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KAS GIRDĖT?
Franas A. Munsey ižduototojas laikraszczio New York
Press kalba, jago Rooseveltas
ne bus iszrinktu prezidentu
Suv. Steitu tai praezys jo
ydant priymtu dinsta redak
toriaus su alga szimta tukstaneziu doleriu ant meto.—
Hei lietuviszki redaktorei!
Sit up and take notice!

U Sfieniinky
ii visada mim
Gyduole aro
įuo,
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uns non ipn?. SaonĖsbi
mimujpdoo

Julajaus menesije, Pennsylvanijos steite, pagal daneezima Sveikatos Bjnra, mire
9007 ypatos. Isz tu mire 1518
ypatos ant vyduriu, sukatu
748, vandenines ligos 450, vė
žio 441 o uždegimo plaucziu
48.

, 50c. ir lito.

Ponai biznieriai paskubinkyte prisiunst savo apgarsinus
in Jubilejini “Saules” kalendori ant 1913 meto. Neužilgio
baigsime spaudinti o po tam
bus u ž vėl ai talpyti apgarsini
mus.
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Miestas Klivelandas užlaiko
vienatynia miestiszka sale szokiu Suv. Steituose. Inžanga
in sale kasztuoje tik 3 centai.
Taja sale atydare tik tris me
nešei adga’os o jau miestas už
dirbo grino pelno 3,000 dole
riu.— Kaip girdėt tai visuose
miestuose uždės miestiszkas
szokyklas.
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Jaksonsville, Floridoi tūlas
najorkinis milijoniens Simo
nas Paddock in pyle in gazo
liną ezampano ir su pagialba
tojo maiszimo važiavo galvatrnkczeis. Gazoliną, apkrikeztinta szampanu truko, automobilus persiverte, bet ant ne
laimes tasai pasiutėlis iszliko
gyvu.

Najorkinesia ledaunycziose
randasi 4,000,000 svaru svies
to ir 120,000,000 dežu kiau
sziniu. Norints tokis milžiniezkas zopostis randasi o bet
prekes kyla in virezu. Tuzi
nas kiausziniu kasztuoje 55
centu, o sviestas teip pabran
go, jog hoteluose tik tada
naudoje sviesta kada sveczei
pareikalauje.

Keno tai szuo?—užklausė
tūlas czikaginis sudže pantaplinio vyro. Mano paczios!—
atsiliepe žmogelis. O kas yra
bosu namie? —Mano pati,
guodotinas
sūdžiau!—Jago
teip, tai vargsze ejki namon;
nenubausiu tave, nes matai,
jog ne tik ka esi jau nubaus
tas, nes esi tikru kankytiniu.—
Kiek panasziu vyru czionais
turime?
Tomis dienomis iszejo isz
spaudos puiki kninga po var
du: “Ben Hur” per Lew Wal
lace, istoriszka apysaka isz
Jėzaus Kristaus laiku. Sulie
tuvino Jonas Montvilla, 472
puslapei su daugybe paveiks
lais. Preke $1.75. Turiu ir
spauda “Kataliko,” 3249 S.
Morgan Str. Chicago, I’ll.
Už prisiuntima redakcijai
siunezeme aeziu.
Taja kninga kožnas krikszczionis privalo nusipirkt ir
perskaityt.

ENTERED AT THE MAHANOY CITY. PA. POST OFFICE
AS SECOND VLAS8 MAIL MATTER.

lintes žmogui, nieko neženkli
na. Dorybia brangesnia už
auksa!
Del vaiku mokslas yra rei
kalingas, kad užaugia nerei
kalautu sunkei dirbti, ba kaip
mokslą turės, visur tiks.
Turime ir tokiu fdozofu,
katrie net laikraszczius dalina
ant moksliszku ir nemoksiu zku ir norėdamas pasirodyti dydelei mokintu, nusiperka toki
laikraszti, kurio suvis nesu
pranta.
Rasztai del Lietuviu turi bū
ti pagal juju norą, — ne ant
kart užszokti ant menulio ir
Žvaigždžiu, tiktai nežimei pasikelineti augsztyn, ba: “Kas
staigai, tai negerai.

Kad jau nors karta palautu
tosios tasynes nekuriuosia pa
rapijose, tai butu emagiauses
gyvenimas Amerike. Tokie
sumiszimas gero neatnesza, tik
tai lietuviszkas vardas daug
nukeneze. Laikraszczei nežino
katra szali laikyti, ar žmonių
ar kuningu. Nekurie laikraezczei mėgsta kaltinti kuningus:
mes-gi nenorime in tokias mozonias kisztis, tegul sau žinosi.
Daug poteisybei nukentejome
o da ir dabar turime “milemus
prietelius” kurie mums neisztyki ir teip, mus myli kaip
“szuo ubaga”, bet ant to ne
paisome.
Turime ir geru prieteliu isz
lietuviezku kuningu, kurie bū
dami teisingais, gazieta “Sau
le” pagyria. Szendien gazieta
“Saule” yra populariszkiausiu
raeztu ir turtingiausia iždavysta, tai del* toJerjunt summos
fulmina montfs.
Mee vela būdami praezcziokeleie, del praszcziokeliu ga
zieta iždavinejame.
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Isz Rosijos Lietuvos
ISZ AMERIKOS
ir Lenkijos.
Vaiskus sergstižudintojus
Quincy, Ill. —Ant paliepi
mo gubernatoriaus likos isz
szauktas vaiskas ydant sergėtu
kalėjimą nuo inirszusios my
nios, kuri stengėsi ižgaut žudintoju Ray Phanehmidta ir
pakart.
Nebereikalo žmonis teip inirszo ant žudintojaus, kuris nu
žudė savo tęva, motyna, sesere
ir daraktorka kuri pas tėvus
radosi ydant aplaikyt ju tur
tą $50,000.

26 dingo eksplozijoi laivo
New York. — Prie doku
Standard Oil Co., Baycnne,
eksplodavojo laivas Dunhelme
su aliejum ir sudege 'lig van
deniui. Priek tam užsidegė ki
tas laivas Colona, kuris arti
stovėjo. Dvideszimts laivoriu
ir darbininku nesiranda o szeezis rado negyvus po Ugnei.
Bledes ugnis padare ant 100
tuketaneziu doleriu.

Sukaktuves baisos usnies.
Chicago. — Senesni gyven
toje!, ugnagesiai ir visi vaikai
mokslainesia apvaiksztynejo
41 — metines sukaktuves milžiniszkos ugnies 1871 mete ku
ri kone visa Chicagos miestą
sunaikyno, o vėliaus po tam,
Chicagos iszkylo isz pelenu da
dydesnis miestas, ne kaip buvo
priesz tai.

Dinamitieriai isznesze
kasiklas in padanges.

