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KAS GIRDĖT?
Kas buvo pirmutiniu aviatorium (lekiotoju)— užklausė
vienas isz muso akyvu skaity
toju. Atsimykit sau tik sena
testamenta: juk Elijoszius nu
važiavo su ugniniu vežimu in
dangų.— Geresnio iszajszkinimo ne reike.
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Garsus socialistiszkas rasztininkas Upton Sinclair, tiki
in visiszka luosybe savo bro
liu gyvenimo reikaluosia, nes
ta neiszpildo ka pats mokina,
ba apskundė savo paezia spirdamasis nog josios atsiskirymo, už tai buk mylisi su kitu
vyru. Ajszkus dalikas, buk
kitokia idea (mintis) yra ant
popieros, o kitokia mintis yra
praktiszkam gyvenime.
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Baigėsi svieto suredimai,
Iszsipildo Szv. Raszto pers
pėjimai;
Brolis ant brolio užsipuola,
Žmonis in bedieviste inpuola.
Vieszpatistes pasikelineje,
Saule ezviesos ne iszdavineje,
Žeme auszta,
Saule giasta.
I Žeme vaisiu neižduoda,
Dings viskas, sunki rodą!

(Mutant
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“Kataliko” spaustuve Chi
cago iszleido sekanezes kny1) Pajeuta, Lizdeiko duktė,
468 puslapiu; 2) Jono Szirdis,
drama 5 veiksmese, 66 pus.;
3) Laime, poema 166 pusla
piu. Už prisiuntima aeziu.
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Daugelis pp. Saluninku sa
vo salunus pavedineje bravo
rams arba parduoda kitiems:
ba pasijuto, jog be laiko noks
ta netekdami pajėgu. Ir labai
iezmintingai daro ba,
Norint pasijuto vėlai,
Bet vis padaro gerai,
Sveikata velei gaus,
Teip greit in kapus nekėlaus.
Jokis amatninkae,
Vertelga ir sztorninkas,
Gero ne sulauks,
Jagu alų riauks!
Girtuoklaus liūdna pabaiga!
O jagu katras ant svieto kiek
da užsilaiko—viską prageriąs,
tai dydžiausio vargo sulaukė.
Niekas ant tokio ne susimili
ir geriausi prietelei szalinas1
nog tokio nelaimingo girtuo
klėlio!
Turime tokiu amatninku ka
jau buvo dasidirbia keleto
szimtelu, darbo visada pilnai
turėjo ir net kelis pagelbininkus užlaikinejo. Szendien nie
ko ne turi! Ne turi'pas nieką
priglaudąs, turi bada kenst ir
prie tam be sveikatos.
Turime ir vertelgų, katrie
turėjo pusėtinus sztorus, turė
jo piningu ir kostumerius.—
Szendien vieką prageria nieko
ne turi o ir vaikai tokiu gir
tuoklėliu turi varga kenst. Ko
kia pabaiga tokius laukia ?
Baissi!
Czionais ne Lietuva, Ame
rika!, niekas ne susimilęs,—
užsidėjus krepezi ne ubagausi!
Czionais kožnas turi isz laiko
naudoti ir dirbt, kol pajėgos
pritarnauje, kad ant senatvės
turėti zoposteli, ba jagu to ne
turėsi, tai niekas ne duos o ir
tavo vaikai tau in akis drėbs:
Ejkie po velniu,
Esi nereikalingas del vaiku,
Mes turime savo vaikus,
Ne norime laikyt girtuoklus!
* Anglijoi žmones sunaudo
ję kas metas 1,700,000,000,000
zapalku.
* Visas auksas ant svieto
($4,000,000,000) tilptų ruime
38 p. ploczio, 38 p. ilgio ir 15
p. augszczio.
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ISZ AMERIKOS.
Bombos fabrike.
Toledo, Ohio.— Fabrike
Bour & Co. pakylo eksplozije
trijų dinamitiniu bombų, ku
rios likos padėtos skiepe fabri
ko. Fabrikas likos dalimis sunaikytas. Palicije jeszko pra
sižengėliu.
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Dvaso parode kur buvo už Aukso smiltis aut dugno Ateja pas poną Lojeri apsa
kė apie visa atsitikima, klausė
mariu.
slėptas skarbas.

ISZ VISUSZALIU.

ar priims prova. Tas žinoma
atsake, jog priims, nes ant ve
dimo provos pareikalavo pen
kių doleriu, ka su dideliu ne
noru turėjo musu skundikai
užmokėt, o Lojeris pasakė
idant atejtu ant ritojaus.
Kada atėjo ant ritojau, Lo
jeris iszima isz kiszeniaus po
pierini doleri kalbėdamas.
— Sztai tavo doleris, kuri
vagis buvo pavogęs, pagavau
jin vakar in privereziau idant
sugražintu, ba kitaip turėtu
ejt in kalėjimą, o kada atidavė
paleidau jin.
Abudu skundikai susiraukė
paėmė doleri, nes norėjo idant
Lojeris užvestu jam prova užpavogima, nes tasai teip atsi
liepė in juos.
— Maj frendz, ko jus dau
giau reikalaujete ? Pagavau va
gi, atėmiau doleri ir jums su
gražinau o man už mano dar
bą užmokėjote kas priguli ir
galit sau ejtie namon. Ir tais
žodžeis pasakęs “Gud baj” už
trenke durimis.
Ar mažai tokiu žmonių ant
svieto randasi, kurie nepaklau
sidami savo tautieczio geros ir
iszmintingos rodos ejna pas
svetimžemius ir pagal juju ro
dą ejna. Praleidže deszimts
kart tiek kiek leide isznesza be
jokios naudos, teip kaip augsz
cziau pasakėme. Žinoma Loje
ris ne jeszkojo vagio, nes be
jokio ergelio uždirbo likusius
dolerius o penkta sugražino
skundikui, buk tai tas pats ku
ri vagis no jio paėmė.

Žudinsta isz
lengvatikystes.

Meadville, Pa.— Kada Edwardas Emersonas būdamas
ant medžiokles klaidžiojo po
gyrria, užtiko nepaprasto di
dumo urvą, apie kuria girdėjo
nog žmonių, buk yra užkeikta
ir kad joje pasirodinejo dva
sios nužudintu razbaininku.
Nepaisydamas ant žmonių pa
sakų, leidosi in giluma urvos
ir kada teip inejo kelis szimtus mastu atsisėdo ant akmens
ir užsidegė pipke. Kada teip
sėdėdamas pasijuto, jog kas
jin dalipstejo isz užpakalio.
Staigai apsidairė ir paregėjo
milžiną, aprėdyta in drapanas
da nog keliu szimtu metu.
Milžinas pamojo su ranka ant
Emersono idant ejtu paskui
jin ir nuvede prie sienos kur
rodos ne buvo matyt jokiu du
riu, bet dvase milžino pastū
mė siena su pirsztu o siena
prasivėrė. Kambarije sienos
buvo kelolika lavonu kaulai
ir indai pripildyti su hiszpaniszkais dolereis. Toliaus nebaszninkas davė suprast Emer
šonui, jog jago pakavos in že
me visus jojo draugus ir jin
pati, tai paslėptas skarbas pa
siliks jojo, nes tik jisai žino
paslėpta skarba. Tuojaus už
kasė kaulus nebaszninku in
žeme, kur sukalbėjas kelis po
terius nusidavė namon. Dabar
aplinkines gyventojai ne gali
atsistebėt, kokiu budu Emer
sonas teip trumpam laike pas
tojo turtingu.

San Francisco, Caf.— Ap
linkinėje Sand Point, Alaskoi,
mariosia likos atidengtos auk
so smiltis ant dugno! mariu.
Jau prasidėjo darbas prie iszemimo ta aukso smilczju. Vie
nas darbininkas traukije vie
nos dienos iszima to aįikso ga
na daug, kadan-gi su apezistinimu pasidaro verbs 50 do
leriu.
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Akron, Mich.— Poni F.
Bratschide kentėjo nog ilge
Geras advokates; arba nelaiko ant voeziu pilve ii’ aklos
paklausimas geros rodos.
žarnos (apendicitis). Asztuoni
metai adgalios daktarai dare
Chicago.—• Ateja Ui Lietu
ant jios operacije, antru kartu
vei A.Z. ir P.B. pas Advokatą
dare operacije in 17 menesiu
savo tautieti idant tas,n innesz
po pirmai, o tebyriam laike
tu pro va in suda apied pavogi
suvažiavo daktarai ant rodos,
mą vieno dolerio. A
nutarė, jog vela turi ejti po
Advokatas pirmiause liepe
operacije, jago nori gyvent.
sau papasakot atsiCk'tna vaLigone jaute, jog trecziu kar
gistes. Taip vienas zsl nustu neiszlaikys operacijos ir at
kriaustuju pradėjo pasakėt.
metė daktaru propozicije. Ty— Tai sziteip buvę, ponas
kejo labai in maldas prie Szv.
advokatai. Atėjome f mes in
Onos, kurios relikvije randa
karezema ir gereme pė stiklą
si czionaitineje bažnyczioje
alaus. Padėjau ant baro po
Szv. Onos. Su dydeliu vargu
pierini doleri, nes stebėdamas
prisikėlė isz lovos ir nusidavė
arti mus kokis valkata, griebe
in bažnycze atkalbėti novena.
už dolerio ir prasiszaljno per
Prabaszczius paregejas ligonia
duris. Žinoma, jog Radėjom
net nutirpo, nes suprato gana
vitis su savo bode paU.ui vagi,
gerai kad ligone nesulauks
nes tasai buvo gr&iiesnis ir
rytojaus. Ligone nepalove lan
trumpam laike isznikfl mums
kytis in bažnyczia per devines
isz akiu. Atėjom adgalos in
dienas o per ta laika kunygas
saluna, ir praszem sĮluninko
dalipstinejo jiaja su relikvi
idant mums skriauda ^ugražin
joms. Sveikata ligones pradė
tu ba piningai gulėjo ąnt baro
jo sugrižinet pajėgas atgavo,
nes jisai mus da iszlfelojo ir
tinimas iszniko o skausmas
iszmete laukan. Dabar norime
jiaja suvis apleido ir 25 diena
p. m. atėjo in klebonije ap- Pamėto ir dar juokėsi. idant tamista užsiimtu su už
reikszdama kunygui, jog viMadison, Wis.— Motere Jo vedimu provos.
siszkai pasveiko. Taji atsitiki
Advokatas būdamas teisin
ma paduoda laikrasztis “Det no Bobrovskio pamėtė jin ir
ketvertą mažu vaiku ir iszdu- gu žmogum, o žinodamas jog Ne vale loszt isz kaziru
roit Journal.”
skundikai ne ka laimėtu prade
Nedelomis.
Neisziuiutingas ūkinin me su jaunikiu in Rockforda
jo jems iszreikszt viską, ir jog
idant
tenais
praleist
naujus
Hunnewell, Kas.— Keturi
kas.
ne užsimokėtu piningu praleiStroudsburg, Pa — Norė saldžius menesius savo gyve dinet suduose už toki maža da- jauni vyrai likos aresztavoti ir
damas isznaikint daugybe szir- nimo. Jos vyras ne daug gai lika, nes geriau butu idant isz kožnas nubaustas ant $10 per
sziu kurios prisisavimo sau lėjosi nedoros paezios; pasili- sigiartu sau po viena ir ejtu sudže Bonfall už tai kad Ne
dėlios diena losze isz kaziru.
tvarta, Petras Woodbury, tur kias vienas, tuojaus ėmėsi prie namon.
tingas farmeris, pakiszo žibin auklėjimo paliktu per nelaba
Bet abudu ne buvo užgana- Varantue ant apskundimo li
te po lizdo, bet kibirksztis nog motina vaikelius ir nemislino dintais isz tokios rodos ir nu kos iszduoti ant paliepimo
žibinties puolė ant szieno ir in visai apie pabegelia, kuriai tarė nusiduot pas ameriko- pannos Wilsoniutes kuri yra
miesto burmistru.
trumpa laika apėmė visa tvar durie savo namo ant visados niszka advokata.
ta. Bledes ugnis padare ant uždare. Nelaba motere, vie
ton gedintis savo nedorybes
10 tukstaneziu doleriu.
darbais, da nesidrove daryt
Perkūnas trenke, paliko
juokus isz vyro. Parasze jiam
krizių aut pecziu.
gromata kuri sekanezei skam
Morristown, N. J.— D. J. bėjo: “Manau, kad prisiunsi
Cremin likos pataikintas ana
man vaikus. Cze busiu laimin
diena per perkūną laike sztur- ga, jagu tu nori but nelaimiu
mo. Kada jin nugabeno in ligu, o jagu nori dar apsipagonbuti, gydintojai paregėjo
cziuot, tai paeziuokis ir atva
ant jiojo krutinės križiu apie žiuok in Rockforda, cze pasi
pusantros pėdos ilgio. Kada samdysi namus arti muso na
daugiau prisižiūrėjo, pažino, mu, idant galėtumei pamatyt
jog tai buvo iždegintas per tankei vaikus o ir mane jagu
trenksmą perkūno. Križius norėsi.”— Prakeikta boba!
buvo labai ajszkus o ir muka
Dinamitas pecziuje.
Vieszpaties buvo galima ma
Washington, Pa.— Vienas
tyt prikalta ant križiaus su
karūna erszkecziu ir vinimis. isz vaiku radęs kelis dinami
Kada Greminas atsikvotejo, tinius patronus inmete juos in
tvirtino gydintojams, jog lig pecziu. Staigai pakylo eksplosziai dienai ne turėjo nieko zije kurios drutys iszmete daant savo pecziu, nes kada per raktorka ir vaikus isz sėdynių.
kūnas trenke in ji, pajuto Suvirszum deszimts vaiku li
skaudejima ant pecziu ir nog
tojo laiko nieko daugiau sau kos pažeistais.
ne atsimena.
Savžudinsta isz vargo.
Newark, N. J.— Kariauda
Jauniause bobute ant
mas prieszais varga, kuri ken
svieto.
Atlanta, Ga.— Pasilikti bo tėjo, 30 metu senumo J. Bazebute turėdama tik 30 metu tai viezius gyvenantis po No. 48į
rots juokas, o bet teip atsitiko Union uliezios atėmė sau gy
su ponia W. E. Benderiene vastį per pasikorimą ant dir
czionais. Istorije josios gyve želio nog siuvamos maszinos.
nimo yra sekanti: Gyme 1880 Bazeviczius paliko paezia ir
mete South Carolina, isztekejo dvejetą vaiku. Kada jojo pati
už vyro 1892 mete, turėdama nesirado namie iszsiunte vai
vos 13 metu ir 3 menesius pa kus ant uliezios ir atėmė sau
gimdė dukriuke. Jiosios duktė gyvaste. Kada pati sugrižo
1909 mete iszejo už Edwardo apie 7 valanda vakare, ne ga
Naujės amerikoniszkas vajaunas laivas “Michigan” kuris
Sinclario o Sausio menesije lėjo gautis in narna nes nelai
pagimdė dvinukus, per ka mingas pasikorė ant duriu. ne užilgio bus pabaigtas turi 8 armotas dvileka coliniu, 22 po
Benderiene pasiliko bobute, Priežastis savžudinstos buvo tris colius ir 16 mažesniu greit-szaunamu armoteliu ir dvi 21
Ydant iszszauti viena isz tu
neturėdama da 30 metu senu vargas, nes Bazeviczius jeszko- colines torpedines szaudykles.
mo o duktė turi dabar 16 me jo darbo per dvi nedelias. milžiniszku armotu reike 300 svaru parako, kuri kasztuoje
tu. Dabar bobute jau trecze Priesz tai dirbo fabrike maszi- $225. Matyt, jog tokie szuvei yra gana brangus. Tasai lai
vas kasztuoje $5,000,000.
nu Bayonne.
anūkėli susilaukė.
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Broskovca, Serbije.— Kaimuotis Pasiczus, suvilojas in
savo grinezia sunu vietinio cigoniszko kalvio. Tenai vaika
nužudė, supjaustė kuna ant
szmoteliu o po tam iszvyre
teip, jog tik kaulai pasiliko.
Kaimuotis tokiu budu norėjo
aplaikyt žmogiszku tauku ku
rie ketino jam pagialbet prie
atradimo dydelu skarbu kurie
radosi užkasti prie tenaitinio
klosztoriaus. Žudintojus likos
suymtas.

