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— Dirstelekite ant toblieze
T) EIKI L* l’JEt— £e!e a ©ielnca wlrn ąrba mo
daikos, tegul saw insikieza... nok tosios paklusnos aweles
Wela atldaris mainas
mainmu. ;■> I i tik :ri
kelaatu po Schuylkill pawltfta del
Ne tiktai isz Hazletono, nes
les patalpintos gazietoje ba ,---------------------------- Diewe Užfalklk
ka
noil
gero later,
ĄgaSTĄJįr kaiBUl ant meto
Asz waluk saw i (katalikai) nori tame dalike
,
Dtrbpe
I‘arasElz ijwo adrese ąnt kop>*r. ten ir ten!
Stocktone,
ne
toli
no
Hazle
ir
isz
wisu
aplinkiniu
tegul
ka
i
v.
: /r
bukas trciiin j in p< rmninitas. giai fc Įžduotojn ,,Sąų]e»’tciSca“oanLIra:al“n,'kpas ,roinl,M
uszsiraszisiu ta ir ta.“ O jei! popiežiaus ne klausit.
tono, i'a. k-iinpani e Coxe nc-sk iitlingiau e susirenka.
16 N. Main St>. Ma; i.i-u
Pa.

— Orai gražus ir szilta
kaip pawasari, kaip kadai pa
liję, nekurioe žoleles pradeda
sprogkt.
— J»z dienos 11 ant 12 tos
szita menesi nakeze, buwo
smarkuB lietus su žaibais ir per
kunijom, priek tam dideli
siturmai, szkados Aldersone
ne padare, tiktai bailei ižgazdi
no žmonis, kurie net in skle
pus pasislepi.
— Pietų ir Wakaru McAlistere daugibe tzaneziu ir ma
žesniu triobelu sugriowi, ir bu
wo augsztai didelis užimu.
— Fourth Smith Arkan
suose ta pati wiesuia nugrio
wi daug namu 53 užmuszi o
apie 100 paleido.
— Aplinkine Shayny-Ind.
Ter. atėjo du In d i jonai in na
ma baito žmogaus, o ne radia
paties žmogaus, tiktai jiojo
motere, praszi idant jiam
dwiem paskolintu balna, o mo
tere atšaki, kad be paties ne
gali duot. Tada tiedu rudie
jei (velniukai užmusze motere
ir iszejo. Wiras parėjo na
mou ir raddias paezia užrnusz
ta, nubėgo su larumu pas kai
mina ir kada apsaki apie taje
žudinsta, dažinojo, jog priesz
nesenei mati iszeinanczius isz
stubos du pažinstamus Indijo
nūs. Tada susikuopinia bal
tiejei nusidawi pas tuosius In
dijonus, užriszo dores grinezia
u

Isz Amerikos.

Trajanka,

kuu

‘OtheHo” Pecziai"

T

^

‘TDZlAUSIA

Liotuwiszka

rumoj, paregėjo stovinti dwa ]puikei
pasiredias-surdotelis
Dūręs stovėjo atviros, Ni iszirdies žmogelis, nes pasikrap
ra.
tszilkyme, geltoni czebatai kepu ]kitas jau tenais kaip galėjo, ieztes po delmonus kelnių rado Sėtu ifliė MliW Larbiiinkui,
Karwedieni meldėsi, jog iri po pažaste, o rankoje laiki iteip apsigaspadorawo. Pil- ar pusantro rublo ir tuos atida Miela yra skaityti tokius
kaipo „Reikaluo
<
Dievas laimingai daleido at- 1torielka ant kurios gulėjo duo dindamas
norus ponios, nerejo wi Wincui, nes tas tik rubli pa etraipenius,
( Susiwieuyjmo Lietuviu Ase
na
ir
druska.
likt kelone, o ir Jadwiguti bu i
kanecz bokezto padaritie pared eiemes, reszta atidavi karei
Norėjo matomai parodit wi i ka ir viską sudawadint, už ko viui. Kada sugrižo szmeke- merikoj, kurisai patalpintas
džiaugsmu meldėsi.
Kaip rodos dvaras dtlJad- ida lagadna ir nuiižeminusi raižidamasis Dorszakas, neda- rei bletiniu neberado. Keike No 52 „Lietuvos”, o po kuvigutes balsei iszrodi,"b* tari tarna. Ne žinia ar pati per vi jokios pagialboB, o savo nebagai, bet jau po czeeui nes riuom Jpasiraszias „Darbinin
523 W. Spruce Str.
in motina:
save, ar isz paliepimo, iszejo paredku parengi pakajus szale zuikio paleisto nebepagausi kas”. Yra tai tikrai žmoniszkas, ramus, be jokios passijos
— Baisi tai vieta, motinė prieBzaia ir Dorszako pati, juo saves. Nikitas, kuris ne nore brolau!
MAHANOY CITY,
Pa.
iszreiszkimae
savo nuomones
doja ezlebeje ir turkinia jeku jo bartis, pasamdi no saves
lė....
Ne buwo ka pradėt, kaip svarbiausiam del Lietuviu
Da baisiau iszrodi miestelis te, su szilkine skepetėle ant žmonis isz miestejo, reikalin tik akwernus pasiraitoja, grižt
klausyme.
ne toli dvaro. Triobos pintos galvos. Weidaa norint isz gus daigtus surankiojo no Zi- adgalos, teip ir padari biedni
Tvirtinimas „Darbininko,”
isz karklu ir molu apdrėbtos, o bliszkiaB, vienok puikei iszro du, liepi iszmazgot ir tikraii sznipukai. Ant ritojaus anka
kad mes betverdami daugeli
visus ruimus iszdavadijo., ti jau ant tamažnes buvo truk „Susivienyjmu, ne teksime ne
Tori sueineszima su visais europineis Bankais. Jau wisi ira aresrl kad ir kokis buwo namas ne di.
ne, jog siunsti piningai per murto tarpininkista, greioziausa nueina.
wos mūrinis, tai pusiau sugru- Usz tu stovėjo bernai, Tatia Norint tai buvo smutnas give> szmas, nes net dvylika bloki vieno, yra be mažiausios abe
i
gavo peržiūrėt kantrolie- jones teisingu. O kad ir je
wias. Wisi žmonis žiurėjo na, maža mergaite žodžiu wisa nimas, nes isz bėdos ir ne ant niu
Szimtai tūkstantiu
nnt kampo Onk ir Main ulieziu
iez wisu szaliu Ameriko per muso rankas siunozes. kas metas in Eur op ant dwarelo akiwai su links szeimina nuvarginta.
rus.
Tuojaus, žinoma, atne- koki laika ir visi užsiiaikitu,
ilgai,
buwo
gana
geri.
i
Slieiiandoalr, I’jl Lietuva, Prusus, Austrija, Lenkija, Italija, Rusija ir tt.
Karwedieni, kuri niekad da Poni karwedieni Zboinskie- isze spiritametra pastate bone tai vis ne atneez mums jokio#
mom
akimi.
Isz
tikro
iezrodi
Alus geriauses, arielkos wisokios
Biznio ne darome
ant stalo, atkimszo ble naudos,'tik in wieta „Sueivie
i
ant ne apgiwento dwaro. Tik ne buvo maezius Dorszako, ni nieko re saki. Jadviga isz stikline
uszkandalas uždika no 9 iszrito ig su swetimais piningais tiktai ka^greioziause iszsiunozom kam priguli.
tine
inpile
in bone, bet k v ira
langu
bokszto
ne
galėjo
atei’
jau
isztolo
prisižiurinejo
aki
tai
isz
vieno
kamino
biskelis
2 ad. po piet no 8 igi 12 nakti.
nyjrno”, turėsime „eusiardywai. Ne patiko del ijosos jio žiūrėt in puike aplinkine. baa kas cze do trunkas ar lie- ma”. Ne reikė ant to jokiu
durnu ruko.
Didžiausi stiklai wysam mieste 1
Ne wieno piningai ne prapuoli
Sieniutas paragino, idant jo veidas, nes to ant saves ne Po teisibei sienos ne labai karstva, nes ne turi kliaraunu davadžiojimu: nes matome aiWaigel wlsokl — KEPSNIS.’OISTEREI Ir t.
Kasin muso rankas sudėjo ant palaikimo ir kožname faikia gali oielibej*
gardzol padarltos gali gaut muso restauracljo
pasiskubintu,
kol da ne sutems parodi, ipacz linksmumo nuda kam buwo tikia, nes jau da mo, kokia tai buiza, terputi- szkia paveizda isz apsieimu
atsiimtie.
Niekur nesiranda teip parankios wietos de
suvis, o da reikėjo kelaut puse wi Jadviguti žiurėjo ant žmo bar ne buvo ka paieit, Niki- nas, hm, czort znajet ir kada Lenku, kuri visiem kaip pirpraleidimo laiko kaip pas mus, ba randasi pul
kl dldolo sale su pulke Intalslta
niu ir ant muru, o ir visi ke1 tas jau paskirsti kvatieras, teip sav mislina kantrolierus,
adinos.
sztu iu akis duria. Kas ne ži
........ Dewinl Paltebelcl..........
Koznas gali ateitie o bus kaip brolis priimta
Miestelis aiszkiau pradėjo launinkai akiwai žiurėjo ant del dwaroku ir kitos szeimi- direktorue kamaros sugzuko: no tu kruvinu pjuwiniu, ku
Ir smagel l&ika praleis,
Uspraszo
Į Czto wy tam razbirajepersistatit, o kaip kokiam lan senu apleistu muru. Wisi, ka■ nos. Apaczioje ketino būtie
rios niekados ne pasibaigia ter
M. Kupczinskas'
gelyje ir žiburėlis pasirodi. sėdėjo ant arklu, nuszoko ant• kukne ir sargai. Ėjo tada in te?
pu lenkiszko tikejimiszko susi
Jau prisiartinejo prie miestelo, žemes ir ėjo pekszti, vesdami viražu Dorszakas susiraukiąs O tas atšaki.
vienyjmo „Zjednoczenie Kato
—: KRIAUCZIUS
— Da wot viditie, eto ka- liekie” ir tautiszko Susivienyj
kad sztai ant arklo priesz juos. arklus, Dorszakas, norint la- nieko ne kalbėjo.
P« PASERBSKIS
Tuojaus wirezutinem paka žetsia ne spirti
atjojo’raitelis. Prisiartino prie| biause prisižiurinejo in karwe
mo „Zviązek Narodovy”?
Dirba puikius drabužius pagai nau
— Dawolno s wami, czto Ta kowa padalino tikrus brokarietos, kepure^augsztin iszke, diene, vienok apskaitinejo pa juje, kureme buvo iszmazgo
į’aus i a mada, iž puikios gelumbes,
:orčo, o ir daug pigiau negu kur ki
les, linksmai ir gargei sveiki jėga pulkelo. Narsumas ir tos grindis, stalelis ir suolelis wy gloza potieral, wied eto lus in du prieszingus sau aba
PARASZI
tur
no.
Buvo tai Nikitaė, kuris didumas wiru ne buwo jiam apemi poni ir ne buvo teip bai rom.
zus, suarzino terp savias paraApart to parduoda wisokius marsz
J.
I.
Kraszewskis
Rom, tai rom, tegul bus ir fijonus tu paežiu parafiju, sunužvelgiąs isz tolo, sėdo ant po duszei. Potogas Janaszius su, kaip mislino. Nusidavi ir
kiniu, kalnierius, panozekas, o ir dar
PERDĖJO
binius drabužius pigiau ne kaip pas
arklo ir bego pasitikt. Tas eidamas pirma, kelis kartus in kopliezele, kur Nikita buwo rom, o klaueit reike. Pila in narius tu paežiu draugyseziu,
Boruka. Wisi pas sawa!
D. T. B.
pats ir karwedieni su džiaugs patrauki Dorszako aki ant sa apszwarinias, abroza aptaisias bone bet kas ten po szimto, atskyrė vaikus nog tėvu... ir
Tolesnis traukia.
mu garsai pasveikino Nikita wes. Dasiprato, jog tai va ir numazgojęs, kuris perstoti kad teip in nosi muszat
ne palauja siurbti paskutiniu
He j Lietuwei!
das.
paveiksią nukrižiavoto Ižgani Ateina ir direktoriui, pauos ju tautiszku pajėgu. Daugelu, ba jau taikstėsi skurgaluei ir dadawi:
Paeijudo'giwai,
Prasargo Nikitaus pasirodi nitojaus su Btovinteis po kri- te, pakraipė su galva ei bogu
— Ar turėsime kur pernak
lie~Tsz Lenku, ne norėdami im
— In kur tamista kelauji? no pleizkiu pjaut. Wienas
labai gera, ba tiltas kaip ant žium Motinos Szwen. ir 6z. sako ja ne ponimaju, klausė
P. Paszkewicziu, - paklausi karwiedeni.
wot?
ti dalyvumo toje kruvinoje
no pavadžio arklis buvo nuANT KAMPO MAIN IB CENTER ULI.
Nikitas peczeis truktelėjo lumpos subawo, žmones ir ark Jono. Wisi suklaupi o ku- szmekeriu ten Btowincziu czto kovoje, sutveri treczia susi— Ar newos asz? - anot trukias ir jau čigonai vari in
lūs parvedi pawieninio karieta ningas Žudra pradėjo garsei eto? - tie kad ir jau žino kai
SHENANDOAH, PA.
vienyjma „Unija Katolicka”.
in sa girre, tai wireli kaip pamatiĮ ir tari:
Alus ezaitas, skani arleikele, o cygarffl fain! tos pasakos - ir parodi
kaipo sunkiause, nes alaiki.
kalbėt litanije garsei.
cze, bet isz baimes ir gėdos Isz to pasidarė trys didžiau
—
Žinoma-nes
ne
ant
gero
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KAS KABTAjATEIS,
Sieniuta,
leidosi
paskui,
szowi
ve su pirsztu.
Kada poni Zboinskieni kar
Pulkelis klupojencziu kelau purto su galvom. Ima antra sios partijos, kurios ėdasi terp
XII-7
TAB JAU NIEKŪB NE EJS
in ora bu szoble kelis pasweiki ves jegamasti eini in czion pri wedieni prisiartino prie Dor
— Teip tamista....
ninku
pakelewinguose apdul- bletine ir tas pate, ant galo lie
— Pribuvau brolo atlankyt, no ir arkli atemi. Dabartės buna... tiek to-paskui apie tai szako, tado ir jisai pribėgo pa kejusuose sumankytuose rubuo pe atneszt baleja ir in ta inpi savias teip, kad tiktai geda da
ro wieai lenkiszkai tautai.
ba man sapnavosi, jog valgi no to laiko, jau ne žmogaus pasakisu-geiai jog laimingai sisweikit ir tari:
ee iszrodi diwnai, kurie pradė le ar dvi bletines; pila bet ku Punktoi konstitucijų tu trijų
kelone
atlikote,
ne
jokio
žverelo
ne
mati.
Ke
— Dideli ir netikėta laime jo givenima tayn bokszte no ris cze nemačia, kad su likeru
JOKIMO MRAZO. Shngar Notch. Pa ruksztu pieną... miilinau, sau Ii sudeginti namai in ake in Pabucziawo m ranka.
susivienyjmu skamba labai
gok Dieve, gal kokia nelaimi
drauge iziukai, meezlukai ir
del
mus, jog pas mus szwiesi valandos.
—
Da
su
p.
Janaezium
tugražiai. Ale kas isz to, kad
atsitiko, anot tos pasakos. puoli su Btovinteis igi pusei
poni teikėsi atsilankit.
Duo
Dorszakas ne inejas iyi kop- da kitokį daigtai bėga? Cze niekas ne mhlije ape jo iszpil
ru
žodeli
pakalbėt.
Nes sudėjau mano žema p a- kaminais. Tokiose
vietose
jau suprato maskoliai, 1 ad tai
Ir nubegias sėdo ant arklo, i kie Dieve, kad tiktai galėtu liczia, ba ne daug vietos buvo,
dyma, o ir pajėgu ant to no
sweikinima guodotiniam perde Busilaikineju, o tai del to, jog
me
grąžei
priimtie!
stovėjo ne toli slenkszczio-isz ane •piritas, ane žemeikis, tik turi terp sawias iazsiekir.tia!...
tiniui ir pamatias sveika broli radosi vanduo del arklu ir pie dant jot pirma szale Jonasziaus
tai
ganeznas
iez
priedaržes
— Kad tiktai su gera szir tolo ir paniurai prisižiurinejo
Tokiu budu - in wieta irtis to
- ka galu daugiau veikt? - wutee su žole del pasiganimo. ir bu juom pasikalbėt.
sziutos. Biedni szmekerei tu
dže, o ant kito ko ne paisesime ant klupojencziu.
grižt pas save. •—
Butą kitados užgiventa szalis,
Sieniuta taikidamas rankoje atšaki Zboinskieni. Asz prie Po valandai pasikelue poni rejo eawo tawora trimiga iszga lyo, slenka atgalės, in wieta
pasikelti augsztyn, puola že
ba
žimu
lisios
apleistos
o
ir
je
puczka
jojo pirmiause; su Ja- visko
— Ar gal in ta paezo szapapratus. Weskie Zboiyiskieni tari in Dorszaka: bent isz tamožnes, gawo bart
royn ir žemyn. Tiek to; jau
wai kur-ne kur gavo varpeles nasziu pasikalbėt.
mus ponas Dorszakai in boksz
le?
— Matai tomisto, ne ira o ir geda be galo, prieg tam ir Lenku toksai būdas - terp ea
— Na tai-gi, anot tos paša pasirodinejo. Ant kalnu lai — Ponaiti tari, dawidamas teli virazutinius ruimus.
tėip szlektai o da ir kopliezaitei piningu gaila, bet jau stojosi, wi*s rautis. Ta pati parodo
kais buvo matit griuvėsius Janasziu-daug kalbėt, kaip
kos.
Nusidiwino irnetatsisuko j i turime. Rito muso kun, Žud dabar reikėjo tik ta judosziu in wifsa h istorija, per
no te
Wi nen Bluwlti
°-—1
— Tai prisiskirk in musu murintu dwar» tarp dagiu ir asz czion usztikau; pasakiau in„ P°ni?
I
ko
ir
„ojezyznos
”
savo.
Bet
buwo
dalikas
su
toke
lape,
ku
ba tūry ir letkalingus
pulką, - tari poni; - pirmiau usmu.
Ff nakti ir no a- ynislino, idant poniapie tai žiįwyt,
iipic vuKara KeieB, Ku
mes Lietuviai, būdami kito
1I daigtus.
Ira tai geriausia užeiga ir kožnas daris
kiek
wiena
krūmą
ir
szunta
paskui, jagu Dievas duos tai riuom Sieniuta wedi, pradėjo kiea ne nuleist Dorszako.
notn.
I Q
Mtlziniszki stiklai,
,
I Sugrižo
Sug
welel in didele stu- ki užsimerkęs žinojo ir rast ga kio kraujo, ktnie atengemes at
ir in Grudka... da teu kas atsi siaurintis o isz szalu buvo
— Jau mes biskuti apie tai
Visokios arielka-,
— E, szwiesy poni! tai pus
kuir po prižiūra Nikitos bu Jejo. Wienok kaip pradėjo sikratyti nuog visoko lenkisz
Puikus cigarai. ras.. .
augszti etatus kalnai. Susi- žinome, nes asz nesibijau; ar tine! Asz velitau apaezioja
Kas tiktai karta atsilanko, tai ne ga
jwo euneszti wisi daigtai, pun- kerazit maskolei vaikinui, tep k -, kode! teip aktai t-ekame jn
Linktelėjo Sienuta bu gal kreiwinia ąžuolai augo ant kai tu gerai dvaieli žinai!
užimtie
ruimus.
Teu
ne
bus
li atsigėrėt. Wirai hurra! pas Maraza va igi pauzei žemei ir tari:
. įgulei ir skrynios. Janaszius jau pabūgo, o kad ir da per kvailom pėdom szitam punkt-?
— Wisus uszkaborins iez- wigadliwai, ba no amžių nie