Springfield Ill,— Dvideezimts anglekasiu turėjo ste
buklinga iszsieaugojima nuo
smert, kada szaftas O’GaraKing kasikiu Green Ridge,
arti Springfieldo likos isznesztas su dinamitu in padanges.
Filozofije seno jaunikio. Kaltininku jeszko. Visi tieje
— Stonas moterystes del to ka dirbo ant naktinio szifto li
yra “szventu” kad turi tiek kos iezgabentais in virezu su
dydeliu ergeliu.
kankytiniu .
— Jago motere sau ka toki
payma in galva arba ant gal Katalikiszka priglauda
vos uždeda, tai daug vyrui
del vaiku.
kasztuoje.
Scranton, Pa.— Biskupas
— Sniegas turi borva ne- Uobanas stengėsi
surinkti
kaltytbes, o bet tiek kartu jau $100,000 mierije pastatyt ka
nupuolė.
talikiszka priglauda del vaiku
— Jago szuo szlubuoje o Whites Fairy, prie Susquehan
motere, verke, abiem nereike na upes arti czionais. Toje
tikėt.
priglaudoje talpinsią 200 vai
— Vyrai valdo svietu, o ku kuriuos mokys Krikszcziomoteres vyrais.
niszki Brolei. Lig ežiam laikui
— Mergynos yia brangi surinko jau 50 tuksztancziu
vaisei, nes kada per ilgai pa doleriu.
guli, trotina savo verte.
— Apsipacziavimas
yra
Ilga pravarde
grabu meiles, o pati vela kriFreeport, Ill. — Czionaitižiu ant grabu.
— Jago
apsipacziavimas niam sude atėjo tūlas greikas
yra grabu meiles, tai atsisky iszymti ukesiszkas popieros.
Kala jojo sudže užklausė kaip
rimas yra prisikėlimu.
vadinasi
tasai iszpalengvo
— Tvirtini Katriuk, jog
priesz mane nepabueziavai jo isztare: Maksimilijone Parkio vyro? — Teip, galu ant patheodorekuwomdropolis, Su
prisiegt! Tik vyrai mane bu- dže isžgirdes toke pravarde
net gylei atsiduso o žmogelis
cziavo..........
po kelis kartus turėjo hz tart
Balius!
pravarde ydant galėtu paraszyt
Parengė dideli balių drau Ant palo sudže davė rodą
gyste, szv. Petro isz Union ydant sutrumpintu pravarde
City ir Naugatuck, Conn. H9 ant Papatheodor arba Papa.
d. October (Spalio) ant Linden
Park, Balius prasidės 7:30 po
piet ir traukeis lig vėlybai
Trumpi Telegramai.
nakezei, ir bus paskirta 5 dol.
ant iszlaimejimo.
§ Madrid, Iszpanije. — SuUžpraszo visus lietuvius ir virezum 7000 darbininku ant
lietuvaites ant to puikaus pasi geležkeliu sustojo dirbti. Strai
linksminimo.
kas platinasi po visa sklypą.
Muzikantai net isz Grand Ra
§ Norristown, Pa. — Per
pids Mich.
Inžanga 15^.
sueimuszima dvieju karuku li
Kvieczia Komitetas.
kos vienas pasažieris užrnusztas
o 21 sužeido.
Ant pardavimo.

Visi szauke apszvietos! apezvietos reikia! Yra tai tuszti
klausimai. Su apszvieta reikė
tų pasijauti, del suaugusiu nė
ra kada mielinti apie apszvieta, tiktai yra reikalinga dory
be, paczedumas ir blaivumas.
Parsiduoda namai po No.
§ Meksiko City. — PasikeTada tik Lietuvei apeiezviee, 532 ir 534 W. Pine St. Atsi- leliai Zapatistai užmueze dvikada girtuokliavimo iszeižades. szaukite in Parmley Sztora deszimts kareiviu ir privatisz
Apszvieta be dorybes prigu- 238 W. Center St.
( j q) ku ypatų arti Toluca.

Naujas kariszkas laivas “New Yorke

RYGA.

Kalėjimo statistika.
Rygos laikiniame katorgos
kalėjime dabar yra iszviso
1516 kaliniu: 190 rotininku,
800 katorgininku, 266 kalinesmoters 260 kaliniu ligoniai.
Kitoniszki nusidėjėliai dabar
visi pargabenti in gubernijos
arba in termino kalėjimus.

Smukliu statistika
Isz Rygos miesto valdybos
projekto (sumanymo) apie
traktierių mokesezio padalinima matoma, jog Rygoje yra:
4 teatro ir cirko bufetai, 30
klubu ir draugijų bufetai, 188
restauracijų ir vieszbucziu bu
fetai, 104 aludes su daleidimu
parduoti sziltus valgius ir 364
aludes — su szaltais valgiais.
Iszviso beveik yra apie 700 to
kiu vietų, kur buna prekiau
jama su svaiginaneziais gėra
lais. Taigi iszeina taip, kad
ant 650 gyventoju, neskiriant
vaikus ir moterie, yra viena su
svaiginaneziais gėralais pre
kiavimo vieta.

Baisi žmogžudyste.

tai žiedai — uogos toliau,
jog ežia, tiesa pasakius, ir
nėra nieko nepaprasto Svar
biausia role loszia szulinys.
Sunku ir prilinsti. Visi su invairiausiais indais skubiu prie
to “eleksiro”. Pas ezulini stovi
moterele, kuri nespėja semti
to brangio skystimėlio, Van
duo stebėtinai geras! Sumeisztas baltas, nevisur ir pelkeje
tokio rasi! O žiūrėk, kaip žmo
nes stiprina savo nuodėminga
kuna: vieni geria, kiti “mazgo
ja ligas” (paneles, žinoma, su
tuo tikslu, kad veidas butu
baltesnis, gražesnis). Priėjės
prie szulinio būtinai papraszyk
vandens, jei nenori pasirodyti
“sziaudu kataliku”, o in tokius
ežia kreivai žiuriama. Pamatęs
viską ta užsimirezti žmogus,
kad gyveni XX amžiuje, nes
viskas ežia primena tolimus,
tolimus senuosius laikus...

Nevienam gal bus žingeidu
isz girat “Librdos” istorija. Ji
trumpa. Kokiai ten poniai,
Prancūzijoje prisisapnavo, kad
reikia pagriebti ta vieta. Pama
nyk tik sau: nekaltai poniai
kur ten Prancūzijoje prisisap
Prasidėjo dirbti Sep. 11 praejta meta 10 liko užbaigtas
navo ta visu užmirszta vietele!
pabaigoje Oktoberio menesije szi met. Bus tai vienas isz
Na, ka ar ne stebuklai?!!
geriausiu kariszku laivu ant svieto kuris kasztuos Suv. Šlei
fams $0,500,000. Laivas “New York” turės 573 pėdas ilgio.
Kiti vėl pasakoja kad pie
Tures deszimts 14 coliniu armotu. Paveikslai parodo dirbimą menei ne suvis normaliszko
laivo ir dali Brooklyn Navy Yard.
(sveiko) proto pasirodžiusi szv.
panele dienos viduje. Žodžiui,
paprastas ir senas, kaip pasau
lis, apsireiszkimas stebuklu
—
“iszrinktieji” nakti prisisap
LSzakiai.
Kare ant giaro prasidėjo
nuoja, nenormaliszku žmonių
Suv. gub. Tn vietine Szakiu
Balkannosia.
nesveiko proto vaidentuve'paKonstantinopolus.— Tur miestelio dviklese mokykla ta gamina juos dienos viduje ir
kiszki gyventojai kanecz spy po atkeltas lietuvys mokytojas viekas kuopuikiausiai!... Lin
resi ydant jokiu palengvinimu p. Dumczius, kuris mokina ir kiu “iszrinktiesiems” saldžiu
randas ne duotu Macedonie- lietuviszka kalba. Geriausio sapnu (tik nestebuklingu!), o
cziam nes pradeda kare ka- pasisekimo galima lenkėti nau nesveikiems — greicziau pa
jam mokytojui.
greicziause.
gyti...

