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Kas girdėt ?
Ketina laikai pasitaisyt,- 

ketina tuojaus anglekases dyrb 
ti pylna laika. Duokie Dieve 
kad teip butu. Juk ir dabar 
anglekasese da neyra bėdos ir 
ne girdėt, kad kas dejuotu. O 
y:a ir dejuojencziu, nes tokie, 
katrie ir geruose laikuose ne 
galėjo užsiczedit. Del tokiu 
vis ne iszteklis.

Prasiminias cenzorius dva- 
siszku kningu, galva susivieni 
jimo, dvilekos klasu mokynis 
ir tt. ir tt. užmetineje, būk 
“Saule'' laiko szali ne kuriu 
Guodotiniu Kuningu. Tai tav 
gude ra'elei! Ugi ar “Saules”. 
I'davejes yra kokis libertinas, 
ar-gi jau ne gali užtarant už 
Kuningus garbes vertus ?- 
“Saule” yra -teisinga gazieta 
ir teisybes laikosi! Raszo tas 
garsus veikejes, kad yra pa
pirktas. Halo, jegamasteli! ni
ne saimata teip begediszkai 
meluot?- Jegamasteli, ar ir 
Kat. Sus. kuopos papirko 
“Saule” ir “Katalika’’? Ar gi 

..iszpuola teip begcdiszkai me
luot?

Kas persitrauks, 
Tas ne nusitrauks.

Dievas yra ne skubus, 
Nes bausme ne trukus bus.

Lietuvoje gero ne buvo ne 
nebus, o kad ir kada aplaikys 
Lietuvei savo tiesas, tai drau
ge su Lankais, žinoma Lenki
joje, o Kauno, Vilniaus, Gar- 
deno gubernijos vargei turės 
savo tiesas, bus priskirti prie 
Gudu. Ne yra geru lietuvisz- 
ku patriotu. Jagu katras liž- 
tele mokslą, tai sarmatinasi 
but Lietuviu, o tamsunelei yra 
dydelei piilankus Rusijei o ir 
pravoslavijei. Tai kaip gali 
reikalaut idel saves tiesu ir 
tas tuju tiesu rūpinsis? Tu
ri net kelis laikraszczius o ar 
ymasi prie skaitymo? Ne!-ne 
turi skaitytoju, ne turi pinin
gu ant laikrascziu. Piningus 
pragėrė,- ant degtynes iszeina 
rublis paskutinis!

Arba sziczion Amerike. Kož 
nas prie piningo - Dydesniose 
apigardose užlaiko Lietuvei 
kelis desetkus karczemu, o ne 
gali užsilaikyti viena drukar- 
ne. Ar-gi tai ne yra ženklu 
tamsybes ir kvailybes?- Ir ar 
gali Lietuvei susilygit su ki
tom tautom? Ne!

Laike bedarbes, slankioje 
kaip apsvaigia ir iszleidineje 
sunkei uždirbtus centus, o ir 
katrie turi sudeja banke kelis 
szimtelius, tai kas kartas po 
keloleka doleriu isztraukineje, 
kad turėtu už ka lėbaut, o api 
užsiraszima gazietos, tai ne 
gu-gu!

Ha-Kaip pasiklos, 
Teip ižsimiegos.

Ar-gi tai ne stebuklas? She 
nandoab’o Lietuvius mato
mai Dievas turi savo apglobo- 
je. Szitai no tūlo laiko Dievas 
visus saugoje no lygu, no ne
laimingu atsitikimu, teip, jog 
ne reikalauje turbaciti dvasisz 
ko pritarnavimo.

Del keliu desetku skaityto
ju likosi gazieta “Saule” sulai 
kyta del to, jog laikas pasi
baigi o be piningu nevale ga
zietos siuntinėt. Mes ne gali
me ž'not, kas do žmogus skai
tytojas ir gal jisai senei Lietu 
voje ar in kur kitur persine 
sze, o gazieta gal kiti skaito 
Teisybe, blogi laikai del neku 
riu, katrie ne turi darbo, nes 
ka mes galeme daryt jagu vai 
dže to reikalauje?- Valdžios 
reike klausyti.

Kas nori skaitit,
Turi už gazieta užmokėt.

Užderejimas javu vakaru 
Europoje ir lietuvoje jau isz- 
siaiszkino. Pasirodo kad bu r 
mažesnis negu kaip buvo ma
nyta pradžioje vasaros. Lietus 
laike rugiu ir kviecziu pjovi
mo Europoje, Sziaunneje Ame 
rikoje ir Kanadoje padare di
deles bledies. Nors Amerike 
grudu prekes kiek ir nupuolei 
bet daugumas taimeriu tuo 
jaus ant lauko nupjautus žiem 
kenezius kulia ir parduoda, 
ka pirkliai žinoma isznaudoja, 
bet Europoje gludu prekes pa 
kilo nes iszteklius ju yra ma
žas. Tas pats didasi ir Lietu
voje, nes nauju grudu ant par 
davimo dar neyra.

Szita Panedeli prasidėjo kri 
minaliszkas sūdąs Pottsville. 
Isz viso Schulkill pavieto yra 
paduota 536 provu. Kaip ir 
visados isz Shenandoah dau
ginus yra paduota provu, ba 
net 196, isz Mahanojaus ir ma 
žai, tik 98. Dydesne puse pro
vu yra užvestos per Lietuvius.

Jagu Lietuvoje ne turi žmo
nis noro ant skaitymo o ir ne 
paiso api savo tauta, tai Ame
rikoj net iszsižada atvirei savo 
paeites, ypatingai jagu katrie 
patenka terp pruspaloku, o ja
gu katras da moka angelskai 
szneket, tai anaiptol nutylės 
api savo pa eite. Ar-gi tokia 
tauta gali ylgai gyvuot, kuri 
savo tautos iszsižada?

Pauksztis ka tersze savo lizdą, 
[ Bus niekszu del kitu visada.

Del iszmintingo žmogaus be 
darbe tankiause iszeina ant ge 
ro. Iszmintingas žmogus, lai
ke geru laiku geru uždarbiu 
ne užmirszta api bedarbe, už
laiko paezeduma ir atliekama 
valandėlė paszvencze ant skai
tymo gazietu ir kningu. Laike 
bedarbes ne fugoje ant szlektu 
laiku, prieszingai buna lynks 
m as, ba pasileis susidrutina 
žmogų o ir sulobina žinyste 
per skaitymą. Vienok ne visi 
vienokio budo,- ne visi pasi
naudoję isz bedarbes. O kiek 
tai turime tokiu žiopliu- nese- 
nei pribuvusiu, ka savo sunkei 
uždyrbtus piningus praleidže 
ant girtavimo ir kaziru ne pa
mindami ant bedarbes, nes ka 
daužeina ta bedarbe kada bada 
velka, o pilve gegužes kukuo- 
je ir varles kurkė! Ne žino to 
kis kudžius, jog reike mokytis 
angelskai, ba be angelskos kai 
bos nieko ne gales pradėt o ir 
popierių amerikoniniu ne gaus 
o gal ii>- trukus pareis tas, jog 
neturinezius popieras, varys 
isz Ameriko, o ir darbo fabri
kuose ne gaus, nes jau daugė
tuose fabrikuose teip daro.

Protingas žmogus geros rodos 
klauso,

Gera rodą ne buna geram ant 
sauso.

Jagu Lietuviu vaikai nie 
kam netikia, tai tame yra tėvu 
kalte. Ne turi akies ant dukre 
relių ne ant šuneliu. Sunelei 
jau no septinto meto pradeda 
rūkyt, alų gert, o kada turi 13 
metu, tai jau pabaigtas vyras 
ir pabaigtas latras. Teip pat 
ir su mergelemi yra,- kone vi
sos niekam ne tikia Pas kit 
vienus suvis kitaip: Vaikinai 
turi savo draugystes ir savo su 
sirenkimus. Mergaites teip 
pat, turi atsakanti mokslą 
namu vaktuojesi, nesivalkioje 
vakarais lig 11-12 ad. užsiima 
namineis darbais ir ne kimba 
prie vyru kaip smalcs.
Netrukus bus darbe virves, 

O ir merginu pylnos szpitoles.

Isz Amerikos.
Kasiklos ketina dirbti 

pylna laika.
Dalykai Pennsylvanijos vale 

tijoje pasitaisis szita nedelia 
kada 140 tukstaneziu vyru ir 
vaiku k’.etuju anglekaeiklu 
pradės diibti visas dienas ant 
nedėlios ir teip dirbs per 6 
menesius, pradedant nog iže 
dien (Utarninke) Kontraktai 
arba agrimentas unijos su kom 
panijom iezūba'gi 31 d, Mor 
cziaus 1909 m. ir isz tos prie
žasties kompanijos stengsis isz 
kasti milijonus tonu anglies 
ant opoeties, laike jaigu užei 
tu straikai. Kompanijos pradės 
kriauti anglis pradedant Okto 
bėrio menesije. Nežine ant tik
rųjų ar szita naujena teisinga 
ar ne bet angelskos gazietos 
ta patvirtino už tiesa.

Iszdege visas miestas.
Ravhide, Nevada-Tris tuks 

taneziai gyventoju randasi be 
pastoges, daugybe isz ju maž- 
daugiaus sužeisti, ir beveik vi
sas miestas ieznaikintas per ug 
ni, katra prasidėjo Rivhide 
C'o. aptiekoje. Bledes yra pa
daryta ant 750 tukstaneziu 
doleriu. Gyventoje! kenezia ba 
da kadangi mieste nesiranda 
jokio maisto. Vaiskas dar da 
boja iszdeginta miestą.

Trumpos teisybes.

$ Pereita meta isz Formo 
sos iszgabeno 4.121.566 svarus 
kamfaro.

§ Kas metas atgabena in 
Angliję ir Westfalije vertes 
žuvu ant L 57.000.000 isz ko 
turi užsiėmimo 40 tukstaneziai 
žmonių.

§ Isz 59 095 laivoriu ant 
Brityszku laivu pražūna kas 
metas 928.

§ Suyienitose Valstijosia 
bravorai yra verti §415 000,- 
000, nes kompanijos turi indi 
ja suvirszum §700.000.000.

§ Korejoi gyventojai kožna 
meta suruko suvirszum 840,- 
000,000 paperosu. Daugiausia 
pristato tu paperosu japonije.

§ Szv. Petro Bažnyczioje 
Ryme gali patilpt 54,000 žmo
nių užima vietos 5į valaku že 
mes.

§ Kas metas Ameryke isz 
dirba nog 57.000,000 lig 60. 
000,000 baczku alaus. Skaitant 
kožna baczka alaus po §6 tai 
gyventojei iezduoda kas metas 
ant alaus nog 342 lig 360 mili
jonu doleriu.

* Ant ulieziu- miesto Lon 
dono, rsndssi 5829 karietos 
3768 du ratai vežimai, 2281 
omnibusai ir 1508 pat-ejnanti 
vežimai.

* Europoje randasi suvir- 
szum 1500 teatru. '

* Telegrafas perejna per ma 
res in trauki trijų sekundų.

* Skurinei kufarai jau bu 
vo naudoti Rime už laiku Ce
zaro.

* Kone 40 procentas dakta
ru Austrijoi mirezta ant szir 
dies ligos.

* Tasmanijoi yra uždrausta 
rūkyt paperosue, jago ne yra 
pabaigęs 13 metu.

* Didžiausias Parkas 'Euro 
poje, randasi Viedniuje, Aus 
trijoi, vadinasi “Prater” turi 
80 keturkampiniu miliu.

Pajieszkau tinkanezio vyro 
in sztora, kuris turėtu uor po
ra szimtu doreliu prisidėt ar 
daugiau. Praszau atsiszaukti 
ant adreso: (gj, o;)

Mr. A. J. Zillinsky,
266 Shrewsbury, St. 

Worcester, Mass.

ISZ ROSIJOS, LIE* 
TUVOS IR LEN

KIJOS.
Juodaszimcziu 

užpuolimas.
Vakare netoli Odesos, Land 

žarono vasarnamiuose, kuopa 
ginkluotu valkatų užpuolė žy
dus ir, szaudydami, pradėjo 
juos krėsti. Acziu ezitam už
puolimui sziandien general-gu 
bernatorius Tolmaczevas aps 
kelbe paliepima, kuriame 
tarp kito pasakyta, kad pas 
taruoju laiku vėl pradeda da 
ryti kratas ginkluoti nežinomi 
žmones. Užlaikyti vienur už 
puolikai pasirodė ‘ Mykolo 
Archangelo sąjungos” nariais.

Vis (lėktino.
Nakti isz liepos 11 in 12 die 

na užsidegė upina (Res ap.) mie 
stelis. Ugnis iszejo isz vienos 
negyvenamos grineziukee kur 
gere keli girtuokliai. Sudege 
apie 20 triobes daugiause žydu. 
Mat ka daro arielka. Nors upi 
nos klebonas platina blaivybe 
su prievarta bet pasisekimo dy 
dydelio neturi.

Nori uždaryti monopolius.
Vilniaus gubernatorius nese 

niai paaiszkino žemiecziu vir 
szininkame, kad pagal 1896 
metu Birželio 26 dienos instaty 
mus tik tuomet galima uždeng 
ti monopoli, jei- valstiecziai 
aiszkiai nutars, kad nori užgin 
ti parįąvineti degtine netik mo 
nopolyje, bet visur, kur tik ja 
turėtu. Beto turi būti pažymė
ta, jog tai daroma vien dėlto, 
kad panaikinus girtuokliavi 
ma, o ne dėlto, kad uždengus 
monopoli.

Reikalauja žinias apie 
pardavimu žemes

Peterburgas idant geriau su 
sipažinti su agrariezku klausi 
mu ir priruoszti medega istaty 
mu sumanymams apie valstie 
ežiu ūki, vidaus dalyku minis 
terija iezsiuntinejo gubernato 
riams aplinkraszti, kuri amenu 
rodo, kad gubernatoriai surink 
tu žinias apie valetiecziu žemes 
pardavimo ir pristatytu (žinias) 
spalio (28) d. in žemes skyrių.

Cholera.
Rostovas prie dono. Rugpiu 

ežio 19 d. cholera apsirgo 28 
žmones, numirė 11; nuo pat 
pardžios choleros pasirodymo 
susirgo 235 žmones, o mirė 95. 
kiek yra ūkio mokyklų

Rusijoje?
Rusijojeiszvisoyra 220 ūkio 

mokyklų, Aukeztesnes ūkio 
mokykles yra tik 2, vidutiniu 
ju- 14, žemesniuju-204. Beto 
dar yra Peterburge mergaieziu 
ūkio kursai ir 16 žemesniųjų 
ūkio kursu mergaitėms.

Gaisrai
— Rekijava (Sziaul. apskr ) 

sudege medine bažnyczia, buvo 
tai labai sena, pastatyta 1657 
metais, per viekupa J. Karpi.

— Jurbarke (Ras. apskr.) 
iezdege kuningaikszezio Vasil- 
czikoyo dvare, 40 deszimtiniu 
miezko.

— Gutaucziu sodžiuje Ci- 
penuose (Panež. apsk.) sudege 
iukininko Braždžio visos tro 
bos, iezskyrus klojima, visi ru 
bai, ūkio padargai ir gyvulei.

