
^S******? 999999999999 9999999 9999999999999 99999^ 

The Semi—Weekly

Saule—Sun
THE ONLY LITHUANIAN PAPER IN THE WORLD PUBLISHED SEMbWEEKLI.

MAS A LARGER CIRCULATION THAN ANT OTHER LITHUANIAN PAPER.
AND BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS.

APPEARING EVERY TUESDAY AND FRIRDAY.
SUBSCRIPTION $2,50 PER YEAR.

RRPR8ENT8 THE INTERESTS OF NEARLT US,000 LITHUANIANS RESIDING II 
THE UNITED STATES.

D. T. Boczkowski, Publisher,
520 & 522 W. South AL Mahnnoy City, Pa.

Da—kart N»d»lini« t»fkrnrti8

SAULE
nu tai wrxwiTiiriB bahbautii, tiibu ubtihiizkas ait »wmo 

ICnlB 5BZEAWA >v iait< akt IHim.

KASZTUOJE ANT METO $2,50.
R as z ant gromata in Rediste uždekit azitoki adresą:

D. T. Boczkauskas,
520 & 522 W. South Al. Mahauoy City, Pa.

No. 68 Mahanoy City, Pa Diena 25 Rugpjūtis (August) IDOS Metas XXI

Kas girdėt ?
Vėsus oras prasideda, nus

tos piknikai ir vakarinei spa- 
cieren

Dydesniuose miestuose žino 
nelei daug vargo ir bado ken- 
cze. Najorke daugelis vyru sa 
vo moterių ir vaiku ižsižadejo 
ir nusidavi m kitur kad save 
gynt no bado. Likusios mote 
res su mažais vaikai’, ant viso 
kiu spasabu mėtosi, kad szeip 
teip gyvasti užlaikyt.

Cze velei dydesninose mies
tuose duoda darba del tokiu, 
katrie yra szios žemes ukeseis, 
o ir del tokiu ka turi pylnas 
popieras. Per ka daug yra ara 
bijonu, Itahjonu ir Slovaku 
be darko, nes tiejei suvis ne 
paisė api iszemima popieiu, 
tiktai api dolerius.

Lietuvei-gi distrikte kietų
jų anglių api bedarbe nesirupi 
na o ir api blogus laikus ne 
paiso. Gere ir lebauje! Ir ne 
gana da to, nedelomi ir szio- 
kiomi dienomi daro sav zobo- 
vas ir piknikus užmiestije. Ne 
žiuri ant brangenybes valgo
mu produktu, rencze ka noge- 
nause mesa o ir visztiena tan 
kei ant stalo pasirodo. O ka, 
tuom laik da piningu turi, tai 
ant ateites ne žiuri. Ramina 
vienas kita, kalbedami:-No 
penkiolekto velei pradės pyl- 
na czesa dyrbt, o jagu ne no 
penkiolekto, t ii no pyrmo “Su 
re” pradės dyrbt. Tuom laik 
jau praėjo keli penkiolekti ir 
keli pirmi, o vys darbai nesi- 
taiso.

Sunki ateite bus del tu, 
Katrie ne turės piningu.

Jagu p:ningu turi, del saves 
ne pavidek, 

Gerai valgyk, da geriau gerk, 
in banka nedek!

Kaip yra, kertai, 
Kaip ne yra kentai.

Revolucioniereis busime, 
Katrie daugiau turės, atim

si me.

Žmonis dabar isztv’rko, 
Ant plesziku pavirto,

Kas daug gere ir gardžei vai 
g°,

Tas ant senatvės sulaukė var
go-

Szilkines szlebes ir brangios 
skrybėlės,

Apraalszyti bado ne gales.

Isz žvirblio kanarko ne pada
rysi.

Isz [rasto auginimo bobos ant 
ponios ne perdirbsi.

Povas labai puikei iszžiuri, 
Nes baisa bjauriause turi.

Tegul api augszcziau minė
tus priežodžius kožnas pamena 
ir ne užmirezta, jog parėdai 
yra tai niekyste. Tegul parė
dus buna ne brangus, byle 
szvarus ir davadnei pasiutas. 
Dydeluose miestuose, ypatin
gai Cliicagoje teip moteres ne- 
sipuosze, kaip Pennsylyanijoi- 
kietose anglise. Jau Luzerues 
paviete žmonis ant paredu ne 
paiso, kaip Skulkino paviete. 
Jagu kas isz Skulkino pavieto 
in tolaus nuvažiuoje, tai tuo- 
jaus žino, jog iž Skulkino pa
virto, ba turi surdotus su lie 
meniu. Drabužis žmogaus ne 
dabina, tiktai apsieymai. O 
jau api moteres ir juju dukras, 
tai ne yra ka kalbėt.

Ant virszaus szilkai, 
Po apacze skudurai.

Skaitome “Žvaigždže” num. 
34 buk vyskupas per kuninga 
uždraudže kriksztit vaikus ir 
davinėti szlubus Malianoy City 
ir Girardville. O liarendum! 
A r-gi Slienandoah’e ne yra 
skvajeriu ka duos szluba, o ve 
lei ar bile žmogus ne pakriksz 
tis kūdikio (reikale)? Tai sto
ras jegamastis vyskupas apsi
riko tame!

Ant galo reike ir tai primyt. 
Czionais ne Lietuva, czionais 
kožnas gali kriksztit savo vai
kus kur nori o ir szlubus gali 
yminet kur nori.

Shenadorieczei ant visko 
yra pasirengia ir tame duos 
sav rodą.

Kaip dabar darbai ne szio- 
ki ne toki, tai nuobodu be jo
kio ■ užsiėmimo sėdėt rankas 
pasibruku j. Geriause užsiimti 
skaitimu. Drukarneje “Sau
les” yra vysokiu kningu, tai 
ant pareikalavimo galite iszsi- 
linkt isz katalogo. O tiejei, 
katrie ne senei pribuvo in 
czion, tegul nusiperka “Pra- 
vadnyka angelskos kalbos be 
pagialbos kito.” Amerike bus 
labai sunku gaut geresni dar
ba jagu katras ne mokes an- 
gelskai susiszneket. Ir del ga
vimo amerikoniniu popieru ne 
atbntinai reike kiek mokėt an 
gelskai.

“Saule” greicziause ir ge- 
riause^ naujienas paduoda. 
Teip visi sako.- Kas “Saule” 
skaito, tas in kitus laikrasz- 
ežius ne žiuri. Už tatai turi 
daugiause skaitytoju.

(sz visu szalu
Nuskendo laivas, 40 pra 

žuvo
Bergen, Norvegijoje -Norve 

giezkas gar-lavis Folgefanden 
tapo sudaužincas ir nuskandy- 
tas nakties laika. Ant laivo ra 
dosi apie 70 pasažieriu isz tu 
40 pražuvo, o likueie iezeigel- 
bėjo.

Ugnis sunaikino
1500 namu.

Konstantinopolis- Nedelio 
lioje popiet pasidarė ugnis. 
Smarkus vejas nesze liepsnas 
po Stamboul dali miestą ir per 
6 adynas 15 ezimtu namu ir 
kromu tapo iszdeginti.

Badas varo.
Austrija.- Austrijoje vieno 

vietoj neužderejo javai, valstie 
ežiai liko be duonos ir pasza 
ro. Bado varomas vienas so 
džius užpuolė ant dvaio ir no 
rejo susivežti javus ir eziena.

Dvarininkas pasikvietė po 
lie’ja; vaLtiecziai nenorėjo nu 
sileieti. Tarp ju ir policijos pa 
sikele musztynes. Žandarai szo 
ve kelis kartus in valstieczius 
ir keletą isz ju padėjo ant vie 

tos. Kiti ■ susigaudę iszbegiojo.

Suede skrybėle.
Tas atsitiko Viedniuje (Aus 

i n joje) Uliczia ėjo poni Adele 
Aske, turėjo ant galvos pasku 
tines mados skrybėlė su daugy 
be žaliumu ir kvietku ant gal
vos. Ėjo pro iezalkusi arkli 
pro diružka, teip tas arklys 
griebe su dantimis už skrybe 
les. Poni Aske. norėdama gel 
bet skrybėlė griebe su ranka 
už galvos o cze arkys iž godu 
mo perkando ranka. Poni Ask 
apskundi savininka godaus ark 
lio diružkorius tikrino, jog 
jiojo arklys ne yra pyktae ir 
jokio naravo ne turi, ir visa 
kalte užmetinėjo ant skrybėlės 
ant kurios buvo daugybe “pa 
szaro”, tai ’r ne tycziom ranka 
inkando. O kad poni Ask iszsi 
žadėjo atlyginimo už skrybėlė, 
vienok sudže apkaltino diruž 
kon ir nubaudi ant 10 guldė 
nu bausmes.

Isz Amerikos.
Pastoms apsipaezevo

su 10 metine mergaite
Ellicott City, Md- Szitomi 

dienomi bjure klerką iezemi 
laisnus del szliubo 67 metu se 
nelis pastoras episkopalines 
bažayczios Rev. George S 
Filzhugh, su 10 metine mergai 
te Lulu V. Fianzier. Prie isze 
mimo laisnu 10 metine Lulu 
parodi gromata uo motinos ku 
ri pavėlino teket už pastoriaus, 
o tai del tosios priežasties, jog 
pastoras del jaunos Lulu, nori 
užraszyti savo turtą ir per tai 
su ijaje apsipaezuoje.

Užsakyta diena ezlubo ne 
atsibuvo, del tos priežasties, 
jog pastoras susirgo ant ezir 
dies lygos.

New Yorko gyventojitii.
Isz 3| milbjono gyventoju 

Newjorke tiktai 737 tukstan 
ežiai yra paežiu amerikonu 
daugiau gi 2į milijono tai 
kitataueziai. Vokiecziu tenai 
659 tukstancziai; tai bus tre- 
ežias vokiszkasai miestas;-pir 
mu yra Berlinas su t2 mil. 
vokiecziu, antruo Gatnburgas 
su 730 tukst. Ariu (iilandn) 
yra 595 tukstancziai, tuo tarpu 
kad ju tėvynės sostinėj Belfis- 
te yra tiktai 349 tukst. ariu. 
Žydu yra 672 tukst., Vareza 
voj g', kurioj daugiausiai isz 
visu Europos miestu žydu 
gyvena, juyra tiktai 263 tukst. 
Daugybe tenai Austi ijos, Ra 
sijos, Szvedijos ir kitu valsty 
biu valdiniu.

Pinigai supuvo.
Wa-bingtonas — Valstybes 

kaeijerius aplaike nog tūlo C. 
D. Earl isz Morrilon, Ark. 10 
tukstaneziu doleriu, bumasz- 
kuose, supuvusiu piningu Mat 
E iri netikedamae bankoms 
1904metesudejo savo suezedin 
tus piningus blekineje ir užka 
se žemeje. Neperilgai atkasė 
piningus ir baisiai nusigando 
kada pamate kad bumaezkos 
teip supuvo jog negalima bu
vo juos pažinti ir buvo pa- 
naszi in pakeli sudžiovintu la 
pu. E iri nusiuntė supuvusias 
piningus in valstybes kasa, 
kur liko piningai pažinti kai
po gei i ir E iri aplaike naujus 
piningus iezskirent 25 dolerius 
katrie teip buvo ladai sugadin 
ti kad valstybe atsisakė juos 
permainyti.
Neklauso Unijos 

prezidento.
Terre Haunte, Ind.- Angle 

kasiu unijos prezidentas J. L 
Lewis laike prakalba del strai 
kuojaneziu darbininku isz Hud 
son kssiklos mieste Farmers- 
burge ir liepe jiems sugrįžti 
adgal prie darbo. Straikierei 
ta paliepima leido per balsus 
ir nubalsavo sugrįžti in darba. 
Dabar prezidentas Lewis ap 
garsino kad visiems straikuo 
jautiems ludijmos valstijoje 
priverstinai lieps sugrįžti in dal
ba, bet sunku pasakyti ar strai 
kierei kiaušis to paliepimo.

Per Atlentika in 4 dienas 
15 adynu.

New York- Gar-laivas “Lu 
sitania” atplaukė in New 
York isz Anglijos praeita Ket 
vergo naktį, perplaukdama 
per Atlantiko mares in ketures 
dienas ir 15 adynu.

Straikas anglekasiu
Nanticoke, Pa.- Pora szim 

tu anglekasiu isz Chauncey ka 
sikloe užstraikavo ir pamėtė 
darba, už tai kad nebegalejo 
susitaikyt su kompanija kas- 
link mokesties už pastatyma 
medžiu (timberiu).

ISZ BOSUOS, LIK
TUVOS IR LEN

KIJOS.
Fotvinis.

Maskva.- Maskvoje buvo la 
bai didelis lietus. Prieez tai 
keletą dienu labai ezutino. Lie 
tus lijo taip smarkiai, kad per 
valanda visos gatves pavirto 
upeliais: vandens buvo augsz 
cziau juostos. Audra tęsęsi dvi 
valandas. Kitur in pirmuosius 
gyvenimus tiek buvo prieje 
vandens, kad reikėjo beg i pro 
langus. Keliose vietose perku 
nas buvo uždegęs namus, Mas 
kvoje ir jos apylinkėse tuo 
kartu žaibo užmuszta try.liki. 
arkliu.

§ Peterburge esą apie 20 
tukstaneziu žmonių, kurie ne 
turi buto ir kaskart kur nors 
jieszkosi sau nakvynes.

§ Peterburge žada atidengti 
24 naujas aptiekas.

— Paskutiniu laiku Peter 
burge labai pabrango mesa, 
nes maža tepriveži isz kitu to 
limesniu vietų.

Vėl lubos užgriuvo
Neseniai vienam vilnoniu 

audeklu fabrike ezeszi žmones 
taisė asla. Jiems ten betaisant 
griuvo lubos ir du isz ju užmu 
sze.

§ Upe Vislasties Varszava 
labai užtvinusi. Vanduo paki
lęs du sieksniu it- uiUiaj'ga-ktLj 
ta gatvių.

§ Simferopolis.-Vienas ka 
linys, norėdamas atimti sau gy 
vybe, apsipylė žibalu ir užside 
ge. Kiti pamate pribėgo 
ir užgesino, bet visgi jis labai 
apdege. Jo gyvybe pavojuje.

§ Poltavos gubernatorius 
Užleido paliepima, kad eidami 
valstiecziai in laukus vestųsi 
su savim vaikus, kurie pasili
kę vieni namie tankiai uždega 
triobas.- Kas nepildya tas turės 
užmokėti 300 rubliu arba me 
nesi atsėdėti szaltojoje.

Ka gaisrai padaro.
Roeijoj kasmet gaisrai pada 

ro keturis szimtus milijonu 
rubliu nuostoliu. Vadinas kas 
met žmonių turto žmonių pra 
kaito supleszka ir pavirsta in 
durnus už 400 milijonu rubliu. 
Iszskaityta, kad per kokius 25 
metus apsKiitai kiekvienas Ru 
sjos sodžius turi karta sudeg 
ti.- Kitose szalyse mažiau tęs 
ti gaisru, nes ten žmones savo 
triobas dengia geležim. G d ir 
Rusijoje žmones insimanytu 
ta-pat padaryti, bet czia gele 
žia labai brangiu. Musu geležis 
brangi dėlto, kad jos iszdirbe 
jai yra padare sindikata arba 
smart’, kad tiek imti už geleži 
kiek jie susitaria.

Badas Rosi joje.
Laikraszcziai pranesza, kad 

pietų Rosijoje sziemet vėl bu 
sias badas: daugelyje vietų ja
vai visai prapuolė arba tiek 
teužaugę kad duonos pritruk 
šia. Jei tu vietų valstiecziai, 
kur neužderejo, nesulauktu 
iszniekur paszalpos, tai jiems 
busią ir labai sunkus meteliai.

