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bet laikas nei vandenėlis begCarnegio svietiszkas “Palocius Pakajaus”.
dams, nesza jaunas dienas artin senatvės, nors giltine reta
Studentu lietuviu einancziu labai prie senumo prileidžia,
Kuningas apgavo naszle
bent mokslu?, naujas Susivie- nes ne vienos tai kitos pakerta
ant 8100,000
nyjimas iszskyre studentus sza- priežastis žmogų isz pasaulės
Calumet, Mich. — Mrs
lin kad ir lietuvius ne Rymo jauna.
Nebaikavojant reik Maine Gillet, varginga^naszle,
katalikus. Ne kurie studentai mąstyt— kas bus su senatve?
gyvendama czionais per 43
nors katalikai, parokave kad juk sunkei dirbt pasenės ne
metus iszkeliaus tomis dieno
naujasis studentu Susivieny- bus galima, lengvu darbu nė
mis in Ronchamp, Francuzije,
mas tuomi katalikiszku apsi- ra, o ka reiks daryt ar uba
arti Parižiaus, ant praszimo
rubeževimu atskiria studentus gaut?
seno kataliku kunigo, kuris ja
lietuvius kitu tikybiu szalin,
Szitoksai pat saves klausi ja apgavo ant 100 tukstaneziu
instatymai Susivienyjimo esą mas geras, jisai paliepia kad
doleriu, permainydamos testą
katalikiezkai aeztrus, tai jie isz del senatvėj juodos dienos, užmenta josios mirusio dede>, ku
to naujo Susivienyjimo prasi- siezedyt pinigo, ar pramokt
ris užgriebė visa turtą sau in
trauke.
lengva araata, arba kibt prie vieta atydavima Gilletienei ir
Regis toksai studentu Susi- kokio nore veitimosi kur ir
dabar meldže atleidimo.
vienyjunas bus fanatikiszkas senas del saves gali sau daryt
Gilletiene teip apsako apie
Susivienyjimas, o ne katali- maista.
tai: “Kada turėjau 7 metus se
kiszkas. Kai kuriuose laikGeriausia būdas suezedymo numo gyvendama Rouchampe,
raszczinose platokai buvo api- pinigu, kas pora nedeliu ar
mano motyna aplaike žine,
brieszta, kad studentus kol kas menuo dėtis po kiek nore
buk mano dede ketina man pa
eina mokslus ne gražu yra in pacztines bankas arba in
likti visa savo turtą verties
skirstit ir apkraut vieton Bilding draugystes kur jos
100 tukstaneziu doleriu. Pa
mokslo lekcijų palitikomis ar yra, o su tuomi nesi j tinta žmo
smaukė kuninga ydant padary
[ligoje Ilolandijoi, likos užbaigtas teip vadinamas “Pa
sektomis.
gus kaip pinigą suezedina, o tu testamenta (francuziszki kuMokslainese jie jauni stu pinigas daro parama ir senat ningai tada turėjo civiliszkas locius Pakajaus” kuri ižstate savo kasztu milijonieris Carne
dentai rūpinasi dauginus ap vės sulaukus. Sena tėvynė ta tiesas). Kuningas in vieta pa- gie. Tame tai palociuje atsibuvines visi svietinei nesupratimai
ezvietimo tik mokslais.
da kada busi pasenės, ne gel raszyti mano pravarde kaipo terp vieszpaty-cziu ir ergclei kuriu ne gali sutaikyt savo skly
Užmanytojas tokio Susivie- bės tavęs, nes sveikata palieki sukcesorka tojo milžiniszko puose. Ant to tykslo Carnegius paaukavo $10,000,000.
nyjimo, muset yra koksai siau- naujoj tevyneje.
turto, parasze savo pravarde. Ar užsimoka gera szirdis?
ražiuris kad iszsirodo visi stu
Apgavista vėliaus ižsidave,
Augusta, Maine. — Ana
dentai ne Rymo Katalikai jam
nes mano motyna ne turėjo
diena
tūla motere mirdama pa
Isz
Philadelphijos
gaunam
neprieteliai ir bužiai, o jisai
Jenerolas Nogi nusižudė
tiek drąsos ydant pasispirt
laimingas angelas, tai ir su žine, kad ten senuke Lekavi- prieszais kuninga. In keloleka liko jaunam žmogui szimta su paeze laike ciesoriaus
patarėjais tokiais užmanė toki cziene ant lietuviszku piknin- metu po tam kada apsigyve tukstaneziu doleriu už tai, buk
laidotuvių.
Susivienjjima. Ka tie studen ku, ant balių draugyseziu nu nau Amerike, motyna man da- keli metai adgalos, kada mote
re
keliavo
trukiu,
neturėjo
kur
tai Rymo Katalikai turi daryti siperka mieste kendžiu ir su nesze apie taja apgavysta. Ne
Tokio Japonije. — Jenero
mokslainese kur sykiu su jais sirinkime pardavinėja mažiems galėjau jeszkoti savo turto, nes atsigulti o jeunas žmogus davė las, grafas Mareeuke Nogi
jai savo lova.
sėdi daugybe studentu ne ka lietuviu vaikucziams, visos buvau varginga.”
angszcziauses virszininkas japo
Isz Tennesse daejna žine
taliku? Kodėl tiek studentai draugystes senukei tos kupKuningas dabar turi 88 me buk Juozas Harris aplaike nuo niszkos karumenes kuris susemia lekcijas visokio mokslo czystos nepavydėdami neuž- tus senumo o prijausdamas,
i'lįi'ke maskolius laike kares
isz prapesoriu ne katalikisz- draudžia, tai toji senuke kokia jog mirtis jin pradeda smaugt, Williamo Robinsono isz Bris ateiiic sau gyvasti drauge su
bane, Alaskos, du milijonus
kapeika ant duonutes sau vis
ku? Vai vai!!
o savžine neduoda ramumo, doleriu už savo giara szirdi o savo paezia, laike kada gabe
užsipelno.
Rugsėjo
9
diena
Ta jaunu studentu Rymo
no mirusio ciesoriaus kuna ant
nutarė priesz smert melsti at buvo teip:
Katalikiszka
Susivienyjima buvo balius draugystes Szven- leidimo už padaryta skriauda.
amžino ateilsio. Jenerolas per
Kelioleka metu adgalos, ka
padavadija greicziaus koki tos Cecilijos, tai senukei su Ar Gilletiene nors kiek aplaipjovė sau gerkle o pati perpjo
da
Ilarrisas iszkeliavo in Alas
kendem
targavot
uždraudė
sustembia deresziai o ne pats
kys isz savo turto tai nežine, ka jeszkot aukso, ižgirdo ba- ve sau vidurius.
ypatingai tos draugystes pre
jauni studentai, kitaip nėra.
nes stengsis tai padaryt.
Pagal japoniszka papratima,
ladojima in duris viena szalta
zidentka jauna da moteraite
tai kada ciesorius numirszta,
Bando
iszpildyt
socialistu
nakti.
Atydares
duris
paregė

pavydėjo
kad
sena
LekaviRazbaininkas Czenstakave
mokslą.
jo stovint lauke pusgyvi Ro nekurtos ženklivesnes ypatos
Paulinas Macochas, laikrasz- cziene isz kendžiu biznio dr.
binsoną, kuris melde nakvines paszvencze savo gyvasti ydant
Easton,
Pa.
—
Kaip
jau
ži

cziai pranesza kad tikrai su- baliuje ne pralobtu.
ir
maisto. Harris priėmė nepa- milemui ciesorui ne butu nubo
noma,
jog
socialistai
mokyna
Mes
sakom
—
sarmata
drau

durnavojas Petrakavo kalėji
di kelione in daugiszka kara
me, ir tapsės perkeltas in pa gystei ypatingai jaunai mote- buk visi geri socialistai turi žinstama, davė nakvyne, pri
lyste. Japonijoi tasai paprati
žiūrėjo
motiniszkai
ir
pavalgidalytis
savo
turtu
ligiai.
Taji
rei prezidentkai kad pavydėjo
paikėlių tarpa.
mokslą noreje iszbandyt kokie dyno per kėlės dienas ir davė mas da neužgesio. Liūdna kad
jog
toji
senuke
parduodama
Gal jisai tyczioms nusiduo
tokis narsus vyras paaukautu
tai II. F. Mills užeikietejos eo- maisto ant keliones.
da durnavotu kad antroje pro- vaikam baliui kendes, koki
Robinsonas užtiko kasiklas savo ir savo paezios gyvasti per
cialistos. Pavogė jisai arkli ir
centą
uždirba.
Socijalistai
jau
voje butu priskaitytas prie
karietaite nuo Ludviko Sulki- aukso ir pasiliko in kelis me tikymiszka tamsybia.
durno, tai kaipo durnas ir nupeikiami, bet tie to nepada
no o laike teismo, prisipažino tus turtingum žmogum o kada
ro
ka
szventos
Cecilijos
drau

žmogų užmueze, o tuomi baus
prie kaltes tvirtindamas, jog ana diena atsisveikinejo su| Vaikszczioje aplink svietą.
me bus sutrumpinta patalpi gystes prezidentka.
mokslas socialistu tai pripaži- sziuom svietu, neužmirszo apie| Parižius. — Randalus ir
nant in Varezavos Bonifratus,
na o kada iszrinks savo kan- savo geradeju, palikdamas jam Irma Martinai iszejo isz czio
o ten gal pasveiks, ir ant pa
nais pekszti mete 1928 mieriDarbai visur eina gerai, ne didata Debsa ant prezidento, du milijonus dolerius.
rankos iszeis liuosas.
je
apėjimo aplink svietą o sa
dirba tiktai tinginiai. Nieka tai visi turezei bus priversti
Moteres isztepe smala vo kelione ketina užbaigt ant
dos mete prezidento rinkimą pasidalyt savo turtais su vargmergyna.
Visos tris politikiszkos par teip ne dirbo, kaip dirba szi1922 mete. Jago taja užduota
szais.
Clarkefield, O. — Už tai iszpildys in laika 15 metu tai
tijos malasi ir kalasi, niekina
met.
Ant gilukio sudže ne buvo
kad tūla 18 metu patogi mer aplaikps dovanu 200 tukstanrepublikonai demokratus, ir
socialietiszku pažiūru, ba ap
gyna užsidavinejo per daug su czius franku nuo Parižiaus
progesinius, szie niekina abejis
dovanojo Millea penkeis me
ežiuos, na ir gali visi tris pre
Aplaikeme tomis dienomis tais kalėjimo, kur gales gerai vyrais, moteres szio kaimelio Geografiszkas Draugijos, in
zidentūra pralaimėt.
akyva kningute po vardu apsvarstyt socialistu mokslus. teip inirszo ant josios, jog ap- ta laika turi suvaikszcziot
siredia in viryszkas [drapanas 22,000 miliu. Dabartės randa
“Paslaptis” iszleista per V.
Lenkiszki kunigai zokonin- Jakszty, 1815 E. Moyamen- Milžiniszkas iždirbimas iszvadino mergyna pasivaiksz- si Warszave o isz ten keliaus
plytų.
cziot, apnuogino ir isztepe in Ryga, Petersburga, Syberikai teip vadinami Zmart- sing Str. Philadelphia, Pa.—
Washington, D. C. — Pa smala,, ižgujo isz kaimelio.
wychwstancai, nuo senei kasa Preke 15^.
je, Indije, Kinus Mandžiurije
gal apekaitima statistikos bjuMergyna po ieztepimui ne Korea Japonije in Amerika ir
duobelias Ziviązkui NaradoTeip-gi E. Steponaiczio
warn, ir dar paskutiniu kart rasztai; Pilnas pomirtimis ei ro, tai fabrikai plitu Suv. Stei sugrįžo in kaimeli o valdže in Sydney Australije kur užbaigs
norėjo iezkept Zw'uzkui bly lių ir prozos rinkinys. Spau- tuose mete 1911 iždirbo plitu tai ne nori insikiszt. Vyrai la savo kelione. Turi uždirbti
nu prie pirkimo auksztesniai dinta Kaune. Prisiunsta per ant $162,236,181. Tame tai bai inirszo ant savo moterėliu ant savo užlaikymo parduoda
mokslainiai namu su žeme. Al. Stepaiti, 745 Genmore mete padirbo suvirszum 10,- už toki nelaba apsiejima su mi savo paveikslus kelionėje.
000,000,000 plitu. Steite Oha patogiu “anioleliu” kaip jaja Tik nežine katras isz ju turės
Ju Zmaitwychwstancu Clr.ca- Avė. Brooklyn, N. Y.
ju
je padirbo už $32,663,895, buvo papratę vadint.
gowskas Dziennikas talpino
daugiau pajėgu iszlaikyt taja
“Paskaitos isz Bijologijos ir
daug melagyscziu, ir norėjo Bakterijologijos” su paveiks Pennsylvanijoj už$20,270,033,
kelione jisai ar jieje!
Zivi.-Įzko vadovus inpainiot in lais. Parasze Dr. A. Garmus, New Jersey už $18,178,228 o
Szis tas.
Žudinstn isz sarmatos.
nesmagumus, bet ne pasisekė, iszleido “Tėvynės Mylėtoju Illinojuje už $14,333.011.
Kokis tai daktaras, tvirtina
nee vienas kunigas stodamas už Draugyste”, spauda “V. L.,” Straikieriai degina
jog liga vyduriu, o teip-gi li Viednius. — Jaunas fotoZw’iįzko vadus, viską iezteiei- 172 puslapiu, popiera puiki,
kasikiu turtus. ga vėžio daugiaaše kabinasi grafistas vardu Edvardas
no, tai dabar per organa “Zgo- drukas aiszkus.
Charleston, W. Va. — Ap tu žmonių kurie valgo daug Klicz nusidavė in restauracije
da” Zmartwychwstancam be
linkinėse Cabin Creek, kur daržovių. Velnias žino, kam su savo milema Maria Fredrik
mielaszirdystes bado akie nu
randasi kasiklos Kanawha dabar tyket! Vieni kalba, ne ant piet in Miarovicja. Kada
rodant visas praeites ZrnartNew Jersey tūlas palicijan- Coal Co. straikieriai padege valginkyte mėsos, ba numirsite pavalgė pietus, pasirodė jog
wycbwstancu pageduees puses. tas pasiliko sukceaorium $100,- kumpanijos tvartus ir kareze- greitai arba persimainisyte in neturi užtektinai piningu už
000. Isz tos priežasties atsi- ma, nes vaiskas užgesino.
žvėrinė; kiti vela tvirtina ir mokėti už pietus. Isz sarmatos
Rupimkimes ui laiko. Dau szauke pas jin net 2000 merPaint Creek aplinkinėje, vėlina mums isz visos szirdiee ydant nebutu aresztavotais
gume vis girdima balsai apie gynu, karsztu naszlaicziu ir straikieriai surasze kerszinan- jago ne norite turėti veži, duo mergyna melde ydant jaja nusena tėvynė; tas gerai bet da sziltu atsiskyrėliu, geisdamos tes gromatas bosui ir neku- kit pakaju daržovėms. O szautu, ka ir milemas padare
geriaus butu kad kiekvienas palinksmyt ir apsaldyt gyve riems darbininkams, jog jago mums nuduoda, jog valgit mė o po tam pats save geide nulietuvis rūpintus už laiko apie nimą turtingo palicijanto ir pradės dirbti tai isznesz visus sa ir daržove, giart alų ir ariel szauti. Ant azuviu adbego pasavo naujoje tėvynėje likimą. dalytis su jo turtu. Terp tu. namus in padanges su pagial- ka, surūkyt cygara, tarnaut licije kuri aresztavojo. Klicza
Czionai visi beveik yra ateja badai randasi 38 kuningiszkos ba dinamito. Padejimos tenais Dievui ir žmonim o busi lai o mergyna mirė kelionėje in
jauni, su pajiegoms drūtoms, gaspadynes.
ligonbute.
mingas ir nžganadintas....
kas kart bjauresnis.