Mokyklos nereikia.
Vyresnybes buvo klausta 

persueigas dar ežia Z įrašu pav. 
valscziai: Braslavo, Apsos, Už 
verio (Slabados) ir Dirsvetos 
(Druksziu), kiek kurie isz ju 
iezsigaletu ir panorėtu ezelpti 
ketinamąja intaieyti Skapiez 
kyje sodu ir miezku vaieymo 
mokykla. Visi minetiji vals
cziai visai ateisake szelpti ta 
mokykla.

Baznyczia Katalikine 
Rosijoje.

PRIESZ IR PO DUOTAM 
UKAZUI,

Po tokiu ant galviu patalpi
no straipsni vokiezka gazieta 
“Schleeifche Volks- Z g” ir 
czion cielybeje pasiduoda.

“Mete 1905 del padonu ru 
siezkos vieszpatystes prasidėjo 
nauja era, o katalikai padonai 
caro galėjo atsikvept po ylgai 
suepaudai tikiminei. Ukazu isz 
dienos 30 balandžio likosi už 
tikryta luosybe tikimine, visos 
bausmes lykosi panai kytoe ir 
apivibežuotos tiesos, kiszanteee 
pairetino vieszpatinio tykejimo 
Buvo tai dydelis žingsnis ant 
kelio pirmžengystes. Po uždan 
galea konservatizmo ir užlaiky 
mo tiro tikėjimo, fanatiezki u- 
reduinkai ir dvasiszki buvo 
varžoma savžine, jog tasai per 
sekioymas lyginosi pirmųjų 
krikszczioniu, Tukstanczius ka 
talyku siuntinėjo ant Sybiro, 
kautkmo kalėjimuose, bausmes 
iez;-*irinejo in gyle Rusije ant 
gyvenimo; primename norint 
varszavini arciviekupa Popie 
liu. kuris daugeli metu buvo 
ieztremptas Nayogrode. Ne vie 
nam pravoslaunam ne buvo va 
le pereiti ant katalyko, po 
bausme engnebymo turtu ir 
uždarymo kloeztorije. Vaikai 
maiszytu tėvu turėjo būti 
kril^ztyti pravoelauno cerkve; 
jagu-gi lykosi apkryksztyti 
kataliku bažnyczioje, tada pai 
minėjo no tėvu ir atidavinėjo 
in pravoslauna kloeztori ant 
auginimo. Kuningai, katrie pri 
iminejo pravoelauna ant kata 
liko, iežsiuntinejo in Sybiru. 
Vieezpatiniam urede mažai la
bai buvo katalyku, o prie 
augezteeniu urėdu ne daleidine 
jo. Aficiera katalika. ne priimi 
nėjo in akademije generolinio 
eztako. In augszteenis mokslus, 
in institutą tekuologini, in aka 
demije kalni-zka galėjo būti 
priimtas tiktai asztuntas nuo 
ezimtis kataliku ir penktas žy
du. Net prie prikimo dyrvos 
ir prie liekanų, buvo del kata 
liku paskyrios tiesos. Visokį 
klabinimai in valdže aug=z 
cziause apie palengvinimą tuju 
iezlygu, teip labai spendžen 
ežiu katalikus, likosi ant tus 
ežio. Mete 1903 pats caras sa 
vo ranka parasze szale padavi
mo, prisiunsto per kun. Imere 
tineka isz Varszavo reikale 
Unijotu: “Yra teisingu daigtu 
idant visi butu pravoslavinio 
tikėjimo.

Dabartės pasikelymas revo 
lucijinis ir neužganadijimae 
konia visos žmonijos, atneezi 
del kataliku tūlas atmainas.

Ir ne reike stebėtis, jog U 
nijotai, kurie su pagelba bota 
gu buvo stumemi in pravosla 
viję, kada caras iezdavi ukaza 
luosnaro tikeymo, tuojaus su 
gryžo m Katalyku bsžnycze. 
Keturuose pavietuose Minsko 
gubernijoje sugryžo 80 tuks 
taneziu. Gubernijose Lubelsko 
je ir Sedleckoje apie 300 tuks 
taneziu. Cieli kaimai sugrižo 
in kataliku tikėjimą, teip, jog 
popas ir dijakas pasilyko.

Synodas rusiezkas, randas 
ruskzkae, o labiause rusiszki 
vpskupai žiuri ant gryžymo 
Unijotu in kataliku bažnyczia 
su paszirpuse duezia ir bijo, 
jog susidrutyna lenkiszkae gai 
valas. Visokeis pasabais, net ir 
priverstinai troksztas perezka 
dyt ta miniu sugrižyma kata 
lyku, nes mato jog suvis griu 
va darbas 60- metinio euspau 
dimo.

Juk yra vienok ir teip pra 
voslaunu dvasiszku teisyngi 

piemenei, perinti dvasia paka 
jaus ir tikros meiles dvasiszkos, 
ka gali suprast isz pamokslo, 
garsyto per apemima viekupi 
nio sosto Varszave per pravos 
launa viskupa. Tasai pamoks 
las buvo skelbtas apie valnys 
te, o kuri ir palokai palaiko 
už puiku pamokslą. Nes tokie 
pamokslai yra labai reti, nes 
ne visi popai o ir ruski virezi 
nykai yra tokios nuomones ir 
gerai velijenti del Paloku.

Neapikanta kokia vieszpa 
tauje pas nekurtuos isz pravos 
launu dvasiszku prieez katali 
kue, parodo aiszkei pamokslas, 
garsytas ne senei tam per pra 
voelauna vyskupą Serafiną i-z 
Plocko priesz katalikus, o kal
bėjo teip:

“Isz pradžios palikinėjau ka 
talikus pakajuje, del to, jog 
rymo-katalikine bažnycze yra 
geresne, negu žydiezka, o ir 
žmogus katalikas geresnis, ne
gu kokie bedievis, palaikis, 
ar susižverinias inteligentas. 
Persitikrinau vienok apie ble 
dingą intekme juju tikybes ir 
nesidroviu apgarsyti to atvi
rei”.

Tasai pamokslas tiek kenki 
del kataliku, jog trumpame 
laike 300 žmonių pameti pra 
voslavije. Tasai vyskupas, ne 
vidonas katalikystes metaskun 
da antžmonyjoe jog laikydamie 
si eu savo kuningije, nori atsi 
meet no Rosijes, o tai yra kai 
tinami katalikai, o ir Lenkije 
dingo katalikyste teip kaip 
Prancūzijoje, per bloga pasiel 
gyma kunigijos baigėsi katali 
kyete.

Tokie žodžei, garsyti toke 
me laike, per ženklyva dvaeisz 
ka ir tai daugybe yra žmonių 
visokiu nuomonių tai da turi 
labai euerzyt. O ka, tokie vys 
kupae isz ezalies savo dvaeiez 
koe valdžios ne reikalauje bi 
jot. Norint pabiedenosezevae 
jau no keliu metu praezalytas, 
vienok da yra ne maža armi 
je jiojo pasekėju, ka ne užken 
cze katalikystes.

Nauji rasztui.
K a s z t a i s “K a t a 1 i - 

ko” C h i c a g o, I 1 1. i s z 
ėjo isz spaudos:

“Naujauses Liet, lemento 
rius, arba skaitymo ir raszymo 
pradžiamokslis, sutaisytas per 
S. P. Tananevicze.

— “Ciesorius Damicijonas 
ir kasejei Katakumbose isz len 
kiszko parasze P. B.

— Vėjinis Malūnas parasze 
isz lenkisz. P. B.

— Geležinkelis paraszi K. 
Stiblelis.

“Pirmyn”.
Populariszkui mokslisz- 

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

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

J. M Jasiuleviczius.
Box 6. Minersville Pa.

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Verte lai Fracnilniko 
KUN. DR. M. JUODYSZ1US.

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

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

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

Isz visu szalu
* Turkine gazieta “Ikdam” 

pakele patriotizmą sultono, ku 
ris savo kaeztu nori pastatyti 
narna del parlamento. Tolaus 
ta gazieta, žodžius sultono, ka 
jis ketines kalbėti: “Visa žmo- 
nije priguli prie komiteto “vie 
nybes žengymo tolyn,” asz to 
ja komiteto esmių vienybes 
žengymo tolyn,” asz tojo komi 
teto esmi pirmsedys, Dirbkime 
dabar iezdrauges, del atgaivini 
mo musu tėvynės.”

Tolaus sultonas paliepi isz 
muszt medeli su paraszu: “Vai 
nyete, Teisingyste, Lj-gybe.”

Kad ir Rusijos caras pasku 
bytu teip padaryti, kol da ne 
per vėlai.

40,00 namu sudege.
Tokio 6 Sep:- Atejna žine 

iiz Niigata, provincijoi Ichi 
go, buk fenais ugnie sunaiki
no 4,000 namu. Baisus var
gas vieszpatauje terp gyvento 
ju. Randas visom pajėgom eten 
gesi prigialbet gyventojams.

Iszlaimejo 8200,000 ir 
vyra.

Par'žius, 7 Sep.- Mergina 
vardu Hofnar, iszlaimejo ant 
randaviszkos loterijos §200, 
000. o teip-gi 5000 gromatu su 
praszimu josios rankos, nes 
mergina buvo da prieez tai in- 
similejus iu pulkauninką eu 
kuruom ta paezia diena apei 
paeziavo.

Isz Lietuvos,
Isz punios-

(Traku apskr.) Vasara ežia 
buvo sausa, ezilta. Ankstybieji 
javai geroki, bet tik, kur buvo 
sėti vėliaus, iezrodo negeriau- 
šiai. Linai vėliaus vietotais jau 
ruduoja, žirniai marguliuoja: 
kur tankesni, geresai-žaliuoja, 
kur retesni, sausesniame daik- 
telyj -ruduoja, be laiko noks 
ta < Dejuoti žmonėms dabar 
betgi nėra laiko, dabar visi 
plueza dirba; pjauna rugius, 
miežius, vietomis -net avižas 
(kaitra sausas oras, kure taip 
gliai ežia tvėrė, labai suskubi
no javu valyma). Kaip-gi gai 
liu, kad prad< jus pjauti javus 
staiga atszalo ir insitaiee lyti • 
Jau kelios dienos pnezia szalti 
vejai, palija, nustoja ir vėl ly
ja.. ir žmones, kurie pirmiaus 
taip lauke lietaus, pradeda jau 
net baisetiee; kas busią isz vi 
sos, tos duonos kuri teber lau
ke? Argi jau neteksią ja žmo
nes naudoties? Laikraszcziai, 
kaip tyczia, eme raszineti dar 
apie kolera, raszo kad ji vieto
mis jau ėmusi vaidintiee, ir 
žmones, kuriems tenka skaity 
ti laikraszcziai pradeda isztik) 
ujru bijoti.

Smilge.
(Panevėžio ap.. Kauno g.) 

Parapija neperdidele, kurioj 
yra filija-Dambava. Damba
voj keliolika metu nebuvo ku 
nigo ir tiktai 1906 m. ten liko 
atkeltas kun. Karbauskas, ku 
ris atsižymėjo savo darbsztu 
mu apleistoj Dambavos parapi 
joj, atvažiavęs in Dambava nie 
ko gero nerado, nes iezkarto 
nebuvo kur ir jam paežiam gy 
venti. Jisai tuoj pristatė nauja 
muro zokristija, pastate didžia 
ji altorių, iszbalte isz vidaus 
bažnyczios sienas, nupirko nau 
jus vargonus, vėlavus, žvaky- 
džius ir vienu žodžiu sakant, 
visus bažnytinius įrankius; 
teipogi aptvėrė naujas kapines 
pastate nauja klebonija ir pa 
taisė ezpitole.

Kupiszkis.
(Kauno gub.). Kupiszkio 

miestelis nevisai mažas ir stovi 
ant labai puikios vietos netoli 
stoties. Bet [ apgyventas dau
giausiai svetimtaueziu. Preky 
ba bemaž ka visa žydu ranko
se, -viso o viso tik dvi katali 
ku sankroveles tegyvuoja. Ūki 
ninkai pirm 20 metu visi iszsi 
Kele in kaimus, buk del dažno 
gaisro. Po laikui susiprato žmo 
neles-katalikai blogai padare 
užleisdami vietas ir sodybas žy 
dams..

Parapija grynai lietuviszka.

Meskucziai.
(Sziauliu ap., Kauno gub.). 

Miestelis visai mažas kaip geras 
kaimas. Bažnyczia puiki, mu 
ro, dviem boksztais. Miestely 
je yra paczta, monopolis,’alude 
ir tris sankrovoles, kuriu dvi 
žydu, o viena kataliko, Mieste 
lis arti prie plento, ant kryž 
kelio. Czia sueieina keliai isz 
Szauliu, Joniezkio, Gruždžiu 
ir Lygumu. Taigi neretai yra 
aplankomas visokiu keleiviu, 
su yvairiais reikalais keliaujan 
ežiu. Daug prisieina kelei 
viams kęsti nuo musu kaimo 
jaunimo. Reikia žinoti, kad mu 
eu jaunimas labai isztvirkes- 
girtuokliai, paleistuviai vagys. 
Jie dažnai keleiviams numaus 
to ratus, nuima nuo ark.iu 
gunee, atriszo vadžias ir sziaip 
vagia, ka galėdami. Apvogė 
žmogų, dar prisikabina, kad 
pastatytu degtines, ir žmogus 
verkdamas turi statyti, o jei 
ne- gauna antausiu, kiek tik 
telpa.

Geria bernai suaugę, geria 
vyrai, o nuo ju neatsilieka ir 
piemens, ir tie vagia ir geria.

Tai tokios liūdnos žinios isz 
musu miestelio!

Kalvarija (S- g.)
Atgabeno in kalėjimą Ma- 

riampoles gimnazijos mokini 
Naujokaiti, VIII klesos. Žan
darai kaltina, kad jisai plati
nės Mokiniu Drauga. Tokiu 
budu už ta dalyka jau pasodin 
ti 3 Mariampoles gimnazijos 
mokiniai: Civinskis, Papeczkis 
ir Naujokaitis. Isz ezalies žiū
rint, tik stebėtis reikia, kam 
žandarai kisza musu vaikus in 
kalėjimą. Jei ir yr prasikalti
mas, tai nedidžiausiae: del to 
galėtu jie ir liuosi but; juk ne 
pabėgtu: Taipos gi paprastam 
žemes gyventojui nesupranta
ma, kodėl ož mokinius neuž
stoja gimnazijos valdžia. Juoda 
szimeziu atsiszaukimas in tėvus 
ir kun. Totoraitis pataria atim 
ti mokinius isz gimnazijos. Tė
vai to ne daro, tai žandarai 
atima mokinius isz gimnazijos.

Spaustuvėje “Saules” likosi 
atspaudintos szios kningos:
1. “Irlanda arba nekaltybe

suspausta”.
“Robertas Velnes”.
Medėjus. Preke 25ff

2. Kajimas.
Drūtas Petras
Jonas Nuogalis. Preke 250

3. Valdamieris.
Bedalis. Preke 250
4. Valukas isz girrios.
Ant nemuno. Preke 250

5. Ragana, tikras atsitikimas. 
Kelauninka Joną.
Vaikinas ir stebuklasPreke250

6. Szakinas, nedoras židas,
pu.kus apraszimas XVIII am- 
žiuja. Preke 500

7. Istorije apie Patoga kara 
laite Magelona duktere kara
liaus isz Neapoliaus ir apie 
Kareivi Petra grafa. Preke 250



PTJ-KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

Iszejna kas Utarninka ir Petnlczei t
PRENUMERATA KASZTUOJE!