Pigiauscs kareivis.
Pats pigusis kareivis yra ru 

su kareivis. Jo užlaikymui isz 
eina per metus 309 rubliai. Ki 
tuose krasztuose kareivio užlai 
kymae daug brangiau apsiei
na.

Austrijos kareivio užlaiky 
mas apsieina 430 rųb. Italijos— 
529, Vokietijos-557, Prancu 
cijos- 595, Anglijos-1076.

Vadinas, geriausia kareiviau 
ti Anglijoj, o blogiausia Rusi
joj.

Baugino žydus su deszra
G -zieta po vardu “Siemialu 

belska” dauesza apie juokinga 
atsitikima per užpuola. Aplin 
kineje viorsto no Travnik, ka 
da vežimu Ickaue Vaiso sugri 
žinejo in Krssnostava keli žy 
dai stojo ant kelio jaunas vy 
ras i? graaidamas su revolveriu 
liep ’ arklius sulaikyt. Kada 
arklius sulaiki, paszauke už 
puolas;

— Praszau nulipti no veži 
mo ir apstoti apie mane aplin 
kni.

Nusigandia žydai padari teip 
kaip buvo pasakyta. Toje va- 

Įlaukoje eutarezkejo vežimas, 
|i-ztai atvažiavo kitas vežimas 

lį.nko Martynolsoezcziko, 
kun“ veži žydą kupeziu Leiba 
Katnre, o kuris tai žydas ture 
jo p--ie saves revolveri. Nesusi- 
maisžias tuom užpuola ir pri 
buviisiem liepi no vežimo nu 
lypt ir stotie prie pirmutiniu 
žydu

Kameras nežinodamas ka da 
ryti o mislijo, jog yra daug ple 
szykti, ba buvo jau gerai tam
su tai ne žinojo kiek cze yra 
užpuolu, savo revolveri paliko 
vežike pats-gi drauge su vtže 
ju bjo terp kitu žydu. Už 
protas paliepė visiems ata 
davinėti piningus, ka žydai ka 
greicziause pildė. Po tai opera 
c’jei užpuolas paszauke ant žy 
du:

— Katras da ne atadave vi
su p ningn bus perszautas.

- T^ej»‘. valandoje per-igandes 
Mejeris Bronfieldes kuris jau 
buvo davės užpuolui 2 rublius 
atidavi da paslėptus 100 rub. 
Užpuolas tada liepi žydams 
sėst in vežimus ir važuot na 
mon, fiats gi numetias paplen
tėje savo ploszczin dingo tam
sume nakties. Kada jau 
g da pavažiavo ir žydai no bai 
mes atvėso tada vienas isz žy 
du karmaliue atsiliepi:- Kam 
mums reikėjo piningus atidavi 
net ?

— Nu, kad jam butu nuezo 
ves eu revolveriu.

Teip skarmalius sako:- Asz 
maeziau, kad tai ne buvo reyol 
veris, tiktai deezros galas! Tu 
chazer kam ne sakei?

Tada žydas Komeris, pae 
mias savo revolveri, ka buvo 
vežime paslepia’, pradėjo ezau 
dyt in virszu. Ant balso szu- 
viu atbėgo policije, kuri ant 
pradžios ne galėjo nieko no žy 
du dažinot api ka eina. Tada 
sugražino žydus ant tos vietos 
kur buvo užklupti, rado užpuo 
lauš ploszcziu o ir gala desz 
ros rūkytos pauasze ant revol 
veriu. Žydai pradėjo vienas ki 
ta clnzeriuot, na ir ant to vis 
kss pasibaigi.

Atsimetimas nuo 
pravoslaviios

Pagal valdžios žinias, 1905- 
1907 m, atsimetė nuo pravosla 
vijos 18 tukst. žmonių, Gardi 
no gub, 5.170, Minsko gub. 
13 tukst.

Isz musu žmonių papro 
ežiu.

Vidžiuose (Kauno gub., Zi 
rasų pav.) jau pradėjo rugius 
pjauti, apraszineja ir pasilikusi 
tenai eenobes lietuviu paproti. 
Priesz pradedant rugius pjauti 
vyriausias tu namu žmogus 
rugpiuezio pradejejas, supioves 
keletą pėdu ir sustatęs aisz 
klausioje vietoje viena guba, 
atsigręžia in saule ir nusilenkia 
priesz ja keletą sykiu lyg pat 
žemus. Kiti visi piovejai ne 
judėdami ir nei žodelio netar
dami stovi ir žiuri. Tik pabai 
gus rugpiuezio pradejejui ta 
senobės paproti, visi eina prie 
darbo.

Kareiviai ant 
geležinkelio,

Karo virsziausioji valdyba 
sutvėrė komisija, idant jinai 
iszdirbtu klausima apie patrau 
kima m geležinkelio tarnaujan 
ežiu skaieziu iszsitarnavusius 
kareivius kareiviai pageidauja 
ini ant geležinkelio, nes jie pri 
prate prie vergiszko paklusnu 
mo.

Baisi audra.
Užtikusi Feodosijos paviete 

viesulą pridirbo virez 300 tukst 
rub. nuostoliu. Nuo namu sto 
gai nupleszyta, langai ir duris 
iszdaužyta. Viesulą nesziojo 
ore kuliamąsias maszinas, lope 
tas, ifzrautus medžius ir t. t. 
Isz tvenkinio iszszlakszte visa 
vandeni, o žuvis ore iezkelusi 
nesziojo.

Naujas jeneral- guberna 
torius.

Danesza isz Varezavos jog 
jeneral- gubernatorius Skalo 
nas pasidavi antru kartu ant 
atstaukos. Jiojo inpedžiu keti
na pasilkt kijavinis jener. gu 
bernatoris Suchomlinowas. 
Skatonas ketina likti ministe 
rium carinio dvaro ant vietos 
barono Frederichso.

Emigracija in Sibcrija-
Pagal paskutines atskaitos 

parodo kad in Siberija iszke 
levo isz Rosijos traukija 
7 menesiu 491 tukstaneziu 
emigrantu su mieriu fenais ap 
sigyventi. Isz to skaitlio sugri 
žo adgal in Rosija 56 tukstan 
ežiai.

Vėlei 10 viroku mirties.
Velei apgarsino deszimts vi 

roku smerties penkis Vilniuje, 
du Varszavoi o tris Lodzėje.

Laimėjo pleszikai.
Pleszikai užklupo ant klosz 

toriaus Kazaniuje ir paeini 40 
tukstaneziu rubliu.

Lideka ir gulbe.
Szvaicarine gazieta raszo 

apie akyva apsakyma per tūla 
ypata, kuri buvo ludytoja, 
kaip lideka užpuolė ant jau 
nos gulbes. Ant ažero Genevi 
mo szale Tour De Peilz pasiro 
de kelios gulbes, dvi senos ir 
tris jaunikles. Ant kart patemi 
no toji ypata, jog viena isz jau 
nu gulbiu kada galva panardi 
no ne galėjo ieztraukt. Patemi 
nia tai senos'gulbes paskubino 
ant pagelbos, muszdamos eu 
sparnais in vandeni. Žiūrėda
mas ludytojas ant to vyeko pae 
mias žiuroneli nužvelgi, jog 
lydeka laiko apžioajus gulbes 
galva. Kada senos gulbes pra 
dėjo kas kartas smarkiau už 
klupinet, lydeka galva gulbes 
paleido, bet jau buvo gulbe ne 
gyva. Kada apie taižuvinykai 
dažinojo, užmėtė tinklą ir ta 
vandenini vilką nutvėrė, o tu
rėjo ilgio pusantro sieksnio.

KUR BUNA.
Mano patinstamas Petras Pauža 2 

metai Amerike pribuvo su savo szei- 
miuele in cziou, isz Suvalkų gub., 
Kalv. pav. tegul atsiszauke ant adre 
so: (Oi o»)

Mr. Szymonas Lukoszeviczius.
Box 54 Gilberton, Pa.

Jurgis Simanaviozius, api 0 pėdu 
augszozio, ne senei isz Lietuvos, juod 
bruvas, palinktas, maži uselei. Keti
no važuot in West Virginije. Jagu 
in ten pribus ar in kur kitur, tai te
gul duoda kagreioziause žine ant 
adreso: (o£ o;)

Mr. M. A.
Box 33 Gilberton, Pa.

Isz Lietuvos.
Skirsnemune.

Czia ūkininkai apszvietimu 
niekiek nesirūpina. Žeme, gali 
ma sakyti, yra derlinga nes 
ūkininkai, pripildo rudeni 
aruodus javais, bet nelaime, tai 
tie važinėjimai m Jurbarką in 
muge daug daro. Du kart per 
sanyaite važiuodami, tik po 
pura parduodant, iszveža visus 
javus žydeliams, o pavasari 
kaip reikia apsėti laukai, tai 
vėl perka pasiskolinę pinigus. 
Rudeni, parduoda pigiai, bet 
pavasari užmoka pirkdami du 
kart brangiaus. O apie laikrasz 
ežius tai nei kalbos nėra; esą 
nieko gero nepriduoda tie viso 
kie skaitymai. Kiek kartu teko 
girdėti sziuos žodžius: “kad ir 
mes mokėsime skaityti ir raezy 
ti, vis-gi mus ponais neikas 
nevadis”. Tai czia matoma, 
koksai dar tamsumas tebeviesz 
patauja, tzviesesni žmogų jei 
nori rasti, tai turi su geru žibu 
riu jieszkoti.

— Birželio 29 d. tapo peiliu 
nudurtas Padutvardžio ūki 
ninko Sabo devyniolikos metu 
sūnūs Antanas. Atsitiko teip: 
Sabas, važiuodamas isz Jur
barko, sustojo pas ūkininką 
Salaveicziaka atsigerti, nes ta 
diena buvo labai karszta, ir 
rado jau bestovinti ūkininką 
Žemaitaiti su savo sunum. 
Privažiavus Sabui Žemaitai 
ežio sūnūs, iszsokes isz vežimo 
dure peiliu stacziai in sprandą 
Sabo sunui, kuris už penkių 
minutu persiskyrė su sziuo 
pasauliu. Ta paezia diena tapo 
suimti Zemaitaicziai: tėvas 
motina ir sūnūs, kuriuos nvga 
beno in Jurbarko ezaltaja. Ant 
rytojaus tėvus paleido, o sunu 
nuvarė in Taurage.

Nabaszninkas nebuvęs pra
garsėjęs pesztynemis ir niekuo 
met jose nedalyvavęs.

z
Isz Alotu vaiseziaus.

(Ukm. apskr.). 1907 metais 
vienas vaikinas turėjo stoti in 
kariumene, bet del ligos savo 
stojimą atidėjo ligi ežiu metu 
gegužes men. Nuvažiavo jis 
Ukmergen, kur reikėjo jam 
stoti. Ten pripažino ji už ne 
sveika ir nusiuntė Kaunan in 
gubernijos komisija. Kaune 
teipgi rado, kad jis negalia 
tarnauti ir liepe važiuoti namo.
Vaikinas apsidžiaugė ir sugn 

žo namo. Praslinko kokios tris 
sanvaites, o bileto valeeziuje 
kaip nėra, taip nėra (bileta 
paprastai atsiunezia per vals 
ežiu). Birželio m. 29 d. Svė
dasuose buvo ezv. Petro atlai 
dal. In atlaidus prisirinko 
daug žmonių. “Tvarkos” 
palaikymui pribuvo ir keletas 
uredniku su sargybiniae. Vait 
kunu arba, kaip kaikurie ji 
vadina, Salų urednikas, žino 
naas girtuoklis, suėmė ta vaiki 
na ir nemažai privargino už 
tai, kad jis neturėjo jokio rasz 
to apie paliuosavima jo nuo ka 
riumenes. Aresztuotaji prista 
te Anykszcziuoeen in antstoli, 
paskui iszten Ukmergen in 
ispraunika, o jis in pati gala, 
in karo virszininka. Virezinin 
kas uždare ji kalėjime ir liepe 
laukti, kol ateis žinia isz Kau
no. Vaikinas iszsedejo dvi sa 
vaiti per paezia darbymete, 
kol susilaukė atsakymo isz 
Kauno, jog jis yra stojęs ir 
paliuosuotas nuo kariumenes. 
Tada tik ji paleido namo.

Szinianls.
(Ukmergės pav). Valdžios 

miszkuose liepos 28 d.busdi 
dele medžiokle ant vilku, ku
rioj dalyvaus ir aplinkiniai 
dvarininkai.

Laukuva.
(Teleziu apskr.). Musu mies

telis guli paežiam užkampyje 
toli nuo geležinkelio ir dides
nio miesto. Nėra czia nei dak
taro. Pirma czia buvo apsigyve 
nes d-ras Jaunius, po jio d-ras 
Sudaviczius, betir ezis netrukus 
iszsineszino; mat, ir jie nenori 

i būti bet-kokiam užkampyje. 
Yra czia aptieka.

Pernai vasara insikure Var
totoju draugija; jos sumanyto
jas buvo kun. Diezą. Ta drau
gija iki sziol tebegyyuoje, bet 
pasisekimo didelio neturi, nes 
nėra garo vedeju, ir žmones 
nedaug tepalaiko. Pernai tafl 
pats kun. Diezą uždėjo Lauku
voje knygynėli žmonėms pasis
kaityti. Už skaitymą moka 
kiekvienas po 30 kap. in metus. 
Skaito daugiausia moters, o 
vyrams, matyt, tai nerupi: jie 
eina dažnai kur-nors in alude 
pasilinksminti. Užtat czia ir 
visokiu smukliu nemaža. Isz 
viso penkios aludes ir vienas 
monopolis, o slaptu monopole- 
liu atrasi mažne pae kiekviena 
žydeli. Pas mus geria ne tik 
vyrai, bet ir moters.

Pasvalys.
(Panev. pav). pranesza, kad 

vietiniai katalikai jau buvo 
bebruzda priesz žydus, įspėda
mi, Ė’K j'e užmusze mergaite- 
katalike, kuri jiems nuneezusi 
vandeni in miezka. Pasirodė, 
kad mergaite klaidžiojus po 
miezka ir ant rytojaus sugrįžus 
pas tėvus. Gyventojai nurimę.

Upina.
(Raseinių pav.). Liepos 12 

d, iszdege 12 gyvenamųjų na
mu ir 15 kitu. Nuostolio apie 
28 tukst.

Jurbarkas.
(Raseinių pav). Kun. Vasil- 

czikovo dvare iszdege 2 vala 
kai miezko.

Taurage.
(Kauno gub ). Tauragės 

vaiseziaus ūkininkas yra pasta 
tęs per upeli Szeszuva tilta. 
Upelis labai seklus, lengvai 
pervažiuojamas ir, kad žmones 
važiuotu tiltu, jis laiko užvil
kės už kelio valtis ir reiklauja 
5 kap.. Girdėtis, kad nemokė
jusius, esant progai apypleszia. 
Kodėl tas erke keneziamas? 
Bene todėl, kad jo brolis yra 
Storasta?

Veliona.
(Kauno gub,). Szimet visai 

maža Nemuno pakrasztyje yra 
medžiu, o ir nuo Gardino ma
žai teatplukdo, todėl žmones 
maža tegauna darbo pas Ne
muną. Prisipraszo tik girtuok 
liai, nes jie pigiau apsiima 
dirbt. Sielius plukdant in 
Prusus visa laika jie gertuok- 
liauja, ir sztai neseniai du 
tokie girtuokliai gala gavo 
Prūsuose. Kurpius isz Viono- 
nos. Pranys Achumbach nors 
czia uždirbdavo po 2 rub ant 
dienos, bet pamėtė siuvęs ir 
susitaikesu girtuokliais plaukti 
ant sielio in Prusus; mat, mane 
daugiau uždirbses. Plaukdami 
sako, nei vienos pakraczczio 
smukles nepraleido. Liepos 19 
d. apsistoję Prūsuose, anopus 
Tilžės, prisigėrė su draugu ir 
apsvaigo; atkrapino ant sielio 
ir parvirto, kur-ten pakrasztyj 
miegoti. Bemiegodami, pasiju
dino, nusirito in vandeni ir 
prigėrė. Draugas parneeze 
pora rub. jo žmonai. Liko žmo 
našu trimis mažais vaikais.