nu tarp tankiu krumu.
Tiktai mažas kūdikis kisza
nubėgo žemin peržiutet dwara koki laika ne»zi< jo knigas ir
— Ant wadowo tikiu - o
landžiau,
in
kožna
skilę
dirste
kas
ne
giweno
ir...
tiktai
peles
Jonaszas
Korczakas
jau
da

pirszta in ugni, pakol pats ne
LIETUWISZKA KBAUTUWEW
laikraBzc-zius
isz
Prusu
bet
ir žmonis sudawadint: Sieniu
kad ir pareitu galetis su kuom bar jojo greta su Sieniuta, ba Įėjau,-tari Nikitas,
ir sziksznotsparnei gaspadoiau
ŠOKIU APSIAWIMU!
jau ne ilgai. Buwo tai paeze pajunta, kad kar.zta. Mums
ta ir turėjo darbo.
anot tos pasakos - juk Sienų prie karietos ne buwo wietos.
— Ar daug ten ira žmonių? jekaipo huaugusiems vyrams ro
Dorszakas koki laika stove dlivas vaikinas, todėl susidė
tai ne isz kialmo ne iszspirti. Laikais prijodinejo prie lan- paklausi Janaszius.
Janaszias mirktelejimyi da
d is užtektu persergeimo, yjo
keletą
szimtuku,
o
kad
bu

