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.oliekos ir SuaesliįĮ
Skaitykit!!
Asz esu Lietuvišku lira
■rimu Proves isz Visu Kiaz,

Iilitsiiis
“
“
__
Ant Uffiahn!
HT

(Traian.

artojau Provas už Kolai r

augeli metu. Smkita pu z
atrie esate sužeistais, bosiins

ukstanezius Provu nrtojąb
>uvo pražudė raukas u kojaps
zu jogei žmones su didek: te

galidesetkus tėtan

stvom

Bet Kompanijų nk

szgrait.

terp apszviestu žmonių o atsi
liepi kaip peleda. Kaip rodos
mažai tokiu perkun-vaikiu
Amerika? gana smarkei ap
Amerike randasi.
sisuko ant isznaikinimo anarKas lauke geru laiku, tas ne
kištu. Anarkistai patis užtrau
iszmaitys ne paczios ne vaiku.
kė ant saves neapikanta, per
staigu subruzdejima ne kuriu
Isz “Dzūkelio” pleperietes
ypatų. Kaip jau žinoma, jog
“
Vilteje
” ajszkei pasirodo kad
visi anarkistai, socialistai ir
revolucijonierei paejna isz pa jojo smegenys yra persemtos
Tik
laimintos Rosijos, tai ir del vien tik “cicilizmu.”
Goldateino
filozofije
jam
dure
geru atejviu daro dydeles
kliutes. Jagu tik katras isz in akis— daugiau nieko ne
atejviu Lietuvys, Lenkas, Prū mato.— “Lingua ėst indicium
sas ar kitos tautos ne apsiejna animi.” Gaila laikrasztije vie
žmoniszkai, tai už mažiause tos ant vedimo tolimesniu
prasižengimą buna nusiunstas “džisputu su džiukeliu.”
in Europa isz kur pribuvo.
Daugelis merginu isz pra
Del to-gi Lietuvei mandagei turi sziezionai užsilaikyt, džių geidže apsivesti su mili
kad ne butu palaikyti už anar- jonierium o ant galo užbaigė,
kistus ir kaipo tokie ne butu skalbimu drapanų kitiems
iszvaryti isz Ameriko. Szeip ydant iezmaityt taji, su kukalbėkime, teip kalbėkime ge riuom apsivedė.

KAS GIRDĖT?

iuteroNo.L...........
iutero No.l.,„ ............

ro Amerike ne bus. Lietuvei
turi laikytis czionaitiniu tiesu,
malszei sėdėt, Dieva milet ir
paezeduma laikyt.
Tūlas vyrukas isz Szenado-__į kurio pati prigulėjo in
kokia tai bobiszka draugyste,
buvo nusidavus ant mitingo.
Boba iezejdama isz namu, pa
liko po apgloba kudyki savo
vyrui; sūnelis tame laike sir
guliavo ant dantuku. Vos pa
ti iezejo, kudykis pradėjo ne
rimaut ir teip blaut, jog tęva
invare in pasiutima. Kada jau
jokios rodos ne buvo, apsupo
in ezilta kaldra, nuėjo in sale
mitingu, per paszalines duris
inejo, padėjo paozei kudyki
ant keliu ir tarė: “Paymk ta
netikėli, ba jau man daede lig
gyvui kaului!”
O-gi buvo kalbu visokiu
per kėlės dienas.

už kelia desetkus dorieh

Apznaiminu Lietuvius hd EicjtB
samdo Lietuvius ne Adrokuti L

save apsigareituir jus Pronspis
ir tuom lik tiasia ir vilkiu Eb Ina
skundimo iszsibaige ir dusai O
negali.
Rodauždyka dailiai
prisiuntimo markes.
Advokatą Jankaus, posncBiis

b.»ic
No. 6.
NoĖpiikitį u
Batelio

Ch’cage tūlas dvasiszkas
kalbėjo bažnyczioje, jog katra
mergina ne moka vyrt, piragaiezius ir duona kept ir užlaikyt namo, neprivalo teket
už vyro. — O ka daryt su tokiu vyru, kuris ne moka pasi
rupyt del moteres isz ko virt
valgi ?

Steite Georgia Jamesas Par
parsineszt goreziu
guzutes isz aptiekos (ten karczemu nesiranda) del savo
“serganezios paczios.” Kada
paeziule sugrižo namon tai
vyrui buvo reikalingas dakta
ras— kada su juom pabaigė
“gydimą.”

lOMHItillIS M sons nuėjo
Geriausi Aritfl
Miatt.

Tempsi*
knuprisa

prialiikK^
orderio

LIETUVIO KBAH1" Isz visur duodasi girdėt kad
__“: „ viršutinei
fabrikai jau galop
Milanas ViengMcri
•
Tariu na ui ggarbe
“-r- j pradėjo judėt ir darbininkus
kad, užtaikau knato"
» 5Pr'ym’net’katrie buvo praszalpuif
risokiu terore.
.
panti naujausios and® ■' J;inti.
1
Daugelis anglekasiu va
,,
Žiedą, tFltiuoje prie virszutiniu fabriku
> katras aplaiko koki darba,
ai ne nem'slina sugrįžt adgalos
n kasiklas dirbti kaip mulas
r tai dydeliam pavojuje. GeC'tNti Istetial’ ■ .. j,■ai daro.
■ W

pasiskaitymais

j p- j Ne rugokyte, jago del katrų
aiW^i laikrasztis likos sulaikytas, nes
^^nes laikomės nauju pacztiniu
ieeu, jog ant bargo ne vale

n

si£ite2o.narkeinpM>73"nuntinet nevienam laikrasztelp»» iltagjbe f"““F >zi0. Jagu jau katrie ne ap-

^jįiik^ aikote, tai meldžeme atnauyt
> velei sveiki skaitysite.

patnokiMksipg»«‘lur

pirkimus utsao,®!0' .

Vienas isz filozofu isz pergadynių, iezkalba
nums, buk ‘ Saule” ne duoda
kanaus peno ir neprižadineja
ojiezko gyvenimo ant szios
szaru pakalnes kaip tai priada socialistai— del dykauoniu. O vaike, vaike! In
a tu o ir visi Lietuvei iszroytu, jago sugrįžtu laikai ko
de
ii buvo už Gedimino! Da ir
abar gyvendamas Brooklyne

w.wadjFrnniniu
|H Oriui

Ūetūiisikas

szipmciioiu^1 1

linija m

ia. V|
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Metas XXIV

neszposas nuvažiuot in kita
Atejnanti kare teip Francuzijos o Moroko.
miestą su tuszcziu visiszkai
keszeniumi, o juk tokiu sveIszligos priymtos. Pradės
ežiu niekas su noru ne laukia. Bedarbe užsibaigė.
Tokia atsitikimai padaro net
dirbt gal seredo.
® Pavojingos manevros.
kai kur apmauda, nes atvažePetersburgas. — Kariszkas
ves žmogus netikėtai reikalau
ministeris apgarsino, buk pa
ja pagelbos nei isz Unijų in
skutiniuose manervuose 42 ka
kurias priklauso ar nepri
reivei likos sužeistais armotiklauso.
neis szuveis, o priežastis buvo
Anglekasiai kai kur iezgirsta, kad peksztininkai ėjo pneta net nemalonius atsiliepimus
szais armotas.
kaip ne sako: “Jus straikavot
anuomet per 6 menesius, jus
Ižgujimas žydu.
laimejot auksztesnia mokesti,
Petersburgas. — Isz paliepi
o mes žmones kiti ne anglekamo ministerio viduriniu reika
sei, turim užmokėt ne tiktai
lu, bus ižguitais 3000 židiszku
už nuotrotas laike straiku, bet
szeimyniu isz grodnaus guber
ir už jusu padidintas mokestis.
tas.
nijos.
Atmokam mes pakeltaje mus
preke už tona anglių. Dabar
Persekiojimui.
jus anglekasei vėl reikalaujat
Pasmerktas
metams tvirto
da padidinimo mokesties, vėl
ves
profesorius
Kolomeicevas
kad mums visiems anglies pa
Labai daug triukszmo pridarė
kiltu preke. Jus pats nežinot
atsitikimas Leno aukso kasyk
Pagal laikraszcziu praneszi- ko jieszkot, ir kada bus gana.’
lose, kur streikuojanezius dar
Girdėdamas
anglekasys
bemus, tai Finai isz tėvynės savo
bininkus kareiviai szaude, isz
darbelis
sziokius
nuo
žmonių
sziuos metuos in Amerika dau
kuriu 107 krito ant vietos, 84
ginasi skaitlingai teip, kaip prikaisziojimus su szunka —
mirė nuo skaudžiu žaiždu ir
niekad to ne buvo. Menama “Velniai žino ko tie mus va
210 sužeistu dar serga. Priguy
dai
dabar
jieszko.
Mes
neži

kad tai del stokavimo žemes,
lincziu prie daszmakcutiun
bet greitesne tai priežastie gali nom nieko.”
partijos 94 kaltinamųjų iezteiNe visados straikieriu jieszbut ūmas ta tauta valdžios
sinti,
4 pasmerkti katargon,
persekiojimas ir priespauda kinys geras radinys. Pirmiaue
26 — iszsziuntimui, 21 —
Unijos turi turėt gera'prisiren
veja tuos žmones lauk.
tvirtoven. Isz grižtanezio in
Lietuviai teip pat pasiszoke- gimą, turėt kapitula ant kokiu
Rusija raszytojo Merežkovsdami savo pajiegas isz tėvynės 6 menesiu užsilaikymui, tuo
Ne senei gyverrtojai Fezo pakylo prieszais Francuzus
kio buvo atimtas pasienines
met
kas
kitas
su
straikavimu.
Amerikon nesza naudai Amenužudindami
kareivis ir civiliszkas ypatas,
o židus baisei
sargybos neužbaigto romano
rikoniszku begomieriu nepai Darbininkai laike darbymetes,
kankino.
Labijause
buvo
indukia
Morokiszkos
moteres
kurios
rankrasztis.
Wilkes-Barre, Pa. — Pasekmingai užsibaigė konvencije “Aleksandras”
sydami ne prasergejimu kad ne nemieli ja prigulei prie Uni
pervirezino vyrus. Randas ir tenais nusiuntė daugybe vaisko
Peterburge
uždaryta
darbinin

Amerika jau ne senoviszka. jų, o kaip straikas, tai anot anglekasiu praejta subata. Iszligas priėmė 324 balsais daugiau
ku klubas. Revizorius senato ant apmalszinimo pasikeleliu. Moroko yra po apgloba FrauAna czetverga in Philadelp- pasakos— jak trwoga to do prieszais 61 kurie balsavo idant ne sutikt ant paduotu iszligu.
rius Medem patraukia teismo cuziszko rando.
hios Porta tiktai vienas laivas Boga. Saugok Die nuo darbi Bet aeziu Dievui radosi iszmiutingeSniu gaivu kuriuos per
atsakomybėn
daugiau 150 žmo
atgabeno 300 lietuviu. Lietu ninku neapsižiūrėjimo, kada- kalbėjo užsikietejusius ir ant galo likos užbaigta bedarbe kuri
Kiduliai.
niu;
vis
daugiau
augsztesnes
gi
patis
neapsižiuri,
tai
—
Ani
traukėsi per septines nedelias.
viai in Amerika strimagalSuv.
gub.
Turbut niekur ne
Svvięty Bože, nic niepomože.
Virezininkai unijos, toliaus nutarė idant visi repersmonai kilmes valdininku Nubausta
viauja jau ne tiek del valdžios
ra tokiu nedoru žmonių, kaip
piniginėmis
bausmėmis
18
lai

Rietavas.
ir kiti ejtu in darba panedelije parengt kasiklas o anglekapersekiojimo, kiek del dievu
kraszcziu už negeistinus val
Lietuvoje szi meta paroda siams paliepė ejti in darba seredoje.
Kauno gub. Pas mus atsi pas mus. Nedorėliai uždege
ko dolerio pasigavimo, bet
rengiama gana daug isz ko
buvo labai retos vestuves. Mo ūkininko Mankaus namus ir
Kompanijos bet tvirtina, jog kasiklos ne yra geram pade džiai rasztus.
czion doleris gana apsukrus
galime numanytie, kad ten jime, ydant anglekasei sugrįžtu prie darbo o kada isz tikrųjų
tiejus Tamoszautskas, vyras sudegino visas trobas su gyvu
kad labai sunku jin pasigaut.
Jago suvalgys žydelkos 105 metu, vede Ona Samaity- hais bei padarais, tik liko
lietuviai stoja ne seniai su ran pradės dirbti tai sunku inspeti.
Jaunas tas svietas czion gei
komis liuosesnemis, strimagal
szirdi tai turės veiniszka te, moteriszke 75 metu Jauna kietis... Be to dar Mankue bu
džia pasigaut doleri, o tuomi
viais prie visko griebėsi, o su
vedys Tamaszauskas užsiima vo kryžių savo lauke pastatęs,
Fetkeviczius aplaike 8
galybe. •
tarpu ji pasigauna su pajiega
tai nedorėliai ta kryžių iszverlaiku ten žmones iszsitobulins
metus o Stepanaviczius
Kokis tai kaimuotis isz kai ukes darbais, yra sveikas ir ga te ir nuvilko in panemuni. Mu
dolerio palaikytojai.
visame, ir bus lygus su žmo
11 metu in kalėjimą. mo Kostovicu, geide labai in na stiprus Atminti, regėjimą, su žmonių tamsumas ir fana
nėmis kitu szaliu kur nuo Be “Stebuklingas”
girdėjimą ir kitus pajautimus
Lenku Związkowcu aukszPottsville, Pa.— Praejta ne gyti dydele galybe, kuri susili
tizmas didžiausias; delei to jie
niaus jau apszvieta pražydus.
padauginimas pinigu. delia užsibaigė du teismai už gintu su galybia velnio. Susi turi dar gerai veikiau ežius. pats vargeta ir kitus vargina.
tesne mokykla prasidės Rug
Jis dalyvavęs net lenku sumisėjo menesij. Dabar Związko
Chicago.— Aleksandras Pas žudinsta kurias papilde lietu tiktas karta su kokia tai “raga szimuose 1831 m. ir daugel ka
Iszeinans Chicagoj dvimeSmulkios žinutes.
na” dažinojo nuo josios, jago
organe “Zgodoj” eina pagar
nesinis lietuviszkas anarchis- sen, geide stebuklingai padau- vei. Juozas Petkevicziue kuris
moka apsakinėti isz tu laiku
suvalgys
židelkos
szirdi
tai
ap

sinimai koki bus studentu
— Ant svieto randasi apie
tiszkas laikrasztis “Laisvoji gint savo piningus nes ir tieje nužudė Petra Kluczinska su
turės velniezka galybia Per atsitikimu.
priėmimo ton mokyklon eg
88 milijonu Prusu, isz to skai
žmonija” nežine prie ko lie dingo stebuklingu budu. Ra plita Szenadori aplaike 8 me
kelioleka nedeliu jeszkojo ži
zaminai. Prie tos mokyklos
tlio arti 11 milijonu gi vena
tuvius prirengineja? Anar ganius kuris prižadėjo padau- tus kalėjimo ir $100 bausmes.
diszkos szirdies ir apie tai už
Alotai.
bus skyrius Prieglaudos sene
Antanas
Stepanaviczius
ku

