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Metas XXf"

Kas girdėt ?
1888m. 27d. Liepos. 
1908m. 27d. Liepos.
Sukako 20 metu kaip gazie 

ta “Saule” iszeina. Dvide- 
szimts metu, tai turi savo ženk j 
lyvuma, o da jagu vienose ir 
tose paeziose rankose,- tas 
pats iždavejes ir tas pats redak 
toris. Pradže buvo labai, labai 
sunki, nes jagu žmogus apsi- 
ginkluoje su kantrybių ir turi 
kame insimileyma, tai galisi 
su visokiom prieszinybem. 
Teip, sukako 20 metu no pasi 
rodymo gazietos “Saule”. Ty- 
kei ir malszei ta dienele pra
leidome. Ko cze tiiubyt ir 
klykaut, kad tas nieko ne 
ženklyna. Iszmintingi ir szvie 
sus vyrai atjaucze ir pažine 
verte to, katras per tiek metu 
darbszauje ir da darbszaus del 
labo Lietuviu, vienok daugybe 
yra ir tokiu nedavyreliu, kat
rie vietoje velijimo ilgesnio 
amžio ir gero pasisekymo, pris 
kubytu smerti ir paniekytu 
dvideszimts meti-darba tojo 
proc-iaunyko!

Szedien iždavyste “Saules” 
"geriause turi pasisekyma ir už 
visas kitas drukarnes puikiau- 
se intaisyta. Ne kurie neda 
brendia moksle del “Saules” 
užmetineje, jog ne progresivisz 
įkas laikrasztis. Tiekto:

Szunes loję,
O “Saule” važiuoje!

“Saule” turi daugiau skai
tytoju negu sudėjus laikra'z- 
ežius vysu yždavyseziu. Skai- 
tytojeis yra davadni žmonis, 
o ne nakt'gonykar no “lietu- 
viszko pūdymo”, ba tiejei ne 
gali užlaikyti jokio laikrasz- 
ezio;- del tokiu ne reikalingas 
laikraszfs, o tokiu arklynyku 
turime ne mažai- ir da dabar 
pribuna visokie pabėgėlei už 
pleszyma ir visokias piktada
rystes.

“Saule" turėjo labai sunkė 
pradže- be piningu- be priete 
liu, vienok su Dievo pagelba 
szedien stovi ant drūto pama
to ir Kaip rodos bute ant ylgai 
sudrutyta.

Ne daug czionais apraszome 
api drukarne ir iždavyste, nes 
yra apraszyta kalendorije szio 
meto.

Vaikeliai tai szi 27 diena 
Liepos yra diena sukaktuviu 
2o metu kada “Saule" biednai 
pradėjau iszleidineli, dabar 
gyvu žodžiu galiu daug daug 
apsakinėti. Tai vaisiai darbia- 

vimo.
Baigdamas savo keletą žo

džiu pieszti link jubiliejaus 
“Saules” ir p. D. T. Boczkaus 
ko, velyju kad iszdavejas su
lauktu linksmai darbautis del 
praseziokeliu naudos ne tik ik 

,sidabrinių! jubilejui t. y. 25 m. 
bet ir ik auksiniui ik sukaktu 
vems 50 m. Su pagarba.

T. Vanagas.

Prislunsta no T, Vanago 

20 metu “Saules”
Gyvenimo Sukaktuves.

Mus lietuviszkoje Ameriko
je laikrasztija nuo jos pasiro
dymo, ne visa gyvuoja, vieni 
laikraszcziai seniai jau mirė, 
kiti gi susilaukia ir savo meta 
j u b i 1 e j a u s . Isz susilau
kusiu jubilejaus meta, 
užima szimet vieta laikrasztis 
“Saule”, jos patsai iszdavejas 
ir redaktoris Dominykas-Ta- 
moszius Boczkauskas. Iszdave 
jas su laikraszcziu “Saule” 
kaip stovi darbe dar sukako 
lygiai 20 metu, Numeris 1-mas 
‘ Saules” pasirodė lietuviams 
27 diena Liepos 1888 m. “Sau 
les” formatas buvo neuždidis 
6. Szpaltu, iszejo karta per ne 
delia, raszleva buvo senovisz- 
ka, tarmes visiems aiszkiai su
prantamos. . “Saule” nuo pat 
pradžių tarnavo kaip ir dabar 
tarnauja praszcziokeliu luo
mai, padidinta tapo 1890, dvi- 
nedeline pastojo 1902 Prie 
darbo, stojo D. T. Baczkaus- 
kas su savo tuomet mažais szei 
mininkai, tiktai su dukteria 
Ludvika ir Franu sunum; dir
bo gana sunkiai, nes maszinoe

buvo menkos, ir darbininkai 
nors savi, bet maži, o svetimus 
nebuvo isz ko samdyti.
Ar “Saules' iszdavejas turėjo 

nepretelius?
Teip, neprieteliu nestokavo! 

Pirmiausei pradėjo kankupyti 
per “Vienybe” už senoviszka 
raszleva ir tarmes tūli kuni
gai, iszdavejas turėjo kartais 
ir asztriai atsiliepti, galu gale 
1898 m. 15 ir 16 Kovo Szena- 
dorij būnant 40 adynu pamal
dom tūli kunigai su mislio 
“Saules” iszdaveja gramzdyti 
kiauron nelaimėn, kaipo už 
talpintam “Saulėn” nemora- 
liszkuma. Patis apskunsti 
paczto departmental ne dryso, 
tai pakurstė isz Philadelpbijos 
J uoza Songaila, kursai ir ap
skundė 22 d. Kovo 1897 m. 
Apskustas D. T. Baczkauskas 
tapo pastatytas jo kaucija 
$2025, paranezniku buvo isz 
Mabanojaus p. Petras Žilins
kas. Prova tikrai prasidėjo 17 
diena gegužio 1897 m. baigėsi 
25 d. taigi tęsęsi isztisa viena 
nedelio Philadelpbijoje, Pa. 
Steito Courthe ant 9 ir Market 
ulycz kampo. Boczkausko 
svietkai nurodė kad straipsnis 
už kuri Songaila denuncijavo 
nėra demoralizojuantis, kuni
gai kaipo svietkai denuncijan- 
to liudyjo kad demoralizuojan 
tis, ir po ilgu tyrinėjimu, tapo 
B. nubaustas ant 100 dol. 
bausme, ir “Saule” su iszduo 
tojum nepasmerkta teip kaip 
buvo parengent denuncijocija 
mislijama, “Saule” iszeitinejo 
nestabdomai.

Taigi “Saules” ir iszdavejas 
neprieteliu turėjo.

Ar “Saules" iszdavejas per 20 
ta melu buvo žmonių prie- 

telium?
Teip! jis D. T. Boczkauskas 

parėmė 1892 m. laikraszti 
“Garsa” Parėmė su szimtu vir 
szaus dol.- mokslą einanti, 
daktaru B. parėmė su suvirsz 
szimtine, viena per du metus 
mokslaeivi, kuniguosna, parė
mė ir kitus.

Ar D. T. Boczkauskas už prie 
telyste gavo nuo visu padeda?

Ne! Nekurie baigė mokslą, 
kada lankėsi pas pažystamus 
Boczkauskui pagelba ne tik 
kad negražino, bet ne menkiau 
šia gromata neparasze. Taigi 
už gera, atsimokėjo tylėjimu 
ir užmirszimu. Tokia tai tokia 
le ant margo svieto gyvenant.

Dabar reikia isztarti, kad 
“Saules "iszdavejas su laikrasz 
ežiu “Saule” per 20 m. t. y. 
nuo 1888 iki 1908, turėjo vi
sokiu nusidavimu, “Saule” 
skaitė ir skaito ne mokslincziai 
litaratai, bet praseziokeliai, 
“Saulėje” praszcziokelis nema 
te nesuprantaneziu naujai nu
kaltu žodžiu, ir galop “Saule” 
susilaukė iszeidineti isz pasto
ges locnos iszdavejo Mahano- 
juje p. D. T. Boczkausko, ir 
drąsiai galima pasakyti, kad 
jubilejaus mete dar “Saule” 
turi daugiaašei skaitytoju isz 
eilių darbininkiszko svieto ir 
iszdavejas nors paseno ir nei 
kriukis besėdėdamas kresle 
prie darbo jau amžium apuo
ko, pasiliko senelis, taigi siun- 
cziu jubilejantui ir “Saulėj” 
kuo geriausius linkėjimus, ve- 
lyju, kad “Saules” iszdavejas 
Dominykas-Tamoszius Bacz
kauskas dienoje jubilejaus t.y. 
27 Liepos sėdės su savo szei- 
mynele ir darbininkėliais ap
link stala, linksmai asisten
tams savo ieztartu džiaugsmo 
žodi;

Praeita nedele Ižduotojas 
del prociauninkiu- kompozi- 
torku, zecerku ir del cielo dru 
korinio Personalo parengi ba- 
luka antrame name prie Spru- 
se uliezios kur datyre puikaus 
priėmimo lyg vėlybai naktei. 
Zoboveli buvo puiki ir dyde- 
lei lynksma.

Kada sulauksime sveiki 
1918 meto, turėsime jubileju 
25 metu o 1933- apvaikszczio 
syme 50 jubileju, nes su dyde- 
le atmaina, nes kitokios ypa- 
tos yms dalybas zobovoje, Va 
le Dievo ir ateite rankoje Die
vo.

• Visi plusta ant girtavimo, o 
plusta net ir insiseneja girtuok 
lei. Ne gali to suprasd ir isz- 
manyt, kokia tame yra kliudė? 
Ne yra jokios kludes, tiktai 
žmogaus sylpnas būdas ir ne 
labas papratymas! Katrie dyr 
ba mainose, tiems rodosi, kad 
po darbui kanecz turi cziirka 
gūžes ir skuneri alaus ižgert, 
kaip sako: “dulkes no plau- 
ežiu nuvaro.”- Teisybe, nuva
ro dulkes nes drauge ir plau- 
cziu pavirsze nuyma,- ir ant 
galo gauna plaucziu lyga, ku
rios jokis gydytojas ne sztant 
ižgydit. Kožnas nori, kad bu
tu drūta arielka,- kad degytu 
stempole. O žmogeli! Blusti 
tame dydelei. Tiktai paymk 
in burna kiek arielkos ant 
skaudanezio danties, ar ne su 
trauks tav smegenas ir skūra 
burnoje! Teip, sutraukė, o 
kaip iszrodo tavo vydurei in 
kuruos kas diena degtine mai 
szyta su vitriolu pili?

Teip, teip. Visi plustate ant 
girtavimo, visi žinote api vaisi 
girtavimo, tai kodėl girtuok- 
laujate?

Girtuoklyste visur: ant su 
gertuvių, ant veseiliu, ant 
kriksztynu, ant szermeniu, o 
ir bažnycziu statyt be girtavi 
mo ne apsie:na.

Tverete visokias draugystes 
bažnytines, svietines, politiez 
nas ir visokes paszėlpines, o 
api draugyste blaivystes ane 
mur-mur!

Kas velnio surėdyta, 
Ne gali but isznaikyta.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELKES.
PRIETIKIAI C IRANO OeBERGERAC.

Verte fsi FracnilRiko 
K UN. DU. M. JL'ODYNZIUS.

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

D. T. Boczkauskas, 
Mahanoy City, Pa.

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

NAUJA “PANELES SZV. -JARUOS“ LIETUVISZKA 
BAZNYCZIA KINGSTON, PA. KATRA TAPO PASZVEN- 
TINTA NEDELIOJE, 19-TO LIEPOS, APIEKA JAU BUVO 
RASZYTA PRAEITAM NUMERI J E “SAULES“

Isz Amerikos. Isz Lietuvos.
Kodėl kasiklos nedirba.
Kaip jau žinoma kad kasik 

los kietųjų anglies dirba tik 
po 2 ir 3 dienas ant nedėlios, 
bet niekas nesztant pasakyti ta 
me priežasti. I-z pradžios kom 
panijos lauke koki kandyda 
tai bus iszrinkti ant Suv. 
Valst. prezidento ir jaigu isz 
rinkti kandydatai nepatiks kom 
panijoms tada jie uždarys ka 
siklas. Czia vėl buvo girdėt 
kad valdžia privers geležmke 
lines kompanijas atsitraukti 
arba parduoti savo kasiklas to 
del ezvakiai dirba. Kiti vėl sa 
ko kad szyakai dirba už tai 
kad unijos vyrszininkai stenge 
si sndrutint unija o kempani 
jos neduoda žmonėms dirbti už 
tai kad neturėdami piningu ne 
galėtu prisiraszyti in unija. 
Vienas vyrszininkas kompani 
jos papasakoja jog už tai szva 
kai dirba kad mažai anglies 
yra sziame laike naudojama 
'sz priežasties kad Amerike ir 
Kanadoje dirbtuves ant vasa 
rioa visiszkai sustojo. Kompa 
nijos turi daugybe anglies zo 
pestije ir beabejones kasiklos 
negreieziui pradės dirbti kaip 
nog pabaigos Augusto ar pra 
džioje Septembcrio menesije.

Readingo kompanija dar 
iszlepino apgarsinimus apie sa 
vo kasiklas kad szia nedelia 
dirbs ketines dienas. Gal lai
kai apie kasiklas ant tikrųjų 
tolaus pasigerins.
Žaibas užniusze 6 žalnie 

rius.
Gettysburg, Pa- Laike ma 

nevru Pennsylvanijos valstijos 
karumenes (milicijos) szeezi 
Žalnieriai tapo užmuszti per 
žaiba praeia Ketvergo naktį 
kada užėjo smarkus szturmas 
su žaibais ir perkūnais.
Pavogė 815,000 vertes ta 

voro.
New York- Vagiai insigavo 

in Thomas J Dunn & Co. 
dirbtuve auksiniu in sidabriniu 
daigtu, kur su dinamitu atple 
sz e dvi dydęliae skrinias, ir 
paėmė tavoro vertes ant 15 
tukstaneziu doleriu. Vagiai da 
nesuimti.

Ant pardavimo.
Namas ant 3 florų po 5 ruji 

mus, ant frunto, sztoras senei 
lietuviu apgiventas, geroi vie 
toi, prie pat lietuviszkos baž 
nyczios. Priežastis pardavimo, 
jog savininkas važu o ja in Lie 
tuva. Dasižinokite ant szito 
adreso: (09 oj)

Mr. J. Kruszas
11 James St.
Waterbury, Conn.

Isz Panevėžio pavieto.
Raszo kad labai szalta, ne 

ira kur dingti. Ne tik žmo
nėm bet .. javams. Iszdygo 
tsz žemes ir raitosi;-neinmany 
darni ar augti angszcziau ar lis 
te adgal m žeme. Agurkai, 
svjgiinai nubalę, nusigandę. 
Kviccziai plaukia kelinta die 
na o varpu vis kaip neira 
teip neira.