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

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

Mėnesinis Rasztas "Linksma Valanda”
AMEIIIKE ANT METO__ ________ _ ____  81,00
ANGLIJĘ................................................ .. ....... 7 ah
MUSU8...................................... ..... ................. 7 mr
bOSSIJE..... ____ ____________ _______ 81,50

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

AMEIUXE-------------- ----- -------------- --------- 83,00
BOSSIJE--- ...................---- --------- ---- ...... 81,50
AZIJOJ.....-................... ........................10 ,h

Priek tani pilnai užsimokoja 
skaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kalendori.
ENTERED AT THEitAHAKOY CITY 

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

Ženklas isz ano svieto.
Szvaicarijoi, ant valakiezko 

rubežiaus, guli miestas Grent, 
kuriame per visa meta buna 
meilingas oras per tai pribūvi- 
neja isz visu szaliu turtingi 
žmonis ant apsigivenimo.

Vienas isz tokiu buvo ponas 
Mrockis, senas pulkauninkas 
ifz Moskvos. Ne turėdamas jo
kiu, giminiu pt ežios ne vaiku, 
apsisedo tenais ant gero

Givendamas tikumoje, iszei 
mokino iez kningu daktaristos 
ir buvo žinomas visoje aplinki 
neje kaipo geras daktaras. Už 
pagialba niekad neymdavo už 
mokesezio per ka visi aplinki
nei gyventoje! jin milejo ir pa 
guodavo.

O kad ponas Mrockis nupir
ko sau puiku mama su daržu 
ir ne skupavo almužnos varg 
szarn, laike jin už dideli tur 
ežiu.

Turėjo czionais da pridurt 
jog norints žmonis tankei pas 
jin ateidavo, bet su baime inei 
davo in pakajeli, kuriame ra 
dosi kningoe, instrumentai o la 
biause jog ezale juodos ezepos 
stovėjo skeletas, kitados augsz 
to žmogaus, kaip tai kone pas 
visus daktarus randasi.

Žinomas daigtas, jog jau 
tai randasi pas žmogų ingimta 
baime kada pamato kaulus ne 
baszninko, su tuszcziu pakau 
sziu ezipsojenti rodindamas 
baltus dantis.

Ka czionais apsakėme yra 
reikalinga del tolimesnio tru 
kio muso historijoe.

» * *

Buyo tai mete 1862 kada ve 
libam vakare atėjo pas poną 
Mrocki augsztas vyras, apredy 
tas gerai kaipo pakelevingas.

Ponas Mrockis mielindamas 
jog tai ligonis atėjo gyduolių, 
skubino žemai, o atydares du
ris praszo nepažintama in vi 
du.

Pribuiszas po lengvam atsi 
sveikinimui persistatė gaspado 
riui.

— Perpraezau pono, jog 
teip vėlybam laike poną atlan
kau, nes ne mano tai kalte. Pa 
bludau kelionėje; o kad nesi 
randa czionais hotelio, per tai 
buvau priverstas atejt pas tave 
praszyt nakvynes.

Ponas Mrockis padavė kede 
ir prasze savo sveczia idant nu 
siredytu.

— Nes ponas manias ne ne- 
užklausia kuom esmu, nes ne 
norėdamas tavia ilgai trukdy 
ti, praszau priimt gromata nog 
mano tėvo.

Ponas Mrockis perskaitęs 
gromata, paezauke linksmai.

— Tai tu esi Boleslovu, su 
num mano geriausio priete 
liaus? sveikinu szirdingai!

Su tais žodžeis pradėjo sve 
ežia bueziuot ir spaust o po 
tam nuvedė jin in savo paka 
jeli.

Svecziae labai persigando ka 
da paregėjo skeletą, jog net 
susilaikė ant stenksczio o akie 
ne nuleido nog pavidalo.

— Ar bijei mano skeleto? 
Ne bijok Boleslovai mano ka 
marniko, su kuriuom malezei 
givenu per tris metus, yra tai 
spakainas draugas, kurie tykei 
stovi prie sienos!- ne gali ne 
apleist savo vietos, ba yra pri

drutintas prie sienos drutu vy 
niu!- eeekie sztai ant kėdės, 
o apsisukęs peczeie ir jin ne 
busi priverstas ant jojo žiūrėt! 
-Donanok jog tave apleisiu 
ant valandėlės, nes būdamas se 
nu jaunikiu esmu ponas ir tar 
nas, del toturiu pate atneezt 
bonkavyno isz skiepo, o gerda 
mi, apsakysi man kaip tėvui 
ejnasi nog paskutinio muso pa 
eimatimo ant pleciaue kares!

Ponas Mrockis uždegęs žva
ke, iezejo in skiepą atneezt vy 
no, nes evccz’as pasiokiae ant 
kojų paezauke draeei m eke 
lėta:

— Juozai!- ar tai teip susi
tinkame?.- gyvenome su ea 
vi m sutikyme, mes po emert su 
vis užmirszai apie duota priža 
idejima?- ir vela atsisėdo užpa 
kaliu in skelta.

Pakajelie ne buvo didelis; 
vidurije stovėjo stalas o kede 
Bolesloyo stovėjo apie pėda 
nog skeleto.

— Teip! nesiranda amžinye 
tos, nesiranda ne dangaus ane 
peklos!-kalbėjo pats in save 
Boleslovos.

Vos tuosius žodžius isztare, 
kas tokis pasijudino užpakali 
je, o Boleslovas pajuto kaip 
skeletas puolė ant jo ir su s a 
vo kauluotom rankom pradėjo 
jin smaugt.

Boleslovos apmirė.
Kada ponas Mrockis sugrižo 

in pakajeli, pamate savo sve 
ežia sėdinti ant kėdės apmiru 
si o kauluocziu gulinti užpaka 
Ii.

— Kas czionais pasidarė? 
Boleslovai!- Greitai pakele 
kauluocziu patemino, jog euru 
dijus vinys buvo sulužus ir isz 
tos priežasties kauliu nupuolė 
ant sveczio.

Paguldęs kauliu ant grindų, 
užsiėmė atgaivinimui apmirus’ 
Boleslovą, kuris tik atėjo prie 
saves, kada Mrcckis naudojo 
drueziausia gyduole ant atgrie 
bimo jo,

Apie piet nustojo kareztis 
ir atėjo prie savias Boleslovas.

Nemažai nusistebėjo ponas 
Mrockis kada ligonis dirstele 
jo aplinkui po pakajeli paklau 
sias:

— Loskavas ponai! atga 
benk czionais sudžia arba bur
mistrą; praszau labai!

— Apsimalszyk Boleslovai! 
neužilgio pasveiksi.

— Esmu suvis apsimalszi 
nias, nes praszau tavias idant 
tuoj aus iszpildintum mano pra 
szima, ba kitaip busiu privers
tas atsikialt ir pats nueit.

Ponas Mrockis, ne galėjo su 
prast del ko sveczes reikalauje 
uredninko, vienok antnuolati 
nio praezymo ligonio, nusiuntė 
pas burmistrą, gera savo prie 
teh idant tasai pribūtu, kurie 
ir ne užilgio atėjo.

Apsakęs visa atsitykima bur 
mistrui, prasze jojo, idant susi 
kalbėtu su ligoniu, kuris gal 
da ne turi viso savo proto.

Kada ponas Mrockis persta 
te burmistrą, ligonis prasze, 
idant abudu atsisėstu ezale jo 
jo lovos, ba turi jiem svarbu 
iszpažinima paduoti, kuris eun 
kiną jojo savžine.

Kada ponas Mrockis su bur 
mietru atsisėdo prie lovos, Ii 
gonis pradėjo:

— “Guodotini ponai! mato 
te prieez save didžiausia žudin 
toju! esmių "Paolo” liersztae 
razbaininku!

Tasai iszpažinimae teip per 
gazdino klausytojus, jog ne no 
rejo savo ausimi tyket ir su 
baime temino in veidą ligonio.

"Jago jau mano pravarde 
jus iszgazdino, tai žudinstos 
mano da labiau jus peryme, 
kurias papildžiau tykedamas, 
jog nesiranda gyvenimo po 
smert ir jog jago žmogus nu 
mirszta tai viekas dingsta. Vie 
nok persikanojau nog skeleto, 
jog randasi ant mus sudže 
augezcziaueias ir jog mane lau 
ke baisus sūdąs po smert 
Ydant mane suprastumėt, ap 
sakysiu viską:

“Jau nog septiniu metu ve 
du gyvenimą razbaininko; kita 
dos prigulėjau prie bandos raz 
baininku po vadovista “Fra 
Cinto’ ir buvau jojo geriausiu 
sėbru.

“Ateityko jog viena diena 
užklupom ant vežimo, kuriame 
veže tėvas savo duktere jau 
niausią in kloeztoriu su josios

pasoga. Apipleszias pakelevin 
gus, iezkaneveikem nekalta 
mergaite prie tėvo akiu, kuri 
pnriszom prie medžio. Tada se 
nis isztare:

— Atyduodu jus in rankas 
teisingo Dievo, kurie jus už 
tai nubaus, jago ne szitam gyye 
nime tai ateinaneziam!

“Juokemesisz jojo1 alsigrase 
ymo, nes senukas paszauke:- 
pažinsyte jus gal už vėlai jog 
po smert lauke jus baisi atei 
tys!

“Fra Cinto”, muso vada“, 
liepe pakart seauka, o duktė 
likos užmuszta, nes kerszini 
mas senuko ateimuezinejo in 
mano ausis diena ir nakti. Vie 
na diena kalbėjausi su “Fra 
Cinto” apie kerezta senuko ir 
apie ateite kitam givenime in 
kuri ne norėjom tyket. Mes 
davėm žodi viens kitam, jog 
katras isz mus pirmiaus numirs 
duos ženklą gyvam, idant daži 
notų tikrai ar randasi ateitys, 
arba tai tik žmonių pasaka.

“In kėlės dienas po tai kai 
bai, mano vadas likos suymtas 
ir per budelius nukirsta“, raz 
baininkai mane iszrinko kaipo 
vada,- plesziau ir užmuszinejau 
žmonis, mano pravarde buvo 
baime visur, ba “Fra Cinto” 
man nedave ženklo kaip suta 
rem. Lig ežiam laikui nuolatos 
teip tykejau, pakol nesigavau 
pas tave pone. Turi ir tai žinot 
jog gerai žinojau apie tai, jog 
pakarto “Fra Cinto” kaulai ra 
dosi pas tave. Akyvai norėjau 
jin pamatyt buvusi savo vada, 
nei ne žinojau kaip pas tave 
ateit,- koki spaeaba isz rast.

“Tris dienas adgalios gavosi 
in muso rankas jaunikaitis; 
prie surastu pas jin popierių 
dažinojau jog yra -Boleslovu, 
sunum pono prietelaus.

“Jaunikaitis paslėptas kai 
nuošė, o tikymes už jin gaut 
dideli iezpirkima, kada duosiu 
žine jojo tėvui.

“Naudodamas isz gromatos 
raezyta pas tave, padariau ea 
vo plana, idant atsilankyt pas 
savo sena vada, priek tam ap 
sipleszt tave ir užmuezt.

“Teisingas Dievas mane m 
czionais atvede, ydant per ske 
lėta “Fra Cinto” atimeze ūžti 
krinima, jog po emert lauke 
mane baisi ateitys.

“Pasiduodu tau in rankas 
guodotinas ponia kaipo tavo 
kalininkas. Tegul mane apgu
dina už papildytas žudietae, 
idant po smert rastau milaezir 
dyete Dievo.

“Da praszau man paduot 
trupinėli popieros, kuria nu 
eiuneyt in kalnus. Siuntinis 
tegul duoda žine su mano sida 
drine ezvilpine, o mano drau 
gai ateis ir paleis ant luoeybes 
Boleslovą.

Paolas iszpažino prieez su 
da visas papildytas žudinstas 
per jin, pirma iezsiepaviedojas 
isz visu savo prasižengymu 
priesz Dieva ir žmonis, dėka 
vodamas Dievui, jog per jojo 
daleidyma skeletas davė jam 
žine, jog ir už grabo randasi 
amžinas gyvenimas.

Ponas Mrockis, kiek kartu 
dirstelėjo ant etovineziu kaulu 
garsingo žudintojaus, szlovina 
Apveizda Dievo, per kuri, ap 
saugojo jin no emert isz ranku 
žudintojaus ir prie prisivertimo 
užkietejusio grietzninko.

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Puse bloko žemiau no Plttaburglnlo Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka krautuve.visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muse 
nefalszavotas, nes czisius vynus ir arielkos, 
tasai ne galėjo atsigėrėt ju j u o geriause mit 
ra ir pata.navima tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera Raudona Arielka 82,oo 2,50 3,oe
Gera Balia Arielka 2,oo 2.5o 3.0c
Romas - - ■« 2.no 2,5o 3,oo
Human Jamaika ■ * 4.00 5.00 (’>,00
Ginas ... 2 00 2,5o 3,oo
l'aoglne Arielka 
Kifimiel . . •

4.5o
2.00

5,oo
2.5o 3,oi1

Anisetas, smagus gėrimas 
('abitas spiritas .

2.00
3.00

2,5o
3,5o 4.00

Slifaltc • 2.5o 3,oo
8llviJt<>, tikrai Llctuviszka 4,6o 5,oo t>.<>0
Terkellca ... 2,5o 3,oo 3,5(
Terkellca. tiktai Vengriszka 
Koniakau .

5,oo
2,5o

«,oo 
3.00 4,(.(.

Eoniakas, Francnzlszkas 
Obuoline Brandy

5,oo 5,5o 6.00
2,oo 2,60 3,<>o

Blackberry . - . 1,60 2,oo 2,5o
Hosolls, era rd ui gėrimas ■ 2,r.o 3,oo galoo
Mcllnvuoge 2,fio 3,oo valor
VlbznlDte ... 2,6o 3,oo galot

AMERIKONISZKI VYNAI!

Rauikyte po prekes. Užkalbinimas ant §10,o< 
Ir iadflao UŽMOKAU EKSPRESĄ Pcnnsylvanlo 

i Ohio Ir Weal Virginia ralstlJoRC. Adresas:

Stefan Rovnianek,
SB&LAttuc • Pittsburg, Pa.

Skarbcziukas Sveikatos.
Arba rodą del visu.

Chicagoje, ant 25 Hayne avė- 
nuos,

Tenais tai rots izvarios bobos!
Džievaž, net geda, 

Kaip su dinerke alaus bėga!
O tie biedni vaikai, 

Bėga paskui ir blauje kaip 
erukai!

Murzini ir pusnuogei, 
Kaip indijonukai laukinei! 

Dzievaž, kad spasabo turecze, 
Tai tuosius kūdikėlius pare 

dycze;
Ba szirdis žiūrint plyszta 

Kaip tosios bobeles drysta! 
Juk ir paezios kaip raganos, 

Susivelia plaukai ant galvos;
Veidas iszpustas, nosis kaip 

slyva,
Neszdama alų net syira! 
Vira savo už niek laiko, 

Valgi suvis ne taiko. 
Pilnos lovos blakių, 
Ir vabalu visokiu;

O ir paezios sumuria, 
Purvinos ir apskūra, 

Iszrodo kaip cigenu veisle, 
Net bėga isz burnos seile.