Mylinti pora szulini.
Szerovicai, Galicije.— Daraktoris kaimiszkos mokslaines W. insimilejo pasiutiszkai
in mergina Maria B. ir geide
kanecz su jia apsipaeziuot. Tė
vai buvo tame prieszingi per
ka milinti porele nutarė atimt
sau gyvaste szokdami in szuli
ni. Neatbūtinai butu abudu
ir pražuvę, nes panaktinis ei
damas pro szulini iszgirdo
szauksma. Panaktins suszauke
kelis kaimuoezius kurie isztrauke porele isz szulinio. Ma
ria iszsilauže sau ranka o jau
nikis perkirto sau galva keluosia vietuosia. Abudu likos
nugabenti in ligonbuti.

Vulkanas Etna pradėjo,
gyvuot.
Catania, Sicilije.— Vulka
nas Etna ant tikrųjų pradėjo
gyvuot. Žmonis gyvenanti arti
vulkano apleido savo grinezes
jeszkodami saugesnes vietos.
Mieste Gierre, turėjo iszneszti
isz ligonbutes visus ligonius,
nes virszinykai randasi dydeliam nerimastije ir pavojuje
buk ligonbute sugrius. Gyven
tojai vaikszczioje po uliezes
neszdami paveikslus szventuju
melsdami idant Dievas susimiletu ant jiu ir praszalintu ne
laime.

Anglių tik 175 metu.
London, Angliję.— Sir Wil
liam Ramsay pranaszauje buk,
jago randas neapsaugos geriau
iszkasima anglių tai turi an
glių tik ant 175 metu. Teby
riam laike daug anglių panie
kina. Daugeli kasikiu jau iszsibaige o nauju gyslų niekur
ne gali surasti.

Baisus atsitikimas.
Budapeszt, Vengrai.— Dir
bantis bjure budaunyczios, 24
metu senumo Zay, insimilejo
in 17 metu senumo savo darb
davio duktere Ona. Tėvas
merginos Borosa nesiprieszino
tame o jaunieje aplaike tėvo
palaiminima. Atsibuvo sužiedotuves ir netrukus ketino atsibut szliubas. Tuotarpu tėvas
merginos urnai apsirgo ir mi
re. Duktė ne galėdama atsigailet tėvo kada jin uždarinė
jo grabe, puolė ant lavono ir
karsztai pabueziavo mirusi
tęva ir lupas. Ant rytojaus
pajuto skaudejima luposia,
bet ant to suvis nepaisė, nes
kada pradėjo tint, paszauktas
gydintojas apreiszke, jog krau
jas yra užtrucintas ir neyra
jau pagialbos; mergina dydelosia kaneziosia pasimyre.
Jaunikaitis ne galėdamas pergyvent dingusios milemos, inteike duobkasiui gana dydele
suma piningu, praszydamas,
idant szale kapo sužiedotines
iszkastu duobe. Ant rytojaus
rado jin duobėje nusiszovusi.
* Valstije Mexico sude ran
dasi tik 9 “džiures.”
* Chinai iszrado popiera
mete 170 priesz užgimimą
Christuso.

Milemi vaikelei!
Kol kuosos sutupe ant
medžio ir apsimalszina, tai bu
na riksmo invales, teip paezei
ir Lietuvei pribuvia in Ame
rika, kol ne apsises ir ne apsimalszys, tai da kvarksės inva
les, nes jau pradeda apsimalszyt. Keli menesei adgalos, kas
tai buvo per kvarksėjimas tų
jų kuosu, o kaip tai da pribuvo pora juodvarniu ypatingai
vienas, tai tosios kuosos net
amerikonus iszgazdino, rodos
kad sudnoji darėsi. Bet tas bu
vo ne ant ilgo,— velei nu love
kvarkseja. Vis ne ant ilgai—
vis tai yra avietine niekysta,
viskas papuola permanai!
Visi tieje užmanimai— su
sivienijimai, emigrantu namai,
statimas liaudies mokyklų ir
kitu paibeliu, tai tik pamegzdžiojimai kitu tautu ir vis tai
ant ledinio pamato o tiesiog
pasakius ir sutvertos parapijos
ne yra ant drūto pamato. Ir
tosios prieszingos sau partijos
szluptarniu, križiokai, dievuoczei ir kitokios, pradeda dingkt
ir velei sutaiką pradeda atsi
ras!.— Tas yra gerai ir tas yra
ženklu, jog kitokia nuomone
pradeda Lietuvei gaut, ba jau
padare dydeli žingsni apszvietoje.
Pagal mano seno žmogaus
būda, tai turi pamest visokius
beždžionkavimus nereikalin
gus, ne statyt trobelių ant ledo
ne kelt per daug lietuvystes ir
kad kas darosi, tai turi darytis
su apsvartimu, kad per ta stai
ga ne insiszokt per daug Amekonams.
Vargszais esame ir tiejei vi
si kerszinimai nieko giaro ne
atnesz.
Turime yrtis tolin ir tolin,
nesidairyt m užpakali, ant
praejties. Turime mest in szali Senovės pyles, Pajautas, žalczius ir visus velnius, tiktai
žengkt tolyn, ir kaip pagerint
nors savo buvimą ir iszkariaut
sau neprigulmybe nog kraujegeriu.
Teisybe, yra tai labai meilas
atmintis praejties,— apie seno
vės gadyne ir apie taja gadyne,
kaip mes buvome maži,—kaip
kiaules ganeme—bulves kepeme ir per Sekmines gyvulelus
kaiszeme, bet tas szendien ne
sugriž—toji jaunista ir tosios
kiauleles ir bulveles, tas pats
ne sugriž, kas buvo prieszL 500
metu.— Pirma tikėjo in viso
kius balvonus, perkūnus, žaležius ir 1.1. Szendien-gi tiki
in Dieva (tegul bus gamta) su
perkūno galybe (elektriku) va
žinėje, susikalba nog kelis desetkus tukstaneziu miliu,—
žodžiu, labai, labai visame
svietas pasikėlė.
Laikraszczei-gi, vietoje taipint nuobodulo pasakas apie
senovės gadynes kad talpytu
pamokinanezius straipsnelius,
kaip bute pagerint, iszrodyt
kas mus trukdo ir gaiszina pa
sikėlime, kaip susiligint su ki
tom tautom, kaip daauganezios

jaunu menes bute pataisyt, tai
kas kitas;— szendien ne kurie
laikraszczei turi uženezius var
dus, nes suvis tam vardui ne
atsakantie.— Talpina, ta kas
žmonis suvis ne apejna, ba te
gul skaito ir lig sudnai dienai,
tai nieko giaro ne iszmoks) o
poteisybei ne supras apie ka
posmuoje ne tai ruksztu, ne su
ru, ne saldu ir ne žino kas per
smokas. Cze asz neiszreiksziu
verte kožno laikraszczio, ba pa
tis gana gerai žinote musu laikraszcziu verte, jog ne kuriuos
ne gali vadyt ne laikraszczui
kureme talpinasi priderencijos
žinios laikrascziui, ne rasztas
literaliszkas, ba jokio literalisz
ko szmotelio ne gali nužvelgkt,
tiktai barnei prieszingu sau
szalu ir tai vadinasi literatū
ra— pamokinantie szmotelei,
kaip isz raszto vienas ant kito
plūst.
Lietuvei da yra tosios nuo
mones, jog ant saves turi turė
ti koki virszininka, kuris paemias už keteros kudaszytu.—
Nieko ne gali pats sau duot
rodą. Tokiu virszininku, arba
kandydatu ant bosavimo turi
me ne mažai, kurie taikosi
prisiplakt prie Lietuviu kad
su jeis dalytis kruvinai uždirb
tu centu.
Nog tokiu dikaduoniu pri
valo kožnas geras žmogus sau
gotis. Szendien kožnas jau ant
tiek turi protą kad- be tokiu
palaikiu gali apsiejt ir rodos
pas juosius nereikalauje klaust
ba turi prilankius sau laikraszczius, kurie atidarineje
žmonims akės ir giara rodą
davinėja visame.
Anglikas.kožnas, norint jisai
ne moka skaityt ne raszyt, tai
laikosi priežodžio “help your
self and mind your own busi
ness” (pagialbek pats sau ir
vaktuok savo reikalo) ir ant
to žmogus geriause iszejna o ir
tankiausia svetima rodo ne yra
isz szirdies ir teisingai duota.
Meskime viską in szale tuo
sius visus kudykinius užmanimus o užsiymkime patis sa
vim. Užsiymkime naudingais
skaitimais ir iszmokime svei
kai kožna daigta apsvarstyt.
Jagu atlieka kiek laiko nog
darbo tai vietoje tysot, sztore
ant baro salune arba ant kam
po, užsiymt skaitimu naudin
gu laikraszcziu arba kningu,
o tada nepasijusyte kaip visos
jauslos pabus.
Senas Mainieris isz
Gloverso.

Trumpi Telegramai.
§ Tustin, Mich.— Baisi
viesulą praėjo per Wexford
pavietą padarydama daug ble
des. Hobarte sugriuvo namas
užmuszdamas motere su szeszeis vaikais.
§ Scranton, Pa.— Marvine
szlopoje pabėgo keli karai užmuszdami tris anglekasius: Jo
ną Czebatori, Alek. Kanievicz
ir Povyla Lypski.
§ Bayonne, N. J.— Ona
Balberskiute 24 metu senumo
mėtėsi priesž truki ir likos su
malta ant szmoteliu. Priežas
tis savžudinstos buvo nusimi
nimas.
§ Tarnovas, Galicije.— Jankiel Karp, židas tomis dieno
mis pabaigė 114 metu senumo.
Turi 6 sūnūs, 65 anukus ir
daug pra-anuka. Jojo tėvas gy
veno 105 metus o motina 103.
r * Amerikoniszki giventojei
sunaudoję per meta 4,000,000,000 svaru cukraus, kuris par
siduoda po 5 centus už švara,
per ka padaro 200,000,000
dol.

nVĄROKE
Kaimine Apianka.

KUR BUNA
Pajieszkau sau merginos ant apsivedimo nejaunesnes kaip 17 m. ir
nesenesnes kaip 20 m. asz esiu isz
Suvalkų gub , Pajevonio pav , Ant
kainio kaimo, 19 m kaip amerike
turiu buezerne, katra turi jikvata te
gul atsiszauke ant adreso:
(to 74)
Ch. Oznieris
Warehouse Point Conn.

Del muso vaiku.

