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Kas girdėt ?
Priesz nedele (d. 6 liepas) 

api Pittsburga užbaubi ir už- 
szvylpe szvilpynes fabrikuose, 
szauke 50 tukstancziu darbiny 
ku, ka no keliu menesiu isz 
priežastes stagnacijos finansi 
nes ne turėjo darbo ir privers 
tinai turėjo szvenst. Fabrikai 
geležies Carnegie Ilomesteade, 
Edgar Thompson ir Duquesne 
prieini velei darbininkus- del 
vienu duoda py Ina laika, o an 
triem puse laiko darba

Geležies fabrikas “The Joti
nes & Lauglin Sieel Co.’’ pri
emi dadeczka 1000 darbininku 
-Teip pat fabrikai “The Na
tional Tube Works,’’- The 
Pressed Steel Car Co.- Stan
dard Steel Car Co. priemi da 
daugiau darbinyku prie taisy 
mo vagonu geležkeliu ir pad- 
veyno darba.

Jau kasyklose api Pittsbur 
ga duodasi atjausi .dokas darbi 
ninyku isz priežasties iszkela 
vimo in užmare slovaku ir 
kitu ateiviu.

Idant su Irutint anglekasiu 
unija, vyrszininkai nuleido in- 
stojimo preke nog $ 10 ant 82. 
Norintieji pristoti prie unijos 
dabar turi gera proga ba insto 
jinio preke vėl kiekviena me 
nesi eis brangiu ant 50^ dau- 
giaus lyg Lapkriczio menesio 
kada instojimas daeis lyg Š4 
po tam norintis pristoti vėl tu 
res mokėti senoviszka preke, 
10 doleriu.

Aplaikeme isz lllinojaus 
' gromata, buk mergina jieszko 

sau vyro ir cze patalpiname be 
permainos:

“Praszau padrukavot in ga- 
zietas.

Pajeszkau sau vi ra ant Apsi 
vedimo no 33 metu senumo 
iki t>5 matu o nie sepesuo tu 

\ ru gražu dajktuka ir gružam 
dajkte esu dora galu pati para 
szyte kas Akvatiat atsisz.au uit 
ant Adryso szyto.

Tai matote ant ko tikia lie 
tuviszki naktigonykai'-Ir da 
prisiunti 50 centu už apgarsini 
ma. Kad butu veluk sau nusi 
pirkias myltu ant buizos, o ne 
metas ant tuszczio piningus. 
Kvailiu ne reike jeszkot,- pa 
tis atsiranda.

Kadklose ypacz Readin- 
go kompanijos, vis szvakei dir 
ba. Praeita sanvaite iszdirbo 
tik tris dienas, szia sanvaite 
pradedant nog Utarninko 
(szendien) dirbs tik dvi die
nas.

Demokratai jau ketvirtu 
kartu aprinko Bryan'a kaipo 
savo kandidata ant Prezidento.

Metinis iszleidimas alaus 
Suv. Valstijuose yra skaito
mas ant 57 lyg 60 milijonu 
baczku. Skaitant baczka po 6 
dolerius, pasirodo kad ameri 
kos gyventojai iszduoda tik 
ant alaus nog 342 lyg 360 mi 
lijonu doleriu.

Su szitu numeriu “Saules” 
teipgi iszleidžiame No. 7 
‘‘Linksmos Valandos” ant Lie 
pos menesio. Tame numerije 
tai pinasi pabaiga istorijos “Ne 
valoje pas Maius,” “Vieszke- 
lio Duobes ’ ir “Karalaitis 
žmogus.”

Rosijoje tūlas fotografistas 
tapo pasodintas in kalėjimą 
ant 7 metu už iszdalinima foto 
grafiju badaujancziu Žalnie
rių, kurie eme dalybas Rusu- 
Japoniu kareje. Tu fotograpi- 
ju atsirado ir Amerike ir bu 
vo patalpinti laikraszczuose 
su papeikinimais Rusijos val
džios už nebepaisejima ir nepa 

. ezelpuna savo Žalnierių katrie 
aplaike žaiduliusir patrotesvei 
kata kovojanti del caro. Rosijo 
je dar randasi tukstancz-1 tokiu 
Žalnierių apie kuriuos valdžia 
suvisai nepaiso ir nebagai yra 
priversti ubagauti ir užsilaiky 
ti isz paszialpos mielaszirdin- 
gu žmonių.

Pagal paskutines atskaitos 
parodo kad visam sviete ran 
dasi 11 milijcniu žydu, isz to 
skaičiaus paežiam New Vorko 
mieste randasi ju 700 tukstan 
ežiai. Praeita meta in Ameri 
ka atplaukė 100 tukstancziu 
žydu, isz tu suvirszum 72 tuks 
taneziu pasiliko New Yorke o 
likusiai iszsiskirto po dydes 
uius miestus Amerike.

M Svarbios Permainos 
jį Kataliku Reikaluose
Visuose laikraszczuose daug 

raszoapie iezduota per Tęva f z. 
Piu.-a X Ryruia isz priežastes 
savo jubilejaus bulle, kurioje 
nekuriais szalis, atskyrė no mi 
sijų ir pastati lygybėje su Eu
ropos. O tosios vietos yra: Dy 
deji Britanije, Ulandije, Gib 
raltar, Nauja Finlandije Suk 
senburg, Kanada ir suvieniti 
Steitai.

O kad iszvisu kitu mus la 
biauee apeina Suvieniti Steitai 
ir Kanada, ir apie tuosius pa 
kalbesyme. No pradžios sutveri 
mo pirmutiniu katalikiniu para 
piju, opaekui ir dieoceziju, teip 
Kanadoja, kaipo ir Suvienituo 
se Steituose, tąsios szalis apgy 
ventos per katalikus prigulėjo 
tiktai prie propogandos platini 
mo szventos tikybes ir tas už 
vedymas ti aukesi lig ezed’en 
Norint su laiku katalikyste la
bai prasiplatino Amerike-Suv. 
Steituoee ir Kanadoje, o vie 
nok buvo priskirti prie misiji 
nes valdžios teip kaip padeki 
me Azijoje: Indijose, Kinuose, 
Japonijoi, teipos- gi katalikai 
Afrikoje.

Tosia misijinese ezalysia tu 
rejo valdže propaganda platini 
tre tikybas irtoji paskirynejo 
del tuju ezaliu vyskupus. Pro 
pagunda teipo-gi apsvarstinejo 
api sutvėrimą diecezijos ir rupi 
nosi apie katalikine bažnyczia. 
Popiežis tiktai patvirtinejo pas 
tanavijirnus propagandos, ar 
ba davinėjo savo pavelijimus.

Tokiu prefektu Propagan 
dos da priesz kelis metus buvo 
Lankas, kardinolas Ledochows 
kis o po jio smertei likosi pas 
kirtis kardinolas G< t i, kuris ir 
dabar valdo ciela propoganda.

Dabaites po pripažinimui 
toms ezalims regulariszko ran 
do, užeis atmainos ir tai atmai 
no? ant geresniu. Viskupus pas 
kirines pate Popiežis ir tai ki 
tokiose iezlygose, negu lig 
eziol dėjosi. Po teisybei vai 
džs vyskupu bus nekasutrum 
pita, nes tas iezeie ant naudos 
kuningijos. Lig eziol kuningai 
Suv, Steituose turėjo tiktai var 
da “rektorei" o tiktai atsižime 
jo teip vadinami “parodu m 
amovibiles”, tai yra: “praba=z- 
czei ne pajudinami”o ir tu vos 
po du ar tris dydeaneee diccezi 
jose. Szeip visus kuningus ga 
Įėjo be jokios priežastes perke 
linet isz parapijos in parapje. 
Dabar visi rektorei neezios titu 
tūla prabaszcziu ir viskupas 
ne galės ne vieno perkelt, ar 
praszalyt, be dasiekimo kanau 
ninkiniu tiesu ir parodyt prie 
žaste, del ko teip daro. Dabar

ne užilgo kuningai vadinami 
rektorei, o ne trukus prabasz 
ezies gales sau be baimes būti 
ant vietų savo parapijose ir bus 
tvirtu, jog bile kokis pakulius 
besmegenis ne atims jiam vie 
tos. Diecezijos bus teipo=gi su 
taisitos, teip kaip Europoje. 
Dabai konsistoiis viskupo 
Suv. Steitucse susideda vieku 
po ir penkių teip vadinamu 
kon.sultcri), ar rodininku, bet 
juju balsas ne turi jokios ver 
tęs, ba ka viskupas nori tai 
daro. Yra tai kaip kuolelei. 
Gali jieje del viskupo davi 
neti rodą geriause, tai visku 
pas daro kaip pate tori. Ir tai 
tiejei konsultorei- rodininkai 
ne yra prabsezezei tiktai rėkto 
rei, gali praszalyt o ir isz savo 
diecezijos užvaryti. Tiejei rodi 
ninkai tai tik del f .rmos, ad 
nutum epi-eopi“. Tai tik del 
užmuilinimo akiu katalikams.

Po uždaviniui bulks popie 
žines užstos dyde’e atmaina. 
Kožnas vyskupas, o norint di 
desnioiia vyskupystėse, bus pri. 
verstas sutvert konsistori, susi 
dedanti isz 6 kanaunykv, kurie 
stanavye rodą Su jeiseis turės 
viskupas taikytis ir klausyti 
jiuju balso. Nevieno i-z ka 
naunyku ne galės praszalyt, 
bus lyg smert. Kanaunykai tu 
res savo tiesas, o ir sutanos 
skirsis no visu kunirgu turės 
ir ženklus lenciūgus su kryžeis. 
Ant pradžios bus kanaunykais 
užsitarnavusiejei kuningai die
cezijoje nes tas bus teip ilgai, 
kol ne susirinks funduezas ant 
užlaikimo greiminaliezku ka- 
naunyku. Kada tas užstos, tada 
kožnas isz kanaunyku koneis 
tore turės savo tam tikra ure 
da prie kati o bus priskirtas. O 
ir kandidatai ant viskupu bus 
kitaip rinkti ir kaip rodos; kož 
na tauta turės savo viskupus, o 
ne visi isz katfii-ziu žinoma, ja 
gu kur bus atsakantis ekaitlie 
katros tautos kataliku. Isz to 
kios atmainos visos tautos isz 
plauks invirszu. Lig eziol pro 
paganda dare kaip norėjo kat
ras davė daugiau piningu, tas 
gaudavosi ant viskupo kur jeez 
kot tei-y b s?

Dabar tiktai pats popiežis, 
be propagandos gales vieką da 
ryti. Dabar amerikoninei kata 
likai žinios ka daryti ir pas ka 
nusidavineti. Lig sziol kad ir 
popiežiaus buvo geriausi norai 
del nuskriaustu kataliku, nes 
propagandas ne galėjo prieszin 
tis.

Turėkite vilti Dievuje ir tei 
singystoje Popiežiaus, o Kat 
fiezu ragai bus nudaužyti.

Isz visu szalu
Tvanas Mexikc

M< xicc City- Telegramai isz 
Pachuca daneeza žinia apie tru 
kima debesio. Suvirszum dvi 
deezimts gyventoju nuskendo 
Daug bledies buvo padaryta 
ant lauku o ir dydelis s^aitlie 
gyvuliu teipgi nuskendo.

Mainas daraktorkoins.
Isz Berlyno ateina žine, jog 

pasiseki padaryti sutaiką su 
ministereis apszvietos isz Ang 
lijosir Prancūzijos apie atmai 
na daraktorku del mokinimo 
liežuviu vokiszko, angelsko ir 
Francuziezko. Tikros francu 
zes ir anglikes- likosi pakvies 
tos in Vokietije del mokinimo 
francuziszkai ir angelskai, o 
vokietes mokys vokiszkai.

Ergelis su fanatikais.
Isz Winnipeg, Mon. nusiun 

ti isz czion 50 da daugiau po- 
licmonu raitu ant tam tisro 
triuko in Pierson, idant sulai 
kyt fanatikus tikimiezkus vadi 
namus “dakota dreamers” (ap- 
svaigeliu) kurie apsistojo su sa 
abazu prie Pierson ir nori ant 
kelio susidėt su duchoborcais. 
(Duchoborsai paeina isz gylios 
Rusijos).

“Apsvaigelei” ‘dakota drea 
mere” yra apsiginklavę su ezau 
dynemis ir kirveis ir kerezina, 
nesiduos aresztavot, norint pa 
reitu numirti savo apsigynime.

Isz Amerikos.
Straikljįiižiu unija.

Kaip “Chicago daily Sočia 
list” koreepondentas rasze, 
Amerikoj tikrai tveriasi straik 
laužiu unija; vyriausia juju 
sėdynė busianti New-Yorke. 
Straiklaužiu organizatoriais 
pragareeje yra James Farley 
ir William Smith, Kur tik sus 
traikuoja darbininkai, tie orga 
aizatoriai, turinti artimus su 
kompanijomis susineszimus. 
tuoj ateiunezia pririnkę viso 
kiu tamsuoliu tinginiu valka 
tu, kurie užima straikuoj-iu 
cziuju vie'as, nors nieko nedii 
ba, o uždarbi gauna dvigub..

Mat tuomi nugazdina etrai 
kininkue tad jie dažnai liauj i 
straikave, grižta in darba, o 
kompanija vėl nulupa nuo ju 
ju tiek kiek užmokėjo straik 

’laužiama ir sziaip iszeikaszta 
ve.

Tuodu organizatorių sako, 
kad joju unija busianti labai 
tvirta ir kaip susivienysią, tai 
niekas neiszdrisias straiklau 
žiu vadinti isztvirkeliais valka 
tomis ir kitaip, res unija palo 
dysianti ka gali ir mmztis pa 
taikysianti.

Biyna’s iszrinktas denio 
kratų kandydatas ant 

Prezidento
Denver, Colo.- William J 

Bryan isz Nebraskos valstijos 
tapo iezrinkta~ ant konvene jns 
demokratiszkos partijos, kaipo 
ju kandidatas ant Suv. Valet, 
prezidentu, aplaikydamas net 
8921 kandydatiezku balsu. Ant 
Vice-presidento tapo aprink 

tas Jcha W Kern isz Indianas.
Tai dar yra žinomi kandyda 

tai ant Prezidento ir vice-prezi 
dentu Suv. Valstijų, o kurie 
esą:

William II. Taft yra Repub 
likoninis kandidatas ant Prezi 
dento. James S Sherman Rep. 
ant Vice-Prezdento.

William J Biyan, Dtmo 
kratinis kandydatas ant Prezi 
dento.

John W. Kern ant vice
prezidento.

Rinkimai Prezidento ir Vice 
-prezidento atsibus Lapkriczio 
menesije ir beabejones vėl 
gausime republikonini pre
zidentą.

Sudegė brokeris.
Tuscarora, Pa.- Petnyežios 

yakara sudege dydelis Maryd 
brokeris ir kompanija aplaike 
bledes ant 150 tukstancziu 
doleriu o beveik visi vyrai isz 
Tuscarora ir Maryd miesteliu 
liko be darbo. Szita kasikla 
diibo kiekviena diena ir dar 
biniukai gerai uždirbdavo. 
Kompanija tuojus ėmėsi prie 
statinio naujo brekerio.