KAS GIRDĖT?

ISZ AMERIKOS.

ISZ VISUJZALIU.

Metas XXIV

Padirbs kita milziniszka
lalva.
Liverpool. — White Star
laivyne kompanije garsina buk
neužilgio pradės dirbti milziniszka laiva panaszu in nusken
dusi laiva “Titanic” kuri pava
dys “Britanic”. Bus tai daug
saugesnis laivas už Titanica.

Susivicnimas Bulgaru su
Turkais.
London. — Danesza isz Solonikas buk ant rubežiaus atsi
buvo kruvinas susivienimas
terp Bulgaru o Turku. Suvirszum 5000 Bulgaru užklupo
ant turkiszku karakolu. Musztyne tęsęsi visa diena. Kiek
pražuvo tai nedanesza.
Isz priežasties kerszinanczic
pasikėlimo visoi Bulgarijoi
turkiszkas randas iszszauke
visus rezervistus Macedonijoi.

Nužudė 7 paezes.
London. — Pal’cije aresz
tavojo ana diena žmogų, kuris
nužudė mažiause septines pa
ezes. Buvo jisai prasiminias
daugeloms pravardems, paėjo
isz angliszkos szlektos, buvo
kitados apicieiium, o kada jau
tas nubodo, paeziavosi su tur
tingoms moterims, žudindamas
jaises viena po kitai, užgrieb
damas juju turtus.
Paskutiniu kartu nužudė tre
jeta vaiku ir sužeido mirtinai
septinta paezia. Turėjo nuo
mone, jog septinta pati jau ne
gyva, apliejo pakaju karasinu
ir uždege. Pati turėjo tiek pa
jėgu, jog iszsigavo per langa.
Kada jaja nugabeno in ligon
bute, vyras bijodamas, jog
jojo darbai iszejs ant virsz, ate
me sau gyvaste.

Trumpi Telegramai.
Palicmeisteris Lupakoff
nužudintas.
Petersburgas. — Pulkaunin
kas Lupakoff, palicmeisteris
isz Pyatigorsk, Cirkaukazijos,
likos perszautu, kada stovėjo
ant kampo su paeze ir duktere
laukdamas atejnanczio stntkario. Zudintojaus ne suėmė.
§ Duluth, Minn.— Terp
straikieriu o skepsu pakylo
musztyne, kurioje szeszi likos
sužeisti. Gubernatorius isz
siuntė vaiska ant apmalszinimo straikieriu.
§ Wilkes-Barre, Pa.— Du
elektrikinei karai ant WilkesBarre geležkelio susidūrė arti
Harveys Lake. Penkios ypa
tos likos sužeistos.

Sūnūs angliszko karaliaus Jurgio V.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Žcmaicziu Kalvarija.
Telsziu pavieto Girtuoklybe
— didžiausia nedorybe. Sztai
rugpjuczio 6 d. buvo vieno
turtingo ūkininko brolio lai
dotuves. Po palaidojimo pagrabininkai per diena girtuok
liavo miestelyje netik vyrai,
bet ir moters. Rodos nebutu
verta raszyti, nes daugelis taip
daro. Bet tuom labiausiai pa
sipiktinau, kad žmogus kelei
vis važiuodamas keliu, sutiko
tokius nedorėlius ir liko nu
baustas 2 rub. už tai, buk tai
szis užkliudęs ir užgavęs ko
kia pasigėrusia bobele. Dau
gelis pasibjaurėjo isz szalies
žiurineziuju in tokius pasigereliu — pagrabininku darbe
lius.

Bukuniai.
Kauno gub. Liepos 29 d.
isz Buržuliu sodžiaus atvažia
vo vestuves. Klebonas pasakė,
jog pervelai atvažiavo. Jam
pasiprieszino viena moteriszke.
Klebonas apsisukęs parėjo na
mon isz bažnyczios. Vestuvi
ninkai nuėjo in kareziama ir
taip prisigėrė, kad net viena
žmogų papjovė. Laikraszcziu
pas mus mažai kas skaito, dėl
to ir tamsybe tokia vieszpatauja. Bet laikas, o laikas su
siprasti!

§ Pittston, Pa.— Juozas
Ramygala.
Mason, 17 metu senumo dreiveria Stevensono kasiklosia
Kauno gub. Sziais metais
užmusze rambu mula su kir pas mus isz pradžios vasaros
viu. Masonas likos areszta- buvo labai szilta ir sausa ligi
votu.
pabaigos birželio menesio, o
dabar tankiai lyja. . Rugiu
§ Council Bluffs, La.— Mar kviecziu ir kitu javu sziemet
tinas Thompsonas perpjovė daug ir gražiu suvalė, o szieno,
gerkle savo paezei ir dukterei tai dvigubai, negu pernai.
o po tam pats sau atėmė gy Sodnu vaisiu taipo-gi daugy
vastį.
be: daugiausia obuoliu, bet ne
ra kur dėti, nes in didesnius
§ Shamokin, Pa.— Mariute miestus delei choleros — ne
Milausku, pusantrų metu se leidžia.
numo, likos sumindžiota per
Agurku kapa kainuoja 10
arkli, kuri mirė ant rytojaus. kap., obuoliu gorezius lį kap.
Rugiu pūdas 70 kap. In vien
- Rugpiuczio 24 d. numirė sėdžius nesidaliname, nes pas
Lankeliszkiuose kun. Jonas mus nėra vienybes.
Grigaitis 26 metu amžiaus, Te Kareivis sužeidė
lino vikaras, bzv. Teologijos
kunigaikszti.
kandidatas.
Varszavoje, rugpiuczio 7 d.,
§ Petersburgas. — Caras 15 sapieru batalijono kareivis
ana diena pribuvo in Smolens kuris buvo jau nubaustas in
ką o isz ten keliaus in Bialo- disciplinos batalijona, insilauže in komandiriaus kunigaiksz
vieža.
ežio Tumanovo butą, sunkiai
§ Chicago. — Szeszi karei- sužeidė kunigaikszti, jo žmona,
viszki studentai nuskendo ka ir tarna. Pati piktadari nuszoda laivelis apsivertė laike vie- ve kareivis, kuris ten stovėjo
sulos ant Lake Forest.
sargyboje.

Nežinia kur dingo.
Taezkento artilerijo patronu
sandelyje vyriausybe neberado
40, 000 patronu. Paaiszkejo
jog patronus pardavės pulkin
inkas Panafutinas kitoms pri
vatinėms ypatoms Minėtas P.
ir dar kitos ypatos atiduoti
kares teismui.

Vėl žmogžudyste
Czenstakave.
Czenstakave nuszauta gatvėje
magistrato rasztininkas ir fabrikos darbininkas. Szovejai,
kuri esą revoliucionierių atkerszyjimo kuopos nariais — pa
bėgo. Vienog policija jau ga
vusi žinoti, kas jie toki.

Dideles kratos
Czenstakave.
Čenstakave, policija padare
dideles kratas. Policija ir ka
reiviai apsupo miesto priemies
tyje viena narna, kuriame slė
pėsi piktadariai. Iszkilo szaudymas isz abieju szaliu. Prie
apsiszaudymo 2 isz piktadariu
puolė: vienas sužeistas pats nu
siszove, bet tris piktadariai pa
bego ir pasislėpė arti esanezio
namo miezke. Vienas sargybi
nis taip-gi sužeistas Prie pikta
dariu gaudymo dalyvavęs
taip-gi gubernatorius. Pagal
kitu žinių, gaudant piktada
rius, rasta 11 brauningu, 2
mauzerai, patronai 2, bombos,
dinamitas ir daug pinigu Eina
gandas, buk Czenstakavo ap
skrityje apskelbs kares stovi.

Uždaryta 25 metus
smirdaneziam kambarį.
Kaime Czerkizeve arti Mosk
vos, kokis tai Kinglovas per
25 metus turėjo uždaręs savo
papaikusia paeze tamsiam ir
smirdaneziam kambarį. Kada
apie tai dažinojo palicije ir
pribuvo su keleis gydintojais
in taji kambari, tai net atszoko adgalios isz priežasties iszejnanczios smarves. Kambarije buvo teipo tamsu, jog vos
su pagialba žvakes, galėjo užtemyt kampelije gulinte pus
nuoge ypata su trumpais
marszkineis. Kaklas, krutyne
ir kojos buvo sukruvintos.
Motere gulėjo ant grinu,
grindų be jokio uždangalo ir
ezieniko. Žiurėjo ant inejnancziu su nusistebėjimu. Buvo
užmirszus kalbėti o iždavinejo
isz saves tik kurezius riksmus;
kambarelije radosi visokiu va
balu ir kirminu.
Josios vyras yra turtingu
skupuolum, kuris mažai apie
jaja rūpinosi ir visai apie taji
atsitikyma mažai kalbėjo.
Nelaba vyra aresztavojo už
nepadoru apsiejima su paezia
o motere iszveže in priglauda
del paikszu.

ninke. Jau rodos jos nesibijo matytu. Ir net iszbalo isz dy- Tai-gi persirengiau vakare ir
jo. Bet poteriai vėl susiroai- vu. Ant kapo klūpojo Alena einu pas tave. Na-gi matau,
ne toli szulinio sutinku paezia
sze. Mariute atsistojo, priaiarti ir ant kningeles meldėsi.
Mariute negalėjo suprasti, Petrosziene, kuri pastojo man
no prie tos vietos, kur žoles bu
kelia. Baisiai persigandau.
vo sutrinta, pasižiurėjo ir pa ka tas ženklintu.
mislino, kad tenai turėjo kas — Alena! — iszsiskverbe Ale-gi dabar, cha-cha-cha,
jau dabar žinau, kokia tenai
sėdėti, ar ka, nes žole pati per isz jos lupu skardus balsas.
buvo Petrosziene.
—
Mariute?!
—
suriko
save taip nepasidarytu. Prisi
— Ne gali but!? Tai tu
artino prie iszmintu pėdu aky Alena biski pabugusiu balsu.
vai anas peržiurėjo ir pamisli — Ka tu ežia darai? — pa buvai persirengus, bet ne jo
Isz tu bajoru,
kia Petrosziene ? Isztikro?
no: — Oho, tai visai ne Petro- klausia Mariute.
Turime juoku,
Alena paraudanavo ant to — Žinoma, kad asz— atsa
szienes tos pėdos, ba ji beveik
Ne tiktai Lietuvoje,
visa savo gyvenimą basa vaiks k’ausimo. tarytum kad ja bu ke Mariute.
Nes ir czion Amerikoje.
cziodavo, o ežia vaikszcziota tu kas nutveręs negerai da — Mano Dieve! tai juk asz
Cze tokis bajoras vyžuotas,
su czeverykais, priegtam Pet rant. Isz pradžios ne turėjo ka tavęs taip pers:gandau!
Kaip Lietuvoje, teip ir czion
— O asz tavęs!
rosziene turėjo dideles kojas, o ir atsakyti, bet ant galo tarė.
iszjuoktas.
Ir abidvi pradėjo juokties:
— Taip ot sau.... atėjau
ežia maži czeverykai. Ale ne
cha-cha- cha! cha- cha- cha- Ir asz pažinau nuo keletą
del to asz czionai atėjau — at ant kapiniu pasimelsti.
metu,
Ir tai pasakius da daugiau cha.
siminė sau Mariute.
Tpfu,
net
mane
krato,
Kada
jau
socziai
prisijuokė,
paraudonavo.
—
Kad
asz
ži
Taigi vėl ant savo pirmuti
Pasmelias kaip skilvis,
nes vietos atsiklaupė prie me nau , kad tu vakar ir užvakar Mariute tarė:
Bajorpalaikys.
—
Tai
gerai
mums
taip!
czionai
buvai
—
kalbėjo
to