Užkabinėtas tuom spasabu
Lukoszius nieko ne atsake tik
Isztikimas szuo.
tai suraukė kakta, ekanomiute
Per kara prancūzu su ru
-gi kalbėjo toliaus:
sais 1812 metais tarp pran
— Kas-gi galėjo pamisimi
Brookline vaikinai ant veseicūzu kareiviu buvo vienas se
jog nesidžiaugsite isz savo paPajieszkau mergaites ar suaugu nutis, kuris turėjo labai gera
los atsižimejo,
cziules....
sios siratukes ar teip biedna užaugyMat
ant
vivato
szaudima
tu

tine jeigu kur toko randasi o nori szuni.
Jis da labiaus susiraukė ir
gautis in gerus namus tai apie plates
rėjo,
Prancūzai kara pralaimėjo
tarė:
nes žines raszykit ant adreso; (g^ o;)
Panaudojo
biles
ir
lazdas,
ir baisiai betvarkiai bego na
— Ka cze kalbėt! Asz atė
Mrs. A. Swartz
Skaldė vieni kitiems galvas. 3436 Lander St. Los Angeles Cal. mo. Kelionėje jie turėjo pe
jau su kvitelem no darbo, ne
Kaip dėdės su paikoms pri
reiti upe Berezina, kurioje
apie tokius daigtus kalbėt.
buvo,
Isz tikro geras viras isz ta
Asz Ona Dauporiute po vyru Ker- tuokart szimtai žmonių nus
Tada ir pabaigtuves buvo, sziene pajeszkau savo dėdės Kazimie kendo.
vęs! asz ir noretau toki pati
Po 12 doleriu užsimokėjo.
ro Meckevicziaus, 16 m kaip gyve
Toje betvarkėje szuo atsiliturėt: tupinėja apie paezia,
O katrie užmokėt ne galėjo, na apie Chicaga, paeina isz Panevė ko nuo savo pono: pastarasisglamoni jaje, cziuczuoje, lu
žio pav., Lankavos para., kaimo mi- gi, laimingai perplaukęs upe,
Tai kozoje atsėdėjo.
inoje, o jije....
Davadniems tas ne atsitinka kalinu turiu svarbu reikalą jis pats sugrįžo peszczias namo. Visi
Petrukas su milema ant luoteles iszvažiavo
— Jije tokia kokia norėjau
ar kas kitas praszau duot žine ant
Tiktai,, girtuoklius nelaime adreso:
Pagazdyt
jia
norėjo,
luotele
siūbavo,
mane, kad szuo upeje nusken
turetie. Isz kitokio gimimo papatinka,
Ne
ne
pasijuto,
do, ar suszalo kelionėje, nes
Ona
Daupara
ejna, tai ir vigadu reikalauje...
Kad laikraszczius skaitytu, Box 75
Kaip abudu iszkrito,
Dorrisville III. tuomet jau buvo smarkus szal— Ir tave moka dabint.
Kitoki protą turėtu, '
Agotėlė ant kraszto iszplauke,
cziai.
— Mane?
Galiu
ne
skaldytu,
Ant
Petruko
szauke:
Pajieszkau
sau
mergynos
ant
apsiSugrižes namo, senas karei
esi
— Na tave.' Ar gal tu
vedimo nejaunesnes kaip 17 m. ir vįg Ja2nal minėjo savo myliPiningu ne mėtytu.
“Dabar sujeszkok mane,
spangas jog ne matai! Panesenesnes kaip 195 m. asz pats esiu
• ,
i • •
Kitaip ne ejsiu pas tave.”
’
,1
_ 5 _
ma szuni,• vkuris
tuo sunkiu
ir
klausk žmonių, tai jiejei pa24 m. sveriu 1d svarus 5 pėdu 11 co.
—
Kur
Agotėlė?
...
.
.
___
ir
„
nelaimingu
karu
niekuomet
sakis.
In viena karezema užėjau, nu augszozio, turiu atsakoma aarba
o
— Ka pasakis.
Puike komedije pamaeziau, katra mergynos norėtu gaut gera neapleisdavo savo pono.
Isz pradžios sergėjosi žmo- Ponas saluninkas už baro sto vaikyna tegul atsiszaukeant szio adPraslinko kiauri Dietai. Se— Pasakis tau pasaka apie ve pas viena seniva kaimuoMilžiniszkas susivažiavimas.
niu..Tiktai kėlės minutas girreso:
(to
77)
nas
kareivis, sėdėdamas prie
rasztininkeli Pipalski, kurie ežiu ant rodos. 1
vėjo,
September!
25- 27 bus susi važiavimas iu Kansas City,
Ant. Žolinas
— Motiejus Damagailus no> noje užtrukinejo, ne ilgiau, tosavo namelio, staigai pamate visu farmeriu ant sejmo. Priek tam yms dalibas tame eusivasau pamilejo ūkininko paezia
Ir jojo guodotina paeziule Box 153
So.
Range,
Mich.
senei pavedias gaspadoriste> lauš jau ir po kėlės adinas užnežinia koki szuni, labai ap žiavime 40 gubernatoru ir prezidentas Taftas. Toje salejepatil
ir su jaje turi sueiga:
atėjo.
— Panaite — paszauke pa del savo sunaus, sėdėjo saui trūkinėjo užmirszdama apie Apie septini kostumerei stul Asz Marijona Pecziuliute (po vy silpusi, sunykusi nuo bado ir pa 15 ypatų ir likos iszstatyta per paežius gyventojus Kansas
City miesto kurie surinko $500,000.
balęs—nustok tiezuotis isz ma prie sunaus. Turėjo varda tarp> narna.
pai ojo,
rui Brankione) pajeszkau savo dėdžių labai apdulkusi. Szuo slinkosi
Būdavo
lig
Lukosziu
kas
visu
žmonių.
prie
jo
kojų,
gailiai
žiūrėda

nes, ba dievaži pasakiau ponui
Vieni gere, kiti jau raugeeįb, Vinca ir Joną Žilinskai 16 metu kaip
Kada jiam apie viską apsa. gundindavo, mesdavo arias, Ir pora dukrelių szvaistesi^ gyvena apie New Yorka. I’aejna jie mas in sena kareivi ir uodega
ekanomui.
palikins jautukus ant lauko,
— Mano tėvas in tokius da- kė, tarė senis:
Kad užfundytu aluezio gla isz Suvalkų gub. ir Pavieto Punsko beviliodamas.
para. Andrevu gmino. Turiu pas juos
lėkdavo
m
girre,
nes
nieko
—
Jagu
būtumei
pats
Lu

Kareivis stūmė nuo saves
likus nesimaiszo, kolapskunsi,
monėjosi.
svarbu reikalą todėl tegul ka greiszuni, bet szis ne norėjo nuo
tai asz duodu rodą tau, ‘idant kosziau apie tai ne užminias, pikto ne užtikdavo.
Na ir gere, kaleinos nelenke, cziausia atsiszauke ant adreso*
oj)
O sugrižias namon kalbedajo eiti. Senis, atidžiai prisi
pats persitikrintum, o tada Ida nebutau tau japie tai kalbejas,,
O vienas ungaras užtritavo
Mrs. Wm, Branka
man už prasarga padekavosi. ba kožnas privalo žinotie, kai vo:
net “palenkė,”
532 W. South ai, Mahanoy City Pa. ( žiūrėjęs, pagailos jin pažino,
— Ej Jule, tu turejei kur Mergeles in szonus insireme,
nes tai buvo jo mylimas szuo
Matomail įkalbėdama mergi ant jiojo Dievas užsiuneze ir
Po apaeze.
ir tarė:
na buvo tvirta eaves, jog Lu del ko ir už ka užsiuneze, ja■ būtie?
Po czierkele paėmė.
Motere turinti prigimta bū — Mano mylimas szuneli!
— Niekur ne buvau, triukoszius ne laukdamas sugriži- gu jau apie tai girdejei, taii
Iszgere, ne susiraukė,
Szuo, gailiai sulojęs, puolė
mo ekanomo, ineidejo kviteles pasakisiu ir asz, jog apie tavo> šiauši grinczioje; tegul Magde
Ir da aluezio po glasa isz- da ant dakinimo ežia upavimo
ne užsiganadije apredalu pa- prie kojų kareivio ir apmirė
uždarbio in anti ir sznioksztuo- moters žmonis bjaurei nuszne-■ pasako, ar asz ne sėdžiu per
rauke;■
ciela dienajgrinczioje kaip prika.
iszalkes nuo tokios ilgos ke
damas nubėgo namon.
Viskas butu gerai,
, virsziniu, to ka visi mato.
Drabužis tas ka yra paslėp liones.
— Tai ekanomiute ne pa• riszta.
Grinczioje apart krokentes
Tiktai tiejei vyrai,
v
Vargszas bego szimtus my
Burnu ne uždaro,
S tas po szlebe tai ir yra szvarus.
— Pamokinta merga pritaMagdės ant suolelo prie pe- melavo, tai mane bjaurei priO kaip bjaurei iszrodo mote liu, kad tik pamaezius savo
gaudineje!
—
paszauke
inducziaus nieko daugiau ne buvo.
■ rinejo visame savo ponei.
Pliauszke ir visaip iszdarot Ir tam iždikavimui gal ne O vienas kiaule tai padare. re, jagu pavirszium puikei pa numylėta szeimyninka.
— Kur gaspadine?— pa kias Lukoszis duosu asz jiem1
Lengva suprasti su kokiu
dviem!
butu buvę galo, jagu isz ne- Jog saliune kerezioja pridarė, sidabinus szilkuose, o kada ejszauke pabudinias slūgine.
dama purvinu fpakele szlebe, gaileseziu senis kareivis puo
Žinoma iszejti ne galėjo,
— Bene asz žinau!
— Apsima szink, žmogau!! žinių ne butu viskas iszsiropasirodė sudriskusios panezia lesi prie savo szunes, kad tik
Ba vos ant kojų stovėjo,
— Sakik tuojaus!
reike pirmiau dasekt teisibei o> dias.
kos, iszkripia czeverikai ir an- jin atgaivinus, ir kaip rūpes
Tai teip padaryti turėjo.
— Dievaži ne žinau kur isz- paskui darikie kaip tiszmanai.
O buvo teip:
darokas
apibrizgias.
tingai paskui jin globojo, ko
ejo.
Tiktai kvailas priesz laik jeszViena diena Lukoszius ne O ka, girtas, ne žino ka daro,
Apatinis apredalas ne turi szuo visai pasveiko.
Butu da ilgiau bandias [slū ko vaidu, protingas lauk [pro turėdamas malku namieje, ir Girtas vis kiauliszkus szposus
būtie puikus ir brangus, nes
varo,
gine, nes ant giluko pamate gos. O da gal ir viskas _ne tei-• vietoje nusiduot art, paemias
Norint žmonis ant jo žiuri, szvarszus szvaresnis, negu virgrižtante paezia, kuri Jpažinus sibe!
kirvi nuėjo in girre.
Bet
saluninkas ne gerai daro, szutinis.
ant veido. Lukosziaue apie ka
Da
ne
pradėjo
kirst
koki
me
— Teip lauksu asz, kad vi
Dora motere labai bjaurinu
Kad dukrelių isz saluno ne
ejna, ne laukdama pradėjo si kaimuoezei juokėsi isz ma deli, sztai lig jiam kas tankusi
kriuzini ir siuvinėta andaso
isz varo;
mine sujudėjo. Jagu kas apie
kalbėt:
nes ir pirsztais kaiszioje?
— Ar žinai Lukosziau isz
— Geriause pakenst trupu ka mielina, tai vis yra baimė Karczemoje visaip atsiejna, ka. To jije ne nori! nori kad
butu szvarei nes ne brangei,
-ARBA PRADŽIA----Ne paiso, bile biznis ejna.
kur sugrįžtu ?
ti, negu insiszokt del tbereika- je: eznabždejimas lapu, "traszpagal
savo
ižgele.
Szvari
mo

Skaitymo
ir Raszymo
Dirstelėjo ant josios sznairai lo ir ne kaltai.
53
kejimas szaku, tai žmogų ne
Ne senei atsibuvo lenktines motor-laiveliu terp Ameriko
DEL VAIKU.
2Sc.
tere mėgsta turėt czista apsivii
ir tarė:
o Anglijos Amerikoniszkas laivelis Dixie IV laimėjo lenk
Senelis turėjo tsisibe, Luko ramina, tai ir jisai vietoje kirst
kima nes brangu.
Saule” Mahanoy Cty, Pa tines ir $100,000.
Konektike buvau,
— Noretau žinot.
szius pakjause rodos ir vietojei pamaželi prislinko prie tan
Apie
viena
szpieliu
dažinojau,
— Buvau girnoje.
užpikusiam sugrižt vakare na kaus zagaininko. Ėjo pamaže— Ko ten buvai?
mon, jis sau parėjo kaip rodosi Ii, atsargei, kaip vilkas tikin Norint brilus ant nosies turi,
LAIMINGOS DIENOS.
Bet vaikyne, mažai te inžiuri. f Dirbtuvėje
damas prie edesio....
— Gribaut. Norėjau kad nieko nežinans.
Tik tas
koris
yra re
Mokintu statosi,
Jeigu Patemysi
turėtum gera vokariene.
Už valandėlės ižgirdo sznabGrinczioje rado paeze trupa geibi
čiausias SS
I ligoje.
Mokslui tikybes prieszinasi,
daktaras
— Kur tiejei gribai?
seneze su slūgine prie stelavi- ždante kalba.
f Ant Farmos
koki nors apsireiszkima
Žmonėms ką pirmiau gyvenimas buvo
— Ir tu ’sakai—klausė vi- Mielina, kad žmonių insakines,
— Ne radau ne vieno, nes mo valgio. Pilna gurbą gribu
pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos
riszkas
balsas
—
jog
jisai
nieko
i
Kasyklose
Ir
bažnyczios
ne
atlankines,
rito ejsu ankszcziau, tai parne- stovinti ant stalo.
varginimo, kaipo aršiausio neprieteliamGeltliges
nedasipranta ?
Bet niekas kvailo ne klauso,
žmogaus: vienok kaip Philadelphijos
Bziu pilna gurbą.
— Szi rita—tarė nusidaviau
ffiį
Nelaime gali patikti ant farmos dirbtuvėj
Apsunkintu kepenų
— Isz pradžios nužiurinejo
MEDIKAL KLINIKOS, daktaras padavė
Ba jo posmavimai ejna pro gi)
— Po velniu su tavo gri- in girre ir matai kiek pririn
arba angliakaskylose ir gali pridaryti daug
Užkietėjimo
tikri} prietelišką ranki} ir geru liekarstų
— atsake moteriszkes balsas—
ausi,
kentėjimu, nesmagumo ir daug laiko
bais, kad asz ir teip ne turiu kau gribu.
pagelbą, tad tuojaus apturėjo savo gerą
Dispepsijos ir
ne mokėjau jiam akis užmuiOK
sudildyti, -jeigu neturi prie saves
sveikatą ir vėl pastojo išgydytiems LAI
Mato visi kad kvailis
jokio viralo, geriaus’kad sėdė — Matau, matau,—bambte linet, jog dabar jau spakainas.
Nupuolimo jiegu
MINGOS DIENOS.
Kaip ne gelis.
tum grinczioje.
Kvailus greitai gali paklailėjo sedias prie stalo.
KADPIIILA. MED. KLINIKA, išgy
tai atmink, kad pasekme
do
greit, gerai, teisingai, ligos neatsiViena
karta
ir
jis
in
bažnycze
— Tai ko tu Lukosziau
Po teisibei ne turėjo ka sa- dint.
ntnesz ir sugražis sveikata
naujina ir dauginus išgydo kaip kiti
nuėjo,
daktarai; tad nepasigyrimai kaip kiti
— Asz tau redinu, idant
urzgi! A asz kalta, jog tau kit ir piktai mislit, ba tame
palys savo augština, o negali darodyti,
Bet kvailukas sarmata aptu
nesiejna gaspadoriaut—da vis.- laike rasztininkelis Jdvare tu daug tam kainui ne tikėtum.
kad ka nors išgydę; bet PIIILA. M
KLINIKĄ žmonės giria.
Iš daugybės
Mužikas
pataiko
būtie
pasalus
rėjo,
kas bus gerai. [Asz lig sziol ne rėjo užsiėmimą, tai ne galėjo
padėkavonių pačių išgydyti. Ką rašo:
..SEVEROS..
kaip szuo, o paskui isz nežinių
Kunygas liepe iszmesti,
Širdingai dėknvoju ir tegul Jums Dievas
užsiiminėjau triusu, dabar im- vilktis in girre, nes kad jau inkanda.
atnagmdija, kad J ųs kiekviena sergantį Ui p iSgydytunict kaip mane.
Ar grąžei iszvesti.
suosiu už darbo, tai matisi žinojo apie nedoribe paezios,
Mano liga, kuri plrmlaus kankino, tad jau
Gyvasties Bahamas
— Urgst gali, nes inkanst
visi skaudėjimai prapuolė; artai lytus nr pagada
Ta
vyreli
ne
kas,
kaip ejsis gerai.
|
dabar visada jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda.
tai ir ne galėjo to sau isz gal nesidnosu.... nes ka cze apie
Gerai va.gau, taip, kad kiti pavydi num. tokios
g)
Vartojimas to vaisto atnesz greita pagelta,
Kad likosi iszmestas,
geros sveikatos.
Vardas l’liiladelpliijos Med.
Ir apėmus jin už kaklo pra vos iszmuszt, o norint kokiu taji kvaili kalbėt, pasakik
Kliniko tegul pagarsėja po visį Ameriką.
i®
kuri yra taip geistina per pacientus.
75 Centai Bonkute.
Tam
kuisiui
viskas
užkenkia,
Su guodono
man
geriau,
ar
da
vis
mili
ma

