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KAS GIRDĖT?
Ne senei tūlas mokintas ant 

susirinkimo Londone, iszrodi- 
nejo bledinguma gorsetu. Sa
lėje buvo prisirinkusiu daugy
be moterių. Kalbėtojas ka 
tiktai užbaigęs savo kalba, 
dadave: “Atsiliepiu su tuom 
in juso vyrus ir tėvus, ydant 
panaudotume! intekme o karte 
reikalo, nusiduotu in valdže, 
del isznaikinimo tuju ne labu 
gorsetu.”

Toje valando, gale sales, 
pasidarė sumiszimas, kokia tai 
motere apalpo, nes buvo per 
druczei susiveržus su gorsetu. 
Pasirodė, jog tai buvo.... pa
ti kalbetojaus!

Pagal apgarsinta atskaita, 
American Tobacco Co. (taba
ko trustas) pereitais metais 
pardavė tabako už 07,950,257 
dolerius o gryno pelno turėjo 
12,242 065 dolerius. Akcijo- 
nieriai nuo savo indetu pinin
gu gavo 30 procentą pelno. 
Kada Suv. Steito randas mė
gino suardyti tabako trusta 
1911 metais, jie turėjo pelno 
net 67 nuoezimczius.

Amerike netiukus klimatas 
persimainys. Isz Rumunijos 
daugybe židu pribuna in czio- 
nais, tai baisu, ydant orą na- 
pasmardytu.

Ant svieto neyra giaro. 
Tarp visu vieszpatyecziu ne 
yra sutikimo, teip ligei kaip 
ant lietuviszku susirinkimu 
neyra tvarkos, teip ir tarp 
Europos žmonijos.

Berline yra sueitveruee drau
gove židiszka, kuri nusiszpi- 
cavusiem aristokratam vokiez- 
kieme skolina piningus už 
augszta procentą, ydant tieje 
galėtu nusiduot in Amerika 
žvejot ant turtingu Amerikon- 
ku. Gal ir ne ant vieno tokio 
nuogo nuplikusio aristokrato 
meezkeree užsikabins gera žu
vyte, nes žinomu tas gana ge
rai, jog amerikoniszkos mili- 
jonierkos, arba piningynes 
aristokratkos, ydant pastot 
tikrai tokiomis, perkasi sau 
plikus baronus ir grafas eu
ropinius. Po keliu metu tieje 
plikei praazpicave amerikonku 
milijonus jeszko^ ateiekirimu 
arba apleidže jiaiees visai.

Del Dievo! Gal nesiranda 
juokingesnis ir lengvatikyste 
tautos kaip Lietuvei. Sztai 
“dreiverie” prasimanęs save ku 
ningu, su adbulu kalnierium 
ant kaklo, trankosi vis po lie- 
tuviszkae apigardas ir buna 
priymtas per beduezius kalmu
kus ant kerszto geriem kunin- 
gam ir katalikiszkam tikeji 
mui. Skelbe kvailiems pa
mokslus apie nuobodulo pa
saka, o tiejei iszeižioja klauso 
ir raukomi ploję. Dabar ta
sai “ezmutoris” persineeze ne 
senei isz IIlinojaus in Luzer- 
nes ir tauziję žiopliams apie 
geležini vilką. Neiszmanelei! 
Apsvarstinkyte, ar turite no
rint župeneli sveiku smegenų 
Jago isz visu iszmintingi žmo
nis toki “dreiveri” paniekino 
o jus taji komedijanta už va
dovą apsirinkote. Sziczion 
pndureme maskoliszka prie
žodi:

“Uczyl Michail Martina, 
A earn durak kak svinia.” 
Pennsylvanijos Lietuvei ta

me turi savo iszminti p ir “pro- 
gresistai” turėtu sau už dydele 
sarmata toki “dreiveri” kaip 
ant szakes kelti.

Naujas prezidentas Kubos.

Amerikonai yra labai užganadytais isz aprinkime naujo 
prezidento ant salos Kubos kurio pravarde yra jenerolas Mt- 
no G. Menccal. Tikisi, jog naujės prezidentas daris dydesne 
sutaiką visam sklypelije. Prezidentas Monocal mokinosi Wa 
thingtono universitete o užbaigė mokslą inžinieriaus Cornell 
universitete. Gyveno Suv. Steituosia nuo mažo vaiko o kada 
sugrįžo in Kuba greitai pakele savo varda. Buvo pasikėlime 
už prasta kareivi ir ant galo daejo laipsnio jenerolo. Laike 
dinsta virszininko palicijos Ilavanoi kada Iszpanai apleidinejo 
Kuba.

Suv. Steituosia praejta 1912 
meta likos užmuszta ant gele
žinkeliu 2995 žmonių o sužeido 
22,447; geležinkeliu kompani
jos aplaike bledes nuo susimu- 
szimu trukiu ir t. t. ant $3,- 
366,401.

Lietuviu iszeivystes augimas 
ižreiszkiamas sekancziose skait 
liuese. Atvyko in Amerika 
lietuviu iszeiviu.
1900 . . . 10.311 ypatų
1901 . . . 8,815 “
1902 . . . 11,629 “
1903 . . . 14,432 “
1904 . . . 12,780 “
1905 . . . 18,604 “
1906 . . . 14,257 “
1907 . . . 25 884 “
1908 . . . 13,720 “
1909 ... 15 254 “
1910 . . . 22,714 “
1911 . . . 17,027 “
1912 . . . '14,078 “

Viso labo 199,505 ypatų.
Svarbiausioji iszeiviu dalis 

tai kaimo darbininkai ir tar
nai. Tai 1911 — 1912 metuose 
tarp lietuviu iszeiviu buvo 
6452 kaimo darbininku, 3827 
tarnai ir 754— kitu kategori
jų darbininku.

Retai kas apsvarsto, kiek 
tai ant tokios “salos aezaru” 
(Ellis Island) New Yorke atej- 
viai sunaudoję visokiu valgiu. 
Sztai kas metas sunaudoję pri- 
buvia “grinoriai” in Amerika 
ant kastelgardes sekancziai: 
580,000 svaru duonos, 258,000 
blesziniu mėsos, 221,000 sūre
liu, 6,100 svaru raudonu desz 
ru, 575,000 blesziniu sardinku, 
1,835,000 “sandvicziu,” 890,- 
000 pajų, 94 000 bakseliu ken- 
džiu, 25,000 vainiku figų, 
1,300,000 pamaranczu ir t. t. 
Žinoma tieje dalikai nesiskaito 
prie tuju ka suvalgo tieje, ku
rie likos sulaikyti ant tolimes
nio tirinejimo, kuriems duoda 
per metus po 370,000 pusri- 
czius, pietus ir vakariene o 
teip-gi ka pribuiszai ižduoda 
vietinioi restauracijoi.

ISZ AMERIKOS.
30 užmusztu — 50 sužeis

tu.
Long Branch. Cal. — Ne

galėdamas iszlaikyti milžiniez- 
ko sunkumo 10,000 ypatų, du- 
beltavas dokos prie miestisz 
kos sales sugriuvo in mares. 
Sumiszimas buvo neiszpasaky- 
tos o puolanczios balkes ir 
žmonis užmusze 30 o sužeido 
penkesdeszimts kitu.
Nesitrankyk ant szokiu be 

paczios.
Chicago. — Sudže Whleris 

davė giara pamokinimą tomis 
dienomis Juozui Noseliui, gy- 
venanczio po No. 2648 Wash
burn avė. pridedamas, jog ja 
go žmogus apsipaczuoje tai ant 
szokiu neprivalo ejti be savo 
paczios, Noselio pati apskun
dė Juozuli buk tasai trankosi 
naktimis ant szokiu su mer
goms ir neduoda ant josios už- 
laikimo.

Noselis iszsikalbinejo, buk 
daugiau ant mergų ne ižduoda 
kaip tik 10 centu. Kalba ji
sai toliausi “pati mano nenori 
su manim 'gyvent, nes nusida
vė pas savo tėvus, o asz noriu 
ydant gyventu pas mano tė
vus.”

Sudže neatkreipe jokios aty- 
dos ant Noselio iszsiajszkimu, 
paliepdamas jam mokėti savo 
paczei szeszis dolerius ant ne
dėlios.

Navatnus sutvėrimas
Bloomsburg, Pa. — Ant 

farmos Maurice Reedo, randa 
si navatnas gaidys, jago tokiu 
jin galima pavadyt. Gaidis 
turi stuobri teip kaip papras
to gaidžio, bet su keturiom 
kojom ir szeszeis sparnais. 
Priek tam turi ketures skiau
teres ant galvos o akis jojo yra 
raudonos. Ejt ne ejna, tik 
lekioję kaip orinis pauksztis. 
Ne kurie agentai isz muzejos 
davinėjo Reedui $1000 už taji 
navatna gaidi. bet tasai neno
ri atsiskirt nuo jo už teip ma
ža dovanele. Tasai pats loc- 
nininkas gaidžio kelioleka me 
tu adgalios turėjo kiaule su 
dviem galvoms.

Bus sugrąžyti adgal iu 
Europa

Rochester, N, J. — Jonas 
Spinalskis, buvusis vargo
nininku keliose parapijose, li
kos aresztavotu už atgabenima 
in Amerika vedusia motere, su 
kuria vėliaus gyveno kaip vy
ras su pacze o kuris likos už 
tai nubaustas czionaitiniam i 
sude. Abudu likos ežia nede
da sugrąžyti adgalios in 
Europa.

Teip-gi bus sugražintas ad
galios už vedima paleistuvingo 
gyvenimo kokie tai Jonas Ma
tys, kuris su kita motere pri
buvo isz Europos ir su jaja gy
veno drauge.
Meilinga kalba kasztavo

858.
Bethhhem, Pa. — Už mei

1000 straikieriu apsigyve
no budykese

Charleston, W. Va. — Da 
ergelis czionaie visiszkai neuž- 
sibaige. Anglekasei nenorė
dami pasiduot kompanijoms 
apie 1000 szeimynu iszsikraus- 
te in lankus ir gyvena audekli- 
nesia budykese, tikėdamiesi 
pagialbos nuo United Mine 
Workers unijos. Kaip mena 
tai neužilgio visi kraustinsie 
ant lauko. Tenais nesenei li
kos sutverta unije ir jau turi 
in 15,000 sąnariu. Badai ir 
motyna “Jonės” tenais darb- 
sziauje del labo anglekasiu 
Padėjimas tenaitiniu darbinin
ku yra apverktinas ir pavojin
gas.
$463 karves viduriuosią,

į, Menominee, Mich. — Ka-

ISZ VISU SZALIU.

linga pasikalbejima su savo > da mėsininkas papjovė karve, 
milema, Gotlibas Huebneris Į rado jos viduruosia sena masz- 
tures užmokėt telefono kompa- j na kurioje radosi popieri- 
nijei 58 dolerius. In GotliboIniu ir sidabriniu piningu — 
kromeli atėjo patogi slavoke 
Maiyona Smak, kuri geide pa
sikalbėt su savo milemu per.
telefoną net in Clevelanda.
Mariute nežinodama preke teip 
ilgos kalbos, kalbėjosi net per 
58 minutas, o kada ant ryto 
jaus atnesze Gotlibui rokundalį 
tasai net nutirpo, pasirodė, j -g į 
turi užmokėt už mergynos kal
ba 58 dolerius. JVUrgyna da- 
girdus tai net apalpo, nes už
dirba fabrike tik $2 50 ant ne

isz viso 463 dolerius. Pnek 
tam da viduriuosią buvo kelio
leka vinių špilkų, szepetis, 
pypke ir szmotas kramtanczio 
taboko. Stebėtina kad da 
gyvo žmogaus nesurado....
Suims davė tėvui szliuba.

'* La Port, Ind. — Rev. G. R.

dėlios. Mariute žadėjo pri- 
gialbet užmokėt už savo mei
linga kalba ant iszmokesczio 
D vase mirusios trankosi 

name.
Mayesville, lova. — Dy 

dele baime vieszpatauje terp 
kaiminku ir kumueziu isz 
priežasties vaidinimosi name 
P. Ilenselu. Apleistas namas 
randasi prie May uliezios.

Name kitados gyveno aku 
szerka, kuri mirė priesz kelis 
menesius. Naszlys su vaikais 
tuojaus iszsikrauste, neiszreisz- 
kydamas priežasties to savo 
greito iszsikraustimo. Po jam 
insikrauste dvi kitos szeimy- 
nos, bet ir ten neylgai gyveno 
nes netrukus apleido narna ku
ri “atlanko dvasios isz kito 
svieto.” Anot pasakų žmonių 
baisus daigtai ten dedasi. 
Kaip užtikrina už tai iszsi- 
krauste žmonis, ten naktimis 
girdžiasi žvengsejimai retežiu 
trinkeziojimai durimis, vaitoji
mai ir kitoki negirdeti balsai. 
Lengvatikei net tikrina, buk 
regejo vaiksztinejanežias dva- 
ses po kambarius. Kalbu ap
linkinei apie vaidinimasi augsz 
cziau minėtam name ne mažai, 
kurias padaugineje ir da bai
siau sutverineja megstanezias 
kalbėt apie “strokus” baigsz- 
czios moterėles.

Baunan, tomis dienomis suvin 
czevojo nepaprasta pora. Tė
vas kuningo atejas pas sunu, 
melde ydant jam duotu szliu
ba su antra paezia. Nonnts 
?unus nelabai isz to buvo už- 
yanadytas, bet su aszaromis 
prisilenkė ant senelio noro ir 
suvinezevojo jin su savo mo- 
czeka. Jaunikis turėjo 74 
metus o nuotaka 47.

Apie moteres irju veik
lumą.

* Užlaikimas naszliv ir šie- 
rateliu kasztuos steitui Ohajui 
$700,000 ant metu.

* Pirmutine kiniszka zoko- 
ninke kuri inženge in Italiszka 
zokona Hongkong 1860 mete, 
mirė ana diena turėdama 83 
metus. Josios vardas buvo se
suo Magdelena Tam.

* Septinios moteres razbai- 
ninkes prasiminusios “Chaste 
Dianos” likos suymtos arti 
Murcia, Iszpanijoi, laike musz- 
tynes su žandarais.

* Mrs. Katre Reilly, kuri 
ne senei mire New Yorke, pa
liko $200,000 del milaszirdin- 
gu institutu.

’ Amerike randasi suvir- 
szum 7400 moterių priezerku 
(kuningieniu).

* Pirmiausios zokoninkes 
kuriuos apsigyveno Amerike 
buvo isz zokono Karmeliton- 
ku, kurios atkeliavo 1790 me
te.

Rudo 84000 ubago 
grinczcleje.

Norristown, Pa. — Po mi
rimui Jono Kratzo, koroneris 
padare krata jojo grinezele, 
tikėdamas surasti kokias svar- 
bes popieras apie jo gyvenimo 
ir gymines. Nusistebėjo kada 
suradę szienike $4000 bumasz- 
kuosia- Dabartės pajeszko 
gyminiu ydant inteikt likusi 
turteli po vargingam ubagui.
600 svaru motere mirė.
Chicago. — Mrs. Mary Pe

ters kuri svėrė 600 svaru, kuri 
rodėsi save už piningus, mirė 
ana diena laike aperacijos, ka
da jiai iszpjove augala sveren- 
ti suvirszum 150 svaru. Li- 
gonbuteje nesirado lovos ku
ri galėjo jiaja iszlaikyt, per ka 
turėjo dėti skersai ant dvieju 
lovų. Graborius turėjo duoti 
padirbt tam tinkama graba 
del josios. Cirkininkas P. T. 
Barnum rodinejo jaja pirmiau
sia. Velione paliko tris suau
gusius vaikus Philadelphioi.

* New Yorke randasi sep
timos moteres advokatais.

* Kopenhagoje, Denmarke, 
daraktorkos mokslainesia ap- 
laiko 320 doleriu ant meto al
gos.

* Geležkelio kompanije 
New York, New Haven and 
Hartford turi 22,176 akciona- 
rijuszu o terp tu randasi 10,- 
102 moteres.

* Priesz 1905 moterių ne 
priėmė in vokiszkus universi
tetus, bet szendien ju randasi 
3000.

* Priskyriant postulantkos, 
Amerike randasi daugiau kaip 
56,000 katalikiszku zokonin- 
kiu. Josios valdo 700 akade
mijos del mergaieziu, 2S5 pri
glaudąs del sieratu, 100 pri
glaudu del senu, 300 ligonbu- 
cziu ir kelis szimtus priglaudu 
del paikszu ir namu del rasti- 
nuku, reformatėm, parapiniu 
mokslainiu ir 1.1.

Japonu ciesorius labai 
serga.

Tokio. — Ciesorius Yoshi- 
hito pavojingai apsirgo ant už
degimo plaucziu, visas sklypas 
isz tos priežasties labai nubu
do. Tebyris ciesorius Japoni
jos turi 34 metus ir apėmė 
dinsta Julajaus 30, 1912 mete 
po mirimui savo tėvo.

Karaliszkos vestuves.
Bėrimas. — Caras Nikalo- 

jus pribuvo in czionais dali- 
bauti ant vestuvių kuningaiksz 
cziutes Ludvikos vienatines 
dukteres vokiszko keiserio. 
Teip-gi pribuvo ant tos svod- 
bos angliszkas karalius Jurgis 
su szeimyna. Vestuves atsibu
vo praejta subata. Caras ke
liavo ginkluotam trukije per 
Ejdkunus kuri sergėjo pulkas 
detektivu.

Skarbas 2600 senumo.
Berlinas. — Senoviszkas in 

das kuriame radosi 78 sztukei 
visokiu auksiniu daigtu, likos 
iszkasta 27 milias nuo czionais, 
miestelije Eberswalde laike 
kasimo szulinio. Tosios seno- 
viszkos užliekos paejna nuo 
asztunto szimtmeczio, da priesz 
užgimimą Christuso, 2600 me
tu adgalios. Likos patalpyta 
in muzeju.

Isz Eosijos Lietuvos 
ir Lenkijos,

Gaisras.
Bielzicoje, netoli nuo Liubli 

no, gaisru sunaikinti: krasos 
skyrius, monopolis, 100 namu 
ir sziaip budinku.

Artistes mirtis.
Balandžio 19 diena Liepo- 

juje nuo džiovos pasimirė vie
tine latviu artiste Emma Lie
pa.

Gaisras su žmonių auko
mis.

Sczelkonovkos bažnytkie 
myje, Kalugos gub., gaisras su 
naikino 61 numus. Sudege du 
valstiecziu ir sunkiai apdege 
keturi. Gaisro priežastis — 
vaiku neatsargumas.

Kiek ko įvežta Ruiijon per 
1912 metus.

% Pasirodo, kad 1912 metais 
Rusijon invežta linu už 121,- 
344 tukstanezius franku, kiau- 
sziniu už 49, 31, 6 tuks. franku 
cukraus už 89,182 vilnų už 
648,200, medžio dektuku isz- 
dirbimui už 1,717, plauku už 
12,286 tūkstantis, iszdirbiniu 
iszmedžio už 23,114 tukstan- 
cziu, javu už 34 4,380 tukstan 
ežiu, tabako už 328,021, paukš 
ežiu pluksnu už 77,924 tuks 
taneziu arkliu už 5,263 tūks
tantis.

Nelaba motina.
Nerechtoje delei blogo mo

tinos apsejimo’ pasislėpė 8 me
tu mergaite, vietinio gyvento
jo Ikonopiscevo duktė. Tėvui 
praszant, policija jo namuose 
padare krata.

Mergaite atrasta skiepe be- 
sąmoningame stovije. Jos kū
nas nuo muszimo mėlynas. Su
statytas protoklas.

Nelaime.
Isz Dvinsko praneszama, 

kad Dubnos upeje apsivože dvi 
laivuti su pasažieriais. Nusken 
do latviu laikrasztininkas Pe
tras Mimanas, vietiniai pirkliai 
— Stunginas ir kapeliuszki- 
nas.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Montello, Mass — Darbai 
sumažėjo, dirba tik po 4 die
nas. Kas moka darba, uždirba 
nuo dolerio lig penkių ant die
nos prie czeveriku o katras ta 
darba supranta tai ir aplaiko.

— Lietuviu nemažas būrelis 
bet gaila kad yra persiskyria 
ant trijų partijų: “szventakup- 
riu”, “cicilistu” ir “girtuok
liu.” Nors czionais uždrausta 
pardavinėti gėrimus bet spiky - 
ziu yra užtektinai. Vienas ki
ta suejas ant ulieziu pravar- 
džiuoje visaip. — Parapijoi ne 
sutikimas, bažnycze uždaryta, 
nes biskupas spyrėsi ydant ant 
jo vardo butu užraszyta, žmo
nis ejna in ajrisziu bažnycze 
melstis mokėdami po deszim- 
tukus. Po perkėlimui kuningo 
in kita parapije, lietuviams su
gražino piningus $400 kuriuos 
sudėjo per penkis menesius isz 
ko lietuvei yra užganadyti o 
ko negalėjo surinkt muso ko
mitetas. Laike ir czionais mi- 
sije kun. Kapucinas, bet atsi
rado ir czionais neiszmaneliu 
kurie priesztaravo; geriau bu
tu padare jago butu iszeja isz 
bažnyczios jago nenorėjo klau 
syt puikaus pamokslo. J. T. C.

Carnegie, I’a. — Plieno 
dirbtuvesia sustojo dirbti 1400 
darbininku, reikalaudami 8 va 
landų darbo ir pripažinimo 
unijos. Du szimtai 'skepu už
ėmė vietas straikieriu. Kaip 
rodos, tai straiko neiszlaimes.

— Jago bobeles geriau ne
prižiūrės grineziu ir vaiku ir 
nepalaus girtuokliaut tai ant 
ju sprando užsės p. Baltruvie
ne. Geriau apsimalszyt pakol 
laikas.

Dayton, Ohio. — Alsi- 
szaukimas in visus Lietuvius 
Amerike. Kaip jau visiems 
yra žinoma, kad czionais van
duo užliejo kone visa miestą, 
gyventoje! nukentejo daug ble 
dės o terp tu ir mes Lietuvei. 
Parapije Szv. Križiaus kuri 
pradėjo statyt nauja bažnytė
lė, bet isz priežasties dydelio 
vargo negalime josios užbaigt. 
Per tai atsiszaukeme in visus 
muso brolius Amerike ydant 
suszelptu mus aukomis, kiek 
kas gali. Kasijerius yra po 
kaucije ir ne vienas juso cen
tas nedings. Bukyte malonus 
siunsti aukas ant ranku kasi- 
jeriaus: Mr. F. Savickas, 410 
Maryland Ave. Dayton, Ohio.

(th oi)

Trumpi Telegramai.
§ Jessup, Pa.— Rev. Jonas 

Jurko, pastoris luteroniszkos 
slavoku parapijos atėmė sau 
gyvaste per ižgerima karboli- 
nes rukszties. Sumiszimas pa
rapijoi buvo piiežastis savžu- 
dystes.

§ Chiasso, Szva'carije. — 
Arabai nužudė netikėtinai 
tūkstanti Italiszku kareiviu po 
Sidi Garba Gegužio 16. Ran
das apie ta nelaime laiko žine 
slaptybėje.

§ Williamstead, Kurakoa.— 
Likos czion atidengtas sura- 
szas priesz gyvaste prezidento 
Gomeza. 80 ypatų likos aresz 
tavotos.

§ San Diago, Cab— Ant 
naujo torpedinio laivo “Ste
wart” truko cilinderis užmusz- 
damas du laivorius o sužeis
damas mirtinai treczia.

§ San Francisco.— Palicije 
iszgialbejo tris kiniszkas ne- 
valninkes isz paleistuvystes 
urvos ir visas sugražins adga- 
lios in Kinus.

§ Scranton, Pa.— Jonas 
Chmielauckas už nužudinima 
palicijanto Me Andrew isz 
Carbondale, likos pripažintu 
kaltu ir apsudintu ant pako
rimo.

Begis straiku Filadelfi
jos cukerniu.

Filadelfijos cukerniu strei
kas tęsęs nuo 30 Balandžio ir 
kaip rodos negreitai užsibaigs. 
Fabrikai uždaryti, kompanije 
jeszko darbininku (skebu) ir 
payma tiesiog isz namu, tvar
ka visame, nes dabojam e ydant 
jokiu maiszacziu nebutu, isz 
pradžių buvo darbe paikos ir 
pipirai nes dabar apsimalezino.

Nesenei atviko in czionaie ir 
suarzino visus darbininkus ko
kis tai Juozas Szmitae, nes po 
kokiam tai laikui iezeibostino 
nevos in Brooklina organiza- 
vot drrbininkus ir iszszaukt 
ant straiko, bet dingo kaip 
kamparas. Kaip mena tai bu
vo apgavikas ir aplaike gerai 
in delną nuo kompanijų.

