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Kas girdėt ? Isz Amerikos.
Sunku žinot api darbus o ir 

ateite. Kaip kur nevos prade 
jo dyrbt,-tai velei žada gerai 
dyrbt, o tuom laik da vis nie
kai ir gana. Piningu ne pas 
visus yra; katras paczedus ir 
gera darba turi, tai keli szimte 
lei užsibaiki, bet daugiau yra 
ir tokiu, katrie vos susidūrė 
no pedes lyg pedei. Ant far- 
mu darbu yra pylnai, nes kas 
iszto, kad ir darbinyku perpil 
nai. Api Najorka moka farme 
rei del darbinyku po 8 lig 9 
doler,, o Nebraskoje Wisconsi 
ne ir kituose Stekuose, teip 
pat. O ka daryt ir tai gerai,- 
kaip neyra baravyku, tai ir 
lepszes geros!

Del kelolekos sulaikėme ga 
zieta. Ka daryt, reike taikytis 
prie tiesu.

Szita menesi 27 diena Lie
pos sukaks 20 metu kaip ga 
zieta “Saule’’ iszeitineje. “Sau 
le” eis ir tolaus, tiktai su taje 
permaina, jog Redaktorystia 

'apims p. Vladas D. Boczkaus
kas sūnūs tebyrio Ižduotojaus. 
Žinoma, jog ir senasis redakto 
rius pasibrukias rankas ne se 
dės ir kojų ant lentynos ne pa 
dės, lyg smert turės užsiėmimą 
prie “Saules.’’

Szlektu laiku ne bus, pra
dės dyrbt velei. Darbus truk
do politika-renkimai preziden 
to, o tas buna visada, kada tik 
buna renkimai prezidento. Fa 
brikai tuii pradėt darba, nes 
to reikalauje ezionaitinei gy 
ventojei. Szedien z'moniu ne 
pabaidys su bedarbe, nes ir 
valdže Suv. Steitu pamati, jog 
su žmonimi turi laikytis o ne 
su milioniereis, kurie yra kaip 
kirminai kenkenti del ran
do. Tebyris prezidentas Roose 
veltas pradėjo ragus laužyt 
del tuju kirminu- nevidonu 
žmonijos, o Jio inpedys Taf 
tas laikysis to sistemo pradėto 
per prezidentą Roosevelta.

Sze nedele Readingo angle 
kasės dirbs tris dienas. Ar yl 
gai teip bus? Su szeimynele 
žmogui sunku ižsiriest. Juk ir 
pavieniu yra tokiu, ka vos su 
pede susidūrė.

Yra tai kompanijos iszroka 
vimas, kad darbininkai lyg at 
einanczio aprilaus nubiednyt, 
o kad paskui Unijas sulaužyt 
ir mokeste sumažyt.

Juk ne ant ko kyto partrau 
ki Steito konstabulerius ir da 
raitelius, kad karte straiko ser 
getu kasyklas.

Pajieszkau vietos eteite I'lli 
nois arba Indianos kur yra ke 
Ii desetkai familiju Lietuviu 
ant uždėjimo Šaltino, arba mel 
džiu atsiszaukti kas turėtu ant 
pardavimo, po ezuom adresu :

Mr. J. Januszaitis,
Box 686 Collinsville, 1’11.

Ant pardavimo.
Hotelis su septimom famili 

jom. Randos atneeza $100 ant 
menesio. Yra labai gera vieta 
del Lietuvio. Ant Water ir 
Wsggin ulyczios New Phila 
delphia. Atsiszaukyte pas;

Cbas Melavage, 
Contractor (J u)

St. Clair, Pa.

— Turiu 500 f irmų ant par 
davimo prekes nog $500 iki 
$2.500. Del platesniu žinių at 
eiszaukit pas:

Frank Urban,
202 Wharton St.

Philadelphia, Pa.

ISZ BOSUOS, LIE.
TUVOS IR LEN

KIJOS.
Letenuosia žmogaus 

žverio.
Laikrasztie “ Rusekoje Slo 

vo” randame korespondencije 
isz Charkovo, apraszant api 
nepaprasta piktadaryeta.

Spaliaus meneeije pereita me 
ta, atvažiavo isz Moskvoe in 
Charkovą jauna, puiki mote 
re, pilna drūtumo ir sveikatos, 
artistka Naroyicziene. Turėjo 
kokius tai privatiszkus intere 
bus Charkove bu advokatu Ko 
lyezkinu. Ne žine isz kokios 
priežasties artistka apsigiveno 
pas Kolyszkina ir prapuolė bu 
vis isz akiu savo giminiu ir pa 
žinstamu.

Net tik priesz menesi proku 
ratorius Charkovekio apskriti 
nio sūdo aplaike nog studento, 
givenanczio tam paežiam na 
me, ka ir Kolyszt i ia°, daneszi 
ma, jog givenime Kolyszkino 
darosi nepaprasti dalikai, jog 
galima g’rdet stenėjimai mote 
riesverkemasirplakimai, rodos 
su botagu. Matyt jog ka toki 
marino, bado, ba nuolatos gali 
ma girdėt vyksmą: “valgyt 
duokit!”

Prokuratorius paliepė pada 
ryt isztirynejima name Kolyez 
kino. Vienam pakajuja ant 
antro augezto, rado nuoga mo 
tere, iezdžuvus kaip szeszelis. 
Iszrode baisei. Nuvargus isz 
balus, su sutemtais plaukais, 
gulėjo ant lovos ir graudžei 
verke. Ant purvinos lovos ne 
sirado pales ne paduszkos. Pa 
kajuje buvo neiszpasakita 
smarve. Veidas ir dalis kūno 
buvo aptepti meszlu. Suriszto 
se rankose laike ezmoteli duo 
nos. Ir policije pripratus prie 
visokiu atsitikymu, ne galėjo 
susilaikyt nog susigriaudini 
mo.

Pasirodė, jog toji motere bu 
vo artistka Narovicziene.

Ant klausimo policijos atsa 
kinejo su verksmu ir juoku.

— Gal ponia mueza?-už 
klausė kamisoriue.

— Musz>!
— O valgyt ne duoda?
— Ne.. . . Ant meiles Die 

vo, valgyt, valgyt, duokit 
man!- pradėjo melst.

Kada padavė jai duonos, 
mėtėsi ant jos žveriszkai. Ne 
laiminga pakele nog lovos, api 
prausė aprėdė davėjai szmo 
ta mėsos. Nes ir tai per mažai, 
da praeze daugiau.

Kolyszkinas, iszaiszkino jog 
Narovicziene yra jojo ligone, 
pribuvo isz Moskvos Spalaus 
menesi ir apsigiveno pas jaja. 
Po tam gavo svaiguli. Tada 
pradėjo jaja gidyt namie. Ple 
sze ant savias drabužius prr ka 
paliko jaja nuoga. Teip teisi
nosi rakahs advokatas.

Locninyke namo apsakė jog 
Spalaus meni si iszrandavojo na 
ma del Naroviczienes, iezrode 
tada sveika ir buvo puikei ap 
siredžius. Po tam tankei girde 
jo pakajnosia muszima ir mel 
dima: "Sasza ne muszk!” Ne 
norėjo duoti žine policijei ba 
niekas ne norėjo kieztis in ne 
savo reikalus.

Tuom kart policije isztirine 
jo jog poni N. Yra turtinga 
motere, yra locninyke didelo 
turto ir puikaus namo Kryme.

Nėr ko stebėtis jog Koliszki 
nas jau piieez tai iszgavias isz 
N. daviernasti, stengėsi apimt 
visa josios turtą priverstinai.

Kaip rodos tai nieko tam ra 
Balui ne bus ba givena priete- 
lingai suaugsztais czinovnikais 
ir turi tenais didele in tėkmė 
terp ju.

Gaisrai.
Boston, Mass.- Praeita Sere 

da ugnis sunaikino ketvirta da 
Ii miloB gar-laivu prieplaukų 
prie krantu mariu East Bosto 
ne. BleJies buvo padaryta ant 
pus- antro milijono doleriu. 
Vyras ir motere pražuvo lieps- 
nuose.

Pittsburgh, Pa, - Praeita 
Utarninka gaisras sunaikino 
keletą dydeliu kromu mieste 
liję Carnegie. Bledies buvo pa 
daryta ant 70 tukstancziu 
doleriu.

Laikai pasigerins 1910 
mete

New York,- John W Gates 
turtingas žmogus ir locninin 
kas daugelio geležinkeliu, 
prieez iszkelavima in Europa 
szia sanvaite, padavė savo 
nuomone kas-link blogu laiku 
Ame rike. Sako jisai: kad ne 
greicziaus galima tikietis gėrės 
niu laiku lyg 1910 ar 1911 
mete, tada visos dirbtuves pra 
dės dirbti po senovybei ir geri 
laikai vėl sugriž.
Moteres masziernoje sn 

raudona karūna
Los Angeles, Gal - Szimtas 

moterių, ne?zi raudona karūna 
su paraszu “socialine unije mo 
teriu” su bombardavo czionai 
tini kalėjimą miestini, provijo 
si josios, jog nori pasimatyti 
su savo draugais uždarytais ka 
lejime už garsimma kalbu ant 
ulycziu be pavelijimo valdžios. 
Policije pavėlino pasimatyti mo 
terem pasimatyti su “draugais’. 
Vienok neapsiejo be vainos su 
liežuveis-moteriu su policije, 
kada norėjo del kalinynku in 
teik kvietkas ir vaisius. Mote 
res pasaki, jog ijosios nieko ne 
paiso ir kalėjimo suvis nesibi 
jo.

Po žeme 90 adynu.
Nashville, Tenn.- John Ro

bertson, jaunas persižengelis 
stengėsi pabėgt pnesz valdže ir 
pasislepi skylėje po grindimis 
kalėjimo Piktadaris mėgino 
iszsikast po siena .kalėjimo ir 
iszsigaut ant velnystes, nes vi 
sas vietas apstati sargais.

Piktadaris persėdėjo žemeje 
90 adynu be valgio ir ant ga 
lo isz lyndo isz skyles, nes 
mate jog ne pabėgs.
72 užmusztu, 2,730 pažeis 

tu per 4 tu d. Liepos.
Ch’cago- Pagal surinktos 

atskaitos isz visu szaliu Ameri 
kos parodo kad laike apvaiksz 
cziojimo 4-ta d. Liepos per vi 
sokias nelaimes isz priežasties 
szaudimo ir iezleiJimo ugnies 
tapo užmuszta 72 ypatos o 
2836 tapo apdeginti ir sužeisti.

Žydai Newjorke
Žydai Najorke daug padare 

gevalt! Laike dvieju nedeliu 7 
žydai ir 2 žydelkiutee perejo 
m katalikus. Terp juju du žy 
dal ir viena žydžiute prisipaži 
no jog yra lenkais. Badai vy 
riaušes rabinas isz tosios prie 
žaetes liepi visiems žydams pas 
ninkaut. Szeme laike Najorke 
yra 750 tukstancziu žydu, o 
i»z tu tankei pereina m katali 
kue. O labai daug žydu yra be 
jokio tikeymo, o tu yra 150 
tukstancziu. ydai api juosius 
sako: ‘ Uj! tai ne ezuo ne kate, 
tiktai no visu atlyke!”

Ežys! Ežys! Ežys! Ežys!,
Lietuvi balandėli, nelauk ne 

valandėlė su užsisakymu “E 
žio”! Dek dolereli in koperteli, 
siunek m “ Ežio” lizdeli, o tuo 
jaus “Ežys” pas Tave parep 
lios per jūres- marias, per kai 
nes genas tiesio in Tavo stu 
bele ir palinksmins Tavo 
nuvargusia szirdele. Paraszyk 
aiszkiai savo adresa ir ant ko 
perto eziteip užraezyk:

Europe- Russia. Vilnius, 
Antakalnis, V.- Goepitaline 
No 1, 3 “Ežys”.

Priima adgal mergaites 
in universitetus.

— Maskvos universiteto 
profesorių taryba nutarė pra 
szyti ministerio Szvarco palik 
ti universitete mergaites, kad 
jos ir toliau galėtu mokyties. 
Mat tas ministeris neseniai isz 
leido aplinkrašti kuriuo prasza 
lino isz visu universitetu stu 
dentes, kurios laisves laiku in 
gijo teise pastoti in universite 
ta. Pirma ju ten nepriimdavo. 
Taigi tas ministeris nori, kad 
vėl butu teip, kaip seniau.

Kazaniaus universiteto pro 
fesoriu taryba irgi nutarė sius 
ti deputacija pas minieteri pra 
szyti kad palikt) universitete 
liuesus klausytojus, kaip vy
rus, taip ir moteris

Gaisras Keidalnuose.
Kaunas.-Keidainiu miestely 

je buvo gaisra“, laike sūrio 
sudege 74 gyvenamosios trio 
bos ir 60 negyvenamųjų trio 
bu; sudege monopolis, sargybi 
niu butas, antstolio butas ir 
žydu mokykla; nukentejo nuo 
gaisro pacztos-telegrafo stotie, 
kazarmes ir bažnyczia. Buvo 
iezszaukti gaisrui gedinti ugna 
gesiai isz Kauno ir isz Sziau 
liti, nes vieni vietiniai ugna 
gesiai neiszgalejo kovoti bu 
ugnim.

Blogi laikai Peterburge.
Peterburgas.- Szimet eun 

kus metai ir darbininkams ko
voti su savo prispaudėjais fa
brikantais: nebeteip lengva 
etraiku isz reikalauti padidini
mo algos arba sutrumpinimo 
darbo laiko. Teip, Peterburge 
per gegužio menesi straikas bu 
vo padarytas 20 kartu, o lai
mėta tik 4 kartus.

Pastaruoju laiku kilus be 
darbei, naujai atkeliavusiuju 
Peterburgan darbininku pade 
jimas pasidarė labai blogas. 
Darbo jie tankiausia negauna 
jokio; skursta vargeta, kone 
isz bado mirezta. Peterburgo 
szelpimo draugijos teipogi ne 
begali visiems bedarbiams pa 
dėti arba kuo nors suszelpti. 
Beto ir vietiniai darbininkai 
labai kreivai žiuri in naujai at 
vykusius, nes szie pastarieji 
tankiausiai nesusipratę ir sutin 
ka diibti pigesnėmis salygo 
mis. Buvo atsitikimai, kad se
nieji darbinikai musze naujuo 
sius už užlindima už akiu.

Blcdingi ledai.
Tiflisas.-Dideliais ledais ir 

lietum Gori ir Acbalcicho 
pavietuose užlieta ir sunaikin 
ta sodnai, nuneszta namai, nūs 
kendo daug gyvuliu: nuosto
liai dideli.

— Aleksiejevo-orlovo ir 
Zojevo valscziuoee ledai iszoiu 
sze 1,280 deszimtiniu javu; 
nuostoliu padaryta ant 52,000 
rb. Zujevo kaime vejas nuple 
sze apie 30 stogu.

Panevėžio ir Ukmergės pavie 
te ledai iszmusze rugius ir va 
8aroju. Labiausiai nukentejo 
Penevežio, Pumpenu ir Suba 
cziaus varpijos.

Mirties bausme.
Per paskutinius tiejus me 

tus Lenkijoje buvo 300 žmo 
niu sušaudyta ir pakarta.

