor
der. Czionaj paduodam trum
pa gromatele no uredninko 
‘ Mine Workers Local” isz Tre 
moot apie p. Herb: - “Wienas 
isz geriausiu u kęsu musu mies 
telije ira p. Herb. Ira paguo- 
dotas no wisu ir wisados 
buwo prietelum darbininku o 
keliolika metu adgalos nuwa 
žiawo in Skrentus ant konwen 
cijos del gero darbininku, už
mokėdamas wisus kasztus ke
liones isz sawo kiszeniaus. Laj 
ke tebirio strajko gausej paau 
kawo in musu kassa.
(Paeirasze) Andrius Wentz. 

Chairman of Committee.

Wisi darbininkaj priwalo 
tokius žmonis ka nodaugiause 
szelpt norints sawo balsajs laj 
ke rinkimu ant Recorders po
ną Herbą.

SPRINGFIELD, ILL. Oct. IS 1«B.
Pasarga del Liuteronu Lietuwiu.

Amerike giwenantejei Liu
teronai Lietu wei priwalo . at- 
sargeis buti ir neduoties sawe 
nog knningo B. Laužemio pri-

su in Brooklyn’s pribuwo ir 
sawe gazietose apsigareino Liu 
teronams Lietuwiams. Kunin-, 
gas Laužemis ira netikras 
parakas tarp musu Liuteronu 
Amerike, nes jis ira kalwinisz 
ko iszpažinimo, o tikt wirszu- 
tiniszkai dauguma dalikuosi 
persistato Liuteronu. fodel 
brolei Lietuwei neužsiimkit 
wisai su Kun. Laužemiu, neda 
bokit ant jo wirszutiniu dali
kli, idant jus pertai saw Am
žina dusziaj iszkada neužsi 
trauktumet. Laikikit ka turėt 
kad nieks jusu wainika ne
imtu.

Jagu brolei Lietuwei pla- 
cziau, apie B. Laužemi dasiži- 
noti norėtu, tai tegul raszo ant 
žemiau paduoto adreso.

Petras Drignaits, 
Concordia College,

(gg o|) Springfield, Ill.

nog knningo B. Laužemio pi 
sigaudinti, kuris dabar isz P:

Smutna labaj, jog Pottsvil- 
les kalėjime skajtlis Lietuwiu 
tarp prasižengelu jau kone 
praaugsztina. Ar ne bajsus 
dajgtas, ar da kas gali užgin
ti, jog skulkino pawiete di- 
džiause palejstuwiste ir latris- 
te tarp Lietuwiu. Ir kalėjime, 
norint keneze bada ir warga, 
o wienok sawo pasiutimo ne 
pameta. Szitaj praejta nedele, 
pakeli majszate kalėjime už 
ne gera walgi, taj sargaj kalė
jimo apsiginklawe turėjo mnl- 
szinti. Rewolweriu ne naudo
jo, tiktaj biles buwo darbe 
tejp, jog daugibe apjuszinoir 
galwas suposzkino. Didžiau 
sius prawadirius ne tiktaj ka 
pusetinaj apteszkino, nes da 
instumi in belanges, kai at 
westu isz pasiutimo.

Priežastis tosios uelajmes 
ira girtuokliste! Girtawimas 
instumi in kalėjimai Ar da 
rejke geresnio pawejkslo ?

Trumpi Telegramaj. |

§ Pittsburg, Pa. Sp. 29 - 
Eajke eksplozijos dinamito tu 
neliji Wabash geležinkelio wie 
nas darbininkas tapo užmusz- 
tas o tris pažejsti.

§ De Moines, Iowa. Sp. 30 
- Piktadarej, atidarė su dina
mito Iowa State banka paim
dami $5,000

§ Prezidentus Rooseveltas 
paskire 27-ta diedą November 
kaipo “Thanksgiving Day”.

§ Yorktown, 1 Accinibola. 
Kone 2000 Duchoborcu pribu 
na in czionajs isz Rosijos.

Wisose apigardose Amerike 
in kur tiktaj buwo nuwikia 
Lietuwej ant darbo, taj daugu 
mas paslapta ižbego adgal pa
likdami bjaure atminte, be ne 
užmokėjo už burda ne in szto- 
rus. Wisi konia paejft,isz Skill 
nino pawieto. Ne kurie norėjo 
pasiroditi progresistajs, taj 
pusetinaj gawo su szluota ii 
da laukan iszwari. .Pasirodo, 
jogdaugiause ira girtuoklu, 
wagiu ir kitokiu palejstuwiu 
Skulkino pawiete. - Usz tat 
ir Pottsvilles klosztoriuje lie- 
tuwiste pujkej pasikelineje!

Katrie dabar naujej uszsira
szis gazieta “Saule” ir pilnoj 
uszsimokes, taj skajtisime ter
miną no Naujo Meto lig kito 
N. Meta. Tiktaj del naujej usz 
sirasziusiu, ir pilnaj uszsimoke 
jusiu, o tuos du menesius Lap 
kriti ir Gruodi, skajtis uždika 
ir da aplajkis pujku kalendo
ri ant Kalėdų. / ’
kas gali ko daugiau ri _ 
ti?- Argi kitos iždawietes 
sztant toki pujku prezenta pa
dariti. (‘A ’N ’°?)

Ar-gi taj da
Tau-

IETUWISZKA
ENKISZKA BANKA

UOWANOS KALEDOM^^I
Pujklauai Auksuoti atidaromi Altorelej tu 

pawejkBlajs Szvrentuju labaj pujkl dowana pri- 
sluuet Kalėdom Preke 25 c. 5 až gl.oo Tejpogi 
turime wleokiu popieru gromatom raazit bu wl> 
šokim pawincMWonem ir kwietkom la Tewellut 
gimines draugus ir in Milimas mergeles Prek« 
už tuziną su konwertajs 25c., 5 tuzlnaj už gl.oo. 
1‘ardawlkam duodam gera uždarbi. Da turima 
popieru gromatom raszit su Auksinejs kraaztaji 
Ir atldaromom kwietkom preke 1 už- 10c. ir 20c.

A. Zwingilas &

t 2BETA ________
1888 - ^*3?
METE. ~

Siunczeme piningus in visas 
dalis sudėto grejtaj, saugej ir 
pigej; in Lietuwa in 14 dienu. 
Szifkortes parduodam ant grej 
cziausiu szifu. Adresawokite:

S. MACK,
|212 1-stSt. Sub. St 8

ELIZABETH. N. J.

Kiiiuga wisokiu staptibiu 
ir uszžadu,

■a swarbiom žiniom, portlet a isz anrelakc 
ant lietuwiezkoliefuwio, o kaa nusipirks n* 
sig* j les.

Pasiskubinkite nusipirkti ir naudokite isi 
žemos prekes, ba tiktaj szita menesi gali! 
gauti utZ

^Wc^Htns"^
Nupirkkite ant paczto “Money Order’ 

ir ta indeja in prasta gromat siunskite ant. 
adrerR Geo. Z. BelliSi Shenandoah, Pa

ANT PARDAW IMO.

Geras pieninis biznis drauge eu 2arklejs 
2 weiimhj.l roges, irpletzkas, wiskas geram 
dadejime. Ira gera proga del to kuris moka 
Lietuwiszka ir Lenkiszka kalba. Parduos 
už widutinia prekia ba locninkss nori pasil 
sėti, adresas J. P. Conners,
487 Main St. New Britain, Conn.

Lietuwiszkas Daktaras

J.Szlupas<
Norėdami dasiekti kokioi 
rodos visokiose ligose ad- ♦S* , -. &;resawokite:

SIS FBOEKIL STU. (Tirpc S. 3-os Ir I-loi nil.

Prieszajs Parka.
PHILADELPHIA, PA.

Kur buna
Muno Szwogeris, Wiktoras Szwejstu isz 

Kauno gub. Rasejnu paw. Sziliniku kajmo 
giweno Bridgeport, Conn, maloningaj pra 
szau, tegul ar jis pats ar kas kitas daneaza 
ant adreso: [«»A °>]

Mr. Tadeuez Twerkus,
5202 Sherman Str. Chicago Ill.

Julus Bungis, isz Ludwinawo parap. te
gul atsiszauke ant adreso:

Mr. Jos. Stankewicz’us,
864 N. Ashland, Ave., Chicago, Ill.

Mano brolia, Antanas Juksztis prieez me
nesi iezwafiawo in Chicogo, tegul atsiszauke 
ant adreso:

Mr. Mike Juksztis
Box 100 Spring Valley, III.

Mb no Szwogeris Adomas Bendinskas,Prie 
nu parop. tegul atsiszauke ant adreso;

Mr. Peter Stankiewicz,
Hotel Barto Pottsville, Pa;

Mano pu sese re Franciszka Pau lute, isz 
kajmo Wenelowiszkes, Skinnemunio parap, 
giweno Brooklyne, tegul atsiszauke ant ad
reso:

Mr. J. Sztulas,
Box 176 Thomas, W. Va.

Atsekimai.
Ff. Wenckutias isz Blackburn, Pa. Tamis 

toj ejna gazieta.



NAUJAS 
Katalogas Kningu.

Maldų Kningos;
Aniulat Sargus, — labaj paranki knlngell ei 

duugelu maldų rejkallnglaualn, bu ražancfsji 
H Kėlėja Kruwinaja“ arba Stačiom “GAudžeji 
Werkemaj“ Ir tt. pnjkej apdarlta . .

Baldas Balandėles,

JCASCtUoje .......................................
Malax AukicO Altorėlis —....................

■ „ „ zaiat. lapaj eu apkali m.
„ „ zaia lapaj in ekura apda.
„ „ su szarganu apdaritl .
,, „ eu abrozck’jrf ant apdar.

Walkijozai Siberijos
Isz Uszraszu Keliauniko po Siberija.

50c 
arba mažas ezaltlnls 

pujkej apdurlta su apkal. kampajs ir kabutf 
1.21
50c- 
C.»C 
75c.

81.00 
60c.

Pagerintos Giesmių Kningos.—Kurios brangiau 
ei<n> Giesme? Diewuj ant Garbes ir Prusu Kara- 
Usteje esantiems Lietuwnir ’tas ant duezioe 
iszgatdiiio, pn drauge su mal^i knlngomis ku 
riuose ne tiktaj senos, bet ir naujios Kalbos ran
damos ira. Del Lietutviu Ewangellku ir Lntaro- 
nu. A |Ml:ir)t>;d in skūra, storoj zalatlntos eu 
dwieu> ka utem pujkaua darbo .... 2.00 

EHunselijos. -ant nedelu Ir wieu szwenczlu isztl* 
su metu ......................................................->0c.

TrumpaB Katekizmai—pagal lazguldlma kuo.
Pilakai.cklv eu nekurejs naudingąja pridejlmaja 
ka- z. u. jo........................................... ..... . 25c.

GlnvuliuaH I-zganiloJauN—swieto Wieaxpatiea 
uiu.-ii J oze n 3 <_ l.rit-tnus.............................. 75c.

Uadmi as ar a danglezkoa gidlkloa del žmogaus 
kasztuojo........................................................1.00

Jluldu Wujnikclls ...........................................25c.
Garsas - apie bajalbes ulnnos sūdo ir kankinimaj 

p.agurinej.............................................. 50c.
Kanczcs WiCKzp. Jėzaus—arba diewobajmingl ap- 

ndslljiniaj apie Kanczia Jėzaus Christaua del 
kickwk-nos dienos par isztisa gawene 

Glncniinas—palnjminto Klemenso . .
Wisu metu GivenlniaJ Kzwcutuju- susideda isz 

ezeezlu dldelu kningu. Me apdarlta . .
KatcklzmaJ................................................
Kanticzka — . . . .
Kningu giesmių—arha kantiezka 
Graudus WerksmaJ— .

Del zobowos.
Morallszka Kcbala—eu Salamono nose . 
liguldimas sapnu— j

. 35c.
35c.

2.00
15c. 
1.00 
75c.

. 25c.
tOo.

Del losziino teatru: 
kobaowcnaj—labaj pujkl drama isz aplinkines 

Lrokawo wiena knlngell 10 centu o 12 kningelu 
del clelo teatro .... 

dlbcrokaj.—Drama 4 aktuose 
A'amlnla Pleperla—juokinga drama, 

‘Atidengime ...

1.Q0. 
25c. 

wlename 
10c.

Istorijos.
Aklwos Istorijos—...................................
KcwalQje pas Mauros— .... 
Markus Ir Aurellanas— « < .
Welniszkas Malūnas— . f a .
Tris walkijozaj ....
SADIZROLAS DIDIS KEASTOIIIS 
WAJMKELIS ISZ C-lu GKAŽIU ISTOIIIJU.

1. Uezkereti Pliakaj — 2. Apie žida lėkti Pa
plaku — 3. Usxkejkta Pana — 4. Mužikus ii 
wolnee — 5. Krlaiiczius raganie — t). Senas 
ezuo ir jio loenininkhc . 35c.

SZIUPINIS. — 1. Neatmink W'ieszpatle ant nnsi
dėjimu muso — 2. Senam malonia — 3. Pasuki 
apie senowes žmonių smerti — 4. Wesejlc Skl 
landžiu — 5. Apsiwedimas Motiejaus — <1. Auk/ 
apkalbėjimo. —Tejposgi daugelis snietiezku i 
juokingu pmvejkslu. . . 25c

LIETUWISZKAS DAJNOKirS - Arba susirinki
mai Wleokiu Dainų. . . . 50c

Tris aplnakos, —apie Pininga] gaAvazudžej -
Itažanczius Ižgelbsti no smertiee — Apie 3z
Krietupa ... ... 15c

Kajp Ingit piningus—ir turtą 25c
PrlejgiuuscH Muksiąs -Angliszko liežiuwio b 

pagialbos kito . 1.01
Tūkstantis naktų Ir wiena- Arabiszkos Istorijos

o talpinusi tosios pasakos sūnaus . . gi.Of 
Llctuniszkas Pasukorls-- 1.21
Muso Pasakos—................................................. 75c
Linksma Wulanda—1SI»9 meto, dideli eusiuU 

kninga, talpinu sawijo: dwileka ilgu ir pujkh 
Istorijų; pujkiu pasakų trumpu ir ilgu, wls< 
kiu dajnu Ir ejlu euwirsz. i>0, apie 16 pamokinai 
ožiu szmotelu; 20 akhvu szmotelu; 5 moraliszk 
szinotelej daugibe wieoklu pawejkslu, Ir n< 
mažaj juokingu pasakajeziu

Kaszlu/ijp toji tih-uj i.z.
Pamokslnj— gražiu žmonių per K. Totorių . . 5< 
Duktė mariu— .... 25c
1 Žlblntajte bužnlezloje— 2 Sugcrtnwcs traiikije

3 Alute duktė kunlngajkezczio Kerniaus - ii
4 Bokeztas ant Dago..........................................25c

Malūnas glrrloje ..... 35c 
1 IstorIJe Wurcdiencs, — 2 Mejlo kudikio, -

8 Paminejimuj AVIadim. Soloviowo . .. 25c.
1 Neužmokamas Žiedas— 2 Meluzinas

Istorijų.....................................................

Tcjpos-gi.
Turime križelu pastatomu ant stalelo. Ir wlsokit 

kitokiu križeliu paku inainu ant Elenos tiei 
Iowa ir nesziojianu ant kaklo arba ražaneziaus 

fizkaplieriu krajawu po . . 10c
Medaliku visokiu ir abrnzelu in kninga.“. 
Ražancziu wisoklu. ant siūlo suwertu.ir ant drntc 

kukiniu gintariniu ir aliwiniu, no 10 centu lij 
poros doleriu ir daugiau.

Gram nieži u balto waszkopo 15 centu už wiena lij 
1 dol. už pora.

Pawejkslelej Motinos Diewo Ir Szw. Juozapo — 
Wieszp. Jėzaus Ir tt. isz purceleno, laba] gražiu 
pagal wisokia preke; tejposgi ir Budelėj del 
azwento vandenio ka prie duriu arba ant sienos 
pasikabinėję.

Liktorej stiklinėj ir walinej labaj pigus už por. 
kaaztuoje.....................................................25c.

Popiera del raszimo gromatu eu pawejkslelojs ir 
ejlom už tuziną . . 25c

20c.
60c. 
2oo 
25©.
25*

|»ujk
50c

Sudzia Pakajaus

—): Skwnjeris :(—
Turedamai rejkalus kajpo 

prowas, perraszimo locnasties, 
pabudinimus ir kitokius dnjg- 
tas nusiduokite pas jin.
<ur buwo skwajerio May ofisas.

MAHANOY CITY, PA.

NO $5 IGI $40 I
-£MAJNINES MASZIN0S&- >

< Ir kitokį rejkalingi prletajrtj ran* ( 
i , d as i pas mus ant pardairimo. Tej- 
T pos-gi pristatėm kožna da/eli ms- 
Z szinos norints kokio padirbimo. < 
* Parduodame pikes, adaUĄ diilus, 
« skreperius, skwibsus, knatis, popi?. ’ 
X ra ir 11, Pairiuodam Pjoziup o ir 
X senus patąjsom. ,

I W. MORGAN, 
F 16 N. Main Mahanoy City Pa ;;

0
s A

ka
sa-
g’-

atšaki- 
jog tai 
senelis,

[Tąsa]

Atsitikimas dawe man pro 
ga gauti daleidima nuo kaleji- 
msargio matitis su seniu wien- 
rankiu, o nuo to laiko jau nie
kad nereikalawau prasziti dalei 
dimo, nes kada tik norėjau gale 
jau lankiti jin. A, beto, turiu 
teipgi papasakot apie pirma 
mano atsilankima pas jin. Nu
ėjau link duriu jio kambarė
lio, o patilomis prisiartinens 
prie duriu, pažiurėjau pro lan 
guti in widu. Senis waikszti 
nėjo po kambarėli ir tilomis 
ka teki sznabždejo. Nežinojau 
tikrai ka jis kalbėjo, gal su 
kokia pragarima buiezia, bet 
asz turėdamas jin usz žmogų 
dora, diewobaiminga, aiszki- 
nau saw tas jio pasznabždas, 
kaipo maldas. Retežiai, kuriais 
buwo surakintas nesmagu in
spudi ant manens dare sawo 
žwangsejimu. Iszwidens mane 
pro languti, ar teeziaus skilen 
durise urnai susilaikė, ir pa- 
žiurejens walandelen in mane, 
prisiartino link duriu ir atsi
liepė:

— Ko nori 1
— Nieko - atsakiau ne- 

dransiai - troszkau tik atlanki 
ti tawe seneli. Atlankimas ma 
no gal suteiks taw bent nedide 
h palengwinima tawo sunkiuo 
se kentejimuose.