Amerike.
chistai, žinome kad ant gyvas gint jam piningus skaitlije $1,liu Zwmzkowcu ne galincziu
Ukmerg. pav. Kauno gub.
ris nužudė ealuninka Szveda minė vietiniam kromininkui
— Anglija aplaiko naujo
ties didžiūnu žvejoja, o tarpe
dirbt, arba kolieku. Pirkimas
Be teismo gavo 20 parų: ka aukso kas menesi isz Afrikos
180 buvo tai Abrahomas isz New Filadelphia likos nu kuris pasakė kaimuoeziui kad
lietuviu didžiūnu visiszkai nė
jisai parduos savo Sore ant lėjimo Ukmergės kariumenes
to namo kasztavo 175 tukstanvertes ant 2 milijonu doleriu o
ra, ka toki anarchistai tarp Frank. Sztai.ka Passenas kal baustas ant 11 metu kalėjimu,
czius.
tojo mieriaus už 300 rubliu, virszininkas nubaudė pagrižusi
ant 7 milijonu doleriu verte
lietuviu gales veikt? Piemniai bėjo sudžiui: “Frank paėmė užmokėti (kasztus teismo ir
nes ir teip gal neužilgio mirs isz kariumenes valstieti Alotu
isz Australijos.
gali būti talkininkais lietuvisz- tris bumaszkas po doleri, pa $100 bausmes. Jago gerai apsi
ba jau sena. Giszeftas likos vai vargonininką. P. Szuki
Lietuviszku
laikraszcziu
ejs
kalėjime
tai
bausme
susima

— Suv. Valsti, randasi 78
ku ciciliku panaikinimui lie- merkino vandenije o indejas
heroikai nesilpsta, kerszyjanužbaigtas su pagialba keloms vien už tai, kad pastarasis, pa
tukstaneziu pacztu, Prūsuose
tuviszku buržuju kurios cici- in /‘stebuklinga” maszinukia, žins ant pus-szeszto meto. Subonkoms guzutes.
czios szalininkystes redakto
grįžęs sirgdamas isz tolimo ira 45,623 o Anglijoi 22,400.
likai maloni isz paezakniu pa paspaude gužikeli ir isz maszi dže Bechlis skaitydamas vyroriai ir pagelbininkai drapsto
Kaukazo, ne patsai, ale per
Visa
ta
kalba
girdėjo
duktė
ka
Stepanavicziui
kalbėjo:
— Giliause kasikla aukso
naikint.
skrepliais vieni kitiems in
nukes pradėjo piltis dūmai. “Esi gilukningu žmogum. Ja re 12 metu senumo, kuri tuo savo seniūną nusiuntė val- randasi arti miestelio Bendigo
akis, priekabiu pasiraitoja
asz butau ant tosios džiures pranesze motinai o motina da szcziun dokumentą jo sugrįži Australijoi. Szaftas turi 3,900
ATSAKYMAI. Kada durnai prasisklaidė ma- go
rankoves tik vis jieszko ir
szinoje rado penkis dolerius. ir apsvarstines gerai visa žu vė žine palicijei o kuri pradėjo mo. Vis tai aiszku, kad alotisz pėdu gilumo.
jieszko; suklupimas vieni kitu
dinsta, tai butau tave apkalti sznipinejima ir pradėjo nakti kiai turi “atsakanezius” virVV. G. Portland, Conn. —
Nuėjau tada in banka, isztrau nęs daugiau.”
* Francije pargabena apie
skaito ir priskaito; ir mislija 1. ) Bemokslei turės raezyti kė
mis serget narna. Paženklin szaiti su rasztininku. Grižtan 170 tonu žmogiszku plauku
kiau visus savo piningus $1,tos szalininkystes kad tai žmo lės ejlutes ir skaityt isz konste
tam laike atėjo nakties laike tieji kareiviai bukite atsargus kas metas, 100 tonu atejna isz
180 ir padaviau Frankui idant
Laike dydelu szalcziu kunijai tas viskas apetitiszkai tucijios Suv. Steitu kuri bus
taja stebuklinga operacija pa- ningas kalba pomoksla apie su peilu ir su pagialba žido turėdami tokius valscziaus po Kinu.
patinka.
atspaudyta visokiuose kalbose.
nus kaip alotiszkiai. Czia nuo
antrytu. Indejus piningus in pekla tvirtindamas, buk te- ėmėsi prie darbo,
* Anglijoi randasi 200,000
ju priguli virszininkui pranesz
Li'tuviszkoji žmonija in ta 2. ) Jago randas persekioja ypa maszinukia pradėjo ejti durnai
Jau
nelaiminga
motere
ra

darbininku kurie tuji užsiemi
nais labai szalta. Po pamoks
ti P. Szukis padavė skunda in
viską žiuri ir, palingavus gal tas del tikėjimo ne duodamas jog pripildė visa kambarį. Ka
ma ant paczto, terp tu yra
lui užklausė jo tūlas parapi- dosi arti mirties, jau peilis ra
gubernijos kariumenes valdy
vomis, prilygina tokius be- luosybes garbinimo Dievo pa da jau durnai iszniko, teip-gi
dosi
prie
szirdies,
kad
sztai
50,000 moterių.
jonas, del ko teip kalbėjo, jog
perstoliszkus hercikus prie ne- gal juju tikėjimą tai tokiems iszniko ir Frankas su mano pi szaltis dydelis randasi peklo inpuole palicije kuri in laika ba. Isz tokiu savo “darbeliu”
* Vokietijoi kas metas isz
dabrendusio žygevimo su jiesz- ne bus uždrausta. 3.) Teip ga ningais o kada atidariau maszi je. O kuningas jam teip atsa užbėgo žudinsta. Žida ir kro- jie nepasidžiaugs!...
dirba suvirszum 3 000,000,000
li, be žinios vieno kito, jago ne
kiniu nežinaneziu ko.
nukia radau joje tik $21.”— ke: Jago butau kalbejas, kad mininka uždare kalėjime.
alaveliu.
susitaikys ant poduotu iszligu.
Pabirže.
Passenas apskundė Franka už ten yra sziluma, tai mano pa* Szakatake, Meksike, lai
Sziuomi laiku kada kietose S. K, Cleveland. — Gaila apgavista nes atejteje bus isz- rapijonai butu in ten begia
Kauno gub. Pas mus labai ke kasimo fundamento ant
Trumpi Telegramai reikalinga mokykla, bet nors bažnyczios darbinykai užtyko
anglise pasipynė darbininkams kad tamista ne moki skaityti mintingesnis.
sisiszildyt.
darbo perstolis, pasipylė tu Lietuviszkai.
Velintumem
valdžia duoda tam tikslui 2100 geležine skrine, kurioje rado
§ Rimas. — Jenerolas Ame
si visokiu auksiniu brangeny
darbininku ne mažai in kitus ydant nors truputi pradėtum
rub., negalima insitaisyti mo
— Ka sakisi tamistas.
biu no XIII szimtmeczio.
gilo privertė turkiszka garnizo
miestus, vieni su savimi da tu mokintis o toliaus ejtu leng Vagei apiplesze truki,
— Persipraszau, ar laikais
kyklos, nes niekas neduoda
* Vienatinis karalus kuris
na
ant
salos
Rhodes
ant
pasida
ri centu, kiti-gi anglekasiai viau. Kožna pradže sunki. Ant
vavo 8150,000 kas pas jus nepaeikori?
mokyklos pastatymui žemes nerūko ne pipkes ne cigaru
vimo.
leidžiasi svetur led turėdami tamistos klausimo atsakome
New Orleans, La.— Du už
— (J-gikas tav po velniu,
gabalėlio. Viso miesteli ir baž- yra karalus Partugalijos.
gelžkelio tikieta, ir pasiekia angliszkai pagal juso norą. simaskave vagis sulaikė pasa- su tokiu klausimui
§ St. Marys, Pa. — Czio- nyczios žeme priguli klebonui
bent miestą, skaudžiai sube- “Sermons should be plain ad žierini truki ant New Orleane
Petras in Joną. — Tik vire— Mat asz esmių reporteriu nais likos parduotas buszelis Rumszevicziui, kuris neduoda
davoja ant savo likimo, net ir apted to the capacity of the & Northeastern geležkelio, isz no gažietos tai jeszkau svarbiu
li
tas
Svaigulu Mikas, kai tik
ir
nenori
duoti
ne
gabalėlio
že
nauju bulviu už $360.
praszo gelbet nes alkani. Kaip hearers, without ever being nesze su dinamitu geležine sze žinių.
mes mokyklai. Bet mes, tai in klasas nuveži, tai nosi
korespondentai mums in re vulgar. They must be care pa isz kuriuos paėmė 150,000
§ Boston. — Pastoris Cla pabiržiecziai, praszykime ir augeztai pakeli ir visus vadina
dakcija pranesza, tai net gaila fully prepared by the study doleriu, prasiszalino in ginia.
Buvo merga patoga, nes pil rence V. T. Richeson, kuris už net reikalaukime isz derekcijos kamais.
kad tas darbo perstolis buk, of Scripture, Theology, Church Policije leidosi jieszkot plesziJonas: — Tai ve, durniuki
(na piktumo. trucino savo milema ydant ap- kad būtinai susilauktume mo
suteikia darbininku daugumui History and daily meditations ku, bet lig sziam laikui da ne
Merga ir pasiano isz tojo sipacziuot su kita likos elektri kykla, nes be mokyklos —
U-gi jie bus kuningu tai
gana aitrias valandas, juk tai on eternal truths.”
surado.
kaip be saulei szviesos.
(kvailumo. kiuotas panedelio ryta.
del to visus kamais vadina.

DŽIAUGSMAS ANGLEKASIU

Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.

Akivos Žinios isz Lietuvos.

ISZ AMERIKOS,

suma piningu, ragindamas
idant pasistengtu parodit ten
— savo spėkas ir nepamirsztu
eugrižt piie laukiancziu....
Antanui ir kalbėt to nereikejo, kadangi jis ta reikalą
gal geriausiai atjautė, užtikri
no vienog jog savo prižadėji
mą iszpildis.
Motina Antano drauge su
Mariuką palidejo iszkeliaujauti toli už kaimo. Abi verke
gailiai atsisveikindamos jau
nikaiti, kadangi jom abiem jo
buvo gaila netekti. Sena mo
tina, nors gal paežiai sunkiau
buve sKirtis su vienatiniu su
num, ramino mergina, o sunui
davinėjo savo patarimus, kaip
turi svietur giventi, idant neatsitolintu nuo Dievo, nes kas
Dievo iszsižada, tam jau nieks
Tik su taja duktere mano Brigida,
ne būva szventu. Iji savo giNuolatinia turiu bed«,
venime daug praleido datiriKožna diena užsimano automobilu važiuot,
mu, todėl ir davinėjo patiriIr da po deszimtinia duot.
mus sunui tvirtai tikėdama in
’’I
— Kur Brigidoe tėvas?
ju tikribe, in ju branguma,
delei ko, pagal jos persitikriMariuką, buvo duktė turtin rinimo ne galima buvo turėt
Ambasadoris Herrick ir jo pati.
gu gimditoju; tėvas patogos ju už ne svarbius. Mariuką
Kuris
ne senei aplaike, dinsta ambasadoriaus in Parižiu,
ir tikrai doros mergeles buvo girdėdama tuos pamokinimus
ARBA KAS ATSIDUODA PO maluninku.
Francije. Yra tai vienas isz turtingiausiu ypatų visam steite
motinos labai susigraudino,
APVE1ZDA DIEVO, TAS
Antanas su Mariuką given- kad ne galėjo susilaikit nuo Ohajui. Žinoma tik turezei pasilieka ambasadoreis nes turi
NEPRAŽŪSTA.
ižduot daugiau kaip ju alga isznesza.
dami nuo kudikistes drauge, verksmo, senele ramino:
buvo kaip brolis su sesutia ir
— Neverkk mano duktė,
I.
lia, iszsižadejo jos, bėt tike vo liepia guodot savo tęva ir
Saule slinko vakarop ir sa milejosi nekalta broliszka mei Dievas saugos ji nuo nelaimiu
jo, kad jau jis jai kaipi kad motina, reikes jai ju klausit ir
lia,
kuri
su
laiku
pradėjo
perir
piktu
žmonių,
jei
tik
rūpin

vo aukso spinduliais puosze
pražuvęs, nes jei ilgai nesu pildit ju norą....
kaipi kad deimantais iszkaiszi- sikeitinet in ta meile, kuri ri- sis vengt anų.
griž, tėvas privers ja teket usz
Juozas, viriausias sūnūs vai
sza
dvi
duszias,
kuri
isz
dvie