dėjo visaip glamonėtis.
spasabu apie tai persitikrink
W. Zbronskis, 1 11) BydierSt. Muskegon, Mich.
Uuniatizmo, Neuralgijos,
Net prisiega, sako ne reikia;
Asz Julijonas Adomaitis, duodu žinoti, kad
Ne velnes teip ne apipainios Neduodamas ant saves to su ne?
esu sveikas ir padėkavoju už geras llckurstas ir.
Scijatikos,
skaudėjimo
— Del tavęs gatavas pa Szelauk su tokiu kumeliu,
kad taip greit mane iėgydėte. Dabnr iAtariu Šir
žmogaus, kaip boba, jagu no prast akivai temino ant josios
dingu ačiū ir nereikalauju daugiau gydytis.
Skiriamas
Pecziuose,
skaudėjimo
Mr. Julius Adams.
Tegul ejna prie gyvulu.
Kas Skundžiasi
ri apkvailint, tai-gi ir perkit- apsiejimu, o Juli [prijausdama siųst! In ugni inszokcze, su
1237 Buttonwood Str.,
Philadelphia, Pa.
galva mūra permusztau!
Mesu,
Sztyvumojlsztinimo
teipgi
GUODOTINI TAMISTOS: ParaAan aS dėkavorus dvaroki melavo kaip pa ka ne girdėto del saves biskudainas PHILA. M. KLINIKAI už sugrąžinimą
— Asz tikiu mano miletaipgi
lygiai
nuoskaudejikad kenti ant
man sveikatos. Kaip t ik pabaigiau gert liekarstas
nuo:
samdyta, o jisai apmalszytas ti apsimalszino.
ir išgijau. Dabnr jaučiuosi sveikas nutvisko. Dėminuses!— paszauke motere, o Minersvile turime tokiu Lie
mu pavirszutiuiu.
kavoju už rodą ir geras liekarstas, kad taip greit
meileis žodeleis nutilo kaip
mane išgydė.
Todėl atvirai dėkavoju, kad ser
Lukoszius
girdėjo
ir
mate
pa

tuviu,
Ant pažiūros viskas buvo
Kosulio
ganti žinotu kur reik kreiptis, knd apturėtgera
50 Centu Bonkute.
sveikatą. Toki daktarai visada y ra verti pagyri
verszelis.
sislepiąs
kas
tolaus
darėsi
....
Tikru
žalablekiu
tarnu,
Užkimimo
gerai. Lukoszius tilejo ir tilejo
mo ir guodonės.
Su tikra guodone,
Barnasius Grudinskas,
Port Henry, N. Y.
Ar jisai tikėjo tai kalbai, ir laukoszius tilejo ir lauke
Jau to buvo uždaug!
Astmos
Tai ne Lietuvei,
SKAITYK KA KITI SAKO APIE JI
THE
PHILADELPHIA
MEDICAL
Kukliuszo
ne gali žinot, bet tasai laksti- tam tikros progos, Jule triusePaszoku kelis žingsnius,
“Severos Gothardo Aliejus pasirodė labai pase
Tiktai tarnai žaleblekiu;
CLINIC, paties gubernatoriaus legali
kmingas mano prietikyje, teipgi pagelbėjo keliems
mas in girre, ne galėjo jiam
Kaklo
skaudėjimo
praskire tankumina ir užtiko
zuota. Kaip daugelį, teip ir tave gali
Ba jagu gerai butu,
si grinczioje ir apie givulus, Jule su Pipalskiu.
mano draugams mutu lURBTUEJE.
Išgydyt nuo: skaudėjimo sanarioos, gė
isz galvos ižgaruot.
Geo. Mortos, Kipling, O.
Tai žaleblekiams ne tarnautu.
limą kauluose, pečiuose, šonuose, kojo
murmėjimai
nustojo
bet
tam

tai imk
— Gribai, hum, gribai!—
— Ar tai sziteip. paukeztuse, rankose ir kitur. Nusilpnėjimą, sėk
sus
debesis
kąrojo
ties
galkai—paszauke suspaudias kir
los nubėgimą nuo sanžagystės, nervą ir
“Kad butu netureje Sevbros Gothardo Aliejus ant
murmėjo pats sau.— O už
MUSU
KARMOS,
tai
butu
maine
pasidaro
sau
vomis.
kraujo ligas, inkstą, kepeną, ir vidurių
vakoti rankose.
valandėlės dadave:
kentejima, nuostoliu ir nereikalingu iszkaszczin.”
ligas;
kosulio, širdies, galvos skau
Velnes ne miega, jagu-gi
Kol spėjo užsikeset, jau abu Szita tegul kožnas insite..SEVEROS
dėjimo, blogus sapnus ir visokias užsi
M. Votruba, Hay Springs, Neb.
— Tpfu, viskas tai liežiuapipainioję žmogaus duszia du dingo tankumine.
krečiamas piktas ligas, teip ir moterių
mina.
veil
visokias ligas ir kurios tik užpuola ant
“Skaitau Severcs Aliejų Gotliardo už geriausi ir
Leidosi paskui juodu.
jau jin isz tenais ne su 'szvenBahama
Plaucziams
žmogaus nelaimės ir varginimo. Pribuk
vereziause vanta del KALNAKASIUj kadangi anie
Kol pati jiam akės apdumiasabiškai, jei toli gyveni, aprašyk ligą
tankiai inginja reumatizmu ir kad kiekviena isz ju
Nes pabėgėlei buvo greites — Giark mažai, kvėpuok
tu
vandeniu
ne
gali
ižguit;
nejo su savo tupinejimu, apie
kožnojc valandoje gali palikti nelaime.”
lietuviškai, apturėsi tai tikrą prietelišPreke 25c. ir 50c.
daugiause mėgsta arcavot tarp ni o ir baime pridavė greitu- ka —nodaugiause.
ką rodą, nes šitas geras KLINIKAS,
B. Uribar, Vick Haven, Pa.
jin, tai da buvo szeip teip, nes
molabai pasekmingai išgydo šviežias ir
nesutaikios poros. Per kokias
— Valgik ne daug, o gerai,
kada saulei tekant ėjo in dar
seniau užpuolusias siigns.
Pora kartu apsivertė ant že sukrrmtik.
dvi nedeles sukvailinta motere
Visada rašyk ar ateik, no kitur bot ant
ba, velei visaip pradėjo pai
mes ir norint apsidraskias, kru
Šito
tikro Kliniko adreso:
sėdėjo tikei, paskui-gi tare in vinas, bego kiek galėdamas,
— Ne važinėk daug, tiktai
Severos Vaistus gali gauti artimiausioj Aptickoj. Pasakyk
niotis jiojo galvoje.
The
Philadelphia Medical Clinic
save:
daug vaikszcziok.
nes ne galėjo pavit.
Tasai nenaudingas gribaviaptiekoriui staeziai, kad nori Severos ir nepriimk jokiu kitu.
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
—
Ar
asz
turiu
paiset
kvai

—
Nesiredyk
storai,
o
mauParbėgo namon ir inbegias
mas ne galėjo jiam isz galvos
Valandos:
nuo 10 Iki 4 po piet.
Musu Vaistai turi užrasza Lietuviszkoj kalboj. Reikalauk
Nedėlloj nuo 1011d 3 po pietų.
dikis daug.
ižgaruot ir velei kalbėjo in sa lo viro: tai kvailas, kaip kial- in grineze apsidairė.
Ųtarninke ir PėtnyCloj nuo 6 iki 8 vakare
mas; pasakitie jiam, jog tam Nieko ne užtiko.
— Nesirūpink daug, o’dirpk
ve:
Daktariszka patarimo.
Gausi ji dovanai.
— Po kokiu kvarabu lan siausioje naktije saule szviecze
Magde dažinojus do gaspa- ka nodaugiause.
Naujas Iszradimas.
—Ne raszike daug, tiktai
džioji po girre ir nieko ne par tai jis tikės, tasai kamiszkas dines kas atsitiko, suėmus savo
:
'-.V-.< C...
: v. s
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta
plaukams
augti. Turime tukstaneziu pade*
szuo.
rikus, ba žinojo jog bus ne ge skaitik daug.
neszi?
kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras inform*
eijas
apie
priežastis
puolanczius plaukus ii
—
Daug
ne
davinek
rodą,
Ir
velei
pradėjo
lakstit
in
Ant pagalos ne galėdamas
rai leidosi in platu svietą.
p kaip tame užbėgti, adresąvokytei
o darik gerai.
tosios mieles atsikratit, nusida- girre pas rasztininkeli.
(Toliaus bus.)
J.M.Bruūiiza Ca; Nu Yort & Braoklja,

I SEVEROS
I ALIEJŲ
I GOTHARDO

f

W?F. Severą Co. c^yDSi

W. Rynkewiczius

kaip
atsilyginsiu: numuszu laikosi susivieniję ir laikysis,
jums dabar 33 centus nuo nes jie mato ir supranta verte
visai Šeimynai randasi musų No. 3 kntnliogc
-:N0TARIU8ZAS:Jame telpa aprašymai suvirS 200 ligų, vyrų, mote
Dabartiniam laike, daugybe kiekvieno dolerio, ka jus už organizacijos ir vienybes. To
233-235 W. Centre St.,
-:Mahanoy City, Pa.
rų ir valkų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip ja?
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduole:
Apsaugoja
Namus
ir Naminus Rakandus nog Ugnies.
kietųjų anglių darbininku, dirbai.
■
Tai yra pirmas žingsnis dėl nereikia manyti, kad jeigu
naudoti, kiek jos prekluoja Ir kur Jas gauti. Mu )idiiaus« Lietuviszka Agentūra.
Kantoru Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Lfnij*
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki $1.00. Telpa
kurie nepriguli prie unijos, '0 je’gu jU8 tuorn nebūsit nžga- unija nebutu, tai viskas butu
paveikslai ir prekės yvairlų kvepenSių ir gydan P ani uodą Szipkortea ant
Del Draugysczio—
Cių mulių, Porfumų, Eloktro-gydančlų aparatų, risokiu drueziausiu ir
klausia viens kito, ar bus strai nedinti, tai ir daugiau? numu- pigiaus. Tik ant nelaimes kie:
Pristatau puikes Szarfas
geriausia Laivu,
Juostas, Kepuras, Karūnas
siunezia Piningus in
kas ateinanti pavasari, kuomet sziu. Szitas yra tikras fak- tuju anglių darbininkai nemo
Špilkas
ir L L
Visas Dalis Svieto
dabartine sutartis kietųjų an ras, nes yra daugybe žmo ka vienybėje gyventi ir jos
Sjl kokiu nors reikalu
peieziause ir pigiause.
kas-link Szipkorcziu,
visi tie kurie per mus
glių darbininku su kompani nių, kurie atmena tuos laikus. verte pažinti. Turim kiekvie
Piningus ir Lt.
iunte apie tai geria žino
pas mane •
Jszduoda
Dostovierne
joms pasibaigia. Ir viens an Tai matot, broliai darbininkai nas atminti, kad yra daug nes
tp i xinga
tel tu ka nori savo dali
tram ant to klausimo negali kokia malone kapitalistai su magumu kurie reikia prasza-iatuvqje kam pavesti.
duoti atsakymai ar bus strai teikė savo darbininkams, kuo linti ateinanti meta. Paimkim
kas, ar ne.
met tie straika pralosze. Taigi, tik kasyklų peržiūrėtojo rapor
Darbininkai gi, kurie prigu ar ir dabar mes norim iszgirsti ta (Mine Inspectors report), ir
iy"
Ii prie unijos, tie gali atsakyti tokius žodžius nuo kapitalistu? tuojaus pamatysim kad tose
ĮAlt
ant to klausymo, nes pastarie- Man rodosi, kad ne. Ir asz ma valstijose ir tuose apskrieziuoRoberlnliį ISdlrblmy, Painų, Štukų, Brukuojamu
jie yra prisirengė, ir laukia su nau, kad ta kiekvienas kietųjų se, kur yra tvirtesne unija,
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Brltvų, Pavintcvonlų ir Simui kitokių kožnam reikalingų da.
kantrybe, kad laikui atėjus, anglių darbininkas man pri daug mažiau žuvo ir tapo su
lykų. Kožnas kas prisius savo tlkrę vardft, pra
Korkini-Qalais
vardg, adresu ir keletu markių apturės musų No. 3
jie butu gatavi ant tokio pa- tvirtins. Jeigu gi nenorim to žeistais, negu tose valstijose,
kaUliogą dykai. Rašyk šendlen, o už kolotos die
nų SIU naudinga knyga bus tavo namuose.
szaukimo. Todėl gi gal bus ne- kius žodžius iszgirsti, tai pri- kur unija blogai laikosi, ar jos
JOHN’S SUPPLY HOUSE .
Tik apmislik! Deszinits kortiniais galais isz
proszali pažvelgti ir dasižinoti, gulekim prie angliakasiu uni (unijos) visai nėra. Dėlto, kad
7334-2338 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. ILL
brangio kvepanezio tabako už 5 centus! Geriausi
kasgi isztikruju yra tie strai- jos. Juk jau tik keli menesiai, kur unija yra tvirtesne, tai
cigaretai už tuos pningus. Daug metu darbsząvimo
kai, jeigu sziuomi laiku kietų kuomet dabartine nutartis pa darbininko užmokestis didesne
B. RAGAŽINSKAS
ir didele dirbtuve daleidže mumis tokius gerus
jų anglių darbininkai tiek sibaigs, o mes toli gražu da ne ir darbininkas nereikalauja lis
cigaretus daryti.
Parsiduoda visurdaug apie tai kalba.
visi prigulim prie unijos. Argi ti in pavojinga vieta, bet ima
Straikas pirmoje vietoje yra mes manom, kad ateis kokis laiko ir apsisaugoja nuo nelai
bedarbe, nes darbininkai pa stebukladaris ir ’mums su ste miu. Bet kur unija silpna, dar
meta darba del vienos ar ki buklais pagerins gyvenimą ar bininko užmokestis nėra ganė
tos priežasties ir tokioje apie- ba kokis kapitalistas padarys tina, tai darbininkas yra pri
Sziomis dienomis muso tautietis
linkeje kur darbininkai nedir mums didele malone ir tokiu verstas eiti, kad ir in pavojin
13 Ragažinskas pargabeno visokiu
garimu, AmerikoniszKU ir Importitu.
ba, tai, žinoma, vieszpatauja budu mus gyvenimą pagerins giausi darba ir tokiu budu
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
neužsiganedinimas visos publi ir aprūpins musu reikalus? daug nelaimiu atsitinka.
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Reik
atminti
kad
jeigu
darbi