416 W. Outre Str.
Dievaži poniutele, - anot tos gėlo karietos, kad ka pasakit,
— To nėr ka paiset ne ro- wi ponas suprast, idant ant sa jo laukdamas kokio paliepimo,
wo visu miletas, tuojaus rado dnnt ne eitume tuom kėlu, ku
Czebatu skuriniu, in darbi ir cz? pasakos.
kuot;
nes su kuom jis susine- vo pastatitu, o toji tuojaus to murmėdamas neszi ne ta; ant
ris jau kitus nuwede in prapul
ar
apie
ka
paklauit,
in
akės
r.• riku ant hz vventrs dienos; del m galo matidamas, jogjisnerei mergina, su gera pasoga ir ap
Ant tuszezio ir atkalbinet Jadwigai dirstelėt ir atmint, szias, tai tiktai vienas Dievas ri:
t
j. Kiekviena nauja organi
riu ir
, labui pigai pars i d u-1
kalingas, nucimpino saw per sipaeziavo. Persi kilę in kita
ponia no kelones, atsisveikino ar ko ne reikalauje. Mergina žino. Pakajei augsztai ir ie
— Mes saw duosime rodą
zacija
privalome pa.weikinti
pavietu,
nusipirko
gaspadoris
su perdetiniu, kuris palikias a nuolatos galwa iszkiszinejo, nai. Turėsime užimt virszuti su pelems, žiurkėms ir wisu pikias. Pažino jisai priesz
te, ir ezedien ir i paszauktu u Hu r-twira szirdže ir džiaugs
tai
ir
Sieniuta
gerai
žinoma,
Hei WiraiLiet’• wei! fiera ant bažniezios, nusidavi kad prisižiuret svietui. Wa- nivs pakajus ir nieko ne in- kuoro; asz jiums - tari, linkte pažiurėjo wienas kitam iyy akis kinitiku. Kal tais mėgsta pa mu, kad mus iazaiskirstia paje
ant savo kvatieros, in kur ir karas buwo gražus, dangus leist. Teisibi, bromelis ne Įėjus su galwa del paezies
.)»?<• aakelteOBi m
•&,
sakot apie savo atsitikimus,'1 gos riszasi iii draugia ir auga.
Tai ue zžitilrezltlte u
Jog refkio ožejl 1 nv
Sieniuta prižadėjo ant vakaro szviesus, o kur spindulis atmu uszsidaro, nes asz szeip teip su Doiszako, kuri ijaje pasweiki ir Dorszakas baisei kakta su
bet tik prieez geius prietelus Bet tiktai tada, kada ju yra
sitaisiau; kaip apsistosime, tai no - asz del jius ne noriu da- rauki. Dabar nubegias tre
Joną
Rugieniu, pribut, priminias, jog turi su szi rodos auksas žėrėjo.
tas pats mierys del labo wieuo
pay’s žemin rado Sieniuta eto Žinoma, igz tu jo pasakoimu
r tu azaltaa, arielka nėra ir wyaokm wino gaus savim pisztalieta ir szoble.
turėsime užsidarit.
rit ergelo ir velit su sawo szei
men e, prie kurio kožna gali
Ua'p ten nnk-laoel. o cigar d 'i ivan» laz f įbrl
winti ant wartos prie duriu su turi žmogus nenoria pasijuokt,
Sieniuta jojo pirmiauee dai
Pribuvus kaTvedieni ant
K o llnvz a e ko.
ę.ę-. jflv
— NeJtrauk-gi no manias mina tenais apsigivensiu.
eiti paskiitn sau kelti; kada tu
na
bet
tai
ne
kožnas
turi
tokia
puczka prie peties ir dviem
Ejkit** wisi
I AiauH ižalgert
kvatieros, liepi žmonims ap ridamasis in szales, rodos kaip ir bukie man nnt pagialbos,— Poni to gailėsis, - per
laime: kitas kad ir uždirba su ri wiena misli, kada yra pasi
■ '»' ir ia’ini. I O
žiūrėt ginklus turėti reikalin kokis vadas; ir Janasziaus a- paeznabždejo Janaszius. Asz trauki Dorszakas - ba tai nie pisztalietais už diržo ir sukau trworais tai tuojaui pragėrė rengia kožnam reikale paduoti
ti saw usus.
gus szuwius, o kad ora» prasi kės in visas szales laksti. Wi ant tave* atsidedu kaip ant ea kam ne tikia.
arba prakaziruoje ir dėt to nie wiena kilai ranka. Tada ir
Ar nori atsigert
Tolaus bus.
si
tilejo
ir
aplinkinia
gėrėjosi,
ko ne turi. O kad ir kontra- didžiausias skaitluB organizaoi
blaivi, ketino ant ritojaus ank
wes paties;
Ponia nieko ne atšaki. Ubanczlku dinetas ira niekai, ju iszrodo kaipo tiek pulku
giaro alaus? sti kelaut in tolimesne kelone. tiktai plūdo wisaip ant kelo, — O! turime druezei laikiJ žejo ant kiemo, kuris ne kam
vienok doras žmogus wisame
Ant ritojaus pulkelis kelau kuri« niekam ne buwo tikias. tis, jagu norime gerai iszeit ir tikusiei iszrodi. Bokszto ne
gerai apsieina. Ir teip szen- vienos armijos iezstatitos del
Kun.
žudra
sėdėdamas
ant
sa
ninku kelawo tolin, o Sieniuta
tari Nikita.—Dorezakan ne buwo matit už pakaju, jog net
Isz Giwenimo
dien lietuvei ne turi ne laik- pergaleimu nevidonu ir apgiuszeisukias tisus, jojo pirmiau wo vežimo, taiki rankoje bre kvailas, gal apie ponia tupi Jadwiguti paklausi.
Kontrabancziko
raszcziu ne maldaknigiu, kur nimo tėvynės.
se ir jau tik in Grudka turėjo vijora ir paszkino psalmus Do nes ir nudawincB isztikima tar
— O per kur einasi in bok
jie gaus! ak maskolius ne pa O kad mus ezitie du Susivėlina diuka wot, taigi atsiran wienyjmai - Katalikiszkas ir
mile kelo. Aplinkine kas kar vido; ant kito vežimo sėdėjo no; nes ponia priguli apserget,1 szteli.i!
Parasze: Wlrbalo Magdtf Anūkai.
da narsus vaikinai, kiirie ga Tuutiszkas neis tuom patim ar
taa stojosi laukinesni, kalnuo Prane, vienatine mergina, kai — Tai, tai,-tari Janaszas1Tai mato pzwiesi poni,
bena
ta brangu tawora del sa tokiu patim kėlu del dapo
tarnaite,
o
kuri
labai
iazPabaiga.
ta, o kėlės niekesnis, per ka
tuojaus ijje pažins jin per kai jagu da to bokszto ne matit,
vo broliu isz Prtieu ir pardawi
Nieko
ezlekto
ne
mislidapamaželi kelauninkai slinko. baininku bijojosi jog ciela dre Ii!..
tai kaip ten gi went!
neje po kaimus. Žinomi, tu siekimo to paties mierio, tai
Ne gali vadint tai kėlu, tiktai bėjo ir net dantis barszkejo.
Teip kalbėdami prisiartino
Nikita leidosi pirmutinis, mi szmekerei pakavojo savo ri iie isz to pelną. Garbe to yra labo visuomenes, tai jau
taku, kuriuom važevo, pilna
Ciela adina jau vilkosi ke prie miestelo, o kad tai stowe parodit kele; ėjo wisi paskui kambarį spiritą ir leidosi anas dėl tiems kontrabanezikam, ku isz augszto matyti. Nes abudu
d a ubu grabiu per vandeni isz launinkai Paubomis tarp kal jo ant kalnelo, tai giwentojei jin, ėjo ir Dorszakas, nes ma bletines atsigabent. Tuom tar rie gal ne noria o stojesi prie- iszdygo aut tokios-gi d-rwos,
m-sztu, per ka labai trukdį ke nu, jog net buwo tamsu, no miestelo nužwelgi atitraukenti tomai piktas, ba po nose mur pu Wincas užsikavojo už kru žaszcze apszwietos sawo brolu, kaip ir virsz minėti lenkiszki
mo lauke, kolei szmekerei nu neszdami laikraszczius ir wiso ir be mažiausios abejones tu
launinkns, ba žmonis konia be rint da saule ne nusileido, ir pulkeli kelauninku, iszaipili mejo.
eis
su bletinem; kadagį tie pra kias knigas isz užrubežes. rri- tokias pasekmes, kaip ir
palovos turėjo karieta isz sza Sieniuta ragino pasiskubint, o wisi žmonis aut rinkaus. Bul Liepi isz kaiietos isziminet
Szendie kaip Lietuva plati ir
:JAGO NOBITAf UŽEIK PA8>
wo tai wisokiu tautu tiejei gi Idaigtus ir no kiemo neszt in niko tamsumoje, pakilo Win- ilo;a jau kone pas kiek v, iena aniedu. Senesnysis lietuwiez
lu prilaikinet, kad ne parvirs tai del to, jog niekai kelei.
Karwedieni matidama, jog wentojei Walakai, Rusinai,bokezta in wirszutinius rub cas isz vietos ir leidosi prie u- ūkininką rasi kalendorių srba kas Susiwienyjmas perkeitė sa
Aąt West Mahanoy si. tuojav.s pa tu. Isz szalu buvo kalnelei
sukant ant B st. po kairei pusei. Ira visokio didumo krūmais apau jau jiu keloni baigėsi, ir no Armėnai ir wisokie walkatai|mus. Dorszakas da kalbino pes kur tikrai tikėjosi užtemit laikraszti, o maldakn ges pas vo warda ant „Katalikiezko”
tai puikiauses salunas.
9-11*03
gia, tuszczei iszrodi. Tikumą rint gąsdino gana, bet dabar nežinomos tautos. Priesz karjanaaziu kad ne eitu in boksz- maskolių. Ne pasimilino, nes kiek wiena kad ir biedniause, vienu žodžiu arba patraukimu
o isz kur tai? žinoma vilkas
buwo dideli ne pauksztelo bal juokėsi isz to, jog tas ne iszsi czema stovėjo židai, židelkos ta, ba suprato, jog tai vadae tuojaus iszgirdo užsnudusi bal tai parėjo per rankas kontra- plunksnos ezimtus arba gnl ir
LIETUWISZKAS
sa
vartauninko:
kelauninku; nes vaikinas ant
ir židukai.
so ne buwo girdėt, tiktai kaip pildi, kaip visi baugino.
baneziku; jie tai aukavo patis tu) -tnnczius Lietuviu pavers
Karwedieni ir Jadviguti kart atkirto, jog norai ponios — Kto idiot?
Jadwigutei viskas patiko ir
savo laime neszdami tuos tavo damas in heretikus, atskalū
kur buwo matitas vanagėlis
Wincas tuojaus prisiartino rus isz Prusu. Siunta szen- nus ir bedievius. Ta buvo
žiurėjo bu akiwumu. Karieta turi iszsi ildint.
nawatnei iszrodi.
sklaidantis padangėje.
Jau ir saule nusileido ir jau ir vežimai slinko pamaželi per — Na, tai asz už nieku ne pri« Žalnieriaus ir pasakė kad dien maskolei o ir sunkei bau didžiausia klaida kvailu galKarwedieni su Jadwigute a
Dorszakas. mate ezo arti kaip szmekerei dže pagavę neszika kuigu, bet vu, kuri su laiku turėjo pa
kiwai dairėsi po aplinkinia isz pradėjo gerai temt, kada pri- tilta wedanti in dwara. Da atsakau! suriko
Dievaži,
ten
ir
stogas
gali už- pakavojo kėlės bletinea spirų- gi ka padaro, kad vieton wie gimdyti antagoniszka arba
kiazusios galvos isz karietos. szoko Janasza prie durelu ka važiavo prie tilto, Nikitos nu
to ir tuojaus sugriž pasiimt no tri- ūt»ii’anda idant tarnaut prii-uzinga Bti.-iwienyj’nja, po
griuvt,
nes
kas
do
to!
rietos
ir
pasaki,
jog
jau
dau

szoko
no
arklo,
davinėdamas
Jokio žmogaus ne pasitiko.
VT'.Traskaucka.s UsztiKo tiktai cigonini abaza bos baigėsi ir ne trukus bus ponei rodą, idant iszliptu isz Aukiztu uszkaboru ėjo abid jas. Maskolua net paszoko savo brolams. Teip, teip, eun vaidu tautii-zko arba kitokio
karietos, ba tiltas ne buvo wi moteres, per akmenius ir isz džiaugsmo Tuojaus abu ku mieloj „Lietuvoj”, bet ture Ta -linkiai sutverta uwarbi lie
apsistojusi,,----kurie -apspito
ke- matit dvaras Grudkas.
607 W. Center ui.
r r----Jogo kotraDlowunMzanko m »awo carbo. |]a
Įkg. jgzkaulint O
Jau
motina
su
duktere
ne
drūtas,
ir welino arklus pir dilgelinus. Daejo prie varte du nuėjo m wieta ir isztikro ra kim vilti kad palengvės, gal tuviszka organizacija picine
tegul gimines, arba prletolel nebaszninkonimf
f
duoda pas teisinga žmogų, o ne kur kitur.
ir pflWOgkt.
J£ar ^Vedieni pa- galėjo karietoje rimt, liepi su miause perwest, o karieta pers lių ir dirstelėjo ant seno bokez- do, maskolukas isz džiaugsmo ne reikes wogte melstis ant sau piemenų,zka teudencija —
Arklel Sztant,
Kleinui puikus, I yį ggyjg variniu piningu, o stot važniezei ir iezlipo lau tumt. Usz tilto jau buwo to ir tari poni:
negah jo nieko kaip tik po ma knigu, su toke baime purgal e pravardžiuoti kitu- savo brograbai isz goriausiu fabriku, pulke! padabint J
.
tuszkie
laimint, bet buk kaip
bl-, ir prisrwin > -all pnpic
—
O!
da
ne
teip
szlektai
isz
Dorszakas,
kuris
matomai
no
Ir isztikro nusidawia
ir drūto medžio. — Priekiam ira specialu u gra | DC trukus tUFCJO ZHJOI11S lHltl8 kan.
borlum ir ne buna jokios turbacljos laike szer, • -i >
buk, buwo tai turbūt geros
žiaus
g-ilylii.t priimti arba
priesz
vežimus
isz
tosios
siaupiktumo
net
drebėjo,
buwo
jodo.
GALAS.
monu. — Vlaka padaro plgel Ir grąžei. l n-8
U* gmklu,. k&p HllgUlt DO ark

Restauracie.