Szimet gegužio menesyje bu 
vo 71 mirti pasmerkimu. Tiek 
žmonių negalabydavd ne Mu 
ravjovas malszindamas Lietu 
vos sukilėlius.

Apiplesze pacztu.
Irkutskas. - 10-ame varste 

nuo Sreteneko apipleszta pacz 
ta; piktadariai ezaude isz szau 
tuvuir sužeidė du laiszkavežiu. 
Atimta isz laiszkavežiu (kra 
sininku) apie 4 pudus aukso, 

liszviso apie 67,1 25 rb.

Badas kerszina Odesoje.
Odessa, 7 July.-Szi met 

kvieczei suvis ne užderėjo, ba 
nupuolė no 25 igi 50 procento 
mažiau ne kaip pereita meta. 
Amerikonuzki fibiibontai vi 
-okiu ukiszku maszimu ne no 
r; dastalit užkalbinimu. Kup 
czei kviecziu ir jevu tvirtina 
jog badas bus didelis.
Naujas amcrikoniszkas 

konsulatas.
St Petersburgas, 7 J nly.- Ru 

sisz’ias randas davė paliepima 
Suvienitoms Valdiboms ant už 
dėjimo konsulato Onuske. Yra 
tai vienatinis konsulatas terp 
Moskvos o Vladivostoko ir la 
Pa i svarbus.
7

Sukaktuves Tolstojaus 
gimimo.

Moskva.- Szimet rugpjecz’o 
menesi sukaks 80 metu nuo gi 
namo dienos garsaus rusu ra 
szytojo L. Tolstojaus. Ta die 
na žada iszkilmingai apvaiksz 
czioti ne tik rusai bet ir visos 
kitos apszviestos tautos. Keti 
natapat padaryti ir Moskvos 
gyventojai. Bet to nenori tik 
rieji rusai arba juodaszimcziai: 
jie nekenezia Tolstojaus už tai, 
kad szis savo rasztuose labai 
peikia blogus vyriausybes ir 
dvaeiszkijos darbus, o tikrieji 
rusai da gražesnius darbus da 
ro. Tai gi jie, iszgirde apie ta 
iszkilme iszleido atsiszaukima 
kviesdami neprisidėti prie jos, 
visaip niekindami L. Tolsto 
j: us valda.

Bausmes mirtimi.
Per viena eanvaite suszaudy 

ta arba pakarta 18 žmonių,

Kirmėlės
Žiemos vakaru kraszte atsi 

rado taip daug kirmėlių, kad 
vietomis užklojusios visa gele 
žinkeli, ir traukinei nebegali 
paeiti. Sodininkai turėsią daug 
nuostoliu.

Eina pesezias per
visa žeme.

— Sziomis dienomisatkeliavo 
in Peterburgą, žmogus, kuiis 
peszczias iszvaikezcziojo daug 
kelio. Jis yra gimęs Italijos 
žemoj, jo vardas Fanni Džijati 
no. Jis jau teip keliauja isz 
vienos žemes in kita ketveri 
metai. Dabar atėjo isz Egipto, 
paskui keliaus in Suomija. 
Szvedija ir Norvegija.

Bledingas gaisras.
Dinaburkas.- Czia isztikro 

didelis gaisras. Daug neturtin 
gu žmonelių paliko be stogo 
be duonos kąsnio. Nuostoliu 
esą apie pusantro milijono rub 
liu.

Padrutino durna
Durna ir Vieezpatine Rodą 

padrutino pastanavijimus žmo 
nijos universiteto Moskvoje 
ant kurio audėjo pinigus ne se 
nei numirias jenar. Szenovekis 
(Lenkas) 500 000. universitetas 
liks atdarytas ateinanti rudeni

Baisus darbas motinos.
Žmonele suspausta badu 

Kersonskoi gub, su kirviu nu 
kirto galvas del penketos savo 
vaiku. Likosi aresztavota ir 
pasaki, jog ne galėjo žiūrėt 
ant badaujeneziu vaiku.

Pigiai!!!
Ant pardavimo dvieju piont 

ru mūrinis namas, kuriam tal
pinąs hotelis, salonas ir Hale. 
Puikus biznis ir puikus intaisi 
mas. Vieta viduri miesto, bu 
na lietuviszkosia rankosia nok 
25 metu. Preke $25 000 pini 
.gaiš reikia apie $15 000, ba 
reeztas gali pasilikti ant mor- 
gecziu.- Atsiezaukti pas Paul 
J Schmidt, Attorney, Wilkes 
-Barre Pa. Liming Building.

(AS °1)

Isz Liątuvos>
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Trumpos žinutes isz myli 
mos žemutes.

Surankiojo ir prisiuntė 
Draugas.

Lietuva, lietuviu tėvynė, po 
garsios japonu su masko 
bais kares, atgavus spauda tru 
puti liuosiau atsikvėpė. Bet 
iszkilusi tuojaus po tos kares 
revoliucija, vėl tai Lietuvai 
skaudu smūgi uždavė. Masko 
liu valdžia Kaip visur, kaip ir 
Lietuvoje iszsykio buvo labai 
nusigandus, bet paskui pradė
jus Kovotojams svyruoti, vėl 
ieztiese savo geležines rankas 
ir skaudžiai pradėjo cziupineti 
sau neprielankius ir nepaklus 
nius payaldinius. Prasidėjo su 
ėmimai, persekiojimai, žudy
mai ir 1.1. Taigi pat daug Lie
tuvei skriaudos dare visoki isz 
“ciciliku” pasidarė pleszikai, 
kurie kad savo alkoholiaue isz 
troszkusias gerkles degtine ir 
alum užpilti, iszpleezdavo ne 
karta isz vargdienio žmogaus 
paskutini skatiką. Tai buvo 
laikai! Skriaudė maskoliai, 
policija, kazokai, skriaudė ir 
eaviejei, kurie priesz revoliuci
ja ar jau jai prasidėjus ne vie
na karszta žodi pasakė, kurs
tanti ramius žmones sukilti.

Sunkios, skaudžios dienos 
buvo,

Dar sunkesnes pasiliko... 
Nore valdžios namai apgriuvo,

Bet ju pamatai paliko..
— Pernai Lietuvos dievuoti 

žmoneliai labai džiaugėsi, Die 
vui ir karaliui dekavojo, kad 
galėjo su visoms bažnyczioe in 
rednems, didžiauee pulkuose 
giedodami szventas giesmes 
vaiksztineti iszkilmingai isz 
vienos parapijos bažnyczioe in 
kita, o tarp to in Vilnių, in 
Szidlova ir in kitas stebuklin 
gas ir lietuviu ezirdime bran 
gias vietas. Bet szimet iezlei 
dus gubernatoriams paliepima 
užginanti tokius pasivaikszczio 
jimus, dievuoti žmoneliai la 
bai nuliūdo ir labai pyksta už 
tai ant masKoliu valdžios.

— Szimet in Vilnių, ypacz 
per sekmines, labai daug žmo 
niu priėjo ir privažiavo. Po 
mažai kur eiti ne valdžia negi 
na. Tiktai didėlėms kompani 
joms vaikszczioti užgynė, tur 
but maskolių valdžia bijo, kad 
tokios “procesijos” in karume 
ne pavirstu. Atsargi, dėlto, 
maskolių valdžia.

— Liepos 5 d. 1908 m. Vii 
kayiszkyje (Suv. gub.) bus 
arkliu paroda, daroma Jana 
vos Vieszpatyetes arkliu augi 
nimo užvedimo. Geriausia pa 
geidaujami jojami arkliai. Do 
vanas gales gauti eržilai ir ku 
meles nuo 3-ju, ligi 5-kiu me 
tu senumo. Visi statomųjų ant 
parodos arkliu savininkai, tu 
ri turėti nuo vaitu patikrini
mus, kokios veisles ir kam pri 
guli. Visi parodai skiriami 
arkliai turi būti atyesti diena 
ankszcziau prieez paroda.

— Suvalkų gubernatorius 
apskelbė “Suv- gub. žiniose”, 
kad apsisaugotu žmones nuo 
skelbiamos laikraezcziuose fir
mos “Zaffer ir ko”. Vienoje, ku 
ri jau tiek daug žmonių apga 
vo pinigus iezviliodama, o nie 
kam netikusius tavorus prisius 
dama, kad net Karaliszkoji 
Generaline konsuletva Vieno 
je (Viedniuje) gavo daug skun 
du nuo apgautųjų ir turėjo 
net ta apgavinga firma pers 
peti.

— Suvalkų gubernatorius 
iszleido naujus inetatymus 
“traktierams, alinėms, karezia 
moms ir visokios užeigos in 
staigoms”, kuriuos ir apskelbė

Kas Kenkia Liet.
Socijalislam.

Sunkiausia liga neseniai pa 
kilusiam czion lietuviezkiems 
sccjalistame suteikė ju lengva 
tikybe in melagingus revoliuci 
jonieriue.

Amerikos lietuvyste pagarse 
jus duosniom savo visame au
koms, paviliojo tolus Lietuvos 
vaikinus isz Amerikiecziu pasi 
naudoti; tam reikalui suteikė 
gražia proga kilusie Maekoli 
jos terpsieniuose maisztai.

Atvykusi czion nekurie vai 
kinai, tuojaus save pagarsino 
kovotojais už laisve, pabėgu 
sias isz revoliucijos ugnies, na 
ir tokius vaikinus socijalistai 
be mažiausio apie teisybe paty 
rimo, griebe savo globon, pa 
garsino partijų atstovais, ir visi 
griebėsi prie agitacijų rinkti 
aukas. Teisybe, aukos gausei 
plauke isz kuriu kas žin keliu 
tas centas ar pasiekė mieri au 
kautoju, na ir galu gale prade 
jo rodytis kad kasos zvaniji.

Pirmiausei Lietuvos inteli 
genmja juokėsi isz tu atstovu 
nurodant, kad jie nėra joki ko 
votojai už laisve, jie esą tik bai 
lūs zukiai Lietuvos inteligen 
cija aiszkiai parode, kad reika 
inigi dar visoki sumanesni lie 
tuviai tėvynėje, jie ežiuke Ame 
rikieczius gryžti tevynejei prie 
darbo kurio yra pilnai, ir ne 
klausyti ka zuikiai pabege isz 
tėvynės meluoja,

Socijalistai toli ta greitai su 
prate grynai ieztyse kad vadi- 
namie save isz Lietuvos parti 
jos S. D. atstovais jie nėra joki 
atstovai bet garsinti kad davė 
si suvilioti, ir gelbėjo da vilio 
jimams, (jau ne norėjo, melą 
gyecziu pinute pridengė yrėsi 
tolyn.

Teip dalykams būnant, be 
garbinant ne tikrus laisves ko
votojus, socijalistai su malonu
mu vis priiminėjo in savo tar 
pa visokias ypatas kokios tik 
prie ju kreipėsi, nežiūrėjo visai 
in savo kandidata kas jis yra 
bile tik pristoja, davėjam gar
bes vieta.

Tada skaitlius pasidaugino, 
revoliucijos skelbėjai garbe ea 
vo vis didino, auku vis dau 
giaus jieezkojo. “Kova” padi 
dino, nanjus padavadyjimus, 
ir referendumus sutaisė urėdui 
kue geroms algoms apteikė, na 
ir sakėsi esą laimingi, ir vi 
sieme laime kurios toli nematy 
ti pirszo. Prie tokio spartaus

per “Suv. gub. žinias”. Taip- 
pat iizleido naujus instatymus 
vežėjams, kuriuos ir—gi apskel 
be tose paeziose žiniose. Tie 
instatymai eziek-tiek rūpinsis 
tvarka ir žmonių nauda, bet 
jie daugiau pakreipti policijos 
ir valdžios naudos.

— “Suv. gub. žiniose” ap 
skelbta visa eile valdžios ir po 
Fcijos jieezko musu ypatų, 
daugiausiai pabėgusieji nuo 
karumenes jauni vaikinai. Ve 
liaus suraszysiu ju visu vardus 
irpravardee, kad perskaitė žino 
tu, j°g j« cz’a Lietuvoj rusai 
jieszko. Žinoma, tokiu nuo ka 
rumenes pabėgusiųjų sunkus 
likimas. Nors ir didžiausias 
noras reikalas butu sugrįžti te 
vynen Lietuvon, jau negali, 
nes sugriže tuo patektu in ma
loningas policijos rankas.

— Lietuvoje dabar oras 
gražus, lietaus ne perdaug, ja 
vai puikiai auga. Kad tik kas 
nore nesutrukdytu, tai but gra 
žios naudos.

Sudiev,- Kita syk pasimaty 
sim!

Daugiaus ant ketvirto puslapio

žingsnio, iszgirdo kad Masko 
lija daug paleidusi svietan 
sznipu kad ju visos organizaci 
jos ir draugystes saugotu si, ap 
sižvelge ir socijalistai, kad jie 
per lengvai tikėdami patis ne
žino su kuomi džiaugėsi, galop 
inlindo krizis ir liga, pasirodė 
svietui aiszkiai su melagystėms 
nebutu atstovu darbai, susinio 
ve patis tarp sayes IV. sueiva 
ževimas (seimas) kaip tik isz 
veuge nuo susipeszimu, nieko 
naudingo nenutare, eanarei pra 
dėjo atstot, nes nemato garsini 
muose jokios laimes o tik isz 
lindo nesmagios žinios apie ne 
teisybes.

Paskutiniame laike pasirodė, 
kad ir organas turi jau neda 
teklius, jau skolos kutena, ne 
sutikimai neiezsiblaszko; kaip 
viską ta pataisyti, daktarai 
kas žin ar atsiras...

Isz tu visu atsitikimu, nepa
sisekimu. pakibina klausimas 
net paežius socijalistus- kas 
kenkia lietuvisz 
k i e m s e o c i j a 1 i s- 
tams?

Socijalistai dabar patis su 
pranta kas kenkia isz patyri 
mu ganaezviesiai matomu.

Socijalistai, apie netikrus jei 
gu butu kaip dažinojo garsine 
orgone, kad nebutu slepia, 
jiems mažesne primest butu 
galima kalte, bet dabar kaip?

Jei žinojo seniai bet šlepe, 
gal ir ju organas su administra 
cija dalyvavo kartu su melą 
giais melždami savo draugus 
doklemis, o svetimus aukomis ?

Galu gale, visuomene dažino 
jo placziaus tik isz kitu laik 
raszcziu “Vienybes ir “Lietu 
vos” apie z u i k i u s isz Lietu 
vos prasiszalinusius in czion 
kuomi jie esą, taigi czion kalte 
lygi ir socijalistu, už paremi 
ma melagiams.

Ar visus socijalistus kurie 
tik teip vadinasi už tai kas ga
li kalbint?Ne! Visa kalte griu 
va ant keteros barabancziku 
apie indeja socijalizmo! jie so 
c'jalizme barabanijo geradejis 
tęs, o šlepe melagystes; tie kai 
ti kurie buvo centre socijalizmo 
vadais, ju žinoję guli da daug 
slaptingu darbeliu, bet kas 
kontroliuos? Kontroles nėra, 
nes ne galima ja iszkelti daly 
kai slaptingi, sako užkenkt ga 
liypatoms sedinezioms Europo 
je ypatingai Rosijoj.

