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teip laikraezczio kaip ir pieszejo pilnaji protiszkuma. Bent
žmogus net liuoseeniu pažiuro,
būdamas ne po kunigu intekme toki darba kiekvienas pa
vadins ne protiszku, grynai
piemeniszku bei kvailu.
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Mahanoy City, Pa. Utarninkas (i Pjūtis (August) 1J112-

Aresztavoj’o ne gyva
Ar gi Amerikonai ant
27 velnei ketino duoti jiai
kas nenurodo kas ir kur jiems
motere.
tikrųjų ne tenka proto?
jauniki.
galėjo tas aukas duot, c vienas
Pottsville, Pa.— Palicijan- . Czernevicai, Galicija — Czio
Philadelphia.— Kalba cziot. y. Kairys patsai atsiszauke
nais apie gėdinga baluka kuri tas geležkelio Hudson Coal naitiniam sude užsibaigė teis
25 metinis jubilejinis
kad nieko apie tokius reikalus
Baisi savžudinsta.
laike drauguve susivienijimas Co. rado, kaip mielino, girta mas keliu čigonu už apgavysvisiszkai
nežino.
Tokiu
budu
Sheboygan,
Wis.
—
Kare

“Saules” kalendoris.
iszeina, kad Mariute kaip ji lus Krepskis, turintys 45 metu, fotografistu, ant kuriuo tūla motere arti Silvertono kuria ta. Dalykas toks: Ciganka
žada prirodytu kur kiek kas nusidavė ant mokslaines kie gyminaite garsingo fotografis- aresztavojo ir liepe nuneszti in Moldamam prižadėjo kokiai
Atejnanti meta 1913 Lie
pinigu davė, tada butu geres mo, kurie radosi priesz jojo to, jauna ir patogi mergaite, artima narna. Vėliaus, kada tai tarnaitei pasirūpint jauniki
Užėjo
laikai,
moteriszka
ly

pos mete menesije, suveie 25
Prie lenku didžiausios orga nis faktas, ir raszinejimai užei narna, surinkęs keloleka szmo- buvo nurėdyta nuo visu dra motere neatsigaivino paszauke jago duos jiai penkis karonus.
tis stumia vyrus in kaczergy
metai kaip ‘ Saule” tarnauje
nizacijos Zviązko Nurodavo, baigtu.
tu din s mito, atsigulė ant jo ir panų lig nuogumui laike tojo daktara, kurie nutarė buk mo Tarnaite sutiko ant to, ir atėjo
del visu Lietuviu ant svieto, na. Fabrikuose kur vyras už
prisideja da nemaža Sokolu
uždege. Po eksplozijei, žmonis pasilinksminimo. Jau gerai tere yra mirus jau kėlės valan pas cigonka ydant su pagialba
dirbdavo
25
dol.
sziadien
su
be perstojimo, be užvilkinimo,
organizacija Spievaku ir Pol27 velniu aplaikyt jauniki.
Viename dideliam mieste surado tik mažus szmotelus užsitraukė fotografistai, ap das.
be permainos ir eusivelinimo pagelba maszinu mergaites ta
Kaip pasirodė, tai yra pati Bet penki koronai ne buvo už
Wojsko.
Mat
prie
tos
skie
Krejskio kūno. Koke buvo nuogino mergaite, apliejo pepat
darba
padirba
už
10
dol.,
lietuviai
turi
savo
kompanija,
norints iždavysteje gana atsi
prie tokiu aplinkybių vyrai stiprios organizacijos, jungėsi turi grosersztori su buezerne. priežastys teip baisaus galo, czius alum o po tam iszmaude Petro Miauczuko, kuris su sa tektinai ydant iezmelst nuo 27
tikdavo sopulingu atsitiki
jiaja szampane. Baliukas už vo motere tankei bardavosi o velniu pageidaujama jauniki,
turi trauktis szalin. Motere mažesnes, o su tuomi daugina Biznis žiūrint eina ne blogiau- yra nežinoma.
mu. Tai-gi, taja tai diena
sibaigė su Jevinių szokiu; mo ne kurie tvirtina, buk motere o taja preke juodieje ne nemis
vyrams kad pridaro bjaurybių iszvien savo pajiegas.
sei,
jie
ezauke:
“
brolei
ekit
Papaikus ubage buvo teres buvo pasiredia tik su vie likos užtrucinta. Palicije daro
apvaikezeziosim sidabrini julino tarnauti cigonkai. Po ižnamuose, vyras negali ja
pirkt pas savuosius”.
turtinga.
bileju arba 25 metai nuo pir
na skepetaite ant pecziu.... elieetva.
gavimui nuo tarnaites 500 koAmerikos lietuviai tai nie Gerai reikia eit pirkt pas
baust, jeigu ka pasako, kyla
Los Angeles, Gal.— Papaimutinio iždavimo laikraezczio
ronu, prisiartino toji diena,
liarmai net ir provos, vyra da kas kaip tiktai duosni meltema savuosius, bet turbut nesuma kus ubage Leota Seybold ku Gere visus gėrimus, rūke pa“Saules.” Apszvarstem taji
perosue su auksineie galukais Iszrado “užmigdinanezes ” kuriuoje ketino pasirodyt tar
karvute. Važinėjo rinkdami no kaip kytrei sutaisyti anuos
kartais padeda cipen.
ri per diena stovėdavo ant o ne kuriuos teip užsigėrė, jog
dalika gerai, kaip toji diena
kulkas.
naites milemas. Tarnaite pri
Sufragistes teip vadinamos pinigus kunigai isz Lietuvos iszmintingus svarus bei ancus, kampo uliezios praszidama altuntu atsižimet terp muso
Wasgington, D. C.— Alek vertė ydant numautu nuo pirsz
bobos kyla priesz va’džias ir statymui biednuose parapijose t ii pasisamdė žydeli kad tas mužnos nuo praejgiu, likos pusnuoges turėjo nuvežti autautu ežiu Lietuviu. Geidem
tomobileie namon. Pirmsedis sandras F. Humprey isz Pitte- tu savo žiedus ir auskaras ir
vyrus, jos reikalauja lygiu tie bažnycziu vietoj senu sugriu mat gudragalvis iszmokytu
ana diena nusiunsta in pri- susivienijimo
ižduot milžiniezka
numari
fotografistu burgo, iszrado naujo eztamo indetu in stiklą, kuri cigonka
su su vyrais, prieszininkams vusiu, važinėjo kunigai Ali- iszmitingiaus evert mesute bei g’auda del paikszu. Tenais
“Saules” ant atminties tosios
kurias
užvardino uždengė skepetaite. Po kokiam
savo, susirinkusi gauja bobų ezauskas ir Tumas statymui kitus daiktas; žydeliui moka pasirodė buk paiksze ubage Harrison Heiser isz Philadel- kulkas
dienos, bet apsvarstė gerai,
“
užmigdinanezias
’
ir sten- tai laikui cigonka nuėmė ske
phios
likos
areeztavotu,
ku

daužo langus. Teip buvo Ang Kaune mokelaines, surinkę algos 16 dol. per nedelia, o yra locuininke turto ant §300,nutarėm ižduoti puiku, milži
gesi
pertikrint
kariumeriam
užmetineje,
buk
prikal

lijoj ir Irlandijoj.
apie 20 tukstaneziu parvaževe tuom tarpu lietuviai mokanti
000. Pavietas jaja nusiuns bino in savo “studia” 16 metu niszka departamenta, ydant petaite nuo stiklo o vietoje žie
ni;zka kalendori, kuris dau
Suvienytose Valstijose jau su pinigais Lietuvon, apdrap- visa sztoro ir buezerio darba
pas seeeres in Oklahoma, nes mergaite Marion Williams su jojo iszradima pirktu. Iszrae- du ir auskaru stikle radosi ma
giau atnesztu naudos muso
poroj V. duota moterims ly ste ten amerikieczius dumb bun bedarbo arba dirba pas
ža varliuke, kuriai ragana patanais turi puikia farma.
skaitytojams ir pasiliktu atkuria begediszkai apsiėjo. tojas užtikrina, buk jojo kul ajszkino buk tai josios mile
gios tiesos su vyrais, jos dabar lais, iezdargavojo kiek norėjo, svetimus.
n i >teje visu ne kaip iezleist
Tikra Sodoma ir Gomora da kos yra apteptos maiszimu isz mas kuri velnei permaine in
atnaujina vėl anų metu propo lankėsi isz Prusu Vanagaitis
Tokiems kumpanams reiktu Dvase įiebaszninko
kokia 32 puslapiu laikraszti
morfinoe, teip, jog kada patai varle, nes jago jaja laikys prie
trankosi
no
kapines.
rosi ant svieto.
zicija, kad suaugia neženocziai rinkt prenumerata “Birutes” apsižiuret, kad bobos nesu- ’i .
kuris ne butu teip parankus
ko
in žmogų tai sužeistasis už
Lititz,
Pa.
—
Visas
mieste

palaikymui;
dabar
girdima
mokėtu savo neženotumo kon
straikuotu delnai trefao sveti
Ižgere 30 stiklu alaus ir miega ir ne jaueze skausmo. saves per 14 dienu, tai persi
atydeti ant atminimo kaip ka
tribucija isz kuriu tai pinigu kad Vilniaus Mokslo Draugi mo darbininko nei anuomet lis Lititz sujudo isz pnežastes
mainys ant patogaus jaunikaisuvalgė 4 kvortas
lendoris.
(Readingo miestas randasi czio.
kad butu galima szerti než mo ja ketina savo pasiuntinį siųst žydaukos visos Philadelphijoj pasirodimo dvasios ant Morarieszutu.
Tame mierije atsiszaukem
Berks paviete, kurimdaugiause
tas senmergias.
Amerikon rinkt aukas Tautos sustraikavo už tai, kad žydai viszku kapiniu kuri yra ap
Būdama dydeloje vilteje,
Shamokin, Pa— Jonas Ri- gyvena vokiecziu lengvatikiu
in visus skaitytojus “Saules”
Namui statyt Vilniuje.
buezeriai ne tik kad brangino siaubti liepsna o kadakas pri- gelis susilaižino su savo drau
mergina pasiėmė savo ‘ mileydant prikalbintu savo drau
kuriems galima viską inkal- ma” ir nunesze namo. Jau
“Lietuva” paduoda labai
Paeiukvatija ant žmonių mesa, bet vietoj koszernos, siartyna, isznyksta tuojaus isz gais vienam salune, buk suval
gus ir pažinstamus ydant užbet. Yra tai vienatinis pavie
akyva žinia isz Rusu laikrasz- duosnumo ir Philadelphijos pardavė žydaukom? mėsa tref- akiu.
gys 4 kvortas pinacu ir ižgere tas kuriame tiki užeikieteja in praėjo 14 dienu, tris nedelos ir
eiraezytu laikraszti “Saule” o
Henrykis
Reindenbackas
ir
czio “Riecz” teip:
na,
ir
priklei
jais
apszere.
kytruoliai pasidarė net Kauno
30 stiklu alaus. Laižybas laime visokius burtus ir raganas. — menetis o ant galo pražudus
ant Kalėdų aplaikys dovanu
Povylas Schtnuch du jauni
“Kad užtrinus savo kalte vyskupo peczeti sako megine
jo in 45 minutas o ant galo da Juk visi gotlibines veisles yra vilti persimainimo varlukes
taji milžiniezka kalendorių
priesz lenkus, Vatikanas stojo rinkt aukas bažnyczios staty Užgeeusis Chjcagoj lietuviu v^rai, turėdami gana drąsos,
ant jaunikaiezio, nusidavė
suvalgė “sandvieziu”. Ne se panaszus. R )
ant atminties, kuriame talpin
sargyboj lenkiszku interesu mui Siberijoj, tik nepasisekė anarchistu
lengvatike ant palicijos. Palilaikrasztuka? itntare taja naktinia baidykla nei Rigelis suvalgė saika obuo
sią puikios istorijos, juokingi
Lietuvoj ir Baltagudijoj. Po nes pradejo^uos apgaudinėto “Laisvoji Žmonija” dar vela suymt, nes kada bandė dvasia
cije
iszklausus pasakojima
atsitikimai, pasakos, juokelei
liu ir dydeli melona.
suymt, toji isznikdavo jiems
piežiaus organuose (laikrasz- jais vadyti. Nesigirdi ar tiems pradėjo eit.
merginos
juokėsi pilvus susiir ezimtai kitokiu svarbiu apisz akiu staigai pasirodydama Musze paeze per 18 metu.
cziuose) stengiamasi visomis naujiems klastauninkams kas
emia. Cigonka likos aresztaLietuviu su anarcliistiszka
raszimu su paveikslais; , bus
Philadelphia.— Mrs. Ona
jiegomis apjuodinti nacionali ka davė. Vienas atsiszauke dvase nebuvo girdėtis, bet ma1 kitam kraszte kapiniu. Narsuvota už apgavysta ir nubausta
tai Kalendoris kokio da lie
(tautiezka) lietuviu judėjimą aiszkindams kad neteisybe, o vis ju butą kad net laikraszte- nai ilgai ne lauke ant kapiniu, Czaplinskiene gyvenanti po Dave 4000 idant
ant
dvieju metu in kalėjimą o
tu viszkoje kalboje niekas ne
ir tuos kunigus, kurie prie ežio kitas nei szeszkas po kiauszi- li savo sudaro. Kaip žinoma, nes suemia skvernus nubėgo in No. 2833 East Elkhart uliezios
nužudintu j’oj’o paezia. “jauniki” iszmete in bala kur
sztant buvo ižduot.
judėjimo prisidėjo. Laikrasz- nio nerimo tyli. Zokoninkas kad anarchistai visad pasiren miesteli. Žmonis turėdami vei innesze skunda prieszais savo
Farbach, Lotarynga.— Tū sau linksmai kvarkso o mergyPonai biznierei tegul pasi
tyj ‘Civilta Cattalica” laikas Kapucinas lankosi su misijoms gia nudaigot milijonierius, je- kalą ejti pro kapines naktimis, vyra už muszima josios per 18 las duonkepis, kuris turėjo na verke savo 500 karonu už
naudoję isz teip puikios pro
nuo laiko pasirodo straipsniai po visas lietuviszkas parapijas nerolus ar kunigaikszczius, bet szalinasi nuo tos vietos ka no- metu ir apleidima josios ir vai meilingus susineszimus su pa kuriuos nusipirko daugiau iszgos ir apsigarsina Kalendorije,
ku, neduodamas piningu ant už ežia savo meisterio, geide la minties o atejteje saugosis
apie lietuviszka klausima, per jo misijas teip pat kasdien tarp lietuviu tos luomos žmo toliause.
nes epaudinsiu juju 25 tukelaikimo per tris nedelias. Ne
kiauriai polonizmo persisuuke bažnycziose renkami pinigai niu nėra, tai jiems ne teip ar
tanezius ir iezsiuntinesim in
Versziukas atmokėjo skola gana to Czaplinskie nuėjo pas bai atsikratyt nuo savo paezios pirkti sau jauniki su pagialba
Officialis Vatikano organas tiktai neapskelbema kokiam timas pavojingas bombardavi
ydant ant toliaus galėtu vesti 27 velniu.
visas dalis svieto muso skaity
ant farnios.
mėsininką nupirko mėsos ant gyvenimą su ja. Prikalbino
nesidriovi nei tokiu polemisz- tikslui tie pinigai skiremi.
mas.
tojams, kurie paregeja savo ku inrankiu, kaip apjuodiniHonesdale, Pa. — Gilukis pacziules vardo, atnesze namo,
Darbininku susirinkime
gizeli, ydant nužudintu jojo
Tai duosnus czion lietuviai,
patinstamo bizni gėrėsis ir
iszvire
ir
pats
suvalgė.
Po
tam
žmogui
atejna
nežinant.
Teip
suaresztuota 120
Anarchistai,
jie
tai
yra
žmo