KANTORAS BANKINIS.
D. T, BOCKAUSKAS

.1PIE<$Janassa* Korczaka

•SALONAS’1

h

GRABORIUS

atmesti kiekwienn nog Katali- ant užsiėmimo. Mus žmones wisus inaterijaliszkus reikalus,
Pirmiaase ir szwieziaufTI^
kiszkos Bažnyczios pagal sa kitokio padalinimo dar beweik tai ne tik ka mokytis tada ne
siu mesa pas Buczeri ĮmĮf
wo norą. Kaip tamsus ne bu ne supranta, kaip tiktai „darbi norės, ale tinges szokti, dainuo
J. Michack^
tu musu žmoneles, wienok wis ninkas”, ir, jeigu ne darbinin ti, ir melstis. Suwisai prakti
gi supranta, kad „szunes bal kas, tai tnri būti „dykaduo- koje prieszingai, ne kaip „Lie
42LW Center MaDanoy City.g
Lietuwiszkas Laikrasztis (J □ □
[
Szitoklos lltaros randas maszinukęjc
sai ne eina in dangų”, žino nys”. Teip tikrai ir yra. Tik tuwos Darbininkas” twirtina.
| ABCDEFGHIJKL.MNOPQRSTUW/
labai gerai, kad jeigu žmogų tai mes ne siaurinkime aupra Alkanas žmogus geriause mo
I XYZ&S1234567890.
“i?isz piktumo pawadysi „galwi- timo to žodžio „darbininkas” kinasi: ba nor tada tikrai su
ju”, „rupuže” arba „welniu”, ir ne taikykime jo prie wienos pranta reikalą mokslo. Musu
DLAR.SIR.itai jis wis per tai ne sistoje to dalies darbininku. Nes tokiu Lietuwiai, akli pribuwia iu szi
kiu koki jam luoši warda. budu einant tolyn, maineriai ta apszwiesta žeme, ne nori su
Teip lygiai, jeigu ka pabady wadys sawe darbininkais, o ki prasti reikalo mokslo, pakol
si „heretiku”, „atskalunu’’, tus ne; kriaucziai sawe, fabri ju badas ir wargai ne prispau
—:Kasztuoje ant metu:—
„bediewiu” arba kitokiu, tai kantai sawe, ne be pamato džia ir aiszkiai ne parodo, kad
JlmeriSco;
2 dol, ir 50c
tie wardai žmogaus ne permai twirtindami, kad wiaiems už czionai be mokslo ne wiena
no. Tas tik tiek parodo, kad dirba duona, ir t. t. Isz to žingsni ne galima žengti. Jau
Europojttį
3 dol. ir 50c
turbut gražus yra katalikai tie tiktai užgema kartybe, pawy- szendien toksai surėdymas
į»ISZEJNA DU KARTUS ANT NEDĖLIOS
Ira taijfgeriauso ir praktiezniauso drukawojimo maszinuko del gromatu ir
patys, kurie teip gražiai moka deimas ir neapkanta wiens ki draugijos, kad žmogus wiens
kitdkiu’daliku. Galima ant jios iszdrukuot no 15 igi 25 žodžius ani^minuGalwijene mesa wisokia, szwie*
keikti ir prawardziuoti sawo to. Galime wadinti kokiais no kito ne gali apsieiti. Kož
tos. Galima iszmokt in 15 minutu. Prisiusk ’‘Money Order” arba Regis- žia i r pigiau kaip kitnr. Wisoki kum
Utarninkia į ir $ Petniczoja
trawotoje gromatojo $1,50 ir 15 centu už paczta o aplaikisi maszinukia. pei, szwieži ir rukinti, wersziena ir
brolus. Toksai apsieimas ži norint žodžiais speeijaliszkus nas dirba del sawias ir del ki
Newlknk o raszik szondio. Kas pirmesnis tas geresnis. Aresawokit:
—: IZDUOTOJUM IR REDAKTORIUM
noma ne gal priduoti arganiza darbininkus [kad ir teip, kaip tu, kokiu budu kas gali, ir
awiena pigeu negu kur kitut.—DeTHE F. W. S. THOMAS, CO.
szros wisokios szwiežios ir rukintos,
ei jai pagodones nuog žmonių Amerikonai: Iceman, Coal teip wiens isz kito maitinasi.
D. T. BOCZKAUSKAS, &
g? g?
Ejkite wisi, d daug piningo užsi*
TF. S PBUCE STREET
MAHANOY CITY, PA.
ne swarbos, kuri galėtu juos man, Milkman....], bet realisz- Ne pagerins mums materijaliTS tž
13? Mahanoy City, Pa.
ozediksite.
WSZ
prie sawias pritraukti. Tokiu kam gywenimc ne wieno isz ezko buwio ne kunigai ne ap
szwiestunai,
ne
joki
sueiwienyj
po
wardo
„darbininkas
”
iszskir
budu, pagal priežodi „kaip gi
/įijį/
Drukarne geriausia intaisita už wiDel Sergancziu.
rioj ezauke, teip pagirij atsi- ti ne galime. Tokiu budu,-ar mai, jeigu patys ne iszmoksiPU IKI AUSES LIETUWISZKAS
szaukia”, - su piktumu ir pra žmogus dirba su pikiu, ar su me, kaip paczedliwai gywenti
j
8as kita= lietuwiszkas drukarnes
-:NAUIES ; GUDIMAS ; LIGONIU. waidžiawimu atmesta wiena kirwiu, ar su piugu ar su ada ir sunkiai uždirbta centą ant
Dr, J. Poraitis per daugeli metu
’j.Maszinos garu waromos
locpraktikawojo wisokiose szpitolese (lidalis Lietuwiu, piktumu ir ta, ar su kuju ar su kojom, ar nieku ne praleisti. Tukstanognbuoziuose) Europo ir rAmerikę
prawardžewimu
atsiszaukia su rankom, ar su pirsztais, ar eziai o gal ir milijonai doleriu
y ]/
nam namia.
Paskutini laika paszwente ant mikro»
priesz kita, - uždedama kita su smegenimi, ai- su liežuwiu patenka kas metas in rankas
skopiszku tirinejimu žmogaus sziapusaluninku,
kazirnyku,
adwoka
susiwienyjm,a su mieriu kenki sawo, - wis yra darbininkas.
-oKAZ. °. RADZEWICZIAUS,> mo ir teip toli datire sawo tirineji*
mo arba wieiszko ieznaikim- [Aiszkiai macziau ape tai isz- tu ir tt. nog Lietuwiu; kurie,
muose, jog gali kone kiekwiena lig^
-------------------------- į.----------------------------121 East Centre Uli
Shenandoah, Pa iszgidintie Padažikie szmoteli po
mo anojo. Ar isz to ne turi guldinta Kun. Juodyiziaus jeigu butu užlaikyti, tai ir be!
....Tuojausa^alo Lehlgb
s
po doazinei ranka ojnant In mloata.......
pieros in sawo szlapuma iszdžrowilrfe
užgimti kowa' Ar bus laiko straipsnije „Meile procios” ku pagelbos apszwiestunu, ne rei
Ira tai puikiausia Ir szwarlausia
d swetoltu Ir labai paranki del tu kurio atkolaus In
Bhonandoah, Pa. Apart wlsoklu arlelku Ir alaus, turi dldolo zoposto pargabento Isz Europos
ta popierele, apraszikie sawo amži,
del iszpildymo punktu konsti risai buwo talpintas „Saules” ktu Lietuwiams isz szaltospawlsoklu wluu, clgata, o tolpos-gl prilaiko wlsoklus walglus Ir OJstorlus.
Pakelowlngl gall
kas saw kenke ir atsiuskie su 2c. marj,
gaut nrikwlula ir prlotollszka rodą wlsamo.
Ira tai wlonatloo Ir pulklauso wloca cielam shotucijos, kada reikes wienam keluose N-rose priesz Kalėdas. sziures eiti susiszilt in saluna;
nandoah'o, o kas karta atsllankls, tas pas kitus dauginus no ojs.
ke ant žemiau padėto adreso: Gausi
susiwienyjmui gintis priesz ki Rūpinantiems ape sutwerima ale turėtu užtektinai duonos,
Tolpos-gl parduoda SZIFKORTES Ir slunczo PININGUS lu wisas dalis swloto.
19-9-5
atsakima, koke liga sergi ir ar gali
ta ir trotyti jau ir terp silpnas wiaiszko Susiwienyjmo welicze drabužio ir szilta kambarį. O
taptie ižgiditie. Rodą už dika. Adres
Ar nori turėt glarn SUTA?
Ar nori saw paczedlt piningus I
Jago nori tat nuslduok tiesog pas
pajėgas ant tuszczio wcjo? skaityti jo straipsnius]. Tai jeigu (o ne pasilaus, tai besiti
Seiliaus Įlįs O-rossseF-Sztoi'is
DR. J. PORAITIS,
w.; ,ia I 7N K El W I <D Z JJ
8361 Superior Avė, S.Chica go, IL
Tuom tarpu ne bus jokios nau gi susipraskime nor syki, kad kedami, kad jem kas pageriu
,------------------- IB PODRAUG------------------- x
213 U'. Center str—•—'
Mahanoy Cit'", Pados isz abieju susiwienyjmu. ir kunigai, maineriai, ir adwo- tu materijaliszka buwi, ne teks
Žmogau, tu mislini, jog nususios peisuooziua taw gerai welina ir tai
gera
suta
perduoda?
Niekados!
žmones powalei pames abudu; katai ir fabrikantai ir Gydinto nieko, ne tos szaltos pasziures.
Nueikiepas sawa, oJgausFpigu ir druta^suta.
Nesitikėkime swetimos pa
gal susitwers treczias ant twir- jei ir farmeriai, ir rasztinykai
tesniu kojų kada iszmintys ir ulieziu walintojai, ir salų- gelbos, nesidairikime wiens
Lietuwiu labjau isznoks ir isz- ninkai ir sztornykai ir kriau aut kito, ne leiskime ant niek
ANTANO DANISZEWICZIAUS,
si painios isz wyetyklu sawo. cziai ir barzdaskucziai, - wisi niekiu sawo pinigu, ne pawes
Bet ant to pareis ilgas, ilgas yra darbininkais.
O jeigu kime in swetimas rankas ne tu
330 W. CENTER ULI.
MAHANOY CITY, PA
laikas; ir swietas jau teip toli mums iszrodo, kad wieni sun „pasziuriu“, ne nieko; nesiskir
<-reriausi ir szwieziausi taworai del walgio Mihai wisokie kwietinei ir rugi
nubėgs nog mus, kad jau jo kiau dirbę, kiti lengwiau, tai stykime in dalis terp sawias; nei, Mesa rukinta ir szwiezia.
dawyti ne gulėsime. Dabar iszsirinkime, kas lengwiau. ale sutwerkime wiena dideli
& CUKRUS, KAWA, ARBATA, RAZINOS, UAZA8 ir tt. ž?
da laikas medi sawo asabisz Jeigu kam per sunku būti lietuwiszka Susiwienyjma, už
Kas perka už piningus— KESZ gaus daug pigiau. Alus giaras ariclkele
kus apsirokawimus in szali ir maineriu, tai tegul buna kunin dekime wiena tautiezka ban
gera j6g po ižgerimui žmogus buna sweikas kaip žuwis.
imtis už darbo, prie kurio nzau gu [kaip nabasznykas kun. ka, - o tada sujungtum pajė
Pas sami! pas sawa! sena pažinstama o kas karta atsilankis tai to
nesigailės! Neužmirszkit jog persikraustė ing uauja vvieta 630 W. Center
kia kiekwiena szirdis musu. Zlotorzynskas]; o jeigu kam gom galėsim isz kaleinos apru
Argi jau nėra czionai terp mu per sunku dirbti ant farmoe, pinti mus wisu swarbiausius
Teipos-gi siuneze piningus in wisas dales swieto ir parduoda szipkortes ant geriausiu i j drueziausiu laiwu.
su broli-zkos meiles, kaipo tai tegul eina in miestą už ko reikalus.
tarp isztremptu waikelu wie ki Lawyeri [adwokata], arba
Teipgi Darbininkas.
Ar g1??! Liti s tavv kenlie?
nos motinos, musu dejuojam sudžia, tai turės lengwa gywe
Jagu jautiesi ne sweiku su uszsisenejusia liga, arba ne wienas dak«
ežios tewynes? Argi jau nėra nima. Czionai durys del witaras taw ne maezino ir taw in akis pasakė jog “Nieko ne bus”, taj spjau
supratimo tikros dwajos moks su atdaros: kas tik nori, gali
Ar nory turėt pujku
in akis, o tuojaus nusiduok pas lietuwiszka garsinga
lo Christuso Wiei-zpaties, ku stotis „kunigu” ir „apszwies
JUOKAI
W- RYNKIEWZ
^=Wrtara~7Tszliupa,
risai ir prasikalteliem liepe at' turn.” Bet ir tokiu pasilikias,
213 W. Coutre st, Mnhaiioy City, Pa.
leisti, o ne wieno ne atstumti J wis bus darbininku; jeigu tik
kuris in teip trumpa laika stojosi garsum tarp kittaucziu. Gido užsisenoTewae: - Ka aez matau! u-j
ne wieno ne niekinti?! Mažiau' ne nores> Imti dykaduoniu ir gi mano Jonukas ruko papis į
Geriausius Lictuwisxkaa
jusias ligas, — romatizma, drugi, dusuli, dispepsije irtt.; jaunikiu wisokes
' uksini,siialiriiii, paanksuota arta nike Ii
gas gautas cog iždikun o; teipes-gi skuros ligas, ižberimus wisclriua pafanatizmo, - daugiau sztviesos sunkinybe del kitu. „Darbi rosus! O iclus!