Palaiminus
sunu,
atsisvei

tas baltas kepurias debesius
kito — ko dora mergele ne to isz to pat kaimo, pasidabo
ju
ypatų
daro
viena
buiti
vie

kino
dar
karta
abidvi
ir
perskiriancziu kalnu, pakoji ku
apsakomai bijojo, kadangi jau jęs mergina apsiskire sau usz
riu stovėjo ramus kaimelis gi- naip jaustanczia, vienaip troksz siskire su iszkeliaujancziu.
te jog negales iszpildit to, ka moteri dukteri maluninko. S-i
tanczia
vieno
sau
linkėjauII.
ventoju, papuosztas maža su
turės prisiegt, kad jos szirdis vo norus apreiezke Mariukes
ežia.
— Ali, milima motinėlė —
auksuotu križiumi bažnitaitia.
negal kito milet, o jeigu pri gimditojams, gavės pirma daGedliva
mergina
nors
gėdi

kalbėjo Mariuką atsilankius
Viename isz to kaimelio
vers — bus amžinai nelaimiu leidimą ant to nuo savo tėvo,
josi
iszreikszt
kam
nors
savo
vien kart pas motina Antano
mažu nameliu giveno naszle
ga. Pažino dabar kad meile kuris nesiprieszino visai tam,
po mirusiam dailidiai, turinti jausmus duszios, atsilankinejo kuria po iszkeliavimui Anta
nors saldi, bet podraug ir pa nes pažinodamas dora nu rgele
vienatini sunu Antana, kurio vienog dažnai pas naszle po no dažnai lanke delei jos sura vojinga, kad ji nevienąm su ir priegtam esant jai dukteria
visokiais
pavidalais.
minimo — kaip esmių nelai
talentas jau nuo pat kūdikis
Antanas labai troszko to at- minga! Žinote, metai jau bai rengia ateiti baisia ir nelaimin maluninko, gnodojamo visoj
tęs rodė, kad reikia tik jam
ga. Iji buvo teip laiminga, aplinkinėj, nemate tame nuže
biski mokslo, idant pasiliktu silankimo, kadangi miledamas giasi kaip Antanėlis iszkelia- kaip nieks kitas, kada mate
minimo savo vardo garbes.
židinezia,
kaip
pavasarije
ro

vo; jau nuo seniai visai neraszo
geru drožlių.
kasdien ji ir turėjo, bet dabar
Maluninkas tikėdamas kad
že,
mergele,
troszko
ja
turėt
gal iszsižadejo ir pamirszo kada pamate, jog veik ji gal
Nelaiminga moteriszke ne
Antanas
iszsižadejo duktes,
tekus viro, kuris apart daili- bent arti saves, girdėt jos sald mus....
ant visados pražudint, jautėsi net nusidžiaugė iszgirdes apie
žius
žodelius,
pasakit
jai
ka
— Nesirūpink, mano duktė
distes uszsiiminejo pravadninvisu nelaimingiausia, jauteji vaito sunaus norą. Netiek
— ramino sena motina — ji paniekinta, apleista.
kistia kalnuose, vienkart griž nore tokio, kas jai patiktu.
džiaugėsi dėlto, kad gauna
Motina Antano, kaipo da- sai sugrižsz. — Esmių tvirta
damas namon pervedes kėliau
Liūdnos jai ir ilgos buvo “puiku žentą” kiek dėlto, kad
tirta
moteriszke
seniai
patemikad Dievas saugos ji nuo prie dienos, tekejo vienuodai nuo pasibaigs duktes besikrimtimai
ninkus, nupuolė nuo uolos ir
uszsimusze — nemažai datire jo ta besimilejima vaiku; džiau puoliu.
bodžiai. Teip praėjo sanvai- ir kanezios, kad isztekejus usz
vargo ir sunkenibiu givenimo. geei iji isz to labai, kadangi
Mergina vienog nenorėjo tęs ir menesiai, o nuo Antano viro, veik pamirsz ana savo isz
pažinojo
gerai
dora
mergele
Szeszetas vaikeliu invairaus
nusiramint ir kalbėjo:
jokio gando nebuvo. JJergina rinktini ir viskas bus gerai.
amžiaus pasimirė ir ilsėjosi ir ne karta svajojo apie lai
—Neuszgincziju jums, bet kaskart daugiau kente, kadan
Mariuką nors^žinojo pirma
drauge su tėvu kapuose amži mingumą savo, kokia butu, žinau kad jau jis iszsižadeje..., gi jau ir tėvas pradėjo plūst jau apie Juozo meile prie jos,
gavus
už
marezia
dora
Mariu

nu miegu miegodami, laisvi
kad atmintu, tai jog atraszitu Antana kaipo vilika ir mati- bet kada apie tai iszgirdo ir
nuo givenimo kartibiu ir var ką.
ir bent žiną apie save duotu, damas liustanezia dukteri Tu nuo savo gimditoju, labai nu
Tėvas Mariukoe, nors galė
gu, liuosi nuo rupescziu; vie
kad sveikas ir givas. Ali, jis štinosi ant jos kad mislija apie budo, kadangi mate neiszvennatiniu smogesiu nelaimingos jo gaut sau žentą turtinga ko buvo toks geras, argi jau atsi ta, kuris ir ji suviliojo. Dare giama savo nelaime.
moteriszkes, vienatiuia viltim kiu nestokavo aplinkinėje, bet maine, ar pikti žmones ji nu jis nekarta pats sau iszmetine
Ju< zas pradėjo dažnai lanki
ir džiaugsmu buvo tad viena matidamae prieiriezima duktes vedė kitu keliu ir privertė pa jimus, kad pats ragino Anta ti ramus tėvo merginos, kuri
prie
gero
jaunikaiezio,
kal

tinis jos sūnūs Antanas, kurie
mirszti mus?
na prie apleidimo namu ir isz venge jo, nes kada tik turėjo
jau buvo suaugusiu ir sveiku bėjo:
Senele ramino glausadama keliavimo in svetima szali.... laisva valandėlė, ipacz vaka
— Laimingumas kūdikio,
jaunikaicziu.
prie savo senos krutinės gal Klausinėdavo prekeju ir ivai rais, kuomet tai Juozas lankė
Vienkart Antanas pribu gimditojams privalo būti visu- va kenezianezios merginos, riu keleiviu apie Antana, ap si, ėjo pas kaiminka naszle,
vo pas motina su linksma brangiausiu. Pininga ir turtą nors ir pati nemažesni skaus raszinedamas jiems iszveiza motina Antano, anai apsakine
naujiena, kad maži daigtai, ko galima pražudit ir vėl susigra- mą jaute savo szirdije, kad mis jaunikaiezio — bet nieks nie jo savo kartibias ir sunkinikius padare atkreipė atida ke žint su pagelba ranku ir pro lijo, jog gal teisibe sako mer ko suraminanezio jam nepasa bias givenimo, o senele ramino
liauninku, kuriuos vede per to, duotu nuo Dievo, bet pra- gina, gal tikrai jis pamirszo ir kė.
ja ir linksmino kaip galėdama
kalnus, o vienas isz anų ragi žudintos laimes sugražint ne iszsižadejo ju patekės in drau
Daugelis pasakojo, kad .Ita pranaszavimu, kad Dievas ban
galima.
—
Tegul
duktė
musu,
no ji prie tolesnio lavinimosi
giste piktu draugu; senele mis lijos kaimuose banda žmogžu- do žmogų ir suteikia jam liud
snicoristej, kalbindamas idant kuriai daveme pažint doribee lijo kad jos szirdies skausmas džiu-pleszikiu, uszpuolineja nasti ir sunkimbias, idant po
pamestu gimtini kaima, kėliau branguma, elgiasi pagal baisa turi but daug didesnis usz mer ant keliauninku ir apipleszine tato geriau atjaustu smagumą
tu in Florencija, kur randasi savo duszios ir szirdies. Žmo ginos, kuriai jug gal atsirast ja, o kas pasiprieszina žudo; džiaugsmo ir suteiktos laimes,
garsinga mokikla to amato, po gui nėra duota valdžia ant to, dar nevienas, kuomet jai jei gal ir Antanas pražuvo, pa kad Dievas doru niekad neap
užveiza tobulo profesoriaus: kad galėtu griaut tai, ka Die žuvo tas vienatinis sūnūs, jau kliuvęs in ju rankas.
leidžia, kad keno szirdis sukad pasimokinęs dar galese- vas per inkveptus in žmogaus nebus kito — bet
stengėsi
risza
meilia tikra neperskirs
Tokios
žinios
padidino
szird
pasilikt ‘-dideliu žmogumi”, szirdi jausmus surėdo; kas el neparodit merginai to savo gėlo Mariukos, tas žinias padi ju niekas ir jei ne sziame tai ki
kurie nereikalaus jieszkot pra- giasi prieszingai, nėra geru skausmo ir neiszreikszt jai sa dino jos kanezias naikinan- tame givenime besimilintie su
givenimui vaistu pravadnin- žmogumi, nes nepildo Dievisz- vo mielių — baisu vien sten czias netik jos viežlivuma, sijungs ir gives amžinai.
kieteje....
Antanas buvo kos valios.
gėsi raminimu merginos sura- linksmumą ir grožibe, bet ir
Tokios kalbos seneles nedaBuvo tad abidvi tos doros
linksmas ir uezsidege jame di
mint ir pati save.
sveikata; su kožna diena pa- leido visai užgest žvaigždei
laimingoms;
dar
lai

szeiminos
delis noras keliaut in Floren
Meile niekad nebūna be jiegos jos silpnėjo. Velijo ge mergeles vilties, iszblaszkidacija mokitis enicorietes, skubi mingesniais buvo jauniejie ku liudnaecziu ir kartibiu, ir ne riau mirt negu prislėgti meile vo nusiminimą, suteikdavo
no su visa pastanga namon, riu skaisezios meiles nieks ne- veltui sakoma, kad meile tai ir isztikimiste Juozui, jausda bent sziek-tiek emagesio. Vie
idant tuomi savo džiaugsmu gesino ir nesistenge isz szirdies saldus nuodai. Kad uszsidega ma kad negales savo prižadeji nog kad tas suraminimas buvo
iszpleszt.
pasidalit su milima sena moti
szirdije, liepsnoja kas kart kar mo teisingai pildit, o dora mer neilgas, nes Antanos vis neatsi
Maluninkas būdamas prieg
na. Apsakęs savo naujiena mo
szcziau degindama krutinę gele bijojo nedoribes, kaipo szaukinejo, o mirtis, kurios intam žmogumi ambitnu, patires
tinai, Antanas vienog nesuveržiasi pirmin auga ir prie- baisiausios ligos, bijojo veid similejusi mergina troszko neapie norą Antano kaslink jo
linksmino jos, tacziau nuliūdi
szinibes naikina. Vargas tam mainystes ir bjaurinusi ja. Jei ateitinejo, vien kad tuom tar
važevimo in užrubeži delei iszno. Szirdis jos pradėjo dabar
kad deganti meilia szirdis, be gu nebutu tvirta tikiboje, jei pu Juozas nedavinėjo jai ramy
simokinimo snicoristes amato,
nerimt, nubudo joje baime ir
eiveržanti
prie numiletos szir- gu nebutu motinos, geros bes, daugiau veikdamas su tė
buvo visai užganėdintas, ka
graudumas, kad pražudo ir ta
uies
idant
susijungt ant amžių krikezeziones, gerai iszaukleta, vu, negu ja kalbindamas, ka
dangi norėjo turėt žentą, ku
savo paskutinia vilti, kad ne
urnai
ant
kelio randa drūta gal butu kitaip, kaip ir dauge dangi mergina, kaip minėjom,
rie savo vardu praaugsztina
tenka jau ir to smogesio ir
usztvara,
klintis,
kuriu praeza lis ipacz szios gadinęs mergi vengejo, bet kada atsitiko, kad
kitus. Tuo noringiau tiko ant
džiaugsmo, koki turėjo iki
lint
neinstengia,
tad
meile skęs nu, pasakius: “Argi kas ten ži negalėjo ifzvengt, turėjo klau
susižiedavimo Antano su jo
sziol žiūrėdama in savo dora
ta
in
gilmias
duszios
ir ten nos, jog asz kalbėdama priža sit nedoru kalbu Juozo, kuris
aunu, matidama ir jausdama apsiskirta.
gruzda,
amžinai
szirdi
kankin
 du ji milet, guodot ir isztiki- juodidamas ir niekindamas sa
Jaunuju laimes padangias
vo priesza Antana kalbėjo:
jo rūpesti delei jos. Kiek tai
temde viens tik liūdnumo de dama, ir kaipi kad nuodais ma jam iki smert būti’ nekal
(Toliaus bus.)
džiaugsmo suteikdavo jis jai
besėlis, o tuomi buvo mislis sužeista szirdi marina. Apsiri bėsiu to tikrai?-Jug galėsiu
savo doru ir tikrai patogu pa artimo persiskirimo ju.
kusi szirdis kaip kad apmirsz guodot ir jo klausit, jei to bus
Introligatorne.sielgimu, kaip smagu jai buvo
Besikalbėdami apmastinejo ta, bet pamirszta ta ka karta vertas, kad neisztikimai ji mi4PU1BBTI1VE KNTOD.
klausit, kada laisvose valando plianus busianezio savo laimin tikrai pamilejo ir norėtu nein lesiu, tai vėl kas tai žinos?—
se, vieton jieszkot smagumu go givenimo. Antanas žadėjo stengia kadangi jau kitos ipa- Bet Mariuką tokiu mielių bijo
kokiose žaislese, kokiom megs grižt ne trukus prie savo nu- tos negal milet, o kad privers jo ir visai ju neinleido in savo
ta jaunuomene besilinksmint, miletos, be kurios jam buse ta ira miles, mill isz prievartos galva— mislijo iji tik apie
jie pasiėmęs smuiką iezgavineszalta meilia jausdamasi neval- duota Antanui prižadejima ir
jo isz stigu liūdnus tonus, pri kaip sake, liūdnas svietur gi- ninkia, amžinai nelaiminga.
padarita duezioje prieiega, kad
venimas,
o
tuo
labiaus,
kad
ir
tardamas joms savo balsu, ku
^Nelaiminga mergele jau da tik jam vienam iki mirsiant pa
ijji
pasilikus
liūs
be
jo
ir
lauke
ri siuedaves in kūr tai toli, to
tire to nelaimingumo; jau dati eiliks isztikima— tos prislėgus,
Aysidhba senos n<al<laknyges, istorine
li, ir pats duszia skriesdamas sugrįžtant.
Ne ne juto kaip veik atėjo re tos kartibes, kokia jauezia to pasižadėjimo ji sulaužit ne natos ir laikraazczei, kaipo tai:
paskui tonus in anas gražias
Linksma Valanda, Dilgeles,
laimingas szalis....
diena ju persiskirimo. Anta apsirikusi szirdis, o nors nebu galėjo ir neiezdriso.
Dagia,
Draugas,
Tėvynė ir L L
Laimingumą moteriszkes di nas atsisveikino su visais. Ma vo dar tvirta, kad tas, kuri
Mate vienog dabar kad bus Prisiunsdami knygas apmokekyte paėsto ar
dino dar graži duktė kaiminu, luninkas kaipo ateinans vuoez- pamilejo ir pamilejo ant visa priversta sulaužit ta pasižadeji ekspreso kasztus. Adiesas:
Lithuanian Bindery,
Mariuką.
vis inteike Antanui pusėtina dos dora, szventa skaisezia mei ma, kadangi, prisakimai Die- 514 W. Spruce. ii aba no y City*