mas lietuviu tautiszko judėji visiems duoda bet del saves
iszejo isz namu. Sudže Mac paezia. Gizelis iszpilde palie
džiaugsis isz to, jog juju drau
darbininku.
mo vadovu. Kauno kunigas abelno nieko neturi apart kad nes rodos iezaukletojai socija- buvo ir su farmeriu Joakimu Farland pastate jin po §500 pimą o už tai aplaike 4000
gai turi užeideja bizni ten ir
Martinu,
kuris
turėjo
užtrau

lizmo;
jie
isz
pradžių
persijiPetrapilyje,
birželio 12 d.
Kazys Prapuolianis, redakto
markiu, ižbegdamas po tam in
ten o laike reikalo gales su rius klenkaliszko laikraszczio Susivienyjimas L. A. nusipir ma socijalizmu, pastudijavia kęs §1.500 skolos ant savo far- kaucijos.
kaipo
“
Birž.
Ved.
” raszo VasiAmerika. Duonkepi su jojo
ko New Yorke narna ir kelio
jumis susineszti. Žodžiu tarent
lio
saloje
inviko
darbininku
“Szaltinio”, charakterizuoja se vietose pasistatė sales už ku ypatingai karsztesnio budo mos ir rūpinosi diena ir nakti, Nenorėjo būti paezios
milema aresztavojo.
bus tai milžiniezka knyga, ko mas laikrasztyj “Civilta Catesanti, užsidega rūstybe, pri kaip taja skole atyduot. Kėlės
uevalniku—pamėtė jia.
mitingas (susirinkimas). Ten
rias
kai
kur
net
ir
matavimai
kios da niekas ne aplaike už tolica” kaipo kunigas, blogos
stoja tuomet eilesna anarchiz dienas adgalos karve Martino
pribuvo ir policija. Darbinin
Nanticoke, Pa.— Pacziule Negirdėtas
užgimė kad sale esanti puikes
dyka.
barbariszkumas. kai pradėjo ramiai skirstyties.
(durnoi) reputacijos. O jeigu ne už szale bestovinezia bažny- mo, ir gatavi visad nudaigot atvede veisziuka, kuriuom ne Augusto Dudiko perpikus ant
Per tai užsiraszykit “Siū taip pasielgiama su klerikalais
koki didžiūną kartais ir nekal labai Martinas buvo užgana- savo vyro, apleido jin ir ne
czia.
London.— Angliszkas ran Vienog palicijai pasisekė apie
le” kanoskaitlingiause nes ka ir isztikimais bažnyczios tar
Regisi, kad pirmiaus reiktu ta kaip kad nekaltai nudaigo dyta’, nes versziukas turėjo ketino sugrįžti adgalos, jago das nusiuntė ne senei kamisije 120 darbininku suaresztuoti.
lendoris bus vertas apie viena nais, tai lengva sau iszsivaiz- nors ka sau pasirūpint, o po jo Austrijos ėiesorienia. Anar d zi galvas, szeszes kejas ir dvi josios vyras ne sutiks ant jo
ant isztirynejimo in Peru, apie Visus juos surasze ir paskui
doleri o kuri duosim dovanu dinti, kiek iszpuls kitiems lie- to aukaut ir kitur.
chistai ant biednioku galvos uodegas. Ant praszimo kai sios iszligu. Iszligos buvo to bjauru apsiejima tenaitiniu paliuosavo. Darbininkai busią
muso skaitytojams ant Kale tuviszkiems veikėjams, kurie
savo bombas aiptol negalanda. mynu rode taji nepaprasta ver- kios: pagamint valgius del vi- locnininku plantacijų gumo su szaukiami prie atsakomybes
du.
Rcdyete “Saules”.
“
Laisve
”
No.
61
paduoda
Socijalizmas su anarchizmu sziuka per kėlės dienas tusz- sos szeimynos, mazgot toriel- savo darbininkais o ypatingai delei nedaleistame susirinkime
gina savo tautos likimą”.
žine,
kad
lenkai
turi
1,050
nors
pažiūru vienokiu, bet cziam krome. Žine apie ver- kas ir grindis, skalbti drapa- virszinmkai
Kaip matote, Vatikano po
kompanijos dalyvavimo.
Suv. Steitu randas nutarė
sziuka pasklido po visa Ame nas o tik Nedelo gali atsilset “Amazon Company” Kamisi
dienraszcziu,
savaitraszcziu
ir
principuose
jie
toli
skiresi
ir
litika
labai
ir
labai
gudri.
Isz
Audros darbai;
permainyt visas bumaszkas
rika o dažinojas apiS tai kokis 4 valandas po piet. Auguste- je isztirinejo, buk virszininkai
mėnesiniu magazinu. Galicija nesusitaiko.
nuo tebyrio dydumo ant 6x2 į vienos puses ji aukoja Cholmo
Birželio
7 d. Novoczerkaske
tai cirkuso agentas isz Coney liui tokios iszligos suvis nepa
užimti vieta pirma, Rusiszkoji
apipildavo vyrus ir moteres ir jo 30 varstu apielinkeje
Tokiu budu randas užezedins kraszta, o isz kitos puses viso
Island,
nukeliavo
tuojaus
pas
Lenkija
antra,
Poznanius
tretiko, nes ka turėjo nabagas gazu ir uždegdavo juos. Kito
kas metas ant szilkines popie- mis teisybėmis ir neteisybėmis
siautė baisi audra su didžiais
Tomis dienomis iszejo isz Maitina, užmokėjo §1,500 už
stengiasi sulaikyti teisuata ir czia, Amerika ketvirta. Užbai
daryt turėjo sutikt ydant pa se atsi ikimuose degindavo inros kone milijoną doleriu. Vi uprantama lietuviu stei gimasis
ledais. Audra isznaikino 10
spaudos “Vienybes Lietuvnin vereziuka, paymdamas su sa
goje “Laisve” sako — “Lietu
cziule pasiliktu namie. Teip dijonus ant laužu, vaikams
sos bumaezkos bus vienokio prie sustiprinimo savo tautys
tukstaneziu desetiniu vasaro
ku” nauja knyga vardu “Vi vim. Martinas ant rytojaus
viams ligi lenku dar labai toli
ižbuves pacziules nevalninku perkirsdavo galvas, daugeliems
dydumo. Ant $1 bus paveiks tes”.
jaus. Tifliso (Kaukaze) ’apie
suotinoji historija” satyroje užmokėjo skole ant namo ir
szaukia”.
per dvi nedelias ant galo pa darbininkams nukirsdavo ko
las Warhiugtonee; ant $2 Jefkuria parasze T. S. K. turinti szendien lengviau kvepuoje.
Prie tokiu aplinkybių, turi
dare revolucije. Nusidavė in jas ir rankas ir palikdavo ant linkeje lijo labai smarkus lie
Szi savo “Laisve” paskutini
fersonas; $5 Linkolnae; §10 bepusiezkiausio žmogaus min
184 puslapius su paveislais.
tis su ledais. Padaryta dideli
suda jeszkot rodos. Sudže lie
lauko, kurie mirdavo dydeluo- nuostoliai. Tame sodžiuje ledai
Klevelandas: -§20 Jacksonas; tie apsiniaukt ir rustant kad ir prirodymą, tai visai nei kyla Gausite pas J. J. Pauksztis ir
pe
Augustui
ejti
namon
atveet
Pnpaiko
tikėdama
in
§50 Grantas; §100 Frankly- Vatikanas bun sargybiniu len- in aržuolo stuobrį be plyszio K. Brazys, 120-124 Grand
pacziule, nes kada inejo in se kankese. Su merginoms ap- iszraikino visus sėjimus. Van
raganysta
primeta.
nas; §500 Chase; §1000 Ha
stuba
pacziules jau nerado.
siejdavo teip žveriszkai, jog denio sriove nunesze in upe 6
Str., Brooklyn, N. Y. — Už
kiszku
interesu
Lietuvoje
lie

Reading, Pa.— Mrs. Sarah
miltonas. Bumaezkos bus vieJuk‘Laisves” redaktoriai
tuvius norint teip pat katali gerai žino lietuviu kylimo prisiuntima aeziu.
Eidaliene teip tikėjo in raga- Štokas darbininku ant net sunku apraszyt, net plunks moteris. Prigėrė daugybe gy
nuokios ir nemainomos.
na dreba, kada žmogus apie vuliu. Kitame sodžiuje sugriu
kus, paveda globai lenku, net priežastie ir pradžia, gerai ži
farmu.
nys^a ir burtas, jog staigai
vo triobos stogas. Užmuszta 4
tai
skaito ir raszo.
ir
lietuvius
kunigus
juodinant.
papaiko
ir
turėjo
būti
patalWatertown, S. D,— Majo
Tūlas korespondentas dane
no kada tapo szeip teip atimta
moters.
Baisi nelaime ant
Jeigu teip Lietuviai su jos paneziai nuo lietuviu raszeju Trumpi Telegramai. pyta Ilarrisburgo priglaudoi ras miesto apgarsino pajeezkosza in laikraszti New York
1000 rubliu užmokėta,
gelezkelio
žmonėmis
ir
kunigais
katali
del paikszu. Josios vyras Wil- jima aut 2000 vyru, kurie ne
Times, buk del to amerikonifzplunksnos bei ranku, tai kam
§ Salonika, Turkey. — Dau liamas teip kalbėjo apie savo
vieton
1 dienos kalėj’imo.
kais
tinklai
Ryme
taisomi,
tai
Rio
Janeiro,
Brazilije.
—
Du
atbūtinai
yra
reikalingi
del
ki vyrai ne labai geidže palietuviams primest kad ik len gelis ypatų likos sužeistos o
Kunigaiksztiene R. Peter
paezia: “Mano pati balsei ti rugiapjutes. Jago neaplaikys pasažierinei trukei susimusze
cziuotis, už tai kad moteres ne ne žmones ne kunigai tikri ku toli szaukia?
apie 10 užmusztu per trūkimą kėjo in raganysta ir visokius
ant geležkelio Central Brazil, burge delei gydytojaus M.
pagialbos tai bus už vėlai.
labai rūpinasi naminiu darbu. tautininkai nenueigans; lietu
bombos ant rinkaus.
vio
sprandas
kantrus
ir
kietas,
“
Vienybėj
L.
”
No.
30
pa

