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Kas girdėt ?
In Federalini guda likosi 

ineszta 50 skundu už atlygini- 
nia $675.000 priesz kcmpani- 
je, “Pittsburg, Coal Co.’ už 
dingusius žmonis kasykloje 
Darr niinie Jakobs Creek, Pa, 
dienoje 19 gruodžio 1907 me 
te, kur isz priežastes eksplozi
jos dingo 238 anglekasei.

Ne žine ar biednoš motinos, 
naszles ir vaikelei ka laimes 
ar nieko.

Isz visu szaliu puola protes
tai no kuopu S. L. R. K. 
Amerike priesz despotizmą 
kun. Miluko, kuris suvalei vis 
ka daro ne ižduodamas atskai
tos. Ne senei vienas isz lietu- 
viszku kuningu davi gerai pi
piru del k. Miluko in dadavi. 
“Mes penki pasiraszeme po 
protestu, nes kad reikes, tai ir 
deszimts pasiraszysime”.

K. Milukas priyiri mutinio 
ne mažai, ne tiktai del Susivie 
nijimo, nes ir del kuningu, ir 
pats ta miltini turės suvalgyt.

Ne reike džiaugtis isz savo 
darbu ir galingumo, nes tas 
džiaugsmas tankei nueina ant 
verksnio, teip kalba vienas isz 
mokslincziu:

Gaudia principum nostri, 
saepi sunt doleris.

Tankei gauname laiszkus 
isz Lietuvos, ka raszo, ydant 
prisiunstume “Saule’’ ant pa
žiūros, ir da raszo ant mus 
kaszto gromata, už kure turi
me užmokėt 10 centu. Dau
giau to ne bus. Jagu raszo, te
gul užmoka už gromata o ir 
prisiuncze pora rubliu groma- 
toje, kitaip nieko ne gaus o ir 
laiszko ne ymsime ne in ran
kas, tegul sav adgal kelauje 
isz kur atkelavo.

Kalendorius puikius aplai- 
keme ant 1919 meto. Ira tai 
užrubežinio darbo, o iszrodo, 

kaip kad no gypso nulieti,ar 
isz medžio iszdrožti.- Pliek 
tam turi pritaisytus padeymus, 
del szuku, gromatu, ir kitokiu 
daigtu.

Kas norėtu užsiorderuot ant 
ateinanczio meto, tegul isz teik 
apsteluoje kalendorius.

Yra srkyta kad visos kasik- 
los Readingo kompanijos dirbs 
visas (6) dienas ateinanczia ne 
delia.

Isz visu szalu
70 užgrauti kasiklojc
Virgin, Anglijoje- Per 

eksplozija Maypole kasikloje. 
visa kasikla tapo sunaikyta ir 
apie 70 darbininku randasi 
užgrauti. Yra sakyta kad 
beabejones vargei juos iszims 
gyvus.
Ukrainu demonstracija 

priesz rusus.
Kai-kurie rusai, kurie daly 

vavo slavu suvažiavime Pragoj 
grįždami Rusijon pakeliui ap 
ristojo Galicijos mieste Lvove, 
idant parodyti savo ‘‘prielan 
kūma” ukrainu tautai. Kadan
gi ukrainu visuomene buvo 
prieezinga slavu suvažiavimui, 
kur jos atstovams butu prisiėję 
dalyvauti kartu su arszteusiais 
jos prieezais-lenkais endekais, 
tai jaunuomene nutarė padary 
ti priesz “svtcztes- rusu” de 
monstracija, kaipo protestą 
priesz sziuju dalyvavima ana 
me suvažiavime. Kada anieji 
rusai linksmai sau valgė pietus 
kuriuos jiems prirengė kai-ku 
rie maekolberniai Ukrainai, 
jauuomenes būrys apsupo na 
mus ir, iszsiyilioje svcczius isz 
namu sutiko juos szvilpimu ir 
užimu.

Bausme už pabėgima nuo 
kariumencs- Isz Amerikos.

Tik Amerikonai gavo 
darba

Bloomsburg, Pa - Czionais 
pradėjo vesti nauja eletnki 
ni geležinkeli Millville ir 
Bloomsburg kompanijos ir 
apie fzimtas vyru apteikė dar 
ba. Kontraktorei davė darba 
vien tik del Amerkonu ir sa 
ko jog ateivius visai nepriims. 
Daugybe ateiviu pra?ze darbo 
bet visiems buvo darbas atsa 
kyta.

Padukus pati 
užinusze vyra

Clrcago-Mary Cassidy, kat 
ra tris menesiai adgalos buvo 
iszleista isz beprccziu namo 
paėmė revolveri nuszove savo 
vyra, po tam su paežiu revol 
veriu pati nusiszove.

Kaliniu protestas
Bloomf.eld, Pa. Kaliniai 

czionaitiniam kalėjime pakele 
protestą už tai kad jie gauna 
per daug valgyti, o užsiemim0 
jokio nebeturi. Kada pribuvo 
in kahjima valstijos jeneral 
nas agentas, vyriausias isz kali 
niu priėjo prie jio ir sudėjo 
protestą sakydamas: "Mes gau 
name per daug valgyti Szeri 
fo pati mus maitina su pa 
ja’s ir daug kitokiu bran 
giu da'gtu, o kad neturime 
jokio užsiėmimo, tas valgis 
yra per brangus mums, ir vi
si mes galime apsirgti skil
vio nemalimu, todėl praszome 
idant ji ji perstotu mus per 
daug maitinti. “Peržiūrėtojas 
kalej:mu prižadėjo ju protes 
ta iszpyldinti. •

Neseniai gavau nuo vieno 
lietuvio isz Amerikos laiszka, 
kuriame klausia manes, kokia 
jo laukia atsakomybe, jei jie 
sugrįžtu namo, už tai, kad 1903 
metais, būdamas priimtas kariu 
menen, t. y. jau po prieiegos, 
paleistas atsisve'kinti su na 
miezkiais, iezbego in Amen 
ka.

Klausiantysis norėtu grižti 
namo, bet nežinąs, kas jam už 
tai butu. E-a Amerikoje ir 
daugiau tokiu pabėgėliu, kurie 
geistu irgi parvažiuoti in tėvy
nė. Kad daugiau apie tai žino 
tu atsakymu duodu per teik 
raezti.

Jeigu koke prasiszalinesis 
nuo kariumenes buna suimtas, 
tai jie tuojau atiduodamas in 
kariumene ir pagal inetatymus 
gauna bausmes nuo 1 iki 4 
minėsiu kaieiviszko kalėjimo. 
Tiek pagal inetatymus. Bet 
paprastai jriseina atsidėti 10- 
20 dienu, o daugiausia du me 
nešiu. Tas sėdėjimas priskaito 
mas prie tarnyboj taip kad 
ilgiau kariumeneje būti nerei
kia. Tankiai esti teip; nakt' 
pasodina in karceri arba teip 
vadinama gauptvach'a, o diena 
atleidžia in kazarme ir mokina 
kartu su kitais naujukais (no 
vobrancais).

Ta’pogi nedidele, galima °a 
kyti, tokia-pat bausme esti ir 
tiem?, kurie pabėgo isz-pat ka 
riumenes, jeigu tik bėgdami 
neisznesza ir neiezgatszina 
valdžios daiktu arba kuo kitu 
neprasikalto.

Tiems pabėgėliams, kure 
nori pate stoti ir atitarnauti, 
reikia dar žinoti, kad tarnavi 
mo pradžia esti visados rudeni 
ir ne vėliau naujuju metu. Del 
tos priežasties geriausia stoti in 
kariumene rudeni, nes jei kas, 
duokim, stotu po naujuju me 
tu, tai ji, žinoma, tuojau pai 
ma in kariumene, bet tarnavi
mo pradžia skaitoma jam tik 
tai nuo pirmojo po pastojimo 
rudens.

Stoti tokiam pabėgėliui rei 
kia geriausia paežiam pas savo 
apskriezio karo virszininka (vo 
jinskij naczalnik) ir, žinoma, 
reikia jau viską pasirengti isz- 
važiavimui in paskirtąjį pul 
ka, nes paprasti tokius arezstuo 
ja ir varo in pulką, jau neleis
dami narni atsisveikinti.

Bet, kas buvo už sienos 
(rubežiaus), tam reikia žinoti, 
kad už kiekvienus, praleistus 

už sienos metus, valdžia reika
lauja užmokėti 28 rubliu. Kas 
jokio tuito, t. y. tavo lauko 
namu, ar užraezytos dalies ne 
turi, isz tokio, žinoma, ežio mo 
kesezio aeiszjieszko: tokiam, 
teip sakant, dovanoja.

Kas, prasiszalines nuo kariu 
menes, sulaukia 39 metu am 
žiaus, to jau suvis neima in 
kari i mene, bet paprastai neima 
jau ir tu, kurie turi 33-35 me 
tus, nes, suprantamas daiktas, 
kas jie per kareiviai-seni vyrai 
tarp jaunėju.

Už pati gi perėjima per šie 
na be pasparto teisia gmino 
(valtcz’am) teismas ir nubau 
džia p įprastai 2-3 paromis in 
ezaltaja arba keletu rubliu 
pabaudos (sztropo).

Andrius Bulota

“Pirmyn”.
I’opularlszkai mokslisz- 

kas litcratiszkas laikrasz- 
tis, iszeina kas ketvertas 
Minersville, Fa.

Iszleidžep. J M Jasiu- 
leviczius ir Co. kasztuoja 
ant 81.50 Adresas.

J. M Jasiuleviczius.
Box 6. Minersville Pa

Szimtas rubliu priežaste 
baisaus atsilikimo.

Gazietoje “Podolin” patil 
pias straipsnis, jog ne senei kai 
me Lopatirce, jampolskame 
paviete, Podolaus gub. ukinin 
kas Ilkov eugryžo namon isz 
jomarko ir parveži 100 rubliu 
už parduotus jauezaius - ir p- 
davė paezei idant paslėptu. 
Pati buvo užimta maudymu ku 
dikio paduotus piningus paki- 
szo po pagalve (paduezka). Pa 
temino tai mažas vaikas 4 me
tu, senus ūkininko, prislinko 
prie lovos, paemi popiereles ir 
sudraski ant smulkiu szmote 
liu. Paregėjo tai tėvas ir savo 
dydeleme piktume nukirto kt 
dikiui galva. Motina kaip ta 
pamate, puoli negyga ant a1-- 
los; szirdi i josios truko, o kudi 
kis geldoje prigeri.

Nužudi 11 ypatų,
Ne toli miesto Janavo, pa 

dolskoje gub. dvare grafo Cho 
lonievskio piktadarei įsižadi 
ceila ezeimyna užžhiret; jaus 
dvaro isz viso 11 ypatų su ke 
leis sveczeis. Toje dienoje už- 
žiūrėtojas parvežė no grafe 
daug piningu del iszmokestes. 
Piktadarei pabėgo.

Lietus
Liepos 26 d. Amaviro mieste 

(Kubanio srytyj) buvo labai 
smarkus lietus su ledais. Pasi 
darės potvynis iszvertes kai- 
kur tvoras ir namu kertes; že 
mesniose miesto vietose van . 
duo užseme namus.

Apie Kiszinevo miestą ilgai 
tverusieji lietus sustabdė javu 
valyma nuo lauko; javai ant 
lauku baigia put. Vyno sodai 
daug nukentejo. Isz Rumuni 
jos pranesza apie baisius lietus 
upu potvynius ir miestu užse 
mimus.
Naujo stiliaus invedinio 

klausimas.
Mokslo akademija nutarė 

pasiūlyti, kad isz visos Euro 
pos butu sukviesta konferenci 
ja, kurioj svarstytu klausima 
apie vieno stiliaus (kalendo 
riaus) invedima visame pašau 
iyj-
Lenku kolonija maskvoje.

Dabar lenku Maskvojoesa 
ma apie penkiolika tukstan 
ežiu. Jie turi czia ineteige kele 
ta draugijų, kurios gyvuoja ne 
blogai. Sziomis dienomis jie 
pradėjo iszleidineti pirma kar
ta Maskvoje laikraszti.

Kunigu perkeliniai
Kaunas. Kun. Raeztutis Juo 

zapas isz Tauragis in Puszala- 
ta kam., kun Krikszcziunas 
Kaz. isz Panemunio in Abe 
liūs kam., dun. Alekna Jonas 
isz Smilgių in Subsczius kam., 
kun. Kemeszys Fab. isz Saba 
cziaus in Vabalninkus kam.

Skapiszkis
(Ežerenu paviete) Keleri me 

tai atgal Skapiszkio su skapisz 
kiecziais lyg, tarytum ir bute 
nebuvo pasaulyj Tik pastara' 
siais metais eme ir jie skarden 
ties, kad pasaulyj gyvena. Eme 
skardentie3, pirmu-pirmiausiai 
ruoszdamiesi apie monopolius. 
Pasirodo laikraezcziuose viena 
kita, treczia žinia, kad Skapisz 
kio miestelyje su monopoliu 
apsidorota: ifzvogta arba isz- 
daužyta Apskritai rmant-jau 
isz senesniu teiku’jie neturiezir 
dies ant degtines, nori vis ja isz 
naikinti, pabaigti, bet vis nei 
veikia. Ir dabar dar jei tik esti 
koki atlaidai miestelyje, dažnai 
pamatysi arszius degtines prie- 
ezus, miestelio gatves bematuo 
janezius. Teisybe sakant, ap 
kalbecziau skapiszkieczius. va 
dindamas juos girtuokliais' bet 
ne pritinka jiems ir blaivinin 
ku vardas, o kad daugumas isz 
burnos degtines nespjauna tai 
tikra tiesa. Kunigu platinamo 
,i blaivybe nelabai tevyksta: 
n blaivybe mažai kas tesiraszo 

ir terpinsirasziueiuju atsitin 
-ka kad geria blaivyben insira 
zymo magarycziaie. Yramieste 

>yj pastatytas dar vyskupo Va 
lanczius laikais Blaivybes kry 
žius atminimui, kad skapiszke 
nai buvo megine mesti degtine 
gere. Dar ir dabar tebekyfzo 
isz kryžiaus muro buteliu gurk 
nai. Kai dabar žmogus žiuri, 
tai skapiezkenams dar ne vie 
nas toks kryžius prisieis pasta 
tyti, kolei nustos degtine gere.

Gataucziai.
(Czipenu valscz, Panev. 

pav ) Gatau ežiuose liep. men. 
isz 14 in 15 nakezia sudegė 
Braždžiu visos triobos, iszky 
rus klojima, visi rubai ūkio pa 
dargai ir gyvuliai.

Bekijava.
(Szianliu pav.) Liepos 26 d. 

sudege medine bažnytėlė, dar 
1657 m. vyskupo J. Karpio 
pastatyta.

