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Metas XXIV

Tiek tai man tas stovi misli
Musztyne terp stralkieriu
Svetimtautis apie seno
“Dilgėlėmis” patalkina pir Nebraska.................. 130,755
je. Beje tas žmogus savo raszo palicijos.
miems trinycziams kartais New Hampshire . . , . 126,034
sios kartos lietuvius. tuose labai ispeike lenkus kur
Passaic, N. J.— Vela atsi Kiek austrijokal suruko
Maine..................
123,547
Visas svietas sujudės kaip zvanyti socijalizmo idea.
Kansas........................ 121,000
“Žvaigžde” raszo Vadov” pius už tinginavima, jisai pak
poperosu.
Perszove supredenta buvo musztine terp audėju o
jūres veju suremtos. Nėra žiū “Dagis” su “Tarka”, dviny
palicijos
prie
Farstman-Iluff

Colorado................... 105,000
ežiai
juokdariai,
abu
sau
pil

—
” Bevartydamas senas Dom liude’ir penktoji sejnu vysku
Viednius.— Nog I Sausio
kasikiu.
rint niekur geroves, visur strai
Kuningu randasi 17,491 ku Washington, Pa.— W. D. man dirbtuvių, kurioje likos lig 3 Birželio 1911 arba per browkos (Lomžos gub.) bažny pą lenką kad ansai stengėsi isz
kai, revoliucijos net dvigubos; vus susiemia kvatoja ir visus
rie atkalba miszes 13,939 baž- Gartley supredentas kasikiu pažeista keturioleka audėju, szeszis menesius randas aplai- ežios knygas, užėjau viena ido .vyti isz lietuviszku bažnycziu
žmonių kraujai laistosi del vi malevoja.
kalboj visas gies
‘
Saule
”
,
senoviszku
kelužiu
‘
nyeziosia. Isz to skaitlaus Lan Clyde, prigulincziu prie Jones kada palicije szove in susirin ke padotku nog tabako 150,- mu, nežinomo autoriaus, rank- lietuviszkoj
sokiu priežaseziu pasipynimo.
mes.
kusius straikierius. Keturis 938,839 kroneriu arba 16 mi raszti raszyta lenku kalba 18Cįj Bisau
Kaujasi kad visokios luomos mužikiszkai pasirėdžiusį, viena ku randasi kone ketvirta da & Laughlin likos pavojingai
Senis T. Astramskas.
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straikierius aresztavojo.
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galima
drasei
lijonu daugiau kaip 1910 me 53 m. t Rankrasztis apima 163
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Kozika
ypatingai sukyla mažiukai
Nežine kam “Žvaigžde” in
praseziokeliu
stubutes
be
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sakyt
randasi
in
milijonas.
didelius
puslapius.
Autorius
te. In užrubeži likos iszgabenkalvi. Po papildinimui užsipriesz saujale nepasotinamu
brukoantgvalvij nelemta kartos
Lenkai turi vos viena biskupa keisejimo Kozikas szove sau
ta už 2,732,140 kroneriu taba- matyt auksztai pakilęs Bažnygalinu ir turtingųjų reikaluos kios talkos ir atako.
Ir visus sukylimus, straikos (?) arba pastumdėli biskupo. in galva ir ant vietos atliko.
czios jerarchijoj ir gerai pažys ■juk nesuprantancziam. —“Sve
pagerinimo būvio; kaujasi ir
tas to laiko visomenimus santi timtautis apie senovės lietuvius
revoliucijas
ir
kitus
nemalo

O
ka
turi
Lietuvei?
Nieko!
Supredentas badai nuo szuvio
tikybines szalininkystes. Tas
Navatnas
sutvėrimas.
kius apraszineja Lenkijos Baž raszo. •
mirs. Priežastie szovimo buvo
visas sujudimas iszsižiuri in nius apsireiszkimus be žiūrint,
Fordon,
Prusai.
—
Pas
loc■“to.
nyczios stovi apskritai, ir kiek
ta, buk supredentas praszalino
baisu debesi lietumi pritvin puola mislis, kad sukylimui
ninyka dvaro Maryana Hagels vienasdijecezrjas atskyrai.
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teina, atsirado versziukas su
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Seinų
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už daug darbavosi del labo Zloczove ant Podolaus, tur
pratrukt, ir gal prisieiti kad
* Madrid, Iszpanije.— Sere
trimi galvoms ir asztuonioms ja, giria lietuvius'kunigus sta Mes Lawrenco lietuviai
viskas kas baisiausio iszsilies, tacija, yra tikras badas, ir ga- doje ketina sustoti dirbt visi unijos.
tingas kupezius židas važiuoda kojoms. Pagyveno tik trumpa
tydamas juos kitiems lenku straikininkai skaitydami laiiszsiveržes" isz rubežiu maiszys lutiniausis vargas.
anglekasei, spirdamiesi padidi Guzule prležaste mirties. mas briezkoje, sutiko ant kelio laika. Hagelsteinas duos ver- kunigams ganitojiszko uolumo krasžcziuose,
“Keleivyje”,
Ne
tokia
galinga
darbo
viską su durnais.
nimo mokesties ant 15 procen Wilkes-Barre, Pa.— Laike, žmogų kuri paėmė ant vežimo szitika iszkimszt ir patalpins ir darbsztumo pavyzdžiu. Prie “Laisvėje” ir “Kovoje” kores
svietą
sujudint
socijalistu
pro

Isz visu sukylimu, stebėtis
to. Kompanije duoda 5^ bet kada motina iszejo in kroma Naujas pasažieras apdovanojo in savo muzeju.
tos progos nori areziaus supa pondencijas ir apžvalgas ra
reik kaip sukilusie Anglijoj paganda, ne tokia galinga dar anglekasei ant to nesutinka.
Š8MJ I««i
pirkti reikalingu daliku, pali kupeziu ir važnyczia paperosu Motinos szirdis truko isz žindinti lenku visuomene su dome, kad ten talpinoma sen
bo
svietą
nuo
sukylimo
sulai

darbininku straikai bzmintin* London.— Anglekasiam ko namie 4 metu senumo mer nog no kuriu papuolė in gylu
lietuviu budu ir gyvenimu. sacijos, melagystes ir apšmei
gailesczio.
gai kovoja. Jie darbininkai kyt dvasiszkijos grasa, kaip
miega. — Nepažinstamas po
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kuri
priėjus
prie
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žimai ypatų dirbancziu, del
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ir
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Sabada, Italije.— Ne senei Trumpai paminėjas geograten ne naikina ta, ka patis yra galingas yra badas kursai svie
R
j.
si idant virszininkai unijos pa paėmė bonka guzutes iszgiar- tam paėmė nuo kupeziaus 600 pribuvo isz Tripolaus kareivis fiszka lietuviu ; padėjimą, ju musu straikininku labo, todėl
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aukure, o da kas, geriausei
tižiu fa-tri
į
lieptu jiems dirbti. Szkotijoi dama gana dydele dali ir krito rubliu o važnycziai 5 rublius kuris likos nusiunstas namon, kalbos ypatingumą, jos plėto savo susirinkime suvirsz 1000
kad ne turi besaužiniu skebu. žūt ar badaujant but, tai jau
tirta GjitEstsiėalaj,
badai neužilgo pradės dirbti. ant grindų. Sugrįžus motina dingo. Arklei patis atėjo su kaipo netinkamas
vis vienas.
aš
daugiau jimąsi ir etno grafiszko nyki ypatų 17 Kovo sz. m. Paul
North Wales anglekasei teip- isz kromo, rado mergaite gu- mieganezeis m miesteli kuria prie kariumenes. Motina pare mą stebėsi kuriuo tikslu prusu Chabis Hali nutarėme užpro
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Draugyste Szv. Kazimierio
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gi sugriž o Cumberlando su linczia be žado dydelosia kau me nesirado gydintojaus, Gy gėjus savo sunu apsikabino isz vyriausybe palaiko lietuviu testuoti priesz neteisybes ir
Į tao
isz Westfield, Mass, geidže da- gera proga ir socijalistu agita
šmeižimus.
į ibdai iisabiistali
grįžo prie darbo szedien. Tik kėse. In kėlės minutas mirė. ventojai buvo tosios nuomones
žinot platesniu žinių apie mir cijai kuri 'žmonėms gali pri- South Wales, Yorkshire ir Vardas mergaites yra Marga- buk abudu yra negyvais arba džiaugsmo ant kaklo ir ilgai kalba. Toliaus gėrisi Daukszos
SlBFut
Kadangi musu pirmas strei
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daugiaus
ant
bagoeziu
Gidraiczio,
paszkevicziaus
ti Frana Kripaiti kuris likos
suszalo ant smert, . tuojaus verke isz džiaugsmo. Ant galo
ko lietuviu komitetas, tei
Derbyshire straikierei laikosi rieta Getman.
rūstybes.
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sūnūs
paprasze
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idant
užmusztas The Mt. Tom Sulp
kupeziu palaidojo ant židiszku
singai pranesze per “V.L.rt
druezei ir nesugriž prie darbo
hite Pulp. Co., Mt. Tom, Mon Žmones pavalgiusius, szeip pakol kompanijos nesutiks ant Laike uždaryta 5 metus kapiniu o važnyczia paguldė jam nuymtu ploscziu nog pe- literatūra, galop smulkiau ap- link Bostono “garsiu kalbėto
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gyvenimą
be
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velraszo
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aut
pastoges.
tana, nes turi svarbu reikalą
in kopliezia kur ant rytojaus cziu. Nelaiminga motina pateju pareikalavimo.
York, Pa.— Miss Beulah atsipaiveliavo ir apsakė apie mino, kad sūnūs ne turi abie venimą ir būda. Toliaus žodis ju” pasielgimo ka ir buvo žo
su likusioms giminėms. Kra kanezius, prie straiku nepriBossier, 18 metu senumo duk viską Tuojaus nubėgo kiti ju ranku, kurias nuszove ar- in žodi iszguldytas yra to džiu darodyte J. Gegužiui iszpaitis turėjo 23 metus amžiaus, kales ne Unijos ne socijaliz- Kiek bledes padaro
mas.
buvusio straikai. tė Benjamino Bnsslero, bu ant Kapiniu, atkasė palaidota motinis szuvis neprieteliaus. autoriaus buk Suvalkiecziu leistojui “Keleivio” ant visuo
paėjo isz Kauno gub. Raseinu
tino susirinkimo ir jis negalėjo
Prispaudimai
darbininku
.Tagu straikas pakiltu Penn vo laikoma uždaryta ant pas kupeziu ant kurio rado supli- Motina isz dydelio gailesczio rankrasztis.
pav. Jutkiu kaimo. Paliko dyiszsiteisinti, nes faktiszkai bu
.deliarn miiĮ^tne senus teve- luomos, visame beviaik sviete sylvanijoi anglekasiklosia, tai toges per penkis metus, men szus’a mirtinus marszkinius o sukliko graudingai, puolė ant Su atyda “Žvaigždes” 14 No vo iszdestyta.
pražydę,
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Subutu ketvirtesdarbmjnkiszkas kai aprėdyta ir be reikalingo kunįi buvo baisei apdraskytas grindų be gyvasties.
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czionais bet kur,
Kadangi “Keleivyje” No.7 po
ta.i-M#?uie. Duokit žine, kano nes keldami riaųsziąs, mėgina ergelis in larfet^l^AtTetH’. -Mete maisto. Teip pripažino Buss- Kupezius isztikruju jau buyo Balsi žudiiista KftŽilio. valkieczius lietuvius straipsni straipsniu: “Bjaurus melas”nie
ir beveik galima inspėti kas tok
greicziause: Vladas Czeponis. karalius nuo sostu verst sza- 1900 anglekasei ne dirbo per lero kaimynai laike teismo ku negyvas, o važnycze pasveiko
Lvavas, Galicije.— Kaime sai buvo to rankraszczio au kas nesirasze, o tik Michelsolin, o tvert respublikas, o ti szeszes nedelias; mete 1902 ris atsibuvo pas sudže Zinn.
nas pats susirasze in knygute
Box 188 Westfield, Maes.
Vagies ne surado.
Bosuvkoje arti czionais tarnai torius.
krai inžiurint, tai ir republiko- ne dirbo pusszeszto menesio o Kada dažinojo sanarei “miekomiteto vardus ir panaudoja
(hlioi ndrabrStH
te pas girrini sarga, 15 metu
Anko,
D&š A
se, negeresni darbo žmonėms 1906 mete vela ne dirbo per laszirdingos draugoves” apie
To laiko t. y, 1853 m. ran- vardus dar tu kurie visai jo ir
Ne kurie liežuvninkai ir apmergina Ona Nastkiute pa
stabu®
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Metę
1900
ir
DMkjtediįmištsJ
juodintojai ne gali sau iszKadangi komiteto noriai
Varszava. — Vienam name gimdė kudykl. Idant atsikra lityni w Augustawskiej gu
karalystėse.
1902 norints laimėjo sziek tiek duktere nuėjo persitikryt ar
. pautyu ii uca
reikszt del ko turi po dvi au
neteisybe tai
Suvienytos Valstijos žiūrint bet ne aplaike to, ko daugiau- tai teisybe. Kada užėjo ant prie uliczios Grybauckas likos tyt nuo sunkenybes, užkure ber a nie w Suvalskiej nes atszauke ta
sis del klausimo. . . . apmaudipecziu ir gyva kudyki inmete
“Kelejvis” No. 10 iszvadino
M4t J. Kiš.
isz tolo, tai savo szalies redy- se spiresi, tai yra pripažinimo pastoges, užtiko mergina ko aresztavota 40 ypatų — visi
gubernes vardas isz Augustows “juodaszimcziais”, “provoka
mo, o tiktai. . . viena liežuvi
Miknoj Oj.
mos iszrodo grąžei, o prisižiū unijos. Vienas isz bjauriausiu nia pusnuoge, baisei iszvargus židai, prigulinti prie revoluci- ant ugnies. Ugnis buvo per kos perkeistas tik nuo 1863 m. toriais” o “Laisve” pluksnos
del paantrinimo jiu ir apskel
silpna idant kudyki sudegint.
rint isz areziaus, matoma tas straiku buvo mete 1897 kur ir koma papaikus nuo kaukiu. jonieriszkos partijos. Isz ten
in Suvalska.
razbaininkais ir kitokiais ne
LICTT VW Hl® bimo nauju apjuodinimu. Nes patsai gražumas, kas yra kara Lattimoreje ir Lehigh aplinki Pastoge buvo neszvari ir dy palicije nusidavė in dentistu Tada Nastkiute iszeme pusiau
Tas rankrasztis bene tik malonumais— tokiu yra žy
iszmintinga yra vale Dievo,
apdegusi lavona, nudraskė bus liekana gal czernavrkas isz miai iszvadintas P. Cziras ku
PuBUsrfap1®
lystėse apvainikuotu karalių. nėse atsibuvo musztine terp dele smarve atsidavinejo. Mer mokslaine Trono, kur teip-gi
eita Irkrart- Iki ® |
nes daugiau liežuvei užmusze
kuna nuo kaulu, kaulus inme apraszymu Aleksandro polu- ris ir ne yra buvęs tame susi
Turtingi savo piningais perka szerifo pagialbininku o strai gina dabar randasi po prižiūra aresztavojo daugel studentu ir
skšdc. Ė
žmonių ne kaip kardas. O jate in pecziu o kuna davė kiau janskio sąnario Varsza vines rinkime, kur nurodo Michelagitacijas kad tas ar kitas ju kieriu — ten tai pražuvo su- geru žmonių o tėvas kalėjime. studentku.
gn bobos taretu po du liežu
lėms suėst. Gaspadine paregė Moksliszkos Draugystes apie sonas.
szalininkas taptų iszrinktas, o virszum dvideszimts straikieUždegė kudyki tycze.
Kadangi mes patis nutarė
vius, tai ne užilgio tasai svie
jus krauja ant grindų, dasi- litvinu būda Augustavo guber
po to atlyginant prieteliui, isz- riu nuo szuviu.
nėjo 1853 m. tilpes to'gi Alek me ir iszrinkom kartu su straiWebb
City,
Mo.
—
Mrs
No