ANTANAS.

W. Rynkewiczius
-iNOTARIUSZAS:233-235 W. Centre St.,
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Mahanoy Gty, Pa.

Aptan(«ja Naaa* ir Naminiu Rakandai Mg Ugniet.
Jldfianie Lietarinka A g en tara.

Parduoda Szipkortee ant
deokiu drueriamdu ir
geriausia Lai tu.
itunesiu Piningus ia

Del Drini
Špilkų ir ll

Visas Dalis Svietą

geicsiatiM ir pigi ansa.
Visi tie kurie per saus

ku-link BiiphąJ
Piningus bll ~

iuaU apie tai geria tinę
Jtoduoda Doetovieme

Skulkino ženklivam mieste
laidotuves atsibuvo,
Ant kuriu daug žmonių pri
buvo,
Vikaras pamokslą kalbėjo,
Isz ko žmonis juoku turėjo;
Kalbėjo apie parszelus ir czebatus,
Ir kitokius neprivalanczius
daigtus.
Kam žmonis su tokeis pamoks
lais kankint,
Ar-gi tai teip žmonis reike
mokint,
Veluk jokio pamokslo ne kal
bėt,
Ne kaip naszlei daugiau sopulu pridėt.
Žmonis isz tokiu pamokslu
piktinasi,
Lzeja isz bažnyczios tik juo
kėsi,
O ir kuningui tas ant giaro
ne iszejna
Nes isz parapijos greitai ejna.
Kas per daug,
Tai sze lauk.

I„,.
Labai pageidaujama, niuja,
aJ<Xl4 lovJLF knyga, mokslas apie svej^

DAKTARAS",

ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausiobud«l
•Pirydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiose lie-j
^tuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “DakUmi”,!
ŠITA KNYGA “DAKTARAS” apraibo visokių ligų vardus, kaip jos prasidedi, hiA
^BapsireiSkia. kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti.
be.
TA K NYGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip*patapie mowjk
telpa daug.
I
ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčiai aprašo atidengiant daug paslaptybių.ij»J
©■goriausius smagumus ženyblnio gyvenimo ir teip-pal kaip ir kada geriausiai apsiTOtiirl
^Skaip būti laimingu.
TOJ KNYGOJE “DAKTARAS” gražiai pamokina kaip jaunus vyrus t<*lpirmr^šk
^Jkas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauuiemi, ieoodtaiN
Mi ir nevedusiems.
■
KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems rialtyif
betai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems garsiai.
^įgalės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga irreikaiiipl
jįj/*turėti, kuris tik nori būti sveikas Ir laimingai gyventi.
?
KNYGA “DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias Irano dalkB
^Jntldengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik p-rAuite J
wLtų knygų atrasite viskiu ko čion negalima parašyti ir dažinosi visų teisybę.
■
APART KITŲ SluVRIŲ sergantiems rodljama skaityti ėapie nervų, kraujo, inkstą'
Mi nmializino, odos, vidurių nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip-palapie motini
nesveikumus ir kitas visokias ligas ir t. t.
■
bu
JEI SERGI, ui pirmiau nekaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis ph-h
^©gydytojo, reikia būtinai perskaityti "DAKTARAS”.
‘j
ŠITOJ knygoje "DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiki J
^■bet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.
j
NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams jį UWfcl
xMl'hiladelphios M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas jų apturės, kuris tik prisieki
;Jkelias Štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresaskip:"į

i

Brooklyne da randasi tokiu
neiezmaneliu
Kurie gaspadinem piningus
atiduoda su maezneliu
O ne žino kad geriause padėt.
In pacztini banka sudėt.
Vienas vaikinelis pas misiuke
^1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.“
piningus padėjo,
VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori bull sveiki—Išgydyti, tad kaipj
T^Jteip ir raštu (lietuviškai) guli atsišaukti į šitų tikrų Klinikų. Ateinančius priimama sioauHrį.
Karta ant atsilsio nuėjo,
SMr
valandomis per Kliniko Daktarų:
Nelaime jam atsitiko,
^Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. Ltam. Ir Petn. vak. nuo 61ki8viL“<
Pajuto kas ten ant szieniko.
Mielino kad patapas užėjo,
Misiuke greit apsižiūrėjo,
Deszimts doleriu pareikalavo,
BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
Už apterszima tiek gavo.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
Tuom kart da apie tai užty
Telefonas.* Bort/i 2822.
New York, N.
lėsiu,
Kas reikalauna teisingo
Pipkele sau užsirukysiu,
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit,
Ejsiu toliaus,
atlikti tegul atsiszauki in
Gal rasiu bjauriau!
*
*
*
Seniausi
Leemante nesutikimas terp
Bankini
poru,
Narna
Uoszves suardina gyvenimą
Uždėta 1848m.
poru doru,
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija eudehii
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
(rediszka kase(
O ir sesutes liežuvius daro,
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Paskui vyrai savo pacziules
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
baro.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija la ir lo
Iszmintingi vyrai tokiu ne
K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keiiaujenoziu in Kraju pastarajame.
klauso,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkaa PoperaiK
Gerai padarytu kad iszvaritu
paliudyimu Konsulio.
tokes isz auzo,
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausial.
Isz namu pacziules ne vary
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
kit,
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti į
Ir savo vaikeliu badu nemajog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teieingiausei,ir
rykit;
pigiausei galite atlikti.
Dabar visko ne sakysiu,
Ant kito karto pasilaikysiu.

| Tlie Philadelphia Medical ClinleJ

Jau tik bobeles Torringtono,
Neatstoję bjauriausio pagono,
Su burdingiereis kaip su szunimis apsiejna.
Apie szvaruma ir valgi suvis
joms neapeina.
Jago burdingieris da pila in
gerkle byra,
Tai da valgi sziek tiek iszvyra,
Katras ne fundina,
Taji laukan iszvadina.
Gaspadoris namo valos ne turi,
Ba ant pacziules darbu per
pirsztus žiuri,
Tokis vyras tai verszys,
Jago greitai pacziules nesu
valdys.

VYRIU LIGOS
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa
nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie 1
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme pricszingi priesi
ir kitokiu pavojingu oudu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydoSkanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojui1
liu, nei ne
neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukus
gyduolių,
daugiause ligoni,iu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant risad«B
lint in
gydin
' trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blof
^..ikusysteme.
Mano būdas yra pigus ir tikraa. Asz gydžius
dalik,

I

i

“Dingosią Pajėga” vyro “Enema” ir kitas panasuul "Užtroointas Kranjai" aj
dieoti-be
istgyiiam in 14 dienu.
ligas issg/dau labai trumpam <L._
t. naodojino
/T meriH
ossoar
arpotasu.
potaiu.
ubxo
“Silpnus Vyras" ju kana laike.
“Btrykturt” b« pefi» *
sugražinu in aormaliaaka. “ftul.ptingu
te S lyg ^AMuejimo.
padėjimą in trurapa laika. 6dlen“
-V.riXc.!^
1.IH
“Varicocele’” pdw
gydau >■ N*
“
Hjdrocele
”
hs
M
adynoe, “Szasxiui
Saasaiui” rr
ir scandal*
skaodola^
“Rnmatiszma” visokį
bo aye racing,
jisigydao greitai ir
OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg 8ad.vak.re.
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomie
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pitteburge
jog 15 metu toi paezioj vietoj.

p
l||

| _____ 626 Fenn Ale.
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Kalbame Lenkiszkai.Rusiszkai ir Votis“
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MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STO. K $125,000.

NAUJA KNYGA

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszi parodini knygute ar no.
Mea norim kad ir jua turėtumėt reikale su
muau Banka, nepaisant ar mažas iar dydelia.

-PO VAKDL9'

PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE
PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiezniause Knyga
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
pribuvias Grinorius isz Lietuvos
gali in trumpa laika pats per
save iszinokti Angelskai sziek
tiek kalbėt.
Toji Knyga druozei apdarita
in Franouzini raudona audima
ir kasztuoje tiktai J j e Kasztus
nusiuntimo mes apmokame,

SURPLUS IR PROFITS $300,001

Sav. Valai. Randai tari eiti Banke icdeta pininga.

Harriien Bali, Trecideata*.
F. J. Noonan, Yico-Brczidaataa
W. H. Kohler Kuijeriaa.

DR. KOLER,

LIETUVIS

...Sabaleait...

GYDITOJAS

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavoN
Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandim^
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant is
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktimis Trotimo*
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gph
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumasyra gydimu
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaactiu
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegiml,
Užsisnejtįsias Li^as kad ir pajinanozios nog Tėvo,
Reikale raszykite
čkite act
ant adreso

SAULE Mahanoy City
ZŽįčttvZ.

\Y”nn yni rn 638 Penn Ave., Pittsburg, Pi.
“I" KULctl Adia»:likit nteltfe. K«WoJo<y SitiIpopH

i
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TABICSZAS •i
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Mahuoy Cit, >.
Dim ' *■