Salakas.
(Zarasu pav.). Liepos men , 

4 valanda po pietų ieztiko dide 
lis gaitras.i Sudege apie 120 
triobu, ju tarpe 2 žydu sinago 
ges. Dauginus 50 szeimynu pa
siliko be pastoges, o kiti ir be 
duonos kąsnio. Viskas tai pasi 
dare per žmonių neatsarguma 
su ugnimi. Nelaimingas mus 
miestelis, nėr tu metu, kad ne 
butu buvę gaisro, ir mažmožiu 
niekados nepasibaigia. Pernai 
sudege apie 50 triobu, szimet 
ir vėl atnaujino. Teip kad 
miestelis pasiliko suvisai bied- 
nas; geriausios triobos visos 
beveik iszdege.

Varnėnai.

ISZ BOSUOS, LIE* 
TUVOS IR LEN

KIJOS.
Spaudos laisve.

Nuo sausio ligi Pepos men. 
sz. m. uždengta 44 laikrasz 
ežiai. Tarp ju 32 rusu laikrasz 
ežiu, 7 lenku, 3 gruzinu ir 2 
t .toriu. Isz miestu pirma vieta 
užima Peterburgas, kur suetab 
dyta 16 la>kra=zcziu. Antra- 
Maskva, sustabdyta 10 lai- 
kraszcziu. Be to pinigais nu 
bausta 78 laikraezcziai, ant 
'39950 rubliu. Czia irgi pirma 
vieta užima Peterburgas-14 
nubaustu laikraszcziu. Antra 
Maskva-12.

Puikus pavyzdėlis vieszpa 
taujanezios pas mus spaudos 
“laisves!...

Ypatinga bausme.
Kaukazo, kraszte, Szneka 

sodžiuje kas žin kas užmu?ze 
viena kareivi. Idant usekti, 
kas užmusze kareivi valdžia 
nubaudė visa sodžių; pastate 
jame 800 kazoku, po 4 in kieK 
vienus namus, ir liepe juos 
maitinti.
Naujas Lenkijos general 

gubernatorius
Eina gandas, kad Lenkijos, 

general-gubernatorius, Skalo 
nas gauna augsztesne tarnyste; 
jo vie’on busiąs paskirtas Kali 
szo ir Petrakavos laikinis gen.- 
gubernatorius, generolas Kaz 
nakovas.

Gyva tarp negyvu
In Odesos ligonbuti buvo at

vežta sunkiai serganti mergai
te. Ligonbutyje ji visiszkai nu 
silpo, ir gydytojas, gerai nepa 
tyres, liepe nuneszti ja in kop- 
lyczia, kur guli lavonai. Ateju 
si jos atlankyti sesuo ir radusi 
ja nebegyva, eme balsu raudo 
ti prie jos kūno. Tuotarpu “mi 
rusioji atbudo ir atsisėdo.” I z 
gastis abieju seserų buvo neap 
sakomas.

Maistas kariu menei -
Vilniaus kariumenes mais 

tui kasmot iszeina: 950 p. ru 
giu 920 p. invairiu miltu, 200 
p. avižų. Lig sziol karo inten
dantai (valdininkai, kurie ru 
pinasi maisto pristatymu) vis 
tada pirko nuo dvarininku ir 
ūkio draugijų. Szimet nutarta 
pirkties isz valetiecziu ir ju 
ūkio rateliu. Intendantu virszi 
ninkas kreipėsi in Vilniaus gu 
berbernatoriu, kad szis insaky 
tu žemiecziu virszininkams pa 
lengvinti pirkimą.

Ant pardavimo.
Biznis su ark’leis;- Du ar 

klei, riginas, Spring wagen ir 
anglinis vežimas. Priek tam 
pleszkes darbines ir del ilgino. 
Dasižinokite po adresu, (oi oj) 

Mr. John Kuckel, 
215 E. Center St.

Shenandoah, Pa.

Isz Lietuvos.

(Vilniaus pav). Szioj vietoj 
eina baltarus u ir lietuviu rūbe 
žius; vietiniai lietuviai gerai 
kalba baltarusiszkai. Senieji 
dar tebekalba lietuviszkai, jau 
nieji gi- jau vien baltarusisz 
kai Baltams ii ir lietuviai gyve 
na tarp saves kaip broliai; kai 
kurie net nemoka atskirti, ar 
jie baltarusiai ar lietuviai.

Žemaicziu kalvarija.
(Tebziu pav ). Ant atlaidų 

suvaživo daugybe net isz toli 
mu Lietuvos kampu. Kaip pa 
tyriau, didelis būrys bažny 
ežios velavomis atvykęs net 
R.dviliszkio (Szauliu pav). 
Seneliai Kalvarijos gyventojai 
sakosi niekad savo amžyje 
czion dar tiek žmonių nemate. 
Veliausatvažiavusieji nebeitilp 
darni m miesteli, turėjo su veži 
mais nakvoti per 1 ir 2 varstu 
nuo miestelio teko matyt keletas 
ne begyvai nuspaustu žmonių.

Vilnius.
Sul'g valdžios aprokavimo 

Sausio 1 d. 1908 m. Vilniuj 
buvo 174 291 gyventojas.

Balbieriszkis-
(Senapiles pav ) Balbkriez 

kio miestely sankrovų yra dau 
gybe isz ju 2-lietuviu. Laik 
raszcziai ir knygos mažai prasi 
platinę. Užtat smukliu 9 ir 
monopolis.

Szirvintai.
(Vilniaus pav). Liepos 30 

d. ledai iszdauže javus ant 
400 desz’mtiniu.

Molėtai
( Vilniaus pav.) Liepos 29 

d. Maletuose iszdege 16 namu.
Yiekszniai.

(Sziauliu jtav.). Bus sunkus 
metai. Nuo-pat pavasario tik
ro lietaus nebuvo. Praeina ir 
jaunas menuo, puczia ir vienas 
ir kitas vejas, slankioja dangų 
mi debesėliu,- o lietaus kaip 
nėra, teip nėra. Karsztis toks, 
kokio senieji žmones nebeatme 
na. Pavėsyj diena 33 laipsniai 
szilumos; -naktie dėlto vesios- 
13-15 laipsniu szilumos.

Dobilai czia sėjama viena 
Karta plaunamieji. Kas nenori 
kad in pelus sutrupėtu, tie ve 
ža naktimis, Dobilai užaugo vi 
dutiniai. Sz’enas taip yra trum 
pas, kad vos ne vos in krūva 
galima subraukti. Vežant rei
kia saugoti, kad nusubirtu, yt 
sieczka.

Daržoves baigia džiūti ir 
nykti. Kur ankstybos vasaro 
jus dar puse bėdos- iezveizi vi 
dutiniszkai; veluostaeis-prie 
žemes, kalba, kad vargu jie 
beiszplauksias. Bulbes i,z dar
žu jau pradeda valgyti, nors 
dar nedideles tebera. Visas ap 
linkiniu ūkininku ežiu metu 
turtas- tai apygeriai rugiai.

Isz apylinkes miszku dieno 
mis per kelias vietas matyti du 
mai verezianties. Naktimisoras 
persisunkės degėsiais. Ar misz 
kai dega, ar fzeip jau durpiu 
balos, Liepos 13 d. nudege kai 
mas ant Akmenės linko.

Tokie- pat orai ir metai 
apie Tirkszliue, Mažeikius, Pa 
pile, Pryszkius, Akmene, Lee 
kava, Laižuva ir aplinkui.

Simnas.
(Suv. gud.), Nodelioje 19 

liepos Simne buvo suszaukta 
dvi sueigos: parapijine ir vals 
cziaus sueiga. Parapijine suei
ga buvo suszaukta, kad nutar
ti kokiu budu surinkti 3000 
rb. Simno szpitoles pastaty
mui. Klebonas sav valiszkai, 
be parapijonu sutikimo jau 
pradėjo statyti nauja szpitole, 
bet pavieto virezininkas parei 
kalavo kad butu suraižytas pro 
tokolas (nutarimas) apie tai, 
kad parapija sutinka pavesti 
savo žemeisžpitolei ir tuo tarpu 
užgynė toliau szpitole statyti. 
Musu klebonas visuomet sziteip 
elgiasi: reikėjo aptverti szvento 
rius, klebonas nieko nesakyda 
mas parapijonams aptvėrė, o ve 
liau paskyrė užtai tiek pinigu, 
kiek jie norėjo o parapija tu 
rejo sudėti. Taip turbut ir su 
szpitole mane klebonas pada 
ryti. Už taigi žmones, susirin 
ke ir pasikalbeje, tarp eaves 
nutarė, kad jiems tokia bran 
gi szpitole visai nereikalinga

Raseiniai.
Szienpiute užbaigta giedram 

orui esant. Szieno ir ezeriamu 
ju žolių derlius vidutinis. Szie 
nas labai geras. Prasidėjo ru 
giapiute. Pastaruoju laiku kai 
tra nadave rugiams nunokti ir 
grudai nepilnai iszplauke. Der 
liūs menkesnis už vidutini. Va 
ašarojus nupliko, bet gal po 
paskutiniu lietu pasitaisys.

CHICAGOS DELEGATU 
SUSIRINKIMAS.

Rugpiuczio 3 diena sz. m. 
lietuviezkos szv' Kryžiaus pa
rapijos svetainėje invyko Chi 
cagoe delegatu, XXIII S L.R 
K.A. seimo, susirinkimas. Pir
mininkavo K. Stulga. Kalbėta 
apie buvusi seimą ir jo didi ne 
nusisekima, o paskui apie Susi 
vienijimo prezidento, kun. Ku 
dyrkos, ant protesto “atsaky 
ma.” Vienam delegatui paminė 
jus ir perekaiezius Kun. Ku- 
dyrkos “atsakyma”, užgimė 
juokai, o paskui rugones ant 
prezidento tokio pasielgimo. 
Mat netik juokingai ir pažemį 
nancziai delegatams atsakyta, 
bet atsakymui da nepasinaudo 
ta organas “Žvaigžde”, tik at
skirtos korteles.

Delegatas ir aukezeziausiojo 
teismo sąnarys p. Marcinkevi- 
czia asztriai kaltino kun. A. 
Miluką už toki jo sauvaliszku 
ma seime ir patarė visiems de 
legatams ir abelnai visiems Su 
sivienijimo sąnariams laikyties 
vienybes ir kogreieziausia su 
gri luti dabartine Susia. virszi 
ninku, spmliutiszka tvarkos 
būda. Prieezingai-gi musu gar 
bingoji organizacija ar vėliau, 
ar ankezeziau turės griūti.

Delegatas K. K. Pocius pla- 
ežiai aiezkino apie kun. Kudyr 
kos atsakyma ant koreziukiu 
ant galviu: “Atsakymas P. Po 
ciui ir Co. Chicagos “Katali
ke”. Pasirodo, kad niusu ir kuo 
pu protestai ignoruojami.

Susivienijimu garbes sana 
rys gerbt, kun. Kracziunas pre 
zidento kun. Kudyrkos ta “at 
sakyma p. Pociui ir Co.” pava 
dino nesubrendusiu darbu ir 
inesze griesztai pareikalauti 
pas kun. Kudyrka, kaipo prezi 
denta ir pas kaeieriu p. Radze 
vieziu iszdo atskaitos su ma 
žiausiomis smulkmenomis, pra 
dedant nuo XXII seimo, laiky 
to pernai metais Worcerter. 
Mase, ligi XXIII seimui.

Apveizdos Dievo parapijos 
klebonas gerb. kun. Steponą 
viezia patarė atsiszaukti da sy 
kiin visas Susivienijimo kuo 
pas ir paraginti anas nesiusti 
centro kasienui pinigu, jaigu 
neduodama reikalaujamu in- 
plauku ir iszlaidu atskaitos.

Delegatas p. J.M. Tanane 
vicia paaiezkino, kad pinigu 
kuopos negali pas save palaiky 
ti, kadangi neužsimokejusios 
kuopos gali but suspenduotos 
ir tuokart neiezvengtinai Susi
vienijimas griutu, o draugo ga 
lėtu prapulti ir visas Susiveni- 
jimo turtas.

Paskui kiti delegatai apie 
kitką kalbėjo.

Po trumpu diskusijų patirta 
kad kuo. Milukas kasinėtai sei 
mus atlikinėjo tik savo didesnei 
materijalifzkai naudai ir isz 
Susivienijimo iszdo sau vienas 
trauke ir trauke pelną, pertat 
jau net ir atskaitų nesuvedama 
kaip reikiant. Taigi paliekant 
visokius reikalavimus tolesniai 
szitame susirinkime pareikalau 
ta vientik iszdo atskaitos. Ir 
taip:

Susivienijimo prezidentas 
kun. Kudyrka, kaipo virsziau- 
sias organizacijos virszinin 
kas turi pasirūpinti arti
miausiame organo 1 Zv.” nu- 
meryj iszduoti atskaita, prade
dant nuo XXXII seimo ligi 
XXIII seimui, laikytam Chica 
gos melste. Pirmiausia,kiek bu 
vo iszde pinigu pradedant XX 
II seimą, o paskui užduoti at
skaita net ligi XXIII seimui 
už kožna menesi skyrium su 
mažiausiomis smulkmenomis. 
Kadangi knygos centro vyriau 

sybe vedamos, tat tas nesunku 
bus trumpane laike padaryti. 
Taigi kiek tada ir tada inplau 
ke pinigu ir nuo kuriu ’kuo
pų ? Kien inplauke skyrium tu 
pusdoreliu, už kurtus sąnariu 
ezeimynose laikrasztis negauna 
mas. Kiek suplaukė tautiszku 
centu etc.? Paskui su smulkme 
norais duoti atskaita iszlaidu: 
Kiek, kada ir kam posmertiniu 
iszmoketa? Kiek iszmoketa cen 
tro virszininkams algos? Kiek 
iszmoketa kun. Milukui už 
siuntinėjimą organo atskynum 
kožna menesi (paduodant ir sa 
nariu skaitliu) ? Kiek ir kada 
iszmoketa “Žv.11 spaustuvei už 
paszalinius darbus ir už kokius 
darbus? Ant galo pridurti kiek 
pas kaeieriu pradedant XXIII 
seimą, buvo pinigu ant ranku, 
kiek bankoee ir kokiose Lan
kose. Toji su smulkmenomis 
atskaita turi but patvirtinta 
locnais centro vyriausybes pa- 
raszaie ir jos kopija artimiau
siame organo “Žv.” numeryj 
visuomenei apsKelbta. Pate- 
gi atskaitos originalas tur but 
pas Susiv. prezidentą kun. Ku 
dyrka, kaipo svarbus mus or 
ganizacijai dokumentas, sude 
tas ir perstatytas ateinanezio 
seimo tam tikrai komisijai.

Reikalaujama atskaita turi 
tilpti organe ne vėliau 28 d. 
Rugpiuczio sziu metu.

Priegtam nutarta szito susi 
rinkimo ir nutarimo kopija nu 
siusti Susivienijimo preziden 
tui del greitesnio reikalavimo 
iszpildymo, arganui “Žv.” del 
apskelbimo Savo skiltyse ir 
praszyti visu kitu lietuviszku 
laikraązcziu paantrinti.