kos.
Paveizdan: žmogus eina tuo
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.
Suszaluse gazoliną.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
Pirmiausiai darbininkas ne ninkai ka nuo kapitalistu isz- jaus po sziuviui in durnus, kur
Londone ne senei likos rodyta žinunams szmotas suszalu- pristatyta in namus.
MtoruirprendentHTtf,7; !
dirbdamas neturi už ka nusi kovojo tai tik per kova ir vie nieko nemato, kas ant jo gal sios gazolinos, kuria galima saugiau apsiejt ne kaip su papras
54-56 N. Main St,
pirkti sau reikalingu daigtu nybe. Taigi ir ateinaneziam vos kabo, ir pasitaiko, kad ta gazoliną o ypatingai bus parankiau jiaja naudoti del auto
Mahanoy City.
sunnko $500,000. " ~?! ■pragyvenimui, ir neturi atlie laike jeigu norim ka iszkovoti, žmogų sužeidžia ar užmusza- mobilistu. Norints taja gazoliną ipsimeta in pecziu tai eksploBet jeigu žmogus galėtu už zije ne pakylo nes dega kaip taukai.
kamo .graszio, kad praleisti tai turim vienyties?
t The American
Introligatorne.--*’
Sztai vienas atsitikimas, ku dirbti atsakanezia mokesti, tai
del pasilinksminimo kuris
APD1BBTCVE KNTGU.
Tobacco Co?
ri
jeigu
ne
visi,
tai
didesne
jam
nereikėtų
eiti
m
durnus
ir
kiekvienam žmogui yra rei
Sziupinis.
Vienatine Lietuviszka
111 Fifth Ave., New York City
kalingas, nes tas praszalina dalis darbininku žino. Kas galėtu iszsisaugoti nuo sužei
Agentūra Amerikoje.
* Suvienitose Waist, randa
nuo žmogaus negeistinas min atsitiko Anglijoje pora sanvai- dimo ir nuo mirties.
si 27,467 aptieku.
Ka užsiima pardavinėjimu visokiu
Atminkit kad darbininkai
tis ir priduoda naujus jausmus czu atgal. Tenai straikavo apie
* Užlaikimas cielos armijos bižniu kokiu tik randasi. Pasekmių
ir sustiprina žmogaus dvasia. 000,000 darbininku bet kad unijistai ta viską žino, ir atei vokiszkos per viena nedela gai savo darba atliekame, Jaigu nori
Toliaus, straikas nėra geistinas visi prigulėjo kiekvienas prie nanti meta, 1 balandžio steng laukuose kasztuoje 30 milijo savo bizni parduoti tai kreipkitės pas
mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui
vertelgoms, ir tas jiems bran savo unijos, tai straikas trauke sis tuos visus nesmagumus pa- nu doleru.
patarnaujame dykai. Jaigu mislinigiai atsieina, nes kaip minavo- si vos pora dienu ir pasekmes naikyti, nes ant toliaus jau
Aysidirba senos maldaknyges, istorines
* Transvaluje (Africa) yra nate pirkiti Farma arba Namus krei- natos
ir laikraszczei, kaipo tai:
buvo
tokios;
kad
darbininkai
ne
galima
teip
gyventi,
kaip
jau, kad darbininkas neuždirb
viena motere kuri igi szol pa pkytes pas mus asabiszkai arba per
Linksma Valanda, Dilgeles?
MAHANOY CITY, PA.
damas negali praleisti joki gra gavo pripažinti savo reikalavi dabar yra. Visi kiti darbinin gimdė 36 kūdikius seszis kar gromata. Mes visada turime daugybe Dagia, Draugas, Tėvynė ir L L
CAPITOL STOCK {125,000.
SURPLUS IR PROFITS {300,000.
visokiu Namu ir Farmu, dydehu ir Priaiunsdami knygas apmokekyte paeito ai
mus,
ir
žinoma
sugrižo
sau
kai pakele savo algas pasta tus po trejetą.
szi, tai vertelgoms tankiai JpriSnv. Vaisi. Randas turi mnsn Banke sadetn piningu.
niežiu už labai pigia preke.
ekspreso kasztus.
Adresas:
sieina duoti ant bargo, o duo linksmi in darba. Tai matot, raisiais metais, tai ir kietųjų
Adresavokite
Lithuanian Bindery,
Mokame antra procentą ant sudėtu pininga
* Chicago yra apie 10.000 Ą
514 W. Spruce. Mahanoy City, Pb
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
dant visiems ant bargo neturi broliai, kietųjų anglių darbi anglių darbininkai turi gauti advokatu o da tiek bus pakam
A.
K.
Abraitis
&
Co.
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
su kuomi užmokėti randa ir ki ninkai, kokia galybe vienybė pagerinimus. Ir jeigu kietųjų piniu rodininku.
RFAI FSTATP
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Philadelphia, Pa.
anglių darbininkai nori žinoti,
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su
tokius reikalingus skaszczius, je.
* Ant svieto numirszta kas 137 N. I3tli. St.,
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
ir tokiam atsitikime ne vie Kasgi galėtu užginezyti kad ar bus straikos, tai tegul visi diena 90,000 žmonių.
9 ryte lyg 3 popiet.
Harrison Bali, Prezidentat.
nam, bet daugumui prisieina kietųjų anglių darbininkai ne priguli prie angliakasiu uni
... Subatomis...
F. J. Noonan, Vice-PrezidentM.
* Kurdai ir kazokai tiki jog
9 ryte lyg 12 ad.
W. H. Kobler Kasijerius.
subankrutyti. Teiposgi strai galėtu teip pasekmingai, arba jos, o tada žinos, ar bus strai ant virszunes kalno Ararat
kas nemažai atsieina namu sa ir pasekmingiau savo straika kas ar ne bus. Ateinanczius (kur susilaikė arka Nojaus po
390 SU NUSIUNTIMU
tiktai už Qj fei
vininkams, kurie randavoja iszloszti, jeigu laikytųsi tvirtai metus turim gauti pripažini tvanui) gyvena ten ne žemisz
W
įj)'
stubas darbininkams, nes ir vienybėje? Yra daug žmonių mą musu unijos ir asztuonias kos esibes. Del togi yra jiu nuo
Iždaveme Didele Kningn 4g)
ežiam reikale darbininkas neuž' kurie[[atvyko in ežia szalia jau valandas dienos darbo ir kito mone, jog jokis žmogus ant to
Dainų
susidedanti
isz Ha
t
■ i' w
i
Bell Telephone Dickinson 3757 w. ,
dirbdamas, negali mokėti ran po dideliu straiku, kurie buvo kius pagerinimus. Pažiūrėkim jo kalno ne gali gautis.
390 DAINŲ p Lietuviszka Agentūra n
I IF IIj111 GT fl Xtflllli 11^ Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti.
da savininkui, ir jeigu gi sa 1902 metuose ir jie nežino ko- in mus brolius minksztose an * Daugiause ant svieto tnri
171 • Ir 11V litu kJ 1(11111110 pas Dr. Ign. Stankij per telefoną ar laiš0
ku ir iš kitų šteitų, taipgi Kanados. .
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu
vininkas turi paemes skolos1 kia mokestis buvo priesz 1900 glyse, kaip jie uždirba ir ko orderu vvachmistras dvaro Vil
* •— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj — * <
in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu
ant namu, ir negaudamas už■ metus. Turbut jie mano, kad dėl mes ne galim teip uždirb helmo II, grafas Augustas > Knyga druezei susinta.
piningus už žemiause preke ir greitai
, Jis yra pabaigęs augsčiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo
p. Kas nusipirks, ras visokiu (£• ne vienos dienos nelaikau pas save imiestavu daktaru miesto Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The New York
juos randos, tam prisieina ap priesz ta laika teipgi buvo tel ti ?
i Post G-raguate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra
Eulenburg. Jau igi szol likos n Dainų isz visu užkaboriu ka
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
• ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
leisti tuos namus, nes negau kia pati mokestis, kaip dabar
Broliai, kietųjų anglių dar apteiktas 63 ordereis kada Bis J dainoja Lietuvoja.
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
I
Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame namo
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu
nant randos, negali ne skolos1 yra. Reikia atminti, kad priesz bininkai! Kuomet dabar yra markas turėjo tiktai 54 o marpadirbo pui kią medikaliską kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap-'
Greiti laivelei
Nusipirkite o turėsite Dainelių
atsilankitie arba
atsiszauktie per
tieką su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisinga pagelbą, iš
iszmoketi.
sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:
ta laika, jeigu darbininkas už patogus laikas, kuomet da nė szalka Maltke 44 križiu ir me- ft I’erciela meta aut visu dienelu , laiszka su minėtais reikalais.
iro lenkto"*!3
&
|
„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi
ra per vėlu, tvirtinkime spė dalelu.
Taigi
matome,
kad
straikas
Su godone
dirbo
$2.00
in
diena,
tai
jam
.nuo kitu odos ir kraujo ligų, norą geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus.
ikonyte
|
“SAULE”
|
Daug daktarų atlankiau, bet noi vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos.,
visiems daugiaus ar mažiaus numuszdavo po 10 centu nuo kas angliakasiu unijos, nes
* Čigonai valkiojęs! ant cie
Viktoras Lapinskas Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
yra atjaueziamas, ir kiekvie dolerio ir jis vietoje dvieju do kiekvienas narys didina skai- 10 svieto iszskirent Irlandije. ■A Mahanoy City, Pa. S
!,,Šiuomi viešai išreiškiu saGARBUS DAKTARE: neiš
601 W. Mahanoy Avė.
nam tokios apielinkes gyvento leriu gaudavo tik $1.80 centu. ežiu. Kurie užsivilkę ne mo- Savo navatna kalba “Roma
vo širdingą padėką Dr. StanĮSSL
&
randu žodžiu padėkavojimu
Mahanoy
City,Pa.
kui už išgydymą nervų ligų
Js
** Tamistai už išgydymą skau
jui, kur straikas vieszpatauja, Kuomet dabar, jeigu darbiniu kestimis, bandykite kuogrei- ni” vadinama visur su taje
ir sugrąžinimą vyriškumo,
dėjimo šonuose ir po širdies <
pridaro nesmagumu.
kas uždirba $2.00 in diena, cziausiai užsimokėti, kurie da kalba susiszneka.
gėlimo strėnų ir skausmin-1
kuriu kiti daktarai atsisakė
<į?\
Jį
ne
prigulite,
stengkites
kuoM.
VABZINSKAS
išgydyti.
Ir
visiems
su
slapgų mėnesinių, kurių kiti vi- (
Bet darbininkui yra labiau tai jis gauna ant kiekvieno
§ Augszcziauses žmogus ga ė
tomis ligomis patariu kreipsi daktarai neapsiėmė gydy
Lietuviszkas Fotografistas
,?
sia atjaueziamas, nes jis prie uždirbto dolerio 26 centus ir greičziausiai prisiraszyti ir, su 11 pasikelt kad ne kenktu svei
tis pas dr. Ig. Stankų, o nod ; '-A -Vy ti. Bet Tamistos operacija
205 E. Centre St. Mahanoy City.
Ki.
sivienyje
visi
po
unijos
vėlia