prie kinu, idant ingit ju žinieJaponu kalba.
tas, kadangi suprato kad tik
kiek isz to naudos del saves
Paeleptis dvasios kokios ne mokslas gali duot jiems kultu Mano draugas Petras Mezionis, pa
Ponuti! Juk tamsta'gydyto- padarys.
— Nesuprantu, ponuli ko būk tautos dasekt galima tik raliezka persvara intekmes ant eina isz Kauno gub.. Panevėžio pav.r
tae! ?
Padbiržes para , girdėjau kad gyve
kia
nauda gali atneszti skaity tada, kada pažinsime gerai vi Korėjos Kiniszkas periodas na kur amerike, turiu svarbu reika
— Taip. O kas jums ken
apima lą jis pats ar kas kitas praszau duot
sa esibe idiomo kalbos tos tau- Japonijos istorijoj
mas, labiausiai tu “gazietu”
kia?
— Matau kad pas jumis dar-dii tos. Esibe, arba buiti charak szimtmeczius tarpe szeszto ir žine ant adreso:
Esu dideliai nelaimingas!
P. Klepiackas
dis tamsumas, užtai asz nors terio Azijos žmonių iki sziol deszimto. Tame tai laike labai
— O kas sopa ?
Orange, Mass
— Sopa, ne tai_sopa, tiktai, trumpai paaiszkinsiu, kokia da pasisekė pažint nedauge daug metraszcziu, arba kroni 33 Grove St.
Vysai dykai
kų
suraszita
kiniezkoj
kalboj
nauda duoda skaitymas lai- liui tirinetoju lingvistikos Ja
esu nelaimingas...
Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieni), iš tu ste
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti —;
— Tai ko-gi nuo manes no kraszcziu ir knygų. Jus iszgy- ponai ipatinga žingeidumą ir kiniszkais žirniais Dėka pag Mano pusbrolis Jonas Jarinkiavi*
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir
ozus apie 11 m. kaip amerike, pa
i? Asz esu gydytojas, ir jei venate savo ūki dar taip, kaip stengiasi pažadint tirinetojuose tangom keliu japoniszku irio eina isz Kauno gub., Panevėžio pav.,
katrie pervirs davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi
eava
sveikata — vyrai, katrie uegabė pri darba ir katrie no gale
ja.
kintu
paviko
numest
nuo
kas sopa, tai asz galiu pa ra- iszgyveno (isz dirbo) jusu pro del ju ipatingos iszskirtinos
Naumiesczio para., Naužadu kaimo,
nauduoti pylnai linksmumą gamtas — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga
seniai tuose laikuose, kuomet kalbos, o pertai duoda pažint poniszkos kalbos slegenti ki- jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ezyti in vaistine receptą.
pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai su— Ot ponuli, receptą, recep žemes buvo kiek norėjai ir ju tautiszka individualiezku- nizmo junga ir pastatit japo- ne ant adreso:
granžinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori
būti
vyras tarp vyru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip:
O.
Sniutia
niszka
liežiuvi
ant
vėžiu
norviskas
buvo
pigu.
Dabar-gi
ma. Japoniszka kalba naudo
ta asz to ir noriu kad man po
Forest City Penna
svieto daug priviso, žemes janti nuo seniausiu laiku tu maliszko ir savistomingo iszsi- Box 525
nulis paraszytum receptą...
szmotelis yra branginamas ir paežiu simboliu rasztmeniszku vistimo.
Asz esu nelaimingas.
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvasMano szvogeris Kazimieras LeidoDabartinis liežuvis arba ja— Bet asz sakau, kad asz; viskas yra brangu, tai taip gy- kokias naudoja ir kiniszka tau
tinios sėklos, Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, Užsiveržimas
ris, paeina isz Kauno gub., Rasei
Šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas
receptus raszau nuo ligų o nei venti,kaip giveno senoveje, jau ta, buvo per labai daug metu poniezka kalba už apkuopima nių pav.. Kviedaines para., popiniu
gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
nebegalima. Reik stengtis pa palaikoma per civilizuotus jos isz kinistes priemaisziu pa- sodžiaus, turiu svarbu reikalą, jis
nuo laimiu!
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖK A R su
pagelba
tuos
STEBUKLINGOS,
DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir
sidekavot
gali
daugiausiai
— Meldžiu, ponuti! l’asigai gerinti gyvenimą. Kitose szaly europieczius usz viena ir ta
pats ar kas kitas praszau duot žine
talpina tam tykius dalykus, katros kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsiveciesoriui ant adreso:
dis ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu
kite nelaimingo!... Gelbėkite, si jau žmones seniau apsiszvie paezia kalba, bet tarpe japo vieszpataujancziui
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums
Ant. Zureszka
paraszykite... Asz gerai žinau te, ten ji geriau viską |daro ir niszkos ir kiniszkos kalbu ne- Mutsu-IIito, kuris rūpestingai
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYTIU.
1023
Indian
et.
Racine
Wis.
Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šennuo
pradžios
savo
vieszpataira
obsolsutiezkai
nieko
bend

kad ponulis esate stebuklingu jiems geriau sekasi gyventi.
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
vimo rūpinasi tais reikalais ir
receptu raszytojas, ir jau daug Tai kad jus butumet supran raus ir jokio vienudamo.
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA. ■
žmonių savo receptais esate pa tantis, skaitytumet laikraszKlasifikacijoje kalbu delei szelpia japoniszka presą ir Mano dėdės Vincag ir Mikas GriDaug nerūpestingu gyditoju prispira j■ KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. ■
malauckas
apie
22
m.
kaip
amerigydimą ir gydulus siunta budu C. O. ■ Dr. JOS. LISTER & CO., L 602, 208 N. fifth Ave., Chicago, III. ■
gelbeje nuo nelaimiu.
czius, kuriuose raszome kaip ju praeiteis, japoniszka kalba remdamas dalika kas-link pra
D. tas yra su apdėtu mokiesniu
ke, tris m. adgal gyveno ShenanGOTONi:—Aš e»u užinteresuotas ju»u pasiullnimul dykai aiun- ™
ir dara ta be ypatingai pastos knygos ir norėčiau, jog jius išsiustument man vieną ■
— Susimildamasis kalbėk kitus gyvena, veikia, tai ir jus ira visai skirtinga nuo kitu ir szalinimo isz japoniszko liežu dori o dabar nežinau kur paeina isz
reikalavima sergančia.
iš tuo knygų.
B
vio
kinizmo.
Sunaikinimas
kiMęa tą niekados ne darome,
tiesiai: asz nieko nesuprantu, teip elgdamiesi, pataisitumet priguli prie “aglutinuojanSuvalku gub., Starapoles pav., Jewa
Reikalaudami tą knygą nuo musu m
Vardas ir pavardė..
Jius nebusite niekados pa- -—ko norite nuo manės?
savo ūki ir jums geriau sektų cziu” t. y. kad gramatiszkos niszkos visokios intekmes, isz- tavo gmino jis pats ar kas kitas pra
reiga.
Siusk sava
B Adresu.......................
adresą iendena.
— Recepto noriu, ponuli si. Apart tu, kiek dar kitokiu funkcijos įvairiausiu atmainų metimas isz japoniszkos raszi- szau duot žine ant adreso:
J.
Grimalauokas
bos
kiniszku
nelemtu
žemiu,
recepto, kaip nuo nelaimiu isz naudingu žinių laikraszcziuose ir formų, pagelba ivairiu pri
Stejtai.
Jenners, Pa
sigelbeti.
Tokio
recepto, rastumėt. Turi ka parduoti, kasius, arba teip sakant “vuo- priėmimas in ju vieta lotinisz- Box 448
kaip Dumbliu Vargini jkad czia-pat negali — apskelbi in degucziu” ir ivairiu žirneliu ko alfabeto— ira Japonijoj
užraszet. Jis ir sziandien ponu laikraszti, tai isz kitur randasi pridedamu prie žinių arba jau tik kvestija laiko. Turtin Mano szvogeris Stanislovas MorLengvas. Greitas ir
kis, 7 m. adgal gyveno Waterbury, Ar Keliausite i Lietuva ?
kus Budas
liui dekavoja ir visiems pasa pirkejes; nori ka nupirkti, — kaip mes savo žirnelius vadina ga japoniszka literatūra ir o dabar nežinau kur, turiu labai
mokslas
žinoma
isz
dalies
tur

koja, kad suradęs sau laime, paemes laikraszti atrasi kur me litaros kokia japoniszkoj
but dėkingas ir pavidalam, ar svarbu reikalą, paeina isz Kauno
tiktai acziu Jusu “stebuklin kas pigiau gaunama. Vienoje ir kiniezkoj rasziboje tur reiksz paveizdom europiszkos kultū gub.. Szauliu pav,, Szauliu para.,
I)aukszu para., praszau atsigzaukt
gam receptui”
parapijoje ūkininkai nutarė ti ne viena balse vien visa tar ros.
ant adrego:
— A!... tai tokio recepto! monopoli ar aline uždengti, me arba žodi.
PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausią armoni
Kas norėtu pasimokint ja
Jog. Krivicki.
ką, koncertiną, klernetą, smuiką, triubą, lietuvišką knygą ir nuo kitokią
Dabar suprantu!..
kad nebliktu girtuokliavimo
Idant duot bent menka ilus- poniszkos kalbos gali gaut 136 Pine St.
Elizabeth, N. J.
smulkią daiktą prie manęs gaunamą.
Jeigu jau turit mano Kalaliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi
— Tokio, ponuli, tokio, tai ir jus perskaitė ta paveiks tracija, paveikslėli tos kalbos, rankvedžius: vokiszka po užreikalingus sau daiktus, o už pora dieną gausite juos j namus bejoko klapato.
Jumis priebunant i
“Lange Lehrbuch Mano brolis Jonas Kerbelis pir MES pasitiksime
kaip Dumbliu Vargini!
Per 10 metą užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
New Yorka ant dipo.
lą, galite jam rpasekti. Laik- arba bent skamba, priduriame vardžiu:
gai išpildau užsakimus per pačtą arba exkspresą greičiausej. Adresas:
— Gerai! asz paraszysiu, rasztyj e kas blogas — yra pa ežia tulus pasakojimus isz senu der Japanisclien Umgangss miau gyveno Kansas City o dabar MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St.,
CHICAGO, ILL.
prache”, Berlin 1890, ir ang- nežinau kur jis pats ar kas kitas te MES duoseme Jumi nakvinę.
bet ar jus tiktai ta pildysite peikiama, kas geras — iszgi- laiku.
oi)
liszka: “Chamberlainn a sim- gul duoda žine ant adreso:
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
ir užlaikyeit, kas prie to recep riama; deltogi laikraszti skai
Ant. Kerbeliuke.
Originalas paraszitas arba plefield Grammar of the Ja
MES palidieseme Jumis ant laivo,
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
Averhill Park, N, Y.
to reikia užlaikyti?
tant, nuo blogu daiktu galima iszmaliavotas
senkiniszkais panese language."
London Box 35.
atsiszaukite i
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
— Kaip tiktai Jusu mylis- pasisaugoti, o gerais pasinau žirniais, bet su tamikrais japo- 1886.
talpinasi loonam 'name kurios verte isznesa apie
Eastern Transfer Co. $150,000.00.
Petronėle Juodziukiniute, paeina
Priima piningus ant paozedumo ir
ta lieps, — vis ka padarysiu. doti. Apskritai, daug visokiu niszkais akcentais tte žiniai
(A.
BALTULIUS,
Prezidentą.)
isz Suvalku gub., Mariampoles pav.,
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis
— Raszto ar gerai moki? naudingu žinių ir pamokinimu skamba.
Balbieriszkio gmino. nesenei atvaže- 128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y. svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos
vo isz lietuvos su motyna pas teva.
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
— Kur mums,'ponuli varg- galima rasti laikrasztyje. O Jamatono Kūnini mitarino
Agentus teipgi užpraszome siusti
ji pati ar kas kitas praszau duot žine
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
pasažerius pas mus, o bus kuonuszams raszto mokėti.
skaitymas labiausiai szvento- vono ko arite hitorino musrakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
gražiausei
aprūpinti.
ant adreso:
kancelarije po vadovyste Karoliaus v arasziausNotariuszo už
— Kad nemoki raszto tai mis dienomis kiek naudos at snmevo omoheri.—
Jos Miliauokas.
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
mano receptas nieko negelbes. nesza, kad nereikia veltui lai
1408 E. 25 th. St. Cleveland, Ohio. B.
RAGAŽINSKAS kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
Tas reiszkia “Japonijos sza
Pati:— E, po kvarabu ne
Pirma iszmok skaityti, tai tuo ko praleisti prie kortu, alaus liję vienkart giveno tris virai,
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
giartum, ba tavo nosis no geri Antanas Maoiuta paeina isz Suva!,
met asz paraszysiu toki recep ar tabaka rūkymo. O J usu vai kurie milejo viena mergina.
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Ta
ku gub., Prienų para., Chlebiszkio
mo raudonas!
tą, kuris jumis būtinai isz kai szventa diena ka veikia?
Ssono mussumeno
navo
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO
gmino, praszau atsiszaukt ant adre
Pats:Ne,
duszule,
mano
no
trauks isz nelaimiu. O kad
so:
— O ka-gi, kaip ir visu nu Kadura go to nan ihikeru. Ko
sis paraudonavo no tavo skaisz
Juozas Augatis.
nemoki skaityti, tai tas nieko eina in bažnyczia, o pareje no musume omoheraku.
ežiu veidelu!
Box 73,
Pocahantas III.
negelbes.
. *
taip sau kur susirinkę pasi
Ta mergina tarė: “Hitovon— Oi! Asz nelaimingas! linksmina.
Sziomis dienomis muso tautietis
nano mi kihe jassuki Koto, —
Tikra teisibe.
Lauke vieno auksoraus gule
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.
B Ragažinskas pargabeno visokio
Nelaimingas kad turiu akie o
— O kaip jie,linksminasi ? Kūnas vienos moteriszkes ira
Dvi
bobos
sėdėjo
'draugia
jo tabakierka prie kuros buvo
arimu, Amerikoniszku ir Importitu
ne matau.
kozoja per septinis metus.
— Tai kortomis paloszia, kuomi tokiu reikszmingu Tu- Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas
alima gaut visokiu Arielka, Vyniu,
padėta 500 rublu. Pamatęs ko
Ketvergas mieste Chicago. Ill.
— Teisybe, tikra teisybe tai paszoka, tai....
Usz ka sėdėjo, to ne žinau, Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
jone gotoku, kaip laezas rasos, kis tai praeigis prastai pasiregana, jog sėdėjo. Po atsedejipasakei kad turi akis, o nema— Ir alaus turbut susidėję
Mitaino vonokono Kokooja
dias ineina in kroma ir tarė: mui septiniu metu, likosi abid Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
Metams lešuoja: Amerikoje ■> $2.00
tai;delto tai ir turi daug nelai pasiima?
Duokyte dabar orderi o bus jumis
haag gataki Kto issi no go toei
— Kad ponas nusiunstum vi driaugia iszleistos ir ar mis pristatyta in namus,
Europoje ir kitur
$3.00
miu. Vaiku ar turi?
— Tai jau žinoma, kad taip to ihite.
penkis, tai asz paimcze taba linat skubinosi ijodvi pas savo
Pusei metų: Amerikoje °
$1.00
— Turu, ponuli, turiu,
64-56 N. Main St,
O szirdis trijų viru ira kuo kierka.
pati ir vaikus? Ne! Szitai da
Europoje ir kitur
$1.50
bet nedaug; kad po kokia gri
— O savo vaikus ar mokai
Mahanoy City.
— O, kodėl ne-ne atšaki per dvi adinas stovėjo szale
vina ir susideda, tai tas jog ne mi tokio sunkiu del sutrinimo
“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokią žinią iŠ
raszto ?
mūra
kalėjime
ir
sznekejo,
nusidžiaugiąs
aukeorie-užmokaipi
kad
uola.
teip bloga, bei tik labai negir
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimą, apysaką, pasasznekejo,
ba
mat
da
buvo
per
kesi
ponas
už
ija
495
rub.
— Taip ponuli! Pas Mer tuokliauja.
Tukini mini nasino ikeni ju
kaičią ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”,
O, asz suvis ka kita turėjau laika septiniu metu visko sav
kiene jau dvi žiemi ėjo; iszmokite mivo nage te ussenu.
taigi raidės visados aiškios, naujos.
“Katalikas” bepartyne iszpasakojusios.
— Tai matai, kad vaikai
ant
mieles.
Asz
mielinau
apie
ko jau “Miežiu maldas” “RoPotam nuėjo prie prūdo, szo
viškas laikraštis.
—s**
penkis
ka
ant
pradžios
padėta.
kortomis
loszia
ir
po
grivina
žanezius”, net ir “Kalnus” vy
Užsirašantiems “Kataliką” duodama dovanos “Katali
ko in vandeni ir prigėrė.
Atnesza mergina szvituokle
resnieji gerai jau pagieda, o susimeta ant alaus, tai tame ne
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam
Gromatiszkas peržvelgimas
Atbėgo miestiszkas sargas no ziegoriaus pas ziegormeiste
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
mažiukai dar silpnai teper- matote nieko blogo. O tas di bent teip trumpo teksto, kaip
ri
ir
sako:
dorius.
ekaito, bet kita žiema jau pra di bloguma atnesza, nes tai minėtas gali kuoaiszkiausiai pas burmistrą ir ezauke:— Po
— Praezau pono, mano po
PASTABA: Kaa prlslqa |4.00, tasai gaus “Kataliką- visiems me
nas
burmistre
—
ponas
burmis