Tegul kuopos tuos dalykus 
gerai apsvarsto ir tegul prie 
musu szito reikalavimo prisi
deda. Nes jaigu jau nenorima 
duoti Susivienijimo atskaitos, 
tat turbut jau ir “vilkas sotus 
ir oszka cziela”. O gal Susi
vienijimas turto visai neturi 
jokio? Juk kelinti metai kun. 
Milukas su vjskuom gaspado- 
nauja. Visi tat pareikalauki
me dabar knygų rokundu, bet 
su smulkmenomis reikalauki 
me. Negavus mums per orga 
na rokundu, tuokart bus ki 
toks reikalas.

Po nutarimu pasiraszo:
Kun. M. Krauczunas, szv. 
Jurgio K. parapijos klebonas, 
Kun. E. Steponavicze,

Apv. Dievo par. klebonas, 
Kun. J.Cis, Apv. Dievo par. 
vikaras.
Už visus kitus Clrcagos dele 
gatus pasiraszo:

K. K. Pocius, raszt.
1302 Chamber of Commerce, 

Chicago, Ill.

Lietuvi mokykis angliszkai; 
kalbėti, raszyti ir skaityti. Jei 
gu tamsta mokėsi angliszkai 
kalbėti, tai gali darba geresni 
gauti ir tapti turtingu. Asz isz 
mokinsiu kožna viena in trum 
pa laika Angliszkai kalbėti, 
raszyti ir skaititi, lengvu budu.

Reikalauk tai szendien infor 
maciju uždika, kaip galima isz 
mokti angliszkai, per paczta, 
kalbėti ir raszyti Pridedamas 
už 8 centus stempu adresuok, 
teip: (89 o?)

W. Jerominas
917-33rdstr. Chicago III.

KOZNAS KASZO GKOMATAS.
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 popieru viena tuziną.

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

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.



Iszejna kas Utarninka Ir Petnicza - fc. -_ 
PRENUMERATA KASZTUOJE: 

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

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

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda”
AMEB1KE ANT METO................ ............... fl,00
ANGLIJĘ.....-.....................................-............ 7 ah
P3CSU8............... ..........—...................... 7 mr
tfONSIJK.....—.........................._........  81,50

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

AMEBINE....... .................. ............................... |3,00
BOSNI J E................ ................... ......................  84,50
ANGLIJOJ................................. ...................... įų 8h

Pl iek tam pilnai užsimokeja 
akaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kalendori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY 

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

FUNDATORIS
Apraszirnas isz TiKro 

AtsitiKirno.
PERDEJO F. W. S. B.

— O tairakalie! o tai szrnu 
torius!- tankei kalbėdavo se 
nas Virviue, kada žmonis skun 
dėsi ant papildytu piktadaris 
ežiu jojo sunaus Tamoszelio.
- — Tai sakote, jog tai jisai 
padare?

— Tai-gi jisai, juk žmonis 
mate jin, pastatisiu sviedkus 
tiek, kiek norėsite!

— Na, na!- lingavo su gal 
va Virviue.-Buvau ir asz szmu 
toriu kada buvau jaunas, nes 
matau jog mano sūnelis mane 
davijo savo ezposuosia.

Del apmalezinimo nuskriaus 
tuju kalbėdavo:

— Tegul tas rakalis tik su 
sugrįžta namon, jau asz jam 
už tai užmokėsiu!

Padarydamas koki ezposa, 
sugriždavo Tamoszelis namon 
kaip avinėlis. Ne žinojo kaip 
jin tėvas pryime, o tarnai ker 
szino jam ba ir jiems davėsi 
gana in ženklus. Nes tėvas re 
gedamas malezei sėdinti savo 
sūneli, ateminejo jam piktumą 
ir tik klausdavo:

— Ka tu sunela vela ezen- 
dien padarei?

— Asz? nieko,-praszau tė
velio.

— Nieko? na, meluosi teip 
ilgai, pakol tave kas ne su 
ras ant karezto darbo ir ne su 
laužys kaulu. Tada neužsiepir 
si.

— Ar asz kvailas duotis su
gaut?

— Na, na, ąteis laikas- o ta 
da ne ginsiu tavia, atsimyk.

Ant tokiu bausmių baigėsi 
pasikalbėjimas tėvo su sūnum 
Kaip-gi galėjo bartis ar baust 
Tamoszeli, vienatini sunu Vir 
viaus ? O kad darydavo szposus 
žmonių, tai kas pikto? Jaunas 
da yra, tegul linksminasi. Už- 
musz kam karveli, nukirs su 
kirviu katei koja arba szuniui 
uodega,- juk tai tik szposelis. 
Ar-gi tai visos kates turi be 
giotie aut ketuiiu kojų?

Rudens laike surinkdavo Ta 
mukas kasztonu, o kada pra 
dėdavo kurt pecziu mokslaine- 
je, mėtydavo juos in pecziu. 
Laike mokslo, kada kasztonai 
indegdavo o pradėdavo trukt 
ir garsei. szaut. Vaikai persi 
gasdavo o mokytojas akie iez- 
versdavo,- temindamas in pe
cziu, dažinot kas ten darosi.

Vienas tik Tamukas juokėsi 
savije i-»z savo szposo. Jau bu 
vo gerai inprates prie savo szpo 
su, per tai gerai paslėpė pėdas 
savo darbo. Mine ant jojo, nes 
niekas ne galėjo kaltes jam už 
metinet,

Menesije gruodžio, kada var 
pai skambino ant rarotų, nuda 
ve Tamukas jog ejna in bažny 
ežia. Vienok nubejo prie moks 
laines ir pradėjo gareei barez- 
kyt in duris mokitynio. Staigai 
paszoko senukas nog savo guo 
lio ir klausė kas ten? ko nori? 
kas pasidarė? Ne gavo jokio 
atsakymo,- ne buvo nieko. Ta 
mukas pasislepiąs lauke pakol 
mokitynis vela ne atsiguls, ve 
la pradėjo barszkyt. Bet senu 
kas ne atsigulė tik lauke, o ka 
da tasai vela pabarszkino, tuo 
jaus atydare langa ir pamate 
bėganti Tamuka.

— Palauk tu rakali, kada

ateisi in mokslaine asz tau pa 
barszkysiu kitur,- szauke.

Nusimynes Tamukas parejas 
namon, apsakė tėvui grasinama 
mokytinio, už toji barezkinima 
Tėvas pamislinias, sėdo prie 
stalo ir iszdrukavojo didelėm 
litarom ant popieros žodžius: 
“Czionais ne vale barszkyt!” 
Taja popiera prisiuvo Tarnu 
kui ant užpakalio.

Kada mokytinis paszauke 
Tamuka ant rytojaus užmokėt 
už vakaiykszczia barszkima ne 
mažai nusistebėjo kada parege 
jo popiera. Pažinojo gerai ee 
ni Virvių, jog tasai už maža 
daigteli atkerszindavo, per ka 
atleido kalte Tamukui.

Kuom senesniu buvo Tarnu 
kas, tuom daugiau darydavo 
daugiau szposu o ne buvo kam 
jin už jojo darbus nubaust Mo 
tina, gera motere numirė jau se 
nei, tėvas buvo teip insimilejas 
in savo sūneli, jog visas kattes 
dovanodavo. Jago blede būda 
vo didele o vaitas liepdavo už 
mokėt, tai Virvius užmokeda 
vo noringai idant tik sūneli ne 
baustu, o Tamulis da labiau 
insidrasindavo. Kur tik atsitik 
davo kokia klasta tai žmonis 
ne reikalavo jeszkot.piktadario 
toli, žinodami isz kalno jog tai 
darbas jauno Virvuczio.

Buvo tai puiki diena mene 
sije Gegužes. Tamoszelis nede 
los diena iszraginejd paukszte- 
lem kiauezus isz lizdo. Daryda 
vo tai kada da buvo kvailu, ir 
dabar dare kada jau pabaigė 
17 metu, jojo szirdije radosi di 
kūmas o daugiausia džiaugda 
vosi kada galėjo kam padaryt 
kokia klasta. Negalėdamas da- 
grist žmonių, dagirsdavo žvė
rims.

Sėdėdamas ant aukszto ar 
žuolo, pamate kaip žemai 
vaikszcziojo kuningas. Matyt 
jog po piet iszejo ant pasi 
vaikszcziojimo. Kur ejna?- už 
klausė pats save Tamukas....

Tykei nulipo nog medžio ir 
ėjo paskui kuninga. Prabas 
ežius ėjo tiesiog prie kopliezai 
tęs kuri stovėjo ant kalnelio o 
truputi toliaus plauke upe. 
Žiurėjo in visas szalis, gereda 
masis puiku perstatimu. Po 
tam iszeme rakta atydare kop- 
lieziuke inejo in vidų.

Tamukui perejo velniszka 
mislis per galva. Da .nog laiko 
ėjimo in mokslaine nekente 
prabaszcziaus, kuris ne karta 
gerai kaili jam iszpere, Saugei 
iezbego isz krumu, inbego in 
koplicziuke, o kad buvo basas 
kuningas ne iszgirdo jin sėli 
nanti prie jo. Kada radosi ga
na arti, pagriebė prabaseziaug 
skribele ir lazdele iszejo isz kop 
licziukes. Kuningas nusistebe 
jo labai, iszgirdes jog kas tokie 
iszejo isz kopliezukes nepasi- 
meldes ir tam pacz'ame laik pa 
regejo kaip kas tokie uždaredu 
ris ir užrakino su raktu. Paky 
lo nog vietos staigai, nori durie 
atidaryt,-buvo užrakytos. Prie 
pagialbos kėdės, atidarė maža 
langeli, reke ir szauke pagial
bos, nes niekas neatsiliepinejo,

Tamukas tuom kart nubėgo 
prie upes ir kur buvo giliausia 
padėjo kuningo lazdele ir skn 
bele ant kranto. Tegul žmonis 
mielina, jog prigėrė, o tuom 
kart tegul kuningas numirezta 
isz bado koplieziukeje. Nuei 
džiaugės isz savo darbo, eugri 
žo in kaima, apsirėdė ir nusida 
ve su kitais ant mojinee noba- 
žanetvos in bažnyczia.

Perskambino jau antra kar 
ta, zakristijonas užžibino žva
kes prie altoriaus, o draugiete 
ražanezine laike uždegtas žva 
kės rankoje. Kožnas tikėjosi, 
jog jau, jau, bile valandėlė at 
sidarys duris zokirstijos ir pare 
ges iezeinanti kuninga. žmo 
niu pilna bažnyczioje, kožnas 
lauke, kada pasirodys kunin 
gas. Tuom kart kaip ne matyt 
kuningo teip nematyt.

Nubėgo zakristijonas in kle 
bonija, daži.iojo vienok gaspa 
dynes, jog kuningas nneidave 
ir girre paeivaikszcziot, nes da 
nesugrįžo. Gal ant kelio ap 
sirgo ?

Leidosi keli žmonis in giria; 
o žmonis iszejo isz bažnyczios 
visaip pradėjo kalbėt apie din 
girna Kuningo. Zakrastijonas 
užgesino žvakes o ir ražanezi 
ne draugyste.

Girre tuojaus radosi už kai 
mo, jeszkotojai tuojaus ir su

grižo. Tiejeika ėjo pirma nesze 
kuningo lazdele ir ekyrbele. 
Apsakė žmonim jog tuosius 
daigtus rado prie upes. Gal ku 
ninga ir užpuolė pleszikai, už 
musze inmete in upe.

Pasidarė riksmas ir verks 
mae žmonių. Visi milejo savo 
prabaszcziu ir visi gailėjosi la 
bai Vienas tik Tamukas sprin 
go nog juoku kada kiti verke. 
Džiaugėsi jog jam klasta gerai 
nusidavė nes niekam to neparo 
de.

Kada žmonis jau in vales pri 
siverke, nuėjo velain bažnyczia, 
uždege prie kožno altoriaus po 
dvi žvakes ir pradėjo giedot 
“Aniolas Dievo” už dusze savo 
milemo prabaseziaus.

Sztai staigai ir netikotinai 
pasirodė bažnyczioje numiru 
sias kuningas. Persigando ant 
kart parapijonai ir nustojo gie 
doja. Pasidarė tikumas. Ku 
ningae apsakė visa savo ateiti 
kyma ir kaip jin iszvalnino isz 
kopliezaites girinis tarnas isz 
girdias jojo szaukima.

Nuludimas persimainė antį 
džiaugsmo. Norints kuningas 
ne mate piktadario, nes visi 
tuojaus mine ant Tamuko, ku
rie stovėjo po vargonų.

Žmonis sugrįždami namon, 
apsakinėjo vienas kitam ateiti- 
kyma ir garsei kaltino Tarnu 
ka. Iszgirdo tai senas Virviue 
ir eusirupino labai, jog be jo 
kiu davadu jojo sunu teip kai 
tina. Už tai stojos ant kelio ir 
paszauke m praeigius.

— Gaepadorei! Duodu jums 
žinot idant uždaritumet jueo 
tertas apie mano sunu, jago ne 
pagavot ant karezto darbo. 
Kas da drieju minavot, tam 
dantis iszmusziu ir da paezauk 
siu in suda už nupleszima ežio- 
ves!

Po tokiam kerszinimui užty 
lo visi. Virvius buvo turtingu 
gaspadorium, turėjo drutus 
bernus, o per tai pajiuetu ne 
vienas jojo atkertz:ma. O ir 
daug tokiu buvo, ka buvo jam 
skolingi, per ka erzint jin bu 
tu ir pavoyngu. Nes daug to 
kiu buvo ka tikei kalbėdavo: 
Tamukas uždare kuninga kop 
liczaiteje, ba mate jin kaip po 
piet nusidavė in girre.

Kuningas daug kartu pris 
mindavio Virvių kaltes sūnelio 
ir jog Dievas jin už tai sunkei 
nubaus. Dievas baudže tokius 
tėvus už pikta iezauginima vai 
ku. Lingavo Virvius su galva, 
nes kuningui ne tikėjo. Juk 
jam geriauee pasivedė yisam 
kaime. O kad sūnelis sau tru 
puti pasilinksmys, losz isz ka 
žiru arba padarys kam skilę 
galvo, tai turi už ka o ir skilę 
gali su kuom užlopint.

Greicziau atėjo bausme ne 
kaip kuningas pranaezavo. 
Birželio menesi buvo neiszpasa 
kyti karszczei o po juju nupuo 
linejo ledinei szturmai iszmu 
ezinedami laukus. Po tam per 
kūnai nupuolinejo ir žaibai. 
Žmones žegnajosi uždarydami 
langus ir durie pasislėpdami 
in Kampelus kur mažiausia ra
dosi trukio.