Rugsėjo 12 diena, 8 vai. va
kare, Sadovmkovo gatves ties
No 21, paežiam vaikszcziojime
žmonių, vienas nepažinstamas
“kavalierius” prikibo prie gat
ves einanezios merginos ir eme
ja traukti in tamsu kampa:
merginai, pradėjus varžytis ir
neiti po jo reikalais — žveriszkasis “kavalierius1’ iszsitraukės isz savo paslapties koki
tai gelžgali-peili, staiga dure
minėtai merginai in kakla-kru
tine, kuri ant vietos parkrito
ir, mažai bekvepuojanezia,
kraujuos paskendusia, tapo
nugabenta in spasitelna. Ne
pažįstamas žmogžudys, po to
Senieji žypliai.
baisaus darbo, tuojau isznyko
Podgoritza.— Montenegrai
savo keliais....
Priežastie,
Sintautų
valscz. Suv. gub.
abejojama, jog kreiva ir ne- paėmė turkiszka forteca ant Į rugpjuczio 28 d. musu kaime
Detczicz
kalno.
Turku
vadas
vienstove meile. Sziurpu, gird
matydamas, jog ne gales in- susipesze pesztukai ir besižiant tokius atsitikimus....
peszant Rudaicziui padare 11
Knygų pramouijos instai veikti pasikelelui pasidavė su skylių galvoje. Atvežtas gy
visais kareiviais. Pasikelelei
gos Rygoje.
paėmė daugeli szuviu, parako dytojas jokios pagelbos negale
Pagal “Rižk. Misi.”, Rygo
ir ketures armotas. Pats ka jo suteikti, nes ir in smegenis
je iki liepos 1 d. buvo 29 tiratus Nikalojus davadžiojo indurta.
po-litografijos, 33 tipografipulku.
Stebuklai.
jos (spaustuves), 4 litografijos,
Viednius.— In czionais da4 szviesios spaustuves, 4 metaNežinau už ka Dievas taip
lografijos, 1 litografija spau- nesza, buk daugeli albaniszku numylėjo ta musu varginga
dinimui ant blekos, 1 instaiga kaimeliu likos sudegintais per Lietuva? Kiek ežia rasi ste
paiezymu padauginimui, 2 in- Turkus. Gyventojai pribuvo
staigos rankraszcziu padaugi in Scutari jeszkot priglaudos. buklingu vietų!... Visiems žino
mos. — Žemaicziu Kalvarija,
nimui, 5 litaru liejyklos, 8
kaueziuko sztempeliu dirbtu Bulgarije Serbije ir Grai- Szidlavas ir Vilnius. O stebuk
ves, 1 hektografu dirbtuve, 12 kije da ne ejna pėdoms Mon linguju vietų antro svarbumo,
rankiniu spaustuvių, 7 kioskai tenegro, tai yra iszszaukimo tai nesuskaitysi...
spausdiniu pardavinėjimui, 5 kares prieszais Turku. Nes in
Nepraeina ne vienu metu
gaidų sandeli, 4 gaidų biblio kėlės nedeles ir tieje sklypelei
kad kur nors nepasirodytu ste
tekos, 172 knygynai 11 skai
tyklų, 73 knygynu skaityklos, pristos prie Montenegro ir ka buklai. Na, pavyzdžiui, nors
37 draugijų skaityklos ir 10 riaus isz vien.
Plunges “Liuida”. Kad kas
kabinetu skaitymui.
butu ežia atsilankęs kelis me
Už giara piktu užsimokėjo tus tam atgal tai butu iszvydes
ATSAKYMAI Ragnitz, Galicije.— Darbi papraszcziausi regini: nedidelis
Prof. W. J. Chicago.— Ko ninkas Katzleris ejdamas per apaugės alksniais, kalnelis,
kie yra tamistoe tykelas tame giria, patemino kabanti ant priesz kalneli mažute lankyte,
tai jau galime isz pradžių su medžio pasikoreli. Katzleris vietoje seniau buvusio prūdo,
prasti. Geide augszcziausee(!!). inlipo in medi ir nupjovė vir ir daugiau nieko. . .
Bet kas dabar? Tiesiog ne
profesoriau (?) mus ižbandyt ve o pasikorelie puldamas suo gal tūlas dvasiszkas tave pri simueze nosi ir apdraskė, *bet tiki savo akims! Kalne stovi
kalbino. Sztai jago akyvos ži po kokiam laikui adgijo ir koplyczia — žemai iszkastas
szulinys, o žemeje padarytas
noti ir moki angliezkai skaity nuėjo namon.
ti tai apie “nemoraliszka ir gė Už keliu dienu Katzleris mažas kambarėlis szv. Panelei
dinga gyvenimą kuningu ant nudžiugo labai kada aplaike (Liurdai).
Ir kam ežia reikalingas, ro
Filipinų” isztyrinesi visa tei nuo sūdo paliepima ydant
sybe jago nusiunei praszima stotu paženklinta diena. Nu dosi, visas tas isztaisymas. ?
pas savo kongresmona ydant džiugo žmogelis, ba buvo to Atvyk in szv. Jono atlaidus
tau prisiunstu taji randaviszka sios nuomones kad jin apdo ir suprasi viską. Bet jei silpni
raparta po vardu “56-th Con vanos už iszgialbejima gyvas nervai, tai vercziau patariu
gress, 2-sd Session, Senate Do ties pasikoreliui.
neiti — neiszturesi! Isztikrucument No-190. Lands held
Nusistebėjo ne mažai kada ju tuomet puikus reginys! Žmo
for Ecclesiastical or Religious ižgirdo, buk likos paszauktas niu prisirenka daugybe. Ir ko
uses in the Philippine Islands, in suda ant teismo už sumuszi- kiu ežia nepamatysi: aklu raietc”. Tenais gerbemiauses pro ma pasikorelio.
Susirinkia szu, kurtu ir kt., visi kur tai
fesoriau isztyrinesi apie viską pradėjo isz to juoktis o sūdąs skubinasi stumdosi — vieni
pradedamas skaityti nuo pus po keliu valandų paluosavo traukia pas szv. Panele pralapio 47^ig 198 bet in “Saule” Katzleri. Tasai ejdamas na szyti sveikatos ir kitokiu “los
to netalpinsim. Tikymes, kad mon paszauke: “Prislegiu, ja- ku” na, žinoma, ir inmesti ke
busi užganadytas o atejteje ne go užtiktau visu girre pasiko- lias kapeikas in “karbunka,,
ergeliuok mus su tokeis kvai reliu, tai ne vieno ne nupjau ant tos “intencijos” kiti in
lais klausimais.
tai”
koplyczia pasimelsti. Bet vis

(SZ VISU SZALIU.