Senis su pasigailėjimu nu 
siszipsojo.

— Neesmiu wienas- atsake 
su twirtumu diewbaimingo 
žmogaus - Diewas ežia su ma
nim! Su Diewu ramu ir sma
gu man būti.

Iszgirdens asz toki 
ma tikrai pamislijau, 
szwentas žmogus tas
kuris tuotarpu trauke toliaus:

— Bet ir atsilankimas gero 
žmogaus neproszali, kadangi 
teipgi suteikia smagumą ir su- 
linksmiua.

Asz stowejau apkwaitens, 
kaip kad beprotis, pats nežino 
jau'kodėl jio atsiliepimas teip 
apweike mano wisus jausmus, 
kad nežinojau tikrai ka turiu 
darit, ka atsakit. Jis tuotarpu 
žiurėjo in mane akimis, kurio
se galerna buwo matit pasigai
lėjimu.

— Atsitrauk biskeli nuo 
duriu - atsiliepe jis - idant ga 
leeziau geriau apžwelgti tawe.

Asz tuojaus paliepima isz- 
pildžiau; atsitraukus man ke
lis žingsnius, jis žiurėjo m ma 
ne ilgan walandan, po kam 
tarė;

— Pasakik tu man kas esi 
per žmogus.

— Kaipgi asz galiu taw pa 
sakit? Esmių žmogus prapuo 
lens, be atejties, be wilties, ne 
turins tikslo giwenimo, arba 
jokio reikalo del kurio nore- 
cziau da giwent - tai ir wiskas, 
ka galiu taw seneli apie sawe 
pasakit.

— Ar galiu taw wisiszkai 
usztiketi? Ar manens neiszduo 
si ir neapgausi ?

— Da nieką sawo giweni- 
nie neiszdawiau ir nesuwilio- 
jau, o tuo dauginus noriu 
wengt wiltwilistes ir klastos 
dabar kuomet žinau, kad - tas 
man jokios naudos neatnesz, 
ipacz apgaunant tawe, ko da 
padarit rasi wisai neinsteng- 
cziau, wisai nemisliju sawo pa 
dėjimo palengwint, o todėl isz 
mano szalies wisai nereikalau
ji, seneli, to atboti - kalbėjau 
jam.

Senis walandelen da kasžin- 
ka toki apswarstinejo, o po- 
tam atsiliepe:

— Būtinai turiu szianakt 
turiu pasiunst žmogų in mies- 
ežiuką. Ar nenoretumiai man 
patarnaut ?

— Kokiu gi budu asz ta 
darba galiu atlikti būdamas 
nelaiswej, kaip ir tu pats.

— Asz tawe iszmokinsiu, 
kaip fui i pasielgt, o iszejsi isz 
kalėjimo bemažiausiu kliu- 
ežiu, be mažiausio ergelio.

Ir tikrai iszmokino mane, o 
sekdamas jio mokslą iszejau 
isz kalėjimo kaip kad isz sawo 
lojnos stubos. Atradau tuos 
žmones, in kuriuos mane nu
siuntė ir pasakiau jiems apie 
wislab, kas buwo man insaki- 
ta. Ritmet'j sugrįžau in kaleji 
ma welei be mažiausio ergelio 
ir kliucziu. Fasakisiu teisiben, 
kad sugrįžus man ritmetij, kuo

met iszwidau ta wieta žmonisz 
ku kancziu, sudrėbėjau.

— Kas mane priwerczia, 
idant welei grižszcziau in 
Įėjima? - klausiau pats 
wens. - Ar negaliu saw 
went ant laiswes.

— Ne, ne! Ejk, ejk toliaus, 
ejk pirmin, nesitrauk atgal - 
kalbėjo kokis tai balsas.

Norams nenoroms klausiau 
to paliepimo ir ėjau. Reikia 
teipgi tamistai žinot, kad ka
lėjimas stowi atitokiai nuo 
miestelio. Platus kelias wede 
nuo miestelio in kalėjimą. Ej- 
nant man keliu laszai ritmeti- 
nis rasos ir ukos krito nuo me
džiu man ant weido, o tas su
teikinėjo man smagumą ir pri- 
dawinejo pajiegu. Jawai jau 
buwo iszplauken; laukai isz- 
weizejo labai gražiai, kad žiū
rint in juosns rodėsi buk ma
tai didelias žalias jurias ban- 
guojanczias, szwelniam weja- 
liui pucziant, toliaus tinimą 
toji perpjauta upia, tekanczia 
tarp žaliu krantu, usz upes at- 
scziuj, stowi nuoamžine gi
ria, in kur žiūrint rodos buk 
ten jau rubežius jwieto - o tas 
wiskas, tas gražus paweikslas 
gamtiszkas padare teipgi ant 
manens inspudi, kad pajau- 
cziau nepergaletiua norą lai- 
swo giwenimo. *

Kalėjimas da buwo nuoma 
nens digtokam atstume, diena 
da wisiszkai nebuwo iszauszus, 
wisur da wieszpatawo nakties 
ramumas ir tila. Pamislijau 
saw kokis uszstos krutėjimas 
tekant šauliai kurios usztekeji 
ma apreiszkinejo auszra, kaip 
subruzdės kožnas giwas su- 
twerimas pajutens szilta spin
duli saules, o asz - wel ejnu 
in ta tamsen urwan, idant pa- 
sislep nuo tu wisu smagumu 
kokius sutwertejas sutwere 
žmogui, idant pasislėpt nuo 
dienines szwiesos, nuo spinudu- 
liuotos skaisczios, sziltos sau
leles. - Ant tu misliu sudrėbė 
jau net'wisu kunu, szirdij ma
no krūtinėj neramiai, smarkiai 
trinksėjo, o isz lupu mano 
kaip kad sawnoriai isz«iwerže 
žodžiai:

— Ant liuosibes, ant lais
wes - ežia laime, ežia giweni- 
mas!. . . .

Bet negalėjau atsispirt wi- 
sai balsui, kuris liepe man nuo 
latai žengt pirmin; jaueziau, 
kad kokia tai paslaptine gali- 
be stumia mane. Teip beko- 
wodamas su dwiem prieszin- 
goms dwasiomis, ūmai iszwi
dau stebuklą. Sztai paweikslas 
žilo senelio pasirodė man ir 
iszgirdau baisa jio: “Ar esi tei 
singu žmogum, ar isztesi tai, 
ka prižadėjai, ar nori mane 
prigaut”. .. .Puoliau kniupsz- 
ežias ant žemes ir, sujudintas 
dideliai, per nekokį laika gule 
jau be jokio jausmo. Paga 
liaus atsipeikejens paszokau 
staigai ir welei pradėjau žengt 
link kalėjimo. Dabar jau ne 
ėjau, o begte began, idant ne
girdėt slaptingo balso pagun
dų.

— Begi nuo szwiesos dieni
nes, begi nuo gražios saulutes, 
kuri parėdė opaliais wisa že
mėn, wisas augmenias, tik 
žwilgtelek in tuos laszelius ra
sos kurie blizga nei deimantai, 
nei žemcziugai, ant wisu aug
meniu, iszduodancziu balsami- 
ni kwapsni; girdėk kaip garbi 
na usz tas wisas grožibias ir 
smagumus Diewa maži pauksz 
teliai, o tu nedėkingas nelabas 
žmogau begi, idant pas-slept 
kalėjime. - Bet asz to balso 
negalėjau paklausit, begau 
kaip kad beprotis, žwalgiausi 
aplink, kaip kad begans nuo 
ko baisaus. Tuotarpu prisiar
tinau prie wartu kalejimines 
apitwaros. Inejau in kalėjimą 
teip kaip ir iezejau isz jio. Ant 
ritojaus anksti prisiartinau 
prie duriu kambarėlio senio ir 
apsakiau jam sawo pasiunti- 
nist,en. Mano apsakimas tur
būt patiko jam, nes priėmė su 
linksmu uszsiganedijimu.

— Acziu taw prieteliau - 
pasakė. - Tawo patarnawimo 
niekad nepamirsziu. Ar ne- 
eme tawe noras pasinaudot isz 
progos ir nesugrižszt daugiau

ka

ta-
to-

in ta urwan.
— Wo, kad žinoturaiai, 

kaip sunkiai man parsiėjo ko- 
wot, idant pagundoms atsi
spirt? Gal tada tik suprastu- 
miai kaip sunku buwo man 
sugrižszt atgal in kalėjimą.

— Usz kokia piktadariaten 
tu ežia sėdi ?

— Usz sawo paikisten, tik 
wien usz sawo paikisten turiu 
kentėti ta sunkiau nelaiswen. 
Pats insisnwerbiau in tarpa 
kalininku, neapswarstens 
darau.

— Diewas apdowanojo 
we sweikata ir spėkomis,
del taw wisai nepritinka ežia 
būti. Jeigu papildiai kokian 
kwailisten per neapswartinia 
ka darai, tai jug jau atkentė
jai. Nepažinsti swieto mano 
mielas, nežinai jio reikalu, jei
gu slepiesi nuo jio. Teisibe, 
swietas labai ira nusidejens, 
wienog nekarta atnesza žmo
gui laimen ir gera giwenima.

— Swietas dabar tik ant 
nuodėmių stowi; kiekwienas 
žmogus neesą grinu wisai, be 
nuodėmių - atsakiau jam, - o 
ir tu pats gal neesi teip nekal
tu, kaip awinelis, ka?

Senis nieko man neatsake, 
tik pažiurėjo akiwai in mano 
akis.

— Tik kwailiai žmones, be 
proeziai esti be nuodėmių, nes 
žmogus beprotis nors ir blogai 
daro, mano, kad daro gerai, 
todėl ir nesijauezia nusidėjo 
siais. Tu teip gi neturi grinos 
wisai sanžines, kaip man n atos 
nor jau atmetawot usz kokias 
piktadaristias, nes gailiesi usz 
jas! - atsake man senis,

— Slinku man neisziKisaki- 
tai ant sziidies....

— Sunku ? Kodėl sunku 
tu pats supranti gana gerai. 
Nežinai matomai kas tai ira 
•gailestis usz griekus. Gailestis 
usz nusidėjimus suteikia žmo
gui smogusi ir palengwinima. 
l’aklausik ka taw da papasa
kosiu ir nepa mirszk to niekad 
Tik wienas Diewas be nusidė
jimu, o žmogus tik gailėdama
sis usz sawo nuodemias gali 
apturet ižganima. Gailestis ir 
sunkinibes, arba kartibes žmo 
gaus szirdija ira tai pasekmes 
nusidėjimu. Kartoju da taw, 
jog nuodėmės būtinai turi ras
tis pas žmogų, nes nuo jio to 
reikalauja prigimtis. Kas ne- 
nusideda, tas nereikalauja me
tawot, o kas usz nusidėjimus 
nemetaweja, tas negal būti iž- 
ganitu. Ar supranti?

Turiu prisipažint, kad to 
gražaus pamokinimo, tikrai 
doro, tasik negalėjau suprast 
gerai, nors ir pripažinau usz 
szwentus ir gražius jio žo
džius.

Nekarta potam uždawinejau 
saw klausimus: Kuom tikrai 
esą mano giwenimas? Wisi 
žmones ant pasaulės giwena 
saw gražiai, ramiai, kaipo pro 
tingi, o asz tik wienas neturiu 
ramibes, kaip kad kokis pra
keiktas žmogus, neturins nie
kur wietos.

— Teip, tas teisibe - atsa
kiau jam. - Jeigu negalema 
ant szios pasaulės giwent be 
nusidėjimu, tai mano sanžines 
kirminas nepriwalo graužszti. 
Nesijaucziu nusidėjusiu dide
liai ir neprasižengiau, tai ko
dėl gi manens neiszleidžia isz 
kalėjimo, usz ka turiu kentėti 
bausmen ? Ar gi turiu ežia su
pilti usz bekalten ?

— Ne, iszejsi tu isz ežia! - 
atsake man - nes asz praszau 
wiriausibes, idant tawe paleis
tu ant liuosibes ir pasirūpin
siu tawe tikrai iszliuosuot isz 
szio kalėjimo Apart to parodi 
siu taw tikra kelia, kokiu ej- 
nant ižganima rasi. ... Ar pri 
žadi man būti paklusnu?

— Prižadu.
— Ir prisieki ?
— Prisikiu.
Ka pasakiau ta padariau, 

nes kaip-gi neprisieksi, kad 
jau jis mane apweike wisisz
kai. Tas tikra teisibe, nes pat
sai datiriau, jog žmogus kar
tais ira gimias su kokiais tai 
ipatingumais, kurio waliai atsi 
prieszint kitas wisai negali, ku 
rio intekme ant kitu teip ga
linga esti, jog? buna jam aklai 
paklusniais tie, ant kuriu puo 
la sriowe tos intekmes. Tokiu- 
pit buwo ir tas senis; jio intek 
me ant manens buwo smarki 
ir nepergaletina, iji weike ant

manens teip, kaip magnitas 
ant naugiu - plieno, geležies 
ir k. - Jio norams neturėjau 
gales atsispirt; jei lieptu man 
ezokt in ugni - be swarstimo- 
si padarieziau tai. Tikėjau 
jam daugiau, negu pats saw. 
Wienkart wienas isz kalinin
ku pasakė man: “Kam tu pri
stoji taji seni wienranki? Tu 
misliji, jog jis doras žmogus, 
jeigu usz wagisten prakiszo 
ranka?” Asz wisai neklausiau 
tokios pasargos, nes žinojau 
jog gaunu jia wisai ne nuo blai 
waus žmogaus, o girtas, misli- 
jau saw, pliauszkia, ka jam 
seiles in burna atnesza. Pasa
kiau net-, jog tai žmogus be
protis, jeigu drinsta teip kal
bėt apie szwenta seneli, bet 
weliaus patiriau, jog ne jis, o 
asz pabludau, nes jis teisingai 
pasakė, o asz klaidžiai spren
džiau apie žmogų, kurio nepa
žinojau.

Senis neilgai sėdėjo atski
rom nuo kitu, nes netrukus pe 
rejo in “walna areszta”, arba 
in kambarį wisuotini. Bet ir 
ten jis wenge bendriszko giwe 
nimo, nes szalinosi nuo wisuir 
wis saw wienas bebudawo. Isz- 
juokinejant jin kalininkam, 
jis tiledawo ir ne wieno žodžio 
neatsakidawo, daleisdamas wi 
šiem kalbėt apie jin kaip kam 
patinka, bet jeigu kada pažiu
rėjo ant katro, tas tuoj nutilda 
wo persigandens.

Neilgai trukus wienrankis 
gawo kalėjime da didesnėn 
laiswen, o pagalinus ir wisai 
tapo paleistas isz kalėjimo.

Buwo tai wasaros laike, bū
damas “walnain areszte”, ture 
jau tiesa waikszeziot saw po 
kalejimkiemi. Teip bewaiksz- 
tinedamas pagrimzdens misli- 
se, urnai nauja mislis atplaukė 
in mano galwa kaip kad pa-

sawo prisieka ir prižadus būti 
man wisur paklusnum.

Usztikrinus man jin tame 
dalike, persiskirewa.

Po wienai sanwaitei laiko Ii 
kausi ir asz iszleistu isz kaleji 
mo.

Su džiaugsmu, kaip mažas 
kūdikis džiaugdamasis wisu- 
kuom ka tik iszwidau, skubi 
nau in karezema pasakitoj wie 
toj.

Teisingai, radau sawininka 
karezemos Iwana Saharowa, 
kuriam pasakiau jog mane pri 
siunezia in czionais senas 
“wienrankis”.

— Žinau, žinau - atsake 
man anas. - Apsakė man apie 
tawe jis wiska. Pasiliksi dabar 
czionais, o weliaus pažiūrėsi
me, kaip padarit reikės,...

— Kur ira senas wienran
kis? - uszklausiau.

— Dabar jio namieje nebe 
ira. Iszwažewens su reikalais, 
kuriu niekad užbaigti nebega
li, bet pargrižszsias neužilgo.

Teip tai asz pasilikau na
muose Iwano Saharowo. Bu- 
wau pas jin usz darbininką, 
arba tiesog pasakius usz berną 
bet tik isz wardo, kadangi ma 
ža ka asz ten weikiau, nes dar 
bo nebuwo.

Szeimina mano dabartinio 
duondawio buwo gan’ didele, 
susidedanti isz jio paties, suau 
gūsio sunaus, berno, manens 
ir da keliu raoteriszkiu wiso 
kio amžiaus. Wienrankis retai 
kada atsirasdinejo, bet wieszi 
nosi ežia wisados labai trum
pai.

Gaspadoriai mano buwo la
bai geri žmones.