tas
iszsitusztintu.
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ir
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apie
tai
ir diu ‘„įjj į, ta© f-»
LpTrOliin
rinktasis paliekti engeju skuMete 1901 norints ne buvo ra Lolly, kuri radosi nuo ko Prie Sena piles spaceravo žine palicijei. Mergaite prisi sandro Wędr6wkoje po Augu kininku vaikais siusti p. Ona
UM ppM įbH‘
stowska gub.
Ramanauskene in New York’a
ros mažiuku. Ta aiszkiai liu visiezko sustojimo darbo, bet kio tai laiko priglaudoje del
sode.
Airiszki vyskupai vakaruo
pažino, jog papilde žudinsta
.• p u
i*57!
J
Aleksandro Wędr6wka at- ir ja in galiojom susirinkimuodija nevieni atsitikimai, o dar atsibuvo mažesniu straiku net senu žmonių ir apleistu vaiku,
se, užatakavo ant dvieju lenDvaro Kvietiszkio bernas isz sarmatos priesz tėvus ir vi spavdinta prenumeratorių kasz s e ir prakalbose rinkti aukas
paskutinis Lawrence straikas,
apgi visokiu
uždege vienu metu sūneli Mrs.
kiszku dienraszcziu—insake vi
tais tame 1853 m. regis Var- musu szielpimui isz ten ir ga
eidams isz miesto vakare na- so kaimo.
kur majoras žmonių balsais
ku slekkiu
vom apie $600.00 daugiau ne
szavoj.
siems lenku klebonams kad tu
Mete 1902 buvo didžiauses Cara Wiles prižiūrėtojos to mo su vaisku, sedose netol Gei
iki
rinktas, paežius balsuotojus
Kankina žydelius.
te diūgybe a®3** Į
Apie lietuvius Suvalkieczius gu iszkitur o korespond.
streikas istorijoi anglekasiu. sios priglaudos isz piktumo sztaro dailaus muro priesz spa
dienraszcziu skaitytoju nepri
aitriausei traktavojo.
kuri turėjo prieszais dažiureĮiiajBS'i'
Sofia, Bulgarija.— Huliga- ju visus paproezius apie pra “Kel.” “Lais.” ir paežiu re
imtu spaviednen ir nesuteiktu
Unije tada spiresi 20^ pakėli
mitą
Suvienytu Valstijų pereklė
toja nuo kokio tai laiko. Ka cirova soda, kur muzike ulonu nai rusiszki isz Besasabijos džia miestu, miesteliu, bažnyt dakcijų ji niekinama, nes jikitu katalikiszku jiems sakra
mo, sumažimo valandų darbo
R tekąs h ,
se, iszsiperejo nepasotinami
da dažiuretoja radosilauke Lol pulko puikiai marszirawkas užklupo nakties laike ant Kis- kaimiu ažeriu ir nekuriu kai nai savose prakalbose parode
mentu. Dienraszcziu iszleistonuo 10 lig 8 valandų ir pripa ly pagriebė kudyki ir ui ’
graino ir poneliai su panai tendil, vieno isz didesniu mies mu apie statymą bažnycziu “ju malonybes.”
City. P“
trustai; ar tie mažiaus engia
jai kaltinami už garsinimus
žinimo unijos. Straikas tęsęsi ant jo szlebukes. Kudyk::is su- tėms spaciravojo.
Suvalkų gub. jau tuomet nie Kadangi šmeižiku traice
mažiukus negu karalystėse
tu Bulgarijoi kuriame randasi kas tiek neaprasze ir vargei “Keleivis” “Laisve” ir “Kova”
kad lenkams reikalingas len
nuo 12 Mojaus lig 23 Oktobe dege ant anglių pakol pribuTetuk, kieno szitas gražus daug židu ir pradėjo nemilabiurokratija ir aristokratija?
apraszys kiek aprasze ir Wę- už musu komiteto straipsni
kas tikras vyskupas o ne su
rio.^Kone 147,000 anglekasiu vo pagialba.
Teip pat, nėra kuomi atskirt.
sodas? klausė vaikas.
szirdinga skerdine daugiaaše dr6wskoje atspaude Aleksan tilpusi “Vien. Liet.” neturėjo
fraganas koki dar turi kursai
tada ne dirbo o tukstanczei
Prie nepakeliamu blogu ap
šmeižti redaktorių p. Szirvyda
Visu žmonių vaikeli!
M k,U
ant neturtingesnių židu. Iluli- dras polujanskis.
priklauso vien nuo malones ai
darbininku ant geležkeliu pri Jurkeviczius likos
bet kalbėtis tiesiog su mumis.
linkybių szalrse iszkyla mažiu
URGM.PL
Polujanskis
aprasze
ne
tik

nužudintas.
Ar
tai
ir
tavo
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?
ganai apiplesze kromus o ka
riszku vyskupo. Laikraszcziai
versti buvo sustoti dirbti. Vi
Kadangi nekoks darbinin
ku sujudimai, kurie suteikia
tai
apie
gyvenimą
ir
būda
lie