Trumpi Telegramai.
§ Baltimore Md-j-Subatos 

ryta mirė kataliku viskupas 
Alfred A. Curtis turėdamas 
76 m. senumo.

§ Fallmouth, Mass. - Per 
eksplozija gnzolinos ant mažo 
laivelio keturi vyrai tapi nūs 
kandyti o du likos iszgialbeti.

Pigiai!!!
Ant pardavimo dvieju piont 

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

i. (2.9 0)1

Dii Klaiisiniai^aiit Laiko.
1. Kas tai yra kuningas?
Enkoszius szv. perskyrime 

deszimtame teip raszo:
— O paskui paskyrė Viesz- 

p.įats ir kitus septynesdeezimts 
ir du ir ižsiunti juosius po dve 
jeta priesz save. . . ir kalbėjo 
jiems.

— Eikite, szitai A«z jus 
siuneziu kaipo avinėlius teip 
vilku... stiprikite silpnus o ap
sakinėkite jiems: Prisiartino 
pas J ius Karalyste Dievo.-

Ant to pamato kuningas pas 
visus iszpažintojus krykezezio- 
- ybes, kurie tiki in Sakramen- 
‘ Kuningystes, yra žmogumi, 
kuris i-z drufybes Sakramen
te, o per tai ne jokios žmonisz 
kos malones, nes tik isz malo 
nes Dievo, turi tiesas no Dievo: 
atlaikineti Miezes szv. pamoks 
luis skelbti, pildyti visus sa 
kramentinius privalumus, o 
laoiause tokius, kaip maldas, 
prįszventineti vandeni, abro- 
žus, križiu ir tt.

Tuju “tiesu isz malones ir 
g’-jybes Diejiszkos” duotu nie 
’k s ne vyskupai, ne popiežis, 
r i kuningo atimti ne gali, tik
tai isz labai svarbiu priežae 
ežiu, kaip piktadaryste, sumai 
szyta protą ir tt. gali sulaikyti 
no pildimo kuningystes. Jagu 
-gi ateina staigus reikalas ne 
galintis persitraukt o ir meile 
artimo to reikalauje,- pagel 
boli kuningas per vyskupą turi 
•ta kaip w pats
vyskupas.

Jagu vyskupas del materia 
liszku reikalu mina tiesas Kris 
tueoirJio Bažnyczios, ne tei 
singai elgdamasis, tai tokie vys 
kupai veise netikyste, maso 
nūs, anarkystus ir kitokius ne 
vidonus Bažnycz:os. Vyskupai 
tironije dvase ir valnyste žmo 
gaus; yra nekenezema moeze 
ka ir užsimetineje su savo pat 
valdyste. O tas ne gali būti, 
nes Bažoycze yra geriause mo 
tina,- prie saves glaudže, o ne 
atstumineje. Norint teologisz 
kai aprrezyti pasirement ant 
Bažnytines istorijos, tai reike 
tu cze daug laiko ir vietos.

2. Kas yra malavotu kata 
liku ?

Atsakyti pirmiause gali su 
szitokiu prilyginimu. Malavo 
tu žydu ira tas, katras bijosi 
valgyt kiaulienos, ar no maz 
goję pireztu, o ne bijo žmonije 
apsukinet, arba kreivai prisie 
gaut. Teippat malayotu katali 
ku yra ta», katras bijosi valgyt 
petniezioje mėsa, o nesibijo pet 
niezioje vogkt, girtuoklaut, pa 
leistuvaut, pleszt szlove arti
mui.

Malavotu kataliku yra tas, 
katras anksti eina in bažny
czia, priimineje Szvencziauee, 
klepoje Ražancziu ir po kelo- 
leka kartu kalba. “Atleisk 
mums musu kaltes, kaip ir 
mes atleidžeme saviemi kaltie 
mi”, o ne trukus nesidrovi del 
savo artimo padaryti skriauda, 
su purvais sumaiszyti artyma 
savo!

Malavotu kataliku yra tas, 
katras pagal žodžiu Kristaus: 
Uodą perkosze, o verbludapra 
ryje- nuvalo sudeli iszvirszaus, 
o v»durije pilnas glaumiu; tai 
yra pavirszium pasiredo do 
rum o vidurije laužo prisaky
mus Dievo.- Sudeda dydele ir 
sunkė naszta ir deda ant žmo 
niu sprandu, o pats ne nori su 
savo pirsztu dalypstet,- tai 
yra, tokie vyskupai reikalauje 
no kuningu ir no žmonių pa
klusnumo, o pati? ne klauso 
Dievo,

Krietusas aiszkei pasaki: 
“Kas save augeztina bus nuže 
mintu, o kas žemina- bus isz

augsztytas. (Skaitykite Raszte 
sz. pagal Szv. Mateu’za 24 per 
skyrime).

I-z to viso tas iszeina, jog 
malavotas katalykas gali but 
pavadytas pagelbinyku pek
los, masonu, liberatu ir kitu 
nevidonu Bažnyczioe, nes pri 
g&lbsti del tuju nevidonu 
griaut Kristaus Bažnyczia per 
atitraukyma no Jios.

Malda ne nubosta.
No pasniko ne sukusta.

Priesz 30 metu, žmonis in pora 
suveda,

Po 30 metu, ne velnes rodos 
ne duoda.

ISZ ROSLTOS, LIE. 
TU VOS IR LEN

KIJOS.
Limpamosios ligos.

Sulig gydytoju duotosios at 
skaitos Vilniuje serga beriama 
ja sziltine-51 žmonai; viduriu 
sziltine-29; rauplemis-8; skar 
latina 79. Visoje Vilniaus gu 
bernijoje beriamąja sziltine 
serga 34 ir viduriu sziltine 32.

Darbininku judėjimas
Balandžio menesyje buvo 

Rusijoje 12 straiku kuriuose 
dalyvavo 3,125 darbininkai. 
Praleistu darbo dienu buvo vi 
so labo 11,461. Priežastis del 
kuriu darbininkai straikavo 
buvo szitokios: keturiuose at
vejuose darbininkai reika 
iri vv - Tiigvrr—priar rimu'; k it vtobc 

keturiuoee atvejuose straika 
kilo delei darbo sąlygų per 
mainimo ir kitokiu nesusiprati 
mu. Visuose straikuosia darbi 
ninkai pralaimėjo.

Kiek yra marijavitu
Lenkijoje.

Kaip statistika apskaito, 
Lenkijoje lig sausio 1 d. 1908 
metu buvę marijavitu; Vaivzo 
vos gub. (be Varczavos mies
to) 10,191, Sedleco gub. 6,566; 
Liublino gub. 1,204, Plocko 
gub. 1,051, ir Petrokovo gub. 
arti 40,000.

Gandas apie Gapona.
Tarp Peterburgo darbiniu 

ku vėl nesiliauja ejes gandas, 
kad Gaponas esąs gyvas.

15(> žodžius vienoje 
minutoje,

Ištaria Puriszkeviczia, tiek 
bent suskaito stenografas, ra 
szo, jog Puriszkeviczio liežu 
vis turi beveik tiek greitumo 
plakti kaip siuvamoji maszina.

Neveltui atstovai bega-kuo 
met jis pradeda kalbėti, ypacz 
savo turtingo žodyno žodželius 
vartoti.

— Paskalas sklaido, jog atei 
nanti menesi, caras ketina susi 
važuot su Prūsiniu keizeriu.

— Jenarolas Schmidt, liko 
si gubernatorium tyru plotu ir 
komendantu visu vaisku Oms
ke.

Kur Buna.
• ♦

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.

Isz Lietuvos.
Beliuniszkiai.

(Senap. pav.) Pas vietini 
ūkininką- Rudi, kuris neseniai 
pardavė savo ūki, viena nakti 
atsilankė du pleszikai, reika 
Jaudami 200 rub. revoliucijos 
reikalams; bet Rudis atsake, 
jog pas save stambiu nelaikąs 
ir turis tik kelis statikos smul 
kiais. Pleszikai neatsisakė nuo 
tu ir paėmė arti 4 rubliu, liep 
darni surengti 200 rub., kuriu 
prižadėjo ateiti atsiimti už san 
vaites. Praslinkus tūlam lai
kui, nepraszyti svecziai, pildy 
darni savo žodi, vėl atsilankė 
pas minetaji Rudi atsiimt užsa 
kytuju 200 rub. Sziuo kartu 
Rudis gulėjo svirne. Pleszikai 
pradžioj užėjo in kluoną, kur 
gulėjo naujasai szeimininkae 
su kitais vyrais, ir paliepė neit 
isz kluono, grasydami užszau- 
ti; paskui nuėjo in svirną rei
kalauti priruosztu 200 rub,, 
bet Rudis griežtai atsake, va 
giams pinigu neduosiąs.

Revoliucionieriai, iszgirde to 
ki nemandagnma, pradėjo vers 
ti duris, o Rudis, tuo tarpu už 
lipęs ant lubu, per langa eme 
szaukti pagelboH. Pers’gande 
pleszikai, iszszove kelis kar
tus, nubėgo nieko nepelnije. 
Vienas isz plesziku, nore jie ir 
buvo veidus aprisze ekeioms, 
tapo pažintas, 4-^1 sėdi 
Kalvarijos kalėjime. Kito gi 
tuo Tarpir nemratseKė suseKt. 
Tardymą apie ta atsitikima ve 
da žandaru virszininkas.

Seiiapllc.
Daug pas mus yra papro 

ežiu labai praplitusiu ir kar 
tais gana pasenusiu, kurie rei 
ketu isziavėti isz gyvenimo ir 
kuriuos tuo tarpu mažai kas 
teatkreipia atydžia. Sztai, pav., 
kad ir naikinimas jaunu medų 
ku Sekminių laike. Sakau tie 
siok “naikinimas”, nes, rodos, 
sunku rasti pritinkamesni pa 
vadinimą tam paprocziui, kurs 
kasmet, tuketanezius jaunu me 
duku paverezia niekais.

Matant priesz Sekmines pre 
kyvietes vežimus prikirstu ber 
Žuku, negali atsistebėti musu 
žmonių nesusipratimui... Ro 
dos, kad jie vieiszkai neap 
svarsto savo pasielgimo nau 
dos klausimuose. Paklausus 
karta, kodėl taip bereikalin 
gai naikina medelius, kurie 
užaugę galėtu atneezti ezimte 
nopa nauda,- iszgirdau ateaky 
ma, kad esą vargas verezias!.. 
Bet nejaugi tuom skatiku, 
gautu už deezimtis niekais pa 
verstu meduku, daug ka _gali 
ma užkiszti ?.,. Greicziaus tai 
tiktai akiu muilinimas, tuom 
labjaue, kad ir kiti gyvenimo 
apeireiszkimai aiezkiai liudyja 
musu žmonių nemokejima 
branginti medžius, ta gražiau 
šia gamtos papuoezala... Ir 
taip jau kaimiecziu rankose gi 
riu beveik nėra, o per neprotin 
ga naikinima ir tie beržynėliai 
ir elkenynai kurie kur ne kur 
užsiliko,-gali isznykti:

Dabikine
(Sziauliu pav). D21. birželio 

praėjo nepaprastai didi audra. 
Keliose vietose perkūnija sude 
gino mažas trobeles, daug me 
džiu suskaldė, bet baisiausiai 
atsitiko Gr. Zubovo dvare 
Karaf.elde, kur perkūnija tren 
ke in muro kūtes, 54 galviju 
galvos gavo savo gala dalis 
perkūnijos nutrenktos- dalis 
ugnije. Nežiūrint in smarku 
lietu kūtes dege, kolei viekas 
viduryje, be muro, nesudege. 
Gaisro laike perkūnija vis 
trenke in ugni.

Edgare.
s (Sziauliu p.). Naujai atkel 
taeis klebonas Raczkauekas 
kelis kartus atkartodamas bare 
parapijonue už giesmes, kam 
ne “macnae”, ir būtinai liepe 
“msenas” giesmes giedoti, nes 
tik tokios eeanezios tikrai ka 
talkiszkos: visos gi kitos esan 
ežios ciciliku ir bedieviu pra 
manytos. Pamokslams nieko 
nepadedant viena nedėlios 
diena pasikvieczia pas save 
giedoriue ir pavaifzines juos 
klausia: “na kaipgi dabar 
giedosite ?”.Tieatsake: “poseno 
vei”. Klebonas jiems: “kad 
teip, tad eikite laukan isz 
klebonijos!’’ Giedoriai iszejo ir 
dabar bažnyczioje jie nebegie 
da. Suplikacijas gieda prię 
altoriaus zakristijonas, ant 
viszku vargoninkas; abudu 
gieda “maenai", nes klebonas 
grasino juos atetatyeia jei ne 
klausys. Ražancziu gieda vieni 
szpitolnikai ir vienas kitas ee 
nelis isz miesto. Vienu žodžiu 
bažnyczioje tylu ir gražu. Bu 
vo kamendoriauH su vargoni 
nikų surengtas choras, ir tas 
klebono pabūgęs nutilo.

Kamendorius buvo pradėjęs 
vaikus mokyti isz gtynai lietu 
viszkai paraezyto ir vyskupo 
patvirtinto katekizmo Karts 
klebonas eme vaikus ekzame 
nuoti ant szventoriaus. Tiems 
savotiszkai, » “ne«aa<snai” al 
kani liepe parody u^atėsLuius. 
Paemes, pavai-^e? kad ims plus 
fq'Kiid tokius kateRlŽmu^ tlK“ 
bedieviai raszo, norėdami kata 
likus suklaidinti. Pasibaręs ir 
sako vaiku motinoms: “jei 
norite, kad vaikai teisingo 
katekizmo iezmoktu, veskite 
prie mano proczkoe”. Ir isztik 
ro kitos motinos ir nuvede 
savo vaikus prie klebono ekal 
bejos: ezi pamokinusi iszdaye 
jiems kvitelee ir su tomis kvite 
lemia vaikai priėjo prie klebo 
no iszpažintiee, o kurie mokes 
prie kamendoriaus ir turėjo 
nuo jo kviteles, tie buvo pava 
ryti Taigi klebono Raczkausko 
skalbėja tikybos dalykuose 
yra mokyteene už kamendoriu.

Avilii miestelis.
(Zarasu pav.). Musu mieste

lis nedidelis. Turime bažny
czia, penkias sankroveles, isz 
tu dvi priguli katalikams.

Sziaip žmones bevelija smuk 
les lankyti, degtinėle traukti, 
kaip knygas skaityti. Knygų 
ir laikraszcziu paskaitymui ga 
lėtu visuomet gauti nuo klebo
no veltui. Szis musu vadovas- 
nuo tu metu kaip Lietuvoje 
“ezaule patekėjo” t. y. spauz- 
dinti leista mueu prigimta kal
ba knygas ir laikraszczius- szir 
dingai rupinaei, žmones pripra 
tinti prie skaity.no. Bet žmo
nes mažai jo gera ezirdimi nau 
dojaei, lieka tamsus ir linksta 
prie visokiu negeistinu papro- 
ežiu.