Akivos Žinios isz Lietuvos.

Neiszkencziu neparaszes dar
viena žmonių pasakojima. —
Gyvenęs kur tai klebonas Vie
na karta jis suvis prasiloszes
kortomis. Padėjimas, be abejo,
neperpuikus. Bet sztai netikė
ta, nelaukta pagelba nelaimin
gam klebonui. Ir kaip manote,
isz kur susilaukė ta pagelba?
Jus netikėsite — nuo žydelio-karczemninko! Bet jog ir
netokiu dalyku dedasi sziame
margame pasaulyje, o vienog nieko..
Dalykas tame. Arti karczemos augo didelis medis, tai
žydelis (o žydelis juk galva ne
bereikalo neszioja), ir patarė
inkelti in jin paveiksią ir ap
skelbti žmonėms, kad tai isz
nakties paveikslas pats savaimi stebuklingu budu atsiradęs.
Nutarta-padaryta. Prie pa
veikslo atsirado ir karbunka
pinigams. Žodžiu, dalykas pasi
taisė ir viskas pradėjo eiti, kaip
per sviesta... Klebones “aprū
pina” karbunka, o žydeli irgi
malnininkai neužmiražta: pa
simeldus reikia juk ineiti pasi
stiprinti. Karta vienas maldi
ninkas ir klausia žydelio:,,
Kam, girdi, pamaczyja tie ste
buklai?” — “Kam nemaczyjo,
bet dviem žmonėm labai pamaczyjo” (suprask klebonui
ir žydeliui), atsake tasai.

Gal ir Plunges “Liurda”
tokios pats vertes?...
Liūdna man darosi... Per
aszaras isz szirdies veržiasi
skausmo balsas: Jus, skaitytojiai, ar skaitytojos ir jusu pažistami, kurie instengsite supaturoti Plunges “Liurda” ir pa
siekti to gaivinanczio stebuk
lingo “eleksiro” ar kita kokia
“szventa vieta”, — nebmirsit...
o asz — mirsiu!!.

Dabartynei vaikai.
— Pasakykie Jonuk, ka tu
nori?— klausė motma savo
sūnelio.
— Tegul tėtulis pasako —
kalba Jonukas—asz žinau kad
tėvulis tokio paties noro kaip
ir asz.
Na, tai tu imk arkliuką —
sako tėvas — o Lizuke yms lė
lė.
— Asz ne noriu arkluko.
tetuk, tai del vaiku mažu, o
juk asz tuojaus pabaigus pen
kis metus, asz noriu ka man
dresnio.
— Tai paimk kningele su
abrozeleis, ar....
— Ne, ne, niekam ne tikia
tiejei abrozelei pas mus yra na
mieje daug gražesniu, žinai tė
tė tosios fotografijos.
— Tylėk, tai ne del tavęs.
Rinkis greicziau isz to ka ežia
matai.
— Asz noriu ka mandresnio Gal..
— Na ka tokio?
— Asz noriu ka tėtulis turi,
britva ir padarytus dantis.
— Kvailas esi vaike — tarė
tėvas susisarmatinias, nes visi
krome pradėjo juoktis.
— Tai tegul buna pipkute!
— O tu Lizuke, imkie lele
ar teip ?
— Ne, ne noriu—tarė dukriuke—tiktai gal su tuom viru
ku ka in Joną, musu burdingieri panaszus, tai nore bus
gražu kaip jis apie lele tupi
nės.
— O gal kita kokia lele?
— O ne, asz noriu ana.
— Vis tiek.
— O ne, mamele, žiūrėk,
ana panaszi in tave mažai turi
plauku, o ir tiejei pritaisyti,
teip kaip tavo.
— Lizuke!—paszauki abu
du tėvai eupykia ir susisarmatinia. Užmokėjo už pirkini ir
iszejo isz kromo.