ne
paėmė
su
savim
iszmete
po
Lemont,
Ill.
—
Ana
diena
Nugi kaip! Asz czion vaike
lenku už tai turi tarp saves
sa Pennsylvanijos milicije bu
kas
užsipuola “Kovoje” No.ll
tuomet ir didzgaliams nesma
ginezus
vo tada iszszaukta — konia ižgavo lavona vyro isz kanalo, Ii prie Szablanecko naczelniko uliczes o tuosius ka pasiprie- tuviu, bet ir mozuru kurie ant musu pilieczio A. Rama
Kinunmvsgumus.
gyveno
tada
Augustavo
didele
szino
nužudindavo
tuojaus
—
10,000 kareiviu, pakol strai- kuriame pažino jame P. Jur- 10 dienu dirbau, veja žalia no
Nepasiliekti užpakalij ir lie
nausko mums geriause žinoma
kn
kos užsibaigė.
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Irinycziai, atakuoja visus laik
Aite ui
raszczius kitus, kurie nenori tai tame laike ne buvo žinoma Kompanijos padidino mokes prast kad pirmiause likos api- mokėjo; daugelis tada musu žeistųjų likos atvežti in ligon- ant kurios dabar gyvena tingi tuviszkai visuomenei Ameri
niai kurpiai kaip jis vadino koje, kad laikrasz. “Keleivio”,
ti ant 10 ir sutrumpino darba plesztas o po tam nužudintas žmonių czion dirbo, ir vis mo- butes.
lygei važiuoti tuomi socijaliz- ir žemiau paduodame:
“narod pružniacki nadestany “Laisves” ir “Kovos” ir ju,
mo keliu, kmiomi važiuoja New York ...............2,763,076 nuo 10 ant 9 valanda ir sutvė ir inmestas in kanala.
ketie negavo; miesto gala lau
SUTOUAtS
korespondentams daugiau ru
od karpackide gor”.
Pennsylvania......... 1,616,920 rė) teip žinoma “Anthracite Jurkeviczius buvo “barten- ko nukirto, ir szita soda žmo
r anie trjs.
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Illinois
.....................
1,447,400
deriu” o kada sugrižinejo na nes szalivarkus atlikdami, su
“Žvaigžde” ir “Draugas”
IslbiMojCitt.D
viszko turinis tas patsai ko patinkomas ypatas, negu ti
dvinycziai, stovi ant sargybos Massachusetts..........1,381,212 apskaitė, buk per taji straika mon likos užkluptas per žu- padvadom gaspadoriai, su lope
§ Cleveland, Ohio.— Kun.
dintojus ir nužudintas.
rubežiuose katalikystes, ir sten Ohio........................... 745,271 turėjo sekanczes bledes:
toms stubelninkai, visi dirbom Detmaun Boniface 71 metu se kis yra tilpes polujanskio Węd kras vedimas Kovos su kapi
gesi atremti prieszais atakavi- Louisiana................... 583,600 Anglių tame laike ne iszka- Barbariszkas pulkaunikas ir apdailinom. Tai-gi kad vi numo, krito negyvas laike mi rowkoje, tai galima ir spėti talu ir pamatome kaip jie tam
kad bene tik polujanskis bus siai palitikauja visur girdami
mus socijalizmo bei valnama- Wisconsin................... 556,703 se 24,604,482 tonu.
Washington, D. C.— Pul si dirbome ir už dika, tai szis ežiu Franciezkonu zokone.
tik save o kitus niekindami
jo
ir autorius.
Kompanijos paneeze ant to
nybes, net kartais atpeikedami Michigan.................... 554,320
mes matome kad musu kovoje
kauninkas Orra L. Houser li sodas visu žmonių.
Tas žmogus buvo lenkas mu visokios draugijų kuopos ir
New Jersey................ 502,000 bledes ant $46,100,000.
užmirszta szliuptarnysta.
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“L. Vienybe”, “Lietuva” Missouri..................... 455,000 Anglekasei patrotino užmo- kariumenes už barbariszka ap soda eiti?
listai stengdamiesi suardyt su set senovės giriu nadlesnas, ypatas mus piningais gelbėjo,
kestije $25,000,000.
“Katalikas” ir “Tėvynė” ke- Minnesota . .
sirinkimą redikalu, pakylo teip girdėjau man pasakojant. o tie laikraszcziai ir j u kores
siejimą su kareiveis. Užmeti Ne vaikeli!
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paszelpine
drau
turnycziai, neutralizmo keliu
milžiniszkas sumiszimas. Keli Taigi nadlesnaujant, po visa pondentai vis tik sau kaiszionėjo jam, buk nuolatos pasiAr tai ten tik panai ?
399,500 guve ne teko $1,800,000.
gub. jam lankantis, ne sunkiu ja. Užbaigdami isztarem pa
marszuodami, tankei atremia California ..
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§ Memphis, Tenn.— Per isz daugiausei tu vietų kur ar kraszcziu kuriems teisybe ne
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silįejima isz lovio upes Missi- eziaus giriu. Reik pasakyt, berupi. Mes žinome kas kaip
260,000 000,000 isz viso. Priek tam pa kėlės dienas, plakdavo juos be
už netaktiszka, socijalizmo var Maryland . .
255,000 nesze dydeles bledes geležke- mažiausios priežasties su bota ku duoti neturime, tai szlekta ssippie ant 500 keturkampiniu kad buvo tai žmogus ne tingi dirbo del mus ir del labo mu.
s 35c. 15cdan atakavima, ir netikusi ko Rhode Island
miliu ploczio, daug padare ble nys, nes daugius net po aktus su straiko.
227,695 liu kompanijos ir kitokį dar gu ir kumsztemis ir kitokius dale....
Indiana ....
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ne pasiliko', kaip tiktai uba nu atsakitie,— tari nepažins
gaut, o žinau, jog velit sun- tamas, sutraukdamas peczeis.
kiause darba dirbt, negu pra- Amerikas ira platus ir ilgas, o
žmonis czionai ant vienos vie
azitie ranka atkiezus.
— Kokia kvaraba jius pa tos ne sėdi. Tasai Branderis,
guodi leistis in teip tolimasi apie kuri priminiau, gali teip
szales pametus tevine, ir da bei gerai būtie Meksike, kaip
eznektos? — kalbėjo nepažinsi Kalifornijoje o ir czionais
Naujam Orleane. O kas gali
tarnas, jau Lieki gražiau.
Kožnas vyras bo atidėlioima tur pareikalauti vienų, iš tu ste
— O kas galėjo daleist, ma, žinotie! Nes duokime tam pabuklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti —
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir
no geras poneli, jog mus tokiai kaju. Buvo jisai kitados ma- Gerai vyruezei kad ne buvau
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi
namie,
sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale
baisi nelaime patiks kelionėje?! no prietelum, tai jau del to
nauduoti pvlnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
Butau ir asz pagiedojas ant
— tari motina. — Sunkeii paties noringai judviem priREIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga
Veliku apie save,
pasnikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai sumus ranka Dievo dalipsti ir- gelbėsiu kiek bus mano pajegranžinti sava sveikata, stipruma ir cnergiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori
Nes mane Baltruviene užva
viekas nueja ant niek o vienok: gu. Ejkite paskui mane!
būti vyras tarp vyru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip:
davo,
— Ach kaip mes ponui už
ne piktarauju priesz ne daeekSake kad keliaus in svietą,
tai padėkavosiva! — paszauki
tus no Dievo daleidimus.
mane apgavo;
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvas— Apie kokias tu nelaimesi Tamelis bučiuodamas nepatinios sėklos, Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, Užsiveržimas
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kalbi, mano žmonele, — pa
šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas
Truputi parodysiu.
gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
klausi nepažinstamas su mato susirauki ir greitai ranka iszTūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su
trauki, kalbėdamas:
Vyruezei, protą turekyte,
ma jausla.
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir
— Nustokie! Asz to ne rei Laike szermenu ne giedokyte,
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive— Ach! pode, smutna muso
dis ar nevedus, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava snnkiei uždyrbtu piningu
praejte, ir ne gali teip greit kalauju, idant man dekavo- O kad ir giedate, tai ne giarant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.
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kyte,
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Nes jisai uzeveriku ne suranda,
Daug nerūpestingu gyditoju prispira ■ KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS.
Atsibuvo szermenis kaip vi
— Nustokie su tuom,— Ejapie kure ponas gal girdejei,
lez piktumo net liežuvi sau kanda.
gydimą ir gydulus siunta budu 0. O. ■ Dr. JOS. LISTER & CO., L. 602, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III.
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D. tas yra su apdėtu mokiesnlu ■ GOTONI!—Aš esu užinteresuotas jusu pasiulinimui dykai slunapleidome tevine. Mano viras
—Kur ponas Plonutis?
ir dara ta be ypatingai p-a- ■
stos knygos ir noreCiau. jog jius išsiustument man vieną
ko ne kalbėdami, ba jagu ne,
Tai kada po visam in stuba
reikalavima sergančia.
iš tuo knygų
buvo priverstas parduot savo tai ne noru apie judu nieko
Mę» tą niekados ne darome, ■
suėjo,
nes gal Dievas ne trukus susi maža loenaste, sedome Breme žinotie.
Reikalaudami tą kny^ą nuo mueu H Vardas ir pavarde................................................................................
Jius nebusite niekados pa*
Na, ir kaip giedot pradėjo:
milęs ir pasmauks in savo gar ne ant laivo idant gautis in
Adresas............................................................................................
Tai pasakias, atsisuko link Žmonis isz visur adbeginejo,
be, nes tu, mano biedniokeli, Nauja Orleaną. Cze turėjau miesto ir inejo in siaura uliezeKaip
ant
dyvu
žiurėjo.
Stejtas.
ka tu pradėsi tarp svetimu, ba mieri surast mano paties broli le. Czion susilaiki ne trukus
niekur ne gausi uszsieinimo ne kuris jau priesz penkiolika me priesz maža nameli ir pabarsz- Vyrai meskyte ta papratima,
Juk tai visus žmonis juokina,
mokėdamas kalbos. Be skati tu iszsineszdino in Amerika, ir kino in dur s.
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
Nemokėk dykai 810.00, kuris
Tu meti su duona
Tuojaus atidari, o ant slenka Jagu Lietuvoje tas patinka,
randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
ko,
be
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priglaudos,
no
uu
kurio
aunu
tikėjomės!
u&cjumcci
paszelpos.
O jisai ant tavęs su akmeniu!
Apsigarsintoju.
Jeigu
apsei
talpinaai loonam name kurios verte isznesa apie
Tai czionais tas ne tinka.
kesi dideli varga o gal ir no ba | Nes sunkei mes prisigavome. ežio pasirodi su žvakia rankoPriežodis.
gate liga tai eikite pas savo 1150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir l
do numirei?
. Mano viras, sunkei apsirgtas ja sena murinę (nigerka), kuri
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis •
miesto daktara.
— Tuezcze baime, milema kelionėje ant nervines kareztli pasveikino nepažinstama su Viena gaspadine burdingieri Jaigu turi dantų gėlimą: ko) svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos1.
Bankos P. V. 0B1ECUNAS & 00., parduoda
Ant pilmio.
mis ant kojų, tai gausi po 5f Laivakortes nnt geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
motinėlė, — atšaki vaikiuelis. ges, numiri, o kūnas tojo nelai ženklais dideles paguodones ir
pamilejo,
'Lankei ant svieto pasitinka | — Esmių jaunas, sveikas, drū mingo silsisi ant dugno mariu džiaugsmo.
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
Del to kad buvo davadnas (?) gyduole. Jaigu nepagelbetu kancelarije po vadovyste Karaliaus v arasziausNotsriuazo už
me su tokia dėka, jog nž gera tas ir prieteliu tikiuosi surast, No didelo gailesezio akis savo
bus sugražinti piningai. Teip tvirtinto per Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Doviemastis b
— O, ponas kapitone!— pa
ir apie 800 dol. turėjo;
gi iszsius placzes informacijai kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Rusbųos Koneulis
piktu uezsimoka! nes ar jau Dievas lig sziol užlaiki, užlai- iszverkiau, o da kad padidino szanki nuolatos kloniodamasi,
Tas
vyrelis
buvo
blaivus,
no ko plaukai slenka ir plin
-del to turime sznairai žiuretie kis ir ant tolaus, ba tai geriau muso varga, kaip pribuvome kokis tai džiaugsmas del senos
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Ir jojo budae dailus,
ka, pleiskanų atsiradymas ii
aut vargo ir suspaudos nelai sias. Tėvas apleistu eieratu!
in ozion, kokis tai nedorėlis i Katarinos, jog poną kapitoną O kad boba apie tai žinojo, nupuczkave veidai. Tukstan- Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Pa |
mingu, ar del to jau turime del
czei dekavoja už dyka rodą, AGENCIJA P. V. 0BIECUNAS& CO “»*
SusirupinuB motina nieko ne pavogi mums pundeli, kuria ; galu matit. Ka poneli in czion
Prie jojo prisiklepojo,
vargszo sugniauži delną, teisin atšaki, tiktai sudėjo rankas, me turėjome atlikusu ne kiek I atvedi.
Raszyk tuojaus ant adreso:
damiesi tuom, jog ne verta bu kaip ant maldos ir sunkei atsi piningu. Ant tuszezio naudojo i — Klausikie katre,— tari Suėmė reikalingus rakandu’,
Gratis Specialists
u ašnr)
Ir tris savo vaikus;
tie geradejingu, ba svietas to duso.
UŽDĖTA 18701U.
me visokius spasabus, kad at ne pažinstamas szaltai tesda- Nusipirko tikietus po 20 do Box 106 Sta. W. Williamsburg
ne apcieniavoje?
Užpraszau visus Lietuvius Pittsburge kad
Brooklyn, N. Y.
Tuom laik slinko dangibi gaut pundeli, nes pasiliko ant jmas— priimkie szitaja ponia
leriu
pirktumėt pas mana o asz gvarantinu jus
Isz tikro tiktai žmogus uez- žmonių o visi skubinosi, kad tuszezio. Ir saitai apipleszti li j ir taji vaikina pas save ir vi□ žganedint. Asz turiu kroma Moterių, Vyriu
įsuom aprupinesi, kol asz ka Ne paliko ne trejetą vaiku.
sikietejas galėtu ka panaezio rodos kad kas veje, o niekas komės ant svetimos
ir v alku Apredimu ir Parasonus.
žemes, Slaugiau ne apmislinsiu. Jagu Vyras sugrįžo, tuojaus persi
—Duodu Union Markes—
mislite, teip kalbėt ir tokiu ne nedirsteli aut pavargelu, ba tarp nepažinstamu žmonių, ku
gando,
žingsniu ejt. Kas supranta žmo kas jiems galvoje, jagu kas al riu ne kalbos nesuprantava ne turi piningu, tai žinai kur
bunu. Eikite paskui taje moBa ne paczios ne vaiku ne
niu klaidas, tasai ne jeszko kanas? Kožnas buvo užimtas Ciela vilti turejova da tame, I: tere,
— dadavi, atsigrįždamas
rado,
tuszezio atliginimo; del jiojo savo bizniu, apie rižiu. tabaka, jog pasiseks mudviem surast in vaikina ir jiojo motina,—
Tai mat, ir dievintas,
jau pati jausis, jog padari ge tai velei apie cukrines lendres, nabaszninko broli, nes ir tas jije apie jus ne užmirsz.
Buna niekam ne vertas.
ra darba, ira meilingiausiu už- kava ir kitokius tavorus, ka dovanai. Tuojaus netekeva tų O dabar labanakt!
Magnolios
apigardoje da kita
DIENOS,
mokeseziu.
Tai pasakęs atsisuko ir din
isz laivu ant pilimo iezkrovi- jų kėlu centu, ka turėjau prie
yra,
u v<> kūno pmKalins kaip SiurkStų