O misiukes!
O kiauliukes!

In Nashua nusibeldžiau, 
Ten rots puikiu bobelių pama 

cziau!
Kaip tik vyrai in darba isz- 

eica,
Bobos in viena stubs sueina. 

Baliuką ant gero prideda, 
Gere klykia ir gieda!

O tas giedalas?
Kaip szunu staugalas!

Kožna saviszkai, 
Kapsiszkai ir dzukiszkai! 
Pasigėrusios liaukczioje, 
Už gaivu laikosi, dejuoje, 

Namon parsivelka, 
Da paimo butelįa, 
Pripilta ant žolių, 

Ant visokiu szakniu.
O tie biedni vyrai kiek pri- 

keneze, 
Tai szirdeles a-be-eze,

Ramybes ne turi, 
Pasmelia iszžiuri!

Valgis ne kam tikes, 
No yisu valgiu atlikęs;

Lovos ne paklotos, 
Blakes ne iszvaikytos!

Net ir paduszkose syirplei 
czirpina, 

['Gulinti nebaga ramina.
Nugi nekuiios galvas dabina, 

Žiurkes inyinioje su szukoiu 
pridrutina;

Bet kaip pasigėrė, 
Žiurkes ir sages pabėrė.

Sunku tokias brbas pataisyt 
Ir szvarumo iszmokyt.

Lauka gyme, lauka stips, 
Nevala lig smert pasilyks.

Kur ten Illinojuje,
Peczeje nedideloje;

Kokis tai bizūnas užsitrauki, 
Ir bobai už nosies patrauki.

Ant galo susirupezevo, 
Vienas kita apkumszczevo.
Boba pas vai t a vaikioza nu

gabeno,
Vaitas vaikioza ant lOdol. 

nusztruopavo.
Ne gere, ne valgi ir užmokėjo, 
O badai ne piningu ne turėjo-

» » *

Jackson Michigane,
Ten ylgi bobų liežuvei, vai

kine;
Turėsiu kada nusiduot;

Gerai pipiru duot.
Ypatingai ant North Stryto, 

Lig vakaro no ryto, 
Kožna turi apjuodyti, 
Per dantis pertraukti.

Moteriukes to ne darykite, 
Liežuvius suvaldykite: 

Ba tai ne gražu, 
Ir ne padoru.

Asztrcsnis nž britva

— Mister polis praszau tuo 
jaus arseztavot mano paeze,

— O tai už ka ?
— Ijje visada neszioje prie 

saves baisu ginklą.
— Koki ginklą?
— Baisei aeztru-asztresni 

už britva-liežuyi.

Kūnas ir jaustos.
— Ne sveika yra per virsz 

apsunkinėti kuna ir jaustas 
darbais. Kožoa dalys kūno ir 
galvos veikalai reikalauje pa- 
silsio.

— Ne sveika yra ir per 
daug tinginiaut; jagu norime, 
kad musu dales kūnines butu 
miklios ir ne sustingia, turime 
miklyt atsakaneziu darbu ar 
daryti gimnastika; teip pat, 
katrie ir su galva dyrba. Kaip 
yra ne sveika per daug dyrbt, 
teip ne sveika per daug tingi
niaut.

— Ne sveika yra jaunus vai 
kus per daug kankyti fiziez- 
nais darbais ir per virszinem 
jaustoms. Tegul pratinasi prie 
gimnastikos, tegul plauše, jo
je. Tas pats ir su mokslu eina 
si, ne duot daug mokytis, bet 
ir tinginiaut ne gali.

— Ne sveika yra sylpnyti 
kūno ir duszios su girtavimu 
ir paleistuvyste.

Juk poteisybei jaunystoje 
žmogus daug gali pakelt, nes 
ne ant tiek, ant kiek galėtu 
tenst. Girtavimas ir paleistuva 
vimas priskubina pasilsi gra
be.

— Ne sveika' yra būti uždą 
rytu per ciela diena dirbtuvė
je, kur ne yra szviežio oro. 
Ne atbutinai turi kėlės adynas 
atsigauti szviežiu oru. Kaip 
del žuvies vanduo, teip del 
žmogaus szviežes oras yra rei
kalingas.

— Ne sveika yra sėdėt yl- 
gai o ir prie sedinezio darbo 
susilenkus, kaipo sziauczius, 
ar kriauezius. Ne tiktai geras 
maistas, nes ir užsiėmimas tu
ri būti tinkamas žmogaus svei 
katai. Daugelis amatnyku se- 
dineziu ne turi Kraujo kiek 
privalo turėti.

— Ne sveika yra neszvaru- 
mas kūno, kaip taip daugelis 
ne paiso api szvaruma. Seno
vės Rymionai vedi paleistuvin 
ga gyvenimą, nes kada užlaiki 
kūnini szvaruma tai ir buvo 
sveiki. Kožnas davadnas žmo
gus plauje savo burna ritmeti- 
je o ir ciela kuna, o tas daug 
prisideda prie sveikatos.

— Ne sveika yra del jaunu 
menes skaityt paleistuvingas 
kningas. Jaunumene turi skai 
tyti sveikus ir moksliszkus 
rasztus, o ne meilingus rasztus 
a 1 a Zola ir kitokius.

— Ne sveika yra del kunti 
iszrenkimas ne tinkamo apato 
ar užsiėmimo, katro jis ne no 
ri. Padekime verst ant kokio 
luomo, kmio jis ne nori. Te 
vai tankiause privertinejo sa
vo sūneli ant tokio mokslo, 
ant ko ne turi ne galvos ne pa 
szaukymo.

— Ne sveika yra ne paiset 
ant oro. Reike mokėt užarta- 
voti kuna ant szalczio ir sru- 
gokitis atmainos oro. Žiemos 
laike reike nesziot sziltus dra
bužius ir ne į ei mirkanti api- 
vala.

— Ne sveika yra, turint lai 
ka sėdėt karezemose, kavini- 
ežiose. Geriause irsveikiause 
praleidinėti laika ant szviežio 
oro. Geriause del silpniecziu 
praleidinet laika saleje gimnas 
tikos ir pasirupit kuna savo 
miklyti.

— Ne sveika yra naktimi 
ne migkt ir persedet prie kaži 
ru ir kitokiu zobovu. Nerei
kė sakyti, jog paskui iszmiego 
siu. Nemiga labiaus žmogų nu 
vargina, negu pasninkas per 
24 adynas.

— Ne sveika yra ylgai ry- 
tia lovoje tysot, reike iszlaiko 
eitineti ant pasilsiu ir paskirti 
laika kelymo. Isz ryto in dvi 
adynas daugiau padarysi, ne
gu vakare per ketures, nes isz 
ryto ir darbas geriau sekasi.

— Nesveika yra daug pri
valgius eiti gult. Su prikimsz 
tu pylvu, sunkei miegasi ir vi
sokį sapnai žmogų vargina. 
Juom lengviau miegosi, tuom 
sveikesnis busi. Ja<ju kas dane 
sapnuoje, yra ženklu nesveika 
tos. Dykczei pylva prikimszus, 
reike pora valandų pavaiksz- 
cziot. Ne reike pratytis po 
piet miegot.

GALAS.

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
per tu tu daktaru nesumanima ar neturėjimą 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 tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per 
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenėjusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas 
kas čion kreipiasi, dėkavoja už išgydimij ir buna sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bildu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai nekurį laika gydę, 
rankas nuleisdanii apleido.

A le-L.-rH 1 . Tokiu bildu, kad The COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTASzYLSaKyrnaS lengvas, užlaikomus geriausių diplomatų daktarų sperljalistų; visus ligų apra- 
žymus sn atydn ištiriu specijališkai, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso 
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausių 
Laboratorijų vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima 
gauti. Užtai išgydyme ligų nč joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadino tų 

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

padėkaronių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.

Išgydyta nuo: moteriškos ligos 
kankynių ir skrepllavlmų, 

skaudėjimo šonuose, sąnariuo
se ir neuralgijos ligos. Jau 
pamatiškai sveika ir viešai pa- 
deka-oja savo pavelkslą-atsių-

Mrs. PRANCIŠKA
ŠKLENARIENĖ, 

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

AUGŠTAI GUODOJAMA8 DAKTAREI
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jau mano prideryetė teipgi išreikšti 

padėkavonę už išgydymą ligos, kurią nuo manęs kaip sloginantį kalną nu
kasė, per galybę augšto mokslo ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man pri
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savo 
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį 
nusilpnėjimą, telpat vėliau ir mano inkstai buvo suvytę, drauge ir visus vi
durinis organizmas buvo suiręs ir tik kaip lapas rudenlje suvytęs, laukiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau laikraštije apie Jųsų galingą gydymą ir 
grynus vaistus, tad atsišaukus Ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manęs ligą, likausi 
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoja už sanžlnlšką ir gabų išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a'gimęs, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės ligos.

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vardą,
JONAS SMIRNAVICZ1A,

1625 Front st., Philadelphia, Pa

Sirgęs per du metu, skaudėji
mu strėnų, krutinėję diegliu, 
plaučių nesveikumo, svaigi
mo Ir skaudėjimo galvos, zva- 
nijimo ausise Ir abelno nusil
pnėjimo ant sveikatos. į 13 
dienų pilnai išgydytas, supa- 
dėkavono ir paveiksią, pri
siuntė patai pint j laikraštį.

JOHN PAULINIS, 
Fayette Co., Orient, Pa.

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

kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų 
ir inkstų (kidneys) ligos, dispepsijos, neviri/nimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, šonuose, tuštymuose ir po krut inę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo 
nečystumo, 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. Priepuolo, nerviškumo; nuo slaptų 
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų: skausmingų, nereguliarišku antdrapar 

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

INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLESt^ 
į VISĄ AMERIKĄ, CAJSADĄ, 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.
Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.

KUR BUNA.
Y ano brolis Mikelės KauEtka iez 

Suvalkų gtb. ir pav. gmino Mocka 
vos, kainoCirailu. Praszau atsiezauk 
ti ant adreso: o;)

Mr. Ant. Kausikas.
2136 Merriman St. SS.

Pittsburgh, Pa.

Mano brolis Kazimieras Mikolai- 
tisisz Suvalkų gub. Vilkaviszkio pav 
Alvito gmino, girdėjau kad jau 2 me 
tai kaip Amerike. Praszau atsiszaukti 
ant adreso: (;o ^3)

Mr. Joo. Mikolaitis,
170 Muskegan st, 

Grand Rapids, Mich,

Mano drangas Motiejus Kleiza, te 
gul atsiszauke ant adreso; (;o £g) 

Mr. J. Baszinckas,
10 Hill st,

Waterbury, Conn

Pajieszkau savo paezios giminiu 
Marijonos Matnlaicziutes po viru 
nežinau pravardes, paeina iez Savai 
k u gub. Maryanpoles pav. Kvietisz 
kio gmino, kaimo Bitiku ir Tamo- 
szaus Paolukevicz'aus, isz Vaiveriu 
par. kaimo Jcdbudžio. Praezau atsi- 
szaukti ant adreso: (g£ o;)

Mr. A. Markauckas
170 Muskegan st.

Grand Rapids, Mich,

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

Mr. John Gasilauski
3 23 E. Center St. Shenandoah, Pa,

Mano dede Antanas Czesna, pir 
miau giveno Centralia, Pa. turiu svar 
bu reikalą meldžiu ateiezaukti ant 
adreso; (g£ o;)

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

Maro brolis Jonas Ramanauska
4 metai adgal bn*o St Loiis, buvo 
pasidavęs John White, Paeina iez 
Kauno gub. Raeeiau pav. Girkalnio 
par. Praszau atsiszaukti ant adreso-*

(2L °’)
Mr. Geo. Ramaaskas,

8534 Wharton st.
Philadelphia Pa.

Mano draugai Motiejus Barzilauc 
kas ir Juozas Klevinskas paeina isz 
Suvaiko gub. Kalvarijos pav. kaimo 
Kamienu, Alitaus par. Praszau atsi- 
szaukti ant adreso:

M r. Jno. Medzukiavicz
Red Burn, Pa.

Mano drangai Povilas Jankus, 
Motiejus Svezika ir Ignas Czepulis, 
visi paeina isz Kauno gub. Tegul at 
siszauke ant adreso:

Mr. Fr. Gailawioz,
1410 Rebecca st.,

Allegheny City, Pa.

P. V. O B I E c U N A S,
12 4. CARSON ST. S. S. PITTSBUKS, Pft.
Pirma Lietuvisz^a

SU KAPITULŲ $75,000,08
8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTE- 

RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANKA)

ORGANIZATORIUS TOS BANF.OV IRA

P. V. O B I ECU n as.
Muso tanka Irn tai viena iez tvlrczlaneln Buvfe. Valei., ezortereota, esunti po kontroia 

Valetljoe rando ir per tai pilnai nželiikiama. Priima piningus del užekicedljmo D moka ket
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų ir siunwria plalngua in dątts 
svieto. Padaro davternaetls atlikimui visokiu r*.1kahi su valdžia MatrirdŲos. Iszmajao vteo. 
klus piningus ant Amorfkonlszku arba kitokiu. Daro apeergeymua no i^ynles ant idau diuMa 
ir t.t. Piningus del paczedlnlmo galit prieiunst pacztlniu Money Order arba Expraat Oe. 9 
tuojauo bus iezeiunstos bankavos knlngntes. Erelpkites visi Pas gera žinoma delfinu Užtū
ri P. ▼. OBIECUNA, o busit apgsergeti no visokiu apgaviku.

:----------------------------- —----

BISCHOFFS BANKING HOUSE
Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’0.) Uždėta 1848 m.