Naminis daktaras.
Kokis tai Vokietys gydėsi
per deszimts metu pas visokius
daktarus, nes ne aplaike jo
kios pagelbos, nusidavė per
tai pas viena namini daktara.
Tasai padavęs ligoniui bonkute pripildinta kokiom tai gy
duolėm liepe ligoniui vuostyt.
— Ar geriau ponui?—už
klausė.
— Ne.
— Tai pavuostik da karta.
O dabar?
— Nieko ne jaucziu.
— Teip? na tai da karta
pavuostik o busi sveikas.
Vokietys pakratė su galva,
užklausė kiek yra kaltas už
gidyma.
— Szimta doleriu.
— Teip daug už tris kartus
pavuostimo!— szauke vokietis.
— Juk ponas atgavai savo
sveikata. Kada iszeisi ant oro,
pasijusi “all right”.
— Ar teip?— atsake Vo
kietis.
— Ar matai ponas taja bumaszka?
— Matau.
— Pavuostyk ponas.
— Ka ponas darai?
— Pavuostyk da karta.
— Pone, kas tai ženklina?
— Da karta pavuostyk po
nas.
g
— Ar ponas papaikai?
— Ar teip ? sako vokietys,
dabar iszejnu dadave paslėp
damas in kiszeniu bumaszka,
kada busiu lauke, bumaszka
rasis kiezeniuje pono. Gud
bajl
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cziulpe kruti pusgyves moti tai užaugsiu, eisiu, darban ir kės ir žmonėms laiszkue skai
nos, bet maisto rasti ten nega- tau, moeziut, uždirbsiu, Petry- tydavo ir raszydavo. Viena
Įėjo. Agota, paėmus ji nuo tis dažnai verkdavo, todėl ir karta jis tarė Agotai:
motinos, papenėjo sziltu pienu, mirė: tu, mama, neverk, tai — Man patinka racziaus
10 už 5c.
paskui paguldė ji ant lovos, pasveiksi! Asz tave vis mylė darbas; laiskite mane pas Jur
siu mamyte! ..
mažytis greitai užmigo.
guczio tęva to amato mokyties
— Ar sveika, ar gyva ? — Agota, nubraukus aszaras, Asz jau sutvirtejau, todėl kir
...PUIKUS RUK1MAS...
klausė ezeimininkas, namo pa karsztai pabueziavo Joniuką, vuku taszyti, rodos, pataikysiu
rėjės ir vieszne pamatęs: — kalbėdama: — Geras tu Jone Pramokęs amato, asz pinigu
Padaryti isz ge
jau seniai jus maeziau! Ka ra- li! Dede tuo grisz isz bažny- uždirbsiu ir jums už jusu auk
riausio
Turkiszko
szo tavasis? rasi daug turku czios, tai tau rietaini parnesz.. so szirdi atsimokėsiu; ir pats Seintluji kriksztynos atsibuvo,
maiszyto tabako
Ligone pradėjo sunkiai kvė duonos turėsiu ir jums nesigai
užmusze?!.
Daug sveteliu pribuvo,
— Manasis., manasis? — puoti: ji dabar nieko nejautė, lesiu, bet kaipo tikrus tėvus Gerymo visokio pargabeno,
idant užganedyt
i imamva žmona — jau dedu- nes baisus užimąs galvoje pasi> szelpsiu.
Kokio tik kas pareikalavo.
visus rūkytojus.
te, jie nebekariauje? —jau didino. Agota inpyle jai lasze Ir iszmoko Joniukas amato Gere ir uže už kudykio svei
nematysime jo daugiau!. Pe Ii vandens in sukepusias lupas. per pirmu du metu jis dirbo
kata,
Dviem dienom praslinkus, dovanai; paskui jau jam už Guzute, alų, vyną, ant ko kas
Puikus Satino Dovanai
reita sauvaite buvau valscziaus
kožnani
baksukije “Zira”
raeztineje. kur man virszaitis nelaimingoji naszle amžinu darba mokėjo. Biges septynio
turėjo akvata,
Cigaretuose. Galima isz
apskelbs, kad prie Plevnos li miegu užsnūdo.
lika metu, jis savo globėju pir Žinoma ir be dainavimo neap
ju padalyti labai puikes
Palaidojo Bauduliai velione, kioje jau puikiai dirbo veži
ko užmusztas dobilėlis mano
siėjo,
paduszkaites ir t. t.
vargdienėlis mano glob“jelie Joniuką gi geri žmones mylė mus Aplinkiniu kaimu žmo Isz pradžios po viena, sztai
mano. Kas mus maitis?! Kas jo kaipo savo tikra aunu, auk nes jo darba urnai pažino ir tik
ir visi staugti pradėjo.
Cicilikas in Brooklyna ant prakalbu pribuvo,
lėjo ji ir gero mokino. Savo tai jo darbo vežimus stengėsi ’ O szirdeles negiedalas,
nelaimėje szelpe?!.
Nes mažai ant sales žmonių ten buvo,
PARSIDUODA VISUR
Toliau jau ji kalbėti negalė vaiku jie neturėjo, nes visi mi pirkti.
Tiktai vilku staugymas,
Kalekta padare, mažai surinko,
jo nes aszaros jai smarkiai szir re.:
Agota ir jos vyras jau visai
P. LORILLARD COMPANY
Visokį balsai,
Tik tiek gavo, kiek turi rauko.
Jonelis buvo geras ir gudras paseno ir dirbti jau nebegale
di
suspaudė.
Ploni,
stori
ir
bosai
!
— Kur kitas cicilikas?
Pakabines kepure ir senąją vaikinas, jis dykas nepasede- jo; bet prie augintinio jiems Isztikro net visi kaimynai.
gunezia,
ezeimininkas nuplovė davo: tai skriedru tai durpiu labai gerai buvo, namie nepriBuvo supykia labai,
Czia gyveno Dievo žmones,
Miegoti negalėjo,
ežia taksiano aukso szirdis; bu rankas ir veidą: persižegnojo Agotai parneszdavo, tai Bau- stoko. Kariumenen Jono nepa
vo tai Antanas Baudulis ir jo visi sėdo prie vakarienes. Bau- daliui kame-nors patarnauda erne, nes jis isztrauke aukszta Net palicijei daneszti turėjo.
duliai ilgai gailestavo, kad vo vasarai atėjus. Agota su bileta. Pralobęs truputi, jis pa
Kiek randasi panasziu žmonių
Palicmonas pribuvo,
žmona Agota.
sziame laike?
Gusztaites stogas buvo sky žmonos vyras likos užmusztas. Joniuku eidavo bažuyczion ir etate nauja medine pirkia su Bet ir tai tvarkos ne buvo,
seklyczia kaminu ir Bzviesiaie
Agota pastate ant stalo bliu tankei jam kalbėdavo:
Boba isz stubos iszmete,
lėtas ir apaugės samanomis,
• Szaltas rudens vejas smar sienos apipuvusios, durie že da prabaltintos buizos ir padė — Papoteriausiva ir pade- langais. Lauka ir visa turtą se Tai kitokios rodos nemate;
kavosiva Dievui už jo malones, niai jau jam buvo užraeze.
kiai pute. Purvinu keliu ėjo mos. Dideleje priemenioje sto jo duonos.
Vysai Dykai Del Viru
Lauke, ar kokio žmogaus ne
nyki, ligota ir silpnai apsivil vėjo užrakintas kubilas; jame ‘— Seskie mano balandėlė, papraszysiva, kad Vieszpats ir
Pagalios Agota visai apsil
pamatys,
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru.
toliau mus sveikus laikytu, bet po; jau sunku jai buvo namus Katras pravardes pasakys,
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
kusi moteriszke; jos veidas pa- buvo sukrautas visas szeimi- ir valgyk! — tarė Agota.
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
melinaves nuo szalczio ir alkio, ninkes turtas. Szalia kubilo sto
tvarkoje laikyti, karve melžti,
— Paėmė keleive szaukszta ir už tėvu duszias melsimės!
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
Kožno dainoriaus,
ir kitus išmietimua,
negromulavima,
patrotitu
nes beveik tris dienas ji nieko vėjo girnos, pintines (kaszes)> kelis syk srebtelejo ir tarė, — Gerai, tetute! — ramiai skalbti, austi, verpti virti, to O ir paties gaspadoriaus.
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, tuma*
tizma,
gonorrhoea
arba
triperi,
naujai
įgautas
lygas,
atsakydavo Jonelis — tėtis ir ji del karta tarė Jonui:
nevalgiusi: jos bloga sveikata geldos (nekoezios) ir daug in- szaukszta padėjus:
Žmogų toki rado, katras visus
stricture ir vynas vyru lygas, gal būti išgidomas sava
mamute
ten,
pas
Dieva;
jie,
teip susilpnėjo, kad kiekvie vairiu inrankiu. Lubu priėmė
Pasijieszkok,
Jonuli,
eau
namuse
privatiškai,
slapta
ir
labai
pygjai.
— Negalų valgyt, bran
iždave,
Ta, dykai igauta knyga, pasakia jums kodėl jus
nas žingsnis ja neapsakomai nioje nebuvo: szalia girnų sto giausioji!. man negera, asz ne turbut, mato mus...
kur geros paczios o mums se
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
Palicmonas visus pas raita
krautuvė
žinios, katrus ture žinoti kožnas vedės arba
— Te’p, vaikeli jie mus ma niems maiežios ir pagelboe,
kankino. Ji nesze maža, ligo vėjo pakrypusios senos kope- sveika: galvoje baisiai ūžia!
padavė,
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
ta pirmu metu kūdikėli, kurs czios (liesvos), kuriomis gali Agota, pamaezius, kad ji vi to ir džiaugias, kad tu geras, nes jau asz neinstengiu visu
Ir buvo tas,
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
dažnai verke nes krūtyse suny ma buvo ant aukszto užlipti. sai bloga, paklojo jai ant dvie kad mus klausai.
darbu atlikti; jau rodos, ir
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta_. Nesiusk
Jog kožnas,
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’^adreaa ant
Baudulis
buvo
labai
darpszkusios, ligotos motinos negale
mirtis
artinasi.
...
ju
suolu
ir
liepe
gulti.
Mažes

