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Suv. Steitai siuneze kareivius
ir laivus ant Kubos.

Ant Babtistu sejmo atsibu
vusio Des Moines, Iowa, prezi
dentas terp kito ko, kalbėjo
apie bledinguma szokiu sales
o ypatingai taisės ka randasi
prie karezemu dydesniuosia
miestuosia. Isz tokiu vietų
daugiause jaunos merginos iszejna ant paleistuviu, nes in
tokes vietas daugiause susiren
ka szetonai žmogiezkam pavi
dale kurie tykoje ant jaunu
mergaieziu.
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Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.
Lietuvei Siberijoje.

Darbininkams palikimas
Sziomis dienomis mire Mask
voje pirklys milijonieris E
Kinkelie. Turto paliko dau
giau kaip 4 milijonus: iez tu
pus antro milijono užrasze sa
vo szeimynai, o visa kita tur
tą tarnaujantiems jo firmoje
darbininkams. Turtas tarp
darbininku busiąs padalytas
pagal daugumo metu tarnavi
mo ir didumo algos. Apie di
duma palikimo galime isz to
numanyti, kad szveicaris gaus
14,000, o kiti nuo 150 — 200
tuketaneziu rubliu.

Metas XXIV

ISZ VISU SZAUU.
Auka tamsinybes.
Vienoje gazietoje apraszo
api tamsuma žmonių Galicijoja.
Kaime Jaglembe, gyvena
pagirije burtininke, sena boba
kuri nubure vagius. Su pagelba burtu, nevos juodos knigos suranda pavogtus daigtus.
Ne persenei likosi apvogta
viena alude Sosnavicuose.
Paszkadavotas nusidavė jeszkot rodos pas burtinyke kuri
už 3 rublius užmeti kalte ant
trijų jaunu vaikynu buk tai
jiejei apvogė. Tada nusidavė
in policije, nes ta ne turėdama
davadu atsisaki su aresztavojimu iszrodytu. Paszkadavotas
vienok ne nustojo ir tikėda
mas burtinykei, paemi kelis
žmonis ant pagelbos ir nusi
davė pas nužiūrėtus, pirmiause pas vaikina 19 metini. Czionais prietelei szinkoriaus teip
naršei ėmėsi ant kvotimo, jog
suteriotas vaikinelis “prisipa
žino prie ludintoju” prie va
gystes ir už tai gavosi in areszta. Na ir burtininkei prisipa
žino dydele žinyste. Vaikine
lis prisipažino isz dydelio ken
tėjimo, o buvo suvis ne kaltas.

Irkutskas.— Pasirižau su
teikti keletą trumpu žinelių
apie lietuvius Irkutske; tautiez
kai susipratusiu, man rodos,
suvis maža saujale, daugiausiai
tai “lenkai” isz Kauno arba
Vilniaus gubern. Labiaus isztauteje yra lietuviai 1863 m.
isztremtieji už maista; kaikurie jau suvis užmirsze lietuviszka kalba. Kada visoje Ru
sijoje prasidėjo politiszkas ju
dėjimas, tada ir lenkai. Ir
Javai Rusijoje.
Nepaprasta diena gymitno
kutske
draug
su
lietuviais
su

Auga
neblogai. Tikimasi
apvaiksztinejo ana diena mūri
manė inkurti bendra draugija; ds ’liaus augezteenio, negu vinas Mathias Moura, Kurytylie
o dalyko apsvarstymui buvo d t tinio.
Brazilijoj. Moura taja diena
sukviestas susirinkimas, kur
pabaigė 110 — ta meta, kuris
kalbėta tiktai apie Lenkija ir 5*J darbininkai sudege in
iez jaunu dienu buvo pagrieb
jos
reikalus: būtent autonomi
tas per kupezius nevalninku ir
smert.
ja
ir
1.1. Insikurus draugijai,
nugabentas in Brazilije, kur
Petereburge.— Penkesdepavadinta ja “Lietuviszkailikos parduotas turtingam ūki
szimte darbininku sudege ant
lenkiszka draugija “Ognivo”.
ninkui. Senelis jauezesi da dru
smert kada gulėjo tvarte, utarŽodis “lietuviszkai” prikerg
tu ir dirba savo kasdieniniai
ninko nakti, arti Tambovo,
tas tiktai del to, idant pritrauk
užduotes.
kuris radosi prie dvaro grofo
ti “kulturiezkai neiszlavintus’’
Oilovo Davydovo. Priežas
lietuvius, nes ežia nieko lietutis užsidegimo tvarto, yra ne
Vela Suv. Steitai likos priverstos paymti teviszka apgloba
Jau visiems yra žinoma, jog ant Kubos, siunsdami kareivius ir laivius ant apmalezimo viszko su žiburiu nerastum! žinomas. Ne vienas neižsigialvaldže Suv. Steitu pasakė ne kylusio pasikėlimo murinu kurie geidže taisės paezes iszligas Kas link pamaldų bažnyczio- bejo.
je, tai ežia lietuviai nuo am
iszleidineti laikraszcziu be pi ka ir baltieje gyventojai.
Szendien ant Kubos arti 4000
žių buvo skriaudžiami; ne visi
ningu ant bargo o jagu laikas kareiviu ir szeszi vajauni laivai.
Atsigaivinimas vulkano.
juk supranta lenkiszkai, yra
iszsibaige, tuojaus reike sulai
Valdez. Alaska. — Vulkakyt. Daugelis, ypatingai isz dy
niszkas kaina Kaimai atsigai
Supancziotas — turėjo ir tokiu, kurie temoka vien sa
ATSAKYMAI. vino ir visas randasi ugnije.
vo prigimta lietuviszka kal
dėsniu miestu, persikėle in kur
apsipaczluot.
ba, niekas apie tai nesirūpino
kitur ne duoda in redakcije
P. J. B. Plymouth. — Ant Aplinkinei laukai ir dirvos
Passaic, N. J.— Jonui Kajokios žinios, na ir siuneze re Ižgydinta per stebuklir *i roskevieziui ateinorejo vesti ir nei vienas žodis nebuvo isz- tamistos užklausimo atsakome yra užpiltos pieskoms ir lava
tartas lietuviszkai per pamoks trumpai ir aiezkei. Jago tavo ant ketunu pėdu. Visa aplinki
dakcije laikraszti tikėdamasi,
už paeze Marijona Vaitosziute
regėjimu.
ne ant 3000 miliu aplinkui
jog prisius užmokesti, o cze
Cleveland, Ohio. — Txislir ketino išdumti in platu svie lus nuo pat bažnyczios insiku- pr^-ziules ir tavęs motina ne randasi tamsumoje nuo verezen
rimo Irkutske. Kuningai, mo
kaip neprisuneze, teip neprikartus pasirodė puiki motere, tą, bet nuotaka ižgirdus apie kantieji lietuviszkai, ar neno keneze tai del to: kada sūnūs ežiu durnu isz' valkano.
suneze, užmokesties, o laikrasz
apsipaeziuoje tai pradeda mijo
užmanima
paszauke
in
pa

Kodiak, Alaska. ■— Mieste
su mielaezirdingoms akimi, ap
rėjo, ar nedriso sakyti lietu- let savo paezia — dvieju mo lis Kodiak ir Wood Island li
tis ejna ir užima vieta ant
gialba
kelis
policijantus
ir
siaubta žibante szviesa, mieg
viszku pamokslu, kad neužpaczto ir tai ne vieno skaitytokos užpiltais per pėda pelenu.
kambari Marijonos Coyle gy svodbinis pulkas nukeliavo in pykdyti lenku savo kamiszka terių ant kart ne galima milet Artimesni kaimelei prie vul-.
jaus nes keliu tokiu, o pacztas
o
apie
tai
gerai
motinos
su