Ant kart pasirodė ugnis ant 
grineziu Virves. Perkūnas už 
dege tvarta. Pakol tarnai gale 
jo iszvest givulue, jau visas 
tvartas buvo liepsnuosia. Nog 
tvarto ugnis perejo ant kluo 
no o isz czionais ant grinezios 
Norint lietus nupuolinejo kaip 
isz caberio vienok dege viskas 
kaip skiedros. Api iszgialbeji 
ma ne buvo ka ir kalbėt.

Vakare ant vietos puikiu na 
mu szaltisziaus Virves, radosi 
tik krūva pelenu ir degusiu.

Pasikasė galva etnas Vir 
vius. Iszrinko jin sau Dievas 
už afierini avina visam gmine, 
nes ne pasiduos! Juk buvo uža 
si kuravojas namus, užtai vela 
turės už ka statyt naujus. O 
pastatys da geresnius ir puikes 
mus.

Dikas pasigirymae! Akseku 
racije buvo ne didele, per ka 
neužteko ne ant materijolo. 
Atėmė nog žmonių visas sko
las ka turėjo ant žmonių, nes 
ir tai neužteko. Uradzojei ne 
ka užderėjo o api puikesnius 
ir geresnius namus ne buvo ne 
ka kalbėt turėjo pastatyt men 
kesnius.

Prie statymo senas Virvius 
daug pats dirbdavo, idant ka 
nepigiausia iszeitu. Tamukas 
ir sukosi api statima, nes teip 
isz ne noro rodos ne prie jo tas 
prigulėjo. Rūpinosi tuom tė
vas ir ne karta jam tai primi 
ne. Nes buyo tai už vėlu.

(Toliaus bus.)

Bridžeporte du draugai in kar 
czema užėjo,

O kad buvo isztroszkia tai ger 
ti norėjo.

Iszmauki po czierka guzutes, 
Žinoma, degtines,

Tuojaus ir alaus po skuueri, 
Godžei ižsigeri.

Da ir kitas ta pati užtrytayo, 
Na ir smagumą gavo.

O kad girtavimas ant visko 
stūmė, 

Kada jau buna ne razume, 
Tada ir drąsą atsiranda, 
In kur ne reike, landa.

In kur sutari ėjo, 
Bet klaida turėjo;

In duris ne barszkinia inejo, 
Stuboje su kūdikiu motere sė

dėjo.
Pradėjo api motere tupinėti, 

Vyras moteres parėjo, 
O cze sveczei ne praszyti! 

Vari sveczius szelauk
Ir pagriebiąs revolveri norėjo 

szeut!
Tuojaus vienas per duris iž- 

bego,
O kitas jau ne spėjo;

Ant keliu puoli ir rankas su
dėjo, 

Mikcziodamas persipraszinejo!
■ Tas nieko ne dari, 
Tiktai kaip szuni iszvari, 

O-gi viruezei baime turėjo, 
Jog per nedele lovoje gulėjo.

Oi tu sportai, sportai! 
Mat kaip kaili inkiszai. 

Buvo tai varduves Onos, 
Ant 26-tos dienos parengtop;

O kad musztyniu ne butu,* 
Likosi palycmonas pakviestu, 

Geri ka nodaugiause, 
Bovijosi ka nogražiause, 

Kada palycmonas biznio ne 
turėjo, 

Palikins besieda iszejo.
Sztai sportelis pradėjo kimbt 

prie kitu, * 
Sveteliu ne kaltu.

O-gi kaip keli susitari, 
Sporteliui kaili iszperi. 

In kita ruimą insitrauki, 
Badai ir kelnes nutrauki. 

Kad davi, tai davi, 
Paskui duris atidari 

Ir laukan staeze galva iszvari.
*■ W ■ *

Žmogelis kiek piningu prasi- 
mani,

Na ir karezema nupirkt užsi- 
mani;

No angliko suderėjo, 
Nupirko ir szinkuot pradėjo. 
Kostumeriu turėjo ne mažai, 

O ir biznis ėjo gerai;
Buvo žmogelis gabus, 

Turėjo gerymus gerus.
Ii vaikus suaugusius turėjo, 

Tai žmogeliui nieks ne rūpėjo.
Nes dydele nelaime užėjo, 
Jo paeziule labai gerti pra

dėjo;
Po grinezes trankėsi, 

Piningus ir buteli nesziojosi, 
Ar-gi tai ne beda? 
Ar gi tai ne geda?

Vaikai matydami, jog nege
rai,

lu platu Amerika padari ma 
kalni!

Ir ka dabar žmogelis padarys, 
Ar da bizni varys?

Ne, negali, 
Turi bizni mest insali, 

Ba ne teks nieko, 
Ne sveikatos ne visko, 
Teip einasi su bobom, 
Saluniukem nelabom; 
Jagu toki bizni daro, 

Tai vyrą isz biznio iszvaro.

PLUKEI APDARUOS

MALDA KN1GOS
>10.4701 Aukso Altorius ekurinto 

apdaro, apkaustitos ir auksinti kn 
užtai, apwalais kampais. $1.0( 

<0. 4705 Mažas Naujas A ukso Al 
tori US skariniu apdariu, apkausti 
tos ir auksuoti krasztai su apwalaii 
kampais . . . §1.0<

\’O.4702 AHdMO Altorius szagriiw 
ak u rojo apduritos, aptvali kampai 
auksinti kramtai, lavai puikei ise 
marginta »u auksinėms kwietkouu 
labai puiki kningele $1.2*5

Vo.4703 Aukso Altorius minkai 
apdarai, auksinti krasztai ir apwali 
kampai, auksuotas kričius, pamazat 
ir puikei isz.marginta . $4.5^

No.4700 Aukso Altorius apdarita 
■u baltais sloniaus kaulais, puiku* 
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabrid 
medalikai* anĮdenougeliu, au 
frrmtĮlĮ.

KUR BUNA.
Mano dede Petras Sadauskas isz 

Vilniaus gub. Traku pav. Varėnos 
volost. Praszau atsiszaukti ant adre- 
0! (Z.9 “O

Mr. Wm. Kalanta,
105 Bond st., Elizabeth, N.J

Mano tėvas Bronislovas Kunpike- 
viozius isz Kauno gub. Huseinu pav. 
kaimo Szveikszcziu 19 metu Ameri- 
ke. Praszau atsiszaukti aut adreso:

(OL °0
Mr. V. Kunpikiavioz,

1275 Wilbur St. Scrauton, Pa

Mano brolis Jonas Ramanauskas 
4 metai adgal buvo St Louis, buvo 
pasidavęs John White. Paeina isz 
Kuuno gub. Raseinu pav. Girkalnio 
par. Praszau atsiszaukti ant adreso:

(Oi o»)
Mr. Geo. Ramauskas,

1312 S. American St.
Philadelphia Pa.

Pajieszkau apsivedimui, Naszles, 
be vaiku arba merginos, no 80 iki 35 
metu sennmo. Asu esu naszlis. Atsi 
szaukit ant szito adreso: (£9 o;)

Mr, M. Gustaitis,
37 Berlin St. Chicago, 1’11.

Pajieszkau apsivedimui merginos 
no 19 iki 25 metu senumo. Asz esu 
jaunas vaikinas 25 metu senumo* 
Praszau atsiszaukti ant adriso:

(l!) °») 
M r. S. J. Lietuvis,

Box 66* Eureka, Cal

Mano brolys Karolius Gasilauskas, 
apie 12 metu Amer. isz Suvalkų 
gub, pav. Seinų, gmi: Wiejsieju pa 
ozuotas.per streikas iszvaževo in Ells 
vorth, Pa. isz kur rasze gromata. Te 
gul danesza ant adreso: (76 o;) 

Mr. John Gasilauski
323 E. Center St. Shenandoah, Pa.

I ------
Mano dede Antanas Czesna, pir 

miau giveno Centralia, Pa. turiu svar 
bu reikalą meldžiu atsiszaukti ant 
adreso: (g£ o;)

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

Mano draugas Adomas Budginas 
isz Kauno gub. Raseinių pav. Kalti 
nenu par. sodžiaus 1 .suminu, pirma 
giveno Mahanoy City, Praszau atsi 
szaukti ant adreso: gg o;)

Mr. Paul Dargia
Box 636 Bridgeville. Pa.

Kazimieras £alnieraitis, paeina isz 
Suvalkų gub. no Krosnos, apie 6 pe 
du aukszczio, rauplėtas, biski sulindę 
ir szleivas, pergivenes ilga laika 
Spring Valley, Jaigu kas žino kur 
jis yra, praszau duoti man žine:

(69 °?)
Mr. M. M. Zupkowski

Spring Valley, 1’11.

Adomas Petrauskas isz Kauno 
gub. Raseinių pav. Kaltinėnų volost 
sodžiaus Kauszu. Praszau atsiszaukti 
ant adreso;

Mr. Jno. Petrovioz
54 E. Hoosio St. So. Adams, Mass.

Mano brolis Antanas Kabaszins 
kas isz Vilniaus gub. Traku pav. kai 
mo Naudziunu, 7 metai Amerike. 
Tegul atsiszauke ant adreso:

(89 °0
Mr. P. Kabaszinokas

273 Hudson St New York

Mano brolis Jurgis Prikookis, 16 
metu Amerike, paeina isz Kauno 
gub. Sziauliu pav. isz Szaduvos mies 
to pirmiau giveno Waterbu y, Conn. 
Meldžiu atsiszaukti ant adreso:

Mr. Jno, Stankus
Box 106 Vandergrift. Pa,

Mano pusbrolis Steponas Matutis 
pati jo Lietuvoje apie 3 metai Ame- 
rike ir pusesero Urszule Ploniene 
abudu isz Kauno gub. tegul atsiszau 
keant adreso:

Mr. Antanas Szukis
Box 52 Mt. Carmel, Pa.,

Paskubinkite nusipirkt 
labai puik e isztorje po vardu*.

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRAKO DeBERGERAC.

Verte lai Frncuatoiko 
KUN. DB. M. JI ODYSZ1L8.

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

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

Piningus §2 siuskite Re- 
gistrayotoja gromatoje, ar per 
“Money Order” kuri nupirkite 
ant pacztc, in prasta gromata 
Padekite ir prisunskit.

390 Dainų liktai uz $1.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
susidedante isz 390 dailiu Kninga 
druezei sasiuta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz vist 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningele bq 
pagial ba kaziru, o kasztuoja knigeU

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tan nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
per tu tu daktaru nesumaninia ar neturėjimą geri) vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per 
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenejusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas 
kas čion kreipiasi, dėkavoja už išgydimų ir buna sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu būdu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai uekurį laika gydę, 
rankas nuteigdami apleido.

A toalvmaę lenovae Toki" h'"1"’ kl“’Tllc C0LLI!is XEW T0RK MEDICAL INSTITUTAS 
rAAoaKy lllao ICllgvao. užlaikomas goriausiu diplomatų daktarų specijalistiį; visus ligų apra

šymus su atyda ištiria specijališkai, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso 
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausių 
Laboratorijų vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima 
gauti. Užtai išgydyme ligų nč joks daktaras nč kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadino tų 

Collins N. Y. M. kist. SODU SVEIKATOS!
Kad iŠ to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybė! 

padėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.

Išgydyta nuo: moteriškos ligos 
kankynių ir skrepliavlmų, 

skaudėjimo šonuose, sąnariuo
se Ir neuralgijos ligos. Jau 
pamutlškal sveika Ir viešai pa- 
dekawoja savo paveikslą atsių
sdama.

Mrs. PRANCIŠKA 
ŠKLENAR1ENĖ, 

(moteris Jono)
Route No 2,B. 65, Ceresco, Neb

AUG ŠTAI G UODO.) A M AS DAKTARE!
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jau mano prlderyatė teipgi iareikati 

padėkavoną už išgydymą ligos, kurią nuo manqa kaip sloginanti kalną nu
kasė, per galybę augšto mokslo Ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man pri
siuntė Ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savo 
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi dldel| 
nuallpnėjimą, teipat vėliau ir mano inkstai buvo suvytę, drauge ir visas vi
durinis organizmas buvo suiręs Ir tik kaip lapas rndonijo suvytęs, laukiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau lalkraštlje apie Jųsų galingą gydymą ir 
grynus valetus, tad ateišaukns Ir atsiuntė man vaistus, kariuos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manęs Ilgą, likausi 
pilnai sveikas. Tad Ir dėkavoja už sanžlnlšką ir gabų išgydymą. Dabar 
Jaučiuosi kaip naujai a*gimęs, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams praneša, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės ligos.

Pasilieku dėkingas Ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vąrdą,
JONAS SMIRNAVICZU,

1625 Front st., Philadelphia, Pa

”0

ųirgęs per du metu, skaudėji
mu strėnų, krutinėjo diegliu, 
plaučių nesveikumo, svaigi
mo Ir skaudėjimo galvos, zva- 
nijlino ausiee ir anelno nusil
pnėjimo ant sveikatos. { 13 
dienų pilnai Išgydytas, su pa
dėka'one ir paveikslą, pri
siuntė patalplnt j laikrašt|.

JOHN PAŪL1M8, 
Fayette Co., Orient, Pa.

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, neatideliok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo: 

kosulio, kataro, plaučiiį nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepeniį 
ir inkstų (kidneys) ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, šonuose, tuštymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo 
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visa kūnų, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; nuo slajdu 
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų', skausmingų, nereguliarišku antdrapar 

niu ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^-.,
Į VISĄ AMERIKĄ, CANADA, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO. 

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
KAM SIRGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant:

The Collins New York Medical Institute <lnc)
140 W. 34 st, (arti Broadway) New York.

man Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1. r™

Juodkai
Tas buvo Bismarkis,

Ptofeeoris klausė vaikino
— Kuom buvo Bismarkis?
Vaikas ilgai ne mislidamas: 

Buvo muso ezunim, nes tėtulis 
davi pakart, ba žmontms in 
kulnis kabynosi.

Teisybe.
Sūnelis mėsininko žiureda 

mas kaip tėvas dirba deezrae ir 
kalba:

— Tetuk, asz žinau dabar 
del ko deezros turi skūra.

— Na, del ko, pasaktk.
Sūnelis:- Kad niekas ne ma 

titiu kokia mesa randasi vidų- 
riję.

Vaina
— Kas bus su taje vaina?
— Papraeime ...
— Kaip tai prie vainos pa

prasti ?
— Žinoma... Asz per dvi 

dfszimts metu turu vaina armi 
joja ir pripratau... pati szaudo 
man per galva su bludais, o 
asz sav isz to nieko ne darau...

• Pas daktaru.
— Ponios viras ira labai ant 

nervu ne sveikas, jam ira reika 
lingas ateilsis. Turiu užraszitie 
ka toki, idant gerai miegotu..,.

— Kad jisai gerai miega.
— Na, tai asz užraeztsu del 

ponios, kad miegotum ir ne 
turbacitum

Koke gera
Poni m slūgine:- Mariuk, 

ka tu sav mielini! ko tasai žal 
nierie nuolatos in kukne ateivei 
ka?

— Kad asz poniute ne turu 
laiko pas jin nueiti tai liepiau 
idant jisai ateitinetu.