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

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

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

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

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

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

pieras, už žema pi eke. Su ko lėk tavoj ima daliu atliekame 
kuote tingiausiai.
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1 PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:

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

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



LIETU VISZKOS PASAKOS
Apie žiurke, katra už 

karalaiczio teke.jo
Buvo karalius, turėjo grąže 

pacziair grąže dukterį. Numirė 
jo pati. Tai jis važinėjo per vi 
eae žemes, jis niekur nerado to 
kios gražios, kaip jo pati arba 
duktė. Tai dabar sako in 
dukteri: Duktė mano, ženysi- 
mcs mudu. Parake duktė: 
“Kaip mudu, tėvai, ženysimes, 
kad asz esu jumiem duktė, o 
jus man tėvas esat?’Verke 
duktė nakcze po langu. Atė
jo motina, sako: “Ko tu teip 
verki?” “Kn,” sako, “asz ne, 
verksiu, kad rengėsi mano tė
vas su manim ženytie?" Moti 
na sako: “Praszyk, kad jis tau 
iezprovytu suknes, pirsztines, 
czeverykus saules.” Teip tėvas 
atėjo ant rytojaus pas dukterį, 
sako: “Na, važiuosim in ezliu- 
ba”. Toj duktė sako tėvui: 
•‘Jeigu man iszprovysit saules 
suknes pirsztines iv czevery- 
kus, tai tada mudu ženysi- 
mes”. Dave tėvas in pabrikus 
žine, kad iszprovytu saules 
suknes, czeverykus ir pirszti
nes: padare jei visus rubus 
saules. Sulaukus vakaro ver 
ke atsisėdus po langu. Sako: 
“Ak dieve mano, ka tėvas su 
mislyjo su manim ženytis!” 
Ateina motina po langu, sa
ko: “Ko tu teip verki?” “Ka 
veiksiu neverkus, kad tėvas 
nori su manim ženytis?” Sako 
motina: “Praszyk, kad tau iez 
provytu žvaigž les ir meno vi
sus rubus” Dabar ant rytojaus 
atėjo tėvas, sako: “Duktė, 
rengkis, aisim važiuot in szliu 
ba”. Sako duktė: “Tėvai kaip 
man ifzprovyeit žvaigždes ir 
menuo rubus, tai tada ženysi 
mes.” Tėvas jei iszprovyjo 
žvaigždes ir meno rubus, tai 
dabar sako: “Važiuosim in 
szliuba,” Ale duktė sako: Te 
vai, palaukit nor viena nakti, 
asz pasirodavosiu su savo mo 
tina.” Nakcze per pacze dvyli 
ka atėjo jos motina, sako: 
“Ko tu tep verki ?’ “Ka asz 
veiksiu neverkus, kad mano 
tovas visus rubus man isz 
provyj i ir reiks man su juo 
szliubavotis?” Motina sako: 
“Praszyk, kad tau žiurkių 
sziuba pasiūdintu, Paskui susi 
nszk savo rubus visus, ir aik 
in pirti rengtis ir praustis tai 
asz ateisiu tave paimsiu su ve 
ju, su szturmu.” Tai ji an ry 
tojaus tėvui ezneka sako: “Te 
vai, iezprovyk man žiurkių 
sziuba.” Tai iszprovyjo sziuba. 
Dabar sako. “Duktė mano, 
rengkis puikiausiom sukniom, 
mes važiuosim in bažnycze ap 
siszliubavot-” Duktė tėvui at 
sake, sako: “Da reike man ait 
in pirti apsirengt ir apsi
praust,’ Nuėjo in pirti pasie 
me savo visus rubus, apsivilko 
savo tai sziuba žiurkių. Atėjo 
jos motina paėmė su šturmu 
ir su veju. Nunesze in viduri 
girios ir numėtė szalije kelio. 
Tenai buvo akmuo kryževas. 
Atsidarė tas akmuo, ir paside 
ji savo rubus in ta akmeni ir 
vėl uždare. O jos tėvas lauke 
dukters pareinant isz pirties, 
nesulauke. S unte slogas: “Ai 
kit pažiūrėt kur ji yra.” Nuei 
na pažiūrėt, ale nėra dukters 
Sako y are ja. “Nėra dukters.” 
Tai dabar tėvas isz tos gailės 
tęs paėmė karabina, persiszo- 
ve pats save ant vidurio dvaro

Važevo karalius tuo vieezke 
liu. Žiuri, kad szalije kelio, 
žiurke guli, Guli ir ezneka sa
ko. “Mielas karaliau, imkit 
mano pervežkit in savo dva 
ra.” Karalius eu džiaugsmu 
paėmė; jam navyna ir juokas, 
kad žiurke szneka. Paėmė par 
veže in savo^dvara ir pristatė 
prie vieno lekajaus. Viena sy 
ki rengėsi tas karaliaus sūnūs 
in bažnycze, užmirezo jam leka 
jus czebatus nrczyetit. Tai to 
ji žiurke pasielužyjo, jam cze 
batus nuczystino ir atnesze. O 
jisai czebato je mete ir sako: 
“Biauri esi žvėris ir da lendi 
prie manės!” Jisai iszjojo in 
bažnycze. Tai dabar toje žiur
ke praezosi pas lekaju: “Leisk 
mare in bažnycze.” Leido an 
adynos. O ji nuėjo in ta akme 
na, apsirėdė žvaigdes suknioms 
ir žvaigždes czeverykais ir 
pirsztinem, nuėjo in bažnycze. 
Kiek tik ponu ir ponaicziu

buvo, tai visi an jos žiurėjo, 
kad ji visa bažnycze nuszviete. 
Iszejo ji laukan iez bažnyczios. 
Pirmiausia tas ponaitis je pa 
sveikino, katras je mete czeba 
tu klausė: “Iez kur esi toke 
puiki panele?” Sako: “Isz cze 
bato dvaro.” “Kur jisai yra? 
Ar toli? Pasakė ji, sako: “Ne 
aliu sakyt, ba asz neiezsiduos 
du toke mandra ir puike.” Pa 
rejo ji in ta akmena, nusirenge 
savo suknes apsivilko žiurkių 
sziuba, parėjo in savo dvara. 
Parjojo ir tas ponaitis, Paša 
koje in savo tęva ir motina ir 
in seseris, sako, kad asz szen 
dien macziau grąže pana, tai 
galiu sakyt kad ne mano tėvas 
da nemate tokios gražios ir 
puikios. Ir klausė pas tęva; 
“Tėvai, ar nežinot, kur toke 
dvaras yra czebatavas” Tėvas 
sako; “Kaip gyvas ant svieto 
stojau, asz toki dvara negirde 
jau.

Sulaukė nedėlios, rengėsi 
vėl tasai ponaitis in bažnycze, 
Toji žiurke atnesze jem peili 
in stala. O jisai kirto je su 
peiliu: “Ko tu lendi, bjaury 
be prieg mane!” Paskui iszjo 
jo ponaitis in bažnycze. O žiur 
ke praszo pas lekaju, sako: 
“Leiskit mane in bažnycze,” 
Sako lekajns: “Gali aitie, ale 
ilgiau nebūk Kaip adyna.” 
Nuėjo in akmena žiurke apsi 
renge meno rubais ir czevery 
kais ir pirsztinem ir nuėjo in 
bažnycz0. Visi ponaiczei an 
jos žiurėjo, szneka: “Nedelio 
je graži buvo ale ezendien da 
gražesni.“ I-zejo pana isz baž 
nyczibs visi ponaiczsi paskui. 
Tasai p’rmiause ponaitis pas 
veikino katras je peiliu kirto, 
klausė: “Lz kur esi, panele?,, 
Sako: “Isz peiledvario.” Klau 
se ponaitis: “Panele kaip toli 
tas dvaras peildvaris?,, Sjko: 
,‘Negaliu sakykt,. Szneka v 
si karaliunaiczei: “Kaip cze 
reike prieit ir koki ženklą nog 
jos paimt?,, Keli sako: “Reike 
smalos baczka palei durie pas 
tatyt; kaip ji ais isz bažnyczios 
reike imt ir paliet ar neliks 
gczeverykas toje smaloje.” Pa 
rejo namon ponaitis, O ta žiur 
ke nuėjo in akmena apsirėdė 
sziuba žiurKes parėjo namon 
klauso ezneka ponaitis int sa 
vo tęva ir motina, sako: “Kaip 
gyvas asz nemacziau tokios 
gražios paneles kaip ezendien 
buvo bažniczioje: kad jos ru 
bai nuszviete visa bažnycze. 
Klausėm: “1-z kur esi pane 
le ?,, sako “Isz peiledvario.,, 
Paskui mes sakom visi ponai
czei: “Kaip cze je prieit ir 
ženklą nog jos paimt?,, ir su 
sieznekejom, kaip reik pada 
ryt.”

Sulaukė nedėlios vėl renge 
si ponaitis in bažnycze pažiū
rėt, ar ateis jo tojo panele, kur 
ji tokeis brangeis rūbais apsi 
rėdžius. Nusiprausė ponaitis 
burna, sako: “Kur abrusas? 
Reik burna nusiszluostyt.,, 
Priėjo tojo žiurke ir padavė 
jem abrusa burnai nuehzluos 
tyt. Jisai je kirto abrusu, sa
ko: “Bjaurybe, tu czion vėl 
lendi pas mane!,, Paskui po 
naitis iszjojo in bažnycze. O 
toj žiurke praszo pas lekaju, 
sako: “Leisk tu mane in bažny 
cze.,, Sako; “Leidžiu aik, ale 
ilgiau nebūk, kaip pusantros 
adynos.,, Sako: “Nebusiu.,, 
Nuėjo in akmena, apsirėdė 
saules rūbais, nuėjo in bažny 
cze. ž'iiri tas ponaitis ezneka 
eu kitais, saKo: “Buvo ana ne 
dele grąžei labai apsiredžiue, 
antra nedele da gražiau o ezen 
dien da gražiau: saules suk
nios, czeverykai ir pirsztines ir 
visa graži.,, Paskui sako: 
“Kai ais isz bažnyczios palte 
kim smala, tai liks czevery- 
kas. Paliejo smala. O panele 
kaip ėjo isz bažnyczios, ir liko 
czeverykas smaloj. Sarmata 
jei buvo paimt; tai tas ponaitis 
paėmė katras je labiaus pada 
bojo. Pasveikino j eai panele:

Tolime bus.)

Kuom iru pabucziavcnias 
del moteres.

Antram mete-džiaugemu, 
Deszimt.m - glamonėjimu. 
Dvidesžimtam-smagumu.
Trisdeszimtam-reikalu.

Kenturesdeszimtam- priprati
mu.

Pavojingas gyvenimas 
Karalu ir Prezidentu.

Pavojingos yra užsiėmimas 
vieszpataujencziu monarku ar 
ba prezidentu republiku teby- 
ruošė laikuosia. Užsikeisejimai 
ir žudinstos ant karunavotu 
gaivu daugynasi kas kart dau 
giau.

Po teisybei žudinstos atsi- 
buvinejojau nog senu, nepame 
namu laiku, nes tada ne buvo 
teip tankus ir ne dingdavo isz 
ranku savo padonu. Senuosia 
laikuosia dingo kuningaiksczei 
ir karalei tankiausia ant vaj 

• nos; ezendien monarkos ne pra 
žūsta ant vainu, nes tankei 
numirezta iez ranku žadintojų 
ir savo padonu'

Czionais paduodam surasza 
kiek pražuvo pereitam XIX 
szimtmeti:

1.) Caras rusiszkas Povilas 
I likos nužudintas nakti 24 ko 
vo 1801 per szlekta. Insigavo 

I jie in miegstube Caro polocije 
Michalovskam ir norėjo pri 
verst cara, ant i“zsižadeymo 
sosto, o kada caras ne norėjo 
tikt ant juju pareikalavimo 
mete jin ant grindų ir užsma i 
ge su jojo szaliku. Caras tasai 
nebuvo vienas isz arsziausiu; 
Vieszpatavo 5 metus, o gyveno 
45 metus.

2 ) Sultonas turkiszkas Se
lim III likos diena 8 gegužio 
1808 mete užsmaugtas kaley 
me. Užvede jisai dideles refor
mas Turkijoj, teip kaip Euro 
poje, per ka užtraukė ant ea 
vise neapikanta iszszalies senu 
gyventoju. Pakylo pasikėlimas 
prieszais jin ir likosi intrenk 
tas in kaleyma, o likos in jojo 
vieta apezauktas jojo giminai 
tis Mustafa IV. Kada vienas 
iez prietelu Šėlimo III isztrau- 
ke eu vaisku idant jin iszgial 
bet iez kalėjimo, naujas Sulto 
nas liepeeavo ženkli va ka rinin 
ka užsmaugt. Vieszpatavo 8 
metus o gyveno 47.

3. ) Grafas Jonas Antanas 
Kapodistriae, prezydentas viesz 
palietes graiku, kurie likos 
nesenei iszvalnytas isz ilgome 
tinio turkiszko, kalėjimo likos 
nužudintas 9 Spalio 1831 per 
Konstantina ir Jurgi Mauromi 
kalistus ir tai tam laike kada 
uženginejo in dievamaldi Szv. 
Spirydiono. Graikijoj buvo 
baisus neparedkas ir ėmėsi su 
geležine ranka juos paredka 
vot per ka pakylo prieszais jin 
suraszae. Buvo prezidentu Grai 
kijos 4 metus o gyveno 45.

4. ) Ferdynandae Karalus, 
kuningaikeztie Parmos (seno- 
viszkas kuningaiksztistes Vata 
kuosia) likos nužudintas ant 
uliczos Parmos diena 26 kovo 
1854 mete per rymoriu. Prie 
žaetis buvo politykiezka; viesz 
patavo 5 metus.

5. ) Danilo I, kuningaikeztie 
Juodkalniu likos 12 Pjuczio 
1860 mele per juodkalni nužu 
dintae isz asabiezkos pnežas 
tiee. Buvo tai labai apsukrus 
kuningaikeztie irrandino9me 
tue, gyveno 34 m.

6. ) Abrahomas Lincolnas. 
prezydentas Suvienituju Vale 
tiju Amerike likos 14 diena 
Balandžio 1865 mete nužudin- 
tos teatre Washingtone per ak 
tora Jena Wilkes Booth. Lin 
colnas pastojo prezidentu iez 
prasto ūkininko, per savo ne
nuilstanti darbszavima ir 
mokslą. Buvo prezidentu 5 me 
tue ir per ta laika iezvalnino 
murinus isz po jungo neval 
ninkyetes. Gyveno 56 m.

7. ) Juozas Ferdynandos Mak 
similionas, ciesorius Meksiko, 
Ameryke (brolis tebirio cieso
riaus Austrijos) likos per revo 
lucijonierius suymtas eu dviem 
jenerolais ir nuszautas 19 Bir
želio 1867. Kuna atgabeno in 
Viedniu. Raudino Mekeyke 5 
metus o gyveno 35 m.

8. ) Mikola Obrenovicz, ku 
ningaiksztis Serbijos, likos 10 
diena Birželio 1868 mete, laike 
pasivaikseziojimo parke Top 
eziderskam nužudintas per 
nežinomas ypatas. Buvo tai 
vienas iez geriausiu valdytoju 
Serb’joi Valde 8 metus o gy 
veno 45 m.

9. ) Gabriel us Garcia More 
no, prezidentas republikos Ek- 
vador, pietiniam Ameryke Ii 
kos nužudintas 6 Pjuczio 1875 
mete per revolucijonierius. Bu 
vo du kartu prezidentu, isz vi 
so 9 metus.

10. ) Abdul-Azio, turkiezkas 
sultonas, numirė 4 Birželio 
1876 kaleyme, kuriame voske 
turės dienas iszbuvo po nutren 
kimu nog sosto. Kaip vėlaus 
iezsidave 1881 mete laike pro 
vos augeztu uredimnku, tai ji 
eai likos nužudintas kalėjime. 
Valde baisei savo padonus per 
15 metu o gyveno 46 m.

11. ) Jokūbas Abrahomas 
Garfield, prezidentas Suv 
Valet. Ameryke, 2 liepos 1881 
mete Washingtone, ant stacijos 
Baltimore, likos mirtinai pa 
žeistas per nekokį tai Gniteau. 
Prezidentas numirė po ilgu 
kancz’u 19 Rugsėjo, ta pati 
meta. Prezidentu buvo tik Gį 
menesiu o giveno 50 metu. Bu 
vo advokatu ir jentrolu vais 
ko.

12. ) Aleksandras II, rusisz
kas Caras dingo per eksploda 
voyma bombos mesta per niki 
lietus diena 13 kovo 1881, ka 
da caras sugrižinejo nog paro 
dos in savo patoetu Petterbur 
ge. Nihilistai Zelabov, Zofia 
Petrovska ir kiti buvo padare 
plana ant jojo emerties. Alek 
eandrae II valde 26 metus o gy 
veno 36.