Maldingi tikrai ir isztikimi 
sawo tikibai, arba paweizdingi 
senwieriai*- Iszpildinedawo 
kuopridereneziausiai priwalu- 
mus tikibos; ne rūke tabako,

siunsta ko, pakėliau augsztin 
akis ir iszwidau mano seni 
wienranki beejnanti su perde- 
tiniu kalėjimo ir besisznekan- 
ti su juom, nei su ligum saw 
žmogum, arba geriausiu sėbru 
Nusistelejimas mano buwo di
delis isz tos regiklos! Senis 
jau buwo ne kalejiminiuose 
drabužiuose, o puikiai pagal 
czioniksztes neszeines apsiger- 
bens. Niekaip saw negalėjau 
iszaiszkint to, kad tasai žmo
gus, kuris priesz nelabai senei 
tapo in ežia atgabentas po 
teip stipria eskortą, sziandien 
jau džiaugėsi pilna liuosibia, 
nuo kurio nesiszalina ne pats 
wirszininkas kalėjimo. Pasida 
re man wisai nesmagu ant du- 
szios, kad pamislijau, jog man 
nekaltai reikia wargti kalėji
me, o tas žmogus, rasi, usz Įtik 
tadaristen teip trumpai kenst 
turėjo, bet asz teip pamislijau 
tik isz gailesties, jog turėsiu 
atsiskirt su juomi. Jis tuotar
pu su pesdetiniu inejo in red- 
narni. Netrukus welei abudu 
iszejo ir iszwidau, kad žiuri in 
mane, o wienrankis pamojo 
su ranka, idant prisiartin- 
cziau.

Pabrukens kepuren po pa- 
žastia prisiartinau link ju, o 
wienrankis atsiliepe:

— Jio milista, ponas direk 
toriau, ar szio žmogelio negale 
tumiai apdowanot liuosibia. 
Wienatiniu jio nusidėjimu ira 
tas, jog sumelawo waldžiai no 
redamas gautis m kalėjimą, o 
usz ka, rodos, jau atmetawo- 
j°-

— Kaip wadiniesi ? - usz- 
klausė manens direktoris.

— Teodoras Silin’as! - atsa 
kiau.

— A, beto! Silin’as, dabar 
tau žinau.Gerai, gerai1 neužil 
jo busi paleistas. Žinios apie 
gawe jau surinktos.

— Nuoszirdžiai dekawoju 
Justi milistai - atsakiau su 
džiaugsmu.

Direktoris nuėjo welei in red 
narni, o wienrankis prisiartino 
prie manens paėmė usz rankos 
ir nusitraukė mane in paszali.

— Mano prieteliau, dabar 
pats matai jog moku atsimoket 
geru usz gera. Busi liuoeas ir 
tu, bet klausik! Kaip tik tawe 
isz ežia paleis, tai niekur ne- 
ejk, o tiesog in karezema Kil- 
dawuose. Ten pasiklausk tik 
apie Iwana Saharowa, o dau
giau nieko taw nereikes. Asz 
ten busiu, tai pasikalbėsime, 
bet žiūrėk nemirszk ka taw sa 
kau dabar, idant isztesetumiai

ne gere jokiu swaiginaneziu 
gėrimu, per tai būdami wisuo 
met blaiwus niekad nesibare 
ne nesiwaidiuo, o giweno su 
wisa szeimina kuogeriausioj 
sutaikoj, o namuose buwo gra 
ži ramibe ir linksmumas.

Bernas Kuzma, kuris tarnu- 
wo pas Saharowa jau nuo ke
liu metu iszžiurejo man wisisz 
ka liurba, netikisiu prie nieko 
Retai kada -prausėsi, plauku 
wisai neszukawo, o marszki- 
niai ant jio wisuoraet buwo 
kaip pas anglekasi. Nežinau 
kodėl jis labiausiai bijojo 
wienraukio, nes kada tik isz- 
girsdawo warpeli skambant, 
bego kaip drūtas isz kiemo in 
krūmus ir slėpėsi ten, nei lau
kinis, kad sunku buwo jin su
rast ir parsigabent namon. Jei 
gu pataikė wienrankiui netike 
tinai kur jiu usztikti, tai tada 
nors drebėdamas isz baimes da 
re wiska, ka tik jam szis liep- 
dawo; buwo paklusnus jam 
kaip szuo medejiszkas sawo 
ponui.

Wienrankis, kaip jau minė
jau, retai kada pas mus buwo, 
o kada atsilankė, tai tik su 
wienu Iwanu Saharowu wede 
pasikalbėjimus, o asz niekad 
negalėjau turėt progos pasikal 
bet su juom. Jeigu kada ir už 
klausiau apie ka, atsakidawo 
paprastinai: “Dabar neturiu 
laiko!” Tie žodžiai jio suiengi 
nėjo mano szirdziai sopuli ne
maža, nors tikrai pasakit del- 
ko - negaliu. Jeigu priminiau 
jam jio prižadejima man kalė
jime duota, atsakidawo.

— Palaukk kantriai, mano 
prieteliau, o wiska žinosi. Ap- 
sigiwensiu czionais, tada busią 
dauginus laiko pasikalbėt.

Ukewedis, arba mano duon 
damis neapsunkinedawo ma
nens darbu niekados, maista 
dawinejo wisai gera, niekad 
szlekto žodžio nuo nieko neisz 
girsdawau, wienog tokie dika- 
duoninis giwenimas man nepa 
tiko ir tas suteikinėjo man nes 
maguma, kad negaliu usz ta 
užlaikima manens atsakaueziai 
atsimokėti.

Tokio dikadzoninio mano 
giwenimo prabėgo penkios san 
waites.

Wienkart parwažewens isz 
malūno, iszwidau wežimus aut 
kiemo. Iszkinkiau greit arkli, 
pastaeziau in arkliniezian ir 
skubinau in stuban, idant pa
žiūrėt kas atsilankė, bet gaspa 
dorius mano iszejo isz stubos 
ir pasitikens mane pasakė, 
idant neejeziau in stuba, pakol 
nepaszauks manens.

*) Slarowierai — kacapai

— Ne ejk pats - kartojo 
da siki, kada asz žiurėjau in 
jin su stebejimusi - palaukk 
pakol tawens nepaszauksim.

— Ka tas reiszkia? - pamis 
lijau saw ejdamas in kluoną 
- tas uždraudimas esą nepapra 
stinu daigtu. Da tokio paliepi 
mo niekados jis man nedawens 
bet asz wienog nedaug ka isz 
to daridamas ir nieko dasipras 
t i negalėdamas atsiguliau ant 
szieno norėdamas užmigti, 
idant apie nieką nemislinti. 
Bet kur taw! paezios mislis 
skwerbesi in galwa ir nustumi 
nėjo nuo manens miega. Atsi
miniau teipgi bemustidamas 
apie kirwi, kuri prie szulinio 
palikau, pasikėliau ir nuėjau 
paimti, idant nakeze kas nepa 
lisawintu. Ejdamas prostuban 
nenoroms žwilgtelejau in lan
gą. Lig persigandau iszwidens 
pro langa sėdinti prie stalo 
tiesdari - tirinetoju. Ant stalo 
stowejo bonka su arielka gu
lėjo keli laiszkai popieros, o 
juodilniezioj stowejo indeta 
plunksna, ant suolo kamputij 
sėdėjo susitraukens senis wien 
rankis. Supratau kad ežia da
ro koki tirinejinia.

Norėjau ejt saw sawo keliu, 
bet žingeidumas da mane su
laikė ir liepe pažiūrėt in wien 
ranki seni. Su nusistebėjimu 
iszwidau dabar surisztas jio 
kojas ir ranka pririszta prie 
liemenio. Plaukai ant jio gal 
wos buwo pasisziauszen, aki
mis mete in wisas szalis perku 
niszkus žaibus. Supratau, kad 
jis welei likosi usz ka aresz- 
luotas. Buwo jau tamsi naktis, 
žiburis widuje žibėjo, todėl 
asz wiska isz lauko gerai gale 
jau matiti, kas tik widuje bu 
wo; isz widaus manens patemi 
ti greit negalėjo, todėl pamir- 
szau wisai apie reikalą sawo
ėjimo , o stowejau prie lango 
ir klausiau, apžwelgins wisus 
ten esanezius, norėdamas ko 
nors patirti isz kalbos. Wie 
nog nedaug ka naudingo gir
dėt galėjau, nes artimas misz- 
kas kaip kad tiezioms osze gai
šiai ir kaip tai instabiai, upe 
teip gi, kaip man rodėsi 
tasik smarkiau ir garsiau te 
kejo. Asz pats buwau neame- 
nūs. Galop atsitraukiau nuo 
lango ir nuėjau prie upes. Ten 
atsisėdau ant kranto ir sėdė
jau kaip kad suakmenejens. 
Pagaliaus pajutau, jog drebu 
wisu kunu kaip kad drugies 
kreczemas.

Wieszpatie gelbek mane - 
paszaukiau nenoroms, kadan
gi pats nežinojau ko asz atbo- 
jau; žinojau, jog neesmiu nie
ko blogo niekam padarens, o 
wienog paweikslas kalėjimo 
mane ganzdino.

Kaip ilgai sėdėjau - pats 
nežinau. Atsipeikėjau tik tuo
met, kuomet iszgirdau warpe
li skambant. Supratau, jog 
kas-nors wažiuoja trejatu. 
Urnai skambąs warpelio nuti
lo, o po walandeliai pro mane 
praėjo žmogus su lazda rauko 
ja. Nors buwo tamsu, asz jin 
pažinau; buwo tai walszcziaus 
rasztininkas, g’wenans nuo mu 
su per keturis wiorstus. Pra- 
ejens pro mane, kurio mato
mai wisai nepatemijo uszsuko 
tiesog in kiemą Iwano Saha
rowo.

Asz nežinodamas tikrai ka 
darau pasikėliau ir nusekiau 
paskui.

Rasztininkas inejo in stuba, 
o asz pasilikens lauke, welei 
prisiartinau link lango ir pra
dėjau pro jin žiūrėt in widu. 
Inejens rasztininkas, apsižwel- 
ge, o ant jio weido galerna bu 
wo patemiti, jog nežino ko
kiam reikalui tapo jis in ežia 
paszauktas. Wienrankis wie
nog iszwidens jin prisiartino 
link jio ir pasweikino ežiais 
žodžiais:

— Labas wakaras guodoja- 
mas Jonai Abramowicz.

Akis senio wienrankio ir da 
bar žibėjo, kaip kad kates tam 
sumoj nakties.

Gaspadoriue mano prisiarti
no prie rasztininko ir pasznabž 
dėjo ka tokio jam in ausi. 
Rasztininkas matomai nusiste 
bėjo.

(Tolaus bus.)

Kas ir kiek sweika gerti?
(Tąsa.) i

Ne degtines, ne alaus nelai- < j 
kau per daiktus kenkianezius | 
žmogaus sweikatai. Stikle deg | 
tines, stiklas alaus žmogui pra i 
kajtuojancziam prie darbo ga . 
Ii tiktai nauda padariti, - tuoj’ ... 
žmogaus kraujas geriaus waik 
szto, žmogus greieziau kwepuo 
ja ir pats darbas eina leug- 
wiaus ir linksminus.Todėl kas 
turi atliekama skatiką stikle
liui degtines arba stiklui alaus 
iszsigerti, tas jei jau inprates, 
tegul, nepasigaili, - jei tiktai 
nesibijo, paragawes degtines, j 
pereiti nuo wieno mažo stikle- Į 
lio prie didesnes porcijos. Wie 
nok norecziau duoti patarme: 
gerkite, tik ne perdaug, nedau 
ginus kaip wiena stikleli degti į 
nes per diena, arba stiklą ar 
du alaus, - ir wel negerkite, 1 
nieko newalge. Teip>-pat nie
kados neduokite waikams ne 
degtines, ne alaus, nes jiems 
tokie gėralai ira tikriausios api 
penos.

Nebemanikite, kad degtine 
ir spiritas suszildo musu kuna. 
Žiema, būdami kelionėje, ne
gerkite daugiaus per stikleli. 
Žmogui, kuris ira perdaug iiz j 
gėrės, rodosi, kad jam szil- 
cziaus, nes jo odon subėga 
dauginus kraujo, ir oda ma
žiaus tejauezia szalti. Wienok 
jo kūnas labinus atszala, nes 
jame mažiaus ira kraujo, ir ’ 
žmogus gali weikiaus suszalti. .

Keistai iszrodo tie žmones, .. 
kurie stiklelije jieszko užmir- 
szimo sawo nelaimiu ir wargu. ? 
Teisibe, i mogus per kokia wa- 
landele užmirszta sawo bedas 
ir wargus, bet iszsimiegojes bus 
da labinus nusiminęs, nes pa
jus sunku graužimą sanžines 
ir silwartus. Wisiszkai užmir- i
szti apie sawo nelaimes gali 
tiktai žmogus, pawirtes in gi- 
wuli - in tikra girtuoli. To
kiam žmogui, jei nepasitaiso, 
patareziau kogreieziausiai už
sinert! sau wirwe ant kaklo, - 
bent nelaimingiems waikams 
ir žmonai nedaria gėdos! ...

Kaip reikia kūno 
oda laikiti?

Netoli Wilniaus giwena sa
wo triobeleje ūkininkas Juo
zas Debesis. Turi jis trejetą 
waiku, wiresnisis wardu An
driukas, dwilikos metu wai- 
kas, dideliai isztwirkes ir pa
sileidęs. Kartais jis padaro to
kiu juoku, kad net sunku su 
prasti,isz kur jis tiek prasima
no.

Paklausikite, ka jis siki pa- ' 
dare su lenu szuneliu. Pilkiu 
priesz paezias Sekmines. De
besis, Imdamas Wilniuje, nuii 
pirko dideli butelj liakerio; 
jis norėjo nusidažiti spinta, ir 
pasistatė buteli pirkezios kerte ' 
leje. Andriukui labai rūpėjo ' 
tas butelis, jis užsimanė pada
riti isz liakerio kokius-nors 
juokus.

Kaip tiktai tewai, palike 
maža Magdute pas kaiminus, 
iszejo in darba, o Andriukas 
su jaunesniuoju broleliu pasi
liko pirkezioje wienas pats, - 
tuojau pagawo Pilki, nukirpo
ji plikai ir eme wisa tepti lia- 
keriu. Szuo truputi kauke ir 
cipe, wienok Andriukas wis 
tepe. Darbawosi jie teip priesz 
ugni, todėl liakeris greitai 
džiuwo. Sulig tewai parėjo na 
molei, szuo teip iszdžiuwo, 
juog wisa jo oda buwo tarituui
skiautu apraukta. Szuo nuola 
tai staugė ir drebėjo. Debesiui 
su žmona pargrįžus, szunelis 
da labinus pradėjo czipti, dre
bėti ir pagaliaus nakti nustipo.

Andrius gerai gawo perti 
nuo tewo už tokius juokus, 
Jis tik teisinosi priesz tewa ir 
sakėsi nesitikejes, kad toks isz 
tepimas galėtu teip kenkti szu 
neliui. Netiktai Andriukas, 
bet ir patsai jo tewas negalėjo 
suprasti, kodėl szuo nustipo. 
Kaiminai newienas negalėjo 
jam iszaiszkinti, del ko szuo

REJ KALINO.- IRA GERAS ŽMOGUS 
arba motere kuri galėtu <lažiuret bizni wie- 
uos isz seniaut-ius kompanijos. Ant nedeliut 
mok įme $18.00 pensijos kozna Sereda su vi
sokiom isKpjgom. Piningus duodame ant pa 
nesztu kasztu. Adresaawokit: Manager, 34( 
Caxton Bldg., Chicago. Oct. 1.

nudwese; pagaliaus sodžiaus
mokintojas nurodė priežasti, 
del kurios nustipo wargszas 
szunelis. Taigi ir asz noiiu 
jums itpip-vvi iwjiasakoti.

KLy. |,us.

PAS mane gausite 
auksiniu dajgti 

nu ir ziegorelus, del 
poteriu, tejpos-gi 
lidabriniu, wisokiu sp 
(niežiu, lenciugeliu i 
kios prekes, labaj pig 
visokiu: szlubaunu 
pujkiu žiedu del wiru 
tiu, bronzoletos an 
lenciugelej ant kaklo, 
visokio pawidalo. S 
io prekes:

Auksinėj ziegorelej 
titi ant 20 metu isz 
fabriko no $16 ir 
Sidabrinėj ziegore! 
gin widurejs, gwar 
Š metu parduodam 
tolau.

Atejkite wisi o persit 
jog wiskas tejsinga 
parsiduoda.

GEORGE MIL
taleKrel» Aptiekoo.Mahan

JUOZAS jurks: 
LIETUWISZKAS KRI 

227 W. Centre, Mahanc 

jji Pasiuwt gėris 
tus no $12 ir 

lHF Siuwa ir dral 
Vjį wiaokiu w a j 

drarMtiscziu.

LIETUWISZKA SWI

PETRO PLIKI
8SP0LK ST. — NEW

Ira t>j geriause uŽejga del 
pli pMil eti ir atsigerti g. 
jene arielkelea. Kožnim d 
priemimo ir visame gera n 
sinncze piningus in Lietuva, 
irjongttj. Rem kite sawo taut 
bt iftuingisies.

-+JUOZO M0CK1
Lietuwiszkas i

412 W. Mahan
MAHANOY (TI

Ten gali gaut si 
wisokiu arielku. Ir 
le užejga del Lietu

Ruski. Prūsinėj ii
C I G- A. :

PAS

PETr.A NA1
60IW. Mahanoy St.

SALUNIS DEL Ml
STA. DOW

601 W. Coal, She
AIub gnrdua ir nuok 
kioe arielkos Ir lik 
dgaraj Km ui^e 
priamlmo.

HEJ LIETUWE
• 0ER11USE UŽ)

PETRA ] 
118 N. 4-th St 

BROOKLYN 
ALUTIS PUJKU8. AYtYEI 
BU KWEPENTI. 1TSY! 
HRSTGAJLES1TES.