delio
ir
jau
trecziu
sykiu
pra
Atlantiko City jegamastelis maudėsi,
Norins gerai už iyrbo,
Kas po kuo duobes kasa, tai
dėjo poterius kalbėt. O norints liau Mariute.
O skenstanti motere pigiai bos ezaukesi:
ir dabar jai viekas galvo je — O iszkur tu tu apie tai paskui pats in anas inpuola! Szendien nuo szolderio smi go,
“Gialbek jegamasteli del Dievo!
Ba tik szolderius valgi,
Mes norėjome viena kita per
maiszesi, vienok poterius atkal žinai ? — klausia Alena.
“Turėsi užmokesti nuo dangiszko Tėvo!
Ir kava be cukriaus geri.
bėjo. Atkalbėjus ir apieravo- — O ka ? ar-gi tu nebuvai gąsdinti, o abidvi persigan— Ne galiu tave gialbeti,
Pilvą suvis pagadino,
jus už Patroszienes duszia. vakar ir užvakar? — antrina dom.
Naujas vajaunas laivas “Arkansas,” greieziauses
Ba turiu prie saviszkes stovėti!
Tai
teisybe,
ale
už
tai
dabar
Daktaras
ka daryti nežino,
Mariute
dar
atsidarė
knygele
drasai
Mariute.
— Kur saviszke?
visoje (lotoje. Kasztavo $5,000,000.
bet kad pradėjo temti, tai tuo
— Žinoma kad buvau Ale žinome, kokios numirusiu du ‘■Braci kokani zawsze živatuje,
persižegnojo ir nuėjo namo.
isz kur tu žinai? pasakyk Ma szios vaikszczioja— atsake “Juž ronie nikt ne vviknruje.
ne in savo vyra.
Kaip Vaikszczioja
Antra
diena
taippat
nusi

riute —
klausia ir praszo Alana, o pakui vėl sako:— Teip, teip su bajorais vis teip
— Na, o delko jau turi but
Ale žinai ka, Mariute nesaky
ejna,
Nabaszninku Duszios linksma? juk dabar gavėnia davė ant kapiniu, bet jau Alena.
kime
apie
tai
niekam
nieko
ankseziau
kaip
vakar.
Ir
vėl
Pal
aiga
sunki
pan-jnv
—
Gerai
pasakysiu
atsake
szventa. O atsimeni kaip kuni
Mariute užmigo, bet miega gelis nedelioj per pamokslą mato sutrinta žole o kas dy- ale tu pirmiau prisipažinkie, ba žmones isz mus juoktųsi.
— Teisybe kalbi— atsake
turėjo labai neramu. Ba sztai sake, dabar reikia apmislyti vniausia kad žeme su czevery- delke czionai ateini ?
O jus mergeles,
— Asz tau pasakyeziau ale Mariute— ne reikia to niekam
jai sapnuojasi, kad semia van Pono Dievo Muka. Mergaite kais da labiau buvo iezmindžio
Jus
virztagalves!
PUIKUS RUK1MAS...
bijausi, kad tu manes neisžduo pasakoti:
deni isz szulinio, žiuri, kad turbut klebono žodžius szirdin ta.
Jus
mislinate,
jog
iezlaimesite,
—
Tai
gi
atmink,
kad
tas
—
Turėjo
ežia
kas
nore
tum
žmonėms
ba
tai
didele
pa
szulnyj plaukioja Alena. Ma insidejo ir viskas.
Jagu nuo Lietuviu atsimesite?
tarpe musu yra paslaptie.
riute nori ja isztraukti, iszgel— Ale man rodosi kad jai pirmiau manes būti — mieli slaptis.
Biednos esate ir tamsunes,
— Gerai, ale ir tu atmink!
— Asz niekam o niekam
bejo, nori paklausti, kokiu bu yra kas kitas — atsake Miszki no sau Mariute — ir nuėjo.
riausio Turkiszko
OCH OHl
Pasirodote besmegenes.
Potam
abidvi
atsiklaupė
su

Isz pėdu galima pažinti kibą nepasakysiu — užtikrino Ma
du szulinin inpuole, prisižiūri, niene.
maiszyto tabako
Teip kaip Najorka, ana,
kalbėjo “Aniolas Dievo” už
o ežia ne Alena, tiktai Petro
— O kas jai butu? paklau tai mergaites, labai žingeidu, riute.
idant
užganedyt
Rugsėjo
badai
ketvirta
d
ena,
sziene, sena, sausa tiktai vieni sė Miszkinis.
kas ežia galėtu vaikezezioti?
— Niekam ? Isztikro nie Petroszienes duszia ir nuėjo
Susirinko
būrys
Lietuviu,
namo.
kaulai ir skūra, stovi priesz ja,
Pasimeldžius Mariute sugry kam nepasakysi ?
visus rūkytojus.
— Ar-gi asz žinau taip tik
Perejo keli metai nuo to at Terp tu senu ir mergeliu jaunu
nutveria jai už rankos ir sako: tai mislinau — atsake.
— Suprantama, kad nepa
žo namo. Ale mislis apie tai
sitikimo. Mariute ir Alena jau Kaip tik kalbėtojas apie moks
Gerai, kad mane isztraukei, ne
Mariute isztikruju ne nuo kas tenai aplinkui graba gale sakysiu.
Puikus Satino Dovanai
la prad-jo,
galėjau jokiu būdu isz tenai pamokslo buvo liūdna kaip tu vaikezezioti ir ko, nedave — Na tai gerai: dabar tau už vyru iszejo ir dabar jau
kožnam baksukije “Zira”
iszlipti. Atėjau pas tave, kad mielino Miszkinis, net ir priesz jai ramybes. Dabar jau nei bis papasakosiu, ba man, kas tei turtingos gaspadines. Vienok Teip mergynos isz sales iszejo,
Cigaretuose. Galima isz
tau parodyti, kaip asz dabar pamokslą jau ne buvo links ki nesibijojo: baime persikei sybe tai ir sunku užtylėti paslaptis neužlaike. Ba kaip Ne dyvai, juk tai ang’ikes,
ju
padaryti labai puikes
Protas
atbukęs.
tiktai
kas
pradeda
pasakoti
gyvenu ir kaip man dabar ge ma. Nuo paminėto vakaro te žingeiduman kuris beveik priesz visus. Gal bus man ant
CIGARtiTES
paduszkaites
ir 1.1.
Del tokiu Frica»,
riau būti.” Mariute nori isz- kada Alena norėjo iezgazdinti, per visa nakti nedave mergaitei duszios lengviau kada tau pa apie kokias nors baidyklas, ta
Tai
kas
kitas;
trukti, nori bėgti, o Petroszie- jau nesijuoke mažai ka daina ramybes. Ant galo Mariute pa sakysiu. Per pat užgavėnes da jos juokiasi ir pasakojo
ne dar tvireziau spaudžia jai vo kibą tik “Graudus verks siryzo, žut-but_dasižinoti, keno buvo pas mus atsilankius Jo- vieką apie savo juokingus at Su Fricu per naktis trankysis,
PARSIDUODA VISUR
Su savo uždarbiu dalysis,
ranka savo kaulėta ir szalta mus” bažnyczioje. Ir kožnas tos pėdos aplinkui Petroszie- kubiene. Sznekejome apie bai sitikimus būtent kaip mirusios
Del
žalablekiu
žodi
pataiko,
P. LORILLARD COMPANY
kaip ledas ranka ir szaukia: mate kad ji kenezia didelius nes kapa.
me, Jokubiene sake kad ji ne Petroszienes duszia po svietą
O Lietuvius ant juoko laiko.
Eik, eik, eik!....
rupeeczius, kad jos veidas bu — Žinau ka daryti — pa galėtu jau ir iszlaikyti jei su vaikežiojo ir baugino žmones,
Mergeles, darote ne gerai,
— Leisk mane! —suriko per vo persimainęs.
sakė sau pirm užmigsiant; ry tiktu kur nabaszninko duszia, tai-gi ir jas abidvi.
Vienatine Lletuviszka Banka su kapitolu $75,000
Užaugo jums jau ragai,
miega Mariute ir tuojaus isz
kibą
jau
numirtu.
Tai-gi
ka