Szv.
Juozapo
bažnyczia
susivenanti po No. 3316 Superior
kano nukente baisei. Bledes
kalba. Taip antai a. a. kun.
sugražina in redakcije už ka
Ave. Trecziu kartu kada pa riszt mazgu moterystes. Kada Ruzgą, būdamas tikras žemai pranta. Kada duktere apsive- gyventojai aplaike milžiniszturi mokėt po viena centą už
sirodė, pana Coyle atsikėlė jau radosi prie bažnytiniu du tis, nepasirūpino apie skelbi da, tai motina jaja daugiau kas.
sugrįžimą tokio skaitylojaus
sveika iez lovos, — sirgo jieje riu, Jonas pasakė vienam isz mą Dievo žodžio lietuviams mili už sunu, nes duktere ma
Vela Italai laimėjo?
kurio nesuranda. Tokiu budu
žai atkreipdama atyda ant vy Rimas. — Jenerolas Caneper penkis menesius ant su- palicijantu buk užmirszo nuprigimtoje
kalboje,
gal
delei
redakcije turi nereikalingus
ro, myli daugiau motina ir už
pirkt žiedus. Policijantas jam
laužto nugarkaulio.
to užsitarnavo nuo lenku-ende tai geriau sutinka terp saves. va iez Tripolaus daneeza, buk
dvigubus kasztus. •— Kas no
draugavo
pas
auksoriu,
nes
praejta subata buk turėjo giPana Coyle tvirtina buk tai
ri “Saule” skaityt, turi už jia buvo tikras stebuklas o kai kada užsukinejo kampa uli- ku toki parasza ant lentos, pa Tasai faktas yra gerai isztiry- lukningu susirėmimą su Tur.
užmokėt.
mynai ir gydintojei tai užtvir czios, Jonas suemes skvernus kabintos, jam mirus, bažnyczio netas ir dasektas. Nesirūpink, kais kuriuos ingalejo po Zantina, nes no senei jaja apleidę po pažaste dūme kaip zuikis, je, kurs baigias tai žodžiais: szimtus panasziu atsitikimu zaru. Buvo tai viena isz kruvi
gydint ne turėdami jokios vil bet ir palicijantas buvo smar “daj Bože wniebie czastke tej turime visur. Retai atsitinka nu musztiniu kuriuoje pražuvo
in tūkstantis turkiszko vaisko.
Žmonis ant svieto ne tik su ties, jog kada galės vaikezkus bėgikas, suėmė Joną o su- žmudzkiej Polski ir t. t. ydant motinos miletu savo Italu dingo ant plečiaus 11
sideda iez iszmintingu bet dau cziot.
“
(Duok
Dieve
dalele
tos
žemai
marezes teip kaip Dievas pri kareiviu ir 8 aficieriai o papaneziojas rankas atvede adgiause isz bloznu, beproeziu Reikalaus 30,000
žeido 258.
gal in bažnycze kur kuningas tiszkos Lenkijos ir t. t.) —ma sakė.
darbiniku ant farmu. suriszo porele.— Kokis gyve tote, tai Žemaitija esanti len
vagiu, sukeziu žuliku ir 1.1.
Topeka, Kan. — Suvirszum nimas bus tosios poreles tai kiszkai kokia tai tikrai endePradeda kas tokie ant svieto
darytis — koke latryste, sztai 30 tuketaneziu darbininku bus patis skaitytojai gali dasiprast. kiszka nesąmone! Nauja sro
ve gyveniman czionykszcziu
ant viso svieto iszeiplatina, reikalingi ant farmu Kansas
Sūnūs
užtrucino
tęva.
lietuviu in nesze neseniai atva
eteite
szi
meta
del
surinkimo
ymkirne ant paveizdos Rosije,
Greensburg, Pa.— George žiavęs czion kvningas. Pama
kur visi luomai nuo jauniau kviecziu, konu ir t. t. Szi me
siu lig seniausiu svajoje apie ta bus derlingas metas ant Watt, 18 metu senumo, likos tęs skriaudžiamus lietuvius, invisokius daigtus, — apie kon Westu, nes laukemas nuo se aresztavotu už nužudinima sa vede bažnycziojo lietuviszkus
stitucijas tiesas del visu tautu nei lietus jau nupuolė isz ko vo tėvo, inpildamas truciznos pamokslus 2 kart menesyje ir
džiaugėsi visi farmerei. Dau
ir t. t. — O jaunesniu apie re- gelis žmonių, ypatingai nepa- in arielka kuria tėvas po iž- kiek galėdamas ragina savo
volucije apie kuria ne turi ma czuoti kelauna pulkais ant gerimui mirė. Senas Watt bu brolius atbusti isz tautiszko
vo paprastu girtuoklium, o miego, neužmirszti apie savo
žiaueio supratimo tiktai apie Westu ant uždarbiu.
kada užsigiardavo, žveriszkai brangia tėvynė Lietuva; skai
užpuolimą monopoliu, girtavi
mą, vagysta, pleszima ir t.t. Zapalkos - ugnis— mirtis. apsiejdavo su sunum ir visa tyti lietuviszkas knygas ir
Wilmington, Del.— Kat szeimyna, jog ne turėjo vietos laikraszczius; labiausiai rūpi
Ir tas [viekas, — ta anarkije,
ta latryste, tiejei laukinei no riute Broskovskiu 4 metu mer stuboje. Negalėdamas ilgiaus nas apie apszvietima praszcziorai pasklido po visa svietą. — gaite palikta viena namie, su nukensti tėvo apsiejimo nuta ku ir kareiviu, nes jie greiIr czion amerike, kur viskas rado dėžutė zapalku kurias rė nuo jo atsikratyt. Nupirko cziaus gali isztaute.ti, kareivi utruciznos, inpyle in bonka
rėmėsi ant žmonijos tiesu, atsi pradėjo degint. Uždege ant arielkos, o kada tėvas atsikė gi lietuviu yra labai daug,
rado pamegždžiotojai darbu saves szlebute ir teip baisei lęs pus-girtis ižgere, krito ant daugiausiai Irkutsko apylinke
tamsios Rosijos, pradėjo bloz- sudege, jog in kėlės valandas grindų ir in kėlės minutas mi se, nes po kares su Japonija
re. Sūnūs prisipažino prie ežia daug laikoma karumenes.
nauti ir nudavineti anarkistus, mire Delaware ligonbuti.
kaltes ir likos uždarytas ka Jis tapo-pat rūpinasi inkurti
siuntinėdami
prendoniszkas
Irkutske grynai lietuviszka
gromatas su kersztais ant gy Baisi žudinsta — visa lėjime,
szieinina
dingo.
draugija, bet ar pasiseks-tai
25
užmusztl
laike
vasties. Bet czionais ne ilgai
parodys ateitie. Sziam kartui
kaziriavimo.
ta bizni gales varyt, nes ir in Villisca, la.— Juozas Moore,
niekur ižbegt, tiktai ant virve jojo pati, keturi vaikai ir dvi
Nachville, Tenn. — Atejna tiek apie lietuvius, gyvenanles užbaigs ta blozniszka gyva moteres kurios svecziavosi pas žinia isz Dante, Va., mažo ang czius Irkutske.
jin likos ana vakara nužudin- lekasiu kaimelio kuriame gy
ta.
Mirė.
tos su pagialba kirvio ranko vena in 6000 gyventoju, buk
Pirmosios durnos atstovas,
šia nežinomo žudinlojaus. Au- laike kaziriavimo
pakylo
Nanticoko lenkai tomis die ku galvos buvo sumusztos ant musztine kuriuoje likos už- M. Petrunkeviczius, vienas ka
nomis aplaike dytus ant savo skistimo o smegenis ir kraujei muszta in 25 italijonai ir kal- detu partijos ieteigeju. Tai
bažnyežios nuo biskupo Ho- apdrepstyti po visas sienas. nuoezei. Dante yra ne senei buvo žymus vyras.
Laidotuves Frederick© VIII karaliaus Denmark©.
bano iez Skrantu. Dabar Len Žudinsta likos papildyta lo- susitverus kaimas terpo milžiRevizija.
Ant laidotuvių karaliaus D?nmarko eme dalybas karalei
kai valdys savo parapiniu tur vosia.
niszku kalnu.
Lenon, kur buvo užmuszta Denmarko, Norvagijos, Szvedijos ir Graikijos. Kūnas velio
Visosia dalyse steito in lai
tu be pagialbos ajrisziu. Ar
§ Philadelphia. — Leopol ir sužeista keli szimtai darbin nio likos palaidotas Roskilde katechoje kur guli 33 buvusie
isz tojo pamokinimo nepasi ka deviniu menesiu likos nunaudos ir kitos parapijos. žudintos 29 ypatos tokiu pat das Stokovskis likos aprinktas inkų nuvažiavo to dalyko tiri- karalei tojo sklypo. Paveikslai perstato (2) nauja karalu
Philadelphios neti senatorius Manuchinas.
Kaip girdėt, tai visos parapi budu — su kirviu ka ir szei- kunduktoriu
Kristijoną; (1) kuning. Fredrikas; (4) Norvegiszkas karalus
jos. Lenku atims savo turtus myna Moore o gal ir per ta Orkiestros yra tai dydele gar
Haakon; (5) kun. Gustavas ir Kund (3) karalaus sūnūs. Gra
Džuma.
isz po valdžios ajrieziniu bis- pati pasiutėli geidženczio žmo- be, jog Lenkas aplaike toki
Uralo apygardoje vėl pasi- bą nesza ženklivi virszininkai kanumenes kada kuna atgabe
Irode džuma.
kupu.
dinsta.
no isz Hamburgo ant laivo.
giszko kraujo.
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XXVII Seimo S. L. A. atkeliauja in Philadelphijos
tik miestą, su tais maža beda,
nusidavimai.
bet isz ten dauguma reik iszPe*nyczia t. y. 7 d. birželo
buvo tai diena užbaigimo sei
mo; nors manyta kad delega
tai užbaigs ankseziaus, bet tas
invykt negalėjo, užbaigta ant
7 vakare.
Kamisija apdirbimo pliano
link organo “Tėvynės” kad
susiaurint iszkasczius buvo p.
Mikolainis, Tananeviczius, ir
Bradcziulis. Jie nurodė, kad
surado būda toki: “Tėvynė”
spaust duot J. J. Paukszcziui
Brooklyn. N. Y. ant Lino
Tipe maszinos kas atsieisiąs
už 17 dol. kiekviena nedelia,
du zeceriai bus nuo darbo praszalinta, liksis tiktai vienas del
tvarkinimo adresu bei dirbi
mo Jobsu New Yorke kur iszeidines ik dabar “Tėvynė”.
Nors asztuonios kuopos reika
lavo perkelt “Tėvynė” in Wil
kes Barri bet tas iszrasta ne
reikalingu. “Tėvynė” eis for
mate permainytame pavidale
dabartines “Saules” “Katali
ko” ir 1.1. Apgarsinimus pri
imt visokius, nes pirmiaus
fuszeriszki buvo nepriimami.
“Tėvynei” popiera buvo iksziol knygine, dabar duota
bus gazietine pigesne. Ant
“Tėvynės” užlaikymo mokės
kiekvienas sąnarys iszskirent
vaikus teip, kaip buvo ik
XVII Seimui.
Racziute innesze, kad re
daktoriui prie “Tėvynės” duot
reike-iustr<ukcijo« bei ■ -taisyk
les kaip ja turi rėdyti. Po to
kio inneszimo iszgirsta isz tar
po delegatu balsai — kad re
daktorių niekas negali taisykliuoti, redaktoriaus darbo ver
tumą kontroliuoja Literaliskas komitetas. Tas inneszimas
atm estą.
Centro sekretorius norėjo
atmest nuo saves administratoryste, nes sako negalis vienas
viską apeit, delegatai apsvars
tė. Dalyku stovi davė Centr.
Sekretoriui vale kad neisztesant apdirbt, gali pasisamdyt
sau pagelbininka. Sekretorius
apsiėmė.
Istorija S. L. A. pasemta isz
T. Astramsko Kronikos, turės
spausdint “Tevyneje” po to
atlieta bus puslapei spaust in
knyga.
Skyrstymas auku isz tautiszku centu.
Viso buvo Tautiszku centu.
Kankytiniam
$100.00
Emigrantu szelpimo draugijai.
Brooklyne, N. Y.
$100.00
Auszrai in Chicaga
$75.00
Visztaliui
$60.00
Paramai Europon
$25.00
Vai paraiso knygynėliui
$25.00
Paskolos stedentu Rateliui
$17.00

Dalytojai tautiszku centu
suvisai elgesi neteisingai su
auka Emigrantu szelpimu, nes
davė szimta dol. vienai tik tos
ruszies draugijai Brooklyne,
o visai atyda neatkreipe kad
Emigrantu szelpimui yra Sanjunga ir Philadelphijoj.
Isz Philadelphijos nuo są
jungos Emigrantu szelpimo
buvo prisiųsta ir gromata su
praszymu kiek nore aukaut
ir su paraszais komiteto girdi
ma buvo balsai, kad duot
Broklyno draugijai 75 dol. o
Philadelphijos 25 dol. bet tas
nukreipta in szali. Ta viską
labiausei kreipe in ezali Sei
mo antrasai sekretorius Vitaitis. Regis, kad Philadelphijos
vienas draugystes ir Kliubai
netesee szelpt lietuvius Emi
grantus be prisidėjimo draugyszcziu iez kitu miestu. Kas

siust in kitus miestus, tai vie
nas tik Philadelphijos drau
gystėms per dide skriauda.

Prie galutino užbaigimo
Seimo, buvo priduotos viso
kios billoe. Isz visu billu tai
buvo akyviaueia centi alinio
kasieriaus bila ant $310,00.
Seimas gavės ta bila pada
vė klausima prirodyt paaiszkinima platesni už ka toji bi
la reikalaujama $310,00 iszmokejimo? Kasierius paaiezkino, kad pinigai ka jisai iždave isz kasos ant pirkimo
namo 31 tūkstanti buvo sudėti
bankon ant ketvirto procento,
kasierius už tuos pinigus Susivienyjimui mokėjo tik treczia
procentą, tai-gi su iszemimu
tos sumos pinigu, Susiyienyjimas atemee kasieriui 310 dol.
pelno.
Seimas pamatęs kad už savo
pinigus turėtu mokėt kasieriui
da procentą, bila kasieriaus
atmete. Kilo diskusijos— pri
tarėjai keli kasieriui, aiszkino
kad tokia bila kasieriui iszmokejas XXVI Seimas, tai
turės mokėt ir XXVII Seimas,
delegatai nurodė kad XXVI
seimas tokia bila apmokėjo be
reikalo, ir galutinai atmete.

Po tokio rezultato, kasie
rius Seimui pasiūlė savo re
zignacija, Seimas
neprieme
paliepdamas rezignacija pa
duot centro valdybai, toji pri
ėmusi perduos kasierysta p.
Alianskui gavusiam balsu biski mažiaus referendume.

Ar kasierius savo rezignaci
ja centr. komitetui paduos ar
ne, to nežine.
Seimo delegatai atsistojimu
ir gaivu palenkimu atidavė
pagarba visiem Susivienyjimo
sąnariams įnirusiems; toliaus
atsistojimu darė padekavone
visoms kamisijoms ir Seimo
rengėjams.
Ant : užbaigimo
sustoja visi padainavo tautiszka himną “Tėvynė Musu” ir
iszsiskyrste 6 į vakare Petny- .
ežios.
Isz apyskaitų darytu XXVII Seime pasirodė, kad S. L.
A. turi 5917 sąnariu su $54,031,24 turto.
Visos seimo sesijos ėjo rimcziausia budu, ir, muset tai
tik szis pirmas isz 27 seimu
buvo toksai rimtas, nes jeigu
ėjo kur net diskusijos, tai vis
buvo su gražiausia tvarka.
XXVIII Seimas bus Water
bury Conn. Kuopos balsuos
ar už 2 metu ar už 1 m. bus
seimas.
Ten Buvęs.

Kinczikai teip turi retus
plaukus ant barzdos jog kaip
tai žmonis sako gali plaukus
suruokuot. Vienas isz Europiecziu kuris pas mandarina
paregėjo ant barzdos, balta
plauka iszrove jin mislydamas
jog su tuom prisigeris. Man
darinas netekias plauka verki,
surado plauka ir padėjo in ge
ra vieta.
Nevet ir ciesorius turi ta pa
eze silpnybe. Karta turėjo
szunvotaite ant barzdos. Teip
ylgai turėjo daktarai iszkalbynet kad duotu kelis plaukus
nuskust kad uždėti pleisteri
ant skaudulio.

§ Santiago, Kuba. Randaviszkas vaiskas sumusze pasikelelius arti El Cobre — pasi
keleliu likos užmuszta 10.