13) Jenerolas Franciezkus 
Menendez, prezidentas republi 
kos Salvador, Central America 
likes nužudintos diena 22 Bir 
želio 1880 mete, valde 5 me 
tus.

14) M.Franciszkus Sadi-Car 
not prezidentos franciziszkos 
republikos likosi Lugdune 
(Lyon) laike iszkelnes kada va 
žiavo karietoje in teatra, nu 
durtas per valokiszka anarkis- 
ta Caeeria vakare diena 24 B:r 
želio 1894 mete o numirė atej 
nanezia diena. Prezibentu bu 
vo nepilna 7 metus, giveno 57 
metus.

15.) Nasr Eddin, pereiszkas 
szakas, likosi savo staliezioje 
Teherane, per koki tai paikeza 
diena 1 gegužio, 1886 mete nu 
žudintas. Valde 46 o giveno 
65 metus.

16)0diarte Borda prezidentas 
republikos Urugnaj Ameryke 
pietinėj, likos nuszautas per 
af ciera diena 25 Pjuezio 1867. 
Buvo prezidentu per 3 metus.

17.) J. M. Reyna Barrios, 
prezidentas republikos Guate- 
malos, Central Amerika, likos 
nužudintas diena 10 vasario 18 
98. Buvo prezidentu 6 metus.

18) Elzbieta, ciesoriene 
Austrios, pati tebirio cieso
riaus Franciszko-Juozapo likos 
Genevoje, Szvaicarijoj diena 
10 rugsėjo, 1898, nudurta su 
peilu per anarkista Lucchena. 
Gyveno 61 metus.

Teip tai persistato perėjas 
fzimtmetis. Apricz tu papildin 
tu žudinstu, nesiskaito visu už 
sikejsejimu ant givascziu ženk 
lyvesmu ypatų kaip miniete- 
riu, uredninku ir 1.1.

Tebiris XX szimtmetie, kuris 
vos skaitosi 8 metus ir 8 mene 
sius, parodo lig ežiam laikui 
daug žudinstu. Iszskaitisyme 
juos czionais trumpai kaipo 
dalikai jau žinomi, nes del 
daugelu jau užmireztu.

1) Humbertae I, valaku 
karalus, nuszautas per anarkis 
ka 30 diena liepos 1900.

2.) William McKinley, pre
zidentas Suvienituju Valstijų, 
Amerike, mirtinai pažeistas 
per anarkista Leona Czolgosza 
lenką, diena 10 Rugsėjo 1901 
mieste Buffalo, N. Y. laike 
evietines iszkelmes. Numirė 9 
dienas vėliau.

3) Aleksandras I, serbiez 
kos karalus ir jojo pati karalie 
ne Draga, likos nužudinti per 
af.cierius diena 10 rugpjuczio 
1903 mete.

4.) Karalių sportugaiezkae 
Karloea ir jojo sunue-naeled- 
ninkae likos nuezauti diena 8 
vasario 1908 mete.

LIETUVOS MOKYKLOS.
Simnas (Suv. gulii).- Noriu 

ezi-ta pasakyti apie liaudies 
mokykla ir valscziaue rasztine. 
Kalbesiu ne apie ju užveizdeto 
jus, tik apie paežius triobesius. 
Einant gatve per miesteli link 
Kalesninkų kaimo, po kairei, 
etov' didelis, augsztas platus 
muro namas-tai valscziaue 
rasztine; ezale jos, lyg gedinda 
mos ko, tuno ržiiglaudee už 
muro, dar naujas, mažas žemas 
medinis namas, maž-kuo ski
riantis nuo paprastus ūkininko 
grinezioe, tik jei dokauku dank 
ežiu (stogu)-tai liaudies moky 
Kla. Tai namas kuriame rudens 
žiemos ir pavasario laiku susi
renka vaikai mokytis. Ž noma 
visiem“, kad jeigu in nedideli 
kambarį susirenka daug žmo
nių tai oras pasidaro sunkus 
kvėpuoti. Ir tokiame troszkia 
me sugadintame ore turi iezbu 
ti per kiauras dienas musu vai 
kai. Negana to, su kokiu szir- 
dies skausmu daugybei isz anų 
mokslo jieezkancziu, prisieina, 
nieko nepeszus, dūlinti namo. 
Kiek tat piktumo ir nesueipra 
timu eu vietiniu mokytoju! 
Mat jis neprieme vaiko in mo 
kykla. Delko-gi jis teip pada
re? Delio, kad mokykloje jau 
vietos nebuvo. Man rodos, kad 
dabar simniecziams atsitinka 
labai gera proga taip surėdyti, 
kad nors valscziaus vaiku dau
guma galėtu naudotis mokykla 
būtent: ta dideli muro narna, 
kuriame dabar telpa vahcziaus 
rasztine, pavesti mokykla’, o 
ana maža nameli, kuriame nuo 
rudens jau manoma pradėti 
vaikus mokyti paskirti raszti 
nei. Kad “valscziaus poneliai” 
ir prieezintusi tam, bet jus vale 
tiecziai, nepaisykite in ta, nes 
jie tai darytu tik savo naudai; 
jums gi turi rūpėti jusu vaiku 
gerove. O kokia puikia mokyk 
la turetute! Kaip tat smagu ir 
gera butu jusu vaikams moky
tis! Ant augszto galima butu 
padirbti mokiniams kamba
rius. Kaip tat butu praktiezka 
ir gera: vaikams isz tolymes 
aiuju kaimu nereikėtų lyjant 
per purvyną, ar, pustant, per 
sniegą bristi namo ar ’n mo 
kyla, nes ant vietos tnretu pui 
kia, ^neapmokama nakvyne; 
atvežei vaika panedeli, atvežei 
kiek maisto ir buk tėvai, ra 
mus, nes tavo vaikas nevargs, 
neszlape, eidamas namo, nes 
jis turi ant vietos puikia prie 
glauda. Pagalios ir mokykla 
tuomet butu galima dvigubai- 
tngubai vaiku priimti ir dar 
oras butu tyras, nes namas rui 
myngae. Tat, vyrai negaiszin 
darni laiko susirinkite, pasikal 
bekite ir, surasze toki nutari 
ma, pasiųskite in mokslo 
Direkcija ir in pavieto vir- 
ezininka, ir bus viskas atlikta. 
Taip pigiai tas jums atsieitu, o 
kiek gero padarytumėtemokan 
tiesiems vaikams. Jeigu kiltu 
klausimas apie darža ir “plečiu” 
tat neužmirezkite kad tojo vie
toje, kur dabar pastatyta mo 
kykla pirm 7-8 metu ir buvo 
rasztine, ant vietos buvusios 
mokyklos dabar stovi rasztine.

t
NO $5 ĮSI $40 |

MAJNINES MASZINOS. 1

390 tiktai uz SI.
gu nusiuntiinu.

Iždaveme didele kninga daina 
susidedante isz 390 dainų Kninga 
druezei susiūta ir broszuravota. Kaa 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningele sv 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigeh 
ir kalada kaziru tiktai 25 oentaL

KATALOGAS

Malda kninges.
Aukso Altorius arba Didis Szaltisni.

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

sos reikalingos maldos 864 pusla
piu drunzei apdaritos $1.0?

Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltd- 
nis 711 puslapiu. 75«-

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75c

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir'puikei žala 
tita 50o.

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

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

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25 

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.00

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $1.50

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

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audimu

Kanticzka apdarita in prūsine 
skūra, puikei iszmarginta

Kanczia vieszpatles 
Graudus Verksmai 
Stacyjos arba Kalvarija 
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In- 

statimo. 51o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga • $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apdt-

50o 
juodi 
$1.00 

25o. 
lOo. 
10c.

ryta

Istorines K n ingos.
Akylos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurui 50o:
Morkus ir Aurelianas 25a
Trys Vaikyjozai. 25«
Istoryje apie Septynis mokintus V y

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

Puiki Istoryje apie Jonasza Korcza 
ka.

Sierata, Puikus ajraszimas.
Ali-baba ir 40 razbaininku,
Keturios Istoryjos^ 1-Žibinti bažny 

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

sztas ant salos Dago. 25c
Abeoela, arba pradže skaitymo ir ra- 

szymo. 25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

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

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

Lietuviszkas dainorius arba surinky 
mas visokiu dainų $1.00

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

Prieigiausiuus Mokslasangliszko lie
žuvio be pagelbos kito, apdari 
ta. $1.00

Lietuviszkas Pasakoris $1.2? 
Musu Pasakos 75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80o
Duktė Mariu 25
Malūnas Girdoje 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Viadim. Solovi^- 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzim 
puiki istorije. 50«

e6o.
25.

20o

A. G. GROBLEWSKI,
-^a»5ž'Vipir?Kas ir Fabrihantasi£=s.

Garsiu ‘Tenkiszku-Lietuwisku Waistu"

asztraus 
no kosulio 
(plaucziu) 
mikli

aiku 00

Giduolos no skaudejimk 
dantų

Mostis no pi-akaitavimo 
kkju

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu 

(Com Cure)
“Grip-kiur”
Plauka apsaugotojas
Miltelei nuo kepanu
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime

Egiuterro No. 1, 
Egi u term No. 2. 
ŽmijeczniK 
Gumbo Lnszai 
Me^zkos Mostie 
Trayenk 
Liniment <lel W 
Giduoles no kosti

Liepų balsamas

Anti-Laxon del ■ 
Proszkai no kirne

I’roslkai no kirui 
su

Vanduo del akiu
Giduoles del isztraukimo VISU “Lagodnik” del atluosa-
karszczio po nudegimui. wrWTri|ii|| in ci/iiinE HUH vimo vidtirius be jokio ska- 
Laszai no kruvinosios KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU. dėjimo

suaugusiems ------------- ------------------------- Atgaivitojas kraujo
No Rumatizmo (naujas bu- (įcrįause gi(Įuoic (įel skaude- Surumitojas nervu-szirdies • 

das gulimo) ..
Giduoles sužlebcziojiniui-7,,m°Į>alvos, kalara. pecziu, Giduole no Ekzimo (Rožes 

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

galvos ima visokiu vabalukiu. U 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 Daktaro 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $l.C0 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZUK&S, » MOTELIS * LOCMHIYKAS.
7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir isz Ameriko tai gulit gaat Laivakortes pigiau kaip kitur o 
ir visns bankinius reikalas tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu ęerimu 
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau 
až darbinyka ant laivo. Teip-gi nasirupinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Hotelis randasi ne toli K astel-G ardės. Jago kokis apgavikas norėtu vest 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS RAŽUKAS.

SKAITYK “SAULE”

NAUJA KNYGA 
IstorijeSzventa 

Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietu viszki 
su teip puikeis paveiksląis, padirbto? 
per europinus artistus. Puiki popieri 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygi 
nusipirks. Norint daug kaszto am 
iszdavistes tosios knygos padejomt 
vienok pastanavijom 
labai pigei parduot Rf| pnnbi 
ba tiktai už . . . wU ublIlU

Teipos-gi turime visokiu dvasiszko 
svietiszku ir istorinu knygų kurio 
kataloga gausite dykai. Adresąvokft* 
‘Saule” Mahan^j Bįl

Ir kitoki rej kalingi prictajsai ran
dasi pas mus ant pardavimo. Teipos 
gi pristatom kožna daleli maszinos 
norints kokio padirbimo.

Parduodame pikes, adatas, drilus, 
skreperius, skvibsus, knatus, j»opie- 
ra ir t. t. Parduodam Peczius o ir 
senus patąjsom.

Wm. Morgan,
<6 N. Main St; Mahanoy City, Pa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

’i a s kariauja, nog to dingsta. 85c
Lietuviszkas kninginas 1904 

No 4. Jadviga-Geras Snnus-kaip * 
gilukis mainosi -Svirp Du GI 

tuoklei. 25k
No 5. Irlanda-Robertas Velnes M« 

dejus. 2B-
No. 6.Prasižengėlis • Doras T i m 

kus Jonas Tvardauokas - Ugnb 
kaime T. . . 25o

No 7. Duktė Starembergo- Baisi Ik- 
torije- Nagrada už mielaszirdysta 
Meile motinos del sanaus 25e

No 8. Musztyne nž mergina - Ge 
raflejingas purinas » Kas kai 
Ui Sb«

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

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai. 
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziausg ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam 
pavesti. Del draugysczlu pristatau pulkas Szarfu, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkas k L t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ninga ari. t rassikyte pas mana o gausite teisinga atsakymu.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve
V 1 C I r M C Puikiausių armoniką, skripkiį, klornotiį, triubij, koncertinų ir
V 1 u 1 L. fu u daugybė kitokių muzikališkų instrument^. Goriausių dziegorių, 

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

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25o., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $6.00. Kas velitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markg ir teisinga adresa, o apturės didelį N 3 nauja KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
lavoras 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 apgarsinimu.
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.



Žinios Vietines.

— Vakar buvo Darbininku 
szvente (Labor Day). Visos ka 
siklos nedirbo.

— Subatoje in czionais pri 
bus Washburns cirku sas ir 
bus rodamas ant daržo.

— Sakyta kad kaeiklos pra 
dės dirbti pylna laika.

— Szedien Užgimimas Pa 
nos Marijos.

— Ne yra ir ne yra lietaus.
j- Ketverge popiet biednuju 

name Schuylkill Haven numi 
re Antanas Lutkeviczia, nasz 
lis 54 m. senumo. Nabasznin 
kas sirgo eauelige ir perbuvo 
biednuju name 2 metus. Ku 
nae tapo atgabentas per grabo 
ri Traekaucka [pas nabasznin 
ko svaine p. Lutkevicziene 
1236 E, Pine St. Laidotuves 
atsibuvo nedelos ryta.

— Vaiku mokslainini šutai 
po 98^ Trumpi kelnaites po 
19^ Czeverikucziai $1 pas Ke 
fovicz Brol, 138 W. Center 
St. (37 to)

f Nedėlios vakara apie 9 
adyna po ilga dusulio lyga 
atsiskire su szuom svietu Jur 
gis Vainaraviczia apie 47 m se
numo ženotas žmogus. Nabaez 
niekas paliko dydelem nuliū
dime paczia su 8 vaiku- Prigu 
Įėjo prie Sz. Antano draugys
tes ir prie lenku susivienijimo.

— Lz ketverge m petnicze 
nakti, api 2 ad. pol'cije suemi 
puse tuzino bomeliu ant Maha 

•noy Junction dypelio o visi bu 
vo isz miesto. Ne norime isz 
reikszt pravardžių kad ne 
turėtu tėvai sarmatos už savo 
teip dorus vaikelius. Turbut 
turėjo koki netikusi mieri, 
kad tarnai geležkelio dayi ži 
ne pohcijei, Lazdų! lazdų, del 
tokiu bomeliu jaunu. Geri te 
tėvai turi aki ant vaiku, o ka 
da mokyklose prasideda moks 
lai, varo in mokykla ir ne lau
ke kol ateina szkalinis tarnas 
varyti m mokslą, o cze da mo
tinėlės liepe savo valkelėms 
pasislėpt. Ne gražu, ne gerai 
ir szuniszkai!