toj
ant
kapiniu
eisiu
priesz
Taip viekas nusitraukė iki
knris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir
Talka
turėsiu
supraszyt,
budo.
talpinusi locnam name kurios verte isznesa apie
Didžejiai nedeliai kurioje Ma pietus ir lauksiu, o jagu priesz da dasižinojau, kad ji taip bi
Ir tuosius ragus daužyt.
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir.
— O kas tave taip laike?— riute, kaip paprastai, turėjo ei pietus nesulauksiu, tai po pie josi baidyklu, pastanavijau
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis*
tyczia ja inbauginti. Antra
Klausia juokdames motina.
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos į,
tie spaviednee. Priesz spavied- tų nueisiu vėl.
diena vakare persiredžiau už
Bet Mariutei nebuvo juoko. ni dare sumenes rokunda atsi
Bankos P. V. 0BIECUNA8 & CO., parduoda
Dabojimas ant kapiniu.
Apie Vusteriu mergynas nieko Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
Jai galva labai skaudėjo, jau minė tuojaus kaip ji persirenge Ant rytojaus Mariute atsike nabaszninke Petrosziene....
rakandus nog ugnies; užlaiko Kegenhdna ir vedimo provu
ne sakysiu,
KUR BUNA
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už
te koki tai sunkuma ir buvo už baidykla ir pamislino sau le su ta paezia mislia kad pada Pone szviesk jos dusziai!....
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis b
Tuom
laik
daug
ne
giedosiu,
kitokiu Dokumenlos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
kaip drugio krecziama. Žodžiu jog tai gali but didelis griekas boti kas toksai prie Petroszie Ir taip iszgasdinau Jokubiene Mano vyras Jonas Vakrina apie
Juk žinote, jog terp daugelio
sakant— Mariute atsikėlė kaip kad ja teip Ponas Dievas tada nes grabo vaikszczioja. Po kad pakele riksmą ant viso 29 metu senumo. Pamėtė mane apie
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
mergynu,
nuo kryžiaus nuimta. Vienok ant karezto darbo pabaudė. pusrycziu kadangi buvo tre svieto. Visas kaimas kaip tik 2 metus adgalios. Gyveno nesenei
Cor. 12-th. A Carson St., S.S.Pittshnrg, Ta|
Visokiu yra gamulu.
netrukus galva perstojo skau Jai buvo labai žingeidu ka ku ežia Velykų diena pirmiausia apie nieką kita neezkejo kaip
AGENCIJA P. V. 0BIECUNAS&C0*
Lietuviszkai kalbėt ne nori,
dėjus ir visoks szaltis perejo ningae ant to pasakys. Ir no- nuėjo in batnyczia. Ale neil tik apie Petroszienes baidyk
Ba žiotyse guma turi,
Mariutei pasidarė geriau, tik rinte jai buvo didele sarmata gai tenai buvo; ja kas gvolta la. Ale kad Jokubienei tas
Su nuskurusiu vokietuku,
tai buvo susirupinusi.
prie visoko prisipažinti, bet trauke ant kapiniu. Tai savo viskas nieko neužkente tai
Bile kokiu dreiveriuku.
Mtszkiniene nužvelgė, kad ka darysi ant spaviednies žmo misliai nesiprieszino, tik tuo man pasinorejo ir tave, Ma
Sznekedama kaip kumelaite
Mariute prie darbo jau visai gus turi vieką tikrai iezpažin- jaus nusidavė prie kapo, bitjo riute pagąsdinti. Tai-gi vėl
raivosi,
negieda, kaip tai visados būda ti.
dama ar laikais nesusivelavo. persirengiau už Petrosziene.
R dydama geltonus dantys
vo, ir kotai liūdna. Taigi jos
Per didi Ketverga Mariute Prie kapo vienok jokiu nau Tai buvo kaip sykis priesz
szaipoei,
ir paklausė:
iszsispaviedojo. Klebonas isz- ju pėdu nebuvo kas ja labai paskutine Užgavėnių diena.
Nuo pavietres ir tokiu mergų,
— Kas tau yra Mariute bare, ir už pakuta liepe jai per džiugino, kad nebuvo da susi Man labai akyva buvo ar tu
Ir nuo josios geltonu dantų,
kad tu tokia markatna?
visas tas tris Velykų dienas po vėlavus. Da ežia niekas nebu nepersigausi kaip tu sakei kad
Iszgialbekie mus Vieszpatie.
— Et, niekas! —atsake Ma viena syki pasimelsti ant Pet- vo kibą ateis tuojaus arba ve jokiu baidyklu nebijai. E nu
O jus virukai ant to ne pairiute.
roszienes kapo už jos duszia. liau. Ale ka — pamislino — tada tave bauginti ir sztai ne
Išeina kas Ketverga, Chicago, Ill.
sekite,
Ir nieko sziandie nedai Atėjo Velykos, kurios tuo kaip mane czionai pamatys tai perėjau nei puses kelio, kad
Kantrybe apsiginkluokyte,
nuoji.... gal tu sergi? Nuo met buvo labai; gražios. Oras gal ir neateis.... Reikia kibą sztai prie szulinio matau stoTegul ka nori ant jus iszranda,
Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for
ko Dieve apsaugok.
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
dailus; saulute žeme szilde ta kur nore pasislėpti, taigi tuo vinczia Petrosziene amžina jai
Jums karūna nuo galvos ne
atsilsi!
Matyt
mano
szposai
riausių
raštininkų ir visuomet telpa visokių žinių iš Didžio
— Ne, motinėlė!
rytum norėdama vargdienius jaus perejo in kita kapo puse
nukrinta.
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir
— O kas tau sapnavosi, žmonelius palinksminti. Gar ir užsiglaudė už medžio isz kur jai labai ne patiko.
Johston City, III. Girdėjau kad gy
abelnai iš viso pasviečio.
kad rytmetyj surikai?— klau nys sklaidžiojo oru ir tarytum, jai buvo aiezkiai matyti kapi — Ir labai persigandai? vena su kita motete. Paeina isz Su
“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
valkų gub, Gižiu parapijos. Veidas
sė toliau motina.
nės Amerikos:
Cimbilistas labai užpyko,
klausia greitai Mariute.
norėjo pasakoti visiems su sa niu varteliai.
rauplėtas vidutinio ūgio. Jaigu kas
Metams $2.00, pusei metų $1.00
— Visai pamirszau.
Kada su pamokslu in viena
vo klekeiavimu, ka girdėjo už
Taip stovėjo gera pusvalan — Del Dievo! Kas-gi ne- žino kur jisai randasi tai tegul ma
Kanadoj ir Meksike:—
miestą
atvyko,
— O gal tu vakar vakare mariu — jureliu, tolimuose
di— ir niekas neatėjo. Mariu persiganstu?!
loningai duoda žinia ant adreso:
~ Metams $3.00, pusei metų $1n50
Mat, vos deszimts doleriu gavo,
pamirszai poterius atkalbėti, krasztuose. Sniegas jau seniai
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinūse viešpatystėse:
— O ir tu juk netikėjai,
te jau pasidarė nobodu.
(LL ’°i)
Isz to džiaugsmo ne turėjo,
tai tau ir sapnavosi visoki niek visur susileido, o žeme kaip
Mrs. Annie Vakrina
Metams $3.00, pusei metų $1.50
Ale tuojaus vėl pamislino: kad duszia po smerties gali
Ba ylgai mist negalėjo,
niekiai?
114
N.
Bower
St,
Shenandoah,
Pa
Užsirašyti “Kataliką” galima kiekviename laike.
kur jau buvo pasipuoszus ža O jaigu tuojaus ateis o jai vaikszczioti ?
Užkeikė—ir dingo,
— Ne nepamirszau — atsa lia vejele.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių
ne tuojaus, tai gal biski vėliau.
— Pirmiau to atsitikimo, Mano tikras brolis Juozas KarRodos in pekla inlindo.
ke Mariute — man taip kas
sti per pačto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške
Visi žmones buvo linksmes Didelis daiktas valandėlė pa kol nepamaeziau Petroszienes nauckas 2 metai Amerike, gyvena
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip:
Ir kitas buvo atsiradias,
sapnavosi, ale neatsimenu kas.
ni tiktai viena Mariute dar lauk!. ...
apie Wilkes-Barre, Paeina isz Su
duszios,
visai
netikėjau.
Ale
Plykis,
mergynai
szlektai
pa— Dievas tikėjimas sapnas
J. M. TANANEVICZSA
vis mielino apie nebaszninke
Lauke dar daugiau negu dabar, kas-gi netikėtu ? Ir tu valkų gub. Seinų pav., Szventažerio
darias,
niekis, — užbaigė Miszkinie3249-53
S. Morgan St.,
Chicago, III.
Petrosziene. Mažai ka gelbėjo pusvalandi, ir.dabar jai jau vi pati tikėtum, kad turėtum, to parapijos Teziniku kaimo. Tegul atUž tatai gavosi ant salos,
ne. — Kaip žmogus jaunas tai
siszaukia ant adreso.
(
o;)
Rašykite tuojaus. o gausite vieną “Kataliko" numerj ant pažiūros veltui.
ir spaviednes ir viskas.
sai nusibodejo. Kibą niekas ki susitikima.
Ant metavones.
Antanas Karnauckas.
jam ir sapnuojasi visoki nie
Pirma Velykų diena pava neateis.... ka ežia ilgiau da — Cha-Cha-Cha! cha-cha521 W. Mahanoy St.
O tai jums mergeles cimbikai, man dabar tai jau niekas
kare nuėjo ant kapinu. Be jo boti! Nėra ko reikia eiti — cha! — pradėjo juokties Ma
Malmnoy City, Pa.
listai,
niekad nesisapnuoja.
kio sunkumo atrado Petroszie- tarė pati sau.
riute ba jau suprato, kas tai
Dabar ir jus žinosite kad nie
Mariutės liūdnumas ir paku nes kapa, atsiklaupė, prie me Norėjo iszeiti jau isz po me buvo ir ne galėjo iszlaikyti
-:NOTARlUSZA8s‘
kai,
la.
233-235 W. Centre St.,
->
Mahanoy City, Fa,
delio ir pradeja melsties. Ka džio kad tuotarpu kapiniu var nesijuokus, matant susirūpinu
Lietuviai dori vaikynai,
Apiaagoja N
ir Naminiu Rakandai Mg Ugaiea.
Prisiartino gavėnia. Mariu pas jau buvo tankia žole apžė teliai sugirgždėjo. Mariute vėl sia Alena.
Kaatoraa Baakšia ir pardariitc Szipkarnh mrt vbikfa LMS
Lietavhzka Agentūra.
Daraktoris iii studentelus Tik maitele tinka kožnai,
Parduoda
8ripkort«
aai
te pamažu pamirsza apie tai lęs, tiktai vienoj vietoj Mariu pasislėpė ir kaipo peliuke po — Ko tu juokiesi?— klau
Del Draagysciii—
— Kuom insiszlovino Ko Ne moka ant bakso užsilipias daokiu drueriaudu iff
Rriitataa pmlrei Suri*
kaip norėjo pabauginti Alena te pamate, kad žole buvo su szluota tylėjo. Žingsniai vis la sė Alena.
priauaki Laivu.
plovot,
Jautai, Kepurei, Kinai
■iunesia Piningus ia
irįkaip pati iszsigando. Tiktai malta. Et, tai turbūt man tik bjau artinosi, ant galo prie — Cha-cha-cha!— juokėsi lumbas?
Špilkai
ir LL
Viaas Dalia Svieto
Ant dorybes ir tikybes lot.
Visi tili.
Su kokia non iWkd|
■eiosiaisa ir pigiaosa.
kai kada o labiausia diena taip pasirodo — pamislino Ma kapo visai viekas nutilo, mato toliau Mariute ir toliau kalba:
rtai tie kuria
Dar:— Kaip tai, ne žinote,
temstant, jai urnai prasiminda- riute — kas ja ežia sugulėtu! mai kas toksai prie kapo susto — Tai-gi tokia paezia PetIntroligatorne.jog
atrado
Amerika?
▲PD1UBTUVE KNTGU.
vogPetrosziene tokia pati kaip Juk niekas ežia nevaiksezioja. jo. Ir Mariute iszgirdo netoli rosziene ir ta pati vakara ir
Už valandos vienas atsilie
kad mate prie szulinio. Tada Tuotarpu poteriai, katruos kai saves sijono ezlamejima.
net toj paezioj vietoj prie szu
pi:
Mariute atsimindavo visa atsi bėjo, susimaisze, nes apie kit Mariute su tuom viekuom linio ir asz maeziau.
— Kaip jisai galėjo pažint
tikima pasidarydavo jai szalta ką pradėjo mislyti. Taigi per- taip apsiprato, kad jau nieko
— Kaip? Kada? kokiu bu- kad tai Amerikas, suvis AmeDR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
bet greitai vėl susiprazdavo kai sižengnojo ir pradėjo ieznaujo. nebijojo. Bet ir kogi turėjo bi- du?— pradėjo klausinėti Ale
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotn
riko
ne
buvo
matias?.
...
bedavo dvasioje “Amžina at Ale nedakalbejo nei in “Ti joties. jaigu tai buvo szviesi na nesuprasdama, ka tai tie
Varszavoje, kuris turi suviraz 15 metu iszbandim^
gydime
visokiu liga. Iszgydo visokes ligas nepaisant isf
silsi” ir visokia baime isznyk- kiu in Dieva”, kad sztai prie diena, saulute svieczia o ten Mariutės žodžei ženklina.
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Tratinai
davo. Nors tas atsitikdavo la kapo ant minkeztos žemes pa kur auksztai ant galvos vituNe gali mylėt.
— Tai-gi klausyk, kaip
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydė
Ayaidirba senos maldaknyges, istorien
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimai
bai retai vienok Mariute būda mate kokias tai pėdas.
riukas cziulba.
buvo! Kada ižgirdau kaip
Pats: — Dabar nebagele ma natos ir laikraszcaoi, kaipo tai:
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaoozk
Linksma Valanda, Dilgeles,
vo visada liūdna ir mažai kal Ar ne Petrosziene ežia vaiksz — Ale kas-gi toksai butu ? žmones kalba, kad Petroszie tau, jog mane ne mili.
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubsgiat,
Dagia
Draugas,
Teyyne ir Lt
czioja? — pamislino sau. — Ir pamislino — ir pasižiurėjo isz ne po smerties vaikszczioja,
banti.
Užfiien ėjusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tavo*
Pati:— Kaip asz tave galu Pruiunsdami knygas apmokekyte paeito a
Roikale nuszykite ant adreso
— Kodėl musu mergiszczia stebėtina, kad ji dabar visai už po medžio viena akia. Bet in tai visai netikėjau: ale man milet, kad tu ant nakties dir ekspreso kaeitua Adresas:
Lithuanian Bindery.
nn vm rn G38 Pe»« Are., Pittakuf,JPfc „
liūdna? — e?nekejo Miwkinie nepersigando atsiminus nabasz laikėsi atsargumo, kad nepa atėjo in galva tave pagąsdinti. bi....
>14 W, Spnue. Mahanay City.
***•<»***
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JLr 1 Illi 10 už 5c-