Tas teisybe ir negalima, bet 
tu vadu czion ir Rusijoj ar Eu
ropoje sąžines suteptos. Turi 
svietas tikėtis kad kada iezklia 
viskas virszum kaip iszkilo 
apie zuikius Žagarus 
Grigaiczius Antono 
v u s ir kitus.

Ne savo keliais žmones kar 
tais ženge, susipratę kad esą 
keblume, griebėsi net vėl prie 
keblaus bergždžio darbo kaip 
kad Antonovos prie keliones 
apie žeme. Czion ar nepasiseks 
vėl auku laimėti.

Ar ir dabar kenkė ir Szlu 
pas socijalistu nepasiseki
mams?... Vanagas.

Kur Būna.

Diena 29 June, Nedeloje, pri 
buvo iž Shenandoah, in Hazle 
tona, Pa. Vincas Kvedera, pa
einantis iž Suvalkų gub.. Sei 
nu pav., iž Veisiejų . api 25 
metu senumo, 5 pėdu ir 8 co
liu augszczio,- plaukai tamsei 
geltoni, siutas, skrybėlė ir cze 
verykai rudi, palei deszine 
ausi turi randa ant kaklo no 
sužeidymo; ant kaires rankos 
iždarytas laivas.

Kas danesz api jin, gaus 50 
dol. nagrados no szito adresan 
to: (9S oj)

Mr. Adam Truska,
7 Union St. Shenandoah, Pa.



ITO-KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka ir Petnicze*'*
PRENUMERATA KASZTUOJE: 

AMERIKE—Ant cielo meto $2,50
ant puses meto 1,25 
ant ketverczio meto 65

EUROPA—Rosije $3,50
Angliję ir Szkotije 15 sh
Prusus 15 mi

Mėnesinis Rasztas “'Linksma Valanda”
AMER1KE ANT METO..... ...................   81,00
ANGLIJU............................ .. ................  7 8b
p "tusus..... ..........................
KOSSIJR............................... ...............................

KAS UŽSIRASZO “SAULE" IR “LINKSMA
VALANDA" 1H 1'lLNAl UŽ MOKA:

ANGLIJOJ.............................

Prick tam pilnai užsimokeja 
ekaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Ifailendori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

PA. POST OFFICE, AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. : : : ; ;

S1ERATA
APRASZIMAS ISZ TEBIRIO

ATSITIKIMO.

Perdėjo F. W. S. B.

Kada jaunas ponaitis prade 
jo moKintis, Mikolelis akivai 
klausė vieko o prie'^pagialbos 
ponaiezio m trumpa laika iez 
moko raezit ir skaityt. Kada 
ponaitis iezkeliavo in mokslai 
ne, ne norėjo daugiau tarnaut 
pakajuosia ir nueidaye pas ai k 
lūs.

Greitai praėjo kelioleka me 
tu, Mikolelis atsiminė ant eenat 
ves ir pastanavijo apeipaczuot. 
Nog senei patiko jam Jad 
vigute, dukrele naezlee Marga 
rietos, ne žiurėjo ant puikumo 
nes ant josios dorybes. Ne tu 
redamas nieką idant užsemt 
geros rodos, nuėjo pas kuny 
ga. Knnygas gerai jin pažino 
jo o ir Jadvigute; ne turėjo nie 
ko prieezingo nes tik liepe jam 
gerai apsvarstyt ka daro.

Mikolas nuėjo namon pra 
džiuges o nog tos dienos ant tik 
ruju insimilejo in Jadvigute. 
Stojosi tada, kaip tai papras 
tinai ant svieto: Priėmė tarnis 
ta berno ir pradėjo vest ant 
gero gyvenimą apsipacziavias 
su Jadvigute. Dievas jam lai 
mino visame, o vargo ne ture 
jo jokio, in meta po szlubui 
atsilankė pas juos garnis ir pa 
liko Kūdikėli, kuriam ant 
krikszto sz. davė valda Szimo- 
nas.

Kaip tai atsitiko, jog tasai 
jojo sūnūs, vargszas, apipli 
ežias eieratelis, valkiojosi po 
svietą be priglaudoe pakol Ra 
tajus m priėmė po savo pasto
ge, tai tuojaus dažinosime.

* * *

Szimukas augo greitai ir 
sveikai, o Ratajus turėjo dide
li džiaugema iez jo kada vaiki- 
nelis pradėjo L-ziarynet pirmu 
tiniue žodžius. Szimukas ture 
jo gera protą o visame vėlini- 
mus tėvo rodos euprasdavavo 
ir ne dyvai jog Ratajus adyno 
mis bovijosi su savo sunelrm.

Nes gilukie žmogaus ne ant 
ilgo, kas ir ant Mikolo te s atei 
tyko. Szymukas galėjo tada 
turėt api koturis metus, kada 
Jadvigute papuolė in sunkia 
liga ir turėjo atsigult in lova. 
Ratajus tiotino vilti ir turėjo 
baisu prijautimą api liga savo 
paezios. lu dvi nedelias po at
sigulimui m lova nebagele Ii 
kos nuvežta antkapiniu.

Szimukas pasiliko sierata. 
Sunkus gyvenimas sieratos, lai 
mingos tasai, kuris josios nepa 
žinsta. Szimukas dažinojo kas 
tai sieratysta visam savo ženk 
linime. Tėvas buvo užimtas 
del kasdieniniu darbu o kaip 
kada ir neturėjo laiko paklaust 
ar jam ko nestruokoje, o vaiki 
nelis bėgiojo po kaima nieko 
neyeidamas ir daridamas klas 
tas žmonių. Ratojus žinojo kas 
darosi ir už tai nuolatos rūpi
nosi o jam paežiam buvo sun 
ku be paezios. Nes žmonis yra 
greiti ir ant davimo rodos grei 
ti. Ratojui reikėjo paezios, o 
kaime rodosi naszle, ka turėjo 
po teisybei dvejetą vaiku, nes 
už tai gera szmota puikaus so 
delio, gražia karyukia, pora 
riebiu parezeliu, žąseliu, žo
džiu kalbant ne buvo labai 
varginga. Ilgai spiresi Miko
la, nes ilgai prikalbinėjo ir

žmonis, net ant galo pasisekė 
jiems prikalbint. Teisybs žo 
dis skelbe: “pirmutine pati tai 
nog Dievo arba nog žmonių”.

Veseile atsibuvo iszkelmin 
ga, ba Katre teip vadinosi an 
tra pati Ratajaus, turėjo pasle 
pus sknnoje dolerius linksmi 
nosi, iszskirent Szimuko, kuris 
su szmoteliu pirago sėdėjo už 
peczkeja ir graudžei verke.

— Ko verki vaike, užklau 
se vienas iez veselnyku, turi 
dabar motina ir da tav ezlek- 
tai ?

— Mano motina numirė, 
metas adgalios, atsake Szimu 
kas, ir inkaudo pirago idant 
užkimszt verksmą, kuris spau 
dėsi isz jojo szirdies,

Užklaustojae atsitolino susi
raukiąs, ba nesitikėjo tokio at 
sakymo nog vaikinelio. Del 
ko Szimukas verke?- Turėjo 
gera priežade ant to.

Pakol Ratajus užeitinejo pas 
Katre ir priesz apsipaeziavima, 
Katre gerai priyminejo vaiki
nei! ir glostydavo jin duodama 
jam tankei uoboh ar piragelio, 
idant papratint pas save kūdi
ki. Szimukas žinoma kaipo ku 
dykis, noringai ateidavo pas 
Katre, ba niekad isz lenais ne 
iszeidavo su tuezcziom rankom. 
Tas žinoma patiko ir tėvui, ba 
po teisybei kalbant, baisei rupi 
nosi idant po apsipacziavimui 
su Katre, ne kankytu jin, o 
džiaugėsi jog Szimukas milejo 
savo nauja motina

Atėjo ant galo diena szliubo, 
Szimukas aplaike nauja szlebu 
ke ir czebatelius iez ko neiszpa 
sakitinai džiaugėsi. Nelaime no 
rejo pasitraukt ale isz nežinių in 
puolė in kele Katrei, kada toji 
buvo piktume ir aplaike emar 
ku ypa pergalva. Ka jaugavo, 
tai ne teip j? m skaudėjo, jsgo 
Katre nebutu dadavus su pik
tumu.

— Ejki szalin szuns vaike, 
ba ne galiu ant tavias žiūrėt.

Szimukas,1 iezgirdias tokius 
žodžius nuliūdo baisei, atsisėdo 
kampelije ir verke graudžei. 
Jojo mažoje galvelėje pražybo 
mislis ir dabar suprato jog ne 
visados moezeka tokia pasiliks 
kokia buvo iez pradžios. Atsi
minė eav kaip tai tankei aplai- 
kydavo nog motinos ne viena 
ypa, nes tai ne skaudėjo tiek 
kiek tas vienas ypas nog mo 
czekos aplaikytas dienoje jo 
sios suvinezevojimo su tėvu 
jojo.

Už pirmutines kumsztes ėjo 
ir daugiau, dirbo kiek galėjo 
grinezioje, nes ir tai ne gialbe- 
jo nieko. Ant galo pastanavi- 
jo persedet stoneje pas tęva ir 
tokiu spasabu iszsisaugot 
kumszcziu, kibą tada kada te 
vas radosi namie. Api tai atsi
minė ir Katre, idant nieko Szi 
mukui nieko pikto ne daryt 
kada Mikola radosi namie, 
idant už tai ne aplaikytu nog 
jo teip-gi kumszcziu.

Viena karta žmonis kalbėjo, 
jog už tai Katre aplaike gerai 
in kaili, nes tai nieko neg’albe 
jo, vis Szimukui dsgrisdavo 
kiek galėdavo. O kada sušilau 
ke savo vaiku, tada Szimukas 
turėjo neiziot mažesnius ir ap 
laikydavo ta ka no mažesniu 
nupuldavo nog nosies.

Atėjo laikas paėmimo kandi 
datų in vaiska, maskolei jau 
senei turėjo aki ant Mikolo ir 
ketino jin paymt prie mažiau
sios progos.

Ratajus sėdėdamas viena 
karta gilei užsimieliniae,- mis 
lino api Szimuka. Jago jisai 
numirtu, gal moezeka apsiejtu 
nemielaszirdingai su juom; 
žiūrėdamas ant sedinezio Szi 
muko, apsiverke ir paklausė.

— Szimuk, ar tu žinai, kas 
yra tėvu visu sieratu?

— Žinau,
— O kas?
— Dievas, juk tai man ne 

karta kalbėjai teveli.
— O ar žinai kokiem siera 

teliams Dievas yra geriausiu 
teyu ?

— Tyktai tokiems, kurie 
Dieva klauso ir dorai ant ežio 
s vieto gyvena, kurie savo pote 
relus kalba in bažnyezia ejna 
ir mili savo artimus. Atsimyk 
Szimuk ne bukie niekad niek 
szu, ba Dievas tav gyvenime 
ne laimintu.

Kalbėdamas tuos žodžius 
pajuto koki tai skausmą ezirdi 
je o apindamas Szimuka in sa

vo glebi pradėjo bueziuot ezir 
dingai kaip da niekad ne bu 
vo. Szimukas pats ne žinojo 
ko verke.

Tąjį vakara Mikolas nueida 
ve ant atsilsio greieziau ne 
kaip paprastinai darydavo. Vi 
si jau miegojo nes Szimukas 
ne galėjo akies užmerkt. Sztai 
ant lauko iszgirdo lojimą szu 
nies.

— Na, na! ar tik vagis ne 
atėjo pas mus,- isztare Szimu- 
kas.

Atsikėlęs priėjo prie duriu 
dirstelėjo laukan ir tuojaus už 
dare greitai bėgdamas pas tęva 
szaukdamas patikei:

— Teveli! Maskolei atėjo ir 
apsiaubė visa grinezia!

Ratajus paszoko ant kojų ir 
pradėjo rengtis, o Szimukas nu 
bego in kamara ir atnesze te 
vai kaili.

— Szimuti! susnabždejo Mi 
kola, eiki uždek kuolą ant du 
riu gal gausidosiu laukan per 
stogą.

Szimukas paszokias greitai 
iszpilde paliepimo tėvo Tuom 
kart Ratajus gavosi ant stogo.

Prie duriu riksmas maskolių 
davėsi girdėt kurie su karabi 
nais stūmė in durie.

— Jėzau Kriste! sunko Kat 
te, staigai pabudu iez miego, 
Mikole ar miegi ?

Mikolas ne galėjo atsakyt, 
ba buvo jau ant stogo,'o tuom 
kart maskolei jau buvo iszmu- 
eze durie irinpuolein grinezia. 
Szimukas matydamas jau nie 
ko daugiau ne inveike, pagrie 
be kuolą ka buvo paremias du 
ris ir iszsmuko laukan bego in 
kita szali grinezioe. Mikolas 
isz greitumo perpuole begije 
ir kojos insipainiojo in kaili 
nius. Tame paregėjo jin vienas 
isz maskolių užrykdamas: “die 
ritie jevo” ir ezoko prie jo. Pa 
kol Mikola turėjo laiko atsi 
kialt, maskolius pribėgo prie 
jo ir pagriebė už kailinio Pra 
eidejo musztine. Ant nelaimes 
pamate kitas stupaikajj tasine, 
atbėgo savo draugui in pagial 
ba o pribegia ir kiti ant ryke 
mo, suriszo Mikola nuvede su 
savim.

Szimukas ėjo paskui tęva, 
o priezokiae prie jo bueziavo 
jam rankas ir kojas. Tėvas su 
aszaromis akise laimino savo 
kūdikiui nes tame vienas iez 
kazoku reže kelis y pus Szimu
kui per pecziue jog tas krito 
apalpiae ant žemes.

Tėvas matydamas tai žiurėjo 
ant gulinezio eieratuko su aeza 
romia. Ne galėjo nieko pagial 
bet jam, nes susietiprino tikia 
malda, atyduodamas Szimuka 
po apglooa Vieogalinczio.

(Toliaus bus).

.z....UETUVISZKAS AGENTAS.......
VIKTORAS LAPINSKAS, 
501W. Mahanoy st Mahanoy City, Pa

Parduoda laivakortes aut visu keliu 
ant vokiszku geriausn laivu isz ir in 
Europa. Teip-gi siuneze piningus in 
visas dales svietą, ba turiu suneszima 
bu visais Europineis bankais.

Užpraszo pas save visus tautieczius 
ir paiinptams V. Lajiinsksas

Dr. J. Fropstep
Specialistas Ahiu Lygas 

Pritaiso akulorius. Stiklines akis.
Mano darbas kalba del saves, 

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakara
Ofisas 15 E. Center Si.