Panevėžys
Policija padare krato pas 

dantų gydytoja pele Brazdy 
ežia. Jieezkojo uždraustu daik 
tu; rasti nerado nieko.

Kratos priežastis anot žod
žiu policijos persekiojimas (pra 
sikaltimas) jos brolio. Mat, po 
licijai vaidenasi neisztikimybe, 
-jeigu brolis kuo nors prasikal 
to, sesuo turi būti ir nepatiki 
ma. Jeigu valdžia pradės sai
kuoti paltai gyminybe ypatos 
isztikimybe,- busim visi nepa 
tikimi, nes visi turim gimines. 
Ir, pagalinus policijos tarnai 
teipgi ne isz dangaus iezkrite 
O ežioje gadynėje beveik nėra 
tos gimines, kad neturėtu pra 
dkalteliaus.

Vėl naujas būdas žmonėms, 
niekam nekaltiems kankinti!

(Dauginus ant 4 puslapio)

-f

atsisz.au
skaity.no


Iszejna kas Utarninka ir Petnicze- %
PRENUMERATA KASZTUOJE!

AA\ER1KE—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“
AMEBIKE ANT METO...................   fl,00
ANGLIJĘ.......................     7 ab
P’irfiUS......................... ~....... .............................. 7 mr
UOSSIJE..... .. ................... -.........-.......... 31,50

KAS UŽSIRASZO “SAULE" IR “LINKSMA 
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA:

AMEBIXE..... ........................................... ..............  S3,Q0
ROSSI J E  ........      §4,50
ANGLIJOJ............................ ....... ........................i o 8b

Priek tam pilnai užsimokeja 
gkaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kąlendori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

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

S1ERATA 
APRASZIMAS ISZ TEBIRIO 

ATSITIKIMO.

Perdėjo F. W. S. B.

III.
Vargas sieraldio.

Ilgai gulėjo Szimukas apal
ptas ant žemes, o kada atsiblai 
vino ir stojo ant .kojų, saule 
aukeztai radeei ant dangau?, 
nes tėvo jau ne buvo matyt... 
Ilgai žiurėjo in szale miesto, 
in kur jin vede maskolei o 
aszaroe be perstojimo birejo 
isz akiu. Nenorai sulinko jam 
kelei, sudėjo rankas ir paezau- 
ke garsei:

— O mano Tu Jezuselau 
milimiausias, susimilk ant ma
no tėvelio ir ne duokie jiems 
jin užmuezinet ir tegul sugriž 
ta kanogreicziausia. O Szven- 
cziausia Panele prigialbek.

Žodžei tiejei patįs iszsivere 
isz mažos ezirdeles ir pasijuto 
lengvesniu, kaip žmogus, no 
kuriuo nuėmė sunkenybe. Pa 
lengva nusivilko namon ir m 
ėjo in grinezia.

Kaire buvo didelam gailės- 
->ti. Pasijuto vela naszle, apleis 
ta su trimis vaikuczeis ir ket
virtu Szimuku, apie kuri lig 
eziol neatsiminė. Kada Szimu 
kas inejo in grinezia, iszrode 
labai nuvargias, o raudonas 
ženklas nog kazokiezkos nakai 
dos buyo matyti ant iszbalusio 
veido. Pajuto nedora motere 
susimilejima ezirdije prieszais 
sieratele pirma karta, su ku
pinom teip nemielaszirdingai 
apsiejdavo. Užsiėmė juom ru 
pestingai, pavalgidino, o liep 
dama sav apsakyt kaip buvo, 
liepe jam atsigult. Buvo tai 
palengvinimas del Szimuko, 
dabar mielino jog mcczeka ap 
sieis su juom geriau ir vargas 
jojo pasibaigs. Nes ne ilgai jo 
jo džiaugsmas traukėsi, ba tuo 
jaus ant lytojaus gavo keliole 
ka kumezeziu ir likos iezetum 
tas isz grmczies.

Ne turėjo kur sieratele pasi
dėt ėjo gilei užsimislinias pa
kol ne daejo prie didelio mies 
to kuri pažino jog tai buvo 
Vilnius, ba ne karta su tėvu 
nuvažuodavo aut jomarko. At 
Bimine sav, jog tame mieste tar 
navo Vladas, kuris pryimda- 
vo pas save ant nakyines in 
tvarta, nepoilgam užėjo pas 
jin, o stovėdamas su szmotu 
duonos rankoje, apsakinėjo 
jam kas su juom atsitiko nog 
laiko, kada apleido juju kai
mą. Vladas klausė akivai jo
jo apsakimo o kada atėjo nak 
tis liepe pasilikt pas save ir 
pernakvot lovoje.

Vladas atsikelias isz ryto lie 
pe Szimukui da gulėt, nes ate- 
jas ponas isz ryto paklausė jo:

— O kas tai do viens?
— Tai sieratele, praszau Po 

no, isz mano kaimo, atsake 
Vladas.

— O kas tai? ar tai kareze- 
ma, jog visokius valkatus pri- 
jiminesi czionais? Tuojaus 
man iszsineszk, dadeve, apsi- 
dairidamas in Szimuka, jago 
ne, tai paszauksiu policije, tai 
tave nuves in koza.

Ne buvo ka daugiau daryt. 
Greitai iszejo isz miesto. Po 
adynai laiko atėjo in koki 
tai kaima ir klausinėjo ar ne 
priims ant tarnistos, bet nie
kas ne norėjo jin pajimt. Ant

ram kaime užtyko ant kokiu 
tai geru žmonių, kurie jin pri
sotino ir davė atsilset truputi, 
nes ne pasilaikė ant toliaus.

Ėjo toliaus, vis prieszais sa
ve o nakties laike užėjo in grin 
ežia Ileivoszo, kaip jau žino
me, aplaike svetinga prieini 
ma.

IV.
Nuiiuretas.

Tykumas viet-zpatavo grin 
ežioje girinyko, tik kaip kada 
vejas subarszkydavo langus. 
Vaikinelis nuil-nas vaikszczio 
jimu, užmigo tuojaus kaip ne
gyvas. Turėjo baisius sapnus, 
ba galima Duvo tai suprast isz 
jojo nerimaus guolio, o kada 
pabudo, pajuto skausmą gal 
vos ir apalpima. O tai isz tos 
priežasties, ba gulėjo piie pa
ties kaminėlio, o smarve nog 
anglių ir gazas puolinėjo tie
siog ant jo ir isz to aplaike 
baisu skausmą galvos.

Pabudins, atsisedias ant guo 
lio ir apsidairė aplinkui, nore 
damas užsimt trupinėlio szvie- 
žo oro, nes vietoje jam geriau 
pasidaryt, pajuto jog kojos po 
juom alpsta o isz greitumo 
idant atsigult, uždare duris 
nes užmirszo užstumt. Tykei, 
ne norėdamas nieką pabudint, 
vela atsigulė ir ne trukus už 
migo. Rodėsi jam, jog kas to 
kis grinezioje pabudo, nes nie
ką in jin ne prakalbėjo.

Ir vela tykumas užstojo, vi
si miegojo druezei. Tuom kart 
isz szalies girrios iszejo tris 
žmonis ir lengvai žengdami 
prisiartimo prie tvartelio. Ga 
Įima tuojaus buvo suprast, jog 
ant nieko gero in czionais ne 
atėjo. Ne užilgio pajuto juos 
ir szuo, lodamas garsei o vie 
nas isz piktadariu prisiartimas 
prie jo kirto su kuolu jog tas 
puolė ant žemes negyvas.

Apmalszinia tokiu spaeabu 
savo priesza, priėjo visi prie 
tvartelio isz kuriuo iszvede kar 
vele.

— Ar žinote ka! susnabžde 
jo vagie su juoda barzda, ga
lim pabandyt insigaut in grin
ezia, gal tenais rastųsi kas 
a°-'“

— Ba, kalbėjo antras, o ka
da Haivoezas pabustu tai butu 
su mumis szlektai.

— Nes tai nieKo nekenktu 
pabandyt, o gal užminzo du 
risužstumt. Jago bijotės, tai 
aez eisiu ant virszaus.

Prieiartinias prie grinezioe, 
pabandė duris, o radęs neuž 
stumtas inejo in vidurį. Prade 
jo dairytis, o ka pamate ver
tes, paėmė in maieza. Kada 
surinko kas jam patiko iszejo 
laukan. Vienas vede karve ki 
tas nesze maisza o treczes eer 
gejo isz užpakalio.

Po valandėlei ieznyko visi 
girioje. Sniegas uždengė pe 
das vagiu ir viskas vela nu
tilo.

Ant ritojaus dažiuretojas at 
sikele anksti. Paregejas atyda 
rytas durie,'pajuto jog czion 
kas negero turėjo atsitikt, su 
plakanczia szirdžeiszejolaukan 
ir paregėjo gulinti negyva ezu 
ni. Paszoko in tvarteli ir žino
jo kas do nelaime jin patiko 
Stojo valandėlė ir nežinojo ka 
turi daryt. Aszaroe isz akiu 
pradėjo jam biret, o su palen
kusia galva inejas in grinezia 
paezau ke:

— Pacziut! apvogė mus!
Kas gal apraszyt gailesti 

abieju moterių, kada apskaitė 
savo trota o labjauee pavogi
mas karvukes, kuri kone 
juos maitino! Verksmas ir gai 
lestisjubuvo neapraszomas o 
vaikai prigialbejo verksme.

Szimukas miegojo kietai o 
pabudino jin verksmas namisz 
kiu. Kada dažinojo priežasti 
verksmo pasidarė ir jam gailės 
tis szeiminos kuri jin teip sve 
tingai priėmė o da labjaus, jog 
toji nelaime atsitiko ta pati va 
kara.

— Akyvas esmių, tarė da 
žiūrėtojas, kokiu spasabu’va- 
gis ineigavo in grinezia ir aty 
dare duris, juk gana žinau, 
jog vakar buvau užstūmęs du 
ris.

— Aha! paszauke motina, 
dabar tai sav atsimenu... Ožio 
nais naktije kas tokis iezeitine 
jo, ne kas daugiau kaip tasai 
vaikina“, ka jin vakar priėmėt 
ant nakties. Juk kalbėjau

jum, ne nerijote man api tai 
tyket.

Valandėlė stovėjo visi tris, 
žiūrėdami viens ant kito, o kad 
duris buvo atydaritos kur Szi 
mukas gulėjo, iszgirdo tuosius 
žodžiui ir net nutirpo isz bai 
mes.

— Vaike? paszauke Haivo 
-zis ineidamas in kambari, ar 
tu-iszejai nakties laike isz grin 
ežios ?

— Iszejau, ba apslobau bai 
sei.

— Ha, o del kone užatumei 
duriu tu nieksze, suriko moti 
na dažiuretojaus.

— Suvis užmirszau, ba man 
teip ne gerai pasidarė jog vos 
ne puoliau ant grindų.

— Teip! užmirszai! reke se
ne pajuodus nog piktumo tu 
buvai susineezime su vagimi- 
tu nieksze!

— Ach tai niekszas! dada 
ve tykei dažiuretojas linguda 
mas nuludias su galva.

— Vaike! kaip galėjai mums 
tokia skriauda padaryt! kalbe 
jo pati: kas-gi galėjo tikėtis, 
jog tokie jaunas o tokie esi 
niekszas.

— Tuom kart Szimukas pa 
ezoko nog gUoluo o puldamas 
in kojas gaspadinei paszauke 
su aszaromie.

— Mano milemiaueia gera 
deyka- iszguikite mane nes ne 
vadykite mane teip! Ba pasku 
tinei žodžei tai buvo ieztarti 
per mano tęva, kada jin Mas 
kolei paėmė, buvo: “sunau ne 
bukie niekfzuom”. Aez juom 
ne esmių ir ne busiu asz apie 
jokius vagie ne žinau.

Žodžei jojo buvo teip szir 
dingai isztarti jog pati dažiure 
tojaus intikejo in jojo nekalty 
be. Nes sena motina kanecz 
epiresi idant Szimuka iszguit 
isz grinezioe.- Mano vaike! 
kalbėjo gaspadine, ne noriu ta 
ve apkaltinet, ba gal ir teisy 
be kalbi, nes.

— Ne! ne! pertrauki, moti 
na, ne ąali ilgiaue czbnais pa 
eilikt, teguli ezeina kanogrei 
cziausia, ba asz žiūrėt ant jo ne 
galiu.

Ne turėjo ko pasirenginet 
tlaimukaa, ba vit?a turto
turėjo ant savia?, per tai iszejo 
isz grinezioe pagarbindamas 
Dieva. Aezaros birejo jam isz 
akiu, apsuko galva m sena 
skepeta ka jam Vladas buvo 
daviae, ėjo pasilenkiąs laukan.

Dažiuretojas ir jojo pati sto 
vėjo malszei, o savžine jaute 
ne rimasti kuri atsiliepinėjo, 
jog ne gerai pasielgė su siera- 
ta.

— Motinėlė atsiliepe mažas 
Ignotelis, kuiis lig sziam lai 
kui stovėjo malszei, praszau 
duoti nore szmoteli duonos Szi 
mukui asz jam nuneeziu.

— Gerai! atsake motina, ir 
jausdama palengvinimą szir 
dies, atpjovė ezmota duonos, 
padavė Ignatelui.

Vaikelis paszoko nudžiugęs 
isz grinezioe ir iszbego paskui 
sierateli Szimuka.

Szimukai! palauk, neszu tau 
szmoteli duonos nog motinos 
ant kelio.

Szimukas iszgirdias szauke 
ma, sustojo nusiszipsojas grau 
džei.

Kas tau liepe atneszt man 
ta duona ?

— Asz prasziau, o motina 
man davė.

— Tegul Dievas tau užmo 
ka už tai ir tavo tėvams už ju 
ju gera ezirdi. Duokie Dieve 
idant greitai persitikrintumėte 
jog esmu ne kaltas juso užme 
tinejimo.

— Kur ejni Szimukai?
— Ne žinau, kur dabar ej 

ti ? Esiu kur mane ak s nesz, ba 
turiu vilti jog Dievas mane ne 
apleis.

— Sugrižkie pas mus Szi 
muk, aez praszisiu idant tave 
prijimtu adgalios.

— Ne broli, atsake Szimu- 
kas, kratydamas su galva, kur 
mane laiko už nieksza, tenais 
ne galiu būti.

— Tai eiki su Dievu, gal ka 
da vela pasimatisyme ežiam gy 
venime.

(Toliaus bus).

Daktaras ® WINTERS
110 W. Oak SI. Shenandoah. Pa.

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
nūs ir gvarantuoja juos tinkaneziuma. Dr 
Winters per 5 metus mokinosi pas ganda< 
^us profesorių ylga laiku Philadelphia,

APIE AMATUS.