Sziczion tegul mums buna nėjo. Apie pelną mislino ne saves, tai ne turėdami piningu go uliczeleje. Tamelis kaip ap
m. \ leliok jei to nepadarysi, tai
Lietuviszka Agentūra
ir vidurių, naikins sveika!} Ir
ant pa.veizdos saitas atsitiki kad ubagus paezelpinet. O/ei kuoro užkvatiera uszsimoket, kvaitias žiurėjo ilgai žiurėjo in Ka ne paiso api savo vyra,
tik pavasarije. Im-1 ir vasarj be
Laivakoroziu ant geriausiu T.aivų
Per
dienas
ir
naktis
gere
su
mas.
ke žinot, kad ateiviu ne kenti, likovos per gaepadori iszmesti taje szale, kur nuėjo nepažins
in Lietuva ir atgal. Teipgi aiunoziu
kitais byra,
Prie Naujo Orleano, garsin ir kas in czion pribuna turi ant uliezios. Niekas mudviem tamas ponas, ir ne galėjo su
piningus už žemiause preke ir greitai
KAD JAUTIESI
O
kaip
vyras
ne
jauslus,
k ligQ lauk i“ kūno krati
go miesto prekiszko Ameriko, pats rūpintis ir imtis usz dar- dabar ne pasilieka, kaip tiktai prast, kas per budas jiojo; la
ne vienos dienos nelaikau pas save
svetimu piningu paskirta siuntimui,
traukėsi suvirsz per pora szim bo ki.d badu ne numirtu kur ubagaut diena, o nakvotie už- bai ira geras, nes ir sziufkez- Tai ir toji po velniu runis.
viskas dirbusi teisingai nes esmių po
tus, ir butu da ilgai stoveja
tu milu pilimas palei upe Misai patvorije.
ir'i.i'. kurios kaip Šilti
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
miestije kokioja sziopoja, ku abudu su motina, idant sena
žiemos ša Ii Į. teip ligį
ssippi. Pilimas tas, iszpiltas pa
atsilankitie arba atsiszauktie per
l>e sopulingų operacijų
Vyrai, vyrai, jau gaūa,
Saule jau pradėjo nusileidi ria mano geras Tamelis uszti- murinę ne butu priminus, jog
laiszka
su
minėtais
reikalais.
lei taje didele upe, kuria IndiKas do kvaraba?
netie ir paraudonavo no spin ko, jeszkodamas uždarbio. Da laikas idant eitu in grineze.
Su godone
jonai vadina “motina visu
džiaugsies kaip Šimtai išgydytų dėkavodainL
l- DAUGYBES uors keletą patalpinam:
— Eikite, eikite paskui ma Jau mofer s pradeda taisytis,
duli! vanduo upes Mississippi. bar jau žinai viską malonus
Viktoras Lapinskas
Albany, N. Y.. 613 Livingston st. Ant. Barnetas. aS sveikinu l’hil.KlelphiJos M
upiu”, del to, idant ne iszsiliene! juk po stogu geriau negu
Visame valdytis.
Tamelis jau ne teko mažiau pone.
tu vanduo in ezales, o ant ku
601 VV. Mahanoy Avė.
Man Baltruviene pasakė,
sios viltes, idant kas apteiktu
— Teisibi asz pripažinstu, ant uliezios. Asz tuojaus padaK. Olševlče. 1444 Rosi st.. Camden. N. J. Džiaugdamasi gera sveikata irdėkavojn
rios tai upes plaukinėje daugi
Mahanoy City, Pa.
risiu
arbatos,
duosu
ka
užvalIr
da
in
akis
apsakė:
tiyilym} no skrepliavimo, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje. Šonuose irkilosc kūno dalise.
kokiu centeli! ir tari su grau jog Apveizda sunkei judu dabe visokiu laivu.
Mrs. M. Domeikene. 96 Crosby $1.. Grand Rapids. Mich. Telpsnk > \ rs ilgai sirJog bobeles taisosi,
dumu:
lipstejo, — tari nepažinstamas git..., tiktai bukite drąsus.
Naujausi apraszimai
Ant tojo pilimo priesz paeze
— Pamaželi motinėlė!—ta
Ir in kuopas raszosi.
Ejkiva motinėlė. Turesu ap ■— Tiek daug nelaimiu ant
slunczesl Dykai
laivines pristova, kuroje stove eidairit kur nakvosiva, ba ne kart! Pirmiause ne teko viro, ri Tarnas. Laikikis manės už
O ka, gerai daro,
Daugybė tokių padėkavonių ateina kasdien už išgydymų nuo:
Kaip galima apsaugoti oda no
jo keli puikus garlaivei, ku trukus sutems, o kaip naktis paskui szviesos, paskui cielo rankos, ba czion du trepelei Ba kas isz jiu bus ant galo? li^u ir pats iszsigydyti be daktaro
nervų ir nusilpnėjimų, pergalimo ir kosėjimo, calvns skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesvei
kumų ir užkietėjimo, sėklos nubėgimo nuo -aužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažė
riuos drasei gali pavadint van- užejs, tai negalesiva surast turtelo, ant galo tarp teip atsza augsztin,— o ateigrižias in mu
visokias odines ligas, plauku puolimą
jimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų Ilgų ir tam panagios rųšics VYRU nelaimių.
Bobos smerti prijaueze,
ir užsiauginima nežuli papuozkus.
Teip-pat MOTERŲ nuo yvatrių skaudėjimu strėnose, baltųjų ir kitokiu Ilgų.
denineis paloeeleis, sėdėjo vie vietos.
rine
dadavi:
—
mano
biedna
Jau ne teip gere ir ne siaueze, pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
Įlįsiu žmonių be krikszezionisz
KAD NEGALI pribut
na karts, laike vidų vasarinio
Bobeles ižganima nusipirki- Prisiusime visai dykai paraszyta Veli
Biedna motere sudejavo:
kos meiles.... Žinau, jog avie motinėlė nerege tai turite ant
name pasinaudoti. Teipgi vėliname
karszczio, jau ne jauna motere, — Tai velei alkani ejsiva tas už gera piktu uszsimoka to temint.
neje,
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
naudoti '‘Dr. Brundzas Ointment”
nuvargus labai. Josos veidas ant atsilsio isztikro labai sun nes judu esate, mano tautieczsi
1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.
— Oj biedna motere!- tari
Piningus iszleidineje,
No 24351 naujausias iazradimas del
Valandos kasdien nuo 10 iki I po pie!
Ncdėlioinis nuo 10 iki 3 p. p.
buvo iezbliszkias ir pilnas kei mus vargas persekiojo, ma o priek tam paskutiniame var Katre paduodama ranka mote O vyrelis gerus laikus turi. užlaikimo plauku gvarantuota gy
duole. Preke yra 50o verte už doleri
Dėl visuomenės naudos Phil. M. Klinikas, išleidžia naujausią daktariški; knyga "DAKTA
riaukezlu, apredalas josos bu no geras sūneli.
Ant jokiu szventinybiu ne negu nekuriama apgavejama dakta
gt! Po teisibei prisiekiau sau rei.— Sz-tai cze, cze... teip!
RAS”; labai naudinga vi-iom- Kiekvienas apturės dovanai, kuris tik už n-iuntimi; privo jau gerai apnesziotas nes
rams
inmokate
po
keletą
desetku
vienas!
du!
tris!
—
o
dabar
jau
žiuri
Tuoeus žodžius ižgirdo ko niekados nesimaiszint in sveti
doleriu už neiszgydima. Naudokytea
szvarus. Akės navatnei žibėjo, kis tai ne pažinstamas žmogus mus reikalus, ba žmonis ant to ligus. Cze mano stubeli ir
Tankei sau užsitraukė,
greitai isz szitoa progos. Raazykite
ir galejei tuojaus suprast, jog puikei iszrodantis, kuris pro neužsipelno, nes.... tegul ir miegstube'po draug, o tolaus
Ant bobos darbu ne nesusi- tuojaus ant adreso:
toji nelaminga ira nerege. Su szali praeitinėje ir paezauki teip bus; da szedien pamėgin kambarėlis del mono svecziu!
J, M. Brundza and Co.
rauke,
vytusioje rankoje laiki bleszi- rustai:
Sėskite! praszau.
O ar žinote, jog ir senu mer R’dway & So. 8-th. Brooklyn, N. Y. DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
au karta.
nukia in kuria gailingi praeiYra tai vienatinis gyditojas Pittaburge, diplomavotas
Pamaželi nuvedi neregia
geliu prisiveisė,
— Ar tu motere ne turi pro Pamislinias valandėlė tari:
Varazavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo,
W.TRASKAUCKAS
gei inmetinejo almužna. Nes
prie
kėdės,
pastari
žvakia
ant
Apie
ka
žino
vyrai
visi.
Pirmutinių Liųtuvitzkas
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz
to, jau teip kalbi, o da Imda — Mano žmonele, tavo vargas
ka, vos isz szimto vienas koki
stalo ir nuėjo, kad triustis apie
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktimis Trotimns
Isz pradžios bujojo,
ma sveika ir paežiam drūtume? mane sujudino, gatavas judu arbata. Tuojaus pasidrūtino
GRABORIUS
Sekios, Sy filis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi ^ydo
inmetinejo piningeli. Ant tusz
Geri ir lebavojo,
Tamukas žiurėjo ant nepa- teip ilgai ezelpt, kol ne gausi paduotu valgiu, o kada valgi,
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas
ežio lauki milaszirdistes arba
Szendien
ir
vyrai
rzalinasi,
Užaisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Planeliu
žinstamo. Buvo tai viras vidų te kur priglaudos, kol sūnūs sena Katre klausinėjo apie pra
Laidoja Kunua Kursinis!*
Pasam.
susimilejimo su aszaromis, nes
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi
Jau
už
mergas
ne
ėdasi.
negaus
kur
darba.
Ejkita
su
varde, isz kur paeina ir kur
Ryginus ir VetiniM del PaelTalinąjįn
tinio amžiaus, druto ir digto su
Užsisnejusias Lięas kad ir pajinanezios nog Tėvu,
to niekas ne mati kaip tiktai
Krausto
Daigius
b
L
L
Bet Dievulis ir jiaises aprū VUka atlieka ka ungeriause ir puikinti*Reikale raszykite ant adreso
dėjimo kūno, turėjo veidą ap manim, nes pirmiause noru pasitiko su kapitonu.
Dievas ir penkiolikmetinis paiu virsa minėtais reikalais kreipkite* ppino,
nn Vfti rn 638 Penu Avė., Pittsbnrg, Pa.
Mat toji sena murine moke
degusi no saules, per ka iszro dasižiuot, kaip vadinatės?
lio o busite visame užganėdintais.
Ulh nULCn Adinos: 9iki 5 vakare. Nemieloj nog 9iki Ipoplet
togas vaikinelis, kurs nuludias
Vieta gera pagamino,
— Vadiniuosiu Brander, jo vokiszkai kad ir nelabai,
>20 W. Centre St. Mahanoy Cit.
sedejo szale moteres. Niekas di ant piktaus budo. Tamelis
L-gi ne trukus klosztori pa
vienok ant jųdviejų nežiūrėjo, ne nusigando ir atsiliepi gra- Kristina Brander... . paeina ba no jaunuves buvo nevalstaty=,
me isz Badeno, atšaki motina ninke plantatvriaus paeinan
tiktai eznairavo ant eedineziu žeis žodžeis:
Ir visas isz turgaus iszejuses
ežio
isz
Prusu.
ir da piktaravo.
Knistelėjo
nepažinstamui
tie
Lengvas, Greitas ir-Parankus Budas
— Tegul ponas ne koloje
TŪKSTANTIS
mergužes ten patalpys.
— O dabar jus— tari Ta
— Biedna motinėlė — pa mano.motinėlės, ijje nebagele jei žodžei, pražibo akės, nes
NAKTŲ
IR VIENA
mielino vaikinelis, — ant tiek ne mato o ir ne turi jokio spa- tuojaus susivaldi, bet Tarnu rnas, kaip jau seni uszklausi Bus tai geriause vieta del visu,
ARABISZKOS ISTORIJOS
apie viską,— apsakikite mu
tik esi laiminga, jog ne matąi
Meileje ižgesusiu,
Perdėjo Lietoviszlui
kas
to
ne
nužvelgi.
D. T. BOCZKAUSKAS.
mis isz savo malones, kas yra
tuju sznniravimu, kokius ant sabo ant givenimo.
— Tai vadinatesi Brander? do vienas muso geradejus? Tik; asz ne žinau ka bu senais
540 Puslapiu; 6x9 coliu Oydumo.
mudviejų meta. Ach, ar mums — Ar ne mato? Tai jau ne
sportais
padarysiu,
PARAŠYK man Sendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių amonireikėjo parnetinetie tevinia juk gerai! — atšaki nepažinstamas ir paeinate isz Badenijos?.... Kaip vadinasi ? ir del ko tokis
PREKE $1.
kų, koncertinų, klernctų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokiu
In
kur
juos
patalpysiu?
smulkių^
daiktų prie manęs gaunamų.
mums buvo teip gerai, o czion vokiezkai, ba [ir Tamas kitaip Tas mane užveda ant tūlos sziurksztus, szaltas ir neprieiTik Ant Trumpo Laiko!
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi
Ne kuriu jau teip palūpy*
Amerike.... oras po teisibei ne mokėjo ba paėjo isz Prusu. mieles,— tari nepažinstamas. gus, norint turi teip gailinga
reikalingus
sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato.
Nusiuntimo kasztus
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
driaba,
karsztas, nes žmonių szirdes at — Nes jagu ir ne turi isz ko gi Priesz daugeli metu pažinojau szirdi, ir ne pavėlino sau pade
mes apmokame.
gai išpildau uzsakimus per pačtą arba cxksprcsą greičiausėj. Adresas:
k a votie ?
ezale!
Nusiskust ne gali niekada.
W. D. Boezkowski-Co.
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33-rd St.,
CHICAGO, ILL.
vent? Tai ne žinau !.O-gi ar tu žmogų, kurie teip paezei va — Asz tikėjausi to— atšaki
Mahanoy City, Pa.
Ant veido daug riaukezliu,
— Ne verk motinėlė,— tari
dinosi
o
paėjo
isz
Badenijos
vaike ne gali uždirbt del už
Katre.— Ponas kapitonas yra Ant puodynes randasi plauku
už valandėlės Tarnas, da sau laikimo? Juk esi gana pajėgus O kokis jiojo vardas?
žilu,
navatnu žmogum, ant pažiū
le gana augsztai ant dangaus, prie darbo?
— Jonas.
Ir ne vienu virszugalvis pra
ros rodos neprieigus, o aukso
gal pavakare busiva kiek giTamukas nuleido akias — Teip liuką. Tasai žmo turi szirdi ? O asz jin pažinstu
sikala,
lukningi; dienos laike žmonis
M. VARZINSKAS
Lleturtszkas Fotografistai
užimti visokeis veikalais, tai priesz save stovinti nepažinsta gus apie kuri kalbi, tai gal jau senei, del jiojo esmių dė
Apie tai bus jau gana.
iOIS E. Centre St. Mahanoy City
ne turi kada atsimintie ant mu ma ir net apkaito.
I
Bi'll
tamistoe szvogeris?
kinga ir gyvaste ir laisve.
~
a--------10 LABAI GERU ŠTUKU UŽ $1.00
so vargo, kenskime motinėlė
Pulkai Ir pigai nutrauks visoket?Fotografija*
— Asz turiu už savo bied — Didis Dieve!— paezauki Vienatinis tai, ir retas žmogus
Su niekuo teip žmonių nepalinksminsi kaip su geromis štukomis.
o Dievas szitoje svetimoje žePadaro Didelua Fotografijas isa mažių ir
Kuris žmogus moka geru štuku, tas visados praleidžia laika linksmiai
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pati padaryti,
išdeda in Kalnaus.
Indeda iu Špilkai
meje ant mudviejų susimilęs! na šuneli atsakit — tari moti motere— kur jisai ira? kur tasai ponas Brennr’is. Nes
jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, nes tik už 1 dol.
gausi 10 labai geru štuku. Aš esu lietuvys. magikas ir berodydamas
Kompasas ir t. L Parduoda viaokm Beimąs
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli štokas, todėl aš dabar pasiAnt tuju žodžiu motina nu- na. — Jis tame ne kaltas, jog jin turiu jieszkotie? O mano jau vėlus laikas, rito pasakiau
----- ARBA PRADŽIALietuvai su virna-mineUia reikalais neCor
rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiu štuku, todėl nelauk ilgai,
ne
rado
uezsiemimo.
Gana
pri
geras
poneli,
kokiu
džiaugsmu
jums viską, kiek apie jin ži Skaitymo Ir Ranzyme
užsiorderiuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai mansiszluosti asearas ir saldžei nukita r eiti, kaip tik po save sena gyventoji
drus žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias aš jums prisiusiu, yra
jeszkojo, nes visur jiam atšaki, pripildei mano szirdil
iubai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuo
•iszipsojua tari:
nau; o dabar eikite ant pasil
DBL VAIKU.
»«.
kus padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinimą
taip tas štokas padaryti, išsiunčiu (a pačia diena kaip gaunu orderi.
— Tai!.... kur jis? kur siu.
r- Verkiu maao vaikeli tik ba nemoka neangelskai ne frau
Nusiuotirop kaštus aš apmoku, Pri siu ak $1, o gausi tas štukas.
Mt PaaĮ-Km*
"laule
"
Mahajoy Ctj, Pa MygiI
CHICAGO, ILL»
C.ttt"
JUOZAS SZLIKAS, 7208 CARPENTER ST.,
(Toliaus bus.)
tai
ateites Ant ma cuziszkai Dabar niekas jiam jin jieszkotie?.... Ant to pai-