14 metų senas laikraštis

W. Rynkewiczius
uum

Gerai kad ezi klausima dar
Juokai mus paėmė, jisai vis
Laižybos.
p. Raczkauskas iezkele duo
savo trauke:
klausimas.
dame visuomenes apsvarsty
— Praszau, nesirūpinkite
Vienas jaunas Parižietis, ku
mui, ir kitu 'laikraezcziu pata- ris tankei kelaudavo in Lon apie mane, ne pavėlinsiu ant
Tevyneje 35-No. V. K. Racz tarimui, todėl ir laikraszcziai doną, idant geriau apsipažint to.
kauckas paklabino senoviszka link to dalyko drasei žmonių su tuom miestu, apeakineje se — Ka-gi daryt su kurklausima kuris buvo pirmuti- nuomones regis talpine.
kante historije, kuri jam te czium? Turėjome pryimt jin
no Snsivienyjimo Visu Lie
prie savo draugystes.
Užmanymui kolionijos pir nais atsityko.
tuvninku Atner. patilpes kon kimo visuomene teip noringai
Padalino valgi, kurezias vai
— Paėmiau — kalba' —
stitucijoj t. y. — Darbininku pr t ire, kad ant kiek per daug stancije vienoj karezemoi ir vi ge už keturis.
Po piet, kada reikėjo užmo
Birle priesz 27 metus.
metu atsimenu nejokiam kitam si buvom liksmi ir valgėm vie
Savo raszte Rsczkanckas teip noriai nepritare.
kėt už valgi, iszeme masznele
nam pakajui.
pažymėdamas Darbininku Bir
Per referendum kuopose pri
— Diena priesz muso iszva- isz kiszeniaus, padėjo 60 feniia. kalbant ir apie kolonija, su imta, nuo neprigulincziu drau žiavima, vaiksztynejau po kie gu ant stalo.
— Mano ponai, — tare gas
priglnudos namu sako — “prie gyseziu Sueivienyjiman pritari mą apie penkta adyna vakare,
glaudes Namo klausimas nėra mai su aukomi plauke, galop kad sztai atjojo kokis tai raite padorius — daugiau reike iszdar pas mus teip pribrendęs Seimas referendumą užtvirtin lis, vesdamas arkli priesz save. moket.
— Ne, pone gaspador, ne,
jai jau nedaug teindomauja- dama prie nedatekliaus auku — lieji ar yra tenais kas!—
ma .
paskyrė pinigus dadet kiek suriko — atimkyte mano arkli atsako kurezias, ne daryk po
nas man skriaudos, asz pats už
Taigi manoma p. Raczkanc- reiks, paskyrė Jkamisija iszrin- ir nuveskite in tvarta.
mokėsiu... Norints žmogus ne
ko kad taji Darbininku Birže kimui kolionijos.
Tarnas iszbego ir atsake:
— (Darbo Biuras) toli reika
Kamisj’a kolionija aprinko,
— Perpraszom pono, — nes pasiredias kaip privalo, kaip
lingesnis negu Kolonija. Te ir 22 diena rugpjuczio 1907 m ant nakvines pono ne galime mane ponai matote, nes vienok
gul bus teip.
pranesze prezidentui Yakuby- priymt, ne pono arklio ne gali isz mielaszirdistes Dievo atsi
Mes turime in žiūrėt gerai nui. Tuojaus visa Centr. Susi- me patalpint, ba tvarte vietos ras skatikas kiszeniuje. Perkas buvo priesz 27 metus Lietu vienyjimo kamisja ir kolioni- nesiranda o ir name viskas už praszau nužemintai, jog juso
geradeystes, jog norite už mavoj ir amerikoje, o kas yra da jos jieszkojimo kamisija susibar. Steigimas Darbininku 'važevo, kolionija apžiurėjo,
— Nieko teisingesnio nesi- ne
1 užmokėt, ne galiu pryimt.
Sztai atejna slūgine su žva
Biuro isz vienos puses geras, visiems
'
vieta tiko ir reikėjo randa, atsake pakelevingas, —
isz kitos blogas ir piktas. Tas pirkt.
žinau jog turėtum aplaikyt do ke
' rankoje, idant paklot lova.
Biuras geras tiktai lietuviams
Sztai tuojaus pasirodo ko- vanele už savo darba; ne bijok Paregejas jaja kurezias, atsisto
jau atėjusiems amerikon, o blo kio ten gal pakusyto aiezkini- mano
,
broluk, būkle tvirtas jog jo
. nog stalo, pasikloniojo vi
ir nuėjo in miegstube, o
gas butu tuomi, nes butu tik mai kad Kolionija sulaikyt, iszkelaudamas
j
ryto, ne užmir- siems
1
mes da pasilikome pakajuje, iPaveikslai isz parodos dienoje
tai viliotojas isz Lietuvos jau- geriaus
i
Susivienyjimo namas ,szu apie tave.
“Labor Day”
no svieto. Kaip-gi tas jaunas del drukarnes ir rasztinyczios
— Nes asz apie tai ne kal kone trukdami nog juoku isz 1
mieste New York.
gaivalas nesiskubintu ameri pirkt. Centraliszka vyresnybe bu, mano ponas, ponas czio jojo navatnu apsiejimu, kokius
tasai
žmogus
iszdare.
kon, kad czion viekas but pa ne paisydama rtferendumo, ne nais pribuvai ir nori pasilikt
In kėlės minutas inpuole
rengta del jo kaip užpraszo Seimo 22 patikrinimo, ne žmo ant nakvines, o pas mus ne yra
Ne suvalgytu.
mam svecziu ?
nių užjauezianezios eimpatijo9 vietos ne del pono ane arklio. slūgine ir szauke in mane:
— Ant meiles Dievo pone,
Kaip p. Raczkauskas nuro rankas nuleido ir visu žmonių Turi ponas nusiduot in ki a
Tėvas viena karta kalbėjo
Szunskiii.
!savo vaikui visokius priklodus
begkie kagreieziausia. Tasai
do Biuro užmanymą net priesz norą paguldė in minkszta lova viesznami.
(Marijamp. apskr.). Rugpiu (o tarp to kalbėjo:
27 metus. Toli sulyginus ana tegul sau ilsis.
—- Suprantu gana gerai ma žmogus inejo paskui mane in
ciio
15 diena apleido Szuneku
pono
miegstube
ir
nusiredo,
— Matai vaikeli, ne reike
laika su dabartinia rasime skir XXIII Seimas užneatlikta no milemas, juk asz už pe|
godum. Ant tos paveiztingu. Priesz 27 metus Lietu darba Centro komitetui nuga cziaus ne iszaugintae? nuolatos idant atsigult in pono lova, parapija kun. Anckaitis, isz- būti
buvęs czionai vos pora metu (dos asz tav duosiu dvi deszras,
voje darbininkas gavo 20 ik ra pakasyt nenorėjo, net prie esmių kelionėje ir žinau viso ant mano žodžiu ne paiso.
Paezokome visi tuojaus ir Nors trumpai tebuvo, bet gra ilgesne ir trumpesne, katra tu
40 kap. už dienos darba, tai žastie to vieko nepaaiszkejo ir kius papratimus; ne bijok ir
tuomet lietuviai Amerikos ne- tas reikalas guli, kuri p. Racz- nieko, nesigailėsi to; isz tavo nubėgome pas jin, nes viskas žiai pasižymėjo apszvietimo paimsi ?
užvydejo ateit ir czion pelnyt kauekas vadina teneidamauja- veido matau jog esi geras vi- ant niek, duris uždarytos, ne skleidimu tarpe kaimiecziu
U-gi trumpesne?
ypacz gi tarp jaun'mo.
— Labai gerai, sūneli, ma
geresnia nauda kad ir sunkiai ma, ir projektuoja vieton Ko rukas, nes pasirūpink, idant galėjome atidaryt.
Juokai
paėmė
mus
visus,
asz
Telsziu
apskritys.
dirbant, bet eziadien Lietuvoj lionijos Darko Biurą,
tau
kad supratai mano pamo
mano arklis turėtu gera pri
visaip priesztaraudamas ant
darbininkas jau gauna tokia
Užima maž-ne visa Žemai- kinimus. O del ko ne imtum
Oka? Už kolionija reikėjo glauda.
kureziaus, apsimalszinome ir cziu kraszta. Paczioje pavasa ylgesnes?
pat užmokesti, kaip czion, tai 13 tukstaneziu pinigo, bu
Paszokias tai, ėjo tiesiog in
kam isz ten vilioti mums reik vo stenėta, už narna 31 tūk svetaine, palikdamas arkli ant pradėjom klausyt prie duriu. rio pradžioje ežia buvo sausi
— Ba ne suvalgicze....
Kuiczias kalbėjo pats in savia. vejai ir szalnos, kurie vietomis
tu musu žmonija. Koke dabar stantis iezteseta, ir dabar na kiemo.
czion gerumas, parodo Law- mas nupirktas New Yorke
— Kokis isz manias nelai isznaikino dobilus; kai-kurie
— Matau jog tai kokie kvai
renco Straikai kur nukenezia kaip p. V. Ambrazaviczius isz
mingas žmogus! negirdžiu. net aparė. Gegužes antroji pu
las kurezias, asz jam kalbu
arezesni darbininkas skurdą ne! Newarko skambino kad “SuGal kas iszmusz durie! O gal se ir birželio pradžia buvo
idant nusiduotu in kitur, ba
gu Lietuvoj: Ten darbininku eivienyjimui bus žydinis, bus
mane apipleszt... gal mane nu- lytoti ir dėlto szieno užderėjo
czionais vietos nesiranda o jisai
stoka, o czion nei prie peklos1 ten emigrantai priiminėjami,
žudint.. o asz to ne iezgirsiu!.. daugiau nei pernai. Vasara
man kalba apie nagrada. —
vartų prie pabriku stovi rinka1 iezvažiuojantie Europan lietuHa, visa nakti ne užmigeu, buvo nepaprastai karszta ir
Na, ir ka asz su juo arkliu
darbo reikalaujencziu ir pabri1 viai lankys, plunksneles liks
žvake ne užgesyeiu, kad no vasarojus, ypacz miežiai, vie
1 veiksiu?
kantas pasirenka kai iez rin■ ir t. t.” Taigi dabar Susivierints galeeziau gintis ir iszban tomis visai menki užderėjo.
— O ka, turi priymt ir gakos.
nyjimas narna turi, bet kur. na,— atsiliepiau in tarna, disiu mano pisztalietus, jago Liepos m. gale pradėjo lyti ir
ir Drūtumą DOVANAI! 1
Su tokio Darko Biuro įs tie visi tusztu mekleriszki
’ kae man norėtu padaryt kokia lig—pat sziol nėra kuomet nei A Sveikatą
7,000 egzempliorių tos garsios knygos
A
1 idant už bromo ne iszbegtu,
teigimu, butumem nekuomi1 skambinimai, tai garsus pirsz’ skriauda!...
rugiu nei vasarojaus atim
I
“DAKTARAS”!
I
ba kiteip būtumei atsakaneziu
kaip agentais tokiais, koki liai nekuomi neparodis, ba ju
Kiekvienas apturės tų knygų, kuris tik at- Y
Vienok ne atėjo prie to, da ti.
už jin. Matyt jog tasai žmo
siųs keletu štampų už prisluntimo kaštus. A
anuomet buvo Lenkijoj vilio- ,nėra ir bent negali?!
viau jam pakaju, o asz persė Kaip bažnyczioje lenku A TA KNYGA kiekvienam reikalinga. A
gus yra kurezias.
i kaip jaunam, teip senam, ženotiems ir nedarni žmonija in laiminga Bra
Tai vis dalis Susivienyjime 1
kalba pakeista lievisa nakti ant kedee prie
vedusioms, vyrams ir moterims; ji būtinai sP
Nusidaviau paskui in svetai- dėjau
1
zilija kur nukeleves tik verke. sopuliu
,
A reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam A
iez kuriu ledva dar
tuviszkaja.
kaminėlio,
graudinausi
ant
jo
A lietuviui kaip Amerikoje, teip Canadoj, A
ne;
matau,
jog
sveczias
eina
in
1
Kibą norim teip, kad Lietuvo pasidekavojant 27 ramiam Sei ,
Balbieriszkis (Mariamp. f Anglijoj Ir Lietuvoje, biznieriams ir vi- f
jo nelaimes.
**
tiems darbiniuje kiltu amerikoniszka karszt- mui, pradeda Susivienyjimas kukne; gaspadine tais paezeis ■
apskr)
Yra tai kampelis, isz A
^u,n įmonėms! a
lige, kaip anais metais tarp len gydytis, ir tikima visatinai žodžiais jin pasveikino, jog
Ant rytojaus atsikėlė kur kur labai retai atsitinka sutikti s
'a
-k
---I
A
es| ne~ ■
del
jo
nesiranda
vietos.
*
sveikas, irvarku užstojo Braziliszka Goracz kad pasveiks, jei vėl kokios
ezias, liepe pabalnot arkli, o' žinių laikraezczuose. Puiki tai J.
W
/I
kiną kokios sil— Tykiu labai, mano po užmokėjo tarnui, kas prigulė
ka su neatlyginama tautos gėla. kvarabos in atkriti neinvarye.
Pnybės,bet nori A
vietele ant Nemuno kranto A
A
uMr pasiliuosuotl
A
niute,
— atsake jei su didele jo, atsisedias ant arklio ir teip
Užmanytojas Darko Biuro
Tokiam Darko Biurui rei
esanti už 14 verstu.
f
nuoligosJungo, J.
p. Raczkauckas pasiuto to viso kės pinigo, o to kaip mislija- paguodone, — jog teip puikio in mane atsiliepe:
*
k
11
nenūkėtų
Balbieriszkis, lig lenku vals
vilkti, tad atsi- J
truso centralizacija Susivienyji ma mus visuomene nedaduos, je svetainėje, ne štokuos man
šauk lietuvis- M
tijai 'sugriuvus (1795 m.) pri
koje kalboje,
f
mui Lietuviu Amerikos. Taigi reikes judint kiti fondai ypa vietos. Tegul poniute ne triū — Perpraszau labai poną, gulėjo Vilniaus vyskupijai.
NORS GYDEISI __
........ pa- T
su kokiais
ir czion, Sueivienyjimui da ne tingai teip sau stovi fondas sia teip ir mane neperpraszi- už prisisavinima tavo lovos va Bažnyczioje viskas tuomet bu •1 tentuotais
valstpnlnikiais. arba bobiškais A
kaip ir pas Šundaktarius a
pasveikusiam kaip reik iez pri Kolonijos, bet isz to judint ne neje, ba prisipažinstu jog es kar: Vienas isz mano prieteliu, vo ežia atliekama lenku kalbo Ir daktaravimais
lupikus gydytojus, kurio nuplėšia didelius ■
pinigus,
o
ligų
simetusios ligos, vėl stot in dar galima nes po du kartu jau mių kurezias, kad ir su armota kuriam czionais perej ta vakara je. Ir tik kai buvo inkurta Sei l j* Alau padaro! dar labiau užseudina ir ar- SL
BET NENUSIMINK,
ba nelengva stovint neužbaig buvo seiman paduoti reikala iszezautu prie mano ausu, tai atkalbėjo nakvines, ėjo su ma nu vyskupija, vyskupo Lu- j|
■ kad jau buk yra neiSgydoma liga. Tikram f
nim isz laižibu ant 20 markiu,
specialistui daktarui ir pai- V
tam pradedami tas iezeina nei vimai 26 ir 27 seimuos, kad ne iszgirstau.
bienskio laikais pradėtas Bal- F moksliškam
niausios ligos yni išgydomos. Jei tik teisingai nori but išgydytas, tad kreipkis žoPo tam inejna in pakaju, jog czionais jokiu spasabu ne bieriszko bažnyczioje grižti i. diiu
— Mocziute užkaite lapiene- kolionijos fondo pinigai but
ar raštu klausiant rodos prie:
lia tuojaus keps pautienelia. gražinami aukautojams, bet sėda sau ant kėdės prie pe- gausiu nakvines. Norėdamas prie lietuvystes. Buvo taip |I PHILADELPHIOS M. KLINIKO. J
F
Jolgu
Klinikos daktaras spccialiSkai f
iszlaimet laižybas, tyczia pasLapienele prisvilo, pautienele tas užmanymas neatmestas, tai cziaus kaip Iccnam name:
Viena karta tasai vyskupas 1 pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali *
' tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko a
tanavijau
nudavinet
kurezias
iszdilo (katins suede); lapiene ir pinigai stovi fonde.
Ejna gaspadine pas savo vy
važiavo kur-tai per Balbierisz M daktaro gydymu ir pritaikytas, speciališ- B
ir tai man gerai nusisekė. Su
» kai sutaisytas liekarstas, kurios kaip tuk- ■
le versk lauk neblik nieko iez:
Laikraszcziai pagal užmany ra ir pradėjo rodavotys ka su
ki. Buvo nedėlios diena. Lai . standus teip ir tave guli paiiuosuoti nuo
pratau
isz
pono
kalbos
vakar,
tiek daug.
šviežiai užpuolusių arba ir lt
tojo praszyma regis visi ta. juom daryt? — Ar nogla jin
kydamas Miszias vyskupas isz- ’ b Ilgos jungo,
visokių ligų, teip-pat nuo: Išbū- 1
Czia susivienyjimas Kolioni projektą perspaudins. Visii czionais atvarė pas mus taji jog ketini ryto keliautie ant girdo lenkiszkai ražaneziu gie- iVA užsenėtų
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero ■
silpnų ir nesveikų nervų, skaude- f
jos su priglaudos namu darba matys kiek ten paduota klau■ nuobrodi o ka priek tam kur- laivo, turėsiu giluki su tavim dant. Matyt, gražiau giedota, į kraujo,
jiino Ir svaigimo galvos, ncdirblmo ir už- H
pradėta užmėtė nebaigiant teip simu del iazpildymo net Susi-■ ežias? Nenori sau ejti, o ka tenais susitikt ir papraezisiu kad sugrižes klebonijon vys s kietėjimo vidurių. Nuo saųžagyslės sėklos *į
nubėgi mo, nerimast.ngumo abei no ir ly- Al
ar kitaip,
griebsis Darko vienyjimo kuopu preziden■ mes duosim jam valgyt? ant tave ant geru pusriezia, idant kupas insake klebonui neleisti IV tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, V
kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo,
už
szlekta
tavo
nakvinia
ant
toliau
žmonėms
giedoti
lenkiez
Biuro na ir in ka tas padab- tams, tai tie turės iszsijuosia ko gules ?
b skrepliavimo—bronchitis, visokių slogų, J®
kėdės isz nagradyt. Gero ir kai, kad nedarkytu gražios A Inkstų ir užsikrečiamų pasiliptų ligų ir A
na?
lakstyt ir anot lenkiszko žod — Juk ne spasabas jin iszA kitų, kurios tik varginimui žmonių už- A
lenku kalbos.
greito pasimatimo!
puola, visas išgydomas ligas, BE PEI- f
Gerai atsimename, kiek tai žio: už B6g zajiac!..
i mest už duriu, — tarė vyras,
8
Tokiuo budu pradėta Balbie ‘ LIO. BE OPERACIJOS.
Susivienyjimas priesz plysziA
UŽTAI Philad. M. Klinika geriau ir *
Jau užteks raszymo nors — duosis jam tas, kas pasiliks
Fotam užkirtęs arkli, nujo riszkio bažnyczioje 'giedoti lie- A greičiau už kilus teisingai visokias ligas A
A gali išgydyti, kad vartoja kiekvienam ligo- A
ma turėjo savo geru užmany daug faktirzku nurodymu liek nog svecziu o ant kėdės persiniui speciališkai sutaisytas liekarstas iš v
jo tolin, o asz net pastyriau tuviszkai. O klebono Vabalo ■l naujausių
ir seniausių, didžiausių mokmu, vis juos pradėjo, paskui tie užpakalij nepalytėtu ir, miegos.
II slinčių profesorių išrastus medikamentų. ^0
;
nog
nusistebėjimo,
kaip
jisai
(Žukoviskio)
laikais
ir
visai
Ą
Phlladelphlos M. Klinika yra oficl- A
kas žin kur audėjo. Pastate tiek verta isztart: Invykdytas
A ališkai palies gubernatoriaus legalizuota. A
Nubėgau pas savo draugus, gerai atlosze ta visa perstatima• czionai lenkiszkoji buvo pa A
VYRAI ir MOTERIS, reikalaudami A
Enigrantu narna, steige Bur Darko Biuras, suteiktu Lietu
į, kokios nors rodos, ateinant arba rašant vi- L
o kada pasakiau jiems visa at- kureziu.
voje
Emigracijos
Amerikon
keista lietuviu kalba. Szis da '2
sodaadresuot reik teip:
S
bos stipendijo vos buvo ir pra
Karsztine, o Sueivienyjimui sitikyma nusijuokem visi szirlykas apsiėjo be jokiu riausziu į The PHILADELPHIA M. CLINIC į
džia pinigine dingo viskas, din atkritimo, vėl hgon.
dingai.
bažnyczioje gal dėlto, kad tuo F 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. F
go ir pinigai tiems mieriame
Kaip Susivienyjimas pada Užskambino ant piet, suejna
asabiSkal ofiso valandos Ml
met dar nebuvo endeku ir kad A yra Ateinantiems
šios:
A
paskirt sunaudoti kitiems. Vi- rys galutina užbaiga su klau
Nuo 1013 ryto iki 4 po plot. Nedel. nuo A
me, pradėjo neszt valgi ant sta Ar Keliausite i Lietuva ? lenku czionai kaip ir neesama, A
A 10 lld 3. Utarn. ir Pėtn. nuo 6 iki 8 vak. W
sotinas knygynas prie “Tėvy simu kolonijos t. y. susijudins
lo. Kurezias eina paskui slū
nes ir Balbieriszkio žydolei vi
nės” buvo invykdintas, ten su- pirkt pakels agitacija aukas
gine, ir payma paskutinia vie
si lietuviszkai kalba. Tik keli
dovanotu daugiausei 152 kny
rinkt, arba visa fondą sugra ta prie stale be pavelinimo.
miestelenai, neva lenkai, ateje B. RAGAŽINSKAS
gas dabar gi teip pat nežine
Gaspadorius ant jojo užri
kur. Teip darant, tiktai žmo žins aukautojams, tuomet gali
tuomet pas kun. V abala atsisa
drąsus but remt savimi ir to ko.
nes buna suvilioti.
ke toliau “kantarauti” (pasakė
Taigi dabar jeigu Susivieny limesnius užmanymus, bet vie
— Hej, mano ponas, czio
kunigui:
“Bądž zdi6w, księže”
jimas viena darba nepabaigęs na darba pamatęs nebaigta, o nais tik del darinktu svecziu, MES pasitiksime Jumis priebunant i proboszczu” (“buk sveikas
griebtis kito, tai iszrodytu viNew Yorka ant dipo.
apsimtu kita, tai teip pat iszsi-' lingiszka komedija.
del pono stalas uždengtas at MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo. kunige klebone”). Vienas ju
rodytu vilingas.
MES duoseme Juml nakvinę.
sutikės toliau lietuviszkai gie
Lietuviszka visuomene visgi skirtam pakajuje.
Autorius straipsnio sako —” nepamastavusi, neisztars be
Sziomis dienomis muso tautietis
— Nieko, nieko, pone gas- MES pastoroseme del Jusu paszporta.
doti ir sziandien dar vadovau
B Ragažinskas pargabeno visokio
Pritglaudos namo klausimas nieko, bet duos patemijimus padoriau, pasipažinstu ant vis MES palidieseme Jumis ant laivo,
ja
giesmininkams,
droždamas
garimu, AmerikoniszKU ir Importitu
atsiszaukite i
nėra dar pas mus pribrendęs savus, o mano patemijimai yra ko, žinau kaip givent su žmopo Evangelijai senove: Tam alima gaut visokiu Arielka, Vyniu,
Eastern
Transfer
Co.
jai juo nedaug tendomanjama.” toki kaip parasziau nes jau in nimis ant szio svieto. Ant paeudnam abroze, ko jam, kaip Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
(A. BALT1EJUS, Prezidentas)
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
Turbut p. Raczkauskas pra užmanimus per daugel metui ežio galo pribuvau ir gale at
128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y. sužinojau, negina klebonas,
Duokyte dabar orderi o bus jumis
džioje to užmanymo amerikoje esu prieižiurejas ir patyręs sisėsiu. Praszau pono pavėlink
~
i g^.parUpjnam vjeta ant pasažierinu laivu gerbdamas jo senatve ir kita pristatyta In namus.
da nebuvo, o jeigu buyo, tai Kiekvienas tuii valia ka nors man tiek, bile gerai pavalgi- vi darbioika pervažuoti. Padarome gerus dos parodytuosius gerus no
54-56 N. Main St,
.
1 doviernasies su paliudijimu konsulio pigiau
grynai meluoja.
tart.
— Senas Kapsas. vail,,
I negU kitį agentai.
rus.
Mahanoy City.