Kad tik pigesnes
Pas apteikori ateina židas 

bankerie.
— Ponas aptiekoriau! ma

no pati pabėgo, isz vaiku ne 
turu narda, skolininkai ne lž 
moka, jau man givaetis nubo 
do. Duokie mau truciznos...

— Kokios ponas nori: gal 
prūsines rukeztiee, arszeniko 
ar.

— Nu, aez noru kanopigiau 
BU.

* ’•

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV. RASZTAS NAUJO ĮSTATINIO

PARDUODAM PO:
Su kietais apdarais ■ • §2,00
Su puikeis zalatitais apdarais • §2,50

Už priBiuntimi per paozU turite dadet lf>o prie knigo*.

Kninga spaudlntn yra lletuvlezkoan Htarom.

Adresas Rev. S. Pautienius, Mahanoy City, Pa.

BcHOFFS BANKiGHOUŠEl
Uždėta 1848 m. (,BANKA BISCHOFF’O A Uždėta 1848 m.

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

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

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

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

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

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

pu ras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuole isingiausiai.
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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: 10 igi 12 adynal. Subatoje Igl 8 adynal nkare.



LIETUVISZKOSPASAKOS
Sesele savo brolyezio lauki 

per diena be per nakti, o antra 
ryta pasikėlusi ėjo ant kalno 
jieszkodama ir vis verkdama 
ffevaikszcziodama sutiko sena 
moterele kuri jos pasigailėjusi 
ir iszklausinejus pamokino, 
kaip reike daryt. Vislab gerai 
insitemijusi perbėgo per darža 
per stubas akiu in szali nepa 
kreipdama, surankiojo stiklus 
in žiurszta, pasilipusi susigrie 
bi tiesos paukezti ir vėl tekina 
atgal ant namu fczbego. O isz 
daržo užbėgusi tik brukszt! 
stiklai isz žiurszta i-zbiro ir 
tuojau pasiverti in vaikelius, 
kurie visi tia buvo paukezczio 
gauti. Tarp tu pamati savo pra 
puldytaji ir greit už rankos 
nutverus namon vedesi, O 
paukszti kurbelyje namuose 
pasistati,

Vėl paskambėjo garsus apie 
tu vaiku laimejima per visa 
miestą ir karalius su karaliene 
iezgirde ta naujiena, atėjo pasi 
žiūrėt. Vislab apdyvyjo, pauk 
szti pamati ir isztyre, esanti ta 
tiesos sakytoji. Tuojaus prade 
jiu klausinėt apie savo vaikus 
kaip tai buvo ir ar da gyvi. 
Pauksztis vislab pagal tiesa, 
iszliudyje ir, susyk visiems be 
sidyvyjant atrado vaikai savo 
tėvus, ir buvo džiaugsmas be 
galo. O iszklausinejo, kas tai 
vislab padirbės, gavo žinot, to 
visa sepaje karaliaus molyną 
esant kalta. Karalius supykęs 
paliepi je sugriebt ir suriszta 
tokiojau skrynioj ant vandens 
paleist. Kažin kur nuplauki!

Ale karaliaus namuose tėvai 
savo atrastiems vaikams d de 
czesni taisi, in kure daog pa 
kvieti. Tiktai tavęs ir manes 
ma rodos, pamirszo kviest, 
szeip butuveva patys ta lebe 
mate.

Vis-žinasis karalius

baudi visaip nukalbet ir gyniot 
kad tiktai ne eitu niekas nema 
ežyje, karalius ant vietos ėjo 
apsiliudyt, ir, vislab tuszcze 
radęs, ant savo tarno skaudžei 
užpykdams suriko: ‘ Kur yra 
mano bagotums? Sakyk!” Tas 
teisinosi kaip druts, nieko ne 
žinąs. Tai sze nakti vagys tur 
but vislab iszvoge, szeip nenu 
manes, kaip tai tikosi. Kara 
liūs suszuko: “Tu pate esi tas 
vagie! Eisim kratyti Nuėjus 
atrado skalbus povisai nekavo 
tus, per drasei jau elgesį Kara 
hue liepi, ta paeze dien galva 
nukirst. Ale kiti neinbngo, 
bet elgesi kaip papratę.

Dabar karalius, kasdien po 
savo darža vakeztinedams, vis 
adara paliko del žinies. O ir 
iezgirdo syki varnas eusikal 
bant: “Je! kad karalius žinotu 
kaip jin veik kas nakti drasei 
apvogi skarbnyczei vitrakezius 
turėdami, tai vagie sugautu. 
Ir sze nakti kaip girdėjau, tu 
resi lankyt.” Ta nakti karalius 
slapta pasistojęs tykoje, ar su 
gases nor viena. Vidu naktys 
atėjo viens jo aksztuju urednin 
ku, sargams pinigu priteikda 
mas ir žadėdamas dar daugiau 
jei tyleee, ir atsirakinės prade 
jo neszt ir dalyt. Karalius, isz 
patamsos atszokes, vagi tiktai 
cziupt: 1 O ka cze veiki?” Tas 
nusigandę s nežinoję kur ezokt, 
ka sakyt. Tam karalius trium 
pa prova padari ir galva nu
kirsdino. Dabar vagys prade 
jo saugotis buvo mažuma inbu 
ge; ir meluot ne vienam nepa 
siseki, tuojaus sueigadidavo. O 
erelei jam karta apreiszki, kur 
eentepiu viens savo skarbue že 
mes pakasęs, ir tia atrado be 
galo naudos.

Kita karta karalius iszgiido 
ezarkas susikalbant. Ak! szen 
dien karalius mirt turės. Itaz 
baininkai susitarė jo laukt. 
Kaip veik jis po savo giraite 
vaiksezios užpuolė kad už-

Kiek mums vestuves 
atsieina?

inuezt del to, kadang jis anuo 
'du vagis nužudi. Ak! kad jam 
(" viens tai praneszt ga-

Ne szendieu ne vakar, bet 
senosi gadyuesi buvo karalius. 
Tam baisei ausis primeluoda nor 
vo jo tainai ir dumezei ir jin lėtu! Ale žmones dedas! teip

Trijose Lietuvos vyskupijo
se yra apie 300 lietuviszku pa
rapijų. Žemaicziu vyskupijo
je apie 200 parapijų. Vilniaus 
apie 50, Seinų apie 00 parapi
jų, Kiekvienoje gi vidutinėje 
parapijoje, turinezioje apie 
5000 žmonių, esti kasmet maž
daug po 35 vestuves. Taigi 
visoje Lietuvoje buna kasmet 
apie deszimts tukstaneziu ves
tuvių. Jeigu dabar kiekvie 
noms vestuvėms paskirsime 
tiktai 50 rubliu iszlaidu, tai vi 
sa deszimtis tukstaneziu vestu 
viu atsieis puse milijono, arba 
penki szimtai tukstaneziu rub
liu.

Isz tu visu piningu, žinoma, 
nemaža dali bent 10 dali pra 
rij i degtine, toji pirmiau 
šioji ir mylimoji viesznia. 
O kiek tai gero galima butu 
padaryti už tiek pinigu, dabar 
gi netik perniek jie nueina, 
bet dar ir žmonių prapulcziai. 
Ilgoms vestuvėms iszleistasai 
kruvinai pelnytasis statikas 
daug pikto padaro, nes netik 
nuoskauda pasidaro jauniem 
siems ir ju tėvams, bet dar ir 
sveczius vargina ir gaiszina po 
3 ar 5 dienas, kuomet laikas 
yra brangesnis už auksa.

Negana to, vestuves kartais 
dagi nepadoriai užsibaigia. Isz 
tvirkusi ir nusigėrusi jaunume 
ne nekarta padaro riauszes ir 
musztynes; arba langus ir puo 
dus iszdaužo, arba ka nors su- 
musza, supjausto, o net ir už- 
musza. Tuokart ir svecziams 
reikia bėgti greitai laukan. 
Tokios vestuves nevienam pas 
kiau užsibaigia teismu ir kale 
jimu. Tiesa todėl sako daina 
apie degtines garbe: “Oi, kiek 
barniu, kiek musztyniu degti
ne pakele, kiek nulaužė ran
ku, kojų, kiek nosių nus
kėlė”.

Nors tiek pikto paeina isz 
tokiu vestuvių, bet niekas in

be galo apvogdavo. O jie kož 'kytrus esą, o teip menka te nu 
nu žmogum iszeivierydavo. Su mano!” Karaliui, tai patyręs, 
sitare tarnai vislab patys isz-1pasiunti savo vieto kita žmo 
dailindavo, ant giara kreipda gu karaliszkam parėdyme per 
mi, o ir žmones msibaudi, tikjgire; o pate su Žalnierių pulku 
tai karaliui praneez*, kas j am vis paskui sekdamas, razbainin 
galėjo patikt. O sziukeztu paikus beužpuolant sugavo ir ant 
siguost, arba apskųst. Kara vietos pakoravojo. Dabar isze 
liūs ta mieli turėjo buk jo že jo garsas: karalius vislab žino, 
me nredninkai vierni ir žmones Į jin prigaut ne bus galima. O 
giliukningi esą, o buvo visur.norėdama ir tai žinoti, kas stu- 
viens prispaudime ir dūsavime. J bose kalbama, nusipirko bėga-
Jis isz savo paloc'aus menkai 
iezeidavo. pats todėl ir nieko 
ne matydavo kaip jo žemes isz 
tiesos iezvež. Ale karta tiktai 
nutemyje esąs prigauta, klausi 
nėjo viena ir kita ale niekai 
tiesa neatrado. Iszbeges in ea 
vo giraite pradėjo dusaut karsz 
tai ir velytiei; “Ak kad gale- 
cze visžinancziu pastot!” Ir 
paeirodi jam moteriezkes pa 
veiksle gelbanti deivi priszauk 
dama: “Imkie visokiu pauksz 
ežiu da karezta ezirdi ir, ant

les visokiu paukezcziu stuboee 
laikymui, kožnas veisles ezirdi 
suvalgi ir vislab patyri, ka 
kur viens kalbėjo, tiktai ka 
žmones mielis iezpažint ne gale' 
jo. Jo žemes rodėsi povisa kits 
davads, kadangi jis per pauksz 
ežius lyg vis žinąs pastoje. Ak 
kad ir szendieu teip butu but 
visur geresnis davads ir žmo
nes bijotusi vyriausybes! Be 
rods žmones klauso ir dabar 
da paukezcziu baisa ir laika 
juos savo stubose ale nieke ju

szermukezniniu augliu pade 
ges, suvalgyk, tai tru bus pa 
gelbėta”. Tai pasakius pradiu 
g°-

Karalius tuojaus parėjės lie
pi visokiu paukszcziu sugaudyt 
ir da kareztas ezirdis ant au
gliu pakept, o pats prie kuko 
riaus pristojęs viena po kitos 
suvalgi savy padūmodama, ka 
tai galėtu maezyt. In savo etų 
ba eugryžes ir pro langa žiūre 
dams, iszgirdo visokius susi 
kalbėjimus. Dairėsi, dairėsi 
kartie žmones tiktai esą ne 
viena ne buvo matyt. Galiai 
suprato artybe žvirbliu du su 
sikalbant. Viens sakas: “Ar 
■negirdejei pirm valandos, ka 
ęiningu užveizdas savo drau 
gui kalbėjo, ne graszio nesą 
skarbinyczioj. Dabar eikez 
prie laaga klausytis, ka j’s 
pas karalius tai žinotu kaip 
jam ausis primeluoj ir jin ap 
vagi, tai stirmni paemes vi 
siems iezlygintu nugi ras O 
prie užveizdo kratydama at
rastu pavogtus skaibrs.” Tam 
tarpe beižengias piningu už 
veiždas ir pradės karaliui 
kalbėt, kaip bagoti da esą 
“Tai! ’ sakas žvirblis, “dabok 
tiktai kaip jis meluoj toks be 
gėdis nor karalių apgaut !”- 
“Eiva pažiūrėt!” pasaki kara 
line, “pats noriu savo akims 
matyt.” Lzsigandes tarnas j

kalbos ne supranta.
Ane karalius nei vienam 

žmonių isz tikro ne iezdavi 
kaip ta kalba iszmokee, todėl 
dabar tarp žmones tas žino
jiems pražuvęs. Ar supranta.

Apie princesių
Labai bagote Karalius savo 

sunui mareziu jieszkojo, ale 
inpatiezkas norėjo sulaukt bu 
tent teip iezlepintas ir teip 
apeis kad ne galima pasakyt. 
Kuri per 30 patalu užjusenti 
padėta žirni, gali but jo pati 
Daug princesių ateje in žval 
gus, o kožna viena paguldi, ant 
tu trisdeszimt patalu. Ryta me 
ta klausi kožna kaip miegojusi. 
Kožna atšaki: “Labai minkez 
tai ir saldžei miegojau!-” “Ar 
niekas ne spaudi?-“Ak ne! ak 
ne!” Galiai man rodosi, triede 
szimtoji sakėsi tžjutusi toki 
rundina daiktą, kure jei per 
nakti spaudės paszoni; kad 
tiktai ne koke akmuo cze butu 
insipaniojes!” Ta laimėjo.

(Toliaue bus.)

Daktaras ® WINTERS
110 W. Oik SI. Shenandoah. Pi.

Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akulo 
iuB i r gvarantuoja juos tinkanetiuma. D? 
A’inters per 5 metu* u'okinoui pas gardo 
#-uo profeooruii ylga laiku Philadelphia.

ta neatsižiuri, teisidamasis, jog 
tokia visur “mada’, kurios jei 
nesilaikysi, visi apjuoks. Bet 
stebėtina, kad musu žmones to 
kiuose atsitikimuose labai bi
jos, kad kas neapjuoktu, tuo- 
tarpu-gi nesibijo, kad kas 
juos už nedorybes neapjuoktu. 
Teip, duokime, del menkos 
pragaiszties vaiku arba gyvu
liu padarytos, gyvena jie su ar 
timiausiasiais rūstybėje, kar
tais daug metu, bet nesibijo 
būti už tai apjuoktais,

Taigi apjuokos bijodami 
jaunuju tėvai isz paskutinosios 
stengi?s iszkelti “szumnia ve- 
selija” savo vaikams ir daug 
syecziu jon užkviesti. Nevie
nas tam tikslui dagi reikalin- 
giausiaji gyvuli parduoda ar
ba ir skolos pasidaro. Abu-gi 
jaunuoju sukvieczia beveik po 
puskapi, “svotu” ir “pamer
gių”, kuriu tarpe teko man 
matyti dar pirszti tebcziulpian 
ežiu vaiku, Beto suvažiuoja 
dar visi gimines su vaikais, o 
vietomis (Panevėžio apskrity
je) prisirenka ir visokiu nepra 
szytu žiopliu ir tokiu budu 
ūžia visas kaimas per 4 ar 5 
dienas ir naktis. Nalabai tur
tinguose namuose sztai kas kar 
tais atsitinka: Isztusztine puo
dus ir indus, svecziai dainuo
dami iszvažiuoja kartais nesz- 
te inneszti vežiman. Nevienas 
dar gal pakeikia jaunuosius, 
kad mažai tebuvo vaiszinamas 
(“viso ko buvo, tik praszymo 
nebuvo”), arba mažai tekalbi
namas. Svecziams iszsiskyrus, 
nuvargęs jaunikis ir sako savo 
žmonelei: “Duok, szirdele, ka 
nors užsikasti, iszalkau!” Bet 
jaunoji nusiminus atsake: “Ka 
-gi asz dabar duosiu, kad sve
cziai viską suvalgė”. Tai nepa 
tinka jaunikiui; jisai rugoja 
ant svecziu, pyksta ant paezios 
ir isz to kartais taip susibara, 
kad net persiskiria. Todėl, 
ponai jaunieji! Atsiminkite, 
kad neverta ant žemes per 
daug linksminties, nes po link 
smybes aszaros ateina. Geriau 
susipraskite ir pareikalaukite 
nuo tėvu, kad jie vereziau 
trumpas vestuves tekeltu, o 
joms iszleidžiamus piningus 
jums atiduotu ūkio pradžiai. 
Tuokart butu ir sveikiau ir isz 
mintingiau!