kaip ranka atėmė kentėjimą1
pasigailėsite savo žygio.
n
to areziausia stovi. Žodžiu, tokiu budu in vieta’$2.00 gau
-------- o---- ;---katai yra augsztu 16,500 pėdu.
-PO VARDUA. Zmudzen, Salem, Mass*
_
,
Puikei Ir pigei nutraukė visokesFotografijas
nuo manęs. Ela Mažinacky 1
straikas yra visiems nemalo na $2,52, tai reiszkia, kad dar va kovokim už savo tiesas, ir
57
Pingroe
St.
Dr
Stankus.
PRIEJGIAUSES
Padaro
Didelus
Fotografijas
isz
možiu
ir
I)
1325 8. Front St., Phila. i
indeda in Reimus.
Indeda in Špilkas
nus, nes ir priežodis sako; bininkas gauna daugiaus in nesiduokim pats save kapita
i
John Akuotaitis, Montreal, Quo. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.—
MOKSLAS
į Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau
Kompasas ir L L Parduoda visokes Relmas
listams
skriausti.
Sakykim
:
“straikas, tai ne baikos”. Tai diena 72 centus. Vienok įbrista
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bot(
Lietuvei su vlrsz-minetais reikalais netur
ANGL1SZKO
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne- (
gi broliai, kietųjų anglių dar pasakyti, kad unija jam nieko jau gana mums kentėti skriau
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
! reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri liga, kuri taip daug prikankino
LIEŽUVIO
BE
ir požlnstama Varžlnska kuris padaro
mano ir kuria kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių1
bininkai! Jeigu straiko neno gero nepadare! Oda prie to das ir visokius persekiojimus
Tamstoms už^pigų ir greitą išgydymą.”
i
vieko kanogeriause o ir busite užganėdinti.
PAGIALBOS KITO.
mes
rim, tai prigulekim visi prie prisideda ir kiti uždėjimai, pa kapitalistu. Daugiau
Teipgi daro Fotograpijas ant Post-Karcziu.
!
Išgydau
pasekmingai
ir
ant
visados
nuo:
\
i
Yra tai prakticzniauae Knyga u
angliakasiu unijos, fo straiku gal anglies pardavima bran- jiems nepasiduosim teip leng Dideli skarbai mariose.
*
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių,” nuo <
kokios lig sziol Lietuvei turėjo. 3
vai,
bet
kovosim,
iki
gausim
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankorį sifilį, užkietėji
nebus, nes tik prigulėdami giaus ar pigiaus žinoma, tie
mu ir nedirbima vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi-’
Ir teip sudėta, jog ka tiktai 3
šokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, širdies, inks
prie unijos, iszvengsim straiko, procentai yra nuo vieno cento kas mums priguli už musu
Mariu vanduo, kaip tikrina pribuvias Grinorius isz Lietuvos u
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sąna
riu, greitą supykime, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsimą, sunkų,
o ne kitokiu budu. Reikia at iki septynių centu. Darbinin sunku darba. Kapitalistai gi, naujausi desekimai, užvėrė sa- gali in trumpa laika pats per ų
Puikiausių ir geriausių: Armonikų,
•kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias motorų ligas
minti kiekvienam kietųjų ang kai ta viską gauna per unijos pamate pas mumis tvirta vie vije auksa, o ypatingai, vienas save Iszmokti Angelskai sziek ū Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
skausmingų ir nolegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opo-1
kių tnuzikališkų instrumentų, teipgi,
cija rupturą, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, I
lių darbininkui, kad jeigu tu iszkovojima. Žinoma, daugu nybe, be abejones iszpildys moteris kubukinis vandeni tu tiek kalbėt.
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.
i guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų i
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ranToji Knyga druozei apdarita J
rėsim tvirta unija, kuomet da ma sakys, kad kaip unija ine- musu reikalavimus. Iszkovoje ri szeszis miligramus aukso
Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir
1 kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir1
per expressą ar paČtą. Pasiusk
^gerklės. .
eg
bartine sutartis darbininku su jo in gale, tai vis kas pabran vienus reikalavimus, galėsime vertes 1 centą. Szitai kokis tai in Franouzini raudona audima S saugiai
savo aiškų adresą ir pačto markę, o Kataliokompanijoms pasibaigs, r tai go ir darbininkas ka uždirba, gauti kitus da geresnius, kad mokintas iszrokavo jog visuose ir kasztuoje tiktai J j. Kasztus | gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant.'
nusiuntimo mes apmokame.
j
M. J. DAMIJONAITIS
drąsiai galima sakyti, kad tai turi ir prapirkti, nes viskas kiekvienas kietųjų anglių dar mariniuose vandeniuose kiek
812 W. 33-rd St.,
CHICAGO. ILL.
SAULE
Mahanoy
City
|
bininkas
bus
užganėdintas
ir
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo G iki 8 vakare. ~'
straiko nebus, nes kompanijos, brangu. Kad brangu, tai yra
ant svieto randasi, tai yra auk
Šventadioniaisnuo 1 iki 5 popiet.
7
džiaugsis,
nes
ne
reikes
straimatydamos tarpe musu tvirta teisybe! Bet reikia pažiūrėti
so už 3,700 bilijonu guldenu.
vienybe, neiezdris stoti in kova isz kur tas brangumas parėjo. kuoti.
Jagu auksa pasidalintu visi
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
Tai-gi visi kietųjų anglių žmonis po lige dale, kuriu yra
sn mumis. Bet jeigu mes gyven Gal jus manot, kad unija teip
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
darbininkai, raszykites prie
sim ant toliaus kaip kad da padare? Ne broliai! tas toli angliakasiu unijos!
ant šviežo 1,600 milijonu, tai
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie
BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir
bar neturėdami tvirtos vieny nuo teisybes. Pagaliaus reikia
kožnam gautųsi ne po daug,
Stasys Gegužis!
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
bes, tvirtos unijos, tai, žino priminti, kad ir kur unijos nė
tiktai po 2 milijonu guldenu.
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos
New York, N. Y
Teletonas: Worth 2822.
Bankos
P.
V.
OBIEClJNAS
&
CO.,
parduoda
ma, kompanijos stengsis pasi ra, tenai teipgi viskas brangu,
Kas
reikalauna
teisingo
Apart aukso randasi vandeniLaivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
patarnavimo ir nori idant
naudoti isz progos ir eis su ir vietomis da brangiau, kad
je mariu sidabro, kuri aprokirakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna lr vedimo provu
kancelarije po vadovyste Karoliaus VarasziausNotariuszo už
jo reikalai liktu greit,
mumis in kova. Nors niekas darbininkai kasdien dirbdami
neje ant 33 milijonu kožnam
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernnstis ir
atlikti tegul atsiszauki in
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
negal pasakyti isz kalno, ko tankiai neturi už ka iszsimai
žmogų tektų po 200 tukstanA.
J.
Keydoszius
kios pasekmes gali būti, bet tyti, kuomet kietųjų anglių
cziu.— Ar-gi mes ne esame
Seniausi
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-AGENTASgalima sprensti, kad jeigu ne- darbininkai, dirbdami po tris
bagoti, tiktai eina apie tai,
Bankini
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO.
Bayton, O. kaip ta auksa isz tojo vande
silaikysim vienybes, tai kova dienas in sanvaite, turi duonos 202 Troy St.
Cor.
Carson St., S.S.Pittsburg, Pa.
Narna
iszlaimes kompanijos. Ir tuo invales. Taigi man rodosi, kad
nio atskirt?....
Uždėta 1848m.
į met gausime toki pasakyma ir brangu, o yra užka pirkti,
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
nuo kompanijų, koki gavo tai daug geriaus, negu butu
— Ar teisybe, jog padarei
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
kietųjų anglių darbininkai viskas pigu, o nebutu už ka
kompanija su Antanu?
xFaz
perkėliau savo krautuve į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikroSzipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Parduoda
Szipkortes
ant
visi
u
džių,
laikrodėlių,
lenciūgėlių,
visokių
žiedų,
špilkų,
kolčikų
nuo Readingo kompanijos pre pirkti. Nereikia manyti, kad
— Teip yra.
Krajaus už pigiause preke.
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų.
Geriausiu Linijų m ir greičiausia
t zidento, kuomet pralosze strai unija viską pabrangino. At isat Lietuvos ir kita daliu Svieto.
t rūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų
— O kiek indejei pinigu in
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
BOyajiaįte
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumt
jokiu poperas.
ka 1876 metuose. Tada Rea minkit, kad pigumą buvo neil
Siuoczia Piningus in visas dalis ta interesą?
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiai:
dingo kompanijos prezidentas ga laika tik toliai buvo pigu, greitai, teisingai ir pigiau negu kiti
— Asz nei skatiko, daviau
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tupaliudyimu Konsulio.
Agentai.
Mano agentūra yra po
žiną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
pasakė; Jus kietųjų anglių dar kolei trustai tarpe saves vare priežiūra Ohijos Valstijos.
tiktai savo praktika, o Anta turite mano katalogą,
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
bininkai, buvot geri del manes konkurencija. Bet jie nebuvo
Su viraz minėtais reikalais galite nas davė kapitola. Kompanija Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano
pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. PerkupČiai gali gauti pirkt
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
ir mano kompanijos; nesilai- žiopliai. Tuojaus susivienijo ir pas mane kreipits per gromata ar trauksis per tris metus, paskui lavoras
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviesiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais
asabiszkai o visame kanogeriause
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
ket vienybes ir praloszet strai pakele kainas ant visokiu pro patarnausiu.
pasidalinsime: asz paimsiu ka ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
ka. Man jus gaila— sako juok duktu kas tik žmogaus pragy Keliaujantiems in Lietuva parūpina pitula, e Antanas mano prak
pigiausei galite atlikti.
Pasipurtus su patvirtinimą Konsulio.
(lamais— tai asz su jumis sztai venimui yra reikalinga: dabar
3225 So. Halsted St.
Depts.
Chicago, III
tika.

NAUDINGI PATARIMAI

Anglekasiu unija.

... CIGA R ETAI .J

r

UNION RATIONAL gANK.

i NAUJA KNYGA

Kafaliogas Dykai!

Dr Ipafios Stankus, M. D. į*®*** smJ:

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.

M. K. Wilkewich,

1SZPARDAVIMAS

VASARIN1U.DRAPANIU.
Vyrams ir Vaikams Siutai ir
visokiu Vasariniu Apredaliu.
Sziame laike kada Vasara baigėsi, musu
sztore lieka daug Vasariniu Drapaniu ir kitokiu
apredaliu kurie daug vietos užima ir nenorėdami
laikyti ta tavora per Rudeni ir Žiema, pastanavijom iszparduoti visus vasarinus apredalius
už labai pigia preke.
Žinoma dar vasara
nepasibaigė ir da turėsime szilumos invales,
bet visgi szitam laike sztorninkai jau perka
Rudenini ir Žiemini Tavora ir turi padaryti
vieta kur jias padėti. Todėl jaigu reikalaujate
vasrinio siuto arba kitokiu apredaliu, tai dabar
turite gera proga pirkti pigiai ir suezedint
piningus.
Ateikyt patis peržieureti szita
tavora o jaigu reikalaujate kokiu vasariniu
apredaliu tai geresnes progos neturėsite teip
pigiai pirkti kaip dabar.

— Teip jauni kaipo ir seni,
privalo kas nedelia užezedyt
kelis centus. Geriausia vieta
neszti in pacztini banka ant
paczto.
— Iszrinkimas ant urėdu
Mockaiczio ir Miliaucko— tai
muso veikalas o ne ajrisziu.
Juk ajriszei niekad ne balsavo
už mus kad ir prisiegavo in
akis ant visu szventu ir Patri
ko.
— Antanas Szukaitis užsis
tojo ant surūdijusios vinies.
Dr. Dunn apžiurėjo žaiduli.
— Reikalinga mergina ar
motere prie namino darbo. Atsiszaukyte tuojaus pas Jos.
Valentine 23 E. Pine st. (ę/,)

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

Spring Valley Ill.— Dar
bai povalei, eina dirba pilna
laika,
uždarbei neblogiausi.
.
A
— Czionais vieszinosi kun.
J. Tumas ir kun. K. Oliszauckas isz lietuvos, rinkdami au
kas del statymo mokyklos,
Kauno Saules draugijos kur
surinko keletą doleriu bet ma
žai kas davė.
— Lietuvu didelis būrelis
isz tu visokiu atsiranda.

Isz Rosij os, Lietuvos
Parduoda paezes.
Petersburgas.— Danesza in
czionais, kad gubernijosia
Kharkove, Paltavoi ir Ekaterinaslave smarkei platinasi
pardacyste moterių.
Liaudies tamsumas toks dydelis kad vyras turės save už
poną szeitnynos; moteriszke
laiko kaipo nevalninke ir gal
parduot arba su kitu apsimainyt. Pardavysta paežiu pas
kutiniam laike pasibaisėtinai
platinasi ir daejo prie to, kad
vyras savo motere veda ant
turgaus neliginant karve ir
ten deresi su pirkikais. Preke
moteriszkes ne buna augsztesne kaip 60 rubliu.
Valdže nieko nenuveike del
uždraudimo to barbariszkumo,
kadan-gi mužikai daro su sa
vo savasezia kas jiam patinka
ir tokiu darbu suvis nesigejide.

GRINA TEISYBE.
Mahanojaus gyventoje!
apie szita gerai žino.
Mrs. Julia Brennan nog 1027 E.
Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka
da tik ateina proga vis rekamendavo
ju szitas pigulkas asz pažinstu keletą
žmonių kurie likos iszgialbeti nog
skausmo pecziuosc ir inkstuose. Szi
ta pati liga mano vargino per ilga
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai
kino kad negalėjau atlikti namini
darba. Turėjau ženklus kad mano
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas
Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man
pagialbejo ka kitos gyduoles nega
lėjo padaryti todėl veliju kitiems
naudoti taisės pigulkas.
Ant pardavimo visuose aptiekose
po 50o. baksukas. Agentai amerike
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo,
N. Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans”
ir neimkyte kitokiu.

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
nūs aut kojų, tai gausi po 5^
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir
nupuczkave veidai. Tukstanczei dekavoja už dyka rodą.
Raszyk tuojaus ant adreso:
Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.