Užmestas bet

svarbus

Akivos Žinios isz Lietuvos.

I Dalina Turtą \

j /sG Cigarettes

aD

fl W

fW

PADARYTI ISZ MAISZYTO TABAKO
Isz KELETA VIESZPATYSCZ1U.

«

.

10 Cigaretu už 5c.

Geriausi Cigaretai už ta preke.
Padaryti per ypatas turinti praktika ir patinstanti
tabaka isz visokiu vieszpatyscziu.
Tikietukai kožnam baksuki.
Už deszimts szitu tikietu gausite viena bausuka
Cigaretu visiszkai dykai.
Parsiduoda visur

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

New York, N. Y

Kampas Reade Ulicze
Telefonai.* Worth 2822.

Kas reikalaana teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai likta greit,
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Szimtas Tukstaneziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei.
(rediszka kasė,
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursi.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.’!
Szipkortes parduodame ant geriausiu G aylaivių visu Linijų in ir isz
Krajaus už pigiause prexe.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperaa bu
paliudyimu Konsulio,
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziaueei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

Lengvas, Greitas ir- I’ahankus Budas

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių
smulkių daiktų prie manęs gaunamų.
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato.
Per 10 motų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakimus per pačtą arba cxkspresą greičiausėj. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St.,

CHICAGO, ILL.

UNION RATIONAL RANK.
MABANOY CITY, PA.
CAPITOL 6TO1 K {125,000

SURPLUS IR PROFITS {3OO.M»

Snv. Vilot.Rasdai hoi c»a Baube rezeta pislaxM.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningn
Procentą pridedam prie tave piningu pirma
diena Saorio ir Liepos meneeoose, lepsimai
ar atneazi parodini knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su
muša Banka, nepaisant ar mažaa ar dydelis.
RarriMi Bdl, Preriją**

F.J.Nocmu,

...Sobahswk...

Vtct-PrexMk^ae.

DIDIS GYDYTOJAS

Or. IGNOTAS STANKUS M. D
Gydo posekniinglausiai visokias li
gas : vyrų, moterų, valku ir (L .rd vi
sokias operacijas. Su geromis lekarstomis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydS
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phl"

ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslu, The New York
Post Graduate Medical School and Ho
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių
Kelias CIa Patalpiname.
Aš Jurgis Lukošoviče, 128 E. Superior st., Chicago Iii., buvau labai
slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėję būti sveiku, bet kuo
met atsišaukiau pas Dr. Ignotu Stankų, jis už pirmo prisiuntlmo gyduo
lių mano išgydė. Dškavoju širdingai ir siunčiu S 2.00 dovanu gastinčiaus.
M. Navlckis, 5 Lincoln st, Brighton, Mass, rašo taip: Rašau šiandien
laišku daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugręžlno sveikatą. Labai dėkavoju. Skausmas krutinėjo, strėnuose ir sunkus
kvėpavimas jau sustojo, spuogai ir plotmės nuo veido baigia gyti
Širdingai dėkavoju aš Jonas Požėla savo tautiečiui- daktarui Ignotui
Stankui už išgydymą augančius guzus kakle ir sugrpžinlmp vyriškumo
1G01 Winter st., Philadelphia, Pa
Turiu daugybę padėkavonių nuo merginu ir moterų už išgydymu nuo
neregullarišku mėnesinio, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.
Čia padėkavonės patalpintos su daleidimu pačiu ligoniu. Kiti visi yi*a
užlaikomi slaptybėje.
APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.

Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų ir Šonu;
nuo visokiu ilgu, užkietėjimo ir nedirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, (ledeiA'inlu, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo,
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervifiku Ilgu, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąščio, nuo greito nuilsimo
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku Ilgu ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi
nuo visokiu moterišku Ilgu, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu,
baltųjų tekėjimu ir gumbo Ilgu.
Visi ligoniai kreipkitės pas daktaru Ignotu Stankų ypatlškal arba laišku
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose šai lyse, o apturėkit širdingu rodęi ir pagelbą.

Į

DB. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad st., ■> Philadelphia, Fa.

Offiao
I Valandos

Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare*
Nedaliomis nuo 1 Iki 4 po pieta.

Kunigai politikoje.

BERAS DAIGTAS TURĖTI 'JU

Demokratai ir
KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU.
darbininkai. Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj

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

No. 6.
Nusipirkite eaa keleh
Buteliu

kalboje, turinis instatimus apie pilieLaikraezcziai pranesza, kcd
tyste, klausiniai ir atsakimai kaip iszLietuvoj Kauno vyskupas pa Ne visada yra lengva aisz siimti popierius. Suvienytu Valstijų
NORKEVICZIAUS NO. 6.
liepęs kunigams dalyvauti rin kei parodyt faktus, nepaisant Konstituozija ir Konfederacijos strai'Geriausia Arielka Visam
psnei.
Lietuviu
Amerikos
Ukesu
Mieste. Tik $1 ož Bateli,
kimuose in durna 4 ta atstovu, kad ir visi žino kad toki faktai Klobas matidamas reikab, iszleido
Teipgi czia gausite ir visokia
nes tas esąs reikalinga katali randasi. Sztai parodysime ko szia knygute. Preke tik 25o. Todėl
kitu gėrimu. Ateikyte dabar
priesz laika, duokite savo
norinteje
gaut
ežia
knygele
siuskite
kia
nuomone
Demokratai,
pie