Szakiuose.
(Suvalkų gub.) Vaikas beži 

binas bažnyczioje žvakes užde 
ge popierinias gėlės ant alto 
riaus sustatytas. Pakilo triuksz 
mas, miestelyje “eutrubijo 
kol atbėgo žmones in bažay 
czia, gėlės sudege, daugiau ne 
buvo kam degti, ir gaisras pa 
ąibaige.

Panevėžys.
fsz atžvilgio szvarumo nega 

Ii būti giriamas. 1 pacz vasara 
kuomet indžiusia Nevėžio 
upes vaga visi miesto neszvaru 
mai riuvena. Isz rytu puses dar 
plauna miestą mažas upelis Sa 
rupia, kuris vasara ir gi isz 
džiūsta. Jo pakrantyje guli 
miesto dalis Slobadka vadina
ma, vargingiausiu miestiecziu, 
ypacz žydu apgyventa. Szul 
niai ežiai negilus, nes vanduo, 
matoma, yra netoli nuo žemes 
paviršiaus. Turbut aeziu 
tiems szulniams ir aeziu ne 
szvaiumams Sarupiu subėgau 
tiems Slobodka yra visuomet 
židiniu visokiu limpamųjų ligų 
kaip: sziltine, skarlatina, rau
pai t. t.

Isz pietų kraezto cholerai 
prie musu prisiartinant, mies 
to valdyba labai susirupinusi. 
Biiželio 17 d. miesto durna nu 
tarė iszgristi akmenimis Saru 
pio vaga ir iszgrežti tris arte- 
ziszkus szulnius kad gyvento 
jams suteikti gryna vandeni 
gėrimui. Miestas pats neturis 
tokioms iszlaidoms pinigu, 
kreipi si todėl in valstybes iždą 
praszydamas isz ten paszalpos.

KOŽNAS RASZO GROMATAS.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 

sios popieros kokios lig sziol da ne esi ma
tes, tai pargabenk sau tuziną su kopertom 
tik už 40/ 65/ ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

Arba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimą 
visokiu popieni viena tuziną. *

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

Labai puikus. Adressas:
P. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

ISZ BOSUOS, LTE< 
TUVOS IR LEN

KIJOS.
§ Priamuro gubernatorius 

pranesza, jog sziomis dienomis 
pabėgo kriminaliszkuju kali 
niu būrys, vežamas isz Chaba- 
rovo kalėjimo m Nikolsko- 
Usuriisko. Kaliniai iszlauže 
vogone asla ir 20 jnju bego, 
traukiniui važiuojant.

§ Vyriausioji kalėjimo vai 
dyba užimta nauju kalėjimo 
instatymu surengimu. Visi ka 
liniai bus skiriami in krimina 
liszkus, ir bus skirtam užlaiko 
mi kitokiuose kalėjimuose.

Visu kalėjimo sargu gyveni 
mas žada būti apdraudžiamas.

§ Plocko vyskupas Vnu 
kovskis isz silpnos sveikatos 
priežasties atsisako būti arei 
vyskupu.

Dar baudžiava.
Peterburgo laikrasztis “Slo 

vo” raszo, kad Kaukazo szaly- 
je baudžiava lig sziai dienai 
yra užsilikusi. Valstiecziai tu 
n didesnėms žemes savinin
kams kas met duokle mokėti, 
kas kuo gali: javais, gyvuliais. 
Mokescziai yra uždedami pa 
gal javu užderejimo. Daugiau 
užderės- valstietis' turi savinin 
kui daugiau atiduoti. Tokiu 
budu valstiecziai apie žemes 
iszpirkima ten ir manyti nega 
Ii. Tokiame liaudies padėjime 
reikia ji'’°zk.oti. j’’ tu eumįsvi 
mu priežasties, kurie Kaukazo 
szalyje jokiu budu nenurimsta.
Uždraustiiju smukliu pa 

naikinimas.
Pskovo gubernijos viename 

sodžiuje kokia moteriszke lai 
kydavo slapta degtine. Sodie 
ežiu būrys nuėjės viena syki 
iszgere visa degtine, kiek 
moteriszke turėjo ir piningu 
neužmokėjo, Iszeidami prisa 
ke moteriezkei, jei ji vėl degti 
ne atgabes jie vėl iszgerse, ir 
vėl nieko nemokese. Buk mo 
teriszke nuo to sykio liovusi 
gabenti degtine.

Naujas paliepimas.
Keliu ministerija susitarusi 

su viduriniu reikalu minietenja 
iezsiunte in geležinkeliu žanda 
ru valdyba aplinkraszti liepian 
ti atimti nuo visu geležinke 
liu tarnu ginelus. Rivolyeriai 
bus duodami vien “isztikimiem 
siems” ir valdybai gerai žino 
mieme tarnams.

§ Nauja giedoriu chorą 
sutaisė Raseinių vargonininkas 
Ignacas Lukoszius. Prie choro 
priguli iszyiso 50 žmonių.
Užpuolimas ant fabrikus 

kasijeriaus.
E katerinoslavas ,-Ry tme tyj e 

ant Trituzuos stoties 3 pleszi 
kai užpuolė Kamensko fabri 
kos iždininką, kure, sargybi
nio lydimas, veže 25000 rub., 
jie sužeido iždininką, už mu- 
sze sargybini, pagriebė pi
nigus ir szaudydamieei bego, 
bet su kareiviu pagelba suture 
ti; pinigai nuo ju atimta.

§ Moskva - Isz gubernijos 
pavietu gauta žinios, kad upiu 
patyniai daug jeibiu pridir 
bo: užeemta laukai ir sunaiky 
tu javai; nuostoliai labai dide 
Ii.
■ yr

NAUJA KNYGA 

IstorijeSzventa 
, Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviezki 
3U teip puikeis paveikslais, padirbto; 
per europinus artistus. Puiki poplen 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygs 
nusipirks. Nonnt daug kaszto ant 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom
labai pigei parduot RH ponfll 
ba tiktai už . . . vU UGIIIU

Teipos-gi turime visokiu dvasiszko 
avietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Adresą vokite 
‘fiauls’’ Alabtnqy Oi^jįiu

Isz visu szalu
Anglu laivyno mėginimai

Vokiecziu laikraszcziai dide 
lei susirupine anglu laivyno 
mėginimais. Anglai didelioje 
paslapyje laiko kur plauks 
ju laivynas, todelei vokiecziai 
sjirendžia, kad tas laivynas 
ruosziasi ant ju užpulti. Apie 
tris szimtus visokios ruszies 
szarvuocziu ir apsiginklavusiu 
laivu iszplauks in tuos mėgini 
mus.

Turku žvieriszkumai.
Sziomis dienomis durnos at

stovas Sagateli apturėjo isz 
Tiflieo telegrama apie baisius 
turku žvieriszkumus, pildomus 
Persijos ir Turkijos pasienyje.

Turku kariumene užpuola 
ramius gyventojus, visur gink 
lu, ten žmones baisiai kanki 
no. Daug gyventoju kriksz 
czioniu bijodami kankinimo, 
patis sau gala daro. Labiau 
šiai kenezia armėnai. Kurdai 
szeiminiukauja jau Urmijoje 
ir Salmaso apielinkyje. Turku 
kariumene užėmė daug svar 
biu vietų. Netrukus turkai tur 
but užims ir Salmasa.

Ypatinga szviesa
Kuria buvo mate didelyje 

Europos dalyje naktyje isz 
birželio 17 d. in 18 d. visaip 
yra mokslo vyru aiezkinama; 
vieni mano, kad tai buvo sziau 
>cn paszvaiste; kiti, kad tai at 
spindis kokio ugui spjaunam 
ežio kalno.

Galicijoje (Austrijoje) tos 
szviesos ant dangaus pasirody
mas turėjo dar ypatingesnes 
pasekmes. Cieszanovo paviete 
pakilo sziaures vejas ir oras 
taip atszalo, kad net szalti pra 
dėjo: suszalo lauke bulbes, gri 
kiai, pupos, agurkai ir žirniai. 
Avižos, miežiai ir žieminiai 
kviecziai buvo paeziame žyde 
jime. Pranaezaujama, kad ukl 
ninkai tuos javus kuldami 
gaus vietoj grudu pelus.

25 nnskandyti tuneli,je.
Berne, Svaicarijoje-Dvide 

szimts penki darbininkai tapo 
kaip žiurkes nuskandyti 
Loetschbergo tuneliję, kada ju 
noczinos pergreže siena, ir per 
skila leidosi vanduo isz Kander 
upes. Vanduo teip urnai nusi 
leido kad nelaimingi darbiniu 
kai nespėjo ant laik iszsiganti

Anglijos vaiskus 
nnszove 6 straikierin.
Bombay, Indijoje.- Dviejuo 

se muzstineee tarpe straikieriu 
o vaisku, szeszi Hindiecziai ta 
po užmuszti o 49 paszauti. 
Apie 20 tukstanezin darbinin 
ku isz mezginiu sustraikavo ir 
isz ryto padare maiszati ir An 
glyjos vaiskas buvo privers 
tas szauti in straikierius idant 
juos sumalszinti.

Piknikas! Piknikas.

Dr. Sz. Ludviko Mahanoy 
City, Pa parengi dedeli pikniką 
diena 15 Augusto, kurie atsi 
bus ant Pleasant Hill,- gale 
miesto.

Prasidės po nabažanetvai su 
paroda per miestą.

Inženga ant platformos 25c. 
Bus dydelis susirinkimas, nes 
pribus eveczei isz visu szaliu!

Visi bus puikei priimti ir 
szoks net viekas dundės, ba 
bus puiki muzike!

Nuoezirdžei užpraezo, 
Komitetas.

Daktaras Blažcjauckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

tieka Mahanoy City kas utar- 
nike ir petnycze no 3 lyg 5 
po pietų.

ATSISZAUKIMAS
In Visas Susivienijimo L. R. K, A. Kuopas

Su ezirdgela in jus, broliai, 
S. L. R. K. A. sanaiiai, atsilie 
piame. Skubiname bu tuo atei 
liepimu todėl, kad kartais pas 
kui nebutu jau vėlu. Jus, bro
liai, turbut kožnas žinote, kad 
prigulite prie Susivienijimo 
Lietuviu Rymo Kataliku Ame 
rikoje, bet jums ne visiems ži
noma, koksai ta Susivienijimą 
laukia likimas. Jus kožnas mo 
kate kasmetai paskirta mokes 
ti, bet kame tie pinigai atsiran 
da ir kam jie suvartojami jums 
nežinoma ir negalite net patir
ti. Musu organizacija didele, 
turi jau beveik puspenkto tuKs 
tanezio sąnariu, tat joje turėtu 
būti ir kitokia tvarka, bet visa 
organizacija apglobė kun. Mi 
takas ir sau vienas vadavau ja. 
Jau septintieji metai jisai vie
nas atlieka seimus. Gal jus pa
sakysite, kad jus kasmetai in 
seimus renkate isz kuopu delei 
gatus ir siuneziate juos, kad 
seimuose apkalbėtu jusu reika 
tas. Teisybe, jus siuneziate, 
bet tie delegatai esti nebyliais 
prieez kun. Miluką. Kun. Mi 
takas kasmetai seime buvo ir 
seimo vedeju, ir seimorasztinin 
ku, ir knygų peržiuretojum 
ir visktiom^ kas tik seimui 
reikalinga. Tatai jus^jffitui 
siuneziate delegatus ir ■veltui'1' 
leszuojates, nes jus siuncziarai 
delegatai seime neturi balso. 
Bet jaigu kuris teisybe mylis 
delegatas seime nori atsiliepti, 
iszreikszti bile kokiame dalyke 
savo nuomone, tuojaus tokiam 
delegatai kun. Milukas atima 
baisa, arba liepie praszalinti 
isz seimo svetaines. Taigi jus 
siuncziami delegatai kaip isz 
važiuodami Seiman nieko neži 
no apie Susivienijimo stovi, 
teip ir sugriežia nieko nežino
dami. Priegtam jus savo dele 
gatams induodate kuopu inne 
ezimus, kurie seime turėtu but 
skaitomi. Ir jus manote, kad 
inneszimai skaitomi? Perskai
tomi tik keli, kun. Milukas 
perskaito tik tokius inneezi- 
mus, kokie jam patiko.

Turime mes neva organa, 
jisai kasmetai mums tuketan- 
ežiai dol. atsieina, bet ar orga 
ne mes galime raeztu savo 
mintis iszreikti? Ar galime ka 
nore gero Susivienijimo labui 
paraižyti? Ne! Mums viskas 
del szventos ramybes draudžia
ma, kun. Milukas kadangi yra 
organo eaviniku ir redaktoriu
mi, tat nepatinkami jamrasztai 
metami tiesiog gurban.

Turime mes Suvienijimo 
prezidentą turime kasieriu ir 
sekretorių, turime kasos globe 
jus ir da kitus centro virszinin 
kus, bet ju kaip ir ne butu ka 
dangi kun. Milukas vienas vis 
ka atlieka, jis vienas valdo sau 
valiszkai Susivienijimą ir jo 
rankose randasi Susivienijimo 
likimas. Visomis pusėmis pini 
gai mėtomi kaip skiedros, o 
aiszkiu atskaitų negaunama. 
Kun. Milukas mat sanprotau 
ja- kas jums prastuoliams ru 
pi, užtenka, girdi, kad jus pini 
gus mokate, o kur pinigai de 
darni jums ne galvoj.

Ant janezio odos nesuraszy 
si to kun. Miluko sauyaliszku 
mo. Tik užtenka paminėti, 
jog musu Susivienijimas jo 
rankose būdamas gyvuos labai 
trumpai, nes lietuviai netik 
prie jo neprisiraszo, bet da ir 
tie patįs sanaiiai pasitraukia 
szalin, nes mato kad jie nežiną 
prie ko priguli.

Taigi per pereita seimą, at 
sibuvusi Chicagos mieste 16 ir 
17 Birželio sz. m. kun. Milu

(Daugiaus ant 4 puslapio )



DUKART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka ir Petnicz© <.

PRENUMERATA KASZTUOJE: 
AML-RIKE—Ant cielo meto $2,50

ant puses meto 1,25 
ant ketverczio meto 65 

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

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda"
IMBRIKE ANT METO.............. ..................... SI,00
ANGLIJĘ...............................  -............ 7 nb
p,U’SU8.....„................ ..................................... 7 mr
tfOSSIJ E  ........ ..—...................S1,50

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

AMERI3E............... „.......-....... ........ ........... $3,00
BOSNI J E........................ ....... ....................... $4,50
ANGLIJOJ.....—...... ............ ............. .............. 10 sb

Priek tam pilnai užsimokeja 
«kaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kaleudori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

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

jtDIEVO ŽMONES*
' Szaltas rudens vejas smar
kiai pute. Purvinu keliu ėjo 
nyki, ligota ir silpnai apsivil
kusi moteriszke; jos veidas pa 
melinavesnuo szalczio ir alkio, 
nes beveik tris dienas ji nieko 
nevalgiusi: jos blogt sveikata 
teip susilpnėjo, kad kiekvie
nas žinksnis ja neapsakomai 
kankino. Ji nesze maža, ligo
ta pirmu metu kūdikėli, kurs 
dažnai verke nes krūtyse suny 
kusios, ligotos motinos negale 
jo rasti sau maisto. Szalia mo- 
teriszkes greitais mažais žinks- 
neliais ženge kitas baltaplau
kis, ketvirtu metu vaikutis; 
senas sudriskusis žiponelis ir 
menka skylėta kepuraite ma
žai gynė jo sunykusi kuna nuo 
smarkaus vėjo. Kojos vaikelio 
bnvo basos, purvinos; veidas 
iszbales. Jis laikėsi mtinos 
drapanų ir gailiai szauke: 
“Mama, mama, duonutes!.... 
Man ezalta!... Kojas skauda, 
mamyte!”,..