Stetiszkiu sodžius.
(Panevėžio pav ), Už vieno 

varsto nuo Panevėžio, Stetisz 
kiu sodžiuje piadejo galvijai 
juodosiomis rauplėmis sirgti. 
Toji liga per neatsarguma pri 
lipusi vienam ūkininkui. No 
rint buvusi užkrėstoji vieta isz 
deginta, teeziaus žmogus netru 
kus numiręs.
Daugiaus ant 4-to puslapio >



DU-KART NEOELINIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka lr Petnicz© ^
PRENUMERATA KASZTUOJE: 

AMERIKE-Ant clelo meto $2,50 
ant puses meto 1,25 
ant ketverczio meto 65

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

Mėnesinis Rasztas "Linksma Valanda"
AMERIKE ANT METO....._........ ........  $1,00
ANGLIJĘ............... ?.............. ................ ............ 7 Hb
P’illSUS........ .................................................... 7 m,
tfOSSIJE  ............... - —   fl,50

KAS UŽSIRASZO "SAULE" IR "LINKSMA 
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA-

AMERIaE......... ................ ............ ............ ...... (3,00
ROSSI JE.................................... ......... ............. 84,5o
ANGLIJOJ........................................... ............ io Bh

Prick tam pilnai užsimokcja 
akaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kalendori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY

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

FUNDATORIS
Apraszirpas isz TiRro 

AtsitiRimo.
PERDĖJO F. W. S. B.

(Tasa.)

Prie darbo senas Virvine pa 
truko o rudens laike da prie to 
užaiezalde. Navatna buvo tai 
liga, rodos rumatizmas. Nuei 
davė pas visokius kamvolue ir 
bobas, kurie visaip jam daro 
dinejo, o mat norėjo pigu epą 
šabu iszsigidyt. Ne daug nau 
dosi iez to pigaus gidyrno. 
Trumpam laike pasidarė ronoe 
deeziniam petie. “Daktarkos” 
verdavo mosti ir žoles, nes no 
tu da pasidarė jam arsziau, ste
buklingi pleisterei ne dare ste
buklu.

Dabar paetanavijo Virvius 
važuot pas daktara ant rodos. 
Daktaras nuludiae pakratė gal 
va tardamas, jog no tu visu nie 
ku likos draujas užtrucintas ir 
turės kanogreicziaueia ranka 
nupjaut. O tada gal duosis isz 
gialbet jo gyvastį.

Apsimislino szaltiszius da 
kėlės dienas, nes kada jam nie 
ko geriau ne buvo, paetanavi 
jo pasiduot po aperacije. Buvo 
tai jau per vėlu, vises kūnas 
buvo užtrucintas o rona ne no
rėjo užeigidint. Jausdamas di 
dėsni silpnumą eavije, paezau 
ke prie tavias Tamoezeli ir ta
re:

— Žiūrėk sunau, tarė silp 
nu balsu,- nupjovė man ta ran 
ka del to,'jog ne norėjau tave 
su jaja plakt. Iszaugaant niek 
szo ir lengvatikio, per mano 
akluma. Szendien guliu nesvei 
kas, o apiekos nog tavias jo 
kios neturiu: tau tik klastos 
galvoje, o ne dėkingumas del 
tavo tėvo!

Tamukas nudavinejo nulu 
dusi, nes tėvas patemino jog 
szirdingumo jame nesiranda.

— Gal bus ir geriau, kada 
Dievas mane paezauks nog to 
svieto. Koks paseymas tokie su 
rinkymas. Asz nieko ne pase 
jau tavo szirdije per tai nieko 
ne galiu tiketye. Tikra bausme 
ant manias užpuolė. Tegul tai 
buna persergejimas del kitu te 
vu. Persergiu tave priesz smert 
idant persimainitum. Matausi 
vo akluma ir tž tai likaus nu 
baustu. Dabar ant tavias kalėj 
na. Jago su pakuta ne apmaz 
gosi savo nusidėjimu ir nepasi 
taisysi, tai sunkus ateitis tavo!

Ilgiau ne galėjo kalbėt se 
nas Virvius. Nupuolė ant pa 
duszku be pajėgu ir sunkei 
kvėpavo.

Iszejo Tamukas ant lauko 
Kur atsigaivinias truputu, vela 
mielino savo:- Senas kvailis. 
Gana czionaie prigaepadoriavo 
Kada dabar mirszta, nori ma 
ne apipancziot. Turiu savo iez 
minti ir žinau ka daryt

Gangrena padare savo. Sena 
Virvių ne užiJgio palaidojo. 
Visa turtą aplaike Tamukas. 
Ant galo pasiliko tuom, kuom 
no senei geide. Mielino joggae 
padorei kaime turės tokia pat 
paguodone kokia turėjo del ne 
baezninko tėvo. Visi nog jojo 
ezalinosi. Paetanavijo apsipa 
cziuot, nes kur tik nusiuntė 
svotus, tai visur alkalbinejo 
ir ne priėmė.

Dabar Tamukas pradėjo eu 
prast žodžius tėvo. Ir kas jam 
iez to, jog turėjo turtą, jago 
ne galėjo jin naudot pagal sa
vo nu m one!

— Pers’tnainyk, persimai 
nyk! eznabždejo jam ausise. . . 
o tada žmonis tave paguodos 
ir nesiezalins nog tavias.

Bet kame turėjo atsimainyti 
Tamoezelis jautėsi, jog yra ge 
rum žmogų, kaltes savije ne 
mate. Tai žmonis buvo pikti
ne jisai; tegul persimaino jojo 
kaiminai ir pažinstami- ne 
jisai!

Kada teip mielino, atėjo pas 
jin sziukorius Ickue su gera 
rodą. Ko turi sėdėt tam gmine 
ir su žmonimis ėstis, kur kož 
nas yra jojo nevidonu ? Tegul 
parduoda savo gaepadorysta ir 
iszkelauna in giluma Kosijos. 
Temaie lauko in vales ir nu 
pirks pigei. Tenais jin niekas 
ne pažmetairkožnas pagodous. 
Ž-idasdarodimo aplinkine, ku 
rioje giveno jojo ezvogerie. Bu 
vo tenais puiki gaepadoristaant 
pardavimo..

Apsikabino tosios mįsles abi 
rankom Tamoezelis. Ickue pa 
sake jog nupirks jojo gaspado 
ryeta ir davė jam gera preke.

Ne mielindamas ilgai, par 
davė židui teviszkia ir nuke 
liavo in giluma Roeijoe. Nupir 
ko du kart tiek žemes, tai te’ 
sybe, nes susiprato, jog ne ga
les josios apdirbt. Pats nein 
etenge, o žmonių nebuvo. Apsi 
pacziavo su dora mergaite, ku 
ri visa gaepadorista rūpinosi ir 
tai buvo Tamoszelio giluki-. 
Kitaip butu nuskendiae prie 
pat kraezto.

Vos atsigaivino truputi ir pa 
dareparedka gaepadoristoje, ve 
la atgijo jame gislele piktumo. 
Pradėjo iszmislinet visokius 
szposue ir žmonim dagriet. Pa 
kylo priesz jin viesulą. Nu 
skriaustas lauke progos atsimo 
kejimo dvigubai.

Tamoezelis vienok nieko 
sau isz to ne dare. Da dau 
giau dagrisdavo žmonim. Pri 
minimai paczios nieko ne gel 
bėjo. Vietoje pagerint gaspado 
rysta, dirbo antpadidinimo sau 
prieezu. Trumpam laike visas 
kaimas buvo jam prieszingas.

Neužilgio kilo nelaimes pra 
dėjo nupuolinet ant Virviaue 
Apsirgo vienas kūdikis ant 
ezkarlatinos irgnumire; antras 
numirė ant raupu. Pasiliko vi 
riausias vaikas. Drūtas ir pi i 
nas piktybių kaip tėvas. Mile- 
jo klasta o priek to pats tėvas 
jiu užakvatmo. Teip ilgai da 
rydavo piktybes be nubaudi 
mo, pakol viena diena ne atne 
sze isz ažerelio prigėrusi. Moti 
na iez gaileeczio iszmirymo vai 
ku inpuole in liga ir jau dau 
giau ne atsikėlė, numirė neba- 
ge ant uždegimo plaucziu.

Per dvideszimts metu Vir 
vius tiek prigaepadoriavo jog 
pasiliko nuogas kaip pirsztas. 
Milema pacziule ir vaikelus 
smertis paėmė. Visam kaime 
neturėjo ne vieno prietelaus, o 
tarnai ir buvo ne prilaukus 
jam. Dabar pasijuto sulaužtu 
ir apleistu. Nubodo jam givas’ 
tis.

Pats vienas slankiojo po lau 
kue ir keikdavo savo giluki. 
Visur jam buvo ne gerai. Del 
ko? Ne norėjo suprast jog 
pats buvo pnežaste savo ne gi 
lukio.

Vietinioje bažnyczioje atsi- 
buvinejo tame laike misije lai 
kyta per zokonykus. Virvius 
suvisai ne ejdavo in bažnyczia.
Valkiojosi po laukus pats vie 

nas, mislindas jog ant szio svie 
to jau nesiranda del jo laimes, 
per ka geriau yra numirt. Ko 
turi givent idant būti nog visu 
paniekintu ?

Pasilenkiąs ant tiltelio, szim 
ta kartu sau pamielino. Žemai 
vanduo rodos jam sznabždejo: 
-‘ Czionai0, gilumoje vandene 
rasi tykumą ir atsilsi. Smertis 
tave iszvalnins nog visu kente 
jimu. Czionais užmirszi apie 
viską! Ejki pas mus, ejki! Pas 
lepsime tave ir uždengsime 
priesz žmonis, kurie tave ne- 
keneze o kuriu ir tu nekenti 
isz visos ezirdies. Nereikalauji 
tu svieto svietastave ir ne nori. 
Senatve artinasi o viltis tau 
nieko ne atneez. Ejki pas mus, 
ejki!

Teip mielindamas, kas tokis 
lengvai jin stuktelėjo in peti 
ir atsiliepe meilingu balsu:

Ko tu teip nuludiae priete 
lau?

Virvius pakele galva ir pare 
gejo priesz save kuninga misi

jonieriu. Jojo geradejingas vei 
das davė jam vilti j-.jo užkie 
tiejusei ezirdej, atsiliepe ant už 
klausimo:

— Givastis man nubodo, ge 
radėjau- ko-gi turiu juoktis 
arba džiaugtis?

— Atsimainyk, o gyvastie 
tavo ir atsimainie- o iezrodie 
linksmiau ir szvieeiau.

— Atsimainyk, atsimainyk! 
-sumurmėjo Virvius Mirdamas 
tėvas ta pati man kalbėjo, o je 
gamastis ir man tuos žodžius 
paantrina.

— Matyt, jog tėvas tavo ka 
turėjo nužiuret tavije. jog lie 
pe tau ateimainyt.

— Akivas eemu žinot,kame 
turiu ateimainyt? Tegul D e 
vae atsimaino ir ne sekia mane 
visokiom nelaiveme.

— Kaip kada Dievas nu 
baudže vaikus už prasižengi 
mus tėvu, o tankiause bausme 
nupuola ant žmogaus už jojo 
nusidėjimus. Ne žinau tavo gy
venimo ir ne žinau kas tame 
yra kaltas ?

— Tėvas numirdamas kalbe 
jo man, jog likos jisai nubaus 
tas, jog mane ne gerai iezaugi 
no. Jago mano vaikai likos per 
mane ne gerai iszauginti, teip 
kaip mane iezaugino, tai del 
ko Dievas ne nubaudė smerte? 
Tegul butu givenia mano pati 
ir vaikai.

— Navatni yra Dievo sure 
dimai ir jojo mierei. Nes jago 
tėvas tau liepe ateimainyt, tai 
matyt ir tu prietel prasikaltai 
ne mažai, per ka Dievas geidže 
idant už savo prasižengimus 
pakutavotum. Ir teip ilgai ken 
tesi, pakol neprisipažinsi prie 
kaltes ir ne iezleszi jin isz sa 
vias su ezaknimis. Apsvarstyk 
tai gerai!

— Ka turiu daryt, ka da 
ryt?- klausė Virvine zokonin 
ko.

— Ne kaltins savo tėvo, nes 
jisai jau iszdave rokunda už 
save,- ne kaltink Dieva, ba ma 
tyt jisai nori tave at verst. Ka 
Dievas mili, taji tankei plaka! 
Pats save kaltink ir diretelek 
ingiluma savo sz'rdies.

— Ne teip lengva yra būti 
sudžium ant savias ir pažint 
kaltes savo.

— Labai lengva mano prie 
telau. Ne tas yra geru, ka tau 
nuduoda del tavias; nes tas. 
kas atsitinka su vale Dievo ir 
žmonių.

Virvius stojo nusistebėjas in 
siteminias in žeme. Kožnas žo 
dis limpo jam m szirdi. Kitaip 
pradtjo mislint ap’e svietą. 
Kaip tai galėjo būti? Del ko 
niekas jam te'p ne perdeetine- 
jo priesz tai?,

— O gal suuku tau paežiam 
paneszttaja užduote, ejki ir 
in bažniezia ir H u-yk pamoks 
lu zokoninku, o in trumpa lai 
ka iszmoksi ta, ko ne mokėjai; 
atminsi sau ta, ka buvai už- 
mirszias.

Zokoninkas ėjo in °zale baž 
nyczios. Virvius leidosi paskui 
jin. Stojo po vargonais ir te 
mingai klausė pamokslo.

— Na, ir ka mielini, priete- 
lau, paklausė emisijonieris Vir 
viaus, kada tasai užstojo jam 
kele prie bažnyczioe, bueziuo 
damas jojo ranka.

— Daug galetau kalbėt, 
daug.

— Na tai gerai, labai gerai, 
Matyt jog gerai apsvarstė! pri 
sakymus dieviszkue. Ka dabar 
kaltini ?

— Pats save. Szlektai buvo 
su manim, szlektai ir nesiran
da jau del menios pagialbos.

— Velniszkas tai daigins 
rugot ant savias, jago pris pa- 
žinstijog buvo szlektai,tai pa
taisyk skriauda o po tam da
ryk gerai. Prasikaltai priesz 
Dieva priesz žmonis, atsimo 
kek žmonim gerais darbais.

Atsitolino zokoninkas, oVit 
vius stovėjo bežado. Ir vela pa 
mate kele priesz save kuriuom 
ketino ejti tolaus.

Jau ne reikėjo ilgai laukt 
Truko užsikietejimas, piktu
mas ir užkietėjus ezirdis. Iszsis 
paviedojo; susivenijo eu Dievu 
ir permaine savo gyvenimą.

(Toliaue bus).

buvo

davė

Ten kur Washiogtono Steite, 
Ne senei boba atsikraustė;

No visu atlykus,
Ir niekam netikus, 

Su ijaje kaip dedama,
Nes josios dukrele tai jau 

gana!
Po stubas begioje, 
Naujenas rankioję;

O stragi, no mamos iszmoku, 
Ba ir kožnam in akis szoka.