Api Najorka važinėjau^ 
Na ir viename mieste susilai

kiau; ' 
Ten Lietuviu ir Lanku puseti- 

nei gyvena, 
Tik bjaurei pasilge ir gana. 
Girtuoklyste insiszakninus, 

Pas moteres ir vyrus;
Provojesi nuolatos, 
Jog neyra dienos, 
Pas vaita slenka, 

Už bile daigta menka. 
Viena boba vyras už piningus 

apskundi, 
Kūrei kokius piningu r pavedi.

Ta užgyni, ludytoja gavo, 
Boba, kuri prisiegavo, 
Jog tas vyras meluoje 

Ir užsiklepoje.
Na ir vyras prova pralaimėjo, 

Kasztus ir da bausme užmo 
kejo!

Už alų ir guzute prova lai
mėsi, <

Ba byle boba už svietka tu
rėsi.

Tai tokios tokeles ant to balto 
svieto,

Ne paiso ant ant prisiegos ir 
ant nieko!

* * *

Jau jagu kone visur yra vai 
katu, 

Terp lietuvaicziu, ne kitu, 
Tai Ulinojuje gali gali už- 

tkti, 
Ypatingai Bockforti. , 

Kaip vakare ižsiveika, 
Tai ant antros adyna prfrsi 

velka.

Pradėjus apie amatus kalbe 
ti, pirmiausiai reikia pastatyti 
klausimas, ar verta amatu mo 
kytis ?.. Atsakau :-verta.

Žinome visi gerai, kad mu 
su kaimiecziams Lietuvoje di
desnius mokslus sunku yra 
iszeiti, nes tam dalykui daug 
reikia pinigu, kuriu pas mus 
nėra.

Isz ūkio vėl, taip dar blogai 
Lietuvoje vedamo, irgi visiems 
iszmisti nebegalima. Todėl te 
vai, augindami vaikus, nemažai 
turi galvas palaužyti idant sa 
vo vaikams užtikrinus sziokia- 
tokia ateiti.

Užtatai reikia, kad tėvai 
nuo-pat mažens striopiai sek
tu, tyrinėtu vaiku palinkimus. 
Prie ko kuris vaikas gali būti 
isz prigimimo palinkės, tai ga 
Įima tankiai patemyti vaikams 
bežaidžiant (besibovijant).

Ir teip: vienas isz medžio ka 
nors drožines, darys, kitas isz 
molio lipis k< kias- nors stovy 
lėlės treczias poperio sugrieb 
damas skaitys, raszys ir 1.1.

Taigi tėvu priederme szven- 
ta priederme yra, ilant tuos 
apsireiszkimus iszn audojus ir 
nužiūrėjus, susekus vaiku tik
rus paszaukimus kiekviena pa 
gal jo paties noro auklenti- 
mokyti.

Daugelis musu kaimiecziu 
turi ta labai negera paproti- 
vaikus verste versti prie kokio 
-nors užsiėmimo, ar mokslo. 
Ypatingai pas mus Lietuvoje 
dar vaikai vereziami eiti in kn 
nigus. Žinoma, tai daroma ne 
be svarbiu priežaseziu, bet asz 
apie jais sziuo žygiu užtylėsiu, 
o pridursiu tiktai jogei tėvai 
teip elgdamiesi, nekarta tie 
siok užmusza savo va’kus.

Kuomet vaikas nesutinka ei 
ti in kuningus, tankiai tokio

Tevelei nieko ne sako ant to, 
Kaip bus su dukrele, tiek to. 
Su Lietuyeis ne nori užsidėt, 

Ir su jeis lietuyiszkai szneket;
Nevet ant juju ne žiuri, 

Ba cziutabakius turi.
Ne gana jog ne szneka, 

Nes da 8ixt juoko palieįta, -
Ba mat, kožoa anglyke, 
No visu valkatų atlyke.

Jus—gi vyrai sustraikuokite, 
Del tokiu valkatų gero ne duo 

kite;
Ba jagu ijosios su jumi teip 

apsieina,
Tai ir del jus kitaip neiszeina. 

Teip padarysite, 
O nesigraudysite.

* » K-

Ant South Side, Carson uli 
ežios,

Randasi tenais merginos ke
lios;

Mėgsta ant salunyko trepu sė
dėt.

Ir ant praeigiu žiūrėt.
Kaip kas lietuviszkai užszne- 

kiną,
Nosi nukreipė in szali ir gaua;

O nakti su Italijonais, 
Su pajuoduseis rimionais.

O mergeles ne gerai, 
Girdėjau Baltruvieni rengėsi 

badai,
Nugi kaip uszklups, 

Tai ir bjaurei kaili iszlups.
■JP * *

Najoiko Steite, 
Nedydelame pleise,

Ten visokiu poru rasi, 
In katra szali nueisi.

O daug su savo vyrais pasime
tusiu,.

Ne paiso ne ant žmonių;
Ir tai isz kitur atbegia, 

Isztikro net del visu geda.
Viena turi suauguse duktere, 
Ta no motynos vyrus atskire, 

Ne gali abidvi pasidalyt, 
Ne viena kita pravaryk 

Pekla amžina, 
Bus api tai gana!

NAUJA KNYGA

IstorijeSzventa
Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszks 
su teip puikeis paveikslais, padirbto! 
per europinus artistus. Puiki poplers 
Aiszkus drukas. Didelo formato,

Kožnas gėrėsis katras taja knygr 
nusipirks. Norint daug kaszto anl 
iszdavistes tosios knygos padejomt 
vienok pastanavijom 
labai pigei parduot Rfj nnilfii 
ba tiktai už . . . vU UUlilU

Teipos-gi turime visokiu dvasiszku 
svietiszku ir istorinu knyga karin 
katalogu gausite dykai. Adresą vokite j 
Gaols’’ Mabunoy OitĮ, Bi.

SVEIKATA IR LAIME

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

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 pergalėti, aprašyta vyrų 

ir moterų visokios ir lytiškos užsikrečiamos paslaptingos ligos.
Vnrlnvnc i •L_i_ pločiai aprašo smagumo, ir paslaptis, atidengiant ženybinio lytiško gyvenimo susituo- 
TdUUVdb III DVeiKdld i<imą 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 rodijame skaityti apie Dispepsiją, Reumatizmą, 

Plaučių ligas, Širdies ir Inkstų, Kepenų, visokias Vyrų ir Moterų ligas. Kuriam rupi sveikata ir laimingas gyvu
mas, tegul pasiskubina tą knygą, ,, VADOVAS Į SVEIKATĄ" parsitraukti, nes netrukus ir ši paskutinė spauda tarp 
3 milijonų lietuviu tuojaus išsisklaidys. Ta knyga 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 ją dovanai, kuris tik atsiųs 10 centų markėms už pri- 
siuntimą ir savo aiškiai parašyta adresų „ VADOVAS Į SVEIKATĄ” gaus (tų knygą), 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.

vaiko tėvai visiszkai iszsižada.
Tašyk nevienas vaikas pats 

iriasi toliaus savomis jiegomis 
in mokslus ir teip besikamuo 
dams gauna ligas ir... be laiko 
lenda in szaltu kapu žemele... 
O jei kuris ir lieka per prie
varta kunigu, tai ir tokio atei 
tis sulaužyta! Pats visa amžių 
turi likt, nelaimingas ir ne sau 
ne visuomenei toks žmogus ne
gali būti naudingu.

Taigi, sakau, kad vaiku ne 
reikia varžyti renkanties sau 
užsiėmimą bet pridera tėvams 
tik iszmintingai tame dalyke 
patarti.

Kas negali, tas tegu leidžia 
savo vaikus amatu mokyties. 
Bet leidžiaut privalo kiekvie
nas žiūrėti, kad atidavus vai
ką pas gera amatininka. Te- 
cziaus to niekad nereikia bijo- 
tie“, jogei truputi brangiau at
sieis, : i ba ilgiau reikes moky 
ties. Kas nesigaili daugiau isz 
duoti mokslui, tam paskui vi
sados pinigai mokslui iszleisti 
keleriopai sugriszta ir nerei 
kia visa gyvenimą skurdas- 
vargas kęsti.

Vienok ir sziame atsitikime 
musu žmoneles prieszingai da
ro. Žiuri, kad tik kuomažiausia 
už mokslą reiktu mokėti, arba 
kuotrumpiausiai reiktu moky
ties, o paskui jau-pinigus kad 
galėtu pelnyti...

Tekiu budu vaikas niekad 
negali gerai iszsimokyti amato 
ir teip ne sau, ne kitiems ne 
gali būti naudingas.

Kiek jau ir asz pats turėjau 
tokiu atsitikimu: tankiai dir
binėja ir sako:-Ar negaleeziau 
pas tamsta dar ger’aus amato 
pasimokyti ?

— Kodėl ne... Galima.
— Kaip ilgai reiktu dar 

pas tamista būti?
— Jeigu norėsit iszmokti 

tikrai gerai, tai vis reikes dar 
nors pora metu...

— Vaje! Asz jau vienas (sa 
varankiai) dirbdamas pinigus 
uždirbu, o dar ežia reiktu tiek 
laiko tik už maista ir kambari 
dirbti.

— Ar trumpiaus nebegali 
ma butu ?

— Norint tikrai gerai isz
mokti- negalima!

— Tai... Su Diev!
— Ir dar beveik neturėjau 

atsitikimo, kad kuris butu su
tikės.

Užtat ir neturime geru ama 
tiniku, kad retai kuris sutinka 
pasiezvesti ilgesniam paeimokyj 
mui, kad geriau iszsimokinus,

O tokie nedamokyti amatnin 
kai ir kitiem“, geriaus pažie 
tantiems savo amata- paskui 
tiktai sąlygas gadina. Matyda
mi, kad jais nelabai kas nori 
pasitikėti ir duoti darbo- ima 
kuopigiausia uždarbi, kad tis 
tai darbo turėtu.

Teip dalykams stovint ir ge 
reeniam amatininkui dar pas 
mus sunku yra iszgyventi, nes 
žmones papratę labai pigiai 
mokėti, nežiūrint arėtas darbas 
gerai padaryta“, ar blogai.

Todėl pas mus Lietuvoje 
ypzcz po miestus, beveik tik 
vieni žydai ir tebera amatnin 
kais. Bet žydu padėjimas yra 
visai kitokie, negu krikszczio 
niu. Musu miestuose daug'au 
šiai yra žydu, nes ju rankose 
pramone, prekyba amatai- žod 
žiu, jie Lietuvos miestuose dar 
tebesti vi«f galiu ežiais vieizpa- 
cziaie. Todėl tarp krikszczio 
nio amatininko (ar pirklio) ir 
terp žydo toks yra skirtumas: 
Pas žydą eina visi žydai (idant 
savaji ezelpus) ir didele didžiu 
ma 1 rikszczioniu, o pas krikez 
czioni ? eita tik maža dalele 
Krikezczioniu, o žydas tik prie 
stebuklu galima priekaityti, jei 
gu pas “mus žmogų“ užeina 
pirkti aiba darbo duoti.

Taigi dar klausiu: Ar ne pa 
ti Lietuvos visuomene kalta, 
kad lietuviai savo Tevyneje ne 
gali duonos kąsnio turėti?. Ne 
gana ka nesirūpina savuose 
užsiėmimuose iezaukleti, bet ir 
jau esanezius nesistengia patu
rėti. L'etuviai moka tik rugoti, 
dejuoti, skusties. Nereikia pa 
galios nusiminti, jogei Lietuva 
niekad ekonomiszkai nepakils, 
jeigu mes neskaitysime sau už 
pareiga Tevyneje savo žmone 
mis apsodinti visas vietas ir 
ezelpti savuosius.

Darau iszvedima. Sakau, 
kad verta amatu mokyties, nes 
geras amatininkas gali visur 
duonos kąsni sau rasti. Moks 
las, kad ir dideliame mieste, 
nebrangiai atseina, nes reikia 
tik savo drabužiai ir pataline 
turėti per kokius 3-4 metus.

Neapleiskime tat amatu ir 
ju mokykimės. Iszeimokine gi 
stenkimės in Lietuvos miestus 
insiskverpti ir svetimtauczius 
isz savo Tėvynės iszstumti.

Jeigu nuvargę, nuilsę kovo 
je už būvi vieni žūsime ir tore 
eime savo szali apleisti- kiti ju 
vietas užimkime. Kriauczius.

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV. RASZTAS NAUJO ISTATIMO

PARDUODAM PO
Su kietais apdarais
Su puikeis zalatltais apdarai!

Už prieiantima per paozta turite dadet lf>o prie knigoa.

Kninga spaudinta yra lietuvlszkom litarom.

§3,00
§2,50

Adresas Rev. S. Pautienius, Mahanoy City, Pa.
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BISCHOFFS BANKING HOUSE
Uždėta 1848 m. {BANKA BISCHOFF’O.) uždėta ims m.

237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
. - ----------------------- -------------------------------- ------------------

Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.

Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso, 
Bankoje 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 
atkeliavirna ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime 
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu apsisaugos 
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po- 

pieras, už žema preke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuoteLsingi ausiai.

PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO!

BISCHOFF’S BANKING HOUSE, 
237 BROADWAY A. 4 PARK PLACE, 

NEW YORK, N. Y.
Nedeloje Banka atidaryta no: 10 Igl 12 adynai. Subatoje Igl 8 adynai vakare.

W, Trasiausias.
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
520 WEST CENTER STH.. MAHANOY 01^ BA,

LAIDOJE KUNUH NUBIRUSIU, PASAMDO RTGINU8 
DEL PAK1VA?JNITMO, KBAUBT9 DAIGTUB, 1B T. T.



LIETUVISZKOS PASAKOS
“Jei kas tam smakui galva 

nukert, tai potam pakajus. O 
kas jo krauju negyvuju kakla 
aptept, tas matys visus vėl at 
gyjant. Ir mano vergys’e tada 
gala gautu, nes ir mane da’ 
jauna pasigriebęs ant szio kai 
no atsineszi o dabar matai jau 
pasenau! Ale matau tave jin 
valiosent, nes prie tavo ezilies 
smarkusis kardas kybo, kurs 
smakui galva nukirs. Dabar 
pasislepes ilsėkis’. Jam rei 
Kiant parlėkti, tave jau pribu- 
dy-iu, kariauk tada drasei ir 
Dievs su tavim!1' Tai pasakius 
parodi jam vieta ilsėtis’ ir ėjo 
prie savo darbo. Priesz vata 
ra greit’ atbėgusi jin pabudi 
no, o jie atsikėlęs iszgirdo sma 
ka atužent’, ir tam ant žemes 
vos nusileidus ir nepasidabo 
jaut greita priszokes tuoj did 
žuoju kardu vienu kircziu jo 
galva nuk rto, kat kraujea 
sriovems vis bego. Sziltu da’ 
krauju negyvųjų sprandus ap 
tepi ir tie visi atgijo, jam de 
kabojo už iezvalnyjima. Ir jo 
brolis tarp tu atsirado. Potam 
abudu pilnu džiaugsmo no kai 
no gryžo prie abieju moterisz 
kiu. O ta, du vyrus sulaukus’ 
nemenk isze:gando, padumoda 
ma, keno dabar busenti. Ga 
ha’ bu geru sutikę, paliepi mo 
teriezkei tamsoj riapuka mest, 
kuri tuoj trepys tas galis jos 
vyras but. feip ir padari. 
Vienas pasiliko prie tos mote- 
riszkes, o antrasis, gryždams 
in savo teviezke, kita prcze 
sau pasijie zkojo. Rasi ir ezen 
dien da’ gyvi.