burtus,
po
visa
narna
turėjo
ejdami smarkei viens prieszais skundo, taikos teisėjas nubau—
Duluth,
Minn.
Daug
Dvideezimts penki metai adgakita. Vagonai buvo pripildyti de 1 diena kalejiman Kuninpaženklyta
visokius
križelius
darbininku
yra
reikalaujemi
los — tvirtina korespondentas, gali pasijusti katalikiszka baž- duotas straipsnis kokios tai
§ Rimas. — "Vulkanas Et
— vyras apsivedęs su motere nyczia beesanti nesmagume, Mariutės su pajuokimais isz na pradėjo atsigaivint. Drėbė ir slaptingus ženklus mierije ant farmu visam Steite Mine pasažiereis, trenksmas abieju gaiksztiene ta viena diena ka
Kone lėjime sėdėti nenorėjo ir susi
galėjo gyvent gerai ant mažos nes už persekiojimą del daly anų dvieju Philadelphijos vai jimai žemes davėsi girdėt. Gy praezalinimo kokiu tai užkei sotos. Agentai pristatyneje trukiu buvo baisus.
algos. Moterimis tada nieko ku tautystes katalikai lietu kinu darbo link rinkimo tai ventojai Catanios dydeliani kimu ir raganų. Tankei su darbininkus isz Pennsylvania, szimtas pražuvo o 200 pažei- taikino su tuom gydytoju taip
manim prieszinosi buk asz ne Ohio, New York, Connecticut do. Po nelaimei vagonai pra jog geriau užmokėti tūkstanti
nerūpėdavo kaip tik užlaikyt viai, turi po ezonu marijavi laidotuvėm, tai Siberijoj baž- pavojui.
esmių josios vyras o asz turė ir Massachusetts.
nyczios statymui pinigu.
dėjo degt. Pagialbinis trūkis rubliu delei neturtingu vaiku
szvarei narna ir augint kriksz tizma.
Teip-gi reikalauna darbi su ugnageseis ir gydintojais apezvietimo, negu kalėjime
Mes “Saulėje” jau nurodem
§ Madrid, Iszpanije. — Je jau jaja pertikrinet per kėlės
czioniszkai savo vaikelus.
iszjuokencziai tu kalektoriu pravardes bet reze stfUege distilacije vyno valandas ant dienos buk asz ninku North ir South Dakota, pribuvo isz Rio Janeiro. Da sėdėti. Gydytojus sutiko ir tie
Szendien, dydesne dalie mote “Keleivij”
rių, turėdamos dydesni mokslą nupiesztas zokoninko Kapuci gauname žinot kad jie priei-z kurioje sudege vyno už §850,- esmių josios tikras vyras ir tė ant geležkeliu Kanadoi ir prie tokios nelaimes ne atsityko ant piningai birželio 8 d: tapo už
kirtimo melžiu.
apleidže narna, vyra ir vaikus, no paviaikslas, aiszkiai parodo pažystamus užsigina, nes nie- OOO.
vas muso vaiku”.
geležkeliu Brazilijoi.
mokėti.
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ątunsikas Sitorainkii I
užlaikyti visada mum I
visikas Gyduoles aro I
pardavimo, kad^mim I
niaudami galeUQufr I
nereikalautu išdilti
įai kokiems oon ipp
pielmkese. SuomiukuiI
ikalaudami mus gydi>
uždarbis; parduok^
uietuvisikas Gyduole,
^rantuojama
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Ir asz net pradėjau iez bai
saves prisitraukiau.
— Prijutau. vaikeli? Ne mes drebėti.
— O kas su jumi atsitiko?
neatiduosiu! Gali su tuo ramus
— po valandeliai vėl paklau
Luti.
I pasijutau, jog mano akio siau.
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki
taip-gi kokia tai migla prade — Su mumi? Mudu tetule
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis
pas save paėmė, o Mariute pa
jo traukti.
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainem toki padėjimą, bet
Antanukas nurijo seile, ir laidojo.
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo
tarė:
— O ar gerai jums pas te
rūkytoju. Menka uemokestis už
— Tai dabar asz jums, po tule buvo?
ni, viską papasakosiu.
— Gerai. Tik jos vyras mus
Malianojaus snarglys in kur
— Gerai, pasakyk man vis pas save nenorėjo laikyti. Sa
nulenda,
ką. Kur-gi tavo gimdytojai? ke, jog mudu perdaug valgo Kaip kipszas kitiems in akis
— Tėvelis iszvažiavo in me ir jie savo vaikus taip-gi
lenda,
Maskolija. Jau seniai iezvažia- turi. Tetule mus norėjo, bet Tai skrepli ant veido uždevo. Pelenu dienoje buvo su- jos vyras atsisakė. Baskui mu
kyte,
5c for 10
gryžes bet labai girtas; mus du nuvede ir prijutan atidavė.
Su delnu isztaisykite.
musze
ir mamyte musze o
Kalba urnai pertrauke.
Snarglys agentėlis po grinezes
Tai buvo stebėtinai didelis
Visos Tinklines turkiszkos
paskui iszsiemes isz skrynelendinej",
— Na, ir kas buvo toliau?
tabako pirkinis—daug dides
priemaiszos ir kvapsniai
i les pus k<-tv rto rubliaus ku Antanukas tylėjo.
Dorus žmonis visur apkalbi
nis už kitus—kad pavelijo
sudėti in ZIRA cigaretus —
priuos mamyte pati buvo uždir— Tai jus prijutan atidavė?
n oje,
mums tokiu rusziu cigaretu
visas sunkumas iszmestas.
pardavinėti po 5c už 10.
I bus, jog važinėjo labai toli in Sakyk, vaikeli, kaip toliau bu
Ne tik Muilinojoje,
Turtingi -Szvelnus- Kvepia
Oj broliti szilta, žmogus prakaitauje,
Mvkolija kaip pasakė, motina vo?
Bet ir Meizvileje;
Puikios Satino Dovaneles
Ju priemaiszos suteikia
Ydaut kur iszvažiuot, to tik pagedauje,
tuojaus ir krito ant padlagu o
Pasižiurėjau in akie, visas Jago da karta nuo žmonių
yra randamos kožnam pakeBzvelnu net saldu kvapsni—
Bet kur tau! R-daktoris atsilsio ne turi,
tėvelis iezkeliavo.
dagirsiu,
buvo iszbales ir lupas sukan
lije ZIRA cigaretu, aktorių,
iszimta rūkymą. Amerikos
Kožna diena laiezku iez visur apturi.
— ir jau paskui negrižo ir dės,
Tai tam agentėliui pats terla
kvietku ir paukszcziu paveik
prezidentas nerūko geresniu
Visi meldže ydant in gazieta patalpyt,
iki sziam laikui nieko.
užlipysiu,
— Kas toliau atsitiko? Sa
sleiei. Rinkite tuos paveik
cigaretu, kaip kad jus galit
Ka korespondentai prisiuncze turi talpyt,
slus, isz ju galima padaryti
rūkyti nusipirkę szitas ZIRA
Davadus trinksiu,
Pr jutas — sieratu namas kyk, vaikuti! Ar judu priju
Ba ižduotojas teip p įgedauje,
dailias paduszkaites ir 1.1.
CIGARETU.
tan paėmė?
Maskolijoje nerasze?
Niekas redaktoriaus ne užvadauje.
— Viktutė priėmė —.praez— Ne. Visi iszvažiavo:
Jus mielinate, jog tai ezlove,
— Kur ižduotojas?
nabždejo — bet mane..
— O kas buvo potam?
Visi Pardavejiai Parduoda
Ir dydele garb“,
—
Na,
o
tave
?...
— Potam mamyte iez proto
B<t tuomtarpu mergaite Ve
Jago
moka
sukrevezuot,
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink
Įvažas Antanukas ronika sukinejanti apie arbata iszejo. Apsirengdavo visokiais — O manes neeme, nes aez
Ir in gazietas paduot.
drabužiaie, vaikszcziodavo po pabėgau.
atidarė pccziu ir isz peeziaus
Tiktai per mano rankas,
0
r. LOBILLARD COMPANY
Su tais žodžiais galva ūmai
kaima ir szokdavo. Taip iez
Buvo jau vėlus laikas ir pakvipo užsilikęs nuo pietų vi
Jagu nori paluot kas,
jos visi juokėsi. Paskui užpuo pakele ir priesz save pasižiu
trumpa rudenio diena tuojaus ralas. Melinos vaiko akytes pa
Inejti gales,
lė ant vieno virvininko, kurie rėjo. Akys stebėtina ezviesa
turėjo pavirst in nakczia, kada kilo in virszu ir vaikas tuojaus
Niekas ne susimilęs;
užspindejo
ir
kumszczia
su
prieezai gyveno, ir pradėjo jin
aez nuvargus ir perszalus par atsisuko prie peeziaus; luputes
O apie ka ne vienas tycziuo
Tėvynės meile,
muezti. Tokiu budu žmones gniaužė.
drebėjo.
grįžau isz miesto, Mieste tujesi,
— Nenorejiai prijutan eiti,
susirinko ir mamyte norėjo
— Variute, jis alkanas. Pir
rejau daugybe visokiu reikaTėvynė yra tai tasai krasz
Ir da juokėsi.
tai delko?
atiduoti
pas
ezv.
Jokūbą,
bet
miausia ji reikia pavalgydyti,
lu.
tas,
kurtame užgimeme, eu vi
In
suda
paduosiu.
Melinos akutes, tarytum da
tuokart dar taip likosi.
Tarnaite atidarius durie o paskui jau apie viską galėsi
sais
to kraszto turtais netik žeAntanukas pertrauke savo labiau praezvito, veidas parau
tuojaus man pranesze:
me iszsiklausti.
miezkais, bet labjausia dvasisz
donavo
ir
vyriezku
balsu
su
kalba ir in liampos, ant stalo
Dievas yra geras ir atlaidus, kais, eu ta kalba, kurios mus
— Poniute, poniute namo
— Koks ten, praszau ponios
deganezios, liepsna žiurėjo. Jo szuko:
Lig laik, o buna ir rustus,
sargas mums ežia koki vaiku yra alkanas! Turbut kiszenius
motinos iazmokino, autais žmo
NOTARU SZA91duszios gilumoje turėjo užgim — Nenorėjau maskolių pa Tris da Szv. Onos ne lauke,
233-235 W. Centre St.,
->
Mahanoy Gty, Pa.
atvede, kuris tarp vartų ant pilnus turi duonos prikimsztue
nėmis, tarp kuriu gyvenome,
silikti
!..
Api*eg«ja
ir Namioat
ti kokia nors baime, nes ake
i-.
—.
’
‘Rakandas *< Ugnici.
Petnyczioje in karezema nu eu tuo szv. tikėjimu, kuri
bruko gulėjo. Sake, jog begu Jie visi tokie bambliai valka
Laatfju B J
ir pardavėte Sziplterczra aa* vbalda Ln^
"H Visata LtcJariiiki Ajeatsr*.
lese pasirodė aszaroe.
traukė.
s»niuud» Sr.ipkorteB ant
ledamas dar ir suszalti gali.. . tos!
mums tėvai paliko.
fc
Del Draugysčių—
Ant lekcijos rokundu.
mokiu dnicziauslu iff
— O kaip potam buvo?
Apsiėjo labai bjaurei,
Priitataa p šikti SxaHw
Kad poniute jo pažiūrėtum. ..
Vienok po nekuriai valanAr krikszczionis gali mylėti (vnxu*QQ Lai r u.
Juostas, Kepuraa. Kama
— Potam, tai mamyte visa Mokslaineje pr< fesoriusJ iž Badai kaip arkansu arklei,
ii įmesiu Pi n ingiu ia
Špilka* ir LL
savo tėvynė? Ne tiktai gali, V Dalia Svieto
— Kas tai do vaikas! Žinai, deliai Antanukas sėdėjo prie da trankėsi. Tai meldėsi tai
Užtat po 20 doleriu kasztavo,1 bet ir turi; nes Ponas Dievas ,Teic<ia>a» ir pigi anuo.
Fu kokhs nors reikli
kad ubagu ir jokiu valkatų stalo ir jau valgė. Bet valgė litanijas giedojo ir mums pa deda vaikams mokslą rokun
kaulink SzipkoraA
Per ka ne aluezio p r Daines! ta meile inpyle in ezirdis, o
du
api
atitraukima.
taip
kad
Veronika
suprato,
asz in savo narna nepriimdine
tiems dar kartais liepdavo
ne ragavo.
— Klausikyt vaikai, jago,
Kristus ne visu ne praezalino
jog kiszeniuose duonos neturi
ju!....
melstis. Arba ne, iezeidavo iez atimsiu nog cielo skaitlio czver
Mat
piningu
ne turėjo,
jos, bet žodžiu ir darbais pa— Sargas sako, kad jis sie- O paskui asz su juom pradėjau namu ir kelias dienas nesuti dali ir teip po keturis kar Pottsvilles kalėjime stenėjo, szventino ja. Skaityk Evange
rata, — motina, sako, in lau kalbėti:
griezdavo...
Oze velei ketino būti atidary lija, o pažinsi, kaip jisai my
tus, kas pasiliks?
kus iszbegue, ar ka. O jis pate — Tai sakai, kad vadiniesi — O jus ka be mamytes
mas salunu,
Tykumas
visose
lonkosia.
Djo savo žmones. Pono Jėzaus
privalo kvailiuku būti — stovi Antanukas Piktus ir turi gim veikete? Ar daug jius vaiku
Nesuprantat! — suriko pro o cze vyruti ne byra piningu paveikslu nuseke szventiejei;
dytojus,
tai
kur-gi
jie?
žiūro m akis ir pas ji ko nors
buvo?
Tai vyruezei ir saimata,
fesorius prakaituodamas. IszVaikas tyli: Akie in mane
nors ju meile apima visa svie
iszklausti yra labai sunku.
Ne lauk, kol visas aystemas bus apimtas Lygai— lyg riša
— Vaiku? Buvau asz ir aiszkinsiu jums geriau, žiureIr dydele kaka.
pakele
ii
vėl
be
palovos
tar

tą,
o ypatingai visa bažnyczia, nerviszkas aystemas tas iszsemtae, o pats liksi nezdotnas prie
— Ak, Dieve, — mielinau
Viktutė ir Mariute, szita ma kyt.
vienok neįis-zalina nuo broliu darbo ir kitokiu užsiėmimu.
imdama nuo galvos kapeliu- tum norėjo su jomis isz manes žiausia.
gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie
— Sztai matote priesz save
ka
nors
dasižinoti.
Turbut
jis
ir
toe žemes, kuri juos pagim- Blogas
In Doryea Oklahoma,
buvo pirmiau blogai gydimo iezgydyti. Mes esme pricezingi priešą pjovimo
sza, gal man to visko kada nors
— Ka-gi jus valgėte?
sliva,
pjaunu
jaja
ant
keturiu
mislino: ar sakyti, ar ne.
kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomM
Tankei atsilankydavo sveczest de ir maitino. Delta szventiejei irkanoatsargausia
da truko! Jau ir teip tu var
— Nuo mus nepertoli gyve daliu, teip.
ir ant visados. • Mes neduodame falszivu ar pavojinga
— O ka tu ežia tarp vartų
isztikimai pildo visas prieder gyduolių, nei neprižadam
pas
žmona,
guoliu kaskartas vis daugiau
iezgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka
no musu tetule. Tai laikais — Vaikai žiuri akis pasta
mes sulig savo tėvynės, daly daugiause ligoniu, bet gvarantinu vieiszkai nepavojingai ir ant visado® iaiAtsiveža valgiu,
atsiranda, skolų turiu iki pat dirbai, kada tave mano sargas mums duodavo duonos, ar ro- te, rydami seile.
vauja j< s likimuose, szelpia ja gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogs
Ir visokiu gerymu.
ausu, žiema slenka, neturiu rado ir pas mane atvede?
pucziu, arba taip ka nore, o
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:
— Suvalgau viena czverti,
—
Asz
nuvargau
ir
sėdė