Boselei su palicijentaie ejna 
po stubae, kerszindami darbi
ninkus ydant sugrįžtu prie 
darbo, ne prieezingai daugiau 
ten darbo neaplaikys jago ne- 
sugriž.

Szimtas iezvažiaves, paliko 
supainiotas knygas ir negalima 
dažinot kiek turime nariu o 
piningu kasoje paliko tik 4 
dolerius ir per tai esame pri
versti szauktie in visuomene 
paezialpos.

Jau nuo nekuriu aplaikeme 
paezialpa kaip tai: nuo Dr. 
Szv. Antano Filadelfijos $25, 
draugyste Vitauto $25, darbi
ninkai isz Milemo cukernes isz 
Filadelfijos teip-gi mums pri- 
gialbsti už ka iaztarem szirdin- 
ga aeziu. Isz Bostono apturė
jom nuo redaktoriaus “Kelei
vio” p. Gegužio $50, tie pinin
gai buvo atlikia nuo riubsiu- 
viu straiko, už ka szirdingai 
aeziu. Teip-gi esame dėkin
gais p. Viktoriui Bartkui, ku
ris renka aukas nuo Lietuviu 
ir kitaueziu.

Persergstame visus ydant 
nesiduotu prisigaut kokiam tai 
R. Merkiui, kuris “Kovoje” 
padavė korespondencije prasi- 
mines save presos komitetu, 
gyvenantis po No. 1815 E. 
Mayomensing Avė. Mes jo 
nepažinstame, nes jisai nedir
ba cukernese ir apgavingai 
prasimynė save presos komite
tu. Muso komitetas yra isz- 
rinktas per visuomene ir ran
dasi po kaucije. Nesiuskyt 
jokiu laiszku ne auku ant ran
ku. R. Merkis. Jago siusyt 
aukas ant suszelpimo Filadel
fijos straikieriu. Meldžeme 
visu tautiecziu suszelpt mus 
kiek galima o ipatingai drau
gystei ir pp. biznieriai. 
Siunskyte aukas ant renku 
presos komiteto: Mr Ignotas 
Allekna, 229 Pierce Str. Phi
ladelphia, Pa.

Jonas Strolis, prezidentas, 
Juozas Grigaliūnas, sekretoris 
J. Vitarta, 1327 So Front Str.

Philadelphia, Pa.

Akivos žinutes.

— Mieste St. Paul, Minn, 
plumberei gauna $5 ant die
nos.

— Cigarninku unijoje ran
dasi 48,457 sąnariu.

— New Yorko szeripas turi 
1726 pagelbininku (depueziu).

— Kalifornijoje randasi 
941,293 citrininiu medžiu.

— Mieste San. Diego stalo- 
rei gauna $4.50 ant dienos.

— Mieste Sioux-City, Iowa.’ 
malorei gauna 45^ už adynos 
darbo.

— Anglijoje nusiskutimo 
preke yra nog 4^ lig 12ff.

— Emigracija isz Vokieti
jos kas kart mažinasi. Praeita 
meta tik 18 tukstaneziu vokie- 
cziu apleido savo tėvynė.



Kai 
sier 
tuo

Juozuti mielas, valginkie, 
Ant szlebes deszimtine duokie, 

Juk žinai asz tave miliu, 
Su szita ant baliaus ejti ne galiu; 

Žinai Žopleviczius saviszkei ir nupirko. 
Kuri parsigabeno net iez Najorko.

— Kur Žopleviezius?

BURTAI
Apisaka apie būda žmonių 

gyvenaneziu praietam 
szimtmetije.

— Toji valkata ne uezsipel- 
nije ant nieko kito, kaip tik 
ant to kad givaj ta jos liežiuvi 
isz traukt, kurie tiek blogo 
pridarė —pradėjo dabar jau ir 
Zienba kuris pribuvo in czion 
su Brdyeius in ateilankimus 
pas viena iez savo giminiu, 
givenanti tame kajme.

— Ar ateimenati kajmine— 
trauke tolaus atkrejpes kalba 
in Brdyeius—taji atsitikima eu 
puodu. Sztaj mieli kajminaj 
pažinetate mano motere. Ne 
rejkalauju priesz jus girtis 
patis žinot jos doribes ba iez 
tikro, kajp senej jau su jaje 
givenū niekas da niekame pa- 
siekunst ant jos ne gali. Kergs 
ti namu, vajku o retaj kad kur 
be rejkalo iezejtu.

— Žinome, žinome mielas 
kajmine taj viena isz doriau
siu. Ne kaita ir asz statau usz 
pavejzda mano Barboraj —at- 
eiezauki ūkininkas Baltrus Pi
piras.

— O tu nedorėli kokie!—at 
siszauke stajgaj kokis balsas 
moteres, daejnantis iez usz kuo 
pos užtaj kad asz tave apsaugo 
jiu kad per gilėj in stikleli ne 
žiūrėtum, apsaugojau ne kart 
no pasigėrimo, taj tu mane da 
apjuodineji priesz kitus ? Taj 
Katarina tau mielesni no ma
nes? Tik palauk!

Sudrėbėjo Baltrus iezgirdee 
tuos žodžius, rodos buk perkū
nas trenki in jin nes po valan- 
daj atsipejkejas nulejdo akis 
nieko ne kalbėdamas. Gal bu
tu perpraazes paeze, ir musz- 
damasis in krutinę, nes prie 
visu taj kajp taj jau ne iszpuo 
Ii ir drąsos tiek ne turėjau.

Visi juokėsi ezirdingaj isz 
to uezsiergelevimo pono Bal
traus.

Matomaj isz pono Baltraus 
buvo pavejzdingae viras, ba 
pripažinsta paczej tiesa.

Idant visi butu tokejs 
tikro Dievas lajmintu 
giaue.

Ir tokiu ir kitokiu spaeabu 
szposino iez Baltraus, kuris gal 
isztikro dabar tik mielino apie 
taj, kas bus kada pareje na
mon. Vėlino sau duszioje, 
idant tas jau butu praejas.

Na, na, nesirūpinkite vėlėj 
tejp ponas Baltrau — pradėjo 
visi vienbaleej ramint nelaj- 
minga vira—juk jums vėlėj ant 
tos pasakos, Barbora galvos 
ne nusuks, kajp taj daro raga
nos, kurie iszrejezke apie jiu 
szokius eu velneje, kitiem, ko
kius naktimis atlikineje po 
griovas kalnu ir plines balu.

Toki dakirtimaj, žinoma Bal 
truj ne labaj patiko.

— Duokite pakaju kajmi
naj, ba jum gal moteres nekar 
ta savo pantapli rado, kajp 
taj sako, —atsiliepi,

— Na, na, nepikite tejp tuo 
jaus, nes buvo tas tik ezpoeaj 
juk amžinaj negalema apie taj 
kalbėt paszposaujome, taj ir 
gana o dabar mielas Zienbauc- 
ke kalbėkite jus tolaus:

U-gi kajp taj sakiau mieli 
mano kajminaj, pati mano

kajminaj, pati mano—pradėjo 
Zienba — kuri niekam nieko 
szlekto ne padare....

— Nevet viruj ba jio ne 
rejkalauje sergėti — pertrauki 
kas tokie iez kuopos pažiurėjas 
ruetingaj ant Baltraus 
jau dabar kantribes 
ko.

Apkalbėjo nedora 
jog lajkomes su bieeu.

— Ir toj valkata!
— Ijje pati ragana.
— Žinome senej visi jog 

turi susivienijimą su bieeu.
In vandeni eu jaje. Persitik 

rineime tuojaus ar kalta ar 
ne!

— Tejp iezmaudit jaje upė
je. Ir nelaukdami tolesnio ap 
eakimo Zienbos hurmu nusida 
vi jeszkot Marinos. Nes Mari
nos jau ne buvo ne kur.

— Pasislepi gal isztikro 
kur —kalbėta.

Iszjeezkojo po ciela kaima, 
nes Marinos niekur ne rado.

— Ar tik ne vidur ezviesios 
i dienos, ant balu su velnejs eiau 

cze ant gluosnio — kalbėta.
Mateme jaje ne senej pas jus 

Grilau, o dabar dingo kajp ak 
muo in vandeni in mestas—pa 
ezauki vienas.

— Buvo, tejsibe, nes parege 
jus kuninga su Ponu Dievu, 
dingo kajp bieeae.

— Matote —pradėjo dabar 
Povilas Ponczkauckas obivate- 
lus kuris vejdu buvo pana- 
szus in menuli o nosis raudona 
kajp bareztis — ar — gi ir vėl 
ne ajszkue davadae jog lajko 
ei eu pikta dvaee ? Del ko pabe 
go. Ne galėjo, ba jauti jog ne 
verta rastis vietoje kur ira Iž- 
ganitojo muso kūnas. Jau taj 
tikra tejsibe turi būtie ka žmo 
nis apie jaje kalba....

— Avies galva! — atsiliepi 
vienas isz kuopos ūkininkas 
kuris lig sziol nieko nekalbėjo 
da tik klausi temingai ka kiti 
kalba.— Milemi kajminaj ar 
ne girdėjote visi no mus guodo 
tino prabaecziue, jog szetonas 
neturi jokios galibes ant muso, 
ba Szvencziause Marije galibe 
jio sutrine del to—gi kajp—gi 
Marina gali prigulet in draugia 
te su velniu ?

Visi nutilo Pripažino tiesa 
ukininkuj.

— Nes ko pabėgo?—paklau 
si ne drasej Ponczkauckas.

— Ba saužine turi neezista! 
atšaki vėlėj ūkininkas. Žinote 
mieli kajminaj, jog taj nedore 
le moka kožnam lopuką pri
seki. Priek tam kitra perbėgi 
ir moka apgaut jus mieli kaj
minaj.

Ten kur jaueze, jog jej neti
kės tenejs. Žino geraj jog ga
lėtu in nelajme inpult. Guoda- 
si tik po tuos namus kur jos 
klauso ir tiki jos burtam ir 
kur jaje usz taj da arielka vie- 
szina. Jago taj man butu vale 
jau senej asz ta valkata, ta va- 
gilka patubd:cze usz grotu.

— Tejsibe kalbate kajmine ■ 
— tari iszkelmingaj Zienba — 
gedijuosiu iez tikro jog taj 
vargszej tikėjau. Žinau jog isz 
akiu jej geraj ne matit, o kiek 
kartu po jos atsilankimuj pra- 
puoli man taj viszta taj antis. 
Ne paemi niekas kitas, jago ne 
ijje. Ne žinote kajmine po 
szventaj tejsibej jog žmogus ir 

— bijosi tokios valkatos ba mo-

kariam 
pritru-

[ithuanum

^X&mkūįk

George W. Guthrie naujas amerikoniszkas 
Ambasadorius in Japonije.

Vienkart da karta paantrinę-1 Dieve 
ju, be usiam, ant tos p: sakos,! venima

TAI SENIAUSI IR TURTINGIAUSI

AMERIKOS LIETUVIU PAŠALPINE DRAUGIJA
ĮSTEIGTA 1886 M.

Moka pašalpą ligoje po $6.00 sevaitėje ir 
turi keturis pomirtinės apsaugos laipsnius: 
$150.00, $300.00, $600.00 ir 1000.00.

Kiekvieno lietuvio privalumu yra dėties prie tos Organizacijos.
Iki 1 d. Sausio 1913 metų Susivienijimas 

išmokėjo: našlėms ir našlaičiams pomirtinių 
pašalpų — $72.469.33. Lietuvių apšvietos 
ir kultūros reikalams — $8.651.82. S.L.A. 
turtas išneša (1 d. Sausio 1913ra.) $52.517.97.

Tuojaus prisirašyk prie gyvuojančios tavo mieste S.L.A. 
kuopos. Jaigu kuopos nesiranda, klausk informacijų pasCen- 
tro Sekretorių žemiaus paduotu adresu, o gausi paaiškinimus 
kaip suorganizuoti kuopą.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30-th St. - New York, N. Y.

Katra szlapnose proto ne turi, 
Ta nuolatos pirsztus prie savo 

kuodo turi, 
Kelis kartus kuodą szukuoje, 

Net su pokeriu raitoje.
Viena tokia žinau, 

O ir savo akimi maeziau. 
Kuri ja ’ 16 vasarų turi, 

Tėvai josios net iszsižioja 
žiuri.

Tai-gi, kuodą moka padaryt, 
Bet ne moka valgio pagamyt. 
O teip jau ir vynuotis nori tu. 
Kad tiktai koks pasitaikytu. 
Mat, ten yra daug vaikinu, 
Nes visus jieje paniekino, 

Tai vaikinai susitarė, 
Straika priesz ja padare.

Ej mergele,
Nesi pusk szirdele, 

Ba nepasijusi, 
Kaip greitai pasėsi; 

Ne ylgai kudlas raitysi. 
Netrukus plika pasiliksi, 
Ne su žiurkėms plikes neuž 

dengsi, - 
Tėvai gyrėsi jog turi turto, 
Bet vaikinai net pasipurto, 

Kaip apuoka pamato, 
Net rankas pakrato.
Nesibezdžionkauk, 
Protą kitoki gauk, 

Rankoves pasikosėk, 
Dy-zius mazgok, 
Grir cze valyk, 

Skalbk ir prosyk, 
Tada gardžei miegosi, 

Ir davadna vaikina gausi, 
Kuris tave mylės, 

Ne ant kuodo žiūrės, 
Ba kuodas, 
Tai niekas, 

isz kuodo juokėsi svietas.

Vardas.

Adresas;............

s duok jums ilga da gi
ven! m a ir gera svejkata! — 
paezauki visi in ateitolinejenti 
leneli — linksmai buk vienu 
balsu — o netikėkite iu bieea 
ba nevet Dievas ant jueo gali 
uszeirustint.

Po tam visi susirinkusioje 
ne turėjo noro tolaus ant vie 
tos stovėti, pasidalino ant ma
žu burelu ir nuėjo namon kai 
bedami apie liga Bužalsko.

Su Bužalsku tuolaik stojosi 
kas kart blogiau. Po tam ne
laimingam atsitikimui ant ba
lu, gavo liga drugies, kuri kas 
dien bajsiau kankino jin. Jau
ti ir girdėjo priek tam ka žmo
nis ap:e taji atsitikima kalba, 
ba žinojo, jog daugibe žmonių 
ira didelu tamsunu, kurie tiki 
in burtus ir visokes nebuvelas 
jog dauginus žmonių mieste ir 
aplinkinėje žino jog in puoli 
ant pliniu, kurie tiki jog tai 
bausme Dievo usz taj jog in 
biesa ne tikėjo. Ponas Motie
jus apsakinėjo visiem, nor pa 
ma'e’i, jog Bužalskas’ira doru 
žmogum, jog jin guodoje, kaip 
savo, galema pasakit, tikra 
prietelu, nes ne reikėjo jam isz 
juokinet to, in ka visi tiki.

Tamistai ponui Motiejui tik 
tu labai puikei pasiredit in 
szlebe moteriezka — tari vien 
kart eznekingui Motiejui Kos- 
mauckas. — Tamista kalbį 
jog esi tikru jio prietelum, o 
isz savo szalies sukurineji di 
desne ugnį isz mažos kibirksz- 
teles kuri gali ir givasti sunai
kint Bužalsko.

Taj pone kajmine, galema 
pasakit, cielas miestas ir aplin 
kine apie taj žino ir kalba — 
tejsinosi Motiejus.

— Tejp, tejp galema pasa
kit, — atšaki jam suraukęs 
kakta Kosmaickas — ne isz , 
puola guodotinam obivateluj 
miesto Kiszkovo bobiszkas kai 
bas kalbėti ir antrintie kajp 
poteriu paskuj motina vajkuj.

— Tamista paniekini, gale- i 
ma pasakit savo sena dora po
ną Motiejų, kuris galema pa- 1 
sakit kanogeriause vėlina Bu 
žalskuj.

(Tolaus bus).

Marina

O

MEDICAL CLINIC 'Į

o iez 
da ti

ldant da sa 
palajmintu 
kelo lajmes 
Žmonis da

pasikelt juokaj, 
senis ne pasipūtė

kajp ir asz ne ži- 
uselis po nose ne-

....a? .... 
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esmių, ant tos
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ka atkerszint, kad paczem ne 
papult per juos liežiuvi in be 
da.

Tejp tejp nes pris;£.rtino 
valanda nelsjninga ir ant jos, 
nelajmi patiko ir jaju; nor ne 
pzedien taj rit, ne rit taj uszpo 
rit ar kitu kartu, o via in m s 
raukas tori papult. D.evas ne 
skubus nes tej»us. Gana i)gaj 
lanki patajsos givenimo jos, 
nes ijje suvis nepajso apie pa- 
tijsima savo nedoraus gi veni
nio, o tiktaj kas kart gilau bre 
da in nedoribes, nusiims Die
vas ant jos bausme Savo

Duokime szfdien jej pakaju 
Ijje mums iez ranku ne isz- 

sprns. '
Ejfcime visi spakajnej in sa

vo namus ir dekavokime Viesz 
paeziuj Dievuj usz taj, jog 
pavėlino mums susiprastie ir 
nekaltaj muso kajmino ezloves 
nupleszt.

VIII.
Žinome isz persitikrinimo, 

jog ir kkeziausios uolos buna 
perkastos’kantrib“, nemielaszir 
dingą smertis nesiklausė ar tu 
didelis ar tu mažas, ar silpnas 
ar galingas, ar mokintas ar 
praecziokelis, atejna su dalgiu 
ir visus ligej szluoje no szio 
svieto kajpo pjautuvas ligej 
lajke rugpjutes atskire rugius 
no szaknu.

Bužalskas tas drūtas petin
gas viras, nupuoli stajgaj no 
svejkatos, ant pajėgu ir taj ne 
vet laba j.

Jau smertis isztraukinejo sa 
vo kaulinias rankas, nes Die
vas milaszirdingas tuo kart da 
ne pavėlino jej trauktie susa- 
vim iez ežio svieto, 
vo teviezka ranka 
savo dukteri ant 
stone moterietee.
ne mielino jog eu Bužalsku 
tejp blogaj. Kiti vėlėj sznabž- 
dejo jog taj matoma bausme 
Dievo usztaj, jog lajkesi su 
bieeu, ba jog lajkesi eu pikta 
dvaee apie taj daugibe tamsu
nu buvo tvirtąją tame. Visur 
ar namuose, ar laukuose ar 
keloneje, ar bažniezioje visur 
sznabždeta, jog Bužalskas ira 
apipajniotas pikta dvaee tejp 
jog negali nieko tame jau pri- 
gelbet.

— Ar-gi taj ne bausme Die 
vo — kalbėjo kokie taj jega- 
mastie ant kurio noses buvo 
galema matit visokius kolorius- 
— Juk Dievas jau ant žemes 
nubaudže tuos, kurie dovanaj 
Jio varda minavoje.

— Oj, ezventa taj tejeibi ant 
tos pasakos, — atšaki jam ki 
tas žemas, lajbas iszrodantie 
ne svejkaj, inetumes priek tam 
žiupsni tabokos in nosi. — Ar 
taj mažaj turime pavejzdu at- 
kerszinimo Dievo ant nelajmin 
gu mus žmonių ant tos pasa
kos.... Isztikro Vieezpats 
Dievas ne baustu tejp labaj 
musoį visu idant ant tos pa
sakos, nebutu tiek papiktini
mu.... Seniau žmonis la 
biaus bijojosi Dievo, valdže 
be mielaezirdistes najkino ra
ganas, ir ant tos pasakos, tuos 
kurie draugavo su jeje; ir de) 
to jeme Dievas lajmino. Pame
nu da geraj kajp taj priesz 
dvideszimte metu nuskandita 
penkios raganos ant tos pasa
kos.... Senej jau persekiojo 
jaje aplinkinėje ant tos pasa
kos, bet niekas tikraj daveet 
jiu kaltes negalėjo, net eztaj 
stajgaj viena diena, ant tos pa
sakos, atejna pas mane vien 
gente buvo taj, tegul jau jos 
duezej Vieszpats, ant tos pasa
kos, duoda amžina atsilsi.... 
pati brolo mano da eenelo ir 
apsako jei su verksmu, jog vie 
na iez tu raganų apraganavo, 
jos kūdiki. Del to mano mieli, 
jog....

— Tamietaj isztikro ant tos 
pasakos, metaj, nor bieki per 
grejtaj, apraganavo protą — 
pertrauki vienas obivatelue su 
szliku ant galvos.

Visi ant tu žodžiu sziidin- 
gaj nusijuoki, nes žmogelis ap 
sakinejentis apie senovės pra- 
ejtes uszeidegi ne mažaj.

— Ka tu, ant tos pasakos be 
uei direti seniem žmonim per 
traukinet kalba ipacz tokiem 
kurie ne iez vieno pecziaus vai 
ge, duona. Tamista gal da vis- 
tikluose gulėdamas gardžiai 
miegojej, ant tos pasakos, prie 
saldžiu dainialu motinos, kada 
asz usz tevine savo givasti 
iezstatinejau ant pavojaus.

uezpertraukima kalbos seniem 
obivatelam....

— Tegul tamista tejp ne 
piketą usz taj ant manes — 
atsiliepi vėl obivatelue su ezli- 
ku. Kas mate tuojaus tejp 
uezsirustinet. Saugok Dieve 
kad turetau eenesnejs panieki 
net ir ligint eu savim, bet vie
nok turim pripažint taj, jog 
mudu abudu be usej. Žinoma 
tas jog ant blogos dirvos nevet 
ir žole neauga, o ir tamista, 
isztikro gal 
no kajp taj 
eziojeei.

— Vėlėj 
nes tuokart 
Žiurėjo, kas tejeibi kajp taj sa
ko bieki “iez paniūru” ant mu 
eo jauno galineziaus, nes nieko, 
ne atšaki.

Tamista, ne pabjgiau da — 
kalbėjo jaunas. — Pradejote- 
gi apsakima apie senovės pra 
ejtes, kurio ir asz noringaj no- 
retau paklausit!, nes dievaži ne 
galu! Ar~gi taj nuolatos ne 
girdite bažmezioje iez lupu 
muso guodotino senelo pra 
baezcziaus jog Vieszpats Jezu 
sas muka savo Szvencziause. 
galibe szetono sutrine, jog pik 
ta dvase ne turi galibes ant 
žmogaus ? Dievuj dėka ne pa- 
bajgta, jog uszstoje ezvieeeeni 
lajkaj, uszstoje tikra dvaee vie 
ros, usz etoje ir platinasi ap- 
szvieta dvasioje krikszczionisz 
koje.

— Klausikite, tamietos to 
emiezelo, ant tos pasakos. 
Mums seniems, pertikrintiems 
givenime pražilusiem obivate
lam, nori tas be... na ne, ant 
tos pasakos norėjau pasakit, 
tas geltonsnapis, nori mus ant 
tos pasakos, mokint. Kur-gi 
taj i:Z9imokinaj tokio mokslo 
poneli.

— Ant tos pasakos tamistos 
bažniezioje, kur taj, paantrinę 
ja mokino kuningaj, tikri tar- 
naj Dievo, jog gal tik tas su 
pikta dvase lajkoei, kas in ra
ganas tiki, ba tada ne nori gal 
klausit bažniezios, kurios pri
valo klausiti.

— A?....a? 
ant tos pasakos 
ta, taj gal asz 
pasakos, d džiauees nusidėjėlis 
ba tikiu in bieea.... Tamis 
tos ar ne in kajtisime tam man 
draluj antausiu?

— Duok-gi pakaju Tamie- 
ta — tari kokie taj guodoti- 
nae mieezcionie kiezkovskas — 
usz ka tai norite jin turbacit 
ar usz taj- gi jog tejsibe kal
ba.

— Nes plovoja ba ir in bie 
sane tiki! — paezauki senis

— Ba turėtu turėt bieea ea- 
vije, kad in jin tikėtu! — at
šaki jaunas.

Tas, induri labai in ezona 
muso seni tuom labiaue jog da 
naudoje jio numileto prežodžio 
Nieko ant to ne atsakius pažiu 
rejo rūstingai ant susirinkusiu 
ir judinoei toliaus, patraukęs 
gerai tabokos o po tam cz au- 
delejas druezei.

A j dunkei! pati mama iez- 
skalbsi,

O mane skalbt nepriversi,
Ir prosyt ne prosinsiu,

Ba vakare ant szokiu ejsiu, 
Kaip szi kti ne mokėsiu, 

Tai nuo ' iru ant j ioko pasi
liksiu,

Juk jau sz sz ukka metu tu
riu, 

Tai jau mokytis szokt galiu. ..
O ka, mamule atsileidže, 
Dukrele ant szokiu leidže, 
Parsivelka po pusiaunaktu, 

L da mamule turi duot nakti 
pietų.