Vyrai, Gana Kentei!
jeigu norit sveikatos ir ivirtumo tai turit jos 
jieszkot, pati pas jus neateis. Jeigu vaik- 
szczioji nusilpnintas ligos ir nusiminęs, mis- 
lydumas kad ueiszgysi, ti.i tuojaus kreipkis 
prie daktaro B. M. Kcss, o lis padaręs atydu 
ir atsargu egzaminą, visai dykai, pasakys ar 
gali iszgyti ar ne. Mažu nereikės jokio gydy
mo galėsi pats namie iszsigydyti sukrajavom 
žolėm. Daktaras Ross pasakys tau visa teisy
be, ir neims nuo tavęs nei vieno cento. D'r. 
Ross turi suvirs/. 22 metu patyrimą nuolatinio 
gydymo, lis yra spccijalistu užsenejusiu ligų, 
jis iszgydo II gas apie kurias paprast i dakta
rai neturi nei mažiausio numanymo, jis sugra
žino sveikatas szimtam nelaimingu žmonių 
kurie buvo patrotyju vilty iszgyjimo. Gydo su 
didžiause pasekme paslaptingas ligas, uube- 
gimus sekios kurie naikina protą ir kuna, 
skilvio, kepenų, kraujo ir odos nesveikumus

DR. B. M. ROSS
167 DEARBORN STREET

ANT KAMPO MONROE ST.
CHICAGO, ILL.

Užsikeik Eleveltorhim ant Penkto Flora
Ofiso valandos: Kasdien nuo 0 iki 4. 

Vakarais, iszskyrus Utarninka ir Ketverga. 
u uo 7 iii i 8. N ulellum nuo 10 iki 12 pietų.

Ba ne davadas

Pas skavjeri

sziteip

Severo Karczios Gyduoles B B

Praszyk lik “Severos.”

-zSTOMACHo

BITTERS

Severo Karczias Gyduoles 
Viduriams o ir Severo Gyvasties Bahama ir esmu suvis išgy
dytas, jaueziuosiu sveika ir turiu gera norą ant valgio.”

Mary Jedlicka, Phillips, \Vis.

Tu visu vaikinu, 
Sportu narsunu;

Vis da, 
Niekai pabaiga.

Kol jauni ne paezuoti,
Tai dalibuk visi bagoti;

Ūsai nugramdyti,
Su myltais apibarstyti!

O kad ir ne spangei, 
Tai vis ant akiu akulorei. 
Jagu katras apsipaezuoje, 
Tai sunku varga vargujs;

Piningu suvis ne turi, 
Kelt ne reike, tai guli.

Atsikėlė, kelnes iszkrato, 
Bet kiszeniuose nieko nemato.
Jus-gi morgineles ne apsirik 

kite,
Su žibante panose ueymkite;

Ba neturesyte naudos,
Isz tinginto niekados.

Norėtu, kad pati sunkei dyrb- 
tu,

Burdingieriu daugybe pri- 
ymtu

Ir datoki kumeli maitytu.

Bizniu ne labai žiuri, 
Mat, bartenderi stora turi.

k Tas name gaspadorauje 
Ant visu ir misiukes bosauje;

Abudu sznekuczuoje 
Ir kur nori, in ten važiuoje.

Jau tokis vyras, 
Tai kaip avinas.

Visi isz jio juokus turi, 
O jis ant to ne žiuri

O gal jau ir gerai, 
Byle spakaiuai.

Asz kadai m Najorka važuo- 
siu,

Tai ir ia ten atsilankysiu, 
O tada užsakysiu

Ir del Baltruvienės pavesiu.

Broluk jago ant girto užsta- 
vosi,

Tai isztikro mažai proto turėsi, 
Žinai kad žmogus gyrtas, 

Ne yra aut svieto pagyrtas.
Girtuoklys sviruoje, trankosi, 

Kaip morkus po pekla dau
žosi;

Ne vienam, teip galva užsisuka
Jog puola ir say sprandą nusi

suka!
Ne s.uei maeziau, kaip vienas 

varvalus,
Ka myslije, jog mandralius, 

Girta žmogeli suteriojo 
Ir da purvais apvolojo.

Tokis narsunas tai ne kas,
Teip kaip saldotas maskolysz- 

kas.
Kaip szauje, užmerkė abi akys, 
Mielina, jog geriau pataikys.

Per Najorko Steita važiavau, 
Na ir vienam mieste susilai

kiau;
O kad buvo ue toli bažnycze, 

Nuslinkau ir asz netycza. 
O kad tai devintines buvo, 
Daugybe žmonių pribuvo;

Paloku, 
Lietuviu, 

Ir visokiu!
Procesije prasidėjo, 

Kuningas su mostrancije ėjo; 
Ir ko nužvelgiau? Du nakti- 

gonykai stovėjo, 
Kaip velniukai, o skriblus ant 
v gaivu turėjo!
O judu kiauline veisle ir szun- 
’’ vaikei!
' Latrai ir beemegenei! 
Mislinote jog esate narsunai?

Ne spangi gyvulei ir tamsu- 
nai!

Ne trukus sopuleis suspausti 
staugsite,

Nieką ne prisiszauksite! 
Ne laszo vandenio ne paduos. 
Jokios pagelbos ne priduos.

SVEIKATA IR LAIME

Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga,Vadovas in Sveikata’
Su daug svarbių, naujausiu aprašymų, apimanti reikalingiausius dalykus, kurie suteikia sveikatą ir laime!

SZITA KNYGA PARASZYTA DAKTARO E. C. COLLINS, naujausia jos dababartine laida, su 
daug pridėjimu ir išaiškinimu apie visokias ligas, kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergeti, 
išsigydyti ir akyvu paslaptybių žmogaus gyvenime, kaip ir pastoti laimingu; pripildyta 
padidinant su viršum 200 lapu kitu DAKTARU SPECIALISTU, COLLINS NEW YORK

MEDICAL INSTITUTO ir išleista.
Šitoj knygoj rasite visokių ligų vardus, kaip jos prasideda ir kaip jas greičiausia galima pergalūli, aprašyta vyrų 

ir moterų visokios ir lytiškos užsikrečiamos paslaptingos ligos.
Varlnvac in ^voilrata plačiai aprašo smagumą, ir paslaptis, atidengiant ženybinio lytiško gyvenimo susituo- 
TdUUVdb 111 uVClndld kima ir kaip mokėt apsivesti, kad būti laimingu. Lygiai daug pamokinimų jaunimui, 

kad per lytiška išdykumą nepasigadytų, nenupultų protiškai, lytiškai ir ant sveikatos.
Kiekvienas skyrius Šitos knygos yra žingeidus. Sergantiems mes rodijamo skaityti apie Dispepsija, Reumatizmų, 

Plaučių Ilgas, Širdies ir Inkstų, Kepenų, visokias Vyrų ir Moterų ligas. Kuriam rupi sveikata ii-laimingas gyvu 
mas, tegul pasiskubina tą knygą, ,, VADOVAS Į SVEIKATA” parsitraukti, nes netrukus ir ši paskutinė spauda tarp 
3 m iii jonų lietuviu tuojaus išsisklaidys. Ta knygą reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavienioms ypatoms.

NORS PASKUTINĖS LAIDOS DAUG TŪKSTANČIU EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS, 

bet kad ji išduota visuomenei, tai kiekvienas apturės jų dovanai, kuris tik atsiųs 10 centų markėms už pri- 
siuntimų ir savo aiškiai parašyta adresu „VADOVAS Į SVEIKATĄ ” gaus (tų knygų), kuri jau daug gyvasčių 

išgelbėjo ir gero padarė; už tai ji ir naudinga visiems.

visada adresuoti Rašyk tuojaus. kadangi ir šita paskutine laida netrukus išisbaigs.

The Collins New York Medical Institute
140 W. 34 st., New York, N. Y.

Jau tai ne vyras, 
Tiktai avinas;

Jagu ne žino kas namien da 
rosi,

Tili kad ir kas ant jio barasi.
Mat, jisai biznieris,- saluny- 

kas,
Bet jio būdas nekas;

Atbėgo židdka pas gidinto 
ju su riksmu.

— Ponas daktare mano Lei 
-bus padūko!

— Aut ko tu pažinai?
— Ny, jiam valgi kumpi 

kiaules!
— Ant ko daugeus?
— Ir musu sluginaite kata 

Tike pabuezevo.
— Tai vis ne davadas, jog 

padūko.
— Gifzedik! ne davadas! 

Ar tai d a geresnio davado 
reike ?

— Žinoma, kad jis butu 
Marijona suvalgęs o kumpi 
buezeves, tada butu padūkęs.

Skvajerie- Pasakikie kaip 
tai buvo ?

Kaltininkas- Na
“mister ekvajer.”

Pirmiause ižgereme po kelis 
stiklelius viskee.

— O paskui ?
— O paskui po pora stikle 

lu rūmo.
— O paskui ?
— O paskui užstojo musz 

tynė.
— Kas buvo priežaste?
— Nu-gi toji brande.

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV. RASZTAS NAUJO ISTATIMO

“Mano sūnūs yra jau suvis ižgidytas. 
ligoniui naudot.”

Perskaityk tik szita gromata

w. E SEVERĄ CO.

>RICt ONE POLIAI

Ant pardavimo visosia aptiekuosia.

Skausmas Galvos

Ar turyte apalpimus, atsimuszimus, žiokseyina, ar kenti ant 
dyspepsyos, liesutioveymo, visiszka apslobima ar 

dagrisiino. Tame laike pabandyk bunka

Prigialbsti sutriovimui, gydo dyspepsye, priduoda drūtuma ir 
pajėgas gyvastį. Yra geriausia gyduole ant visokiu kentėji
mu ant sutriovejimo organu. Paeke 50c ir §1,00

Severo Gyduoles vėlinu kožnam 
Ponas Martinas Kostyal, Braznell, Pa.

PARDUODAM PO:
Su kietais apdarais - - $2,00
Su puikeis zalatitais apdarais - $2,50

Už prisiuntima per paozta turite d a d et 15o prie knigoa.

K n Inga spaudinta yra Hetuvlszkosu litarom.

Adresas Rev. S. Fautienius, Mahanoj Cit!, ?«■

AR TURI ERGELI SU 
SAVO VYDUREIS?

BISCHOFFS BANKING HOUSE
Uždėta 1848 m. (J3ANKA BISCHOFF’O.) Uždėta-1S4S m.

237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
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Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greillaiviu, teipjuog i 12 dienu krajui priimti lieka.

Pinigus iszmainorue visu krasztu svieto pagal dieninio kurso, 
Batikoje savo visados laikome daug pinigu del iszmai- 
nymo.

Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą. 
Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo 

isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.

Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo 
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo 
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime 
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu ap isaugos 
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
Davicrnastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszk&s po- 

pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuoteisingiausiai.
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Raudasi daug spasabu palengvinimo skarisina galvos: Prydek szmoteli aude
klo pamirkita szaltam vandeni aut virszu-galvio. Iszmirkyk kojas kasztam 
vandeni. O geriausias spasabar ant skausmo galvos yra naudot tuojaus

Severo plotkelei ant skausmo galvos ir neuralgias.
Jieje tav pagialbes, teip kaip pagialbejo kitiems! Užtikrinanti ir sausri.
Iszmeginti per daugelis metu. ■ - P r e k e 2 5

“Mano pati bandė visokias gyduoles ant skausmo galvos, 
les ne vienos tiek ne pagialbejo, kaip juso Plotkelei ant 
skausmo Galvos ir Neuralgia.” Math. Yirak, Procter, Vt

DAKTARO PATARIMAI DAVANAI.

PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:

BISCHOFF’S BANKING HOUSE, 
237 BROADWAY i 4 PARK PLACE, 

NEW YORK, N. Y.
Nedeloie Banka atidaryta no: 10 igi 12 adynal. Subatoje igi 8 adynal vakare.

Jpl. W. Traška u okas.
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS

GRA3ORIUS
520 WEST CENTER STR.. MAHANOY GIH, M.

LAIDOJE KUNU8 NUBIRUSIU, PASAMDO RYGINU8
DEL 1‘AHIVAŽINBTMO, KRAUSTO DAIGTUR, IB T. T.

1
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Prieez vakara karalius atė
jės pažiūrėti atrado smaka su- 
rantyta, o savo drąsu ji vyra 
ant karalaites keliu galva pa 
padėjusi ir bemieganti. Isz to 
jie didei prasidžiugęs veik sa 
vo karžygi apsikabinės verki ir 
rykavo. Dabar paikutis tarp 
visu buvo garbingiausee ir ka
raliui didei mylime

Po czeso uszs:geidi savo tėvu 
lankyt, o jaunoji paeziuti apsie 
me jin palydėt. Apaksuoto’ 
karieto’ važiavo juodu per gi 
re in jo teviezke. Netoli pagi 
re’ liepi jis vežimui apstot ir 
eavo senaises skarmalais aps-ire 
dės vėl ėjo kiaules varinėt, 
kaip papratęs. O sava jei liepi 
pas jo tėvus in nakvyne praezy 
tis, ir dėtis jo nepažystanti ir 
del nieko nesidyvyt. Ta teip 
ir padari. O paikutis kiaules 
be kerdžiaus atradęs, pagani 
ir vakare vis pyszkydams ir re 
kaudams, parvari, kaipirszeip. 
Vis tik buvo girdėt: “iszku 
diagloji! iszku baltoji!” Tevs 
iszbeges jin sudraudi’ kat tikt 
norms tylėtu Ala jis da’ smal
kiau’ rėkavo. Antra karta tė
vas jin sudraudi sakydama; 
“Karalaite pas mus apsilanki.” 
Bet jis neva paiks vis dejos’ ir 
atšaki: ka ma’ rupi karalaite, 
asz kiaules tunu suvarinet! O 
tos mane’jau menk te klauso, 
per labai i zpatvaruses, nie
kam neganant, todėl turiu tar 
pais smarkiau’ surikt. In stu 
ba inejes sėdosi kaip pirmto 
niekudejes prie vakarienes ir 
valgi. Tėvas jin tola klausine 
jo, kur teip ilgai buvęs? “Bu
vau anapus gires pažiūrėt, ar 
ir tia i žmonių gyvena, o ra
dau ne kaip prie musu. Tie 
mane padari eavo karalium.” 
Ta žodi girdėdama tėvas pe 
ežius patraukęs dauginus jau 
ne klausi, jam užtiako. O mo 
tyna vėl tam’ tarpe triusavo 
sveczius pamylėt, ir, valgi prie 
taisius, bijojos tokei auksz 
tai panai ineezt. Siuntinėjo 
viena ir kita niekas ne ėjo, 
kožnas baug:z!as. Galiai paša 
ki paikutis: “kat niekas nenor 
neezt, tai asz ta valgi innesziu. 
Karalaite mane’ ne sues, mane 
ji labai gerai pažysta, o asz di 
dei je myliu, gal but mano 
paeziuti.” Molyną in jin pažiu 
rejus’, galva kraipi eavyn pa 
dumodama, da vis tas pats’ 
nieko kytresnie, ale tik padavi 
bliuda jei ineezt. Paikutis pa 
emes bliudeli ir ineszes, tik 
trekszt bliuda ant stalo ir su 
kuli, kat mėsa Užsirito. “Te! 
imk!” pasakęs iezbyzino. O 
motyna pro plyszi žiūrėdama, 
vislab mati ir, laukan iszejus 
pabari, kodėl jie teip steezeipa 
eielgee. “Je! prie kiauliu bu 
damas gir aus ne iszmokau.” 
-“Ganės ne ganės, vis toks 
jau,” atšaki motyna. Antia 
karta sriubos bliuda ineszes 
vėl pasaki: “Imk! eztai putra!” 
ir tik trekszt! m stala, kad vi 
sas aptiezko ir karalaites mai
giai paszlapo. Ta padirbės vėl 
iszdemži. O karalaitei vieni 
juokai. Iszejus motyna vėl jin 
bari: “Tu karalaitei ir kedeli 
sulaistei, gėdėkis (kiaule)!”- 
“Ma rodąs ji turės ir kita ko 
ki!”
liai ir kurbeli liapuku ine 
ezes 
sterble sakydama: “Te! imk!" 
O ta juoku mažne pastipt gale 
jo. Visiome gult einant, klau 
si ji motyna: 1 O kur tu dabar 
gulėsi, tavo sianojoj vietoj bro 
lei insiguszti, turėsi eit in etai 
da, tia sau kini taisytis, bute 
juk nėra tau vietos.” Jis atsa 
ki; “Tai asz einu in princeses 
lova, kad szei man vietos nėr’. 
Karalius stable negulės’.” 
“Vis buvai paikutis, saki mo 
tyna ir visi kiti, ale dabar povi 
sai savases kalbi! Ka tu tik 
nu mielyji ? Princesi tave pri
ims?! Bandyk eit, trilinka iez 
lėksi, kaip nebuvęs! ’- “Na! 
matysit, kaip mano princeli 
priims, ji mane jau lanke, j' 
mano paeziuti.” Kva! kva! 
kva! visi nusijuokė paėjo kož 
nas in savo patala, paikutis 
pas karalaite m lova, O ta. ži 
nai eavo vyra meilingai prieini 
da’ vis juokais trivot ne gale 
dama.