žemiaus
paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.
Po
penkis
dolerius
užsimokėjo,
Pirkioje, ant paties vidurio
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
jo rasti sau maisto. Szalia mo- aslos, stovėjo kudmentas ant nis vaikutis greitai kvėpavo ir tus žmogus; par isztisa savo — Tegu tave, tetut, Dievas O bosas namo net dvideszimts1
DR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Fifth Avenue, Chicuo:
teriszkes greitais mažais žings keturiu kojų, lyg stalas: isz dažnai kosėjo, Jonukas, paval amžių jis sunkiai pas kitus sveika kuoilgiausiai laiko!—
Godotinas Tamlsta: Papal Taralstou prižadiejma, aS norlečjan
pad jo.
jopTamistaprislnstumei mau vysai dykai v6na jusu knygadel vyru.
neliais ženge kitas baltaplau virezaus jis buvo prikrautas gęs, saldžiai užmigo kitoj ker dirbo. Neturėdamas mokslo, tarė Jonas.— Tau sunku, to
<
#
*
jis vienok buvo labai doras dėl sau paezia ir tau padejejakis, ketvirtu metu vaikutis; molio, ant kurio liepsnojo ug tėj ant suolo..
Vardas...................... . ................ ......................... ...........................................
Pigus gaidys,
senas sudriskusis žiponelis ir nis: ties kudmentu lubose bu Sanvaitei praslinkus, mažy žmogus; negere svaiginaneziu marezia asz tuoj rasiu: man
O žmogus kvailys.
menka skylėta kepuraite ma vo padaryta keturkampe sky tie mirė: uždegimas plaucziu ji gėrimu ir niekuomet tabako patinka Jurguczio sesuo, Onu
Ilizletone sportas pirko gai
žai gynė jo sunykusi kuna nuo le —auksztinis, per kuri kėlėsi pabaigė: motina gi gulėjo ker neruke, nežinojo, kad gir- te, tad jeigu liepi vesti paezia,
dį už centu penkioleka,
^or.oRor.oj*.oB?ot»or»or.or.oRor.o8*,c lęoięoięonor.oBęotęojęoRoięoRoąoitoo
smarkaus vėjo. Kojos vaikelio durnai virszum ant aukszto. tėje: ji baisei sirgo: vargsze tuoklybe ir rūkymas neapsako tai tiktai ja vesiu, nes ji gerai
Ir in paliemonu rankas gaidys
buvo basos, purvinos; veidas Szalin aukeztinio ant balkio karsztine labai kankino: ji tan mai kenkia žmogaus sveikatai auklėta, ir jus senius mokes
K
patenka,
o
iszbale's. Jis laikėsi motinos buvo pririsztas vaszas (kriukis) kiai klejojo. Palaidojo mažyti. Vaikams mirus, jis dažnai juos gerbti.
K 233-235 W. CENTRE ST.
Ir kupeziu ir gaidi ir cypė o
MAHANOY CITY, PA.
K
drapanų ir gailiai ezauke: ant kurio kybojo krapas (puo Bauduliai stengėsi nelaiminga minėjo ir labai gailėjosi. Juo
Pusei metu praslinkus, Jo
pasodyno,
“Mama, mama, duonutes!....
du
su
Agota
dabar
visa
szirniukas
jau
turėjo
paezia.
Se

ja
žmona
iszgelbeti,
jie
parve

o
Netari uszas, Didžia use Lietu viszka
das) su vakariene.
Kupeziu bjaurei inklampino;
Man szalta!.... Kojas skau
Gusztaitej buvo daug durnu, žė isz miestelio gydytoja ir ku džia pamylėjo Jonuką ir žadė niai ja marezia vadino, o ji
Apie 15 dol. suvirsz užmo
o ir Siuntinio Piningu in visas dalis
da, mamyte!”... .
nuo kuriu ir lubos, ir sienos niga, bet liga vis labiau ir la jo jam darža ir pirkę už ra- labai, labai senukus gerbe ir
kėjo,
svieto, greieziause ir pigiause.
o
Vaikelio žodžiai lyg peiliu
szyti.
niekuomet ju neužrustino.
Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino. Iszduoda Dostovierno o
buvo pajuodusios ir aprūku biau ligone kankino.
Ir da daug sarmatos apturėjo.
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu Vo
vere nelaimingos motinds szir- sios. Prie sienų stovėjo du ilgu
Joniukas, paaugės, pradėjo
Karta jai tartum lengviau
Tai tau kakaiyku,
r
pristatau puikes szarfas, juostas, kepures karūnas, Špilkas ir t.
Jonas
dapirko
sau
nuo
kai

di: ji pati vos-ne-vos vilkosi...
mokytis
skaityti;
tame
padė

Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu,Piningus irt.t., raszykite
suolu, o kertije-senas stalas. pasidarė. Buvo tai nedeldienis
Pasakys ir del kitu,
myno
tris
margus
lauko
ir
o
ir jai kojas ir visus kaulus ne
o pas mane o aplaikysite teisinga atsakymą.
If
Ant vieno langelio stovėjo po Visu Sžventu. Baudulis bu jo jam Agota, kuri žiema,
Kad pigus gaidys,
*
o
apsakomai skaudėjo, galvoje kryželis ant kito apkritas vo bažnyczion iezejes, o Agota verpdama pakulas, mokino jo pasodino ant to lauko daug
Daug ergelio padarys.
vaisiaus
medžiu,
kriausziu,
uže, akyse tamsu darėsi. Sus
raides
in
žodžius
sudėti.
Atėjus
juodas szepetukas, padaryta liko namie ligones daboti. Die
*
*
*
tojo jin, nuszluoste nosi ir vei
pavasariui, aeztuonmetis Jone obuoliu, vyszniu, ir slyvų. Se
isz stumbiu szeriu. Prie duru na buvo graži, saulėta.
Danį
forte
veseile
atsibuvo.
dą verkianczio kūdikio, pabu— Jonuli! — tarė ligone — lis jau Miszu maldas skaityti niai mėgdavo sodelio daboti,
buvo didelis kanalys (peczius),
cziavo jin sukepusiomis lupo
mokėjo ir labai didžiavosi baž medelius szvariai laikyti, nuo Ant kuriuos ir nepraszyti pri
szalia jo plati lova, isz kurios Jonuli, vaikeli mano!..
buvo,
kirminu ir samanų juos nuva
mis ir tarė.
Atėjo vaikutis prie ligones nyczioje knyga laikydamas:
kysziojo sziaudai.
lyti. Keliems metams praslin Žinoma veseile lietuviszka,
— Neverk, Jonuli!.... duo
namie
jis
buvo
lipsznus
ir
sten
Seimininko nebuvo namie: pabueziavo ranka ir klausė:—
O ne kitatautiszka.
kus, Bodas puikiai žaliavo ir
nos neturime!.... Asz teipogi
jis dvare kūle, ir dar namo Ar tau, mama, geriau?... Tu gesi gerai daryti. Kelia kelei daugybe gražiu vaisiu ten
Dainavimo
buvo invales,
alkana, nes vakar ir sziandien
jau sveika? Petruti palaido viai parodyt, senuti nuo szunu
negrižo.
Jog net buvo girdėti miliu
noko. Szalia medžiu 20 avinevalgiau. Nuilsova. Jonuli!...
apginti,
silpnai
žmonai
naszta
— Tuoj grisz..—mane Ago jom... Kada grisz tėtis?...
kėlės,
1 u bieziu stovėjo, nes Jonas
Vakar per kiaura diena ejova
Agota, sėdėdama ant suolo paneszeti ir kitus gerus darbus
ta Bauduliene, gamindama
Vieni
stuboje,
kiti
ant por
ir
bitininkybes
iszmoko.
Tarp
pas dede in Klampabalius: ma
padaryti — Jonelis visuomet
vakariene-sztai jau saulute poteriavo: ji dažnai pasiklausežiu klykavo,
medžiu augo daug puikiu dar
neva, kad dede priglaus mus
buvo
pasiruoezes
jie
neapsako