Mama! paymk virvagalį, 
Duoki in kaili kiek pajėgu 

turi, 
Ba jagu to nedarys',

Tai da ant ežio svieto pekla 
nupelnysi.

O motynoe, motynos. 
E'ate kvailos!

Vysai Dykai Del Vinį
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe,pučkus 
ir kitus išinietitnus, negromulavima, patrolitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal buH išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinajjsigyditi. Knyga ta yra 
krautuvS žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedus vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejinu tu, specijalisku 
lygu. Tcmykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užninkant už pačto, ing užpečetita kouverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresaant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS. | 
DR. JOJ. LISTER & CO.. L 900 22 Fifth Aveone, Chicaro:

G-xIotiiias Tar.il>ia: Papai Tamlstob prižadicjma, a?norie?jaa 
JopTuiuista priiši uslumei mau vysai dykai vėua jusu knyga del vy.a.

j UNION NATIONALBANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS$300,000.
‘ Suv. Valst. Randus turi musu banke sudėtu piningu.

* Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
• priėjusi] pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
. ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jas
* turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

, HARRISON BALL, Prezidentas.
’ F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
• W. H. KOHLER, Kasieriua.

9-ad. ryte lig 3 popiet. 
Su balomis 9 lig 12-ad.

GERIAUSIAS Armonikas ir Koncertinkas
GALI gauti pas mane ir užčediti sau 
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas 
ir Itališkas armonikas dideliam pasi- 
skyrime. Parašyk tik man savo adre
są ir pridėk už pora centu marke, o 
tuojaus gausite mano naują iliustruo
tą katalogą No. 9, dykai, iš kurio ga
lėsit pasiskirti visokiu muzikališkų in
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
rų britvų. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
812-814 VV. 33rd St. Chicago, III.

P. S. Nesiunčiu katalogą į užrubežius ne j Chicagos
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Neteisingyste žmoniszka
— Neeenej, mieste Clreage, 

vajkas apie 11 metu senumo 
maudėsi upeleji, bet ne trukus, 
viduri upelio pradėjo skenst, 
tame lajke szuo inszoko in van 
deni pagriebė su dantimis vaj- 
kina ir isztrauke ant kraszto. 
Žinomas daigtos, kur szuo pa
ėmė jin taj buvo in kasta. Ne 
užilgo vajkas atėjo namon ir 
pasakė motinaj jog kajp ėjo 
isz mokiklos taj buvo užpultas 
per szuni ir inkastas. Motina 
tam vierino ir locninkas ta szu
ni turėjo nuszauti. Matote mie 
Ii skajtitojej jaigu tas szuo bu
tu žmogus taj gautu pagira ir 
medali už savo darba, szuo, 
taj negalėjo iezsiteisint.

Visaip czion iszeina, 
O ka, bile biznis ejna, 
Bile dukrele apsiredo, 

Tai niekam do to. 
Mamyte džiaugėsi iez to, 

Kaip puikei pasiredo, 
I z kur dukrele yma, 

Jog teip puikei pasidabina. 
Viena davaduu tėvu dukrele, 
Ant pažiūros patoga mergele, 
Su Kincziku suėjo in pažinti, 
Kas rytas atbėga jin atlankyti. 

Del Dievo, su kasuotu vel
niuku, 

Su geltonu kincziku.
Po teisybei, kinezikas užmoka 

gerai,
Tai del jojo yra prilauki lobai, 

O keno kalte? Tėvu! 
Jago neprižiūri savo vaiku.

Bus gana su ta, 
O paymsu kita.

U-gi kita mergyna, 
Tai jau gyva skatyna, 

Su nigeriu gyvena, 
Kas vakaras abudu ant spa- 

cieriaus ejua, 
Nesisarmatina žmonių, 

Ne savo tautos vaikinu.
Tokios tai Pittsburge lietu- 

viszkos mergeles, 
Kitaip ne gali vadyti kaip tik 

kumeles,
Bet ne visos tokios, 
Kaip dvi szitos. 

Nusususia avis visur rasime, 
lu kur tik nusiduosime, 

Tas labai gadyna muso varda, 
Per ka Lietuvei nepasikels 

niekada,
To ne pataisysime, 

Ne neužginsime, 
Tiktai tiek gaila, 

Jog patogia mergyna, 
Su kincziku gyvena.

Bus apie tai gana.

Lietuviszka AGENTŪRA 18 SOM U
-6^1 - r Abz esmių po kaucija Ohio valstijoje

tuno dideli agentūra ir kontora bankini 
"• Bavo loonam name vertes $12,000.00 . jį' Parduodu laiva-kortes ant geriausio ir 

greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
SMW-ITfivisas dalis svieto, nelaikydamas piningus 

pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 
iszsiuncziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą, Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteieingiause. Adresavokite sziteip 
A. J. KEYDOSZIL'S. 202 TroySt. Dayton. Ohio.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ
Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kan
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
bių, pakartęs; besant išblyškę, išbalę, sulinkę, 
sukniubę, vos kojas pavilko, bet kad atsišaukė 
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PH. 
M. CLINIC, aprašant arba apsakant ligų, kas 
kenkia, tad tapo pamatiškai trumpam laike 

išgydyti ir dabar yra sveiki, 
laimingi, ir iš gilumos širdies

i r' JUk dėkingi, taip sako išgydyti: 

W UŽŠVIS SAULELE
I ®Į I MUSU LANGELI!

GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas liokarstas vartojant vis ir vis sveikata Gjo geryn ir 
lengvyu. o ta užsenėjusi mano liga, nuo Jūsų tikrų galingų gerų liekorstų, kaip sniegas nuo 
Saules spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes krutino ir galva nustojo skaudėti 
teip ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukliurjjs-sukumpgs, o per galybg auu3* 
čiausio mokslo ir tikras Nekarštas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dūkavojantls tik Philadeb 
phios M. Klinikų!. Su guudono AI. P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave., Chicago Ill.

Mrs. Petronėlė Bakutėnė, 125 2nd st. Somerville, N. J. Teipat dėka voja už išgydymų, nes 
pirmiau Jų gydė didžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagelbėti, o vienok Philadelphia 
Jos M. Cllnlkas, atsakančiai į trumpų laikų, moteričkg padare sveika nuo labai didelės ir npse« 
nėjusios sunkios ligos. Air. Al. Kazioras, 1612 Chestnut st. Trenton, N.J. Nemažiau yradėkin- 
gas už išgelbėjimų jo gyvasties Ir išgy dymų nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų plaučių, 
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavimo. Lygiai labai dėkavoja Air. J. Rusiks, 333 I5lh av. 
Newark, N. J. Mrs. D. Karaseviėia63 Bouth st. New Britain, Conn. Air. Julius Birscnas, 318 
Franklin st. Port Washington, Wis. Air. Jonas Tamulis, R. D. I. Mai boro, Mass. Air. Jos. 
Jureviče, 117 W. First st. Fulton, N. Y. Air. Ant. Čeras, 858 So. Swanson st. Philadelphia, Pa. 
Ir tuksiančiai kitų, kurių negalime į laikraštį sutalpinti.

Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori ižsigydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip į pamučlyvų vietų traukia ir tam pa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
viškai, nes gromatnešis su mandagumu priduos laiškų; kas kenkia, o busi išgydytas. Džiaugsies 
pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkia, 
nes Jeigu speciališkal profesionališkas daktaras Kliniko pripažins, jog gali būti išgydytu, tai 
gali tikėti, kad apturėsi tikrų pugclbų; be peilio be operacijos, liet su tikroms liekurstoms nuo: 
inkstų Ilgos, skaudėjimo sųnarlų, kaulų, sirenų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimą, 
skaudėjimų ir ncdirblinų vidurių. Galvos skausmų. Širdies, kepenų, kosulio ir plaučių ligas. 
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abelno sveikatos nusilpnėjimo, 
dyspepsijos, neuralgijos bei nervų ligos: teipat nuo jaunystės Išdykumo klaidų, sėklos nubė- 
gimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ligų. Teipat moteriškų li
gų. kaip: skausmingų mėnesinių ir kilų visokių ligų, kurios lik Varginimui žmonių atsiranda. 
Rašant visada reik adresuot teip:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

Atsilankantiems asabiškal ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 iš ryto įki 4 po p. 
NedėlioJ nuo 10 iki 3, o U ta r. ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8.

Teipat reikalauk nuo Klinikų knygos „DAKTARAS“, o bus prisiųsta.
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G ribai.
Atėjus gribmcziui, labai 

dažnai girdisi laikraszcziuose 
apie užsinuodijima gribais 
Nieko ne gelbsti persergineji 
m ai ir rasztai pamokinantie 
žmones kaip atskirt gera nuo 
ne gero gribo, kas mets girdisi 
apie užsinuodijima ne karta 
visos szeiminos gribais tai ežia, 
tai tenais.

Ant to daliko atkreipė 
prie=z ne seniai austrijokiszkas 
organas rodos sveikatos, atida 
skaititoju straipsnio, profeso 
riaus A. Vogla. Pagal nuo 
mones autoriaus straipsnio, 
gribai kaipo valgomas daigtas, 
beveik ne turi jokios vertes 
Jau tas parodo bloguma mais
tingumo gribu, jog maistingu
mu ju ira puvanczios organisz- 
kos substanc'jos, kuriu nesisa- 
vina ir neperdirbineje savije, 
kaip kitos augmenis.

Apie daugeli gribu, net apie 
didesne puse j u nežinoma ar 
ira gerais, ar nuodijancziais, 
o net ir visi isz priežasties kad 
esti, net ir tie, kuriuos pripa
žinta už sveikiausius, prisisun
kė vandeniu ir azotiniu sub
stancijų, pradeda puti da aug 
darni, tuoj po iszdigimui, to
dėl neira sveikais ir gali būti 
nuolijarcziais, arba Medin
gais sveikatai valganczio.

Toliaus prof. Vogla, kalba 
kad iki sziol labai menkai da 
iszaiszkintas materialiszkas su
sidėjimas gribu, tai ira: isz 
kokiu materialiszku daliu su
sideda gribas, kaipo ir tai, kad 
da nedasekta kada gribai bu
na sveikiausiais, kodėl užsi- 
nuodint galima ir nuo tu, ku
rie už sveikiausius pripažinti. 
Gabaus gribai kad ir butu ge
riausiais, visai mažai turi mais
tingu daliu ir viduriai ne gal 
gerai sumalti to maisto, kas 
gimdo liga viduriu. Todėl bu
tu geriausiu daigtu visai jokiu 
gribu nebevalgiti. Jeigu jo
kios naudos, tacziau bledi, o 
kartais ir mirti jie atgabena, 
kam-gi juos rinkti, pirkti, pn- 
taisineti ir valgiti, nežinant 
kokios bus pasekmes to smo- 
gurio.

Tegul sau auga ir pusta ant 
lauko, o ne reikes visai rūpin
tis ar jie sveiki ar ne, ar gali
ma valgit ar ne. Jug žmogus 
ju ifz bado ne valgo.

“Križiokai.”
Lipske iszejo isz po spaudos 

veikalas M. Bauero, kuriame 
autorius tarp kitko apraszine- 
ja ne dora, paleistuviszka gi- 
venima, pažįstamu gerai Lie
tuvai “Križioku,” nuo kuriu 
datirusi dideliu skriaudų, ka
da tie nedori zokoninkai kar
du ir ugnimi liežuvius mokino 
krikszczioniszkos tikibos. Kas 
žingeidus ir norėtu žinoti kiek 
musu boeziai kentėjo nuo tu 
plesziku gali dažinot isz vei
kalo Henriko Sienkevicz’iaus 
kuris ira jau ir lietuviszkoj 
kalboj po užvardžiu “Krįžio- 
kai” V. tomuose, kuri parduo
dame labai pigiai. Jau isz to 
istoriszko apraszimo galima 
pamatit kaip buvo nedorais 
tie minikai, bet veikale M 
Bauero ju nedoras givenimas 
da geresnej szviesoj perstati- 
tas.

Z ikoninkiszki tie kareiviai 
kurie prisiekinėjo pasiszvest 
tarnavimui Marijos Panos ir 
Križiui, tais garbingais ir 
szventais vardais, kaip kad 
skraiatelia apsisupinejo, idant 
paslėpt moraliszka puvėsi ir 
savo piktus darbus, szaukian- 
ežius Dievo atkerszij'mo. Kri
žiokai ne tik kariaudami del 
platinimo krikszczionibes, pil
dė piktadaristes kuriuoms turi 
pasipiktint kiekvienas kriksz- 
czionis, bet ir klioeztorije ve- 
de nedora givenima. U kęsai 
Marienburgo, esanezio rezi
dencija “Križioku” dažnai 
skusdavos ant zokoninku, ka
dangi vakarais bijodavo virai 
apleist namu, idant zokonin
kai neiszvogtu moteries, ar 
duktės, kurias gabenosi in 
murus kliosztoriaus ir ten pa- 
leistuviavo.

Dalis križiokiszkos pilies, 
kur zokoninkai paleistuvistes 
savo pildė vadinasi ir po sziai 
dienai “Der Jungferngrund” 
t. i. “paezalis mergų.” Ir szian 
dien da žinomas ira namas 
priglaudos “J ungferngrund- 
Hospital,” kame talpinta su-

koneveiktas Križioku mergi
nas ir moterie, kaip autorius 
sako: “Zu Grunda grichtete 
Frauenzimmer.”

Kaip paleistuviste buvo in- 
eiviravus tarp Križioku paro
do ir tas, kad didis mistras ju 
Konradas von Jungingen, ku 
ris pražuvo isz rankos lietuvio, 
iszdave besibaigiant 14-tam 
szimtmecziui savo padavadiji 
ma, kuriame uždraudė laikit 
mūruose kliosztoriaus net vi
sokį givuli, net ir kate— tuo- 
teriszkos lities.

Teip giveno tie, kurie pri
siekinėjo amžina paniste, am
žina czistata.

Padekavone del “Saules” 
nuo jaunos Lietuvaites.

Du Bois, Pa. 18 Geg. 
Guodotinas Ta mietą: —

Eimiu skaitytoja “Saules” 
nuo laiko kada tik galiu atsi
minti. Mano tevelia skaitė ją
ją nuo pribuvimo in Amerika 
lig laikui kada, mirė 1905 me 
te.

Asz esmu gymus ir užaugus 
czion Du Bojui teip-gi ir visi 
mano brolei ir seseris.

Nežinau kaip ylgai juso lai- 
krasztis “Saule” buvo sąnariu 
muso szeimynos, nes patis ga
lite suprasti nuo kaip ylgai, 
nes tevelia skaitė ja priesz ap- 
sipaeziavima 1890 lig smert, 
nes kada mama apsivedė antru 
kartu, tai ne paliovė ja ja skai
tyt nes pati ant saves, užsira- 
sze ir be pertraukos jaja su 
noru skaitome.

I»z “Saules” pramokau skai
tyt ir raszyt lietuviszkai ir da
bar esmu sekretorka lietuvisz- 
koje draugystėje Szv. Katari
nos ir laikau taji dinsta jau 
tris metai, dabar turiu 19 metu 
amžiaus.

Bukyte malonus apgarsyti 
“Saulėje” sekanti straipsneli, 
nes isz to gali pasigėrėt visi 
lietuvei.

Mano sesuo Ona iszkeliavo 
ana diena in Bermudos Salas, 
nes kasztus keliones laimėjo 
ant laikyto kontesto per ang- 
liszka laikraszti “Du Bois 
Morning Courier,” aplaikyda- 
ma pirmutinia dovana už su
rinkimą daugiausia skaitytoju 
del tojo laikraszczio. Yra tai 
dydele garbe del czionaitiniu 
lietuviu, jog terp tukstaneziu 
amerikonu, pirmutine dovana 
iszlaimejo lietuvaite ir augsz- 
cziau stovėjo už kitas tautas. 
Mano sesuo aplaike 27,000 
balsu už kitas ypatas ir už tai 
aplaike dykai kelione ir visus 
kasztus in Philadelphia, New 
York ir Bermuda Island.

Už prigialbejima surinkti 
tiek balsu szirdingai dekavoju 
muso tautiecziams M. Bartusz- 
kam, J. Vailoūiams, P. Vailo- 
niams, M. Meglinskiams isz 
Du Bojaus ir A. Chepliams isz 
Loebs Addition irJ.Balevi- 
cziams isz Sykesvilles. Nors 
randasi czionais ir daugiau 
Lietuviu bet tieje neprisidėjo 
del iszauksztinimo lietuviszko 
vardo terp svetimtaueziu.

Norints mano sesute yra ka- 
sijerium Carlton teatre ir lan
kosi in mokslą Business Col
lege, bet netingėjo surinkti to
ki milžiniszka skaitliu balsu 
ydant tik parodyt svetimtau- 
cziams, jog ir Lietuvei gali 
pasirodyt ka gali.

Vėlindama jiums kanoge- 
riausio pasivedimo ir kad 
“Saule” niekad nepražūtų.

Su pagarba
Maryona Balevicziute.

Mano patėvio pravarde Szi- 
monas Laukaitis.

NAUJA KNYGA |
-PO VA11DU-

PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO I
, LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO.
Yra tai praktiozniause Knyga 

kokios lig sziol Lietuvei turėjo.
Ir teip sudėta, jog ka tiktai 

pribuviaa Grinorius isz Lietuvos 
gali ia trumpa laika pats per 
save tezmokti Angolakai aaiek 
tiek kalbai-

Toji Knyga druoiei apdarita 
ia F ran o asini raudona audios* 
ir kaaat*oje tiktai | j , Kanet— 
saUittaH asea apneoknaaa,

1AUL1 MjJuumi Ctty

Naujas būdas “boksavimo.”

Profesoris Brewsteris isz Dover, N. J. augsztesnes moks- 
laines iszrado nauja būda boksavimo be sužeidimo viens kita. 
Bokserei užsideda “mozelus” ant veidu, kratines ir pilvo, na ir 
pradeda duoti vienas kitam m ciferblati kaip tai ant paveiks
lo matome.

Asztuoniolcka metu mie
ga.

Api nepaprasta prajova pa- 
talogiczna apsako dr. Fortin 
gazietoje “Frigoro”. Mergina 
Bonyenval, givenanti su savo 
motina kajme Thenelles, ne 
toli Saint— Q-ientin, no 18 
metu ir 10 menesiu miegti. Gu 
Ii ijje be valdžios su indubu- 
siom akimi, su uždaritom lu 
pom. Skūra sausa, atszalus 
szirdis vos plaka, nes regula- 
riezkaj, sunarej sustingia, nu
tirpta. Kaip kas ijosos ranka 
pakele, taj kaip sustingus laj 
kosi. Toji mergina turi 38 me 
tus, o papuolė in ta miega isz 
priežasties mėginimo hipnotiz
mo ir ne galėjo ijosos atgriebt 
ir tokiu spasabu likosi už hip- 
motizuota. Seniaus davinėjo 
ijej po szaukszteli majstingo, 
o jau no szesziu metu nieko ne 
priima. Apžiūrinėjo jia pari- 
žinej ir isz aplinkines visoki 
daktaraj, ne vienas ne atrado 
atvertimo in givaste. Ir var- 
szave teip pat ira panaszi ligo
ni, kuri gavo taje navatna liga 
isz nerviszko susijudinimo ir 
jau keli metaj tęsęsi, bet kaip 
kada ir ant valandos pabunda. 
Ligonėj davineje valgi mie
gan tej.

KUR BUNA
Mano vyrai Stanislovas Sziksnis pa 

eina isz Kauno gub., Szauliu pa v. 
Szauliu para., Notiniszku kaimo jis 
pabėgo no mines su ženota motere 
Viktorija pernai buvau suradus jin 
Peoria,III. pabuvo pora menesiu su 
manim ir vėl iszbego, jisai yra 30 m. 
amžiaus, praszau atsiszaukt ant ad
reso ‘o;)

Mrs. S. Sziksniene, 
46 Morris avė. Chicopee Falls, Mass.

Mano sesuva Agota Lecetskiene 
po tėvais Daugeliute, paeina isz Su
valkų gub., Ludvinavo pav., ir pa
ra., Rainiu kaimo, apie 7 m. kaip 
Amerikia, ji pati ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (gp oą)

M. Dwiliene,
Forest City, Pa.

Mano tikra sesuo Maryona Baltru- 
szaieziute, 17 metu kaip amerike že
nota su Petru Pupkie 16 metu adga- 
lios gyveno Mahanoy City Pa. dar 
nežine kur randasi josios pajeszko 
Elzbieta Baltruszaicziute kuri nese- 
nei pribuvo isz lietuvos. Tegul ji pat 
■r kas kitas duoda žinia ant adreso.

(ov °?) 
Mrs. Elzbieta Szatas,

417 W. Spruce St. Mahanoy City Pa

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAI VAKOKCZIU SKYRIUS—

P. V* OBIECUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th.& Carson St., S.8.Pittsburg, Pa.

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.

Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes anl 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijos.

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

Pininga].
Popierinius piningus prade 

jo vartoti pirmiause lezpani 
joje. Buvo taj 1482 mete, ar
gu tame lajke, kada vieszpata 
vimas Mauru Iszpanijoje pra 
dėjo pamaželi nikti. Iszpanai 
jau buvo dasigavia in miestą 
Alhama, padėto paeziame vi- 
durije kalifo karalistes ir už
eini drutviete. Muley-IIazen 
suėmė paskutinias pajėgas, 
idant atimti no Iszpanu taje 
svarbe vieta ir aplinkine. Isz 
panai ginesi kaip levaj, ir bu 
tu tureja pasiduoti, nes kasose 
vieszpatistes uszstokavo pi
ningu. Tada gubernatoris Don 
Inigo Lopez de Mendoza, gra
fas Cendilia apmislino gera 
spasaba. Szitaj davi karaluj 
rodą, idant palejati in begi po
pierinius piningus. Buvo tai 
maži cedelelei isz storos popie- 
ros, ant kurios buvo paraszi- 
ta verte piningine su paraszu 
grafo Cendilia. Vienlaikei at
ėjo jiam antra mislis in galva 
priverstinio kurso. Prisaki jie 
po didžiausia bausme, idant 
netiktai vaiskae, bet ir given- 
tojej Alhamos priiminėtu taj- 
sės popiereles tokioja vietoje 
kiek stovi paraszita. Vieniai- 
kai apgarsino gubernatoris, 
jog po pabaigtai Vainai, tie- 
jej “cedelej” bus majnomi ant 
piningu vieszpatinese kasose 
ant skambaneziu piningu, ta- 
saj užmanimas pasirodi labaj 
geru. Tada ant rejkalu vai
nos ne stokavo piningu, o ka
da vajna su Maurajs pasibaj 
gi, visi katrie turėjo popieri
nius cedelue, iezmaini ant auk
so.

Tame tai atsitikime o ir ki
tuose atsitikimuose, beda vis 
ko iszmokina. Po metui 1482 
pradėjo cieloje Iszpanijoje 
vartoti popierinius piningus, 
o tuojaue ir kitose vieszpatis 
tese Europos.

Moteriste kinuose.
Kinuose po tejsibej ne ira 

užvesta daug paezista, vienok 
vale virams, jagu isz savo pa- 
czios neira suvis užganadin- 
taje, prisimti, sav da kita pa- 
czia. Vienas Kinczikas padavi 
in viena lajkraszti Europini 
sziteip: Jagu poroje givenan- 
tie — buna bevajkejs, tada ki- 
niszkos tiesos pavėlina viruj 
skajtan ežiam 40 metu prisiim
ti antra paezia. Ant suradimo 
tokios paezios tur’ prigelbeti 
pirmutine pati. Kasdieninia
me givenime pirmutine pati 
visame tur’ vale kajpo pirmu
tine pati, toji antroji, buna po 
valdže pirmutines, žinoma na
miniame triūse ir gaspadoria- 
vime. Kada toji antroji pati 
liekti motina, tada pirmutine 
pati prigelbeti auginime kūdi
kio ir dalinasi su viru džiaugs
mu, jog sulauki patamko. Ta- 
saj kūdikis, o ir kiti vajka], 
stojasi palajkunajs teviszko 
turto. Kada pirmutine pati nu 
mirszta, tada antroji apima 
ciela naminia valdže.

Isz to papratimo gali supras 
ti, jog kinines moteres ira taj- 
kesnes tarp saves, negu mote
res musinio sztamo.

Kokia ai mokestis kiniszko 
rasztininko.

Europos civilizuotose tauto 
se literatai ir autoriai padaro 
didelius piningus su plunks 
na, veikalas paraszitas ira sa
vastim autoriaus ir nieks nega
li jo savintis.