Ir teip žmonis suarzina,
Jog terp saves pykstasi vi

sada;
Jagu tu mergele nepasitaisysi, 
Tai no manes dovanele aplai

žysi.

Granvillei, Illinojuje,
Peczeje nedideloje, 

Tenais terp kožnos poros, 
Ne apsieina be vainos.

Kada vyrai in darba ne eina, 
In karezema sueina; -

Bobos bėga namon vadyt, 
Kožna saviszki namon vyt.

O ka, ir susipesza, 
Kol isz karezemos iszeinesza;

Su kliksmu namon yrėsi, 
Bjaureis žodžeis plūdas!.
Žinoma ir bobos ne apsilei- 

dže,
Ba kaip vyrus in darba iszlei- 

dže,
Kelios susibėga, 

Gere ir ėda.
Vyru uždarbiu ne czedina, 

Ant to karto bus gana.

Naujas būdas gauti mili 
joną rubliu.

Neseniai Vilniuje 
szioke atsitikimas:

Du kalviu neueniai
vienam pakeleivingui, vaikez 
cziojancziam po szventasias 
vietas, du rubliu; už tuos du 
rubliu juodu gavo sąsiuvini su 
maldomis bei devyniais užkei 
kimais ir žvake. Pakelevinga 
eis aiszkino, kad, turint tuos 
daiktus, galima, girdi, gauti 
stebuklingu budu 999 tukstan 
cziueir 999 rubliu0, tai yra be 
vieno rublio milijoną. Prie to 
buvo pasakyta, kad tie užkei 
kimai tik tuomet turi verte, 
jeigu niekas nekliudys, ir tuo
jau velnias atneszias millijona 
rubliu, bet viso millijono ne 
duosiąs, nes viena rubli turis 
sau pasilikti. Tie užkeikimai 
yra suraezyti lenkiszkai.

Tuodu kalviu nuėjo naktyje 
ant kalno pas liuteriu kapus ir 
pradėjo skaityti užkeikimus. 
Iszeyk kliudė jiems skaityti 
praeiviai; bet pagalijs jiems 
pasisekė perskaityti užkeiki 
mus, kaip buvo insakyta. Vos 
juodu perskaitė devintąjį už 
keikimą, kaip pamate ateinant 
triefsargybinius, kuruos kalviai 
palaike užvelniu°. Bet kuomet 
sargybiniai pradėjo j ios kraty 
ti, tik tuomet suprato, kas pas 
juodu atėjo. Ir taip, užiot ga 
vus milijoną rubliu,, tuodu 
kalviu pateko in ezalteja.

Miestas Detroitas, 
Gražus ir czystas;

Tenais Lietuviu ne mažai, 
Ir viskas butu gerai.

Ne senei per miestą ėjau, 
Ir in visas szalis žiurėjau;

Labai nerimavau,
Kad lietuviszkos kalbos ne 

girdėjau.
Sztai du vaikinai stovėjo,
Terp saves lietuviszkai szne 

kejo,
Ir ant einaneziu žiurėjo.

Sztai eina kelos merginos;
Mislinau, kad tai Italijonkos;

O norint angelskai kalbėjo, 
Bet vaikinai lietuviszkai už

kalbino:
Alo,-alo! kur einate?

Tyli! Na kodėl neszkate?
Mere, Keide,- ko tilite, 

Nesiearmatikite!
Merginos pasiputi, patempi 

lupas,
Rodos kad kas zin kas!
O tai buvo lietuvaites, 
Darbinynku mergaites, 
Ant ranku rankrinkei, 
Ant nosių akulorei;

Veidai miltuoti, 
Antakei pajuodyti;

O Dieviti, pamislinau;
Ir tuojaus atsiminiau:
Kad Lietuvoje butu, 
Tai kiaules ganytu!
O szirdeles czionai, 

Ne gali užkalbyti vaikinai. 
Ne nori szneket lietuviszkai

Tiktai angelskai!
Angliku mat jeszkosi,

O ir prie židuku glaudžesi, 
Del ijuju vis gerai, 
Bile tik angelskai.

Mergužėles, jagu teip dary
site,

Tai džievaž ant juoko pasilik
site;

Ba cziutabakei ijus ne yms, 
O Lietuviszki vaikinai su ko- 

je nuspyrs.

Naujas iszradintas
Badoma gubernijos valeteitis 

Kranas Korosas inteike carui 
nauja savo iezradimo laikrodi. 
Laikrodis sveria 18 pūdu. 
Laikrodi-i užtraukiamas visems 
metams ir rodo;laikn, menesius 
dienas savaitėje, dietos ir nak 
ties ilgi, saules tekėjimą ir 
nusileidimą, paprastuosius ir 
prakilniuosius metus, menesio 
atmainas ir žemes apie saule 
sukimąsi. Apie to laikrodžio 
sutaisyma galvota dvideezimt 
dvejus metus, o patsai darbas 
tęsęsi 6 metus.

Kiek yra cerkviniu mo 
kyklu ?

Visoje Europos Rusijoje, 
Kaukaze ir Sibyre yra 43 
tukstaneziai ir 407 cerkvines 
mokyklos. Tame skaieziuję: 
602 dviklesiu, 24 tukstaneziai, 
687 vienklesiu ir 18 tukstaneziu 
118, teip vadinamųjų, "Gramo 
tos” mokyki c, kur mokinama 
tik skaityti ir raižyti. Visu tu 
mokyklų iszlaikymas apsieina 
kasmet szeezis milijonus, 124 
tukstanezius ir 67! rubli.

Teisybes.
Parasze: D. T. B.

Jagu nuolatos laimes jeszkos’ 
Tai lig smert nieko ne turėsi

Tada jau senstame, 
Kada kiti sako jog grąžei 

iszrodome.

Juom kas iszrodo puikesnis, 
Tuom buna kvailesnis.

Mislis gers, 
Atnesza laime visada.

Kada ezirdis labai klabina, 
Tada protas nieko ne iszkla 

bina.

Gero ne padarysi, 
Jagu pikto trokezti

Ne žiūrėk ant drabužio prasto, 
Po juom gali būti gana proto.

Tankiause pereisi per svietą, 
Negu per viena miestą.

PU1KE1 APDARUOS

MALDA KNIGOS

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

Gydo visokias lygas akiu. PrEaiko akulo 
cius ir gvarantuoja juos tinkajicriuma. Dz 
Winters per 5 metus mokinosi pas gamin 
^ue profewraii ylga laiku PhilAdelpbjja.

So.4701 Aukso Altorius ekurini?
Apdaru, apkaustitos ir auksinti krt 
eztai, apwalais kaupais. 31.Oi 

to. 4705 Mažas Naujas A ukso Al 
torius skuriniu apdariu, apkau&ti 
tos ir auksuoti kraaztai bu apwalaii 
kampais , , , $1.(K

Vo.4702 Alekso Altorius szagri™ 
akurojo apdaritos, apwali kampai 
auksinti k rase ta i, lauai puikai isw 
marginta su auksinėms kwietkome 
labai puiki kningele . $1.2S 

Vo.4703 Aukso Altorius minkszt?
apdarai, auksinti kraeztai ir apwal’ 
kampai, auksuotas križius, paraazat 
ir puikei isz.marginta

Xo.4700 Aukso Altorius apdarita 
su baltais sloniaus kaulais, puikiu 
abrozelis isz oaluloidoa, 8 sidabras! 
medalikais UB&lenougelia, auksini 
kraaz

Kiaule bulvėse, ožka sode 
kvailys susirinkime, 

Blede visados turėsime.

Juomi žmogus ezviesesnis, 
Tuom buna tykesnis.

Jagu kas savo reikalu žiuri, 
Tai prie svetimu kieztis lai 

ko ne turi.

Tiktai tas gali eav tikėt,

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei isisenoti, 
per tu tu daktaru nesumanima ar neturejinia geru 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 tiiojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per 
The Collins New York Medical Institutą i 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 budu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai nektirį laika gydę, 
raukas nuleisdanii apleido.

AtcaLvmac Lnrruac T"kl" b",1"» kad T1,c COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTAS 
r-uaaKy mas ICllgVelb. „žialkonms geriausių diplomatų duktaruspeeijnlistu; visus ligų apra

šymus su atyda ištiria specijališkai, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso 
atsakančius kiekvienam pritaikytas vaistus išgydymui ligos ir silpnyliių; 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 nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadino tų 

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

padėkaronių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.

3

išgydyta nuo: moteriškos Ilgos 
kankynių ir skrepliavlmų, 

skaudėjimo šonuose, sąnariuo 
ee ir neuralgijos ligos. Jau 
pamatiškal sveika ir viešai pa- 
deka"oja savo paveikslą atsių
sdama.

Mrs. PRANCIŠKA 
ŠKLENAR1ENĖ, 

(moteris Jono)
Route No 2,B. f»5, Ceresco, Neb

AUGŠTAI OUODOJAMAS DAKTAREI
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jau mano prldoryetė teipgl išreikšti 

padftkavoną už Išgydymą Ilgos, kurią nuo manąo kaip Bloginantį kalną nu
kasė, per galybę augšto mokslo Ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man pri
siuntė ir pagal pamoklnlmuisuvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savo 
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį 
nusilpnėjimą, teipat vėliau Ir mano Inkstai buvo suvytę, drauge Ir visus vi
durinis organizmas buvo suiręs Ir tik kaip lapas rudenije suvytęs, laukiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau lalkraštije apie Jųsų galingą gydymą ir 
grynus vaistus, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kurtuos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau Icflip kalną nukasė, teip nuo manęs ligą, likausi 
pilnai sveikas. Tad Ir dėkavoju už sanžlnišką Ir gabų Išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a gimęs, linksmas Ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės Ilgos.

Pasilieku dėkingas Ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vardą,
JONAS SMIRNAV1CZ1A,

1(125 Front st., Philadelphia, Pa

'Vi

'irgęs per du motu, skaudėji
mu strėnų, krutinėjo diegliu, 
plaučių nesveikumo, svaigi
mo i r skaudėjimo gslvos, zva- 
nijlmo ausise ir abelno nusil
pnėjimo ant sveikatos. Į 13 
dienų pilnai Išgy dytas, su pa
dėkai one Ir paveiksią, pri
siuntė patalpini į laikraštį.

JOHN paulinis, 
Fayette Co , Orient, Pa.

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

kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų 
ir inkstų, (kidneys) ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidų- 
. ių, Šonuose, tuitymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo 
nelystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuole, nerviškumo; nuo slaptu 
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 antdrapor 

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

>5^TAS INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA CYDUOLESW^s 
Į VISĄ AMERIKĄ, CASADĄ, 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.

„o. Ofiso valandos: iš ryto nno 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Pamokinimai
Jauniki epaudže jiojo czeve 

rykas,
O paezuota spaudže bobos 
pantaplius, nekitas kas.

Jagu vyras bobai pasiduoda, 
Tai junga ant sprando užei 

deda.

Mylėk savo boba kaip dusze, 
O kratyk kaip griusze.

Girtuoklaut bobai ne pavelyk, 
l?z namu gerymus praszalyk.

Jagu boba necz ujna, 
Tai jau gero ne buna.

Boba ylga Jiežiuvi turi, 
Vienakita apjuodina ant nie 

ko ne žiuri.
Vyras turi slaptybėje vieką 

turėti, 
Nieko savo bobai ne kalbėti, 
Ba jsgu vyro elapfybia žynoe, 

Tai del viso svieto isz los.
Nesidrovės, 
Viską iždes, 
Ir da pridės.

Jau atsitikimu tokiu daug 
buvo,

Jog viras per bobos liežiuvi 
pražuvo.

Boba daug verke, kaip viras 
numirszta,

Bet numirusio vyro greitai 
užmirezta.

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Puse bloko žemiau no Plttaburglnlo Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviška k\ aut u ve visokiu 

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

prekes:
$‘-*,oo 

2.oo 
2,oo 
4.oo 
2 oo 
4,5o 
2,oo 
2,oo 
3,oo 
2.6o 
4.5o 
2,5o

MUSO
Gera Raudona Arielka 
Gera Balta Arielka 
Romas 
Bumas Jamaika • 
Gina* - •
l uoginc Arielka 
Klft>ni<-1 
Anhetas, smazus gėrimas 
Ckhtas spiri tau . 
SllVulte 
Hllvaite, tikrai Lictuvhzka 
Tcrkellca 
Tęrtyellca. llkial Yengriszka 
Koniakaa . 
Konlnkas, Francnziszkas 
Obuoline Brandy 
Blackberry 
Roholifi, gardui gėrimas 
Mellnvuoge ...
V lainltfto • ■

AMERIKONISZKI
Ohio raudonas . .
(Jli lo baltas—saldus 
Knl|fbrill( Gw, o*. ua»n, 
Kallrornl. 08 inuszkalalas . 
K ail for n Ii o*t muszkatalas 
K all torn i. 'n.
Kaliforni, os (4 melu) Port Wine
Kallforni, om bzeri Wine

is—sotaus . .
or, senas. rukbztus 
oš muHZKalalaa .

oh tokahžkaa

_ . . j aaiirorni, ot» niert h incKatras moka savije atyda KalUbroŲoiį Burgundy, raudonas
J J Mdurlams Karins vynas
turėt.

Ne kurie jagu padaro piktumą, 
Turi isz to dydeli emaguma. ai&įari Attoac

.V

a

-. 73
■ Uį
Ji

i
i

4

2,5 o
2.5o
2,5o 
A.no

3.oo 
3,00 
C.oo 
3,oo

2.5o
2.5o 
3,5o 
3.oo 
5,n0 
3,uo 
(1,1)0 
3,oo
5,5o 
2,5o 
2,oo 2.5o 
8,oo galon 
8,oo galon 
3,oo galo?

(1,00

l.OC 
(1,00 
3,00

5,00 
2,oo 
l,6o 
2,r>o 
2,5o 
2,5o

vynai:
Sl,oo Galonai 

1,25 “
1.50 “
1.50 ••
1,50 
1,75 “
2,oo *• 
2,oo *•
1.50 “
2.50 3,oo

Ilaązlkyte po prekes. Užkalbinimas ant 310,o« 
Ir dadglau UŽMOKAU EKSPRESĄ PcnnBylvanlo 
Ohio Ir West Virtini* valstijose. Adreaas:

Stefan Rovnianek, 
Pittsburg, Pi,

ii

P. V. O B I EC U N AS,
12 &. CARSON ST. S. S. PiTTSBUFSS., PA.

Pirrpž. Uietuviszha
SO KAPITOLU $75,000,00

8U0RGANIZAV0TA IR CZERTE- 
RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANRA)

ORGANIZATORIUS TOS RANKOS IRA

P. V. O31ECUMĄS.
Mubo tunka iro tai viena lez tvlrczlauelu SutIb. Vaisi., czertonsota, ee(.ntl po kontrole 

Valstijos runt'o ir per tai pilnai nželctklama. Priima piningus del uAateuedijmo ir moka k«t 
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linija Ir elunopla piaingoa tn vHac daūh 
svieto. Padaro daviernastis atlikimui visokiu Mkalu eu waldžla MasioJįjos. Itzmąjuo vta.i 
kiua piningus ant Amor'konlazku arba kitokiu. Daro apaergoymaa uo n^nlea ant vdeu 
Ir 1.1. Plnlmtua del paczedlnlmo galit prlalunat oecztiniu Money Crėer arba Bxpreca Oq. 9 

j tuojauj bus Iszalunstoa bankavoa kningutes. Kr-lptlteo visi Pas gera žinoma delvKm l^ko 
| vi P. V. OBIECUNA, o busit apęaergetl no visokiu apgaviką.

Uždėta 1848 m. {BANKA BISCHOFF’ O.) Uždėta 1848 m.

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

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

Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą. 

Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo 
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.

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

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kr&ju.

Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po- 
pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuoteisingiausiai.
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PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO!

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

NEW YORK, N. Y.

Nedeloje Banka atidaryta no: 10 Igl 12 adynal. Subatoje igl 8 adynal vakare.

--------- -—----- - ------ -—
Garsingiausias ant vist svietą Ir rimas kalpe gerlat- 

ses specialistas kronlszku Ir nzslsenejusiu Ilgu_ _ _ _ s
-a DR. KOLER, fc—

Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 
dyme visokiu žmogytaku silpnybių. Iszgyde tukstanezus 
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina j 
varda DR. K0LER ir gyre savo pažinstamiems vadin- f 
darni ijn Samaritonu tebirio taiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek > j 
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o > 
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užkiszaluima įįiJt f

vos, nosies, gerkles, pitvo ir žarnų; parku, iszberimn, niežimo, epilepsije, senu ro
mi ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Aloieriu • 
Ligas o ipacz uzsisenejtįsias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
nžkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, diį- 
trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir LL gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnešite dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. I)R. KOLEli kalba lie
tuviszkai ir lenkiszkai ir į>ats duoda ligoniams ruda, be pagialbos tlumocziaus, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.
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LIETUVISZKOS PASAKOS
Puikiauses rūbas.

Karaliui vienam jorubai via 
da ne gana puikus būdavo, ir 
gije ne gana plona Jau bu 
vo paaisiudinee sermėgas isz 
ploniausiu ezilku, teip kad tas 
per pirezta žiedą verti ir in rie 
szuta kevala inglamžyti galėjo 
ale jam vis da ne gauna plonas 
audimas pasirodesi, Tai atsira 
do siuvejes, kurs sakėsi, inpa 
ti=zka ruba pasiuses isz toke 
smulkaus audimo, kuri tiktai 
labai geroms ir szviesioms 
akims te gal nu primafyt, toks 
paredae ale ir kasztuojas aukai 
niu tūkstanti. Tuojnus kara 
liūs, jin pasivadindama, liepi 
toki ruba pamistravot. Ana ne 
va atneszes audimo ritinius, 
varto, raczioj rodo viena, rodą 
kita, gire savo tavora kaip 
drūta, o nieke ne buvo jo ran 
košia. Karalius žiuri ir žiuri o 
nieką nematydamas neiezsiduo 
da nemato, bet su kitais cziupi 
nedams adeklue, gire ju plonu 
ma, tartum szviesiaurei akis 
turėdama. O siuvejes buvo vi 
sus inmokines, ka turi daryt, 
juk visi jo puikystes bei buvo 
insipykine. Siuvejes potam pa 
mierayes pradeda sukirpt, re- 
žyt, siutie viena vale, o niekas 
jo rankos kaip tiktai adata, 
karalius klausė: ‘ma, rodosi siu 
lo ne turi?” o szitas d rasei at 
eiliepi: Smulkus audimas, 
smulkus ir eiuls!” Pasiuvęs ap 
redi karalių nauju rubu nusis 
tebedams, kaip tas tiktai pri
tinkąs. Iszejus in kita stuba 
visi rankas vžlauždam' dyvy 
josi, gėrisi isztc paredo puiku
mą, o juokais veik gal pas’ipt. 
Naujoji drabuži reiks ir vi 
siems žmonėms mieste parodyt 
padūmoję karalius ir, ant ark
le užsisėdės, jpje insirežes per 
miestą. Žmones mmokinti ran 
kas suploję, dyvijes, džiaugėsi 
gyre kad vis triaszka o juo 
kais ne gali tnvot. Susyk paša 
kas kūdikis: “Ale mainyti juk 
karalius povisai nuog-1” Neisz 
kiasdami žmones susyk prasi
juoki, o karalius susigėdęs 
skubinosi, namon ir parbėgės 
in lova inlindo. Kasi ir ezen 
dien tebikiuta.

Jei nemeluota, tai bene bus 
tiesa. O jei tu geriaus moki, 
kaip asz, tai meluok tu!

Uazbajiszkoji gaspada.
N<žinau kokioj girioj buvo 

gaspada. Toj daug žmonių 
prapuldavo, o nieks nežinojo, 
kur jie dingdavo. Kcžnas bi 
jojosi nakties czese per ta.gire 
keliant Ir isz netycziu per 
krastydave ta gaspada ale nie 
ko nerasdavo. Karta ponui be 
važiuojent pasitropyje girioj 
paklyst. Ilgai klydinejes iszva 
žiavo pas ta karcziama ir nore 
jo pra'zytis in nakvyne O jo 
bernas draudi nakvot sakyda 
mat: “Cze ne gerai! važiuo 
kim!” Pone nieko neatbodams 
oze pasiliko ant nakvinis Gaepa 
dorei juos labai meilingai pri 
emi atneezdami visokiu valgiu 
ir gėrimu, ko tiktai ezirdis pa 
norėjo. Pone labai pasidžiaugi 
ir tarnui pamerki, ar ne gera’ 
esą cze pasilikt. O ans vėl sa 
kas: “Cze ne gerai! pasilikt 
oze nakvynei. Bernuke maty 
danas nieko ne'sztaises iszejes 
pabvczaleis szlaistes ir po kie
mą szvygždinejo ar ne kur ka 
iszgiretu. O ir iezg’rdo tyloms 
eusikalba.it: “Poną paguldy 
sim didžioj lovoj cze jis atliks, 
o klapcziuka inveeim in karna 
ra, cze jie eu grindimis nukris 
in gilėja kelnorė, tai bue abu 
du pakavotu.’’-Greit inbeges 
gavo ponui praneszi; tae bau- 
euti Užjuoki nenorėdama vie- 
ryt. Gult einant, invedi poną 
in pnike stuba ir parodi didele 
jam pataisyta lova, o tarna nu 
lydėjo in kamara ir inleido du 
ris tuoj užtrenki. Vos užtren 
kus pradėjo viens grindų ezons 
žemy leetiei. Szio gilukis, kad 
no stalo isztieini peili paeigrie 
bes buvo, to geleži greit in ply 
ezi iezpriaudo ir grindis bekrin 
tas apstabdi. Iszsirabšzdinee 
bėga tykai pas savo poną ir ta 
atrado lovoj jau begulinti, ale 
žiburi deginanti ir nemieganti. 
Tam ir rodod dyvinai. Valan
dėlė palaukus pradėjo lovas 
danktie parnaželi žemyn leist'8 
leidosi ir leidosi, kol pata 
lūs užslegi. Po ilgos valandos

vėl auksztyn kila kur buvęs. 
Pone toj lovoj miegodams teip 
prislėgtas būti tykai ant amžių 
užmigęs, ir niekas ne butu ga 
lejes sakyt: “Tas užmuezts!’ 
Tyloms iszbego abudu vidur 
nakty isz razbaininku duobes, 
ir rytmeti vėl cze su Žalnierių 
pulkeliu. Gaspadorius sugrie 
be da bemiegancziue, kelnorei 
atrado visa krūva lavonu, o 
ezeip visur pakavotas naudas 
pilnai. !

Razbaininkam<=, veik prova 
padare galvas nukirto, o gas 
pada padavi iezmintingieme 
žmoniems.

Tas nusidavims gal ir but 
tikra tiesa.

Pagrinidusi pilis
Galbra-'czei szendien yra di 

delis kieme, tarp karaliszkoses 
Trepenu giree ir Szeszupes gu 
lis. Iszilgai važiuojant’(mylios) 
mylės kele ilgas, o Szeszupe 
bebėgant ant pusantros mylės. 
No Szakiu rubežiaus iki Ragu 
vos yra upe cziela mylės. Sze- 
szupi labai srauni, no Lazinu 
vandens maluna iki inbege in 
Nemuną krint ji dvideszimti 
pėdu ant szesiu myliu ilguma.

Kad pavasari, tvysti, tai van 
duo kaip no kalno, kuleis vis 
ritasi ir raudonoji verda, o va 
sara teip iszsiank kad menka 
dvi, kita kart ir iki penkių 
brastų atsirandasi. Vyriausiu 
viena vadinama ežio galo, ant 
troji ano (būtent: kiemą) gala 
brasta. Isz to kiems turis ir sa 
vo varda: Galobrasta, kaip se 
niejei pasakoje, kadangi di- 
džiauees butu būrys netoli ano 
gala brastos isz sianoves pa 
rengtas. Seniejei girdėjo savo 
tėvus da apie tai kalbant kad 
prie szio kiemo kapiniu iiz vi 
so, marots, 14 kiemu priklauei, 
cze visi savo nabaszninkus lai 
doje. Kapines szale Raguvos 
labai aukeztai ant upes kranto 
gul ir tian pasistojus anuos ke 
turiolika kiemus apmatyt gali 
ma. Pasakojama buk pirm ii 
gu czesu ezim kiemą gale bu 
ves didelis dvaras kuriom 
anie kiemai m baudževa eit 
kalti buvę ir pilis stovėjusi, 
kur szendie ezimt gale: Vaiczu 
lyje esanti Strazini, rasi 10 
margu baluti, pusiau karaliez 
koj girioj o pusiau buru lau 
kuoe randama. Per jos yiduri, 
pagal karaliszkaje, vieezkelis 
szakoms dabar iszkimszts ir 
žeme apipiltas. Szale ant aria 
mo lauko, kur per ta gire auga 
da pats esu mates iezartas di
dės degtines plytas; kiti salon 
kelmus imdami radę ir pama 
tus. O pilis su visu nugrimzu- 
si Strasines baloj del grieku ir 
prispaudimą apžėlusi šamano 
mis ir apaugusi nuskurdueio 
mis puszelemis. Netoli, rasi 
tūkstanti žingsniu atstu, kara- 
liszkoj girioj randasi medžeis 
apaugusi kalvuti tarp pylnes 
be sliugynu szendien dar vadi 
narna atkelia, t. e. mažasis alks 
Kad tiktai tian ne bus buvusi 
sena apieros vieta! Lanka cze 
pat prie Szeszupes gulinti, va 
dinasi: Toliejes, už ju tuojaus 
szio galo brasta arba'girdykla.

Seniejei sako, buk ta pilie 
da ipatiezka szendien jau nž 
mirszta, varda turėjusi. Kiems 
no tos pilies puse mylios atstu 
szale ano galo brastos yra pa 
būdavote kaip jau minėjau isz 
to savo varda gavės. Szis gale 
vadiname Vaicziulie, o vėl Ra 
guvo yra ipatiezka vieta, tarp 
kapiniu ir tarp ano galo bras 
tošį ant Szeszupes kranto. 
Upes krautas baigei etatus, 
upele, kaip ragas palinkuse ir 
prieez upe vis platy einancze, 
smarkei iezgriaute, abypusei 
lyg ragus iezkeles stimpea. 
Ant tos vietos, no senovės cze 
su. Joniniu diena ezvenczia 
ugnie kuriadami ir kupoleme 
etenderiue inkasdami. Ale eky 
riumis ant vieno rago vie jano 
eee mergas ant antro vyriezkie 
jie. Juoku del dabodavo an 
triems kupoles prislinkę pa 
vogt. Paezeezupyje czepat gu 
Įėjo su kalnu nulinkęs akmuo 
toke didis, kaip bute, rasi 30 
pėdu ilgas, o baisei kiete ii 
juode. Lz to, ma rodosi, mete 
1880 Girniaus Fr'cas pgnkie 
aktainius pnekaldi ir pavėži. 
Szeszupes žveje iki Lažynu 
maluna karta už 10 doleriu nu 
e’pirko, kuri j'ems da szendien 
priklauso. Garo czese 1709- 
1711 giltine visus gyventojus 
pasmaugi, tiktai du senuku liko 
yyrae ir motere. Ir tuodu jau 
buvo ant kapu iszneeze, ale 
laidotojams paėjus atsigert, no 
mom in rugiu eisirita ir teip 
iszliko nelaidotu gyvu.

Grigas:- Tai kodėl jegamas- 
tie daugiau dūmo daro su kodi 
lu o Dievo neiszvejete?

Skarbcziukas Sveikatos.
Arba rodą del visu.
Ne stekas po teisybei knin- 

gu apraszancziu api užlaiky
mą sveikatos, ne turime tokiu, 
kuri trumpai patalpytu ta vis
ką, api ka visi žinotu ir ko lai 
kytis.

Cze pastanavijome talpyt in 
gazieta “Saule’’ ir kaip rodos, 
kožnas skaitantis užlaikys tai 
sės prasargas, o isz ko skaity
toje! džiaugsis.

Taisės rodąs iszemem isz 
kningu I)r. D. Bergero ir ant 
lietuviszko liežuvio perdejome.

Jagu auginime v tiku turi
me užlaikyti regulas sveika
tos, teip ir kožnas žmogus turi 
saugotys gyvenime, kas kenke 
sveikatai, kaip laikytis liige- 
nos.

Tai ir pradesime be ylgu 
posmavimu.

Ne sveika.
I.

Orasirįio kenkimas-
Ne sveika yra kvėpuot sau

su oru, perpildytu dulkemi. 
Intrauktos dulkes per burna 
apsiseda gerklėje ir ant plati- 
ežiu, no to gaunasi sausas ko
sulys ir uždegymas piaueziu. 
Gal ne visada kenke, bet gali 
būti priežaste uždegymo plau- 
ežiu ar būti dusulys.

— Ne sveika yra kvėpuot 
drėgnu oru, nes no drėgno oro 
gaunasi kataras (plautis). Rei 
ke kiek galerna sėdėt stuboje, 
kurioje kūrėsi ugnis. Kataro 
kitokiu spasabu ne atsikratysi.

— Ne sveika yra traukys 
oro, daug apserga ant pavoyn- 
gu lygu no pertraukos oro per 
Įauga ar atidarytas durys. 
Ant pradžios gavimo kokio fe 
lerio, plauezio, kosulio, gerk
les skausmo, geriauses spasa- 
bas imti aut prakaitavimo, kol 
nesiszauke daktaras.

— Ne sveika yra, o ir pavo 
jin_ja, kvėpuot ne czystu oru, 
ypatingai no kokiu dvesieniu, 
no puvėsiu, vikadu, meszlu, 
garborines rukszties; del to-gi 
visadai teip turi būti prisitai
syti, kad ne užter.-zinetu oro. 
Kur ne yra kanalu, del nu- 
traukymo meszlu isz vikadu, 
tenais daugiause žmonis serga 
ir mirszta. Graborines ir ke- 
mieznos dyrbtuyes. Kožnas, 
katras nori būti sveikas ir sa
vo szeimynele užlaikyti sveika 
toje, turi gyvent toli uo fabri
ku. Ypatingai kur iždirbineje 
fosfota, klora, brom, sierine 
rukszti ir kitokias vietas.

Ne sveika yra dūminiame 
mieste, kur verezesi durnai die 
na ir nakti per fabriku kami
nus. Norint vejas durnus isz- 
klaidineje, vienok ne maža da 
lys gaunaii in plauczius. Kat 
rie dyrbą geležiniuose fabri
kuose, o prisijaueze ne svei
kais, tegul ka greieziause ta 
darba pameta, o kita pasiru 
pina.

— Ne sveika yra ant senu 
kapininu, kur žeme yra payra- 
ta puveseis numirusiu, o tei- 
pos-gi gyvent arti kapiniu 
yra labai ne sveika. O kaip 
tai butu geistinu deginimas ku 
nu, nes da ant to turime labai 
ylgai laukt.

— Ne sveika yra gyventi 
skiepuose, del to-gi gyvento
je! skiepu yra suszvinkia per
dėm ne tiktai drabužei nes ir 
cielas kūnas. Visokiomi lygo 
mi papuola giventojai skiepu, 
kaipo jiedra (tymai) kriogulys 
ir t.t. Jagu lyga in skiepą insi 
gauna, tai dizinfekcije ir valy 
mas ne užbėga pavietrei. Jagu 
kam sveikata ir gyvastis apei 
na, tegul bėga isz skiepu.