50,000
Dykai KNYGŲ
del
Viru

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU,

TEISINGYSTE GAUSEI
UŽSIMOKA.
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Kriauczius Siulele, buvo tai
mažas iždžiuves žmogelis, nuo
latos rugodamas ant savo gy
venimo. Jojo kaimynu buvo
tai senas kareivis isz 1866 me
to, kolieka be rankos, aplan
kydamas kas menesi maža al
ga nog rando ir turėjo mažiu
ką kroma kur pardavinėjo ta
bako ir persėdėdavo su savo
sena motere per visas dienas.
Kriauczius kareiviui labai
užvidejo jojo gyvenimo ir tankei kalbėdavo saviszkiems:
— Žiurekyte. Tai yra lai
mingas žmogus! Norints ne
turi rankos, bet prie to yra
pripratęs ir nieko jam ne ken
kė, o duonutes turi lig smert!
Asz turiu abi rankas, o už tai
tnriu sunkiau dirbt nog ryto
lig velibai nakczei ant iszmaitinimo savo szeimynos.
Daugiause buvo užpikintu
kada atejdavo diena mokėji
mo randos. Sunku jam buvo
ižduot 18 rubliu ant kart!....
Sztai tame laike inejdavo in
narna locninko, rejento MikaMete 1912 sugriuvo garsingas boksztas vadinamas Camlavicziaus— kada susitikdavo
panila prie katedros Szv. Morkaus Venecijoj, kuri turėjo 323
su kareiviu szaukdavo:
— Sztai laimingas žmogus! pėdas augszczio ir stovėjo daugiau kaip tūkstantis metu, žmo
Jam tai lengva užmokėti ran nis tuom boksztu (varpinincze) gėrėjosi, jog nutarė vela pas
da, ba turi penaije ir kromeli! tatyt isz tu paežiu plitu o kuri jau kone baigėsi statyt. At
— Užmirezti mano kriau- naujinimas tojo bokszto kasztavo $360,000.
ozeli, jog jisai ne teko rankos
— Geriau kad uždaritumet
— Kaip tai, kas mane apej
ant vainos— atsakidavo rejenna? Jago esmu tavo pati tai snukius snarglei!— suszuko
tas.
— Juk tai ne dydelis da’g- ne pavėlinsiu idant man dary isz dydelio piktumo meisteris.
turn sarmata. Nutrauk tuojaus
— Ana va! žiūrėkit senas
tas! užmokėjo jiam už ranka
surdota, tegul nuczistysiu krei asilas! bezdžionka!
gerai!
Ir butu ateja prie kumsz— Kslbi teip, rod< ■ jiam to da!
— Ne nutrauksiu!
cziu, nes tame adbego szinkoužvydi. Bet nuobodu būti ko
— O asz tau kalbu, nutrauk ris kalbėdamas in Siulele:
lieka.
surdutą! — Ir pagriebė jin už
— Matai ponas Siulele, juo
— O kas tai do nuobodu
rankoves.
kesi
isz tavęs, kad turi križiu
mas? Aez tuojaus duotau sau
— Atsitrauk sena ragana, ant pecziu. Pavėlink o nutrin
nukirst ranka jago man duotu
pakol da ne esmu užpikias! — siu.
pensije lig smert.
suriko
Siulele, nustumdamas
— Ejk tu po velniu! asz ne
— Žinoki žmogau, jog ma
nog
saves
paczia,
nes
nenorėjo
reikalauju!
— ir iszbego lau
žiausia kolieetva yra tai sun
ajszkintis prie gizeliu, ka ta kan kaip inkastas.
kus križius, kuri žmogus turi
sai križius ženklina
— Ka? Ar tu mane siunti
neszioti.
Pagriebė
už
skrybėlės
ir
už

po
velniu, veluk tu pats ejk
— Jau asz ta ji križiu nesziotau, jago man kas duotu lėkė kaip viesulą ant uliczios. pas visus szetonus. žiūrėkit,
Kone kožnas isz praejgiu ap asz jam noriu padaryt dydele
malszu gyvenimą su pensije.
sidaire paskui jin, o senas kup geradejiste, o tasai prakeiktas
— Na.’... gerai!—tarė po
ežius, geras pažinstamas jin su asilas mane keike!
trumpai valandėlei rejentas.— laikidamas tarė:
Nes ant visu ulieziu szauke
Asz tau duosiu dykai gyveni
— Ponas Siulele! ejk szen paskui jin:
mą, tai yra tiek, kiek tasai se
truputi idant tave nuezistytau.
— Žiūrėkit! Ana ve, Krinas kareivis gauna— nes turė
Turi koki ten križeli ant pe žiokas! Prūsas!
si už tai neszioti križiu, kuri
cziu !
Siulele inbego in narna kaip
tau paženklinsiu. Bus jisai la
— Saugok veluk savo pe apszutytas.
bai lengvas.
cziu o ne mano, ir vėl nubėgo
— Girdėjau, jog isz tavęs
— O kokis tai križius?—
kaip pasiutęs.
juokėsi visas Brooklinas—
Paszauke Siulele.
— Ponas Siulele! Ponas Siu pasveikino jin pacziule. Jago
Rejentas paėmė szmoteli
lele! — szauke meilus balselis butau žinojus, tai ne butau
kreidos in ranka tardamas:
paskui jin meister sustojo.
isztekejus už kvailio.
— Sztai padarysiu su krei
— Ka tokio?— užklausė re
— Liūdna, kad ne žinojai!
da maža križeli ant tavo pegedamas duktere savo kaimy — Ka ? ar tu da vis turi ta
cziu. Pakolei jin nesziosi ir ne
no.
križiu antsurdoto?— Nusi
nutrinei lig tolei nieko ne mo
— Turi križeli užpakalije, vilk!
kėsi už randa.
ponas Siulele. Kas tai galėtu
— Ne nesisapnuoje man!
Kriauczius nusijuokė ant
tikėtis jog randasi tokiu piktu
— O asz tau kalbu kad nuvisos gerkles szaukdamas:
žmonių ant svieto idant žmo ymk!— ir vela paėmė jin už
— J ago tai viekas, tai tavo
gui ženklintu su kreida pe- rankoves.
iszligas priymu.
czius.
Siulele negalėdamas ilgiau
Siūlelis užganadytas, jog
— Tegul panaite veluk sa apmalszyt savo piktumą kirto
suczedino lengvu budu asztnovo užpakalaus vektuoje o man per veidą paezei su kumszte,
niuoleka rubliu, sugrįžo na
duoda pakaju! — suriko žve— Gialbekit geri žmonis ir
mon ir ėmėsi prie darbo.
riszkai kriauczius ir bego to visi szventi! O nukrižiavotas
Ant kart visi gizelei garsei
linus.
Jezuselau! tasai pasiutėlis nori
nusijuokė:
— Paikszas! asilas! — suk mane užmuszt, sukruvino ma
— Kas jum tokio atėjo in
liko paskui jiu panaite.
ne!.... gialbekit!
galva, veluk sedekyt malszei
Siulele ejdamas pro savo me
Poni siulele iszbego ant uli
ir siukit!
sininka likos sulaikytas.
czios
rėkdama ir nusidavė pas
— Oj... .ha: ha! ha!....
— Ej, ponas meistereli! Ka sesere,— paduodama in suda
jonas meisteri.... kad, po ten turi ant pecziu ?
praszima ant persiskirymo su
nui meisteriui kas tokie ant
— Turiu ta, kas man patin vyru.
pecziu.... ha! ha! ha!
ka o tau szelauk prie manes,
Siulele pasilikęs vienas, pra
Girdėdama juokus poni Siu žiūrėk ant savo deszru o ne
dėjo gerai apsvarstinet apie
lele staigai apsidairė.
ant manes!
viską.
Paniekino jin visas
— O gi kur tu po velniu
Ėjo toliaus- Tame iszejna miestas, iszjuoke kaipo dyteip iszeidirbai? Nueiczis- mokytojai isz artimos mokslai
džiause kvaili, susiėdė su savo
tyk!.... Kastai yra? Viesz- nes ir pasidarė riksmas*
geriausiu draugu, padare daug
patie atleisk muso nusidėji
— Žiūrėkit ten! ana ve, ko nevidonu o ant galo pamėtė
mus. .... Juk tai ajszkus kri- kis tai asilas turi križeli ant
jin pati.
žiue! O gal buvai karczemoje
pecziu!
—- O kad tave žaibai ir
o tavo draugai geide isz tavęs
— Ne žinote kas tai yra!— perkūnai!
pasijuokt. Fe! senas, paeziuoNusiėmė surdota, pagriebė
paszauke viriauses isz mokyto
tae ir guodotinas nog visu ju.— Tasai ponas tai yra Kri už szepeczio, isztrine križiu
žmogus, duodasi isz saves da
žiokas kuris ka tik sugrižo jog ne ženklo nepasiliko.
ryt aeila'.
— Gerai pasakė ponas re
nog kares isz Palestinos.
— Ej.... tai nieko! Ne
— Ne, ne! —suezuko kitas, jentas:— ' kad ir teip maža
džiovyk savo smegenis apie tai — jisai sugrįžo isz Port Artū križeli sunku yra žmogui ne
veluk ejki prie savo darbo!
ro kur jam padovanojo križeli szioti!. . .
— Teip tau nieko! Juk isz- už narsumą.
Nuėjo pas rejenta, užmokė
rodai kaip paženklintas verSiulele sukando liežuvi ir jo randa ir daugiau ne rugojo
szie ant turgo.... Ejk szen su nubėgo in karazema ant ant savo gyvenimo.
— F. W. S. B.
gramozda, tegul tave nuczisti- Grand uliczios kur tankei už
nu.
eidavo.
Sude.
— Atsitrauk nog manes!—
Kokie tai vyrai paregėjo
— Prisipažink — vis geriau
suriko Siulele— uždraudžiu križeli suszuko:
ant to iszeisi....
tau mane dalipstet ir nuczis— Turi tai būti kas nepa
— Tai ve, — u-gi kaip isztyt križeli.
prasto. Kitados žmones neszio
— Kas tau pasidarė? Ar jo križiu ant krutinės o dabar eisiu....
— Na, trumpiau sėdėsi....
papaikai? Ar girtais
ant užpakalio!
— O kas tai tave apejna ja
— Ha! ha! ha! nusijuokė — lai rots! sėdėjimas tai ne
go esmu jiaženklintu į
viii,
iszejimas....

klausė jo, kaip tas akmuo pra
szalinus ir kaip brangiai tas
Mano vyras Adomas Chepulinsdarbas atsieisiąs?
Vienas inžinierius tarė, kad kas paeina isz Vilniaus gub.. Traku
reikias akmuo paraku suskal pav., Olkiniku volost, Vaistiniu kai
mo, 6 m kaip Amerike. pirmiau gy
dyti in gabalus ir dalimis nu veno Niagra Falls, o dabar giidejau
vežti nuo rinkos ir kad tai at gyvena Amsterdam. N, Y., jis pats
sieisią asztuoni tukstaneziai ar kas kitas praszau duot žine ant ad
Du piemenuku.
reso:
(-oj og)
rubliu.
Viename dideliame miszke
Mrs Karalina Czepulinskiene.
Kitas inžinierius sake, kad
ganė du piemenuku, savo ūki
akmuo reikias kielas (czielas) 120 8 E Falls St. Niagra Falls, N. Y.
ninku bandas. Juodu drauge
pervežti ir kad tai atsieisią
Mano brolei Stanislovas ir Kazimie
ganydami žaisdavo. Tik ne
ras Maroinkeviczei abudu paeina
szeszi tukstaneziai rubliu.
laime— nevienodas ydas juo
isz suvalku gub., Simnapara.. BanVienas gi prastas žmogelis daniku
sodos, turiu svarbu reikalą jis
du turėjo. Vienas didžiai my
tarė: o asz paszalinsiu akmeni pats ar kas kitas praszau duot žine
lėjo jam pavesta banda, atraant adreso:
(R01-)
už 100 rubliu.
sis gi atbulai— visai nekente;
Ant Marcinkevioz
Visi
klausė,
kaip
jis
tai
pa