AR NORI TURĖT PUIKU
pauszkus ir tt. ir tt.
M ieticei suimti ligomis pribuna o isz tolau tegul
ir tolerancijos; mažiau pinky-i ninkas” tolaus sako, kad terpti Jonukas; - Asz girdėjau,
titr-A sii>aper gromata susinesza.
Iia tai labai didele geradejiste, j°gu žmogus sa«
bes, - daugiau Diewo baimes;) kunigu ir apszwiestunu daug kaip tewelis wakar saki su ma
BRINI, nnirOLIKEJU'. ŠPILKA, jr tt. ir tt.
wo kalboje gali apie sawo sopules priesz daktara iszsakit.
Adresawokite
ant galo daugiau wisiems tik-j yra tokiu, kurie myli lietuwys ma, jog kad inmanitu, tai wi
p. :: Zawetdzkio,
Baszik;iant žemiau padėto adreso o sausi atsakima ka kasztuos.
Dr.
J,
SZLIUPAS,
No
421
Penn
Avenue
Scranton,
Pa.
ros meiles, o wiskas bus gerai. Į te, bet mažai tokiu, ka mylėtu sus papierorus sudeg ntu, tai'
Suąar-Motch, P*?.
Ziegorelci prasto aukso no §12, 75 ir 150,oo.—Sidabrinei no 5 igi 25 dot
Toki tai gražu ir tiesu kele , bctuwi, už tai, kad ne parūpi asz szedien pildau tewo wale.' labai drūti; teipos-gi neizilberinei no 2, 1,50 igi 7 dol;—eldzin \ idureis,
Turi sawo krautuweje wisokiu mą
sli : swiezia ir rukinta. Swarste tei
in susiwienyjma wisu Lietu i na iarn duonos, ne pagerina jo
ir už kožna gwarantina no 5 igi 25 metu. Jago kas nori turėt gera ir
singa, mesa ka gardžiausia ir nepui
teisinga ziegorelt, tegul raszo
wiu it-zreže jau senei „Lietu i materijaliszko buwio; ir paduo
WIENATINIS
:
LIETUWISZKAS
:
KRIAUCZIUS.
kiausia. Deszru niekur teip puikiu
rfaHįįj ant žemiau padėto adreso ir
va“, kaip jau užtemijau kelis j da
'lo yneszima, ydant pirmiaus
Kuris siuwa sutus labai pi- r skaniu ne guusite kaip pas jin.
į&jj iszreiszkite koki .saw welinat
gei ir grąžei ir ne tiktai del oi
Usz tat tr.ri daaglbe koatuniorla.
kartus, ir kuriuom dabar ragi: pripildinti darbininko pilwa, — Mamite, del ko Szwiesai
turėt
ziegoreli
ar
czisto
aukso,
Ir kas JI* r • -i -.~v» ° a t* v’ ?
wilnu nes ir del wisekiu
,. kulisai ne lauke”, o paskui ežiu Juozukas teip kaip ponasna eiti „Darbininkas.“
n
•
ar paauksuoto ar sida1- pulKiaU-li
Zo
ir
niekados
su
w
nikais
neuszi
ji?
pradės
mokytis,
szokti,
da]
Ne kitokiu budu, tiktai su
brinini ar nikelini ar wi
jį. W n iska wu
sideda?
Ar
tas
gal
del
to,
jog
lluoti
ii'
mclstie-l.
’
’
Kad
žmo
riszka ar moteriszka, o
wienytos pajėgos wisostautos
draugisoziu. Owerkoozius pa- Hei Scranton; Lietiwail
ne busit apgautais o isz
gali aprūpinti mu’u swarbian gim ne tufzcziaiB žodž'ais, tik skaito „Saule”.
....Gal
visi žinoto jog pis....
siuwa pigiau kaip židelei kne
Moi
na:
Teip.
man
i
sune.
rkimo
džiaugsitės
tai
darba
s
sawo
paiodo
meile
sius reikalus. Gal ne wienas.
kreme parduoda. Wisi pas sa
ts
pirks,
tas
nesigailės
ir^bus
užganadintae.
Adresawokit
wa!
4-12-7
ekaititojas „Saules“ pasijeszjI del kitu, tus yrn tikra teisybe; Ii, ba „Saule” wisus weda ant
W D. Boczkauskas & Co,,
kos sau ta straipsni „Darbiniu o nnsterijalii-.zkae szelpimas gero kelo.
321. W CENRTE Su
MAHANOY CITY PA.
623 West Spraoe Street,
Mahanoy City, Pa.
ko L'etuwoje“ ir su atyda ji biednuju wieados buwo geriau — O gali būtie kad teip i
-P GEBIAUSE UŽEIGA o ~ra:
O
ar-g
’
,
motinėlė,
ne
wi
siu
ženklu
milaszirdystes.
Bet
perskaitys. Taigi ir ape nnt
ra jo dali pasakysiu kelis to : delko kunigai ir apszwiestc- vos gazietos ira Ilgios?
Uses Gasoline, Natural Gas or Manufactured Gas.
— O ne! ;in'>, keli wai
džius, kas link pradžios darbo, nai, patys būdami tokiais-gi
3 Fitted with both Hot Tubs ond Electric Battery.
kai
tiktai
nesziojo
wiena
lietu
Aroused for Pumping Water, Grinding Feed and
darbininkais,
turi
parūpinti
kurio tiketumesi nog tokio bu j
; 'l Farm PuriXJses; also Grain Elevators, Machine
t hops, etc. The most Slir.ple, Reliable and EconomAdoma ir Ludwikia Slawickus
duona del kitu darbininku, tai wiszka gazieta tai suwis in nic
siwienyjmo.
i ul Gas Engine on the m irkct. Send 2 cent stamp
for catalogue and prices to
k
a
pawirto.
sunku
suprasti.
Kad
ir
patys
Antroje daliję iszgutdo to
RACINE HARDWARE CO.,
Racine, Wis. -------WIDUKIJE MIESTO BZALE WYOMING DIPO 37 NUMERAR.-------kia nuomone, - ydant sutwe- butu milionieriaie, tai del to
S u d e.
Tonais Benitas alus, !r vGsl gci imol pulkus. Cigarai tikrai Havanlezkl. Teipos-girandasi didele
ria susiwienyjma, wisi kuni kios minios darbininku ne už
S»53i»
ūiitiugu weseiliu Ir balių
— O broleli, kas buwo!
Ar reikalauje draugiste
A
Shattsrg
d
Nervo
us
System.
tektų;
o
ir
ne
žine
butu
katKam jum kur kitur Jeszkot ir brangel mokėt, jagu nurito tikra lietuwiszka salo ir labai plge
gai ir apszwiestunai, parupin
— Na, na?!
FINALLY
HEART
TROUBLE.
tu del darbininku duona ir pa riein duoti, katrie yra tais tik —szendien waikine Restored to Health by Dr. Miles' Nervine, geležinees peczties
gerinimą wiso materijalirzko rais darbininkai*? Bet kunin gude eu Agota, o cze kaip ne
buwio, o tada juos mokintu. gai ir apszwiestunai [tikrai ei szwilps!
Cziouai be reikalo daro skyrių nantieje kėlu sawo paszauki— Ar teip nawatnei?
INAS HAJBiTAS .Lietrnviszkoje Kalboje!!
terpu kunigu, apszwiestunu ir mo] tankiause yra neturtin — Welne ten nawatnei!
Kas galėjo tikietis kad lictuwiszkojo kalboje pasiroditu tok
darbininku.
Suwisai ne ži gais. Tai, kad ir norėtu ki Su lazda.
Senowcs žmones wadi no monininkus ragaiiejs, daranezeis inouur
nau, ant kokio pamato pasire taip parodyti sawo meile, ne
— Tai ne kokis pauksztis?
su pagialba piktos dwasios, da ir szendien daugielis atsiranda to
gali,
kaip
tiktai
apszwiesdami
miant, galima atskirti „darbi
kiu ka tajp mislijo ir szniaka. Girdėdamas newicnkart tokies paša Alus szaltas ir gerai uztalkltas, Arleikele swells
— Kur-gi pauksztis! U
kas, pasižadėjau dawest kad wj’sas mandrumas ir iszmintis pacjna ib: ir gardzel gorosl. Kas karta atsilanko tai
ninkus” nog kitu žmonių, ir ir mokydami kitus, kokiu bu gi man per galwa tewas Ago
Jago
reikalauja
no užmirszta, Wlotlnol ir prlbuwusel užeikite
mokslo. Deitogi tirinedamaa iszradau wyska ir no senoj gieidžema it
kalbėti ape juos, kaipo ape ate du gali pagerinti sawo gywe tos.
o to neelgatloslto- Bodą wlsame gausite. 2,-g-ortai raszikit in
dawiau kniga isz kurios kožuas gal but monininku, Toje knigojo taip
Tolpos-gl užlaiko ka nogerlausus walglus
Pusrlczlus, Pietus, wukarlono, o ir puikiu nak
kiria klassa žmonių, kada jau ninia. Matome užtaigi, kad
nasy daugiau kaip szimtas akiwu pamokinimu irapo 50 abrozolu par. wlnia
— Ar sziteip!
dol pakolowlngu.
Hedakcje
“
Oau/es''
daneziu gana ajszk^cj kajp apsyejtio ir isz sawo užduotes iszsiriszt.
i
to padalinimo ant kastu seniai wis pareina ant pirmo plano
105
Lackowana
Avc..
ScraotojĄ
Toi kniga druczcj ir pujkiej in angliszka audeklą abdanta eu aukso atspaudom ai.
nėra, - o ypacz czionai Ameri mokyt, o ne pilwa darbininko
nbdaru, kasztuoja tyktaj.........................................................................................
Kitaip darant,
— DAKTARAI —
60 YEARS’
NAUJAS LIETUWISZKAS SALUNAS J Tcjpgi turu ant pardawimo wysokius dajktns ir rcjkalingas prietajsas prio moniiim
koj wisi lygus ir kiekwienam pripildinti.
R. EDWARD I1ARDY, the jolly manEXPERIENCE
wargei
tas
ir
pasisektu.
Kada
be kuriu apsiejt negali. Prieg tam turu krautuwia wysokiu knigu kokios tyktaj lietu
’
'
V
ii
agcr
of
Sheppard
Co
’
s,
great
store
at
yra.atwiras kelcs in augszcziau !
D. C. T. WATKINS “ Braceville, Ill., writes: “I had never
wiszkoio kalboie iszcio. Turu maszinukies del drukawimo gromatu ir tt.
boon sick a day in my lifo until in 1990.' I
sius urėdus. Tuom labjau tu ■ dar aez mokinausi bakalarne-ZOI E Crnt’1 t''i
Pujki popiora del raszimo groma’u su dnilom uwietkom ir drukawotais pasweikini
gut eo bad with nervous prostration that I
t-e,
tai
daraktorius
wis
sakida
mais. Tuzinas tokios popitros su d a L lis kopertais kasztuoja 9ec„ tris tuzinai §1.00
rime saugotis tokio padalinimo
Mahanoy City,
Pa. Lt .d to giro up and commence to doctor. I
Turu del jaunmnenee juokinga kwietka, kury, kada duodi pawuoslit, isztiszka wan
jągo tried our local physicians and ono in Joliet,
kada kalbame ape wisiszka su !! 'V0‘ „ae>ne, aeine! pienus veu- Pabaigęs mokslą Europoje fr Amo
daktaro tai nuslduoklt ant a
czlau • but none gavo me any relief and I thought
duo ir padaro daug juoku, preki 3 25c.
i ter non btudet libenter“ tas prireiktu
I
was
going
to
die.
I
became
despondent
padoto
Dumarc.
Telpos-gl
tol
wletol
randasi
;
DEsmNS
siwienyjma; bpt stengtis «wiĮ
turbut
žeūk|iua
_
’i-Į turbut žeūkli
K s iž dydeles fjtografiios norėtu turėt daugiau mažu, tegul alsiuucze dydela, aaa
Copyrights &e>
I>r. Hannah
ai h ins, ! Lii-.l suffered untold agony. I could not eat,
isz tosios trumpam laikio padarisu 100 mažiukiu ir nusiusu už § .25c.
Anyone sending a sketch and description tlm
som pajėgom |-ei tikrinti nesu j įer[ pifnaa pilwas miego no- jra tai vienatine daktarka motore ant clelos ap ■ sleep nor rest, and it seemed as if I could
Quickly ascertain our opinion free whether &
Norliiticm įlažinol ape wyeoklcs knigasarba kitokius dajktus iredenes po apturėtum 2 ccutlacs ns*>
not cxixt. At tho end of six months I was
invention is probably patentable. Community
kuri gido moterce Ir walkus. Motera : reduced to but a shadow of myself, and at
tlons strictly confidential. Handbook on Patena
klės tuoL’.a yiimczlu drukuotus katalogu-.
Adresasiu ma no szitoks:
prantanczius žmones, k"d wisi ii“.]
Ir isztikro prikimszk šokine®
sent free. Oldest ngency for securing patents.
n šatrom ligom wuslduoklte pas m pterler.ka da ’ last my heart bccamo affected and I was
Patents taken through Munn & Co. recoin
JOSEPH
MATUTIS,
special notice, without charge. In the
yra darbininkais, ne žiūrint darbiniko pilwa ir aprūpink
_
truly miserable. I took six or eight buttles
cf Dr. Mites’ Nervine. It gavo mo relief
‘
Wjtlie Are.,
Rroolilyn N. V
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AR ESI SWEIKAS?