Vaikelio žodžiai lyg peiliu 
vere nelaimingos motinos szir- 
di; ji pati vos-ne-vos vilkosi... 
ir jai kojas ir visus kaulus ne
apsakomai skaudėjo, galvoje 
uže, akyse tamsu darėsi. Sus
tojo jin, nuszluoste uosi ir vei
dą verkianezio kūdikio, pabu- 
cziavo jin sukepusiomis lupo 
mis ir tarė:

— Neverk, Jonuli!... duo
nos neturime!... Asz teipogi 
alkana, nes vakar ir sziadien 
nevalgiau. Nuilsova, Jonuli!.. 
Vakar per kiaura diena ėjo va 
pas dede in Klampabalius: ma 
neva, kad dede priglaus mus 
vargszus ir palaikys nors trum 
pa laika, ligi pasveikeziau!.. 
Bet matei, vaikeli, kaip jis 
mus priėmė!... pavarė mus, 
paukszteli, sakydamas, kad 
pas jin nėra ligonbuezio, kad 
jam dykaduoniu nereikia, kad 
jis, tavo tėvui dali iszmokejes, 
nieko nenoris žinoti!.. O kiek 
jis mums iszmokejo, balandė
li?!... Du szimtu isz tokio dide 
lio ūkio!... Bet ir tuos pinigus 
nevidonai paėmė, kad tėvuką, 
kaipo atrargos kareivi, pernai 
karen paszauke; nevidonai ke
tino už pinigus tėvuką paliuo- 
suoti, bet paskui tėvuko nelei
do ir pinigu nesugražino.. . Oi, 
varge mano!...

Toliau nabage negalėjo kal
bėti; gailestis jei gerkle sus
paudė, aszaros veidą suvilgė... 
Jonukas mažai suprasti galėjo, 
ka yargsze motina kalbėjo: jis 
tik žinojo, kad dede negeras, 
valgyt jiems nedave, ir jis gai 
liai atkartojo:

— Mama, duonos!. mamy
te pailsau!..

— Palauk, aszarele mano!- 
tarė žmona- sztai už to kalne
lio mažej gusztaitej gyvena 
Dievo žmones, su aukso szir- 
džia!... Ten užeisim, tai jie pa 
sotis mus.

Ir nutilo vaikelis; jis asza- 
ras nubraukė ir vėl bego smul 
kiais žinksneliais paskui moti
na, manydamas apie Dievo 
žmones.

Už kalnelio stovėjo mažyte, 
pakrypusi, dūmine gusztaite 
su dvejais mažycziais lange
liais: gale gusztaites buvo su
puvusia tvartelis ir pusmargis 
lauko, aptvertas žagaru tvora. 
Czia gyveno Dievo žmones, 
ežia taksiano aukso szirdis; bu

vo tai Antanas Baudulis ir jo' 
žmoga Agota.

Gusztaites stogas buvo sky
lėtas ir paaugės samanomis, 
sienos apipuvusios, duris že
mos. Dideleje priemenioje sto 
vėjo užrakintas kubilas; jame 
buvo sukrautas visas szeimi 
ninkes turtas. Salia kubilo sto 
vėjo girnos, pintines (kaszes), 
geldos (nekoezios) ir daug in- 
vairiu inranjpu. Lubu priėmė 
nioje nebuvo: szalia girnų sto
vėjo pakrypusios senos kopė 
ežios (liesvos), kuriomis gali
ma buvo ant aukszto užlipti.

Pirkioje, ant paties vidurio 
as’os, stovėjo kudmentas ant 
keturiu kojų, lyg stalas: isz 
virszaus jis buvo prikrautas 
molio, ant kurio liepsnojo ug 
nis: ties kudmentu lubose bu
vo padaryta keturkampe sky 
le-auksztinis, per kuri kėlėsi 
durnai virezum ant aukszto. 
Szalin auksztinio ant balkio 
buvo pririeztas vaszas (kriukis) 
ant kurio kybojo krapas (puo 
dae)su vakariene.

Gusztaitej buvo daug durnu, 
nuo kuriu ir lubos, ir sienos 
buvo pajuodusios ir apruku 
sios. Prie sienų stovėjo du ilgu 
suolu, o kertije-'enas stalas. 
Ant vieno langelio stovėjo 
kryželis ant kito apskritas 
juodas szpetukas, padarytan 
isz stambiu szeriu. Prie duru 
bnvo didelis kanalye (peczius), 
tzalia jo plati lova, isz kurios 
kyeziojo eziaudai.

Seimininko nebuvo namie: 
jis dvare Kūle, ir dar namo 
egrižo.

— Tuoj gnsz ..-mane Ago 
ta Bauduliene, gamindama 
vakariene-eztai jau saulute 
visai žemai!.. Prisidirba vark 
ezae, o mokestis koks mažas: 
vos keturdeszimti (20 kap.) 
uždirba per diena!... Bet 
paskui kiek maldauti reikia, 
ligi kol dvarininkas malones 
ta menka pelną užmokėti! Jau 
penki rubliai priguli, bet ne 
greitai juos gausime!

Durie sugirgždėjo; inejo 
vargdiene su kūdikiais.

— Tegu bus pagarbintas J. 
K.l-tylioi pasaka varkeze.

— Per amžių amžius!-atsa 
ke szemininke:- Ar gyva, ar 
sveika, mano brangiausioji? 
Kaip laikosi tavo vaikeliai.. O, 
kaip jie suszale!.. Sėskis bran 
gioji, nes nuvargai ir pailsai, 
aguonėlė mano!..

Sėdosi varkeze, giliai atsidu 
so ir gailiai verkti pradėjo. U 
gai verke, negalėdama kalbėti. 
Mažytis pradėjo kosėti, o 
Jonukas vėl szauke: “Mama, 
duonos!..”

— Gerai, gerai, vaikeli!- at 
siliepe szeimininke- asz duosiu 
tau riekute duonos ir pieniuko.

Agota, pabucziavus kudi 
kius ir motina, greitai nubėgo 
karves melžti, kuri isz lauko 
namo grižo ir garsiai mykė ant 
kiemo. Valandėlė palaukus, 
Joniukas jau gere szilta pieną 
su duona.

— Mama!-tare Jonelis:- 
juk ir tu nori valgyti!

— Tuojau valgysime-pra 
bilo ezeimininke-sztai jau ir 
maniszkis isz dvaro griežta; 
prabaltisime buiza ir valgysi 
me.

Mažesnis kūdikėlis pradėjo 
verkti ir kosėti; jis godžiai 
cziulpe kruti pusgyves moti 
noe, bet maisto rasti ten nega 
Įėjo. Agota, paėmus ji nuo mo 
tinos, papenėjo sziltu pienu; 
paskui paguldė ji ant lovos; 
mažytis greitai užmigo.

— Ar sveiKa, ar gyva?- 
klause f zeimininkas, namo pa 
rejes ir vietzne pamatęs:-jau 
seniai jus maeziau!. Ka raszo 
tavasis?, rasi daug turku už 
mueze?!.

— Manasis., manasis?..-ai 
maaavo žmona- jau dedute, 
jis nebekariauje?.-jau neina 
tysime jo daugiau!. Pereitasan 
vaite buvau valscziaus raszti 
neje, kur man virezaitis apskel 
be, kad prie Plevnos liko už 
musztas^dobilelismano, yargdie 
nelis mano, globejelis mano. 
Kas mus maltis?! Kas nelaime 
je szelps?!.

Toliau jau ji kalbėti negale 
jo nes aszaros jai smarkiai szir 
di suspaudė.

Pakabines kepure ir senąją 
gunezia, szeimininkas nuplovė 
rankas ir veidą: persižegnojo 
visi sėdo prie vakarienes. Bau 
dūliai ilgai gailestavo, kad

žmonos vyras likos užmusztas.
Agota pastate ant stalo bliu 

da prabaltintos buizos ir pade 
jo duonos.

— Seskie mano balandėlė, 
ir valgyk!- tarė Agota.

— Paėmė keleive szaukszta 
kelis syk srebtelejo ir tarė, 
szaukszta padėjus:

— Negailu valgyt, bran
giausioji!. man negera; asz ne 
sveika: galvoje baisiai ūžia!.

Agota, pamaezius, kad ji vi 
sai bloga, paklojo jai ant dvie 
ju suolu ir liepe gulti. Mažes
nis vaikutis greitai kvėpavo ir 
dažnai kosėjo; Jonukas, paval 
ges, saldžiai užmigo kitoj ker
tėj ant suolo..
Sanvaitei praslinkus, mažytis 

mirė: uždegimas plaucziu ji pa 
baigė: motina gi gulėjo kerte 
je: ji baisei sirgo: varkeze 
kareztine labai kankino: ji tan 
kiai klejojo. Palaidojo mažyti. 
Bauduliai stengėsi nelaiminga 
ja žmona iszgelbeti; jie parve
žė isz miestelio gydytoja ir ku 
niga, bet liga vis labiau ir la
biau ligone kankino.

Karta jai tartum lengviau 
pasidarė. Buvo tai nedeldienb 
po Visu Szventu. Baudulis 
buvo bažnyczion iszejes, o 
Agota liko namie ligones daba 
ti. Diena buvo graži, saulėta.

— Jonuli!- tarė ligone- Jo 
nuli, vaikeli mano!...

Atėjo vaikutis prie ligonei 
pabueziavo ranka ir klauee:- 
Ar tau, mama, geriau?... Tu 
jau sveika? Petruti palaido 
jom... Kada grisz tėtis?..

Agota, sėdėdama ant suolo 
poteriavo: ji dažnai pasiklaus 
davo ligones, ar jai ko netruks 
ta... Paglamonejus vaiki ežio 
galva, tarė:

— Mamai bus geriau; ji pa 
sveiks; tėtis taipo gi giisz isz 
kanumenes.

Ligone giliai atsidusus, tarė 
tylu balsu:

— Ar pasveiksiu, Dievas 
tik žino, bet tėtis musu isz ka 
riumenes jau niekuomet ne 
grisz vaikeli, dobilėli mano! 
Negrisz, Jonuli, globejelis mu 
su, negrisz dirbejelis musu! ...

Ten toli, turkijoi prie plev 
nos likosi užmusztas, balando 
lis musu!

Szaltas prakaitas apdengė 
jos balta, iszblyszkusia kakta; 
ji, tartum, užmigo- tylėjo ir 
sunkiai kvėpavo. Aszara pasi 
rode jai tarp blakstenu. Po 
valandėlei ji vėl kalbejo:- 
Val cziaus rasztinej man paša 
ke, kad tėvukas liko užmusz 
tas. Gayus tokia žinia, gailiai 
raudojau, bet tau, Jonuli, sa 
kyti nenorėjau vis džiauginau, 
kad tėvuką matysi.

Ir vėl nutilo nelaimingoji; 
mažas, nykus raudonumas ap 
denge jos veidą. Palaukus ji 
vėl kalbėjo:- Gyvensi vark 
szas, nenorėjo karau keliauti. 
Jau buvo penkis metus isz ka 
riumenes sugrįžęs; jis sunkiai 
dirbo ir maitino mus. Neture 
jome nei pirkios savo, nei lau 
ko, tik jo kruvinas prakaitas 
mums viską suteikdavo!..

Joniukas klausė, bet mažai 
tesuprato: jie tik aszaras nusi 
braukė, nes žinojo, kad nebe 
mates tėvo; paskui vaikutis ta 
re:

— Mamyte, tu pasveiksi, 
ir bus mudviem geriau,. Asz 
greitai užaugsiu, eisiu, darban 
ir tau, mccziut, uždirbsiu. Pet 
rytie dažnai verkdavo, todėl 
ir mirė: tu, mama, neverk, tai 
pasveiksi! Asz tave vis myle 
siu mamyte!...

Agota, nubraukus aszaras, 
karsztai pabueziavo Joniuką, 
kalbėdama:- Geras tu Joneli! 
Dede tuo grisz isz bažnyczios, 
tai tau riestaini parnesz..

Ligone pradėjo sunkiai kve 
puoti: ji dabar nieko nejautė, 
nes baisus užimąs galvoje pasi 
didino. Agota inpyle jai lasze 
h vandene m sukepusiais lu
pa0.

Diem dienom praslinkus, ne 
laimingoji naszle amžinu mie 
gu Užsnūdo.

Palaidojo Bauduliai velione; 
Joniuką gi geri žmones mylėjo 
kaipo savo tikra sunu, auklėjo 
ji ir gero mokino. Savo vaiku 
jie neturėjo, nes visi mirė.

Jonelis buvo geras ir gudras 
vaikinas; jis dykas nepasede 
davo: tai skiedrų tai durpiu 
Agotai parneezdavo; tai Bau 
duliui kame-nors patarnauda 
vo Vasarai atėjus. Agota su« 
Joniuku eidavo bažnyczion ir 
tankiai jam kabėdavo:

— Papoteriausiva ir pade 
kosiva Dievui už jo malones; 
papraszysiva, kad Vieszpatsir 
toliau mus sveikus laikytu;bet 
ir už tėvu duezias melsimės!

— Gerai, tetute 1-ramiai at 
sakydavo Jonelis- tėtis ir ma 
mule ten, pas Dieva; jie, tur 
but, mato mus...

(Toliaus bus.)

Jau kad boba ne tikus tai ne
tikus,

No visu bobų atlikus!
Mažas krūtis turėjo, 

Vaikeliu peuet ne galėjo.
Katras tik užgimi, 
Ne trukus numiri.

Sako in vyra: Pirk karvuke, 
O su karves pienu girdysiu 

beibuke;
Jagu karvukes ne turėsima, 
Ne vaikeliu ne užaugysime.

Vyras nupirko karve, 
Ir namon parveda;

O kad karve buvo labai pri
tvinkus,

Turėjo labai intrauktus spe
nius.

Boba užsitraukus buvo, milžt 
ne galėjo,

Su tuszeziu viedru in stuba 
pribuvo;

Ir sako: Tu bestije buliu nu 
pirkai!