visai žemai!.... Prisidirba davo ligones, ar jai ko netruks
Išeina kas Ketvergę, Chicago, Ill.
vargszus ir palaikys nors trum
mai drovėjosi nuskrausti arba žovių. Jono dvi karves iszrode Jog ka tik gargalo negavo.
yargezas, o mokestis koks ma ta... Paglamonejus vaikuczio
puikiai ir verszius nuo ju žmo Ten keli sportai dalyvavo,
pa laika, ligi pasveikcziau!....
gyvuli muszti, kankinti.
galva,
tarė:
žas: vos keturdeszimti (20 kap)
Bet laike mezlevos iszmest
Bet matei, vaikeli, kaip jis
Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for— Nemuszkie, dėduk, ark nes noriai pirkdavo.
gavo,
uždirba per diena.... Bet — Mamai bus geriaus, ji
j mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
mus priėmė!.... pavarė mus,
lio!
—
kalbėdavo
jis
—
nes
riausių raštininkų ir visuomet telpa visokių žinių iš Didžiopaskui kiek maldauti reikia, pasveiks, tėtis taipo-gi grisz
Karta, bedirbant Jonui ve Ant piktumo prie tvoros sus
paukszteli, sakydamas, kad
jo gyvenimas, ir beto labai sun
| sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir
tojo,
ligi kol dvarininkas malones isz kariumenes.
žimą, užėjo pas ji senas, silp
į abelnai iš viso pasviečio.
pas jin nėra ligonbuczio, kad
Ligone giliai atsidusus, tarė kus; todėl nevaryk ji, mylima- nas žmogus, jo drapanos buvo Klike ir kaip szunes lojo.
ta menka pelną užmokėti! Jau
“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Siauri
jam dykaduoniu nereikia, kad
maeis
!....
Neardykit,
broliu
nės Amerikos:
penki rubliai priguli, bet ne tylu balsu:
apdriekusios.... Tai buvo Jo Teip teip, ir kur sportelei
jis, tavo tėvui dali iszmokejes,
pribuna,
Metams $2D00, pusei metų $1.00
— Ar pasveiksiu, Dievas kai, lizdelio, nejudinkit mažu no dede, buvusis Klampabaliu
greitai juos gausime!
nieko nenorįs žinoti.... O
paukszteliu!.. — praszydavo
Kanadoj
ir Meksike:—
Tenais
jau
giaro
ne
buna.
tik
žino,
bet
tėtis
musu
isz
ka

Duris sugirgždėjo; inejo
ūkininkas, kuris kit kart ji
kiek jis mums iszmokejo, ba
Metams $3.00, pusei metų $1.50
*
*
♦
riumenes jau niekuomet ne jis piktu vaiku, matydamas, maža ir ligota motina laukan
vargdiene su kūdikiais.
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubeŽinčse viešpatystėse:
landėli ?!....
Du szimtu isz
Konetike, Podunkas,
— Tegul bus pagarbintas J. grisz vaikeli, dobilėli mano! kad jie paukszcziauti eidavo. iszvare. Jonas ji pažino, nes
Metams $3.©0, pusei metų $1.50
tokio didelio ūkio!....
Bet
Karta Joniukas pamate, kad
Tai linksmas miestukas,
kartais per atlaidus girta ma
K..! — tylioi pasakė vargsze. Negriez, Jonuli, globejelis mu
Užsirašyti “Kataliką” galima kiekviename laike.
ir tuos pinigus nevidonai pa
paleistuviai
vaikai
musze
pus

Tenais vis foniu atsiranda,
tydavo.
— Per amžių amžius!—atsa su, negrisz dirbejelis musu!...
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųėmė, kad tėvuką, kaipo atsar
Ten toli, turkijoi prie plev- gyvi szuni. Buvo tai margas,
Gere ir ne vienas gauna in R sti per pačto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške
ke szeimininke:— Ar gyva, ar
gos kareivi, pernai karen panykas (kudae) szunelis; jo vie — Ar tu pažisti mane, Jo
į ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip:
sprandą.
sveika, mano brangiausioji? nos likosi užmusztas, balandė
szauke; nevidonai ketino- už
na koja buvo sulauszta, de- nuli?!— paklausė atvykusia:—
Kur girtuoklauje,
Kaip laikosi tavo vaikeliai.... lis musu!
J. M. TANANEVICZ5A
pinigus tėvuką paliuosuoti,
Szaltas prakaitas apdengė szineji ausie kruvina. Nevido kit kart asz nesąžiningai tavo Ten musztynes nepasilauna,
O, kaip jie suszale!.. Sėskis
<
3249-53
S. Morgan St.,
Chicago, III.
bet paskui tėvuko neleido ir
nai, invije szuni balon, pradė motina ir tave maža laukan Tiek to, visur teip atsitinka,
brangioji, nes nuvargai ir pail jos balta, iezblyszkusia kakta,
! Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko" numerbant pažiūros veltui.
pinigu nesugražino.... Oi,
jo
ji
botagais
smarkiai
kapo

Ypatingai
kam
alutis
patinka.
isz savanamu iszetumiau, dabar
ji tartum, užmigo,7 tylėjo ir suq
sai, aguonėlė mano!.
varge mano!....
ti... Atsigulė bėdžius ant kran mane žmones už skolas isz na Vienas užsirasze in klubą
Sėdosi vargsze, giliai atidų kiai kvėpavo. Aszaras pasirodė
siutu,
Toliau nabage negalėjo kal
to balos ir kauke taip gailiai, mu iszstume, ir ant senatvės
so ir gailiai verkti pradėjo. Il jai tarp blakstenu. Po valan
bėti; gailestis jei gerkle sus
Kad
kriauezius
pigei
drabuži
kad
Joniukui
net
szirdi
skau
gai verke, negalėdama kalbėti. dėlei ji vėl kalbėjo: — Vals- dėjo. Bet nevidonai buvo kur turiu elgetauti.
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
pasiutu,
paudė , aszaros veidą suvilgė...
cziaus
raeztinej
man
pasakė,
knris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir
Mažytis pradėjo kosėti, o Jo
ti: ju szirdie it akmuo nejautė
Siutą
laimėjo,
—
Sėsk,
dede,
užvalgyk
Jonukas mažai suprasti galėjo,
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie
kad tėvukas liko južmusztas. nieko.
ka vargsze motina kalbėjo: jis nukas vėl szauke. “Mama,
Bet piningu neturėjo.
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir
pas mus ir atsilsėk— tarė—
Gavus
tokia
žinia,
gailiai
rau