— Randasi ant pardavimo 
puikus “velvet” karpetai isz 
dvieju dideliu ruimu. Norin 
tieji pirkti atsiezaukrte pas 
Daktara P. B. Dunn (gi op

— Pirkite czeverikus pas 
Refavicz Brol. o suczedinsite 
piningus. (gi o;)

138 W. Center St.

Daktaras Blažejauckas
Atvažiuoju in p. Kazuno ap 

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

Mes dirbam sunkias ir leng 
vas pleezkes ranku darba. Tu 
rime teip-gi ir pigesniu pleez 
kiu. Pleszkes ant poros arkliu 
nog §25 hg §40 pas:

E. Gruber, 
34 E. Center St. Mali. City Pa.
Ant pardavimo salonas.
Antram vorde Mahanoy Ci

ty. Parsiduos pigiai. Atsiszau 
kite pas: (gį oi)

J. J. Graham
220 W. Center St., 

Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Puiki 75 akeriu farma, su 

gerais namais, Brandenville, 
6 milios in Shenandoah o 7 mi- 
los in Mahanoju. Daeižinokite 
pas B. Brady, Brandenville ar 
ba raezykite ant adreso:

(IX 
B. Brady,

Ii. F. D. No. 2. Ringtown, Pa.

PRISUNSTA.

Aug. 28, 1908m 
Garbus pone!

Sziuomi praneezu jog jau 
esu namieje. Sėdau ant ezipo 
4 Aug. o iszsedau 11 Aug. 13 
Aug. perėjau rubežiu, ir tai be 
jokiu kliucziu nes turėjau nog 
Rusko konsulio perėjimo ženk 
la per Rubežiu. Pas konsuli 
užmokėjau $1 60 o ant Tamož 
des 1 rubli pribuvęs pareikala 
vau pas Bulmistra Paeporto, 
irta aplaikiau žynoma kaszta 
vo 7 rublei ka visiem po bis 
ki isz dalinau.

Bet dabar praezportai insi 
duoda kožnam bevienam Kuris 
tik pareikalauja, ir tai ant cie 
lo gyvenimo su kuriuom valna 
gyvent visuose kraeztuose (isz 
skirent užrubeži.)

Manos buvo labai tikios kai 
važevau ypacz ant vidures ma 
riu, tai teip iszrode kaip ant ko 
klos balos tiku. Per mares pa 
darėm 3070 miliu, pakeliui sto 
jom prie Anglijos, ir prie Fran 
ei jos, kol davaževom in Bre- 
ma. Isz Bremo atvaževau in 
Berlina su vienu kunigu isz 
Wroclavio, vakare ant 10-to 
pernakvojom Iloteli, ant ryt 
iszejom apžiūrėt svarbiausee 
vietas Berlino. Mr.cziau viso 
kiu lieknu no senovės kaip da 
žmones vajavojo priesz 200 me 
tu; toliaus buvom kitos rusziee 
muzejuose pabaigė muzejus, 
ėjom pažiūrėt in karaliszka 
bažnyczia paskui m Paloci ten 
apžiūrėjom visus karaliszkus 
arklius, vežimus, ir roges, to 
liaus važevom aplink visa mies 
ta, kur tik radosi svarbesnes 
vietos,

Bet važinėdami ir suezalom 
pusėtinai kad net dantis barsz 
kejo, teip labai buvo szaltas 
oras. Da gi ir ten buvau kur 
yra pakavoti pirmiau buvusie 
ji karalei, tolaus pasibaigė m a 
no kelione po Berlina.

Vakare po 8| sėdau ant tru 
kio ir važevau link Rubežiaus 
o kita vakara an 5 iszedau Eit 
kūnuose. O sulaukus ntojaus 
6 valanda rite pervaževau Ru 
bežiu, bet nespėjau iszlipt isz 
trūkio, tai teip kaip varnai ark 
Ii apipuole, bet, parodžius 
nog konsulio ženklą, tuoj vai 
nai praleido, in salia peržiurei 
mo, po peržiureimui sugražino 
konsulio ženklą ir jau galėjau 
tolau kelaut, kur tik norint 
arba ir ten likti.

O pribuvus in savo vieta la
bai liūdnai persistatė mano 
akims,žmones nuskurę sumure 
ir kožnas bedavoje, kad yra 
sunkus gyvenimas, viskas yra 
neiszpasakitai brangu, sunku 
ir apraszit ta viską. Teipogi 
macziauei ir su Garmų ka Ma 
hanojui laike saliuna.

Sivncziu visiem labas dienas 
su gerais linkėjimais velidamas 
ka nogeriauses sveikatas.

Teiposgi sveikinu visus savo 
Draugus klubo, linkėdamas vi 
šiem geros sveikatas, o teip—gi 
ir visiem pažinstamiem.

Pasdikit visi sveiki asz pasi 
lieku teiposgi gero velijentis 
ant visados.

George Miller,

ZIEGORNYKAS. - - - - - -
iŠ) Gausyte czionai 

visokio tavoro kaipo: 
įfe“. . Ziegoriu, Ziegorelu,

Daimantu, Muzikalia- 
zku Instrumentu, 

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

George /Ąiller
113 W. Centre St. ,

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Chicago, Ill - Kelinta die 
na czionais karszcziai kaip Lie 
pos menesi, Norints saules 
spinduliai suaugusiu žmonių 
jau nesirgdina ir teip daug ne 
vargina, tai vienok tas karsztis 
mažus vaikus in grabus varo.

— Szv. Jurgio parapija, 
kur klebonu yra Kun. Kriau 
czunas, baigiama statyti didele 
parapijos mokykla tuojaus 
szalia bažniezios. Tai bus dai 
liausiau ir didžiausia visoje 
Amerikoja lietuviszka mokyk 
la. Sakoma kad kasztuos in 
60 tuks. doleriu.

— Apie žinoma lietuviams 
Kun. Antana Miluką turbut 
niekur tiek daug nesirūpina 
ma ir nekalbama, kaip kad 
czionais Chicage. 31 diena 
Rugsėjo vakare buvo Katali 
ku Susivienijimo kuopu atsto 
vn, buvusiu seime, specialisz 
kas susirinkimas. Nutarta 
Kun. Miluką iki seimui suspen 
duoti, kad net neturėtu jokio 
balso net paeziame savo orga 
ne. Visi isz visu pusiu ant j o 
uja kaip ant kokio vilko, o 
jie vis savo daro ir gana. Turi 
geras akie. Jam būti tik kokiu 
pažarninku, tai nesibijotu du 
mu gaisra gesinant.

Sheboygan, W is - Darbai, 
neblogiausia eina pagal dabar 
tini krizių, bet pribuvusiam 
darbas sunku gauti, ba ir ežio 
naie yra usztektinai darbiniu 
ku. Dirba konia puse fabriku 
po 5 dienas ant sanvaites, o ki 
ti dirba visas dienas bet po 9 
valandas.

— Lietuviu yra ežia ae ma 
žas būrys, bet tu yra visokiu, 
neužsijima gereeneis darbais 
vien tiktai taeoei po teismus ir 
po teisybei isz Lietuviu yra 
daugiausia provu.

— Czionas yra tris paezelpi 
nes draug. szv. Kazimiero, 
szv. Juozapo ir viena Tautisz 
ka Amerikos Liet. Ukesu kiu 
bas, visos neblogiausia laikosi. 
Dabar Liet. Ukesu klubas pa 
randavojo sale del laikinio mi 
tingu, katrie norite prisiraezy 
ti prie virsz minėto klubo, ga
li atsilankyti po No. 412 N. 
8th. str.

Nepamirszkite atsilankyti 
ant susirinkimo, nes dabar da 
ir už pigesne preke, o ir labai 
naudinga del tu kurie nori isz 
siimtie Amerikoniszkas popie 
ras nes kliubas padeda iszsiim 
tie. Mitingai ateibuna antra ne 
delia, kožno menesio.

Gilbertoil, Pa.- Darbai ne 
szlektai eina teip kaip ir visur 
kietos anglekesese.

— Lig ežio], no kokio laiko 
daug stubu buvo apsemtos, ir 
žmonelei turėjo vandenije gy
venti, o da vandenije isz mai
nu. Dabar kompanije galop 
stubas pakelinėje ir klonius 
iszpila.

— Jagu kas jauezesi ne 
sveiku, tegul nusiducdij pas 
Dr. Wcffia.

— Lietuvei grąžei gyvena.
— Pas p. Pautieni ir p. 

Užupi biznis puikei eina ir ge 
rus gerymus užlaiko.

Detroit, Mich.- Darbai ne 
szlektai eina kus nori dyrbt ir 
darbo laikosi.

— Lietuviu ne mažai, laiko 
si pusėtinai.

— Ant bobelių sveikatos 
pribus Baltruviene Kad pako 
cziot ir blakes ižgeniot.

Johnston City, 111 - Dar 
bai pradeda geriau eiti, vienos 
mainos dirba kas diena, o ir ki 
tos pradeda geriau dirbti. Už 
dar bei neszlekti.

— Lietuviu yra nemažai ir 
da vis pribuvineja daugiausia 
isz kietųjų anglių. Daugiausia 
lietuviu turi savo locnus na 
mus, o kiti randavoja. O bu 
tu da smagiau kad lietuvei ne 
siekiitu in dvi dalie. Ciciliku 
kuomet yra daugiau, ir bobe 
les ne kuiios labai griebėsi 
prie Ciciliku.

Borglantl Mieli - Darbai 
eina gerai, dilba kožna diena. 
Czionais yra tik vienas fabri 
kas lentų.

— Lietuviu yra viena fami 
lija ir septini paviene’, visi 
grąžei užsilaiko. Merginu ne 
ra ne vienos, kad pribūtu ke
lios tai gautu po fain vaikina 
o ir bagota.

SagilUHV Mieli- Maino 
šia dirba tik 3 dienas ant nede 
lios.

— Lietuviu pusėtinas bure 
lis, ale nesutikime gyvena, ne 
ra tos pedes jagu nebutu musz 
tiniu. O moterėlėms butu la 
bai reikalinga Baltruviene.

Bayoniie, N- J - Darbai 
eina vidutiniszkai, ale tiktai 
žmonis baisei bosu suspausti, 
vienas darbininkas -turi pada 
ryti darba i.ž tris, o vis per pa 
ežiu nesupratimą, netvere uni 
ju da tzidina, ir sako kad nie 
ko gero nepriduoda.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis ir visi sutikime gy 
yena.

— Yra dvi draugystes pa 
szalpines, Tautiezkas sueivieni 
jimas ir Socialistu partija, vi 
sos gerai laikosi.

— Isz Elizabetho brabasz 
ežius Ž'ndžius iszvaževo in Lie 
tuva ant dvieju menesiu, o 
Kun. Szedvidis isz Biyonnes 
užėmė vieta Elizabeth, o in

Marijavitai ir Pirmeiviai.
Ligsziol pirmeiviu laikrasz- 

ežiai neeikiszo in kova tarp ka 
taliku ir marijavitu kunigu. 
Nesikiezo, nes norėjo butipasza 
lyj. Bet, mano nuomone, tame 
sr buvo musu pirmeiviszkuju 
laikraszcziu klaida. Tikejimiez 
kasai judėjimas tai vienas isz 
visuomenes judėjimu ir judeji 
mu nemenkiausiu, nes ilgainiui 
tas judėjimas visuomet turi ne 
maža intekme in invairias vi- 
sumenes gyvenimo ezakas.

Kiekvienas žino, kad nauja 
tikėjimo sriove visuomet buna 
persekiojama, pas jautriuosius 
žmones persekiojamieji tankiau 
eai ingija užuojauta. Taip, 
kataliku kunigams smarkiai 
užsipuolus ant pasirodžiusiuju 
Lenkuose ir Lietuvoj marijavi 
tu, ezie paskutinieji igijo daug 
simpatijų tarp jautresniųjų 
žmonių. Nevienas delei to sto
jo m marijavitu pasekėju eiles.

Beto marijavitai gauna sayo 
pasekėju ir delei to, jog jie ve 
da gana asztra kova prieš kata 
liku kunigus. Yra gi žmonių, 
kurie skaito kiekviena kova su 
kunigais pirmeiviezkumo žen
klu. Szis tatai dalykas ir kitos 
priežestis padeda marijavitams 
rasti savo pasėkėjus ir pirmei
viu eiliose. Taip, Naumiesczio 
apygardoj nevienas pirmeivis, 
ka dalyvavo 1905 metu sujudi 
muose, dabar tapo marijavitu 
pasekėju. Tas pate dedasi ir 
Lenkuose, kur, pavyzdžiui, 
daugelis darbininku norėdami 
padaryti “zlosc keięžom” kurie 
rūpinosi ateiti su pagelba reak 
cijai, lanke marijavitu męlstu- 
ves ir tuo savo neatsakancziu 
pasielgimu prisidėjo prie mari 
javitizmo iszeipletojimo. Perei 
ta žiema vėl kai-kurie lietu 
viai-amerikiecziai norėjo pasi
kviesti marijavitu kunigą. Kai 
kurie pirmeiviai Kauno (Žara 
su p.) ir Suvalkų (Kalvarijos 
p.) gubernijose taipogi kalbėjo 
kad vieton atsidavusiu reikci 
jaj kataliku kunigu reikia 
kviesti kunigus-marijavitus.O 
autorius knygutes “Miasto Pro 
lertarjuszžov” stacziai marija 
vitu judėjimą pavadina Lenki 
jos valstiecziu protestu priesz 
kataliku kunigu isznaudojima.

Szie ir panaszvs atsitikimai 
verezia areziau ieztirti, kodėl 
atsirado marijavitu judėjimas.

Tuomet suprasime,ar pirmei 
viai musu marijavitai; tuomet 
žinosim, ar gerai daro tie pir
meiviai, ka prisideda prie 
marijavitu judėjimo iszsiplati 
nimo, ar gali pirmeivis kaipo 
pirmeivis, ir marijavitas, kaip 
marijavitas, kartu darbuotis. 
Szi klausima ir turi apszviesti 
pirmeiviu laikraszcziai, kad 
skaitytojai žinotu, kaip žiureli 
in marijavitus. Ligsziol ture 
jom supratima apie juos tik isz 
kataliku kunigu ir marijavitu 
rasztu. Vieni k tus smarkiai 
pelke ir pravardžiavo, o save 
gyre. Kataliku rasztai skelbė, 
buk marijavitus sutverusi Kaz 
lauckiute, ar Kazlauckiene. Pa 
tie gi marijavitai skelbe, buk 
jie tureje ats:rasti, kad kovotu 
tu paleistuyingu anot ju kata
liku kunigu gyvenimu. Kaip 
vieniems, taip ir kitiems priei 
klausius iezrodo, buk marijavi 
tai atsirado del kokiu tai gana 
menku priežaseziu. Bet isztikro 
marijavitu atsiradimas giliau 
guli paslėptas. Ju atsiradimo 
I riežastis tai vidurinis kataliku 
bažnyczios gyvenimas. Kaip gi 
iezrodo tas vidurinis kataliku 
bažnyczios gyvenimas, tegul 
nurodo Kremonos kataliKU vys 
kupo Bonomtl o žodžiai. Vys 
kūpąs Bonomelie tarp ko ki 
to taip karta raeze eavo drau 
gui popiežiui Pijui X: “Dabar 
tinis kataliku tikėjimas ir baž
nyczia, tai invairiu ceremonijų 
papratimu ir davatkybiu misi 
nye. Jos tik užima tamsuolius 
o piktina sveika prata.”