Ar tu rakali apjakai! * 
Ir rėži per galva su viedru, 
Net prakyrto kakta diedu! 
Diedas žaiduli paezupinejo, 

Isz kurio labai kraujas tekejo! 
Ir da reke: Tu bestije mane 

prigavai, 
Vietoje karyes bubu nupirkai!

Vyras su tuom paežiu viedru 
paleido, 

[r bobai kraujo isz galvos isz- 
leido. ' 

Boba kruvina in policiji^nu 
leki, 

Keturis palycmonus partrauki 
Tiejei smarkei nutveri žmo

geli, x
Kaip vylkai avinėli! 

Žmogelis klausė, už ka jin kai 
tina

Ir in policije gabena? 
Ir apsaki no pradžios kaip bu 

vo, 
Palicinonai kad/į persitikiįjno^ 

Žmogeli paluosavo, 
Boba kalta iszrado.

Vyras su palycmonais susi- 
taiki, 

Doleri už turbacije inteiki, 
Boba karves spenius apeziupi

nojo,
Na ir del beibes pienelio tu 

rejo,
Tai mat, ka apsigerus boba iž 

daro,
Kokius tai triksus padaro.

* * * 
lu Illinoju karta nuvaževau, 

Kur daug bobelių riebiu pa 
maeziau; ’

Kad ijais galas, kaip tanky
nes,

Ar dvaro penimes!
Kaip vyrai in darba iszeina, 

Bobeles m kuopa sueina, 
Aluti riaukė,

Per dantis visus trauke! 
Namai ijaises ne apeina, 

O norint vyrai pareina, 
Randa stuba pritarszyta, 

Suvis ne apvalyta.
Blakes ant lovų manevrus 

daro.
O szirdeles yra be galo!
Burdingierei vargus turiO O

Lovose ne ižguli. 
Keike ir kasosi, 

Grimžesi ir draskosi!
O valgis kaip jovalas, 

"Niekam ne tikias.
Barszczei karsztu vandeniu 

apszutiti 
Žali ne dayirti;

Kaip in bluda pažiurai 
Tai ant dugno pekla pamatai.

Asz oze raszau, 
Ir labai praszau;

In ‘Saule’’ patalpykite 
Api barszczius apgarsykite

Juodkai
Tik del žmonių.

Suūžia: - Tai ponas non at 
siskirt su savo paezia... Del 
ko ?

X:-Del to ponas sūdžiau, 
jog su manim kaip ir su szu- 
mm ap°eina.

S - Su szunim?... Na, tai 
asz ne darnu del szunu proves 
tiktai del žmonių ...

Pas burtinike.
Burtinike:- Ne trukus iszte 

kesi užviro, kuris tavia labai 
mili.

Mergina:- Ar juodi ar ezvie 
sus plaukai ?

Bur:- Teip.
M - Ar jio veidas raudonas ?
Bur:- Teip.
M - Ar pirko man žiedą su 

raudona akute?
B.- Tiep.
M. Ar veda mane vakarais 

in ginsite?
B. Teip.
Atsigrįžta m savo draugi 

mergina ir sako:
— Tai kibą viską atmena! ...

Motinu in duktere:
— Mano dukrele, jagu Jo 

nas pasakis tav ka apie apsipa 
cziavima, tai tuojaua siunsk 
j’n pas tęva.

Tėvas:- Bijok Dievo mote 
riszke!- ka tu kalbi! Tegul ne 
ejna pas mane, ba ejdamas ga 
Ii kitaip apmislit ir pamest,- 
tegul velit mania paezaukia.-.

Stebuklingas kūdikis.
Ar girdejei ponas deviniu 

metu vaikiuką grajienti ant 
skripkos? Ar-gi tai ne stebuk 
lingas kūdikis ?

— Tai da niekas, ar z pažin 
etų vaiks,’kuris tiktai triu nede 
liu, o jau stebuklingas.

— Ar "sztikro, iris nedeles! 
tai melas!

— Ne melas: Levas turi 75 
metus, o motina 25, ar tai ne 
stebuklingas?....

Gerai atšaki.
Vienas advoKatas užklausi 

kuningo per szanda:
— Basakykie man kumnge, 

jagu tu turėtum prova su vėl 
niu, katras judu laimetumet?

Kuningas atšaki:- Velnes iž 
graintu, ba po jio valdže visi 
advokatai.

Daraktoris iždestinedamas 
mokintiniams iszraszto szvento 
apie gera piemenį daduoda: 
- Piemuo, kuris savo kaimene 
veda ir perdetinu kaimenes. 
Szitai ant tos paveizdos, kinu- 
šikite vaikai: perstatykite sau, 
jog jus eeafo avimi, tai kuom 
asz galu but?

Ne reikėjo ilgai laukt atea 
Kimu, nes visi vienu balsu at 
saki.

— U-gi avinu!

PUIKE! APDARUOS

MALDA KNJGOb
No.4701 Aukso Altorius ekurinv

Apdaro, apkaustitos ir aukainti kr. 
sztai, apwalaia kampais. $l.Oi

lo. 1705 Mažus Naujas A u k so Al 
torius skuriniu apdariu, apkimšti 
tos ir auknuoti krasztai bu apwalai 
kampais . . . $!.(X

So.4702 Aukso Altorius Hzagriu 
skaroje apdaritos, apwali kampai 
auksinti krauztai, lavai puikei isz 
marginta eu auksinėms kwietkom 
labai puiki kningele $1.21

Vo.4 703 Aukso Altorius minkszt 
apdarai, auksinti krasztai ir apwai 
kampai, auksuotas križius, parasza* 
Ir puikei iszmarginta . $1.5*

No.4700 Aukso Altorius apdarė 
su baltais sloniaus kaulais, puiku 
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabrin 
medahkais wit lenougeliu, auksini; 
krasztals, Isihal.įmiki §1

“Ir VĖL 100 TUKSIANCZIU
LIETUVIŠ

KOS
Daktariszkos
KNYGOS

1SZLE1STA
VADOVAS 

IN
SVEIKATA

Didžio 208 
puslapiu

Nes pirmesnės po 50 tuksiančių laidas; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visų pasaulį knygas.
NAUJA paskutinė 100 tukstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsi- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN SVEIKATĄ parašy ia aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
TA KNYGA yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠITA KNYlJA perskaitęs, net ik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergėt i, bet ir daktariškam mok

sle apsišvies, o ir žinosi kur ir kaip išsigydyl sergantis. ,,Vad. in Sveikatą* ‘ apart moksliškų išaiškinimų, net su pa- 
\eikslais parodo, subudavojimo žino aus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir motorų lytiškas gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

KAD VADOVAS IN SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs jų, viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ja kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisinntimo kaštus.

,1EI TEIP SERGI, kad bo tikrų gorų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS 
N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su
keikia sveikatai pagelbą, atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesveikumus, per laišką.

Ka<l apsiima, tai ir'išgydo: VYRUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių ligų.
I ' KAD TAS INSTITl TAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užsendĮtas ir paslaptis užsikrečiamas išgydo; 
tai liudija pačių gydynių laiškai, palei daleidinių iš daugelio talpiname nors keletu.

N Išgydyta nuo už- 
ra sendintos ligos
i skausmingos mė-
S nosims, baltųjų,
£ ir dieglių, vidu-

ruošė ir si rėnosę ki-
* t i daktarai neįsten- 
j I g® išgydyt.

Agnieška Daškenc
• New Rockford, N. Dakota.

Mylimas Dr. SPECIALISTAS, i 
Dėkingas esu už vaistus, ku

rio mano išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenimo klai
dų nors butų sarmatą apreikšt vi
sa buvusį nelaimingumą, bet ve
lydamas del broiiuslaptinguo.se at 
likimuose apturėt tykrą išgydimą 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiem bo pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos nemety tų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių Kūno-jus vardą visiem 
garsinsiu /aii<ydamas pagodong.

S. A. Kardu lis
719 O'Fallon st. St. Louis, Mo,

Ilgai sirgias inkstų 
vidurių liga, skaudė 
j i mo kojose, ranko
se ir sąnariuose plau 
učiu nesveikumų- 

- kosėjimu su skrep-

Išgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slą.

Juozas Nikelis
251 Cypres avė. Johnstown Pa.

Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam speciališkai — atėjus asabiškai ar laišku atsišau
kus. Gyduolės išsiunriumos, po vis:į Aiuerikiį ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašaut adrisuot:

The Collins New York Medical Institute 
j MO. WEST 34 STR. <arti Broadway) NEW YORK N. Y.

Dėlei atsilankančių asabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piot; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai. 
Dr. R. MIELKE, rupintojAsis gydlniaie institute.

KUR BUNA.
----------—

Mano dede Antanas Czesna, pir 
miau giveno Centralia, Pa. turiu svar 
bu reikalą meldžiu atsiszaukti ant 
adreso; (gi o»)

Mr. Wm. Banionis,
10 Day Ave. Detroit, Mich

Mano tėvas Franas Gisas isz Savai 
ku gub. Maryanpoles pav. Panema 
nes gruino, Koku kaimo. Pirmiau gi
veno Worcester, Tegul kagreioziau 
se atsiszauke ant adreso: (qq o;) 

Misa Anele Gisipte
45 Harrison St Worcester Mass.

Jonas Rauliuzkis 7 nedėlios jau 
kaip iszvaževo isz Hazelton, jis yra 
sužeisti s kasiklose, turi daugmelioiu 
ant burnos ir vienos akies neturi. 
Jeigu kas apie ji žino, tegul kagrei 
oziause danesza ant adreso: (f.g o;) 

Mr. J, Smith
20G Cranberry Ave. Hazleton, Pa.

Mano vyras Motiejus Andrukevi 
ežius antri metai kaip Amerike, paei 
na isz Suvalkų gub. Kalvaryjos pav. 
Krokopolskos par. Kas duos apie 
ji žino, gausnagrados 5 dol. raszikit 
ant szito adreso: (jg o;)

Mrs. Mary Andrykiavioz
8 Green st. Philadelphia, Pa.

Nauja . .
Kninga .

PO WARDU:

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV. RASZTAS NAUJO ISTATIMO
------AR B A------

4^

Aflresas Rev. S. Pautienius, Mah.no, cit,. H.

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

Už prisiuntima per paoztt turite dadet H>o prie knigoa.

Kninga spaudiota yra lietuvlazkmn H tarom.

retscaa ffs banking house!
Uždėta 1848 m. {BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.

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

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELKES.
PRIETIKIAI C IRAKO D eBE RGE R AC.

Verte Ims Fraruzkiko
K UN. DR. 31. JUODISŽ1U8.

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

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

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

NAUJA KNYGA

IstorijeSzventa
Seno ir Naujo Insiatimo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszks 
su teip puikeis paveikslais, padirbtos 
per europinus artistus. Puiki popien 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygi 
nusipirks. Norint daug kaszto am 
iszdavistes tosios knygos padejoncu 
vienok pastanavijom

p.ani.uo: 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszku 

svietiszku ir istorinu knygų kurio 
kataloga gausite dykai. Adresavokit* 
•Saule'' Mahanoy Cilįy, Ba.

“PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS
ANGLISZKO 
LIEZUWIO BE 
PAGIALBOS KITO.’

Ira taj" praktiezniause 
kninga kokios lig sziol 
Lietuwej’ turej'o. Ira tej'p 
sudėta, jog ka tikt, j pri- 
buwias gnnorius isz Lie- 
tuwos gali in trumpa laj’- 
ka pats per saweiszmok- 
ti Angelskaj sziek tiek 
kalbėt.

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

Ant galo, tosios knin- 
gos ira patalpinti klausi- 
maj ir atsakimaj del tuju 
katrie nori imtie Ameri- 
konines pilnas popieras.
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Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greillaiviu, teip juog i 12 dienu krajni 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 
alkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba boto isz vietos iszvažiaos tada siusime 
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu a;»• išaugos 
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastarajame del keliaujaneziu i kraju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentalirakas po

pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuoteisingiausiai.
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PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:

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

NEW YORK, N. Y.
Nedeloje Banka atidaryta no: ID Igl 12 adynai. Subatoje Igl 8 adynal ukare.

W. Traskaucka
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

SRABORIUS
520 WEST CENTER STR.. MAHANOY CMEK, ».

LAIDOJE KL’NUB NUBIRUSIU, PASAMDO RTGINU8
DAL 1AS1V AŽINITMO, KB A IMTO MIGYUB, IB T. T.

broiiuslaptinguo.se


LIETUVISZKOS PASAKOS

in ei re 
tiktai 
mane 

visi

Apuoklio sargyba
Paukszcziams lenktynu iezle 

kus visi durnoje, ereli auksz- 
cziau iezvarusi, tai kaip pas- 
kiauses isz po padangių nusi 
liaido. O sztai drauge parspur 
žejo ir nykeztukelis vis 
žes. O ereliui smutnai 
ka pasakius: “Visus ir 
tas apleki,” tuojaus
paukszczei ant Karalele griuda 
mi, szauki kožnas savo balsu: 
“Tai ne tiesa! teip ne gal but!” 
Apepeite nykezteli klausinėjo, 
ka tiktai padaręs? kaip galejes 
laimėt?-Tas pabūgęs pulku 
apgriuvancziu traukėsi in sza 
Ii. Anie vis artyn, prisispyrę 
jau ir ant kojelių mindžioję, 
szis vis atbuls neinmani kur 
dingt. Apsidairi ant visos pie 
vos nei viena krumele. Dabar 
kur szoksi? Beatsitraukdamas 
isz netyeziu in peles ola inkn 
tęs, szmukszt! ir palindo po 
žeme. Dairės paukszczei, lauki 
iszliandant, nesulauki. Per ii 
gai trunkant pristati peleda su 
didžiausioms akims sargu prie 
olos. Ta pasitupusi mirktelėjo 
ir užmigo, o nyksztukelis pro 
je pasprudes, niekam ne ma 
tant, ir szendien krūme slaps 
tosi. Paukszczei tarpais ateida 
mi mati pelėdos akis pastaty
tas o nežinoję jo atdaroms aki 
mis miegot papratusi kaip zui 
ki. Kaip tik nutemyje miegan 
cze, bures susilėkė koliojo del 
nesargybes. Ta tucczes iszspru 
do, ale nes szendien daugiaua 
dienos ne privalo pasirodyt, vi 
si je gainioję lyg sutarė kadan 
gi sargu būdama tuoezes užmi 
go. Ale nyksztukele klasta 
dar vis neiszkila.

Szimts zuikucziu.
Pirm’ilgu czesu buvo kara 

liūs. Tas turėjo tiktai vien tur 
te dukterį, O ta nevienam ki
tam nenorėjo duot in paezes, 
kaip tiktai tam kure tris sun 
kius darbus atliks, o kat tas ir 
būti prascziauees ubagėlis. 
Daug bandi, ne viens neezteee 
jo.