Leibus taipogi negalėjo už-ve:kata ir nešikai szcziuok
nes Darbulis tik juokais taui migti: jie mane apie laižybas
pasakė, kad tu ir vienos bacz-• ir tikrai nežinojo, ar laižybas
kos nepavežtu m.
laimes:
— A-z juokais nekalbėjaui
— Deszimti rubliu rasi ir
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki
— atsiszauke
Darbulis — laimėsiu!... Geras uždarbis!...
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis
— nors kalvis ir stiprus vy- Juk per diena niekuomet tiek
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainem toki padėjimą, bet
ras, bet tikrai sakau, kad ir■ neuždirbau!... Nusipirksiu nau
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo
tuszcziu rogių vienos myliom' jus dumtuvus ir anglių!.. Vis
rūkytoju. Menka uemokestis už
nevežtu. .
kas butu gera, bet tie prakeik
— Ui, gevalt!... ko tamista. ti gojai biauriai juokiasi, ir
juokies?! — reke Leibus, bet; aržilu vadina, ir drigantu, ir
taip balsai, kad net visi girtuok žvengti liepia!... Ui, tai nege
Ten kur Konetike,
liai subėgo pažiūrėti, koks t-n ras dalykas!...
Merginos, ka dirba faktere,
ginczas kilo Szeimininkas iszsi Apie penkta ryto jisai atsi
Kaip ant 5 valandos paleidže,
gando, nes bijojo, kad peszty- kėlė, visai nemiegojęs, papote
- - ' 5c for 10
Tai net vidunaktije parsine nekiltu; o kalvis visiems riavo ir truputi kalvėj dirbti
beldže.
balsiai aiszkino, kad jis netik praėjo, bet darbas jam nesise
Tai buvo stebėtinai didelis
Oj
puikios
tos
ezilkinukee,
Visos rioklines turkiszkos
tuczczias roges,
bet ir pati kė, nes kelione rūpėjo:
tabako pirkinie—daug dides
priemaiszos ir kvapsniai
Vaterburio mergiukes,
Darbuli net in kitos parapijos
— Reik roges pagaminti,
nis už kitus—kad pavelijo
sudėti in ZIRA cigaretus —
O katros karczemosia tarnauje,
mums tokiu rusziu cigaretu
bažnytkaimi nuvežtu.
nes jau laikas keliauti!... —
visas sunkumas iszmestas.
Tai pasiutimo ne palauje;
pardavinėti po 5o už 10.
— Nenuveszi!.. — reke mane jie — kad nors nereiktu
Turtingi -Szvelnus- Kvepia
Kaip žioti atydaro,
Pilizopas Kvailauckas tvirtina,
Darbulis.
per miesteli vežti tai tiek t y
Puikios Satino Dovaneles
Ka
bjauriausius
žodžius
varo,
Ju priemaiszos suteikia
Buk kate ir motere turi būda viena,
— Nuvesziu!... — rūstavo butu, bet lyg tyczia reiks ji
yra randamos kožnam pakeszvelnu
net
saldu
kvapsni
—
Ant
sarmatos
ne
žiuri,
Abidvi drasko žmogų nekalta,
kalvis — turiu roges, kurio per visa miesteli vežti! Greiliję ZIRA cigaretu, aktorių,
iszimta rukyma. Amerikos
Kada nore mažiausia prasikalsta.
mis vienu arkliu važinėju, ir cziaus reiks man iszvažiuoti, Rodos visur smegenių ne turi.
kvietku ir paukszcziu paveik
prezidentas nerūko geresniu
— Kur jojo pati?
sleiei. Rinkite tuos paveik
nuvesziu!...
cigaretu, kaip kad jus galit
pakol ant gatvių mažiau žmo O jus nelaimingos mergeles,
Liuduos juso dieneles,
slus, isz ju galima padaryti
rūkyti nusipirkę szitas ZIRA
— Eikiva isz laižybu! — nių vaikszczioja.
Be laiko suvysite,
dailias paduszkaites ir t, t.
kantrus ir bereikalo kabirjties reke Darbulis — negerove
CIGARETU.
Pavalgęs pusryczius, jis grei
Ir už niek pasiliksyte.
nemėgstu; bet kiekvienas turi suėsi, o manes nenuveszi!...
tai insikinke ir veže tuszezias
savo vargus, ir man sziandien
Isz laižybu?! — stebėjosi roges link Darbulio namu.
Visi Pardavejiai Parduoda
pinigu labai prireikė.
kalvis — o ar daug statai, ta Žmones mane, kad kalvis, pa In viena karezema Szenadori
Pasiryžau apraszyti atsitiki
— Sakiau, kad atiduosiu,
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink.
taisęs roges, veža jas ju savin
už jau,
ma, kurs buvo jau labai seniai tai ir atiduosiu! - kalbėjo mista ?
— Deszimti rubliu! — at inkui. Darbulis jau buvo atsi
Puse tuzino bobelių ten pa
ir kuri man, amžina atilsi, tė Kiaulius — palauk nors dvi
o
P. LOBILLARD COMPANY
•
vukas papasakojo. Tas atsiti dieni; ryt ketinu net Vilka- kirto Darbulis — bet ir tu kėlęs ir lyg nesavas sukinėjosi
regėjau,
O
apie ūki, nes ir nakti nemiego Mat ten kokis , balukas buvo,
kimas buvo viename dzuku viezkin važiuoti, silkių parvež tiek turi padėti.
— Niu, pane Darbuli, ir jo ir nedrįso paežiai sakyti
miestelyje, žiemos metu, vaka ti; už kelia mažiausia ezeszie
Tai ir bobelių pribuvo.
re ir girtuveje. Girtuve (kai rublius gausiu, tai ir tau duo asz dedu deszimti ir kaip nu apie laižybas.
Buvo ir keli vyrai,
Darbuliene jau pusryczius
czema), kaip žinome, tai mies- du; te iszgerk dar viena eznap vesziu, tai bus pinigai mano!
Terp tu bobelių,
— Gerai — sako Darbulis; pastate. Visa szeimyna sėdo Tu ojau s gerai užezestavojo,
telenu kliubas: didesne ju pu sėli ir buk kantrus.
CZIA JUMIS
Ar pavargę ir pailsę?
— sztai asz dedu deszimti; tu valgyti. Tik netikėtai žiuri, Na ir už tai musztis pradėjo.
STIPRUS NERVAI
se mėgsta girtuves lankyti, ten
vn TT 1 O
A Apsunkė ir silpni?
Iszgere
kalvis
ir
apie
skola
taipogi padek; szeimininkas kad Leibus roges atveže ir,
KELETAS
r Iszblyszke?
degtine ir alų maukti ir biauKada pusiaunakte užėjo,
VI AITOTRfllT ■
Liežuvis aptrauktas?
Būtinai reikalingi kiekvienam,
ru tabaka smirdyti Nevienam jau visai neminėjo; jis pradė Szmuila palaikys pinigus pas apsisukęs, sustojo ties Darbu In kaito bobeles ir musztis
IYLjAUollVlU ® Viduriai sukieteje?
jo
girti
Kiaulių
ir
sake,
kad
norint
turint visur pasisekimą.
save,
kas
laimes,
tam
jis
duos:
lio
namais.
Stovi
Leibus,
žiuri
.
.
Tankiai
galva
skauda?
miestelenui, o dažnai ir kaipradėjo,
Aitrumas, nervingi — galvos
viduriai nemala?
Veidas pageltęs?
Nesinori
miecziui, girtuve ir už bažny- dabar rogių kelias puikus, kad bet tu žiūrėk, kad ryt mane m langa ir belaukdamas Dar
Net laukan ižeibaladojo,
nieko veikti? Kas jums padės?
skaudėjimai, nemiga silpnina
bulio pypke ruko.
czia malonesne, nes joje netik gales Kiaulius visoms mieste vežtum.
Ir ezirdeles biles panaudojo.
nervus.
Isztikimiausias vaistas,
Szmuila padėjo piningus
Paraudonavo Darbulis ir
diena, bet ir ligi vėlam vaka lio krautuvėms daug silkių
O
f
Jis in visus
sustiprinąs nusilpnusiu nervus,
Riksmas,
Darbulis ir kalvis padavė sau lauke kalvio pirkion ineinant
rui jis linksmas ten sėdi ir su parvežti.
Kliksmas,
°.rg?harmoningai,
nus \eikia
—
Kelias
dabar
biaurue,
wo®® | taip
rankas,
o liudininkai laižybas Kalvis, nesulaukdamas Darbu
draugais niekus tauzija, bara
Staugimas,
/
’
"
’
I
.
•
kad
veikiai
praduobėtas, nes per daug sniego prikirto.
lio, inejo grinezion, in pasakęs
si, o tankiai ir peszasi.
Plūdimas!
prisnigo;
tai
daugiau
szesziu
—
Tik,
Leibuli,
nepatingėk
“laba ryta”, sėdosi ant suolo,
Todėl, brangus keleivi, neKaip kiaules žviege,
sistebek, kad musu kraszte ir baczku silkių Kiaulius nega žvengti: žiūrėk, kad žvengtum pypke berūkydamas.
Kaip kaili lupamos spiege,
mus ir sugražina
— Nu tai ka, pone D rbu- Net vaikai biles padavinėjo,
(Severą’s Nervolon)
keliai ir tiltai biauius, kad les paimti, o pertai ir mažai balsiai, kaipo tikras eržilas!...
sveiktata ir jiegas
triobos menkos, kad skolos uždirbs!.... — pasakė Dar — juokėsi vienas liudininkas. li, ar bažnytkaimio keliausiI-z namu atneszinejo.
(Severn’s Balsam of Life)
Butelys - 75c.
— Tai, vyrai, gražu drigan va? — klausė kalvis. — Asz Mat ant baluko paprasze,
Butelys - $1 00.
žmones slegia, kad raszyti ir bulis.
jau roges parengiau, todėl ga O cze net varda Lietuviu apskaityti nemokame, kad byli- — Niu, ka tamista kalbi!— tą turėsime! — tarė kitas.
Jei abelnai, reikalinga turėti namuose vaistu, tai tebūnie ‘Severos Vaistai.’
nejames (provojames) begalo, suszuko kalvis — dabar ke — O tu, Darbuli, neuž- li va sveiki važiuoti!
tereze,
Juos visur Aptiekuosė galima gauti. ‘Neimkite kitu. Jei jusu Aptiekus ju
— Palauk truputi, — tarė
kad gyvename dregnose ir pur lias neapsakomai puikus ir ly mirszk gero botago paimti, ir
Ir tai visos katalikes,
neturėtu, raszykite mums.
Daktariszka patarimu duodame dykai.
vinose lindynėse. Mes kitaip gus, tartum stalas; Kiaulius drozsk szonus drigantui, jeigu Darbulis — tuoj keliausiva, Muso patogiausios lietuvningyventi negalime, nes musu gales mažiausiai dvylika bacz butu rambus! — kvatojo tre- bet turiu pirma pavalgyti, nes
kes.
czias.
kelionėje nieke valgyt neduos.
miesteliuose rasi po penkioli ku parvežti.
Ne yra kam pataisyt,
— Tik nesispardyk, Leibu Darbuliene, nieko nesupraz- Ne yra nuo ko paveizda ymti,
ka ir daugiau girtuviu, kurio — Tu nieko neiszmanai,
mane, kad vyras užkin
<
se ir musu prakaito skatikas, Leibuli! — tarė Darbulis, isz- li Darbuli veždamas!... — dama,
Ir kaip priežodis sako:
kys arkli ir važiuos drauge su
ir protas, ir sveikata ir žmo geres stikleli ligi dugnui — te suszuko ketvirtas.
“Laukas gyme, laukas pasi
ir tu iszgerk ir liaukis priesz- — Juokokit sveiki, — atsi kalviu.
Teisybesgaus vardas pasilieka.
liks,
nori gauti gera 14k. aukso pripildinta
$25DYKAI$25 Jaigu
Darbulis ilgai valgė, o pas
Taigi senovės laike, kaip taraves!.... Asz žinau ka kai liepė kalvis, bet žinokit, kad
(Gold Filled) Laikrodėli su g va anciia ant
Ne vieni godžei skaito
Laukas ir pastips!
1
[
8
|
2
20m.,
tai
raszykite pas mus o dasižinonte kaip
pirma minėjau, susirinko gir- bu, nes kelias tikrai sunkus, ir asz jin ryt bažnytkaimin nu kui pradėjo kelionėn riuoszO ka skaito, ne apsvarsto.
lengvai ta galima padaryti. Iszristkite szita
iKizeli,
tai
yra, imkite numerius isz pirmo lange
U
4
6 1
vesziu : ten pasisamdysiva ar ties, jis nesiskubino, nes gaila
tuveje būrelis draugu-girtuok- arkliai negales tiek pavežti!
lio ir s: dekite antram langeli, taip kad skaitant
7
Iszgere
kalvis
ir
pripylęs
Ne
toli
nuo
Vilkesberiu,
O
kaip
sunkios
žmogaus
die
i
5
'
isz
visu
pusiu
iszeitu lygai 15.
Prisieikite
jam
buvo
deszimtines,
kuria
leliu.
kli ir pavakare namo grisziva; ,
iszriszima mum, jeigu bus gerai sudėta, gausite Kreditava Czeki ant $25.00 katras bus
nos,
stikleli padavė Rugiui, kurs taigi visus kviecziu ežia ryt gali praloszti. Kalvis ragino In Edvardsvile vidykeliu,
geras del nupirkimo vii no Laikrodėlio, Lencugelio ir Komposo isz mnsu kataloga.
Lauke buvo pusėtinas szalIrtos greit bėga už viena
prisimaukęs visai apkvaito ir, vakarop ateiti, tai ir magary- jin greicziau važiuoti, bet ezits Perkunvežimu nuvažiavau,
Atsiųskite marke ant nusiuntimo kasztu.
Adresuokite:
tis ir visai tamsu, girtuveje
pamaži
rengėsi,
avėsi,
tai
prau
kitos.
Ir ant valandėlės ten sustojau.
LENOX
WATCH
COMPANY
gi— szilta, szviesu ir daug ta žemyn nosi nuleidęs, tyliai sė cziu jums pastatysiu!...
sesi, tai szukavosi, tai lyg ko
dėjo.
32 UNION SQUARE,
DEPT. 17.
NEW YORK, N.Y.
Jau buvo gana vėlu, todėl jieszkojo... Jau buvo po d=vin Iszlipus isz vežimo dairiausiu,
bakiniu durnu; svecziu ten
Nelaimėje visada,
— Nu, tamista Rūgi, ar-gi visi iezsiskirste ir sugulė savo tai, valandai, o juodu dar ne
Ar
kokios
karezemos
ne
pa