Toks Bažnyczios stovis ture- 
so rūpėti dvasi^zkajai vyriau- 
fybei, ir mes matom, kaip ji ru 
pinas investi visokias “naujie 
nas’’, kuries užimtu tikineziuju 
protus. Taip, investa popie

vietos ir t. t. Isz kitos puses, 
palengvinami pasninkai; eten 
giamasi intraukti kun’gue in 
visuomenes gyvenimą, tveria
ma vadinamasai “krikezezio- 
niszkasis socijalizmas” ir t. t,,— 
žodžiu, mėginama prisitaikinti 
prie persimainusiu visuomenes 
gyvenimo aplinkybių.

Tecziaus daugeliui kunigu 
to viso nepakanka. Yra tarp 
j uju tokiu, ka stengiasi tikeji 
mo mokslo pritailsinti prie 
evietiszkojo mokslo, o ne atža
gariai, kaip tat paprastai daro 
ma-svietiezkaji mokslą lenkti 
prie tikybos padavimu. Szitie 
kunigai turėjo ir turi nemaža 
intekme in Bažnyczios mokslą 
-tai kunigai pirmeiviai. Te 
cziauB dvasiszkoji vyriausybe 
skersai žiuri in ju darbus, ir 
daugelis juju (modernistai) su 
silauke neseniai popiežiaus 
pasmerkianeziojo ju mokslą 
raszto.

Kiti gi Kunigai mano, kad 
kataliku bažnyczios apeilpneji 
mas paeinąs nuo dievobaimin
gumo stokos. Dievobaimingu 
mui pakelti ir investa “nepers 
tojamos pagelbos Dievo moti 
na”, “nepaprasta adoracija 
ezveneziausio sakramento”, 
“trumpos maldeles su atlaidų 
szimtais” ir 1.1 Sziu invedimu 
szalininkai tikėjimo pakėlimui 
taipogi reikalauja pasninku ap 
sunkinimo, didesnio poteriu 
skaieziaus, tankesnio iszpažin 
ties ėjimo ir 1.1. Gyvenimas 
krypsta vienon pusėn, jie gi 
nori pasukti ji kiton, atžaga 
ryn; pasninkai jau nyksta, ne 
beatsakydami savo tikslui, ku 
nigai gi atgalainiai stengiasi 
juos sulaikyti!. Ant szio pis 
kutiniojo (atgailaines erioves; 
pamato ir iszdygo Lenkuose, 
paskui Lietuvoj marijavitu 
judėjimas Todėl tat ir turi ma 
rijavitai geriausia pasisekimą 
tarp davatkų. Taip beveik vi 
sos Naumiercz:o davatkos liko 
si marijavitemis.

Tamsiu eluogsniu turbut ir 
butu apsiribojusi marijavitu 
intekme, kad ne ju pakeltas 
“kunigu klausimas”. Mat jie 
pradėjo smarkiai peikti katali 
ku kunigu gyvenimą, nurodi 
neti, jog pas daugeli juju skel 
biamasi mokslas nesutinkąs su 
paežiu gyvenimu, reikalauti 
didesnio dievuotumo ir maldin 
gurno ir t. t. insikiszimas in 
“privatini” kunigu gyvenimą 
iszszauke ant maiijavitu per 
kunus isz puses kataliku kum 
gu. Asztii kova kilo tarp ma 
rijavitu ir kataliku kunigu. Lz 
kitos gi puses pritraukė prie 
marijavitu ir kurie-ne-kuriu 
pirmeiviu simpatijas.

Tecziaus nereikia pamirszti, 
jog vis tat yra marijavitu ‘‘tak 
tika”. Jie invede pamaldas vie 
tinese kalbose, nekeikia socija- 
lįstų, peikia blogus kunigu dar 
bus, bet ju pamatas-atgalainis, 
traukti katalikyste atgal, vie
ton taikinti ja prie nauju gyve 
nimo sąlygų. Delei to pirmei
viams, kaipo tokiems, nėr ko 
prisidėti prie marijavitu jude 
jimo iszsiplatinimo. Reikia at 
siminti, kad kunigu ėdimas, 
tai dar nepirmeiviszkumo ženk 
las. Invalidos valdžios persekio 
jo ir dar persekiota kataliku 
kunigija, let ar jos visos yra 
pirmeiviszkos ? Jeigu ir atsiras 
tu tarp marijavitu kunigu pir 
meiviu, tas dar nereiezkia, kad 
ir pats marijavitizmas butu pir 
meiviezkas. Nepamirszkime, 
kad ir tarp staeziatikiu ir kata 
liku dvnsiezkiu yra netik pir 
meiviu, bet net ir eocijalistu.

Taigi palikim marijavitus 
patiems sau. Marijavitizmas 
plėtosis, kol tuiei dirva. Isz 
nyks dirva, isznyks arba persi 
kels, kad vardui iszsil'kus ir 
patis marijavitai.

Temylite Lietuviai.
Reikalaujanti y vai r ių daiktu 
kaip tai: Laikrodėlių, Žiedų, 
Britvų, Armonikų, Koncertinų, 

Smuikų, Klornotų, Brukuojamų ir šnekamų ma
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai

Per virsz
Szinitai Malianoyaus gy 
Ventoj u žino ka tai ženkli 

na.
Poni John Robinson nog 4Q5 W. 

Maple Street, sako: “Asz rekamenda 
voju Doans Kidney Pigulkas kaipo 
geriause gyduole nog pecziu ir inks 
tu skaudėjimo. Priesz ju vartojama 
neiszpasakytai kentėjau skaudėjimu 
peczuose ir inkstuose ir nebegalėjau 
nieko pakialt. Mano sesuo labai gar
bino Doans Kidney Pills ir ant galo 
pastanavijau juos pabandyti ir nupir 
kau sau 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 pardavejei 
Suv. Valstiįuose

8290 Doreliu.
Nupirks ealuna su laisnaia lig 

Mojaus menesio, Sznapeais, Vi 
nais, Cigarais, Baru, Kedem ir 
Stalais, Suviskuo kas tik yra 
raikalinga in bizni. Taipat ge 
ro vieto priedais dideli fabri
ką. Atskzaukit aut adreso-

August Yenkauckas, 
333 W Pratt st.,

Baltimore, Md.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

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

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, PrežidentM, 
M. M. MacMillan, Vice-PrexidentM 
Ira. IF. Barnes, Ksiai jama.

— Refavicz Brol. sztoras 138 
\V. Center St. yra ž nomas kaip 
pigiausias ir geriausias drapa
nų ir czeveriku sztoras visam 
mits'e. Pabandykite pas juos 
pirkti. (gį oi i

-*S DARBAS DEL VISU. &-
Amerikae yra luoeaa ekllpa.* del vl?u o telp-gl 1 

lavins, kam tav sunkei dirbt Ir jokio pelno 1b..
Doneturet; jago tik už $80.oo gall lezsluio/yt bar
io riste?, geras amatas no vlea svietą! .’ašgo nori 
dužinot kaip gali iszelmokyt barberla'AB tai ra
ižyk hiojaue. Kalbame vleoela lležvzluoeū.

NOSSOKOFF’S BARBĖK SCHOOL, 
1405 FENN AVENUE PITTSBURG. PA.

NAUJA KNYGA 
IstorijeSzventa 

Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

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

Kožnas goresis katras taja knyqr 
nusipirks. Norint daug kaszto am 
iszdavistos tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom

pard.uo: 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszko 

svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloga gausite dykai. Aaresavokfa

Mahanąy Giiy, ftu

(Vyriu, Moterių, Vaiku)

NAUJAUSIAS 
įSZRADIMAS
DYRMATOLBOUBS M0K5LB.

I
 Daugybe odos ilgu paejna no neezvarane 

užeilhlkymo ir užsikrėtimo teipgl ir nuo 
viduriniu ilgu. Daugumas gaunA puczkue 
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per 
apsileidimą. Gydosi per neatsakanczlus 
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus isz 
vilioja, o paskui raęzote mums, kad eme- 
te daugy’be gyduoluisz invairiu apgaviku 
o pagelbos negavote ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldže- 
me mums darodytl; kokis žmogus likosi 
mue<> L'vduolemie apgautas.) Turime tu- 
ksUiir z.iu« orcglnallRzku padekavoniu. 
Tegul nor? vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavoniu, o mos duosime dideli 
atligynlma. Plika galva sunku pydyti, ja
go senas ir gaiva žvilga, tai to pagelbsti 
ne galima, net jago jaunas, o turi retus 
plaukus, o ant odos matytis maži plauka- 

■3 czet tui tatn galima sutetktlpagelba; plau 
Q kai t ’ ■ ra grybai—viena diena ne iszdygs. 
A Atsismaukiantiems nusiunslmedyka Infor 
Q macija su placzlu apraszlmu. Mes nešiu- 
q leme Įirieiepyre savo gyduolu, teisingasis 
q daktaras to ne Vienas ne daro. Kas nori 

q persitlkrlnt tegul raszo pas mus. Adresas

Yra viena isz paprastu lygti žmonių. Prieža
stis juos yra nog sunkaus darbo arba patrū
kimo ir tankei yra pradžia karsztlyges ir kitu 
nesveikumu, palikdama pylva muskulus 
sylpnam padėjime ir iszsikiszius žamus. 
Yra tai,

NE GEIDA
turėti Rup'ura, nes yra labai nepriranku, 
ir kartais būna pavojinga. Nepersenei buvo 
inislinta kad negalima buvo iszgydinti be 
operacijos, bet aeziu del nioksliszko atra- 
dymo.

JOS GYDIMAS
yra dabar TIKRAI ATSAKANTIS ir 90 
isz 100 ruptura yra iszgydoma. Be peilo, 
be lurbacijos, be operacijos, bepatrotinima 
darbo laiko, jiokiu diržiu neveik po tam 
neszioti. Padekavones gromatos nog užga- 
nadinti ir iszgydintu žmonių randasi mano 
ofise. Serganti nog kūdikiu lyg senatve bnuo 
gydinti. [abieju lycziuj.
Atsiunsk 2(‘. marke ant knygutes su pavei
kslais. Dykai del visu.

Dr. O’flalley.
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa,

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

PROF. J. M. BRUNDZA,
BRO 4DWAY ST., 

BROOKLYN, N. I.

Dr. J. Fropstep
Specialistas AKiu Lygas 

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

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

Begk pas Ragažinska ;
Kur begi teip siaigai? 
Ar tav kas tie gerai?

Gerai man ir smagu]
-No Ragažinsko sznap. 

selo turiu]
Ir tu kūmai

nestenetum
Jago tokia a- 
rieika turėtum

Agentai

Columbia
ALAUS

5A-56 N. MAIN SIR

CASE Šiitas puikus ziegorells $3.75 
Prislosk savo pravarde ir ad ra
sa o pripluplm ant pažiūros jago 
patiks užmokėk $3 75 ir bus ta
vo, gvarantinam ant 20 metu su 
moteriszku duodam ilga lenclff 
geli o su vlru virlszka. RaezQc 
ar nori viriszka ar moterlsznū 
I. C. FARBER, 222. 225 Durban I '

CHICAGO, 1’LL.

Vyrsz Puse Milijono
Dekavonlu uz geradejtste.

Tas ira prictelis 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 gydintis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
Euro|»os, isztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tnkstaneziu pasiliko iszgydintais, 
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriezsziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visokį papuczkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo at pratimo svaiginn- 
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijims rodą, zednas, iszsygydins GYRT1 BE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka irkruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokic paraszit- 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui 
tini centą nuo justi, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą desetkii 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiray.ite Lie
tu viszko kalboje, iszmintingais busite jaigu 
raszisite pas:

BRUNDZA & GO;
(SPECIALISTS)

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

czionais pribuvo naujas kunin 
gas, pravarde nežinoma, sakosi 
kad hz Indianos steiro.

— Refavicz Brol. aplaike 
daugybe vyru ir vaiku drapa
nų ant rudens. Ateikyte juos 
peržiureti, (gj, oj)

žiaus neklaidingumo dogmatas, 
isz keikti kai-kuiie svietiszko 
jo mokslo iszvedimai ir nauji 
yieuomenes judėjimai, ypacz 
sccijalizmae, padidnitas jubile 
ju skaiezius, atiasti nauji 
szventieji ir stebuklingosios

visados kreipkitės pas DAMIJONMTJ Chicago, 
o iš-čia gausite per pačią lietuviškojo kalboje 
KATALIOGIĮ No. 7 dykai, katrame yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. () 
Chicago’s m. nesiunčiu)

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

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

KOŽNAS RASZO GROMATAS.

Bet jago nori raszit gromata ant puikiau 
sios popieros kokios lig sziol da ne esi ma 
tęs, tai pargabenk sau tuziną su koĮiertom. 
tik už dOy 65/* ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

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

l’risįunsk 25/. o aplaikysi surinkimą 
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje

Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS, 

MAHANOY CITY, PA.

e)®

M—
WIENATINIS 

J SALONAS IR GROSER-SZTORIS
SUGAR NOTCH, PA.

Parduoda Cukru, Kava, Herbata, Mesa 
Miltus ir vyska takas ira reikalinga de1 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa 
tunas su milžiniszkais stiklais, sza.lt cm a him 
arielkom ir pujkeis cygarais. Pliektam 

parduoda SZIPKORTES ii 
SlUnCZe P1*1*11®118 *n Vl5as dale* 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir lt

Puikiausia 
užeiga 

lel Lietuviu!
(r sveti n glau
das priėmimas 
lel visu kur ra
ito 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. 
MAHANOY CITY, PA.

Pigus Vasarinis Tavoras.
Reikalaujeme 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 

lytės, visiems patinkami. Turime gatavu apvedimu del 
kūdikiu prie aplaikimo krikszto, už labai maža preke.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

The GIiOBE Store
I. SUP0W1CZ1US, Loeniuinkas-

122 W. Center uli, Mahanoy City, Pa.

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del sa 

lunyku ant pikniku, balu, krik- 
sztynu aiu, porteri, vynus, ariel
ka ir t.L Pristato in namus aln 
ir porteri bonkutem. Gėrimai 
pirkti pas Norkevicziu yra kana 

įžiūri PabanJ^kitJ

390 Dainų tiktai uz $1.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
eusidedante isz 390 (laimi Kninga 
druezei susinta ir broszuravota. Kai 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

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

Nusipirkite ir burtu kningele sc 
paginiba kaziru, o kasztuoja knigeli 
ir kglada tiktai

Pigiauses Sztoras Naminiu 
Rakandu Visam Mieste.
Mes perkam tavora del 5 sztoru ir gauname 
pygiau pirkti negu kiti sztorninkai už tatai 
parduodame pygiau idant pasmus pirktum.
Ateikyte pamatyti musu pecziu, karpetu 
ir klijonkes.

Iszpiutos 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,

Negirdetinas
Iszpardavimas 13 010011

1000 mastu perkalaus parduosim C p 
mąstą tiktai už - - . Uui
Baltas audeklas kuri niekur ne E p 
gausite pigiau - - -
Visos jekes papuosztos su-pui- CM 0Q 
kiom karunkelem po - - VljUU

Tegul niekas jus ue sulaiko uog szito mil- 
žiniszko iszpardavimo.

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

Kalbame Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai 
ir Vokiazkai. Atekyte o užezedinsyte pinygus.