Antra ryta koki dyvai bu 
vo tėvams ir broliams, kaip

paikutis puikei pasirėdęs su pa 
cziute pasirodi! Visi su juo va 
žiavo prie jo uoszve lankytis’ 
o vis tik dyvyjos, kaip paiku
tis galejes pastot karalium. 
(Rasi ir szendien dar gyve) 
Ant jo svodbos ir buvau 
viests, o tia pasivieszejes 
dovanoto pyiaginio arklo 
jojau.

KUDIKYBES SAPNAI^
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Du Broliai Medincziai
Jau senei, kaip du broliai na 

mie nepastigdami užeimani in 
svietą keliaut Juodu abudu 
buvo medinczei, ir, savo padai
gas paemuse vienu keliu iez- 
rauki. Prie kryžkeles priėjote 

skyrėsi; viens po kairei, antras 
po deszinei. Ale atsiskirdami 
insmeigi kožnas sayo peili in 
medi, pasižadėdami, po metu 
m ta pscze vieta sugryžt. Kat 
ras nepareises, ar katro peilis 
buoses surūdijęs ta antrasis tu 
ris isz bėdos valnyt. Kurs po 
dešines kreipėsi mažne visa 
svietą perkeliaves ir daug nau- 
vynu pamatęs, po metu in ta 
pacze vieta sugrįžo linksmas ir 
bagots. Sayo peili atrado da’ 
bežibant, betviskant, ale bro
lio peili surūdijusi. Tuojaus 
suprato, broli bėdoj beesant’ ir 
tuo paežiu keliu paskui seki, 
vis klausinedams > Tei jis nu 
klausinėjo iki in nekuri mies 
teli ir tia prie naszles in nak 
vyne patropyjo. Ta moteriszke 
jam patiko, ir jis broli užmirsz 
damas tiK apie je vis szlaisled 
kol’ ji jin vedi. Juodu grąžei 
sutiko, tik jam padyvejo, 
ji kas meta vakara vis ta 
na langa užkloję kuri jie 
savo lovos matyt galėjo, 
na vakara jei užmirszus
padaryt pamati jie pro langa 
toli ant kalno lyg žvake ži 
buri degant ir tuojau i paezokes 
klausi savo moteriszkes, t kas 
tai per žvaki esanti. Ta jam 
atsiliepi; “Del Dievo! neklausi 
nek! Jau mano pirmasis vyras 
tas jieszkodamae iszejo ir dau 
giaus neparėjo iki szendien' 
Ar ir. tu da' nori prapult? Te 
žiba tas žiburys kas tau rupi!’ 
Tyrinėdamas isztyn jos pirma 
ji vyra buvusi ta broli, kurio 
jis gelbet buvo iszejes, ir ne 
davi jei pakajaus, iki ji jam 
vislab praneszi, ka tik žinojo. 
Ant aukszto kalno esąs smake, 
tuom žiburiu, diaganeziu pa 
naktims, žmones priviliojus, 
ale ikeziol da’ niekas nesugry 
žee kure ant tos ezviesos tik’ 
ejes. Taigi buk ir tu pakajin 
gae-nenorėk tai matyti! Bet 
jis ateiepi: “Mano brolis tia 
prapuoli, jam žadėjausi gelbet 
negaliu kitaip turiu eiti, o kat 
ir pate pražucze”. Bet manding 
ne žusiu.’’ Moteriszke ir savo 
antrąjį vyra iezlydejo raudoda 
ma. O jis lipo ant kalno prie 
tie ezviesos. Gala palipęs, atra 
do didi karda, ale, paimt nore 
dams, negalioje pakelt. Vėl ga 
la palipęs atrado ryką rausvo 
vandene ir, ieztroezkes būdams 
visa iszgeri. Tuojau pajuto ea 
vyje dide šyla ir gryždamae 
pahktaji karda paims. Ale ir 
dabar vos viena gala l’iatkeli, 
visa nepakrutina Da aukez 
cziau užlipęs atrado vėl ryką 
mėlynu vandenėliu pripildyta, 
fa iezgfres vėl gryžo prie kar 
da; vylioje jau pakelt, ale ne 
valioje paneszt.

Vėl auksztyn da lipdamas at 
rado trecze ryką žalio vande 
nelio pilna, Ta iszgeres sku 
binosi prie kardo, ir dabar 
lengvai pakeles galėjo su 
juos ir mastieguot kaip norėjo 
tokia buvo jo šyla. Karda pri 
eijuoses vėl lipa ant kalno, 
ale smako nerado, buvo jau ry 
te anksti iezlekes. Vislab ap 
vaikeztinedams, atrado, cze mo 
teriszke ant kalno; ta jam visa 
laba iszdavadyje. “Tas sma 
kas yra buvęs smarkauninks, 
kurs daug žmonių gyvas bu 
dams, nužudino, ale sayo atly 
ginimą ne sulauki. Dabar ir 
numiręs ne tur pakajaus, bet 
kasnakt’ daug vyrams szioj 
vietoj galvas nukiarta. Eiksz! 
parodysiu, kiek tian negyvu!” 
Ir nusivedus in dauba parode 
dide krūva lavonu, o szale gal 
vu daugybe

(Tolaus bus.)

Daktaras ® WINTERS
110 W. Oak St. Shenandoah, Pi.

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko a kūle 
ius ir gvarantuųja juos tinkanctiūma. D> 
Winters per 5 metus mokinosi pas garniu 
.-us profcaoraū ylga buku Phitedelphįc

1. Senute Baltruviene.
Dar ir dabar, kaip gyva sto

vi man akyse Baltruviene asz- 
tuoniu deszinitu metu senute. 
Sunki amžiaus naszta ir vargu 
jungas nulenkė žila jos galva 
žemyn, iszvagojo raukszlemis 
kadai kit-kart gražu veidą ir 
silpstaneziom rankom insprau 
de kreiva szakota lazdele. 
Baltu nuo metu aps’riszusi, kai 
lininis apsivilkusi, greitai eina 
ji rudenio diena gatve, susiku 
prinus, savo lazdele pas’rimsz- 
cziodama.

— Senut, kur tamsta eini?- 
klausime prilėkė prie jos ir 
apstoję aplink.

Maloniai žiuri ji in mus, ma 
žiezius; jos veidas praszvinta 
akis juokias; glostydama mu 
su galvas ji sako:

— Vakar parnesziau Petrei 
nei mažuti sūneli, tai dabar ei 
ou aplankyti; eikite kartu,-ir 
jums parodysiu “lele”...

Ir ji kone tekina eina to
liau, o mes stovim nusiminė ir 
nežinom ka daryti. Ant galo, 
susitarė einam pas Petra ilgai 
stovime priemenėj, nei vienas 
uedrinsdamas pirmas eiti vi
dun. Iszpalengvo praveriame 
duris, kumszydamies vienas ki 
ta, bailiai sueiname grinezion, 
nusiimame kepures ir susigau- 
že, kaip maži aneziukai, susto
jame prie durti nežinodami, ar 
ežia pasilikti, ar eiti toliau. Vi 
duj iszluota szviesu. Ant lo
vos guli Petriene, szale jos ka 
bo pataisytas lopszys; aplink 
sukinėjasi senute. Troboj nie
ko daugiau nėra. Mums, suėjus, 
senute prieina prie durti, nie
ko nesakydama, bruksz - 
bruksz isztraukia isz musu vi 
su kepures ir nusiaesza iu lop 
szi.

Petriene gulėdama žiuri in 
mus ir szypso.

— Tai jums, -jau nebegausi 
te dabar kepiniu sako ji silp
nu balsu.

— Bet mums ne juokai; 
nors nesuprantam, kas, bet ma 
tom, kad atsitiko nebegerai. 
Iszsigande, iszplete akis, žiuri 
me in vienas kita tai in lopszi 
tarsi klausdami, kas dabar rei 
kia daryti, Kaip be kepurių na 
mo pareiti. Vienas-kitas isz 
isz musu pradeda tampyti lu 
pas, traukyti nosį, o pats maža 
sai ima-verkti.

— O ko jus, vaikeliai ?- 
klausia ižgirdusi verksmą se
nute ir eina prie mus. -Cit, 
neverkit, maldo ji mus: “asz 
tik pajuokavau, -tetit sau jusu 
kepures’’

Norėdama visai mus nura 
minti, senute, priveda prie lop 
szio ir rodo mums “lele”. Bijo 
darni, kad vėl neisztrauktu ke
piniu, kietai abiem rankom tu 
rime jais suspaudė ir akyvai 
žiūrime in maža suvystyta sut
vėrimėli.

— O ka, ar gražus?- klau 
sik senute.

— Kad susiraukęs...-atsilie 
pia nedrąsiai vienas isz musu.

— Tai, dėlto, vaikeliai, kad 
jis di.bar tebera da žydelis, 
vardo neturi,- aiszkina mums 
senute:-kai kunigėlis pakriksz 
tys, szyestu vandeniu bus gra
žus.

— Tai paskui jau jis nebe 
bus žydelis ?-klausiame mes.

— Kaip pakriksztys nebe 
bus,-bus toks, kaip ir jus visi.

— Negalėdami savo silpuo 
mis galvomis sumesti, kaip isz 
žydelio gali pasidaryti neviežy 
delis mes nutilom ir tik da aky 
iiau žiūrim in maža kūdiki.. ■

— O iszkur, senut, Tamsta 
jin parneszei?-klausiame.

— Isz upolio, vaikeliai,-at
sako senute:-ėjau pro szali, 
pamaeziau plaukanti duobėj, 
pagavau ir atnesziau.

— Ar toj duobėj, kur prie 
lieptu i?

— Toj, toj.
— Tai tamsta ir mus tenai 

pagavai ?
— Ir jus, vaikeliai, ir jus...
Nustebę klausom senutes ir 

sukam sau galvas, kaip tat vi 
sa gali būti. Aut galo, pasakėm 
sudiev ir einam isz grinezios.

Ore susitarėm eti pas upeli, 
ar nepamatysime ir mes kokios 
nors “lėlės” plaukiant. Tarsi 
sbijodami, kad kas musu nepa

— Noriu, atsakau niurkee- 
ues ta d ai 

na motyna mau i’ažniausiąi dai 
nuodavo. Verf d ima mo'yna su 
pa mane savo kojoms, o malo 
n' dainos gaida tarsi lepina ir 
lyliuoja prie miego. M n teip 
gera teip jaecziuos laimingas I 
ir ramus!

— Girny«, garnys, tas ilga 
kaklys,- girdžiu ja-i snauzda 
mas taip malionius ekamban 
ežius ir plaukarczius damos 
žodžius. Greitai i žmiegn ir ja-i 
ežiu tik, kaip mano molyną ne 
sza ant lovos, sziltai apkloj i 
ir pel žegnojus manogalva griž 
ti vėl prie eavo darbo.

11 Z Pirmieje rnspudliai.
Kaip i-zdarkyto gražaus ž> 

lyno atskiri lapeliai, stovi aky 
ee senai pralėkusios mažumes 
paveikslai. Atsimunu, sėdžiu 
lopszy. Nuo langu szviesiomis 
juostomis iszsitiese saules spin 
dūliai. Troba szviesi, isz^zluo 
ta Nieko daugiau nėra, tik sza 
le mano lopszio sėdi eesereczia 
Marijona ir meldžias. Matyt, 
szvente, visi bažnyczion iszejo; 
mudu tik szeimininkais liko
me.

— Pepes,- praszau Marijo 
nos.

Ji persižegnoja, padeda ant 
lango knyga ir eina prie kros- 
nes. asz seku paskui ja akimis 
ir žiuriu, ka ji daro: matau, 
kaip atidengia krosni, inkisza 
vidun galva ir isztraukia isz 
tenai puodynėlė, matau, kaip 
atpjauna gabalėli mėsos ir ne 
sza man,- asz linksmas. Paval 
ges esu dar linksmesnis, ateisto 
ju lopszy, nusitveriu už virvių 
ir pradedu supties įeip, kad 
net linge in lubas daužos. Iszsi 
gandusi Marijona laiko isz a- 
bieju lopszio pusiu savo ran 
kas, bijodama, kad neiszkns 
cziau, ir stabdo mane. Bet asz 
jos neklausau, klikenu ir su 
puoš dar labiau. Juokias ir 
Marijona. Ant galo nuvargstu 
ir praszau jos, kad iizkeltu ma 
ne isz lopszio žemin.

sergėtu patylomis lekiam in 
liepta, sustojam prie duobes ir damas per asz iras, 
su nesuprantama mums baime 
žiūrim vandenin.

— Ot, žiūrėkit-kaip ir ko 
pabūgęs, šoko pasznidždomp 
vienas isz musu ir rodo pirsztu 
duobėn. Iszplete akis žiūrim 
vandenin ir matome tenai tik 
mažuczius, juokingai iszsireisz 
kusius sayo veidus.

Nieko negave, suszale ir ai 
kani, skirstomės nuo duobes ir 
kiekvienas sau einam namo

11. Molyną.
‘■Mama, valgyt noriu” -pra 

szau nepaspejes ineiti griezion.
— O kur teip ilgai lakstei ? 

-ruseziai, bet kartu rupestin 
gai, sako motina:- matai, vi
sas suszales, net pamelinaves.

— Buvau pas Petrą: senute 
lele parode... -Atsakiau, grei 
tai alsuodamas.

Noriu nusivilkti savo žipona 
bet jokiu budu negaliu isz 
traukti iez rankoves rankos 
Motyna meta verpti, priėjus nu 
velka mane,- žipona padeda 
ant .lovos, kepure pakabina 
ant kablio, ir eina prie kros 
nies: tenai paima bliudžiuka 
ir inpila man sziltu užbaltytu 
batviniu. Iszalkes ir suszales 
valgau, kaip eziena pjovęs. Pa 
baigės persižegnoju balsu ir 
iszpalengvo, bijodamas. Prisi
glaudės ir padejes ant jos ke 
liu galva tyliu ir klausaus tik 
kaip ramiai ir vienodai ūžia 
ratelis. Taip gera prie moty 
nos! Ji viena ranka verpia, ki 
taglosto mano galva. Grinczioj 
daugiau nieko nėra.