Kitaip vienog ira Kinijoje, 
kinas su savo pereisenejusia 
kultūra, su savo juokingoms 
ir instabioms europiecziui tra
dicijomis visai kitaip žiuri ant 
to daliko. Raezo ne del pelno, 
o vien del smagumo, nedrau
džia niekam isz savo veikalo 
naudotis. Priesz neseniai, kaip 
raszo vienas isz Londono lai- 
kraszeziu “The Academy”, tū
lam kliube literatu, susirinko 
apstus buris gabiu angliszku 
rasztininku ir kalbėjosi apie 
savo darbus, ipacz apie geras 
pasekmias “apsaugojimo lite- 
rariszkos savasties”. Tarpe 
susirinkusiu buvo ir tūlas 
mokintas kinas, del urediszko 
reikalo atlankęs Londoną. 
Uszklaustas per viena isz lite
ratu kokias ira paprotis Kini
joj kas link savasties veikalu 
literatiszku atsake: “Pas mu
mis literatūra neira “bizniu.” 
Jeigu kas laikas nuo laiko pra 
leidžia savo givenimo sma
giausias dienas rinkdamas sa
ro datirimus, atsitinka, jog 
“turi ka tokio prie pasakinio” 
jog mano kad atidengė kokia 
teisibe, kurios slept neturi tie
sos, o tuoj savo tautiecziam ja 
atidengti. Tada sėdas ramiai 
rasziti. Jeigu jo pažvelgos in
teresuoja kaiminus, džiaugiasi. 
Jeigu jo nuomone žmones per- 
raszineja ir leidžia isz ranku 
in rankas, autorius jaueziasi 
laimingas. Kada jo raeztas ori 
ginale, arba ’ kopijose pasiekia 
tolimas provincijas didės viesz
patistes, tada autorius sudeda 
rankas ir laimingas mirszta 
kaipo triumfatorius. Tai visa 
jam atmokestis usz jo proto 
darba, autorius kitokios at- 
mokesties nenori. Jis garsino 
teisibe, o žmones pripažino ir 
klausė — to jam pakanka, tuo 
mi užganadintas.

Kiek randasi 'pasaulej 
kningu.

Pagal apskaitimo tūlo fran- 
cuziszko laikrasztininko tai 
Europa turi 2 milijardus knin
gu. Suvienitos Walstijos Ame
rikos turi vos 800 milijonu. 
Ritine Europa (Maskolija bal- 
kaniszkos vieszpatistes, Turki
ja ir k.) — turi 500 milijonu. 
Ant visu kitu szaliu pripuola 
arti 250 milijonu. Skaitles tos 
vienog neira tikrai teisingom, 
toks apskaitimas ira galimu 
tik įkaitant “daug-maž”. Tei
singesnes skaitles bus skaitant 
skaitliais kningu kninginu. 
Europoje: Parižiaus tautiszkas 
kninginas talpina savije 3 mi
lijonus kningu. Londono bri- 
tiezkas muzejus, turi 2 mili
jonus. Publiszkas kninginas 
Petersburge — lį milijono. 
Berlino kninginas ^.1 milijoną. 
Vienuos — 600 tukstaneziu- 
Oktfordo ir Kopenkagos — po 
500 tukstaneziu.

Vienog tikrai kiek randasi 
pasauleje kningu, sunku žino
ti, galima vienog spėti, jog ira 
kningu — nemažai — bet 
skaititoju pagal skaitliaus 
kningu visai nedaug!

Mano brolis Laurinas Kazakevi- 
czius paeina isz Suvalkų gub., Gu
deliu gmino, Grigalunu kaimo, 11 m. 
kaip Amerikia, pirmiau gyveno Chi
cago, 1’11 o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas, praszau duot žine 
ant adreso: (gp o))

1808 Fire avė Str,
Niagra Falls N. Y.

Jonas Laurinas paeina isz Suvalkų 
gub., Vilkaviszkio pav. Wisztyczio 
gmino, Angliszkiu kaimo, praszau 
atsiszaukt ant adreso: (gp o;)

Mrs. Ona Geniene,
142 Jersey Str. Ansonia, Conn.

Mano pusbrolis Ludvikas Pateckas 
10 m. kaip Amerike augszto ūgio, 
pirmiau gyveno Turners Falls o da
bar nežinau kur, teipgi ir Antanas 
Pateckas abudu paeina isz Kauno 
gub., Panevėžio pav., Wabalniku pa
ra., jie pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso: (’gp oj)

J. Indriliunas.
352 Park St. Hartford Conn.

“KAPITONAS
VELNIAS”

Prietikiai CiranoDe Bergarac

Verte Ihz Francuzu Kalbos 
L KUN. DR. M JUODISZIUS

Yra tai labai 
užimanti ir 
kinga apysaka, 
padalinta in tris 
tomus. Visi tris 
tomai vienoje 
knygoje.

404 Puslapio. 6x9 col. Dydumo.

...PREKE...

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY, PA.

Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas 
geriausių redaktorių. ®

Katalikas netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
mams, bet lietuvių visuomenei. .

Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis( pamo
kinantis lietuvius išeivius. r

Katalikas talpina visokias žinias iš visos Lietuvos; Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.

Kataliko prenumerata Sav. Vai. Siaur. Amer.: metams $2, pusei metų'$1
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.

Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.
Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.

Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti veltui. 
Užsirašant “Kataliką” reikia draugo ir prenumeratą siųsti per pašto 

Money Orderi arba pinigus registruotam laiške, adresu:

J. M. TANANEVICZ,
3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.----------- ’------ ----------

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS

Mano brolis Jonas Roką paeina isz 
Kauno gub., Ukmergės pav., girdė
jau kad nesenei pribuvo isz Lietuvos 
in Pittsburga praszau atsiszaukt ant 
adreso:

Ant Rokas.
Box 20. Red Lodge, Mont,

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburga, diploma votes 
Varszavoja, kuris turi suvirsi 15 meta iszbandima, 
gydime visokiu ligų. lezgydo visokes ligas nepaisant isa 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktimis Trotimofl 
Sekios, Sy filis Trypęs^ Vyriszkas Pajėgos, taipgi gydą 
Savvaltazkas Ligas. Jiojo speoialiszkuteas yra gydimai 
Užaisenenjusias Ligas, Nervu, Ramatizma, Plaucat* 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo NabegiiM, 
Utemnejasins Ligas kad ir pajinaneaios nog Tava,

Rautais nurzykite ant adreso
■B rfM EB S*8 Ar*, PittslMi?, P*.ML MU1 Adtam tau vatam.

Juodkai
Tai advokatas.

— Kas do vienas tasai po
nelis, ka su tavimi ana eiki 
kaziravo ?

— Tai advokatas X.
— Asz tada dasimislinau 

jog turi būti advokatas.
— Del ko?

Mano vyras Kaspara Stumbris, isz- 
važevo nog mane Ootoberio menesi 
1911 metuose, girdėjau buvo apie 
Pittsburga, paeina isz Kauno gub., 
Raseinių pav., Tauragės volos,, Sze- 
metiszkiu kaimo, tiesi ranka kolieka, 
girdėjau kad yra mires, jagu kas 
apie jin žino praszo daneszt ant ad. 
reso, (-gp o;)

Mrs Anna Stumbriene,
121 Kensington Ave.

Kensington Ill.

Mano brolis Felikeas Wackio pa
eina isz Suvalkų gub., Sejnu pav. 
Kudainu gmino, Liskavos para., 15 
m. kaip Amerike pirmiau gyveno 
So1 Fork, Pa., 4 m. kaip su juo nesu- 
siraszau, o dabar nežinau kur praszau 
atsiszaukt ant adreso, (pp ’oj) 

N. W.ackiute
Box 271 Fairfield Conn.

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Įgalite sučedytI
== V. v.
S 20 iki 50 nuošimčių
= Perkant pas mus valgymo dalykus ir kitus pirkinius =

|Verte^^^ų$ŠJ5|
= Šitokis typwriter’is visur parsiduoda po $10.00, bet kąd su- = 
= pažindinti jus su mųsų pirkiniais męs šitą rašymui mašiną par- EE 
== duosime už $5.75. Ji turi visas abėcėlės raides, taip, kaip ir per< = 
EE karnos už šimtą dolerių ir puikiai darbą atlieka. Daug geresne, =
— negu kiti mažieji typewriter’iai. Męs parduodame visokeriopus ^E 
= valgymo dalykus pigiausiai kaip Philadelphijoje galite pirkti ir = 
= sučėdinam perkantiems pas mus nuo 20 iki 50 nuošimčių. Pas =
— mus perkami valgymo dalykai yra visiškai tyri, kogeriausi ir =
= košviežiausi, kas yra užtikrinama. Męs pasiunčiame pas mus == 
= pirktus daiktus kur tiktai reikėtų. Visoki daiktai parduodami phs = 
= mus kopigiausiai. Parašykite laišką arba atvirutę ir męs pasių- = 
= sime jums mųsų illiustruotą katalogą dovanai. Palyginant mų- = 
= sų kainas su kitų jus lengvai persiliudysite, kad męs galimę su- “ 
= čėdyti jums gana daug pinigų, jeigu viską pirksite pas mus. = 
EE Rašykite mums teip: ~ ZS

W: E. WOODWARD COMPANY Dept 3 š 
== 253&255 N. Front st., Philadelphia, Pa. U. S. of A. S 
^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllM

— Ba daug szniaka, o nuo
latos pragrajina.

Ne turi darbo.
— Gailingas poneli— kal

ba— paszelpki žmogų, kuris 
ne teko darbo ne isz savo kal
tes.

— O kuom tu esi?
— Norėjau būti darbininku 

prie kasimo kanalo, nes da 
dabar ne ketina kasti.

Del blednuju.
Kokia tai isz puikesniu mo

terių rinkdama piningus del 
pavargėliu, prisiartino prie 
vieno bagoeziaus kad gauti 
auka, nes tasai su piktumu at
sisakė, jog nieko ne turi.

— O jagu teip! tai imki 
poneli sau kelis skatikelus isz 
szitojo krepsziuko, juk asz del 
biednuju renku.

Klausimas.
A. — Kas tai gali būti, jog 

ira daug mažu vaiku “baisej 
kitru.”

B. — Už tatai daug ira žmo
nių “baisej kvailu.”

Puikus plaukai.
— Žiūrėki Jonai kaip ana 

mergina turi puikius plaukus.
— Tai ne divai, ba tėvas 

josios dirba perukus.

Mano sesuva Ona Kaszaloniute pa
eina isz Suvaiko gub, Sejnu pav., 
Meraelaus para.. Siemeniszkio kaimo 
keli metai adgal girdėjau Philadel- 
phijoj, o dabar nežinau kur, ji pati 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso. (gp ’oą)

W. Kaszuloniute 
De Lancey Pa*

Mano pusbrolis Bernardinas Sado- 
nios ir dede Mikas Sadonis abudu 
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav. 
praszau atsiszaukt. ant adreso.(pp .o^) 

G. Sadonis
Box 161 N. Bloomfield Conn.

BANKING HOUSE
Kampas Reade Uliczę

Telefonas; Worth 2822.

GYVENIMAS VISU S2M
Didele knyga api 1300 pusi a pu 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkow»ki-C®.

BISCHOFF’S
2S7 Broadway

New York, N. Y, 
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna 
Uždėta 1848m.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujencziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiausiai,

—: Del vygados Tautleoziu laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

MAHANOY CITY. PA.



W. RYNKEWICZIUS
.. NOTARIUSZAS..

233-235 W. CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA.
PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU

...... PO PR1ZCRA BANDOS.......

Mano Privatiszka Banka yra po 
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir 
pinigiszkus reikalus galima pas mane 
be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujaneziu pa
rūpinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greieziause 
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 

Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, 

Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus 

ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma. 
Apsaugoji! Namus ir Naminus Daigius nog Ugnies.

MUSU DRAPANŲ KR0ME randai visokiu Drapanų 
ir Apredimu del vyru ir vaiku. Sziame laike ka tik 
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir pra- 
szome ateiti ir peržiureti o jaigu pirksite tai busite 
užganedyti.

Žinios Vietines.
— Petnyczio pripuola die

na “papuoszimu visu grabu se
nu kareiviu” kurie pražuvo 
kariaudami už laisve szio skly
po.

— Jonas Sumataviczius isz 
W. Pine uliezios likos sužeis
tas in ranka Primrose kasiklo- 
aia.

— Jurgis 'Malažinskas su 
savo szeimina iszkeliavo in Lie 
tuva kur ketina ant visados pa 
silikti.

— Parsiduoda pigei, narni 
ni daigtai. Dasižinokite pas 
Mrs. Feely 314 E. Water St.

— Redingo geležkelis uždės 
vela truki, July ir Augusto 
menesuose kuris ejs in Lake
side 1:14 o sugriž in Mahano- 
ju ant 5:55.

— Atejnanti menesi užsi
baigs moks’as Grammer 
School 123 studentai. Terp 
tu randasi vaikai sekaneziu 
muso tautiecziu: Florionas 
D. T. Bcczkauskas, Vincas Ži 
linskas, Elzbieta Augustaitis, 
Jonas Bendinskas, Jonas Bud- 
reviezius, Franciszka Petrikiu- 
te, Juozas A. Raikauckas, Ste
pas Romanas, Franciszka Ki 
niauckiute, Mare Pasieka, 
Jeva Ausevicziute, Ona Tarša, 
Agnieszka J uodeszka ir Ed- 
wardas Palūkas. Gana pui
kus būrelis.

— Dr. M. J. Petrikas, lie- 
tuviszkas medecinos ir chirur
gijos ligonbutes specialistas 
priima ligonius kasdien nog 
10 lig 12 ad. priesz piet. nog 
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 
vakare. Kazuno aptiekoje 
237 W. Center St. (-j 4)

— Parsiduoda pigei “bo
gie” (keriezas) geram padėji
me. Dasižinokite apie dau
giaus pas Dieter Bros. 108 E. 
Centre St. (ff o,)

SHENANDOAH, PA.
I — Augustas Mizara su szei
mina sudeda szirdinga pade- 
kavone gyminems ir pažinsta- 
rnams už pritarnavima ir pri
buvimą ant szermeniu ir lai
dotuvių ju sunaus a. a. Alek
sandro, kuris likes užmueztas 
prie kasiklos praeita nedela.

— Petnyczios nakti Ashlan- 
do ligonbuti mirė po operacija 
Katarina Miczelevicziene apie 
40 m. senumo. Nabaszninke 
paliko vyra su szeimina po 
No. 414 E. Centre St.

— Kuningas R. Branton 
vikaras airisziu parapijoje li
kos perkeltas in Manajunk arti 
Philadelphijos.

Philadelphia. — Strai- 
kuojenti darbininkai prie do
ku skaitlije 500 užklupo ant 
50 ekebu kurie geide atlankyt 
eavo szeimynas. Kada skebai 
pasirodė ant uliezios, straikie- 
rei pradėjo in juosus mėtyt ak 
menais ir piltoms. Norints ra
dosi su jeis 20 'palicijantu bet 
tas nesulaike indukusia myne. 
Kelioleka ypatų likos sužeis
tos o septinis aresztavojo, ku
rie yra: B. Rosenberg, A. Bie- 
laski, Z. Morozovat, F. Stens- 
kis, J. Jegar ir L. Gorkis. 
Mus dine prasidėjo ant Wa
shington uliezios prie Pier 34.

Gilberton, Pa.— Vincas 
Paltaneviczius, 55 metu senu
mo likos užmusztas ant vietos 
Draper kasiklosia. Velionis 
paliko dydeliam gailesti pa
ezia ir tris vaikus. Buvo pre
zidentu vietinio lokolio U. M. 
W. ir guodojamas per visus, 
kurie jin pažino.

Connellsville, Pa. — Isz 
priežasties sudegimo elektriki- 
nes szviesos namo West Penn. 
Traction Co , turėjo sustot visi 
kokso peczei o teip-gi ir elek 
trikinei kelei Allegheny ap
linkinei sustojo ėja. Daugelis 
kasikiu teip—gi sustojo dirbti, 
nes negalėjo varyt elektriki- 
niu fanu ir kitokiu fabriku.

Torrington, Conn — 2mo 
nis pribuvę in ezionais aplaiko 
užsiėmimus gana greitai. At
sibuvo ezionais straikas nese- 
nei, darbininkai provinosi 50 
centu daugiau ant dienos ir be 
jokios unijos iszlaimejo savo 
kova. Tai matot ir be unijos 
darbininkai pastate ant savo 
nes druezei ir sutikime laikės'. 
Badai neužilgio ketina būti vi- 
siezkos straikos visuosia fabri- 
kuosia.

— Lietuviu randasi neper- 
didelis būrelis terp kuriu atsi
randa visokiu o ka jau neku
rtuos moterėles tai nuo paviet
res. Jago greitai nepasitaisys 
tai jiaises Baltruviene atlan 
kys.

Belle Valley, Ohio — Ne
laimėje kasiklosia kuri ezio
nais atsitiko, pražuvo eksplo- 
zijoi ir muso, tautietis Petras 
Tulickis, paejnantis isz Suval
kų gub. Kalvarijos pavieto. 
Velionis paliko paezia ir vie
na mergaite. — Isz viso 14 li
kos užmusztu.

Nedelini Lankytoje! 
Temykite.

Dar yra duota žinia kad pra 
dedant 1 diena Juniaue 1913 
sveczei nebus inleidžiami Ne
dėliotus ant kiemo nei in szpi- 
tole “State Hospital” Fountan, 
Springs, Pa, (A-hlande) Sve- 
czei bus neileidomi tik per ti- 
kieta ir tai tik tarpe pirmos ir 
treczios adynos popiet. Tikie- 
tai bus duodami tik giminėms 
kurieturi paduot varda ligonio, 
ir svecziai galės ezpitolei pabū
ti tik paskirta laika ir tik du 
svecziai galės atlankyti ligoni 
vienam laike, tik per tam tikro 
pavelijimo. Svecziai turės pa
būti tik toj vietoj kur ligonis 
randasi ir po paskirtam laike 
turi apleisti szpitole ir kiemą. 
Jaigu szitu Tegulu neiezpildys 
tada tikietas nebus atnaujintas 
ateinaneziam laike. Ypatos 
neturinti jokio reikalo apie 
szpitole turės stoti priesz suda. 
Per paliepima Board 
of Irustees (uey ounp 031

Gera proga ineiti in 
apsimokama bizni

Parsiduoda puikiai ir gerai 
intaisyta dirbtuve temprenco. 
Kostumeriu daugybe, biznis 
randasi Shenandoah, Pa. ir 
parsiduos labai pigiai ba loc- 
nininkas turi kanecz apleisti 
miestą, todėl pasiskubinkite 
ba kas pirmesnis tas geresnie. 
Apie daugiaus atsiszaukite in

“Saules” ofisą. (-J 4 
Mahanoy City, Pa.

Parsiduos pigei.
Namas 16 pėdu pleczio ant 

West Mahanoy St. Mahanoy 
City, Pa. Galima tuojaus insi- 
kraustit. Atsiszaukite po No. 
238 W. Centre St. Mahanoy 
City, Pa.

Ant Pardavimo.
“Keller House” po No. 136 ir 
138 East Centre St. Mahanoy 
City, Pa. Parsiduos namas, 
laisnei, fikf-zczerei ir t. t. Vie
nas isz geriausiu salunu Maha- 
nojuje. Dasižinokite ant vie
tos. (gy 07)

Reikalinga.
“Bench Moulderiu”. Gera 

mokestis, darbo in vales. Ra- 
szikite arba atsiszaukite pas.

Buhl Malleable Iron Co, 
Foot of Adair St.

(ęf o}) Detroit, Mich.

Didelis Balins!
Parengė dideli balių jaunu- 

mene isz Wm. Penn, Pa. kuns 
atsibus 29 d. Gegužes (May) 
pelnas eis ant naudos S. L. K 
K. A 74 kuopos, balius atsi
bus žemutinei peczei ant C

Witkausko svetaines. In- 
žanga 25^. Užpraszo visu at 
silankyt.

$25 Grafafonas už $21Lietnviszkas Agentas 
[SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININ6U.

(su 1G Dainomis) .

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijuj in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai.

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar patinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. Raszant prisilį
skite už 2o. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu tavoru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Parmos—Parmos.
Jaigu norite pirkti farma, 

tai pirkite tiesog nog savinin
ko. Asz prirodysiu farmap 
nog $12 lig $35 už akeri. Par
siduos ant lengvu iszmokes 
ežiu. Ž me ir oras kaip ir Lie
tuvoje. Apie daugiaus raszy- 
kite pas (f^ o})

Ben Diokas Irons, Mich.

Lotai ant pardavimo
Port Carbone, Pa. (Gray0 

Addition). Atvažuokite per
žiūrėti kolei da neiezparduoti 
Preke $150 lig $200 pagal dy- 
dumo ir vietos. Gera proga 
turėti savo Iccna gyvenimą 
Skulkillo paviete. Parsiduos 
už visus piningus arba ant 
lengvu iszmokeecziu. (gf o})

Dr. Robert B. Gray, 
221 Pike St. Port Carbon, Pa,

Asz užlaikau Columbijos G ra foto
nus su Lietuviszkom dainom, kurias 
iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant 
abieju pusiu yra po kitokia dainelia, 
rekordai yra padariti gana druezei 
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas 
rekordas prekiuoja tik 75c.

Jaigu ne turi mano kataloga tai 
prisiusk už 2c. pacztinia markia o 
apturėsi didelipuiku kataloga kuria- 
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų, 
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu 
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku 
ir Malda knygių kokiu tik randasi 
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru 
gromatu raszimui su puikeuseis ap 
skaitiniais ir dainomis su drukuotais 
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki 
už $1. Sztornikams, agentams ir 
pedliorems parduodu visokius ta vorus 
labai pigei. Reikalaukitia visokio ta- 
voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas ta vorus, adresas:

ŽIŪRĖKITE KAIP MES AUGAM
$103,000 PRIAUGIMO PER VIENA META.

Visiszkas Turtas Gegužio (May) 3, 1912 - 
” Lapkriczio (November) 191 
” Gegužio (May) 1,1913 -

Pasidaugino Turtas per Meta - ■

- $751,192.63
- 790,858.99
- 854,209.58
$103,006.115

Sutrumpytas Raportas Banko 
MERCHANTS BANKING TRUST COMPANY

Mahanoy City, Pa.
Nog prislėgto Raporto Gegužio (May) 1, 1913

ASSETS.
Pininginis ir Rezervinis turtas
Priguli nog Banku
T , , . ( PaskolaInvestmentai ( T> , •Į Bondsai 
Rakandai irFikszczerei 
Overdraftai

Total Assets

LIABILITIES.
Kapitalas Inmoketas
Geležinis turtas -
Profitai -
Depositai - - -
Neiszmoketi Dividendai
Skola Bankams -

$69,544.66

657,715.04
118,354,38

3,220.00

$851,2011.58

$125,000.00 
75,000.00 
18,645.59 

631,647.63 
40.00

3,876.36 
$854,209.58 

Kasierius. 
kas-kart dau-

Dr. Jonas C. Milleris
(L1ETUV1SZKA8 DAKTARAS)

WILKIN80N0 NAME 
Kampas Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.

PRIIMA f l“10/“ 
LIGONIUS j 7 IKI s VAKARE

BELL TELEl'HONAS

ji DEL REKLAMOS 
LAIKRODĖLIS 

įR DOVANAI.
Del reklamos iszlcisim 

TTItjL tarp musu ^emaicz/uSuvie- 
uitose Sleitose ir in Kanada 
vysai dovanai 1000 prepni- 
kin Laikrodėliu 11 karatu 
a’‘kso ir ant 20 metu 
gvarantnotu.

Į? Basz.ykit dar szei dien ir 
filRavjs! atsiunskite 12c. štampu aut 

persiuntimo n:

® M0R0Z0W & CO.
3202 3-rd.St; New York,N.Y.

Isz viso
D. F. GUINAN,

Geras patarnavimas, muso Banke atnesza 
giaus Depositeriu.

Užsimokės jumis turėti piningiszkus reikalus su szita 
Banka. Pennsylvanijos Valstija ir Mahanojaus miestas laiko 
piningus szitam Banke.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

D.M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

...DIRHKTOR1A1...
C.L.Adam, Vice-Prezidentas.

A. Dauiszewiczia.
L Eckert.

D.F.Guinan, Kasijerius.
M. Gavula.
W. J. Miles.

KARPETAI Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c. 
ant masto pigiau negu karpetu sztorai.

Ant pardavimo.
Trijų lubu namas ant d vie 

ju familiju po No. 101-103 
W. Pine uliezios Mahanoy 
City, Pa. Ant kito galo loto 
randasi drukarne ir kalviu sza 
pas. Dasižinokite apie dau
giaus ant adreso: (gf> O))

Mrs. Emma Davis, 
101 W. Pine St.

Mahanoy City, Pa.