VALSTIJOS KASIJER1US LAIKO PININGUS! BANK

MERCHANTS

L
BANKING TRUST
C0MPAN1

dovana vien norime kad pagtt
n,tft musu fiima terp justi pažii
Atsiuskit
mums antcukrui.
rankos Ut
50c.
ir f2PA.
”>k^ztukas
MAHANOY CITY,
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO
CO;Dept.E.115E.7th.St;
New M
kems, o mes jums prisiusime
I
nueziu tabako 4 gatunku už $0 ir jusu iszrinkta dovana. Likusius $5.50 ūžia
gavės tavora Kam tavoras nepatiks gali ja nejimti.
«
deli szaukt-ztai,6maži, Ipeilisst

luvales geras del valstijos yra gana atsakantis 1
del tavęs.
S
Ji.
dežuteje: 6 peiliai, 6 vitlelcaąj
Surplus ir Kapitulas Šlakas yra 33 procento j
sudėtu piningu.
Įf krodeliai. 5,-Stalavi irankaip
Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gals
padaryti pininga ir prietelius per sudėjimai
piningus in szita banka.
Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada i
tokia diena kad tail padarys giaro.

N usipirkite sau keletą
Buteliu

NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte dabar
priesz laika, duokite save
orderi o bus jums pristatytu

D. M. GRAHAM, Prezidentas.
C.L. ADAMS, Vice-Prezidentas.
D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerios.
...DIRDKT0RIA1...

W. RYNKIEWICZ
M. GAVUJ
A. DANISZEWICZ.
C. F.KAIER.
W. I. MIL
J. HORNSBY.
L. ECKERT.
T. F. FLANAGAN.

Sugar Notch, Pa.— Ig
nacas Janulaitis likos pagau
tas per elektrikini kara arti
233-235 W. CENTRE UL.
,
408 West Mahanoy Ate.
tunelio ir nunesztas kokia du
VISOS
szimtu mastu. Norints iszsi-.
i
SS MOKYKLA SZOKIU.
saugojo nog mirties, bet likos
p
Waltz,
Two-Step,
Side-Step,
Barn
MOTERYS
___ -.Y? nurodimais. 3.-Paikius stalui
gana sunkei pažeistu.
L L. fL Dunce, Buck & Wing, Irish Jig Clog,
kelinisPeczius
laikrodis su
muzike, kiek
Ar gali pasakyt kokis yra geriausirs
Mahanojnj
Spanish Waltz ir 95 kitokius.
karta grajina 10 minutio. L-Vyi
— Ant paczto randasi gro— Lietuvei czionais gyvena
Prof. Julius, 2124 S. Halsted St; Chicago, Ill. Kokis Peczius yra daugiause naudojamas?
arba moteriszki storai paauksol line
r
matos del sekaneziu; Mrs. A. malszei, tūnoję kaip danguje
Visur galima rasti Model Keystone Peczius?
Užprazom visas Moteris kurios geidže
Aszmanskiene, Mrs. G. Kun- užpeczkije.
pasilikt “Sveikos ir Drūtos” pilnos
Už tai kad kaiminai viena ju turi ir sako kad taigą
S.
Walunas
kaitis, Jos Sanicki, Teodoras
gy vibes ir moteriszkumo, kaip tai kita
Peczius del kepinio.
Geriausias Lietuviszlkas
dos buvo jaunistoje, pribūtu pas mane
Tamaqua, Pa.— AngleVisniewski ir Mare Žalis dvi
Piningus
sugrąžinime adgal arba j duosime nauja Kej
ir
pamatitu
ka
padarėm
del
kitu
Mo