— Mama, ar ir mane senute 
atnesze iez upelio?- klausiu 
jos.

— Tai kaip-gi, vaikeli- at 
nesze- atsake motyna.

— Ar ir tada buvo taip szal 
ta?- Labai ezalta, buvo vaike 
Ii, labai...

— Kaipgi aez nesuszalau?- 
ateina man mintis, o motyna 
ne tai man, ne tai pati sau vie 
na kalba toliau:- Tu gimei pa 
yasari, prieez paezias Velykas; 
silpnutis toks buvai, tarėm, 
kad negyvesi, ir ta paezia die 
na tave veže krikeztyti. Ir pas 
kui ilgai dar buvai nesveikas: 
vž metu | pradėjo kelties ant 
kaklo ir ranku votie, maniau, 
kad jau tikrai mirsi, ir martz 
kinelius baltus jau buvau pa 
siuvus.

— Ar tuos, kuriuos ir da 
bar szventemis vilkiu? klausiu 
motynos.

— Tuos,-atsako ji ir ima 
mane ant keliu.

— O kur aez bueziau buvęs 
jeigu bueziau numiręs?

— Augeztai, danguj, pas 
Dievuli. . .

— Ar ir baltais marezkine 
liais visados bueziau vilkėjęs?

— Tau tenai butu daug gra 
žeenius davė,- tenai butum 
kaip anioklis, nes visi maži 
vaikeliai, kurie numirezta anio 
lėliais esti.

— Ar ir sparnelius ture 
cziau ?

— Turėtum.
— Tai kodėl, mana, aez ne 

numiriau?- klausiu, tarsi gaile 
damas, kad taip neatsitiko.

— Gerai, vaikeli, kad nenu 
mirei. Ar gi nebūta gailu bu 
ve manės palikti?-sako jaus 
mingu balsu motyna, spaudžia 
mane prie savo krutinės ir bu 
cziuoja man galva. Paskui ru 
peetingai apžiūri mano kakta, 
galva ir veidą, ar nėra tenai ko 
kio skaudulio ar žaizdos, ar ne 
susikaliau kur belakstydamas 
atsega ir atraito mano marezki 
niu rankoves: iez abieju ran 
kos pusiu aiezkiai žymu nuo 
buvusiu vocziuindubueios žaiz 
dos. . .

— Ir ežia net nedidelis kau 
lelis iezkrito, kai truko votie,- 
kalba motyna, cziupinedama 
atsikiszusi ir skaudanti gubu- 
reli. ..

— Nebus iez tavęs artojaue 
- tęsia ji gailietaudama toliau: 
busi ubagėlis ir duonos negale 
si sau užsidirbti, ir skriaus ta
ve, kaipo mažesni, visi.

Nors nesuprantu gerai moty 
nos žodžiu reiezkimo, bet jau 
ežiu, kad busiu nelaimingas. 
Pasidaro taip griaudu Jir skau 
du, kad prisiglaudės prie jos 
krutinės pradedu balsu verkti.

— Cit vaikeli, neverk,- mal 
do ji mane:- aez tau padainuo 
eiu garnio daina,- nori?

Mano vyras Antanas Slavinskas 14 
metu Amerika, 7 matai jau kaip ma 
ne paliko. Tegul kagraicziause atsi 
szauke ant adreso: (ęę oj)

Mr. P. Slavinskiene
580 Lafayette St Bridgeport, Conn.

Mano draugas Juozas Mikolai 
tis, paeina isz Suvalkų gub, Maryan 
poles pav, Szakaliszkiu kaimo Pra 
szau atsiszaukti ant adreso:

Mr Tom. Jodauga
Box 1403 Olyphant, Pa.

Mano draugas Jonas Žemaitis, pir 
miau giveno Arlington, Vt. paeina 
isz Suvaiko gub. Vilkmergės pav. 
Meldžiu atsiszaukti ant adreso:

Mr. Jos. Daugilis 
Box 37 j E. Arlington, Vt.

Pijuszas ir Jurgis Abraioziai 2 me 
tai adgal giveno Pittstone. Paeina 
isz Suvalkų gub. kaimo Belzupiu. 
Praszau atsiszaukti ant adreso:

Mr. Geo. Kaskon 
432 Nay Aug Ave. Scranton, Pa.

Mano draugas Izidorus Bertulis 
priesz 3 metus gyveno Penn Station, 
Pa, Tegul atsiszauke ant adreso:

Mr, John Kavolus
335 E. Lloyd Str, Shenandoah, Pa.

Garsiu

G. GROBLEWSKI
—-2»5z(Vir)inI<as ir Fabrikantas^— •

Lenkiszku-Lietuwisku Waistu

DEL VISU 
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.

No Riiinatizmo (naujas bu-' ■’ ----- •’
das gidimo) giduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdieš

Giduoles snžleb< z.iojinni>J'"'0 «alvos. kataro, peczm, Giduole „o Ekzimo (Rožes 
maisto krutinės, szonosie, sumatizmo pas vaikus)

Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija irnukand- Plosterei isz kasztavolu 
galvos ima visokiu vabalukiu. Pomada ant plauku

P /J S F G A : Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta 
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 
vaistas kokios reskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro

asztrans
Liepų balsimas no kosulio

vaikams
Proslkai no kirmelu 

suaugusiems

° joęo vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu. 
Siuncziant gromata indekit marke už 2A Adresavokitę:

A. G. Groblewski,
Cor. Elm & Main Strs; 0 Plymouth,

G id uolos no skaudėj i nik 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
kkjn

Geležinis sudrntintojos 
sveikatos

Giduoles nutildiinni vaiku
Gidnolis no nuspaudimu

I'lauka apsaugotojas 
Mikelei nuo kepami 
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Kankvaistis no sutrukime 

ranku
“Lagodnik” del atluosa- 
vimo vidurius be jokio ska- 

dejimo
Atgaivitojas kraujo

Simonas J. Norkeviczins,
408 W. MAHANOY AVĖ. 
MAHANOY CITY, PA.

DERMATOLOGIJOS MOKSLE.

no nMEvarflUS

m BROADWAY £T., 
BROOKLYN. N. T.

Kožnas Lašas Vertas Dolerio 
raSo musų kostumeris, kuriam joki daktarai ne
gelbėjo—bet musų gyduolės sugražino jam sveika
tą. Jos. Scbnarsky 15 Ileiniinan, Wis., ro8o:*“A8 
vieną butelį jau sunaudojau ir jaučiuosi sveiku. 
Ta gyduolė yra gera. Šį butelį ką prisiusite, tai 
duosiu savo draugui. A5 Jūsų gyduole pagarsinsiu 
laikraStyJ." Franas Rudzenis, Forest Port, N. Y. 
ra5o; “Aplaikcs gyduoles suvartojau; JoS buvo 
gana pamačlivos ir dėkavoju labai už geras gy
duoles. Vėlinu ir kitiems kreiptis pas tarnistas'’. 
Kožnędlenę apturime šimtus tam panašių laiškų 
nuo kostumerlų. Jeigu nesijauti sveiku arba sergi, 
tai nelauk ilgiau, prisiųsk mum porę markių, savo 
tikrų vardų, pravardę ir adresų o mes tamistal nu
siusimo No. 3 kataliogų, didžiausių lietuviškoje 
kalboje, Gi dideli puslapel. Jame telpa teisingi ap- 

| rašymai apie suvirš 200 visokių kūniškų nesveiku
mų, vyrų, moterų ir vaikų. Išaiškina pradžių, 
priežastį ir pasekmes ligų ir pasako kokias gyduo
les naudoti, klek jos kaštuoja ir kur Jas gauti. Tel
pa paveikslai ir prekės visokių naujausių electro- 
gydančių aparatų, Roberinių daiktų, Magiškų 
aparatų, Drukuojamų ir Rašomų Mašinų, Stereo- 
skopų ir Jiem Paveikslų, Armonikų, Koncertinų, 
Britvų ir daugel kitokių kužnam reikalingų 
daiktų. Nelauk, rašyk šendlen, dabar, tuojaus.

"— ---- ADRESUOK TEIP '
JOHN’S SUPPLY HOUSE
P1LSEN STATION, CHICAGO, ILL

Pa 0 Mrazo
-t, (JI WIENATINIS
J SALUNAS IR GROSER-SZTORIS^

SUGAR NOTCH, PA.
Parduoda Cukru, Kava, Herbata, Mesa 

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga ’d^d 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randfii Ša& 
tunas su milžiniszkaisstiklais, szaitum atuhm 
arieikom ir pujkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZIPKORTES ij 
siuneze piningus in visas dalei 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU ir tti

P. V. O B I E C U N A S,
12 & CARSON ST. g. s. P1TTSBU«®,, psft.
Firrna Lietuviszha

SU KAPITULŲ $75,000,M
8U0R0AN1ZAV0TA IR CZERTE- 

RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS RANKOS IRA
P. V. OBIECUM AS.

Mubo banka irn tai viena Irz tvlrcz.iauBlu Savi*. Valat., czerterooU, eebatl po kontroia 
Valetijoe ranCo ir per tai pilnai uZelilkiama. Priima piningus «lel Hrt*a>qge(tijm6 ir moka ket
virta procentą. Parduoda laivakortee ant geriausių linijų ir siunorda ptadngus In rHae 
svieto. Padaro davlernaBtis atlikimui visokiu reikalu su wald-zfa lazmajuo vtao
kius piningus ant Amor'koniszku arba kitokiu. Daro apserge 
Ir 1.1. Piningus del paezedinimo galit prlsiunst pacztinlu 
tuojauo bua iszelunatos bankavos kuingutes. Krelpkitea vlei 
▼1 P. V. OB1EUUNA, o busit apgsergeti no visokiu apgaviku.

Puikiausia
užeiga 

del Lietuviu!
Ir svetingiau- 
sias prieinimaa 
del visu kur ra-
-ito garelia Arieikele 
Atu ir Cigaru. Teip-gi 
-ale del zobovu ir t. t.

K. Konewko,
98 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.

PEE 
PAČTA

PASLAPTINES VYRU LYGOS
, i, tspnJ'

• u V»>,e

Urėdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedėllomis nuo 9 iki 12.

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU

WHOLESALE.
Pristato visokius gerintus del sa- 

lunyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynu alų, porteri, vynus, ariet- 
ka ir t.L Pristato in namus alų 
ir porteri bonkutem. Gėrimai 
pirkti pas Norkeviczin yra kana, 

Ksrįauaį- &auiI Pa bandyki Įį '

RODĄ DYKAI.
DR. JOS. LISTER C.

40 Dearuorn Street. La. » CHICAGO, ILL.. U. S. A.

--------- -TH -!

Garsingiausias ant vist sviete Ir žinomas kalpe seriali

ses specialistas kronlszku Ir uzsisenejusiu Ilgu______ 9

. —DR. KOLER, fc-
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde iukstanezus 
žmonių isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin
dami ijn Samaritonu tebirio laiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek> 
v oje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima

vos, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- 
du ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 
Ligas o ipacz uzsisenėjusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nu- 
trotyinas virisrku pajėgu, veisei pal-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts laiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tlumocziaus 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

ADINOS PRIEMIMO:{n^o-“h^ if; i , r
t. Pi o y isz nto tgi 4 po piet Nedelomla

DR. KOLER 644 PENN AVENUE,

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pane bloko žemiau no Plttsburglnlo Paeito* 

PITTSBURG, ■ PA.
Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavotas, nes czistus vynus ir arielkos, 
tasai ne galėjo atsigėrėt jųjų o geriause mie 
ra ir patarnavima tik pas mus apturėjo.

MUSO PREK
Gera Raudona Arielka 
Gera Balta Arielka 
Ramas . . a
Bumas Jamaika ■ .<•
Ginas ... 
L'uoglne Arielka 
Kirtime! 
Anicetas, smagus gėrimas 
Cihtas spiritas 
Nlivalte • 
Sllr&Ite, tikrai Llctuvlszka 
Terkellca ...
Terlpelica. tlkial Veogrlszka 
Konlakas .
Eoniakas, Franciizisikas 
Obuoline Brandy • ■
Blackberry ...
KokoUp, gardus gėrimas 
Melląvuogo ...
VisiniUto ...

A M E R I KO N ISZ KI
Oblo raudonas . .
Qblo> baltas—saldus . .
Kalifornijos, senus, rnksltas 
Kalifornijos mustkatalus . 
KaiiroruŪos riiuszkatulaa . 
Kalifornijos tokaislkas . 
Kalifornijos (.4 metu) Port Wine 
Kallforpljos Szeri Wino 
KalifOrnljos Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartus Vynas

Baulk y te po prekes. Užkalbinimas ant $10,oi 
Ir dadfiaa UŽMOKAU EKSPRESĄ Pennsylvania, 
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek, 
l'ii Avenue * Pittsburg, Pi,

$2,00 
2,00 
2,00 
4,oo 
2 oo 
4.>o 
2,oo 
2,oo 
3,oo

• 2,Co 
4,6o 
2,50 
5,00 
2,50 
C,00 
2,00 
l,5o 
2,5o 
2,5o 
2,5o
vynai:

$1,00 Galonai 
1,25 
1,00 
1,50
1, co 
1,75 
2,oo 
2,oo 
t,Co
2, Co 3,oo

3,00 
3.oo 
3,oo 
U,oo 
3,00
3,00 
4,oo 
3.5o 
O,oo 
8,Go
4,oo 
<1,00 
3,oo 
2.Co

2,6o 
2,Co 
2,Go 
5,00 
2,50 
5,00 
2,5o
2, Co
3, Co
3,oo 
5,oo 
3,oo 
O,oo 
3,oo 
C,Co 
2,5o 
2,00 ___
8,oo galon 
3,oo galon 
3,00 galon

Didžiuose Lietn- 
viszka

AGENTŪRA

233-235 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA. 
— fl -

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuneze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Lszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del drau&yscziu pristitie pelkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 

Špiliu k L t. Su kokiu nore reikalu kas—link Szipkorcziu, pi
ningu ir t t rasrikyte pas e gwasite teisinga atsakymu

♦
| NO $5 IGI $40 i
; -«MAJN1NES MASZINŪS8^ “

.■ daei pas mos ant pardawimo. T«j- 
£ pristatėm kofna daleli ua- 
•j aanoe norinti kokio padirbimo.

Pardnodazne pikes, adatai, diikra, 
akre peri m, skwibsua, knatam, popie* 

p xa ir 1.1, Parduodam Pkcstm o ir 
r- Kana patajaom.

W. MORGAN,
’ 16 N. Main Mahanoy City. Pa

a I Kant®r*« Bankinis
- ir pardavyate

F SZIPKORCZIU

Beak pas Ragažinskai
Kur begi teip ataigai?
Ar tav kas ne gerai?

Gerai man ir smagu!
No Kagažinsko sznap.

selo turiu]
Ir tu kūmai

nestenetum
Jago tokia a-
rielka turėtum

Agentas

i Columbia
ALAUS

S4-56 N. MAIN st«.