Pavasario žaliumynai.
Maistas pavasario laiku pri

valo but rupeeting’au gamintas 
negu paprastai, ypatingai ne- 
danoke žaliumynai ir žemvuo- 
gee, turinezios perdaug rukez- 
ežiu. Žaliumynai gerai iszvir- 
ti yra geri kiekvienam, bet ne
privalo but iszimtina dieta. 
Nevirinti žaliumynai ir žem- 
vuoges gali būti priežastimi 
invairiu iszberimu, reumatiz
mo ir dianhea’os. Kaip tik 
patemyeit koki nesmaguma, 
vaitokit Trinerio Amerikonisz 
kaji Kartaus Vyno Elixira, 
kuris neleis maistui fermentuo
ti žarnose. Jis iszvalys kuna 
ir palaikys ji geroj tvarkoj 
kas reiezkia gryna kranja. Jie 
suteiks jums energija, nauja 
jiega. Jis yra geras pilvo 
skauduliams ir vidurinėms be 
tvarkems. Aptiekose. 
Triner, 1333—1339 So. 
land Ave., Chicago, Ill. 
kulu ir sąnariu skausmai
prastai pasiduoda isz karto 
Trinerio Linimentui.

Jos.
Ath-
Mus-

pa-

Didelis balius.
Iszkele Szv. Petro ir Povilo 

Parapija isz Tamaqua, Pa. ir 
atsibus Ketvergo vakara 29 
diena Mojaus, Antano Du- 
baucko saleje. Balius prasidės 
6 valanda vakare ir trauksis 
lig vėlybai nakties. Grajis 
pirmos klasos orkestrą ir visi 
kurie atsilankys turės linksma 
laika. Inžanga vyrams 35^. 
Moterems, merginoms ir vai
kam 15^.

Parsiduoda Salunas
Vienas isz puikiausiu salu

nu Mahanojuje. Randasi ant 
puikios ulyczios, apgyventas 
Lietuviais, Lenkais ir t. t. Ran 
da neperbrangi. Szitas salunas 
greit parsiduos todėl pasisku
binkite, kadangi kas pirmes
nis tas geresnis. Dasižinokite 
pas (J 4)

Juozas Mockaitis
330 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parsiduoda Namai.
Parsiduoda szitie namai 

Mahanoy City, Pa. 436-438 
W. Spruce St. 212 214 W 
Spruce St. 216-218 W. Spruce 
St. 605-607 W. Centre St 
Dasižinokite “Saules” ofise.

(J 1)
J^IETUVISZKASp1 OTOGRAFISTAf

M. VARZINSKAS 
205 E. Centre St., Mahanoy City, 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelusFotc 
grafijas isz mažių ir indeda in reimue

Indeda Fotografijas in Špilkas 
Kompasas ir t.t, Puikei nutraukiau ja 
Post-Kartos, Parduoda Ritimus ir 11

27m. SENAS LAIKBASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZE1NA K/S SEREDA BROOKLYN,N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paozios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA,
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA 
Metams ... $2.00. 
Pusei Metu - - $1.00. 
Užrubežin - - - $3.00.

Užsiraszyti galima visada 
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk lOo. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo azituom adresu

J.J.PAUKSZTIS&GO.
120-124 Grand St. Brooklyn. N.Y.

BURIA VYRAS!
Kuptura

Varicocele
Prapolus Pajėgas

Užtrucintas Kraujas 

Atima Jumis Vyriszkuma, 
Uukia Iszmintingas

Likia Sveikas!

DR. O'MALLEY, SPECIALISTAS.

Dr.O'MalIevf^^ UIlU IVIUIIUJ J Be peilo ir vaistu!
1 1 Iszraata j>er maneij u o a s t N“ud°ja"‘as ‘‘tmano ofise.

PRASARGA! Darbininkai katrie 
pas mane dirbo, gal sakyte kad jie 
žino mano methoda ir pagal ju gydo 
be operacijos, jie gal ir pamegžioja 
mano rasztus. Bet randasi tik 
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS 
ir naudojamas tik MANO OFISE.

Asz nepareinu jokiu gromatu lygoniu 
kadangi atsilankymas in mano ofisą 
parodysiu jumis kad turiu daugybe 
gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu 
pasaulės kurie tapo iszgydinti.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum 
30 metu daktaravimo Wilkes-Barre 
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2o. 
marke o ganai knygute apie Ruptura.

Mes perkam teip pigiai kaip ir 
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu 
galima pigiau pir kti ir jumis suezedi- 
nain pinigą parduodami pigiai negu

Suinan’s Mnhaiioy City, Shenandoah, 
Mt.Carmel, Landsford.

DYKAI ^3
Szitie Dubeltavi Rekorderei, ant 

vienos puses grajina muzike ant kitos 
puses dainuoja. Duosime dykai tiems 
kurie atsiszauks pas mus ir kurie turi 
Fonografus,
HOFFMAN BROS. v-

No. 6.

Nusipirkite bmu kėlėt' 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6
Geriausia Arielka Visan 

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ctis gausite ir visokii 
kitu gėrimu. Ateikyte daba 
priesz laika, duokite save 
orderi o bus jums pristatyt?

S. Norkewicz
*08 Wist Uihjant hi.

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

PRADEKYTE 
dėti Piningus 

in szita Banka 
ir mokekekite viso
kius mokesezius su 
Czekeis, tada turė
site rokunda kiek
vieno iszduoto dol
erio. Galima 
pradėt czedyt Lile 
kokiam laike.

Seniausia National Banka 
Schuylkill Paviete.

Polithania State Bank
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienmtele Lietuviszka Ranka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezediuimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. f* 1------ * - — ‘
prhkaitant kas puse melu. I’- 
ir šute kiam visokia** ••!«« b-'" 
reikalu ju • kreipk tęs

> UKU.1U.1. I I11U1UIU pinigus Hlivzt-U 1 u imu,
. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 

Parduodam Laivakortes ant visu liniįu ir geriausiu laivu 
keli n *'. Iszdirban visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai 
prie vieninteles Lietuviszkos Bankus virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad 

jau atzneau daugiau ne locniniku ne vir8zininku,ne darbiniku 
dabar“All Nations įlankoje ant 12-tos. gatves” ir kad 

atidariau ofisą mano naujoi vietoi
Kampas 22-nd. & Carson Streets

(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos) 
Reiknluosia medžiu kreiptis prie^savo seno pažistamo po 
tokiu adreso-

PAUL V. OB1ECLNAS
Cor. 22-nd. A Carson Sts; S.S. Pittsburgh, Pa.

Naujas Pavasarinis Tavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galėsite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Pavasario. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus gyriaus pirkti negu 
kitur.
Hkn fllriLn ( Pas mus dirba Lietuvaites.Mote l

Pora Auskariii, Špilka, Žiedas, Broiizoletka su 
puikiais akmenukais ir gvarantita grino aukso, bus duota, drauge 
su $100 dovana tiems kurie prisius tikra is*rit-zima žemiaus padėto 
pozelio ir jaigu pirks nog mus 4 lotus kurie parsiduoda po $50.00

ISZRISZIM AS ISZ 15
Sudekite numerius no 1 l:g ‘.Dangutėse kad skaitant iiz 
visu pusu iszeitu I gei 15. Kožna numeri variuojant, 
tik syki. Prisiuskite iszriszima ne vėliaus kaip už 15 
dienu. Yputums žeminus 18 metu ne vale imti dalybas 
iszriszime. Suraižykite aiszkei savo adresa. Prisiuskite 
tikra iszriszima, drauge praszy kite kad prisii stūmė ju
mis mapas su informacijoms kaip gauti dovana.
Mall Order Dept. S. 63 Park Row Room 1013

29 MOTERIŲ GRAŽYBES
Tikiai artistiszkus paveikslus 
gražiausiu moterių, mes siun
eziame uždarytame laiszke

B. AUTURI

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
Laivai plauke tiefog tarpe Rusijos 

ir Amerikos. Didžiausi, puikiausi 
ir greicziausi Rusiszki liuperaliszki 
Paeztavi, nauji dubeltavi szrubinei 
laivai.
liuKsia, 16,000 tonu. Kursk, 13,500 tonu.

< zur, 13.000 tonu.
In Kottcrdamu In y dienus lie persedimo. 

II dienu be persėdi m o in Lihata.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA 

$31.00 Treciios Klasos $33.00 
$46.00 Antros Klasos $50.00 
$65.00 Pirmos Klasos $75.00

Laivai Iszeina kas antra Subata.apie dau
giaus informacijos kreipkitės pas 
A.E.Johnson.General l’.Airt. 27 Broadway 
New York,N.Y. arba pas vietinius agentus

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

B RAGAŽINSKAS

Del Visokiu

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozin ant geriausia Laiva 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu 
piningas až žemiaase preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetima pininga paskirta siuntimai, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kaaoije, taigi meldžia visa Lietuvio 
atsilankitie arba atsiszaaktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Sa godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Pasilinksminimu
Reikalaujate GERU Gėrimu. 
Pirkite nog savo Tautieczio 
kuris teisingai jus užganedis. 
Atsiųskite adresa o gausite 
kataloga dykai.

Fr. Strawinskas
1807 Carion St., Pittsburg, Pa.1

Sziomis dienomis maso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniszlca ir Importita 
Galima gaut visokia Arielka,, Vynia 
Arako, Kimelio, Dzinia ir t. t 
Teipgi skambanozio Alaas ir Porterio 

Daokyte dabar orderi o bas^jumii 
pristatyta in namas,

54-56 N. Main St., 
Mahanoy City.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.

.---- :—? -. ■ '
Geriauscs ir didžiausias Bumai 

piningo iszlaimeja provoss nž p<. 
žeidimą kaaiklose, fabrikuose, ge|«. 
žinkeluose, laivoae ir t.t. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako u 
atmeta. Rodą duodu dykai,

Adresą vokite:

B.S.YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth,Pi. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS,

Garsiu Lletuilszkn-LenklsrkuVilili,

Kiekvienai Lietnvtezkas Sztominkii 
teipgi privalo užlaikyti visada muro 
puikias Lietnviszkas Gyduoles aro 
Sztoruose aut pardavimo, kad.num 
taulieczei reikalaudami galetujiM- 
pirkti ir nereikalauto isiduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Kztomiūiai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; pardtiokrto 
musu lyras Lieluviszkas Gyduolei, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No. 1..............................26c.
Egiutero No. 2..............................50c.
Zruijecznik.............25c., 60c. ir 11.00.
Gumbo Laszai...................  35c.
Meszkos Moslis.............. .............26c.
Tręjanka.......................................25c.
Liuimentas vaikams................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio...............25c
Liepiu Baisumas........................ 25c,
Anty-Lakson del vaiku............ 25c.
Milteliai vaikams nuo Kinnelio..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.......................25c.
Ugn i atrankia...................  25c.
Skilvio Laszai............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios...................-....... 76c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumalyimo $3.50. 
t lyd. del nematinio Pilvo..........50c.
Milteliai apetabdymui Galvoe

skaudėjimo.............................. 10c.
Laszai nuo Dantų......................10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų..........................................25c.
Geležinis sudrutiutojassveikatos 50c. 
Vaistas nuo Pa pauto................15c.
Gyd. nuo Grippo....................$1.25,
Plauku apsaugotojas.................50c.
Muilas del Plauku................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų............... 35c.
Rožes Balsamas......................... 25c.
Kinder Balsamas.......................25c.
Bobriaus Laszai........................ 50c.
Szvelnintojas............................... 36c.
Kraujo valytojas..................... $2.00.
Nervu Ramintojas.......... ....... $LOO,
Egzema arba odos uždegimu

pas Vaikus...........................$L25.
Pleisteris (Kasztavolo)............. 26c.
Pomada Plaukams.......... ........... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise..... 25c
Gyduoles nuo Kiemens....... . ...... 50c
Vengriszkas Taisytojas ūsu-... .16c. 
Inkstu Vaistas..... '........ 25c. ir $1.00,
Akines Dulkeles...........-..............25c
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

al>elnai skausmo ir skarbutifl $1.25, 
Gyd. nuo Parku ir Niežu....... $2.00,
Gyd. nuo Dedervines...............$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

1 -1 3
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Naulas Iszradlmas 
Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pate 
iszsigydyti be daktaro visokias ligų 

Plauku puolimą ir užsiau^inima, 
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas J 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 
Nuo Komu užtrinu tik 10c. Mm 
turime apie puse milijono laiszku R 
padekavonenfs nuo žmonių visokiu 
tautyseziu. Raszykite tuojaus ut 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Go.
B’dway & So. 8-lk Brooklyn.!!.

‘APSZVIETA’ m < ksliszkai Istoriška Knyga 

palytinti daug isz Lietuviu praeitM 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780 puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10o- 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St„ Phila. Pi.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
J^TETUVISZKA JLJ OTELI

JUOZAS OK1NSKAS
(LOC'N ĮNINKĄS)

N. East Cor. 13-th. Ir Callowtiill Streets.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

W. TRASKAUCKAS
PI KM UTINIS LI ETUVISŽKA84-GRABORIUS^
Laidoja Kunus Numirusiu. PafFnilc 

Rigin us ir Vežimus del Pasivažinvb’iro. 
Krausto Daigius ir L L Viską atlieka kl 
nogeriause ir puikiause. Su virsi mineln 
reikalais kreipkitės pas jin o busite vi'fBi 
užganėdintais.
620 W. Centre St., Mabansj City, Fa
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Į&yJSIOENE

Art METAI iszdavystes .aikrasz- 
X J ežio “Saules!” Kiek tai vargo, 

sunkenybes, persekiojimo iri 
visokiu nesmagumu panesze per 
taji laika laikrasztis “Saule”, ku
ri be paliovos szviecze del visu Lie
tuviu Amerike! Su džiaugsmu ap- 
vaiksztinejame taji sidabrini jnbi- 
lęiu, nore troszko isz szirdies su
laukti teip svarbios dienos a. a. Da
inininkas T. Boczkauskas uždetojas 
laikraszczio “Saules, bet Dievas ki
taip surėdė, palikdamas jojo inpe-’ 
džius idant po jo mirtei neužtemtu 
“Saule”.

Žiūrėdamas ant paveikslo savo 
tėvelio ir raszydamas szi straipsni, 
atsidusau ir pamislinau: liūdna, 
kad szendien ne esmi su mumis, ap- 
vaiksztynet teip svarbia diena del 
mus, kurioje tai dienoje linksmina
mės isz pasisekimo “Saules” jog po 
tavo mirtei nepražuvo, jog ink^K 
pei dvase tavo in mane idant gate— 
tau ir ant tolinus tarnauti Lietu
viams po tavo mirtei, kaipo tu tar
navai be paliovos per 24 metus del 
labo savo tautiecziu. Atsimindamas 
vargus kokius turėjome isz pra
džios, gaila, kad szendien negali 
pasinaudot isz vaisiu savo sunkaus 
darbo ir džiaugtis drauge su mumis. 
Bet norints szendien nesiranda ta
vęs ant szios pasaulės, pildysim no
ringai— su pasiszventimu tavo no
rus kada mirdamas kalbėjai: “VaU 
kėlei, neduokyt “Saulei pražūt!”— 
Teip, pildysim tavo paskutini pa
liepimą, kaip tasai jenerolas pul
damas ant pieniaus kares paszanke 
iii savo kareivius: “Vaikai, nepasi 
duokyt! pakelkyt vėliava muso, ka 
riaukyt lyg paskutinio laszo kratų 
jo, neduokyt nevidonams pergalei 
jus! ’’Panaszei ir mes pildysim norą 
tavo, kada puolei ant pleciaus sun 
kaus darbszavimo del labo savo 
tautiecziu— del kuriu dirbai lyg 
smert, paaukaudamas savo gyvaste!

“Saule” savo keliu eis ir tolinus 
ir stengsimės kiek iszgalesime pa
laikyti laikraszti toi dvasioi kokioi 
ja paliko neatgailetinas buvusia jos 
uždetojas a. a. D. T. Boczkauskas. 
Su Dievo pagialba ir gerbiamu 
skaitytoju parėmimu, stengsimės 
darba varyti tolinus, nedarant laik
raszczio partiviszkos pakraipos vien 
paszvensdami ji tarnavimui visuo
menes reikalams teip, kaip lyg 
sziol jis tarnavo.

Pirmas numaras “Saules” isze- 
jo 27 Liepos, 1888 mete, tamsiame 
ir anksztame sklepelije, o dirbo 
pats iszduotuojas su pagialba su 
naus 13 metu Franeiszku ir dukte- 
ries 15 metu Ludvikos. Ka daryti 
pradže buvo sunki,— pradėjus rei
kė varyti. Ir teip silpnu žingsniu 
yremes tolyn. Netrukus, gal in pu
santrų metu, atsirado keletas nevi
donu, kurie paleido szturma ant 
“Saules” ir per du metus turėjome 
galetis su nevidonais, bet truko ga
lybe nevidonu, nes vienas jau senei 
po žeme o kiti už tai turėjo nema
žai ergelio ir bausme nuo Dievo už 
toki pasielgimą. “Nustume galin
gus nuo sosto, o nužemintus isz 
augsztino” (Lukoszius 1 ). “Saule” 
neužteme, pradėjo galop dydintis o 
nuo 1896 meto, jau drukarne likos 
patalpyta savo locnam name. In 
meta laiko (1897) likomės paszauk- 
ti per “prietelius” priesz suda Su 
vienitu Steitu, bet ir tame Dievas 
pribuvo mums m pagialba, o ant 
ko pasibaigė, tai del visu Lietuviu 
žinoma. Nuo to laiko dydesne lai
me Dievo pasirodė ir jau ant tiek 
medegiszkai pajėgu pribuvo, jog 
drasei galėjome pradėti iszdavinet 
laikraszti du kartu ant nedėlios,— 
utarninke ir petnyczioje,—ir mėne
sini laikrasateli “Linksma Valan
da”.

Szendien drukarne locname na
me, yra puikei intaisyta, turi eztant 
visokes maszinas elektriku varomas 
ir ta viską, kas yra reikalingu del 
drukarnes.

Nedarome jokio apvaikszczioji- 
rao ir netriubijeme per laikraszti 
apie jubileju 25 metu iszdavystes,

tikumoje taja dienele praleidome 
o su džiaugsmu, jog per ta keliole- 
ka metu be pertraukos ir s veikalo- 
je tolinus dirbame del garbes Dievo 
ir Broliu Lietuviu.

Tebyriais iszduotojeis laikrasz
czio “Saules” yra: naszle I). T. 
Boczkauskiene, Vladislovas D. 

. Boczkauskas ir Viktoris L. Bocz
kauskas o redaktorium po mirtei

a. D. T. Boczkausko likosi vi 
iįtaus^ sūnus Franciszkus W. S.

' Boczkauskas (neprigulintis in kom- 
* panije).

Ar daug iszdaveju lietuviszku 
laikraszcziu szendien randasi, kuriu 
vaikai apyms iszdšvystes po ju 
mirtei ir ves pasekmingai bizni?

Franciszkus W. $. Boczkauskas

TWENTY FIVE YEARS.
By F. W. S. Boczkowski Editor

Twenty five years! A quarter of 
a century! Such is the age of the 
Lithuanian Semi-weekly “Saule” 
(The Sun)

Twenty-five years ago we had 
just one Lithuanian weekly paper 
in the United States.

D. T. Boczkowski now deceased 
feeling the necessity of the people, 
founded in 1888 the “Saule” whose 
aim being always to educate and 
enlighten his countrymen— mostly 
workingmen— in the U. S. so as to 
make them the best and freedom 
loving citizens.

Being editor of the “Vienybe 
Lietuvninku” the only paper pub
lished in the United States at that 
time in the Lithuanian language at 
Plymouth, Pa. after gaining expe
rience, in the matter of what the 
Lithuanian people needed and 
liked most, D. T. Boczkowski 
conceived the idea of publishing 
the “Saule”.

With a small capital he went in
to the enterprise— heart and soul, 
and started the “Saule” with his 
two small children.

After untold privation, exertion, 
persistance and perseverance, work
ing almost day and night, he suc
ceeded within several years in brin
ging the paper to a paying basis.

Thereafter the paper was increas
ed in size and to a semi-weekly in 
1902, and through hard work, 
energy and ability, of the founder 
and due to the honest, educational 
and fearless policy of the paper, 
the “Saule” gained ground year by 
year, not withstanding sporadic, 
sometimes quite energetic opposi
tion from the clergy.

The first home of the “Saule” 
was in a little basement at the cor
ner of Pine ant B. streets. In 1896 
it was moved to a larger building 
on Spruce street and then to South 
alley.

February 25, 1909 after a long 
illness, D. T. Boczkowski departed 
from this earth to the sorrow of his 
thousands of readers, friends and 
family. Even to his last moments 
he declined to lay down his pen 
and practicaly died in harness as 
a Veteran editor and publisher of 
the “Saule”. To-day he is lamen
ted by all the Lithuanians in the 
United States ant Europe.

The W. D. Boczkowski Co. pub
lishes and owns two papers: the 
“Saule” and a monthly periodical 
“Linksma Valanda” (Happy Hour) 
These papers have a large circula
tion all over the United States, and 
of course wield a strong influence 
among the Lithuanian people in 
this country especially the “Saule”.

The above facts will undoub
tedly convince the reader that the 
W. D. Boczkowski Co. is justified 
in feeling proud of the results of 
twenty-five year of strenious work. 
But the gratifying results arouse 
not only a feeling of pride within 
the hearts of the publishers and 
editor of the “Saule”, they are and

will be an encouragement for the 
future; they will be their beacon 
light, guiding them always on the 
path of honest endeavors, and of 
serving their people— the Lithua
nian people- the whole community, 
the whole public, and this our be
loved country, to the best of their 
ability.

To all the subscribers and adver
tisers— patrons and friends of the 
Semi-Weekly “Saule” (The Sun)- 
greetings and heartiest thanks.

W. I), Boczkowski Co.
Publishers.
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Gyvuok mums, “Saule” 
Suramin toj a!

Tankiai skaitant man laikraszti 
“Saule”, teko patirti, kad “Saule” 
sueina szimet dvideszimts penki 
metai kaip ji gyvuoja, kaip ja ne- 
užmirsztinos atminties lietuviu pio 
nierius D. T. Boczkauskas uždėjo. 
25 metai “Saules gyvavimo— tai 
nėra trumpas laikas, jei atsižvelgsi
me in tuo metini lietuviu susnudi- 
ina, koks pirm to Amerikoje tarpe 
musu broliu gyvavo. Reikėjo daug 
triūso in pastangų musu brolius 
pripratinti prie lietuviszkai spauz- 
dinto žodžio, reikėjo daug ko pa
kelti ir nukentėti. Tai mielai atliko 
visu Amerikos lietuviu gerbiamasis 
a. a. D. T. Boczkauskas, kuris už
dėjo lietuviu szvietimui “Saule”, ir 
visas laikas nenuilstancziai lietuviu 
naudai darbavosi. “Saulei” szian- 
die sukanka 25 metai gyvavimo, ar 
ba kitais žodžiais tarini— sidabri 
nis jubilejus. Man rodosi, isz lievisz- 
ku laikraszcziu Amerikoje senesnis 
už “Saule” bene bus tik žinomas. 
“V. L”. Bet ka reiszkia to laikrasz- 
czio senumas priesz “Saule”? Kuo
met “Saule” lie perstojimo ženge 
vienodu savo iszkalno pažymėtu 
keliu, tai “V. L.” nuolat savo plau
kus maine ir ant galo nei pati neži
no kuo pasiliko. Bet ne tame visas 
dalykas Asz turiu pripažinti ir 
pasakyti, kad “Saule” savo lietu
viu apszvietimu ir rupestimi apie 
lietuviu moraliszkuma tikrai užsi
tarnavo tikros lietuviu szvittejos ne 
mirtina varda, toki varda, kuris 
žmonijos ar tai tautos palieka per 
amžius atmintyj kaipo neiszdil 
domas ir retas pasaulyj atsitiki
mas. Kad suraszius visus “Saules” 
gerus darbus ir nuopelnus, ko 
kius ji yra atlikus per tuos 25 me
tus, užymtu labai daug laiko, 
bet dar daugiau vietos, todėl pasi 
ganedisiu tik su velijimais tam my
limiausiam mus laikraszcziui “Sau
le”, kuris darbuojasi nenuilstan
cziai iszeiviu naudai ir ne viena 
musu broli patraukia szalin nuo 
suklydimo, nuo prabangu ir viso 
kiu pelaimiu. Nes kokiame-gi ui 
tame laikrasztyj surasi tiek daug 
žingeidžių žinelių, pamokinaneziu 
ir rinitu skaitimeliu, puiku apysa
kėlių, arba juokeliu, kai kad ne 
1 Saulei” ?