Jagn nori, Idant ap 
piningu ir palengwinima 
BOIAHZMO, SKAU8 

SKAUSMĄ STH 
SKAUSMAI 

SKAUSl

l’aj nnejkie in aztora, pa 
kalank ZM1JEUN1NKO 1 
toje dede Grobleweklo 
(wins taw kožname kart

WIDUUIU, KEPI 
pirk EGUITEIIONO. l.j 
Dnodn paranke ižgldii 
Duodu paranke itgidimi

Jagu nori g 
Traj 

praezlkie toeioe ka 
KIStudirba. Ira taj eu< 
Ir azaknlu iaz dewlner 
ikajp taj sako eik po 
Prajaukoe neelr^da.

Aptiekorie Dedle C: 
<otno žinoma, ira wlei 
riua tarp muso tautos c 
Ira del kožno žinoma, j 
žino ir ženklina daugis 
pagtalba del euelrgueic 
kada Jua Diewas teiv* 
tuojaus ^nat-U pi

nu



Ir Kantoras Bankinis.
W. KYNK1AW1CZIALS

*

dienos! Pel-

10

tawo

mokintojas nurodė pride'

EGIPTO KARALIENE.

MADAW LIPITZ

įrašome 
in mu so 

PULKĄ.

SALUNAS DEL MAINERIU PAS:
STA. DOWIDAJTI, 

601 W. Coal, Shenandoah, Pa.
Alus gardus Ir nuolatos eewieies, wiao- 
kioe arielkos Ir likerej o ir kwepenti 
dgaraj Kas ui^s taj datirs paklaus 
prlasaiaM).

Ira taj ger in use užpjga de] Lietuviu, kur 
gali piiflil et i ir atsigerti gardaus alaus ii 
geroe arielkeles. Kožnas datire svetingo 
prieuiiuio ir visame gera rodą. Tejpoe-gt 
siuncze piningus in Lietuva, labaj grejtaj ir 
iejsingaj. Retu kilę savo tantieti pažindama 
ier ’eisingisteK T-yj-27

WImoJ P a Kaulėj Pa gamoj us žiūrėtoja ranku Ir 
kzrelksitoja niiillu.

Jejgu turlto koki negerumą, nepamirazkiU 
krejptk prie szltos stebuklingos motoriazkea. JI 
paaako jiiau praejtl, da1 arti Ir atejtl; jl nurodi 
pamestus ar pavogtusdajgtua, tejp-gl nežinia kui 
Mancxiaa draugus. Hudą gausite klekwlenaxn 
rejke, mejleje, f.cniboee, užsiėmimo rejkaluose k 
t. I,
233 W. Huckleberry Alley SHENANDOAH, PA,

LIETUWISZKA SWETAJNE

PETRO PLIKAJCZIO,
88 POLK ST. — NEWARK. N. J.

. iltogi Jagu 
pasaken^011*11^“1 

W8KI.
' Plymouth, Pv.

HEJ LIETUWEJ!^
• GERIAUSE UŽEJGA FAS •

PETKA BUBNĮ,
118 N. 4-th St. Cor. Borry St.

BROOKLYN, N.Y.
ALUTIS PUJKUS. AHIELKKLE GEBA. CTGA* 
B^J KWEPENTI. ATSTLANK1KITK W18I C 
NESTGAJLES1TE8. l-K-9

tiktai už Electric Inhaler. 
^1 j/t Yra geriausias, pigiausias ir tik- 

V/ riausias daktaras nuo galvos skau
dėjimo, svaigimo ir ūžimo, slogos ir kosulio. 
Praszalina galvos skaudejima in 5 niinutas, 
iszgydo sloga ir kosuly su viena diena, galvos 
svaigia ir užima in 4 dienas. Praszalina juo
duma paakiu. Raszyk pas: M. Tanis, 3220 
So. Morgan St., Chicago, 111.

SERGANTIEMS
Gvarantuojame pilna iszgydyma.

Pasokmingiauslal pydau visokias paslėptas 
ir pavlrszines ligas, kaip antai ligas szirdles, 
plaucziu, inkstu, pilvo, galvos skaudėjimus, 
silpna atminti, dvasiszku nusilpimą, lytlszkas 
silpnybes, szleivuina. sutinimą, veži, blykszle 
pas moteris, kraujavimą ir tt., nervu Ilgūs, po
dagra, reumatizmu dusinimą, paralyžių Ir tt. 
Praszaiinu gumba, gydau gimdymo ligas,- vi
sokius sutinimus etc.’ N'ervlszkas ligas gydau 
su pagulbu geriausiu clektriszku prietaisu.

Jjytiszlru daliu ligas
iszgydau per keletą dienli. kraujo už- 

nuodyjimus. odos ligas, semens bėgimu, žaiz
das gerklėj ir burnoj, nosyj, akyse ir ausyse, 
netekimu vyriškumo, lycziu nusilpnėjimu ir tt. 
gydau kuopasekmingiausiai ir g va ran- 
tūojti Pilna iszgydyma Chro* 
niszkos ligos yra mano specie** 
liszkUmli. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnus iszegzaminuviiniis ligonio ir Jo iszgy- 
dymus— tai yra mano prideryste. , —

DR. LANDES
Szpitollnis specialistas.

134 E. 24-ta ui., kampas Lexington avė., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakare, Nedelloms 
nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti asabiszkai atsilankyti, gali pnra- 
szyti luiszka; būtinai reikalaujamo pacijento 
ins Įtikėjimo.

Sznekv visokios© kall>ose. Turiu praktika 
Lebanon Bellevue Post Graduate University 
Hospital. Direktorius Mediclniszko Instituto.

Ruski. Prūsinėj ir Turklne] 
OI G AB. A J 

PAS
PETnA NAWICKA,

60 I W. Mahanoy St. Mahanoy City 
i'risialo CIGARUS io 
wisus Kalimus pagal pre
ke. PodrJ halnninkaj 

įr<<¥a prlwalo pas mane atsi- 
lankit o pasak is witdem 
jog turiu geriau sius 
cigarus. j- 10 0

Jagu nori, idant aplajkltumej werte 
piningu ir palengwinlma ant: 
BOMATIZMO, SKAUSMĄ GALW08, 

SKAUSMĄ STBENU, 
SKAUSMĄ KAULU, 

SKAUSMĄ SPHANDO, 
IBTBAUKULO 

Toj nnejkle In aztora, pas nawo Tautieti ir parej 
k alau k ZMIJECMNKO kuris ira padirbtos aptle 
toje dede Grobleweklo Plymouth's Pa. Palei, 
(wins taw kožname karte. Jagn sergi ant:

WIDUBIU, KEPENŲ, AEBA KRAUJO 
pirk EGUITEHONO. 1. prigelbee kožname karte. 
Duoda paranke ižgidimo Drugio ir prlepuolo. 
Duoda paranke ižgidimo no Gripo.

Jagu nori gautie tikros 
Trajankos

faj praezlkle toeloe ka Aptlckorl* GROBLEWS
KIS sudirba. Ira taj sudirbta lez wieokiu auguolq 
Ir Bzaknlo las dewlnerlo dal ik u endetoe lez 27 
Ikajp taj eako eik po 27) ant swteto geresnes 
Trajankoe neelr»<.<U.

Aptlekorls Dedls Groblewskis kajp Jau del 
<o£no žinoma, ira wienas garsingiausia Aptleko 
rlus tarp muso tautos czlonau Amerika. Tejpoegi 
Ira del kožno žinoma, jog wienas geras aptlekorls 
žino ir ženklina daugiau kajp lt) daktanKIe žtne 
pagialba del anslrgnaloe žmonijos, 
kada Jus Dlewas tej^^ '' 
tnojane «twt*’« Į

R Kokiu budu galima sulaikytic ju 
slinkimą ir apsisaugotio nuo 

praplikimo.
Priežastis puolimo plauku. Plauku
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Kas ir kiek sweika
lT«*l

Ne degtines, neįlįs 
kau per daiktas ketlį
žmogaus sweikatai. Štilį 
tines, stiklas alaus 
kajtuojancziam prie^ 
Ii tiktai nauda padaritį. 
žmogaus kraujas geri® 
szto, žmogus greičium
ja ir pats darbas euu 
wiaus ir liukstnians.T<4 
turi atliekama skatiką 
liui degtines arbastiilį 
iszsigerti, tas jei jau i 
tegul, nepasigaili,-ja 
nesibijo, paraginęs 
pereiti nuo wienotaat 
lio prie didesnes poroj, 
nok norecziau duoti 
gerkite, tik ne perdatj 
giaus kaip aviena stibi K 
nes per diena, arba 
du alaus, - ir wel 
nieko newalge. Teip-jc J; 
kados neduokite vaiiaE 
degtines, ne alaus, ta 
tokie gėralai ira ti 
penos.

Nebemanikite, kad į 
ir spiritas suszildo misi 
Žiema, budamLkelioneit 
gerkite dauginus per š 
Žmogui, kuris ira peris 
gėrės, rodosi, kad ju 
cziaus, nes jo odon s 
dauginus kraujo, iroli 
žiaus tejauezin szalti. Ii 
jo kūnas labinus atsuk 
jame mažiaus ira bnį 
žmogus gali weikianss 

Keistai iszrodo tie Ia 
kurie stiklelije jieszkoe 
szimo sawo nelaimiu iru 
Teisibe, žmogus perbh 
landele užmirszta saw I 
ir wargus, bet itzsitnią? 
da labinus nusimin&H 
jus sunku graužimą a 
ir silwartns. WisiszkaiB 
szti apie sawo nelains 
tiktai žmogus, pawirtesi 
wuli - in tikra girtini 
kiam žmogui, jei nepaš 
patareziau kogreicziaii 
sinerti sau wirweanthl 
bent nelaimingiems ni 
ir žmonai nedaria gėdos!

PAS mane gausite wieoku 
auksiniu dajgtu: ziego- 

nu ir ziegorelus, del wiru ir 
moterių, tejpos-gi wisokiu 
sidabriniu, wisokiu špilkų, sa- 
gucziu, lenciugeliu ant wiso- 
kios prekes, labaj pigej; žiedu 
wisokiu: szlubaunu ir tejp 
pujkiu žiedu del wiru ir mote
rių, bronzoletos ant rankos 
lenciugelej ant kaklo, auskaros 
wisokio pawidalo. Szitaj ma
to prekes:

Auksinėj ziegorelej gwaran- 
titi ant 20 metu isz geriausio 
fabriko no $16 ir tolau.
Sidabrinėj ziegorelej su El
gin widurejs, gwarantiti ant 
5 metu parduodam no $9 “ 
tolau.

Atejkite wisi o persitikrinsite, 
jog wiskas tejsingaj ir pigej 
parsiduoda.

GEORGE MILLER, 
kale Erebe Aptiekos-MahanOy City, Pa

JUOZAS JURKSZAJTIS
LIETUWISZKAS KRIAUCZIUS

227 W. Centre, Mahanoy City, Pa

Paaiuwt geriausius siu
tus no $12 ir daugiau. 
Siuwa ir drabužius del 
wieokiu w a j s k a w » 
dratuBHCziu.

^JUOZO MUCKAJCZKU
Lietu w i sz k a s Su 1 u n at 

412 W. Mnhanoy St.
MAHANOY CITY, PA.

oda laikitil

KRIZELIS
Pawejkslelis isz szios gadinęs muso 

givėnimo

ane - 
<adan- 
z atbo- 
iu nie- 
ren s, o 
Įėjimo

Netoli Wilniaiis gira 
wo triobeleje ūkininkui 
zas Debesis. Turi jis t! 
waiku, wiresmsis mull 
driukas, dwilikos metu i 
kas, dideliai isztwirke i 
sileides. Kartais jis pute 
kiu juoku, kad net sub 
plasti,isz kur jis tiekpra .

Ten gali gaut szalto ataus, 
wisokiu arietku. Ira taj geriau 
ee užejga del Lietuwiu.

- pats 
ik tno- 
.va rpe-
> j°g 
rejatu.
o nnti-
> mane 
ranko 

sz jin 
scziaus
no mu

Pra- 
mato- 

szsuko
Saha-

ai ka 
sekiau

stuba, 
welei 

ir pra- 
widu. 

riZwel- 
ma bu 
o ko- 

czia 
wie- 

iartino 
sziais

odoja

no.

Paklausikite, ka jūški 
dare su lenu szuneliii.il 
priesz paezias Sekmines 
besis, būdamas Wilniujti 
pirko dideli butelj M’ 
jis norėjo nusidažiti (p® 
pasistatė buteli pirkeziosb 
leje. Andriukui labai r« 
tas butelis, jis uteiuuM|’ 
riti isz liakerio kokiuM 
juokus.

Kaip tiktai tewai, p 
maža Magdutepas kiti 
iszejo in darba, o Acto 
su jaunesniuoju broleliu? 
liko pirkezioje wienas 
tuojau pagawo Pilki, 
ji plikai ir eme wisatepi- 
keriu. Szuo truputi bd' 
cipe, wienok Andriukas* 
tepe. Darbawosi jis teip Įi* 
ugni, todėl liakeris ętf 
džiuwo. Sulig tewai parėji1 
molei, szuo teip isafc' 
juog wisa jo odabuffoUŠ 
skiautu apraukta. Šiuo o1 
tai staugė ir drebėjo. Dek* 
su žmona pargrįžus, 91* 
da labinus pradėjo ciipif 
beti ir pagalinus nakti BoSf

Andrius gerai gawo p’

> ir da 
es tam

isiarti- 
sznabž 

ausi, 
usiste

Jis tik teisinosi prieš* ten 
sakėsi nesitikejes, kad tob< 
tepimas galėtu teip kenkti^ 
neliui. Netiktai Andriri1

suprasti, kodėl szuo nusi; 
Kaiminai newienas mgri! 
jam iszaiszkinti, del b*

MOGUS

ezunelis. Taigi ir as H* 

jums av-'a.'iiv uiwasakoti
iger, 84(

nedeliue 
da su wi-

tnia.

.Tonas bu cigaru dantise su 
skribelia ant galwos inejo in 
salen. Iszwede teip gi szokt 
mergina. Kokis ten szokis ga
lėjo būti girto žmogaus! Su pa 
sibjauriuimu reikia galwa at
kreipi uo tokios regiklos.

Ale kasgi ta dora musu Jo
ną teip perdirbo, kas atmainė 
jame ta gera pobūdi, kas pri- 
werte iszkript teip isz doros 
kelio? - gal paklausi mielas 
skaititojau.

Atsakiti nesunku: - Nedo
ros draugistes, pikti bendrai, 
arba sėbrai!

Jonas kaipo sztarkus wiras 
tuojaus gawo darba ir in czia 
pribuwens ir uždirbdawo wisai 
o-erai. Nusimanidamas ant dar O 
bo dirbo geležies dirbtuwej ir 
gaudawo mokesties galop po 
tris dolerius ant 
nas puikus!

Isz pradžios 
weltui skatiko, 
kalingiausiu reikalu, apart tu 
kuriuos turėjo iszduot ant gi- 
wenimo.

Bet ilgainiu susipažinens su 
nedorais sėbrais, kurie patis 
ejdami nedoru keliu isztrauke 
ir jin isz doros kelio. Žinomu 
gana gerai ira wisiem tas, jog 
tarp kokiu žmonių busi, tokiu 
ir pats pastosi. Jonas paleng- 
wele pradėjo mirszt Diewa, 
kas kart reeziau lankitis in 
bažniezen, kas kartas rccziau ( 
melstis, nes ant to neturėjo lai 
ko, kadangi laiswas walandas 
no darbo praleisdinejo drau- 
gistej padikusiu, isztwirku-iu 
draugu wokieeziu ir ameriko- 1 
nu, wisai szalindamasis no sa
wo tautos žmonių. Mete szalin 
ir prigimta kalba tautiszka, o 
pamėgo amerikoniszka - ang 
liszka - o nors no gero kalbė
jimo swetintautiszka kalba da 
toli buwo, bet kalbėjo ir di- 1 
džiawosi tuomi, jog jis “ang
les’' o ne “polenderis”, nors 1 
tik patsai wadino sawe “ingli- 
sziu”, kadangi kožuam leng- 
wa atskirt wiszeziuka no antu 1 
ko. Jonas praleidinedamas wa 
karu** ant žaisliu, welai sugriž 
damas namon neturėjo weliaus 
jau niekad laiko pasimelst, to
dėl ir pamirszo suwisai apie sa 
wo prižadejima mirsztancziai 
motinai. Pamirszo teipgi ir 
apie sawo numileta ir tikrai 
milinezia jin Aniten, kuri tuo 
laik tik wieu del jio kente 
skausmus szirdies ir liejo kar- 
czias aszaras. Jis smogesio wi
sai jau nejieszkojo dorose mis 
lise, maldoja ir bažniezioja, o 
ant dugno stiklo ir stiklialio. 
Sugrižens gil tas net ir apie 
persižegnojima mirszdawo, wi 
sai todėl pamirszo ir apie kri- 
želi gauta no motinos. Guldą- 
wo ir keldawo, kaip kad giwu 
lis, o ue žmogus nes, apie tiki- 
ba wisai pamirszo.

VI.
Pargrįžimas Jono.

Skaisti saulele meto sawo 
sziltus spindulius auksuojant 
kožna daigteli ant žemes.

Tai lietuwiszka saulele no 
gražaus dangiszko židrio žiuri 
ant lietuwiszkos žemeles, ap- 
szwietineja] gražius laukelius, 
lankas, miszkus ir kaimus. Me 
to teipgi sawo spindulius ant 
žinomo mums kaimo, ant gra
žios kalweles, ant kurios tarp 
medžiu gražiame daržiukij sto 
wi senas medinis križius.

Medžiuos prie križiaus ežiui 
ba paukszteliai, ant žemes po 
križium sėdi liūdna geltonplau 
ke Ona, sėdi po maldai ir mis 
Ii ja.

— Nera Jono, nėra, Diewas 
tebežino kur jis apsiwerezia, 
gal kur pražmvo .... O kad 
ir pargrįžtu da tai jau perwe
lai.