L TOLSTOJUS.
L. Tolstojus yra labai garsus 

ir didis rusu raszytojas. Ji žino 
visas pasaulis Jo rasztus skai 
to ne tik lusai, bet ir visos ki 
tos apszviestos tautos. Jo raez 
tai iszversti beveik in visas 
kalbas; mes tik, lietuviai maža 
teturim. Savo raituose jis 
moka, kaip gyventi, kad ant 
žemes padaryt “dangaus kara
lija”. Jo rasztu yra labai daug. 
Nemaža ju dalie iszejusi užeie 
nyje, nes ne visus rusu ce. zura 
leidžia ežia platinti. Nore 
vyriausybe gina skaityti Tol 
stojaus rasztus, bet jam pa 
ežiam nieko nedaro. Tolstojus 
be jokios baimes raszo priesz 
valdžia, priesz bloguosius jos 
darbus, bet niekas jo nesolina 
in kalėjimą. Tokia didele jo 
garbe, toks garsus jo vardos.

L. Tolstojus jau senas žmo 
gus. Szimet rugpiuezio m. 28 
d. sukaks jam 80 metu. Tas su 
kaktuves arba jubileju rengiasi 
iezkilmingai szvesti visos tau 
tos, visas pasaulis, norėdamas 
parodyti jam savo dėkingumą 
už jo didžius nuopelnus.

Kuo jie užsitarnavo tokia 
garbe, ka gera jie padare, kad 
visa žmonija priesz ji lenkia 
galvas, asz nors trumpai ir 
nepilnai ežia papasakosiu.

Daugelis isz musu mato, 
kiek yra ant žemes neteisybių, 
kaip vieni spaudžia ir skriau 
džia kitus; kaip vieni vartoja 
didžiausius turtus ir visko per 
teke, kiti gi baisiam varge 
skursta; kaip vieni vieezpatau 
ja ant kitu, kiti turi jiems ver 
gauti. Beto, mes žinom, kiek 
per karus praliejama nekalto 
kraujo, kiek palieka verken 
ežiu naszliu ir motinu, žodžiu, 
matom neiezpasakytai daug 
neteisybių, kurios reiketu 
praszalinti. Tolstojus irgi pa 
mates tas neteisybes ir suprato, 
iezkur jos kila, kasreikia dary 
ti kad jos isznyktu. Jis vienas 
drąsiai visa savo plunksnos 
galybe eme skelbti, kaip reikia 
gyventi, kad visiems butu gera 
kad nebebūto nesutikimu, 
vaidu dangaus karalija.

Czia asz nurodysiu, koki 
mokslą Tolstojus skelbia, o 
skaitytojas pats tesprendie, ar 
jie gerai moka, ar ne.

L Tolstojus visa savo mok 
ela remia Kristaus mokslu. Ki 
taip sakant, jis per savo visa 
gyvenimą rūpinosi, kad Kris 
taus mokslas kuoplacziausiai 
prasiplatintu po žmones, kad 
Ji garbintu ne tik žodžiais, bet 
ir darbais. Tolstojus pate gy 
vena ir kitus moka taip gyven 
ti, kaip liepia Šventasai Rasz 
tas. Jis sako, ežiu dienu krikez 
czionis labai nutolę nuo Kris 
taus mokslo, kad jie pasinėrė 
puikybėj, artimo neapykantoj, 
paleistuvybej, girtuoklybej ir 
kituose bloguose darbuose, ir 
kad tolei žmones patis varge ir 
kitus vargis, kolei nepradės 
tikrai krikszczioniszkai gyyen 
tiisztikruju žmonija nepradės 
pildyti dieviezkuju prisakymu 
“Mylėk Dieva isz visos gales, 
o artima, kaip pats save”, “Ne 
užmuszk” arba: “Jus girdėjo 
te: aki už aki, danti ai danti, 
o Asz sakau: nesiprieezinkit 
piktui” ir kitu pranasziu.

Tolstojus sako, jeigu žmones 
gyventu pagal Kristaus moks 
la, tai jiems nereikėtų esą nei 
valstybes, nei karalių, nei
ministeriu, nei policijos, nei
kitu valdininku; visi butu ly
gus, visi darytu, kaip broliai, 
ir visiems butu gera ir malonu 
gyventi, Tolstojus uepripažista 
taip vadinamos nuosavybes, 
kuri, anot jo, žmones tik tvir
kinanti, gimdanti godu na, 
nesutikime ir karus; visa žeme, 
visi tuitai turi lygiai visiems 
prigulėti, ir visi vienodai turi 
dirbti. Tolstojus teip-pat pei
kia ežiu laiku visu tikej‘mu 
kunigus ir bažnyczias, kurios 
besigirdamos, besiaugeztinda 
mos save užminzusios tikrąjį 
D eva, užmiiezusios savo pa 
szaukima, kad taip darant, 
ne tik platinanczios Kristaus 
mokela, bet greicziau varan 
cz’os ji isz žmonių szirdžiu. 
"Kuo mes geresni -Tolstojus 
klausia-už stabmeldžius? Ar 
mes nors kiek geriau gyvenam 
kaip jie?’’

D.rUg da ka galima butu pa 
sakyti apie jo mokela, b“t del ' 
vietos atokumo negaliu to pa 
daryti. Antgalo vieni žodžiai 
nedaug teduos tikro jo noki-lo. * 
supratimo' Kr.d g-iriau suprasti E-lm. 
To'stoju, kad nors kiek prisieini 
dėti lietuviam! prie jo sukaktu 
viu iszkilmes, mes iszverte pa Me«zk< 
talpisim1 L- Ūkininke” keletą^1!“'1'' 
jo apysakėlių, o jo apysakėlės <;i,iu,.i 
Įtini gražios, ypacz tos, kurios 
yra skiriamos ‘‘prastiems’1 žmo 
metus.

fLG. GROBLEWSKI,
_^iS»5avipir>k,as ir Fabrikantas^—

Garsiu “Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”

KATALOGAS

Giduolos noskaudejiink 
dantų

Mostis no prakaitavimo 
kkju

Geležinis sudrutintojos

vaikams

suaugusiems

DEL VISU 
KENTEJ1MU IR SKAUDĖJIMU.

I Liepų balsimas no kosulio

Ciduoles dvi isztraukimo 
karszczio p<> nudegimui.

Giduoles nutildimui vaiku 
Giduolis no nuspaudimu

“Grip-kiiir”
Plauką apsaugotojas 
Mikelei nuo kepami 
“Kinder Balsam” 
Bob r u laszai
Rankvaistis no sutrukime 

ranku
“Lagodnik” del at luoša* 
vimo vidurius be jokio ska- 

dejimo

Vyrai, Gana Kentei!
jeigu norit sveikatos ir '.vlrtumo tai turit 1o« 
jieszkot, pati pas jus neateis. Jeigu valk- 
t /.ežioji nusilpnintas ligos ir nusiminęs, mis- 
lydamas kad neiszgysi, tai tuojaus kreipki® 
prie daktaro B. M. Hess, o Ils padaręs atydu1 
ir atsargu egzaminą, visai dykai, pasakys ar 
gali iszgyti ar ne. Mažu nereikės jokio gydy
mo galėsi pats namie iszsigydyti su krajavom 
žolėm. Daktaras Ross pasakys tau visa teisy
be. ir neims nuo tavęs nei vieno cento. Dr. 
Ross turi suvirsz 22 metu patyrimą nuolatinio 
gydymo, lis yra sja-cijalislu užseucjuslu Ilgu, 
jis iszgydo ligas apie kurias paprasti dakta
rai neturi nei mažiausio numanymo, jis sugra
žino sveikatas szimtam nelaimingu žmonių 
kurie buvo patrotyje vilty Iszgyjimo. Gydo su 
didžiause pašėkui*- paslaptingas ligas, nube- 
gimus sekios kurie naikina protą ir kunti, 
skilvio, kepenų, kraujo ir odos nesveikumus

Malda k n i u ges.
Aukso Altorius arba Didis Szaltisnh 

1,000 puslapiu $1.(0
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 

St'S reikalingos maldos 861 pusią 
piu druozei apdaritos $1.00

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

Garbe Dievui ant Ąugsztibes 640 
puslapiu. 75c

Mažas Naujas Aukso Altorėlis l.OC 
V’ainikelei mažesni už Altorėlius.

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50o.

Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais. ftl.OC

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

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu, $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.01

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli ' $1.5(1

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

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audima 50o

Kanticzka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmarginta $1.00

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

stati mo. 5 Jo.
Gyvenimas Szventuju. Puikei o ii 

apdaryta dydele knyga • $3.00
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta - - $4,06

Istorines K n in gos.
Akyvos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50o:
Morkus ir Aurelianas 25o
Trys Vaikyjozai. 25o
Istoryje apie Septynis mokintus Vy

rus 2-Isz gyvenymo kantrabancz? 
ko 3-Apie karalaiti 4- baisus Dva 
ras 50c.

Puiki Istoryje apie Jonasza Korcza- 
ka. Bdo.

Sierata, Puikus aj raszimas. 25. 
Ali-baba ir 40 razbaininku, 20o 
Keturios Istoryjost 1-Žibinti bažny 

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

sztas ant salos Dago. 25c
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 serves žmonių 
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap 
sivedimas Motiejus. 6-Auka apkal 
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz 
kū ir juokingu paveikslu 25o

Lietuviszkas dainorius arba surinky 
mas visokiu dainų $1.00

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

Prieigiaueiaus Mokslas angliszko 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 Girrioje 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Vladim. Solovio- 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzim 
puiki istorije. 50

suaugus.ems ------------- ------------------------- Atgaivitojas kraujo
*• ‘|i|naliz,nO(|”^ll;i.jfJ|i)’’\ Gcriause giduole del skaude- Sni-amitojas nervu-szirdies 

Giduolos sir/l'elH /l.iinHli77,/n\f/o,r0^ katara, pecziu, Giduole no Ekzimo (Rožes 
maiši" krutinės, szonosie, sumafizmo pas vaikus)

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

PASARGAI dagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta 
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 

vaista* kokios reskaling*>so bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaru 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.10 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

DR. B. M. ROSS 
167 DEAHBORN STREET 

ANT KAMPO MONROE ST. 
CHICAGO, ILL.

Užsikeik Eleveltorhiai ant Penkto Floro 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4. 

Vakarais, iszskyrus Utarninka ir Ketvergių 
nuo 7 iki K N dellom nuo 10 iki 12 pieta.

Didžiause Lietu- 
viBz.ka

A GE MIURA
Kautoras Bankinis 

ir pardaryste

SZįPKORCZIU

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

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino 
Lszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugyseziu pristatau pulkas Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas k L t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi 
ningn it? L t. raszikyte pas mana e gausite teisinga atsakyma

--- --------- --- ------- -~
Garsingiausias ant visa sviete Ir žinomas kaipo seriali

ses specialistas kronlszku Ir nzslsenejuslu Ilgu_ _ _ _ s
DR. KOLER, *-

Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 
dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Isz^yde lukstancnu 
Žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin
dami ijn Samaritonu tebirio taiko.

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

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

a r* i m ne- bdi r m i n* J No 9 isz rito igi 9 vakare.A D l N O S PRIĖMIMO.| g jgj 4 pįct Nėdriomis.

DR. KOLER, 644 PEDĮN AVENUE, 
PIVTSBURG. PA.

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Paso bloko žemiau no Pittabarglnlo Paeito.
PITTSBURG, . PA.

Didžiausia Lietuviszka kxautuve visokiu 
gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso 
nefalszavotas, nes czistus vynus ir arielkai, 
tasai ne galėjo atsigėrėt jųjų o geriause mie 
ra ir pata.navima tik pas mus apturėjo.

Trys Istorijos apie 1 Ganema sunu 
Abu Ebu. 2. Kuningaikezti 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. 8 
Apie Varginga Žmogaus sunu ii 
Razbaininka. 25o

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

Vaidelota, apisaka isz pirmutines piu 
meozio, iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku, su paveikslais - 50o

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

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

Lietuviszkas Kningi n as 1905. 
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei.