“Saule”— tai lietuvio iszeivio su 
raminimas, tikras dvasios gaivini
mui szaltinis. Kiti lietuviszki laik- 
rasęcziai su savo kokia tai keista 
moderniszka raszyba musu pras- 
cziokeliams neprieinama, o kad ir 
prieinama, tai jie laikosi partijų, 
tam tikru, iszsvajotu ir niekados 
neinvykdomu pažvalgu. Gi “Sau
le” yra bepartyviszka, ji žengia vi
duriniu keliu, ji peikia, kas yra 
peiktino, ir giria, kas isztikro rei
kia pagirti. Juk tai skaiseziausias 
mus’i tautos veidrodis,_ku name at
spindi musu tautos prakilniausieji 
veikimai.

Sveikinu tatai “Saule” su 25 
metu sukaktuvėmis, velydamas jai 
kuodidžiausiojo tarp lietuviu iszsi- 
pletojimo. Tegul ne viena Ameri
koje lietuviszka grinezia neapsieina 
be “Saules”, tegu ja skaito dideli 
ir maži, jauni ir seni, ir velyju 
“Saulei” sulaukti ir iškilmingai

szvesti netik 50 metu sukaktuves, 
bet szimto metu, pusantro szimto ir 
daugiau. Teip-pat už “Saules” in- 
kurima vieszai pagerbiu jos uždė
tojo pelenus, nes jis, a. a. D. T. 
Boczkauskas, už lietuviu iszeiviu 
apszvietima niekados nesigailėjo 
savo sveikatos.

Gyvuok mums ant visados su da
bartiniu savo leidėjais, p-nu W. D. 
Boczkausku, Co. kurie ytin kaipo 
tikri lietuviai tevinainiai žengia ne 
nuilstaneziai velionio savo tėvelio 
pramintais takais, szviezdami musu 
brolius.

Ad multos anuos! P. P-tis.

Dydei Pagarbinimo Verta “Saule” ant 
25m. Sukaktuviu!

New York City. 9 Liepos 1913
Nors pas mane ateina apie 38 

kalbu laikrasžczei,— bet kaip tik 
gaunu “Saule”, tai pirmutinis laik- 
rasztis mano rankose, nes per 19 
metu skaitau “Saule” su atida— 
teip Ilgiai kaip ir kitus nepaniekin
damas laikraszczius. “Saule” yra 
labai užymanti, nes man bebūnant 
Mahanoy City, ir ten gyvenant apie 
16 metu atgal ir labai sutikime bu
vau su a. a. Boczkausku tėvu, nes 
tai buvo žmogus be jokio pasi- 
sziauszirao ir geriauses prietelis del 
visu— tai tokiu žmonių tik isz ke
liu tukstaneziu vienas atsiranda.

Mano nuomone yra jeigu žmo
gus yra su geriauseis jausmais ir 
gelbsti bedoje ir suteikė geriausius 
patarimus tai yra neužmirsztantis 
per amžius. Pertai tegul “Saule”, 
sulaukė ilgu metu ir szimtmetiniu 
(centurio) sukaktuviu “Saulei” su 
Boczkausku visa generacije, kad 
“Saule” nepaliautu iszejus ir su
teiktu Lietuviams greieziauses žy
nes; nes galiu atvirai priligint prie 
pirmos klasos laikraszcziu svetim- 
taueziu. Keletas dieniniu Anglisz- 
ku laikraszcziu tenka kožna diena 
peržiureti, tai žinių kitu kartu 
“Saulėje” pirmiaus Runa negu die- 
niniose Angliszkose laikraszcziose.

Pasilieku su savo visa famili- 
je gero velijentis “Saulei” ir visai 
Boczkausku familijei, ir vėlinu kad 
szimtai nauju skaitytoju pribūtu 
del “Saules”. Laikraszczei iszeina 
ne del mokinimo Astronomijos, 
Astroliogijos arba Burtu, arba Fi- 
lozofije ar Theologijos, etc. Tik 
iszleidžia laikraszczius del suteiki
mo vėliausiu žinių ir naudingu pa
tarimu del skaitytoju laikrasžczio.

Tokiu laikraszcziu yra “Sau
le”. Vėlinu kogeriausios kloties 
del “Saules” ir skaitytojems “Sau
les”, ir podraugei visiems Lietu
viams ant szios aszaru pakalnes; 
tegul už žydi sutikimas ir nuslink- 
sta tas prakeiktas užvydejimas vie
nas kitiems, po draug ir girtybe te
gul iszniksta; kada tas užstos tai 
Lietuvei pasikels ir tai bus lygus 
su apszviescziausioms tautoms.

Su didžiause pagarba del visu 
savo genezių Lietuviu.

J. M. Brundza.

_ ___  vjv

Lietuviu Susivienyjimas Amerikoje.

New York City, N. Y.
14 Liepos 1913 

Susilaukus apvaikščiojimo Jubi- 
lejaus šventes linkiu “Saulei” 
geriausiu pasekmių, idant šviestų 
musu žmonėms netik dienomis bet 
ir po sunkaus dieninio darbo 
vakarais.

A. B. STRIMAITIS
S. L. A. Sekretoris

Visiems skaitytojams, bendradar
biams, korespondentams ir priete- 
liams “Saules” siunezeme szirdinga 
pasveikinimą ir aeziu už suszelpi- 
ma ir gerus velinimus iezdavime ir 
susilaukime 25-metinio jubilejaus 
iždavystes “Saules”.

W. D. Boczkowski Co.
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Visi tie kurie pe
Iszduoda D

Lietuvoje kam j 
Del D rangy 

Kepures, Karum 
Su kokiu n< 

ir t.t., raszykite j 
Apsaugoji! Na

MUSU DRAP. 
ir Apredimu del 
aplaikeme visok 
szome ateiti ir 
užganedyti.

Žinios Vif
— Petnyczio pr 

na “papuoszimu vi 
nu kareiviu” ku: 
kariaudami už laie 
po.

— Jonas Sumai 
W. Pine uliczios Ii 
tas in ranka Prim: 
šia.

— Jurgis 'Mal 
savo szeimina iszk 
tuva kur ketina ai 
si likti.

— Parsiduoda 
ni daigtai. Dasi 
Mrs. Feely 314 E

— Red in go gel 
vela truki, July 
menesuose kuris < 
side 1:14 o sugriž 
ju ant 5:55.

— Atejnanti 
baigs moks’as 
School 123 stm 
tu randasi vaik 
muso tauticcziu 
D. T. Bcczkausk 
linskas, Elzbieta 
Jonas Bendinskai 
reviczius, Francis 
te, Juozas A. Rai 
pas Romanas, F 
niauckiute, M 
Jeva Ausevicziut 
Agnieszka Juode 
wardas Palokas. 
kus būrelis.

— Dr. M. J. 1 
tuviszkas medeci: 
gijos ligonbutes 
priima ligonius 
10 lig 12 ad. pri 
2 lig 4 popiet ir 
vakare. Kazui 
237 W. Center £

— Parsiduoda 
gie” (kericzas) | 
me. Dasižinoki 
giaus pas Dieter 
Centre St. p

SUENAND
f — Augustas i 
mina sudeda s 
kavone gyminen 
mama už pritar 
buvimą ant ez« 
dotuviu ju suna 
sandro, kuris Ii 
prie kasiklos pra

— Petnyczios 
do ligonbuti mil 
Katarina Miczt 
40 m. senumo, 
paliko vyra si 
No. 414 E. Cen

— Kuningas 
vikaras airisziu 
kos perkeltas in 
Philadelphijos.

Philadelph 
kuojenti darbiu 
ku skaitlije 5C 
$0 skebu kurie 
eavo szeimynas. 
pasirodė ant ui 
rei pradėjo in ji 
menais ir plitor 
dosi su jeis 20 ’ 
tas nesulaike ii 
Kelioleka ypa 
tos o septinis i 
rie yra: B. Rosi 
laski, Z. Moroz 
kis, J. Jegar 
Musline prasi 
ehington uliczii

“Saules” 25m Metyniam 
Jubilejui.

Su pasidydžiavimu reik pa
sigirti, kad laimingam periode
— dvideszimto amžiaus gyve
nu, kad ir tai amžius visokiu 
iszradymu ir augszcziausio isz- 
sitobulinimo yvairiu szaku 
mokslu pasauleje— pradedant 
nuo žagres, baigent, arba ta
riant yvairiausios ruoszies or 
laivius, kurie teip isztobulinti, 
kad žmogus pastoje netik viesz 
paežiu žemes bet ir oro;— nes 
oro pajėgas pasikinkęs ir sėdint 
orlaivije tukstanezius myliu 
nulėkė, kaip papraseziausiu 
budu su arkleis važiuoja ir net 
teip yra paprastu dalyku kad 
jau orlaiviu lekiojimas pastojo 
visai paprastu dalyku kaip 
Europoje teip ir Amerikoje— 
bet visam pasaulije.

Terp Lietuviu-gi periodo, 
gyvenimas ir labai svarbus, o 
tuom labiausia, kad Lietuviu 
tauta atsikėlė kaip isz apmari- 
nanezio miego— gal sakant 
geriau isz numirusiu. Kitaip 
negalima nesakyt, tauta juk 
be spaudos— tai kaip numiru
si, kuri eilių eiles metu buvo. 
Bet pasaulije nieko neyra amži 
no, viskas mainosi, keiseziausiu 
budu, nes kas pereitais metais 
buvo niekinama ir neapken- 
cziama, tai szimet yra jau 
gerbtinu ir augsztanama. Tai
gi vis pasmerktos tautos ant 
numirimo, tik vos per bertaini- 
ni szimtmeczio— laiko igi szen- 
dien mes turime apie 60 yvai
riu lietuviszku laikraszcziu, ži
noma atsiradusius paskutiniais 
metais, nėra reikalo garbint už 
nuopelnus, kurie yra gyme ne 
del budinimo Lietuviu ir pla
tinimo spaudos Lietuviszko žo 
džio, bet tik savo ypatiszkiems 
reikalams kaip paprastas biz
nis, bet tik ypatingai tie laik- 
raszczei ir. ju uždetojai verti 
neužmirsztanczios garbes, ku
rie platino apszvieta arba pra
tino žmones prie skaitymo, kad 
papratę arba iszmoke skaityt, 
galėtu mėginti ir pažinti kuom 
patis esą. Žmogus-gi tiesiok 
toi prasme žodžio, jagu nepa- 
žinsta pats save kuom esąs, nie 
kad negali laikyti save už ap- 
siszvietusi arba ateinanti prie 
supratimo.

Vienu isz svarbiausiu terp 
Lietuviu tuom pratintoju skai
tyt budinanezio isz amžinos už 
mirties, tai yra “Saule”, ku
riuos sulaukėme ir asz podraug 
su kitais szvensti 25 m. Jubi- 
leju— kuri per tiek laiko 
daug Lietuviams pasitarnavo
— ir lietuvystei.

Asz szvensdamas laikrasz- 
ezio “Saule” Jubileju, nema
žesni turiu džiaugsma, kaipo 
szveneziau mum garbingo rasz 
tininko ir tikiojo žodžio pras 
meje pono— arba kaip ji czi- 
kagiecziai vadino Dėdės Szer 
no Jubileju. “Saule” leido 
szviesos spindulius bet pratino 
skaityti net nemokanezius skai 
tyti o p. Szernas-gi aiszkino 
veikme ir ypatybes gamtos bei 
kitu mokslu savo skyrius lietu
viams, bet pasidekuojent “Sau
lei”, kad toji iszmokino ir pri
pratino žmonis prie skaitinio. 
J uk tai “Saule” yra ta visoga- 
linga ypatybe, kuri ir kitiems 
laikraszcziams skaitytoju pa
gamino. Labai daug muso tau 
tiszku veikėju yra tai buvę 
“Saules” mokiniai. Asz juos 
pažinstu, bet jie szedien rodos, 
kaip apuokai slapstosi nuo 
“Saules”, kuri jiem pirmutini 
szviesos spinduli suteikė.

Terp Lietuviu “Saule” tai 
pirmutini mokykla toke labai 
svarbe užduote yra atlikusi ir 
todėl kas gerbia mokykla ir 
mokslą, tas turi atyduoti gar
be “Saulei” ir jos szendieni- 
niam garbingam apvaikszczio- 
jime.

Rods tenka neviena tai kita 
“Saules”, auginti iszgirsti kad 
jisai sarmatiejesi “Saules” teip 
kaip Lietuvis grinorelis atvy
kęs Amerikon, užsidejas bal
ta apykakle ir juoda szvaika o 
savo vėliaus atvykusios mo- 
tyneles sarmatinasi, buk jau 
jisai in ponus iszejas ir tam pa 
nasziai sapaliojant, bet ka-gi 
apie toki iszgama galima pasa
kyt? Teip lygiai ir apie toki, 
kuris pirmiau garbino “Saule” i 
kuri jin mokino skaityti.

Uždetojas “Saules”, a. a. gar 
bingos atminties D. T. Bocz- 
kauskas, nemirsztanczios gar 
bingos atminties užsipelne, nes 
ne tik tukstanezius Lietuvius 
iszmokino ir pripratino prie 
skaitymo, bet teip-pat už tai, 
kad jisai “Saule” rede ir užlai 
ke gyva žmonių kalba; be 
abejones, ir lyg sziol ta pati 
kalba yra užlaikoma tik palie 
kant insakyma savo einiams.

Daugumas muso tautiecziu 
“pirmeiviu” o tokiais ir pir
meivius ir atbuleiviai ir kaip 
prūdo vanduo, kurie teip save 
tituluoje, užsipuldineje ant 
“Saules” už užlaikima gyvos 
Lietuviu kalbos, esą “kodėl 
neesti musu nunus ir nauja to
bula Lietuviszka kalba. Na 
kaip paminėti isztobulino lie
tuviszka kalba palikezia ne 
“pirmeiviams” bet filologams 
sprensti, kadangi muso “pirm
eiviai” teip sudarkė lietuvisz- 
ka kalba, jog per meta laiko, 
tulus žodžius net trejopai per
vadina o galiausiai sugryžta 
žmonių kalbos vartojimo. Ži
noma, jie teip kalba skaityto 
jams ju laikraszcziu prikanki
na su nuolatos nukaltais nau- 
jeis žodžiais o paskui tuos vėl 
su kitais pakeieziant.

Ar nebjauriojimas ir tyczio 
jimasi yra isz kalbos, kaip ve 
paveikslan price, szimet sena 
žodi vartoja cienia, jau kita 
meta kaina o treczia meta ta 
pati apmainia ant kainos ir 
daug tokiu bei panasziai ne 
mielaszirdingai iszdarkoma.

Bet kokie tie musu “pirmei 
viai” stebetini net ir perdaug 
kvaili, jog veda net labai 
karszta agitacije, kad užlaiky
ti prusiszkai— Lietuviszka 
kalba ir ilgiausius straipsnius 
prirasze teip-pat delei dzu 
kiszkos— lietuviszkos tarmes, 
net tam tykslui jau ir stengama 
si uždėti dzukiszkai— lietuvisz 
ka laikraszti. Tai-gi ar ne 
paika ir juokinga užsipuldine 
ti ant “Saules”, kad toji spau- 
dina ir užlaiko “gyva Lietuviu 
kalba” vartojama Naumies 
ežio, Vilkaviszkiu, Marianpo 
les ir isz dalies Kalvarijos o 
teip-gi Kauno pavietu ir gu 
bernijos?!

Nejaugi jums pirmeiviams 
rupinu maryti “Saule” o pas
kui verkti, agituoti ir gaivinti 
ta, ka dabar “Saule” atlieka. 
Stebetini tie mum pirmeiviai 
teip kaip ajriszkos žliumbęs 
prie numirėlio pasamdytos bo 
bos— raudos. Paveikslan be e- 
sant tūliems suvargusiems ligos 
esanezius lietuviszkiems rasz- 
tininkams, tai nors ir szaukesi 
nuo Lietuviu pagialbos, pirm
eiviai buvo kurti, bet kaip nu 
mirė delei bado džiovos, tai 
mum pirmeiviai veiksniai teip 
garbino ir bliovė da arsziau 
negu ajriszkos pasamdytos 
žliumbęs— verksnes bobos 
gailint. Paskutiniais metais 
tas pats dedasi su p. Jovaru 
(Lietuviu, pripažintu poetu) 
kuris meldže pagialbos ant 
maisto, kad galėtu atsigriebti, 
gyventi ir pinti eilių vainyka 
lietuviszkoje kalboje, bet mu
su “pirmeiviai” vietoje pada
ryti ko praszantis meldže ir 
be ko negales ylgiau gyventi, 
tai užsiėmė jeszma kaip drožti 
žada nupirkti farma. Žinoma, 
kaip p. Jovarui, tiek sapnuoja
ma farma pagialbes sveikatai ir 
gyvaseziui kaip numirėliui pa
mokslas; bet tik luktelkim, 
tegul tik Jovaras užverezia ko
jas, tai pasipildys spiegintesni 
žliumbejimai negu ajriszkos 
žliumbęs.

Teip tai “pirmeiviai” veike 
ant labo lietuviszkos tautos ir 
prie mažiausios progos lietu
vystes pilioriais nepamirszta 
pasivadinti.

Mano szirdingiausiu linkėji
mu yra, kad “Saule” ir toliaus 
butu spaudoma kaip lyg szio 
lei gyva lietuviszka kalba, ku 
riai ant szios garbingos 25 m. 
Jubilejaus szventes ir toliau 
linkiu, kad gyventu teip ylgai, 
kaip saule ant dangaus savo 
szviesus spindulius žmonijai 
suteiks, szi'dant savo malonu 
mu ir apdovanojant gamtos 
vaiseis, ka mes tik turime, tai 
paeina nuo “Saules”.

Lietuvei nebūkit kaip tas 
Mukeriu kuningas, kuris savo 
klausytojams nuolatos kalbė
jo, buk todėl žmones ant že
mes yra nelaimingi ir atsitinka 
yvairios nelaimes, kad pasau
leje nevisi žmones yra mukę- 
riais. Lig sziol pas mus tokiu 
kuningu buvo ir yra per daug, 
kurie po “Saules” szviesa ne
rimsta ant žemes ir neiszsiten 
ka. Jonas Naujokas,

Philadelphia.

Laiminga gamta kad Saulele szviiczia,
Visoki givunai Josios spindulius kveczia,

O musu žeme Saulele susiedka,
Abdovanota per Saulele lieka.

Visokeis gyvūnais ir augmenemis,
Kuriei naudingi visiemi žmonėmis,

Visi žmonelei Saulele godoje,
O jaunos mergeles dainom apdainnoje.

Siratos naszlaiczei vadin ju motinėlė,
Kaip del ju meili szvesioji Saulele, 

Ir piemenėlei bandas ganidami.
Daugiaašei žiuri in giedi a Saulele.

Katra dienele tik buna giedresne,
Tai jau ana buna del juju linksmesne,

Maudosi prausės ir czfttije kuua,
Ir toi dienele jiems sveikesne buna.

Saulute tikra turi savo kelia,
- Kuri pats Dievas del jiosios paskire,
Ir to kelelio jia visada prisilaiko,

No jo debesius ir miglas nuvaiko.
Kaip tik saulute, miglas pamato,

Tai su spinduleis anas ir bado,
Niekas priesz jaja negali statitis,

Ir ligeis su jaja save vadintis,
Ba ji motina ira visos gamtos,

Ta pripažista visi siratos,
Dievas saulute del gamtos sutvėrė,

Ir anai kele augsztibei paskire.
Kad visi kūnai galėtu matiti,

Ir su linksmumais Dieva garbiti,
Ta pripažista musu nuomones,

Kad Ji garbina gamta ir žmones,
Szv. atminties Dominikas T. Boczkauskas,

Buvo nuomoningas tikras lietuvnikas,
Gamtiszka Saule teip gerai milejo,

Kad po jos vardu laikraszti iszleidinejo.
Ir susilaukė 25-kiu metu sidabrinio jubilejaus,

Per darbavima to lietuviszko geradejaus,
Gaila kad szito Jubilavo N-ro pamatit negali,

Ba jau 4-tas metelis kaip silsisi po žemele.
O gamtos Saulele jo kapeli szvieczia,

Ir skaititojus laikrasczio atlankiti kvieczia,
Kad sukalbėtu trumpa poterėli,

Ir pasodintu kvepenti kvietkeli.
Tegul jo darbai lieka užrasziti,

No visu lietuviu buna pagodoti,
Laikraszti “Saule” visi mes skaitikim,

O redaktoriui linksmu pajėgu velikim,
Kad sulauktu auksini jubileju,

Ir butu geru vadovu lietuviu.
Franciszkus Maksimaviczius.

Senas Prietelis ir Ben
dradarbis “Saules”

T. Astramskas atvykęs Ame
rikon 1886 m. Apsistojas Sze 
nadorij dirbdama anglekasyk 
lose, buvo korespodentu “Vie
nybes L.” toliaus “Saules” ten 
sutvėrė tautiszka pirma drau
gyste po vardu Olgerdo, kuo
pa “Lietuviu Mokslo draugys
tes”, pirmuoju buvo tarp 4-riu 
draugu tvėrėju Szv. Jurgio 
lietuviszkos parapijos Szena- 
dorij, surankiojo žinias isz gy
venimo pirmutiniu atejunu lie 
tuviu apielinken Szenadorio, 
Gilbertono, Jaksino ir t. t. pa 
rasze visus tuos nusidavimus 
pagal praszyma a. a. kun. 
Abromaiczio, kurie tapo sudė
ti in pabažnytini kampini ak
meni su paraezais kunigu bu
vusiu ant to akmens paszven- 
tinimo.

Per du metu Szenadorij lei
do nedelini laikraszti “Garsa”. 
Isz Szenadorio nuvyko in Mi 
nersville, Pa. ten sutvėrė drau-j

gystelia Želmuo ir Labdarin
ga. Jisai pirmas atjautes szel- 
pima Lietuvos jaunuomenes, 
sužadino tvert “Tėvynės myle 
toju draugyste” kuri gyvuoja 
ir dabar. Minersvillei gyven
dama tapo iszrinktas Susivie 
nyjimo L. A. centr sekreto 
riumi kuriuomi iszbuvo 6 me 
tus. Būdamas sekretoriumi tapo 
isz Minersvilles perkeltas in 
Plymoutha prie organo S. L. 
A. “Tėvynės” kur buvo san- 
darbininku prie kun J. Žilins
ko redagavimo; isz Plymoutho 
tapo perkeltas in Philadelphia 
prie “Tėvynės” kuria anuomet 
perkele teip-gi Philadelphijon.

Philadelphijoj gyvendama 
surankiojo žinias isz gyvenimo 
ir nusidavimu susivienyjimo 
Lietuviu Amerikoj, kurios da
bar eina per “Tėvynė” kaipo 
Istorija S. L. A. Nuo seniai 
buvo prietelysteje su a. a. Da- 
mininku Boczkausku ir san- 
darbininkavo “Saulei” ir da
bar sandarbininkauja kaipo 
laikraszeziui praszcziokeliu 
žmonių. T. Astramskas buvo 
pirmu užmanytojum steigimo 
prie S. L. A. Prieglaudos na
mo su Kolionija. Sziadien ji
sai gyvendama Philadelphijoj, 
turėdamas locna Jabsine dru- 
karnia, padovanojo 200 knygų 
naudai prieglaudos Namo su 
kolionija.

“SAVIZROLAS”
Juokingas

Apraszymas^B|i|i7®
45 pu. 6x9 col. dyduw. Preke 15c.

W. D. Boolewxki-Co. Mxhxooy Gly, P

Szendien pasakysiu oracije isz 
savo gyvenimo.

O kad ir man dekavojet vyrai, 
Ka tarnauju del jus szczirai,1 
Už tai aeziu jum sakau, 
Kad del jus asz patikau.

Bus atmintis aut visados, 
Niekad neturėsite gedąs, 
Už gera niekados nebarsiu, 
Ir ko teisingiausia tarnausiu. 

Paklausikyt mano gymimo, 
Del gero jus atmininio, 
Asz esiu gymias tėvynei Lie

tuvei,
Ir užaugins toi paczioi

Prie savo vargingo tėvelio, 
Kuris n.eturejo savo namelio, 
Del kitu per dienas tarnavo, 
Pakol dangui vieta gavo.

Kada jau netekau savo gera- 
dėjo, 

Tai man greita noras užėjo, 
Kad po svietą pavandravot, 
Ir sau vietos pasijieszkot.

Pirmiausia pasidaviau in 
vaiska,

Kad pas ciesorių nžsitarnaut 
loska,

Asz buvau jo geras Žalnie
rius,

Milejo mane kožnas aficie- 
rius.

Kada penkis metus isztarna- 
vau,

General lietenanto czina gavau, 
Jau tada buvau kamandieras, 
Guodojo mane prastas žalnieris 

Viena diena ciesorius raszo, 
Ir mane in Petersburga pra- 

szo;
Asz tuojaus pas ji nuvažia

vau,
Ir staczei in palociu nuėjau. 