Lotynlszkoji kalba
Karta būrelis su savo biar- 

nukais iezvažiaves in gire me 
džiu. Tian bedirbancziam pri• 
sidraugavojee svetima vyras, 
su jeis insiduodas in kalba. 
Bure teip paiks nebūdama su 
pratęs, kas tas esąs per viens 
ir savo bernukams advernisz- 
koj kalboj primenąs, tai bene 
buses razbaininku vyriausis 
O tai ir buvo. Tas tik’ ulakes 
sayo draugu ateinancziu ir bu 
ra bei bernus npibranyjancziu. 
O dabar nepažystama kalba 
girdėdama klausės kas tai esan 
ti per kalba. Szitas ateiliepes, 
esanti tai lotyniezkoji kalba, 
ale iszsimokinarcziam labai 
sunki.” E ! kodėl sunki nes 
ir jis kr m cznai je iszsimoky 
sės. “Je! atsakęs bure, juk ži 
noma, reikia tam ypatiszka lie 
žuvi. Kaip antai paukezcziams 
liežuve gyslas papjaustomas, 
teip ir žmogui’ lotyniezkai iez- 
simokysencziam pjausfyline. 
Atejesis bet neatleisdamas 
praezee: "Nieko ne daro, ban 
dyees, bei ir iesimokyses loty 
niezkaje kalba”, ir iszkiszes 
liežuvi belaukės. O iezkiezu- 
šiam bus pritveręs tik’ 
eznikezt! su peiliu liežuvio gala 
nupjovės. Razbainink eiezeigan 
dės ir ezaukee, ale daugiau’ ne 
galejes kaip tik’; leruulmlm! 
Bėgės prierzais savo draugus 
vis tik’ Bzaudame: lerumlmlm! 
O tie pabūgę ir bege kaip ga 
Ii, jis vijęs kaip padūkęs, rasi 
iki svieto kraszta nusivijęs. 
Ale toj ginoj razbaninkai dau 
giau nesilaike. (Kiti sako, jis, 
žiemos szaltyn la žydinee kirvi 
o liežuvis prilipęs.)

a Vargszas ir besotis.
Vargingas žmogus girioj 

ant upes krauta capt, capt, me 
džius kerta. Jam becam py 
jent kirvis no koto smukt! 
ir nusmuko, ir tik’ puk^zt! in 
upes gelme inkrito. Vargszas 
pravirko: “ui! ui! ui! mano kir
velis! avu! Kas ma ta sužvejos? 
Lzkada pajiegioje mano kirvu 
kaĮ” Tam’ tarpe tik’ paka- 
barkezt! paszlivikezt! ir atszlu 
bavo siaus diedas paklsusda 
mas; “Ka tu teip ujujuoj? Kas 
tau tikosi?”-“Je! je! mano kir 
velie avu! inkrito in gelme, o 
kita nusipirkt neimdengiu, la 
bai vargingas esu. Kuo dabar 
medžius kirsiu, ir va’kams duo 
na pelnysiu?”- “T:cz, tylėk! 
ne dejuok, asz tau jin sužve 
josiu.” Ir tik’ brukszt! brukszt! 
rudine pamėtės padrumst! in 
upe. Po valandėlės stugt! van 
deniu ir iszneszi aukso kirvi 
sakydamas: “Te! imkis ! Ar 
tai netavo kirvis?”-1 Ak, ne! 
mano!” atsiliepi vargszas. Vėl 
drumsti sianasis po vandeniu 
emes paneri, ir po valandėlės

kuzt! iszkila su sidabro kirviu. 
•‘Ne mano, ne mano! szauki 
vargingasis tas pamatęs. Tre 
cze kart drumstelejo ir iezne 
szi geležini kirvi. Tai mano 
kirvuks! tai mano kirvuks! su 
ezuko varg-z is pilnas džiaugs 
mo. ‘ Dievui dėkui, dėkui ir 
tau kat savo kirvuką atga
vau.” Ir tik’ cz’upt! kirveli iez 
anojo rankos ir skryst! ant na
mu jau buvo bebegias saviem 
siems vislab praneszt. Ubu! 
ubu! euszauki jin sianasis 
ubags sakydama: “Kadangi’ 
tu toks viernas ir pasikakdinas 
žmogus te! dovanoju tau ir 
aukai beieidabra kirvi. Jam 
namie tik’ pliopt! vislab isz 
liopiant, iszgirdo kaimynu vie 
nas, besotis. Tas susimislyjes 
kalti! m gire davai! kirst c’pt! 
capt! in medi toj paczioj vie 
toj, o jo kirvis liuosai užfaisy 
tas tik’ paszmukszt! no koto 
papliumpt in vandeni.’ Dabar 
jis: D.! ui! ui! pradeda dejuot 
del savo kirvuko. Paszli 
vikszt! paszlivikezt! senasis 
diedas jau ir cze: “O kas tau 
tikosi?” - “Mano kirvuks 
pukszt in gelme inkrito ir pas- 
kiando, kas jin man sugrai
bys?”-1 O asz!” atsakęs senasis 
padrykt! in vandeni ir po va
landėlės, tik’ stugt! su geležies 
kirviu: “Tai! tavo kirvis!”- 
“Ne mano! ne mano!”, ate lie 
pi besotis Vėl drumstelejo 
senutis, ir po valandėlės stugt! 
su sidabro kirviu: “Ar tai ta 
vasie?"-“Ne mano! manasis ki 
toki-!” Trieze kart senasis 
pukszt! in upe ir vėl tik’ 
kyszt! isz vandens su aukso 
kirviu. “Tai manasis, suezuko, 
begėdis prasidžiugęs. Ale jam 
teip begediszkai bemeluojant, 
diedas tik’ ezmukszt! po vande 
niu paneri ir daugiau jau ne 
iszkilo. Besi ozui sznypszt! 
aukso kirvis pro uosi, lauki ir 
bene jam isznesz deimantini, 
rasi, da’ ir ezendie be kiunkso

b. Vargszas ir besotis
Varg-zas girioj ant upes 

kranto capt! capt! medžius. 
Kirvis no koto szmukt! ir tik 
pukcz*! in gelme. “Ui! ui! ui! 
avu! Mano kirvelis! Iszkada 
kirvele!” Pakabakszt! paszli- 
vikszt! sians diedas cze. “Ko 
del ui! ui! ui?”-Je! mano kir 
velie smukt! no koto, pukezt! 
m gelme. Iszkada didi! Ma 
no pelno, vaiku duonos glo- 
da!”-“Cit!” senasis diedas tik’ 
brukszt! brukszt! rudine; pa 
drumsti in upe. Po valandėlės 
elugt! su aukso kirviu: -‘Te! ar 
tai tavo kirvis?”-“Ak ne! ne 
mano!” Vėl drumet! po vande 
niu ir po valandėlės stugt! su 
sidabro kirviu. “Ne mano! ne 
mano! ’ Trccze karta drumet! 
m vandeni ir vėl etugt! su ge 
ležiniu kirviu. “Tai mano kir 
v ūks! Dievui dėkui ir tau, kir 
vuks vėl cze.” Ir tik’ cziupt! 
kirvi isz anojo rankos skryst! 
ant namu. “Uhu! chn!” sena 
eisubsgas, te ir aukso be’ eidab 
ro kirvi del viernumo.” Namie 
vargszas vislab tikt pliopt! 
Kaimyne, besotis kalit! ir gire 
captlcapt! toj paczioj vietoj in 
medi. Liuosasis kirvukas pasz- 
mukezt! no koto, papliumpt! 
in vandeni: “Ui! ui! ui! mano 
kirvukas!” Paezlivikszt! paka 
bakezt! sianasis diedas ir cze: 
“O kas tau! kodėl ui! ui! ui?’’ 
-“Mano kirvukas tikt pukszt 
in vandeni po valandėlės tikt’ 
etugt! su geležtes kirviu: ’’Tai! 
tavo kirvis!” “Ne mano! ne 
mano!” Vėl senasis drumet! ir 
po valandėlės stugt! su sida 
bro kirviu. “Ne mano manasis 
kitoks! ’ Trccze kart senasis 
papliumpt! in upe ir vėl kyszt! 
isz vandens su aukso kirviu 
“Tai manasis! manasis! ’ Sena 
sis diedas tiktai ezmukszt! po 
vandeniu ir daugiaue nei 
kyszt! Besocziui sznypszt! auk 
so kirvis pro nos’, bene kyszt! 
demantini! Kiunkt! tūpt! ant 
kranto. Ir szendien.

Tai rots.
. Kapitonas in naujei inžen 

gusi in vaieka.
— Po ezimts velniu! Kokis 

tu esi paikas. Kibą vienturtis?
— Ne ponas kapitone, turiu 

da viena broli.
— Ar ir snas tokia paikas?
— Da paikem's
— O kuom jis ira ?
— Majoru.

Ne yru gyduolių
del uoszves-

— Kur begi Jonai?
— Pas daktara.
— O kas serga?
— Uo-zve.
— Ne tu eikie, ne ka, ba 

ant uoszves neira daktaro ne 
giduola.

Be lietaus.
Ko tie žmonis prie križeus 

meldžesi ?
— Praszo D.evo lietaus....
— Kam? Ar tai ne gereu 

kaip sausa?. ..
— Ž'oplis esi, o kas be lie 

taus auga ?
— O kodėl asz be lietaus 

užaugau ?
— Teisibi užaugai be lie 

taus nes ir be proto ...

Teip yra.
— Oj ko tu diedenele teip 

susirupinus ?
— Ka gi ne busiu susirupi 

nūs? Szenadorije mano žentą 
užmuez!...

— Tai teisibe rūpestis dide 
Ii.

— Rūpestis, kaip rūpestis, 
nes kur gausiu kita viratdel 
dukters...

Ne žino kuom.
— Jonas:- Artu nesipaeze 

ves ?
Motiejus:- Ne!
J.- Ar jaunikis.
M.-Ne!...
J.- Ar naszlis?
M.- Ne!
J.- Na tai kuom tu { po 

kvarabu esi!
M.- Knom busi: pati ižbego 

po velniu su kitu, tai dabar 
pits nežinau kuom esmių.

r ♦♦♦♦♦♦♦♦
į NO $5 16! MO 1’

Ir kitokį tikusi prietajsaj Ra
dosi pas mos ant pardaw i mo. Ta j* 

pristatom kofna daleli ūj** 
■anos norinta kokio padirbimo.

Parduodam e pikes, adatai, diikn,^ 
^reperius, ekwibsus, knatus, popin
ai ir k t. Parduodam Pacu U? o kr 
•eiKM petajsom.

W. MORGAN, 
le n.Main Mahsncy City Pa

6

Vyrai, Gana Kentei!
......LIETUVISZKAS AGENTAS......
VIKTORAS LAPINSKAS,
501W. Mabanoy st M aha noy City, Pa

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

Uipraszo pas save visus tautiecziui 
ir pasiustoms F. Lapinskam

jeigu norit sveikatos Ir ;v irt ūmo tai turit tol 
jleszkot, pati pas jus neateis. Jeigu vaik- 
szczioji nusilpnintas ligos iv nusiminęs, mis- 
lyilanms kad ne isz gy si, Ui tuojaus kreipkis 
prie daktaro B. M. Hess, o lis padaręs utydu 
Ir atsargu egzaminą, visai dykai, pasakys ar 
gali iszgyti ar ne. Mažu nereikės jokio gydy- 
rtu> galėsi pats namie iszsigydyti su krajavom 
žolėm. Daktaras Boss pasakys'tau visu teisy
be. ir neims nuo tarės nei vieno cento. Dr. 
Ross turi suvirsz 23 metu patyrimu nuolatinio 
fydymo, lis yru specljalistu užsenejuslu ilgu, 
is iszgydo ligas apie kurias paprasti dakta

rai neturi nei mažiausio numanymo, jis sugra
žino sveikatas szimtam nelaimingu žmonių 
kurio buvo patrotyjo vilty iszgyjimo. Gydo su 
didžiause pasekme paslaptingas Ilgas, uubu* 
gimus sekios kurie naikinu protu ir kunu, 
skilvio, kopenu, kraujo ir odos nesveikumus.

DR. B. M. ROSS
167 DEARBORN STREET

ANT KAMPO MONROE ST.
CHICAGO, ILL,

Užsikeik EleveitoriGD ant Penkto Flora
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 Iki 4. 

Vakarais, iszskvrus Utarnlnka ir Ketverga, 
nuo 7 ik; &. N odelio m nuo 10 iki 12 pietų.

Suėjimas dvieju prieteliu 
po kartuvėm.

Charkove apsudijo ant 
smert nekoki Trejanoya, kuris 
pabegias iez katorgos užsiimi 
nėjo pleezimu. Trejanovas dva 
sei lauki valandos smertes. A 
dina priesz smertiiszsispaviedo 
jo ir drąsumu ir malszumu iez 
ėjo ant kiemo, kur stovėjo ei
le kartuvių, mat taje nakti net 
septinis kaltinykus pakorė. 
Daejas prie savo kartuves, 
Trojanovas ant kart ne teko 
malszumo ir su staiga paezoko 
no budelio lankenezio jio. Pa 
žino jame viena isz savo senu 
prieteliu isz kalėjimo ir kator 
gos. su kuruomssykiu su juom 
pabėgo, o del kurio dang gero 
buvo padarias.- Tai tu lykaiai 
budeliu!- paszauki Trojano 
vas ir baisei užkeiki.

Paskui Trajanovas a’.sigry 
žiae ant perdetinio kalėjimo ta 
re:- Vaeze blagorodije, pave 
lykie man paežiam pasikarti. 
Asz labai ne noriu, kad jis ma 
ne kartu.

Vienok paraszimas ne buvo 
iszklausytas davi ženklą idant 
budelis pradėtu savo darba. Ta 
da vienok Trojanovas pradėjo 
gyntis. Turėdamas subraklyn 
tas raunkas, spardė kojomi, su 
dantimi kando rankas budeliu 
kurio teipjau po ylgam tasy 
mui pakori.

Tasai regėjimas, kaip apra 
szo korespondentas “Rjeczy” 
buvo baisus, jog pagelbnykas 
sekretoriaus sūdo, kuris buvo 
paskyrtas del atskaitymo viro 
ko ir lydėjime ant kartuviu- 
apalpo, o policmeisteris pabe 
go no pleciaus egzekucijos.

KUR BUNA. -- ♦--
Mano pusbrolis Antanas Kalvaitis, 

givena kur apie Schulkil 1 Co. Praszau 
atsiszaukti aut adreso:

Mr. Aug. Kazlauckas
Box 74 Century, W. Va.