varguose esanezia savo maldo
“Dingusia Pajėga” vyra •‘Exxema” ir kita* panamas ‘TJžtroointas Kraujai* i® M
kuo apsiauti, randa reikia mo
potam kada oras buvo eziltes- dabar antra, toliaus trcezia o Per kėlės dienas vieszinasi,
ligas Lzgydaa labai trampam dienn-be naudojimo menkinijau...
Kaip du karvelei glamonisi, mis, nukreipia nuo jos Dievo tazgydam in 14 dienu.
nis, skabinedavome ruszkynias
kėti, malkas pirkti ir iszkur tu
usxo ar poUua
“Silpnus Vyrus” ju knna laike.
ant galo ketvirta.
— Na, bet vukare sėdėti ir dilgeles virdavome.
“Stryktara” be pcile •
rūstybe
ir
iszpraszo
palaiminiAln,
ba
tai
ne
byle
kokis,
sugražina
in
normaliszka
‘Paslaptingas Ligas” ia 3 lyg ekaodejimo.
biedna moteriszke gali pinigu
— Na, dabar jau po vis Dydeliu kėlėsi ir ne žioplys. ma. Pagalinus ir po smerties padėjimą in tj-umpa laika. 6 diena*.
ant tokio szalczio negerai: Ga- — O potam kas buvo?
“Varicocele” gydau ia 15 £
gauti. Da ir tas ežia toksai atnesiliauna užtaryti už savuo
"Bumatiszma” boki “Hydrocele” ia 34 adynoa, '‘Saasrios” rr skandalas skarte
lejei suezalti: Delko-gi tu na — Potam... Karta Mariute kam! kas pasiliko ?
Kožna bobele toki mylėtu, sius: del to iezmintingai bažny tssgydau labai freūaa
ūigydaa greitai ir ant risadoi
be operacijom
sivilko! Turbut nieko geresnio
Vaikai
atsiliepe
vienbalsei:
mo nėjai ?
susirgo. Kelias dienas pasirKad tiktai turėtu.
OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg 8ad. vakare.
nesulauksiu.
ežia
szv.
pasielgė,
paskirdama
— Kaulukas!
Petnyczoje 9 lyg ėad. vakare. Nedeliomis
— Namo? Asz namo netu gus numirė. Mamyte name
Kvailiu visur atsiranda,
kožnai tautai szventuosius isz 10 lyg 2ad. popiet. Gyvenki Pittsburge
Iszejau in virtuve. Kampe riu.
Kalbame Lenkiszkai.Rueiszkai ir Vokiazkai
jog
15 metu toj paezioj vietoj.
toe
tautos
kilus'u
ir
dangiszparėjus kaip pamate numiru
Tiktai tegul jeezkot pabando.
prie liampos stovėjo Dievo
Mislino jog tai .įlojo.
— Kaip tai? Tai kur va sia Mariute pagriebė peili ir
kus užtarytojus arba patronus. |
sutvėrimas, buvo basas, apžė kar gulėjai?
Taigi reikia mylėti tėvynė.
mus norėjo paplauti. Asz iszlęs, purvinas—kokiais tai skar
— Ilei misteruk užsisėdai
Lengvas, Greitas ir-Parankus Budas
— Vakar? Asz gulėjau ant begau tada isz pirkios ir pra
,
Užsiginti savosios tėvynės,
Du kalvei ant virez kalves
malais apeiskarmalojes — žod lentų miszke, pas Mejera.
tai griekas didis ir nusižengi
dėjau nesavu balsu rėkti. Ant ant mano skrybėlės.
Jacksone insigavo,
žiu sakant maža krūvele sku— Perpraszau!.... aez mie
— O ka valgei?
mano balso žmones susirinko
Dumples dūme, net dvesavo, mas vienas isz kvailiausiu Padurliu ir sutemtu ant galvos
— Ant priplaukusiu prie ir paszauke žemski. Zemskis linau jo? lietuviszkoje stuboje Badai pate bosas nuo virezaus mislykite, kaip kvailai ir ne
plauku.
Stovėjo atsirėmęs kraszto medžiu žmones vaka- paemes mamyte nuveže pas neguli skrybėlės ant kėdžių,
dorai pasielgtu sūnūs, užsigru
nuėjo,
PARAŠYK man šendi, eitoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
prie sienos ir žiurėjo prieszai riene virė, asz jiems prineszo szv. Jokūbą. Kada ja veže, ji ba vis buna ant gaivu, o tiktai
damas priesz žmones savo mo kų, koncertinų, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių
Ir
tuodu
gizelius
teip
kaip
nuolatos
szauke:
“
Duokit
man
smulkių daiktų prie manęs gaunamų
save.
tada
nusiima
kada
valgo
ir
ei

jau malku ir skiedrucziu pritinos! Tokiu savo pasielgimu
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi
naguose turėjo.
peili, duokit man peili!”
na gult.
sau daiktus, o už pora dienų gausite juos j namns bejoko klapato.
Jo akys man pasirodė labai rinkau, tai paskui valgyti ir
ne garbe jisai aplaikytu, bet reikalingus
Ant
galo,
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
Antanukas savo kalba per
dyvnomis. Buvo vyriszkos tik man davė.
gai išpildau užsakinius per pačtą arba ezkspresą greičiausčj. Adresas:
paniekinimą
užsipelnytu
aky

Meisteris nuo gizeliu in kaili
trauke ir galva nulenkė že
da nesudaugusios. Turbut jos
— O sziandien?
se žmonių. Vienok atsiranda M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33-rd St., CHICAGO, ILL.
gavo,
myn. Mažam jis dar ir dabar
žiurėjo ant savo liūdno likimo
— Sziandien jau tu žmonių
Vienam su dažai u medinai tokie neprotingi žmones, ku-j
motinos baisa girdėjo. Veidas
rie už garbe sau skaito užsigin |
ir ant visu aplinkui daiktu.
susirinkimo nebuvo, nes nega
galva nudaužė,
nabagėlio iszbalo.
ti savosios tėvynės. Jie sako, :
— Ar nematai ponios?.... lėjau atrasti. Dabar szalta, tai
Ir da terla gerai apdaužė.
kad tuo savo darbu ir pasielgi
KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Pabucziuok ranka! — užka ir Vilija tuszczia— atsiduso vai
Gaepadoris paliemona parga mu eave iezauksztina; bet aky-,
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotaa
mandieravo tarnaite, kuri su kas.
beno,
ee žmonių jie tik paniekinimą
Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimw,'*
— Ir taip gyveni seniai?
ponia sykiu buvo inejus.—
gydime visokiu liga. Iszgydo visokes ligas nepaisant isi
Užbėgo augsztyn net namas užsipelno — ant galo visai
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimui
Ka? Negirdi, tu.... vaike!....
— Nuo pat Sekminių. Va
save pažemina.
sudrėbėjo,
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
suezuko ant galo supykus.
sara, tai tik vieni juokai —
Tėvynės
kalba
yra
didele,!
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimai
Palicmonui nesmagu pasidarė.
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozk
brangi Dievo dovana Ji yra!
pridūrė juokdamasis.
Vaikas nesijudino.
Kaip tik duris atidarė,
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe tr Kraujo Nubėgi®!
graži kaip visi Dievo darbai?
—
Bet
kam
po
miesteli
val

Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvo.
— Duok jam szventa pakaPrilieta alaus ir dažalu.
Dievas
ja
mums
davė.
Tai
Reikale raszykite ant adreso
kiojęs!,
ka?
ju, Variute — tariau prisiartin
Ir da kitokiu smirdalu.
RD
yni
CD
638
Penn Ave > Pittsburg, Pb.
kaip-gi
mes
galime
ja
v
niekinVėl
valandėlė
tylėjimo
Vai

dama prie jo. Su nuosteba da
Ant rytojaus susitaikė, ugaUlL KuLuD AdiMK tiki 5
9iki 4*ooK
ti?!
O
jei
kas
musu
kalba
no

kas
aplinkui
apsidairė.
ba- asz in jo akis žiurėjau ir
das padare,
— Na, ka? Antanuk? Rei
tarytum jose pamaeziau, ko
Užmokėjus 10 dol. ir da byro ri isz mum iszpleszti, isznai
kia,
kad
tu
viską
man
iszpasaniekad da nebuvau maeziusi:
baczkute invare.
valiai. Tėvynės kalboje mes j
Vaikas staeziai in mane žiurė kotum, nes kitaip aez tau nie
v isu greieziauee, visu lengviau
“““
ko negalėsiu pagelbeti. O juk
jo.
šia galime ingyti mokslą, kaip
tu pats žinai, kad per visa žie
Du
brolei
in
Micz
’
gana
pri

G Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su
— Kaip, vaikeli, vadiniesi?
dvasiszka, taip ir žemiezka, pataisvmu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankveuis bei
buvo,
ma po Mejero lentas nenorė
Žodynėlis Lietiiviskai-Angliskassu Fonetiška Ištarimu; Lessons in Reading ir
—paklausiau prie jo pasilenk tum landžioti ir alkanam szalMat Lietuvoje gyrėsi, jog ci- idant galėtumėm iszpildyti Kaip Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu. ę Yra tai praktiškas
dama.
RAN’KVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^
Ji
savo priedermes in Dieva ir sai
ti, ar teisybe? Norėtum geriau
edikais buvo,
yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai,
— Antanukas — atsake ra turėti narna, valgi, gera apsi
paskui
angliškas
tekstas,
o
trecioje
eilejo
teisingas
ištarimas.
<J
lobaus
seka
žmonija.
Kaip
neprotingai
da

Ir mat czionais dirbti ne no
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <] Ulonais surinkta
miai. Pažiurėjo in mane su vilkima czebatukus ir mokinrėjo,
ro tie tėvai, kurie savo vaike svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninCjo kalboje. Pagalios talpinasi
trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, dėlei geresnio išsilavinimo
žingeidumu ir galva palenkė. tis ko nors, kaipo ir kiti vai
liūs priverezia svetimoje kalbo angliškojo
Ba latrelei labai tingėjo.
kalboje. <2 O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurio nori
palikti
Jugtinių Amerikos Valstybių Piliečiais. <| Kiekvienas lietuvis atvy
je
mokytis
poteriu
ir
katekiz

Sargai suseke pleszant va
— O tavo motina kaip va kai daro. Ar norėtum? Jaigu
kęs j eitą salĮ privalo nors siek-tiok susipažinti su elementariškomis teisėmis
gonus,
mo! Kokia ežia Dievui Garbe, šito krašto ir tolosniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi eitas suplementas prie
taip, tai dabar turi man viską
dinasi? Ka?
knvgos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtą pasilikti
Erne, kas inpuols in nagus, kad vaikelis nesuprasdamas Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.
— Mano motina? Juoziene. papasakoti...
Kada
krata
padaris,
kalbės
poterius
svetimos
kal

— O tevelia?
Melinos akutes užsitraukė
Kaina popieros apdaruose
$1.25
Tai pasakyti ne gali.
bos žodžiais! Kaip iszaiszkysi
— Tevelia? Juozas Pitkus. migla luputes vaiko sudrėbėjo
Gražiais audimo apdarais
$1.50
jam katekizma svetimos kalbos
Vienas už botagus,
ir nedrąsiai paklausė:
— Kur jus gyvenate?
žodžiais,
kuriu
jis
nesupranta?
Senas
laivas
perplauke
per
Atlantika.
Užmokėjo baudas 105 dole
— Mes gyvenome,
— Bet poni... Poni mane ne
Po
Užsisakant “Rankvedj”, reikia draugo ir pinigus siųsti per pačto Mo
Naudinga daug kalbu mokėti,
ney Orderi arba registruotam laiške adresuojant šitaip:
rius,
povszcziznoje.
Ne senei atplaukė in Boitona, Mase, senas angliezkas laiatiduosi prijutan ?
bet melstis reikia tėvynės kal
— Kaip tai gyvenote ? Tai
Supratau, ant vaiko duszios vas kuris kitados veže kariumeniezkus nevalninkus. Tas lai- Del tu bažnyczios ne reike, boje, delta kad savoje kalboje
O da ir kitus keike:
kur dabar tavo tėveliai ?
dugno turėjo gulėti kokia vas likos padirbtas Indijoi 1790 mete ir da turi ženklus neužvis lengviau iszreikszti Die
3249-53 S. Morgan St.,
Chicago, III.
Kam in bažnycze ejna,
Že
Ant to paklausimo vaikas nore paslaptie. Savo ranka už valninkyetes ant žeglu kaip tai ant paveikslo parodo.
vui savo jausmus. Tai-gi my
O ant susirinkimu ne užejna. lėkime savo tevyąe Lietuva!
sukrupo ir nieko neateake,
dėjau jam ant peties ir prie miau perstata paveikslą kapitono Scott,

l”ju Reikalavimas Neturi Rubežiu':

Zira Cigarettes

W. Rynkewiczius
b

u ūaū

hmm

VYRIU LIGOS

y

Dr.Lorenz---"^

Ar mokate Angliška kalbaP.