tamsumas
ir
aklumas:
už
ta
gri
moks.
tanus ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes S3.60.
parodit, kad javoniszka kalba tre; rotuže dega! greitai duo ni praszo, idant pataisitumet
Kas prisius te.68, gaus metams “Kataliką” Ir paveikslą Kovos ties
— Ar ir mažiukus pas Mor vina aptemdina sau protą ir arba liežiuvis teip savo dva kite raktus no czirkezmižiu!
szita, ba kas tokie eugiado.
Lietuviszka Agentūra Zalgiriąis, Lietuvos žemlapl ir 8v. Tėvo Pijaus paveikslą.
pasidaro visai kvailiu- Ar ma
kiene leidot?
Ziegorninkas:- Mano dukre
sioj kaip ir organizme nepanaLaivakoroziu ant geriausiu Laivu
Burmistras:
Da
ko
ne
reikė

— O kur-gi kitur, ponuli, tėt kad girtas but kuomet ka szus visai in joki kita, kad ta tų! Negana jog rotuže dega, le, reikėjo atneszt ciela ziegori. in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
J. M. TANANEVICZE
gero padaręs? Apie tai jus pa
Mer.— Kad ziegoris giaras, piningus už žemiause preke ir greitai
3244 SO. MORGAN ST.,
CHICAGO, ILL.
leisim ?
kalba priguli prie stebėti da asz duosu czirszkmižes kad
tiktai szvituokle nekliba.
ne vienos dienos nelaikau pas save
— Kodel-gi neleidžiat in tis gerai žinote, užtai asz ir ne niausio žmogiszko proto, arba pagaditu!
___ ___ ——___ ____ _ ____________
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
mokykla? Juk dabar jau ir mo bekalbėsiu. O jeigu jus po ta sumanumo iszdarbicziu arba
viskas
dirbasi
teisingai
nes
esmių
po
kytojas lietuvis ir gerai moko grivina sumėtė iszsiraezytumet sutvėrimu, pramanimo; jokioj
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
DIDIS GYDYTOJAS
netaip, kaip ta Merkiene, kuri laikraszti ir susirinkę in viena kitoj kalboj nėra analogijos,
atsilankitie arba atsiszauktie per
pati nemokėdama, užsiima ki vieta szventadienyje pasiskaity idant tik su pagialba prideczlaiszka su minėtais reikalais.
tu mokymu.JKa ji gal iszmoky tumet, tai pamatitumet, kokia ku, arba prikabiu, padarit ta
Su godone
butu isz to nauda, kiek jus blo
VIENATINIS TIKRAS LIETUVIS
ti.
liežiuvi tokiu, kad tampa pri
Viktoras Lapinskas’
DAKTARAS PHILADELPHIJOJE.
— Tai... mat... kad mes vie gybiu per ta praszalintumet, einamu visom gramatiszkom
(>01 W. Mahanoy Avė.
Gydo visokias ligas: vyrą, moterų Ir
in tas mokyklas leisti bi kaip sau akis atidarytumet ir funkcijom mokslo apie formas
Mahanoy City, Pa.
valką. Atsišaukusiems Iš toliaus per
nieke
jusu
nebgaletu
apgauti.
jom...
ir visiem atszeszeliam sintakse
laiškus suteikia daktarišku rodp dovanai.
— Kaip tai? Asz nesupran Delto-gi tėvai turėtu įpratinti užgana padariti. Jeigu supras
Atėjusiems j oflsp ištyrla geriausiai ligas
savo
vaikus
in
laikraszcziu
ir
ir
duoda savo gyduoles UŽ menk^ užmdM.
VARZINSKAS
tu, kodėl jue mokyklos bijot?
ti, kad liežuvis, arba kalba
kestj. Jis turi didelę medlkallškp praktikę,
knygų
skaitymą,
moteris
turė

Lletuvlszkaa
FotografistM
— Tai mat ten moko tiktai
dar iszsivisto tolesniai, galima
kaip tai: pabaigęs Medlkallškę, UnlverslM6 X. Centr. 8t. Mahanoy City
tu savo vyrams nupirkti laik
tetę, buvo mlestavu daktaru mieste Indi
“bezlepycziae”.
bus suprast kaip didelis suma
anapolis, Ind. Ir baigęs mokslus didžioje
Peikei Ir pifW sutraukė risokee Fotografijai
— Oi tamsybe, tamsybe! raszti, nes tuomi, ko vyras per numas, kaip didele iszminties
Padara Dideius Fotografijos i as įnagiu ir
mokykloje THE NEW YORK POST
skaitys
laikraszti
sutrukdys
ji
energija ir pajiega tos japonisz
Dėlto jue ir esat tokie nelai
i*4eds ia Raitau*.
laded* in 8pilk*r
GRADUATE MEDICAL SCHO
mingi, kad nenorite sviesos nuo stiklo svaiginanczios smar kos tautos.
OL and HOSPITAL. Dabar gydo
LAeUrrei ra riiw-minėtai* reikalais netor
ves
(degtines)
ir
iszlavis
ji.
De
įvairiausiam evoliucijiszkam
visokias ligas su gyduolėmis,darlmu ope
mokslo. Pasakyk, ka gal pa
raciją ir su elektrikos mašinomis.
daryti aklas žmogus? Irtas, juojat, kad esat nelaimingi, o procese, koki pereit turėjo ja
patia
in
nelaimes
lendat,
kaip
PASARGA?
Neklausykit to žydbernlą
poniszka
kultūra,
stebet
gali
kas raszto nemoka, yra taiphumbugo Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray Jokios ligos negalIma su
pat aklas. Matot, kaip Dum muses in medų. Girtibe — vi neviena faktas, jog Japonai
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias ligas: Augančius ak
menis tulžyje ir kepenįse (goll-stones), akmenis augančius Inkstuose (Ne
bliu Vargis džiaugiasi iez savo su nelaimiu versme ir kad to, dar 4tam amžiuje pagal kriksz
Naujausi
aprasziniai
phrolithiasis),
akmenis augančius pūslėje, ronas skilvyje (gastric ulcers), iš
laimes ir mandekavoja už “ate ka prageriat, nore deszimta da czioniszkos eros neturėjo raszsiunczesi
Dykai.
narintus kaulu narius, sulaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
tu,
nemokėjo
rasziti.
Ii
padetumet
ant
apszvietimo,
buklinga receptą”. Jis mat jau
jos daktariškos knygos, nes Ję ne daktaras rašė, bet žydbemlai, kurie tarna
Tas mokslas, arba žinista
vo pas New Yorko šarlatanus Collins ir Ferdele Hartman. Sulig sukišimo
Kaip galima apsaugoti oda no
nae iez moko skaityti ir apsi- knygų ir laikraszcziu, tai nėjo
j tarmę New Yorko šarlataną, ją tarnai, žydbernlal, atsiriogllno čionai, užsi
raszeivo
atėjo
in
Japonija
isz
kiu
nelaimiu
pas
mus
nebebū

ligų
ir
pats
iszsigydyti
be
daktaro
dėjo
tę humbugo Medical Clinic, katras jokios ligos negaljs surasti su X-ray.
ezviete. O jus jau senas bet tu
Apsisaugokite Ju visokiu laišku ir knygų, nes ant ju nėra pasirašiusio dak
Korėjos:
kuningaiksztis
Asiki
visokias odines ligas, plauku puolimą
tu.
Tad
toks
mano
receptas:
ri vaikus, tai nors juos pasitaro, o kas bijo savo vordę pasirašyti, tai ten yra apgavystė.
ir užsiauginima nežuli papuozkus.
stengk mokyti, kad jie nors ge skaitykite mokeliszkas knygas supažino japonus su rasztais
Turiu šimtus padėkavonlų. Kelias čionai talpinu:
pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
Konfucijaus....
didžio
viesz>
Aš Juozapas Svilba, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa., daug daktaru
rai knygeles, laikraezczius ga ir laikraszczius!....
Prisiusime visai dykai paraszyta Veli
atlankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stan
— Acziu,
ponuli, labai paties kaip ji kinai vadina, o
name pasinaudoti. Teipgi vėliname
kus su pagelba X-ray mane išgydė. Ištariu širdlngę ačiū.
lėtu skaityti, o tuokart pamtyPetras Salas, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo: Mano moteris
acziu! Dabar suprantu, kad po drauge ir su kiniszku budu
naudoti “Dr. Brundzas Ointment”
eit, kaip ir laime rasis.
ilgai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. JI turėjo kosulį, skrepliavlmę, skaudė
No 24851 naujausias iszradimas del
jimą paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktare Ignotu Stan— Bet, ponuli malonus, tas stebuklingas receptas: ekai iszreiezkimo misliu su pagelba
kuir šitai Jis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar
užlaikimo plauku gvarantuota gy
didžiai širdingai ačiū už geras gyduoles. Dieve duok Jam ilgę amžių,kad ga
kad vaikai pradės knygas ir tyti moksliezkas knygas ir laik tamtikru ženklu. Tame laike,
duole.
Preke
yra
50o
verte
už
doleri
lėtu
ir kitus sergančius gelbėti.
laikraszczius skaityti, tai kas razsczius, atdarys akis ir ap- kada kiniszkas rasztas ir kalba
Iš Brooklyn, N. Y., 38 So. 2-nd St. Mane išgydė daktaras Stankus nuo
negu nekuriama apgavejams dakta
Išbėrimo
veido, slinkimo plauko, greito supykimo ir išgęsčio. Julė Dailidleinsigavo
in
Japonija,
kitas
szvies protą, o nebebus laiko,
darbus bedirbs?
rams inmokate po keletą desetku
nlute. Tos padėkavonės yra įdėtos bu pavelijimu pačiu pacijentu.
Sufragistu paroda.
— Skaitymas laiko negai- tuomet begi rtuokliauti per ta veiksnis kultūros buddizmas,
doleriu už neiszgydima. Naudokytes
DR. IGNATIUS STANKUS, M. D.
Suvirszum 8000 moterių eme dalybas ne senei parodoje greitai isz szitos progos. Raszykite
szina. Žmogus negal vis dirbti palike daug, daug pinigu ne- kuris atėjo isz Indiju, apėmė
1210
So. Broad St.,'r
Philadelphia, Pa;
be pailsio, reik ir atsilsėti. pragertu... Ot ir bus laime!... visus Azijos žmones ir pasie sufragistu New York terp kuriu radosi ir keli bob-vyrei tuoj aus ant adreso:
Nuo 9 Iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare. Subatomis nuo 10
Ofiso
J.
M.
Brundza
and
Co.
Buvo ten
kė tolimiausius sziauriu kraez- kurios pacziules priverstinai instume in glitas.
ryto iki 8 vaL vakare. Nerišliomis nuo 1 iki 4 vaL po pietų.
Tai-gi sulaukės liuoso laiko, Lik sviekas, ponuli. Acziu!
valandos
B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N, Y.
tus. Japonai pradėjo gretitis raiteliu, peksztininku ir važiuojeneziu.
galės ir pasilsėti ir kartu lai— R. N.
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DR. IGNOTAS STANKUS, M. D

□ ERAS BAIGTAS TURĖTI

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu
žmonių kurie da niekad neturėjo
sudėtus Banke Piningus ir ne yra
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai
labai parankus dalykas, mokėti visas
“Billas” su “Czekiais” ir nereiks
pas save neszioti daug piningu.

Ju Reikalavimas Neturi Rubežiu
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainem toki padėjimą, bet
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo
rūkytoju. Menka uemokestis už

V G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts.

Plymouth, Pa.

.SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Lletuviszku-Lenkiszku Vaistu.