LZISGORĘLĮ,.
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Patents
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School Furniture ^5 tip-J
The ” Victor’’ Folding Desks arc especially adapted L
District and Parochial Schools. Our lino is coin Diet'.', i
Stationary Desks, Double Desks, Adjustable Dc<u .. i t. .
Get our Catalogue add Pricfs before Furo-a^ .
Agentą Wanted Everywhere.

THOMAS KANE & CO., uac> ..

GIDIKLA

o-

Szwento KOCH AUS
100 Cattawissa, Maaanoy City
Senu zaidulu, trandima Kaulu, pripurpusios krauju gislu ir wisoKia
ligų ant pawirszes Kūno ira gidomu
su žolelėm, mineralinėm ir Kruwimm maudiKlcm.
11-9-7

from tho start, and nt last a cure, the great
est blessing of my life."
Dr. Mlles’ Remedies
are sold by all drug
gists under a positive
guarantee, first bottle
benefits or money ref jnd-.l. Bookon dls1 L.iis MEBirb\L CO.. Elkhart, Lad.

Scientific Jlmerican.

------ FOR------

J DABKAUS
1201E. Mahtinoy

MAHHHOY 011 :■

Alus b tilta-*, arielka gera, .cigarą
Ll--tiiwol privalo pas sena ma'-Jerl fits'an<d>L- vu ..vrHUhn . I
hi r.'
11 . lixngiu-‘K

A handsomely Illustrated weekly. Largest a»
eolation of .any scientific journal. Terms,
»
Kir months, fL Sold by all newsdeman

XCo.^'^^’-NewY^

FAMILY AND HOTEL USE

An ordinary family ironing can bo dono on the " Racine •
Manglo in twenty minutes, without heat or fuel.

NO FUEL.

NO HEAT.

NO SCORCHING.

Prices within the means of every family. Made in six styles and
ten sizes, for Families, Hotels, etc. Every Mansio Guaranteed.
Send 2c stamp for new illustrated Catalogue, with prices.

THE

MANGLE CQ^ Raclno, WiG.

Branch Office. G25 F SL^Waahlngton. D. C

Wsnted—An idsa

Protect your Ideas; they nay brteg you
I Write JOHN
U ft GO . PsUwt

».iut i,Lt«

Ar gi tai nn 1'-;—- daigta=?
Ar-gi da ilgai ateivius usz giwulus laikis? Mokame tak
sus o matote usz ka mus laiko.
Jagu klubai no paduos pro
testu priesz taje nedoribe ir pa
leista plozu, tai ne verti va
dintis Lietuveis! Cze ne tik
tai Lietuvei nes privalo iž
drauges Lietuvei, Lankai ir
Slavakai naršei pasikialt ir
paduot protestą pas guberuato
ri; ne senei suszaudi vargszus
po Lattimer palei Hazletona,
ezionai - gi ir ant pažeistu ne
turi milaszirdistes!
Cze ir* ne juokas ir reike
tai nedoribei gala padarit.
Szitai daugelis žinote katrie gu
lejote Ashlende, o ir tiejei, ka
atlanki ligonius, tai mati kaip
bu vargs žais lozoreis apsieina.
Ne pamigkite visi- Lietu
vei ir visose peezese pakelkite
protestą priesz tokius rakalus
kurie ne gelbsti pažeistu, tik
tai juosus dabaige.
Ponas Jakubelskis suszauki
visus Gilbertone ir tuiejo ta
me dalike susirinkimą utarnin
ke, ant kurio duwo apie 200
žmonių. Ta pati privalo pa
darit visose
apigardose ir
Gud. kun. uszszaukt susirinki
mus, ba jagu to ne padarisime
tai ne atstosime pipkes taba
ko.

Nn persenei trl-'O man bū isz Wilniaus gub., Babawic’n,: skaito jokio laikrastczio. tai
tie Luzernes paviete, ejnu vi jog per daug prisigėrės deku žmogus uc gali padiwint, ir
Didžiausi Geradeiei
ruti Luzernes stritu ir nužvel nes isz to turėjo gauti liga ir da tokis geriau paklausis, ir
pasiduotie in ligonbuti ir da da pasakis „O tai mokintas Fmsidejo^nog Jan, Į 6 1X98
gias ne tali barberszapio prie kaip tolau raszo, jogei nieko
Lietuwiszkos tautos
Isz Najorko tegul ejvienos grinczios daugibe drei negelbes turės isz to mirt. žmogus, jisai daug iszmano”. n a antPas&ZlereUwazinojenU
dipo ant uliczios; ; Foot of V-23rd. Cor tir tuosius
' arba Derbroesos nil. [Ponnsylwanijoe ferao
veriu ir grinczioje dundėjimą. Bet asz kaipo gerai žinantis ir Nes priejkim prie szwiesesniu landt
(lalwollo
PRIWAEOME
SZELPT
Dreiverei žiuri akiwai per lan matias ta ligoni, klausiau pas kurie ir kelis laikraszczius Del norlnczlu waZuot pasažlerlnlutrelnn, a.
ejna tame laike Ir In talaeo wlotaa: In Penn Ha
„Garso
sksititoju
J.
V.
jaigu
skaito, tai jie mielina jog ira ven, Junction, Manch Chunk, Lehlnghton, Blatluga kas ten do komedijos; nugi
Isz Shenandoah, Pa.
Catasauqua, Allentown, Bethlehem, Ea*t
ir asz privežlinau pamatit tu žinojai gerai ta atsitikima tai szwiesus ir mandrus Lietuvei. gton,
on,
Hazleton,
Westerly,
Delano
ttt
delko nepadejei sawo wiso war
C
Radzewiozius,
looninink us puikaus
6::9,
7;6I,
9;28
1Bzrlt;
1
;04,
3,20,6
:2
J
Ir
0
:12
ju diwn ir tiejei dreiverukai do ir prawardes? Sztai kada O pradek su juom szneket, tai In New York 6 GO, 7:51, Ir 9:28 Isz rito, 1 ;0l 3,ai
hotel© ir puikiause wieta del atkela5
:23
po
plet
prileido mania prie lango,'ir sulauki Naujo Meto siuneze visai jokios rodos ne gausi
wusiu, tuojaus augszoziau Lehigh
In Hazleton 5:49, 7:51, 9;28 priesz plet ir ant
Valles dipo o po draug turi ir groser
ka pamaeziau? pilna grineze in garbingus laikraszczius ge kad tu ir daugiau žinosi ir isz 1:14,1.10, 6:2.6:12, 8popiet.
In Wilkes-Barre, Tunkhannock, Towanda, sztori No. 121 E. Centre st.
kaip prigrūsta žioplu, o tris rus welijimus reporterei laz mani tai wis tau ne apsileis ir Ulster,
Athens, Waverly, Ir Elmira 6;49, 9:28, Isz
Fr. Balczunas, turi tocnam name
6:128!50 poplot,
mamužes szoko kamarinska duotajam, sztai ira „Garso” re tur būtie jio wirgzus. Matot rltlrS,21.
In Rochester, Buffalo, Ir wostns ant 6149,9,28 groser sztori No 205 E. Centre ef.
porteris
kuris
nors
nuplesze
rltolr
l;04,
3.10,
6
;12.
skaititojei „Saules’’,
kaip
ruska kazoka, nes kaip josos
■* Skaudintos t locio t Marne *•
szlowe žmogui neteisingai, o
In Scranton 5 ;40, 9:28 Isz rlt Ir 1 :M, 3.10. 6 :i2
M. Kupczinskas užlaiko puiku saszoko ta kazoka, tai bjauru tas žmogus .ira wisiems žino szwiesu žmogų gali pažint, ku po plet.
luna ir 9 pultebelus ant kampo Main
D, T. Boczkausko
In Shenandoah, Lost Creek, Girardville Ir ir Oak uhoziu.
buvo žiūrėt ir da szokdamos mas. - Kada diena Szw. Ka ris ne turi mandribes, isz kitu Ashland 7.15, 0:40, isz rlt, Ir 1;32 3;53 6,34 V, ’3po
flĮahanoy Qily, - ga
dainavo bjaurės daineles! o ledu 4-ta adina motere iszejo ne sijuoke ne apkalbineje, ir plot,In Raven Run, Centralia. Mt. Carmel Ir Sha
M. Walentinawiczius wie7 UKS7AN7IS IR W1ERA ADRESAI PŪLITICZNU KLUBU Ū.S.A.
natine lietuwiszka krautuwo drabužiu
gaspadini. tai ir židiszkai dai ant neszparo o palikus wira su t. t., tai tokis žmogus skaitosi mokln 8:40,10:451sz rlt Ir 1:82, 8:53, 6:34
In
Sumburl
ant
kelio
Pennsylvanljos
gele