Wiskas pražuwo.
Ir tikraj teip buwo.
Ona prasze tewo, idant ne

siskubintu su apwirawimu 
jios. Tewas ant galo paklausė 
didtl'U praszimu duktes ir ati 
dėjo westuwias ant wisu metu 
- o potam da ant puses - ir 
da ant menesio.

neiszleidinejo 
negut ant rei-

Bet dar’tes jau wiskas pasi
baigė.

Ir tewas ir Wincas ilgiau 
laukt nenori. Usz dwieju die
nu nedelioj prabaszezius wieti 
nis pagarsis uszsakimus jios su 
Wincum naszliu . . ..

— Wiskas pražuwo . . . . - 
kartojo Ona

Tame paeziame laike klupo 
jo ant kapiniuo prie kapo su 
mediniu križium kokis tai pa- 
keliawingas. zYpkabineus ran 
komis križiu graudžiom asza- 
rom szlakste sudžiuwusen že
mėn kapo. Matomai po taj we 
Iena, tame Kape silsejosi kū
nas milimos ir brangios jio szir 
džiai ipatos . . .

Po ilgokai walandai pasikė
lė lig sustiprintas maldos pra
dėjo žingti smalkiu žingsniu 
no kapinino link kaimo. Iszwi 
dens da isz tolo kalwelen, kur 
stowejo senas križius da dau- 
giaus sulinksmėjo ir žingsni 
padidino. Prisiartinęs areziau 
nusiėmė skribelen žiūrėdamas 
in paweiksla kanezios Ižgani- 
tojaus, o kada nuleido žemiu 
akis, idant pažiūrėt kur at-ū- 
klaupt, urnai l’g su nusistebė
jimu iszwido klupaujanczia po 
križium mergina. Klupaujanti 
matomai negirdejo prisiartinau 
ežio žingsniu, kadangi net da 
bar atsikreipė ir akis juodwie- 
ju susitiko, o isz burnu abieju 
tu jaunu žmonių iszsiwerže bal 
sai džiau gsmo.

— Anyte!
— Jonyh!

Abudu apweikti jausmais 
džiaugsmo neapribuoto mėtėsi 
wienas kitam in glebius . . . 
zYnite wienog tuojaus atitoko 
ir susiprato ka daro; Wincas 
ir laukema artima diena westu 
wiu atėjo jai ant nrisliu . . . 
Apsarko smarkiai, iszsiwerže 
isz glėbio Jono ir, paslėpus 
weida in delnus isztare su ma
tomu skausmu:

— Perwelai!
Potam kaip iszganzdinta 

stirna pabago namon.

%

WIENATINIS LIETUWISKAS

H OTELIS
VV. RAŽUKA, 7 Washington St. NEW YORK. 

tAGU waiuojete In ir lez Ameriko In Lietuwa taj galima gaut lajwakortee pigiau 
I kajp kitur ir w.eue bankinius rojkalue atllat, taj wiaada nueiduoklt pae mane, ha 

pigiau kaip wieam New York’e užlaikiau gorimus puikius Ir walgius bu nakwine, 
niekur tejp plgei oe gauelt. O po daug kurie norite waftluot be mokėjimo piningu už 
kelone taj asz aastatan už darbininkus ant ezlnu dikaj. Telpoegl isz mano atflso 
galima gautie darbus In wlota o Ir rodąs galima gautie plaukiuose rejkaluo-e. 
Temlklte mano adresą Uolelie randasi arti Castle Gardes — sjnant pas mane — jei 
koks aegawlkaa noreu* weetie kitur taj ne ejklt igi mano dosiguuait.

Su guodone WINC ‘S RAŽ1 K AS.

-t* SENIAUSES 4-
GROSERSZTORIS IR
...SALUNAS...

A. Daniszewicziaus
628 & 630 W. Centre St. 
MAHANOY city, pa.

-*8*»8*~

t Gtauua Agencije. Kiintorns Bankinis

POWIIAS V. OBIECUNAS,
1118 Carson St. Telephone 309-2 S. S. 1‘ittsbiirfi, Pa.

(geriausi ir szwleflausl taworaj del walglo 
MiitnJ wlsokl kwletlnel ir ruginėj. Mesa 

szwlella Ir ruklnta. Cukrus, Katra, Arbata, 
Railnkoa, Gazan Ir IL Kas perka už piningus 
gaus daug pigiau. Alus ir arielka gera Jog po 
Ižgerlmui žmogus buna swejkas kajp žuwis. 
Pas sawal sena pažįstama o kas karta atsllan- 
kls ta] to nesigallesI noužmirszkltel

DR. LORENZ’AS.
Garsingas chirurgas dr. profesorius Lorenz’as, kuris pri 

buwo isz VViedniaus (Austrijos) ant pakwietimo milijonie
riaus isz Chicagos Armour'o, idant padaritu operacija ant jio 
mažos mergaites. Matome jin ant paweikslelio užimta drauge 
su kitais daktarais pagelbininkais operacija Usz ta operacija 
paima 100,000 doleriu, iviencg no l iednu žmonių usz tokias 
operacijas neima ne wieuo skatiko. Teisingas wiras, no ko 
galima, no lo ima.

drėgnumo, nusilpsta, sudžiūsta ir prie 
mažiausio pabraukimo trūksta palei 
szaknis ir puola. Likusios szaknis nelu- 

J redamos peno, visai pagenda irisznyks- 
ta ir toj vietoj daugiau plaukai neatau
ga. Jeigu negauna atsakanezios pagelbos

va visai nuplinka. Ant syki nuplikusios 
galvos jokios gyduoles plauku neužžel-

plaukai
i JUOKĄJ[
e*^..**^-— ----O Į
Isz d aug ib 68 m O IT) o szaknysnegaudamosatsakancziopenoir 

° drerrnumn. nusilnsta. Kiidžinstn ir nrio
n u .

— Negirk swetimu mote
riu, kol sawo ne pažinsi

— Saugokis nuobodulo, l>a tai plaukai nuolatai teip nyksta kol gal-
~ . VU- visai niiplinlrn Ant. syki niinliĮrnsina

taj daug kasztuoje. galvos jokios gyduoles plauku ncužžel-
w • i t • •.' dins. Kožnas gali apsisaugotie nuo pra- 
vV ienas 18Z burdingienu plikimo jeigu tikant laikogriebiasi atsa

sako; jog tiejej ka in sztora ir 
gaspadinej ne užmoka, gi ej- 
cziau tunka, negu tokie, kurie 
gražej užsimoka usz walgi.

m o .
daktnra: - 
daktaro, ar 

nupjowimas

daktaras 
ar wis 10 
Asz nore- 

nupjautum,

Parduoda szipkortta ant wisokiu kom 
paniju ir siunczia piningus in wihif dalės 
svieto. Tejpofgi parduoda visokius knin J 
gas historines ir nraldaknitiges. Kum 
jum vajkszczdot pas .twelinnaucziu , jngu 
turi sawo Lietuvi. Renikite saviszki. 
T^jpoegi insekurawqje wi-Ais dajgius no 
ugnies fezmajno piningus Busi zkus ir 
prusiszkus aut Ameiikonisr.ku. Atims is r 
Lietuvos dalis arba paskolina piningus 
padare Doviernasti ant vedimo provu 
randavojhmo narna ir tL tejp kajp krnja 
was tejantas. Jagu katra isz Kabtregardes 
norės grąžint atgal arba turės koki erge 
Ii, taj tegul szankesi prie wants o asz 
visom pajėgom pai trupinsiu iszluoeuot. 
Szelpkite saviszki.

PIRMUTINE UŽEJGA
Del Wietiniu ir Pribuwusiu in 

MAHANOY CITY, PA.

LIETUWISZKAS

GRABORIUS

606 W. Center ui.
Jago atra Dievas puzanke In sawo garima, 

•gal gimines, arba prletelel nsbassnlnko n a ai 
tusda pas teisinga Smogu, o ne kur kitur.
šrklgi SstMt, JRigina,t paiknt, 

eal ka geriausiu fabriku, pulkai padabint 
medžio. — Frlektam ra speolalnu <fa 
Ir ue buna Jokio* . urbacljos talke sver> 
| Viską padtr p!c»llrgnMe*n*l

kanczio budo. Musu naujai iszrastos gy
duoles pasirodė geriausiom ir pasekmin- 
giausiom ant sulaikymo slinkimo plau
ku, sutvirtinimo ju szaknu ir apsaugoji
mo ant visados nuo praplikimo.

Jeigu tau slenka plaukai tai žinok jog 
tai yra blogas ženklas, ir ankszcziau ar 
vėliau ju neteksi. Gelbek juos kol lai
kas. Daug pliku žmonių randasi, dėlto, 
kad nors ir norėjo apsisaugotio nuo pra
plikimo, bet tada dar nebuvo tokiu gy
duolių. Dabar kožnas gali ju gautie pas 
mus už labai žema preke. Idant pertik- 
rintie žmonis jog musu naujai iszrasta 
gyduole yra geriausia ant svieto, kožnas 
katras prisius $1.00, pirmąsyk gaus už 
$5.00vertes gyduolių. Tddel vyrai, jeigu 
noritieužlaikytie savo plaukus, tai turite 
proga. Klausdami rodos ir orderiuodami 
gyduoles padekite szi adresa:

The “ANIMATOR”, 
3305 Auburn avė., Chicago, Ill.

PETRA ŽILINSKĄ,
25 N. MAIN STREET.

Ira taj geriause «ieta kur žmogus 
buua pujkei p: .imtas, (visame gali 
geriause rodą gaut. Kas karta 
užejs tai ilgai ne užmirszta isz 
Bwetingo priėmimo.

jXKIMOJIR^o
----- WIEN ATIMS

IALVNAS IR G&OSEBSZTOBIS.
Sugar-Notcli, Pa.

l-erditoda (UKIir, KAITA, IIKKBATA, MĖSA. 
MILTUS ir wiska ta kas Ira del žmogaus rejka- 
intra. TeJpos-gl prienletos randasi SALUNAS sa 
illilniszkais stiklais szaltum alnm, wisokioa 
irlclkos irpnjklu cigaro. O prick tam parduoda 
iZIPKORTES Ir kIuucbc piningus In wįsas dalia 
rieto. W1SI PAS MBAZi.

Serialise Užejga del Darbininke

VII.

Sugrįžimas Jono ant (lo
ros kelio.

Jonas pasiliko prie križiaus 
pats wienas. Buwo apimtas 
nusistebėjimu, džiaugsmu ir | 
iszgnuscziu. Džiaugėsi radens 
sawo numiletinen, stebėjosi 
jiosos patogumu ir gražumu, o , 
iszsigando žodžio, kuri iji iszta 
re “perwelai”.1 j-

Kam-gi sugrįžo atgal in ta 
kaima, jeigu pražudė jin. “Per 
welai ” - ta žodi aiszkino saw 
jog Ona, jio numiletine, kini 
prižadėjusi jam laukt jio su
grįžtant nors ir deszimts metu, 
isztekejo jau usz kito wiro. 
Tos mislis kaip kad užmusze 
jin ant wietos, jausmai wisi su 
miszo jio szirdija - bet jaute 
wien tik tai, kad be reikalo su 
grižo, nes czia jau jis nereika
lingas; tos, del kurios atlikine 
jo teip didelias, pawojingas 
kelionias, del kurios nuwiko 
net iu teip tolima swetima 
kraszta - jau nebeira! ... Nu 
siminens, kaip kad norėdamas 
tame žodije rast koki susirami 
nima kartojo: “atgal in swie- 
ta, atgal” . . .

Tokioms mislimis buwo už
imtas jaunikaitis pargrižens in 
sawo gimtini kaima, bet pri- 
der apsakiti teipgi kas priwer 
te jin atsižadėt wieu smagumi- 
nu swietiszku, kas sugražino 
jin aut kelio doros, nes kaip 
žinome blogos draugistes isz 
wede jin isz to kelio, kodėl pa- 

, mete wiska ir grižo welei in 
sawo Tewinen, nors swietur 
jam buwo gerai ir linksma.

Sztai wiensik kada sugriži- 
nėjo weliba nakezia namon no 
tokiu, kaip augezeziau minė
jau, zobowu, ejnant jam siaura 
uliczaitia, uszpuole ant jio tris 
naktiniai “rankpelniai” - ple-

■ szikai ir žmogžudžiai, kokiu 
Amerikoj wisai netrūksta.

— Money, hands up! - pa-
■ szauke wienas isz ju.

(Tolaus bus.)

Ant k a j
Kajmuotis in 

Perpraszau pono 
daug kasztuos
pirszto mano paczej.

Daktaras: - Kasztuos 
rublu, ba taj operacije.

— Ar ne bus pigiau?
— Ne, negalų.
— O jagu ponas 

nupjautum galwa, 
doleriu kasztuotu ? 
tau, kad galwa
taj nesigajlesiu 10 rublu!

Dentistas: - Ar galiu matiti 
ponia?

Tarnaite; - Ne, poni serga 
ant dantų.

Dentistas: - Tai negalimas 
dalikas, jau asz turiu jos dan- 
ti sawo kiszeniuje.

— Ar nuneszei gromata in 
paczta, Maie?

— Nunesziau.
— O isz kur gawai piningu 

ant markes.
— Inkiszau gromata in skri 

nute teip, idant nieks nemari- 
tu ... .

Tula jauna pora jau ilga 
laika waikszeziojo su sawim.

— Wiena karta jaunikis sa 
ko sawo numiletinej:

— Negaliu su tawim ženi 
tis! . .

Delko?
— Apmislijau kitaip.
— Gerai. Negalima tawes 

žinoma priwerst. Pasakisiu 
tau wienok, ka padarisime. 
Kada žmones dasižinos, kad 
tu mane pametei, tai asz nega
lėsiu su kitu apsiwest, tai man 
ir tu pripažinsi. - Tu galėsi 
wisada apsiwest. Duosim ant 
usaku, o kada tawe kuningas 
užklaus: Ar tu nori imt mane 
už paezia? - tu atsakisi; Teip. 
O kada manes uszklaus: “ar 
asz noriu paimt tawe už wi- 
ra?” asz atsakisiu: “Ne”

Jaunikis sutiko ant to. Pas
kirtoj dienoj szliubo, abudu 
stojo priesz altorių. Kuningas 
taigi užklausė ta swarbu klau 
sima jaunikio, o jis atsake 
“teip” Paskui užklausė jauno
siose ji teip gi atsake “teip”.

— Ka ?-suriko jaunikis.
— Sakai kad sakiai “ne”!
— Žinau - atsake jauna pa 

ti - bet asz apsimislijau ki
taip.

— Ar gali tamista užstatiti 
už sawe kaucija?- klausė ban- 
kierius žmogaus, katras nori 

' gauti wieta už kasieriu.
— E, kam ta kaucija, juk 

tamista matai, kad asz esmių 
; szlubas, taj ne pabėgsiu!

l’UJKIAUSES LIETUWISZKAS

HotcliS KAZ> RADZIEWICZIAUS>
121 E. Centre St. Shenandoah, Pa.

T'UO.TAl’S szale Lehigh Valles dlno po deszlnei ranka einant in mleeta. Taj 
-1 pujkiause Ir szwarlauola wleta del swcteliu Ir labaj paranki del.tu kurie atkelaue 

in Shenandoah. Pa. Apart wisokiu arielku ir alaue, turi didele zopoeto pargabento iez 
Europos wisokiu winu, ciguru, o tejpoegi prilajko wisokius walgiu ir ojeterius. Pakel 
wingi gall gaut nakwine Ir prieteliezka roda wieaine. Ira taj wlonatino Ir pujklans* 
wieta cielam Shenandoah’e, o kas katra atailankls, tas pas kitus daugiau ne ejs.

TeJpos-gl parduoda Szifkortcs Ir slancse Piningas ia rrlsas dalis snleto.

Didžiausc Lietinviszka Agentūra

SZ1PKORCZIU
215 W. Centre St.

31a Iiinitij ( ilj. P
Parduoda

lajwu,

lo
pigiause. 1* 
dostovviereii 
tuju ka nor 
dali lietu\v<

Tejpc „ . „ . ...
Špilkų, Juo.'lu, Kepuiiu, Karuliu ir t. t. taj tegul ra»z<i pa* 
niaue o aphijkis pn-ke kas ka kasztuoje.

Gilbertone, Pa.
Ve UklnJ WletlncJ nes Ir Isz kltar prlbuwl te^al 
In taja pajkla wieta užejna kur dallrs an ( tinge 
priėmimo Ir gnus rodą visame. O kas lab hi use 
izaltaa ulus gardi arlelkele Ir pujkus eiga raj.
Teipos-gi tižlaj 
ko Puikus ark 
lūs ir piginus < 
tlcl pasitvažine- fr 
lino.

GROSI.USZTORIS PAS
A. M. Margewicziu,

323 E. Centre, Slienandonh, Pa.
Szvieži Walgoini Dajgtai kajpo:

Milhi,Kesa, Arbata.Cukrus irti. 
Teipos gi gali gaut visokio kvepeuczit 
tabako, plonu popierelu ir gatavu giliu 
paperoB*m« o ir maszinnkes dirbimo pa 
perosu. Silkes riebios ir baltos is? 
Europos pargabentos. 3-32-Ot1

LIETUWISZKAS BUCZERIS
M. KUZMINSKAS,

«6 W. CENTER ST. MAHAMOY CITY

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES.
TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienas dabar galiteturot laikrodėli.

Mes esame seniausi laikrodžiu prekejiii, ir sziandien szio laikraszczio skaitytojams smarkiai numažiname prekes ant laikrodėliu, teip kad Jau yra 
dabar kitkrienam prieinamo*. Ir Joki kiti iaikrodeliu pardavėjui n^imttengia *ii nuimi* konkuruoti.