kapodavo botagu ja, daužyda
Big Four W. Va.
darys. Žmogelis atsake: Asz
vo, kaip koksai budelis. Syki
iszkasiu szalip paties akmens
Mano dede Julius Mickeviczius
net iszkirto karvei aki, kitai
didele
duobe, žemes isz duobes apie 17 m. kaip amerike, pirmiau gy
koja isznere. Užtai gavo nuo
iszsklaidysiu po rinka, o ak veno Mahanojuj, o dabar girdėjau
szeimininko in kaili ir turėjo
meni inrisiu in duobe ir užka kad Indijose, paeina isz Kauno gub.,
be metu galo palikti banda.
Panevėžio, pav., Rozalinio para,, jis
siu žemėmis.
Pirmasis, kurisai mylėjo
Žmogelis taip ir padare. pats ar kas kitas praszau duot žine
savo galvijelius, buvo visu
ant adreso:
(gg -p)
Miesto valdyba davė jam 100
Aleks. Miokoviozus
mylimas. Linksmai praleido
rubliu užmokesnio ir dar kita Box 37
Linfield Pa
jisai (jaunystes) piemenystes
dienas. Nepasijuto kaip liko 100 rubliu dovanu už gudru
sumanymą.
Mano pusbrolis Vincas L’leviczius,
bernu. Bernaudamas mylėjo
paeina isz Suvalku gub., Kalvarijos
juodbėrėli. Niekuomet jo neap
Jurininko atsukimas. pav, Padawinio gmino, Dauksziu
sunkindavo ir nevarydavo
Jurininkas
pasakojo vienam kaimo, turiu svarbu reikalą praszau
nežmoniszkai. Užaugę vyrais
žmogui
apie
savo
gyvenimą jr atsiszaukt ant adreso:
turėjo abudu po ūki. Bet ir
M.Ulewioz.
ūkininkavimas' ne vienodai apie tai, kiek reikia pavoju 4 S. Harlem, St. Worcester,Mass.
sekesi, nors žeme buvo netolie patirti urininkaujant. Žmogus
Pati ant savo viro su
se. Pirmasis, kaip svetimus, klausėsi, klausėsi, ir neiszkenaszaromls:
taip lygiai ir savo gyvulius tes paklausė:— Kokia mirtimi
— Tave ant ano svieto Diemylėjo ir ežere. Visuomet jo mirė tavo tėvas ?
— Paskendo— atsake juri vas sunkei nubaus, jog tu sugyvuliai buvo geri ir gražus.
manim teip nedorai apsieini!
Visuomet pats prižiūrėdavo. ninkas.
— O tavo tėvo tėvas ?
— Pats: —E, mano brangi!
Kietis buvo pilnos javu, o kiszene taipogi ne tuszczia. Rei — Paskendo— vėl buvo at bile man tiktai ant ano svieto
ne lieps antru kartu paeziuotis
kalui užėjus, nebegiojo sklo- sakymas.
— Tai kaip gi tu nebijai —tai gali daritie su manim ka
linties pas kitus. Antrasis,
nors ir toki-pat ūki turėjo, dar plaukioti jurose? — Juri nori.
bet nemokėjo jo tinkamai ves ninkas nieko neatsakes, savu
ti. Gyvuliu, kaip svetimu, taip žarų paklausė: pasakyk man,
kur mirė tavo tėvas?
No. 6.
savu papratęs nekente.
—
Lovoje
—
atsake
žmogus.
Nusipirkite
sau kelete
Baisiai nusigyveno, paliko
Buteliu
— O tavo tėvo tėvas ?
tik viena karvute ir kumelaite.
NORKEVICZIAUS NO. 6.
— Lovoje— vėl atsake pa
Po kurio laiko ir tie nustipo,
Geriausia Arielka V Įsair
klaustasis.
Mieste.
Tik $1 už Buteli
o ežia laukai dirbti. Valgis
Teipgi cria gausite ir visokie
Tai kaip gi tu nebijai gulti
paežiam menkas. Nežino kas
kitu gėrimu. A taikyte dabai
priesx laika, duokite sav<
bedaryti. Kaimynai nesiliau in lova?— paklausė jurinin
orderi o bus jums pristatyta
kas.
na prikaiszioje; tai nekęsti
gyvuliu tai daužyti juos. Regi,
kad lieka pesezias. Pirkti ne
408 West Mihanoj Ate,
buvo isz ko, skolinti ir—gi
nieks nenorėjo, nes visi jin
Introligatorne. —
žinojo. Taip jisai ir nuvargo
irDlBBTDVKXKNieU.)
savo amželi.
Pirmasis gyveno visuomet
turtingai. Pas jin ir antrasis
-PO VABDUrasdavo nesyki paspirti; ar
PRIEJGIAUSES
tai darbe, ar kur kitur. VargMOKSLAS
szo nebuvo tokio, kuriam butu
ANGLISZKO
duris uždaręs. Gyvenimas jam
LIEŽUVIO BE
buvo linksmas ligi mirties.
Aysidirba senos maldaknyges, istorini
PAGIALBOS KITO.
natos ir laikrasxcsei, kaipo tai:
Ir tu, vaikeli, mylėk gyvu
Linksma Valanda, Dilgeles^
Yra tai praktiozniaase Knyga
Dagis,
Draugas,
Tėvynė ir Lt
lėlius ir pauksztelius, kaip ir
Prisiims
darni knygas apmokekyte paeito ai
kokiai lig aziol Lietuvai turėjo.
szis pirmasis piemenukas, ir
ekspreso kasztus.
Adresas:
Ir teip audeta, jog ka tiktai
Lithuanian Bindery.
saugokis muszineti. Turėsi ir
B14 W. Spruce. Mabanov City.
prlburiaa Qrinoriua iaa Lietuvos
tu palaima savo gyvenime.
gali ia trumpa Įeik* pats per

KUR BUNA

Del muso vaiku.

ĮJNION RATIONAL RANK
MAHANOY CITY, PA.
SURPLUS IR PROFITS $300,000b

CAPITOL STOCK $125,000.

Sav.Valit. Ruiaa tari ■■■■ Banke ndeta phlafa.

Mokame antra procentą ant sudėta pininga.
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikale su
muau Banke, nepaisant ar mažas ar dydelis.
• ryte !y< 3
...Sabaieaii...
• ryte lyg 12 adl

HtrrfiM Ball, Prtdieatii.
F.J.Naonan, Vica-Pmidodaa.
W. H. Kekhr Kaiijertna.

GTOtTom. Dr. Ignotas Stankus M. D.

____ _

pibiigęidaktariuką mokslą universitete valstijos Indiana.
|r baigęs kvotimus aukščiausiojo ir jau paskutinėje dakt>tiikoi mokyk!©} New York Post-Gruduate MEDICAL'
SCHOOL <4 HOSPITAL, kurtojo speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir darymo operacijų; pa
baigęs tą mokslą įgaun vardą aukšlff, didžio daktaro. Dr
!O. STANKUS, per kiek laiko buvo miesiavu daktaru Indi*
anapohs. (nd . kur turėjo didelę praktiką gydymo įvairių
ligų atlikdamas savo užduot kuo geriausei ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių taūtie'-'
Čių. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesąžiniškus
,daktarus. įrengė savo locną naminį ligonbutį ir: «

, KVIEGZIA VISUS . PAS,'SAVE SAKYDAMAS:
> Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkis pas manę ypatiškai arba
laišku, o busi išgydytas Jeigu kili daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok,
nes ai turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu Ir smerk
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsmaukusių porsitikrįs. kad
esu pabaigęs didesnį dakiariš'ką tnokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai
s vei i m i aučiai.
t jw
jsr* APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS

_________

Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir Šonų; nuo viso-'
kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbimo vidurių, išbėrimo, kūno niežėjimo, višokiu spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų: galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies,
inkstų, plautių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. nemiegojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršrtlitno i f nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu-J
silpnėjimų sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų Ir neregu-^
lirilkų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų: ( —
’ ' ' j

jTuriu Speciališką Diplomą dėl darymo’ Operacijų?^
Išlikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai negal pagydyti kaipo
■fair augimo vėžio skilvljo ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pus-1
Įėjo, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską tąsu pagelbaoperacijos galima praša-!
linii kuo geriausei ir už menką mokestį. ♦ Darau teip gi operacijas ant kaulų.’smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip ir moterų Ištiesinu pritrauktas
kojas ir rankas. Tšgydau su naujausio budo operacija rep'urą. už menką prekę.
A Penai kreipkiies kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypatiškai, (ai parašykite ka skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiusiu ir gyduoles, o tas nedaro skir^
tumo kaip toli gyvenate‘Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj ar lutose sali
\Alsilankant iems ypa’iškai ir dėl operacijų, turiu savo locną n a nuo į pūikųj
LTGOSBUTI. Biednus gydau D0VAM.U/
,

j)r.JgnotąšYtanki^J.ip.

^‘ph.udbTphuSat-^

\Val. Ofiso: no 9 ikiIžTno 2 ik 4. irno 6 ik 8'vakare Ncddiomi no i ik 5 vakaroPADIEK A VO>I

A UI! IGINOTIJ STAlNKU

Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kilu odos ir kraujo lig^l
inlrra grrrsnm daktaro., kaip Du. 1. Stankus.
Daug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo išfy•]
<l> 11 Taip kalba Jos Švilpa. 1011 Carlton Street Philadelphia Pa.
______
M
t
,
Siuomi viešai išreiškiu «a»o širdingą padėką Dr Stanki t už išgydymą nervų liga ir sugrąžinimą!
vyriškumu, kuriu kiti daktarai atti-akė išgydyti. Ir visims Su slaptomis ligomis patariu kreiptis pa»
D- Ig. Stankų, o nepasigailėsite savo žygio a Zmudzen, Salem, Mass. 57 Pmgrcc Strrei.
-aJ
* John Akuotaius Montreal Que Cnnala. rnšo: Meilutis gv lytojau:-š-šta diena kaip gavau nuo!
*»-tusios Nekarštas ir vartoju sulvg užrašo. įau negabu atsiliekavou Tamstai iš džiaugsmo da tik-<iu-|
sę Ii karstu sunaudojau bet jau visas susi i p rija u ir baigiu gyti Daug-ay neįuru ką rašyti Y>es jau ne-į
reikalauiu daktariškos pageltos Ta jkin liga kuri taip daug prikankino mane .r kurią kiti daktarai)
laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gili. Aėiij Tamstoms už iiieų ir greitą išgydymą.
AA JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkaiouDR Stankų už išgydymą manęs nuo sutinimoveidojt
skaninio kratinėje, po širdžia ir nugaros; nuo didžio ikaunno ir sutinimo vidurių ir gėl mo kaulų. Kiti*
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs j mano nan.n«
iškarto manę išgyilč ir padarė sveiku. 253 N. 15 Street Philadelpaia. Pa.
—
*
JAMES FAKO. 023 So. Cth Street Philadelphia, Pa. sako taip: „Man^i niekos neghlejo išgydyti noo1
i ž'isenėjusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo gvdulėmis kuria*
l«> mano akių savo aptiekoje sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Ačiū jam Patariu visiem*kreipti^
•r e dailųaro Ignoto Stunkaus; kurie jau pamelėt nodieią išsigydyti.
—— _______

S. Norkewicz

; NAUJA KNYGA

Kaip žmogelis paszaliuo
akmeni.

save lazmokti Angelakai ašie k
tiek kalbat.

Ar Keliausite i Lietuva?

Toji Knyga druoiei apdarita

Viduryj rinkos riogsojo la ia Fraaeuaini raudona audime
Ir kasamoje tiktai f J, Kaastae
bai didelis akmuo. Jis buvo
užemes daug vietos ir kliudė
po miestą važinėti. Miesto val 8JLULX IDthanoy atjr
dyba pasikvietė inžinierių ir LfnnmuMiwnii

NAUDOJA KARASINA,

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway

New York, N. Y

Kampas Reade Ulicze
Yeletonaa: Worth 2822.

Kas reikalanna teisingo
patarnavimo ir nori idant
jo reikalai likta greit,
atlikti tegal atsiszaaki in

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei.
(rediszka kasei
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų In ir isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperassu
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisinglaustai.
—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
(Jžpraszome atlankiti mumis asablszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

MES pasitiksime Jumis priebunant i
New Yorka ant dipo.
MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
MES duoseme Juini nakvinę.

MES pastoroseme del Jusu paszporta.
MES palidieseme Jumia ant laivo,
atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BALT1EJUS, Pr.zident..)
128 C.d.r Street, NEW YORK, N. Y.

r—“KATALIKAS”—a
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas
Ketvergąs mieste Chicago, Ill.

Agentus teipgi užpraszome siusti
pasažerius pas mus, o bus kuonugražiausei aprūpinti.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00{
Europoje ir kitur
$3.00
Pusei metų: Amerikoje
«
$1.00
Europoje ir kitur
$1.50

1 “Lietuviszkas
Dainorius”
390
Visokiu Dainų
Nusiuntimo kasztus
ntes apmokame.
=.: Adresą vokite :=

“Katalike” Skaitytojas atranda daug ■ visokių žinių it
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”,
taigi raidės visados aiškios, naujos.
“Katalikas” bepartyviškas laikraštis.
Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

W.I). Boczkowski-Co

PASTABA: Kas prisius |4.00, tasai gaus “Kataliką’* visiems me
tanu ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes $3.60.

SUSIDEDANTIS ISZ

368Puslapiu; 6x9 col. Dydumo.

PREKE $1.

Mahanoy City, Pa.

Kas prisius $8.58, gaus metams “Kataliką" ir paveikslą Kovos ties
Zalgirisis, Lietuvos žemlapl ir Bv. Tėvo Pijaus paveikslą.

”

390 Dainų tiktai už
8Ū NUBJUNTIMU

Kl

g

v

-5

J. M. TANANEVICZE

’3244 SO. MORGAN ST.,

t.---- _..

CHICAGO, ILt.

—

Iždaveme Didele Kninga ft
Daina
susidedanti
is> g

390 DAINŲ

I

------------------------------------------- lit

Isz priežasties straiku ir stokas anglių angliszki kapita
listai naudoje naujas maszinas varomos karasinu del varimo
laivu ir trukiu. Czionais matome viena isz tokiu laivu kuris
yra varomas karasinu ant kuriuo nesranda jokio kamino. Že
miau matome vagona kuris su pagialba naujos iszrastos maszinoa kuri yra varomas teip-gi karasinu. Great Western Rail
way Anglijoj daro visokius iezbandiuimus su tais iszradiruais. J

Knyga druozei susiūta.
<
Kas nusipirks, ras visokiu ('J
Daina isz visu užkaboriu ko
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Dainelu,
Per ctela meta ant visu dienelu

"SAULE”
Mahanoy City, Pa.

W
*1

W. Rynkewiczius
-iNOTARIUSZAS:233-235 W. Centre St.,

->

Mahanoy City, Pi.

Apu«c»j« Nbbm ir Nuaint Rakudai Mg Ugaies.
MlEim Lkteriuka AgMtara.
Uoteru Baokteii ir pardavute Szipksrcm act riiakfa

F<rduoda Sxipkortaa ant
riaokiu druexiamda ir
reriauaia Laivu.
Nunešiu Piningus la
Vmm Dalia Svieto

Del Draugysczii-..

aeicsiaoM ir pigiauea,
tie kurie per «ua
taste apie tai geria tine

non idtafa
Bsipkereefat
irLL

Priitataa puiku Sxaries
Jaostai, Kepinta, ITireaag
SfUkaair Li.

—

Palengvyk Savo Galva.

Ill.— “Vie
idelis Tszpardavimas nasTaylorville,
burdingierie,, paduoda in

D

S)

Idant

padaryti

Pavasarinio

vietos

naujo

del

Ta voro, pastanavijome

iszparduoti visa rudenini ir žiemini
tavora už labai numažintas prekes.
Todėl jaigu

norite

pasinaudoti

ir

suczedint keletą doleriu ant Siuto ar
Overkoto tai

dar

turite proga ta

padaryti. Ateikyti o patis pamatysite
kaip gerai dar galima pirkti.
Teipgi jau pargabenome daugybe

nauju Siutu ant Velykų ir Pavasario.
Siutai szimetinei yra labai

gražus,

pasiūti pagal naujausios mados.