Mano Susiedas, Jonas Rimkus isz 
Kauno gub. Raseinių pav. Szilales 
par. pirma giveno Illinois szteite 
paskui iszvaževo in Colorada. Pra
szau atsiszaukti ant adreso.

Mr. Jos. Banis
Tilford S. Dak.

Kazimieras Degutis, tegul kagrei 
cziause atsiszauke ant szito adreso:

Europe Scotland 
Mr. A. Rindeika

Double Rum No. 11 
Douglas Park 

Bellshill.

Meno sesuva Elzbieta Sadauckie 
ne, isz kaimo Dambraukos Starapoles 
pav. gmino Kvietiszkio ir mano drau 
gas Kazis I Jauksziukas. Prašau atsi 
szaukti ant adieio.

M, Jno, Kiczas
Tailor Inn Lodi, Ohio.

3900ainu uzWW Sii nusiuntimu.
Iždaveme didele kninga daina 

susidedante isz 390 (laimi Rninga 
druczei susinta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite dainolu, 
Per ciela meta ant rišu dienelu.

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

KATALOGAS

KNYGŲ
fluidą kninges.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisni 
1,000 puslapiu $1.00

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 
sos reikalingos maldos 864 pusią 
piu druozei apdaritos $1.00

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

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75c

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.0(' 
Vainikelei mažesni už Altorėlius.

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50c

Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais. $1.0C

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su auksineis papuoszimais apvalai? 
krasztfiis $1.50

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25 

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.0(

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $1-50

Aniolas sargas, minksztai apdarytu 
in skūra apvalais kampais, auksui 
ti krasztai, visos reikalingos mal 
dos gerinusia už visas kitas 75c 

Aniolas sargas, druczei apdaryta ir 
juoda audima 50o

Ka-nticzka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmarginta $1.0(

Kanczia vieszpaties 25o
Graudus Verksmai 10c
Stacyjos arb^ Kalvarija 10c 
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In

statimo. 530.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ii 

apdaryta dydele knyga ■ $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta - - $4,06

Istorines Jiningos.
Akyvos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50c
Morkus ir Aurelianas 25o
Trys Vaikyjozai 25c
Istoryje apie Septynis mokintus V y 

rus 2-Isz gyvenymo kantrabanca’ 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dva 
ras 50o.

Puiki Istoryje apie Jonasza Korcza- 
ka. ČOo.

Sierata, Puikus apraszimas. 25 
A Ii buba ir 40 razbaininku, 20o
Keturios Istoryjost 1-Zibinti bažny 

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

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

szymo. 25c
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

kninga $].00
Savizrolas, didis klastoris 25o 
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant 

nusidėjimo musu. 2 Senam malu 
nia. 3 Pasaka apie sen ves žmonių 
smerti. 4 vesnile Skilandžio. 5 Ap 
si vedimas Motiejus. 6-Auka apkal 
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz 
ku ir juokingu paveikslu 25o.

Lietuviszkas dainorius arba surinky 
mas visokiu dainų $1.0(J

Tris apsisakos, apie Piningai galva 
žudžei-Ražancziaus iszgelbsti ne 
smerties-Apie Szv. Kristupą 15c 

Prieigiausiaus Mokslasangliszko lie 
žuvio bu pagelbos kito, apdari 
ta. $1.00

Lietuviszkas Pasakoris $1.25 
Musu Pasakos 75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80c.
Duktė Mariu 25
Malūnas Girnoje 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Viadim. Solovio 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzina 
puiki istorije. 50«

Trys Istorijos apie 1 Ganema su nu 
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina 
Alasnama ir karalių geniusza 3. 
Mieganti pabudusi, 25o.

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

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis- brolius. 3 
Apie Varginga Žmogaus aunu ii 
Razbaininka. 25o

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

Vaidelota, apisaka isz pirmutines pus 
nieczio, iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku, su paveikslais - 50o

Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus 
ir Geras Medėjus - - 25o

Dvi istorijos: Apie Neužmokamas 
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25c

Lietuviszkas Kninginas 1905.
No 1. Kas galėjo tikutis. Du kolei. 

Apie viena kuris norėjo pažint 
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta 
motore.Septinos varnos 25c.

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

’:as karia u jf., nog to dingsta. 35o
Lietuviszkas kninginas 1904

No 4. Jadviga-Geras Snnus-kaip fe 
gilukis mainosi -Svirp Du Gfe 
tuoklei. 25*.

No 5. Irlanda-Robertas Velnes Mt 
dejus. 2fe-

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

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

torije- Nagrada už mielaszirdyste 
Meile motinos del sunaus 25o

No 8. Musztyne už mergina - Ge 
ratVjingas murinas * Kas kai 
taa 26a

No 9. Uszpuolimas totorių - Baltas 
Vaiduiys - Atmokejimas kunin- 
go. 25o.

No 10. Jonas Spekulantas. Križius 
prie upes vislos-Doras Vaikinė
ms. 25c.

No 11. Vargingas Gyvenimas. Onu- 
ka,-Atsitikimas. Gromataprie Mo
tinos Dievo. Juokai. 25o.

No 12. Sūdai Dievo,-Sūnūs Stalo, 
riaus-lszgydintas Budelis X. Ku- 
ningaiksztis ir Piemuo. 2oo.

1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos 
istorijos, $3.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no

se. 25
Tikriauses Kabalas su pagialba ka

ziru 25c.
Burikla 10o.
Dide’is Sapnoris su daugi'oe paveiks

lu. 50o.
[szguldimas Sapniu 10 o.

Del loszimo Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama 

viename atidengime. JOc

Popiera del groniatu.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir 

puikeis skaitiniais 2 už 5c 25c. tuz.
Gražesne popiera su auksuotuoju 

kvietkoms su gerais vėlimais, pui
kei iszmargintos 1 už 10c. $1 už tuz.

Puikiausios popieros ant svieto, la
bai puikei iszmargintos su auksuo 
tom kvietkom, puikus uždaromas 
abrazelis vidurije I už 10c. $1.50 

už tuz Kopertos 10c tuzinas.
Dtaiktai del Kataliku.

Križelei pastatomi juodi, su zalatita 
mukele 11 coliu augszozio 50c.

Maži križelei del ražaneziu nog 10o< 
lig $2.50

Krajavi szkapliereisu juostukem 15o 
Karmelitinei szkaplerei 15.
Žvakes nog 15o lig 40o.

RažanczeL
Puikus Ražanozei, kukinel, juodi ii 

melsvi nog 15o. 25, 80; 15 da
liu, 40o.
Importavoti balto kaulo suverti ant 

sidabruoto lenciugelo 30ę
Puikaus raudono stiklio. ^Į)o. 
Kaulinei druozei padirbti 80. 
Tikro balto mariro kaulo ir toksai 

križius ir szirdis 50o.
Tas pats su maksztele $1.25 
Raudono akmens, suverti ant auksi

nio lenciugelio su maksztele $2.50 
Sidabrinei križelei del ražaneziu ar
ba del nesziojitno ant kaspinelo 75o. 
Turime ir brangesniu ražaneziu nog 

$3, $5, $10, $15, $25, $35, irauksz 
cziau.

Visi ražanozei yra puikei ir druozei 
sunerti o padaryti isz geriausio 

materyolo.
Abrozelei del malda kningu 2 už 5o 

ir lOo.

A. G. GROBLEWSKI,
—=^s5avin;nl\as ir Fabrikantas^—

Gaišiu “Lfikisžku-Lfett.wisku Waistu”

Į < iumbo I.aszai

Proszkai no kirmelu
Plunka apsaugotojas 
Mihelei nuo kepami 
“Kinder Balsam’*

Egiuterro No. 2. 
ZinijeczniK

Giduolos no skaudejimk 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
kkju

Geležiu is sud ru t i n tojos 
sveikatos

Giduoles nutildiinui vaiku
Gidnolis no nuspaudimu

dėjimo
Atgaivitqjas kraujo

DEL VISU 
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU,

No Ru mat i žino (naujas bu- „ ■
(las gidimo) giduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies

Giduoles sužlebcziojinmi igalvos, kataro, pccziu, Giduole no Ekzimo (Rožes 
maisto utines, szonosie, sumatizmo pas vaikus)

Miliai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nukand- Plosterei isz kasztavolu 
galvos ima visokiu vabalukiu. Pomada ant plauku

asztraus
Liepti balsamas no kosulio

Proslkai no kirmelu
suaugusiems no sutrukime 

rauku 
“Lagodnik” del atluosa-

P ASARGA. dagu 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 bastau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktara 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikinmi vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

P. V. OBIECUNAS,
12 A. CARSON ST. S. S. PITTSBU®^, PSk.
Pirrna I-ietuviszKa

SU KAPITOLU $75,000,09
SUOKGAN1ZAVOTA IR CZEKTB-.

RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VIBD TAUTU BIN KA)

ORGANIZATORIUS TOS BANKOJ IRA

P. V. OBI ECU NAS.
Mubo tanka Irn tai viena tsz tvlrczlaaelu 8uvl». Valat., czerteraola, esLati po kontroia 5 

ValPtijoe rando ir por tai pilnai nžaltlkloma. Priima plnlngue dal iuuk»edljnio Ir moka krt £ 
▼iria procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linija Ir eiunow** pis-tnzus ln dsk'^ g 
svieto. Padaro daviernaetla atlikimui visokiu reikalu eu waldzla Xai>fcc3|oė. iBzmajao vlao L 
Ictus piningus ant .Amor’konlszku arba kitokiu. Daro apsergeymua no uįynles ant visu dalAta I 
Ir t.t. Piningus del pnczedinlmo galit prlelunet pacztlnlu Money Orėer arba Ei prato O®, o t 
tuojau:' bua IszsiunstoB bankavoa kningutea. Krelpkltea rial Pas gera žinoma del vKra Lh-ta b 
vi P. Y. OB1ECUNA, o buolt apgsergeti no visokiu apgaviku.

RODĄ DYKAL Urėdiskos va2sndos nuo 9 iki 5; nedėtomis nuo 9 iki 12.
DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street. La. 1 CHICAGO ILL.. U. S, A.

----- ------------------- -■
Garsingiausias ant visa sviete Ir žinomas kaips geriav- 

ses specialistas kronlszku ir uzsisenejuslu ligų______ 9

1 -« DR. KOLER.l^-
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde tukstanezus 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLEK ir gyre savo patinstamiems vadin
dami ijn Samaritonn tebirio laiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnee ijam szirdingai dek> 
v ji?* KOLER gydo visas ligas pasekmingai o 
uzsisenejuses ligas inkstu ir mmatizmo, nžsiszaldima gni

▼oe, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije. senu ro
mi ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Aloierlu 
Ligas o ipacz uzsiscnejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Priyatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nu- 
trotymas vaisku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt. gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke samiatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atneske dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lerikiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos thunocziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste I’ittsburgia.

ADINOS PRIEMIMO:!^!!“^0-8- ! x- .. >
t No V isz nto igi 4 po piet Nedelomla.

DR. KOLER, 644- PENN AVENUE, 
PI7T3BURG PA.

233’235 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA.

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu Jai* 
vu. Siuneze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugysczlu pristatau polices Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 

Špilkas k L t. Su kokiu nors reikalu kas—link Szipkorcziu, pi- 
ninga if L L raszikyte pas mfiBe o galite teisinga atsakyma.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didelė krautuvė
V I C l P M Q Puikiausių armonikų, skripkų, klernotų, triubų, koncertinų*ir
V 1 □ 1 L 1T1 u daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių,

»
 lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 

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

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvortais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $6.00. Kas velitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5g 
markę ir teisinga adresą, o apturės didelį N 3 naują K A TALOGA DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoras 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 vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimo.
VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y«

Kožnas Lašas Vertas Dolerio 
raSo musų kostumerls, kuriam joki daktarai ne- 
pcllK-jo -lx>t musų gyduolės sugražino Jam sveika
tą. Jos. Sehnarsky iŠ Ikdniman, Wis., rašofįf'AS 
vienį buh-lį Jau sunaudojau ir Jaučiuosi sveiku. 
Ta gyduolė yru gera. Šį butelį kį prisiusite, tai 
duosiu savo draugui. AS Jūsų gyduole pagarsinsiu 
laikraštyj.’’ I- runas Rudz.enis. Forest Port, N. Y. 
rašo: ‘'Aplaikes gyduoles suvartojau; Jos buvo 
gana pamačlivos ir ch-kavoju labai už geras gy
duoles. Vėlinu irkite ms kreiptis pas tamMas**. 
Kožnų dienų apturime šimtus tam panašių laiškų 
nuo kostuinerių. .Jeigu nesijauti sveiku arba sergi, 
tai nelauk ilgiau, prisiųsk mum porų markių, savo 
tikrų vardų, pravardę ir adresų o mes tamisud nu
siusimo No. 3 katallogų, didžiausių lietuviškoje 
kalboje,61 dideli puslapi'i. 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, kiek jos kaštuoja ir kur Jas gauti. Tel
pa paveikslai ir prekės visokių naujausių c-lectro- 
gydančlų aparatų, Rola-rinių daiktų, Magiškų 
aparatų. Brukuojamų ir Rašomų Mašinų, Stereo- 
skopų ir Jiem Paveikslų, Armonikų. Koncertinų, 
Britvų ir daugel kitokių kožnam reikalingų 
daiktų. Nelauk, rašyk Scndicn, dabar, tuojaus.

— ADRESUOK TEIP --------

JOHN’S SUPPLY HOUSE
l’ILSEN STATION. CHICAGO, ILL

- n0 Mra.o
WIENATimS

J SALONAS IR GROSER-SZTOW

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

Miltus ir vy.ska takas ira reikalinga till 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos ran’dSi.Sa^ 
Innas su milžiniszkaisstiklais, szaltum alum 
arielkom ir pujkeis eygarais. Pliektam 

parduoda SZIPKORTEs 
siuneze piiiingna in visas date! 
svieto grejtaL

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU lr ttl
■;

Puikiausia 
užeiga 

del Lietuviu

uas priėmimas

-ite gardia Arielkule 
Ala ir Cigaru. Teip-gi 
ale del zobovu ir t. t.

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

Simonas J. Norkeviczius,
408 W. MAHANOY AVE.
MAHANOY CITY, PA.