ku visuomenei. Dalyvavimas
orderi o bus jums pristatyt*
pinigus per paczta (Money-Order).
katalikiszkos dvasiszkijos po tų daliję amerikos, turi apie
Lithuanian Am. Citizens Club:
litikoje ypatingai Rusijos terp darbininkus, kada demokratai
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.
buna
galybėje.
Skaityk o žinosi viską.
slėniuose, kasžin ar gali katali
408 West Mihnoy ht.
Beveik nog namines kares, Jaigu ne turi mano katalogo raszyk
kystei ir patiems kunigams isz
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri
Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas.
valstijos pietų kraszte visados pku, Klernetu, Tribu ir daugybe
eit ant geroves?
Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus
Kas nepamena lenkmeczio, neužkente vakaru valstijas ir kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
arba permainom pecziu.
Czisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziegotam ne teip aiszku kokiu budu 1861 mete norėjo pražudyt riu. Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku,
Be baimes galite pirkti musu Keystone Pecziu.
su savo politika savo dvasisz- szita sklypą. Valstijos pietų Kompasu auksiniu ir paauksuotu,
Geriausias peczius už tuos piningus.
Britvu ,visokio skiriaus drukuoDidelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.
kija insipainiojo in dideli da kraszte visados buvo demo- geru
jamu Maszinukiu, žlibumu portretam.
giu darža tuomet eidami priesz kratiszki nepaisant kokie butu Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu Suvirszum 3,000 tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.
valdžia. Rimtesni tada kuni ju kandidatas. Žinoma tos kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj.
Mahanoy City, Shenandoah,
Gražiu popieru del raszimo Gromatu
Mt.Carniel, Landsford.
gai, pramatė ateitej pavoju, ir valstijos bus už Wilsona.
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis
Tuose valstijose vieszpatavo sudrukuotais apink konvertais tuzi
žmones tylėjo, nesikiszo ne
už 25c , penki tuzinai už $1.00.
prie vienos szalininkystes, bet nevalninkyste kolei ne buvo nas
Popieros su paauksuotom kvietkom
e* Naujas Rudeninis Tavoras
sunaikinta
per
republikonus
nemaža dalis vienkart dalyva
vo maisztuose, tai po apmal- už tai pietų valstijos republiko
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
ezinimo, valdžia skaudžiai už- nūs nog to laiko neužkenezia.
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
yaževo ant visu, pirma ant ku Demokratas isz pietų szalies
del Szlebes ant Rudens.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
nigu, o su tuomi ir visu kata mili loszti rola aristokrato ir
Andaroku, Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie
nori
parodyti
savo
galybe
ant
liku.
Sziuose
praeituose
sukyKiekvienas Lietnvfszkas Sztominkas
ISZ LIETUVISZKL
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
teipgi privalo užlaikyti visada musu
limuos, dvasiszkija visai in jo prasto darbininko. Nepaisant
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Į3??"PaB
mus
dirba
Lietuvaites.
KAIMELI!.
Sztoruose ant pardavimo, kad_musu
kius dalykus nesimaisze, su ar nigeris ar bieduas baltas
tautieczei reikalaudami galetujmsi122 W. Center Str.
tuomi nuo valdžios ingavo darbininkas žmogus turi tuos
pirkti ir
nereikalautu iszduoti
F — Per eksplozije gazo Tun
FIttstOIl, Pa. f Praeita daug užeitikejimo net ir kai aristokratus guodot. Už tai paveikslais parodanezeis visa Kanoze
piningus dovanai kokiems nors apga
Mahanov City, Pe
vikams
tose
apielinkese.
Sztominkai
Kristaus su didžiauseis miestais ant
nel Ridge kasiklosia likosi panedeli 9 diena Septemberio
raszykite pareikalaudami mus gyduo
kurios religiszkos liuosybes ku pietų kraszte darbininko mo svieto; kas prisius $3 apturėsTeleskoles,
nes
geras
uždarbis;
parduokyte
kaišei apdegintais Juozas Vai- likos pažeistas kasikloje per
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
rios po lenkmeczio aptol jau kestis yra mažesne negu kituo Iia ir szimta paveikslu, Teleskopas Polithania State Bank
cziekauckas ir Kazis Sinke- nupuolimą anglies, senas gy
abai
yra
naudinga
turėt
kožnam
na

kurias mes gvarautuojame.
Cor. 22d. & Carson Sts.
katalikai neturėjo. Taigi anot se krasztuose amerike. Ir tai me, Sztomikam, agentam ir perlioviczius. Abudu likos nuga ventojas Vincas Lukoszeviczia
Egiutero No.l............................... 25c.
S. S. Pittsburgh, Pa.
maskolių priežodžio iszeina — da ne viskas, fenais žmones rem parduodu visokius tavorus labai
Egiutero No.2................................50c.
bentais in Athlando ligonbu- 49 metu senumo ženotas žmo
Vienintele
lietuviszka
Banka,
uždėta
per
pigei.
Keikalaukitie
viską
pas
tikra
Zmijecznik
............ 25c., 50c. ir $1.00.
“Itsze budesz, dalsze jedesz.'' turi teip balsuoti kaip tie aris lietuvi o gausitie teisingus tavorus. paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Gumbo Laszai............................... 35c.
ti.
gus. Nelaimingas žmogus teip
Valdžios.
Priimam
pinigus
suezedinimui
tokratai
liepe,
jaigu
ne
tai
tu

Meszkos
Most
is.............................. 25c.
Gavusi gi dvasiszkija sziek
Prisuskite savo adresa ir 2c. Marke o pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
Trejanka......................................... 25c.
— Neužmirszkyte, jog sze sunkiai likos pažeistas kad in tiek liuosybes, tisze būti nenu ri neeztis kitur arba but nu- gausite mano Kataloga.
pinigus mokam *l-ta procentą, pnskaitant
Linimentas vaikams..................... 25c.
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c
nedelia pasibaigė laikas ne- ketvirta diena mirė. Nabasz rimsta, sztai ir paliepia vysku žudintu. Sztai kaip demokra
didis svieto, greit ir pigei, parduodam
Liepiu Balsa m as ......................... 25c.
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
sziojimo szaudyniu skrybėlių. ninkas paliko paczia ir 9 vai pas Kauno Girtautas savo ku tai elgeei. Jiu kandidatas WilAnty-Lakson del vaiku.............. 25c.
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
Jago nenorite aplaikyt sarma kus Laidotuves kūno atsibuvo nigams kad dalyvautu atstovu sonas paeina isz pietų kraszto,
visokios ruszies ncjentalnus Dokumentus ir
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
vedam provas senam krajui. Rejentelna
W.
TRASK
A
VOKAS
Vanduo nuo Akiu......................... 25c.
tos, tai nepasirodykite su Panedelio ryta.
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara
Ūgniatraukis.................................. 25c.
rinkimuose del katalikystes la jisai gymes West Virginijoj.
Pirmutiniu Llttucistk*?
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
Skilvio Laszai............................... 25c.
sziaudinem.
Demokratai pietų daliję yra
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
GRABORIUS
Hazleton, Fa — Praejta bo, o tuomi tarpu maskoliai
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad
Kruvinosios............................... 75c.
— Stasis Bagdonas, apsu
tuos nuomones kad prastas
jau
sznairuoja
kad
prie
kata

viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
sereda praėjo pro czionais bai
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu?
darbininkas privalo tokiu ir
dintas už insilaužima in narna
liku
būriai
vėl
gryszta
pravos

Gyd.
del nemalimo Pilvo........... 50c.
si viesulą su lietum, perkūniję
Lakioj* Kiin'vi NwaUvwia.
PmmbiI siunezant paezedumui in Banka, arba siųst
Mikeliai apstalxlymui Galvos
ant 2 metu pabėgo isz Pottslikti ir klausyt ju paliepimus, StyflrtniM
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
lavu
seniaus
panevale
užrasztu
ir
Ve£iratta
de!
skaudėjimo
..................................10c.
ir žaibais. Perkūnas trenke in
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe»
Krcurto
Utt.
Laszai nuo Dantų...................... 10c.
villes kalėjimo Nedėlios ryta.
balsuoti kaip jie nori ba jaigu VWta atiloki*
Expreso Money Orderi.
L*
ir puikiau*daugeli vietų o teip-gi patai unijotu in pravoslavija ir tame
Most is nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų..................................
25c.
— Andrius Lakickas ir kon kė in Szv. Stanislovo bažny- klausime jau maskoliai atsilie to nepadarys tai teip jiam da- fa vina Din-oii reikalrtj. krafpkiuM p*
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papaulo............ .....15c.
traktoris Szwartzas aplaike ži cze, kurie inejo in bažnytini pė su skundu ant katalikiszku eina kad žmogus turi isz fe 528 W. Centre St.
(litRUSISZKA —AMEKIKON1SKA — LINIJA.
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
nais bėgti arba būti nužudintu.
.
7 PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREK'KIAUSI GARLA1VAInia isz Pittstono kad jiu uosz- skiepą, iezverte bonkas aukez- kunigu net Vatikanan.
Plauku apsaugotojas.................... 50c.
Garlaivai iszeina kas dvi mdelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu nerstojimu.
Muilas del Plauku....................... 10c.
PUIKI GARI.AIVAI: CZAR — KURSK — RUSSIA
yis Vincas Lukoszeviczia likos tienykae ir vela iszleke per Iszlindusi dvasiszkija politi Czia parodysim viena fak
In Rotterdama 8J)ienaa. In Llbawa 11 Dienu. | G„|o|val |ezplfl ( Czar. 21 Rupee. (Sept)
Milteliai nuo Kepenų...................35c.
id/. New Yorko
-L Spalio (Oct.)
Rožes Balsamas................... ......... 25c.
kos laukuosna, turės krypti tą. Praeita meta in South Ca
18
mainose pažeistas ir kad Pet- langa. Bledes mažai padare.
Kinder Bakamas................ ......... 25c.
-------- ------••i ApJp dauginus daeizinoeite pae mueo agentne arba
Bobriaus Laszai................ ......... 60c.
A. E. JOHNSON & CO., (General Panenger Agti.) 27 Broadway, New York, N.Y.
nyczios ryta nog žaiduliu mi — Nežine del ko Hazleto- priesz savo saužine t. y. nors rolina valstija pr.buvo tik 216
Szvelninlojas........................ ......... 35c.
Kraujo valytojas........................ $2.00.
re. Nabaszninkas Malianojuje nieczei teip užsnūdo ir nuleido maskoliszkos valdžios neap- emigrantu, in Mississippi vals
Nervu Ramintojas.................... $1.00,
turėjo daugybe pažinstamu rankas parapiniuose veikaluo kenczia, bet bus maskolių biu tija tik 832. Per ta meta pri
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................. $1.25.
Apie daugiaus skaitikite žinia se. O gal neturi giaro dvasiez- rokratijos paremeja, nes kai buvo 87S,587 emigrantu m Lietuviszka Agentūra
PUiKUSTAVORAS^
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
amerika.
Dabar
isz
to
skaitriems
pritart
bijosis.
Parėmi

Pamada
Plaukams........................ 25c.
Kiekvienas tuos žodžius isztars
isz Pittstono.
ko vadovo.
in Lietuva ir atgal, Teipgi siuneziu
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
laus
New
Yorko
valstijoje
pa

mas
biurokratijos,
sukels
pasiparagavęs
musu
gerimes.
ParaiGyduoles
nuo Riemens....... ..........50c.
piningus
už
žemiause
preke
ir
greitai
— Kas kart mažiau buna
Vengriszkas Taisytojas Usu~... .15c.
ne vienos dienos nelaikau pas save
siliko
260,278.
Pennsylvanitraukit o persitikrinsite.
sziauszejima
kairiųjų
ir,
sau

Minersville,
Pa
—
Kokia
Inkstu
Vaistas
.............. 26c. ir $1.00.
riksmu ir girtu žmonių po pė
piningu paskirtu siuntimui,
Mes parduodame Rugini sznapsa
Akines Dulkeles............................ 26c.
joje 114,922. Massachusetts svetimu
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
dei. O gal susipras žmonis ir tai kvaili lietuviszka moterele, gok Diev kokiam sukylimui
Gyd.
nuo
uždegimo
Dantų arba
po $2, $2.50, $3 $3.50 ir aukszabelnai skausmo ir skarbūtis $1.25.
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
cziau lig $S už galona. Turime
gaus nors karta protą pralei- nutarė iezpiszkyt su szeszeis atsinaujinus, skundžiai gali at 70,811. Ohio 35,719. Emi atsilankitie
Gyd. nno Parku ir Niežu........ $2.00.
arba atsiszauktie per
partraukta tiesog isz Rosijos
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00,
dynet kruvinai uždirbtus ska vaikais ir numiletinu burdin- siliept ant dvasiszkijos kailio grantai nukelavo in republi- laiszka su minėtais reikalais.
Ruskos arielkos po $1.50 kvorta.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
konines
valstijas.
Kodėl?
Už
teip,
kaip
atsiliepe
1792
m.
gierium
in
platu
svietą.
Pribu

tikus.
Su godone
Atsiųskite adresa o gausite kataloga.
vę in Pottsville nusidavė ant kada už tokia pat katalikiezka tai kad republikoninese vals— Szia nedelia pripuola
Fr. Strawlnskis, 1807 Carson St; riu.burgh,p..
nauda vyskupai Kossakowskie tijuose yra geresnis buvimas Viktoras Lapinskas
Koliekos ir Sužiestiejai
czvertis meto. Pasninkas Sere- Redingo stoties kur lauke ant Inflanto, vyskupas Massalskis
G01 W. Mahanoy Avė.
negu demokratiszkuose. Redoj, Petnyczioj ir Subatoj. atejnanczio trūkio. Vyras da- Vilniaus, Skarszewskis Chel- publikonai su visais apsieina
Skaitykit!!
Mahanoy City, Pa.
girdes apie pabėgima pacziu- mo ir da keli del labo katali
Drabininkams yra duota disligiai,
demokratai
ne.
Valsti

les, davai vytis ir pribuvo in kystes pasirasze ant traktato
Asz esu Lietuviszkas Advokatas
pensija Seredoj ir Subatoj.
priimu Provas isz Visu Krasztu už
Pottsville jeszkoti. Su pagial Katarinos pasiuntinui Siewier- jose kur demokratai turi vyr— Ketvergo vakare atsibus ba palicijos surado pacziule ir sowui, kad Lenkija padalyt ežiu, fenais darbininkai "yra
Didele knyga api 1300 puslapi!
Mainose
Visos 6 dalis drueziai ir pu i kei
BANKING TRUST COMPANY
didelis balius Lenku A.A Klo nusidavė ant atlaidų pas skva- tarp trijų areliu. Katarina už pigiai apmokami, ir jaigu
apdaryta. Kasztus nusiuntimo
Koliestias Fabrikouse
Ant Geležinkeliu arb*
mes apmokame. PREKE TIK $4
bo. Atsibus Boczkaucku salė jeri kur susitaikė: motere pri ta geradejistia prižadėjo ne Wilsonas butu iszrinktas tada
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Treinu.
W. D. Boczkowski-Co.
je. Grajis Jonso orkestrą.
Vartojau
Provas
už Koliestvas per
kliudyti
katalikyste
ne
bažny