FIRST NATIONAL BANK
Gor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

Zira Cigarettes
5c for 10
Visos tinklines turkiszkos
priemaiszos
ir
kvapsniai
sudėti in ZIRA oigaretus —
visas sunkumas iszmestas.
Turtingi -Szvelnus- Kvepia

Žinios Vietines.
— Džiaugsmas!
— Pasibaigė vargai, bėdos
ir nerimastis.
— Per keturis metus vela
užžides gerove.
— Tik ne žine kada kompa
nijos palieps dirbti.
— Ne vienam kaulai braszkes kada pradės dirbti po sep
tiniu nedeliu bedarbes,
— Mieste malszu, musztiniu
ne girdėt ba ne turi už ka nusi
pirkt “alivos”. Žmonis malezei
apsiejna sėdėdami namie užsiymdami naudingais skaity
mais.
— Nedėlios vakara buvo
ciciliku prakalbos. Nieko nau
jo nepasake kaip tik ta pati
nuobodu pasaka, ka ir kiti eicilikai yra papratę kalbėt.
— Susivienijimas Buczeriu
isz Mahanoy City, nutarė
daugiaus neduoti knygucziu
nei slipu. O katras buczeris
duos tai bus nubaustas ant
$25 už pirma karta o už antra
karta užmokės $50 bausmes
Per paliepima Susivienijimo
Buczeriu isz Mahanoy City.
— Nedelioj apie antra adyna
popiet Jonas Kakosz rusnakas
55 metu senumo ženotas
žmogus isz Flaabario, atėjo pas
savo pažinstamus Karczmarczikus ant West Water ulyczios, ir paprasze ju idant duo
tu jiam puoduką kavos, ta gavias Kakosz, nematant kitiems
inpyle truciznos in kava ir
iszgere, in trumpa laika krito
ant žemes. Paszauktas dakta
ras uždavė jiam gyduolių ir
liepe nelaiminga žmogų vežt
namon, ir kada graborius p
Traskauckas jin veže namon
Kakosz mirė ant kelio. Nabasz
ninkas paliko paczia ir keletą
vaiku. Priežastis užsikejsejimo
ant savo gyvasties yra nežino
ma.
— Daugelis ka buvo iszvažiavia kitur jau grižta adgalios.

Ju priemaiszos suteikia
szvelnu net saldu kvapsni—
iszimta rūkymą. Amerikos
prezidentas nerūko geresniu
cigaretu, kaip kad jus galit
rūkyti nusipirkę szitas ZIRA
CIGARETU.

Puikios

Satino

Dovaneles

yra randamos kožnain pake*
liję ZIRA cigaretu, aktorių,
kvietku ir paukszcziu paveik
sleiei. Rinkite tuos paveik
slus, isz ju galima padaryti
dailias paduszkaites ir 1.1.

Isz Svoyersville, Pa.: Bene
dikto, Martino, Politikiszkas
Klobas. Isz Edwardsville, Pa.:
Antano, Izidoriaus. Isz Kington, Pa.: Vincento.
Visi Pardavejiai Parduoda
— Žmonis malszei czion ap
siejna nors ir ne dirba, vieni
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink.
iszvažineja kur prijaucze dar
P. LOBILLARD COMPANY
bus, kiti lauke ka nutars Wil
kes-Barre susirinkimas. Ne
stokuoje ir tokiu ka daro sumi
szimus jago ne ant ulicziu tai
Vandergrift, Pa:— Dar Polithania State Bank
nors karczemose susimusza o bai gerai eina, net viekas brasz
Cor. 22d. & Carson Sts.
paskui skvajeriam ir advoka ka, isz kitur pribuvusiam dar
S. S. Pittsburgh, Pa.
tams perka czebatus vietoje bas nesunku gaut.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
sau koki laikraszti užsiraezyt.
— Lietuviu pusėtinas būre Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
mokam 4-ta procentą, pnskaitant
Kingston, Pa.— Žmonis lis, bet apszvietimas ant mažo pinigus
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
laipsnio
stovi.
Del
daugelio
p.
dalis
svieto,
greit ir pigei, parduodam
malszei apsiejna, kožnas lauke
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
pabaigos bedarbes, Pribuvo Baltruviene reikalinga.
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
czion kokis tai agentas rinkti
darbininkus in Greensburg,
Pa., ir surinkęs in 40 vyru iszveže ant kompanijos kaszto.
Bet kaip girdėt, tai ne kurie
sugrižo pekezti isz Skrantu,
nes toliaus ne norėjo vežti kun
duktoris atkabino vagona ir
paliko ant kelio,
— Parapijos reikalai ejna
kanogeriause, ne senei turėjo
puiku teatra ant kurio turėjo
pelno suvirszum 100 doleriu,
kurie ejs ant nauju vargonųPer pasirūpinimą kun. Kudir
ko, aplaike nuo Karnegio pustreczio tukstanczio doleriu o
vargonai kasztuos $5.000,
— Malutkeviczei Brolei da
ro puiku bizni savo salune pas
kuriuos vis randasi prieigrudia
žmonių.

Osceola Mills, Pa.— Dar
bai gerai eina, uždarbei nevienoki, nog $2. lig $3.50 ant
dienos, isz kitur pribuvusiam
darbas, sunku aplaikyt. Straiku czionais nebuvo, kaip Ima.
nedele Apriliaus ne dirbo, tai
kompanija, padidino mokes
ti 30 ant tono, tai vėl visi su
grįžo prie darbo.
Lietuviu nedidelis būrelis,
apie 18 familiju ir apie puse
tuzino pavieniu. Laikraszcziu
mažai kas skaito.
Del nekuriu vyreliu ir mote
relių pp. Taradaika su Bal
truviene reikalingi.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELI).

Gilbertville, Mass — Dar
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas nesunku gaut.
Detroit, Mieli.— Darbai — Lietuviu pusėtinas būre
czionais gerai ejna. Darbiniu lis, visi sutikime gyvena, tik
ku visur reikalauna, mokestis pavienei esą labai nuliude.
gera o katras geistu apie dar
Divernon, Ill.— Darbai
bus dažinot tegul raszo po
adresu: Juozas Kessler, (Fred sustoję.
rick B. Stevens Co.) 3-rd and — Lietuviu pusėtinas būre
harved Str., Detroit, Mich.
lis, bet skaitymais mažai kas
— Lietuvei sutikime gyve užsiima.
na o parapijoi kanodidžiauses
— f Patiko baisi nelaime
paredkas.
Antana Kavalaucka, 23 m.
Luzerne, Pa.— Diena 5 amžiaus, kuris dirbdamas už
Gegužio likos suszauktas susi dreiveri Centrales kasyklose,
rinkimas “Lietuviszku Katali- kur sutrynė deezine koja kuri
kiszku Pagelbiniu Draugys- likosi nupjauta isz ko 4 d. po
cziu” szios aplinkines, del ap- piet mirė isz dideliu kaukiu,
svarslimo idant visos draugys ligonbutije, nabasznykas pa
tes susivienitu ir kaip page ėjo isz Suvalkų gub., Mariamrint savo ir sunarni būvi. Li poles pav., Barbieriszkio gmikos priymti szie ineszimai: Už no, kūnas likosi palaidotas 6
praszit per laikraszczius visos d. ant katalikiszku kapiniu su
draugystes Amerike ant susi visom bažnytinėm apeigom,
vienijimo (kongreso) ir iszrink nabasznykas paliko dideleme
ti viena laikraszti už organa nuliudime, tęva amerike, bro
visu driaugyscziu. Atejnantis li ir dvi seseris lietuvoi, per
surinkimas bus suszauktas Ne storone tėvo tegul Vieszpats a.
deloi 4 valanda po piet 2 die a. Antanui duoda atsilsi pakana Birželio (June), Luzerneje, juj amžinam, o likusius sura
Pa., ant Betzzo sales. Ant pra mina, kas norėtu platesnes ti
ejto susirinkimo buvo reprezen nęs apie nabasznyka tegul ra
tuotos sekanczios draugystes: szo ant szio adreso.
Isz Luzerne, Pa: Petro ir Po
And. Kovolosky.
yilo, Jono, Jurgio, Politiszko.

Tai buvo stebėtinai didelis
tabako pirkinis—daug dides
nis už kitus—kad pavelijo
mums tokiu rusziu cigaretu
pardavinėti po 5c už 10.

Box 192.

Divernon, IJJ.

Staunton, Ind.— Darbu
czionais kitokiu nėra kaip tik
tais anglių kasyklos, kaip sus
tojo dirbę nog Imo. Balandžio
tai da ir dabar stovi, ir nežine
kada pradės.

Athol, Mass.— Darbai ge
rai eina, net viskas braszka,
isz kitur pribuvusiam darbas
sunku gaut.
— 4 d. Mojaus atsibuvo di
delis balius, kuri parengė S.
L. R. K. A. kuopa, kuris pui
kei nusidavė ir visi isz to bu
vo labai užganėdinti.

Asztuoni metai....
Balandžio 24 diena ez. m.
sueis 8 metai, kaip lietuviams
spauda tapo leista. Ta diena
tai pažymėtina lietuviu istori
joje — diena. Ligi tos dienos
Lietuva buvo pasmerkta tamsyben ir iszoykimui. Buvo už
ginta lietuviszkas knygas lotiniszkomis raidėmis spausdinti,
turėti, skaityti ir paslėpus lai
kyti. Už lietuviszka knyga, ka
lendoriu ar laikraszti — grė
sė suėmimas, kalėjimas, isztremimas ir sunaikinimas žmo
gaus gyvenimo.
Toks užgynimas tęsęsi ilga
laika — veik visa pusamži
(apie netoli 50 metu); nes Mu
ravjovas bemalszindamas su
kilusius Lietuvoje lenkus,
skaudžiai nuskaudė lietuvius,
užgindamas jiems lietuviszkas
knygas spaudinti ir turėti. Bet
tokia svarbia gamtos bei civi
lizacijos dovana, kaip rasztas
ir spauda prigimtoje kalboje,
ne joki istatai ar cirkuliarai
neistenge panaikinti. Kuodaugiau lietuvius spaude, tuo grei
cziau jie budo ir kilo isz tautiszko ir politiszko miego:
knygas, kalendorius ir laik
raszczius spausdino užsieniuo
se (už rubežiaus) ir slaptais
(kontrabandos) keliais gabe
no in Lietuva, kur žmones
skaitė, szvietesi ir kentėjo
Kratos, suėmimai, kalėjimai,
isztremimai už lietuviszkas
knygas ir laikraszczius daug
szeimynu suardė, daug žmonių
gyvenimu sugriovė, daug be
laiko, nekarta svetimoje szalyje, in szaltus kapus pagul
dė....
Taip praėjo daug metu.
Daug Lietuvos upėmis vande
nio nutekėjo, daug žmonių
aszaru iszbirejo, kol lietuviai
sulaukė liuosybe spaudos, kad
gali be jokios baimes turėti
knygas, kalendorius ir laik
raszczius ....
Tai atsitiko: ‘‘1904 metuose,
balandžio 24 diena, invyko. Jo
Didenybes užtvirtinimas mi
nistru komiteto nutarimo, ku
riam sutinkant, paliepta panai-

visokios ruszies Kejentalnus Dokumentus ir
vedam provas senam krajui. Rejentelna
kancelanjayra rėdoma per valdiszka uotara
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
jusu bankinius reikalus o pereiti krisit, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
Orderiu,
Registruotam Laiszke, ar pei
Ex preso Money Orderi.

MOTERIŲ SIUTAI.
Geras materiolas ir geras kriaueziu darbas, padaro
gėrius Siutus.
Guinano Sztoras yra žiniomas kaipo sztoras geriu Siutu
del Vyriu ir Moterių.
Geri Siutai nesziojasi ilgiau ir geriaus iszrodo negu
pigesni Siutai.
Biski isz pradžios daugiaus kasztuoja bet geri Siutai yra
geriausi ir piginus del juso pirkimo.
Guinano Sztorai Parduoda Tik Geriausius Siutus.
Mahanoy City, Shenandoah,
Mt. Carinei, Landsford.

GUINAN

Dr.O’Malley iszniszkina priežastį pasekmingo gydyme

ISZS1 VERŽIMAS
Verikose’e arba netikrasis Iszsiveržlmas

I’uczkai ir visokios Odos Ligos.
Be jokios Operacijos, Skaudėjimo ar
apleidimo savo kasdieninio darbo
G. A. Frit zinger (policmonasj Wilkes
PRIEŽASTIS ISZGIDIJIO.
Barre Pa. iszgydytas nuo sunkaus iszsiver
1. DEL TO— Kad jojo nerandanti
rimo 5 metai atgalios, nuo tada neneszioja
ir et oda likos naudota per jin suvirszum jokiu diržu.
25 metus, o josios naudingumas likos
prisavintas per teip vadinamus “Specialis
Thom. R. Williams'.'anglekasis isz Hydt
Pat k Pa, iszgyditas nuo iszsiveržimo, 6
tus Rupturus, kurie jaja ir naudoja.
metai kaip diržą neneszioja.
2. DEL TO —Kad suvirszum in 12.000
iszgide ligoniu.o nekurie pribuvo isz tolimu
William H. Adams, fajermonas, Sheldon
szaliu gvdytis, o kuris jis vienas pasekmin Alex Works, Wilkes Bane, iszgydytas nuo
i-zsiveržimo, kuriu turėjo per 15 metu.
gai lik gydo.