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

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

’:as kariaajf., nog to dingsta. 85o

Lietuviszkas kninginas 1904 
No 4. Jadvigą-Geras Sunus-kaip k 

gilukis mainosi -Svirp Du Gi 
tuoklei. 25u

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

No. 6.Prasižengėlis • Doras Tim 
kus Jonas Tvardauokas - Ugab 
kaime T. . . 25c

No 7. Duktė Starembergo- Baisi W. 
torije- Nagrada už mielaszirdyste 
Meile motinos del mnaus 25e

No 8. Musztyne už mergina - Ge 
raffejingaa taurinas • Kas kai 
tol 3&«

P. V. O B I E C U N A S,
12 & CARSON ST. S. S. PITTS BUBA, P*.

Pirma LietuviszKa EairH®
SU KAPITOLU $75,000,0®

8UORGANIZAVOTA 1RCZERTE-
RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANKA)

OKGANIZATORIUS TOS BANKO® 1RA

P. V. OB I ECU H AS.
Muso tanka Irn tai viena lez tvirczlauslu Būvi*. Valet., czertwuota, eeuntl po kontrota 

Valstijos rando ir per tai pilnai užeiti kilimą. Priima piningus del uAaitiBetfljmO It moka kat- 
vlrta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų ir siunovda piMbigua in vfaae d«£ke 
svieto. Padaro davternastis atlikimu! visokiu reikalu su waldžia MaedbeBjos. Iszmajno vteo. 
klua piningus ent Amorfkonlszku arba kitokiu. Daro apeergeymua no ugnies ant v<«u 
ir 1.1. Piningus del paczedlnimo galit prislunst pacztlnlu Money Or4er arba Erprav O». o 
tuojaus bus iszsiunstos bankavos knlngutea. Kreipkitės visi Pas gera žinoma4«1v4jq Lietu- 
vi P. V. OBIBCUNA, o busit apgsergeti no visokia apgaviku.

muso prekes:
$*2,oo 

•2,oo 
2,oo 
4,oo 
•2 00 
4r5o 
•2,oo 
2,oo 
3,oo

• 2.to 
4,6o 
2,6o 
6,00 
2,6o 
6,00 
2,oo 
1,60 
2,6o 
2,r»o 
2,5o

Gera Randona Arielka
Gera Balu Arielka
Romas • • -
Romas Jamaika • *
Ginas - • •
Unogine Arielka
Kimine! . . •
Atilsėtas, smagus gėrimas
Ukhta* spiritas . •
Klifajte
Sllvaite, tikrai Llctuvisaka
T-erKelica ...
Terkelica. tikrai Vengrlsaka
Konlakan . - •Konlakaa
Konlakas, Franeuzisikas
Obuoline Brandy
Blackberry
llORolj(f, gardus gėrimas 
Melhvuoge 
V ISSDitftO •

AMERIKONISZKI
Ohio raudonas . .
Ohio, baltas—saldus
Knllfbfnl,
Kaliforni,
Kaiirbtul,
Kaliforni,

os,senas, ruksztos 
os niustkatalas 

lUos rtiuszkataias 
ii, os tokalszkas

2.50 3,06
2.50 S.oo 
2,5o 3,oo 
5,oo 6,oo 
2,5o 3,00 
5,oo
2.50 3,00 
2,50
3.50 , 4,oo 
3,oo 3,5o 
5,oo 0,oo 
3,oo 3,5< 
6,00
3,oo 4,oo
5.50 6,eu
2.50 3,oo 
2,oo 2.5o 
8,00 galon 
8,00 galon 
3,oo galoa

vynai:
31,00 Galonai 

. 1,25 “
l,5o “

. l.Uo “
. 1,50 •«

KallfOrnl' oa (,1 metu) Port Wine 
Kallforni. o» Sveri Ino
Kaiifbruijos Burgundy, raudonas 
Viduriams Kartus "Vynas . .

2,oo *•
2,oo *• 
>,5o “ 
2,5o 3,oo

Basiikyto po prekes. Užkalbinimas ant 810,o< 
ir dadglau UŽMOKĄS! EKSPRESĄ Pennsylvania 
Ohio Ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek, 
U& tri Aienuc • Pittsburg, Pa,

NO $5 IGI $40

MAJNINES MASZINOS.

Ir kitoki rejkalingi prietajsai ran
dasi pas mus ant pardavimo. Teipos 
gi pristatėm kožna daleli maszinos 
norints kokio padirbimo.

Parduodame pikes, adatas, drilus, 
skreperius, skvibsus, knatus, popie- 
ra ir t. t. Parduodam Peczius o ir 
senus patajsom.

t Wm. Morgan,
♦ 16 N. Main St; Mahanoy City, Pa.

F il0 
WIENATINIS

J SALONAS IR GROSER-SZTORIS<
SUGAR NOTCH, PA.

Parduoda Cukru, Kava, Herbata, Mesi 
Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga dėl 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randami Sa^ 
kinas su milžiniszkais stiklais, szattum alum 
arielkom ir pujkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZLPKQRTDS ii 
siuncze piningus in visas dalėj 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir lh

Ir svetingiau* 
das priėmimas 
lel visu kur ra
itė gardia Arieikele 
\lu ir Cigaru. Teip-gi 
ale del zobovu ir t. t,

K. Koncwko
,8 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve
V I C I C M Q Puikiausių armonikų, skripkų, klornotų, triubų, koncertinų ir
Y IuIlIiI J daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Goriausių dziogorių, 

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

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

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

Puikiausia 
užeiga 

lel Lietuviu!

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU 
WHOLESALE.
Pristato visokius gėl imus del sa- 

lunyku ant pikniku, balu, krikl 
sztynu alų, porteri, - vynus, ariei^ 
ka ir t. L Pristato in namus alų 
ir porteri bonkutem. Gerini 

tį pas_Norkevieži ■ yra kan

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



Žinios Vietines.
— Norint lietutis žeme pa 

vilgi, bet da reiketu, nes stokas 
prūduose vandenio.

— Pigus sztoras. Refavicz 
Brol, parduoda siutus ir keli 
nes pigiai. (69 00

— Darbai mainose ne kam 
tikia, bet yra viltis, jog ne tru 
kus pradės geriau dyrbti.

— Panedelije atsibuvo lai 
dotuves kūno amž. at. Vladis 
lavos Czižauskienes. Nedėlios 
vakara sudėjo kuna bažnyczio 
je, ant rytojaus atsibuvo kelios 
miszios ir lykosi kūnas palai 
dotas ant liet, kapiniu.

Prisimena ir tas jog amž. 
ats. Vladislava prigulėjo prie 
Liet. S R. Kat. ir prie slavo 
kinio moterių susivienijimo 
Shenandoah, kurios emi daly 
bas szermenise. Pribuvo ter- 
pos-gi ant laidotuvių ir ne 
baszninkes pažinstami iž She 
nandoah kaipo: p. Bobinas, p. 
Mieldažis, p. Radževiczius ir 
t. t. ir tiejei neszi graba isz 
klebonijos in bažnycze ir ant 
kapiniu.

Prisimena ir tas, jog atsira 
do ne kurie isz czionaitiniu 
gyventoju, katrie murmėjo in 
vieni kitus;- Nugi kam cze tu 
Szenadonecziu reikėjo, ar mes 
ne galėjome neszt?! kam cze 
tos bobos isz Shenandoah da 
musu bažnycze užimineje? 
Ana ve, musu bažnycze! Musu 
žvakes, musu viekas o cze kiti 
gaspadorauje!

Tai tau ir priekabe laukine! 
Oj žmonis, žmonis! Ar-gi jau 
in tokius reikalus kiszatee. Ar 
-g! jagu numirezta kas klebo 
nijoje, pas prabaszcziu, tai tu 
ri parapijonu klaust, kaip turi 
kuna laidot. Tai jau sarmata! 
Juk nebaszninke paliko szioki 
toki turteli, ir testamenta o ja
gu prigulėjo in du susivieniji 
mus, ka gauna isz elavokinio 
900 ir isz Susivienijimo Ry. 
Kat. tai ir bus už žvakes užmo 
keta.

Teip, teip, prabaezczius ga 
na turi savo ergeliu, o da cze 
Jio parapijonai urzgia nereika 
lingai.

Viskas ne gerai o ir tas ne 
gerai jog del nekuriu nedelo 
mis labai ylginasi bažnyczioje, 
ba zauniję:- Kam cze ant 
aukeztybu misziu prab. turi 
giedotines miszes kam tas evan 
gelije, kam tas pamokslas, kam 
szis ir 11. Del Dievo! ar ir tas 
už kenke! Ar-gi ne geriau del 
tavęs žmogeli, jagu ateini isz 
ryto in bažnycze, iszklaueai 
misziu Sz. ir pamokslo, tegul 
del kitu buna daugiau vietos, 
negu kad ne gali visi sutilpt 
laike vėlybu miežiu.

Žinokite ir tai jog:
Malda nesiylgina, 

Pasninkai ne susilpnina.
Ne vienas gulėdamas ant 

smertelno patalo praezo Dievo 
kad da kiek gyvastį praylgytu 
o cze tokiems ponelems jau 
bažnyczioje praylgeta būti.

Tai rots geri katalykai vys 
kae niekai maldos ylgos- nori 
kad ka greicziause bėgt in kop 
lycze. Ir tai ne tiktai czionaie 
nes ir visur Amerike Lietuvei 
yra tokio budo. Karczemoee 
sėdėtu ir niekad ne nubustu, 
o bažniezioje baieei ylginasi.

’ Jagu tokeis busime,
Tai gero ne sulauksime.

Daeidure da ir tas: Jog 
Guod. Kun. Abromaitis, pra- 
baezcziue, teip pat ir Guod. 
Kun. Pautienius buvusia Pra 
baezcziue. O tai yra dydele 
malone no Dievo kur yra geri 
prabaezczei. Yra ir da keli ku 
ningai, nes tiejei mus ne apei 
na o ir ne turime laimes juju 
pažint. Ne dyvai, ba kaip ne 
dyrba, tai visokios sznektos 
atsiranda.

Kiek gaivu, 
Tiek raznmu,

f Utarninke po piet mire' 
p. Juozu Szvidru; (5 dienu se 
numo sūnelis Petrukas. Laido
tuves atsibuvo Seredoje 2 ad. 
po piet. Musu graboris W. 
Traskauckas laidojo.

— $1. marszkinei po 630. 
S3 50 vyriu kelnes po Si 98 
§2 skribeles po 980. 650 darbi 
nes kelnes po 430 audeklines 
pireztines 50. darbine szkarpet 
kos 40 pas Refavicz Brol.

(69 00

— Ponstvos Bubelių, sunui 
Antanas, Žalnierius, pasivieszi 
niss deezimti dienu pas tėvelius 
szedien sugrįžo atgal m savo 
pulką.

— Ka ketino boti traukimas 
ziegorelaus diena 15 augusto 
pas P. Aksoną saluneMahanoy 
City Pa., tai atsided ant dienos 
29 augusto. Tiejei pinigai bus 
ant paezelpos biedniu sieratuku 
po nebaszninkui Matuiszo Na 
vieko. (69 °0

— Visi siutai, skribeles ir 
vyru apredimai už numažinta 
preke pas Refaviczius Brol.

(69 00

— p. Ant. Ramaszauckas tu 
rejo inkurtuves in nauje puiku 
narna, o ir saluna. Namas labai 
puikus ir ruimingas, o salonas 
■puikei intaisytas.

ISZ LIETUVISZKD 
KAIMELU.

Springfield, 1’11 - Darbai 
labai prastai eina, net sunku 
pragivent, iszemus viena arba 
du .Bzaptus ka biski geriau dil
ba, o szeip visi skundžesi isz 
prasto dirbimo.

— Parafijos reikalai mažai 
ka gyvuoja. Isz kur imsis jio 
gyvybe kad mažai kas apie tai 
rūpinasi. Kam ir prigulėtu 
daugiausia apmastit, pasidar 
buot del sutikimo geroves ir 
Dievo garbes, vietoi to vieko 
turim didžiausia sloga, kad 
jau net drovu pasakit. Vela 
kiek bledes per tuos nesutiki 
mus pasidaro. Kas atsakis? 
Ugi biedna parafija, kito kalti 
ninkonera ir teip sau mano kad 
Vargdienis žmogus nieko ne 
gal žinot kaip bus padaryta, 
teip turės būti gerai.

Jamestown N. Dak-Far 
merei jau pradeda jevus valit, 
per tai reikalauja darbininku, 
ale nemokės tiek kiek praeita 
meta mokėjo, ba szimet visai 
menki jevai,

— Diena 15 ta Aug. Czio 
nai Iszkilo labai didele vėtra 
ir perkūnas užmusze viena vai 
kina Lenka, 20 metu senumo, 
o kita tik pnmusze daktarai 
sako kad da pasveiks.

Daktaras Blažejauckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

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

Mes Duodame 
Istorinius Štampas.

Dimio >»*w«
I lukUu Istorinius Štampas

Iszpardavimas.
Visus vasariniu pantapliu irezeveriku. 
Visas vasarinisapsavimas parsiduos už 
labai numažinta preke' Ateikite jaigu 
norite pasinaudoti isz szitos progos.
Vyriu $4 CTossetts ezeverikai ir pantaplai 

po $2.98
” $3.50 ” ” ” $2.98
” $3. Pantaplai $1.50
” $2.50 ” $1.69

Moterių $3. ” $1.98
” $2.50 ” $1.69
” $2. ” $1.25

Mergaicziu $1.75 geltoni, raudoni ezeverikai 
ir pantaplai po $1.19.
Vaiku $1.25 geltoni czeverikucziai ir pan
taplai po 85/.

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

Keiknlingns
Jaunas sztant vyras, del par

davimo lotu. Lietuvis mokau 
tie ir angelskai. Turiu apie 30q 
geru lotu arti dydeliu kasikiu 
Readingo kompanijos, parsi- 
duos už maža preke ant lengvo 
iezmokeeczio. Atsiszaukyte pas

Robert B. Gray, M. D.
221 Pike St,

Port Carbon , Pa.

Livingston. I ll - Darbai 
slobnai eina ir pribuvusiam 
sunku darba gauti, dirba tik 
tai po 3 ir 4 dienas ant nede 
lios.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis, visi da lig iziol malszei 
užsilaiko. Tiktai kelioms jau 
namarteme ir mergelėms butu 
reikalinga Baltruviene.

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

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

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA,

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

Suvienituju Walstifu De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDETŲ PINYGU ANT LM

Harrison Ball, Prezidentas, 
ti. M; IHįtįHillan, If ice-PrtxidenUn 

Ira. JF. Batneo, K&'jwiA

Szltas puikus zlegaretls $3.75
PrieluBk savo pravarde Ir adre- 
ea o prlaiualm ant pažiūros jago 
patiks užmokėk $3.75 ir bus ta
vo, vvsrantlnam ant 20 meta e u 
mocerlezku duodam liga lenc(u 
geli o eu viro vlrlezka. Raezft 
ar nori vlriezka ar moterlezn.
I. C. FARBER. 212. 225 Ourbinrf

CHICAGO, I’LL.

Gausyte czionais 
visokio tavoro kaipo: 
Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantu, Muzikalia- 

zku Instrumentu,
Lenciugelu, Špilkų. Kožnas 
daigtas gvarantintas pagal už
mokėta preke. Szlubinei žiedai 
isz gryno aukso ir ne brangus, 
kas pirks tavora czionais, tai 
nesigailės.

George /Ąiller
113 W. Centre Si.

Nauja . .
Kninga .

— Jaigu turi sugadyta zie 
goreli arba ziegori tai nuneszk 
ji duot pataisyti pas Joną Szve 
da 511 W. Center Str. kuris 
yra speczialietaa tame darbe. 
Teipgi parduoda visokius auk 
ainius ir sidabrinius daigius 
pygiau negu kitur.

— Ant ežios nedėlios pas 
Refavicziu Brol. visi rusvi 
ir melini siutai verti $14 ir §16 
parsiduos po §9.90. (69 00

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI CIRANO DeBERGERAC.

Verte ln Fracuilaiko
KUN. DU. M. J LDD Y SZ 11’8.

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

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

Piningus §2 siuskite Re- 
gistravotoja gromatoje, ar per 
“Money Order” kuri nupirkite 
ant pacztc, in prasta gromata 
Judėkite ir prisunekit

PO WARDU:

"PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS
ANGLISZKO 
LIEZUWIO BE 
PAGIALBOS KITO.’