Netoli gyveno prastas žmo 
gelis turedame tris sūnūs. Se 
niauses kytriausias saki: “Asz 
eisiu princese laimėt.” Beeida 
mas sutiko siana ubagėli, o 
tam ne laba ryte! ne saki. Tas 
jin klausinėjo: “Kur teip sku 
binies sunau?” “Kas 
rup!” suniurneje jis tolyn ei 
dams. Sianasis pasakęs. “Ta 
vo žygis bus be reikalo!” ir 
paėjo. O teip ir ntisidavi. Se- 

niauses kytriauees sugrįžo, nie 
ka neisztaiees. Antrasis kytra 
sis dabargi sakėsi, eises ir tik 
rai karaliaus dukteri gausės.' 
Ale jam teip ėjo, kaip pirma 
jam. Trecziasis, paikianses kai 
bėjo: “Jei seniausiu du ėjo ir 
asz nueisiu, rasi man pasiseks.” 
-“Ka tu nori, kytriemsiems ne 
siklojus?! (nesidejus)"

Nieką neklausdams ėjo pas 
karalių. Ir besutinkąs vėl ta 
sianaji ubagėli (o tai buvo

• pats Dievas per žmones eina 
ju darbus megintie), tam jis, 
kaip puolasi, paklana padari 
ir kiaupure nusiimdams vely 
je: laba ryta! Senasis paside 
kavojes klausinėjo, kur einas. 
Jauniauees jam visa savo szir 
di parodi ir nieką neužtylejo 
Ubagėlis jam indavi szvilpyne 
sakydama: “Sziendien gausi 
szimta zuikucziu ganyt, tada 
tiktai paszvilpk, tai jie klau 
sys.” Anot ano kalbos ir nusi 
davi. Pas karalių m-iejus, bu 
va jo pirmasis žodis: “Kur yra 
duktė? Norecze jo matyt, ar 
ji man ir patiktu.” Je pama 
tęs saki: “Patinka! Jos de no 
riu tus tris darbus atlikti.” 
Karalius jam ta diena uždavi 
szimca zuikucziu ganyt. Lznia 
szus ant lauko ir paliaidus in 
visas ezalis iszbegiojo, nes ko 
jes ne buvo matyt. Paikasis 
sūnūs jiems davi vale, rle, vi 
siems paėjus, norėjo matyt, bo 
tie ir klausys. Paszvilpi, o zui 
kuczei kaip žaibas ir cze; per 
skaitės nes viena nepasigiada. 
“Tai vėl begkit! pasiganykit! 
kad reiks paezvilpsiu!” priea 
ki tam szimtui. Nežinau kastai 
užmates karaliui ir pranesze.

O tas pabūgęs siunezia savo 
moteriezke, kad viena zuikuti 
isz to skaitliaus iszkaulytu. fa 
pasirėdžius kaip, siana boba at 
slinpina pas jin ir galiai dar

klausi, ar nenorįs jei tiktai vie 
ninteli zuiki duot ji to labai 
privalanti. Jis atsiliepi: “Ne 
pirktinai, nes dovanai tau 
duot negaliu ne mano.1' Ale 
ta neiatleisdama kaulyje: “vie 
na juk galėtum duot!” Supra 
tęs kas per viena ta esanti, sa 
kės, gailiau tik duoses zuikuti, 
jei jin smagei pabueziuosenti. 
Gyres', gynėsi, ale matydama, 
jau kitaip ne eina, szmaksz* * 1 I
pabueziavo. Zuikuti in kasze 
le inlaminus linksma paėjo, 
nes mislyjos paikuti prigavusi. 
Tas nulauki, kol ji visa arti 
prie namu jau buvo, ir iszemes 
szvilpynes suszvilpi. Kaip tik < 
tai suszvilpi, tai zuikutis

1 , I
dunkszt! in antvožą, drykt! isz 
kaszeles, kalit! pas savo poną. 
Karalieni pasiliko besidairanti 
zuike gloda! Vakare parginęs , 
paikutis, kaip vyras savo szim 
ta zuikucziu atidavi karaliui. 
Tas jin pavadino ant rytojaus. j 
Jam tian beeinant vėl atėjo 
sianausis ubagėlis, tas jam pa 
davi triuba arklius sutriubyt. 
Ta diena karalius jam uždaviJ ( 
szimta arkliu paganyt ir vaka 
re in stalda suvaryt. Paliaidus 
ant lauko, arklei in visas sza- . 
lis ifzlekiojo, neviens ne buvo 
mislyjes tus suvajot. Po valau 
dos ir tuos pabandi sutriubyt, 
o visi subėgo jin apstoję. Ka 
ralius vėl siunti savo moterisz- 
ke arkli iszkaulyt, ale ta nėjo, 
sakėsi arklo bijanti, pats velyn 
eitu. Karalius pasirėdęs, idant 
jo ne pažintu, demži pas jau 
naji vyra ant lauko ir klausine 
je, ar ne turis arkli parduot? 
“Ant pardavimo ne turiu.” at 
saki szits. Ar ne galis pažy- 
czyt! “Ir tai ne.” Ar ne noris 
dovanot? “Jei labai, labai, 
galeeziau viena dovanot, ale 
tiktai tada, jei savo asilui uode 
ga pakylėjęs, užpakali pabu 
cziuji.” Karalius kraipi teip 
zubus, nieks ne gelbėjo, turėjo 
asilele pauodegele bueziuot, 
szei ne butu arkli iszgaves. O 
iezgaveslinksmasant arklio usi 
sėdo ir parjojės etalde uždari 
padūmodami: “szendien jin 
tikrai prigavau, viena arkli jis 
yakare ne turės.” Bet jauniau 
sės sūnūs nežinodams, karalių 
jau senei namie esanti sutrubi- 
je, kaip arklys jau valandėlė 
stalde buvo buvęs O triubi 
jent iszgirdes kaip szoko priesz 
duris, tai duiys tik tvokst! at 
eiveri, ir karalius ant to trinkę 
prie langele pribėgės tiktai 
uodegos galeli te mati szvytuo 
jant. Vakare szits pargini vi
sus arklius ir su vai i in stalda. 
Trecze diena liepi karalius pil 
na žaka primialuot, ik sakyses 
užriezkit. Szits burna in žaka 

’ inkiezes mialavo ir svilina vis 
kaip druts, o vis pasiliko žaks 

! tuszczes, melai juk nes pelu 
vertybe ne turi. Tai jis pasi 
mislyjes žaka bu tiesa pripildyt 
ir pradėjo kalbėt, kaip jis zui 
kius ganės tai atejaujusi kara 
lieni pirkt, ale jis ne davės, 
pirmnengi jin bueziavusi. Ka 
ralius didi juoką gavės, isz sa 
vo moteriszkes iszkadas besi 
džiaugi. Dabar szits pradėjo 
toliaus praneszt kaip arklius 
ganės, tai pats karalius arklio 
atėjės, ale jis ne davės pirm- 
neng ana asila.... “Tiktai už 
nezkit žaka, jau pilnas!” bu 
szuko karalius, jam dar neiez 
kalbėjus. Teip paikutis prin
cese laimėjo kaip mticze.

Tabako pradže.
Lietuvininkai pagal didžiau 

se drli, tabako nekeneze, ir jin 
vadino velne želmeniu, kadan 
gi velnes jin pasejes. Būtent 
kaip Judosziui patikome vidų 
rei jo persprogo ir žarnas iszsi 
liaido, tai velniui pagaila, toke 
piktinybe ant žemes prapult tu 
resent ir emes vidurius su visu 
ano piktumu ant dirvos pasėjo. 
O isz to iszaugo tabakas, viso 
ke kai tuma pilnas ir bjaury
bes, koks Judoszius buvo. 
Kas dabar tabako vartoj, tas 
lyg Judosziaus piktaje dvase 
ingaun” o kas ji malta in savo 
nosi kiamsza, tas tuo pravaro 
szventaje dvase mums Dieva 
pronosi kvepinta Togidien 
didelis griekas pypkiuoti ar 
uostyt.

Jezusas ant Vakarienes.
APISAKA SENU ŽMONIŲ.

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

(lydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
riua ir gvarantuqja juos tinkancunma. Di 
Winters per 5 metus mokinosi pas gando 
4UB profesorei* ylga laiku Phitedelpb^e.

Prie uliezioB vedanczios m ( 
kaima, stovėjo didelis križius, 
ant kurio kabojo muka Jezu- 
so su nuludusiu veidu.

Kas tik praeitinejo pro kri 
žiu, temino su gailescziu ant ] 
tojo kenkenczio veido,- o ku 
riam ne labai buvo ramu ant 
szirdies, tai klaupdavo pneiz ( 
križiu skundėsi Jezusui gai 

liūgai, praszydamas apie susi- 
milejima ir palinksminimą szir , 
dies. ]

Tankiausia galema buvo 
czionais sutykt vaiginga sziau , 
ežiu. Ir nėr ko stebetys? Gyve . 
mmas jojo ne susidėjo isz žiedu 
nes tankiausia isz erezkecziu, ( 
o niekas ant jojo nesusimile 
davo, niekas ne suramino varg ( 
eza.

Eidavo per tai vargszas po , 
križium jeszkot suraminimo, | 
kur prispausdamas apsiverkusi , 
veidą prie supuvusio medžio, * 
skundėsi Jezusui, ir ne karta 
sugrįždavo namon apsimalszi . 
nias.

Viena karta, velibam rudens . 
laike, sugrižinejo ezauczius na ( 
mon, nuneszdamas darba ir bu ■ 
vo linksmas isz aplaikyto už 
mokesezio, barszkino jais links 
mai kiszeniuje. Ne temyno 
ant lietaus, kertantys jam in 
veidą, neapejtinejo jin lietus, 
skubino namon, idant su pa 
cze ir vaikais pasidalyt uždirb 
tais pinygais.

Ant kart puolė jojo akys 
ant nukrižiavoto ir pajuto di 
deli gailesti szirdije, kada pa
mate kaip lietus birejo nog vei 
do Jezuso, o viesulą staugė ap 
linkui, rodos norėdama križiu 
nuverst.

Ir puolė kaip ilgas priesz kri 
žiu, apėmė rankoms ir sznadž 
dėjo:

— O Jezulelau! kaip tai 
pats apie save ne pamislini nes 
už griekus muso turi tiek ken 
tet. Stovi szaltije ir ant lietaus 
be jokio atsilsio. Visiems ant 
visu tuii milaszirdyste nes ant 
savias ne turi! O geras Jėzau, 
atsilsėk truputi, atejk pas ma
ne ant vakarienes, euszilk ma 
no grinczeleje, iszdžiovyk savo 
szventus sąnarius.- Duosiu tau 
ta, ka turiu geriausio- norints 
vargszas esmių, prijimsiu, kaip 
galėsiu, kanogeriausia!

— Ir ilgai teip stovėjo sziau 
ežius po križium, meldėsi ir 
prasze Jėzaus jog ant galo isz 
girdo baisa:

— Szendien atejsiu pas tave 
ant vakarienes!

Nudžiugęs, da karta suspau 
de križiu ir • nubėgo namon 
kiek tik turėjo pajėgu, idant 
prieigatavot ant priėmimo teip 
svarbaus svcczio.

Pati ne norėjo jam tyket isz 
pradžios. Nes kad pamate jog 
isztikruju vyras ymasi prie 
darbo ir kaip pradėjo szvaryt 
grinezia nog vortinkliu ir dul
kiu, sutirupino motere, kaip 

! czionais priimt teip garbingo 
, szveczio.

Turėjo nebage dvi žąsis, no 
( rejo norints truputi surinkt 

plunksnų idant žiemos laike 
galėtu padirbt szioki toki tapa 
la, ba grinczioje nakties laike 
buvo" labai szalta, o kurt ir ne 
buvo kuom.

Norints apsiejdavo su žasia 
kanogreicziause ir sergėjo juju 
kaip savo akies, nes dabar nie 
ko ne kalbėdama, paėmė peili 
Ii pžasztnno gerai ir nusidavė 
in tvarteli.

Trumpam laike žąsis jau ra 
dosi pecziuje, o kvepsnis davė 
si jaust aplinkinėje.

Sztai gaspadine jau ketino 
žasi iszymt isz pecziaus, kada 
sztai durys atsydaro ir inejo 
ubagas.

Drabužis jojo buvo szlapei 
ir supliszias, drebėjo no szal 
ežio, o tuezti maiszai davė su 
prast jog ne užtyko daug miela 
szirdingu žmonių.

Pamaczius jin gaspadine pa 
sveikino grąžei:

— Ejk szen, ubagėli! Sės 
kites sau prie ugneles ant šuo 
lo, apsidžiovinkyte ir suszilky 
te!

Ubagas noringai priėmė už 
praszima ir prisiartino prie ug
nies irinkvepinejo gardu kvep 
sni iszkeptos žąsies. Patemynus 
tai gaspadine- nupjovė ezrnota 
žąsies, padėjo ant baltos duo

nos, szviežei nupirkto ir pada 
ve jam da ir puodeli arbatos.

Ubagėlis pavalgo sau gaid 
žei, susiszilde ir iszdžiovines 
drapanas padekavojo geriems 
žmonėms už puiku priėmimą ir 
atsitolino.

Gaspadorius tuom kart tan 
kei dirstelėjo m langa laukda 
mas ateinanezio Jėzaus.

Jezusas vienok ne pribuvo 
Kada pradėjo szvinst, sziau 

ežius vela nubėgo po križium.
— O Jėzau, Jezulelau, teip 

laukiau, teip storavojausi idant 
Tay inteikt, nes paniekinai ma 
nim, ne atėjai ant vakarienes!

— Juk buvau pas tave! Pri 
sotynai mane, suszildei, o kad 
ne atsakei vargingam ubagui, 
ba asz tai juom buvau, payrn- 
damas ant savias pavidalu ubą 
gelio,- ne lenks tave isznagra 
dymas už tavo szirdinguma. 
Kamaroje po deszinei pusei, 
atpleszk lenta nog sienos, rasi 
tenais pinygu, yra tai tavo loc 
nastis, ne kentėsi daugiau var
go-

Sziaucziuspaklausė ir isz tik 
ruju rado daugybe pinygu. 
Nes pirmiause ne mielindamas 
apie save, liepe tuojaus pasta 
tyt aplink križiu kopliezele 
idant geras Jezusas ne kente 
tu daugiau nog szalczio ir lie 
taus.

390 ^inu Mtai nz SI.
Su nusiuntimu.

Iždaveme dithdc kninga dainų 
Busidedante isz 390 dailiu Kninga 
druezei susinta ir broszuravota. K at 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuva>ja.

Nusipirkite o turėsite dainelu, 
Per ciela meta ant rišu dientdu.

Nusipirkite ir burtu kningeie st 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigel* 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai.

Žine apie tai, jog Jezusas 
buvo ant vakarienes pas var
ginga sziaucziu, pasklido kaip 
žaibas po visa kaima.

Vieni jam užvydejo tai, nes 
kiti džiaugėsi su juom.

O buvo tada kaime turtin 
gas malunykas, žmogus be szir 
dies, skupus ir apsukrus.