— Ne sveika yra kvėpuot 
oru vietose, kur mažame ruime 
daug žmonių buna, o da ne 
sveikiau, kur daug žmonių vie 
noje stuboje miega, kur atsi
randa daug anglynes ruksz
ties. Reike temyti, ydant mieg 
stube butu prigulinezei iszve- 
dyta ir kad miegantis turėtu 
atsakantei oro ant kvėpavimo. 
Ligotos ypatos daugiau reika- 
lauje negu sveikos. Anglijoje 
namuose priglaudos apskaity
ta ir iszmieruota ant miegstu- 
bos del kožnos ypatos t

Del lygoniu 22 metrai, ke- 
.turkampei oro,

Del moterių neszcziu ir už- 
pavietrytu ypatų po 30 metru 
ketur. oro.

Del ypatų apsilpnejusiu ir 
senu, ka diena ir nakti buna 
tame paezianie pakajuje 18 
met. ketr. oro.

Del ypatų nusilpnejusiu, 
katros gali iszeitineti laukan 
tai užtenka- 13 met. ketur. 
oro.

Del sveiku 8 m. k. or.
Tai ne sunku apskaityti, 

kaip turi būti dyde stuba del 
keletos ypatų.

— Ne sveika yra kvėpuot 
mažose irne szvarei užlaikytose 
karezemose, kur daug gere ir 
ruko. Pagal liigena, tai ir del 
sveiko žmogaus ne sveika to
kiu oru kvėpuot, o del silpnu, 
tai jau neyra ka sakyti- tai 
tikra pekla. Karezemose turi 
būti szvarumas užlaikytas.

— Ne sveika yra visosia mo 
kyklose pradinėse, gimnazijo
se, ir augsztesniose- universite 
tuose, ypatingai parapinėse 
mokyklose, kur ne yra prigu
linezei intaisytos ir ne turi at- 
sakanezio oro ir ne turi geros 
pertraukos- ventilacijos. Lai
ke pasilsio moksle, turi visi 
iszeit ir turi būti langai atida
ryt’, kad ir žiemos laike.- Teip 
pat ir ant saliu turi būti oras 
permainytas, ypatingai laike 
szokiu.

— Ne sveika yra kvėpuot 
tvartuose. Norint seniau žino 
nis buvo tosios nuomones, jog 
tvartuose del ligoniu ant džio 
vos buvo labai sveika, nes jau 
dabar lykosi tf s dasektn, jog 
ne teisybe ir lygoniui nieko ne 
palengvina.

— Ne sveika yra žiemos lai 
ke miegot szaltoje stuboje. Ja 
gu žmogus szaltu oru kvepuo 
je, tai darosi stuboje kenkenti 
gazai labai ne sveiki.

Ne sveika yra būti mažai ap 
szviestoje stuboje. Ne apvaly 
toje lampoje nafta ir laynes 
žvakes, baisei orą gadina. No 
toKios smirdantes szviesos gau 
na katarini uždegyma akiu ir 
sunkuma ant krutinės. Apva 
lyta lampa, su czystu knatu ir 
szviežei pripilta, nieko ne ken 
ke; o geriause szviesa yra elek 
trikine, nes ta szviesa ne turi 
jokios intekmes ant oro. Sze 
dien da ne galema nieko paša 
kyti api elektrikine veiksme 
ant akiu.

— Ne sveika yra kvėpuot 
dulkemi no visokiu kvailiu 
ypatingai žaliu kvarbu, o ir 
no žaliu senu skuduru.

(Toliaus bus.)

j K U R BU N A.
Mano tėvas Broni-lovts Kunpike- 

viozins isz Kauno gub R išeinu pav. 
kaimo Szvoikszcz'u 19 metu Ameri- 
ke. l’raszau atsiszaukti autadreio:

(0L °')
Mr. V. Kunpikiavicz,

1275 Wilbur St Scrauton, Pa

Mano brolis Jonas Ramanauskas 
4 metai adgal buvo St Lovis,buvo 

pasidavęs John White. Paeina isz 
Kuuno gub. R išeinu pav. Girkalnio 
par. Praszau atsiszaukti ant adreso:

(OL °’)
Mr. Geo. Ramauskas,

1312 S. American St.
Philadelphia Pa.

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

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

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 i .numinu, pirma 
giveno Mahanoy City, Praszau atsi 
szaukti ant adreso: gg oj)

Mr. Paul Dargis
Box 636 Bridgeville. Pa.

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

(69 °1)
Mr. M. M. Zupkowski

Spring Valley, I’ll.
Mano brolis Antanas Kabaszins 

kas isz Vilniaus gub. Traku pav. kai 
mo Naudžiumi, 7 metai Amerike. 
Tegul atsiszauke ant adreso:

(89 °»)
Mr. P. Kabaszinckas

273 Hudson St New York

Mano pusbrolis Aleksandra Pieš
ti?, patina isz Grodno gub. ir pav. 
Martinkoniu par. kaimo Piescziu, 4 
metai adgal giveno Scranton, Pa. 
Tegul at-iszauke ant adreso;

Mr. J. Jakavonis,
106 Bellevue Ave, 

Montello, Mass.

Mano brolis Antanas Zakevicze ir 
Susiedas Leonas Mažeika, abudu pa
na isz Kauno gub. Telsziu pav. Ju 
drienu sodžiaus. Praszau atsiszaukti 
ant adreso:

Mr. Jos. Zakevicz,
Box 411 Anita, Pa.

Sapnas Szniuiliaus
— Ar tu žinai, Ryfke, kas 

man sapnavosi ee nakti?- kal
bėjo Szmuila m savo -paeze 
Ryfke.

— Nu, kas tau galėjo sap 
notis?-paklause Ryfke.

— Matai, mano milema, asz 
sapnavai, jog as, Morkelis Ka 
cinas ir Ickus Szvein miegojo 
me viename otelije.

Tame pasirodi mums sapne 
tokem dvase, ir sako: - Prasiki 
te, ka norite, o as teip padari 
siu, jog viskas jums bus. Mes 
biski nusigandai, pradėjome su 
dantimi barskit no baimes, ro 
dos kad mus drugys kreti, ale 
tam dvase saku:

— Jum ne reike bijotis, ba 
as gera dva e ir noie'ai del vi 
su daryti geia1.

Tada mes b'ski ne drebejom 
ir Morkelis Kapcanas saku:

— As ponas dvase, noretau, 
kad visi maistai, kokie yra ant 
svetu prisipildytu eu auksu 
ir butu del manes.- Paskui 
Ickus Szvein saku;

— Asz noretau, kad visos 
marios, azerai, upes ir prūdai 
aat cielo svieto pavirstu ant 
atramento o as turetau tiek pi 
ningu, kad su tam atramentu 
galetau čekius pasirasit.

— O tu Szmuila, ko reika 
lavai?- paklausė Ryfke.

— Nu, as pasakei tam dva- 
eei:

— Ponas dvase, as labai no 
riu, kad Morkelis ir Tekaus 
sapnai tuojaus iezsipildytu ir 
kad juodu tuojaus numirtu, o 
man tas viskas tektų.

— Gut, mano Szmuilal-pa 
zsauki Ryf«e ir net delnais eu 
ploju.

Franciszkus Zenkis ir Andrius 
Adomaviczius paeina isz Suvalkų 
gub. Kalvarijos pav. Simno par. kai
mo Kaczergos, 5 metai Amerike 
Praszau atsiszaukti ant adreso:

Mr. A. Bužinskas,
Box 5 Century, W. Va.

Mano brolis Jonas Zilinckas isz 
Vilniaus gub. Traku pav, kaimo 
Sevelioniu, 6 metai Amerike. Pra 
szau atsiszaukti ant adreso: (to £q) 

Mr. B. Zdinckas
Erving, Mass.

Mano brolis Juozas Kardyszauokas 
ir draugas Franoiszkus Zigmantą, a-, 
budu paeina isz Suvalkų gub. Meld. 
žiu atsiszaukti ant adreso :

Mr.Ant. Kardyszevski,
Box 76 Shaft N o.l Du Bois, Pa.

J y o© kai
Del to.

Dd to, jog Dievas eutre-v 
motere itz kaulo, usz taj kož 
nam vilui gerkleje stovi kaulu.

Sapnas.
Rodos kai numirei, 

Paemi mane verkiami,
Savije džiugiausi, 

Ant visu srzlu da’ri-inn, 
Kada jau szeimens užėjo, 
Mielinau, pati garbe gulėjo, 
Tame isz miego pabudau, 
Perpikau, szale paeze radau.

Neturi smegenių
Hotelninkae paduoda pake- 

levingui rokunda.
Pakelevingas nusigandias 

paezauki:- Kibą tu žmogau ne 
turi smegenų ?

Hotelninkas:- Teip poneli, 
turiu, tuojaus atnesziu.

Pirma syki.
— Oj tu Irszkau, Irszkau! 

iez tavas tai eukteenis negu či
gonas. Pardavei man petni 
ezoja arkli, o ant ritojau pas
tipo

— Tai re gali būtie Juozai, 
jau pae mane buvo 5 metus ir 
niekad ne pastipo.

Tai jau vyruti tikras gre 
mezdas.

Dreiveris m savo bosą:- Ar 
girdi roister, paeakikie Ližei i- 
dant teip nuolatos ne dainuotu 
ba poliemonae jau dukart klau 
si, kur cze teip szunis mueza.

K lebonijo.
Grigas;- Praizau jegamas- 

ežio, ar butu galima bažniezoje 
pipke uszsidumt?

Kuningr.s:- Ar tu iez proto 
i-zejei Grigai? Bįžniczoja pip 
ke dumt... Tu Dieva isz Bįžni 
ežios iezvitum!...
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l MAJNINES MASZINOS. f

Ir kitokį rejkalingi prietajsai ran
dasi pas mys ant pardavimo. Teipos 
gi pristatom kožna daleli maszinos 
norints kokio padirbimo.

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

m. Morgan,
16 N. Main St; Mahanoy City, Pa

A .G. GROBLEWSKI,
—^s.5avininhas ir FabriKantasuss—

Garsiu uLenkis2ku-Lietuwi£ku Waistu”
Egi uterro No. 1.
Egiuterro No. 2.
ŽmijeczniK
Gumbo Laszai
Meszkos Mostie
Trayenk
Liniment del Waiku O-į' 
(riduoles no kosulio 

asztraus
Liepų balsimas no kosulio 

(piaueziu >
Anti-Laxon del vaiku
Proszkai no kirmclu 

vaikams
Proslkai no kirmeln 

suaugusiems
Vanduo del akiu

Giduolos noskaudejimk 
dantų

Mestis no prakaitavimo 
kkju

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu 

(Com Cure)
“Grip-kiur”
Plauka apsaugotojas 
Miltelei nuo kepami 
“Kinder Balsam”

-Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime 

ranku
Giduoles del i-ztraukimo nri UICĮJ “Lagodnik” del atluosa-
karszezio po mu tgimui. izriiTr n mii in oi/innt nuli vimo vidurius be jokio ska-
Laszai uo kruvinosios KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU. ' dėjimo

suaugusiems ------------- ------------------------- Atgaivitojas kraujo
No Ruiiiatizino^nauja>J>u- QerįaU8e fjįduolc del skaude- Suramitojas nervu-szinlies 
Giduoles sužlebezlo jimuikatara’ Giduole no Ekzimo (Rožes

maisto krutinės, szonosie, sumafizmo pas vaikus)
Miltai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nukand- Plosterei isz kasztavolu 

galvos ima visokiu vabalukiu. Pomada ant plauku
PASARGA: Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta 

reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 
vaistas kokios reskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktara 
o jogu vaisiai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Sinneziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZUKAS, » KOTELIS * LKmm

7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

J ago važiuojete in ir isa Ameriko tai gulit gant Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visns bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu ęerimn 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
už darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Hotelis randasi ne toli Kastel-Gcrdes. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS RAŽDKA8.
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Turi eusinefezima su wisais Europinei^ Bankais. Wisi jau ira persitikrinia, jog 
siunsti piningaj per muso tarpininkista greiesiause nuejna.

Iss w i ■ u szaliu A m e r i k o, per muso rankas siuncMsi kas metas in 
EUROPA, LIETUWA, PRUSUS, ROSIJE, AUSTRUS, 

LENK1JE, ITALUS, IT T, T. IR T. T.

NE WIEN0 PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ. ->99<-

KANTORAS

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 & 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.

SKAITYK “SAULE”

Dr. J. Fropstep
Specialistas Ahiu L-ygas 

Pritaiso akuloriuB. Stiklines akio.
Mano darbas kalba del saves, 

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakare

Ofisas 15 Center Si.

Mano pusbrolei Martinas Joozis ir* 
Franas Purickis, abudu Vilniaus gub. 
Traku pav. Darsiuniszkiu pra, Pra 
szau atsiszaukti ant adreso:

Mr. Pet. Joo zis,
Box 88, St. Chari es, Miob.

Juozas Micnkauskas, 21 metu senumo 
paeina isz Traku pav. Jiezno volost, 
kaimo Dvaraliszkio Plaukai tamsei ru 
di, veidas baltas apie 5 pėdu auksz 
ožio. Jagu kas duos žine apie jin ap 
laikys gera nagrada, Raszikit ant a 
dreso.

Mr. J. Chenis, (^o^O) 
6 WollingSt.,

Providence, R. I

ūmo
1 WIENATINIS
J SALONAS IR GROSER-SZTORIS.

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

Miltus ir vyska ta kas i ra reikalinga del 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa 
Imtas su milžiniszkaisstiklais, szaltum alum 
arielkom ir pujkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZIPKORTES ii 
siuneze piningus in visas dalei 
svieto ęrejtaL

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir lt.

233-233 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PĄ.

Kaip iszrodo.

Duktė ekaitidama gazieta 
del motinos, uzstiko artikuleli 
apie eueivinezevojima vieno? 
poros o buvo teip paraszita: 
“Ponas Jonas eueiriezo mazgu 
moterietes bu Elžbieta.,, Ir per 
traukus ekaitima, paklausi mo 
tinęs:

— Motinėlė, kaip iez rodo 
mazgas moteristee?

Motina:- E! ne plovok akai 
tik tolau.

Puikiausia 
užeiga 

lel Lietuviu!
Ir svetiugiau- 
■iias priėmimas 
lel visu kur ra
itė gardia Arieikele 
\lu ir Cigaru. Teip-gi 
ale del zobovu ir t. t.

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

Simonas J. Norkeviczius,
408 W. MAHANOY AVĖ.
M A H ANO Y CITY,___P A.

PIRMUTINSyKRAUTUVE VISOKIU GERYMU
WHOLESALE.

9
 Pristato visokius gėrimus del sa- 

lunyku aut pikniku, balu, krik- 
sztynu alų, porteri, vynus, ariel
ka ir L L Pristato in namus ahi 
ir porteri bonkutem. Gėrimai 

f pirkti pas Norkeviczii yra kaąS*

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuneze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draogysczlu pristatau pelkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas lį t t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ninga ir t. L rasarikyte pas o gausite teisinga atsakyma.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuvė
V 1 C I I? M C Puikiausių armonikų, skripkiį, klorneti|, triubtj, koncertinų ir
V 1 0 1 L IY1 □ daugybe kitokiu muzikališkiį instrument^. Geriausią dziegoritj, 

lenciūgų, visokių žiediį, lakettį, špilkų, kolčikų auksiniu ir paauk- 
suoti|, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui- 
kilį britvij, 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 popierų dėl rašymo gromatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už Sl.oo, 1000 už $6.00. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kllasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

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

eusikalba.it


Žinios Vietines,
— Naktes vėsios,- smagu 

miegot.
— Darbai nekam tikia.
— Kas kartas pede būna 

mažesne.
— Readingo kasiklos dirbs 

tris dienas ežia nedele, Panede 
Ii, Utarninke ir Seredoj

— Kaip žmonelei daugiau 
laiko turi tai nore visokiu 
sznektu atranda.