apie dvideszimt sėdėjo ir gar
Laiminga mislis buna gera. '
Darbulis teisybe sako ?!.... namuose.
matysiu,
iezkeliavo.
siai reke.
— klausė kalvis — juk tamisUžmigo girtuoklėliai ir knar — Tai kinkyk arkli ir va- Ižgirdau vienam name klaga.
Pažinsi isz jio kalbos,
Prie vieno stalelio sėdėjo ke ta gerai žinai, kad dabar ke
O szirdeles garsei gana;
ke miegodami. Darbulis ir kai žiuokita! — tarė Darbuliene
Kokios kas galvos.
Ii miestelio ūkininkai: Darbu- lias labai geras.
Rūteles labai,
—
vis nemiegojo. Juodu savo žmo — greicziau namo gnszita.
lis, Kiaulius, Rugia ir kiti; jie
— Kas man rupi ? — žioDel manes gerai.
Jagu isz laiko ne naudosi,
(Toliaus bus.)
jau daug stikleliu iszmauke ir, vodams atkirto Rugis — tegu noms nieko nesake, tik per
Buvo tai Nedelos diena,
Tai tiek turėsi, kaip dienomis
PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
apkvaitę, tai szi, tai ta pasako parveža, tegu neparveža!.... kiaura nakti dūsavo, nes rūpė
kų, koncertinų, klernctų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių
miegosi.
Žiurau ejna boba viena,
jo
jiedviem
rytdienos
kelione.
smulkių
daiktų prie manęs gaunamų.
— Ach, Onutia ne galu at
jo, viens kitam priesztaravo, ma ji szimts!.... Sveiks, KiauJeigu jau turit mano Kataliogų nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi
Užklausiau tycze,
— Szimts ji žino! galvojo sižiūrėt
i
in tavo szlebia, teip
reikalingus
sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato.
ar barėsi.
Moteies tokio vyro jeszko,
liuti! — užbaigė jie, užgerKur ejna, ar in bažnycze?
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
Darbulis — kaip ežia reiks ijje man patinka.
Szale ju stovėjo kalvis, Lei- dame Kiaulių.
gai išpildau užsakinius per pačtą arba exkspresą greičiausčj. Adresas:
Kad
protą
turėtu
verszio.
Klausiau, kas cze? Ar banvažiuoti?'... Kalvis — vyras — Jagu patinka, tai galu
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33-rd St.,
CHICAGO, ILL.
bus, gana stiprus vyras; jis
Kalvis karszcziavosi; jis pakietas,
Jagu jau nori pameluot gerai,
dar pavasary apkaustė Kiau- szauke girtuves szeimininka ir stiprus, gali davežti ir pinigus pasakitie tav kokiam kromia
Ar kas kitas?
Pameluok ne kaltai;
:
pirkt.
ičpin Labai Pa8eWauian'a> naaia“«ia
liui vežimą ir negalėjo pinigu iszaiszkinee apie ka ginczas ki paims, gaila deszimtines!.. Bet gali
Nu-gi tai karezema,
ddU IovJV knyga, mokslas apie sveikatų
Bet
ant ylgiaus susilaikyk,
ka
sakys
žmones?...
Juoksis
ir
—
Veluk
tu
man
pasakikie
už darba iszgauti; todėl, kur lo, pasakė:
“Spik yze” vadinama!
Melavones susivaidyk.
galėdamas, gaude savo skoli — Niu, reb Szmuila! ar-gi tycziosis!... “Žydo vežtas” sa tojo adreea, kuris tav pirko,
Jau dabar žinau,
tai gal ir man nupirks.
ninką, kad nore auksinais, ar dabar kelias biaurus?... Tik tu kys!... Szimts jin paimtu!...
Ir tuojaus in vydu inejau.
Svajone girtuoklio.
pusrubliais skola iezlupue, o vakar pats važinėjai, tai sakiai
Ižsigeriau du glasus,
Sugryžtj namon priskubyti
kartais vietoj palūkanų, atsi k ad regiu kelias labai puikus
Mielinau, gana man bus,
noriu.
gerti.
— Kelias labai geras! — ta
Nosi in kita kambarį inkiszau,
Pasipainiojo kojos, eztai ant
Kiaulius nekente kalvio, bet re girtuves sze.imininkas —
Nugi ezirdeles ka ten pamaezono guliu!
trupucziais skola mokėjo, kad bet dovanokite, negaliu kalbė
cziau!
Guliu ir mislinu, svietas panuo jo atsikabinus.
gadytas,
ti nes ten Spalvis ir Kirmėlius
Stiklu pristatyta,
— Ko tu, Leibau, kabinie degtines neteko... eztai kaip
Kodėl tas saidvokas ne sutai
Smarve neiszpasakyta,
/i \
si prie manes?— kalbėjo už rėkia ir szaukia!...
sytas ?
Bobų pilna ir senu,
pykęs Kiaulius — jau tu man
Latrai karietose važinėje,
Matai tamista, kad kelias
Ir da suvis jaunu.
®
ŠITA KNYGA parai,ta aanjauslo mokslo ir išradimo goriausio laidoj
nei ryta, nei vakara ramybes geras! — linksmai
kalbėjo
O kaip ant vienos dirstelėjau, O užsitraukiąs žmogus nuolat ^a-ydyino, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiose lie-a?
neduodi.
^tuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patiipę knygoj “Daktaras". w
puldinėję!
kalvis Darbuliui.
Tai vos ne susivemiau,
ŠITA KNYGA "DAKTARAS” aprašo visokių ligų vardus, kilp jog prasideda, knipttlL
!( SHEEP FEEDING
— Nu, kaip tai?!.... — — Atsikabink! — rūstavo
Visi
biedna
žmogų
girtuoklum
^klapsireiškia, kaip Išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti.
*9
įlN CENTRAL TARK
Purvina, susiliejus,
vadyna,
stebėjosi kalvis, pypke rūky Darbulis — ir arklio gaileTA K N VGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris tes,
O gal nuo ko kito susiszlaa
O tas girtuoklėlis pilvūzus
damas — juk aez laukiu apie tiee reikia lengva arkliui svei
1
ŠITOJ KNYGOJE "DAKTARAS” dikčlai aprašo atidengiant dang p.i>lnptybių.npi<*i
pinus!
[geriausius smagumus žinybinio gyvenimo ir teip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti Iri
maitina!
asztuonis menesius ir negaliu kata atimti, bet ar isz to bus
i
kili
p
būti laimingu.
Akis isztempus pažiurėjau,
Prekyste, pramoga girtuoklei
I
TOJ K N YGOJE "DAKTARAS” gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teiD Ir moteris |
uždirbto skatiko gauti.... tik ūkininkui nauda?!... Kažin, ar
Adbula laukan iszejau,
,kas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, žeiiotietns
užlaiko,
geda kam pasakyti!.... Meld gerai tau butu kad arkliu tap
Butau ilgiau pabuvus,
KIEKVIENAS SKYRIUS Šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti
girtuokliui
žodi
ne
Ir
da
tam
žiamasai, tamista, užmokėk, tum ir kad tau atsieitu už sep
betai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su didelin ukvata perskaitys tiems garsini, kulhe
Ir daugiau foniu pamacziue,
taiko.
IHu'iričs daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labui naudinga ir reikalinga
nes ir man skatikas reikalin tynių myliu dvylika bosu silkuris tik nori Imti sveikus ir laimingai gyventi.
Bet ne galėjau,
Girtuoklei vieszpatystes reme, ^/“turėti,
KNYGA "DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis.
gas; reik naujus dumtuvus su parvežti?!.. Tu ir vienos bacz^^atidengiant
paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius
Ir jau žiaugseti pradėjau.
Girtuoklei apdirbineje žeme. SįLtę knygę atrasite
visk'}, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visį teisybę.
fiSr
taisyti ir anglių nusipirkti!.... kos nepavežtum ant roe-iu!. o
Tpfu,
^5
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijamn skaityti Jnple nervų, kraujo, Inkstu. TJ
Nustokite kvailei,
— Be reikalo kabiniesi, dar ant tokiu, kurias tu pats
romntizino, od >s. vidurių nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas: teip-pat apie moterųMt
Ant tokiu bobų.
Girtuoklei ne gyvulei!
nesveikumus ir kitas visokias ligas ir t. t.
Leibuli! — tarė Darbulis — biauriai apkaustai!...
ra.
JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors Ilekarstas nr kreiptis
Jagu mes ne gertume,
^•gydytojo, reiklu būtinai perskaityti "DAKTARAS”.
sziandien Kiaulius pinigu ne — Niu, ka tamista juokokp
ŠITOJ knygoje "DAKTARAS" netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku.e.
Tai visi dingtume!
wabet ir kaip nuo visokių ligų apslsergėll.
turi, tai ir duoti negales; jie ji?!... — pyko kalvis — asz
Adam sone moterele in spaJ
NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams jį išleido^
ųKphlludelphlcs M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas jį apturės, kuris tik prisiųsflL
žmogus teisingas ir tau iszsi- žmogus, acziu Dievui, svei
viedni važiavo,
Persimainė.
Tekeltas štampas už piisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip: *5
mokes tuotarpu iezgerk su mu kas!... Ne toks silpnas, kaip
Nes in kita miesli nukeliavo,te
Kada Ona turėjo 20 meteliu
§ The Philadelphia Medical Clinic |
mis eznapsiuka, kita.... ir tamista manai!... O ir darbas
Kur gailės aezareles liejo,
Kirpimas aviu Central parke.
^1117 Walnut St,
Philadelphia, Pa-^
gero žmogaus nesmauk!
mano labai puikus; nieke ge
Už gnekue gailėjo.
Iszrode kaip numaras
Iszgere kalvis dideli stikle riau nepadarys!...
sK VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori bntl sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu
Miestas New Yorkas turi daugeli aviu Central Parke ku Badai isz Czikagos ji pribuvo,
At..jp ir raštu (lietuviškai) guli atsišaukti Į Sitį tikrį Kliniką. Ateinančius priimama šiomis?^
— Tu, Leibuli, vyras stip riu vilnas kerpa kas vasara. Ne senei du vyrai apkirpo avis o
li stipriosios ir, rūkydamas
Isz kur badai ižgujo,
valandomis per Kllnlko Daktarę:
vį
Kada daejo lig 40 meteliu
'’jKasdIen nuo id Iki 4 po plet. Nedelloj nuo 10 iki 3. L'tam. Ir Petn. vak. nuo 6 Iki 8 vai. 71
rus — tarė Kiaulius — bet piningus gautus už vilnas indejo in parko kassa. Tam darbui
pypke; kalbėjo:
Oj duosiu daugiau,
Turejc toki pavidalą kaip
— Fane Darbuli! aez žinojus neruetauk, te iszgerk už musu prisižiurinejo szimtai vaikiu su dydžiausiu akyvumu.
Kada pribusiu vėliau.
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Viena- Persitikrink

SENUTE

ATSAKIMAS.
Anupro Ziopliaucko Sil
vestrui Kvailauckui.

kad nors biski žioplas, geras
isz manes viras.
Dabartės peržvelgiu tavo
praneszimo faktus. Atsitiki
(Gražus paveikslėlis).
mas tavo miels drauge pagim
Buvo gražus pavasario ry
Trumpas atsakymas.
tas. Saulele augsztyn kildama,
Mahanoy City, Pa. dė szirpulius ant “viso mano
kūno. Pasiutiszka tavo drąsą,
— Del ko tu paezule teip
maloniai mete savo auksuotus Miels mano drauge.
geri ir niekad ne nustoji ?
spindulius. Siauru takeliu,
Atleisk man usz ta tinginis- kuri tau nedaleide apsvarstit
— Del to, kad asz noriu.
mažais žingsneliais, kiūtino se te, kad net sziandien tau duo ka darai, kad kiszi nosi ne in
nute, pasiremdama ant vyszni- du atsakima ant tavo laiezko. savo reikalus. Pasekmes bai
Vienas anglikas iszlipias isz
nes lazdeles. Visa jos atyda Bet matai, neturėjau laiko ra- sios, bet kaltit usz jas nėra
laivo Franci jo, nusidavė pas
buvo padėta viename: ar toli sziti. Visu pirmu barėsi su ma ko.... Kad norėjai parodit
franeuzini barzd-skuti ir pradar galas jes kasdienines ke nim maniszke per visa diena, savo gale, visai ne tokiu budu,
szi kad jin nuskustu, tarda
liones? Kas ryta nuo daug jau e! per visas tris dienas, nes kokiu pasirižai, reikėjo sumas:
metu ji atlikdavo ta savo ėji nuo nedėlios iki szianpien. stabdit.... Padekavot reikia,
— Mano brangus, turu lepu
mą. Kaip tik, būdavo, praži- Teisibe tu sakai, kad su mote- kad Dievas gelbėjo tave nuo
kuna. Szitai duodu doleri del
bes pirmutiniai auszros spin riszke sunku gaut rodą, biski didesnes nelaimes, kad tik pa
to, idant mania nuskustum be
duliai, senute jau skubina in žmogus prasikalsk jai, tai jau šildai ir parpuoliai.... Isz at
jokio indreskimo. o czion ma
netolima puiku miszkeli, ku turėsi usz savo. Kaip tau turiu sitikimo privalai ieztrauktasau
tai revolveri, su kuruom tave
riame szalip kelio, po placzio- prisipažint, kad biski uszsidel- didele nauda, ar pamokinimą,
kaip szuni padesu, jagu mania
mis pusziu szakomis, stovėjo niau ant keliones; nusiuntė kad geriausiu daliku ira nie
pažeisisenas, krūmais apaugės, med mane nupirkt baltu siulu, o kad nesiimt prie to, ko nežinai
— Nesibijok, ponas.
žio kryžius. Priėjusi senute asz nupirkau juodu — pamir- kaip atlikt. Mes czionais jau
Nuskuto ka-nolengviausia
prie kryžiaus, puolė ant keliu, szau delei tos priežasties, kad pradedam susiprast ir nesikiszt
in
ne
savo
reikalus;
—
ypatin