MAHANOY CITY. PA.
teip pat butu visoj amerikoj.
žadėjo daugiau neapleist mileValstijos Kasijerius turi
daugeli metu. Szaukites pas mane
— In Lietuviszka aptieka mo (?) vyro o prielaidinis pri tinius turtus aiptol, bet pasi Jaigu norite mažiaus darbo
sudėtus Piningus Merchants
katrie esate sužeistais, busit kantanti,
Fanuos.
yra reikalingas vaikas mokan žadėjo atbūti kelione in Czens- ėmė sau gražiu mat budu ln- už mažesne mokeste tai bal
tukstanezius Provu vartojau, kurie
Banking
Trust
Co.,
Banke
isz
flanta, vaivadyste Minsko, paSkaityk czia ir persitikrink
buvo pražudė rankas ar kojas, prane*
tis gerai skaityt ir raszyt. Te takava už pakuta. Kada pa girenus, didesnis dali Voly- suokite už demokratu kandiMahanoy City, Fa. Jaigu yra
szu jogei žmones su didelėm koliekaip galima būti laimingu vi
gul tuojaus atsiszaukia.
stvom
galidesetkus tukstanezio
cziule iszejo isz skvajeriaus niaus, Pedale ir Ukrajina t. y. data Wilsona, jaigu nori ma sam gyvenime. Asz parduodu
atsargi Banka del Valstijos, tai
iszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
tyt kad visi turėtu gerus dar
teip inirszo ant savo “diedo” 4 000 keturkampiu miliu.
yra
ir
del
jus
invales
gera
už Kelis desetkus dorielu sumulkina.
žeme Lietuviu kolonijoje, kur
Pamėtė piningus.
Vyskupo Kissakowskio pa- bus už geriausias mokestis tai
jog jai perszkadijo meilinga
Banka.
Szitas
Banka
moka
Apznaiminu
Lietuvius kad Kompanes
dar yra ne mažai Lietuviu ap
Ilirsza Gancgebrochen vie balada, jog pradėjo jam pisz- milija, tai buvo didi agentai duokite savo baisa už Tafta.
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
procentą
ant
sudėtus
Piningus.
sigyvenę. Czia randasi puikus
save apsigarsitu ir jus Provas priimta
na gražia diena ateina pas po- kyt in žandus už ka gavosi in naudai Katarinos su SiewierDirektoriai yra gerai
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas
krasztas, derlinga žeme. Van
sowu.
licista ir klausia:
Pirma
Kurtu
Brooklync
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
žinomi
ir
atsakanti
miesto
koza. Ant rytojaus pacziule
dens
invales
isz
upeliu
ir
eže

Su tokiu tai darbu pasirodė,
— Iszekaicziau laikrasztynegali.
Rodą uždyka duodu ant
biznieriai. Skolina piningus
prižadėjo pataisa ir su vyru ir kad tie vyskupai ir keletas ki Krutanti paveikslai, Klum ru. Kas nori pirkti žemes atprisiuntimo markes.
Paszykit pai
je, kad yra atrastas parkma gyvu tavoru iszkeliavo in Park
pakojis,
Noriu
miego,
Sukti
ant lengviausiu iszligu.
Advokatą Jankaus, po szuom adreso!
tu buvo szalies pardavikai už
netas (portmone) su daugybe Place kur vyras aplaike dar ka juos lenkai pasigavę pako nis, Aguonėlė ir kiti. Pirmu siszaukite tuojaus ba kita meta
...DIREKTORIAI...
bus daug brangesne. Kas D.M.Graham, Prezidentas. C.L.Adam, Vice-Prezidentas. D.F.Guinan, Kasijerius.
B. S.YANKAUS J
pinigu, niu, tas perkmanetas bą.
rė. Tai ir dvasiszkijos politi tinis vakarėlis lietuviu istori
M. Gavula.
A. Daniszcwiczia.
W. Rynkiewiczia.
Cresskill, N. J.
mano, asz jam per szabas pakavimas!.. Paliepimas vysku joje, kur bus rodami lietuvisz- pirks žemes sugražiname pi
W. J. Miles.
L. Eckert,
J. Hornsby.
po kunigams dalyvaut politi ki krutanti paveikslai. Apricz ningus už kelia. Apie dau
mecziau ir dabar atėjau jam
Lietuviszkas Agentas
koje, invelia kunigus in verpe to bus daineles ir deklemaci- giaus raszykite ant adreso:
Pamislino.
atsiimtum.
Jaigu kada busite
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
J J1 ET r VISZ K A sp (>T< M. Ii A r I - T A S
Crystal Lake Farm,
— Gerai, Hirszuti, asz jin — Ar žinai kumute, praei tą gana nesmagu, kad tie visa- jos, po perstatymui prasidės
PHILADELPHIA, PA.
pusiszkai nežinos ka daryt.
(ZZ
°l)
Wellston, Mich.
Tai užeikite in
tau atiduosiu, tik pirma pasa ta nakti ne buvo mano diedo
szokiai.
Szitas
vakaras
atsibus
M.
VARZINSKAS
Faktai po no e: Dabar nese
OTELI
205 E. Centro St., Mahanoy City. Į^ IETUVISZKA
kyk man, kaip tas tavo port- namieje ir vagis insigavo per niai buvusiuose sukylimuose Subatoj 21 Septemberio Tau
Puikei
ir
pigei
nutraukė
visokes
monetas iszveizi.
langa in stuba.
Seinų decezijos administrato tiezkam name, 101-103 Grand
JUOZAS
OK1NSKAS
Fotografijas. Padaro didelus Foto
(l.OCN ĮNINKĄS)
— Ui, gevalt! kaip asz gali
— Ir tu kumute persigan- rius Antanaviczius iszdave ap- St. Brooklyne. Sale atsidarys
grafijas isz mažių ir indeda in reimus.
Parduoda Szipkortes antgeriausia
pasakytum kaip iszroda, kad dai labai? Kur tau buvo tam linkraszti kunigams, kuriuo- 7-ad vakare, Perstatim as pra
Indeda Fotografijas in Špilkas, N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets. linijų in ir isz Lietuvos. Siuncria
Kompasas ir 1.1. Puikei nutraukineja Ten busite aveitingai priimti. Gausite Piningus in Visas Dalis Svieto greita!
asz su savo parkmanetas kartu
mi pritariant valdžiai turėjo sidės 8.15 ad. Inžanga tik 25^
Post Karczius. Parduoda Reimas ir 1.1 pavalgyti ir galima pernakvoti.
pigiai ir teisingai.
Raszikite pai
ir gaivu pamecziau, ui, vai! su, tai asz mielinau,f jog ma- isz ambono skaityt žmonėms
mane o gausite teisinga atšakiu?*
niszkis parėjo no kaezriu, tai — “Kas Dievo tai yra Dievui, Eikyte visi o nesigailesites.
Asz nieko neatmenu.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
■
n I * n
Niirzedlmo Ir Piidvlgnblnlmo
■
■
('9Z oi)
— Na, tai asz tau padėsiu kaip ezokau opsac ant vagio kas ciesoriaus ta yra ciesoriui _____________
Valgomu Tavoru ir Buožėm*
tai
kad
nebutu
atsipraszee,
buir t. t.” Mariampoles Marijo
atsiminti: pasakyk man, ar
Užprnszom visos Moteris kurios geidže
Pnrsiduoda suimtas.
Fr.
Petraitis - Clymer,Pa.
Miestas Gary nesenei prasidėjo tik 5 metai ir jau smarkei pradėjo
portmonetas buvo isz juodos tau sudirbus gerai, jog ne už- nu jenerolas V. Senkus palie Puikus Salunas New Phila pasilikt ‘‘Sveikos ir Drūtos’’ pilnos givybes
nugtie kur ir tavo Loto Preke sikiu užaugsiu trigubus pinigus.
ir
moteriszkumo,
kaip
tai
kitados
buvo
jau

verszio odos.
pė
eit
skaityt
isz
Ambono
vymirsztu kol gyvas bus.
Miestas Gary yra gereuse vieta gyvenimui darbui ir bizniu. Nes
karams, bet tie žinodami kuo delphijoj, Pa. ant Valley uly- nintoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka ten
— Teip, tikrai isz juodos
budavoja Dldžiausis IllilžilliszkliS Fabrikus ka randasi ant
del kitu moterių kurios ir kentėjo
mi tas kvepia, atsisakė tai pat czios arti krutaneziu paveiks padarėm
verszio odos.
visos
pasaulės. Ifz kitu miestu krausto visokias Fabrikas in miestą
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi
lu
sales.
Ateiszaukite
pas.
S if
Ant
pardavimo
sai
senelis
kun.
Senkus
užlipęs
Gary,
Indiana. Nes ten yra geriausi trūktai geležinkeliu ir vande
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk
— Ar turi penkis pinigams
K=2:
niu del parvežimo ir iszvežinio visokiu tavoru Fabrikams.
Juozą Sabol.
Puikus sakinas Malianojuje ambonon skaitė ir, pasijuto
be jokios abejones.
skyrius?
Tokie dalikai yra per svarbus ant atydeDabar mes parduodam Lotus arti tu dideliu Fabriku, visai pigei
kad popiergalei (gerai kad ne
ant
kampo
Center
ir
Catawissa
Box
117.
— Je, penkis skyrius.
jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte
kuriu kita meta vėl už dvigubus pinigus nepirksite. Lotai po $8(X)
ulycziu. Salunas nepriguli akmenai) apie galva szvilpia,
New Philadelphia, Pa. geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gau ir aukszoziu, $50 inmoket o $10 ant menesio, teip kad kožnas darbi— Ar yra viename skyriuje prie jokio bravoro. Parsiduos iszgirdo szauksmus— “žanda
tumėte namie no savo daktaro.
nikas gal lengvai prasidėt sau prapete, idant nereiktu ramios kitam
(-81 o?)
laiszkas nuo kokio ten Mor- nebrangiai. Ateiszaukite pas. re szalin isz kozelnyczios ir t.
mokėti ant ateinanozios senatvės.
Kas pirks Lota tam visus
k š&
gensteino ir skaitlines nuo Leit. gerai kad žmogus spėjo paskeliones kasztus atgražinam. Del platesniu žinių kreipkitės
A. Stremba.
Ant
pardavimo.
bos ?
158 So. Washington St.,
ypatiszkai arba ptr laiszka ant žeminus parodyto adreso:
prust.
801 W. Center St.
Puikus namai ant 4 familiWilkes-Barre, Pa.
— Ai ve, kaip ponas palic___ Iszradlmas
I
7 nl a 0 O
GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENTS
Taigi tokiais paliepimais
Naujas
( Šio))
Mahanoy City, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama
ju.
Lotas
70
per
75
pėdu,
ant
monas gerai vardus inspejai,
JOSi ZcCftuf&uOi ('"'^1817S.Union St;Chicago, 1’11. Apraszima siunezia dykai
ir
susiraszoma.
kisztis kunigams in politika,
Kaip galima apsaugoti no lif|u ir pats
Parsiduoda Farma.
teip tikrai.
dvasiszkos vyriausybes reik sa Lafayette ulyezios Tamaqua,
Visi Skaitykite
iszsigydyti be daktaro visokias ligas.
Puiki
farma
Roaring
Creek,
— O pinigu jame 1,580 do
kyt suszlubuoja. Geros vales Pa. Parsiduos už 20 procento
-Utah
MBA
IRmWBAmiS
Plauku puolimą ir užsiaaginima,
12 miliu nog Shenandoah, turi žmones, ir pati dvasiszkija, ge mažiaus vertes. Szitie namai
leriu?
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas
80
akieriu
20
akieriu
girrios,
eis
daug
brangin
in
trumpa
rai
žino
kad
kunigu
prideryste
U—turiu dideli agentūra ir kontora bankini
— Teisingai 1,580 doleriu!
Vienas Isz Juokingiausiu Lalkraszczlu.
ir kitas panaszias ligas.
teipgi 150 obuoliu medžiu vien
vp
savo l°cnam nftme vertes $12,000,00
ui, kur tas mano galvas dingo, obuolei atnesza $500 ant meto. dabot bažnyczia, ir altorių o laika. Randasi ne pertoli nau
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir Nekuriama apgavejams daktarams
Viską tarkuoja kaip krienus.
ne kokia politika, bet kur ju pirktu lotu del Lietuviezkad tiek piniges pamestum!
greieziausiu laivu. Siunoziu piningus in inmokate po keletą desetku doleriu
Gera stuba ir didelis tvartas tau... Maskoliszka valdžia gal
Už Doleri per visa meta.
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus už neiszgydima. Naudokytes greitai
Siusk sziandien.
— Na, tai gerai, Hirszeli, Parsiduos neperbrangiai arba tycziomis davusi katalikiszkai kos bažnyczios. Ateiszaukite
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus isz szitos progos. Raszykite tuojaus
tuojaus
ant
adreso:
(
m
o])
kaip toks portmonetas atsiras, atsiduos už namus. Ateiszauki dvasiszkijai biski liuosybes,
Kas prisius už lOc.Stempu gaus viena iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- ant adreso-pas Specialistus:
C. K. Young,
numeri dykai
Ądresas:
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti
tai tuojaus tau duosiu žinia, te arba raszykite ant adreso. daboja tik kaip elgsis, o priesz
318 Lafayette St.
ingai, žinos vėl ka padaryt.
Jos. Bendrick
dabar dar jo pas mus nėra.—
P. Narvydas į2®,§,r‘et marke ant atsakimo, Viską padarau kanoteisingiause, Ądresavokite sziteip:
Taraa/jua, Pa.
oį)
/r— Senas Kapsas.
A. J. KEYDOSZ1US,
202Troy5t. Dayton, Ohio. B’dway&So. 64h. Brwkl^ M
(y j )
Pottsville, Pa.
Ąr atsisveikins.
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