Pastanavijo ir jisai užpraszyt 
Jezusa ant vakarienes idant isz 
to galėtu ka papelnyt.

Nuėjo po križium ir prade 
jo:

— Mano Jezulelau-galėjai, 
užeit pas toki varginga sziau 
ežiu ant vakarienes o tai Tave 
ne apėjo- atejk ir pas mane, o 
asz tave da geriau pavieszin 
siu.

— Gerai, atejsiu!- atsake 
Kristusas.

Nudžiugęs malunykas, jog 
Jezusas pas jin ateis, liepe pa 
czei pagamyt vakariene.

Pasiklausius maluninke 
priesz tai ka pati szauczaus 
davė ant vakarienes Jezusui, o 
kad maluninke buvo skupi, 
per tai iszrinko kanokudžiause 
žasi ir pradėjo kept. Nes nepri 
žiūrėdama gerai ir ne paboda
ma taukais, davėsi jaust nepry 
jemnas kvapsni po grinezia.

Tame inejo in grinezia uba
gėlis.

Peipykus gaspadine prade 
jo ant jo bartis isz augszto.

— O tu senas diede, ko ežio 
nais inkyszi savo nosi? Prisi 
žiurineji tik idant ko toki pa 
vogt. Jonuk paleisk szuni no 
no lenciūgo, tegul tasai nuo 
brodus diedas tuojaus iszsine- 
sza!

Ir užklupo bjaurus szuo 
ant ubagėlio ir inkando in ko 
ja, pažeisdamas nemiels?iidin 
gai.

Kada Jezusas ne atėjo ant 
vakarienes, nuėjo pas jin malu 
mnkas vela.

— Ne buvai Jėzau pas ma 
ne!- tarė su užpikimu.- Vėlini 
užsidėt su sziaucziais, ne, 
kaip su geru maluninku!

— Buvau pas tave. Nes žiu 
rėk kaip mane priemiai- da tu 
riu ženklus ant kojos.

Czionais parode Jezusas su 
kruvinta koja.

Dasimislino dabar malunin 
kas jog tuom ubagelu ne buvo 

, kuom kitu kaip pats Jezusas. 
Nubėgo namon užsisarmatinias 

, ir pastanavijo nog to laiko, 
kožna ubagėli pryimt gausiai, 

, idant vela kada Jezusa ne isz 
guit isz savo grinezios.

KATALOGAS

ZNYGU
Malda k n inges.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisnk
1,000 puslapiu $1.00 1

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi j 
sets reikalingos maldos 861 pusią 
pi u druozei apdaritos $1.00

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

Garbe Dievui ant Augsztibes 610 
puslapiu. 75o.

Mažas Naujas Aukso Altorėlis l.O< 
Vai nikelei mažesni už Altorėlius.

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50c.

Aukso Altorius, in puikia skūra su
apvalais kampais. $1.01

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su auksinais papuoszimais apvalais 
krasztais $1.50

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balt:.
kaula puikaus pavydalo. $!.()(

Aukso Altorius, apdarytas in kaulu 
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem itnuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $L5(

Aniolas sargas, minksztai apdaryta 
in skūra apvalais kampais, auksui 
ti krasztai, visos reikalingos mal 
dos geriausia už. visas kitas 75o.

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audima 50c

Kanticzka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmarginta $1.(M)

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

stat i mo. 5 Jo.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga - $3.00
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta • . $4,00

!9

.......LIETUVISZKAS AGENTAS.......
VIKTORAS LAPINSKAS, 
RH \V. Mabanoy Bt Mahanoy 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 sunoszima 
su visais Europineis bankais.

Utpraszo pas save visus tautieczisi 
ir paaugtame P. Laptnskaaa

A. G. GROBLEWSKI
—^s.5avirrnhas ir Fabrikantas^—

Garsiu ‘'Lenkiszku-Lietuwisku Waistu
Giduolos no skaudejimk 

dantų
Mestis no prakaitavimo

sveikatos
(iiilimlos nutililiinui vaiku

—"■"■■I“1

kožnas Lašas Vertas Dolerio 
raSo musų kostumeris, kuriam joki daktarai ne
gelbėjo—Ix-t musų gyduolės sugražino jam sveika
tą. Jos. Schnarsky iŠ Ilelniinan, Wls.. rašo:^“A3 
vienį butelį jau sunaudojau ir jaučiuosi sveiku. 
Ta gyduole yra gera. Šį butelį kį prisiusite, tai 
duosiu savo draugui. AS Jūsų gyduole pagarsinsiu 
laikraštyj.” Franas Rudzeuis, F<>rest Port, N. Y. 
rašo: •■Aplalkcs gyduoles suvartojau; jos buvo 
gana pamačlivos ir d.-kuvoju labai už geras gy
duoles. Vėlinu ir kitiems kreiptis pas tamlstas”. 
Kožnųdieiiį apturime šimtus tam panašių la'škų 
nuo kostumerių. Jeigu nesijauti sveiku arba serjd. 
tai nelauk ilgiau, prisiųsk mum porį markių, savo 
tikrį vardį, pravardę ir adresų o mos tomistai nu
siusime No. 3 kataliogų, didžiausių lietuviškojo 
kalboje, 61 dideli puslapeL Jame telpa teisingi ap
rašymai apie suvirs 200 visokHĮ 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 electro- 
gydančių aparatų, Hoberinių daiktu. Magiškų 
aparatų. Brukuojamų ir Rašomų Mašinų. Stereo- 
skopų ir jiem Paveikslų. Armonikų, Koncertinų, 
Britvų ir daugel kitokių kožnnm reikalingų 
daiktų. Nelauk, rašyk šėndlen, dabar, tuojaus,

Cor. Plymout h Pa.u

<ikatalaN 
zkutalas

JOHN’S SUPPLY HOUSE 
P1LSEN STATION. CHICAGO, ILL

DEL VISU
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU,

Elm & Main Strs;

Pirma J-ietuviszka
SU KAPITULŲ $75,000,03 

8UOKGAN1ZAVOTA IK CZERTE-

P. V. O B I E C U N A S,
12 A. CARSON ST. S. S. PITTSBURSt, P».

HL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANKA)

ORGANIZATOR1US TOS BANEO*J 1RA

P. V.
Mimo banka irn tai vienu Idz tvlrczlaunlu 8uvl». Valst., czertomoMi, esanti po ko n t rota 

Val9tljo*> rando Ir par tai pilnai užaltiklama. Priima piningus (tai uAtaetMMHjmO ir moka kat 
virta procentą. I’anluoda laivakortes ant geriauntu linija ir clunowia pfetnguo in dniir 
r.rieto. Padaro davtcrnaMle atlikimui visokiu reikalu eu waldzla MaaiioSjoB. lazmajao vien, 
kiua plnini’UB ant Amorikonlazku arba kitokiu. Daro apsergwymuB no t^jidea ant vlou datetu 
ir 1.1. Piningus del paczedlnlmo galit prlalunat pacztlniu Money Ovėer arba Expreae Oa. o 
tuojaus bua iazalunatoo bankavos kninguteo. Krelpklles visi l'ae geni ftlmvma del vbjn EJvrSu

K A N T O R A S

i

Didziauso Lietu- 
viszka II

AGENTŪRA

0
l

į

'■
9 
į 
f

ALAUS

S4-56 N. MAIN STB.

Ir svetingiau- 
iias priėmimas 
lel visu kur ra
site gardia Arielkele 
\tu ir Cigaru. Teip-gi \ 

le del zobovu ir t. t.

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

233-23S W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA.

K an t oras Bankinis 
ir pardavėte 

szimziu

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didelė krautuvė 
U I C I r M Q Puikiausių armonikų, skripkų, klornotų, triubų, koucortinų ir 
V 1 u 1 E Itl J daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Goriausių dziegorių, 

lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 
suolų, visokio skyriaus mašinukių del drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, Šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams počūČių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis —su konvortais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $(>.oo. Kas veli tų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o 
marką ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ 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 pirki daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, kairumo matėt apgarsinimą. 
K. VILKEVICH. 112 Grand st, Brooklyn, N.Y.

—vai-
Garsingiausias ant ilsi sileti Ir žinomas kai^o geriau- 

ses specialistas kroniszku ir uzsisenejuslu Ilgu_ _ _
DR. KOLER, *—

Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 
dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde tukstanezua 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin
dami ijn Samar i ton u tebirio taiko.

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

vos, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro
mi ir visas ligas pacjnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Atoieriu 
Ligas o ipacz u zsi sen ėjusi as ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda aut visokiu \ 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: silllis, ou- 
trotymas viriszku pajėgu, veisei pal-naikynimo ir LL gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreiezitusia, nes apsileidimas atncstie dides
ni pavoju ateitoje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu į>er ligoni. 1)K. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir Icnkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, l>e pagialbos tlumocziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.
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DR. KOLER 644PE*N-AVEI^E> '

NAUJAUSIAS

DERMAT8MGU0I MOKAtE.

leme prisispyrę’savo gyduolu, teisingasis
Kas ribrl

persitlkrlnt tegul raszo pas mus. Adreias

PROF. J. M, BRUMZJL

muso

icgui nors vieni 
tiek padekavoniu, o mes duosime dideli 
atligynlma. Plika galva sunku gydyti, ja*

Plauku apsaugoto jas 
Miltelei nuo kepami 
“Kinder Balsam'’ 
Bobru laszai 
Rankvaistis no sutrukime 

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

dejimo 
Atgaivitojas kraujo

Geriause {jiduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies 
jimo galvos, katara, pecziu, (Jiduole no Ekzimo (Rožes 
krutinės, szonosie, sumafizmo pas vaikus)

Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nukand- P^levei isz kasztavolu 
galvos ima visokiu vabalukiu. Pomada ant plauku 

pasarga: dagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiutft 
n-i kalinu-<l<-l tavu ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 <> aplaikisi 
vanta- k-.kio-re-kalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktara 
o jogu v ii tai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikitnui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

A. G. Groblewski, tiražo
T įt WIENATINJjS
J SALUNAS IR GROSER-SZTORISl

SUGAR NOTCH, PA.
Pan!uodą Cukrų, Kava, ITerbata, Mesa 

Milius ir vyska ta kas i ra reikalingi 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randu 
iunas su milžiniszkaisstiklais, szalturn 
arielkom ir pujkeis cygarais. PriektSA 

parduoda SZIPKORTE^ ii 
siuneze piningus in visas dktel 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir ttl

Puikiausia 
užeiga 

del Lietuviu!

Istorines Knnigos.
Akyvos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50o
Morkus ir Aurelianas 25o
Trys Valkįijozai. 25c
Istoryje apie Septynis mokintus Vy 

rus 2-Isz gyvenymo kantrabancz? 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus D va 
ras 50c

Puiki Istoryje apie Jonasza Korcza 
ka. BČc

Sierata, Puikus apraszimas. 25 
Ali-baba ir 40 razbainin.ku, 20c 
Keturios Istory josi Įžibinti bažny 

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

sztas ant salos Dago. 25o
Abeoela, 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 apie senves žmonių 
smerti. 4 veseile 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 $1.00

Tris apsisakos, apie Piningai galva 
žudžei-Ražancziaus iszgelbsti n< 
smerties-Apie Szv. Kristupą 15g

Prieigiausiauę Mokslasangliszko lie
žuvio be pagelbos kito, apdari 

ta. $1.00
Lietuviszkas Pasakoris $1.25 
Musu Pasakos 75o
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80o
Duktė Mariu 25
Malūnas Girriojs 85
[storije Vargdienes, 2 Meile kudi 

kio Paminėjimai Viadim. Sokivio 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzinf 
puiki istorijfl. 50^

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

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 A 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi uisinesziiua su winis Europineis Bankais. Wisi j tu ira penūtikriuia, jog 

siunoii piningą] ;>er muso tarpi įlinkis! a greieziause nnejna.

Isz wim bZalin A m e r i k o, per muso ranka* siuncsooi ka-s metas in 
EUROPA, LIETU WA, PRUSUS, ROSIJE, AUSTRIJE, 

LENKUS, ITALLJE, IT T, T. IR T. T.

■>89^ NE '.VIENO PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
WHOLESALE. '
Pristato visokius gei lmus del sa- 

lunykti ant pikniku, balu, krik-Į 
sztynu abi, porteri, vynus, ariet] 
ku ir 1.1. Pristato in nan 
ir porteri bonkutem. G 
pirkti pas Norkevicziu yra

iki. Szjurl 4>aban<.^kiU.

Trys Istorijos apie 1 Ganema sunn 
Abu Ebu. 2. Auningaikszti 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 25o 

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis, brolius. 3 
Apie Varginga Žmogaus sunu ir 
Razbaininka. 25o

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

Vaidelota, apisaka isz pirmutines pus 
meczio, iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku, su paveikslais • 50c

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

Dvi istorijos: Apie Neužmokamas 
Žiedas ir apie 1 )ruta Alksini 25c

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

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

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

’-.as kariauja, nog to dingsta. 85o

Lietuviszkas kninginas 1904
No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip ir 

gilukis mainosi -Svirp Du GI 
tuoklei. 25*.

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

No. G.Prasižongelifl - Doras T in
kus Jonas Tvardauokas - Ugnh 

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

torije- Nagrada už mielaszirdysta 
Meile motinos del sūnaus 25c

No 8. Musztyne už mergina - Ge 
nutejingas murinas . Kas kai 
tai 26a

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu Tai- 
vu. Siuneze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
Sause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie fjii gerai žino.

zduoda dostovierene del tn ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugyseziu pristatau pelkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas If t. t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ningo b t L rasnkyte pas maae o guasite teisinga atsakyma.

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Puse bloko žemiau no Pittaburgiulo Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavolas, nes czislus vynus ir arielkas, 
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause mie 
ra ir pataruavima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera Raudona Arielka 
Gera Balta Arielka 
Rūmas ■ • ■*
Rūmas Jamaika - 
Ginas - • ■
l uošino Arielka 
Kirti mel - - •
Anicetas, smagus gėrimas • 
CtMat. spiritas 
Slltaito ....
IIvaite, tikrai Lktuvhzka 
'erkelica ...
erkelica. tikrai Vcogriszka 
onlakas «
onlakas, Francuzlszkas 
buOlino Brandy

Blackberry ...
RohoIĮh, gardus gorimas 
Meilui uogo -
V IsinFute ...

A M E RI KO N ISZ KI
Ohio raudonas . .
Ohio baltas—saldus 
KnliCofniJos, senas, rukHZtas 
Kallforni. os inuhtkatalas . 
KaliibrnUoH itiuHZkutalas 
Kallforni os tokaiNZkas 
Kallftrnljos (4 urėtu) Port Wino 
Ballforęi, oaSzcri Wino 
KaltfbruiJoH Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartus Vynas . .

Raulkyte po prekes. Užkalbinimas ant $10,o< 
Ir dadflau UŽMOKAU EKSPRESĄ Pennsylvanloi 
Ohio Ir West Virginia vaktljose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
11& Fit. Ateauc • Pittsburg, Pa.