ant
svieto.
apkabino ji ir isz jos szirdies susitikau su geru pažįstamu ir
— Kaip tai — tari Angli
kildavo prie Dievo karszta užejova in saliuna ant stiklo gai kas tur didele nosi privalo
kas nusidivinias — ar tave re
kaip ugnis malda. Czion daug alaus. Bet žmogus uszsipelnes saugotis nuo inkiszimo in sve
volveris ne nugazdino?
sykiu ji vaikszcziojo su savo ant koliones tur tilet, vienog timus dalikus, nors kas teisibe
Paroda Holanderiu.
— Ne milorde.
a. a. mylima motinėlė. Czio- biski perdaug nukeneziau usz ir maža kai-kada patenka in
New Yorke ne senei atsibuvo paroda Holanderiu ant at
— O tai del ko?
nai pirma karta iszmoko, kaip savo prasikaltima, nes ta ma tarpa žnipliu. Dabar turiu usz
— Jagu asz butau barzda
sudėti rankeles ir kalbėti pote niszke neužmirszdama mano temint tau miels drauge, jog minties juju atejvyetes in czionais. Suaugusieje ir vaikai buvo
rėlius. Czionai ji mokinosi, prasižengimo iszvadino žiopliu graudu man klausant tavo pasiredia in tautiszkas drapanas isz ko nemažai turėjo juoku in dreskias, tai ne butau lau
kaip būti gera dora ir teisin ir tiek; bet negana to kad nu kalbos: tikras makaronizmas! Amerikonai bet Holanderei ant to ne paisė o paroda nusidavė kias kad mania nuszautum, tik
asz butau su britva smagei tau
ga. Ji kaip sziandien atmena: pirkau po pedei nauja skribe- Turbut neskaitai jokiu lietu- pasekmingai.
po kaklu brukeztelejas.
viena karta, s nai jau tas bu Je ir atlosini andaroka pasirė viszku laikraszcziu, jeigu amevo, eidama rado skarmalėli su džius, tarei kokia grapiene, rikonizmas in tavo kalba vi kas buk airieziai isz beždžio
pinigais. Ir paszoko jai smar norėjo eit in bažniezia, bet ne sais plisziais Į, veržte veržiasi. nių paeina. Mumis matos dau
kiausias noras, tuos skatikė laime, pradėjo lyt, o isz vaka Paveizdan vadini mane “pren- giau beždžiones ypatibiu, ka Mano szvogeria Vincas Parvilins
kas paeina isz Kauno gub., Szauliu
lius sau pasilikti; jog kad taip ro pusėtinai prilijo. Taigi ar tu”, kas pagal tavo prasmes dangi visame kas tik ira nieku pav., Baisogales voloe,, Devindoniu į
«
0/
\l/
labai jai reikėjo, tiek buvo vi a z kaltas, kad ji besigailėda reiezkia draugas, ar prietelis, mes bezdžionkaujame.... Bet kaimo, 4 m. adgal gyveno Donora,
9
S
sokiu vargu, nors valandėlė ma savo naujos skribeles ir bet pagal musu lietuviszkos ne turiu vietos darit ežia ilgu Pa. o dabar nežinau kur jis pats ar
0/
-PO VARDUkas kitas praszau duot žine ant ad
butu atsilsėjusi. Ir taip szir- andaroko kurio ilga vuodega prasmes tas žodis reiszkia mie- iszvedžiojimu.
PRIEJGIAUSES
Mes vis mat drąsiau galime reso:
0/
dyje nerimaudama, priėjo prie tur žemia vilktis, ne galėjo eit ra, ar lazda kuria Lietuvoj
MOKSLAS
M. Blaževicz.
to paties kryžiaus. Kaip visa pasirodit kitom. Ne užginezis lauka mieruoja. Teip suszlei- pesztis tarpe saves, lengviau
2 Gade St.
Chewsville Md.
ANGLISZKO
da, atsiklaupė ir pagal įprati niekas tai teisibei, kad mote- vinta kalba isztikro bjauriai saviszki, negu svetimtauti iszLIEŽUVIO BE
iszžiuri;
linkeeziau
tau
pamest
niekint
ir
apdrapstit
purvais,
mą eme melsties ir spręsti ka riszke pilna kvailos tusztibes
Mano brolis Dzidorius Juszkis pa
PAGIALBOS KITO.
daryti su tais pinigais.... Il eina in bažniezia ne dėlto, ta savo “makaronizma,” ar idant parodit svetimtaueziams eina isz Kauno gub., Eržvilko para.,
amerikonizma
ir
padailint
sa
kokias
esame.
...
Musu
kan

Yra
tai
praktiozniause Knyga
gai, ilgai ji sprendė: ar pasi idant Dieva garbint, bet idant
Raseinių pav., Pikaliu#kaimo praszau
vo
lietuviszka
prigimta
kalba
kokios
lig
sziol Lietuvei turėjo.
didatai,
arba
ju
partijos
be
atsiszaukt
ant
adreso.
laikyti, ar kam atiduoti; nuo savo parėdus parodit kurie suJ. Juszkis
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
lat jai in ausi du balsu sznabž- laistiti kruvinu prakaitu viro. bent raszte, jei ne paprastoj beždžionkaudamos, sekdamos
Keiser Boksberg
pribuvias Grinorius isz Lietuvos
dejo. Ir sztai, besvajodama O, nemislik kad asz maniszkes kasdieninėj sznekoj: — Nesu senovės, seniai pamesta pa
gali in trumpa laika pats per
Broad Brook. Conn,
pik,
kaip
ir
asz
nepikstu
usz
proti
airisziu
ne
paliko
ramilyg apsnūdo ir sapne girdi nuo parėdus kruvinu prakaitu suToji
apdarita
save Knyga
iszmoktidruozei
Angelskai
sziek
kryžiaus baisa; “Godulyste laiscziau. Saugok mane nuo to pravardžiavima “prentu” ka bej kita kitos kandidato net Mano dede Faanciszkus Martiszus Min tiek
Franouzini
kalbėt. raudona audima
du metai adgal gyveno Chicago!,
Mane prie kryžiaus prikalė. Dieve, nes usz pletmus reiktu dangi norėjau tik atkreipt ta Lietuvos žemelei gulineziu se paeina isz Suvalku gub. Wlaaysir kasztuoje tiktai
j e Kasztug
vo
atida
ant
to
daliko,
kuris
neliu,
juodino
ir
drabstė
pur

nusiuntimo mes apmokame.
lawowo pav., Szilgaliu
, gmino,
Ir tu tuojaus jieszkok savinin prisikentet. Bet pininga kol
Slawiku para.. Ruksniu kaimo, turiu
ko tu pinigu ir atiduok jam!” pelnai reik ne viena kvatierka nesuteike man jokio smagumo. vais ne tik paežius kandidatus, svarbu
SAULE Mahanoy City
reikalą, jis pats ar kas kitas
bet
ant
ju
paežiu
vaiku,
tėvu
Ka klausi kaip skurstame
Ir pasidarė jai taip lengva ir kruvino prakaito iszliet.. Tai
praszau duot žine ant adreso:
saldu, taip gera, linksma ir gi kagi asz kaltas, kad buvo mes Makanojui, tai trumpai ir giminiu,— mat amerikoAntanina Budzinskiene
Adamson, Okla
malonu, kad ir sziandien sztai negražus oras? Turbut tos mo pasakau, kad givename sutiki niszkai.— Tai viekas ka gavo. Box 253
atsiminus jaueziasi linksmesne ters tai jau tokios visos, arba me kaip broliai, o baramės Republikonus isznnkome ir Mano tris brolei Martinas, Vincen
ir szypsosi priesz kryžių savo didesne puse, kad nesigėdija kaip židai. Paprastai žmonėmis atliktas kriukis, o kaip galime tas ir Kazimieras Gelaželei: paeina
senatvės suraukszletu veidu.
neteisingistes. Neduok Dieve esame. Nereikia niekad spręst spręsti, nors to nekeneziu ir isz Kauno gub.,‘ Razalimo para.,
ne mėgstu, nes dažnai ne tei
Nuo to laiko, ta vieta ir tas but jom tiesdariais — viskas isz matimo, nelaikit žmogaus singo sprendimo pasekmes bu Liutkunu sodžiaus, G m. adgal gy B. RAGAŽINSKAS
visi tris Mahanoy City, Pa.
kryžius buvo jos geriausi drau turėtu žūt. Kiekviena isz ju usz toki, kaip rodoskas ir na labai blogom vienok, ma oveno
dabar nežinau kur, turiu svarbu
gai. Kiek kartu jaunystėje turi savije daug piktibiu, butu, kad ne ta nelaba aplin nau, kad politikoj dar mes reikalą jie pats ar kas kitas praszau
(flf- oą)
svietas jai sznekejo; pamesk veidmanistes daug, bet idant kybe.... Nevienas norėtu, vien savo balsavimu te galime atsiszaukt ant adreso :
Jos. Gelažele,
taip varginga gyvenimą, ežia neteisingai nekalbėt isz visu bet negali.... Mumise galin sandarbuoties. Turime pirma
1830 St. Clair avė. N. E.
prie musu linksminkis ir reik daug iezskirt. Sako ne- gesne puse ta, kurios szali lai iszsigidyt isz savo prigimtos,
Cleveland, Ohio.
arba
tevainistiszkos
ligos
ir
ko
pavida
ir
neiszmanus,
besidžiaugkis, žiūrėk, kaip bus kurie kad asz sėdžiu po bobos
Sziomis dienomis muso tautietis
ne
užvydet
vienas
kitam,
nes
gerai: ežia muzikos ir szokiai, pantapliu, kad moteris manim didiavimas.... Nemislik mielas per judoszius nieko ne ineteigB Ragažinskas pargabeno visokiu
ežia jaunuomene, meile ir valdo, o ne asz ja — bet tegul drauge kad sakau tau ka blo sime. Turiu spindulėli vilties Ar 'Keliausite i Lietuva ? garimu, Amerikoniszku ir Importitu
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
linksmybe.... Bet ji bego sau sako, asz visai nemisliju go, žinai žmonių visokio budo kuri ramina mane, jog pas
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t, įįį
prie kryžiaus ir viskas nyko. būti uszsikietejusiu Stoesseliu randasi visur, bet tos dvi kar- veiksime, bet viltis dažnai su
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
Prie kryžiaus ji mate gražias — Kuropatkina daugiau pa- dinaliszkos ypatibes tarnauja vilioja.... Buk kas buk, sma
Duokyte dabar orderi o bus jumis
pristatyta in namus,
kvetkeles, puikias lelijas ir ki guodoju, nes jis supranta kad visai musu tautai ir retas sa giau biski skaitant musu laik54-56 N. Main St,
tus gražius augalėlius. Ir vėl, kiekvienam žmogui givastis naris jos pamirsztas nuo tu raszczius, kurie ne prikamsziti
nors ir neliuosi nuo to visai—
Mahanoy City.
tarytum
kas jai sznekejo: brangi... Nenoriu komanduot ypatibiu. Rods “reikalas” ira
polemikom ir barniais, kuriu
“Stebėkis, kaip yra gražus ir savo paezia, perdaug gerai es didžiu valdonu ir lenkia kie- klausit tegul tik žingeidi boba MES pasitiksime Jumis priebunant i
New Yorka aut dipo.
skaistes tie augmenėliai, o mių iezaukletu idant but tuo cziausi sprandą, arba kitaip idant mokėt iszplust savo kaiNaujausi apraszimai
kaip saldus ir malonus ju kva puslaukiniu kuris nenusimano suprantant charakteri. Jau se minka. Tik partijiszki orga MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
siunezesi Dykai
MES duoseme Jumi nakvinę.
pas! Bet ar ilgai patenka: iez- ant etikos ir mandagumo delei novės Rimionis kalbėjo: “Ho nai dar kaip kada pjaujasi sa MES pastorosenie del Jusu paszporta.
Kaip galima apsaugoti oda no
augo, pražydo, nuvyto ir kas moteriszkes. Rods, pripažint mo homini lupsus ėst” — tas vo tarpe, bet gal nusibos tas, MES palidieseme Jumis ant laivo.
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
ka
duok
Dieve.
Jeigu
skaitai
atsiszaukite i
isz ju liko — atgrisas paveiks reikia teisibe priežodžiui, ku reiszkia kad žmogus ant žmo
visokias odines ligas, plauku puolimą
— tai žinai kas musu lietuviszlas. Dabar žiūrėk in žmones, ris sako: “Mes valdome svie gaus kaip vilkas ant szunies kam sviete veikiasi, bet jeigu Eastern Transfer Co. ir užsiauginima nežuli papuozkus.
pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
(A. BALT1EJUS, Prezidentai)
in szvieta ir in ju gyvenimą”. tu, o mumis moters”.
žiuri iszeziepes dantis, jeszko neskaiti, tai peikiu tave už tai
Prisiusime visai dykai paraszyta Veli
128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.
Ir primena sau senute, kaip ji
name pasinaudoti. Teipgi vėliname
Cinizmo nekeneziu, bet ne progos, kaip inkast. ar suėst. miels drauge.
naudoti f‘Dr. Brundzas Ointment”
klausė to balso ir kaip jai bu
užpraszome siusti
Kad pavida ir besididžiavimas
Dabar pasilieku gero veli- Agentus teipgi
pas mus, o bus kuonuNo 24851 naujausias iszradimas del
vo gerai. Būdavo už gaus ja karta teipgi klausiu, kas ira ira nepagidoma liga, tad kon janeziu tau miels drauge. Ta pasažerius
gražiausei aprūpinti.
užlaikimo plauku gvarantuota gy
žmones iszkolios, paniekis, ap moteriszkej tokio, kad virui ji
duole. Preke yra 50o verte už doleri
vo draugas.
kluduoju,
kad
pikti
žmones
buna
nepergaletina.
Garsus
juoks; apmaudas jai szirdyje
negu nekuriama apgavejams dakta
kilsta, jau žada tuo paežiu at Napoleonas, kuris paverginejo uszkreczia piktu gerus.... Ne
Anupras Žioplauckas.
rams inmokate po Keletą desetku
doleriu už neiszgydima. Naudokytes
lyginti, bet, nubėga prie kry galingas tautas, negalėjo per- vienas spjaudo nuodais piktigreitai isz szitos progos.
Raszykite
žiaus .... ir szirdis nutyla, galet savo moteries Juzefinos; bes in visas szalis nepaisyda
tuojaus ant adreso:
sukilusieji nekantrybes jaus
mas
ka
ta
savo
pikta
seilia
ap