Prie koino pirkto laikrodėlio pridedame dovanu puiku Diekene lenciugdi su cameo prie ryriszko, 50 coliu Lorgnetleprie moteriszko laikrode.Ho.
No. G Tikras 14k Auksu lietas Luksztai geriausio dorlto, hunting, nu

šutę užsukamas ir nustatomas, vyrisz- 
kas ar moteriszkas. puikiai graviruotas. 2 luksztai isz extra gryno uokso 
tęsęs visu nnižl. Tikrai Ameriklszku inaszin**rija su naujausiais pageri
ni iriais. Iszrodo kaip $loo A uksinis laikrodėlis, nustatomas. Puikus isz. 
puik-uiishi. N-ra.i ccrejnjo laiko rodytojo. Gvarancija ant 25 motu, kl.l u«nJ..od» poJIU. m es Mllsll *ko
No. 7 Tikras nikelinis, He vlrszaus . Ausulo užsukamus ir nustato

mas. vyrlszkas ar moteriszkas. Drūtas ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra ameriklszku maszinerija. 
Nu>tatom*is kaip reik. Tikrai puikus laikro- Gvarancl|a ant 5 metu, 
dehs niusn preke už vyriszka $1.98, mot. $2.98. 
No. J. Naujojo Sidabro laikrodėlis, vyriszkas ar moteriszkas tikrai 

vokiszkojo sidabro laikrodėlis; Au
sute užsukamas ir nustatomas, pilnai akmeniuotas ir su grynais ame 1- 
kiszknis viduriais, niekados nenublanks. Gvarancija ant viso amžiaus. 
Drūtas ir ligai gali laikyti. Geresnio negali gautL Kiti panaszius parduo
da po 85.25, 85.75 ir 80.50. MllSU preke $4.50.
No. 9. Grynai Sidabrinis vyriszkos ar moteriszkas, nušuto užsukamas

’ ir nustatomas, graviruotas ar lygus. Hunting 
luksziai. Padarytas isz grynai extra kalto sidabro, su tikrais ame r ik is z- 
kais viduriais, pilnai akmeniuotas. su naujausiais pagerinimais. Y’ra tai 
viena isz didžiausiu l.usu ofortu tame sky- m„ci1 ni-Alrn dt/l <1K 
rluje. Kiti parduoda po 89. 810. 812. MUSU prCKO $U.UO. 
No. 10 Kalendorinis laikrodolis. raryri.rf™. parodo ralandiu. <i,t- 

na*, menesius ir menulio atmainas.
Luksztai isz juodooxiduotoplįcno,kun mes gvarantuo|amo ant visados. 
Yru tai vienas Isz Puikinusiu laikrodėliu, su geriausiais mechanizmais, 
pilnai akmeniuotas. Laika kuotelsingiausial parodo. Kili parduoda po 
Įio.80,812.50. 815.50 Musu prekc $7,50,

...v» .u.w.u. _______ _____________ .... - .s. nrras jame kokia yda, atmainysime ant kito, arbapinigus sugražinsime.
viciie t Aii/on-Aci me ch isin-ri a m c n n n ont iszegcaminarimo pirm užmokėjimo pinigu, bet czia pirkėjas užmoka tik Expreso kasztiis. o Jei 
VlbUb LAIKKUdtLIUo olUNLZIAIVi t L. U. D. ra>tu laikrodėli ne tokiu .kokiu mes paduodame, gali sugražinti musu kasztais. Jei pinigus pri- 
siunezia kas drauge su orderiu, duodame. DOVANAI puiku lenktini piiti ir visus expreso knsztus mes pats apmokame.
u aid nonconinTi. Paduok savo pilna adresa. paženklink numeri ir pr<ke laikrodėlio, koki Jus norite ruriseka ar motedszka. diduma, ir paduok 1 KAtr UtWtKIUUll. orczlnuaio Expreso ofisą. Kur nera Ex'*.*eS0 ofiso Lai savo orderi ir pinigus pasiuns> —gistruotoj gromatoj arba iszpirk Mo- 

| ncy Orderi. Tada mes laikrodėli ir peili paslunsini? per paczla užregistruotum pundelyj. Jeigu jus plrksite -it syk szeszis vienokio numerio laikro- 
jįį.DYKAP VIENA LAIKRODĖLI laikrodėlius No. .1 taV gausite prloToU°pYl.

U KAI VIENA LAIKRODĖLI No. 3. Niekur nepirk kitur laikrodėlio Plrm n’-'g“ pamatysi muchzkius. Per tai užezedysite daug pinigu. Szios prekes 
f visados bus teip žemos, todėl siunsk orderi sziandien. fc
ĮAtlas Jewelry Co., 19 metropolitan block, Chicago, Hljj

No. 1. 14k Dvigubai paauksuotas Rnntlng luksztaL Ausute Užsuka
mus ir nustatomus, vyrlszkas ar mo- 

terlszkas. Iszrodo ant JL’5 Auksinio laikrodėlio. Gerui akiueniuota ma- 
szlnerija, nustatomas teisingiausiai parodo luiGvarancila ant 20 metu. 
k»._ KIU pardavėjui purslnu !oklu. po KUO, Musl, preke $2.9«. 
No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas n«9Uto užsukamas ir nustatomas, vy- 

rlszkus ar moteriszkas, bunting. Iš
rodo kaip $10.00 auksini* laikrodėli*. Tikra Ainerikiszku maszinerija, 
pilnaiakmeniuotas, nustatomas. Puikini gn‘ Gvarancila ant 20 metu, 
vlruotas. Kuotikriausins laiko rodytojus. Ki-__ - .
tl garsinu toki po IM.49, M.75, »l.9f> ir 15.50, MUSU preke $3.98.
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas Su gaubtais papuoszimals, dailiais 

luksztais. puikus laikrodėlis. Ausute 
užsukamas Ir nustatomas, vyrlszkas ar moteriszkas; hunting. Iszrodo 
ant $4.'> Auksinio laikrodėlio. Tikra Ainerikiszku muszinerlju. su dauge
liu akmenų, nustatomas. Geriausiai laiku lai- Gvarancija ant 20 metu. 
kO. Kitur parduoda po W.50, «7.25, <8.50 MllSU preke $5.25. 
No. 4 14k Dvigubai paauksuotas Su Ruubtais papuoszimais. išsodin

ta* nu Peru Diemantais. /lubinais, etc 
Puikus luksztui. Nerasi puikesnio. Ausute užsukamus ir nustatomas, 
vvriszkus ar moteriszkas. hunting. Iszrodo kaip $M Auksinis laikrodėlis. 
Mnszincrijii tokiu nat kaip No. 3. Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
kius parduoda po fo.75, fš.OO, 89.25 MllSU preke $5.75. 
No. 5 14k Tikras auksu lietas. Puikiai graviruotas, hunting. Ausu

te užsukamas Ir nustatomas, vvrisz- 
kas ar moteriszkas. 2 luksztai storo gryno aukso. Niekados nenuslszers 
do nenubbanks. Iszrodo kaip $60 Auksinis laikrodėlis, su daugeliu akme
nų. grvnal amerlkiszka maszinerija, nustato Gvarancija ant 25 metu.

h“' B“rsl°“Miisu preke $0.25.
Mes parduodam tavorus pilnai Juos gvarantuodt-mi. Kam laikrodėlis nepuU

rfeaa visada ezvieže: galviine, vereziną 
ivine ir kiauline, DESZRO8 ir KUMPEJ 
ewiezi ir rukiti pargabenti in garaingiaofiia 
n r’inieziu. Kas karta ateja,

Tae ne peiks.

NESIUNS PININGU.
Duug žmonių serga aut polincijoe, kuri 

pasirodo laike miego arba prie nusiszlnpini 
mo, ir jeigu isz te neeigidis, ji neapleis žino 
gaus kankinusi. Žmones turinti ta liga ken 
czia bemi«ga, galvos skaudejima, pilw<> už
kietėjimą arba netrovinima nervir-zknma, 
viduriu ir nugaros skaudejima ir apsilpneji 
ma litisrku kūno daliu. Jeigu t< kiliose atsi
likimuose reikalauji pagelbos, nesiusk pinin 
gu, bec raszik pas mnne indedamos maike 
o asz atsiusiu tnu aprarzima hz kurio tiktai 
isZbigidisL Adresawok:

JOHN WASEL,
BoxG57 Iron Mountain S Mich

P. Zawadzkis
Gerlauses LietuwiBzkas

SUGAR NOTCH, PA.
Turi eawo krautuweje wiso 
kiu meeu: ewiežia ir rukinta. 
Bwarste tejeinga, mesa ka gar
džiausia ir nuopujkiausia. 
Deairu niekur tejp pujkiu ii 
•kaulu ne gausite kajp pas jin

szuneliii.il


EHIGH VALDEI.
Permainita diena May 18 1902.

asazierei važiui)entusz Najorko. 
tegul ejna ant dipo ant uliezios; Foot of W. 

• 23rd. Cortland t arba Derbrosses uli. Penn- 
sylwanijos fero (laivelio)
Del norineziu waiuol pasazieriniu Ireinu a 
teina Lame hdke ir in taisės wietas: In Penn 
riaven Jeu nt ion, Mauch Chunk, Lehigh
ton, Slatington Catasauqua, Allentown, Beth 
lehem, Easton, Hazleton, Westerly, Delano 
ant 7,58, 10,30 isz rito 5,24 popiet
In Nev York 7.58 10.30 isz rito 5.24 popiet 
In Hazleton 7.58, 10.30 isz rito 5.24 po piet 
In Wilkes-Barre, Tunkhannock, Towanda, 
ūlster, Athens, Waverly, ir Elmira 10,30 
isz rite 5.24, po piet.
In Rochester, Bufldlo ir weslus ant 10,30 
5,24 po piet.
In Scranton 10,30 rite 5,24, po pieL
In Shenandoah, 10,48 iszrito 1,13 7,13 popi 
In Raven Run, Centralia, Mt. Carmel ir She 
mo kin 10,48 isz rito 1,13, popiet.
In Sambūri ant kelio Pennsylvanijos gele 
iinkelio 10,48, isz rito 1,13, po piet.
In Delano ?.58, 10,30, iszrito 5,24,11,15 
popiet.
In Buck Mountain, New Boston, St. Clair 
Pottsville 7,68, 10,30 isz rito 5,24 popiet.

Nedelinis Treinas.
In ParkPlace ir Delano 10,08, isz rito 5,24 

po piet,
In Lofty, Audenried ir Hazleton 9,47 isz 

rito 5,24 po piet
Shenandoah, Raven Run, Centralia Mt 

Ct« nel 10,33, isz rito 7,10 po piet.
Io WilkesBarre, Scranton, Pittston, Sayr 

Rochester, Buffalo, ir in kitas szalis Westu 
5,47 isz rito ir 5,24 no piet, 
, New York ir Philadelphia 9,47 isz rito 
Mauch Chunk ir Easton, 9,47 isz rito u 

<»,24 po piet.
CHAS. S. LEE, Gen. Pass. Agt.

26 Cortlandt Street New York City 
OLLIN II. WILBUR, GenYl. Supt.

26 Cortlandt Street New York City 
A. W. NONNEMEAHER, Div.Pass.Agl

South Bethlehem, Pa

REPUBLIKONINIS TIKIETAS.
Ant Gnliernatorinus 

SAMUEL W. l ENNYPACKER.
Ant Vice Gubernatoriaus 

ISAAC M. BROWN.
<• Ant Kongresmeno 

GEORGE R. PaITERSON.
Ant cenatoro 30 to L'istrokto 

DANIEL J. THOMAS.
Ant Pawietawo Advokato 
CAARLES E. BERGER.

Ant Prokuratoriuos 
SAMUEL GORE.

Ant Pawietavo Kasirriaus 
FRANK C PALMER.

Ant Klarku Sudo. 
ISAAC BALL 
Ant Rekorderio

PAUL HOUCK.
Ant Register io 

THOMAS S. HERB.
Ant Komif-ijoncriu 

FRANK R: KANTNER, 
HORACE REBER.

Ant Kasikiu Inspektorių
P. C. FENTON, ir Ch. J. PRICE:

Ant Biednuju Direktorių
FRED. AHRENSFIELD (3 metu)

HARRY KANTNER (nepab. term.)
Ant Legislatures 1-mo Distrikto 

CHARLES PALMER.
Ant Legislaturos 2-tro Distrikto 

ALFRED B. GARNER.
Ant I egislaturos 3-czio Distrikto 

WALLACE S1TTLER.
Ant Legidaturos 4-to Dhtrikto 

CHARLES A. SNYDER. 
WESLEY CRONE.

JOHN WOODWARD.

Žinios wietines.

PHILADELPHIA & READING R.fi.
Inžiijei naudoje kietas anglis per ka ne būna 

Binirdancziu durnu.

Permainita diena 17.Nov 1901.
I RE INAI ISZ EINA ISZ

MAHANOY CITY:
In New York per Philadelphia 2,47, 6,13 

greitu expresu] 8,]4, If),05 priesz piet; 1,02 
,47 6,46 {X) piet. Nedeloi 2,47 priesz piet 
,02, 3,18, 5,15 po piet.
In New York per Tamaqua 6,13, pr. piel 

1,02, 3,47 po pt. Nedeloi 8,32 pr. pt. 1,02 pt
In Philadelphia ir Reading 2,47.6,13. 814 

10,05 isz rito, 1,02, 3,47, 6,46 po piet. Nede- 
oli 2,47 i. rito ir 1,02 3,18, ir 5,15. i>o piet,

In Tamaqua 2,47, 6,13, 8,14,10,05 i. rito 
1,02, 3,47, 6,16 ir 8,50 po piet. Nedelo 2,47 
8,32 i. rito, 1,')2, .5,15. po piet.
Naujas trejn.’is inPottsville8,50 perTamaqu

Per trumpa kelia in Frackville, St. Clair 
ir Pottsville 6,24 po piet. Nedeloj 3,18 rite.

In Pottsville per Tamaqua 2,47, 8,14 ir 
10,05 isz rito, 1,02^ 3,47, 8,50 po piet. Nede
loj 2,47,8,32 isz nto, 5,15 po piet

In Williamsport, Sunberry ir Lewisburg 
8.38, 9,11. 11,47 isz rito 2,20? 7,54 po piet. 
Nedeloj 4 rite, 3,18, 7,54 po piet.

In Ashland, Mt.Carmel ir Shamokin 4,00 
9,11,11,47 iszrito, 2,20, 6,24, 7,54, 10,20 po 
piet Nedeloj 4,00, 8,18 isz rito, 3,18,7,54 
po piet

InMahanoy Plane 3,38 9,11, ll,47iK-Ht6T 
2,20, 6,24, 7,51, 10,20 po piet, Nialeloj 3,3S 
8,18 isz rito, 3,18,7,54.po piet

-----nrShenahdoaii 3,38 9,11, 11,47 iszrito, 
2,20, 6,24, 7.54 10,20 po piet Nedeloj 3.38 
isz rito.

In Baltimore, Washington, South ir Wes
tus ant B. & O. R. R., Read ingo staeijot- 
Philadelpbia 3,20,7,55, 11,26, isz rito, 3,46, 
5.18, 7,27 po piet. Nedeloj 3,20, 7,55, 11,26 
rite, 3,46, 7,27 po piet.

Apricz to treinai apleidže 24-th ir Chest
nut uliezios tomis dienomis 1,35, 5,41, 8,28 
popiet. Nedeloj 1.35, 8,28 po piet.

Trejnuj in Mahanoy City,
Iszejna isz Philadelphia ir Reading Ter

minal ant 4,30, 8,36, 10,21 isz rito, 1,36, 4,06 
43,5, 6,36, 11,36 po piet. Nedeloj 4,00, 9,06 
isz rito, 4,06, 11,36 po piet.

Iszejna isz New York per Tamaqua 4,00, 
9,10 isz rito, 1,30, 4,40 popiet. Nedeloj 4,30 
isz rito, 1,00 po piet.

Iszejna isz New York per Philadelphia
4.30, 8,00, 11,30 isz rito, 1,30, 4,30, 9,00 po 
piet. Nedeloj 4,30 rite, 1,30, 9,25, po piet 
ir 12,15 nakue.

Iszejna isz Readingo 1,45, 7,00, 10,08 isz 
rito, 12,15, 4,15, 6,00, 8,26 po piet. Nedeloj 
150, 6,55, 10,53 isz rito, 6,00 po piet.

Iszejna isz Pottsville 2,25, 7,40 isz rito,
12.30, 6,10 po pieL Nedeloj 2.52, 7,05 isz 
rito, 2,05 po piet.

Iszejna isz Tamaqua 3,10, 8,43, 11,23 isz 
rito, 1,49, 5,56, 7,30, 9,57 po piet. Nedeloj 
8,10,7,50 isz rito, 2,50, 7,30 po piet.

Iszejna isz Williamsport 7,20, 10,00 isz 
rito, 12,34, 4,00,11?30 po piet. Neleloj 10,00 
isz rito, 11.30 po piet.
1 Iszejna isz Shamokin 1,33, 5,00, 7,00. 9,07 

1,53 isz rito, 2,37,5,41 po piet. Nedelej 1,33 
7,15, 11,53 isz rito, 4,00 po piet.

Iszejna isz Mt. Carmel 1,45, 5,16, 7,08, 
9.21 iez rito, 12,02, 2,42, 5,50, 6,15 po piet 
Nedeloj 1,45, 7,26 isz rito, 12,02,4,01 popiet

Iszejna iez Shenandoah 2,10,5,38, 7,35 isz 
rito, 12,26, 3,09, 6,09. 7,04 po piet.

Trejnaj einanti per Frackville.
Iszejna isz Bear Run Junction in Potts 

ville 8, 10,19 priesz piet, 1,02, 5,10, 6,46 p 
piet. Nedeloj 9,11,11,34 isz rito 3,41 popi

Iszejna isz Mahanoy City in Pottsvill 
<nt 6.24, po piet. Nedeloj 3,18 popiet.

Iszejna isz Pottsvilles per Frackville ant 
17 isz rito, 4,27 7 12 po piet.

— Seredoje buwo paroda 
“Mitchell day”.