3,oo 
3.oa 
3,oo 
6,00
3,oo
3,oo
4,oo 
3,6o 
6,00 
3,Go
4,60 
6,ou 
3,00 
2.6o

2,r»o 
2,5o 
2,5o 
5,oo 
2,5o 
5,00 
2, Go 
2,50 
8,Go 
3,00
5, <>o 
3,00 
6,oo 
3,oo
6, Go 
3,6o 
2,oo x.oo 
8,oo galoo 
3,oo galoo 
3,oo galoa

$2,oo 
•2,oo 
2,oo 
4,oo 
2 oo 
4r5o 
2,oo 
2yOO 
3,oo

. 2,Go 
4,50 
2,6o 
5,00 
2,5o 
5,oo 
2,00 
l,5o 
2,5o 
2,5o 
2,50
vynai:

$1,00 Galonai 
1,25 
1,50 
l.tfo 
f,5o 
1,75 
2,oo 
2,oo 
l,5o 
2,5o 3,00

Begk pas Ragažinska
Kur begi teip įtaigai?
Arjav kas ne gerai?

Gerai man ir smagu]
No Kagažinsko szna'p.

selo turiu]
Ir tu kūmai

nestenėtum
Jago tokia a-
rielka turėtum

Agentas

i Columbia

įszrĮAdima^

Dauęybe odos Ilgu paejna 
užsilaikymo ir užsfkrefta

uįub, suuKima piauKu. purinnrper 
apsileidimą. Gydosi per nėatsakan'ėzi^s 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus fite 
vilioja, o paskui raszote mums, kad eina* 
te daugybe gyduolu isz InvaiHu apgdVIku 
o pagelbos negavote ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbee. (Taigi meldže- 
me mums darodytl; kokis žmogus likosi 

gyduolėmis apg 
zluN orotrinall

ue galima, j—....____
plaukus, o ant odos matytis maži plauku* 
czei tai tam galima s u teikti page! ba; plan 
kai neyra grybai—viena dlejia'ne lezdyn. 
Ateisaauklantlems nuslunsimedyka infor 

. Mes neelu-



Žinios Vietines.
— Subatoje buvo pede.
— Oras gražus.
— p. Varzinekas fotografis 

tas ant vietos p. Povilaiczio 
205 E. Center Str. trauke pui- 
kei fotografijes.

— Isz progos sukaktuviu 
20 metu iszdavystes “Saules”, 
Nedeloje praeitoje darbinykes 
isz drukarnee turėjo pasilinks 
minima.

— Sze^nedole visos angleka 
sės ketina iszdirbt ketures die
nas.- Ketures dirbs, o ka per 
dvi dienas darys?.

— Tautiszkas Susivienijimas 
auga kaip ant mielių. Buly!

— Jeszkokie sveikatos pas 
daktara p. Blažejevski kurie 
atsilanko ant nedėlios isz She
nandoah, in aptieka p, Kazu- 
no Utarnyke ir petnyczioje po 
piet.ant 3 ad.

— Musu kriauczius p. Juo 
zas Malžinskas persikraustė in 
nauja vieta, per siena Ad. Pav 
lauckas salono ant W. Center 
ulyczios. Per paskirta laika 
siutai bus siuvami už labai nu 
mažinta preke. Naudokitės vi 
si.

— Subatoje buvo pede Re 
dingo kasikiu. Pede visai ma
ža.

— Kaip girdėt szia nedelia 
dirbs keturis dienas. Linksma 
naujiena.

SHENANDOAH, PA.
— Po senovei.
— Lietuvei druczei laikosi.
— Darbai taisosi.- Bus ge 

rai
— Kad nekurie susilaikytu 

tai vargo neturėtu.
— Blznei ne labai gerai 

eina.
— Vaikuczei sirguluoje no 

kai szczio. Palengvinimą lygoje 
rauda lietuviezkoje aptiekoje.

— Buvo pede, nes maža.- 
Kita bus dydeeni!

— Ne trukus ant bedarbes 
nie~kas nerugos.

— “Darb Viltie'’ apgarsino, 
jog k. Milukas “rnufis” isz 
czion, nes kadai ir in kur, ne 
žine Su Ponu Dievu!

Mes Duodame 010*110 1 Mes Duodime 

Taurinius Slempas. | Į Taurinius Stempas

Iszpardavimas.
V isus vasariniu pantapliu ir czeveriku. 
Visas vasarinis apgavimas parsiduos už 
labai numažinta preke* Ateikite jaigu 
norite pasinaudoti isz szitos progos. 
Vyriu $•! Crossetls czeverikai ir pantaplai

po §52.98
” $3.50 ” ” ” $2.98
” $3. Pantaplai $1.50
” $2J>0 ” $1.69

Moterių $3. ” $1.98
$2.50 ” $1.09

” $2. ” $1.25.
Mergaicziu $1.75 geltoni, raudoni czeverikai 
ir pantaplai po $1.19.
Vaiku $1.25 geltoni czcverikucziai ir pan
taplai po 85/'.

COMMON SENSE SHOE STORE,
35 W, Centre St; Mahanoy City, Pa.

Szltas puikus ziegorells $3.75 
Prleiuek pavo pravarde Ir adr©. 
eao prlpiutdin ant pažiūros jago 
patiks užmokėk $3.76 ir bus ta
vo, gvarantinam ant 20 metu sn 
moterlezku duodam ilga lencfr 
geli o su viru virlszka. RaazĮk 
ar nori vlriezka ar moterlszVa.

C. FARBER. 222. 225 Durbtm I 

CHICAGO, I’LL.

Kova priesz sauslige.
Visos pasaulės civlizuotos 

tautos kovoja priesz ‘‘balteji 
mara” arba eausb’ge. Gydytoja 
sutinka tame, jog reikia žmo 
nes pamokinti apie pirmus tos 
ligos ženklus, idant kiekvienas 
galėtu pasekmingai kovoti 
priesz ta liga, Isz yvairiu ligos 
apsireiszkimu papraezoziausie 
jie ženklai, gydytoju nurodyti, 
yra nustojiioai valgio noro ir 
vėmimas. Szitu tai ženklu žmo 
nes tankiai nepaiso. Tecziau 
tada yra laikas pradėti varto 
ti Triner’o Amerikoniszka 
Elixira isz Bitter Vyno ir 
tuomi apsigisi nuo pavojin
giausios ligos. Šiltoji gyduole 
pataisys skilvi, suteiks jam 
jiegas primti ir sumalti valgius. 
Jei skiv's bus sveiaas, kova 
bus laimėta ypacziai jei prie to 
dar apseisi pagal gydytoju 
insakymus-iszbusi kiek galint 
daug saulėje ir tyrame ore. Ma 
tyti isz to, kaip svarbu yra 
paisyti ant mažiausio ligos 
apsireiszkimo, kaip tai nusto 
jimo valgio noro. Triner’o 
Amerikoniszkas Ebxiras isz 
Bitter Vyno gydo visokias 
skilvio ligas. Aptiekose. Jos. 
Triner. 616-622 So. Ashland 
Ave,, Chicago, Ill,

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Seelyville, Ind. Darbai 
ne kaip eina, tik vienas szaftas 
iszdirbo visas dienas ant ate 
nanczios pedes.

— Lietuviu yra didelis bū
relis, ale ne visi sutikime gyve 
na.

Georgetown, 111.- Darbai 
slobnai eina,dirba 4 dienas ant 
nedėlios, isz kitur pribuvusiam 
sunku darba gaut1,

— Czionais visi salunai Ii 
kos uždaryti no kokio jau lai 
ko, ale no czionais kelios mi 
lios yra miestelis vadinamas 
Danville, tai kaip in tenais 
iezvažuoja, tai sugriszta m tre- 
ežia diena.

So Fork, Fit - Stineman 
Coal Mining Co. No. 1 szitos 
kasiklos dirbo per visa žiema 
ir dabartės dirba visa vasara 
be atlaidos, nors ezionai men 
ki nždarbei bet kad nuolatos 
dirba tai ir galima padaryti 
pragivenimas. Tik del to nie 
kai kad labai viskas brangu 
ezitam mieste.

— Bet ežiose mainese isz ki 
tur pribuvusiam sunku darba 
gauti, nore jos dirba gerai, bet 
kad kitos mažai dirba tai žmo 
nelei kad kitur turėjo gėrės 
nius darbus, bet dabartės kaip 
tokie metas, tai žmonelei isz 
dirbs ir szlektus darbus.

— Czionais užsilaiko gana 
geras būrelis Lietuviu, bet ne 
visi sutikime gyyena, daug 
yra tamsun suvisai be apszvie 
tos.

— Liepos 21- ma d. Ateiti 
ko nelaime, su vežimu dreive 
ris sustojo paezalij, in ta laika 
prisirinko daugelis vaiku ir 
mergaicziu, vaikai pradėjo re 
kauti, arklei pradėjo eiti tolin 
ir smarkin, tada dreiveris už 
ezokias ant vežimo negalėjo su 
laikyti, taigi pasuko ant tvo 
ros mielindamas kad sustos, pa 
lei tvora buvo grabe kur ir ap 
verte vežimą ant szono. Tuoj 
katrie didesni isz vaiku tuo 
jaus iezszoko, d vienas 4 metu 
vaikas tai gavo sprandą nusuk 
tie kur tuojau- mirė, teipgi ir 
dreiveri pusėtinai sužeidė, kad 
net draupanos ant jojo ęutru 
ko.

Sheboygan, Wis - Darbai 
pradeda geii .u eiti, ne poilgam 
laikui pradės visi fabrikai dirb 
ti pilna czesa.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis, isz tu yra visokiu, ir 
nekuriom bobelėm butu reika 
linga Baltruviene.

— Paraf-jos reikalai eina ge 
rai. Praeita nedele pribuvo 
angliku kuningas, pakol atsi 
ras kur koke lietuvy?.

Detroit, Mich - Lietuviu 
yra visokio sztamo, bet iszsi 
skirstė po visas puses miesto.

— Lietuvei iezsidaline ant 
keliu partijų, vieni užmanė sut 
verti paraf ja, ka ir padare. 
Sutverus parafija gavo padova 
notie 12 lotu, cimentinius said 
vokus ir lomininkas tos žemes 
padovanojo už dyka, ant W. 
Minister Ave. ir Russel str. 
Bet kur tau, gavo vežimą su 
pakinkytu arkliu, ale nėra 
kam važuot, tai vienam per to 
Ii, antriem ne parankui, netro 
pis kur nueit arba nuvažuot. 
Vieni nori kad butu Rimo Ka 
taliku bažniezia, kiti kad visai 
nepriguletu prie Rimo katali 
ku, bet savo laike viskas susi 
davadys. Po teisybei atsirado 
ir juodoszei terp Lietuviu vie 
nok vienas vyturys, pavasario 
nepadarys, ir to užmanito daig 
to nepagadys,- te givuoja Det
roito lietuvei. O dingsta maisza 
czei.

RUPTURA
p ag i ai ba mano

iszgydau ant visa
dos i r greitai ir pa
sekmingai! Per 

E lėkt ro— Kemiszka
spasaba. Diržo nereikalaujet nesziot 
kada pasiliekad iszgidytais!

Patvirtinta per 500 iszgidytu.

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

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

' Pabaiga “Atsiszaukimo” nog 
pirmo puslapio.
kas, kaip paprastai, pat vienas 
atlixo seimą. Keliu delegatu 
norėta protestuoti, bet kun. 
Milukas nedave kalbėt ir ne 
kuriems da balsus atėmė. Jisai 
seime buvo ir pirmsedžu ir 
rasztininku Kuopu ineszimus 
perskaitė tik kelis, kitus nu
meta ezalin. Norėta sustabdy
ti seimas, bei nepriderejo 
tiiukszn.0 kelti.’Ir tokiu bu 
du atsibuvo seimas. Paklauski 
te savo delega u ka jiegirdejo 
seime? Nieko gero. Nesužinota 
tikrai kiek Susivienijimas sana 
nu turi, kiek turto ir kur tas 
turtas atsiranda. Tik pasiszne 
keta ir viekas.

Teip dalykams stovint, ii 
giau negalima tylėt. Paeibai 
gus tam neva seimui, mes 
žemiau paeiraezusieji delegatai 
buvusieji seime, suraszeme pro 
testa (kurie tilpo “Katalike” 
“Darbininku Viltoj” ir “Sau 
lej”) ir prisiunteme ta protestą 
in “Žvaigždes” redakcija, kai 
po organa, kad patalpintu, bet 
protestas netik ka nepatilpo, 
bet ba ir atsakymo jokio ne 
gauta. Mes pas kun. Miluką 
tuo protestu pareikalavome 
sztai ko:

1) . Pagarsinti per organa 
“Žv.” Susivienijimo iždo ats
kaita, praėjus nuo XXII seimo 
iki XXI11 seimui ir teip: kiek 
per ta laika inplauke piuigu ir 
kieK iezmoketa: posmertiniu, 
už organa ir kitokiems reika
lams. Vaiku skyriaus inplau- 
kos ir iezlaidos turbut pagarsiu 
ta skyrium.

2) . Paaiezkinti, kame yra tie 
puedoleriai, kuriuos szeimynu 
eanariai už organa moka, o 
organo negauna? į.

3) . Paaiezkinti, del ko neisz 
duotas raportas apie 500 dol, 
paaukautu pereitame seime se 
serims?

4) . Paaitzkinti, delko kun. 
Kudirkai nupirkimui dovanos 
vieton 100 dol. iszleista 135 
dol.?

5) . Paaiszkinti, delko kun. 
A. Milukas nei pate nei kitam 
nedeleido seime skaityti visu 
kuopu inneezimu, o ypatingai 
inneszimo dr-etes Szv. Petro ir 
Povilo isz Elizabeth, N. J. ir 
kitu, kuriuose buvo raszoma 
apie dabartini organa ?

6) . Paaiszkinti galop per 
organa, delko kun. A. Milukas 
teip eauvaliezkai yede seimą ir 
su kokiu tikslu ta dare?

Ir negavome atsakymo. Tur 
but jo ir nesulauksime.

Kadangi mums rupi ir szir- 
dyj guli Susivienijimo ir jueu 
paežiu sąnariu, broliai lietu
viai, likimas, tat su sziuomi 
atsiszaukimu mes in jus krei 
piamee. Kreipiamės in kuopas 
ir pavienius. Prisidekite prie 
musu visi iszvien ir protestuo 
kite priesz toki kun. M. 
sauvalitzkuma. Visi drauge 
pareikalaukime pas Susivieni
jimo prezidento kun. Kudirka 
ir organo redaktorių kun. M. 
tu yirszui paminėtu iszaiszkini 
mu. Mes esame eanariai mes 
privalome žinoti Susivienijimo 
stovi.