NAUJAUSIAS 
ISZ RA DI MAS

DOVANAI Temykite gerai! TIKRAI LIETUVIŠKA, DIDELĖ KRAUTUVĖ 
U I Q I F M Puikiausių armonikų, skripkų, klornotų, triubų, koncertinų* ir 
V 1 d 1 E įfl m daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių, 
t lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 

suotų, visokio skyriaus mašinukių del drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (striolbų), 
kišeninių lempukių, guminių literų, adresams počūčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popiorų dėl rašymo gromatų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $1.00, 1000už$0.oo. Kas volitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
marką ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
lavonas pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit varda laikraščio, katrame matėt apgarsinima. 
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Daugybe odos ilgu naejna----- —j.—
ažsli&lkymo ir užBfkretijno.tefpgLitnii 
viduriniu ilgu. Daugumas gauna pucžki 

 

pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą n< 
apsileidimą. Gydosi per neatsakančzįup 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus I3z 
vilioja, o paskui raezote mums, kad eme* 

daugybe gyduolu isz invalriu apgaviku 
pagelboe negavote ir sakote, kad. gal ir 

 

muso gyduoles negelbea. (Taigi meldi 
me mums darodyti; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Tari 
kstanczlus oreginalhzku padekavonia 
Tegul nors vienus daktaras parodo mums 
tiek padekavonlu, o ea duosime dideli 
atllgynima. Plika gaiva sunku gydyti. Ja
go senas ir gaiva žvilga, tai td pagelbėti 
ne galima, bet Jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku- 
czel tai tam galima suteiktipagelba; plau 
kat neyra grybui—viena diena ne iszdygs. 
Atsiaaaukiantlema nualunalmedyka inror 
macija au piaeziu apraszlmu. Mes nešiu- 
leme prlaiapyre eavo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori 
persitikrini tegul raszo pas mus. Adresas

PROF. J. M. BRUNBZA,



SIETINIS ISZVAZIAVYMAS
ARBA PIKNYKAS!

Y. /Ą. 1. LietuviszKo Kloto
1SZ /ĄAHĄNOY CITY, PA-

MAHANOY J U NOTION’E.
Klobas užpraszo visus Lietuvius isz Maha- 
nojaus ir isz aplinkines ymti dalibas tame 
puikiam pasilinksminime ir praleist links
mai diena. Norinticje drauge važiuot turi 
užsimoket 81.00 arba $2.00 už pora. Ga
lima prisiraszyt ne vėlaus kaip igi 12 die. 
Julajaus pas sekanczias ypatas:

uoza Ancereviczia, Balberi,
M. Auksztakalni, Salunyka,

Juozą Ražaiti, Kriaucziu.

Isz Lietuvos.
Valkininkai

(Traku pav). Žmones cz a 
neturtingi, nes žemes turi labai 
mažai, o ir ta pati žeme prasta, 
daugiausiai smėlys Užlarbiu 
jokiu ant vietos nėra, todėl 
žmones, neturėdami kur ant 
vietos darbo gauti, pradėjo 
važiuoti už juru-mariu, dau- 
gia u-iai Amerikon, laimes jieez 
koti. Iszpradžiu važiavo tik 
vien jaunimas, stipri vyrai. 
Paskiaus jau pradėjo važiuoti 
seniai, moters, mergaites ir 
dargi nesuauge vaikinai. Tokiu 
budu, visai nežymiai, per pas 
kutinius 20 metu iszkeliavo isz 
Valkininku parapijos Ame 

rikon apie du tukstancziu žmo 
niu.

Tiektai žmonių isz parapijos 
iszvažiavue, likusiųjų ent vie 
tos valetiecziu būvis kiek pa 
gėrėjo. Paimkime pavyzdin, 
kad ir sodžių Puszkarnia. Pir

Trukys iszejs 8 adina isz ryt ir l po piet.

GERYMAI IR VALGEI USZ DYKA I

Žinios Vietines.
— buvo szilta, bet seredoje 

atvėso po trumpam lietukui.
— Gal jau karszcziu dyde 

liu ne bus. ,
— Darbas nusiszpiciaves,- 

dirba 3 dienas ant nedelos ir 
kaip rodos dirbs teip visados.

— Su szeiminele sunkus iž- 
simaitinimas.

— Yra ir tokiu pavieniu, 
ka jau dabar dairosi in szales.

— Uogos darbe, o kad ge
rai palytu, tai turėtu žmonelei 
užsiėmimą su grybais.

— Biznei vos slenka. Ka 
daryt del visu ne kas, kaip pi
ningu stokas.

— Reikeetuboje sėdėt ir už 
siimti skaitymu. Tai geriause 
rodą bedarbėje.

— Namu ant pardavimo 
yra daugybe, bet jau niekas 
ne kabyna. Kas pirko, tai pir 
ko- daugiau to ne bus ir “po 
landeriu” ne skus.
— Ziegoriu ir ziegoreliu gausi 
te pas p. Joną Szveda Pigus ir 
isz gero fabriko.

— Ant pardavimo apie 60 
mastu puikiu karpetu ir kitu 
naminiu rakandu, Dasižinoky- 
te po nu. 428 W. Spruce St.

— Kaip dabar žmonelei turi 
laiko del skaitinio ir zoboveliu 
isz kr žiru, isz sikstiko,- czipo 
-vežimo ir 1.1, tai galite gaut 
drūtas kaziras lietuviezkoje 
drukarneje. Kalada 10 centai 
o 3 kalados už 25 centus.

— Parsiduoda mainines tul 
szes pigiau kaip kur kitur. O 
gausite pas Ignotą Viszniauc 
ka Water ir C. Str prie kri- 
kės.

ISZ LIETUVISZKB 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— p. Antanas Alastik, 

sylpnos sveikatos no pažeidi 
mo mainose, užsidėjo eztoreli 
valgomu daigtu ir turi visokiu 
geru cigaru, kuruos pristato 
del visu pp. saluninku. Pra- 
ezo pas save visus tautieczius, 
o gyvena prie uliczios W. 
Coal, 432.

— Delegatai isz parapijos 
lietuviszkos važinėjo in Phila
delphia, pas arciviskupa, del 
kurio pristati protestus visu 
Draugyecziu ir Unijų ant kun. 
Miluko. Kaip rodos žmonių 
norai ižsipildys. Jsgu ir tas ne 
maczys, tai Lietuvei sau ne nu 
leis. Kas teisybes jieszko su 
teisybe, teisybe euras.

— Kad ir susidadosiu,- ne 
pasiduosiu.

— Sunku vienam priesz 
tuketanczius kariaut!

— Žmonelei grąžei suteikė 
ir solidariezkuma užlaiko,

— Kur sutikimas tenais Die 
vo padeymas.

— Sze nedele iždyrbo 3 die 
nas. Tyk vos ant maisto.

— Biznei ne kam tikia.
— Kaip kas rengėsi kelaut 

in Lietuva atlankyt eayo eza- 
lele.

— Karszczei dydeli, ne ge 
rent aluti atvesti ne gali.

Grand Rapids, Mich
— Darbai da vis slobnai ei 

na, vienos ezapos biski geriau 
da dirba, ale yra kelios tai 
kaip tik iždirba kėlės diena.

— Lietuviu didelis būrys, 
terp tu yra visokiu, del Mote
rėliu butu reikalinga Baltru 
viene.

NAUJA KNYGA

IstorijeSzvanta
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszks 
bu teip puikeis paveikslais, padirbtof 
per europinus artistus. Puiki popiert 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygf 
nusipirks. Norint daug kaszto anl 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom 

babtlt^g:į p“duo: 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszkn 

Bvietiszku ir iatorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Adresąvokit* 
“Saule”’ Mahanoy Clify, Bu.

Seelyville, lud.- Darbai 
slobnai eina, teip kaip ir visur, 
vieni szsftai dirba po 2 dienas, 
kiti po 3 ir 4 dienas aut nedė
lios. Pribuvusiam sunku dar 
ba gauti.

— Lietuviu yra didelis bu 
ralis, visi vidutinei užsilaiko. 
Tik yra vienas lietuviezkas ap 
tiekorius, tai tas vis ergeli da
ro. Reiketu Taradaikos, kad 
ragus aplaužyt.

-•9 DARBAS DEL VISU, fr-
Amerikas yra luoeas ekllpae del visu o telp-gl i 

tavlaa, kam tav sunkei dirbt ir jokio pelno lax 
Done! uret; jago tik už $30.oo gali ieznlmokyt bar
te rintes, geras amatas po visa svietai Jago nori 
riužlnot kaip gali lezefmokyt barberlstas tai ra
ižyk luojaue. Kalbame vlaoela lležuvluosia.

NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL, 
1405 PENN AVENUE PITTSBUKG. PJL

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAI VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Verte Im Fracuiluko
KUN. DU. M. JIODYNZ1US.

Pasiskubynkite nusipirkt, o 
gausite tiktai pas Iždaveje 
tosios kningos po adresu:

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

Piningus $2 siuskite Re- 
gistravotoja gromatoje, ar per 
“Money Order” kuri nupirkite 
ant pacztc, in prasta gromata 
indekite ir prisunskit.

Farmington, 1'11.- Darbai 
gerai eina, net viskas piszka.

— Lietuviu yra pusėtinai, 
visi sutikime gyvena, kad ir 
kada pasipesza, ale bet pas vai 
ta neina.

Dr. O’rialley.
Geriausias gidytojas gidyme Rupturos Vy
ru, Moterių ir vaiku be peilo ir operacijos. 
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa.

Saitam offise kalbasi Lietuviszkai ir Len- 
kiszkai in kur siunskyt visas gromatas.

miaus visame sodžiuje negali 
ma buvo rasti ne vienos žmo 
niezkos gnnczios: visos triobos 
suluže,sukrypę stogai nuplysze, 
langeliai grincz’u mažucziai, 
kad net žmogaus galva negale 
tu pro juos iszlysti, grinczios 
be kaminu, be grindžiu...

Dabar gi jau ne pažinti ne 
galima sodžiaus, tarsi butu vi 
sai tas: beveik visos grinczios 
jau'su kaminais langai dideli, 
ant kuriu prikrauta daugybe 
žolynu ..

Dadartiniu laiku, kaip jau 
skaitytojams gerai žinoma, 
Amerikoje didžiausia bedarbe. 
Daugelis musu iszeiviu, tureju 
siu ten gana gera uždarbi, nete 
ko dabar darbo ir pradėjo 
grįžti tėvynėn.

Daugeliui isz Amerikos 
sugrįžus viskas ežia, rodos, 
persimainė. Tarp pilkaserme 
giu kaimiecziu pradėjo maiszy 
ties ir atkeliavusieji isz Ame 
rikos amerikietiezkai pasipuo 
sze. Kaikurie ju, ilgesni laika 
Amerikoje iszbuve, atsinesze 
nemažai pinigu ir, atvykę 
tevyezken, susitaisė sulūžusias 
savo triobas, kiti gi net ketina 
ir žeme pirkti. Miestelyje pasi 
dare didesnis judėjimas, preky 
ba pakilo, na, pasididino žino 
ma, ir monopoliaus ir aludžiu 
lankytoju skaiczius.

Neskaitant taip vadinamųjų 
“amerikonu”, žmones ežia gana 
tamsus, laikraszcziu neskaito, 
apszvietimo pakėlimu tarp ju 
nėra kam rupinties.

Šeirį,jei.
(Seinų apskr.) Musu apylen 

keje darbininku beveik visai 
nėra, dėlto pastaruoju laiku 
daugybe dvaru negali gyvuoti. 
Teip Seiriju dvaras ir Strai 
giezke stovi nejudinami (virsta 
in dirvonus) Prapuntai, Grau 
žai, Straigiai netik ka pelno 
neduoda bet savininkus in sko 
lae iuvaro.

— Amerikoi bedarbiai (kri 
žiui) užitojus daugelis žmonių 
grįžta in iavo ezah vienok, 
prasidėjus darbams, vėl ketina 
grižti, nes apsigyventi paS mus 
negalima-žeme bratogi, o pi 

ningu menkai kas parsinesza.

Leipalingis,
(Seinų pav) Susipratimas 

ežia visai žemai stovi. Joki 
lietuviu laikraszcziai nepraši 
platinę. Knygų niekas neekai 
to, ir gaut ju niekur ant vietos 
negalima, Jeigu pradėti inkai 
bineti, kad iszsiraszytu laik 
raszti, tai žmones skundžiasi, 
buk laikraszcziu kalbos jie ne 
supranta. Yra ir tokiu lietuviu 
soducziu, kurie skaito lenkiez 
kus laikraszczius. In pradeda 
maja mokykla retai kas vai 
kus leidžia, o in aukeztesnia 
sias niekas.

Užtai cz'a yra monopolis ir 
daug aludžiu, kurie pelnija ge 
rai.

Gulbinu ir Skrabot valsz.
Gegužio 12 d. pert jo ežia 

sztormas-lietus su ledais ir per 
kunija. Ledai iszmusze daug 
rugiu. Perkūnija sudegino fa-p 
kitką viena narna Gudgaliu 
kaime ir viena narna Icziunu 
kaime

Crossets Gerinusi
Vyru žirni ir Bukfzti czeverikai yra 

daug parduodami. Visi vyrai juos 
reikalauja. Mada yra naujausia ir 
puikei iszžiuri ant koja. Ka daugiaus 
reikaujate. Juodi ir Geltoni, 
$3, 850 ir $4 pora, pas:
Common Sense Shoe Store 

35 VV. Center St.
Mahanoy City Pa.

Pasarga Kelaujantiems 
per Liverpoli, Anglija.

Daugumui isz musu tautie 
ežiu prisieina pravažiuoti per 
Liverpoli keliaujant in Ameri
ka arba in Afrika. Czia sėda 
keleiviai paprastai in garlaivi. 
Visi keleiviai yra ;gydytojutuo 
met perži iriami, ypacz atkrei 
piair.a atydžia in akie. Ir, žino 
ma, katrie yra sveiki važiuoja 
toliaus be sutrukdymo, bet at
siranda nemažai ir tokiu, ku 
riu nepraleidžia- “iszbrokija”. 
Tada nelaimingiems prisieina 
grižti atgal, arba gydytis; gerai 
kurie tur pinigu, o kuriems sto 
kuoja, paliekti dažnai tikrai 
nelaimingame padėjime, ir ne 
galėdami susiszneketi papuola 
in visokiu žydiezku agentu ran 
kas, o kad nebtenka ir paskuti 
mo skatiko, tada tie beszird- 
ž'ai agentai nuveda pas dirbtu 
ve, o darbi s (turiu pridurti) 
acejunams neteip lengvai yra 
gaunamas Anglijoi. Tokiu bu 
du mi si tautietis keleivis liek 
ta vienas ant gatves, iki po ii 
go vargo suranda savuosius, 
tankiai ir savo daiktus pražu
do.

Toki nemalonus aps reiszki 
tnai ir priverezia mane para- 
szyt ezi straipsni, suteikiant 
bent antrasza kur apsigyvenę 
yra Lietuviai, juo labiaus, kad 
pradžioj tziu metu czia susitve 
re progesfirzkoji- tautiezka 
draugiste “Auszra”, kuri tur 
labdaringus ir progresyvinius 
tikslus, suteikia, kad ir nedide 
le pagelba, bent patartina pa 
duoti musu keleiviams ir to
dėl, musu tautiecziai, atsitikus 
kokiai nelaimei kelionėje tene 
pasiduoda in globa invairiems 
apgavikams ir neduoda jiems 
savo laiva-kartes (.zitkartes) 
bet parodžius iszraezyta že- 
miaus padeda antrasza, atva 
žiuoti pas mus, kaipo pas pa 
žinstamus.