Ira taj praktiezniause 
kninga kokios lig sziol 
Lietuwej turėjo. Ira tejp 
sudėta, jog ka tikt.-ij pri- 
buwias gnnorius isz Lie- 
tuwos gali in trumpa laj • 
ka pats per sawe iszmok-

- ti Angelskaj sriek tiek 
kalbėt.

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

Ant galo, tosios knin
gos ira patalpinti klausi- 
maj ir atsakimaj del tuju 
katrie nori imti* Ameri- 
konines pilnas popierai.

Turkams Konstitucija 
Iszgavus.

Szimet Turkams pasisekė 
iszgsuti konetituc'jv. Telegra 
mos kasdien pranesza apie nau 
jus laimėjimus: tai kalinius isz 
kalėjimu paleidę, tai viena-ki 
ta konstitucijai prieezinga mi
nister! pavarė, tai jau prie rin
kimu rengiamasi...

Metu metai .-linko, o sulto
nas nesirūpino žmonių gerove. 
Priešingai, visa senovės Tur
ku tvarka buvo rėmėsi dirbtu- 
vu, kartuvėmis.. Jei koks-nors 
neatsargus turkas iszsitardavo 
apie eziokias-tokias permainas 
valstybes tvarkoj, apie paleng 
vinima žmonių gyvenimo, tai 
toki drąsuoli sultono valdžia 
pasistengdavo nuo žmonių 
atskirti: ar kalėjime kankino, 
ar nukovė Ir daug žmonių, be 
kovodami už laisve, pražuvo 
savo tik szone paeieke-tai buvo 
tikri Turkijos piliecziai.

Nors žudė ir krimto juos 
sultono tarnai, tecziau ju skait 
liūs neeimažino, bet, priszingai 
vis dauginosi. Pagalios susi 
tvėrė viena tvirta partija, jau- 
naturkiais vadinama, kurios 
skelbiamieji siekiniai skverbė
si vis gilyn ir gylyn in šaita
no valdiniu dvasia, kasdien su 
rasdami naujus pasėkėjus.

Turku kariumene, kuri dai 
taip neseniai savo brolius emau 
ge ant asztriu kuolu, sziandien 
atsisakė senosios valdžios klau 
syti griežtai pastate sultonui sa 
vo reikalavima-1876 metu kon 
etitucija sugražinti. Sultonas 
spyrėsi, kiek galėdamas, bet 
priversta buvo nusileisti pa 
valdiniu daugumai reikalajant 
ir apskelbė viso pasaulio aky 
vaizdoj Turkijos konstitucija.

Žmones neiezpasakytai džiau 
giiei matydami, kad ju ilga ko 
va su daugybe auku veltui 
neprapuolė. Bet pažvelgkime, 
kaip ta sultono “malone” 
inykdoma. Konstitucija jis 
tiktai tuomet žmonėms “dova 
nojo”, kaip jau jam etrimka 
pasidarė net Konstantinopolyje 
nes Turku kariumene, siunezia 
ma kitai kariumenes daliai ap 
malszinti, atsisakė sultono 
klausyti, psatszkinusi jam kai 
“pries-zo nematanti”. Amnisti- 
ja poLtiszkiesiems tik tuomet 
buvo apskelbta, kada jaunatur 
kiai to griežtai pareikalavo ir 
kada žmonių tuketaneziai, sus 
tojo priesz kalėjimus, lauke sa 
vo broliu-kovotoju už laisve 
iezeinant. Prteszingu konstitu
cijos tvarkai ministeriu ir kitu 
valdininku praezalinimas tik 
tuomet prasidėjo, kaip jauna 
turkiai juos savvaliezkai atsta 
tydino nuo tarnystes. Cenzūros 
ir pol cj'os prispaudimai tik 
ten ir tada suiilpnejo, kaip 
žmones iszmoko pasiprieszinti.

Laisraszeziai ir telegramos 
pranesza apis pavyzdinga tvar 
ka, kuri dabar Turkijoj viesz 
patauja. Policija prasiezalino, 
o žmonių ramumas neikur ne- 
dalytetas Szitai mums aiszki 
na, kad Turkijos liaudis poli 
tiszkai yra subrendusi ir jai 
nereiksbrga žandaru apsauga.

Bet ar pasiseks turkams taip 
ramiai ingautaja laisve užlaiky 
ti, parodys ateitis. Žmonėms 
konstitucija besidžiaugiant, 
pradeda rodyti savo piktus 
dantis “senoji Turkija ’. Tur 
ku valdžia, žmonėms pareika 
lavus iezleisti isz kalėjimo poli 
tiszkuosius, drauge eu jais ir 
kriminaliczkuosius paliuosayo, 
Priesz konstitucija kursto tam 
sybes apasztalai mullos (kuni
gai) ir kiti senosios tvarkos szu 
lai. Jie tveria isz visokiu valka 
tu reakcionierių gaujas, idant 
sustabdytu žmonių iszsiliuosa- 
vimo judėjimą, idant sukeltu 
broli. Jiems pritaria kurie Eu 
ropos valstybių atstovai, nes 
jie geidžia sutaisyti Artymuo 
se Rytuose kruvina koncertą.

Kol- kae Turku valdžia dar 
jauraturkiu rankose. Bet ar 
jie gales užlaikyti ta ka iezka 
vojo ir priesz ka visos tamsios 
jiegoH epiecziasi?

Keno bus virezue, sunku 
spręsti.

Pigus Vasarinis Tavoras
Reikaujeme vietos del rudeninio tavorio, tcdel, visas 

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

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

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

The GIiOBE Store
I. SUF0W1CZIUS, Locniniukas.

122 TV. Center uli, Mahanoy City, Pa.

V1ENATYNIS LIETUV1SZKAS

7 WASHINGTON STREIT, NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir lkz Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visns bankinius reikalus tai ateikyta pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
□ž darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same lietelis randasi ik toli K astel? Gardės. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsit pas mane.

Sn Guodone, VINCAS KAŽUKA8.

Temykite Lietuviai.
Reikalaujanti y vai r i ų daiktų 
ka'p ta': Laikrodėlių. Žiedų, 
Britvų, Armonikų, Koncertinų, 

Smuikų, Klernetų, Drukuojamų ir šnekamų ma
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITI Chicago, 
o iš-čia gausite per pačių lietuviškojo 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. T. 
paveikslas, miera 22 x 28 colių kaina .. .25c 
Pcrkupčiai gauna nuošimtin. Adressas:

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

17 Akmenu “Railroad Zlego- 
rpHc ” Patentuotas regu- 
IClIdi latorle užsukamas 
lez vlrpzaue, del moterių ar 
viru, 1S k. Tikro Aukeo filed 
• ukeztai ir iezmarglntae pui

kei, gerai laiko laika o 
yra padirbtae del tu, kt 
reikaiauje gera laika už 
laikyt ant vie ados. Yra 
GVARANIYTAS ANT 2G METU 
1’1 k per 60 dienu eluelm 
ant juso adresoaper C. 
O. D. o jrgo potiks tai 
užmokėk $5,75 o jago 
ne patiks, nemkek ne 
vieno cento. IT JI IK 
jog kur kitur turėtum 

užmokėt uz ta ziegorell net $35,00. Su koznu zlego- 
rilu duodam pulku lanclufill DIKAI. Raszlkit szedien 

KXCKLS1OB WATCH CO.,
901 CENTRAI. BANK BLDG. CHICAGO, I’LL.

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

Gerai man ir smagu]
No Kagažinsko szhap.

selo turiu |
Ir tu kuinai

nestebi u m
Jago tofua a- 
rielka turėtum

Agentas

Columbia
ALAUS

54-56 N. MAIN STR

Dainų tiktai uz $1.
V W nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
susidedante isz 3U0 dailiu Kningt 
druezei susinta ir broszuravota. Kae 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningele sc 
dalba kaziru, o kasztuoja knigeltpagialba kaziru, o kasztuoja Km 

br kalada kaziru tiktai 25 eenUL

naujausias 
ISZ RADI MAS

X DEKMUOLOTIUI mMMt.
Daugybe odos Ilgu paejna no neezvarane 
užsilaikymo ir užsikrėtimo teipgi ir nuo 
viduriniu Ilgu. Daugumas gaunfc pucikua 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per 
apsileidimą. Gydoel per neateakanczlue 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus lez 
vilioja, o paskui raezote mums, kad eme- 
te daugybe gyduolu lez invalrlu apgaviku 
o pageltos negavote Ir eakote, kad. gal Ir 
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldle- 
me mums darodytl; kokie žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
ksUincziuR oreginallRzku padekavoniu. 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavoniu, o mee duosime dideli 
atllgynima. Tllka galva sunku gydyti, ja
go senas ir gaiva žvilga, tai to panelbeti 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauku, 
czel tai tam galima eutelktipageiba; plau 
kai neyra grybat-viena diena ne iezdyge. 
Atslsmuklantlems nuslunelmedyka Infor 
macija su piaeziu apraezlmu. Mes nesiū
lėme prisispyrę eavo gyduolu, teialngasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori 
pereitlkrlnt tegul raezo pas mus. Adreeae

PROF. J. M, BRUNDZA,
BB0ADWAY SI., 

BROOKLYN, M. T.

PUIKEI APDARUOS

MALDA KN1GO1

KiPANS
■OBLICZAlTKB, BAiTAlLAl F-ttrASnraBB
>z OETUAUeS oibUole sSoSSssi
Aat tszcftistiniiao wMazIu i*
Bėriau^ (c n* b^Įull. ĮlgaflU fonVxw

So. 4701 Aukso Altorius skurim 
Apdaru, apkaustitos ir auksinti kr 
sztai, apwalais kaupais. ^l.O' 

to. 4705 Mažas Naujas A ukso Al 
torius skatintu Rpdariu, apkausi 
tos ir auksuoti krasztai su apvzala’ 
kampais . . . §1.0

Vo.4702 Aukso Altorius szagriu 
skaroje apdaritos, apwali kampa 
auksinti kraoetai, lavai puikei ist 
marginta su auksinėms kwietkom. 
labai puiki kningele . $1.2i

Vo.4703 Aukso Altorius minkszt 
apdarai, auksinti krasztai ir apwal 
kampai, auksuotas križius, ptu-aazu 
ir puikei iszmarginta $1.5i

Xo.4700 Aukso Altorius apdarita- 
baltais sloniaus kaulais, pn&ui 

abrozelis isz oeluloidos, 8 aidabris

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Pigus Pardavimai....
Mes atyclareme pigu pardavima ant szito menesio, ant pirmo 
lubų musu kromo, sus dedant isz rakandu, karpetu ir d raliu* 
žiu. Bargensai kožna nedela kolei rasis tavoras.

$1.00

20c
29c
39c
50c

Sziaudini skribelei 
50c marszkinei po 46 66
$1 skribeles po
$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.

KANTORAS

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

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

Tas ira prietelis žnioniu-kuris suteikia 
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
szc su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daklara.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 
tai gal neuoritesavo mieste gydiutis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite pataiymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
sžimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaij>-tai jaunu vyru visokios užsikreezemo.s 
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visoki papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabuinti, nuo drugio-maletijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cz.iu genmu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijims rodą, zednas, iszsygydins (i YRT1 BE 
kurs tiek nelaimiu atsitinku irkruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, goduo
liu nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo justi, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, mvslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetkn 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, gulite susiraszite Lie
tu viszko kalboje, iszmintingaie busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SPECIALISTS)

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

Dr. J. Fropstep
Specialistas AKiu Lygas

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

Dfisaa adinas 8 ryte lyg 8:80 vakar#
Ofisas 15 E. Center St.

0 
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*
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D. T. BOCZKAUSKAS,
520 A 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi uisinessiuia su wisais Europiu eis Bankais. Wisi jin ira pendtikrinia, jog 

siunsti pininga) per muso tarpininkista greieziause nuejn*.

Isz įritu szahu A m e r i k o, per moto rankas siuncMti kas metas in 
EUROPA, LIETUWA, PRUSUS, ROSIJS, AUSTRIJE, 

LENK U E, ITALU E, IT T, T. IR T. T.

•>98*- NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ. -«8<-

t

Negirdetinas <r j ■ _ . 
Iszpardavimas 13 Ulonu

1000 mastu perkalaus parduosim Cp 
mąstą tiktai už - - U Ui
Baltas audeklas kuri niekur ne R p 
gausite pigiau - - -
Visos jekes papuosztos su pui- CM 0Q 
kiom karunkelem po - - vljvu

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

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

Kalbame Lietuviszkai, Leukiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai 
ir Vokiszkai. Atekyte o užezedinsyte pinygus.

Nėra reikalo kentėti. Pamėgink tiktai Severos vaistus šeimynai. Jie niekados ne
pagauna, bet atnesza pageidaujama palengvinimą.

| Buk Czistas.
zjg Yra tai pirma regula, norintiems būti visai sveikais. Jeigu nesirūpinti
® apie kūno czystuma, tai skylutes, kurios randasi odoj užsikemsza ir iszejimas
S) visokiu gazu, nereikaingu kūne, yra negalliamas. O tas-gi veda prie vis-
(®| okiu odos ligų. Kūno dalys teipgi nebegali atlikti savo pareigu. Vienatin-
K iu iszsigelbejimu nuo yra ėmimas laszu, kuriuose

| Severos Muilas
| Gydantis Oda
t

 užima pirma vieta. Jis yra pripažintas geriausiu vaistu uuo visokiu
iszberimu. Kiekvienas, kuris ji vartojo, pasakys apie jo verte.
Visi pripažįsta veikimą to muilo ir atiduoda jam pirma vieta. Preke 25c.

f
 “Po iszniegiuimui visokio muilo, atradau kad jokis kitas neyra teip geras kaip Jl’SO 

muilas. Sunaudojau 3 sziuotus JUSO muilo, gydanezio oda ir dabar mano veidas 
yra czistas ir lygus. Su didžiausiu noru patariu ji visiems”

Miss. A. Melzer. 258 Floyd Str. Brosklon, N. Y.

PARSIDUODA VISOSE APIEKOSE. NEIMK PAMĖGDŽIOJIMU.

| SRIOVE DEL PLOVIMO LUPU.
(į) Jeigu jieszkai geru laszu plovimui lupu, kuris sykiu panaikina nemalonu
ffi) kyapa, teipgi gedima dantų, pamėgink

Severos Antisepsol
o teisingai nepasigailėsi. Gali ji vartoti skaudant gerkle, teipgi esant ko
kiems skauduliams nosyje yra gerai juomi iszplauti. Preke 25c.

“Priesz nekuri laika pareigi.benau Severos Antisepsol’io ir esmi juomi užganė
dintas delei geru pasekmių. Galiu patarti ji kiekvienam uuo visokiu ligų, 
nuo kuriu jis yra nurodytas. Niekados nepasiliksiu bėjo”

Jonas Mista, 468 S. 19-th St., So. Omaha, Nebr.

DAKTARISZKA RODĄ DIKAI.

W F.-Severą C6. cWds