pats turėjo pasiduot ir potam
J. M. Brundza and Co.
mai kaszin kur pasideda, ir
drėbs, o nevienas apdrėbtas
B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N. Y.
vėl grįžta in vargus rami ir turėjo daug nesmagiu ergeliu
tur diet.... Pagedaujama, idant
su dviem moteriszkem.
maloni.
Taigi miels drauge iszro- tie, ka tikoja ant kitu, idant
Lietuvių
Taip rymojo senute ir taip
Introligatorne.—
džiau
tau priežastį delei kurios jei nesuest tai bent inkast, patikrai buvo. Kryžus ja moki
Gydytojas
APD1BBTUVE KNTGU.
sakitu
visados
sau:
“
ėst
modus
no melstis, kentėti, vargti, do veik nedaviau atsakimo ant
Lietuviszka
Agentūra
in rebus.”
vanoti ir t. t. O kada praslin tavo laiszko. Kencziau per tris
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
638 Penn Avė.
Klausi manes apie politika
dienas
usz
siulus
labiau
negu
ko sunkios gyvenimo dienos,
Pittsburgh, Pa. in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
piningus už žemiause preke ir greitai
kada sztai jau ant lentos grabo Port-Arthuras nuo jenerolo rods, ji jau seniai praėjo. Po
Kolcr garsinasi savo tikra pravarde ir tori ne vienos dienos nelaikau pas save
atsistojo, kada visi ja užmir- Nogi kanuoliu ir iszdaviau litikoj dalibavome labai gerai, savoDr.paveiks!;}
šiame laikraštyje. Dr. Koler yra
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti svetimu piningu paskirtu siuntimui,
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskuti viskas dirbasi teisingai nes esmių po
szo, kada ji jau niekam nerupi klupszczias kapitulacija, idant kadangi skaitlius ukesu musu niais
metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo
švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
ir jai nėra nejokio rupesnio — negirdėt griausmo ir nejaust mieste žymiai pasididino— ne ligonbutyje
vatiškas ligas vyrų ir moterų.
atsilankitie arba
atsiszauktie per
Aysidirba senos maldaknyges, istorins
sakau
apie
svetimtaucziuB.
SIFILĮ
išgydau vartodamas gyduolę606. didekryžius ir sziandiena jos ge tu granatu puolancziu ant ma
IJ išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu laiszka su minėtais reikalais.
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
kenti išbėrimas ant viso kdno, gedimą burnoje
nes
isz
burnos
maniszkes.
Gir

Turėjome
net
savo
du
kan

riausiu draugu likosi. Jis szian
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
Su godone
Linksma Valanda, Dilgeles,
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
Dagia,
Draugas,
Tėvynė ir Lt.
tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus
diena vėl ja ramina ir links dėjau angliszkas priežodis sa didatus: abudu pralaimėjo. tos
užkrėst savo liga.
Viktoras Lapinskas Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai
IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
mina: rodo jai saldu ateinan- ko, kad jei viens isz dvieju Kodėl? gal paklausė, gal ne- dais.Nenaturališkus
Adresas:
kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ
601 W. Mahanoy Avė. ekspreso kasztua.
kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigus
Lltbuanlan Bindery,
cziame gyvenime užmokesni ir nenori bartis, vaidu nebus, tai szelpem savo balsais? Daug irsugrąžinu.
Mahanoy
City,
Pa.
514
W.
Spruce.
Mahanoy City,
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
neapsakomas saldybes.... Ir kaus! su ta nuomone, ipaez butu pasakot, idant iszaiszkint nančias
iš SAUŽAGySTES prašalinu i s8 dienas.
Ar
jautiesi
mažum.
jog
neturi
tos
pačios
vyriškos
senute gerai ta supranta ir jau kad visados iszmintingesnis priežasti nelaimejimo ju, pasa- spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok,
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
«
ežia. Antai jos raukszletas žmogus kvailum nutili. Ne- kisiu tik tiek, kad mes ipaez būti vyru.
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
talpinusi loonam name kurios verte isznesa apie
veidas nuszvito ir regima jame mislik Silvestrai, jog besiginu. pirmejviai, kuriuos galima bu nalo išgydau j 31 dieną ir tai be skaudėjimo,
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau $150,000.00.
Priima piningus ant paozedumo ir u
yra ramybe žmogaus gerai pa Nesupik, kad tau tarsiu, jog tu „ daugiau paguodot, negu j 30 minutų be operacijos.
moka 4 procentą, Siunozia piningus in visas dalis •
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
mėgsti
kaip
kada
girtis
kaipo
križiokus,
kurie
bažniezioje
liegimas
kryžiuje
Ir
kirkšniuose,
apsunkinimai
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtas'
sidarbavusio ir viską teisingai
■ usišlapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kitų ženkit
P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau Bankos
aszaras lieja besimelsdami, o <pie
savo gyvenime atlikusio. Jai savmilis.
;avo sistema ant visados.
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
užsimasezius — lyg per sapna
REUMATIZMĄ, spuogus. Šunvotes, peraugai rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
Baigdamas apie privatisz- karezemoje dar gausiau alų ir lakus,
niežus, parkus, skrupulus ir visas kitat
— kryžius pasirodo apszvies- kus dalikus raszit, turiu dar krauja— kad tarpe ju ne butu >dos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo kancelarije po vadovyste Karaliaus v arasziausNotariuszo už
šgydau trumpam laiko ir ligoniui nereik per tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
tas spindanezia szvieša, Nu- paminėt, kad susitaikiau su sa tokiu ka nesiskiria nuo givu- raukt savo darbo
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
kryžiavotasis nuo kryžiaus nu
JFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare
lio
ir
tuomi
jau
parodo
savo
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
žengia, paimia senute už ran vo brangiausia paežiu te, kas
’ėlnyčiomis Iki 5 popiet
Nedėliomis Iki 3
Cor. 12-th.& Carson St., S.S.Pittsburg, Fa
popiet Ateikit tuojaus.
kos ir veda szvieeiu taku in ne tik man sutelkia smagumą, dideli mokslą— todėl ne daug
puikiausia rojų.
bet ir ji sako, kad linksma jai, tacziaus visai ne tikiu in pasaAGENCUA P. y. 0B1ECUNAS&
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BRANKUS BŪDA^

riiką Kiblioj: geriamų raeietnviskų knyft imobloty
meldžia apsisteliioti ujo iri:
site j nos į narnos bejoto kkii
nu ganėtinai praktika ir to
iresą greičiansėj. Adresu:
3-rdSt,

NAUJA KNYGA

I

SEVEROS...
RVOTONAS

CHICAGO, ILL

___
Labai pageidaujam,
myga, mokslas apie sveika

PARAS"

Cigarettes

Juodkai

M

PADABYTI ISZ MAISZYTO TABAKO

H

ISZ KELETA VIESZPATYSCZIU.

10 Cigaretu už 5c.

,

Geriausi Cigaretai už ta preke.
Padaryti per ypatas turinti praktika ir pažinstanti
tabaka, isz visokiu vieszpatyscžiu.
Tikietukai kožnam baksuki.
Už deszimts szitujikietu gausite viena bausuka
Cigaretu visiszkai dykai.
Parsiduoda visur.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
Kampas lleade UHcze

287 Broadway

New York, N, 1
Kae reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant

Jo

reikalai liktu greit,

atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunozime in Kraju kuo greieziausei.
(rediszka kasė,
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursa,
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 pastarajame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausiai.
—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.

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

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK 5125,000.

Sav. Vali t. Rudu tari Bara Banke icdeto pininga.

!
5

Mokame antra procentą ant sudėtu piningaProcentą prideaam prie tavo piningu pirma
diena Sausio ir Liepos menesuosa, nepaisant
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikale ra
musu Banke, nepaisant ar mažas ar dydelia.
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Apiaini* Nibv ir Naminiu Rakandai Nf Upiies.
Mtteiaara Uetvvink* Agentūra.
KuUru Bukinii ir p*rd*vi*t« Szipkirexh ant viiaUn LhQla

’arduoda Sripkortea ant
isokiu drueziaosia ir
ęeriausiu Laivu.
iiuncaiu Piningus fa
Visu Dalia Sviete
*reic*ianee ir pigiause.
nei tie kurie per mus
iuate apie tai geria tino

Jbuduoda DoetovienM
Iri ta ka neri savo daM
han ęanosriL

DIDIS

GYDYTOJAS

DR. EGNOTAS STANKUSj M. D
VIEHATIHLS TIKK.AS LIETUVIS
DAKTARAS FHILADELFHIJOJE.
Gydo visokias Ilgas: vyrų, moterų ir
vaikų. Atsišaukusiems iš tolinus per
lalgkus suteikia daktarišku rodp dovanai.
Atėjusiems j ofisp ištyrir geriausiai ligas
ir duoda savo gyduoles už menk^ užmo
kestį. Jis turi didelęmedikališk^ praktikę,
kaip tai: pabaigęs Medlkališkę, Universi
tetu, buvo miostavu daktaru mieste Indi
anapolis, Ind. ir baigęs mokslus didžioje

Dr. KOLER

Ir lindi™ pntasli^l

5300,00d

SURPLUS IR PROFITS

f

——e

kltMeikiaWI»jHl«lta ’|
uiilpę kojnj ‘■thkuraf’.’l

Telefonas: Worth 2822.j^q

mokykloje THE NEW YORK POST
GRADUATE MEDICAL SCHO

Dabar gydo
visokias ligns su gyduolėmis,darimu ope
OL. and HOSPITAL.

racijų ir su elektrikos mašinomis.

FASABGA.

Neklausykit to žydbernių
humbugo Medical Clinic, katras salto,kad su X-ray jokios ligos negalima su
rasti. Aš su pagelba X-ray .surandu---- -kmlngui šias ligas: Augančius ak
menis tulžyje ir kepenįse (goll-stom
įmenls augančius inkstuose (Ne
phrolithiasis), akmenis augančius pu.-dėjo, tonas skilvyje (gastrio ulcers), iš
narintus kaulu narius, nulaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
jos daktariškos knygos, nes ją ne daktaras rašė, bet žydbernlai, kurie tarna
vo pas New Yorko š rietanus'Collins ir Ferdelo Hartman. Sulig sukišimo
į tarmę New Yorko šarlatanu, jų tarnai, žydbernlai, atelrldglino čionai, užsi
dėjo tą humbugo Medical Clinic, Latras jokios ligos negalįs surasti su X-ray.
Apsisaugokite ju visokia laišku ir knygų, n»*s ant ju nGra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo savo vardą pasirašyti, tai ten yra apgavyste.

Turiu šimtus padėkavonlįį. Kelias čionai talpinu:
Aš Juozapas Svilba, 10’1 OarltnnSt., Philadelphia, Pa,, daug daktaru
atlankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktarus Ignotas Stan
kus su pagelbft X-ny mane išgydė. Ištariu širdingą ačiū.
Petras Sulas, 29 Green Place, Campello, Map?., taip rašo: Mano moteris
ilgai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, ekrepliavimą, ekaudėlima paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktaru Ignotą Stan
kų ir šitai jis išgydo mano moterį su pirmh pasiuntimu gyduolių. Dabar
didžiai širdingai ačiū už geras gyduoles.Dievo duok jam ilgą amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius gelbėti.
Iš Brooklyn, N. Y., 88 So 2-nd St Mane išgydė daktaras Stankus nuo
Išbėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykimo ir Išgąsčio. Julė Dailldlenlutė. Tos padėkavončs yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.

DR. IGHATIVS STAHKUS, M. D.
1210 So. Broad St.,
Philadelphia, Fa.
O 0fl£3 Nuo 9 iki 1 po plotu ir nuo 7 iki 9 vakare. Subatomla nuo 10
valandos

ryto iki 8 vai. vakare.

Nedaliomis nuo 1 iki 4 vai. po pietų.

GERAS DAK1TAS TURĖTI

Reikale
Polithania State Bank
Susivienijimo Lietuvisz Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.
ku.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per
Draugyscziu, Shenandoah, Pa.

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
pinigus mokam 4-ta procentą, priskaitant
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visai
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ii
vedam provas senam krajui. Rejentelna
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notare
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ii
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
jusu bankinius reikalns o persitikrisit, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu?
siunčiant paezedumui in Banka, arba siųst
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
Orderiu, Kegistruotam Laiszke, ar pe»
Ex preso Money Orderi.