— Jau ir sniegas pirmuti
nis seredoje buwo pasirodias.

— Daug žmonių sugrižo 
katrie buwa iszwažiawia, in ki 
tur o turėjo ne kam tikusius 
darbus, bet daugelis ne sugri
žo, ketina da pabūti.

- Pujkios pleszkes padai- 
linos su misingiu pigej pas 
Gruber & Co.

— Dirba rodos ne szlektaj 
nes kajp bus po konferencijej 
taj nežine.

— Da ivis mieste jokio kru 
tejimo ne ira - Štokas pinin
gu.

— Parduosim per trumpa 
lajka, pleszkes padajlintas su 
nikelu po $9.00. Atejkiti pa
žiūrėt pas Gruberi & Co.

— Seredos ivakara ponas 
Mikolajnis isz Plymuoth, ture 
jo prakalba apie Socializmą 
parafineje saleje. Klausitoju 
susirinko pilna sale.

— Po nedelej - diena 4 
lapk. bus iszrankaj vaistiniu 
ivirsžininku. Kajp rodos alemio 
krataj ne lajines.

— -Jagu jau pradėjo geraj 
dirbti, po nogiu da tas ivajs- 
kas ant lauko įvargsta ? Ira 
taj nawatnas dajgtas!

— Kufaraj, walizos ir masz 
neles pas Gruber-Co. E. Centre 
Gruber & Co. 34 E. Centre St ,

* Dinstas pawietawo Kasie ; 
riiius ira labaj atsakantis o ir 
turime aprinkt atsakanti žmo
gų - tuom ira Pranas J. Noo- ] 
nan.

Dingo dvi karves.
Balta su raudonajs ženklajs J 

be ragu, turinti konkala kita 
raudona su baltajs ženklajs ' 

su ragajs. Duokite 
adreso:

538 W. Railroad
Mahanoy City,

žinia ant

St.
Pa.

Isz Lietuwiszku 
Kaimeliu.

ATLANTIC CITY R. R.
rBZoJnn no Chestnut St. ir South St. Ferries

Atlantic City
17.30 A.M. L.
J8.00 A.M. L
•9.00 A.M. E.

f 10.00 A.M. E.
110 A5 A.M. E.
12.00 P.M. E.
14.00 P.M. E.
15.00 P.M. E.
•5 00 P.M L.
*7.15 P.M. E.

Cape May 
•8.45 A M. 
14.15 P.M. 
15 15 P. M.

Ocean City 
•8.45 A.M. 
14.15 P M. 
15 15 P.M.
Sea Isle 

J$7.8O A.M.

♦Kasdiena. C Nedollomis. 1 Sziokiomie dieno 
m t Per Subway, (h) South uli. 4:00adin8 
( luth St. 4:15 (c) South St. 5:30 (a) Sout> 
St l:l». (d) Siutb St. 3:3d. (§j dolerines ek 
• unijos.

To lirzos ėjimo trukiu galite gar.tlo offlBiios 
» I ' and i ii<■ fm St., !•■<■ Chestnut St., 100

><> ' .i.-" «•’ Var’et St

Apie daugiau infurmacifloB ataiazaukite pas 
irtimiausius agentus Philadelphia & Rea 
•ling stacijos arba adresawokite:
W. A. GARRET,

Gen’l Supt.
Reading Terminal.

EDSON J. WEEK 
Gen’l Pass’r Agt.

Philadelphia.

Paskutinis Terminas
Lig szito menesio.

Da parduosime

3 metu Linksma Walanda

TIKTAJ UZ $1.
Po tam terminuj kasztuos3 dol

SHENANDOAH, PA.
— Smagus oras.
— Seredoj buwo Mieželio 

diena, už tat wisos kasiklos 
ne dirbo, priesz piet turėjo di
deli a paroda.

— Paulus Weronskis tapo 
užmusztas per nupuolimą an
glies, o Stasis Maguwskis pa
žeistas Shenandorio kasikloj.

— Seredoj atsibuwo szlu
bas Antano Sakalaucko su pa 
na Agnieszka Kasikewicziute.

— Mažaj Žalnierių liko, nes 
wisi bewejk iszwažiawo.

— Jau szaltelis - nes žmo
nelėj szalczio ne bijo, - turi 
kuro inwales.

— Lig sziam lajkuj mieste 
malszu, ba wisu kiszenej tuszti.

— Daugumas sugrižo, ka 
buwo iszwažiawe ir katruos 
buwo dikaj iszwezia.

— Ne wienam tejp bedarbe 
ir wargas dagriso, jog prižade 
jo patajsa giwenimo. Diewe 
duoki kantribe.

— Po nedelej iszrankaj wir 
szininku.'Pažiūrėsime ar Lie
tuwej pasirodis wirajs ir ar 
iszr’nks sawo tautieti p. Taba- 
ra in legislatura. Juk rodos 
wiei prižada!

— Demokrataj szimet tejp 
kajp dingo, o usz tat Repu- 
blikonaj gaus ivirszu.,

— Szaltelis, daugumas skun 
džesi ant gerklu, o kas nusi
duoda in lietuwiszka aptieka 
p. Kazuno, tas gali po žiemos 
wartajs gulėti, taj bus swejkas, 
jagu giduoles p. Kazuno nau
dos.

Wilkes Mills, Pa. - Oras 
gražus, ne szaltas.

— Lietuwiu ne perdaug, - 
gražej tarp sawes sutejke.

— Darbaj labaj geraj ejna, 
nes pribuivusiem sunku darba 
gauti, ba daugibe ungaru pri- 
garmėjo.

Pittsburg, Pa. - Darbaj 
ne suwis geraj ejna, o taj del 
to, jog daug žmonių priwažia- 
wo, nes kaip rodos pasiretins, 
kaip auglekasese darbas prasi 
dėjo. Dabartės daugibe žmo
nių slankioje be darbo.

Ladd, III. Szafta jau su
tapsi, - pradėjo dirbti.

— Uždarbej widutinej, o ir 
ne sunku darba gauti.

— Lietuwiu ira 17 famili- 
ju, pavieniu 12, gražej pasiel
gė, o taj del to, jog neira lietu 
wiszku karezemu, nes tuoj at
siras, taj welej bus musztiniu 
ir tasimu in prowas.

Hartshorne, Ind. Ter. - 
Dirba geraj ir geri uždarbej, 
jagu kas ne tingi dirbti, tiktaj 
pribuwusie isz Pensylvanios 
labaj bedawoje, kati sunku 
dirbti, ne ira kadaj ne ant bak 
so pagulėti, ba pawieniuj dir
ba, leberiu ne turi, taj usz tat 
ne patinka darbas.

— Ira daug singelu ka no
rėtu paezuotis, nes neira mer
ginu ir kajp tiktaj kokia pri 
buna, taj tuojaus bobele - wa 
žuokite mergeles in czion o ne 
sigailesite!

South Fork, I’ll. - Darbaj 
ne labaj gei aj ejna - iždiiba 
ant nedelos po 2 ir 3 dienas.

— Lietuwiu neperdaug ivie 
ni gražej pasielgė, kiti pa- 
girksznoje pusetinaj.

— Buwo ir wesejle p. M. 
Kan. . . . ant kurios žmonelėj 
labaj pujkej pasielgi, - taj ir 

I geraj.

Ashland, Wis. - Darbaj 
geraj ejna ir gali da uždirbti i 
ne szlektaj.

— Lietuwiu ira neperdaug.
Buwo ir lietuwiszkas sa

lonas, nes jau iszniko isz tos 
aszaru pakalnes! Du kumpa- 
naj uszsidejo, taj palajki koki : 
lajka, pameti ir iszsibostino 
in kitur.---------------------

Springfield, Ill. - Darbaj 
labaj geraj ejna majuose ir už 
darbej geri, nes ir daugibe 
žmonių randasi.

— Oras labaj dajlus.
— Prie szafto susikiwirezi- 

no du nigerej, - majneris su . 
pejlu perpjoivi drejiveriuj ger 
kle ir tas nebagas nespėjo ne 
ant wirszaus iszkelti, numiri, 
tik spėjo pasakiti: “gud by 
poor mother.”

— Szitoje peczeje, szale 
miesto ira linksmas giwenimas, 
- ira dwi lietuwiszkos famili- 
jos ir du pawieni wiraj.

Grand Rapids, Mich. -
Darbaj widutinej ejna.

— Lietuwiu ira pujkus bū
relis - wisi gražej sutejke.

— Buwo kelos wesejles ir 
da bus daugiau, ba uszstoje 
žiema.

— Wisi net džiaugėsi, jog 
Pennsylvanijos anglorej iszsi- 
neszdina adgal prie augiu.

— Kuras labaj buwo bran
gus, taj majoras miesto pasaki 
in angliniu perlonu, jog jagu 
ne palejs kurą pigiau, taj 
miestas uždės marketus anglu 
ir pardaivines pigej. Szedien 
jau ženkliįvaj anglis atpigo.---------------------

Chicago, Ill. - Darbaj ge
raj ejna, - Kas nori dirbti, taj 
darba gauna, o kas ne nori, 
taj slanko po uliezias ir dar
bo ne gauna, o labiause tiekiei 
įa ne gali susikalbėti angels- 
kaj.

— Darbu ira wisokiu o ir 
uždarbej ne ligus.

— Walgomi daigtaj pabran 
g°-

— Lietuviu ira daugibe, - 
ivisokio sztamo, geru žmonių 
ir girtuoklu, ka savo uždarbi, 
pragėrė. Girtawimas del juju 
ira wisukuom!

Bellows Falls. Vt. - Lie
tuviu ira pusėtinas būrelis.

— Darbaj ue szlektaj ejna.
— Ira dwi bažniczios Ajri- 

sziu, taj in viena nori Lietu
vėj su Lenkajs, su rodo pra- 
baszcziaus gauti kuninga, ku
ris mokėtu lietuiviszkaj ir len- 
kiszkaj. Jau susiraszi api 250 
iviru ir ant to rejkalo sudėjo 
50 dol. Turėtu Lietuwej atsi- 
szaukti pas katra isz lietuwiez 
ku kuningu, taj greicziause ro 
da gautu.

Afrikoje tarp laukimu gi- 
wentoju ira daugelis wisokiu 
sztamu, ka turi sawo karalus 
ir karalelus. Tiejej taj waklo- 
naj turi neaprubežuota waldže 
ant wisko o ir ant giwascziu
sawo žmonių- - Tas pats ir 
Europos wieszpatistese dedasi 
kur tamsiause wieszpatiste, 
ten niekiause del giwentoju. 
Po maskolium tejp dedasi, 
kajp tarp puslaukiniu Afnko 
je, o taj del to, jog caras turi 
neaprubežuota waldže ant sa
wo žmonių. O kas wiruczej bu 
tu, jagu lietuwej turėtu sawo 
karalių, taj jagu tas karalius 
ne apsiejtinetu su sawo žmoni 
mi, tejp kajp Afrikoje wienas 
iez karaleliu, taj ne ilgaj ant 
sawo sosto iszsisedetu. Jagu 
norėtu wieszpatauti, taj turė
tu lajkiti daugibe budeliu del 
baudimo smereze sawo pado- 
nu. Ar gal ne! Naje.

Sztaj kas Lietuwoje darosi, 
Wienas ant kito warosi, 
Spendže wieni ant kitu,

Pjuwine kajp tarp wilku!
Per atlajdus musztines, 
Per jomarkus pesztines; 

Su pejlejs kajp laukinėj, 
Seni ir jauni wajkinaj.

Ne kuniugaj ne waldže ne 
gali apmalsziti, 

Indukusius suwalditi;
Kad ir in kalini pasodina 
Bet laukiniu neiszmokina,
Tiek to, taj Lietuwoje, 

Man tas suwis ne galwoje.
Nes ir czionajs ne susivaldo, 
Ir czionajs sawgalwas skaldo!

Su bilem, su rewolwerejs, 
Su pejlejs ir kitokejs inagejs!

Waldžej tas mažaj apejna, 
Ba isz to uždarbis parejna:
Del waldžios: skwajeriu, 

Palicmonu ir lajeriu.
Ba jagu lietuwej nesipesztu, 

Sudžiams naudos ne atnesztu. 
Bjaurus Lietuwiu pasielgimas., 
Kadaj taj bus susiwaldimas!

Nesimokina no Amerikonu! 
No tuju, kajp patis wadina 

pagonu!
Kajp dora giwenima westi, 
Laukini būda pamesti.
Niekas jau ne perdaris, 

Norint ant galwos pasistatis!
Kajp isz warnoš, ne padari- 

si karwelio,
Tejp isz girtuoklio, gero 

žmogelio.
O wiruczej, turime daugibe, I 

“razumnu” ant liewio,
Tejp, turime razumnu, 
Su pilna galwa pelu,

O kajp palejdže liežuvi, 
Taj tauszke ant niek nežiūri! į

Žioplėj nepajso, 
Iszsižioja klauso, 
Peczeis trauko, 

Nesirauko,
Ir rankomi ploję, 
Kajp kwajlis loję!

Jagu žiopliu klausisime, 
Taj dalibuk ne pasikelsime! 
Toli no kitu atsiliksime.
Tamsunajs pasiliksime.

Tejp, mano sakalelej. In 
ezion piibuwia, tinime kožnas 
sawo wargeli wargti, nesiduo
ti prigauti, o jagu kas mus 
prigauna, taj mums buna ant 
giaro - ant pamokinimo. Kajp 
nieko neturėsime, niekas ne 
duos, tiktaj da iszjuoks, o ja
gu kam Dievulis lajmina ir 
turi kelis szimtelius, taj ir nie 
kas ne atims, jagu geroje vie
toje pasideda, kad kokis szpie 
Jus prisitajkias ne paimtu ba, 

Ne wieno dingo piningoj,
Jagu ne padėjo geraj.

Atiduok wajkine kam esi 
kaltas ir kam priguli, taj nesi- 
gajlek.

Guzutes stiklelio saw nepa- 
widek,

Buteli skrinelei turėk, 
l’arejas no darbo ižgiark,

O wajke, nepasigiark. 
Tada busi įvirs ir eztanta, 
Ir ne girtas kajp wanta,

Protą turėsi, 
Ne stenėsi

Ir ne gule«i!
Szedien daug naujienų 

turiu,
Taj ant to ir užbajgsiu. 

Oj kad ne tiejej marszalaj, 
Indijose butu labaj geraj!

MOTORINĖJ WAGONAJ ANT KALNU ROCKIES.
Kanadiszkas - Pacific geležinkelis, pabajge nesenej nauje 

geležkeli Bauff’e, ant kurio ejna tik motorinėj karaj su pa- 
gialba gazolino. Tasaj geležkelis ira naudojamas tik del turis 
tu, kurie pribuna atlankit milžiniszkus kalnus Rockie Moun
tain. Toki wagonaj ejna 25 miles ant adinos.

Kajp bobos į riwerda Jbujzos, 
Ne apeiejna wiena be kitos, 

Tuojaus sniegenas apswajgina, 
Protą suwis atbukina.

Tas dedasi Indiju Territory, 
Kur alaus ne wiskes ne turi; 

Taj toki raugala wirina! 
Ir sawo troszkima gina. 
Boba apswajgusin Iowa nu- 

ejna.
Tuom lajk įvirs isz darbo 

parejna;
Randa boba riaukszcziojante, 
Gulinte loįvoje ir dejuojante.

Taj paemias^wirwe pradeda 
gidit,

O boba piktu balsu klikt!
Tuo pribuiva marszalaj, 

Kajp kokie ivilkaj,
Isz to tankej buna proivu, 

Tarp musu Lietuwiu. 
Ten ira kelios seseles,

Labaj sztarkios bobeles, 
Tos hecu pridaro,

Isz tu wiskas pasidaro. 
Szedien da nutilesiu,

Koki lajka palauksiu, 
Nes jagu nesitajsis,

Taj “Baltruwieni” patajsis;
Ba kajp ta boba nutivers, 

Taj geriau pabars;
Da atidesime,

Ant toliaus, o pažiūrėsime, 
Dalibuk net asž bijau, 

Rodos jau matau;
Kajp bobeles dejuos, 

O “Baltruwieni” koczios;

(Vest Pittston, Pa.
Dabar asz Andrus Masionis, 

duodu Jurais žinotie, Guodoti- 
nas ir brangus Ponie, kad asz 
aplajkiau no Jus wisas tris 
“Linksmas Walandas”, usz ku 
rias szirdingaj dekawoju, ir 
welinu ko no geriausios swej- 
katos ir ilgo pagiwenimo! 
Kad ponas Boczkauskas su
lauktume! iszdawinet sawo lai 
kraszczius per wisa amži! Tej- 
pogi welinu, idant kožnas Lie 
tuwis, dabartės po straikuj už 
siraszitu gazieta “Saule” ir 
“Linksma Walanda”, taj tada 
bus wisa linksmibie ir iszmoks 
kaip giwenti ant sweito.

Su guodone.
Andrius Masionis,

SK AIT I KITE WISI
Ar nori turėti ]»u,jku, 
drūtu ir pigu suta?

------ NUEIK PAS ------

J. Meldazi.
122 S. MAIN ST. SHENANDOAH

Turi sawo sklade daugibe wisokiu cejku 
pargabeniu tiesi k isz fabriku ir pasiuwa 
pujku sutr, pigiau negu kur kitur gali gauli

No $10 ir daugiau
PaMU’.v i lsb“j in kėlės adinas žmogus buna 
panditus. Gulima g».u i ir galnwu ba turi 

visokiu pagatawolu.
Tejpos gi parduoda szipkortes 
aut gerinusiu laj’wu ir ant wi
sokiu kompanijų, siuneze ii 
piningus grejtaj ir ko noge- 
riause. Atejkite pas mane su 
wisokejs rejkalajs o busite už- 
ganadinti.

National

epository o 
the United 

States.