Jonas M. Tananevičia,

,*

Stebuklingas paveikslas.

no daugelio metų ir žinomas
visam mieste kaipo neiszgydoBeryta yra tai mažas mieste mas žmogus. Pateptas ezv.
lis Azyjoi, kuriame didesne da Krauju, atsikėlė ir pradėjo
lis gyventoju susidėjo isz židu. vaikszcziot. Po tam aklas, ne
Aeztuntam szitmetije gyve 1 bills, paikszas ir 1.1, kurie liko
no tenais vienas dievobaimin si iszgidinti per patepimą, szv.
gas krikszczionis szale židiszko Kraujo, o skaitlis jiu buvo
mald-namio, kuris turėjo savo teip didelis — jog mald-namis
grinezele ant sienos abroza buvo pripildintas.
Neapsakitinai susigraudino
Viepaties Jezuso.
visi
susirinkia. Viriausi židai
In koki tai laika iszsikrausir
mine
izraelitu persigandę
te jisai isz tosios grinezios in
kita, paymdamas susavim visus tais stebuklais szauke dideliu
naminius rakandus, užmirszo balsu;
— Garbe Kristusui, kuri
apie abroza. In taja grinezia
insikrauste židas, kuris insi- muso tėvai nuknžiavojo— o
kriaustes ne patemino ant liku kuri antra karta muczinom
szendien ant abrozo.
šio abrozo ant sienos.
Tikime in jin! Tegul mums
Viena diena atlankė jin ki
atleidže
muso nusidėjimus!
tas židas, jojo prietelis, kuris
Po tam visa minia židu nusi
tuojaus patemino kabanti abro
davė pas arcybiskupa, o Budė
za ant sienos.
— Ka? —paszauke užpikias, ja ant keliu stebuklinga abroza
— tu, kaip žydas gali iszlaikit priesz biskupa, apsakė jiam
toki abroza savo grynezioje!— apie datirtus stebuklas, kokis
Ir teip inpuole in padūkimą, ezv. Krauja parode ir praeze
jog pradėjo visaip priesztaraut apie szventa knkszta. Arcybiekupas bu daugibe kuningu
prieszais szventa abroza.
Iszbego isz grynezios savo prieilenke prie praszimo židu,
pnetelaus ir nusidavė pas vy mokino juosius per keliolika
resnius židus, idant jiems apsa dienu ir kriksztino szimtais.
Ant praszimo židu paezvenHno
kyt apie baisu prasižengimą.
Ant rytojaus atvede rabina visus mald-namius visam mies
su gauja ž.du in grynezia savo te, permainidamas ant kataliprietelaus. Ant
paregejimo kiezku bažnieziu.
Didelis džiaugsmas pastojo
szvento abrozo židai inpuole
mieste
Berytoje isz priežasties
in pasiutyma o už kora isz
braukė Iccnininka isz skaitlio didelu stebuklu ir atsivertimo
juju. Po tam nuėmė abroza teip didelo skaitlo židiezku du
ežiu.
kalbėdami.
Szitas atsitikimas likos paim
Iszjuokinekime taji Jezusa,
tas isz užraezu senoviezko
teip kaip musu tėvai dare.
Ir pradėjo spjaudynt ant klosztoriaus mieste Berytoje.
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5c už 10.
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ogą: geriausių amoniknyft ir nno kitokią
ipsistdiuoti Ujo tadi
narnos bejota) tifo
nai praktikos ir lūūn-1
čiansėj. Adresas
CHICAGO, ILL

szvento veido, muszt kumsz
ežiomis ir visaip iszjuokinet.
— Juk žinome gerai, jog te
vai musu perdvre rankas ir ko
jas Jezusui, padarikime ir mes
teip.
Vinimis pradėjo perdurynet
kojas ir rankas Jezusui ant
szvento abrozo.
— Muso tėvai padavė jiam
tulži su actu — padarykime
ir mes teip.
Mirkidami skudurėli in tul
ži ir acta prikiszinejo prie lu
pu Viesz. Jėzaus.
Musze jin lendre per galva.
Darykime ir mes ta.
Pradėjo muezt szventa gal
va Vieszpaties Jėzaus ant ab
rozo.
— Muso tėvai liepe jiam
perdurt szona su pikia.
Atnesze pikia— o viresni ži
dai padavė ja vienam isz susi
rinkusiu židu idant peidurti
szona Vieszpaties Jėzaus ant
abrozo.
Nes o divai! Isz szono prade
jo teket kraujas ir vanduo. Ta
da insiute gauja židu pradė
jo visaip iszjuokinet abroza ir
kalbėjo terp eavias:
— Krikszczionis kalba; jog
Jezusas daug padare stebuklu.
Nuneszkim ta krauja ir vande
ni in maid-narni ir suezaukit
ligonius. Patepsim juos tuom
krauju, o persitikrinsim, ar
juos iszgydins—kaip tai tvirti
na krikszczionis.
Pirmiause atėjo suparalizavotai kuris buvo be valdžios

Teip bus
Kuningas: — Ar jau viskas
parengta ant miežiu.
Zakristijonas: Viekas.
Kuningas: — Paduok re
volveri, ejnu su misziom.

Mergina in mileliui.
— Jonuk, asz tau teip ilgai
sėdžiu ant keliu, gal tau nubo
do?
Jonas: — Sėdėk,
sėdėk!
Jau man ir teip kojos nutirpo
tai nieko ne jaueziu.

KURBUNA
Mano brolis Franciszkus Normon-

ta ir dede Ramanauckas.

abudu pa

eina isz Kauno gub., szauliu pav.,
para., ir miestelio Korsenu, jie pats

ar

kas kitas praszau duot žine ant

x

adreso:

T. Normont
Oakmont, W. Va.

Box 28

Pajeszkau

sau

mergynos

arba

naszles ant apsivedimo nesenesnes
kaip 35 metu ir nejaunesnes kaip
29 m. amžiaus, esiu naszlys turiu
ketvirta vaiku, geri rakandai, viskas
vigadoi, turiu karvių, kiaulių, ir

visztu, jeigu katra turėtu ukvata . te
gul atsiszauke ant adreso:

T, Normant.
Box 28.

Oakmont, W. Va,

(ęo °i)
Mano draugas Franas Bruszus, du

metai adgal gyveno Chicago, o da
bar nežinau kur jis pats ar kas kitas

praszau duot žine ant adreso:
St. Szocekauskas
29 Vose st.

Rochester N. Y.

SYDITOJAS
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DIDIS

GYDYTOJAS

Pietinėje Amerikoje yra szalis vadinama Patagonija. Pir
miau toji szalis priklausė IszVIENATINIS TIKRAS LIETUVIS
panijai, paskui buvo savysto
DAKTARAS PHILADELPHIJOJE.
Reikia pasakytie kad tuo ve, pagalios, priesz 20 metu,
Gydo visokias Ilgas: vyrų, moterų Ir
met ten nors kunigu zokonin- ja pasidalino dvi kaimyni valsvalkų. Atsišaukusiems Iš tolinus per
ku buvo ne mažai, bet bažny- tybi Argentina ir Czili.
laiškus suteikia daktarišku rodp dovanai.
ezia del nežinomos priežasties
Atėjusiems j oflsp ištyrle geriausiai ilgas
Toji szalis nėra dar kaip
11
Juoda savo gyduoles už menkp užmo
buvo apleista.
reikiant, isztirta, musu žmo
kestį. Jis turi dldelęmedlkallškppraktiku,
Kunigu pravardes:— Kun nių mažai kas apie ja težino,
kaip tai: pabaigęs Medlkallškp, Universi
Maliauskas senas. Naruezevi- todėl ežia nors trumpai apie ta
tetu, buvo mlestavu daktaru mieste Indi
anapolis, Ind. ir baigęs mokslus didžioje
czius buvęs jenerolas; Vit szali paraszysiu.
mokykldje THE NEW YORK POST
kauskas, Lakickas, Gavienae
Rytine Patagonijos dalis —
GRADUATE MEDICAE SCHO
Didžvyžiu koplycziu; Gegužis tai lygi dykuma, ežia retai te
OL and HOSPITAL. Dabar gydo
1863 m. pasilenen; Szvirmic- pamatysi apdirptus laukus ir
visokias ilgas su gyduolėmis,darlmu ope
kas, Janaviczius—■ nelaimin girias vakarine gi dalis yra
racijų ir su elektrlkos mašinomis.
gas pasikorė; Misiukeviczius. kalnuota, bet užtai ežia tan
acta.’ Neklausykit to žydbernlų
humbugo Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray jokios ligos negalima su
Jaunesni: Pėstininkas, Dauk- kiau gali sutikti žmones.
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias ilgas: Augančius ak
szys, Gegužis, Volongeviczius,
menis tulžyje ir kepenjse (goll-stones), akmenis augančius inkstuose (Ne
Europiecziu ežia maža, Vie
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, ronas sklh’yje (gastric ulcers), iš
Strupinskas, atėjo Amerikon; tiniai gyventojai — indijie
narintus kaulu narius, nulaužytus kaulus, Ir t. t. Apsisaugokite Ju tos nau
Ilgūnas, Urbonas nabagas pa- ežiai dar tebera beveik lauki
jos daktariškos knygos, nes ją ne daktaras rašė, bet žydbendal, kurie tarna
vo pas New Yorko šarlatanus Collins ir Ferdele Hartman. Sulig suklšimo
paiko; Ziemis, Gilius, Szala- niai. Jie negyvena ant vietos,
j turmp New Yorko šarlatanų, Jų tarnai, žydbernlal, atsirloglino čionai, užsi
szeviezius upėj Liudvinov pri bet kaipo čigonai kilnojasi isz
dėjo tp humbugo Medical Clinic, katras jokios ligos negalįs surasti su X-ray.
Apsisaugokite ju visokiu laišku Ir knygų, nes ant ju nėra pasirašiusio dak
gėrė; Kolesinskas 1863 m. Si- vietos in kita. Žemes jie ne
taro, o kas bijo savo vardai pasirašyti, tai ten yra apgavystė.
berijon mirė Amerike; Ž'lins- aria, o minta medžiokle. Gy
Vabalnycze Oregano universitete.
Turiu šimtus padėkavonlų. Kelias čionai talpinu:
kas 1863 m. Siberijon; Star- vena palapinėse buduosia (pa
AŠ Juozapas SvJlba, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa., daug daktaru
Steitas Oregano intaise universitete ukininkystes Corn
atlankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stan
kauskas, Senkus, Kaczergis, darytuose isz gyvuliu kailiu. wallis, mierije datirimo koki vabalai yra daugiause bledingi
kus su pagelba X-ny mane Išgydė. Ištariu širdingu ačiū.
Petras Salns, 29 Green Place, Campello, Maes., taip rašo: Mano moteris
Juraitis, Czesna jenerolas.
Vienoje tokioje palapinėje gy del ūkininku.
ilgai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulj, skrepllavlmp, skaudė
jimą paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktaru Ignotu Stan
Marijonai lenkai 1863 m. vena kelios szeimynos. Vidu
kų ir šitai jis išgydo mano moterj su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar
Mariampolen atkelti buvo: ryje buna padaryta keli sky Pasaka isz gyvenimo padidžiai širdingai ačiū už geras gyduoles. Dieve duok jam ilgęt amžių,kad-ga
lėtu ir kitus sergančius gelbėti.
Wilczinskas, buvo jenerolas; riai, bet visi ineina in vidų pro
Iš Brooklyn, N-Y., 38 So 2-nd.St Mane Išgydė daktaras Stankus nuo
cziuotu.
1
1
išbėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykime Ir išgąsčio. Julė DailldleŽukauskas, Wierzbickas, Na- vienas duris. O jeigu vienoje
nlutū. Tos padėkavonės yra j<lėtos bu pavelijimu pačiu pacijentu.
sinskas, Vajtaviczius Pelesins- palaipinėje prisieina sykiu gy
Vienam rasztelije pasirodė
0/
Kt,
DR. IGNATIUS T3TANK.US, M. D.
■PO VARDUkas, Jablanauskas garsus pa venti žentui, tuomet daroma gana akyva ir juokinga pasa
i
1210
So. Eroad St.,
Philadelphia, Pa7
PRIEJGIAUSES
*
ka:
mokslininkas.
Ofis?
( Nuo 9 Iki 1 po pietų ’ -no 7 iki 9 vakare. Subatomis nuo 10
dvejas duris, nes pro tas duris
MOKSLAS
valandos ( ryto iki 8 vai. vaka: ® Jedėllomls nuo 1 iki 4 vai. po pietų.
Klerikai jau Marijonais ne- pro kurias in eina ir iszeina
Vienas jaunas žmogus ku
ANGLISZKO
iszvensti randas neleido: Ali- žentas, vuoszve ne gali vaiksz- ris vos daplauke prie pristo■■■I III
----------------------------------szauskas, Kudirka, Valentą, czioti. Uuoszve net negali su vos moteristes nusidavė karta
LIEŽUVIO BE
Vosylius.
PAGIALBOS KITO. f
BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
savo žentu kalbėti ir turi veng pas savo tęva ir tarė:
Visi keturi perejo in Seinus ti su juo susitikt; mat ji turin — Teve kas dabar turi būti
Yra tai praktiezniause Knyga
287 Broadway Kampas Beade Ulicze
New York, N. Y
TeUtonat: Worth 2822,
ant svecku kun. Visus tuos
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.
ti pykti už dukters paemima. ponu muso name, ar asz ar ma
Kas reikalauna teisingo
no pati?
Marijonus gerai pažinojau.
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
Sutikdami sveczius arba
patarnavimo ir nori idant
pribuvias Grinorius isz Lietuvos
Senas žmogus nusiszipsojo
jo reikalai liktu greit,
Marijonu turtai.
pradedami kokia szvente indigali
in
trumpa
laika
pats
per
atlikti tegul atsiszauki in
Mariampoleje turėjo lau jiecziai pirma dainuoja atsisu ant tokio užklausymo ir vieto save iszmokti Angelskai sziek
kuos miesto apie 60 margu kę in rytus, o paskui priima, je atsakyt teip atsiliepei
tiek kalbėt.
Seniausi
— Užkinkik geriausia pora
sznuruos, apie 15 margu mies arba pradeda savo apeigas, —
Toji Knyga druozei apdarita
Bankini
mano arkliu paymki szimta
in Franouzini raudona audima
te prie kliosztoriaus; Igliaukoj ežia jau tokia mada.
Narna
visztu
ir
nusiduoki
in
kelione.
irkasztuoje tiktai J j e Kasz.tus
Filija nuo 1863 m. parapija
Patagonijos indijiecziai dar
Uždėta
1848m.
nusiuntimo mes apmokame.
apie su 30 margu lauko; Ta- bo dirbti nemėgsta. Jie, kaip Jago surasi paeziuota pora ku
Szimtas
Tukstanoziu
Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
bunelis ganevos apie 40 mar turi ko valgyti, visi buna savo riame yra pati ponu tojo namo
SAULE Mahanoy City
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
(rediszka kasė.
tai
palik
jiam
viszta
jago
vela
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
gu; Sasnava Filia be lauko; palapinėse, o kai netenka, tai
W
’
ponu name bus vyras, tenais
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.'
Pod Iluzy 40 margu lauko.
vėl eina medžioti. Užmusze
palik
jam
viena
isz
mano
ark

Szipkortes.parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Po lenkmeczio 1863 m. vald koki gyvuli, tuoj nuima kaili,
Krajaus už pigiause preke.
liu.
žia laukus konfiskavo atidavė ant vietos sukapoja, privalgo,
Paszportus del kenaujenoziu in Kraju pastarajame.
Jaunas žmogus nuvažiavo.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bu
pravoslavam, beje Pod Kuzy paskui geresne dali parsinesza,
Po
kokiam tai laikui, kada jau
paliudyimu Konsulio.
----- ARBA PRADŽIAspėjo parduot Augustui Vosy o kita palieka. Gardžiausias
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
Skaitymo ir Raszyme
liui isz kaimo pabaigų. Gyvu ju smagurys, tai gyvulio plau- buvo lengvesnis 79 visztas, o
—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta
DHL VAIKU.
M«.
lius, padarius konfiskuota.
cziai ir kepenis; jie užmusze arklius da nuolatos turėjo, at
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
važiavo
in
viena
narna
ir
pak