Mes atstovai lietuviezku
draugyscziu Szenadori, per su
sirinkimą
laikyta 7 diena
June, 1912, nutarėm sekanczei:
1. — Kad atsiszaukti per
visus lietuviszkus laikraezcziue
in visas lietuviezkas draugys
tes Amerike kas link Susivie
nijimo lietuviezku draugyscziu
Amerike, jog mes iezrinkom
isz draugyrcziu po 3 atstovus,
kurie turės savo suejgas kožna
RUSISZKA —AMERIKONIŠKA — LINIJA.
- PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GRE1CZJAUSI GARI AIVAI—
menesi, kožna petnyczia po
Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yoiko o Rusijos be įckiu peretojimu.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR - KURSK - RUSSIA
pirmam ant kuliu apsvarstys In Rotterdama 8 Dienas.
In Llbawa 11 Dienu. I
fRwaela,21* Birželio (June)
$33
Treczia Klaaa
$35
Y®
v/,vA Kurde. 13 Liepoa (July)
143
Antra
Klaea
Ž50
iez New Yorko Į ( znr (nHUjBP)27 Liepos (July)
I visus reikalus kiszancziusius
$65
Pirma
Klaea
$75
| Apie dauginus daeižinoeite pae mueo agentus arba
A. E. JOHNSON & CO., (Central Panenger Agta. I 27 Broadway, New York, N.Y.
S. L. D.
2. — Kad atsiszaukti in vi
sas lietuviszkas draugystes ko
Verta Pagirimo.
kia tik kur randasi Amerike,
Ijagu pribūtu isz kur kokis są
Padekavone Mahanojaus
Garleva.
naris draugystes in Szenadori
Gyventojo.
(Marijamp. ap.) Viena moMt Carinei, Pa. — Lie o apsirgtu czionais, tai turi teriezke vede in Amerika dvi
tuvei muso miestelije neiszpa kreiptis prie kokios nors vieti merginas. Žandaras vedeja ir Mrs. Julian Brenan nog 1027 E.
eakitinai džiaugėsi kad vela su nes draugystes, o draugyste iž- merginas suėmė, ir vedeja ga- Mahanoy St. Mahanoy City, Pa sa
ko: Dar karta dekavoju nž gera ka
grižo vargoninkaut p. Czižauc- tirinejus apie jo liga (per ko vu 2 menesiu kalėjimo.
ap laikiau variuodama DoansKidney
— Lehigh Valles kasiklos kas kurie pildė ta pati dinsta mitetą) užraszys diena apsirgi
Gibai
Pigulkas. Kada tik turiu proga tai
mokes pede subato.
Pittston e. Patis suprato verte mo ir viską kanoteisingiause
vis esiu pasirengus garbint szitas pi(Seinų
ap.)
Pogorelcu
kaimo
— Miestas užpraszo visu profesoriaus Czižaucko, kuris iszpildys. Jago tokis sąnaris
gulkus. Asz žinau keletą žmonių ka
draugyecziu ydaut dalibautu dabar užvede puiku chorą ir pribus isz kasžin kur ir prigu gyventojai katalikai, sako, bu buvo iszgialbeti nog skaudėjimo pe
vę pas apsknezio virszininka ozuose ir inkstuose. Asz pati kente
parodoje 4 Džulajaue.
puike bažnytine muzike. Mont lėdamas prie lietuviszkos drau
skusties,
kad ju kaimynai-se- jau per ilga laika. Turėdavau svai
— Miestiszka valdže kreiva karmų choras pervirszina visus gystes, tai nes, žemiau pasiranatikiai
varu reikalauja, kad guli galvoj ir visada buvau pailsus ir
szes
komitetas,
prižiuresim
jin
akia žiuri ant tvartu ant Maple kitus chorus isz visos aplinki
kaipo savo broli, ižduosim pa- katalikai bz ręstu senatikiu sunku buvo atlikti namini darba
uliczios o ypatingai ant tu ka nes.
Mano inkstai buvo labai blogam pa
liudinima apie jo liga tai drau szventes.
neszvarei yra užlaikomi. Vi
dėjimo. Pirkau Doans Kidney Pi— Lietuvei daug smagiau gystei prie kurios priguli, kiek
Šlavikui.
sus tokius lieps iszardyt.
gulku nog Timm’s Aptiekus ir man
gyventu ydant
užsiiminėtu laiko sirgo ir kokia liga, pri(Naumiefczio ap.) 12 geguz. pagialbejo kur kitos gyduoles nieko
— Laike vakaciju neszioto- daugiau skaitymais. Randasi
siunsiu pravarde delegatu li parubežio kareivis pastebėjo negialbejo. Kaip tik jauezuosiu ne
jai laikraszczio “Saules” tru czion daug szviesu vyru, nes
goniu ir adresus per kuriuos keturis vyrus neezant kontia- sveika peczuose nog darbo arba nog
puti vėliaus neszios laikrasz- randai ir tokiu ka ardo viską
tokis draugas buvo prižiūrė banda isz Prusu. Viena isz ju szalczio tuoju us Doan’s Kidney Pi
czius isz ryto, idant galėtu kas yra puikio. — L. L E.
gu! kos man duoda psgialba.”
tas. O tokis dažiurejimas drau Baltkoju Martieziu užszove.
Ant pardavimo visuose aplinkose
. nors kiek pasilsėt ir ilgiaus Tuvis.
gystei nieko ne kasztuos. TiSeirijai.
50c. baksukas. Nepamirszkite varda
pagulėt.
’s ir neimkite kitokiu. Fosterkymes, kad tuomi vietines
(Seinų ap.) 7 d. gegužes ki Doan
— Tomis dienomis lankėsi
Milburn Co. Buffalo, N Y. parda
draugystes
ne
nuskriaus
ir
to

lo
gaisras.
Užsidegė
vaistine,
vėjai
del Su v. Valstijų.
Chicago.— Henrikas Noisz Czikagos ponas Stanislovas
kiu budu iszvenksime visokius bet tuojau vietiniai ugnegesiai
vakas
24
metu
senumo
likos
Tananeviczius (brolis ižduoMOKYKIS BALBIERAUTI
nesupratimus terpdraugyecziu. apgesino. Nors greit apgesino,
Gali ii zmokti in I lig « nedrllae..
Ryžtuoju tik
Dnudain n< czinne.
tojaus “Kataliko”), pas ižduo- nubaustas ant viso gyvaeczio
3. — Jago in kur pribūtu
Amatas geras vieam pašau liję. Būkle
»vo bo-’ae. Raszyk o sausi visas žinąs
tojus laikraszczio “Saules”- in kalėjimą už nužudinima draugas prigulintis in muso teeziau nuostoliu padare ne
oss ckcff’s Berber, Hrirdreilng &. Manicuring
Prie tos progos atlankė skai Mares Gražienės savo gaspa- draugystes in kita miestą, o maža, nes isz vidaus pradėjo
26 Metas Senas Laikrasztis.
tytojus “Katiliko” ir kitosia dines. Vos Amerike ižbuvo papultu in nelaime (apsirgti) degti. Kad ne ugnegesiai, bu
tu kilęs baisus gaisras, nes arti
tris dienas. Taja tai nelaimin
miestuosia.
ga diena susiiinko pas Gra tai meldžeme vardan Szenado- daug buvo namu.
Iszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y.
— Utarnyke atsibuvo Szv. žius keli sveczei. Terp pasi rio lietuviszku draugyecziu, to
Alizavas“Vienjbe Lietuvninku” didelio
Kriksztas dukreles ponstvos kalbėjimo eusikivirczino gas- ki sanari prižiūrėt ir paymti
(Panevėžio ap) Sziuomet formato 12 puslapiu, talpina m< ksliJuozo Krono ant W. South padine su J. Polaku burdin- po savo apgloba taip kaip mes
apie
Alizava pradėjo veikszti- szkuBstraipnius, eiles,feljetonus nau
uliczios. Krikeztu tėvais bu gierium ir daejo prie musz- priymsime juso sanari, duoda
neti
daug
beproeziu; kai-kurie jausias žinias isz-visos pasaulės,
vo p. Sabas su ponia Draeelie- tines.
Palakauckas isztrau mi mumis visa žinia apie jo pradeda bauginti moteriszkus: daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir
ne. Kun. Dargis apkriksztino kės revolveri norėjo szaut, nes apsirgima, nuo kada draugas
paezios Lietuvos savu korespnopenpavakary visai nedrąsu eiti ir tu “Vienybe Lietuvninku'’ buvo
mažiulele Helena-Ona.
pribegias Novakas ieztrauke apsirgo, kaip ilgai ir kokia li vyrui vienam.
visu pirmeiviszku organizacijų organu
ga, ant žemiau padėto adreso.
— Kada anglekasiklos pra jam revolveri isz rankos szove
dirbo ir dirbs žmonių gerovei
Tai-gi draugai visu drau
Ant pardavimo.
Pernai 10d. Vasario sukako 25 m
dėjo dirbt, tai ir žmonis pra karta užmuszdamas Gražiene. gyecziu Amerike, neatmeskyte
Lotai už neperbrangia pre kaip iszeina, isz tos priežasties iszleiNovakas
ižsikalbejo
buk
szo

dėjo pažeidinet daugiau. Ko
musu to praszimo, praneszkite ke, arti nauju szapu R-ding-- dome dideli žingeidi! Jllbilejiili
ne kožna diena galima ižgirst ve tik ant ižgazdinimo in grin visa žine apie toki drauga, nes
kompanijos. Darba visados ga numeri, kuris liks tik ietoriszkn
dis,
bet
kulka
atsimusze
ir
apie sziokia tokia nelaime kaisz Szenadorio randasi pa lima gauti kasiklose. Ateikite atminimu, nes pirmas da Lietuviszku
pataikė
in
Gražiene.
Bet
vy

siklosia.
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant
ras nužudintos, 11 metu mer sklidusiu muso draugu po visa arba raszykite ant adreso, (oę) metu užsimokės $2. gaus ta numeri,
Visi sanariai kurie priguli gaite ir vienas isz svecziu pri Amerika o ne kurie geisdami
Dr. Robert B. Gray,
kaipo dovana.
prie Gedimino Klobo, tie ku siekė, buk Novakas tiesiog isznaudoti draugyste, gyvena
Port Carbon, Pa.
•‘VIENYBES -) Metams : : $2.00.
rie neturi amerikoniszku po taika' in motina ir geide jaja nepadoriai, apeerga bjauroms
Lietuvninku” L l’<isei Metu 81.00.
Ant Pardavimo.
pierių tegul paduoda savo var nuszaut ir ant to pripažinimo ligoms ir serga ilga laika.
Biznavas namas Minersville, Prenumerata J 1 Z1'nhcžin 83.oo.
dus ir adresus sekretoriui tojo sudže jin nubaudė ant viso Jago tokis draugas atvažePa.
geriausioj vietoj visam Užsirnszyti galima visada
ves
in
juso
miestą
apserga,
tu

Klobo priesz susirinkimą ku gyvenimo.
mieste.
Antros duris nog
ri kanecz kreiptis in vietinia
Kas nori gaut tik
ris atsibus Utarninke 25—to
— Tris metai adgalios pri draugyste aplaikyt juso paliu- Echange Kotelio. Lotas 30 per
JUBILEJIM NUMERI
ežio menesio. Szitie sanariai
200 pėdu, 10 pėdu ulyczaite pri siusk 10c. markėmis, o tuoj gausi
teipgi turi atbutinai pribūti buvo in Amerika Petras Bar- dinima kad tikrai sirgo.
Paprasta numeri peržiurejimui
toszas su pacze ir 15 metu šu Taigi guodotinos draugystes, randasi prie hotelio puses. At
ant virez-mineto susirinkimo
( gę oj) siuneziame dovanai, raszik toi.
neliu, apsigyvendamas po 1824 neturėdami da visiszko susi- siszaukite pas.
nes bus rodą apie gavima
Ludvigs Shoe Store.
Užsiraszant “VIENYBE LJETUVNINKU”
Dayton uliczios Turejogiluki- riszimo visu Lietuviszku drau
jiems Ukesiezkas Popieras.
reikio siųst pernumerata
Money
Sunbury St.
aplaike darba o ir del sunaus; gyscziu Amerike, nei Szena
Order ar Registruotu laiszku pinigai
(ęg ounp)
Minersville,
Pa.
dirbo ir Dieva garbino, cze- dorio suvienitos draugystes nu
ant vardo leidėjo szituom adresu
Per paliepima Komiteto.
dindamas skatiką ydant kada tareme taji dalyka jums pirParsiduoda Fariua.
galėtu būti locnininku savo miause praneszti. Jago brolis
Puiki farma Roaring Creek,
ISZ LIETUVISZKU locnos pastoges. Nes kur gi- draugas atvažiucs in muso 12 mihu nog Shenandoah, turi 120-124 Grand street
lukis ten ir nelaime. Barto- miestą o apsirgtu, tai mes duo 80 akieriu 20 akieriu girrioe,
Brooklyn, N.Y.
KAIMELI!.
szas likos prie darbo sužeistas sime tai draugystei, žinia, in teipgi 150 obuoliu medžiu vien
ir nugabentas in ligonbuti kur kuria tokis sąnaris priguli, obuolei atnesza $500 ant meto.
SHENANDOAH, PA.
Gera stuba ir didelis tvartas M. VARZINSKAS
— Ana diena atsibuvo vin- pergulėjo kelioleka menesiu. apie jo liga ir kitokes infor- Parsiduos neperbrangiai arba
Lieturlfizkas Fotografistai
St. Mahanoy City
czevone panos Vladislavos Bo- Isz pradžių Bartosziene atlan macijes kuriai draugystei yra atsiduos už namus. Atsiszauki 205 E. Centre-----0-----biniutes su p. Morkų Szpo- kydavo savo Petruli ligonbu- reikalinga, o ta vieką'I pa- te arba raszykite ant adreso. Pulke1 Ir pigel nutraukė visoks*Fotografija*
Padaro
Didžius
Fotografijas
iu maZi'i ir
tanskiu isz Nanticoke. Brolis teje, nes greitai nubodo jai darisime jum be mažiausio
Jos. Bendr'ck
ind'.da in Retrnru.
ludeda iu Spilkar
tieje
atsilankimai.
Petras
ne
jaunikio kun. Szpotanskis sukaszto.
Pottsville, Pa.
KonpaHM irt.L Parduoda rūoken He'.msc
G j)
vinczevojo jaunavedžius ku žinojo priežasties palovimo atPlatinkime taji užmanima
23 Akmenu Railroad Laikrodi kiutr eiti, kaip ilk pas nava sena gy veržtoj
riam asnetavojo kun. prabasz- silankimo savo pacziules. Tru visur nes tai del labo visu drau
Vartixieka krrts padaro
Patentuotas
regulatoris r
puti
pasveikias
nusidavė
na