— Biznei nekam tikia -szto 
rai kone tuezti.

— Atsilankykite pas p. 
Ramaszaucka in nauja saluna 
- Viekas nauje ir alutis ezau 
nas.

— Ruduo poszonu, pasi 
baigs zobovos ir pikninkai.

— §1. marszkinei po 630. 
§3.50 vyriu kelnes po §1 98 
§2 skribelee po 980. 650 darbi 
nes kelnes po 430 audeklines 
pirsztinee 50. darbine szkarpet 
koe 40. pas Refavicz Brol.

(69 oi)

— Lehigh Vallee kompani 
jos kasikloe szia nedela dirbs 
ketures dienas.

— Pigus sztoras. Refayicz 
Brol, parduoda siutus ir keli 
nes pigiai. (69 °))

Prapuolė Karve.
Szviesei geltona karve, api 

10 metu, dydele ir plati.
Jagu in kur atklydo, tegul 

danesza ant adreso:
Mr. Antanas Leskeyicze, 

G36 VV. Mahanoy Str.
Mahanoy City, Pa.

— Ka ketino būti traukimas 
ziegorelaus diena 15 augusto 
pas P. Aksoną salune Mahanoy 
City Pa., tai atsided ant dienos 
29 augusto. Tiejei pinigai bus 
ant paszelpoe biedniu sieratuku 
po nebaszninkui Matuiezo Na 
vieko. (69 oi)

— Subatoje buvo Readingo 
kasikiu pede, bet dabar kaip 
teip ezvakai dirba tai pede vos 
užtenka ant pragyvenimo.

— Visi siutai, skubėlės ir 
vyru apredimai už numažinta 
preke pas Rtfaviczius Brol.

(69 oi)

— Panedeli atsidarys Publj 
kines mokslaines. Prirenkyte 
savo vaikus.

— Ant szios nedėlios pas 
Refavicziu Brol. visi rusvi 
ir melini siutai verti §14 ir §16 
parsiduos po §9.90. (69 °))

— Jaigu turi sugadyta zie 
goreli arba ziegori tai nuneszk 
ji duot pataisyti pas Joną Sz ve 
da 511 W. Center Str. kuris 
yra speczialistas tame darbe. 
Teipgi parduoda visokius auk 

.ainius ir sidabrinius daigius 
pygiau negu kitur.

Daktaras Blažejauckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

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

[SI1ENAAD0AH, PA.
— Dydelis Štokas vandenio.
— Vanduo dumblinas kai 

szarmas.
— Jagu vandenio da ne bus 

tai ir alų nustos dyrbti. Tada 
ne bus ne su kuom trcszkyma 
apgesyti.

— Jau czion miestiszkas 
gaspadoravimas no dantų gely 
mo.

— Lietuviszkoje aptiekoje 
p. Kazuno biznis gerai eina.

— Lietuvei druezei ir kant 
rei laikosi.

— Už poros nedeliu parapi 
joje užeis dydele atmaina su 
visu džiaugsmu.

Ant pardavimo.
Biznis su arkleis;- Du ar 

klei, riginas, Spring tvagen ir 
anglinis vežimas. Pnek tam 
pleszkes darbines ir del rigino. 
Dasižinokite po adresu, (oi oj) 

Mr. John Kuckel,
215 E. Center St.

Shenandoah, Pa.

Ant pardavimo
Salunas, lietuviu užgyven

tas arti, fabriku, vieta iždirb 
ta. Savininkas nori važuot in 
Lietuva, parsiduos pigei. Ra 
szikit ant szito adreso:

Mr. Tom. Bakanauckas, 
45 High St. Nashua, N. H.

ISZ LIETUVISZKD 
KAIMELU.

Rochester, N Y.-Czionais 
yra pusėtinas būrelis Lietuviu 
o ir turi susitveria savo para 
piję. Yra ir dvi draugystes, 
da viena bažnytine S S. Petro 
ir Povilo antra Gedimino sočia 
lietu in kure priguli luostikei. 
Tiejei ne priguli in jokia baž 
nycze.

— Diena 16 pjnczio turėjo 
“nazalezni” Lankai paszventi 
nima savo bažnyczios ir kapi 
niu tai ir Gedimino draugyste 
emi dalybas parodoje, o szeip 
kitos katalikines draugystes 
ne dalyvavo.

— Lig sziol buvo czionais 
malszu, nee no kokio laiko 
pradeda dvase nesutaikos viesz 
pataut.

Gilberton, Fa- Darbai 
niekai, teip kaip ir visur.

— Sze nedele ketina dirbt 
3 dienas

— Salunuose biznis szeip 
teip slenka.

— p. Juozas Milutis, lietu 
viszkas btezeris gera bizni da
ro ir visada užlaiko szvieže me 
sa.

— p. Lukoszevicze eztornin 
kas ir nesipeike. Ba teisingas 
vyras, tai ir visi pas jin užeina.

Grand Rapids, Mich
— Darbai ezapose einasi vi 

dutinei, tik pribuvusiam sun 
ku darba gauti.

— Parafijos reikalai slob- 
nai einasi. Vaiku mokykloj 
didinasi rujimai, ale parafijo 
nai nesiskubina piningu kraut 
kuningeliui, ba neturi vieny 
bes su parafijonaie, kaip isz 
mano teip viens sau daro pa- 
redka, ir didina vis skola, ir 
nevat butu reikalingas Varga, 
mistra, ba neyra ne kam pa- 
graint ant nauju vargonų.

Canonsburg, Fa - Darbai 
eina gerai mainosia, dirba kož 
na diena, ale uždarbei neyieno 
ki, katr'e turi susineszima su 
bosais tai uždirba, o kiti tiktai 
ant maisto padaro.

— Praeita nedele 13 ir 15 
d. ežio menesio likos areeztavo 
ti 23 mainierei už seplempes 
ir aliejų, kožnas turėjo užsimo 
ket po 10 dol. fainos.

Georgetown, 1’11- West 
ville Dering Coal Co. dirba 
pilna laika ale pribuvusiam 
sunku darba gauti, uždarbei 
visur maži, vos galima užsi
dirbt ant pragivenimo.

— Baltruviene ir Taradai 
ka butu labai reikalingi.

Inkermen. Fa- Kaip ežio 
naitinei teip ir visi aplinkinei 
brekerei Pennsylvania Coal 
Co. per visa Džulaju dirbo tik 
tai 3-4 dienas ant nedėlios. 
Pirma-gi puse Augusto iždir 
bo gerai visas dienas, o dabar 
antpaskutinios puses dirba tik 
tai 3 dienas ant nedėlios, ale 
užtat duodasi girdėt kad no 
1-mo Sept, dirbs pilna laika.

— Lietuviu yra 3 szimtai, 
taigi isz toKio būrelio yra viso 
kiu, ne bus 10 katrie skaito 
laikraezczius, o kita-gi didesne 
dalie atvažiavusiu isz Lietuvos 
labai iezmandrejo ir sako pa 
gal anų “sveikos”? nuomones, 
gazietoe ka nor ta raezo ir vis 
ka meluoja, o piningus, sako, 
vietoj aat gazietoe, geriau pra 
gerti tai bent žmogus pajusi 
kad ka in save insileiei.

— O kaip ponas Taradaika 
del ne vieno vyro teip p. Bal 
truviene del ne vienos bobelts 
butu reikalingi.

Dunkirk N Y - Darbai 
gerai eina. American Locomo 
tive Co. indžaju fabrike dirba 
net viskas piezka dirba dienom 
ir naktimi ir uždarbei geri. 
Žmonių be darbo nematyt, 
tiktai tokio kurie ne nori dirb 
ti.

Pittsburgh, Pa - Czionais 
ir aplinkinėse kad ir pradėjo 
geriau dirbti, ale dar daugu 
mas žmonelių buna be darbo.

— Kurie turi usz ka nusi 
pirkti szifkorte keliauna m 
Lietuva daugiausia važuoja 
per banka P. V. Obiecunas & 
Co. No pavasario euyirezum 
1,000 pasažieru iszleido in 
kraju, o tai del to, jogei teiein 
gai apsieina ir turi gerus pa 
gelbininkus, ipatosia Adomo 
ir Karalaus Varaezu, kurie vi 
sados prigulinezei patarnauja 
savo Tautiecziame.

Isz Lietuvoj
Skirsncmume.

(Ras. pav.).. B.iželio 14 d. 
pas ūkininką Juozapa Mozu 
raiti buvo szioks atsitikimas. 
Isz Jurbarko atvažiavo uredni 
kas su dviem sargybiniais, kad 
insakytu Mozuraicziui pataisy
ti kelta (tas kelias priguli skirs 
nemunes dvarininkui Lavins 
kiui, kuriam vienam, jis ir te 
reikalingas), Kartu atvyko 15 
valstiecziu, kurie, uredninko 
paliepti, nukirto Mozuraiczio 
gluosnius, augusius ant senos 
jo ir dvarininko žemes. Tuo 
met Mozuraiczio nebuvo na 
mie, ir jo pati praeze valstie 
ežiu nekirsti gluosniu, kol ne 
pareisiais jos vyras. Tuomet 
urednikae, nieko nelaukdamas, 
drožė staeziai Mouzraitienei bi 
zunu per peczius; ji labai iszsi 
gando. Tuotarpu parėjo Mozu 
raitie, kuris paklausė uredni 
ko, kokia jis turi teise muszti 
jo žmona. Uredmkas užpyko 
ir davė tuo paežiu bizunu jam 
per galva.'Negana to, uredni 
nikas guzdino Mozuraiti szal- 
taja.

Vadinas, be jokios kaltes u- 
rednikas primusze Mozuraiti, 
ir jo medžiais tapo dvarininko 
kelias pataisytas, už ka uredni 
kas ir seniūnes Butkus gavo 
nuo dvarininko pagirima.

Siesikai.
(Ukm. pav.). Musu apielin 

kei rugius pradėjo piauti apie 
liepos 14-16 diena. Rugiai ge
ri; vietomis resvi, bet varpoti. 
Vasarojus isz pradžios buvo la 
bai gražus, bet dabar, į ilgai ne 
šaut lietaus, eumenkejo,- isz 
plaukėti negali. Žirniai isz 
virkszcziu gražus, tik nedaug 
težydejo, greit vysti pradėjo. 
Daržoves: kopūstai, grieezcziai 
burokai ir roputes buvo vysti 
err.e, bet liepos 18 iru 19 gau 
šiai nulijo; tai gal dar atšilai 
sys szakniniai Kai varpccziaus 
javams maža ka tegelbes. 
Prieiz rugiapiute gangreit visi 
pabaigė szienauti; visas pelke- 
isz'siezienavo, net ir tokias, kur 
bent 20 jau metu, kaip nebu 
vo iezeje. Szieno žmones viduti 
uiszkai prisirankiojo, ir edeeio 
turės gražaus.

Kiduliai
(Naumiesczio apskr. Suvalkų 

gub.) Sz, m. liepos 10 (23) d. 
tapo nuo tarnybes atstatytas 
Kidulių vaitas (virszaitis) Ma 
jauekae. Kai-kurie valstiecziai 
jo gailina, nes tai žmogus ge 
ras, ne koksai-ten girtuoklis, 
nore ir mozūras bet lietuvisz 
kai gražiai kalba.. Pirmai, 
kol pas mus dar nebuvo tarn a 
ves, Majauskas buvo Szilgaliu 
valtcziaus rasztininku. Pavar 
ges tuomet buvo p. M., bet 
dabar, žmogeli pažiūrėk! Pa
vaitavęs pas mus 5 metus, jau 
dvariuką nuo Sudargu klebono 
nusipirko; sziandien jo dvariu 
ka nelabai nupirktom už 10 
tuketancziu rubliu. Mat pss 
mus ir vaitai, visi, kas tik 
svetimo skatiko prigriebia lop 
sta.

Majauska praizalinue, vaito 
priedermiu pildymas pavesta 
jo kandidatui Juozui Pusdesz 
riui. Szis žmogutis jau seniai 
seile ryja, žiūrėdamas in valsz 
cziaus rasztine kad tik kaip- 
nors tapus vaitu. Pagalios jo 
pageidavimai užsipildė: pone 
P -si jau dvi dieni vaitauja ir 
jau sziek-tiek storesnis pasida
rė. Jei tu, valstieti, dabar ture 
turn su valscziaus raeztine koki 
-nor areikala, tai, vieton rasz 
tinęs, trauk tiesiai in Sziaudina, 
-tenai yra dvi traktierni, tai 
jose ir musu vaita rasi.-

Dr. 0’HaIIey.
Geriausias gidytojas gidyme Ruptures Vy
ru, Moterių ir vaiku be pcilo ir operacijos. 
158 S. Washington Sir. Wilkes-Barre, Pa.

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

Ka Ūkininkai Kalba apie 
TrecziajaRosijos Durna.
In mano rankas atėjo klau 

siamasis laif-zkas, rodos sustaty 
tas Darbo Žmonių Kuopos, a 
pie tai, kaip žmones kalba a 
pie dabartine trecziaja Durna- 
Besirenkant Mariampoles Ūki 
niuku Draugoves susirinkimui 
2.VIII (27) 1908 m. buvo pa 
daryti isz to laiezko užklausi 
mai 15 ūkininku, daugiausia 
stambesniųjų, ir sztai kokie at 
sakymai apturėta

1) Ar intersuojasi ežia 
Duma? Daug mažiau, negu 
pirmom dviem, nee nuo ežios 
nieko gero nelaukia; isz 10 
žmonių gal vienas tik ežia Du 
ma sziek tiek užimtas, kuomet 
pirmutini dvi ir piemens žino 
davo ir klausinėdavo apie jas.

2) I-zkur gauna žinias a 
pie Durna? Isz laikiraszcziu: 
‘ Vii. Žinių” ir “L, Ūkininko” 
Laiszku ir prakalbu apie Du 
ma nebuvo, neskaitant kokia 
dvejeto laiszku isz Amerikos 
kuriuose klausia, kaip Durna 
elgiasi.

3) Ar mato ūkininkai skir 
tuma tarpu I, II, ir III Du 
mos? Mato dideli. Pirmos dvi 
Durnos ėjo už žmones priesz 
valdžia, tieczioji-gi Duma eina 
su valdžia priesz žmones.

4) Kokius atstovus giria ir 
kokius peikia? Giria Bodicze 
va, Miliukova, Bulota, Bielou 
šova, Pokrovski. Peikia - Pu 
riezkevicziu, Bobrinski. Kitu 
pravardžių isz galvos negalėjo 
atsminti.

5) Kokias Dūmos partijas 
žino ir kaip atskiria, kokia la 
biausia patinka? Aiezkiai atski 
ri, kairia ja puse nuo deszineses 
atskiria kairiojoj pusėj kadetus 
darbo kuopa ir.sccijalistus; isz 
deszmeies puse labjaueia insi 
temije, kaip pavadino, juoda 
szmczius; spaliniu-gi ypatybes 
sunkiai apiehzkiamos;“ct nei 
szioki, nei toki”. Pat'nka ge 
riaueiakairieji, ne-visieme vieni 
vieniems kadetai, kitiems dar 
bo kuopa, o tretiems net soc'ja 
lietai; szitie pertai, kad dau 
giaus'a žada liuosybiu duoti ir 
niekados neis tu biurokratais 
-tai eea labai svarbu mums be 
tuviams.