"Saule" M*hAii«y (Xr, Fe
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
Visi tie kunigai nuo vald gyvuli dar szilta iszima plaujog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
žios gavo labai mažas algas isz ežius ir žalius pasidažydami lausė paeziuotu paprasta klau
pigiausei galite atlikti.
symą.
skirent 3 vykarus ir jenerola, kraujuose valgo.
— Žinoma jog asz esmu po
tie gavo kaip svecki. Marijonu
Patagonijos indijiecziai turi
nas
namo, — atsiliepe su pasiparapijos: Mariampoles.
szvente vadinama Kamaruka.
sziauszimu
vyras.
Igliauka ir Miroslavas.
Toji szvente paprastai tęsiasi
— Turi man tai užtikryt — Lietuviszka Agentūra
Sziandien jau nevieno gyvo tris dienas ir tris naktis.
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
nėra, likes tik kaipo pėdsakas
Pirmutine diena visi atsike prispirinejo pakelevingas.
— O! nieko lengvesnio in Lietuva ir at^al. Teipgi siunoziu
nedidis mūrinis kliosztorius su lia labai anksti ir pradeda
piningus už žemiause preke ir greitai
cieliais ir puiki papuoszta pas ruoszties. Saulei tekant, mo kaip sztai-atsiliepe anas ir ne vienos dienos nelaikau pas save
paszauke
savo
paezia
kuri
pa

svetimu piningu paskirtu siuntimui,
kutiniu laik bažnyczia.
ters atsikreipusios in rytus
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
antrino
užtvirtinanezei
žodžius
Negana kad valdžia po liūdnai gieda. Paskui atveda
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
atsilankitie arba
atsiszauktie per
lenkmeczio konfiskavo Mari ma keturis arklius: du szyvu savo vyro.
jonu turtus, bet dar paskuti ir du bėru. Ant tu arkliu už — Na tai gerai, gali sav už laiszka su minėtais reikalais.
Su godone
niuos netuos likusi nuo Mari sėda du vyrukai ir dvi mergy tai iszsirinkt viena isz mano
Išeina kas Ketvergą, Chicago, Ill.
arkliu,
atsake
jam
pakelevin

Viktoras Lapinskas
jonu kolventa (kasa) paskiau nos ir jie paskui vadovauja
gas
nudžiugias
jog
karta
rado
601 W. Mahanoy Avė.
sia Marijonas Vincas Senkus per visa szvente. Pirmiausia,
Laikraštis ‘Katafikas” 12-kos puslapiu, didžiausio for
Mahanoy City, Pa.
sudėjo in banka 24 tukstan- gaudo piktąją dvasia. Tam vyra kuris vadinosi pilna bur
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
na
ponas
namo.
riausių raštininkų ir visuomet telpa visokių žinių iš Didžio
czius ant savo vardo, ir tie ta tikslui iszjoja in laukus ir mo
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir
po užgriebti; kitus nuo kunigo suoja ilgomis lazdomis, prie — Ymsiu berūką paszauke W. TRASK AUCKAS
abelnai iš viso pasviečio.
PirmutinU LUtuviiiku.
koks Vidzbara pavogė, dabar kuriu galu buvo pritaisytos nusidžiaugęs vyras. Nes toje
“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
paezioje
valandoje
paszauke
GRABORIUS
nės Amerikos:
'
sėdi kalvarijos kalėjime.
vėliavos. Kiti visi vyrai joja
Metams $2.00, pusei metų $1.00
Laikai bėgdami ir mainyda- paskui, jodami rėkauja, mo jin pas save pati ir tykei in
Kanadoj ir Meksike:—
miesi, viską nunesze ir geru suoja, rankomis, ploja delnais, ausi ka toki pasznabždejo ir Laidoj* Kanus RaainuA*. P*aM*d<
Metams $3.00, pusei metų $1.50
Ryginu* ir VciimtM d*i Parivatin^inu
pradėjo
jam
priesztarautis.
Tas
Marijonu nėra: visu ju tiktai pagalios susmeigia savo vėlia
Kraurta Daigiu* h t k
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse viešpatystėse:
pasikalbeymas
užtruko
trum

VT*ka atlieka ka aoaeriaoM ir puikiauše
kaulai ar pelenai szventoriu vas in žeme. Toje vietoje pra
Metams $3.00, pusei metų $1.50
Ja vim minėtais ralkalai* kreipkite* pa
apie bažnyczia ilsisi jau tylė sideda szokiai. Moters paduo pai nes matyt jog motere jin H* • busite visame užganėdintai*.
Užsirašyti
“Kataliku” galima kiekviename laiko.
dami ir rodosi žiūrėdami kaip da vyrams pieno arba degtines perkalbėjo ba vyras atsigryžes 130 W. C«»tre Si. Mahaney Cltj
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių
sti per pačto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške
su ju liekanomis darosi pate jie sėdėdami ant arkliu iszke- in pakelevinga tarė greitai:
— Isztikruju asz mielinu jog
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip:
kusioms in juoduju kunigu lia gėrimą auksztyn truputi
B.
RAGAŽINSKAS
anas
rudis
man
geriau
patiktu
rankas. Marijonu nemažai isz- nulieja gerosioms ir pikto
J. M. TANANEVICZIA
siteko gyventi mažose ketur sioms. Paskui papjovė karves — paymsiu rudi!
3249-53 S. Morgan St.,
Chicago, Ill.
—
Po
szimta
velniu!
tai
kampėse kliosztoriaus stubu- bei kumeles kepa ant vietos ir
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri ant pažiūros veltui.
mano
gilukis
paszauke
užpi

tese, o dabar juodiems tik ke valgo. Teip prasideda szvente.
liems visas kliosztorius ankszPrisivalgė ligi soties, indijie kias pakelevingas, viszta paym
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000
tas, neszdinasi nei ezpokai gy ežiai pradeda szokius: szoka si ne arkli ba ne tu kaip ma
knris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir
tyt
esi
ponu
szio
namo
tiktai
Sziomis dienomis muso tautietis talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie
vent in miestą, ruimingesniuo- vyrai su moterimis, ir szoka
B Ragažinskas pargabeno visokiu $150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir
se ir gražesniuose mūruose, ir dar ugnyje kuris daugiau sy tavo pati.
garimu, AmerikoniszKU ir Importitu moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis
už kiek laiko iezvers Marijonu kiu gali inszokti in ugni, tasai
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t,
Bankos P. V. OB1ECUNAS & CO., parduoda
cielius, pasistatys juodie kai- yra laikomas narsesniu ir ga
Didele knyęa api 1300 puslapy Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio, Laivakortes ant geriausiu iiniju^apsaugoje namus ir kitokius
minyczias.
Visos 6 dalis drueziai ir puikei
lingesniu. Per szokius yra lei
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
Duokyte dabar orderi o bus jumis kancelarije po vadovyste Karaliaus varasziausNotariuszo už
apdaryta. Karatus nusiuntimo
Prabaszczius Mariampoles džiama visoki begediszki dar
mes apmokame. PREKE TIK $4 pristatyta in namus,
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
W. D. Boczkow>ki-Co.
parap. koksai kun. Augustai- bai nes laukiniai tame nemato
54-56 N. Main St,
MAHANOY CITY, PA.
tis muset, sėdi prie kokio ten jokio pikto. Per tas tris szvenMahanoy City.
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
dinsto Peterburge, o parapija cziu dienas indijiecziai yra tik
Cor. 12-th.& Carson St., S.S.Pittsburg, Pa
At
Keliausite
i
Lietuva?
parandavojas administratoriui. rai laukiniai.
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO
Dabar tosios visokios lauki
Teip tai skaudžios destis
QQQ Dainų tiktai ūžti
niu apeigos pradeda nykti:
permainos sviete.
SU NUSIUNTIMU
V
daugumas
priima
krikszczioSenas kapsas.
Iždaveme Didele Kninga
nybe ir apsigyvenę ant vietų
Dainų
susidedanti
isz
pradeda dirbti žeme. Krikez390 DAINŲ
czionybe Patagonijoje platina
Teisingai atšaki.
MAHANOY CITY, PA.
Jumis priebunant i
kataliku misijonieriai kunigai, MES pasitiksime
New Yorka ant dipo.
CAPITOL STOCK 1125,00#.
SURPLUS IR PROFITS 1300,00*
Ėjo kuningas pro maža ypatingai Patagonijos apszvie- MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
Į
Sav.V*ht.R**(i*3 teri ■■■« Buk* cadets ptaisf*.
Knyga druozei susiūta.
kiaulini piemencli paklausė timu pastaruoju laiku uoliai MES duoseme Jumi nakvinę.
Kas nusipirks, ras visokiu
!
Mokame antra procentą ant andetn plniagw
jio, kiek gauna algos ant me rūpinasi szvento Pranciszkaus MES pastoroseme del Jusu paszporta.
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
Dainų isz visu užkaboriu ka
MES
palidieseme
Jumis
ant
laivo,
diena Sausio ir Liepos menesuoaa, nepaisant
dainoja Lietuvoje.
Salezijo misijonieriai, insteigto.
atsiszaukite i
'
ir atneazi parodini knygute ar ne.
— Tokis mažas kaip asz tieji kunigo Jono Bosko 1875
Nusipirkite o turėsite Dainelu,
Mes norim kad ir jus turėtumėt reiksią ra
,
Eastern
Transfer
Co.
Per ciela meta ant visu dienelu.
man Banks, nepaisant ar mažas ar dydelis.
gauna 8 rublius ant meto ir to metais. Ir nors ne nuo seniai
(A. BALTIEJUS, Prezidentai)
R*rr<M* B*ll, Pradiek**.
• ryte lyf >
kia maža kiaulaite kaip asz; pradėjo lankyties misijonieriai 128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.
F.J.Nmbm,
“
SAULE
”
o tokis dydelis kaip jus, tai toje tolimoje szalyje, bet kata UaY”Parupinam vieta ant pasažierinu laivu
Mahanoy City, Pa.
gauna 16 rubliu ir tokia dyde- liku tikėjimas jau daug turi už darbinika pervažuoti. Padarome ęerus
dovie mastės su paliudijimu kousulio pigiau
savo iszpažintoju.
le kiaulaite kaip jegamastis.
negu kiti agentai.

DR. IŠMOTAS STANKUS, M. D.

NAUJA KNYGA
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UNION RATIONAL RANK.

imas. _<1 J-?11* j-AU I I

ivičia,

PATAGONIJA.

Gramu™

Pittrtnrg, h.

ip;

Kliosztoris kunigu Ma
rijonu Mariampolej
priesz 50 metu.

Paveikslas Stokholmo parko, kur atsibuvo terptautiszkas galėjimas visokiu atletu.

Puikus Vasarini SiutaiS>

'Atsiszaukimas ateiviams N. A. Mokarzel, Sekretorius. Reikalinga mainieriu.
I-zduotojas “Al-Hoda,” 81 Kasiki >s L g Mountain Coal
per ju laikrasztininkus. West Street, New York City. kompanijos kurios kasiklos

GERAS DA1GTAS TURĖT!
yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstaneziai tokiu
žmonių kurie da niekad neturėjo
sudėtus Banke Piningus ir ne yra
padėjime lazduoti “Czekius.” Yra tai
labai parankus dalykas, mokėti visas
“Billas” su “Czekiaia” ir nereike
pas save neszioti daug piningu.

No. 6.
Nusipirkite sau keletą
Butelin

NORKEYICZIAUS NO. t,
Kaipo atstovai visokiu kal Apricz to, prie szito priguli randasi Hirrisoue, Grenade,
Geriausia Arielka Vista
bu laikraszcziu iszeinanti ame eekaccziai laikraezcziai: 19 Ca rnes ir Davisbnrge, Kin
Mieste. Tik
už Buteli.
Teipgi czis gausite ir vi*»kiB
rike, susidedant isz 120 laik- Czekiszku laikra'-zcziu, 4 Vo- ui ck y valstijoje dar pabaigė
kitu gėrimu. Ateikyte data
raszcziu kurios skaito apie 18 kiezkoe, 13 Lenkiezkn, 4 Szve- diug pataisiniinu apie savo
priesz laika, duokite sarę
orderi o bus jums pristatyt*
diezkos,
14
Italijoniezku,
2
kasiklas.
Vigadnos
stubos
li

milijonai skaitytoju, isz katrų
apie 5 milijonai esą ameriko- Greit i«zka, 8 Žydiszkoo, 4 kos pastatytos, mokslaines ir
niszki ukeeai, musu prideryste Ungariszkos, 2 lietuviszkos, 3 daug kitokiu pataisimu likos
Cor. Main &, Centre St. Mahanoy City, Pa.
yra atsiszaukti in tuos žmonis Syrijoniszkos, 1 Ilondaliezka, investos. Kompanija dabar
408 Watt Hibws! In.
apie ateinanti rinkimą prezi 10 Slavokiazku, 3 Kroatipzko?, reikalauja apie 200 geru mai
GERI AP BEDIMAI DEL
dento ir iszaiszkyt kas link 2 Franc ziszkos, 1 R isiezka, nieriu ir mokės tokiems gera
mokest*.
Kasiklose randasi
ir
dang
kitu
laikraezcziu
ka
VYRIU,
VAIKU IR MOTERIŲ
Republikonu ir Demokratu
A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & M«in St*. Plymouth, Pt.
czionaie amerike iezeiua, jie czistas oras ir be gazo. Czia
partijos.
jokio straiko neyra ir galima
PAS
GUINAN
S.
...SAVININKAS IR FABRIKANTASEmigrantai amerike dabar visi užstoja už Prezidentą drąsiai be ok os baimes va
Garsiu Lleturlszku-LenkiszkuVaists,
žioti. Važuokite arba raižyki
apima apie penkta dali visu Tafta.
Mes gvarantinam rauso Siutai ir žinome kad busite
te ant adreso:
( j oi)
gyventoju, kurie turi tiesa prie
užganėdinti jaigu nesziosite Siutą pas mus pirkta.
Pigus namai
James Tinley,
visokiu dalyku kaip ir kiti
Musu Sztoras turi gera varda ir turime daugybe
Shenandoah,
Pa.
G-n. Mgr. at Chenoa,
gyventojai. Yra sakyta kad
Pirkite pas mus o
tokiu kostumeriu ka kitur jau neperka savo
7
namai
aut
Lloyd
ulyczios
Bell County, Kentucky
be tu ateiviu arba “foreignesuczedinsiite pinigą.
drabuži kaip tik pas mumis.
tarpevBridge ir Guion ulycziu
riu” daug visokiu dirbtuvių 7 namai ant Raspberry Al.
(liniment
Ant pardavimo czeveriku
Mahanoy City, Shenandoah,
ir vertelgistu ne galėtu užsi tarpe Bridge ir Union ulycziu
k romą s
vjLUIlcllT
S
Mt.Carmel,
Landsford.
□
laikyti. Paimkime visokias Galima pirkti po viena arba
Parsiduoda cz veriku kre
233-235 W. CENTRE ST.
fabrikas, kasiklas, geležinke kiek kas nori Preke tik §1250 mas pigei. G-ra vieta del lie
lius; kas juose daugiausia dir- už kiekviena narna. Namai tuvio. Locnininkas apleidže
nauji.
( ę ‘dag oj)
TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
miestą. Atsiszaukyt pas:
Philadelphia, Pa — Lie- ba? Szeszi szimtai tuketaneziu
Pas mus randasi visoki Gėrimai
J'
hn
F.
Bradley,
i Kiekvienas Lietuvuzkas Sztorninkas
ateiviu
muszesi
civiliszkoje
ka