Pirkite savo Pavasarini Siutą pas

•OYNKIEVICZIA
233 235 W. CENTER ST.

Žinios Vietines.

ISZ LIETUVISZKD
KAIMELI!.

Nog visokiu biznavu ir piniginu
ergeliu per indejimasavo piningus in

“Keleivi” buk czionais parei
na kone visi laikraszczei bet
tojo ka atejna daugiause aplei
do. O tai yra “Saule", kuriuos
parejna daugiau ne kaip kitu
laikraRzc.ziu. Kaip tokia “bur
dingierie” gali tikrai žinot
kiek in czion parejna laikraezcziu. Juk pacztorie tokiam ne
pasakys kiek ir kokiu laikraez
ežiu atejna. “Burdingierie ’
tiesiog meluoje. K.

FIRST NATIONAL BANKA
Tada nesirūpinsi apie ju atsargnma.
Tavo Piningai bus gerai prižureti ir
atnesz jumis nauda. Ateikite o mes
apie tai pasikalbėsime.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymontb.Pa.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Garsiu Lletuviszku-Lenklszku Vaistu.

The First National Bank
Cor. Main & Centre SI. Mahanoy City, Pa.

Puikus Pluszinei Kotai del Moterių
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke
idant greit parduoti.
Mes parduodame dauginus Kailiniu Kotu negu kiti
sztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

Cambridge, Mass — Lie
tuvei sutikime gyvena. Pava
saris ant tikrųjų užstojo.
— Diena 31 Kovo atsibuvo
ezv. Miszioe Szv. Juozapo, ant
kuriu dalibavo 250 sąnariu,
lez priežasties nesutikimo su
kun. Kraenicku nobažanstva
neatsibuvo paprasta diena
kaip tai būdavo kožna diena,
nee prabaszczius iez kokios ten
priežasties ne norėjo atkalbet.
Isz to pakylo dydelie neužganadimae.— (Isz priežasties la
bai ilgos korespondencijos ir
stokos vietos, netalpinome vi
sos tik sutrumpinom R.

GUINAN

Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Landsfbrd.

Užsirašykit‘Lietuvių Žurnalą'
ĮL1
j*

Išeina kartą į mėnesį ir
prekiuoja tik 50c metams.
“Lietuvių Žurnalas”, yra
tai savo rūšies laikraštis.

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus
klausiama. Tai yra ideališkas namij svečias. Adresuokite:

Worcester, Mass.— Dar
bai ejna vidutinei, ne buriuo
sią ezapuosia dirba po 3-4 die
nas ant nedelos. Po Nauja
Angliję audeklinėse net pajeszko darbininku perla’krasz
ežius o kas taji darba supranta
tai galima ir gauti.
— p. W. Žuromski patiko
nelaime ant South Bridge uliczios. Likos užpultas per ki
tus ir baisei supjaustytas ir li
kos nugabentas in City hgon
bute. Kaltininkus suėmė ir už
rakino kalėjime.

Kiekvienas Lietunszkas Sztorninkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu
tautieczei reikalaudami galėtu.nusi
pirkti ir
nereikalautu lazduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l............................. 25c.
Egiutero No. 2............................. 50c.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................. 35c.
Meazkos Mostis............................ 25c.
Trejanka......................
25c.
Linimentas vaikams.................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c.
Liepiu Baisumas ....................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku............. 25c.
Mikeliai vaikams nuo Kirmėti u.. 25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu....................... 25c.
Ugniatraukis............................... 25c,
Skilvio Laszai............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................. 75c.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo.......... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo...........................10c.
Laszai nuo Dantų....................... 10c.
Most is nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų........................................ 26c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto................ 15c.
Gyd. nuo Grippo.................... $1.25.
Planku a psa ligotoj as...................50c.
Muilas del Plauku..................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................. 35c.
Rožes Balsa.. ................................25c.
Kinder Bahamas......................... 25c.
Bobriaus Laszai...........................50c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................ $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Kiemens.................. 50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsu......... 15c.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......................... 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.26.
Gyd. uno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00.
Gyd. nuo Paslapfingos Ligos $5.00.

— Tai ir po Veliku.
Philadelphia, Pa,
Toji opera likos perstatyta per Metropolitan Opera Co.
— Daug radosi tokiu ka
“Lietuvių Žurnalas”,
1607 No. Ashland Ave.,
Chicago, III.
Rasztininkas kuris parasze opera “Mona” aplaike dovanu
vietoje kiauszinius mueze pa— Darbai kaip szlubavo
$10.000. Augszcziau perstato ženkliviausias ypatas turinezias
kauszius!
teip ir szlubuoja.
svarbiauses roles.
— Iez Maple Hill ir St.
-f- Kovo 30 diena tapo pa
Nikolas kasikiu iszgabeno laidotas lietuvis Juozas Dam
State Bank
Geras razbaininkas. prie juso bandos, bet kalbėda Polithania
mulus.
Cor. 22<1. & Carson Sts.
brauskas.
mas teisybe nubodo jau man
S. S. Pittsburgh, Pa.
— Neužmimkite balsuoti
Kelias vede per giria, buvo tasai darbas ir noringai tyk
A. a. Dambrauskas paeina
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei
tai pusiaunaktis, mažos rogu tau idant vela pasilikt tejsingu paežius
už Frank. J. Noonan ant “Na isz Suvalkų guberues, Vilkalietuvius ir randasi po priežiūra
tional Delegate”. Nominacijos viszkio pavieto ir parapijos,
tes neszanczios loeninyka dva ir dorinu žmogų. Szendien ka Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
ro isz miesto slinko greitai po da ant jo užklupote o asz jin pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant
bus Subatoj:
(og '<>0 isz Kaimo Szelmiu. Lietuva
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
sniegą. Roges inslinko in gir pažinojau norėjau jam atsili- dalis
— Ugnis pasirodė name apleidęs gyveno ne koki laika
svieto, greit ir pigei. parduodam
ant visu linijų ir geležkeliu
ria,
navatnas
nerimastie
apėmė
Stasio Bražaiczio nes trumpam Anglijoj, isz ten atvyko Ame
..DIDELIS..
gyt iszgialbetagyvasti prasziau laivakortes
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
iszdirbam
visokios
rnszies
Rejentalnus Dokumentus ir
loeninyka
dvaro
norints
pats
laike užgesino.
rikon ir czion pragyveno sujus paleistumėt ant luosybes. vedam provas senam
krajui. Kejentelna
papuolė in tokia baime.
Dekavoju jum usz tai szirdin- kancelarija yra rėdoma per valdiszka notara
— Lietuvei turi papratimus virsz 20 metu. Pirmiaus užsi
J. G. Milinucka. Užkviecziam lietuvius ii
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
kiszti savo liežuvius kur ne dirbės pinigo užsidejas buvo
Parengė Liet. S. S. A. Kuo — Martinai važiuok grei- gai, jog manias paklausėte.
bankinius reikalus o persitikrisit, kad
cziau!
tare
in
važnyczia:
—
Ir czionais užbaigė savo ap jusu
reike o ypatingai jago stovi buezerne, nesisekant pamėtė pa 46 isz Mahanoy City, Pa.
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu?
Tasai
klausydamas
pono
už

ir
gyveno
ne
lengvus
darbus
sakymą.
prie baro karczemoje o atejas
Sulosz gražu veikaleli “milijo
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst
Ant razbainyku iszvere tai in Lietuva, galima siusi Paežio Money
kokis žmogelis gere malszei žmogus dirbdamas. Juozas nai vandenije”. Utarninko va- kirto arklius.
Registruotam Laiszke, ar pe>
Ant kart iszszoko isz tanku didele intekme, ba per ilga lai Orderiu,
Ei preso Money Orderi.
stiklą alaus, tuojaus visaip ant pnklause prie dvieju liet, kara 16 Balandžio BoczkaucB. RAGAŽINSKAS
jo pradeda iszrast ir iszjuoki- draugyseziu Szvento Antano ku Saleje West Mahanoy Avė mines aeztuoni vyrai apsigink, ka sėdėjo visi gilei užsimislilave kujeis, peileis ir kirveis. nia, ant galo pradėjo viens su
net. Jago isz to pakiltu musz- ir Olgerdo Uzaru kurios su prasidės 8 valanda vakare
Po Teatruj bus balus ir
MISI GĖRIMAI
Du užlaikė arklus, du mete kitom sznahždetis ir rodavo
tine, tai ponas saluninkas už iszkilme palaidojo.
Prižiūrėti ir padirbti per goriausius
Skrajojanczia
Krasa
(Paczta)
ei
ant
važnycziaus
du
ant
po
I
bz
namu
tapo
nulydėtas
in
tys,
ant
galo
vienas
isz
juju
eit
tai smarkei atsakytu, jago to
darbinikus ka galima gaut. Per ta jus
esat užtikrinti kad gausit gera tavora.
kius “ilgliežuvius” ne apmal- Szv. Kazimiero bažnyczia kur tai yra; katra motere ar mergi no o likusieje greitai ėmėsi ant eiliepe.
Pariitraukit del Velykų, Ruokos Arielkos
szina. Geriause anglikai kal klebonas kun. Kaulakis atpro- na apturės daugiausia atvi- perkratimo rogių ar ne raško — Ar žinai ka Juozai kalbe
partraukta tieisok isz Seno Krajaus
rucziu
tai
aplaikys
puikia
do