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU

WHOLESALE.
Pristato visokius gorimus del sa- 

lunyku ant pikniku, balu, krikį 
sztynu alų, porteri, vynus, arieH 
ka ir 1.1. Pristato in namus alų
ir Įtorteri bonkutem. Gėrimai 
pirkti pas Norkevicziu yra kano^ 

Sziurl Pabandyki Ui

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Puse bloko žemiau no' Plttsburglnlo Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu 

gėrimu Su v. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavotas, nes czistus vynus ir arielkas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt jųjų o geriause mie 
ra ir patarnavimą tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera Raudona Arielka S2,oo
Gera Balta Arielka 2,oo
Bumas - • -* 2,oo
Kuinas Jamaika - 4,oo
Ginas • 2 oo
l'uoglno Arielka * 4,5o
Kifntucl - • • g. 00
Anlsi-tas, smagns gėrimas 
CziNtas spiritas

2,00
3>oo

Sllvultc - 2,5o
Sllvaitc, tikrai Lictuviszka 4,5o
Tcrkellca ... 2,5o
Terkellca. tiktai Vcngrlszka 5,oo
Konlakau . - • 2,50
Konlakas, Frnncuzlszkns 5,00
Obuoline Brandy 2,00
Blackberry . . . l,5o
BosolĮs, gardus gorimas 2,50
Mcliniuogo 2,5o
Vlszniute ... 2,60

2, r,o 3,oo 
2,5o 3.oo
2.60 3,oo 
ft,oo G,eo
2.50 3,oo 
fi.oo
2.50 3,00 
2,00
8.50 4,oo 
3,00 3,5o 
5,oo 6,oo 
3,00 3,5o 
6,oo
3, <>0 4,00
5.50 6,oo
2.60 3,oo 
2,00 2.5o 
8,oo galou 
3,oo galon 
8,oo galon

AMERIKONISZKI VYNAI!
Ohio randonUR . •
Ohio baltas-saidas . .
Kalifornijos, senas, raksztus 
Kalifornijos ninstkatalafl . 
Kalifornijos rtiuszkatalaa . 
Kalifornijos tokalszkas 
Kalifornijos (4 metui Port Wine 
Kalifornijos Szerl Wine 
Kallfbrnljos Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartus Vynas

Sl.oo Galonai
1,25 “
l,5o “
l,5o “
f,5o
1,75 “
^,oo “
2,00 “
1.50 “
2.50 3,oo

Raazlkyte po prekes. Užkalbinimas ant $10,o« 
ir dadglao UŽMOKAU EKSPRESĄ Pennsjlfanio, 
Ohio Ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
IK 3-ii Aienuc - Pittsburg, Pa,

Begk pas Ragažinskas
Kur begi teip staigai?
Ar tav kas ne gerai?

Gerai man ir smagu!
No Ragažinsko sznap.

selo turiu!
Ir tu kūmai

nestenetum
Jago tokia a- 
riefka turėtum

Agentas

i Columbia
ALAUS

S4-56 N. MAIN STH1

NAUJAUSIAS I
»suradimas <
DERMATOLOGIJOS MQKfttL I 

Daugybe odos Ilgu paejna no neazvaraus . i 
užsilaikymo ir užsikrėtimo.teipgl,irfeuo<f| 
viduriniu Ilgu. Daugumas gauna pu<SkuB-i 
pleiskanas, slinkimą plaukti, plikimA-per i 
apelleidlma. Gydosi per nedteakanczrM*( 
daktarus ar agentus, kūne tik pinigus iez i 
vilioja, o paekui raezote mums, kad eme- i 
to daugybe gyduolu iez invalrlu apgaviku į 
o pagelbos negavote Ir sakote, kad. gal Ir i 
muso gyduoles negelbea. (Taigi meldže- < 
me mums darodyti; kokis žmogus likosi i 
muso gyduolėmis apgautas.) Turimo tu* i 
kstancr.ius oreglnallsaku padekavoniu. | 
Tegul nors vienus daktaras parodo mums i 
tiek padekavoniu, o mes duosime dideli i 
atligynlmn. Plika galva sunku gydyti, ja* i 
go senas Ir galva žvilga, tai to pagelbeti i 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus | 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku* ( 
czel tai tam galima sutelktlpagelba; plan i 
kai neyra grybai—viena diena ne Iszdygs. ( 
Atsismaukiantiems nusiuntime dyka Infor | 
macija eu placziu apraszlmu. Mes nešiu* ( 
leme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis | 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori ( 
persltlkrint tegul raezo pas mus. Ądreėas

PROF. J. M. 8RUN0ZA,

098 BROADWAY 8T., 
BROOKLYN, N. Y.



METINIS ISZVAŽIAVYMAS Philadelphia Pa. l?z Lietuva? Skilvis vasaroje.
Skilvis vasaroje yra netokie,

ARBA PIKNYKAS!
. /Ą. I. LietuviszRo Klobo

ISZ AAAHAMOY CITY, PA-

MAHANOY JUNCTION’E.
Klobas užpraszo visus Lietuvius isz Maha- 
nojaus ir isz aplinkines yniti dalibas tame 
puikiam pasilinksminime ir praleist links
mai diena. Norintieje drauge važiuot turi 
užsimoket §1.00 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.
Trukys iszejs 8 adina isz ryt ir 1 po piet.

GERYMAI IR VALGEI USZ DYKA !

Ph.ladelph jos cukerne Szpre 
kelio sustojopa leidž’ant iez dar 
bo apie 500 darbininku. Dyr 
bo daigiausei lietuviai ir len 
kai.

— Sz’omis dienomis isz Ph1 
ladelj bijos iszkelevo in sena 
savo tėvynė 1,000 Italijonu.

— Nikodemas Czeledinas 
liet, saliuninkas perdavė savo 
saliuna Audriui Kubelczikui 
teip gi lietuvninkui: 921 S. 
2nd St.

— Kunigas Kaulakie iszva- 
žiuoja ežiom dienomis in Euro 
pa aut ketetos menesiu.

— Augustinas Benevicziue 
Trankforde rastas negyvas, 
priežastie smerties neaiszkiai 
žinoma daktarai iszrado kad 
nueinuodino patsai save

Aut pardavimo.
Plotelis su septiuiom famili 

jom. Randos atneeza §100 ant 
menesio. Yra labai gera vieta 
del Lietuvio. Ant Water ir 
Waggin ulyczioe New Phila 
delphia. Ateiezaukyte pas;

Chas Melavage,
Contractor (j 'j) 

St. Clair, Pa.

Žagare
(Kauno gub.) Jau skaityto 

jai žino, kad iez Naujosios Ža
garės iszkele kleboną, kuu. 
Tomaszauska, o jo vieton at 
kiltas priesz'ngai parapijonu 
norui kun. R.czkauskas isz 
Szakinos. Ir kaip tik parsidan 
gina in Ž įgare kun R czkaus 
kas, bažnyczioje tuoj pradėjo 
užvesti senovi zka tyarta. Pa 
naikina chorą, kuris gana pui
kiai giedojo grina lietuviu kai 
ba giesmes. Choras buvo m- 
rengtas kunigo Steikuno eu pa 
gelba vargonininko Grigaiczio. 
Per pamokslą kun. Raczkaue 
kas užgynė žmonėms giedoti 
“tvirtas”, liepe giedoti “m-c 
nūs”, nes ir vyskupas negalįs 
leisti giesmių žodžiu mainyti, 
be popiežiaus leidimo.

Bet žmones naujojo klebo
no neklausydami, giedojo, kaip 
jau buvo inprate “tvirtas”. 
Tuomet klebonas Raczk. lie 
peš giedoti “maenus” savo za 
kristijonui ir szpitolnikams, o 
jei neklausys- tai tuoj pavary 
sės visus.

kaip žiemoje, nes vasal oje ne 
pajiegia priimti ir sumalti tiek 
daug ir maitinanczio valgio. 
Kožnas valgis jame greicziau 
surūgsta isz priežasties didės 
nes szilumos. Taigi reikia 
mums bandyti sulyginti oro isz 
luma su sziluma viduje kūno. 
Yra labai neiszmintinga, szilto 
je dienoje skilvi auszinti eu 
ledo vadeniais, arba apsunkiu 
ti mėsos valgiais. Visada buk 
rūpestingas! Kaip veik atjausi, 
kad kas nore ne tvarkoje su 
skilviu arba viduriais, neatide 
liok, bet tuojaus vartok Tri 
ner’o Amerikoniszko EI xiro 
iez Bitter Vyno. Tai suteiks 
skilviui reikalingaja jiega 
eumalimui k d ir sunkiu vai 
giu. Tai yra vienatine gyduole, 
kuria gali gerti kiekvienas 
szemynos sąnarys, nes ten nėra 
primaiszyta joki i kenksmingu 
priemaiszalu. Vartok ja viso 
kioe viduriu ntgaleee ir ka’po 
gudrutinima silpnume. Aptie 
koše. Joseph Tinier, 616-622 
So. A-bland Aye., Ch'cago 
ILL.

vertes Kelnes kurios 
galit dataikyt prie savo 
seno šuto duosim dikai 
jago pirksit vien isz mus

PAS LEO
17-19 W. Center Street.

QQH Dainų tiktai uz SI.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
eusidedante isz 390 (laimi Kningą 
druezei susiūta ir broszuravota. Kai 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visa 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite dainelu, 
Per ciela meta ant ”isu dienelu.

Nusipirkite ir burtu kningele su 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigelt 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai-

KATALOGAS

KNYGŲ

ŽiniosJĮietines.
— Dieneles gražios.- Ne 

karsztos- naktys vėsios.
— Praeita nedele angleka- 

sės ižiyrbo tris dienas. Ar jau 
vis teip bus?

— Mėlynės uogos teip atpi 
go, jog jau ne užsimoka rinkt.

— Lietuvei malezei pasicl 
ge-

— Biznei vos velkasi. Gro 
eer sztorucse da szeip teip vėl 
kasi, nes ezeip eztoruose drabu 
žiu ir ceikiu, tai kostumeriu ne 
matyt.

— Randos namu da vie bran 
gios. Jagu darbai ne pasitai
sys, tai ir randos atpigs.

— Kas isz szirdies ne paei
na, in ezirdi ne eina ,

— Szedien pikninkas Y. M. 
L I. Klobo, yra laikomas 
Junctione. Dydelis skaitlis isz 
važiavo ant 8-tos ad. treino. Ii 
kusie apleis miestą ant pirmos 
adynos.

— Deviniu metu senumo Jo 
nas Sovickis isz Morijos pe 
czes buvo suimtas per policija 
ir pascdintas m kalėjimą už 
padėjimą akmeniu irszmoto 
paipos ant geležinkelio.

— Subatoje buvo pede 
Readingo kasiklose. Pede ma 
Žiūke.

■j- Subatoje mirė trijų me 
nešiu senumo vaikas Joniu 
Ancerevicziu. Laidotuves ku 
nelio atsibuvo Panedeli.

— Parsiduoda maininee tul 
szes pigiau kaip kur kitur. O 
gausite pas Ignotą Viezniauc 
ka Water ir C. Str prie kri- 
kės.
Daktaras Blažcjauckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

tieka Mahanoy City kas utar- 
nike ir petnycze no 3 lyg 5 
po pietų.
Jagu kam reikalingas, bu 
czeris, ar už darbinyka in szto 
ra, tegul in redakcije “Sau 
les” atsiszauke.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Daugumas kelauje in 

Lietuva, vieni sugryž, kiti ant 
visados apsilyks.

— Žmonelei druezei laikosi 
ir malezei laikosi.- Tai kaip ro 
dos priesz viesulą.

— Petniczioje buvo pavapi 
uis susirinkimas, o buvo dyde- 
lei triukezmingas. Kur vieny
be, ten galybe!

— Czionaitmei Lietuvei 
duos paveizda del visu Lietu 
viu Amerike ir parodys svie
tui, jog ne yra tokie tamsune- 
lei kaip eav kas mielino.

— Darbai kaip ir visur,- 
po tris dienas anglekases uže.

— Jau ir ezedien yra tokiu 
žmonelių, ka dydelei bėda
vojo.

— Szedien jagu žmogus 
sveikas, tai ir vandenėlis sal
dus.-

— Ne trukus viei pąrapijo 
nai iez ez. Jurgio parap. pa 
duos skunda ant arciviskupo 
už pneisavinima bažnyczios. 
Skundže 21 draugystes ir dvi 
kuopos unijos. O tuom laik vi 
si no k. Miluko atstojo ir visus 
reikalus dvasiszkus aprūpinęs 
Guod. Kun. P. Abromaitis, per 
keltas in Mahanoy City, Pa. 
(Isz Dar. Viltes”.)

Ar tai ne pyldo Christaus 
mokslo ka kalbėjo in Apaezta 
lue: “Kur jusu mokslo ne pri 
ims, tai iszeikite nusipurtia dul 
kės no rubu, kad ir tu ne iez 
nesztumete”,- o ežios gadynes 
apasztalai su kazokais insi 
ekverbineje, kaip žvirblei 
kregždes lizdą. Kur teisybe? 
Kur dyngo Christaus mokslas?

PROF. J. M. BRUNDZA.

0000003
naujausias 
ISZRADIMAS 
;------kN a dermatologijos moksle.

Daugybe odos Ilgu paejna no nesr-varaue 
užsilaikymo ir užsikrėtimo telpgl Ir nuo 
viduriniu Ilgu. Dauguma? gauna puczkua 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per 
apsileidimu. Gydosi per neateakunczlus 
daktaru? ar agentus, kurie tik pinigus Iez 
vilioja, o paskui raszote mums, kad eme- 
te daugybe gyduolu Isz Invalriu apgaviku 
o pagelbos negavote Ir sakote, kad. gal Ir 
muso gyduoles negelbes. (Taigi įnėldže- 
me mum? darodytl; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
kstanczlus orcginaliszku padekavonlu. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
ties padekavonlu, o mes duosime dideli 
atligynima. Plika gaiva sunku gydyti, ja- 
go senas Ir gaiva žvilga, tai to pai-lbetl 
ne galima, bet jugo jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matyti? maži plauku- 
czel tai tam galima eutelktipagelba; plau 
kai neyra grybai—viena diena ne iszdyge. 
Atsiszsukiantiems nueiunsimedvka Infor 
macija su piaczlu apraszimu. Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
dak .aras to ne vienas ne daro. Ka? nori 
persltlkrlnt tegul raszo pas mus. Adresas

09? BUOADWAY ST., 
BROOKLYN, N. Y.

Užmirazo turbut klebonėlis, 
kad ne jis duoda užlaikyma 
fzpitolmnkams, bet parapijo
ms.

Skapiszkis
(Ežerenu par.) Gegužio 18 

(31) d. buvo ežia surengta ge 
gužine. Susirinko apie 60 ypa 
tu Gegužine buvę miszke, už 
miestelio. Prasidėjo 6 vai. po 
pietų. Susirinkusieji linksmai 
praleido laika. Buvo ir orkes 
tra. Rjikiatik papeikti už gir 
tuokliavimi laike gegužines, 
nes daug dalyvavusiųjų gegu
žinėj“, ne tik vyru, bet ir mote 
ru, gerokai buvo inkausze.

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Farinos ir Turtai!
Randasi New \ orko Stoite Lietu- 

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

Temykite Lietuviai.
Reikalaujanti yvairii] daiktų, 
kaip tai: Laikrodėlių, Žiedų, 

J Bi itvų, Armonikų, Koncertinų, 
Smuikų, Klarnetų, Brukuojamų ir šnekamų ma
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITj Chicago, 
o iš-čia gausite per pačią lietuviškoje kalboje 
KATALIOGĄ No. 7 dykai, katrame yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (j 
Chicago's m. nesiunčia )

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

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

Nauja . .
Kninga .