Atydaviau garbe, kaip prigu
lėjo, 

Ir prisakimo laukti reikėjo, 
Iszgirdau: gospodiu Taradaika 
Na tebie karoszaja vodka.

Iszgeriau, carui padekavojau, 
Ir kaip striuna stovėjau, 
Caras in mane linksniai žiu

rėjo,
Ir teip in mane prakalbėjo: 

Gospodyn leitenant Taradaika, 
Litva supažinti su Rosije 

reike, 
Nepavelinsiu lietuviszkai dru- 

kuot,
Tai greit turės lietuvei pasi- 

d uot.
Tu eisi in Vilniaus miestą, 
Tau visa vale bus pavesta, 
Kas prisakimo nenorės klau 

syti,
Tai in Siberije galėsi iszva- 

jyti.
Asz atsakiau: Juso ciesoriszka 

didybe.
Duokyt Lietuvai luosybe, 
Neatimkit nuo jin spaudos, 
Ba isz to neturėsite naudos.

Tie mano žodžiai, carui ne
tiko,

Jis ant manes baisei užpyko, 
Tik barzdele rustai pakratė, 
Ir nuo tarnystes mane at

statė.
Patrotijau služba leitenanto, 
Netekau su galonais palto, 
Nieko daugiau negalėjau da

ryt.
Kaip tik su caru persiskyrt. 

Iszejau be czino jenerolo, 
O nusipirkau olsteri bajoro, 
Po tam pristojau pas kle

boną, 
Vargamistros turėjau duona.

Klebonas labai mane milejo, 
Bet mažai in mane kalbėjo, 
Datyriau nuo jo geradeyste(!?) 
Ir pamaeziau jo godulyste.

Ir ant kito meto dudoriu 
nelikau,

In Amerika su kitais atvi- 
kau,

Pasitikęs meisteii asz pasi- 
praszi.au,

Už reporti prie “Saules” 
prisirasziau.

Prižadėjau naujenas suteikt, 
Ir kas daro blogai papeikt, 
Kad vienas bobų negalėjau ap- 

malszyt, 
Turėjau Baltruviene in pagial- 

ba paymt, 
Jiai pavedžiau moteriszka 

lyti.
Ir liepiau joms gerai sutai

kinti, 
Katra nenorės pasiduoti, 
Galėsi su koeziolu suduoti.

Teisybe, boba labai pavidi, 
Tai koeziolo nesigaili, 
Katra tik neposzali jos, 
Tai jau tai nedovanos, b

Net mane pati juok« yma, 
Kaip ji su boboms užsiyma, 
Kartais noretau su vyrais 

pasikalbetie,
Tai jin man liepe namie sė

di tie.
Su bobų naujienom užyma 

vieta,
Visur landžioji po visa svietą, 
Po visas apigardas traukos, 
Neiszleidže koezelo isz rankos.

Visada užpykus ir susirau
kus,

Kad isz motoriu ne turi pa
tiekus, 

Asz kaip galiu starojus, 
Ir pats sau kieravojus.

Kad “faier” negautai!,
Ir vietos nepaterotau, 
Ba tiktai penktas metas, 
Kaip su jaunu meisteriu pa

pratęs.
Kartais galėtu inane atstatyt 
In mano vieta Icku pastatyt, 
Tai matot vyruezei mano 

gyvenimą, 
Kalbėtis ant szedien bus 

gana.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra i uždeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigooka isz Egipto 

RUBINĄ KULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T.B.

Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...
Ai ba atidengimas paslaj>eztn ateities

—su paginiba Kaziru—
Pagal flarsingiauai Chaldiaskn

Persiszkii, (Jraikiszkii, Arabišku ir
Uigoniszku Burtininku.

Preke — POo.

Brisinskite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paczta.
Ka-ztiis nusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
520.522 W.S.«lk Al; H.kii., Cil,V,

iTananevigz Savings I
BANK !
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
DEJE

DUODA čekiu knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge- 
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekiu šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namu ir lotu Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ju pinįgus pa

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišku ir amerikoniš

kus ant rusku, teippat ir pinįgus visu kitu viešpatysčių. 
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir t. t.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

š

TAI SENIAUSI IR TURTINGIAUSI
AMERIKOS LIETUVIŲ PAŠALPINE DRAUGIJA

ĮSTEIGTA 1886 M.
Moka pašalpą ligoje po $6.00 sevaitčje ir 

turi keturis pomirtines apsaugos laipsnius: 
$150.00, $300.00, $600.00 ir 1000.00.

Kiekvieno lietuvio privalumu yra defies prie tos Organizacijos.
Iki 1 d. Sausio 1913 metų Susivieniiimas 

išmokėjo: našlėms ir našlaičiams pomirtinių 
pašalpų — $72.469.33. Lietuvių apšvietos 
ir kultūros reikalams—$8.651.82. S.L.A. 
turtas išneša (1 d. Sausio 1913 m.) $52.517.97.

Tuojaus prisirašyk prie gyvuojančios tavo mieste S.L.A. 
kuopos. Jaigu kuopos nesiranda, klausk informacijų pas Cen
tro Sekretorių žemiaus paduotu adresu, o gausi paaiškinimus 
kaip suorganizuoti kuopą.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 3O-th St. - New York, N. Y.

praszi.au


“Saules” Jubilejui.
Prisiųsta Senio T. Astramsko.
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“Auszra” su savo gražiais 
straipsneliais nors žiūrint nese
niai t. y. priesz 30 metu girnų 
si, sziadien tartum nuo visu lie 
tuviu pasislėpusi, niekur jau 
nepasirodo, niekam jau ne- 
kuszdena savo malonumo lie- 
tuviszkais žodžiais apie tautos 
budinima. Isz užkampio tyloje 
gnlinczin lapu “Auszros” kele 
tas žodeliu:

“Auszros” sandarbininkas 
apraszj damas Ragainės kapi 
nyno ir paminklu gražuma 
sztai kaip jausmingas eilias 
sudėjo.
Troptais ir valtimis Niamnnas

z Si
M
lANEVIČIASn

Slenka pakiiauszems žiūrint 
rodosi lėtas,

Vasara irk'ais duod save rai
kyti,

O žiema ledo paneziais aura 
kinti;

Nepuczias, neuž’ ir rodos pa 
karnas,

Nedrąsus; tykus, kaip kalėji
me tarnas;

Bet žiūrėk in ji, kaip ledas 
suskylo,

Ir begk, kaip gali, nes jau 
nnlžins kyla,

Pažines, kas jam skriauda pa 
dare,

Apmaudą gieždams, nastrus 
atidarė;

Begdams kriokiau butu žveju 
laužo,

Valtis ir toju savo paneziais 
daužo;

Jau ne tas Niamuns, ka plan 
ke isz lėto,

Jau vilnis savo, visur smarkiai 
meto;

Ir kad piktume nesusilaikytu,
Tuo visa svietą ūmai isznai 

kytu;
Bet ne ant ilgo jo narsumas pa 

tenka,
Greit atsilaidžia, ir vėl lėtai 

slenka. . . .
Lietuvis ir Niamun’s vienokio 

mat budo,
Lig tartum, gamta viens kita
• apguldo.

(S. Norkus.) 
(“Auszra” 279 puslap. 1884 m)

Apt a. a. D. T. BoczKausRo Kapo

NULENKIM galvas priesz didvyrio kapa, 
Kur ramiai ilsis Lietuviu szvietejas, 
Visi suklaupė drauge pasimelskim—- 
Nes Jis iszeiviu buvo geradejas.

Jisai iszeivius lyg vaikus tėvelis
Mokino, bare maloniais žodeliais,
Jisai tam tikslui padej’ daug sveikatos, 
Jam buvo niekis vargai ir vargeliai.

Jo “Saule” szvieczia po szia visa szali. . .
Manau, nerastum ne vienos grinteles,
Kur jos nebutu ir ja nesidžiaugtu,
Kam negaivintu sopanezios szirdeles.

“Linksma Valanda” ir placziai prigijus 
Szirdyse musu broliu iszeiveliu— 
Visi ja džiaugias, skaito atsidėję, 
Ir nesigaili už ja skatikėliu.

*

Nulenkim galvas priesz szvietejo kapa, 
Nes Jis iszeivius skaityt iszmokino, 
Už tai tik vienam Jamjam yra garbe! 
Amžina dėka! Kas-gi to nežino.

Jei ne velionieš pastangos '.r trusas, 
Musu broliukai ir Ivgsziol vergautu; 
Nes nemokėtu skaityt ir raszyti, 
O juk be mokslo nei darbu negautu.

Acziu veloniui, Jis praskynė kelia, 
Sziu dienu visiems musu laikrasztukams; 
Be jo pastangų lig sziol butu tamsu— 
Ir ta tamsybe but likus anūkams!

Jam turi būti lietuviai dėkingi, 
Ir kartas turi szi kapa atminti, 
Pravestu keliu in szviesybe žengti, 
Ir savo boeziu brangia kalba ginti. 

«• ■» «•
Nulenkim galvas prieszais dainiaus kapa, 

Nes Jis dainelėms mumis palinksmino, 
Jis dainas rasze, pats anas mylėjo — 
Ir mus ne viena dainuot iszmokino.

Jojo juokeliai ir taikios patarles, 
Dar ir sziandiena visus prajuokina: 
Jose yra mokslas ir iszmintis gili, 
Kaip reik gyventi— visus pamokina.

«• *
Ilsėkis musu, tautos geradeji!

Iszeiviu dirvoj, narsus darbininke!
Tegu bus lengva Tau szita žemele— 
Ir isz anapus grabo mus raminkie!

Ant tavo kapo tai giesta paukszteliai, 
Lai ta vietele lelijėles glosto. . . .
O mums, lietuviams, kapeli lankyti 
Tegul per amžius niekad ųenubosta. p. p.

Metavone už 
nepaklusnumą.

Diena 21 Lapkriczio 1776 
mete, grafiene Lamington isz- 
keli balių ant garbes garsingo 
Samuelio Jolinsono, dyilelei 
mokinto viro.

Ant tosios dienos, kad ge
riau paszlovint ta vira, supra- 
szi daug puikiu svecziu.

Visi susirinko ant paskirtos 
dienos ir valandos tiktai sto- 
kavo Jolinsono. Praėjo viena ir 
kita adyna, sveczes ne pribu 
na, Iszgeri arbata ir jau pra
dėjo skirstitis, sztai tarnas d no 
da žinia: Daktaras Samuelus 
Johnson.

Visi stebėjosi tuom pasiveli- 
irimu Jolinsono, nes da labinus 
stebėjosi, kada jin pamati. Bu

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sti. Plymooth.Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-LenkIszku Vaistu.

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS 

KRIMINALISZKAS 
AI’RASZIMAS

Verte D. T. ir F. W. BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
DALIS L
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Gaidys ir deimento 
grūdas.
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Aukauta musu atskalūnams, kurie 

savo kalba mina.

Viena karta gaidys su savo 
szeimyna 

Gaspadoriszkai sau krapszti 
nej’ meszlyna;

Ar grūdelio, kokio trupinio 
jieszkojo,

Ir atydžiai tvarkos szeimynoj 
dabojo.

Kad teip jis akyvai meszlyna 
akėjo

Sztai deimento grūdas szuksz- 
tuos suspindėjo.

“Ak, deimenta, tarė rast man 
atsitiko,

“Kur žmonėms auksztai teip 
prekint patiko;

“Bet keliais asz žmonių 
seksiu ju budo;

“Laimingesnis bueziau 
miežino grūdo,

“Nes reiketu suvis protą jau 
kibą prastoti,

“Kad ta menka sziukszla, 
teip didei guodoti.

“Kas isz jio spindimo?!. . . . 
Kad mieži raseziau,

“Tai sotesnio bueziau, kada 
ji sulescziau.”

Tardams teip, jis raeszlu užme 
te, pamynė

Ir vėl kaip pirma, krapsztesi 
meszlyne.

ne

isz

i VALANDOS

Sutratami 
Petnyčiomis 
rvto iki 1

SI IR

GTA 18861*' 

i ligoje po 05 
irtinės apsau“!t 
5600.00 ir 
MJfl li’llH* ,

69.33.

Su»lll3i)™/ 

prie gyvuoju**• 
nesiranda, kli«^f 
paduotu adrti* °

■imaltis,

Verti ant visad pažy
mėjimo senovės tūli 

katalikiszki kuningai.

Jachnovy- 
antro po 
17. szimt- 
daug turi-

Teip visuomet buna: 
mokshneziai giria,

Tai tnsztgalviai niekiu, nes to 
nepatyria.

Keaver. Vanagėlis.
(“Auszra 1885 m. puslap. 318)

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietnruzkai 

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6i9 coliu Dydumo.
PREKE $1.

Tik Ant Trnmpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

VV. D. BoczkowakLCo. 
Mahanoy City, Ea.

Isz senoviszku katalikiszku 
lietuviu kunigu, randama la
bai skupu skaitli kurie dirbo 
su pasiszventimu tikru labui 
žmonijos teip dvasizkais kaip 
ir kitais darbais, o kai kurie 
geros vales kunigai dirbo 
striopiai praeiteje, tai szian 
dien visiszkai užmirszti.

Isz Austrijos raszejas Sta
nislovas J urieviezius raszy 
dams abelnai apie atsižymėju
sias senovės žmones darbais, 
pažymi kad atsiženklino rasz- 
tais senovei Mikalojus Dauk 
sza, Kostantinas Szirvydas, 
ir Jonas Jaknaviczius kuni
gai. Szis paskutinis beveik jau 
užmirsztas. Raszejas sako:

Apie Joną Jaknavicziu, teip 
-gi isz lenkiszko 
cziumi vadinama, 
Szirvydo, garsinga 
meczio sakytoji, ne
me žinių, o ir tos iszymtos isz 
rasztu: 1) Rostovkio Stanisla
vo: “Litvanicarum Societatis 
Jesu historiarum provincialium 
pars prima. Wilnae 1768, ‘ fol.
2) Brovno Juozapo: “Bibliote 
ka pisarzow asystencyi pols 
kiej Towarzystwa Jezusowego, 
przeložyl zlacinskiego ks. WJ. 
Kiejnovski. Poznan 1862”., ir
3) Siarczynskio Pranciszkaus: 

. “Obraz vieku Zygmunta”; ku
rie trumpas žinutes apie ta vy 
ra paliko.

Jaknavyczius gyme Lietu- 
tuvoje 1589 ra., o 1609 m., tu
rėdamas 20 metu, instojo in 
Jezuvitu zokona. Per ilgus 
metus apsigyvenęs Vilniuje, 
pažinstamas jie buvo, kaipo 
garsingas lietuviszku dvasisz- 
ku pamokslu sakytojie ir pras
tu žmonių mokytojis. Del tu 
ju o ypaeziai del bednu ir var- 

I guoliu buvo labai mielaszir- 
j dingas. Tiems tai, ne tikt baž- 
nycziose bet taip gi kaimuose, 

’grinezioseo net ir ant keliu 
Dievo žodi sakydavo. Viluiu-

je del pagerinimo buvo varg 
dieniu insteige jis brolyste 
szvento Nikademo ir laike ma 
ro lygos, jisai ypaeziai dvasisz- 
kai tarnystai pasiszvente. Bu
vo jis taip-gi rektoriumi Sma- 
lensko bei Kražių kolegijose 
ir prophessu namo superioru 
Vilniuje. Pasimirė Vilniuje. 
11 balandžio 1668 m., turėda
mas arti 80 metu.

Rasze jis lietuviszkai ir len- 
kiszkai bet sunku dasižinoti, 
ar rasztai jo dar kur randami? 
Isz lietuviszkuju Jaknavy- 
cziaus veikalu, Rostovskis pa 
mena keturius su lotyniszkais 
antraszais:

1. “Libellus precatorius pro 
Sodalitate Vilnensi Corporis 
Christi, 1630”.

2. “Evangelia aucta in usum 
Contionatorum, 1637.”

3. “Contiones Catechisticae>
1638. ”

4. dnstitutiones et Canciones 
Sonciones Sodalitati S Isidori,
1639. ”

Brovn’as, tas paezias knin
gas, talpina, permaines ant 
galvius; ir teip:

1. “Libellus precatorius pro 
sodalitate compasionis Christi, 
1630.”

2. “Evangenlia ad usum 
praedicatorum, 1637.”

3. Conciones cathecheticae, 
1638.”

4. Regulae, cantilenaė et 
devotiones confraternitatie s. 
Isidori, 1639”; o kaipo penkta 
Jaknavycziaus lietuviszka vei
kalą pridėjo:

5. “Historia passionis Chris
ti punetatim animae devotae 
per 3 libros et capita-exposi- 
ta”. Varszavoje 1655m., in 12.

Siarczynskis pirmons ketu
rioms knygoms davė lenkiszkus 
antraszus; o tai:

1. “Naboženstvo dla bract 
wa Božego Ciala, w Wilnie 
1630”. .

2. “Ewangelie ku užyciu 
kaznodziejow, w Wilnie 1637

4. “Ustavvy i piesni na- 
božne bractva szw. Yzydora”.

Juszynskis*) kaipo szeszta 
kninga Jaknavicziaus paraszy- 
ta minovoja:

6. “Contillenae spirituales 
polcnice et lithuanice.”; 1668 
kuriai A. Jocheris (abraz bib- 
liogr. hist.— nr. 7046) davė len 
kiszka antrasza: “Piesni d\- 
chowne po polsku in po litew- 
sku przez Jana Jachnowicza 
S. J. 1660.”

Kiti rasztininkai apie penk
ta ir szeszta Jaknavycziaus 
kninga nei jokios žinios nepa 
liko.
Podvoloczyskuose 19. 5. 1893.

Stanislovas Jurjeviczius. 
(Apszvieta N. 13 1883 m.)

Moters ir ju veiklumai.
* Kausuosia raudasi 300,000 

moterių kuriuos turi tiesas bal
suoti.

* Amerike turi užsiėmimus 
3,000,000 moterių prie viso
kiu darbu o 2,000,000 prie na
miniu darbu.

* Parižiuje moteres pradėjo 
neszioti korsetus ant virszaus 
o szlebes tokes, jog galima ma 
tyti visa pavidala kojų.

* Dede Samas (Suv. Stei- 
tai) duoda užsiėmimą del 100,- 
000 moterių.

* Parapije “Szv. Traices’’ 
New Yorke, turi 366 namu 
ant kuriu turi valdže motere 
Emilije Dinviddie.

* Columbus, Ohio, vaikai 
lankantieje publikines mokslai 
nes, sudėjo in mokslaines paeze 
dūmo kassa $18,061, 21 praej- 
ta meta.

* Japonijos moteres, kada 
turi 25 metus, neszioje auksi
nes spilkutes;
plekmukais aukso; 
szukas isz prastu 
Czeverikus teip-pat 
persimainimu metu.

* Nesenei New Yorke atsi 
buvo katalikiszkoje bažnyczio 
je sufragiseziu susirinkimas po 
vadovysta kuningo.

30 baltos su 
40 metu 
luksztu.

maino su

M".. -

3. “Movy katechizmowe, 
1638.”

didelei. Diabnžei jojo purvi
ni ir apsnigia, buvo susitar- 
szia ant jojo. Pribuvias prisi
artino prie grafienes ir tari 
graudžei su tikumu:

— Druczei perpraszau po
nia, jog ne pribuvau ant laiko 
norint buvau prižadejas, jog 
pribusiu, užmirszau, jog szi va 
kara pripuoli diena 21 Lap
kriczio. Toji diena del manes 
didelei svarbi ir kas metas asz 
taje diena apvaikszczioju — 
sumetavonia (su pakuta). Tuo 
jaus ponai apsakysiu, ka ženk 
liną mano žodžei, tegul tasai 
skaudus iszpažinimas bus del 
manes ant didesnio nužemini
mą.

Visi klausi su nusistebėji
mu o Johnsonas pradėjo:

— Keturesdeszimts bus me
tu diena 21 lapkriczio, mano 
biednas, silpnas tėvas, kuris 
vaiksztinejo po žmonis ir par
davinėjo kningas, tare in ma
nia.

— Samuelau, jaueziuosiu 
szendien ne smagei. Pakinky- 
kie arkli in būda, važiuokle 
szendien ant turgaus ir parda- 
vinekie knygas.

— Asz ponia grafiene bu
vau ant tiek neiszmintingu, 
jog man rodėsi kad pardavine 
ti knygas ant turgaus yra del 
manias didele sarmata, užmir
szau. Tada sergantis tėvas pa- 
sikeli, apsiredi ir nuvažiavo 
in toki szalta ir bjauru orą, 
kaip szendien ant turgaus. 
Sugrįžo jau buvo gana vėlai, 
o in kėlės dienas velau numi-

Tai pasakęs puikus dakta 
ras pradėjo verkti. Susirinki
mas tilejo. Pa valandai John 
sonas kalbėjo tolinus:

— Tai stojosi priesz ketu- 
resdeszimts viena meta. No tos 
dienos vargina mania savžine, 
kurios niekad negaliu apstab- 
dyti, ne užsiėmimas ne žodžei 
Kas metas dienoje 21 lapkri
czio einu tuom paežiu keliu ant 
Walhlat—einu pekszczes ir sto 
ju ant tos paezios vietos, kur 
stovėjo būda mano tėvo; sto
viu be kepures per ciela diena, 
ne karta permirkstu cielas, per 
szalu lig kaulu — ir norint 
jau esmių senesniu už mano 
tęva bet, negaliu numirti.

Nutilo daktaras; niekas ne 
driso jin suraminti, nes visi tu 
rejo aszaras akysia, teip buvo 
persiemia jausla del tojo se
nelio, kuris už paklusnumą te 
vo teip sunkei metavojo.

ISTOR1SZKAS Al'liASZIMAH

- l'EIt 'U. S1NKEV1CZIV

PENKI TOMAI, 2 KNYGOSE

A Tomas I ir II. Yra tai 
[3 puikus apraszymas isz lai- 
r ku kariones lietuviu su 
zK kryžiokai laikuose D. L.K. 
įg, Vytauto ir karaliaus Jagailo.

495 Puslapiu.

V Tomas III. IV. ir V. 
hf Yra tai tolesnis trūkis pirmo 
\ ir antro kryžokiu tomu kur 
r labai dailiai aprasota kare 

J lietuviu su kryžiokais po 
Žalgiriais (Grunvaldu) kur 

J D.L. K. Vytautas su lenku 
. i pagelba baisiai sumusze 
įįk kryžiokus ir panaikino ju 
9, zokona. Joje yra ir tos kovos 

) paveikslai. 539 Puslapiu.

L PREkT$1.50 
T (PREKE VISO APRASZIMO)
Sf Tik ant trumpo laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W.D.BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOYCITY.PA.

Kiekvienas Lietnviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad.musu 
tautieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu isxduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l.
Egiutero No.2................ .........
Zmijecznik.............. 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai..................................... 35c.
Meszkos Mostis.........
Trejauka......................
Linimentas vaikams ______
Gyduoles nuo Kosulio.....................25c
Liepiu Balsamas................................25c.
Anty-Lakson del vaiku.............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25o.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu........................... ,25c.
Ugniatraukis........................................25c.
Skilvio Laszai.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios.....................................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............. 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos

10c.

.25c.

.50c.

.25c.
,25c.
.25c.

,25c.

skaudėjimo............... .......
Laszai nuo Dantų.............................. 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų......................................  25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto...................... 15c.
Gyd. nuo Grippo........
Plauku apsaugotojaa..
Muilas del Plauku....
Milteliai nuo Kepenų.
Rožes Balsamas............
Kinder Balsamas.........
Bobriaus Laszai...........

.$1.25. 
...50c. 
...10c.

,35c.
,25o.
.25c. 

_____  .50c. 
8z velnintoj as 35c.
Kraujo valytojas............................ $2.00.
Nervu Ramintojas........................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus..................................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................... 25c.
Pamada Plaukams............................ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise........25c.
Gyduoles nuo Piemens......... .. ......... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Usu_... .15c. 
Inkstu Vaistas.................25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............ .. .................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nuo Parku ir Niežu......... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines...................$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,

•UIKUS
SKAITYMAI

w|p NAUJOS
’ KNYGOS

2 Istorijos, apie Parižiaus Nu-
skureli; Ingrabanas; 259 pus. 
Preke................................ 50o.
7 Istorijos, apie Dorybe ir Mi- 
laszirdingumas; Paskutinis Pini
gas; Laisve; Pražuvę Miszkai; 
Apleista Naszlaite;Jieszkok Szi- 
rdyje; Lape ir Vynuoges; 120 
puslapiu, preke - - - 25c,
8 Istorijos, Keidosziu Onute; 
Kaimynai; Kuo baczka prismirs 
tuo ir dvoks; Sena boba kitresne 
už velnią; Navatna ly^a na- 
vatna gyduole; Du medejei; In- 
žeidingas I neatbolnumas; 124 
puslapiu, preke - - - 25c.
9 Istorijos, apie Barbele* Mo
kytoja; Velniszkas tyltas ant 
upes nemuno; Auklėjimas svei
ko ir serganezio kudiko; Hero- 
dos boba; Kas nepažinsta Dievo 
tas nepažinsta tėvu, Per tamsy
bes ir szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio; 
121 puslapiu, preke - 25c.