E
J.
Wynne,
j
patno kti isz Rusijos, Francijos, Prosu.
tuviszkos bobos Sufragietes
I teipgi privalo užlaikyti visada mosu
arba Thorton M Stout,
Anglijos. Iszpanijos ir Italijos. Jus
rėje
už
valdžia
ir
daugybe
jiu
| puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
(
gi
hny)
Gilberton,
Pa
Lietuviai laikraszcziuose skai
Sh
nandoah,
Pa.
I
Lietuviai, kurie esat gere Lietuvoj,
9 Sztoruose ant pardavimo, kadcmusu
I tautieczei reikalaudami galetu^nusi1 Ruska Areilka, pasitraukit tos paezios
tė kaip veikia kur sufragystes mirė už karūna Karėse kaip
I pirkti
ir
nereikalautu isz>luoti
Parsiduoda Farma.
— Szendien Persimainimas ir net savus sztabus tveria.
ir malszam laike, ateivis— Parsiduos namai ant imi
I ant atmintes Seno Kraujaus, §1.50 u>
I piningus dovanai kokiems uore appiI
buteli.
Teiposgi
galit
gaut
pas
mane
Puiki
f
ar
ra
a
Roaring
Creek,
I
vikarus
tose
apielinkese.
Sztorniaui
V. J.
Anglijoj jos didžiausia lo- amerikonas vis esą pasirengęs
tacijos.
I visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu
I raszykite pareikalaudami mus gyduo12
mil
u
nog
Shenandoah,
turi
užstoti
už
savo
amerika.
Jie
— Oras szaltas su lietum.
I les, nes geras uždarbis; parduokyte
Dektine po §3 galioną yra geriause ka
szia rolia, iszdaužo uredninku
Augusto 10, 1912, antra va 80 akieriu 20 akieriu girrios, | galit
I musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
gaut ūžtos pinigus. Prisiuskit
— Kun. Matulaitis lankosi langus, nepritarenezius joms savo vaikus siunezia in moks- landa po piet parsiduos ant Ii teipgi 150 obuoliu medžiu vien IĮ savo
kurias mes gvaran tuoj ame.
adrisa del kataliogo.
per kėlės dienas pas pra- vyrus net ant ulycziu apdras laines idant daugiaus suprasti citacijos namas po No. 336 ir obuolei atnesza §500 ant meto. |Fr. Strawlnskas 1807 Carson St;rittAwti.,Pa.
Egiutero No.l.
,50c.
Egiutero No.2.
amenkonizma ir daug prisidė 338 West Mahanoy Avė Ma- Gera stuba ir didelis tvartas
baszcziu kun. Dargi.
ko nei kates ir t. t.
Zmijecznik............. 25c., 50c. ir į1. Oi).
jo
prie
pagerinimo
amevikoe.
Gumbo
Laszai...
...........................
35c.
Parsiduos
neperbrangiai
arba
Kun. Matulaitis bus kapeTen Anglijoj toms kiauhanoy City. Lotas yra 25 ploMeszkos Mostis........
,25c.
Prezidentas Taftas pasirodė czio per 125 ilgio su namais, atsiduos už namus. Atsiszauki
Trejanka.................... .
■26c.
lonu Aszlando ligonbutije.
rioms totoriams yra prieszinLinimentas vaikams ................. .25c.
te
arba
raszykite
ant
adreso
kaipo
prietelis
emigranto,
kur
būdamas locnaste mirusios Elz
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c
— Miestas galop pasirengi- gas ministeriu prezidentas AsJos. Bendrink
Liepiu Balsamas ......................... 25c.
demokratu kandidatas Wilso- bietos Pauli. Licitacije atsibus
| Anty-Lakson del vaiku............ 25c.
neje ant Elks konvencijos ku quithas, tai jos norėjo sude
Pnrtnvillo. Pa
nas esą prieszingas visiems ant vietos ir parsiduos del to (j i’t
Milteliai vaikams nuo Kirmeliu..25c.
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
gint
teatra
kur
turėjo
tas
vy

ri atsibus szi menesi. Tukstan’ ’ nuo Kn mėliu del suaugusiu 35c.
emigrantams iszskirent kinus kuris augszcziause apcieniavos
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
Vanduo nuo Akiu......................... 25c.
czei žmonių suvažiuos isz visu ras prakalba laikyti. Pirmiaus
Taji
pardavima
gali
pertraukt
.25c.
Ugniatraukis...
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
.25c.
apliejo kedia gazu, uždege ir Prezidentas Taftas visados bu arba atydet ant kito kart. PirSkilvio Laszai.......... ......
szaliu.
Gyd.
užlaikimui
Viduriavimo
ir
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
Teipgi visokiu
mete deganezia ant scenos, bet vo prieszingas visokiom pro- kikas turi užmokėt isz aug-zto,
Kruvinosios.................................."5c— Franas, dvieju metu su neuždege. Kita diena kada vom kurie padaro sunkiaus 10 procentą, o likusius pinin Huptura
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiuirt. t. Puiku' szlebukiu
•Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del nematinio Pilvo.............50cVaricokcle
nelis pono M. Kundroto salu- prezidentas važevo in Dubli emigrantams ineiti in Ameri gus in 10 dienu ir aplaikius vi
kūdikiams prie kiikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Al liteliai apstabdymui Galvos
Prapolus Pajėgas
skaudėjimo.................................... I®0,
ninko likos pervažiuotu per ną tai viena boba svfragiste ka. Keletą kartu priėmė mu sus ditus.
y
Pas mus dirba Lietuvaites.
Laszai nuo Dantų................
10c.
Užtrucilitas Kraujas
farmerio vežimą. Daktaras su isz žmonių minios tiesiogei su laikraszcziu pasiuntinius ir
W. II. Pauli
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
,
122 W. Center Str.
Kojų.......................
;........... 25c.
su vo galvele 12 vietosią. Vai mete in jin su kirviu, ir tas ne tik ka iszklause jiu reika Iszpildytojas testamento C
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Mahanov City, Ps
Vaistas nuo Papauto................. --15c.
kinelis palindo po vežimu nie nepasiseke.
lavimus bet pats pristojo prie E. Berger ir M J. Ryan advo
Gyd. nuo Grippo.........................$1.25.
katai
del
iszpildytojaus
testa

IJukia
Isziuiiitsngai
P+auku
apsaugotojaa......................
kam ne žinant.
Kitoje vietoje vėl sufragiste to idant palengvint tiesas at mento.
Muilas del Plauku......................... 10°.
("6 Sny oi)
Polithania State Bank
Likia Sveikus!
Milteliai nuo Kepenų.....................35cplaukantiems
emigrantams.
Rožes Balsamas............................... Re
Cor. 22d. & Carson Sts.
— Petnyczioje apie 9 ady insikibo in viena sekretori Prezidentas Taftas visados bu
Kinder Balsamas............................ ■*&''
S. S. Pittsburgh, Pa.
Didelis Piknikas.
na priesz piet per eksplozija Mc Kenna ir pradėjo kaip ka vo ir yra prielankus ateiviams
Bobriaus Laszai...............................
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei
Szveluintojafl.................................. "’i
gazo Kolso kasikloje likos ap te draskyt teip, kad net pali- arba prastai kalbant “foreinepaežius lietuvius ir randasi į»o priežiūra
Kuri laikys Szv. Ludviko
Kraujo valytojas..........................
cija
let
atėmė
žmogų
nuo
pa

Nervu Ramintojas............. .........$1.00,
Valdžios.
Priimam pinigus suezedinimui
deginti Juozas Budreviczia ir
draugyste
isz
Mahanoy
City,
rams.
”
Demokratu
kandida

pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus................................. $1.25.
pinigus mokam 4-ta procentą, priskaitant
Vilimas Seitzinger. Abudu dubusios bobos.
tas Wilsonas yra visai kitokios Pa. Ketverge 15 Augusto, ant
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
Pleisteris (Kasztavolo).................. 25<
Nogla
žino
isz
kur
tokiu
vyrai likos apdeginti apie vei
dalis
svieto,
greit
ir
pigei,
parduodam
Pamada Plaukams........................... 25c.
nuomones Sztai kaip jisai ra Plėšant Ildl kalno. Bus tai
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
Gyd. nuo skaudėjimo Ausis*....... 25c.
dą ir rankas. Budreviczia gy drignių apsiėdė ir lietuvitzkos szo knygoje “History of the pirmutinis lietuviu piknikas
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
iszdirbam
Gyduoles nuo Riemens......... -......... 50c.
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-.... 15c.
dosi namie o Seitzinger likos tūlos bobos czion eme dūkti. American People” ant pus szimet ir draugyste padėjo sto
vedam provas senam krajui. Rejentelna
Inkstu Vaistas................. 25c. ir $1.10.
Philadelj hijoj Bambrizo
DR. O’MALLEY, SPECIALISTAS.
kancelarijayra rėdoma per valdiszka uotara
Akines Dulkeles............... ................... 25c
nugabentas in Athlando liJ. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
jurzdike ne senei viena ne va lapio 212 Vol. V. ‘‘Sztai atėjo rones idant szitas piknikas bu
Lietuvaites krei|*tis pas mus ir pavest mums
gonbuti.
abelnai skausmo ir skarbntis $1.25
jusu bankinius reikalas o persitikrisit, kad
Gyd. nuo Parku ir Niežu......... $2.00'
lyva boba reikalaudama nuo didelis skaitlis žmonių: pras- tu geriausias ka da buvo lai
viskas,
kas
yra
kalbama
czion
yra
teisybe
komas
Mahanojuje.
Už
tai
už
Gyd.
nuo Dedervines.................. $2.00
n.. J__ r-i Iszni’ta per mane!
— Dabar insiraszimas in vyro tokiu teisiu kaip vyras cziausia klasa isz Italijos, Aus
ir bus iszpiklyta greit ir teisyngai. Pinigus
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00’
Ui
(L
S
t Nauik.jluna.Kik
I
raezo
visus
lietuvius
netik
siunezant paezedumui in Banka, arba siusi
trijos,
Lenkijos
ir
Lietuvos
Unija kasztuoja tik §2 bet po turi, o kad ne gale gaut, tai
•n Lietuva, galima siųst Paežio Money
isz Mahanojaus bet ir isz visu PRASARGA! Darbininkai katrie Orderiu,
Registruotam Laiszke, ar pe»
20 Augusto insiraszimas bus nei tam sekretoriui insikibusi iszrodant kad ju vieszpatisExpreso Money Orderi.
pas
mane
dirbo,
gal
sakyte
kad
jie
aplinkiniu
miestu
ir
miesteliu
tes
atsikratinejo
nog
savo
Koliekos ir Sužiestiejai
padare trukszma, paskui ap
$10.
kad pribūto ant szito didelio žino mano methoda ir pagal ju gydo
skundė kad tas jei vyriezku nepridermingu gyventoju, to pasilinksminimo o galesite pra n operacijos, jie gal ir pamegžioja
Skaitykit!!
Bet randasi tik
— Tiejei ka nuperka tavo- teisiu nedave, gavo per 10 laus raszo; “Kinai yra dau leisti smagu laika ant szviežio mano rasztus.
RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
. .—PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GRE1CŽJAUSI GARLA1VAI—
VIENAS
Dr
O
’
MALLEY
BUDAS
Asz
esu
Lietuviszkas Advokatas
giaus tinkami kaipo darbinin oro. Bus visokiu gėrimu ir ir naudojamas tik MANO OFISE.
ro už 10 centu pas Ant. Szu men. cipen.
Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstoiimu.
priimu Provas isz Visu Krasztu už
. J‘VIK1 .‘‘Al-'-AIW: ‘ZAR - KI RSK - UlSsU
kai,
ligiai
kaipo
ir
geresni
Jn
Itotterdama
S
Dienas.
In
Llbawa
11
Dienu.
kaiti gro»erninka ant W. Cen Dabar ne persenei buvo
. OarUhal |<wli , Įius.lu, 10 Bugpjuczlo (Aug.)
užkandžiu o muzikantai prie Asz negarsinu jokiu gromatu lygoniu
$.;.3
Treczla Klasa
<35
Už New Yorko ! Kursk, —l
Mainose
S48
Antra
Klasa
<50
j l zar(natijae)7 Rugsejlo(Sept.)
ter uli. aplaiko tikieta kuris Maple Grove Parke lietuviu ukeeai, negu tie kiti enrgran- szokiu bus pargabenti net isz kadangi atsilankymas in mano ofiso
' rj Vii.*.
r.
—
i *•*»•*•
u t* u agentu
Apie-oi-Kiaue
daugiausuviz-iuumitduslžinosltejiue
pasmmuso
agentus arba
Fabrikouse
Koliestvas
A.
E.
JOHKSON
&
CO.,
(General
Pauenger
Agt».
1
27
Broadway,
New
York,
N.Y.
parodysiu
jumis
kad
turiu
daugybe
yra geras ant isztraukimo mai Pikninkas, na tai ten žinoma tai ka pulkais kae-met atplau- Tilžies. lužanga ant plaifor
Ant Geležinkeliu arba
gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu
Treinu.
1^"
sziuko geru miltu. Traukimas pasilinksminiman nusidavė vi kineja in Amerika; tolaus ra mes vyrams 25^ moterims ir pasaulės kurie tapo iszgydinti.
Vartojau Provas už Koliestvas per
atsibuna kas subata 10 valan sokį žmones. Viena pora ne szo kad miestai kas kart prisi- merginoms dykai. Neužmirszdaugeli metu. Szaukites pas mane
kite dienos 15 Augusto ant
pildineja
su
neiszmintingais
katrie
esate sužeistais, busit kantanti,
da isz ryto. Czedinkyte tikietus toli nuo Wathington avė. gy
tukstanezius Provu vartojau, kurie
foreinereis” visur kerszineja Plėšant Hill kalno.
158
S.
Washington
St.
o gal turėsite giluki.
buvo pražudė rankas ar kojas, prune
venanti būnant Pikninke, gere ir vieszpatauja anarkija....
szu jogei žmones su didelėm kulieWilkes-Barre, Pa.
Jeigu esi sukolieczytas:
ulevojo,
bet
boba
nuo
vyro
Sztai
parodo
kad
ateiviai
stvom
galidesetkus tukstanezin
— Nedelioj pirma adyna
teisiu vyriezku nesapaliojo privalo būti dėkingi Preziden O negavai atligyt usz savo Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
iszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
popiet bus laikomas extra su
kalbama
ir
susiraszoma.
Suvirszum
koliestva,
daūžinok
pas
mane.
už kelis desetkus durie 1 u sumulkina.
tui Taftui, bet Wilsonas už
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
nors
buvo
jau
in^aitusi.
Par30
metu
daktaravimo
Wilkes-Barre
sirinkimas Gedemino klobo,
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes
Per mane daugelis žmonių
važevusi tik namon, pradėjo toki darba vertas tik papeikisamdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
Valstijos Kasijerius turi
kaslink iezemima popierių
gavo tnketanezus doleriu gausi muso glaunas ofisas. Prisiusk 2c.
nimo.
save
apsigarsituir jus Provas priimto
apie teises rokuotis, o kad vy
sudėtus Piningus Merchants
naujams sanarams, ir visi pri
Demokratu kandidatas Wil ir tu. Del atsakymo indekit marke o gausi Knygute apie Ruptura.
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas
ras
pasiprieszino,
tai
priėjus
(gy)
Banking Trust Co., Banke isz
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
gulinti privalo ateite ant szito
sonas užstoja už ta kad atida marke.
tik skalambt vyrui in laboni;
negali.
Rodą uždyka duodu ant
M. VARZ1NSKAS
Raszykit ant szio adreso:
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra
susirinkimo ba teipgi bus mo
ryti groniezia ir numesti akprisiuntimo markes.
Paszykit pas
LictuTlszfcas FotcgrafintM
tai
anos
Anglijos
sufragistee
John
Saukaitis
atsargi Banka del Valstijos, tai
kestis už nabaszninka.
cziza nog visokio tavoro ka
Advokatą Jankaus, po szuom adreso!
E. Centre St. Mr-hiincy Cit?
neuždege su kresia scena, bet
Gen. claims adjuster
yra ir del jus invales gera
yra padirbta Europoje, tokiu
Psltel Ir
sutrauk* vicokoe.
B. S.YANKAUS j
szios szuvis tuo padare vyra
Banku. Szitas Banka moka
budu viską gabentu isz Euro 9 Charles st Maspeth N Y. Padaro Didėtų FctograGiB* is*
k
Cresskill, N. J.
raudonu
nei
liepsnoje.
Tai
La BtinMM.
badsda in BpUkat
procentą ant sudėtus Piningus.
ISZ LIETUVISZKU
pos o ežia amerike žmones ne
Iznt
ir
L
L
Parduoda
Osakos
llolmct
žmogelis priverstas, kad pra turėtu ka veikti. Prezidentas Svarbu moterims žinoti.
Lietuviszkas Agentas
Direktoriai yra gerai
LXoL.;tcŽ m 'drssrūkalai* aMtar
KAIMELU.
dėjo teises duot, tuomet bur
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
žinomi ir atsakanti miesto
tik
Taftas yra tam prieszingas ir augelis moterų tankiai serga ir greit kite*
dingieris sufragistia vaduot,
sensta, nežinodamos paezios kaip
biznieriai. Skolina piningus
SHENANDOAH, PA.
nori kad amerike viskas butu savo
sveikata pagerinti. Isz veido ma
toji
pagriebusi
spituna
kad
ant lengviausiu iszligu.
— Ketverge ant 11-ad.
padirbta del amerikonu, ba tosi kaip 30 metu jaunos moters yra
...DIREKTORIAI...
priesz piet. Shenandoah City jau in vyra szove, bet ne vyrui jaigu atimtu akcz’za nog vi ruožai lik butu 50 metu senele. Rodos
Prezidentas.
D.F.Guinan, Kasijerius.
C. L. Adam, Vice-Piezidentas.
kad l etuves apie savo sveikata bei
Skaityk o žinosi viską. D.M.Graham,
kasikloje likos užmusztas per ale burdingieriu loboni su sokiu tavoru, tada viską trauk groži visai nepaisytu. Apgailėtina
W. Rynkiewiczia.
M. Gavula.
A. Daniszewiczia.
ne turi mano katalogo raszyk
J. Hornsby.
W. J. Miles.
Parduoda Szipkoites anlgeriausiu
L. Eckert.
nupuolimą anglies Antanas griovė, nes vyras pasikreipė, tu isz europos o ežia amerike kad mažuma ta ir žino kaip save rei oJaigu
apturėsi,
geriausiu
Armonikų,
Skri
linijų in ir isz Lietuvos. Siunezia
Sakaviczia 28 metu senumo tai boba savo užtarėjui szuvi žmones ne turėtu ka veikti. kia užsilaikyti kad butu sveika.
pku, Klernetu, Tribu ir daugybe
Piningus in Visas Dalis Svieto greita’
pagelbeti toms moterims kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
pigiai ir teisingai.
Raszikitę pas
Lietuvis. Nabaezninkas tik suteikė. Gyveno pas ta sufra- Tokiu budu mes mielinam kad Musar noras
>
H
I
* Ft
Surzcdlmo Ir Pudvlgublnimo «
■
■
merginoms,
seteikant
joms
tei

Czisto
aukso
szliubiniu
Žiedu,
Ziegomane o gausite teisinga atsakimr
du metai kaip isz Lietuvos kur giste burdingieris da vienas, prezidentas Taftis yra daug singos patarimus:kaip gali likti svei riu. Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku,
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio
paliko paczia ir viena vaika. bet tas gudresnis, nes žinoda tinkamesnis vėl būti iszrinktu kom ir gražiom moterim. Todėl, Kompasu auksiniu ir paauksuotu,
Miestas Gary nesenei prasidėjo tik 5 metai ir jau smarkei pradėjo
Valgomu Tavoru ir Buozern*
kiekviena moteris kuri tik nori būti geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo
mas
bobos
būda
atjautė
bata

negu
Wilsonas
už
tai
kad
jisai
augtie kur ir tavo Loto Preke S’kiu užaugs in trigi bus pinigus.
Laidotuves atsibuvo Nedeloje.
sveika, linksma ir gražia, teiksis man jamu Maszinukiu, Albumu portretam
Fr.
Petraitis - Clynier.I’n.
daugiaus
rūpinasi
apie
gerove
Miestas Gary yra gereuse vieta gyvenimui darbui ir bizniu Nes
paraszyti, pridedant 2c. marke, o asz Knygų Isztoriszku, ir Maldnknygu
Jaigu kas norėtu daugiaus ži lija, tai žmogelis ta nakti ne musu žmonijos visame.
ten budavoja Dldžinlis’s milžinibzkllS Fabrikus ka randasi ant
namo
ne
parėjo
ir
batalijon
ne
patarimus laiszku suteiksiu visai dykai kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj.
noti apie nabaszninka, tegul
visos pasaulės. Ifz kitu miestu krausto visokias Fabrikas in miestą
adresuokyte:
Vyriausybe.
Gražiu popieru del raszimo Gromatu
Gary, Indiana. Nes ten yra geriausi traktai geležinkeliu ir vande
raszo ant adreso: John Luką pateko, ant ryt parejas tik ra
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis
Mme Ma la Pinnrose818:
m.
niu del parvežimo ir iszvežimo visokiu tavoru Fabrikams.
do
pedsaka
grunvaldiszkos
ka

Frank
L.
Frugone,
Pirrnsesudriikuotais apink konvertais tuzi
szevicz 323 E Centre St. She
Dabar mes parduodam Lotus arti tu dideliu Fabriku, visai pigei
res,
nes
reikėjo
ir
daktaru
gai

dis.
Iszduotojas
“
Bollettino
KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIEČIUI. nas už 2Čc , penki tuzinai už $1.00.
nandoah, Pa.
kuriu kita meta vėl už dvigubus pinigus nepirksite. Lotai po $300
vu skuras susiut. Bet isz va della Sera.” 178 Park Row, Knygute Lietuviszkoj ir Aogliszkoj Popieros su paiuksuotom kvietkom
ir aukszeziu, $50 inmoket o $10 ant menesio, teip kad kožnas darbiTuriu Teleskopu su
kalboje, turinis instatimus apie pilie 50o. tužinns
nikasgal lengvai prasidėt sau prapete, idant nereiklu raudos kitam
karo nors peszesi, palicijos ne New York City.
tyste, klausimai ir atsukimai kaip isz
mokėti ant ateinanezios senatvės.
Kas pirks Lota tam visus
buvo
tai
cipen
ne
pateko,
ant
Leon
F.
Wazeter,
Vice
Pirm
siimti popieras. Suvienytu Valstijų
Danbury, Conn. — Dar
keliones kasztus at gražina m. Del platesni žinių kreipkitės
Konstituozija ir Konfederacijos straiypat szkai arba p- r laiszka ant žeminus parodyto adreso:
bai gerai eina, net viskas bra- ryt pas dedia vaita nėjo, bet sedie. Iszduotojas “Tygodnik psnei.
Lietuviu Amerikos Ukesu
I
7 -I - O H
GARY INDIANA KKAL ESTATE INVESTMENTS
szka už darbei nemenkiausi nors galvom suraisziotom, ve Polėki,” 52 Avenue A. New K lobas matidamas reikalą, iszleido
JOSi
ZaCkSF&bOi
1817 S.UDionSt;^*cas°»0!:
la
ant
ugadu
alų
sau
trauke
szia
knygute.
Preke
tik
25c.
Todėl
York City.
Naujas Iszradimas
nog 2 lig 5 doleriu ant dienos,
norinteje gaut szia knygele siuskite
ne
in
darba
vyrai
neejdami.
Charles
K.
Jchansen,
Vice
Apraszima siunezia dykai
kitokiu darbu nėra apricz
pinigus per paczta (Money-Order).
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
Tai-gi atėjusi laikai jiesz- Pirmsedis. Ižduotojas “Nordst
skribeliniu fabrikas, ir visos
Lithuanian Am. Citizens Club1
iszsigydyti be daktaro visokias ligas,
kinio luosybes, laikai kibtis jernan,” 108 Park Row, New
priguli in unije.
Plauku puolimą ir užsiauginima,
po Mokykla Szokiu. Waltz, Two-Step
partijosna, tai ir bobos be par York, City.
ir 95 kitokius. Pinna Liet. Mokykla paveikslais parodanezeis visa Kancze
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas
Amerikoj.
Prof
Julius
kaip
išmokina
— Lietuviu mažas būrelis, tijų nepasilikdamos, dar da L C. Frank, Vice PirmseZ' ’Zj!
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
tai niekas teip negali iszmoklnt niekur. Kristaus su didžiauseis miestais ant
ir kitas panaszias ligas.
svieto; kas prisius $3 apturės Telesko
Inline 2110 S. Ilulstcd St; Chicago, Ill.
apie 12 familiju, ir apie 8 pa rosi sufragistems, ir jieszko dis. Iszduotojas “New Yorske Prnf
savo l°cnnm nuul<* vertes $12,000.00 Nekuriama apgavejams daktarams
rlUI. JUlIUb
Telefonas: Canal 3702.
pą ir szimta paveikslu, Teleskopas
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir inmokate po keletą desetku doleriu
vienei, ir visi sutikime gyvena vyriezku nuo vyru teisiu, o Listy,” 1390 Second Avenue,
labai yra naudinga turėt kožnam na
• gre’cz’au8’u laivu. Siuncziu piningus in už neiszgydima. Naudokytes greitai
Vaikynai Jabai nuliude isz kad nepaspeja duoti, tai su- New York City.
~GMSVISU™ me. Sztornikam, agentam ir perliovisas dalis svieto, nelaikydamas piningus
isz szitos progos. Raszykite tuojaus
rem parduodu visokius tavorus labai
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus ant adreso pas Specialistus:
priežasties stokas mergynu, pykia jin vyrams ant keterų
Jacob Saphirstein, Vice
Didele knyga api 1300 puslapi!
Visos 6 dalis dnieziai ir puikei pigei. Reikalaukitie viską pas tikra iszsiuncziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amerikojagu isz kur pribūtu pora tuzi važiuot.
Pirmsedis. Iszduotojas “Je
ajxlaryta. Kasztus nusiuntimo lietuvi o gausitie teisingus tavorus. niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka danižinoti reik© prisiųsti
mes apmokame. PREKE TIK $4
nu tai gautu po gražu bagota
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:
Vyreliai su boboms atear- wish Morning Journal,” 102
W. D. Bocxkow»ki-Co.
vaikvna.
A. J. KEYDOSZ1US,
202TroySt. Dayton, Ohio. B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N.Y.
geil,...
—Vanagevicz. Bowery, New York City.
MAHANOY .CITY,PA.'

Pas mus gausite gerinus
pirkti negu kitur.
Muso Siutai Vyrams ir
Vaikams yra pasiūti pagal
naujausios mados isz visokio
ceikio, visokuosia koloruose.
W Ateikyte pamatyti o jaigu
pirksite Siutą tai busite visame
užganėdinti ir nesisarmatinsite
svietuj pasirodyt.
----- o----Pas mus teipgi ' gausite
visokiu Vasariniu Apredimu
Vyrams ir Vaikams kaipo tai:
Skribeliu, Kepurių, virszutinu
ir apatinuApredaliu,Kalnieriu
Nektaizu ir 1.1.
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