PO WARDU:

“PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS
ANGLISZKO 
LIEZUWIO BE 
PAGIALBOS KITO.’

Ira taj praktiezniause 
kninga kokios lig sziol 
Lietuwej turėjo. Ira tejp 
sudėta, jog ka tikt, j pn- 
buwias grinorius isz Lie- 
tuwos gali in trumpa Taj - 
ka pats per saweiszmok- 
ti Angelskaj sziek tiek 
kalbėt.

Toji kninga druczej 
apdarita in Francuzim 
raudona ir melinaaudima 
ir kasztuoje tiktaj $ 1 
ir kasztus nusiuntimo mes 
apmokame.

Ant galo, tosios knin
gos ira patalpinti klausi
ma j ir atšaki ma j del tu j u 
katrie nori imtis Ameri- 
konines pilnas popieras.

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szeudieuynio vysokio sztanio 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydinlis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Speeijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroiiiszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaistai jaunu vyru visokios užsikreczemos 

į ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visoki papue/.kai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdiiiti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrlybes, kuris su savo žyne

1 prijims rodą, z.ednas, iszsygydins G YRT1BE

Raudoni czeverikai-
Yra labai daug dar neszojami per 

vaikus ir mergaites, i.ūbaipuikei isz 
rodo. Turime teip geltonus czeveri 
kus, žemi ir aukszti.

Raudoni czeverikai del vaiku 75o 
ir$l

Raudoni czeverikai ir pantaflai 
del mergaieziu 1.25 ir 1.50

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

Geltoni czeverikai ir pantaflai del 
mergaieziu 1.25 ir 1.50 pas:

re žūsta ir sveikata. Nebijokie pai-asz.iti 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo-

Common Sense Shoe Store
35 W Center St

Mahanoy City, Pa
: tai užmoka ant sikio po keletą desetkn case" 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, niecen- j

, tas nereikes mokėt, galite susiraszite Lie-' 
(tuvisz.ko kalboje, iszmmtingais busite jaigu 
raszisite pas;

BRUNDZA & CO;
(SPECIALISTS)

Broadway & So. 8th, Bklyn. New York.
Crossets Geriausi

Szitas puikus ziegorelis $3.75
Prisluek savo pravarde I r ad re- 
ea <> pri?lu?hn anf pažiūros jago 
patiks užmokėk §3.75 lr bus ta
vo, gvorantinam ant 20 metu eu 
moteriszku duodam ilga lendu 
geli o su vlru vlriezka. Rasztk 
ar nori viriezka ar moteriezka.
■. C. FARBER, 222. 225 Durbtm S

CH1CAHO, l’LL.

UNION NATIONAL BANK

Dr. J. Fropstep
Specialistas AKiu Lygas 

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

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakaro 

Ofisas 15 E. Center St.

-*8 DARBAS DEL VISU. &-
Amerika? yra luoša? Bklipus del visu o telp-gi 1 

taviae, kum tav ?unkel dirbt Ir jokio pelno Iru
Donetiiret; jago tik už $.'.0.oo gali i?z?im<>kyt bar
to rintes, gera? amatas po vioa evleta! Jago nori 
'I.žinot kaip gali Iszelmokyt barberletas tai ra
ižyk tuojau?. Kalbame vleoeia lležuvluoela.

NOSSOKOFF’B BARBER SCHOOL, 
1105 PENN AVENUE PITTSBUBG, PA.

Virden. Ill - Dalbai eina 
blogai nes tiktai vienos mainos 
dirba tai yra Royal Mine, o Ri 
tos dvi tai no pirmo Balandžio 
nedirba. Pribuvusiam isz kitur 
negalima gaut darba.

— Nors pavasaris buvo bis 
ki ezlapes, farmerei suvėlino je 
yuseetie, bet ir vėliau pasėti da 
bar grąžei auga, kad tik toliau 
teip butu.

— Žmones girtuoklauja per 
tai yra visokiu nesutikimu, 
nore eelunai tapo uždaryti, bet 
kaip btczka užsiorderuoja, tai 
da labiau pasigėrė, bet nor pi 
ningu te nepragere.

PUIKEI APDAR1TOS

MALDA KNIGOS

Vj ru žt mi ir t ill zti czeverikai yra 
daug parduodami. Visi vyrai juos 
reikalauja. Mada yra naujausia ir 
puikei iezž’uri ant ko jų. Ka daugiaua 
reikaujaie. Juodi ir Geltoni.
$3, 350 ir §4 pora, pas:
Common Sense Shoe Store

35 YV. Center St.
Mahanoy City Pa.

MAHANOY CITY, PA.

Capital Stock §125,000.00.
Surplus & Profits §238,000.00.

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

$35 00 ZIEGORELIS ANT BARDO
— TIKTAI $1,00 ANT MENESIO per ID Menesiu 

Didžiause prog'a l?z vleu. Tieje zifyuiekl yra GULO FILLED puikei iszmurginti 
yra (> V AltANTITI ANT *2o METI ne? užteks ant amžlo. Iszelrlnkie 
sav Elgin, Waltham, Hampden arba Tavannes 
viduriu?, vial yru gero iezdlrbimo uszsukami isz virszaus. Per ne 
koki laika parduosime tuos puikiu? zlegorelius tiktai IIC7 17 Kf] 

verties Ne »■ rime pinygu isz. augezto eiunel- UdZ. I f ,UU
me per ekspresą. Jago pasidabos užmokėk ekspresmonui $7,50 
Ir kasztus o bus tavo Likusius užmokėsi in 10 menesiu po $1 
.nt m.n.-,lo. MES TAV TIKYME Nerelkolaujeme jo. 
kiu parankiu -----------------------paalraazimu neo tik
užorderuok ziegoreli su prižadeymu jog užmokėsi. Jago piningus 
užmokėsi Isz kalno vhue tai mes nuleieyme tav jin tiktai už§15,7B 
Per vit-a ta laika kada moki ant iszmokėsczio, už zlegorell, jisai 
buna per ta laika tavo locnaste. Alelmyk, jokiu parankiu nenorime.

EXCELSIOR WATCH CO. ”0' BtD-

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

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

noro visokiu vasariniu Materijotu ant szle- 
biu visokio koloro ir žemas prekes.

Pas mus dirba Lietuvaites del jusu patarnavimo.

The GLOBĖ Store
I. SUP0W1CZ1US, Locnininkas-

Uz 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
§1 skribeles po - 50c
§2.75 supamos kreses §1.25 
Medini kėdės 50c- Pinti §1 
Vyriu šutai §5. Vaikinu §4 
Parsiduos po už szitas pre
ke tiktai per szita menesi.

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

38 E. Center Str. Shenandoah, Pa.
125 East Oak Str. Mount Carmel,

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

. KAPITONAS VELKES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Verte Imi FracutlKiko 

KUN. DB. M. JUODTSZ1US.

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

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa. 

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

Chester, Pa - Fabrikai vii 
noniuei ii marszkoninei visai 
sustojo, ant kaip ilgo czeso, ne 
žine, geležinei dirba ale tik po 
puse laiko, Iez kitur pribuviae 
negali gaut darbo.

— Lietuviu apie 15 famili 
ju, o pavieniu apie 40, ir tie 
patie nesutikime gyvena.

Portsmouth, N. H - Lie 
tuviu dvi familijop, pavieniu 
apie 10, visi grąžei užeilaiko.

— Fabriku yra 3 Bravar 
nioe, Szuezape, Guzikaune ir 
Popierne, darbai elobnai e!na 
dirba po 2 ir 3 dienas ant ne 
dėlios, uždarbei maži.

— Lietuvei skaidmų ne už 
eijima, pareina tik du laikraez 
czei, “Lietuva” ir “Saule”.

No. 4701 Aukso A Itoriuą skurliu 
apdarą, apkaustitoa ir auksinti kr. 
aztai, apwalaia kampais. $1.O( 

flo. 4705 Mažas Naujas A ukso AT 
torius skuriniu apdariu, apkausV' 
tos ir auksuoti krasztai su apv/ala; 
kampais . . .

flo.4702 Aukso Altorius szagritr 
skuroje apdaritos, apwali kampa, 
auksinti krasztai, lauai puikei iee 
marginta su auksinėms kwietkor-M 
labai puiki kningele .

Xo.4703 Aukso Altorius C’inkszt- 
apdarai, auksinti krasztai ir apw&! 
kampai, auksuotas križiua, puraaza- 
ir puikei isz.marginta

No.4700 Aukso Altorius apdarit 
su baltais eloniaus kaulais, puiku 
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabri? 
medalikais ant lenougeliu, ankeint 
kraBztds. ladsaLpolki Sl .--t

NAUJA KNYGA

IstorijeSzventa
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga iietuviazks 
bu teip puikeis paveikslais, padirbto! 
per europinus artistus. Puiki popiet. 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygt 
nusipirks. Norint daug kaszto ant 
iszdavistes tosios knygos padejomt 
vienok pastanaviiom 
labai pigei parduot Rfl PCntlI 
ba tiktai už , . . UGliill

Teipos-gi turime visokiu dvasiszkn 
svietiszku ir istorinu knygų kurio 
kataloga gausite dykai. Adresą voki*. 
■Saule” Mahanoy Gijfy B*.

RUPTURA
pagialba mano Elektro—Kemiszka

Harrison Ball, Prezidentas,
A/. M. MacMillan, Vice-PrezidentBB
Ira. IK Barnes, Kaeijeus.

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

T WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir isz Ameriko tai gulit gant Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visus bankinius reikalus lai ateikyte pas mane, o ir užtaikau 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 lietelis randasi ne toli Kastel-Gfirdes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS BAŽUKAS.kada pasiliekad iszgidytais!
Patvirtinta per 500 iszgidytu.

Prisiunsk 2<’ mar
kėm ant ilustravo 
tos knygutes apie 
Ruptura kuria at
siimsiu! dikai.

Dr. OTlalley.

KOŽNAS RASZO GROMATAS.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 

sios popieros kokios lig sziol da ne esi ma
les, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 

. tik už 40/ 65/ ir §1.50 busi užganadytas o 
I 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.
Geriausias gidytojas gidyme Rupi u ros Vy
ru, Moterių ir vaiku be peilo ir operacijos. 
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa.

Szitam uflise kalbasi Lietuviszkai ir Len- 
kiszkai in kur siunskyt visas gromatas.

K-L F A n/-S

•'•Bt.n-z.AlTK8, TARTARAI FRLPAfdlSPS® 
■7. OZKIALBE OlDt'OLK EStL
ž3:. ipscste’lntoo wi£ur!u fcs

5c až b$he«ll.
rjwc-nerla h' <*£v.. rffcus.

Ant pardavimo.
Maža aptieka Lawrence. 

Mass, kur gyvena 76tuks. žmo 
mu. Preke §700. Ta preke yra 
labai maža. Yra tai gera proga 
Lietuviszkam aptiekoriui, ka 
daugi arti aptiekus randasi dau 
gybe apsigyvenusiu Lietuviu, 
todėl galima vesti gera bizni 
Nandokytes isz progos. Atsi 
szaukyte in Redakcija “Sau
les”. (6S oj)

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

-coooooo-

Gausyte czionaia visokio tavo- 
ro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimautu Muzikaliszku ins
trumentu, . euciugelu, Špilkų, 
Kožnas d. /tas gvarantintas 
pagal užmok ta preke, Szlubi- 
■įei žiedai žū ■ ii isz gryno au 
kso ii ne brangus, kas pirks 
avera czionais tai nesigailės

ueorge Miller
W. Center Str.

Negirdetinas į r j inn n Iszpardavimas 10 ūlcllll
1000 mastu perkalaus parduosim Cn 
mąstą tiktai už - - . UUi
Baltas audeklas kuri niekur ne K p 
gausite pigiau - - -
Visos jekes papuosztos supui- CM 0Q 
kiom karunkelem po - -

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

115 W. CENTER STR. MAHANOY CITY.
Kalbnme Lietuvif>zkai, Leukiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai 
ir Vokiszkai. Atekyte o užczedineyte pinygus.

Saida kninges.
Aukso Altorius arba Didis Szaltisnit 

1,000 puslapiu $1.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi

sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druozei apdaritos $1.00

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

Garbe Dievui ant ĄugsztibeB 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 
kaula puikaus pavydaio. $1.00 

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $1 50

A niobis 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 juode 
skūra, puikei iszmarginta $1.00 

Kanczia vieszpaties 25o.
Graudus Verksmai 10c.
Stacyjos arba Kalvarija lOo.
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In- 

statimo. 5')o.
Gyvenimas Szventnjn. Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta $4,00

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

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

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza- 
ka. 50c.

Sierata, Puikus apraszimas. 25. 
Ali-baba ir 40 razbaininka, 20c. 
Keturios Istoryjos*: l-2ibinti bažny- 

taiteje. 2-Sugertuvea traukije. 8 
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok- 

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

szymo. 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 upie senvee žmogių 
srnerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap- 
si vedimas Motiejus. 6-Auka apkal
bėjimo. Teiposgi daugelis svetisz- 
ku ir juokingu paveikslu 25o.

Lietuviszkas dainorius arba surinky- 
mas visokiu dainų $1.00

Tris apsisakos, apie Piningai ęalva- 
žudžei-Ražancziaus iszgelbsti no 
smerties-Apie Szv. Kristupą 15c.

Prieigiausiaus Mokslas angliszko lie
žuvio be pagelbos kito, apdari 

ta. $1.00
Lietuviszkas Pasakotis $1.25 
Musu Pasakos 75o.
Pomokslai gražu žmonia per K. To 
toriu 80o.
Duktė Mariu 25
Malūnas Girti oje 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Vladim. Solo v i©- 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Melnzina 
puiki istorije. 50e

Trys Isterijos apie 1 Ganema su n u 
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina 
Alasnama ir karalių geniusza 8. 
Mieganti pabudusi, 25o.

Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi 
Paszku 2 Atsitikimas Benam 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. 8 
Varginga žmogaus sunu 4, Apie 
tris uszkeiktas Karaliaus duktė- 
res. 25o.

Vaidelota, apisaka isz pirmutines pui 
meczio, iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku, su paveikslais - 50o

Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus 
ir Geras Medėjus • • ,25o

Dvi istorijos: Apie Neužmokamas 
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25o

Lietuviszkas K n i ilginus 1905.
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei. 

Apie viena kuris norėjo pažint 
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta 
motore.Septinos varnos 25o.

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

\as kariauja, nog to dingsta. 85o
Lietuviszkas kningiuas 1904 

No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip he 
gilukis mainosi -Svirp Du G L 
tuoklei. 25*

No 5. Irlanda-Robertas Velnes Me
dėjus. 285*

No. 6.Prasižengėlis - Doras Tiur
kus Jonas Tvardauokas - Ugah 
kaime T. . . 25c.

No 7. Duktė Starembergo- Baisi Ife 
terije- Nagrada už mielaszirdyste. 
Meile motinos del sunaus 25o*

No 8. Musztyne už mergina - G& 
raGsjingas murinas » Kas kai- 
tai