Juozas Sakalauskas
(pirmsedis “Auszros” drau 

gystes)
118 Limekilu Lane- Liver 

pool. Kiekvienam keleiviui ne 
proszali bus turėt szitas antra 
szas.

Yra tai tavo inkstai.
Malianojaus gyventoja parodo 

kaipjias iszgydint.

Poni Rebecca Brenner nog 220 
W. Mahanoy St. sako: “Pirma karta 
pradėjau naudoti Doans Inkstu pi 
gulkas apie du metai adgalos, tame 
laike jie iezgyde mane nog skaude 
jimo peczuose per ka labai kentėjau 
dydeli skausmą, Asz tikrai žinojau 
kad tas skausmas paėjo nog inkstu 
ir dagirdau apie geruma Doans 
Kidney Pills, pastanavijau juos pa 
bandyti. Pirkau baksuka Timm’s ap 
tiekoje, kurie man suteikė palengvi 
nima in praszalino skaudejima.

Ant pardavimo visose aptiekose 
Preke 50c. Foster- Milburn Co. Bu 
falo, N. Y. pardavejei ant Suv. 
Valet.

Fanuos ir Turtai!
Randasi New Yorko Steite Lietu- 

viszkoi Kolonioj da daugybe farmu 
ne parduotu dauk musu brolu jau 
czia apsisiedia ir stiprei laikosi. No
rim kad daugiaus musu broliu apsi- 
siestu kurie turi kiek kapitolo ant už 
pirkimo sau farmu. Artesnes žines 
gausit pas George Kleek. Poolville 
N. Y. reike indeti už 2 c. marke del 
atsakymo. 'Inf)

Temykite Lietuviai.
Reikalaujanti yvairių daiktų, 
ka'p *a’: laikrodėlių. Žiedų, 

i®*1™ Britvų, Armonikų, Koncertinų, 

Smuikų, Klernetų, Drukuojamų ir šnekamų ma
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITĮ Chicago, 
o iš-čia gausite per pačią lietuviškoje kalboje 
KATALIOGį No. 7 dykai, katrame yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir |ų k a i n o s. (Į 
Chicago’s m. nesiunčiu )

Teipgi čia gaunamas Sim. Daukanto L. I. 
paveikslas, miera 22 x28 colių kaina... .25c 
Perkupčiai gauna nuošimtin. Adressas:

M. J. DAMIJONAITIS
3256 Union Ave. Chicago, III.

Virai bukite iszmintingi?
NESIDUOKITE SAVES MULKYTi.

300 Da>nu Mtai uz SI.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga dainu 
snsidedante isz 390 dailiu Kningą 
druezei susiūta ir broszuravota. Kai 
nusipirks, ras visokiu dainu isz visa 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turesite dainelu, 
Per ciela meta ant "isu dieneli!.

Nusipirkite ir burtu kningele su 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigela 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai.

A vertes Kelnes kurios
■k | galit dataikyt prie savo 

w seno šuto duosim dikai
jago pirksit vien isz mus

IO DOLERINIU SIUTU

PAS X.BO
17-19 W. Center Street.

KATALOGAS

KNYGŲ

Ant pardavimo.
Maža aptieka Lawrence. 

Mass, kur gyvena 76 tuks. žmo 
niu. Preke $700. Ta preke yra 
labai maža. Yra tai gera proga 
Lietuviszkam aptiekoriui, ka 
dangi arti aptiekos randasi dau 
gybe apsigyvenusiu Lietuviu, 
todėl galima vesti gera bizni 
Nandokytes isz progos. Atsi 
szaukyte iu Redakcija “Sau
les”. (6S o?)

R-I-P A N-S
COBL10ZA1TK8, BAKTAHA1 MLTPAŽ13CCS3
7Z UrEUlALRE tsLBUOLE SJfCGAMK

Art lexco&Hlnli&o tvlflaxiu E&T’A'jS'B Aas 
rerlloB lc u* Matos?

Tas i ra prietelis žmoniu-kuris suteikia 
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szeiidienxnio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Speeijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreezemos 
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visokį papuczkai, i-zpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-maleiijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu gerimii-gyrtybes, kuris su savo žyne 
priiimsroda, žednas, iszsygydinsGYRTIBE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka irkruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie parasziti 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami pasku
tini centą nuo justi, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
tai'užmoka ant sikio no keletą desetku 
doleriu, t ze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

KOENIGSBURG SPECIALISTS,
220 S. Eighth St; Box 106.

Willlamsbnrg-Blyn; New York, N. Y.
Raudoni czeverikai.

Yra labai daug dar neszojnmi per 
vaikus ir mergaites, u-baipuikei isz 
rodo. Turime teip geltonus czeveri 
kus, žemi ir aukezti.

Raudoni czeverikai del vaiku 75o 
ir$l

Raudoni czc-veiikai ir pantaflai 
del mergaioziu 1.25 ir 1.50

Geltoni czeverikai ir pantaflai 
del vaiku 75o. ir $1.10.

Geltoni czevtrikai ir pantaflai del 
mergaioziu 1.25 ir 1.50 pas:
CŲininon Sense Shoe Store 

35 IV.Center St
Miihiuioy City, Pu

Vasarinis Tavoras.
...............................

Turime visokiu gatavu apredalu del Moterių, Merginu, Vai
ku szledes del kudykiu in Krikszta ir tt. Pargabe- 

nom visokiu vasariniu Materijolu ant szle- 
biu visokio koloro ir žemas prekes.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

Malda kninges. *
Aukso Altorius arba Didis Szaltisnit 

1,000 puslapi® $1.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi

sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druezei apdaritos $1.00

Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti- 
nis 711 puslapiu. 75o.

Garbe Dievui ant Ąugsztibes 640 
puslapiu. 75o.

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei zala- 
tita 50o,

Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais, $1.00

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su auksineis papuoszimais apvalais 
krasztais $1.50.

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kauta puikaus pavydalo, $1.(K) 

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus paoaazus 

in altorėli $1 50
Aniolas sargas, minksztai apdaryta 

in skūra apvalais kampais, auksuo 
ti krasztai, visos reikalingos mal
dos geriausia už visas kitas 75o.

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audima 50o

Kanticzka apdarita in prūsine juodr 
skūra, puikei iszmarginta $1.00 

Kanczia vieszpaties 25o.
Graudus Verksmai iOo.
Stacyjos arba Kalvarija IOo. 
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In- 

statimo. 5)o.
Gyvenimas Szventuju. Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta • . 54,00

The GLOBĖ Store
I. SUF0W1CZ1US, Locnininkas.

1JZ W. Center uli, Mahanoy City, Pa.

Pigus Pardavimai....
Mes atydareme pigu pardavima ant szito menesio, ant pirmo 
lubu musu kromo, sus dedant isz rakandu, karpetu ir drabu
žiu. Bargensai kožna nedela kolei rasis tavoras.

Sziaudini skribelei - 20c 
50c marszkinei po - 29c 
75c ■“ “ - 39c
81 skribeles po - 50c
82.75 supamos kreses 81.25 
Medini kėdės 50c- Pinti 81 
Vyriu šutai 85. Vaikinu 84 
Persiduos po už szitas pre
ke tiktai per szita menesi.

17 Akmenų “Railroad Zlego- 
ralio ” Patentuotae regu- 
IGlIdi latorla užsukamas 
Isz vlrezaua, del moterių ar 
viru, 18 k. Tikro Aukeo filed 
lukeztai ir lezmargintae pul

ke!, gerai laiko laika o 
yra padirbtas del tu, kt 
relkaiauje gera laika už 
laikyt ant vis adoa. Yra 
GVARARTrTAS 4NT 2G METU 
l'ik per 60 dienu alusim 
ant jutio adreeoaper C. 
O. D. o jrgo potiks tai 
užmokėk $5,75 o jago 
ne patiks, neinkek ne 
vieno cento. A T M Y K 
jog kur kitur turėtum

užmokėt už tu z.iegorell net $35,00. Su koznu zligo- 
rilu duodam pulku lanciugell DIKAI- Raszikit szedien 

EXCELSIOR WATCH CO.,
001 CENTRAL BANK BLDG. CHICAGO, I’LL.

KOŽNAS RASZO GROMATAS.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 

sios popieros kokios lig sziot da ne esi ma
tes, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 40/ 05/ ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

Arba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimą 
visokiu popieru viena tuziną.

Prisįunsk 25/. o aplaikysi surinkimą 
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

PLUKEI APDARUOS

MALDA KNIGOS
No.4701 Aukso Altorius skurihL 

apdaru, apkaustitos ir auksinti kr 
iztai, apwalais kaupais. $1.O‘ 

<0. 4705 Mažas Naujas A u k so Al 
torius ekuriniu apdaria, apkausti 
tos ir auksuoti krasztai su apwalai 
kampais .

No.4702 Aukso Altorius szagrim 
skurojo apdaritos, apwali kampai 
auksinti krasztai, Jauai puikei is« 
marginta bu auksinėms kvzietkom. 
labai puiki kaingele . $1.24

No.4703 Aukso Altorius irinkszt 
apdarai, auksinti krasztai ir apwal 
kampai, auksuotas križius, punuzu- 
ir puikei iszreapginta $1.5<

No.4700 Aukso Altorius apdariv 
bū baltais sloniaus kaulais, puiku 
tbrozelis isz oeluloidos, 8 sidabris. 
medalikah wVlenougeliu, auksini 
knBz

Szitas polkos zlegorells $3.75 
Prieiuek eavo pravarde ir adre- 
ea o prielutdni ant pažiūros jago 
patikę užmokėk $3.75 ir bus ta
vo, gvarantinam ant 20 metu ęa 
moterlszku duodam ilga lencfir 
geli o su vlru vlrlszka. Raszlk 
ar nori viriezka ar moterlszka.
H. C. FARBER, 222. 225 Burbom > 

CHICAGO, I’LL.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

Capital Stock $125,000.00.
Surplus A Profits $238,000.00.

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

GUINAN’O SZTORAI,
201 W. Center Str. Mahanoy City.

38 E. Center Str. Shenandoah, I’a.
125 East Oak Str. Mount Carmel,

Istorines Kningos.
Akylos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50o:
Morkus ir Aurelianas 25a.
Trys Vaikyjozai. 25u.
Istoryje apie Septynis mokintus Vy« 

rus 2-Isz gyvenymo k-antrabanoai 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dvs 
ras 50o.

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza* 
ka. &0o.

Sierata, Puikus apraszimaa. 25.
Ali-baba ir 40 razbaininku, 20o.
Keturios Istoryjos* 1-Žibinti bažny 

taiteje. 2-Sugertuves traukije. 3
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok- 

sztas ant salos Dago. 25o
Abecela, arba pradže skaitymo ir ra-

Bzymo. 25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

kninga $1.00
Savizrolas, didis klasteris 25o.
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant 

nusidėjimo musu. 2 Senam malu 
nia. 3 Pasaka apie senves Žmonių 
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap- 
si vedimas Motiejus. 6-Auka apkal
bėjimo. Teiposgi daugelis svetisz- 
ku ir juokingu paveikslu 25o.

Lietuviezkas dainorius arba surinky- 
mas visokiu dainu $1.00

Tris apsisakos, apie Piningai galva- 
žudžei-Ražanoziaus iszgelbkti no 
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o.

Prieigiausidus Mokslasangliszko lie
žuvio be paffelbos kito, apdari 

ta. $1.00
Lietuviezkas Pasakotis $1.25 
Musu Pasakos 75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80o.
Duktė Mariu 25
Malūnas Girrioje 85.
įstotije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Viadim. Solovio* 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzina 
puiki istorija. 50#

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZMM, • H O T E L I S * LflCNINYKAS.
7 WASHINGTON STREIT, NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir ism Amcriko tai gulil gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visus bankinius reikalus tai ateikyU pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Uotelis randasi ne toli K astel-Gerdes. Jago kokis apgavikas norėtu 7est 
kitur tai nesiduokit tik ejkit Lesiok pakol daejsit pas mane.

Harrison Ball, Prezidentas, 
M. M, MacMillan, Vice-PrezidentM 
Ira. JV. Barnes, Kasijecia

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

-ooooooo-

Gausyte czionais visokio tavo 
ro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantu Muzikaliszku ins
trumentu, t. enciugelu, Špilkų, 
Kožnas dietas gvarantintas 
pagal užmok, ta preke, Szlubi- 
nei žiedai žiciii isz gryno au 
kso ir ne brangus, kas pirks 
.avora czionais tai nesigailee

George Miller
W. Center Str.

Su Guodone, VINCAS RAŽUKAS.Negirdetinas 4r fi:Qn.1 Iszpardavimas 10 ū 1811U
1000 mastu perkalaus parduosim Qn 
mąstą tiktai už - - . UUi
Baltas audeklas kuri niekur ne K p 
gausite pigiau - - -
Visos jekes papuosztos supui- O| QQ 
kiom karunkelem po - - VljvU

Tegul niekas jus ne sulaiko nog szito mil- 
žiniszko iszpardavimo.HARRY B. FRIEDBERG,

115 W. CENTER STR. MAHANOY CITY.
Raibame Lietuviezkai, Leukiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai 
ir Vokiszkai. Atekyte o užezedinsyte pinygus.

Trys Istorijos apie 1 Ganema sunu 
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina 
Alasnama ir karalių geniusza 8, 
Mieganti pabudusi, 25o,

Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi 
Paezku 2 Atsitikimas senam dva. 
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4 
Apie Smaka ir Nikita 25o. 

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis brolius. 8 
Apie Varginga žmogaus sunu ir 
Razbaininka. 25o

Keturios Istorijos apie 1. Doras gy
venimas 2 Priversta linksmybe. 3 
Varginga žmogaus sunu 4, Apie 
tris uszkeiktas Karaliaus dakta
res. 25o.

Vaidelota, apisaka isz pirmutines piM 
meozio, iszimta isz Lietuviszku už- 

lieku, su paveikslais - 50o
Dvi istorijos: Apie Sudus Malkiaus 

ir Geras Medėjus • • 25o
Dvi istorijos: Apie Neužmokamas 

Žiedas ir apie Drūta Alksini 25o

Lletuviszkas Kninginas 1905. 
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei.

Apie viena kuris norėjo pažint 
baime. Stebuklas. ]sz ko sutverta 
motere.Septinos varnos 25o. 

No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor.
renas-Sermega mužiko Su kuom 

\as kariauja, nog to dingsta. 85o
Lletuviszkas kninginas 1904 

No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip ar 
gilukis mainosi -Svirp Du Gfc 
tuoklei. 25t»

No 5. Irlanda-Robertas V elnes Me
dėjus. 2i&^

No. 6.Prasižengėlis - Doras Tiin
kus Jonas Tvardauokas - Ugnb 

kaime T. . . 25a,
No 7. Duktė Starembergo- Baisi Ik.

torije- Nagrada už mielaszirdysts. 
Meile motinos del aunaus 25o 

No 8. Musztyne už mergina - G u 
nuVjingaa morinna » Kas kai

36^