6) Apie kokius atsitikimus 
žino? Apie invedima in Veive 
riu Seminarija sztatinio iszgu) 
dymo lietuviu kalbos apie pas 
kyrima keliu szimtu milijonu 
Amūro geležinkeliui, apie pa 
dauginima kalėjimu, apie in 
taisymą 87 eznipijiu, apie pa 
peikimą dabartiniu mokyklu.- 
Teisingais skaito: Veiveriu 
Seminarijos reikalą, papeikima 
mokyllu, nedavimą pinigu 
earvueežiams statyt; kitus-gi 
nutarimus peikia, bent dau 
giau geru nutarimu nea'mena.

7) Piningu paskyrima Amu 
ro geležų keliui, sznipijoms, 
padidinimą algų atstovams pei 
kis; atstovams 10 ib. nuo die 
nos per Damos posėdžius už 
tenka, kaip daugiau bue algos 
paskirta, tai labjau in Duma 
skverbsią visokį ezelmiai. Kad 
nepave Duma pinigu szarvuo 
ežiams, tai gerai padare. Abel 
nai visoki padidinimai iszlaidu 
nepatinka, nes tie pinigai bus 
paimti isz ūkininko kiezeniaus.

8) Ar ko gero laukia nuo
III Durnos? Nieko gero nelau 
kia, tik sunkenybių, nes didžiu 
ma Durnos tai žmonių prieszini 
kai, dideli ponai, valdininkai 
popai. -

9) Ar reikalinga III Duma? 
Szitokia Durna baugeliui iszro 
do nereikalinga vienok kitiems 
iszrodo reikalinga, nes per ja 
prifras žmones prie naujos 
tvarkos, taiposgi per Duma at 
stovai pasako daug teisybes, 
kuri pereina in laikraezczi jb ir 
dažino apie tai visi. Reikalin 
ga geresne Durna, klausytu 
ministerial, o ne Durna minis 
teriu; kad rinkimai butu teiein 
geenai, kad atstovu butu, dau 
g au nuo Suvalkijos 3„atstovai 
rakalingi 2 lietuviams ir 1. 
Lenkams. N.B! dar keletas at 
eimine prie pabaigos, kad Du
rna labai neteisingai padare 
peikdama užmuszimus isz pu 
set terorie, reikejotu papeikti 
visokius užmuszimus. nee nie 
kam ne valia užmuszti žmogau 
Ta'pogi buvo keletas pagyli 
mu kad Durna papeikė viso
kius karo stovius, stiprias ir 
stipresnes sargybas.

Musu piemenis.

Mažas piemelis, 
Didis vargdienėlis.

Visur po laukus ir miezkus 
matyti begiojanezius mažus, 
nuo 6 iki 13 metu vaikus gyvu 
liu banda (kaimine)- tai musu 
piemenis. Diretelkime truputi 
in ju gyvenimą.

Nuo ryto 3 valandos iki va 
karo 9-10 jie gyvulius gano. 
Parginė vėlai vakare gyvulius 
namo, kol gauna vakarienes 
užsrėbti, tai 11 valandos susi 
laukia. Miegoti piemeneliui 
iezpuola tik 4-5 valandos,

Kad ir pietų laike kai- kada 
pargena namo banda, tai tan 
kiau šiai piemenukas kada pra 
migti, nes jam tuomet užduoda 
koki-nors darba. Naktimis mie 
goti dažniausiai prisieina ap 
siavusiam, kadangi ryto metu 
reikia labai anksti gyvulius 
ganyklon varyti,

Gyvulius ganant, dažnai pri 
siema po balas braidžioti, taip 
kad piemenų kojos visa laika, 
suezlapusios szunta; jei ir nėra 
balu laukuose, tai nuo rytmetį 
nes rasos kojos suszlampe.

Szvencziu piemenis nepažis 
ta: ar tai ezventadienis bus, ar 
sziokia diena gyvuliai vis-tiek 
reikia ganyti. Gerai, jei eyki- 
kita per metus, kitu pavaduo 
jamas, atsilanso pas tėvus, ar 
bažnyczion nueina- tai visas 
jo pasilinksminimas ir paeil 
sys.

Piamenio rubai kuoblogiau 
si. Jei nu . ko- nors atliko su 
dėvėtas, ar sudriskęs szvarkas 
koks nore kitas daiktas, tai ji 
piemeliui atiduoda, Žinoma, 
tokie rubai negali rudens laike 
apginti nuo szalczio; piemene 
lis perszala, pradeda kosėti, 
sirgti ir dažnai numirezta, o ne 
tai paliegsta.

Piemenio valgis negeresnis 
už jo rubus. Tankiausiai pie 
menelie pasisotina sriubos Jie 
kanomis, supilstytomis isz in 
vairiu bliudu. Tai-gi piemenų 
kai pas mus labai skurdžiai 
skurdžiai gyvena. Vargus, 
vargas isztisa vasara po lie 
tumi ir audra pas gyvu
lius, ž:emai atėjus, piemene 
liui reik'a gaidžiagystėmis k-1 
ti ir eiti kulti, jei jis jau pake 
lia kultuvą (spragilą), o jei 
dar mažiulelis, nei kulti nega 
Ji, tai prisieina ubagauti. Tai 
mat kaip sunkiai vargsta musu 
piemeneliai! O-j-ik nuo musu, 
valstiecziai, priguli ju gyveni 
mo pagerinimas.

Reikalavimas Penrose’o.

Mus tautiecziai visoj valstijoj 
reikalauja kad jis vėl butu 

aprinktas.

Kandidatai in Legisliatura 
kurie dabar vaiksztineja po 
Pennsylvanija ir praszo mus 
tautiecziu, kad jie už juos bal 
euotu visur užeina svarbu klau 
syma: “Katra prilaikysi in 
Suv. Valstija Senatį?’1

Suv, Valstijų . Senatorių 
rinks sanariai sekanezios Legis 
liat iros, ir legisliatoriai, kurie 
bus linkti per Lnpkricziorinki 
mus baluos už kandidatus in 
S. V. Senata.

Labai svarbu mus tautie 
ežiams žinotino kandidatai in 
Legisliatura nori. Musu tautie 
ežiai beveik vienbalsai nori vie 
no žmogaus. Jie nori kad Suv 
Valstijų senatorius Boies Pen
rose vėl butu aprinktas ir jie 
nebus užgaralinti, jei kas ki 
tas bus iszrinktas. Jie žino ka 
jis jiems yra padaręs praeitoje, 
ir jie pr, jau ežia kad ir ateiteje 
jis darys j^ems daug gero.

Jie bevelija žinoma žmogų, 
ne kaip nežinoma. Senatorius 
Penrose per ilga metu eile 
ragino juos apsigyventi dideje 
Pennsylvanijos valstijoje ir 
Jaug prisidėjo prie to, kad ežio 
je valstijoje iszs’pletojo pramo 
nee ir isz to pasinaudojo mus 
vientaucziai.

Jis kalbino juos pastoti ežios 
ezaliee ukesais ir suprasti galy 
be balsavimo (votu) ir dabar 
jie iszmintingai sunaudos savo 
balsus iezrinkime gero žmo 
gaus. Nieks daugiau gero jiems 
nepadare, kaip Senatorius Pen 
rose ir jie nori, kad jie vėl bu 
tu aprinkta“, ir dėlto jie nebal 
suos ne už viena kandidata in 
Legisliatura, kuris neprisižade 
jo priremti Penrose’a.

Gamtos Fagelba-
Daugeliui ligų vaistai nėra 

reikalingi. Gamta viena iszgy 
do jas. I-z’ikro, gamta visada 
vyriausias gydytojas, žmogus 
tiktai padeda, idant gydymą 
paskubinti ir numažinti skau
dėjimus, arba priraginti orga 
nūs klausyti gamtos isztaty 
mams. Skaudamose ir naikinau 
ežiose ligose malimo organu 
ligonis negali Jausti, Jam rei
kia geros gyduoles, o kuo vei
kiau tuo geriau. Geriaueiaczia 
gyduole, kokia tik galima ras
ti, yra Trinerio Amerikonisz- 
kas Elix r‘as isz Bitter Vyno. 
Jie suragina visus organus, ku 
rie prisideda prie valgio mali
mo, ir Budrntina juos. Kūno 
mekanizmas bus eugražintasin 
paprasta savo veiklumą, ogam 
ta jin tame iszlaikys. Kaip 
veik tavo valgio noras nebus 
kaip paprasta arba kad patemy 
si, jog jautiesi nesmagiu, ta
da reikia pagelbeti gamtai, 
vartojant Trinerio Ameriko 
niezka El xira isz Bitter Vyno, 
o gamta pr-gelbes tau. Suteiks 
tau tyra krauja drūtas nervas 
ir tobula, malima. Aptiekose.

Joseph Triner, 616 622 So. 
Athland Ave., Chicago, Ill.

Fer virsz
Szimtai Muhanoyaus gy 
ventoju žino ka tai ženkli 

na.
Poni John Robinson nog 4Q5 W, 

Maple Street, sako: “Asz rekamenda 
voju Doans Kidney Pigulkas kaipo 
geriause gyduole nog peeziu ir inks 
tu skaudėjimo. Priesz ju vartojima 
neiszpasakytai kentėjau skaudėjimu 
peczuose ir inkstuose ir nebegalejau 
nieko pakialt. Mano sesuo labai gar
bino Doans Kidney Pills ir ant galo 
pastanavijau juos psbandyti ir nupir 
kau tau baksuka Timms aptiekoje. 
Jie urnai man pagelbėjo, skausmas 
prasiszalino ir visiszkai likau svei
ka.

Ant pardavimo visose aptiekose. 
Preke 50c. baksukas. Foster-Milburn 
Co. isz Buffalo, N. Y. yra pardavėjai 
Suv. Valsti juose

Vyrsz Puse Milijono
Dekavoniu uz geradejiste.

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo 
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydiutis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszinintyngi klauskite patarymo gaysin^o 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apiicz sziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visoki napuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-maleiijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijimsroda, žėdnas, iszsygydins GYRT1BE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyua pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze j»er panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetku 
doleriu. Cze visokias roclas gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & 00;
(SPECIALISTS)

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

KOZNAS KASZO GROMATAS.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 

sios popieros kokios lig szioi 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 ajilaikysi surinkimą 
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

“Firiuyn”.
Populariszkai mokslisz- 

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

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

J. M Jasinlcviczius-
Box 6. Minersville Pa.

Reikalingas
Jaunas eztant vyra s, del par 

davimo lotu. Lietuvis mokau 
tis ir angelskai. Turiu apie 300 
geru lotu arti dydeliu kasikiu 
Readingo kompanijos, parai- 
duos už maža preke ant lengvo 
iezmokesczio. Atsiszaukyte pas

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

Port Carbon , Pa.

->8 DARBAS DEL VISU. B-
Anterlkae yra luoeas akllpaa del visu o te!p-g! 1 
ir! ravine, kum Uv sunkei dirbt ir jokio pern o 1b* 
oonetiiret; jugo tik už $30.oo gali iszalmoF/t bar- 
;e rintes, gerus umutau po visa svietai <Tugo nori 
dažlnot kaip gaM lezelmokyt barberleGia tai ra
ižyk tuojaue. Kalbame vlaoeia lležuvluoala.

NUSSOKOFF’B BAKBER SCHOOL, 
1405 FENN AVKNUJ8 PIT'ISBUKG, FA.

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

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

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

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

The GLOBĖ Store
I. SUF0W1CZ1US, Locnininkas.

122 W. Center uli, Mahanoy City, Pa*

Pigiauses Sztoras Naminu 
Rakandu Visam Mieste.
Mes perkam tavora del 5 sztoru ir gauname 
pygiau pirkti negu kitis ztorninkai už tatai 
pardudame pygiau idant pas mus pirktum.
Ateikyte pamatyti musu peczius, karpetus 
ir klijonkes.

Išpinti kėdės po - - 75 C.
Geležines lovos $3.50
Piukios misingines lovos $35

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

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

SI.39

Negirdetinas 4 r j;nmi 
Iszpardavimas 13 U loll U

1000 mastu perkalaus parduosim D p 
mąstą tiktai už - - . Uui
Baltas audeklas kuri niekur ne Ęn 
gausite pigiau* -
Visos jekes papuosztos su pui
kiom karunkelem po

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

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

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

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROGENIA MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentas,
M. M. MacMillan, Vice-Prezidenta.
Ira. IP. Barnes, Kasijsnis.

Szitas puikus ziegorelis $3.75

moterlezku duodam ilga lend 
geli o eu vlru vlrlezka. Baez

■ . C. FARBER. 222. 225 Durbin) I 

CHICAGO, I’LL.

Lietuvi mokykis angliezkai; 
kalbėti, raezyti 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 Arglifzkai kalbėti, 
raezyti ir ekaititi, lengvu budu.

Reikalauk tai szendien lufor 
maciju uždika, kaip galima isz 
mokti angliezkai, per paczta, 
kalbėti ir raezyti Pridedamas 
už 8 centus stempu adresuok, 
teip: (89 op

W. Jtrominas
917-*33rd str. Ch’cago III.

Temykšie Lietuviai.
yva'r,lJ daiktų 

kaip tai: Laikrodėlių. Žiedų, 
Britvų, Armonikų, Koncertinų, 

Smuikų, Klornetų, Brukuojamų ir šnekamų ma
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITĮ Chicago, 
9 iš-čia gausite per paėtą lietuviškoje kalboje 
KATALI0G4 No. 7 dykai, katrame yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir |ų k a i n o s. (j 
Chicago’s m. nesiunčiu)

Teipgi čia gaunamas Sim. Daukanto L. L 
paveikslas, miera 22x28colių kaina ...25c 
Perkupčiai gauna nuošimtin. Adressas:

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

NAUJAUSIAS 
ISZRADIMAS

' OEnMiTDLBOljai M0K51E.

Daugybe odos Ilgu paejna. no neezvaraue 
užsilaikymo ir užsikrėtimo teipgi Ir nuo 
viduriniu Ilgu. Daugumas gauni puczkua 
pleiskanas, ellnklma plauku, plikimą per 
apeileidima. Gydosi per neatsakanczlus 
daktarus ar agentus, kūne tik pinigasisz 
vilioja, o paskui raezoto mums, kad eme- 
te daugybe gyduolu isz invalriu apgaviko 
o pagalbos negavote ir sakote, kąd- Rai ir 
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldžo- 
me mums darodyti; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tu- 
kHtanczius oreglnaliszka padekavoniu. 
Tepil nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavoniu, o mes duosime dideli 
atllgynlma. Plika galva sunku gydyti, ja- 
go senas ir galva žvilga, tai to paaelbetl 
ne galima, bet jago jaunas, o turi retas 
plaukus, o ant odos matytis mail plauko- 
czel tai tam galima suteiktlpugelba; plau 
kai neyra grybai—viena diena ne iszdygs. 
Atslsaauklantlems nuslunelmedyka inior 
macija eu placziu apraszimu. Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori 
persltikrint tegul raezo pas mus. Adresas

PROF. J. M. BROHDZA,
DM BROADWAY ST., \\

BROOKLYN, N. T. /

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

įS} Gausyte czionais 
visokio tavoro kaipo: 

/>“ Ziegoriu, Ziegorelu, 
VfjQkV Daimantu, Muzikalia- 

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

George /’Ąilkr
113 W. Centru St.

Begk pas Ragažinska i
Kur begi teip etaigai?
Ar tav kas ne gerai?

Gerai man ir smagu!
NoRagažinsko azuap.

selo turiuj
Ir tu kūmai

nestenetum
Jago tokia a- 
rieika turėtum Agentas

Columbia
ALAUS

54-56 N. MAIN str.