Banka uždėtu 1852 metuese

KAMPAS FIFTH AVE. & WOOD STR. PITTSBURG, Pa.
Mokame treezia procentą no depozitu; procentą galima 

atsiimti kas tris menesai, o piningus kiekviename lajke be‘ 
jokiu notų. Banka ira po Amerikoniszkos valdžios prie
žiūra ir del to piningaj niekieno prapult ne gali.

Siunczia piningus iii visas dalis swieto geriaus nei kiti, 
nes turėdami susineszimus su didžiausiom Europos banko-! 
mis, nesikrejpiame prie New Yorko arba Prūsiniu agentu. 
Per musj^unsti piningaj nuejna in 11 dienu, o 23-ia diena 
gaunam eresitas.
Lajwakortes parduodame aut grejeziausiu lajwu.

Piningus siuneziame ir per telegrama. Del sudėjimo in 
banka arba iszsiuntimo, piningus galite prisiunst per paczta

HASZIKITE PAS MUS LIETUWISZKAJ.

First National Bank
PITTSBURG, PA.

UŽDĖTA METE 18S7. 8UW. WALD. KAM180BIC*.

Chas. H. Woltjen,
212 S. CENTRE STB. POTTSVILLE, PA.

Parduoda Szipkortes iszmajno piningus ir t. t.
BANKINIS DEPARTAMENTAS:

Parduodame bankinius czekius in wisas dalis svieto. Tej- 
pos-gi siunezeme piningus per paczta in tewins tiesiog In 
namus. Parduodamo Money Orderius del 8uw. Wald. 
Kanada ir Mexico dikaj. Mokame procentą ant sudėtu 
piningu.

SZIPKORTES:
Parduodam szipkortes ant wisokiu lajwlnlu kompanijų Ir 
tlkletus už ta paezia preke ka ir glaunam offlse. pagal Je- 
miause preke.

PARDAWIMAS NAMU:
Ar nori pirktie narna arba loir.? atsi'-iauU. in manootHsa

PASKOLINIMAS PININGU:
•Jago jum rejke'piningu ant nupirkimo namo arba ant sawo 
ioeno namo, mes galime jum pagialbet.

Raszikite arba atejklt pas

-^Clias. H. Woltjen, 8<-
212 South Centre Str. Pottsville, Pa.

«AR SLENKA PLAUKAI AR NORI KAD^ 
PLIKOS GALWOS USZZIALTU?

/"'AI. Ira galwo nlelukanu* Ar turi papuczku dedervinių, ar niežuli iszherimua wiaoklu puczkut 
Gal galu a skauda ? Jagu tejn tnj užauki* pa* Prof. BRUN DZA Scalp Spėria Ilsi, kure t«rp wlau irt 

žinomaa ir buna didžiutieenie unesie New York, kurs su j<> glduoltins < uknanczej žmonių paaigeuej* 
Ir gausi wieas informacijas DIKAJ kajp IszBlgidlte, nusiduokite ar raszikite Gauni rodą BIRAJ

Swarbiauses būdas apsisaugot no paweingu ligų.
Wienas gareingan daktaras Ir profesorių Isz Europos lajke lekcijų Bellevue Ilospltale Medeclnac 
Uniiicrnitele iszajszkino kad ligas gidite kajp^: Dusuli, džiova, kosulį sloga, katara, bronkltią 
gerkles skaudeima sunkuma po krutinę, no u/.ezaldlmo gamas Ilgas, su ezej intajsa ■•Oronasal 
com Inhaler” kurs iru padirbta Londone ir wartoU pirmiause per Dr. eo, paskiau kiti daktarai M 
pasekme vartojo ir iii ezi szali pateko, ira patemita per garsingus daktarus kad ligonėj gerlart 
giduoles su ivisoki'ls nuodais, inaiezinius kajp tai: ira wisokiu trueziznu geriamose giduolese kurie* 
sugadina apetitą ivalgio ir alielnaj nusilpnina wisa žmogaus organizma. Taj-ri kad kas užlajkltĮ 
minėta intajea kurs tik kvėpimu iszgidis labjuuse gauta* ligas majnose praszallns wisa prisiwelual 
sistema i.-z plaucziu ir gerkles. Taigi ta Intaisa kad ra*tusl kožnam name, bu jei wiena gali iszgidii 
keletas žmonių nereikalaujant Imti kitoniBZku ir nekasztuotu 1 zduot aaktarara po kelis szijntur 
dolerius už gidima ligos. Kas prisiims sawogera adresa taj iszsinaslme DYKAJ visus apraszimiA 
kajp rejke vartuoti ir kajp apsigint no ligų. Atejkite ar raszikite p-> adresu:

Penketas pasigeri, 
Wiena wajkina nutweri;

In kajli dawi 
Ir da wajtuj padawi.

Bet patis insipajniojo, 
Gawo ko norėjo.

Norint bėdos ne turėti, 
Su musztinem rejk nustoti.

Bus gana!

Tikrai pirma Lietuiviszka 
-4-KARCZIMA>

S. ARBASZAUCKA8.

S
. Užlajkau eztvležia ir gardu ati

set Isz Staluplenu EHu Porter 
dĮlk Isz geriausiu Bravoru, geriausi 

Dekltncl, o Irau visokiomis žoh 
mis Tejposgl kwopanczlu Cl^an 

sz Rusijos Ir Turkijos, Ir Užkandai** stovi pei 
<lsa diena ant stalo tajposgl duodu Lletuvemi 
Msokos rodąs Ir ne lajmeje klek galėdama* 
pigiai batu tik ne psmlrszkit ežio numuro.
1851 K. 2-nd STR. PHILADELPHIA. PA

J. M. BRUNDZA, Chemist
Broadway 220-222 S. 8-th E.I). Bll’KLYN. N V YORK CITY

Duokite Balsa del

Europos
Daktarai
SPECIALISTAI.

C. E. BERGER
Pawietawo Adwokato.

Duokite Balsa del » 

Trank J. Noonan 
-ANT- 

Pawietawo Kasieriaus.

J A.Mandura
135 S. MAIN ST. — SHENANDOAH, P* 

Didžiause ir Pigianse Fabrike 

Cigaru : ir: Paperosn
------ TEJPOS-GI------

Parduoda wisckias maklakningea Ir nįk» 
tingus dajgtua del kataliku. Parduoda tik 
taj del sztorninku ir perlonams. Grometef 
ir orderius galite pas mane raszit norint/ 
kokiam liežuvi.

nn. j. sovrcoFF. n*. J- eonas.
Tikri'., daktarl rk«m kzllrlmegal pasiekt tik tokia daktarai,, kuria llgeanl laika aawo glweulma 

perleido ant tirineiniu. Musu datirimaa givuoja no 15 metu ir didžiausiuose Europos Dgon u 
ežiuos Esamo daktarais, užtvirtintais Berlyno, Wiedniaus ir Warszawos medicinos akademijų 
Turime ’ejpgi paliudimue isz kožnos walstios szio kraszto. O kad gidem tukstanezius žmonlo 
zajp senam k rajui tejp ir sziczla su laimingiausia pasekme, tai esam ir dabar pasirenge iszgidit kot- 
aa liga, kutik gal patikti žmogų. Ka? ar branginat sawo givasti ? Ar norit but sveikais per wiei 
jau., giwenima? Ar mioiinat, kad negerei ilgai lauk? O dėlto nelaukit ilglaus, bet gidlkites pasilak 
tarus, kurte supranta juo kalba ir broliszkai prijauezia jueu kentėjimus.
iriA,, -.t'if-oi .n.-.*.. Jeigu sergate ligom, paeinanczlom no iszdykumo arba užsikretliiic

-J JpjyT| iS/jDII jeigu jeszkot pagelbos pas daktarue ir jos neradot, tada men neria 
Al O:L- ll I I I ICcilAJ. pasznckct apie ia. Ligoniui lazduosiu! tejsinga kontrakta, kad tu 
retu kuom mus laikit. Kiekvienoj ivletoi ligonius atlankome.

Gidome ir iszgidome:
Szaltl, Dusuli Neuralgia, Plakimą szlrdics, Pilvo Ilgas, Rcumatlzma, Moterių silpnibcs. Neini- 

Ji, Paralyžių, Džlcva pradžioj, Ir visokias viduru ligas. Tcp-gl Waiku ilgas. Ligas kraujo, lakr 
tu, Nzv. Vito szokl ir tt. Su didžiausiu atsargumu gidome Oda ir Slaptas ligas ablejlu Heilu- 
Užmokestis labai maža,o gldaolcs, kurias pats sutajsom ir gabenam isz Europos dovanai.

DR. J. SOUPCOFF & DR. J. COHEN,

ne

Duokite Balsa del

MEM
ANT

KONGRESMONO.

Duokite balsa del

D. J. Thomas
...ant* ..

SENATARO 30 DISTRIKTO.

WISKAS UŽ $1.00
JZ A R PHQ labai bjauriai iszrodo antranki! Rrlil I Uj ir pagadina ju dailumą. Atsiusk 
25c o gausi gyduole su kuria jas visiszkai nu- 
gydysi trumpam laike ir neliks jokio ženklo.
ORpUŽ baksuka medegos kuri iszlma ko- 

czysczlausiai visokias plemlas isz dra
panų ir visokiu drabužiu. Koznarn reikalinga.

STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS 
moteris persimaino in vyra ir vėl atsimaino. 
Tu pats ir tavo draugai prisikiszo žiūrės o no 
supras kaip tas pasidaro. Kožnas pamatęs no 
atsidivija ir laužo galva kaip tas persimaino. 
Kur tik kas pasisuka suszltu paveikslu, tai 
krūvos apstoja ir vienasper kita lipa norėda
mi pamatyti. Vertas 82, bet kožnam nusiusiu 
po viena ant sampelio už 25c.

MAISZA JUOKU
Atidarai skooziuliuke, parodai visiem jog yra 
boliukc, uždarai, atidarai o boliokes jau nėra. 
Gali Juatrastle kito kiszeniuje arba kur tik 
nori. Teipgl kožnam gall duotie in rankas del 
peržiūrėjimo, vistlek nesusoks. Labai lengva 
nuveikite. Preke su aiszkiu pamokinimu 25c.

J. SMAI.LWOOD,
1297 S. Spaulding Av. Chicago, III.

Offisaj ir valandos priėmimo:
806 PENN AVE. I 

ŠIRMAS AUKSZTAS. PITTSBURG, PA. | 

No 10 ryte Igl G vakare. ;
«<drliumis no lū igi 2 po piet. |

Markeli Building.
No 0 isz rito Igi 8 vakare.

Connellsville, Pa.
142 P1TT8BUBG STK. COR APPLE

Duokite balsa del

-----ANT------
REGISTERIO

Balsuokite usz

P. C. PENTON.
— ANT —

Inspektoro Kasikiu.

LABAJ PUliBJ PADAR1TJ 
I’AlVEJliSLAJ ISZ MAŽO 

NAT DIDEJLO.
Mano dirbtu*ėjo dirbasl pawejks'nj tiktai si 

illeiinc farba. pastelinėj Ir kas nori turėti imjkue 
r dideli sawo paivejksla. taj lez mažukes fotogra 
IJi-s. kad ir ani Mekes nutrauktas, mano dirbtu 
vej-»dir .asl dideli pawrjkslaj kokius kas nori su 
įlenkiu anreduln. irtditnczlu in kraju be remi 
>agal gerlaii.-e epą a' a. Turiu mano dirbtuvėje 

portretus Witaudo, Adomo Mlckewicziuus, 
Ii. KlukeiiIrzlaus ir kitokiu dldvlru gatavos, ka* 
ori gali gauti
rautieczoj! nesiduokite bile kokiam fuszerio* 

curie ne extant padarili pawejksla kajp rejke. 
I'uketancziue pnwcjkelu jau prlatarziau <lel 
visokiu Ipatu irtas taj Ira geriause paranka o Ii 
laivlninkuj fotografiniu dirbtuwlii man durba 
>awedlneje. Taiilleczej szeipkite eawiezkl. 
utresanokite:

MIKOLA GANO-

182 GREENPOINT AVE. BROOKLYN, N. Y.
1d bkullclno pawleta atsilankau kas tris nedeloi 

r apsirinkau tajees wietas kuriose priimu ord 
lūs: Shenandoah’e pas: Ch. Raclzewlczlu L 

■*ro£. J. Zemajti,
Mahanoy City pas: i’rof. J. Jurgelevlcziu.

Gilbertone pas: H. Ragažlnska, 
Minersville pas: p. Str .wlnska.

[DABAR IRA LAIKAS 1̂
QQCCXXXXXX>OCXXXKXXXX>'X>GOGOO OQOOOOOOOGOOOOOUOCXKXXXKX)

Pirktie pigiu dajgtu, nes po 
<; strajku wela pabrangs.. . .
k Turime daugibe visokiu vežimu- 
Xku del wajku,kurios turime kanecz 
išparduot. Wiskas muso sztore ira 
gsumažiuta kone

I PUSE PREKES 
gWisoki naminėj rakandaj, karpetaj 
sir peczej. Tejpos-gi turime pecziu 
sisz antros rankos kone nauji.

x oooooocxxxjixxxxxxxxxxxsoooooooococceocsooaooocxjooooo
| Richard Q.uinan,
$201-205 W.Centre St. Ma hanoy GPa. ;
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCCXXXJOOOOCOlXICXXiOOOOOOOOOO'

BRUKUOJAMOS ( 
IR RASZOMOS I

LIETU WISZKAS

T. KWIETKAUSKAS.
314 W. Centro St. Mahanoy City 

Pujkei plaukus kerpa ir 
jangwaj skuta bardzaa.

fieriause uszejga
del Lietuwiu pas:

Kaži. ZWINGILA,
58 Hill St. Cleveland, O.

Užcjkltc wIkI Lietuwej ant gardaun atuczio Ii 
taros arielkos. Apart to gausit visokia rod a 
'ejkaluose sudo ar ape darbus. Jagu kas Iri kur 
ribualt ne užiulrazkit ape nano tautieti. gj.g

Raszoma maszlna (type 
writer) turi turėti kiek 
Wienas žmogus ar priwta 
nas ar kupezius, nes lajsz 
kas paraszitas su raszoma 
maszina grąžei iszrodo ir 
kiekvienas gali jin perekaj 
till. Mes turimo raszumu 
maezinu visokiu prekių 
kajp taj :už|1.00t užl.50; 
už 83.601 už 85-00 j už 
86. 601 už 810.00 irbrange 
enlu. Mes tejpgi parduoda 
me visokius taworus, 
angllszkas kningas Ir lietu 
wlszkas irlebklazkas BĮ- 
blljas Ir Naujus Testamen
tus. Bibllju turime daugiau 
kajp szlmta kalbu. Jeigu 
kas nori gaut katalioga ar
atsaklma ant gromatoa turi indetl etemii už 2 cetri'i.

Globe Mercantile Exchange, 309
- —uoklte ant ro 
ALBERT g. gi

No. SS

JXTERED AT THE MAITA- 
UH, pa., POST OFFICE, AS 
ĮOSD CLASS MAIL MATTEL

— ».on—
|«l<m k«U........ .. ...................
| Oola i™ kirtus................................
| Colis sol trijų menesiu...................
| Colis m' --------——.......3rul

priūži spgurinhssi ni coli butu

IV“

RtF' Dangau kaip 
30 metus IszmcEiatas!

' Dr. RICHTERO

wlsam svietui žinomas

“INKER” Ma,ir
PAIN EXPELLEE

yra geriausia gyduole nuo

Rheumatizmo, 
Neuralgijos, Sausgėla 
Strėnų Skaudėjimo ir

ir visokia Rheamatiszk 
skaudėjimu.

u 26c. ir 60c. pas wisu. 
aptiekorius arba

Į F. Ai Richter & Co.
L 215 Pearl Street,

New York.

H KAS GIRDEI

Kožnas, ka buwo i-z ki 
anglu iszvažeivias in 
taj eugiižineje adgal. B 
kožnas paliko po saivini 
atminte, ba pridirbo klai 
wienas, miskriausdamas 
nie. Daugumas wiru ne 
gaut gazietos, ba ivisoke 
sbajs no paczto pawog 

, Ne grejt žmonelėj kitu .
da, in kur tiktaj strajke 
wonnwikia, ilgaj ne už
< -------*-------
Wienas isz amerikonii 

woeziu studijuoje Bild 
nniwersitete.. Prūsuose, 
ka liežuivi. Diewe pade!

Iszrankaj wirszininki 
wieta ir stejta aUibun 
dien. Katrie jau esate c 
lejs, žinote kokios sza! 
Litis.

Konferencije Wash 
atsibuwineje, kajp ilga 
sis, ne žine o kajpusz: 
tejpogi ne žine. Tiek 
dirba, tuom lajk api 1 
na Pardijau ir Kakso 
se dedasi po senowibej 
angt darbininkus kajp

Angles prabango 51 
I ant tano. Kompanijos 
I wo atlups.

“Živajgždiniukaj” 
ėmėsi ant spasabo lipi 
sziinus, ant kitu lajk 

S Dabar-tes praejtame, 
re duoda pipiru “\ 
usz Diloni ir, sawo at 
se “del sawes”, sti 
“Saule” turi daugibe 
ju, (mat, sawo ‘ 
žwajgžde” prie didej 
tu priskajto. Giwalt! 
‘žwajgzdorej”, kad 
ant žodžiu, (ne isz pi 
wido), jog: “Com 
panve cr< scant, dtsi 
ximae dilabuntur." 
“živajždininkaj” ne 
taj ižguldisime lie 
“Sutajkoja maži da; 
nesutajkoje didžiau 
wa.” Api taje rejki 
xima” ne užmirszkit 
kalkite in'sawo gali 
simalszinkite norint 
nesirodikite elispots 
nekite “oleum sa 
“žwajgždinia lamp: 
užgestu, darbszauk 
wo “kurpolu” ant 
dinvos” ir naudok 

•1 siu “tamsibes žm< 
■'-į kajp augszcziau

__ J