ir
kriauezu
szapa, E. Centre st.
NAK7 U arabiszkos historijos $2.25 Klubas "Algordo Kun.” Wilkes-Barre, Pa. Su,
navo. Susisukias vienas ru wis eweika, kada jau po Nesz szviesus, o ne tokis kuris sta žinkelio 10:45 Isz rlt Ir 1-32. 8 :S3, Ir 6:34 po plot.
slrlnklmal atslbuwlnejelkas monesls nedelomls
patui
ir
rado
apsirgusi
vira,
Abeoela arba pradže skaitimo del po dienai 12-tai, 4 po plet, o jagu 12 pripuola neIn Delano 5;49, 7;51, 9;28, 10,15 Isz fit Ir 1 ;04,
J.
Medelis,
agentas no wisokiu gė
tosi už visus kitresnis ir mand 3,20 5:23 6 ;12 8;66 tr 11 ;15 po plet.
das jautis labai akivai temino
del oje, tai (a diena ir buna. Sekretorls klubo:
rimu: arielku, wino, brandžiu ir tt.
lietuwiszku waiku
’
25o
priežastis
[pasiki
limas
gnmbo)
In
Buck
Mountain,
New
Boston,
Darkwater,
ant szokaneziu. Priek tam
resnjs. Užėjus ant kokio tai
F. Wlrpsza, lll.Stanton st: Wllkos-Barro, Pa
Linksmi wakarai, kuriuose talpinasi
St. Clair, Pattsvllle 7 ;51 10,16 Isz rlt, 1 ;0l, 3,20
tuojaus likos pargabentas dak
M. Minkus, balboris ir po draug
buvo riksmas ne iszpasakitas taras kuris paemi su sawim in baliuko pas Lietuvius, retai 6; 12, po plet.
sawije wisokios historijos, dainos, Utlca, N^Y. Polltlcznas klubas, Sekretorls J.
geras ziegorninkas, W Center st.
In Shenandoah, Frackville, St- Clair Ir Pott
Dlraltls lŲPotter Sir.
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svllle 8;40, Isz rito Ir 3;53 po plot
ligoubuti, kur suwis in trum
in Shenandoah tlk’ull;22 po plet Ir 5;44,
Isz Mahanoy City, Pa.
gėrimu ant stalo, wisur o wi
tojei hecus atprovinejo. Pas pa laika likos sweiku.
Graudus werksmai, arba apmislijimas Toluca, JU. Polltlcznas klubas, Sekretorls W.
NEDELINI8 TREINAS.
| Szlmkus.
Petras Žilinskas, turi puiku suapie muka W. Jėzaus
• 15o
kui padari laižibas ir visi lau Szitai asz kaipo miletojas sur konia stowi asztrus gėri In Park Place ir Delano 9;25, 1:04, 6 ;20, 6 ;45.
luna ir geriause užeiga del at
In Lofty, Audenrled Ir Hazleton 9 ;25,1 ;04 Ir
Philadelphia, Pa. llotuwlaxkas publloanas klu
teieibe
stoju
priesz
reporteri
Moraliszka kabala, ka iszrdo žmogaus bas.
mai, kaipo: alus ir degtine, o
kan iszi verti da kokia komedi
kelawuSiu isz kur kitur, No 25 N
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”
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ir
drasei
paduo
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du
kaatu
ant
menesio,
Ashland.",07 po plet.
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25o
Main, terp L. V. ir P. & R. geležink
je padaritie, nes ant to nusto du sawo ciela warda - prawar- ne swaiginaneziu gėrimu retai InInShenandoah
pirma ir treczo ketwerga.
tiktai 5;42. iszrlto Ir T :89 p.p.
Morkus ir Aurelijanas, apraszimas isz Sekretorius ponas Antanas Zuikis glwena po
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savo
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Juozas Mookaitis, turi puiku salude ne powiena litera nes pilna
pirmutiniu amžių krikszozionisz- adresu: 010 South 4th Str.
Oarmol Ir Shamokin 9 ;43,1 ;32,
na ant kampo Pine ir 2-nd uli.
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ant
to
visko
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pravarde.
ku
- ■
»
25o
Brooklyn, ;E. D. Demokratinis klubas Imo
1;36, Ir 6 ;46 po plot.
TA.., LOWREY, DENTY8TA8.
ka maeziau.
Tolaus „Garsas” uže: kad vienos plowones, bluznierst- 9;25,inl;04,
Newaloje pas Maurus,
*
50o dlstrlkto Stos wardos.
Wilkes-Barre, Pittston, Sayre, Rochester JLzl.
Du Lowrey’o metodą Įsitraukimo
Ir In kitas szales Westu 9;26 Isz rlL
dnalu be jokio skaudėjimo Ira geriausiasspaea
Jau tai ūztikro ne prieez ga Babawiezus turės numirt, nes wos, teip, jog blaiwas žmogus Buffalo
Tris puikios historijos, J. Apie Ir- Pollt.IZe.uwludarblnlakJ Drauglste Screntoin Philadelphia 1 ;04 po plot.
basjago turi dantį skauda u 11, tai tlessg nuejlanda, arba nekaltibe suspausta, 2* ns Pa. susirenka kožna m suėsi po 2) dienai ta
New York9;25, Isz rito ir 1 ;M po plot o 6 ;45 duok ant kitos puees ull. nog Dr. Watkins, pą>
la teip siunta ir isztikro Lietu asz mislinu kad reporteris ne gali ne klausit. Ne ižgirsi
nedeldlenl ant 7 adinos vakare, saliji Laonardo
n Eeaston tiktai.
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”
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V.
privalgis
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Žmogelis kuris norėjo turėt daug 1)1 W. Mark-.t ullczla.
Dr. Lowrey, dentysta
ten kalbu apie ka naudinga, Chas. S. Leo,
vei saw gala jeszko, jagu sa
A. W. Nonnemaohor, NO. 411 E. CENTRE ulL MAHANOY CITY. Db
kių petniezioi tai greieziau nu
piningu, 8. Kas pedare gereu 25o
Pass. Agt.
Assist. Gon. Pass. Agt.
wo padūkimais sutraukė žiop mirs nes Babawiezus ira swei kaipo: mokslą, kuris mums Gon.Philadelphia,
Polltlcznas klubas Chicago, TIL, po wardu:
Pa.
Philadelphia, Pa,
Ižguldimas sapnu,
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25o The Sons of Lithuanian National Society.
Kvnutuwe apsiawimu pus.....
butu reikalingiauses.
Teko
lūs isz miesto. O jius nelai ku ir linksmu.
Rollin H. Wilbur,
Gonoral|Supcrlnteudent,
8. Bethlehem, Pa
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”
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FAMILIJO8 R EMIGRANTAI KURIE WA-'
Chicago, 111.
graži
•
25c
Mitingai atslbuna po Imam ta nedelo Ima ad.
je buk Worcester Lietuwiams pigardu kur jauna gentkarte ŽUOJT2 K'; WABARUS, gerianeo vražnot ant
po plet po num. 3801 S. Morgan str. Sekretorius
j ago taw negerai, imk wiena Cas- tavimas sniegenas sumaiszi.
LEUIGB WALLEY GELE2INKELO, plgeuse
Istorije apie Welniszka Maluna, ant F.
403 W. Center Mahanoy City,
P. Bradchulls, 693 S. Ealsted str. t hlcago, 111
didele geda jog ne darbszauje ne nori jau lietuwiszku knin grelczouse kelea Ln Cleveland, Cincinnati, Detroit
kalno Wiedninio
25o Plttsburge, Pa. „Soc. Darbininku Part.“ Mitin cerets, o tawe ižgidina tiktai 10 ir 25o
Stelnoti Czeworikal:
Chicago, Omaha, Sant Francisco, Indianapolis
del
visuomenes.
Szicze
klau