3. DEL TO — Juog kožna savo žrdi
R D Greenwait, maszinistas prie Pros
gali pinigiszkai ir profcsijonaliszkai užtik pect brokerio, Breslan l’a du vaiku 3 ir 9
rint, kuri duoda ligoniui, o būdamas terp metu senumo iszgjdyti nuo iszsiveržimo, o
ju 25 metu yia gana paliudinancziu.
diržo neneszioja 2 meto.
Su Tok‘a is paluidvu ids driko tureli m da vilkinti ir n< ateiti ant rodos pas Dr
O’Malley, kuris tave I EI ŽILTILS • ŽD^ KA ir pasakys, kas tau kenkia, ir geriausia
rodą kaip gali pasveikti. Geriau pasinai.di k isz 25 metines praktikos irnebusi pavojuje.

Pasikalbėjimas - Ypatiszkai ar per Paczta.
Atsiusk adresu ir marke už 2c. o prisiunsiiu knygute su abrozeleis apieiszsiveržima
užpeczeiytame koperie.

Dr. Alex. O’Alalley
158 Washington Street

Wilkes-Barre Penna.

Kui 1 etLviizkai ii J «11-iszl'iii •usikalbama ir susiraszoma.

Kiekvienas Lietnviszkaa Sztorninkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkua Gyduoles savo
bztoruose ant pardavimo, kadamusu
tautieczei reikalaudami galetu^nuaipirkti
ir
nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l................................... 25c.
Egiutero No. 2................................... 50c.
Zmijecznik.............. 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai...................................35c.
Meszkos Mostis................................. 25c.

Trej an ka...................................... 25c.
Linimentas vaikams....................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................... 25c.
Liepiu Baisumas ........................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku..............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu........................... 25c.
Ugniatraukis...
,25c.
Skilvio Laszai.
,25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios.............................. 7oc.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del uemalimo Pilvo............ 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo.................................... 10c.
Laszai nuo Dantų........................... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų................................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Pa pauto................... 15c.
Gyd. nuo Grippo........................ $1.25.
Plauku apsaugotojas.................... 50c.
Muilas del Plauku........................10c.
Milteliai nuo Kepenų................... 35c.
Rožes Balsamas............................... 25c.
Kinder Balsamas............................ 25c.
Bobriaus Laszai..............................60c.
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 Liemens.................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu____ 15c.
Inkstu Vaistas..
Akines Dulkeles.
25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
aljelnai skausmo ir skarbutis $1.2-5.
Gyd. nuo Parku ir Niežu........ $2.00.
Gyd. nuo Dedervines.................$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

ledi

tint

truffl

SU
0*

In#
i ii
U1

n>p
tuvi

men
viog
ama

rd

too*
riti

JUSU KALTE.

kinti visus ligi to laiko įvyku a Brangus Lietu via i
sius valdžios suvaržymus lietu
Pilis buigcir
viu, raszliavos, ir leisti vartoti vL®
toje kalboje lotiniszkas ir ki
Aplinkine,į.
tokias raides”. Szi trumpute, ■J
isz keliu žodeliu žinele, patil Praneszu kad aš uždėjau Didžiause Drapanų
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senem ir
pusi tais laikais rusu laikrasz jaunėm,
už tai kviecziu visus Lietuvius ir
Lietuvaites
kreiptis pas mane o asz jumis
ežiuose, o kiek tuosyk laimes
patarnausi). Tiems ka atvažuoja isz aplin
suteikė visiems. Lietuvos žmo kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig
75c. tiems ka pirks ta vora už $20 arba dau
nėms; nevienas ja iszgirdes isz giaus,
o katrie gyvena Pittsburge ir pirks
už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c.
džiaugsmo verke ir net kaip tavoro
Ta voras yra visas naujas ir naujausios
kokiems stebuklams, nebeno- mados už neperbrangia preke, per szitus tris
menesius 25c. ant kožno dolerio pigiau,
rejo tikėti.
(ialite pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu
aukso ir iszduodu raszyta gvararnija
Tuojaus prasidėjo cielais ezisto
o nebusite apgautais.
Neužmirszkite
vagonais isz užsienio in lietu- n u merą ir ulyczia. Viso giaro velijentis,
va lietuviszku knygų vežimas!
Prasidėjo lietuviszku knygų,
kalendorių ir laikraszcziu paReikalinga! Vyras, kuris norėtu vakarais
czioje Lietuvoje spausdinimas. ir sziaip liucsame nuo darbo laike užsidirbti
pinigu, pavaiktzcziodama* savo apielinkej
Lietuviai griebėsi knygų, kaip tarp draugu, pažu tarnu ir kitu žmonių.
sziek tiek stropesnis vyriukas
iszalke baduoliai duonos ir.... | galiKiekvienas
padaryti puikius pinigus. Mes pamo*
skaitė, szvietesi. lavinosi! Taip , kisime kaip. Del artesnių žinių raszykite in
sztai jau baigia“, asztunti me Chas. Urnich-Co., |Luknei"ahicajro.m.
tai.
Kiek per ta laika, pasidekavojant spaudai, ivyko Lietuvo VYRU NAUJI...
je atmainų, kiek pagerėjo lie
Skubėlės ir
TRADING
tuviu tautiszki, ekonomiszki,
Apredimas
MARKES
kultu riszki ir politiszki reika
lai, tai tik stebėtis reikia. Jeigu
Del kiekvieno Vyrio kuris
reikalauja geriausia Ta vora ka
dabar atsikeltu isz kapu anuo
gali gaut už mažiausia preke.
Vienatinis Vieno preke Vyriu
se sunkiuose laikuose pasidar
K romas.
Visokį Pavasariu
Tavora galim pas manie pirkti.
bavę ir be laiko, tai nuo sun
J.
J.
FREUND,
jr.
kaus darbo, tai nuo persekio
1603 Carson St.,S S. Pittsburgh, Pa.
jimo, lauke kovos už lietuvys
te krite, tai savo akimis nebeParsiduoda Farma.
tiketu ta visa matydami, isz ko
Puiki
farma Roaring Creek,
mes, turėdami, visai nesistebi
me. Tokiais kankiniais už lie 12 miliu nog Shenandoah, turi
80 akieriu 20 akieriu girrios,
tuvyste buvo amžinos atmin teipgi 150 obuoliu medžiu vien
ties dr . Vincas Kudirka, Pr. obuolei atnesza $500 ant meto.
Vaiczaitis, Petras Arminas, P. Gera stuba ir didelis tvartas
Matulaitis, Viszinskas, Keksz- Parsiduos neperbrangiai arba
tas, Lozoraitis ir daugybe ki atsiduos už namus. Atsiszauki
tu. Jie nesulauke szviesios Lie te arba raszykite ant adreso.
Jos. Bendrick
tu vai dieneles! Tad koki mes
Pottsville, Pa.
laimingi, kad tos laimes galė (; j )
jome sulaukti! Dėlto, atėjus
Kaip Pasilikti Amerikos
tai dienai, nepraleiskime ja
Piliecziu.
taip szaltai. Prisiminkime pra
Knygute
Lietuviszkoj ir
eitus laikus, žvilgtelekime in
Angelskoje
kalboje,
turinis in
tebesanezius ir in busianezius
laikus. Paminėkime ta diena etatimus apie pilietyste, klau
su kokiu nors tautiszku ar vi- simai ir atsakimai kaip iszimti
suomeniszku darbu, nes tai popieras. Suvienytu Valstijų
yra ir bus lietuviu istorijoje konstitucija, neprigulmybes
dekleracija ir konfiderne jos
svarbi diena.
straipsnei. Lietuviu Amerikos
Ukesu Klobas matydamas kad
yra reikalas kožnam likti pi
szios ezalies, iszleido
W. TRASKAUCKAS liecziu
szita knygute savo trusu. Kny
Pirmutini* Li*tuvi**ka*.
gėlės preke tik 250. Todėl
GRABORIUS
norintieji gaut ežia knygele
turi su užeakimu prisiust 250
Laidoja Kurnu Nurairturfn.
Panmd< stempomis arba per Money
Rygintu ir Vežini na del Paid važioj) i m<
Orderi ant szio adreso, (g p oą)
Krausto Dalgiui b L L
Vtaka atlieka ka no^eriauae ir puikiame Lithuanian Am. Citizens Club.
virei minetail reikalais kreipkite! pa
jin o busite visame užganėdintai*.
372 Bedford Ave.
520 W. Centre 8t. Mahanoy City
Brooklyn, N. Y.

S.latianaucl(assos%mS5į.r.

Koliekos ir Sužiestiejai
Skaitykit!!

pigu negalinai geros Aiielkos
gausit geriausi tavom ka galima
los img $2 iki $8 už galioną.

.Jeigu

Asz esu Lietuviszkas Advokatas
priimu Provas isz Visu Kragztu už

užmokėsiu už prisiuntima.

Pas! 1 i u k sin y k i te K raj a va i
Nusipirkit Ruskos Arielkos, partraukta per
mane tiesink isz Seno Kiajats $1.50 bonko.
Prisiuskite savo adresa o gausit katalioga.

Koliestvas 13T

FU. STBAWINSKAS
1807Carson St.

S.S.Pittsburgh,Pa.

KUSISZKA — AMEB1KONISKA — UNIJA.
-PUIKIAUSI.

DIDŽIAUSI

IB

GBE1CZJAUSI

GAHI.AIVAI—

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip Kcw Yoiko o Rusijos be jtkiu perstojimu.
PUIKI GABLA1VAI: LŽAR — KUBSK — BUSSJA
In llotterdama S Dienas. I n l.ibawa 11 Dienu. I
f Bb ina. 18 Gegužio (May).
Treczia Klaea
I ™ftlY’7ke’e | Litusnia. I Birželio (June).
|lS
Antru
Klnea
$50
ltZ
1 cr ° | ( zannuujae)15Birželio(.Iune)
$i>5
Firma
Klusą
$75
| Apie daugiaus daelžinoelte pae mueo agentue arba

A. E. JOHNSON & CO., (General Pairenger Agt». < 27 Broadway, New York, N.Y.

UŽDĖTA 1870111.
Atneszkite szita apgarsinimu ir su kožnu
SI .00 pirkinu vyriu ar moterių apredalu gausite

50 Ekstra Union Trading Steinpu
(Už kurios gal:ma gauti visokio tavoro.)
----- PARASONU SZTORAS:-----

J.H.BARENBREGGE2%2aXrT

Nauj as PavasarinisTa voras

(
(

Ant (J ei ez i n keliu arln
Tremų.

Rosij

Vartojau Provas už Koliestvas per
daugeli metu. Szaukites pas mana
katrie esate sužeistais, busit kantanti,
tukstanezius Provu vartojau, kurie
buvo pražudė rankas ar kojas, pruneszu jogei žmones su didelėm koliestvom
galidesetkus
tukstaneziu
iszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
už kelis desetkus donelu suinulkina.
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu
ir tuom rik tiasia ir vilkina liki laikas
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
negali.
Rodą uždyka duodu ant
prisiuntimo markes.
Paszykit pas
Advokatą Jankaus, po szucm adreso'

B. S. TANKAUS

H

„i!.,

No. 6.

Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
savo locnam name vertes $12,000.00
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
iszsiuncziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amerikoniszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka danižinoti reike prisiųsti
marke ant atsukimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:

A. J. KEYDOSZ1US,

202 Troy St.

Dayton, Ohio.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Yra tai pirmutininc Banka
Mahanoy City
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NORKEVICZIAUS NO. 6.

Kas-

Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli
Teipgi ežia gausite ir visokia
kitu gėrimu. Ateikyte dabu
priesz laika, duokite saro
orderi o bus jums pristatyta

Malonus Viengencziai:
Turiu sau už garbe praneszti jums
kad, užlaikau krautuve su daugybe
visokiu tavoro.
Pas mane galima
gauti naujausios mados Laikrodėliu,
Žiedu, Kryželiu, Armo
nikų, Skripku visokiu
Mužikaliskulnstrumen
tu,Britvu, drukuojam
Maszinukiu, Albom®
Potogjafijoms laikitia
Istoriszku ir Malda
kningu, visokiu pepieru
Gromatoms rasziti su
pasiskaitymais ir
dainomis su
kon vertais tuzinas už 25c, 5 tuzinai už
$1 Perkupcziams 1 ,CC0už$6 Magisz
kos Kazytės $3.
Jai norietumete
mano nauja dydeli Katalogu prisiuskite 2o. marke ir aplaikysite, kuriame
telpasi daugybe naudingu daiktu.
Didelis Szaltinis §1.50. Enyguteka
pamokina kaip gauti amerikoniszkas
popieras po 35c.
Maloniesite kreipkties su sziokail
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS
112 Grand Street

Brooklyn. N Y

Lietuviszkas Agentas

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

mokėti Procentą ant sudėtu

Piningu.

■

Nusipirkite saa keletą
Buteliu

S. korkewicz

122 W. Center Str.
Mahanov City, Pa

5e

paskt

Mainose
Fubrikouse

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
Teipgi visokiu
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
gatavu Szlebiu, Audaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu
408 West Mahanoy iii.
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
LIETUVIO KRAUTUVE.
53^" Pas mus dirba Lietuvaites.

nt Globe l

deH

1001

Už tai verta juso

parėmimo. Užsimokės jumis
Parduoda Sžipkortes ant geriausiu
linijų in ir isz Lietuvos.
Siuuczin
dėti Piningu in szita Banka.
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai)
pigiai ir teisingai.
Raszikite pas
Patarnavimas kanogeriausias.
mane o gausite teisinga atsukimą.
...DIREKTORIAI...
Teipgi užlaikau dideli kromu visokiu
D.F.Guinnn, Kasijerius. Valgomu Ta voru ir Buczerne.
C.L.Adam, Vice-Prezidentas.
D. M.Graliam, Prezidentas.
M. Gavula.
A. Daniszewiczia.
W. Rynkiewiczia.
Franas Petraitis - Clymer, Pa. J
W. J. Milės.
L. EckerL
J. Hornsby.
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