naudingo.
jai
jog
tau
razbaininkysta
nu

vijas
želabmiszias
pasakė
pa

ba: “Mind your own busi
S 1.25 ir $1.50 už Buteli.
vana. Muzike bus pirmos kla Ji u vienas isz ju pakele kir
Sziomis dienomis muso tautietis
Atsiuskit man jusu adreso, tai asz
bodo, ir mums davėsi gana in
ness!”
mokslą isz ten nulydėtas in ses. Rengėjai užpraszo visus
B Ragažinskas pargabeno visokiu
jums prisiusiu
mano Kataliogo.
vi
idant
kirst
ponui
in
galva,
ženklus pameskime mes ta ne
gėrimu, Amerikoniszkii ir Importitu.
— Balsuokite už Frank J. Szvento Kryžiaus kapus. Lai ne tik iez Mahanojaus bet
Fit. STRAWINSKAS
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Noonan ant “National Delega ke pamaldų bažnyczia buvo ir iez visu aplinkiniu miestu ir kad eztai isz jojo krutinės ieze- dora amata ir pasilikyme do
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t,
1807 Carson St. S. S. Pittsburgh, Pa.
miesteliu, kadangi labai bue jo balsas užsistebejimo:
rais žmonimis. Esame drūtais
te”. Jisai parems žmonių kan- pilna žmonių.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio,
—
Nustokyte!
tai
mano
ge
malonu
ir
smagu
Lietuviams
vyrais, tai darbo gausime vi
Duokyte dabar orderi o bus jumis
didata ant prezidento, (to 30.) — Philadelphijoj lietuvis
praleisti szi vakarėli.
radejingas kuris man gyvastį sur.
pristatyta in namus,
— Mojaus menesi etos in graboriue yra tiktai vienas A. Ipžanga
Rl'SISZKA
AMERIKONIŠKA
—
LINIJA.
25^. 35^. 500. iszgialbejo. Leiskyte jin tegul
— Gerai! gerai! suszuko vi
-PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREICZl AUSI GAR1.A1VAI—
54-56 N. Main St.,
Pottevilles suda ant iszemimo Uzumeckis 302 Wharton st.
Gailai vai iszeiua kas dvi nedelas taip New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.
Tikietus galima gauti isz keliauja pakajuje.
si
ir
pradėjo
viens
kita
suspau.
PUIKI GAR1.AJVAI: CZAR - KURSK - RUSSIA
Mahanoy City.
ukesiszku popieru 127 apy tai tas ir Juozo laidojimu už anksto pas L.S. S. A.Sanarius.
In Rotterdama 8 Diena? In Libawa 11 Dienu. I ( BriBtv»l tuvel? Kursk,10 Vasario;Lituanla -4.
Tuojaus likos iezpildyta va dinet kaip brolei.
$1B
Treczia Klasa $ ū
Vasario; BirmaO Kovo; Kursk
|lS
Antra
Klasa
$50
| IZ *"
| 23. hovo.
kantai, iezskyrent tuosius ka siėmė. A. a. Juozas Dambraus
Pinna
Klasa
$75
| Apie dauginus dasižlnoalte pas muso agentns arba
le vado o jisai pats paszauke
Ant galo paszauke Juozas:
LIETUVIO KRAUTUVE.
A. E. JOHNSON 4 C0., (Gcperal P.lienger A;l». j 27 Bro.j'.ay, New Yorl<, N.Y.
užsiliko nuo praejto karto.
kas turėjo szeimyna: 4 sūnūs Niekad nenustojo dirbta in poną:
Pas mane galima gauti naujausios
—“Tykekite man jog szedien
Kada
indedat
savo
piningus
— Bjaurus yra tai papra ir 5 dukteris. Isz dukteriu 3
mados laikrodėliu, žiedu, armonikų,
—
Guodotinas
pone!
Tu
man
yra
linksmiausia
diena
mano
in Merchants Banking Trust
skripku, ir visokiu
muzikaliszku
timas vogti ta, kas prie tavęs yra ženotos. Jo motere likosi Co. banka, Mahanoy Citv, pi kitados iszgialbejai gyvastį, o gyvasti, jog nog laiko kada
instrumentu. Geru britvn, drukuoDr. O’Malley’s Spasabas
ne priguli nes da bjauriau yra didžiausiame nubudime, nes ningai niekad nenustoja dirbia. asz tau už tai atsimoku per pristojau in juso kuopa, netu
jamu maszinukiu, albumu fotografi
Iszgydo Tukstanczins Kcnczius nuo
joms historiszku ir malda kningu,
jago beszirdingi vagis pavage keletą mažu sirata t. y. 4 turės Jie uždirba procentą kožna iszgelbejima tavo, duodu tau rėjau niekados atsilsio, niekas
R up t u ros
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
žiedus nuo numirėliu kapu aprūpint. A. a.a Juozas buvo diena Jie jumis dirbę jaigu iez gyvastį už gyvasti. Atsimokė mane ne suramindavo. Dabar
tymais ir dainomis, su drukuotais
eisite
ant
straiku.
Dekite
savo
tuojaus po palaidojimui. Szni- senas apie 48 m.
aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5
jau tau kaip galėjau kitaip turėdamas viltije Dievuje, jog
piningus
in
ezita
banka
ir
patuzinai $1 Perkupcziams 1000 už $6
pukai randasi ant keliu kapi Kitas lietuvis Digris, va
Greitai—Ant Visados— Neperbrangiai.
žudintojas
ne
gali
tau
atsimoužeis
geresnios
dienos
laimes
magiszkos kazyros su kaziromis gal
sakikite savo draugams kad
.Jaigu negali atsilankyt tai raszyk ir tavo
niu o jago suyms vagius tai žiuodamas isz Juozo laidotuvių teip pat padarytu. Tavo pinin ket.
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit
gromata bus laikyta slaptybėje ir at k rei
ir linksmybes.
psime
ant
jos
greita
atvda.
mano
naujo didelio kataliogo, prisiu
rustai nubaus.
namon apsirgo, nugabentas gai jumis padaro prieteliue ir
Ponas norėjo ka toki ižtart — Dabar klaupkime ir pra
T)r-Alex- O’Malley
skite 2c. marke ir aplankysite jin rasi
iSPEt l.l AUSTAS i
Dr.Alex.0’Malley
nes žodžei numirė jam ant lu ezikyme palaiminimo nog Die
kai ir Lt nkiezkai susikalbama ir susiraezoma. i
— Refowiez Bros, turi pui szpitolen nesirgęs numirė. Sa uždirba j umie procentą.
te daugybe naudingu daiktu.
kiaušius ir geriausius siutenue koma kad apaplekasija ana
Naujai iszejo isz spaudos labai rei
pu.
vo ant to naujo kelio.
Balsuokite už
kalinga katalikams knmga ‘Szaltinis|
vaikams. 138 W. Centre St. užgavo.
Nnkeliavo toliaus neisztar Atsiklaupus visi melde kar
su puikiais apdarais kasztuoja $2.
Frank J. Noonan damas ne žodi, dekavodamas sztai Dievo gal pirma karta sa
(T r)
Kreipkitės ant sziuo adresu:
Ant
“
National
Delegate.
— Philadelphijoj tarpe apie
vo gyvastije.
Dievui už ižgialbejima.
— Del gerai velijencziu
Iez Mahanoy City
poros biznierių invyko nesusi Demokratas.
W. WAIDELIS
*
*
*
ypatų, kurie prisiuntė gerus
MOKYKLA SZOKIU. Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 112 Grand Street Brooklyn, N Y
Balsuokite už
velinimus ir dovaneles ant Ve pratimai, tam ne dyvas, nes
Waltz.
Two-Step
Side
Step,
BamŽudintojai tuojaus nusidavė
Dance, Buck& Wing, Irish Jig Clog, Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
lykų redakcije siuncze ezir- gyvenant pasitaiko visaip, bet
Spanish Waltz ir 96kitokius.
in savo abaza. Tenais pradėjo
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio T7 A 0TTClC NewjorkoTactnviszkoj
kad
isz
to
daleidžia
naudotis
dinga acziu.
Prof. Julius, 2124S. HalstedSt; Chicago, III.
-1 2xrxlVlkJO*Kolonijoj da randasi
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
Teipgi visokiu
•laiigl'arinii ant panla
žydams, tai jau nepatogu. Jei ANT LEGISLATOR!AUS vienbalsei klausynet Juozo
vimo. Daug Lietuviu
— Szita sereda, atsibus kon gu susipyksta labiausei tarp
Pirmo Distrikto.
kas tai do ponas ir kaip jisai
26 Metas Senas Lalkrasztis
gatavu Szlebiu, Andaroku, .lekiu ir t. t. Puiku szlebukiu
jau apsipirko ir dar
gerai
gyvena.
ferencije terp anglekasiu o saves žydai, jie neįsileidžia isz Demokratas. Isz Mahanoy City, Pa. iszgialbejo jam gyvasti.
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
50 Akieriu už $800
kumpanu Filadelfijoj. Badai ju pasinaudot svetimtauezius
8<»
Akieriu
už $21(10
— Tuojaus ju m pasakysiu
Lgcl’as ir.ua dirba Lietuvaites.
Parsiduoda Farma.
iszeina kas Sereda- Brooklyn, N. Y.
100 Akieriu už $2000
ketina susitaikyt pasekmingai niekados, o mus brolužėliai,
Bus
tai
szeszi
metai
adgalios,
135
Akieriu
už $2000
Puiki farma Roaring Creek,
122 W. Center Str.
“Vienybe Lietuvninku” didelio
Visos Farmos su reikalingais budinkais. Yra
ant naudos anglekasiu.
mat nepaiso.
12 miliu nog Shenandoah, turi kaip pas jin buvau už berną formato 12 puslapi), talpina moksliMshanov City, Ps visokiu, pigiu ir brangiu. Apie (langiaus
raszykite prisiusdami marke ant atbukimo,
,eiles, feljetonus nau
— Frank J. Noonan yra
Vienas Philadelphijoj ant 80 akieriu 20 akieriu girrioe, Viena karta iszsiunte mane in szkusstraipnius
ant adreso.
jausias
žinias
isz
visos
pasaulės,
kandidatas ant “National De So. 2nd st. sztorninkas žydas, teipgi 150 obuoliu medžiu vien miestą su reikalu, o pats isze- daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir
TAVI?' 4 I
Jaigu not i gauti gera Ilk. ank-o pripildinta
George Kleek, Poolvllle. N.Y,
L J I I\ L
igold filletl j ziegoi-eli su gvarancija ant 20m.
legate”. Jisai yra gymias Ma- juk turi puse lietuviszku bobų obuolei atnesza $500 ant meto. jo pasivaikszcziof tuom kelti paezios Lietuvos savu korespondentu
tai
raszykite
pamus
o
dasižiuosite
kaip
Gera stuba ir didelis tvartas ka ir asz ėjau.
“Vienybe Lietuvninku” buvo
'
lengvai ta galima padaryti. Iszriszkite sziia
hanojuje. Balsuokite už ji. (og kostumierku, ar-gitai patogu?
Parsiduos neperbrangiai arba Kelei vede per laukus o vie visu pirmeiviszku organizacijų organu
pozeli, tai yra, imkite numerius isz pirmo
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Icngelio ir sudekite antroj langelije, teip kad
— Jaiįju pirksite nauja pa Tame kraszte, juk yra ikvalei atsiduos už namus. Atsiszauki
skaitant isz visu pusti iszeitu ligiai 15.
Koliekos ir Sužiesliejai
vasarini siutą tai pas Refowiez sztorninku lietuviu, o tūlos te arba raezykite ant adreso. noje vietoje, radosi upelukas Pernai 10d. Vasario sukako 25 metu
Prisiuskite iszriszimu mumis, jaigu bus gerai
kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei—
—
sudėta tada gausite kreditava czeki ant $25,
gana
gilus.
Vos
užėjau
ant
Bros galima pirkti už $3 lig $5 lietuvos dedienee, nei kurap
Jos. Bendrink
dome dideli žingeidi) Jubilojilli
katras bns geras del nupirkimo vieno ziegorelio, lencugelio ir kompaso isz muso
Skaitykit!!
pigiau negu Kitur 138 W. Cen kos ant pelu pas žydus skver (t) j)
tiltelio, ksd sztai tas sulužo ir numeri, kuris liks tik istoriszku
katalogo. Atsiųskite marke ant nusiuntimo kasztu.
Adresavokite:
Pottsville, Pa.
tre St.
i
(^ p
atminimu,
nes
pirmas
da
Lietuviszku
inpuolau in vandeni. Netnoke
esu Lietuviszkas Advokatas
IRVING WATCH COMPANY, TEMPNLfwcv°o&. vDEPT-’• priimuAszProvas
bėsi ir gana.
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant
isz Visu Krasztu už
jau plaukt o trumpam laike metu
Parsiduoda
Farma.
■SflanBaKOfflDnflEBEffiKfflHEaBQESffiBBBSMQEnKmMBnMMBHI
užsimokės
$2.
gaus
ta
numeri,
Ant pardavimo.
( Mai nose
apleido mane pajėgos ir prade kaipo dovana.
— Philadelphijoje per du
Turi
132
margu
žemes,
susi

Parsiduoda farma su budinKollestras Dibrikonse
nedeldienius buvo laikomos deda isz 18 margu puikios jau ekenst. Tada surykau
Rrangns Lietuviai
I Ant Geležinkeliu ai ha
kais ir sodas, gera žeme, prie prakalbos. Kovo 24 buvo pra girios o reszta dirbama žeme. “Gialbekite!”
Metams : : $2.00.
“VIENYBES
( Treinu.
upiu ir ežeru, parsiduos pigei, kalbos Richmond pusei Lietu- Vandens užtektinai geras Taja valandėlė paregėjau LIETUVNINKU" Pusei Metu $1.00.
Vartojau Provas už Koliestvas per
Pittsburgh
r
kas nori gera farma ir linKsUžrubežin
$3.00.
tvartas ir sodas. Visa žeme ap poną, kuris be užsimislinimo Prenumerata
daugeli metu. Szaukites pas mane
(’ZEVERIKUS
mai gyvent raszykit ant adre viszkoj salėj. Kalbėjo T. As- tverta
katrie esate sužeistais, busit kantanti,
tvoroms. Du arklei,
...lit...
Užsiraszyti galima visada
Aplinkinėj.
szoko
in
vandeni
ir
isztrauke
tramskae,
Živatkauskas
ir
Sta
tukstanczins Provu vartojau, kurie
so:
( gg o;)
karves ir visos prietaisos koki
buvo pražudė rankas ar kojas, praneeuleviczius. Kovo 31 South tik yra reikalingi prie gaspa- mane. Už minutėlės daugiau
Ben. Diokas.
I’ianeszii kad aš uždėjau Didžiause Drapanų szu jogei žmones su didelėm kolteKas
nori
gaut
tik
Krautuve
del
Vyriu
ir
Moterių,
senem
ir
pusei New Academy salėj kal dorystes. Farma [parsiduos butau prigeriąs, su aezaromis
galidesetkus
tukstaneziu
Irons Mieli.
jaunėm, už tai kvieczin visus Lietuvius ir stvom
JIBILEJ1M NUMERI
tik už 28 szimtus doleriu o dekvojau ponui už iszgialbejiBet Kompanijų szunelai
bėjo Dr. J. Szlupas.
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis iszgrait.
prisius k 10c. markėmis, o tuoj gausi
patarnausu. Tiems ka atvažuoja isz aplin už kelis desetkus dorielu sumulkinn.
Pajeszkojimas.
GAUSITE
Paprasta numeri peržiureiimui
Senas Kapsas. gyvulei ir prietaisos parsiduos ma mano gyvasties po kokiam
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig Apznaiminti Lietuvius kad Kompanes
Vargoninikas nevedes 24 m.
atskirum kaip kas norės. Szita laikui užmirszau apie tai, jog
75c. tiems ka pirks tavora už $20 arba dausiunoziame dovanai, raszik toi.
TIK
giaus,
o kairie gyvena Pittsburge ir pirks samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
senumo geras muzikantas teip
Užsiraszant "VIENYBE LIETUVNINKU ”
GERIAUSIUS
Minersville, Pa.— Mubz- farma randasi prie plataus esmių dėkingas jam už isz reikia
t n voro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. save apsigarsitu ir jus Provas priimtu
siųst prenumerata (Money)
gi giedorius, gali vesti cho tineje kuri atsibuvo 19 Vasa kelio lig miesto ir stacija ran
Tavoras
yra visas naujas ir naujausios ir tuom tik tiasia ir vilkina liki laikas
A l’SA VIJII’S.
mados už neperbrangia preke, per szitus tris skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
ra ant keturiu balsu ir grego rio karczemoje pas Markevi- dasi 3 milos tolumo. Parsiduo gialbejima mano gyvasties, ir Order ar Registruotu laiszku pinigaimenesius 25c. ant kožno dolerio pigiau.
Viena Preke Visem!
Rodą uždyka duodu ant
St’oniszkai, jieszko vietos, mel cziu ir likos vienas sužeistas, da pigei, už tai kad locninikas pradėjau vest paleistuvinga gy ant vardo leidėjo szituom adresu
Galite pas mano orderuoti Szlubiniu Žiedu negali.
Paszykit pas
czisto aukso ir iszduodu raszy t a gvararnija pnsiuntimo markes.
žiu laiszkus siusti ant adreso: ana diena mire Pottsvilles li- yra labai senas žmogus. Raszy venima jog turėjo mane nog
o nebusite apgautais.
Neužmirszkite Advokatą Jankaus, po szuom adreso:
COYLES’
darbo
atstatyt.
kite
tuojaus
ant
adreso,
(dy)
Leon Wassowski.
110 W. CENTRE UL., numern ir ulyczia. Viso giaro velijantis,
fonbuti. Dabar visi kaltininTada negalėdamas surast
120-124 Grand Street
John Kvietkus Box 158
O VAMYAIIC P.O. Boi 181.
MAHANOY CITY
774 S. 3rd. St.
ai turės atsakyti už žudineta
■ O, lANKAUd Indliiiifdlijol,
« I .! t. I J
1
Brooklyn, N. Y.
Brookfield, Madison Co. N.Y. teip greitai darbo pristojau
Philadelphia Pa. atejuanezem gude.
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