gu ne laikraszcziu in rankas Lousville, St. Louie, Kansas City, Memphis
del wlru labai pulkol Irdruczelpa
Pradinis angelskos kalbos
75s gal atslbuna 3czla nodoldlonl kas mąnesls 6 ad.
darlti o suwis plgel.
Pažinau wiruczei wiena na siu pas reporteri ,Garso’ J. V.,
NSeville, Mobils, New Orleans, ir 1.1.
IlcJe Labor Lyceum 18 and Mary sir.
imtie,
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jiems
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Antras Pradinis
$l,oo wakara
Darbinei
Czebatai:
Gerlauso dažluri dstetus (baggaftc) uez kuri
S. S. Pittsburgh.
szli, kuris turi trejetą vaikelu, ar teip reikia darbszant kad
skurlnol Ir guminei Jž geriausio fa
ne kaip lietuwiszkai. O kas duoda czeklns Ir ant to p? les, tn-jno prystat
PEKLA arba amžinas pragaras, ir Leon Gricius organlz at
briko
Ir labai drūti.
plesztie
szlowe
nereikalingai
ar
ago norit hi kur wažuot tat plgLuse parčuodo isz tu ir wiena dukreli patar
Teipos-gi:
Stebuklai Diewo szwentose ozis- Newark, N. J. Lithuanian Independent Club
tam wisam ira kaltas? ar-gi tykletus ta kompanlje. Apie wysa Inmfo ma-ya
timui,
jeigu
nori
darit
giara
Ozewerlkal dol moterių Ir waiku.—
pus. Oj tewas, tewas! kad
tjklto paa:
oziaus dusziose.
$l,oo Adr. Ig. Waszklewlcz 123 Van Buren str.
Kaloszal guminei del wlru, moterių
del visuomenes, stok drasei ir ne mes patis, pažiūrėkime
PALMER,
Ir waiku.
jin kur prasmeigktu. Pinin užmanik koki nors užmanima kiek ira lietuwiszku parafiju,
Dr. Petro Armino, Philadelphia, Pa. Laiko saMuhnnoy City.
Taiso plgeu
wo susirinkimus ant Pine ul. no, 233.
gus uždirbtus pragėrė, grin del giaro visuomenes o tada o kiek ira mokslainiu lietuwi
negu kur kitur. Ateikite whl o to
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czioje jokiu rakandu nesiran atsiras daug ipatu kurios pri ezku? tai jau ta visi žinom
REIK.ILLVGJ
----- DEL---da ir waikelei turi būtie apsku gelbes jium jiuso užmanimui kas tam ira kaltas, man rodosi
Pirmutine užeiga
ria; - wiska tėtulis pragėrė. bet asz mislinu kad jius teip muso szviesunai, ba jago žmo
&KATALIK U .g?
del vietiniu ir pribuvusiu in Ma
rūpinatės
apie
Lietuviste
kaip
Uszsiraszik kwailuk „Saule”,
gus prastas ka ir iszmislina ir Telpos-gl wisoki prietaisai priėjiu. Taiso se
hanoy City, Pa.,
kate o apie petnieze, szelauk su
nūs Ir pagadintus pool-tobelus, utslszauklt pas
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.-PAS-,
no 10 oentu igi 3 dol., aliwinei stikli
Mahanoy Ave.,
Mahanoy City. Pa.
imasi ne už sawo daigtu. Szi karezemoje. Asz žinau, jog ezimais, ant szito jiugo neteisiu diewiszku, o muso wadowai
O
nei, kaulinei, kukinei, perlinei ir gun
tarinei, ant prasto ir sidabrinio dratotai Brooklyne atsirado glau taw labai nuobodu be paczios gurno gali keli gerai žinantie- ant to visai ne paiso. Jie
daugiause sirgsi i žmonis no be Adomas Pawlauckas
nas daktaras, jog saves ne iž ir del to stojeisi be jausies ant jei ludintojei paludint.
WISOKI REIKALAI IR DAŽodžiu sakant esi J. V. wie diewistes, pakolei žmonis skai
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XESZEHAI POLITICZXV
pikta liga. Pakart, vaikine, pusios dukreles del kurios sa cznas nelaimingas melagis.
LIETUWISZKU KLUBU
Swencziausios Szirdies Jėzaus ir Ma
gerai žinantis a tidami laikraszczius ne duoda 84 W. Mahanoy Str. Mahanoy City, Pa
U: S. AULERIKE.
rios, Sz. Franoiszkaus, Nekalto pra.
idant kvailus no apteikinetu wo pasielgimais swieta iszri- piePasiraszau
ta
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skaititojas save kirpt, ir jau jie ira ant Ladojo nebaszninkus pigei, turi ge
sdejimo Motinos Diewo, Szwenoziaudovanele.
szi, ba per tave ir ijje prade „Saules”
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užsidėt koki bizni ar fabrikėli, kraustimo.
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oziausios Marijos Pannos.
Kožnas sawo priwalo szelpt ir rci
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dirbt, jau tokis ne duodasi sa kale par sawo nusiduot.
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KRIZEI STOWINTI:
guodotina laikraszti „Saule’’, sburga ir dasižinojau apie du sutemus, tai Diewe saugok ko stus ir 1.1. Niekad ne skauda, pa we apsigaut ant preke?.
no 35o. igi 1 dol. ir 35o. storai pa jog draug. P. Armino laikis juodvarnius, kuriedu sawo su žna. žmogau! pamesk girta- mėgink. tiktai 10c
VIENATINE LIETUWISZKA
. Muso biznierei kaip man te
auksuoti labai puikei iszrodantie.
sawo susirinkimą 23 Sausio driskusius skudurus maino wias ižguik tuosus latrus ku
APTIEKA!
ko malit, jau ne pas wiena, ar
ant nauju drabužiu. Mat ir rie pas tave nuolatos atsilan
sziu metu po No238 Pine ub
Kųrioi galite gautie wisokiu giduogi jie teip weda biznius kaip lu
PO STIKLU KRIZEI
spasabas geras kaip nuoga ko, atsimink ant savo numiru
kaip senam krajui, ba aptiekorius
Deltogi užpraszom brolius sterwieno apdengkt. Jedu gi
su wisokeis ženklais kankes Wiesz.
Keleivio laiszkas. priwaloj niekados] per tai kad paeina isz seno krajaus. Teipos-gi
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tikiei
Lietuvius;
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Jėzaus. No 2 igi 3 dol.
wena ant • Tustin uliczios.
jie ne ira ant to mokintais, už siunezemo giduoles in wisas dales
(Tikras atsitikimas.)
silsėtis po žemele! Dirstelek!
Ameriko.
in minėta draugiste naudotis Saugokitės.
tai ir bizni ne gali west, per Raszidami groniatas adresawokit::
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1,
P
tu ne labas žmogau aut sawo
KRIŽELEI DEL PAKABINIMO isz dabartines geros progos nes
»
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, Saules”, jog važinėdamas po tai ir muso tauta žemai stowi
».
ANT SIENOS IR KRUTINĖS: ira labai lengvas
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kuriuos
sawo
girtavi
instoimas
O -gi jius paleistuvei, ka tu
ir ne turim wardo pas svetini, 64 Green Str. JKo. cesteP M-ies.1 Ira tai geriame wieta I
no 5o. igi 35o. misinginėj ir sidabri- ba tik igi sziolei po 50 centu
mu jau isz kelo iszwedei! Wi swieta, tai visko tenka ir pa
I Kur žmogus buna puikei priimtas ii
nojete
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ir ne ira terp mus'
matit. Jau pirma parasziau
su mediniu widuriu.
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:
mus
:
mainieriuj
wisamesali seriause roda^ltant menesio. O ant ketvirti mislinat, norint jius būnate už si tawim bjaurinasi ir pirsz apie girtibe baise, tai jau da wienibes ir wienas kita
!
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MEDALIKAI [Ignoselei].
bar nėra ka daug apie tai ii ra keneze, prawardžiojesi visaip i
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ir
giweni
suezwinkias
no 3o igi 15 ir daugiau misinginei ir instoimas. Kuris atsilaikis 13 O waikuczei! ne pasisupsite
-—Ini’dn s,
szit, ba žmogus su sawo rasz- ir tai wisa mu»o apszwieta.
sidabrinei wisokio pawidalo ir kokiu Wasario paprasto! salei.
Jau pajėgos tais ne gali Lietuvius atino manias. Jau tilejau tile kaip tvarte.
del perlaidimo laiko, wisada gęrąs
Bus
gana,
kaip
toliau
pama
kas reikalauja.
Nepamirszkite Wiengenczej ; jau, bet net ir mano kantribe mažta ir ne trukus iszticy ki I traukt nog pikto papratimo, tisiu tai daugiau paraszisiu
alus, arielka ir cigarai
Kas karta užeina, tai ilgai ne u?szkas, o ka priesz Diewa atsa j Jau ira ir galincziu kaip ir va
jogei
tos
lengvos
iszligos
tik
perejo
ir
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ant
mano
ABROZELEI in KNINGAS:
Su guodone.
• mirsztaisz swetingo priėmimo.
wisokiu Motinos Diewo ir Szwentu- ant sz dvieju Susirinkimu 23 krioko per vandenius gavau kiši. Pasitaisik kol da turi !<lowai, nes tie nieko ne sako
Keliauninkas.
Teipos-gi siuneze piningus in wiju Diewo, labai puikus po 3 ir 5o.
Sausio ir 13 Wasario.
To si in Skotlanda. O swiete trumpai laiko, o Diewas mie- įtik sikiu trauke su visais girsas dales swieto greieziause ir pigiau
laus mėnesinei susirinkimai at viernas kokiu giwulu ten ran laszirdingas susimilęs, kaili 811 j tuokleis kaip man teko jau
se.
GRAMNICZIOC:
Tobacco Spit tnd Bnioko Your Life Lwy
sibus karta ant menesio po kož dasi tarp Lietuviu. Geru similejo ant latro, teip liginai matit, ant visokiu balu, krik- DonIf’tvon
wmit to quit tobacco usiu/ easily
ei czisto waszko, geltei. . kurios ira nai pirmai nedelei.
25 N. Main Str.
io.-cv.- -. l.-c■ ic ■.vcH,st;-ju.-. m ^ucllc,
žmonių suwis mažai randasi ir ant tawes.
sztinu arba weseiliu, o ant ku and
full ol
.• I1 iind \ i:.-c-r, ta. o No-To-Bac,
reikalingos walandoje smerties po 25
Sugodone Komitetas.
■v, that, ma:.-' a weak men
Oj!
oj!
oj!
net
man
danti
tiktai
paleistuvei
no
wirszuriu visokius waidus padaro,
>>. ten poiin-Jj in km days. :
centus už wiena.
I. 'Buy Ko-To-U
galwio igi žemei. Girtuoklei pradėjo gialt.
žinoma, nes jiems ne galim pa
LIETUWI8ZKAB
Taradaika dede.
MALDŲ KN1NGOS.
IN WISUS POLITICZNUS ir razbaininkai ir wisoki bjau
diwit, ba ir jie patis ira toki
Aukso Altoris, a,ba didisis szaltirus darbai. Maeziau wiena Dail/clnti c, • belota teisingu wiiu „rba j patis silpni ir isz tokios moti
KLUBUS SKULKI
nDhk.1 la L-, c . modalu, kad ke'autu po
nis - zalatinti tapai in skūra apdariJ. Jurkazaitis,
NG PAW.
mamuže su duktere, abi giiva >\)iuyT.!.l
pawlftii, do gero Intereso. Al, os jnos užgimė kaip ir kožnas.
puikia krlauczlszka iZapu Ir pradėjo ui
ZA LO Tofclso
as
—
—
— $1,50
$l.r>U ir ka ztai ant m tu Darba* glarae
l aritb Imlnot uluwimu. Sluwz pulk<*l į>-pjgel kt«lols
kuris pristato alu In kozna lletuviszka
sawo ndress, u .t koperto tu marke ir ai Nes kaip km jau
Diena 4 Sausio Excelsior’e naszles, Stowestone, tai įvertos szlk
dolorels u« kaip kiti krlnuczol.
2,-fi-I l
teko matit
— Mažas szaltinis su augsuotais
blunek paj įlomi .ion Company, Chicago, IP.
309 W. Centre, Str., Mahanoy City
ANT PARDAWIMO
tai ir per daug, jago buna kur
apais in skūra apdaritas, su kabu- likos pažeistas žmogus Luko- kad butu ant laužo sudegin
Kožnas giaras llotutvl*—salunlnkai Ima
tia
—
—
— „1,25 szius Homiak, 30 metu senu tos. Tom givatem niekas ne
kriksztinos arba weseile. ži
alu no sawo tautloczlo.
Kas nori alaus uzsl— Garbe Diewo in skūra apdarita mo, nulauži jiam koja ir ranka apeina. O kas darėsi antra
lioma pas mus Lietuvius tai Gera wieta su laisnom, narnas tuo orderluot, tegul nusiduoda po nuinorlu : 7-fl-£ Maineriu Kotelis
su kabutis ir puikei zalatita— ,1,50 ir galva apdaužė ir likosi nu nedele Adventu, tam smut Grom bros prisunktos. ira papratimu kad kožna turi jau ejnant in korta, Pottsvilleje, No 527 WCentreMtilanof City P
404 ir 406 N. Centro uliczios. Tas
— Kautiozkos
—
„1,00 gabentas tu Ashlando ligonbu nam laiko, tai Dieve gelbėk
A. Kalczinsko,
užprasz
t
ir
kuninga
pas
sawe
— Aukso Altorėlis turi ilgio 4į o
namas bus parduotas. Gora wieta
Philadelphia, Fa., 24 Jan, 98.
Ant Fourth Str. Mbersvillr, Pa.
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ant
stalo
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ptoozio 3 eolus; talpinasi puikios
Uže.k zmoga i jagu no, 1 it.igiurt
Asz Antanas Zuikis dane- mata jago kiiningas to wictoi del Liotuwio, pigci, jagu kas atsimaldo, ražanezei ir giesmes.
L'želk jagu nori kame rodą gaut,
jo per nakti be jokio apžiureji apie toki pasielgimo. Randa
szauks pas:
Ar lox oso Bud- pruwoso
szu kurie laimėjo isz 100 dol.,
Puikei apdaritos kasztuoje
75o
M. J. Duna
ir altuose reUaluosa
Prascziau
50c mo igi 8 adinai ritmetije. si teipo-gi tenais dwi poros kuri leido Susivienijimas ant į ira pas wiena opas kita ne
r.L-’OS-, 1 tiunezo plx'ningUb in wieas dar*
Mahanoy City, Pa.
ANGELSKOS MALDŲ.
pribūtu ant weseilos, tai gal
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buvo pusgiwis. laukine moteriste, viena ne se naudos emigrantu namo.
s-l«t.) grol ai oielngal !r i_-.l:
arba
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„Saules
Pks c-awa Lie uwcl I
118
Key of heven—no 25c. igi $1,50 Antritojaus pribuvo pati ne nei pribuvus isz Lietuvos,
pamislit jog weseile ne wožna,
Laimėjo tos asabos;
- - Chailds Guide—no 25c igi 50c laimingo žmogaus, nes dakta jauna mergaiti 40 inetelu o
I, Piatras Cziaplik, isz Bos į tas pats ir su kriksztinom. Ži
Szitomis dienomis aplaikeme isz
Geniu namas aut dvieju lo
rai ne inleido sakidami, jog snargluotas wirelis 20 metelu, ton Mass., isztrauke No 555 noma mes ir kuningu ne gu
Prosu lietuwiszku maldakningiu del
$50.
lim
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ir
jiems
nesi
tu.
Galima paežiam gl"C|i
kita
volei
no
seniau
buna,
ku
gal
už
adinos
numirs,
Tada
Lietuwiu Luteronupo wardu:
II, Jurgis gaubas, isz Tra bosta vieniem sėdėt namie, ir ir gera randa iminet. Alsi
• irtuwisz:.ns sal nns.
PAGERINTOS G1ESM U KNIN- susirupinus
motere
baisei ri laiko virus ant burdo.
verse City, Mieli, isztrauke
GOS
feiaha
oy City, —
Pa.
nori
su
kožnu
grąžei
giwent,
sznukit ant adreso:
ėjo ant dipo, ir kada lau
Wiena
diena
pasiliko |No222 $25.
kuriose brangiausios senos ir naujos
per
tai
kuningas
kožno
paklau
August
Kudel
ki treino, pamati atvežanti no darbo wirae, kad pasilsėt,
III, Ant. Saiszko, isz Dėt
giesmes suraszitos Diewui ant Gar
so, kad ir szluptarnio, ba misli
128 W. Spruce b
bes ir Prosu Karalisteje esantiems jos pati aisbakse. Na ir pri tame susirinko pas ta boba ke ! royt, Mieli., isztrauke No 677
na per tai suwest in sutaiką ir
Mahanoy City, Pa.
Lietuwiams ant Dusziu Ižganimo po buvo lawonas in sawo grineze los paleistuves, geri ir plowo $15.
IV, Jonas Aponas, Scian atwest ant katalikiszko kelio.
' 6 9
draug su maldų kningomis, kurose ir likos inesztas in vidų. Prj Co apie bjauriausius daigtue.
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