13 Istorijos, apie Kupcziaus au
nu jurgi; Kapitoną tumka ir jio 
denezika jeremka; Vargingas 
gyvenimas ir smertis; Javorovas 
ir jo kliūtis; Gaidžio pamokslas; 
Nebūtus daiktas; Tris raiozius; 
Tris pamokinimai; apie žmogų, 
velnią ir dundeli; Dusze paku
ta vojeneze liepoje; neszvaru; 
labai dideli szelmi; Sidabro 
stikline arba sakyk visada 
teisybe; 108 pus preke • 25c.
3 Istorijos, Sūnūs malkiaus; 
Geras medėjus; Iszklausyta 
malda vargszo; 64 pus; - 15c.
Vaideliota, apisaka isz lietuviu 
senovės ‘gyvenimo su paveiks
lais, 177 puslapiu preke - 85o.
3 Istorijos, apie Nevaloje pas 
maurus; Vieszkelio duobies; 
Karalaitis žmogus; 112puslapiu 
preke 25o.
Savizrolas, didis klasterius, la
bai juokingas, 46 pus: - 15o.
Prakeita, pukus apraszymas, 
202 puslapiu, preke - 50o*

Jonaszas Korczakas,puiki istor. 
262 puslapiu, preke - 35o.
2 Istorijos, apie Szakinas nedo
ras žydas; Du draugai; 136 
puslapiu, preke - - - 25o.

r
 Skaitykite...
Iszsirinkite virezminetu 
knygų vertes už $1.25, 
prisuskite mumis tik $1 
o aplaikysiteper paczta 

arba aiszkant sakant, kas prisius 
$1 gaus knygų vertes už $1.25. 
Mes siusime knygas per paozta 
ir apmokame visus kasztus, 
Galite pirkti kieknorite. Visos 
knygos yra geros ir kožnam jie 
patiks. Raszykite szendiel

W. D. Boczkowski-Co. 
Mahanoy City, Pa.

ANT KRASZTO PRAPULTIES.
Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pluosztu,popieru po pažaste, 
inejo smagei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nepakajum in 
veidą kasijeriaus.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniezios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kas priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
ant tikro mielinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tie.siok pasakius, stokas mums 
szimta tukstaneziu frankui

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

W. D. Boczkowski-C'o.
Mahunoy City, Pa.

“KAPITONAS 
VELNIAS”

Prietikiai Cirano De Bergarac

Verte hz Francum Kalbon 
KUN. DR. M JUODISZ1US

Yra tai labai 
užimanti ir juo
kinga apysaka, 
padalinta in tris 
tomus. Visi tris 
tomai vienoje 
knygoje.

404 Puslapiu. 6x9 col. Dydumo.

...PREKE...

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MA U AN O Y CITY, PA.

■tOROROROROUOROBtORORORORORO 
O ■

PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne 
doras ponas” ^Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir aficienu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer- 
giuke” -‘Mano džiaugsmas” JI 
“Diedas ir boba” “Apleista jį 
naszlaite” Preke tiktai 25o, J

5 istorijos, 137 puslapiu, apie £ 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo j| 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi g 
mergina” “Užvydus vyras” o 
Preke szitos knygos tik 25o, o

7 istorijos, 90 puslapių, apie J 
“Ergelei pono Morkaus” “Du ° 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” o 
“Iszreiksztas razbainikas” “Zy- q 
dai kaimose” “Nevydonas” > 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25c s

4 istorijos, 105 puslapiu apie J 
“Ąnt kranto prapulties” “Mis- ■ 
tras ir krepesius” “Kampelis a 
duonos” “Isz ko dideli ponai” J 
Preke szios knygos tik 25o

8 istorijos, 122 puslapiu apie £
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” £ 
“Kodėl neleido Baltraus in dan o 
gu” “Bausme už szyksztuma” o 
“Mažo sziaucziaus dideli reika- q 
lai” “Dienos kentejimo Nantoj” J 
“Netobulas žmogus” Szitos > 
knygos preke tik 25o, į
------------------     o

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ g 
apraszimas isz pirmutines puses X 
szimtmeczio, iszimta isz Lietu- £ 
viszku užlieku, parodo kaip o 
senoviszkos laikose Lietuviai o 
gyveno, puiki apisaka su pa- q 
veikslais. 177 puslapiu tik 25o g

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus’’ “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

Skaitykite! J”,’Jf",".; | 
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, jg 
arba $1.25 vertes knygų už $1. ° 
Raszykite kokiu norite. Mes o 
siusime knygas per paozta ir * 
apmokame visus kasztus. Galite £ 
pirkti kiek norite. Visos knygos Ji 
yra geros ir kožnam jie patiks, g 
Raszykite szendie, Adresavokit °

° W. D. F 0CZK0WSKI-C0. ■
Mahąnoy City, Pa. jį 

' MoMoMoliolioMolioMoMoMoliolioa

O-
jITY, pa.
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atskirtas nuo 
i ir visu baltu

mes, kurie jin 
įve iszmokino 
doniszkai, ko 
savo motinos 

juge su juom 
kalbėdavo su 
'ertoji Dieva, 
o apipažintas 
ikiba, tiek ir 
es tas jaunas 
pažino. Stab- 
.ms labai pati 
tikėjimas, ka 
geras tas tike 

teip jaunas ku 
ku tėvu gra- 
iasi.
ikszczionis? — 
riai vaiko.
mis? — atkar- 
ejimu vaikas, 
o ir jum pasa- 
mato kad asz 
terauju ir jie 
Ta kaip kalbu 
anta, ka kalbu 
nežinau, nes 

visai da nesu- 
iau jiem kaip 
r melstis priesz 
a josi ir poterau 
knžiu praejti-

lare ir pastate 
lause kuningai. 
iau ir su vai
dinau kad ten 

m savo teveliu 
.u randasi vi- 
lonis meldžiasi

i vaikas prade- 
fkti. Susijudi- 
d pradėjo gla
ir raminti jin. 

ns kaip vadina

Kūdikis 
maldin- 

budamas 
jieszkojo

vo ir vardo te- 
ikas nežinojo, 
niszkos kalbos 
itirti, jog paej- 
>s, arba kad te- 
anais. 
gintas 
jeigu 
u jau

smogesio pas 
sva, koki jam 
is ir pamokini- 
irstatinejo.
tolesnis darba- 
oriszkos dirvos 
vaisiu ir szian- 

krikszczionibe 
s vienog tos 
s uždėjo ten jau 
zesziu me- 
ijonierius, arba 
motinos.... >

siszLietuvos.
•arkas-
džio 11 d. pas 
paprastas potvi- 
žliejo lankas ir 
emažus nuosto- 
Tokio tvano nie-

Musu 
i, ypacz 
aus dar

bažny- 
isz vir- 
nevisai

unge.
tai pas mus, per 
apo nuszauta 14 
. Szovikas pa- 
ma. Tai atsiti- 
guma, žaidžiant

kava.
-16 d. J. K. ne- 
okios priežastias 
ro žmona ir pats 
apu taip-gi nu- 
o žmona palaido
si, o ji — be jo- 
ku apeigų. Žmo 
k to nusinuodyji- 
— girtuoklystes.
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233-235 W. CEJ

PRIVATIS1

Visi tie kune
Iszduoda 

Lietuvoje kan 
Del Drau 

Kepures, Kar 
Su kokiu 

ir t.t.,raszykit 
Apsaugoj u '

MUSU DBA 
ir Apredimu < 
aplaikeme vis 
szome ateiti 
užganedyti.

ZiniosV
— Petnyczio 

na “papuoszimu 
nu kareiviu” 1 
kariaudami už Ii 
po.

— Jonas Sum 
W. Pine uliczios 
tae in ranka Pri: 
sia.

— Jurgis 'M 
savo szeimina is; 
tuva kur ketina 
silikti.

— Parsiduod; 
ni daigtai. Da 
Mrs. Feely 314

— Redingo g 
vela truki, Ju: 
menesuose kuris 
side 1:14 o sugi 
ju ant 5:55.

— Atejnanti 
baigs moks’s 
School 123 sti 
tu randasi vai 
muso tautieczi 
D. T. Bcczkaus 
linskas, Elzbief 
Jonas Bendinsk 
revicziue, Franc 
te, Juozas A. R 
pas Romanas, 
niauckiute, 1 
Jeva Auseviczn 
Agnieszka Juod 
wardas Paloka 
kus būrelis.

— Dr. M. J. 
tuviszkas medec 
gijos ligonbutt 
priima ligonius 
10 lig 12 ad. p: 
2 lig 4 popiet ir 
vakare. Kazu 
237 W. Center

— Parsiduod 
gie” (kericzas) 
me. Dasižinok 
giaus pas Dieter 
Centre St.

“Nuo Seno Kapso”
Pamatęs “Saulėj” kad žada

ma įszleisti Liepos menesi ju- 
bilejinis numaras paminėjimui 
sukaktuviu 25 metu kaip tas 
laikrasztis tarp lietuviu gyvuo
ja, pasistengiu ir asz savo žodi 
link “Saules” laikraszczio isz- 
tart—
• “Saule” pradėjusi iszeidinet 
Mahanojuje 1888 m. t. y. in 
2 metu paskiaus po “Vienybei 
L.” tuomi patim keliu ėjo kaip 
ir dabar iszeina ir susilaukė 
isz nedelinio in dukart nedelini 
laikraszti. “Saule” neiszvežlio- 
jo isz vėžiu grynai lietuviszku 
t. y. nenukale žmonėms naujus 
negirdėtus painius žodžius, ku
rie ypatingai prascziokeliui 
painioja nors ir geriausi skai
tymą.. Teisybe sakant kartais 
ir “Saulėje” nestoka korek- 
tiszku klaidu, bet tais men- 
kiausei mokėdamas lietuvis 
skaityti, toli grecziaus supran
ta negu nauja menciaus dar 
laikrasztijoje nukaltas žargo
nus.

Kiekvienas skaitytojas lietu
viszku rasztu pripažins, kad 
“Saule” laikrasztis lankant lie 
tuviu stubas per 25 mielus me
telius, buvo ir dar buna pirmu
tinis žmogui prie skaitymo va
dovėlis; iszmokens gerai skai
tyt prieinamiausi turini “Sau
lėj”, jau tada drasei payma 
skaityt bent knyga ar kita kad 
ir painaus turinio laikraszti. 
“Saule” ik sziol neiszversdino: 
avinyczia in avydia; duszia in 
siela; ypata in asmenį; armota, 
(kanuolia) in patranka; duszia 
in siela; žyvato in yszczius 
grieszninkus in nuodėmingus 
ramuma in romą ir daug kitu 
žodžiu naujai nukaltu, kuriais 
Amerikos laikrasztija apveise 
Lietuvos nauju kalviu prie
kalai.

Už neinleidima “Saulėn” per 
25 metus nauju kepsniu, nuo
pelnai svarbiausi priklauso a. 
a. jau mirusiam seneliui Da
inininkui T. Boczkauskui ir, 
regis jo inpediniai t. y. vaikai 
to paties kelio laikysis.

Kiekvienas praszcziokelis 
lietuvis nors tiktai isz malda
knyges poteriaut mokaus, pri
valo lavintis skaityt per 25 
m. iszeidinejanti laikraszti 
“Saule”, kuri iszlaike su kan
trumu net vadinamu prieteliu

apmaudingas užpuolas 1895 
m., ir per 25 metu laika ueisz- 
krypo isz vėžiu suprantamiau
siu lietuviszkos kalbos žodžiu.

Linkiu “Saulei” susilaukt 
laimingo ir auksinio jubilejaus 
t. y. 50 metinio.

Senas Kapsa.
Philadelphia, Pa.

Tegul bus žodis ir 
nuo manes.

Atkeleves in Suvienitas 
Valstijas 1893 metuose ir ap
sigyvenęs Brighton, Mass. Pir
ma karta gavau paregėti laik- 
>aszti “Saules” pas savo ga‘•pa
doriu Tamosziu Kupstą. Ji 
man labai patiko nes talpino 
savije linksmas ir juokingas 
pasakas ant kito meto likau 
jos skaitytoju. Na ir sztai lai
kui bėgant sulaukiam ir link
smo “Saules” Jubilejaus, kur 
reikia teisybe !pasakyti laik
rasztis “Sau’e” perleido daug 
nesmagiu laiku, bet ji savo 
dvasioi be atmainos sulaukė 
apvaikszcziot 25 metini Jubi- 
leju.

Mano velijimu yra, kad 
laikrasztis “Saule” gyvuotu 
kuo ilgiausiai ir sulaukdama 
kito Jubilejaus pastotu dieni
niu laikraszcziu ir nenustotu 

. linksminti lietuvius savo gra
žioms pasakomis ir žinelėms.

K. Gedminas.

Isz kur ėmėsi 
pavadinimas gazietu.

Paskutinis numeras berini- 
nio nedelinio laikraszczio “Die 
Tribune” iszaiszkina, del ko 
ir no kada ėmėsi žodis “gazie- 
ta”. Pirmutine vieszpatiste 
europine kurioje iszeitineja ga 
zieta, buvo venerine republika 
ba jau 1650 mete iszeitinejo 
tenai dienrasztis raszitas, sto 
vintis po cenzūra inkvizicijos 
vieszpatines, rankose kuningu.

Kožnas numeras kasztavo 
“gezete” teip vadinama smul
ku piningeli Tai da ir szedien 
tas vardas “gazieta” užsilaikė.

Atsargi.
— Na, Agute, už nedelos 

muso vesejle! .... Juk jau 
esu tavo, tai turi mane norint 
karta pabuczuoti!.

— O, to ne bus! Asz daviau 
sau žodi, jog su jaunikejs bu
sti atsargi, ba jau ne viena kar 
ta prisigavau! . .

SUENANI) 
f — Augustas 
mina sudeda 
kavone gymine: 
mams už prita 
buvimą ant sz 
dotuviu ju sum 
Sandro, kuris 1 
prie kasiklos pr

— Petnyczio 
do ligonbuti mi 
Katarina Micz 
40 m. senumo, 
paliko vyra e 
No. 414 E. Cer

— Kuningat 
vikaras airisziu 
kos perkeltas ii 
Philadelphijos.

Pliiladclpli 
kuojesti darbir 
ku skaitlije 5( 
$0 skebu kurie 
savo szeimynas 
pasirodė ant u 
rei pradėjo in j 
menais ir plitoi 
dosi su jeis 20 J 
tas nesulaike ii 
Kelioleka ypa 
tos o septinis i 
rie yra: B. Rosi 
laski, Z. Moroz 
kis, J. Jegar 
Mus įtinę prasi 
thington uliczi<

a. a. D. T. Boczkausko Atminimui.

R žinot, broliai, jus Mahanoy City, 
Kurs iszsidriekes tarpe augsztu, kalnu, 
Kur po tais kalnais rausias darbininkai, 
Kantriai nesziojant jiems pūsles ant delnu? 
in tamsias skyles lenda be pavojaus, 
Ten rausia žeme, kasa angli kieta;
Tuo sunkiu darbu padaro sau maista, 
Gi anglim szildo kone visa svietą. 
Ar žinot, broliai, kur nelaimes tyko 
Ant kožno žingsnio biednam prascziokeliui, 
Kur uolos trupa, kur dauguma smaugia, 
Kur verk naszlaicziai, skundžias Dievulėliui? 
Kur darbininkai juodi kaipo varnai, 
Nuo anglių dulkiu ir parako durnu, 
Kur jie per dienas po žeme vis vargsta, 
Tur bakūžėlės užuot kokiu rūmu.
Pirm kokiu metu trisdeszimties penkių, 
Tan miestan plauke musu iszeiveliai, 
Jieszkant sau darbo ir aukos, sidabro— 
Kur ju ne viena paguldė vargeliai.
Ar-gi ne vargas jiems buvo gyventi 
Visai nemokant szitos szalies kalbos, 
Ne tik gyventi, bet ir darba gauti— 
Oi, sunki buvo naszta ant galvos! 
Dar reik žinoti, kad ju katras retas 
Mokej skaityti, ar pasiraszyti.
Toksai tai buvo skaitomas mokslinczium— 
Visi ji mylėjo— nėra kas sakyti.
Toks kitiems broliams patarimus davė, 
Jis laiszkus skaitė, atsakymus rasze, 
Tokiam bepigu buvo ir gyventi, 
Nes jam kiti, ko tik norėjo nesze.
Gi minia visa mokslo nežinojo,
Nes Lietuvoje drausta juos mokyti, 
Tatai gi aiszku, kaip jiems prastai buyo,— 
Ot, vargo, dirbo, kaip arkliai kinkyti.
Taip jiems bevargstant daug laiko praėjo, 

f Tarp ju pažangos visai nesimatė;
Gi prisiėmė sau paproczius yankiu

, Ir isztautejimo visai nesikrate.
Parėjus isz darbo nebuvo kas veikti, 
Lietuviu rasztu dar tuomet nebuvo, 
Tad pasivalgius trankė in saliunus 
Ir tenai centai ju ne vieno žuvo.
Et, kad tamsybe tuomet vieszpatavo, 
Tad juk tai faktas yra kuotikriausias; 
Ju dauguma virto paprastais vaikezais^ 
Nors Lietuvoje buvo kuodoriausi.
Ilgai taip būti vienok negalėjo, 
Turej ir del ju auszra užtekėti,

Tai-gi lietuviams szviesos spindulėlis 
Turej atvertė savo gausia kieti. 
Ir atsirado tos szviesos neszejas, 
Kurio atmincziai szias eiles slyguojam, 
Ir atrado jiems tiesos skelbėjas, 
Kurio mes garbei daineles dainuojam. 
Tuo žmogum buvo lietuvis B< czkauskas, 
Jaunas ir pilnas savo broliu meiles, 
Jis pasiszvente juos visus apszviesti, 
Ir pripratinti juos prie mokslo dailės. 
Visa gyvenimą dirbo prakaituodama, 
Nesze jiems szviesa po ju tamsiais stogais, 
Buvo nemigos, retkarcziais nevalgęs— 
Vienok aptaise juos szviesybes luobais. 
Sziandie jis ilsis, užduoti atlikęs, 
Nesunki yra jam veleną grabo, 
Nespaudžia jojo szaltoji žemele, 
Nes daug atliko del lietuviu-labo.
Praskynė kelia jis musu draugijom, 
Pratiesė liepta per vargu upeli; 
Tai buvo tikras iszeiviu apasztals— 
Todėl paskubo gulti in kapeli. . .

* *

Mielas aržuoleli, ko liūdi, kad vejas 
Tavo virszune lyg pat žemes lenkia? 
Esi tu stiprus tarp kitu medeliu, 
Tau net baisiausios vėtros neužkenkia.
Vėtra pakila tik ant trumpo laiko, 
Ledai praūžia, tu palieki sveikas. 
Saulei užkaitus atsigaivelioji, 
Kaip isz vystyklu paliuosuotas vaikas. 
Ir vėl isznaujo tu ymi szlameti, 
Tarp ezaku tavo paukszteliai užgesta. 
Jie pertrauk’ dainas tik šaulį i užgesus 
Ir kada oras vakarais atvesta.
Tau bepig’ oszti ir svietu gereties, 
Tau bepig’ džiaugties kelis szimtus metu, 
Nes tavo amžius tikrai užkerėtas, 
Diena linguoja kaip ant kokiu ratu. 
Tavęs nei szalnos naktimis nekanda.
Ar gi griaustiniai pro virszune lenkias; 
Tau tik gyventi ir gyvent norėti, 
Nes tau pavojai joki neužkenkia.
Kitaip su mumis, žmonėmis, ant svieto, 
Gyveninis nesza valandas kareziansias; 
Mums trumpas amžis, o ir tas dar kietas, 
Tarsi, jau butum sutverims menkiausias. 
Gerai, užaugi pradedi gereties 
Szuomi pasauliu, kur saulute szvieczia, 
Tik sztai netyczioms pamatai, kad sensti, 
Ir žiauri mirtis savo nagus skeczia. 
Gi žiuri mirtis neturi malones, 
Jai neapeina žmonijos likimas;
Ji kerta jaunus be laiko bernelius, 
Veltui gyminiu sielvartai, verkimas. 
Kert dar ir tokiu, kurie but naudingi, 
Kurie nusprendė tėvynei tarnauti, 
Kurie paszvente isz dirvos tautines 
Usnis, kūkalius lyg vienam iszrauti.
Taip tatai mirtis toki nemalone 
Paliete musu tautos darbininką, 
D. T. Boczkauska, “Saule” įszdaveja, 
Žinoma visiems musu tautininką.
Kam reikei mireziai taip skaudžiai užgauti 
Mus visus brolius, tautos iszeivelius, 
Kam reikej mumis szirdin peilis smeigti, 
Kam gi vilkinti ir taip vargdienėlius? 
Juk Domininkas, duok atsilsi Dieve, 
Galej tautoje dar ilgiau darbuoties, 
Galej mažesnius savo brolius szviesti— 
Ir jojo rasztais lietuviai naudoties.
Jisai iszeiviu buvo tikras tėvas, 
Jis buvo brolis, prietelius geriausias, 
Jis buvo sargas lietuvystes labo 
Ir mokytojas vargdieniu brangiausias. 
O mirtie žiauri, kokia tu beszirde, 
Kam tu iszpleszei mums žymiausia vada? 
Ar gal tu turi sau isz to smagumą, 
Kad jis szaltame kape vieta rado? 
Tu jau ne viena mus tautos veikėja 
Nagais nutverei ir prie kitu taikais, 
Kad tik sugriebus, in kapus nuvarus—- 
Žaidi su mumis, kaip su mažais vaikais! 
O mirtie, mes tau dėkingi nebūsim, 
Kol nenustosi lietuvius marinus, 
Kol nepaliausi szaltais kapais grasus, 
Kol neturėsi nagu surakinus.

* * *
Bet nevaitokim ir perdaug neliuskim, 
Nes toks likimas ne mus vienus spaudžia; 
Nuo jo daug kenezia viso svieto tautos— 
Skersai, iszilgai— vienuodai jis audžia.
Turim žinoti, kad mirusio keliu 
Jo sunai žengia be jokio krypimo, 
Laikraszczius leidžia ir lietuvius szvieczia, 
Szventai jie laikos tėvo palikimo.
Kaip tėvas troszko lietuviams tarnauti, 
Teip vaikai pilnai pildo jojo norus, 
Už tai jie yra lietuviu pagirti, 
Kaip o szvietejai tėvynės padorus.
Sztai kad ir “Saules” szitas jubiliejus, 
Dvideszimts penkių metu szveneziamasis, 
Tur mums priminti nuopelnus Boczkausku, 
Ir kaip mums vardas tasai mylimasis.
Kas nori gera atminti turėti 
Apie mirusio Domininko darbus, 
Tas turi tuojaus užsiraszyt “Saule” 
Ir isz jos semti vislab mokslo skarbus. 
Su ja neskirtis, kas metai skaityti 
Ir tarp saviszkiu atsidedant platint, 
Bemokslius brolus, musu iszeivelius, 
Prie szviesos nuolat traukti, skaitint. 
Ir Domininkui tad’ lengva bus žeme, 
Negi veleną nespaus jam krutinės, 
Nes žinos aiszkiai savo darbu vaisius— 
Ne dykai dirbo del brangios tėvynės. M.M.
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W. RYNKEWICZIUS
...NOTAR1USZAS...

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Privatiszka Banka Del Sudėjimo Pinigu

...PO PRIZURA RANDOS...

MANO Privatiszka Banka yra po didele kaucija 

ir priežiūra valdžios ir piningiszkus reikalus 

galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.

PASZPORTUS del keliaujaneziu parūpinu.

ISZDUODU Dostovierenes del tu ka nori savo 

dali Lietuvoje kam pavesti.

DIDZIAUSE Lietuviszka Agentūra pardavimo 

Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in visas 

dalis svieto greieziause ir pigiause.

APSAUGOJU namus ir naminius daigtus nog 

ugnies.

DEL Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, 

Juostas, Kepures, Karūnas, Špilkas ir 1.1.

SU kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, 

Pinigus ir 1.1, raszykite pas mane o 

aplaikysite teisinga atsakyma.

MUSU Drapanų Krome randasi visokiu Drapanų 

ir Apredimu del Vyru ir Vaiku. Sziame 

laike ka tik aplaikeme visokiu nauju puikiu 

Siutu, todėl užpraszome ateiti ir peržiūrėt) 

o jaigu pirksite tai busite užganedyti.