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
kasei dirbanti No. 10 kasiklogromatos.
Pecziu Jjaigu
ne l>us atsakantis.
terių kurios ir kentėjo ant moteriszko
o
Parduoda
visokius
apsiavimus
už
pigesne
nesmagumu. Jaigu jautiesi silpna ir
— Liet. Pol. klubas turės sia ir No. 8 water slope susto
Visi gire Guinano Peczius.
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku
ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk be ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku,
— Ar Lietuvei laikysis isz szi vakara ant 7:30 svarbu mi jo dirbti už tai, kad ne kurie
jokios abejones.
I
I
I
IKI
/\
1X1 Mahanoy City, Shenandoah
(ieriau ius skurinius ir guminius darbinius
k-Z I I >1 AAI >1
Mt< (jamiel, Lantbforl.
vien subato?
tinga lietuviszkoje mokslaine- ne turėjo No. 3 unijos guzikeTokie dalikai yra per svarbus ant Czebatus ir Czeveriku?. Priima visokius
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai
lius
prie
kepurių.
Suvirszum
atydejimo ant kito liko, o pas mus ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti.
— Rinkimai parodys ar Lie je mierije atejnancziu rinkimu
aplaikisite geresne PIUŽURA ir Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite
tuvei geidže turėti savo virszi- subatoje. Ejkite visi ukesai 1300 vyru ir vaiku stojo dirb
Polithania
(State B
gydimo ne kaip gautumėte namie no užga edinti ir suezedinsite piningus.
name koncertą. 2.-GeriauoaA|
ti.
Czionaitineje
aplinkinėje
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu,
savo d aktaro.
ninkus ar ne.
apsvarstyt teip svarbaus daliCor.
22d.
&
Carsoi
• v.
ka
vokbzko
iszdirbimo
su nok)
geltoniu ir kitokiu koloriu ('zeveriku ir
Pan aplu ir per szita menesi parduosiu už
— Kožnas privalo duoti bal ko kas kiszasi muso tautie unije stovi druezei— geriau
S.
S.
Pittsburgh
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtau
ne kaip kur kitur. Sanarei
J. J DALEY
sa subatoje del savo tautiecziu cziu.
Vienintele lietuviszka Banka, al
težins p rkyte pas tautieti:
unijos
kerszina
straiku,
jago
paežius lietuvius ir randasi po p
Ant
Klerko
Korte.
Milaucko ir Mockaiczio.
Sztai ant republikoniszko
Valdžios.
Priimam pinigus soa
Simona Waluna
Yra tai Mahanojaus gyven 158 S. Washington St., Wilkes-?arre, Pa.
pradedant nuo $1.00 ir už sudėta
— Szv. Franciszko drau tikieto randasi Juozas Milauc- visi anglekasei ne prigulės
pinigus
mokam
4-ta procentą, ji
526 W. Centre UI.,
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai
tojas, ir pasidavęs kandidatu
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigą
gyste aplaike czarteri szia ne kas ir Julionas Mockaitis, pir prie unijos.
susikalbama ir susiraszoma.
Mahanoy City, Penna.
dalis
svieto,
greit
ir pigei, M
ant Korto klerko ant Demodelia. Badai daugeli nauju są mutinis ant assesoriaus antras
visu linijų
fd
"'Alaivakortes
d**11’*8. ant
Kiekvienas
galiir ture*
Cleveland, OhioCzio kratiszko tikieto. Laike nomi Suvirszum 30 metu daktaravimo
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. 1
nariu ketina prisiraszyt prie ant konculmano. Visi pažinsta nais atsilankė europos sveczes
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas
visokios ruszies Rejentalnus Doką
vedam provas senam krajoi. 1
tosios draugystes.
juos kaipo teisingus vyrus ir p. Jonas Vanagaitis isz Prusu. nacijų Lietuviai neprivalo jin ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi i A. G. GROBLEWSKI
kancelarįjayra rėdoma per valdid
pamirszti
kadangi
yra
atsakau
Knygute
apie
Ruptura
dykai.
(
f
®Pi
J
.4)
J.
G. Milia'ucka. UžkviecziamS
— Vaiku tiek lankosi in tinkami ant to dinsto, turi at Turėjo labai puikia prakalba,
Ccr. E!m & Main Sts. Plymouth, Pa.
Lietuvaites kreiptisprie mus ir
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
jusu bankinius reikalus o perati
publikines mokslaines jog ne sakanti mokslą ir ne turės Lie kuri prilipo prie visu szirdžiu. tis žmogus pildyt taja urėdą. Ant Sudžiaus
viskas, kas yra kalbama cziunyn
Garsiu Liatuviszku-Lenkiszku Vaistu.
siranda jau vietos. Supreden tuvei sarmatos už juos. Ne vie Klausytoju radosi in 200 ir vi
ir bus iszpildyta greit ir teisyngipB
A.
L.
SHAY
siunezant paczedumiii in Rinks, d
Kodėl?
Kodėl?
tas mokslainiu badai prasze nas mokantis sziek tiek angel- si buvo užgandyti isz p. Vanain
Lietuva, galima siųst Pacai
Rcpublikonas.
Isz Pottsville, Pa.
Orderiu, Registruotam Laiszką l
pavelinimo idant parandavotu skai, turi prikaba prie kokio gaiczio atsilankimo in muso Visi klausė dyvijantis, kodėl ser
Orderi.
ganti, vietoj kur kitur o tik ^atsiszau- Ant Supervaizoriaus
A 'AExpreso
Rerei Money
ir aisrkei
visokias niežu
lietuviszka mokslaine ant ko urėdo. Bet tai ne gana mokėti miestą.
ke prie Philadelphios M. Kliniko,
kio laiko. Nedažinojome ar ap skaityti, reikia ir turėti sziek
SILAS DAVIS
llusiszkai Amerikouiszka Linija.
— Lietuviszka jaunumene Atsakymas lengvas, ir aiszkus, todėl
Vienatine be persedimo Linija tai-pe Amerikos ir Riisij
Balsuokyte už ji.
laike ar ne.
tiek aliejaus galvoja o jagu to o ir senesni pradeda ženklivai kad kas tik paraszo apie savo liga ar Republikonas.
8 j dienu in Roterdama
III dienu in Lie
Isz Mahanoy City.
— Poni Sorokiene kuri ra ki neiszmaneli aprenka ant ko pasikelinet Klivelande. Keli ba ateina asabiszkai in Philadelphios
III klasa $29. _n ,
,,
.........
‘lIlklasa$30
II
” $45
p)e* smulkesniu žinių kreipkitės m musui .. ,, ...
I
n 1^2. L Agentus ir centraliszka kontora.
J j
”
dosi per kėlės nedelias Ashlan kio urėdo, tai tik sarmata del metai adgalos miegojo visi nes Kliniko ofisą, tai ir pasilieka iszgy- Ant Clerk of The Court
A. E. Johnson & Co,,(General Panenger Agt».) 27 Broadway, New York,
do ligonbuti, sugrižo namon visu padaro.— Rinkkime savo staigai susiprato ir pradėjo gy dytas kaip vyrai teip moteris visada,
Frank
J.
Bastian
utarnyke sveika ir daug ant tautieczius, o del mus visu vuot: uždėjo draugystes pa- atsakancziai, jog liga neatsinaujina. Demokratas.
Isz Malianoy City
Nepasigyrimai kaip kiti daktarai pa
pajėgu drūtesne.
garbe bus!
szelpines ir politikiszkus, klo- tys save augsztinaėi perszdamiesi, o
Ą
‘
didelia nikeliuta dūda, kuria B
Ant County Commissioner H Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas
— Garbe Mahanojaus Lie — Turime du sztamus mo bus, kapalije, teatraliszka ir negali parodyt, kad nors ka iszgyde.
S teipgi privalo užlaikyti visada musu
T. A. Flanagan
tuviams, jog isz terpo muso terių, o gali jiaises pažinti tautiszka kora, banka, žodžiu Bet Philadelphijos Med. Klinika pa
u puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredi
Isz Pottsville, Pa. H Sztoruose ant pardavimo, kad musu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilank
jaunumenes susilaukėme du bažnyczioje laike kada kalba tarent lietuvei turi viską kas tys iszgydyti gire, kame kasdiena Demokratas.
h tautieczei reikalaudami galėtu nusiir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose varg
B pirkti ir
nereikalautu iszduoti
jaunikaiezius kurie pasinaudo ražaneziu Szv. Tai-gi, Dieve, yra reikalinga, o priek tam die daugybes padekavoniu.
Aut Korinoriaus
S piningos dovanai kokiems nors apgagalima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarii
Mieli
Viengencziai.
Q
vikams
tose
apielinkesc.
Sztorninkai
jo isz mokslo ir szendien pasi tiktai kalba mažas pulkelis ninia ir vakarinia mokslaine.
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andardi
Dr.W, J. WINTERS S■ raszykite
pareikalaudami mus gyduoJekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga di
liko vyrais. Sztai p. Jonas tikru dukteriu Szv. Marijos o Garbe už tai Klivelandisz- Dabar aszai sakaujir raszau padėka
les, nes geras uždarbis; parduokyte
Demokratas. Isz Shenandoah, Pa.
apredimo Moterių, M erginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
M musu tyras Lietuvi>zkas Gyduoles,
Mockaitis ne senei pabaigęs poniutes sarmatinasi iszsižioti kiems, jog tokiu budu pakeli vone už gera daktarysta. Mano padeh
kurias
mes
gvarantuojame.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teip
kavone tegul žino visi lietuviai.,Aszai
mokslą kemijos Medico-Chi. ir prasziti užtarimo Motinos nėje savo varda terp svetimtau buvau susirgęs labai bloga liga ir Ant Sudžiaus
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipl
h Egititero No.l................................. 25c.
D Egiutero No.2................................. 50c.
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kiti
universitete iszkeliavo ana die Dievo! Ne gana kad “poniu ežiu. Nepalaukite nes darbszau szaukiausi prie daktaro Philadelp
J. J. MORAN
n Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirk
Isz Pottsville, Pa. B Gumbo Laszai................................. 35c.
na apimt dinsta profesoriaus tes” ne nori iszsižioti, kad isz kyte da daugiaus o juso var hios M. Kliniko. tai sakau visiem sa Damokratas.
B Meszkos Most is...............
.25c.
lHLi n
f
Pas mus dirba Lietuvaitei. •
B Trejanka...........................
Villenovo universitete. Antras, drauges kalbėti, nes da iszjuo- das pakyls po visa amerika. vo pažystamiem, kad yra Phila. M.
,25c.
25c.
B
Linimentas
vaikams
...
J.
KAZLAUCKAS
Klinikoj geriausias daktaras. Katrie
1
122 W. Center Str.
daktaras Petrikas randasi Phi- ke taisės, katros kalba. Nusi.25c.
gj Gyduoles nuo Kosulio..
LUU U1UUU I
Mahanov City,
Parduoda Szipkortes
B Liepiu Baisumas.............
25c.
Erie, Pa.— Laike darbi tikrai sergate ir norite gerai ir greit
ladelphioi prie daktariszko ins duokyte in Vokiecziu bažnyB
Anty-Lakson
del
vaiku
iszsigydyt, tai szaukites prie Pbila.
vaikams nuo Kirmėlių..25c.
tituto. Visa garbe priguli tė czia o ižgirsyte kaip moters, ninku szventes czionais žmonis M. Klinikos, o ten jus .iszgyds ko- Už kompanija preke ant geriausiu MB Milteliai
” nuo Kirmėlių del suaugusio 35c.
vams, kurie nepasigailėjo kasz vyrai, seni ir jauni kalba Ro- gana praleido linksma diena o geriausiai, kaip mane iszgyde. Jei ir greieziausiu L?ivu. Pardarau B Vanduo nuo Akiu......................... 25c.
.
DYKAI!
B L'gniatraukis.................................. 25c.
‘
mos tabakos del cigaretu ir ursi
to del apszvietimo savo vai žaneziu, o kaip rodos Vokie- kaip katrie ir už daug links tik kada reiks daktariszkos pagalbos, visokius Dokumentus ir paliudyju B Skilvio Laszai......................
25c.
sau dovana isz sekaneziu daikt
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
per
Konsuli.
Duodu
patarimus
minosi.
Sztai
kokis
tai
Julius
\
Naujausia
importuotas Fonogrt
tad
jau
dabar
žinosiu
tikrai
kur
ja
ku.
czei szviesesni ir poningesni
Kruvinosios............................ 75c.
visokiuose
reikaluose.
atrasti. Tokiem daktaram nereikia
Makareviczius,
parejas
isz
kar
‘
Uicure
’
arba
gyd.Rumatyzmo
$3.50.
— Terp 7-tos ir 8-tos uli- už Lietuvius. Vargszes esate
Gyd. del nemalimoPilvo.............. 50c.
garsintis, nes juos garsina iszgydyti
J. Kazlauckas
Milteliai apstabdymui Galvoe
czios penktam varde atsibuvo moteriukes, jog sarmatinates czemos velibam vakare užsi žmones, savo gerom padekavonem.
skaudėjimo...............................10c.
traukęs,
prasze
idant
pati
jiam
73
West
St.
New
York,
N.Y.
tikros sorkes utarnyko vakara. Dieva garbinti! O gal ne ku
Laszai nuo Dantų...............
10c.
Užtai ir asz, labai szirdingai dekavoMostis nuo gedimo ir prakaitavimo
duotu
doleri;
Makarevicziene
Vyras su savo paeziule turėjo rios turi bjaurias lupas kuju Philadelphijos Medikai Klinikai. Tpersitikrinkite savo”prota.T
Kojų......................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
f užstojimas vyduriu kankina
kokius ten ginezus o paeziule riomi garbina kipsza, tai del iszsikalbinejo buk dolerio ne Su pagarba:
Vaistas nuo Papauto................... 15c.
per visa laika?
Geo. Petrauskas
.$1.25.
Gyd. nuo Grippo.......
su raktais daužė savo szirdelei to ne drista garbinti Motinos turi. Supykęs ant pacziules,
i Dispedsia szirdes deginimas
..,50c.
Plauku apsaugotojo?..
Camden, N. J.
ir atsirūgimas?
nusimovė czeverika pradėjo 1815 Filmor st.
ciferblati. Ant galo pribuvo Dievo ?— Tas ir bus.
...10c.
Muilas del Plauku....
Galvo pleiskanos ir nežeiTai patys dabar kalba, o kad žmo
...35c.
Milteliai
nuo
Kepenų.
vargsze
muezti,
ka
iszgirde
jas papuezkaiir dedervines?
policije ir stengėsi indukusia
Rožes Balsamas...........
...25c.
I Plankai slenka arba nori
— Daugumas isz jaunume kaimynai adbego in pagialba, nes liudyja, tai galima tikėti ir atsi
...25c.
Kinder Balsamas........
kad užauktu story?
motere apmalszyt. Bet kur
Bobriaus Laszai............................. 50c.
nes nesulaukdami darbo o ne rasdami motere gulinte ant szakus ypatiszkai ar per laiszka. In Tai neatbok apie ligas; pats iszsigydisi be
Szvelnintojas................................... 35c.
tau. Bobele pradėjo kandžiot
Kraujo valytojas........................ $2.00.
norėdami bile koki ymti, isz- grindų visa sukruvinta. Pa- ta Klinika, apturės Kiekvienas tikra daktaro su gyduolėms kurios milijonai yra
policije ir gal butu juos sueužganedynti per 34 metus. Neiszduokite i>o
ir greita pagelba sveikatai.)
Nervu Ramintoja?.....................$1.00.
važiuoje in kitur darbelu jesz- szauke palicijenta kuris užsi- Ateik ar atsiszauk. Adresas su ap desetkus ar szimtus doleriu. Jeigu netikite,
Egzema arba odos uždegimas
dus nes pribuvo in pagialba
tai raszykite pas:
pas Vaikus............................. $1.25.
koti. Juk Amerikas platus o gerusi gyvuli aresztavojo o garsinimu yra kitoi vietoi.
Pleisteris (Ka«tavolo)................. 25c.
daugiau; paėmė bobelka in
Ant pardavimo.
Pamada Plaukams............ ............ 25c.
Pigus lotai. 1
gal gilukis tik lauke to, kat moterei atvede gydintoju. SuGyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
saugia vieta pakol pasiutimas
Parsiduoda
farma puikiau
Ant
pardavimo.
31 lotai su stuba ant i
Gyduoles nuo Riemens........ .......... 50c.
ras
jio
jeszko.
"
lb.
I06.W.8
South
&
S
’
way;
Brooklyn,
N.Y.
dže
nubaudė
Makarevicziu
ant
ne praėjo. Vieni kalba buk
sio! vietoi, 160 akeru žemes frmilijos Pottsville, arba
Vengriszkas Taisytojas Ūsu......... 15c.
Parsiduoda Plotelis, labai
Inkstu Vaistas............... 25c. ir $1.00.
30 dienu in koza.
abudu buvo girti o kiti, buk
ant salos du upelukai bega per parsiduos pavienium. '
— Aleksa Szimczakas likos
geroi vietoi tarp lietuviu ir Isz Pittsburg Padangio.
/kkines Dulkeles............................. 25c.
motere apėmė padūkimas isz
szita žeme, sodas yra 20 ake- teipgi 44 lotu St. Clair ir
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
Paloku,
namas
ant
kampo,
biz
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
rupeszczio. Kaip ten buvo, te paymtas in koza už sumuszima
Du Bois, Pa.— Sūnūs p. nis labai geras parsiduos pigei,
Naujausios mados Popierei Gromatom
riu aramos žemes, 10 akeriu duosiu labai pigiai. Da
Gyd. nno Parku ir Niežu........ $2.00,
rasziti
tuzinas
25c.
Labai
gražus
atidaromi
su
aliniu
stiklum
savo
senyva
gul teip ir pasilieka, bet gėdos
Krucharskio 11 metu senumo isz priežasties locninykas turi Altorelei ir S’tainelci nuo 15c. lig 50c.
pievos arba laukas miszko yra ant pardavimo namus F
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
motinėlė. Sūnelis atejas namon maudindamasis su kitais vai
buvo užtektinai del visu.
Maldų Knygelios ir- visos
už 1000 doleriu parsiduos pi ville ant 6 familiju kurie
du biznius tai abieju negali Gražiausios
knygos kokios tiktatyra randamosLietuvisz
— Tik tas užvidejimas tai gerai užsitraukęs pradėjo su kais in duobe prigėrė prie prižiūrėti, kas norėtu pirkt te koje kalboje ir daugybe visokiu dalyku.
gei, ant iszmokejimo, isz prie nesza $45 randos ant ma
turiu kita bizni kas no- ir piarduosiu jias pigiai
žmonis ir in pasiutima instu- motina bartis o kada jiam pri akiu kitu vaiku. Norints duo gul atsiszauke ant adreso:
JONAS IGNOTAS Teisinga Krautre, nes tikras Lietuvis užlaiko žasties
ri pirkt tegul atsiszauke ant szaukyte ant adreso; (Se|
me. Ne kurios mergaites teip mine, jog ne gerai daro, pa be buvo ne gyli bet smerti ra
Ant. Mikelonis
6 22nd. St., S.S. Pittsburg, Pa. I Malonus Viengencziai:
adreso;
Jos. Mauer,
vienos kitom užvidi, kad atsis griebęs stiklą kirto smarku do. Szermenis buvo dydelos ir 707 Quincy avė. Dunmore Pa.
Turiu sau už garbe praneszti jums
B.
Diokas
kad,
užlaikau
krautuve
su
daugybe
422
N.
2
St.
Pottsvill
toja ant kampu vektuoje viena ypa motinai, perkirsdamas puikios, vaikai isz mokslaines
W. TRASKALCKAS visokiu tavoro. Pas mane galima
Ant pardavimo.
Irons Mich.
Pirmutinis Lietuviszka^.
kita. Ar-gi jau Mahanojui jiai galva. Ant rytojaus moti dalibavo savo mirusiam drau
gauti naujausios mados Laikrodėliu,
Parsiduoda grosenia, labai
GRABORIUS
Ant pardavima. hir
stokas patogiu lietuviszku jau- na nusidavus pas burmistrą, gui.
...Žiedu, Kryželiu, ArmoAnt pardavimo.
puikioi vietoi tarp lietuviu ir
'
Q
iku,
Skripku
visokiu
Puiki
farma 123 akier
nikaieziu kad teip vienos ki melde idant nelaba sūneli isz— Lietus puola konia be Paloku, biznis iždirbtas. Prie
Parsiduoda Seliuuas ant
■>i]
"
Mužikalisku Instrumen
90
akieriu
iszdirbtos žemei hiį i
leistu, ka ir padare. O, toji mo palovos. Darbai slenka pama
tom užvidi? Cut it out!
Laidoja Kimus Numirusiu
Panamei
kampo, labai geroi vietoi, ’'ap
žastis pardavimo yra liga ir Ryginus ir Vežinus del Pasivažinąj tn -jjVr 7
tu,Britvu, drukuojamu
žėl!.
girrioa.
In
vales
vandeni
I
tiniezka
szirdis!
Daug
nuken— Rinkimai republikonu
Krausto Daigius ir t t.
Maszinukiu, Albomu gyventa terp lietuviu ir lenku,
— Atsibuvo pas mus ukisz- iszvaževimas in Westus parsi Viską atlieka ka nogeriause ir puikiausi ~ SflMTvS P°togaafijoma laikitie, parsiduos pigei, kas norite mais namas, tvartai
t------ -ir kiti
:
miestiszku virszininku jau ne cze del savo vaiku ir atleidže
Su
virst
minėtais
reikalais
kreipkitės
pa
duos pigei kas nori pirkt tegul
Istoriszku ir Malda
kalingos triobos. Pai*
jin o busite visame užganėdintais.
pertoli (subato). Lietuvei pri jiems visas kaltes, o koki atli- ka paroda (ferai) buvo dauge
pirkt
dasižinokite
ant
adreso:
folii
4
kningu, visokiu popieru
li akivu daigtu surinktu isz atsiszauke ant adreso;
520 W. Centre St. Mahanoy City
be ar su maszinerijom. f,n
valo nesiskirstyt in visokes ginima turi ant senatvės? Gau viso pavieto. Badai vietinis
63 Downing, St.
'm l|t'
Gromatoms rasziti su
M.
A. Lakovicz
pasiskaitymais ir
dainomis su
partijes. Jagu kur yra pasta nasi in vargszu namus arba prabaszczius aplaike pirma 27 Cross st.
oą)
Newark, N. J. randasi lį neg Rock Glenl
Hudson, N.Y.
konvertais
tuzinas
už
25c,
5tuzinai
už
FR.
STRAWINSKAS
Pa ir 14 miliu nog HazletS
tyti lietuviszki kandydatai, tai dukrele ar sūnelis iszmeta lau dovana už turėjimą puikiau
§1 Perkupcziams 1,000 už$6 Magisz Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
Lietuviszka Krautuve
Parsiduoda pigiai isz prieit *(įj
Ant pardavimo.
duokyte savo balsus del sa- kan. Geda!
sius paukszczius....
kos
Kazytės
$3Jai
norietumete
savo Namus ar Farma te...Vyno, kikeni, Areilkoi ir Alaus...
Namai ant kęturiu familiju Atraszykyt man gromata, o asz jus mano nauja dydeli Katalogu prisiugul atsiszaukia pas mane ties senatvės, todėl yra n
viszkiu.
— Tegul tieje jauni ir seni
Pirkejiai farniu atvažuoja
W. Frankford, Ill —Dar ant viso loto po no. 604—606 pertikrinsiu kad galit pas mane gaut skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame
proga pirkti gera farma utį į
T1*18 ,nane i®2 V,'8U s^bu
— “Kazlekutis” vėl prade kurie renka da neisznokusius bai gerai eina, dirba 5 dienas West Center ulyežios. Dasižitelpasi daugybe naudingu daiktu.
A meri kns ir Kanados. brangia preke.
(Slj 'J,,
ta
vora
pigiau
ne
kaip
kitur.
Maloniesite
kreipkties
su
sziokais
da rodyt savo raguczius. Ar “czesnacus” apsisaugoję, nes ant nedėlios.
Fanuos Mass., ir Conn.,
nokyte ant adreso:
(p y)
*
pirkimais ant szio adreso:
John Schislef, |g
steituose yra geriausios
•
jf>
’
Straivinskastik ne reikes truputi nudau kazokai jodinės po girres ir
už tai kad randasi daugybe fabriku. GromaThomas Haughney
— Lietuviu yra 4 familijos
R. No. 1 Sugarloaf,
W. WAIDELIS tas piaszau raszyti lietuviszkai arlenkiazkai.
1807 Carson St., S. S.
žyti Geriau padaris, jago žio- aresztavos visus tuos ka taji ir tiek pavieniu, ir visi sutiki
12 E. Mah. St.
arba
in “Saules” ofisą.
J.F,
Richard,
140
Maple
St,
Holjoke,
Mass.
112
Grand
Street
Bropklyn,
N.
Y.
Pittsburg, Pa. SI.„N
Mahanoy City, Pr
me gyvena.
įi apmalezys.
j uždraudimą perženge.
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