czius Pautienius. Jauna pora
gyscziu Amerike, o isz to turės
už ukamas itz viralui,
del
moterių
ar
Vyru,
18k
mon. Kada atidarė duris, rado nauda visai geri sanarei ir drau
apsigyvens Nanticoke.
gvarantuot as ant 20
tuszczius ruimus o jojo balan gystes, o už taji muso užmani
metu. Siusem szita
— Juozas Labauckas, 18
laikrod- virimsC.O.D
dėlės teip-gi ne rado su sū ma bus dėkingos visos drau
W.TRASKAUCKAS
užS5 75hex|ireso
metu senumo, likos pagautas
Pirmutinių Lietuviai k an.
lebzas iszegzaminavi
num. Nuo kaimynu dažinojo gystes Amerike.
per “džigerius” prie West She
mui, jei nebus toks
GRAEORIUS
F. Lauraitis,
prezidentas,
sakom, Nemc kekite
nandoah kasikiu ir kone visas buk pacziule ieztraukus pi
nei centą.
J. Abraczinskas, kasijerius,
ATMINKIT,
sumaltas baisei. Net drucziau- ningus isz bankos paliko jam
uzmuKesite už toki laikrodi in $35
tik 200 doleriu ant iszsimai- L. G. Natkeviczius, sekretoris. kitur
Laidoja Kūnas Nosiniai*.
PMimrf
fu kožna Laikrodi duodam
Lenciugeli.
si anglekasei verke ant nelai
Ryjin un ir Važiai ta del Parivaiinejiw
Szenadorio Liet. Draug. Excelsior Watch.
tinimo kada sugriž isz ligonKrausto Daig-tua ir t L
mingo kada jin paluosavo isz
Viską atlieka ka Do^eriausc ir puikiau*
butes, pardavė visus rakandus Komitetas.
ratu, o kuris da buvo gyvas,
in vlr*« miuetais reikalais kreipkitės p*
Brangus Lietuviai
ir iszpiszkejo po velniu in ne Su visokeis reikalais kas
:!o o busite viaarne užganėdintais.
nes mirė kada jin veže namon.
kiszasi
szito
užmanimo
kreip

S20
VV. Centre St, Mahanoy Cltj
žinoma vieta. Bartoszas susiBuvo tai viena isz baisiausiu
Pittsburgeir
rupinias baisei tokiu pasiel kitės po adreso:
nelaimiu szi meta.
Joseph Abraczinski,
Plunksna uždyka.
gimu pacziules, nusidavė ant
Aplinkinėj. Kas prisius mums surinkęs ir
29
W.
Coal
St.
Harding, W. Va.— Dar rodos in palicije.
aiszkiai suraszes 25 adresus sa
Shenandoah, Pa.
Praneszu kari as uždėjau Didžiause Drapanų
bai gerai eina, net viekas
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senėm ir vo draugu ir pažinstamu lie
Hartshorne, Okla
jaunėm, už lai kviecziu visus Lietuvius ir tuviu, tam tuojaus prisiusime
Ant pardavimo.
braezka, uždarbei nevienoki.
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis
— Darbai povalei eina, dir
Puikus namai ant West patarnausu. Tiems ka atvažuoja isz aplin didele raszomaja plunksna su
— Lietuviu apie 2 familiba po 2 ir 3 dienas ant nedė
Kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig drūtais ir gražiais skuros ap
Pine ulyczios ant dvieju fami- 75c. tiems ka pirks tavora už $20 arba (lan
jos, ir apie tuzinas pavieniu,
lios, nekurios mainos sustojo
o katrie gyvena Pittsburge ir pirks darais, su paiszeliu ir trinamu
liju, o ant kito galo loto ran giaus,
isz tu visokiu atsiranda. Del
tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. gurnu. Adresus pasiskubinkite
ir nežine kada pradės dirbt.
Tavoras
visas naujas ir naujausios
dasi drukarne ir kalvia sza- mados už yra
nekuriu vyreliu p. Taradaika
neperbrangia preke, per szitus tris prisiųsti nes tokia puikia pro
menesius 26c. ant kožno dolerio pigiau. ga turite tiktai trumpame lai
labai reikalingas, ba daugu — Lietuviu yra pusėtinas pas Atnesza gera randa. Da- Galite
pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu
(jg oj) czisto aukso ir iszduodu raszyta gvararnija ke. Adresuokite:
būrelis, isz tu visokiu atsiran sižinokite pas.
mas in geryma palinkę.
o nebusite apgautais.
Neužmirezkite
Mrs. W. Davis.
V. J. Daunora, 141 North
Apszvieta ant mažo laips da. Del nekuriu vyreliu ir
numeta ir ulyczia.
Viso giaro velijentis,
4th titr., Brooklyn, N. Y,
101 W. Pine St.
nio stovi, laikraezcziue mažai mergeliu p. Baltruviene labai
( qjgg 0unf)
Mahanoy City, Pa.
reikalinga.
kas skaito.

Akivos Žinios isz Lietuvos.

Žinios Vietines.

VIENYBE LIETUVMINKU

J. J. Pauksztis & Co.

S.Labanaiickas"0,“;”;",

A. G. GROBLEWSKL

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

Cor. Elm & M n i d Sts. Plymouth, Pa.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS.^

Garsiu Llatinlszku-Lenklszku Vilsti,
I’

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

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 pigiaus del juso pirkimo.
Guinano Sztorai Par
Tik Geriausius Siutus.
'

PI 8

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

Malianoy City, Shenandonli,
Mt. Carmel, Landsford.

TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
/
Pas mus randasi visoki Gėrimai
J
patrai-kti isz Rosijos, Francijos, Prusu. /s
Anglijos, Iszpanijos ir Italijos. Jus
Lietuviai, kurie esat gere Lietuvoj,
Ruska Areilka, pasitraukit tos paezios
ant atmintos Seno Kraujaus, §1.50 už
buteli. Teiposgi galit gaut pas mane
visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu
Dektine po S3 galioną yra geriause ka
galit gaut ūžtos pinigus. Prisiuskit
I savo adrisa del kataliogo.

|Fr. Strawinskas 1807 Carson St;r.ti.Į>urth,p..

CPopyriCht

Naujas PavasarinisTavoras
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
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
Teipgi visokiu
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
iikn
Pas mus dirba Lietuvaites.

t BU U10UU

122 W' Center Str.
MahanovGity.Ps

I

Lietai
jS - i-z ■/' , >

Egiutero No.l.
.25c.
Egiutero No.2..
,50c.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meazkos Mostis............................. 25c.
Trejanka........................................ 25c.
Linimeutasvaikams .. . .............. 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c.
Liepia Balsamas ........................ 25c.
Anty-Lakson del vaiku............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
U gni at ra u kis..
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.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų............................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto................. 15c.
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
Plauku apsaugotojas................... 50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų..................35c.
Rožes Balsamas............................ 25c.
Kinder Balsamas..........................25c.
Bobriaas Laszai........................... 50c.
Szvelnintojas.................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................ $1.25.
Pleisteris (K asz ta volo)............... 25c.
Pamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausine...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens........ ......... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu.... .15c.
Inkstu Vaistas.............. 26c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu
$2.00
Gyd. nuo Dedervines.............. $2.00’
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $6.00-

AGmm m mmmis Koliekos

ir Sužiestiejai

esm’u P° kaucija Ohio valstijoje
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
Skaitykit!!
W 'Ą* ’ ! Z ~a%° locnam name vertes $12,000.00
l-,_A y' Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
Asz esu Lietuviszkas Advokatas
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus priimu Provas isz Visu Krasztu už
"
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
Mainose
iszsiuncziu in prisakyta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko
Koliestvas Fabrikouse
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti
Ant Geležinkeliu arba
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Adresavokite sziteip:
Trema.
Vartojau
Provas
už Koliestvas per
A. J KEYDOSZIUS,
202 TroySt. Dayton, Ohio.
daugeli metu. Szaukites pas mane
katrie esate sužeistais, busit kantanti,
tukstanezius Provu vartojau, kurie
buvo pražudė rankas ar kojas, praneszu jogei žmones su didelėm kolie*
stvom
galidesetkus
tukstanoziu
iszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
už kelis desetkus donelu sumulkina.
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
save apsigarsitu ir jus Provas priimta
ir tuom eik tinsią ir vilkina liki laikas
Valstijos Kasijerius turi
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
negali.
Rodą uždyka Juodu ant
sudėtus Piningus Merchants
prisiuntimo markes.
Paszykit pas
Banking Trust Co., Banke isz
Advokatą Jankaus, po szuom adreso!

"" ' u

MERCHANTS

BANKING TRUST COMPANY
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra
atsargi Banka del Valstijos, tai
yra ir del jus invales gera
Bank '. Szitas Banka moka
procentą ant sudėtus Piningus.
Direktoriai yra gerai
žinomi ir atsakanti miesto
biznieriai. Skolina piningus
ant lengviausiu iszligu.
...DIREKTORIAI...

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

C.L.Adam, Vice-Prezidentas.
A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

Iszgydo Tukstanezius KcncziuE nuo

Dr.Alex.O’Malley

No. 6.
Nusipirkite sau keletą
Buteliu

NORKEVICZIAUS NO. 6.
'Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli
Teipgi ežia gausite ir visokia
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
prieez laika, duokite savt
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
LIETUVIO KRAUTUVE.

Strikturoa
lazbeglniai
Isztekellal
lžtruczlnta Kraujo

Greitai—Ant Visados—Neper!'rangiai.
Jaigu negali atsilankyt tai raszyk ir tavo
groinata bus laikyta slaptybėje ir atkrei
psime ant jos ereita at vila.

Cresskill, N.J.

408 Wist Mitinei Ml.

Dr. O’Malley’s Spasabas
Kuptorow
Varlkocele
Hydrocele
Kruuju-Teklo

B. S. YANKAUS

Dr-Mex- O’.Molley
(SPECTJAL1STAS)

(Kur Lietuviezkai ir LenkRzkal euMkalbarnaJr eueiraezoma.)

WILKES-BARRE
...ir...

HARVEYS LAKE
$ I An Nedelioj 16 Birželio (June) $ I nfl
QliUU ...In ten ir adgalios...

Malonus Viengenoziai:
Turiu sau už garbe praneszti jams
kad, užlaikau krautuve su daugybe
visokiu tavoro.
Pas mane galima
gauti naujausios mados Laikrodėlio,
• Žiedu, Kryželiu, Armo
nikų, Skripku visokia
Mužikalisku Instrumea
tu,Britvu, drukuojam
Maszinukiu, Alboma
Potogjafijoms laikiti0
Istoriszku ir Malda
kningu, visokiu popiera
Gromatoms rasziti eu
pasiskaitymais
ir
dainomis
ea
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinaiuž
$1 Perkupcziams 1 ,CCO už$0 Magisz
kos Kazytės $3Jai norietumete
mano nauja dydeli Kataloga prisiuskite 2o. marke ir aplaikysite, kuriame
telpasi daugybe naudingu daiktu.
Didelis Szaltinis §1.50. Knygute ka
pamokina kaip gauti amerikoniszkas
nlietas po 35c.
vlaloniesite kreipkties su sziokaii
pirkimais ant ežio adreso:

W. WAIDELIS

112 Grand Street

Brooklyn. N V

Lietuviszkas Agentas
SZIPXORGZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Lehigh Valley Geležinkeliu
Per Nauja Kelia Hays Creek Line.
Apleis Mahanoy City, 7:40 ryte.
Grižant apleis Harveys Lake, 6:05 vakare.
Isz Wilkes-Barre 6:50 vakare.
Apie dauginus dasižinosite ant L.V.R.R. Stacijos.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu
linijų in ir isz Lietuvos.
Siunczia
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai
pigiai ir teisingai.
Raszikite pas
mane o gausite teisinga atsakiira
Teipgi užlaikau dideli kroma viftkia

Valgomu Ta voru ir Buczerne
Fraaas Petraitis ■ Clymer, Pa. _