Kuopos ir pavieniai! Nemo 
kekite iszdan pinigu! Tai ge 
riaueias inrankis sugriovimui 
kun. Mil. despotizmo. Nemoko 
kite nei cento, tai tik tuo budu 
iezgelbesite savo brangia kata 
likiszka organizacija nuo pra 
žūties. Nemokėkite nieko, kol 
nebus iezpildyti mus reikalą 
yimai. Ilgiau kadangi kentėti, 
jau trūksta ir kantrybes! Jagu 
Susivienijimas eziande žlugtu, 
tai kas butu kaltas? Mes patis! 
Nes ligi ežiam laiku tylėjome, 
buvome kantrus. Užtat dabar 
stokime su savo prieezu kovon. 
Bet stokime visi. Tikime, kad 
kuopos supras musu ezita atsi- 
szaukima. Apsvarstys ir pagal 
nurodymus veiks.

Taigi m darba, broliai lietu 
viai katalikai, nes paskui, 
kuomet neteksime Susivieniji 
no bus velt! Jaigu kartais 

• jus, broliai, kun Milukas, at
kas kitas norės perkalbėt, tatai 
jus neklausykite, nes jums tas 
bus daroma del blogo. Jus atsi 
dekete ant musu, nes ir mes 
patis su szeimynomis labai 
daug kentėjome nuo kun.Milu 
ko despotizmo-

Žemiau pasiraszusieji dele
gatai savo susirinkime nutarė

szito atsišaukimo kapijas pa 
siusti visiems kuopu sekreto 
riams ir pagarsinti in visus 
laikraszczius.

Kuopos del susižinojimo pii 
tesniai szituose reikaluose, te 
gal kreipiasi antraszu pas hz 
rinkta musu delegatą sekreto 
riu, K. K. Pocius,- 1302 Cham 
ber of Commerce, Chicago ,111.

Pasiri szome buvusio XXIII 
seimo delegatai:
K. K. Pocius, 99 kuopos,
K. Stulga, 85 kuopos,
A. Saldukas, 85 kuopos.
Jonas Szerpitis, 85 kuopos, 
V. Viszcziulis 85 kuopos, 
A. Radomskis.IOO kuopos, 
J. A. Jaukfztis, 100 kuopos,

Alex J. Lemont, 1Q1 kuo 
pos (atstovas isz Pa ),

M- Vabalas, Szv. Mikolo 
Aik. parapijos atstovas,

J. M. Tauanevicze, 15 kuo 
pos,

B. Januszauskas, 99 kuopos 
sekretorius'

Stan. Marcinkev'cze, 85 kuo 
pos ( Virsziausio tiesmo narys). 
P. S. Meldžiama visu laikrasz- 
ežiu szita atsiszaukima atkarto 
ti-

Lietuviai Siberijoje.

Yra tai tavo inkstai.
Mahanojaus gyventoja parodo 

kaip jias iszgydint.
Poni liebeooa Brenner nog 220 

VV..Mahanoy St. sako: “Pirma karta 
pradėjau naudoti Iloana Inkstu pi 
gulkas apie du metai adgalos, tame 
laike jie iszgyde mane nog skaude 
jimo peczuose per ka labai kentėjau 
dydeli skausmą, Asz tikrai žinojau 
kad tas skausmas paėjo nog inkstu 
ir dagirdau apie geruma 1 loans 
Kidney Pills, pastanavijau juos pa 
bandyti.^Pirkau baksuka Timm’s ap 
tiekoje, kurie man suteikė palengvi 
nima in praszalino skaudejima.

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

Temykite Lietuviai.
Reikalaujanti yvairiu daiktų 
^aip ta*: Laikrodėlių. Žiedų. 
Britvų, Armonikų, Koncertinų, 

Smuikų, Klarnetų, Drukuojainų ir šnekamų ma
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITĮ Chicago, 
o iš-čia gausite per pačtą lietuviškoje kalboje 
KATALIOGį No. 7 dykai, katrame yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (j 
Chicago's m. nesiunčiu )

Teipgi čia gaunamas Sim. Daukanto L. I. 
paveikslas, miera 22 x 28 colių kaina ... 25c 
Perkupčiai gauna nuošimtin. Adressas:

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

Vyrai, Gana Kentei!
jeigu norit sveikatoj ir tvirtumo tai turit 1o« 
jieszkot, pati pas jus neateis. Jeigu vaik- 
szczlojl nusilpnintas ligos ii- nusiminęs, mis- 
lydumas kad neiszgysi, tai tuojaus kreipkis 
prie daktaro B. M. Ross, o Ils padaręs atydu 
ir atsargu egzaminą, visai dy kai, pasakys ar 
gali iszgyti ar ne. Mažu nereikės jokio gydy
me galėsi pats namie iszsigydyti sukru ja vora 
žolėm. Daktarus Ross pasakys tau visa leisy- 
lie. ir neims nuo tavos nei vieno cento. Dr. 
Koss turi suvirsz 22 metu patyrimu nuolatinio 
gydymo, lis yra specialist u užsenejusiu ligų, 
jis iszgydo Ilgas apie kurias paprasti dakta
rai neturi nei mažiausio numanymo, Jis sugra
žino s ve įkiltas szlmtain nelaimingu žmonių 
kurie buvo patrotyjo vilty iszgyjimo. Gydo su 
didžiuose pasekme paslaptingas ligas, nube- 
gimus seklus kurie naikinu protu ir kimu, 
skilvio, kepenų, kraujo ir odos nesveikumus

DR. B. M. ROSS
167 DEARBORN STREET 

ANT KAMPO MONROE ST. 
CHICAGO, ILL.

Užsikeik Eleveltoriuni ant Penkto Flare 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4. 

Vakarais, isz.kyrus Utnrnlnka ir Ketverge 
nuo 7 iki & N dėliotu nuo JO iki 12 pieta.

Naujas Nikolajevskas
Mes tolimo Sibiro gyvento 

jai norime su savo visuomene 
pasidalyti savo vargais. Tegu) 

i tėvynė žino koki mes ežia ku 
niga lietuvi turime. Jau mes 
daug praezymu ir telegramų 
siuntinejome in Mohilievo vys
kupystes valdytoji, melsdami 
leiete mums Lažnyczioje lietu 
viu kalba giedoti.

Kunigas Biliakeviczia ant 
musu maldavimo gaudavo kas 
kart isz Peterburgo viena irta 
pati atsakymai “Užganadinti 
lietuviu reikalavimus,,.

Bet tie atsakymai nieko 
mums nepadėdavo, nes kun. 
Bil. įu neklausydavo ir elgda 
vosi eaviszkai, girdamasis dagi 
jog kol busiąs Naujame Niko 
lajevske neduosiąs mums lietu 
viszkai giedoti. Mes gi savo 
keliu be paliovos raszeme in 
Peterburgą, praezydami mums 
paskirti szventadiemus, kuriuo 
se galėtumėm prigimta kalba 
giedoti ir Dievo žodžio iszguldy 
ma isz sakyklos iszgirsti. Vys 
kupystes valdytojas nesupras
damas, kodėl taip tankiai 
skundžiasi lietuviai (nes pats 
kun. Bil. priesz vyskupystes 
valdytoji giresi mylis Lietuva 
ir pats lietuvis esąs), atsiuntė 
gerbiamąjį ir visiems ežia žino 
maji Tomsko kleboną Demiki 
isztirti dalyko stovi ir invest! 
tvarka. Kun. Dem. iszlyre vis
ką aut vietos ir i zsiklause a 
pie Latvius, ar ju kalboje yra 
bažnyczioje pamaldos laiko 
mos. Pasirodė dauguma latviu 
esama liuterioniu isz Kurezo.

Mums lietuviams kun. De 
mikis paskyrė kas ketvirta 
szventadieni bažnyczioje musu 
kalba giedoti. Ta apgarsino 
vieezai ir lietuviams ir len 
kame ir teip-pat rasztu piane 
sze Peterburgan vyskupystes 
valbytojui pralotui Danisevi- 
ežiui.

Bet kun. Pil. tik juokiasi isz 
visi tu kun. Demikio nvspren 
dimu. Per pamokslą gegužio 
12 d. liepe visiems parapijo 
narna susitarti iszsiueti isz Nau 
jo Nikolajeveko visus didžiau 
susipratusius lietuvius, reika 
laujanczius įvedimo in bažny 
ežia lietuviu kalbos.

Buvome tokiu kunigo Bil. 
su mumis pasielgimu priversti, 
klausties Tomsko gubernatori, 
kaip mums pasielgti; kad ne 
liktumem isz savo apgyvento 
sios vietos isztremti. Guberna 
torius nuramino mus, jog jie 
tokio sutarimo nepatvirtisiae, 
nes nei klebonui nei lenkams 
nėra duota tiese kitatauezius 
isztremti.

Mes vi i-zsiuntem in vysku 
pijos valdytoji, kun- Bil. nei 
savo bažnytines valdžios nek 
laueo ir mums Hetuviams baž 
nyczioje savo prigimta kalba 
giedoti neleidžia.

'■a DARBAS DEL VISU. 9-
Amerikii“ yra Inoeat* nkilpae del vleu o te!p-gl I 

’-t-l laviuR, kam tav eunkei dirbt ir jokio pelno 18z. 
Doneturet; jnifo tik už $'!u.oo gali iezeimokyt bar- 
'.<• rlutee, gerae auialaa po visa svietai .Jago nori 
dažinot kaip gali lezeiinokyt barberlstse tai ra
ižyk tuojaus. Kalbame vlsoelu Uežuvluosla.

NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL, 
1405 VENN AVENUE FITTSBUliG. FJL

00 ZIEGORELIS ANT BARGO— TIKTA1 $|ifl0 ANT MEN[S1() per |0 Keneslll
Didžiause proga isz vien. Tieje z.iegorcl-i yra GOLD FILLED pulko! iszmarglnti 

yra UVARAKT1TI ANT 20 METI' neg užteks ant amžio. iazelrinkle 
sau Eloin, Waltham, Hampden arba Tavanncs 
vidurius, viai yra gero lazdlrbiino uazaukaml Isz virszaua. For nc 
koki laika parduosime tuos puikius zlegorellua tiktu! lie7 |7 CD 
verties $35,00. Ne norime pinygu Isz aūgezto elunai- UOL I J , JU 
me per ekeproaa. Jago paaldaop* užm< kek ekapresmonui $7,50 
■ r kaaztus o bus tavo. Likusius $10 užmokėsi in 10 menesiu po $1MESJTAyjriKYME

su prižadeymu jog užmokėsi. Jago piningus 
-Įsus tai mes nuloieyme tav jin tiktai už$15,75 

moki ant iszmokesczio, už ziegorell, jisai 
Atsimyk, jokiu parankiu nenorime.

EXCELSIOR WATCH GO. ’01 BlD-

Pigus Vasarinis Tavoras.
Reikaujeme vietos del rudeninio tavorio, todėl, visas 

vasalinis tavoras bus parduotas už pamestinius piningus.
Turime puikiausiu ceiku del szlubiniu szlebiu
Turime daugybe padarytu apredaliu del moteriszkos 

lytse, visiems patinkami. Turime gatavu apvedimu del 
kūdikiu prie aplaikima krikszta, už labai maža preke.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavime.
The GLOBĖ Store

I. SUF0WICZ1US, Locniiiiukas
122 W. Center uli, Mahanoy City, Pa.

PU5E PREKES

Pardavimas
$30,000 Verties vyriu, jaunikaieziu ir vaiku siutu, 

kėliau, czeveriku, skribelu ir visokiu kitu 
aprediniu parsiduos tik už puse prekes

Pradedant nog Petnyczios 24-to Liepos
2:30 POPIET. TIK PER 8 DIENAS

Czia yra Kekta Prekių ir Parsiduos tiK 
už Apgarsinta Pr^Ke:

8 verties siutai tik po $4
9 66 66 66 4.50

10 “ 66 66 66 5.00
12 66 66 66 6.00
14 “ 66 66 66 7.00
1(5 66 66 66 8.00
20 66 66 66 10.00

$1 verties skribeles po 50c.
$2 66 $1
50c. “ marszkincs 66 25c.
$1 “ 66 50c.

Teip-gi visoki kiti apredimai 
parsidus tik per 8 dienas už 
puse prekes.

LEO’S DYDELIS SZT0RAS
17 ir 19 W. Centre Str.

MAHANOY CITY, PA.

Pigus Pardavimai.... 
Mes ątydareme pigu pardavima ant szito menesio, ant pirmo 
lubų musu kroluo, susidedant isz rakandu, karpetu ir drabu
žiu. Bargensai kožna nedela kolei rasis tavoras.

Sziaudiui skribelei - 20c 
50c marszkinei po - 29c 
75c “ “ - 39c
$1 sk r i belos 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.

G UIN A NO SZTORAI,
201 IV. Center Str. Mahanoy City,

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

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

Capital Stock $125,000.00.
Surplus & Profits $238)000.00.

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LA1K0.

Harriion įall, rrėiidentM, 
1H. if. iia^iliahi-Nicer-Pmiitatm 
Ira. IK Barnii, K&jJui

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuoiete ia ir iaz Ameriko tai go lit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir višnu bankinius reikalus tai ateikyta pas mane, o ir užlaikau visokiu ęerimu 
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 H otelis randasi ne toli Kastel-Vttrdes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejlcit tiesiok pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS RAŽU KAS.

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Tas ira prietelis žinoniu-kuris suteikia 
■szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gjedinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
sžimtai tnkstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaij>-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visoki papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu gerunu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijimsroda, ^ednas, iszsygydins GYRT1BE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kravyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie parasziti 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumy- 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskųs 
tini centą nuo jusu, km^ žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lie
tu viszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas5

BRUNDZA & CO;
(SPECIALISTS)

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

Negirdetinas
Iszpardavimas 10 0181111

—----------------------

1000 mastu perkalaus parduosim Qp 
mąstą tiktai už - - . UUi
Baltas audeklas kurį niekur ne R p 
gausite pigiau - - - U Ui
Visos jokės papuosztos su pui- O| 0Q 
kiom karunkelem po - - Vljvv

Tegul niekas jus ne sulaiko nog szito mil- 
žiniszko iszpardavimo.

HARRY B. FRIEDBERG.
115 W. CENTER STR. MAHANOY CITY.

Kalbame Lietuvitzkai, Leukiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai 
ir Vokiazkai. Atekyte o užczedinayte pinygus.

KTPANS
iOBLlCZAlTEB, fiAKTAJLA.1 A1IJW 
f Z CfSHIAUKE OTBŪOLl

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

-ooooooa-

Gausyte czionais visokio tavo- 
ro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantu Muzikaliazku ina- 
trumentu, Į. euciugelu, Špilkų, 
Kožnas diiigtaa gvarantintaa 
pagal užmoto ta preke, Szlubi- 
nei žiedai žiiilii iaz gryno au
kso ir ue brangus, kas pirks 
.avora czionais ta-i nesigailės.

George Miller
W. Center Str.

T