duonos!..
”
— Ak, jus bedievia'i! — su paszelpsiu, kiek galėsiu; bet Tai vyreli mergyna iszpirko, moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalia
tik žinojo, kad dede negeras,
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
valgyt jiems nedave, ir jis gai
— Gerai, gerai, vaikeli!—at dojau, bet tau, Jonuli, sakyti szuko Jonelis — jus beezird- priimti tave ant visados man
Su nauju siutu apvilko,
Bankos P. V. 0BIECUNAS & (JO., parduoda
liai atkartojo;
siliepe szeimininke — asz duo nenorėjau vis džiuginau, kad žiai. Kam nelaiminga gyvuli sunku, nes ir mano globėjai,
ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
O gal už piningus, toji mer- Laivakortes
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
— Mama, duonos!., mamy siu tau riekute duonos ir pie- tėvuką matysi.
teip kankinat? Ar Dievo baus Bauduliai, jau labai seni ir
gyna,
kancelarije po vadovyste Karaliaus Varasziaus Notariuszo už
Ir vėl nutilo nelaimingoji, mes nesibijot ?!!
te pailsau!....
i»er Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
niuko.
Payms del saves taji vaikyna, tvirtinto
kitokiu Dokunientos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
mažas,
nykus raudonumas ap Su tokiais vaikais jie paga vos gyvi, o ir paczios tėvai pas
— Palauk, aszarele mano!—
Agota, pabueziavus kūdi
O
ka,
piningu
negaus,
tarė žmona—sztai už to kalne kius ir motina greitai nubėgo dengė jos veidą. Palaukus ji lios nei nesebraudavo; Joniu mane ant senatvės rengiasi Kad ir lig sudnai dienai lauks.
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
ateiti. Imk dede, nors penkis
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Fa
lio mažoj gusztaitej gyvena karves melžti, kuri isz lauko vėl kalbėjo: — Gyvensi varg- kas turėjo tik viena sėbrą, Jur
«
*
*
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO
Dievo žmones, su aukso szird- namo grižo ir garsiai mykė szas, nenorėjo karan keliauti. guti; buvo tai dvaro racziaus rublius ant kelio, bet jeigu
Ilei po szimts paraliu, Stanreiks, tai ir kita karta tave
žia!.... Ten užeisim, tai jie ant kiemo. Valandėlė palau Jau buvo penkis metus isz ka
sunue. Joniukas su Jurgucziu suszelpsiu.
tono davatkėlės,
pasotis mus.
kus, Joniukas jau gere szilta riumenes sugrįžęs; jis sunkiai per dvi žiemas kartu mokinosi
Jus tris pasiutėlės,
Ir nutilo vaikelis; jis aszadirbo
ir
maitino
mus.
Neturepieną su duona.
skaityt ir raszyti. Jurguczio tė Jonas sulaukė trejetą vaiku, Ar jau savo žiotų nesuvaldysit,
ras nubraukė ir vėl bego smul
; ome nei pirkios savo, nei Jau
kiais žingsneliais paskui moti — Mama! — tarė Jonelis: to, tik jo kruvinas prakaitas vas buvo baigės mokykla ir kurie teipo-gi buvo “Dievo Ant praejgiu loti nepalausytį
mieste amato mokslą gerai isz žmonėmis” ir senatvėje ji szel- Viena nutukus, kiaules kūnas,
na, manydamas apie Dievo — juk ir tu nori valgyti!
mums viską suteikdavo!..
— Tuojau valgysime—pra Jonukas ■ klausė, bet mažai tyres: todėl jis puikiausius ve pe. Palaidojęs savo globėjus
žmones,
O kita mažiuke kaip pelu
Už kalnelio stovėjo mažyte, bilo szeimininke—sztai jau ir tesuprato: jis tik aszaras nusi žimus daryt mokėjo. Kiekvie ir paczios tėvus, Jonas ilgai
PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausią armoni
perkūną0.
ką, koncertinų, klernetą, smuiką, triubą, lietuvišką kuygą ir nuo kitokią
pakrypusi, dūmine gusztaite maniszkis isz dvaro griežta; braukė, nes žinojo, kad nebe na žiema, bedirbdamas savo gyveno nes nei rukymu, nei
Asz žinau kad jum “Saule” smulkią daiktą prie manęs gaunamą.
Jeigu jau turit mauo Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi
su dvejais mažycziais lange prabaltisime buiza ir valgysi matęs tėvo, paskui vaikutis ta darba, jis mokydavo du ar tris girtuoklybe eau sveikatos ne
per karezti.
reikalingus sau daiktus, o už pora dieną gausite juos į namus bejoko klapato.
re:
vaikus skaityti, raszyti ir skait nuodino. Mirdama, jis paliko Ir kas nedelia dure in aki,
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
liais: gale gusztaites buvo su me.
gai išpildau užsakinius per pačtą arba ezkspresą greičiausej. Adresas;
Mažesnis kūdikėlis pradėjo — Mamyte, tu pasveiksi, ir liauti. Joniukas pabaigęs dvy vaikams pusėtina turtą ir gar
puvusia tvartelis ir pusmargis
Bet jago nepasilausyt,
M. J. DAMIJONAITIS, 612-814 W. 33-rd St>
CHICAGO, ILL.
jauko, aptvertas žagaru tvora. verkti ir kosėti, jis godžiai bus mudviem geriau.. Asz grei lika metu jau gerokai pramp bes varda.
Tai da daugiau gausit.

Cigaretai

Geri Žmones.
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— Mano ponas, atsiliepe
smarkunae, ne papraties esmu
klausit t< kiu pamokslu.
Pradžioje Rugsejos meuesije
— Matau tai, jog da tau
1889 mete iszsirengiau su pa nieke ne pasakė kaip apsiejt
ezia in Czenstakava, ant atpus prie moterių.
ko. Ant tojo atpusko suvažiuo
— Pamokslu nereikalauju,
je žmonių iez visu szaliu. Isz atsake susimaisziae, o kad už
Lublino pastanavijom ejti mokėjau už savo vieta kaip ir
pekezti in Czenstakava ant to kiti, per tai galiu kalbėt. Ant
sios stebuklingos vietos.
galo ypata in kuria kalbėjau
Pas mano tėvus susipažinau ne davė po savim suprast ar
bu vienu Vokiecziu isz Ligin- vėlina sau idant tolinus kalbe
cr.us, kuris czionais buvo pri tau ar sustotam
verstas pasilikt kėlės dienas o
Senas ponas vela norėjo kavadinosi Milltris, daeižinojas toki atsakyt, nes atsiliepe pui
apie muso kelione, geide eiti kus balsas zokonykes:
su mumis, idant atiduot szlove
— Kanecz sau ponas velin;,
Szv. Panelei ant szviesaus kal kalbėjo idant tau pasakytai!
no.
kaip turi elgtis terp moterių,
Kelionėje apsakinėjo mums nes atkreipiu ponui atyda, jog
Milleris, jog kitados buvo pra szimta kartu butu geriau ir
tęstom!, nes tik keli metai kaip dorinu dirbt ant užlaikimo
pasiliko Kataliku.
motinos, kuri pasilieka namie
Ponas Milleris teip kalbėjo didžiausiam varge, ne kaip už
man:
paskolintus pinygus važinėt
“Kelioleka metu adgalios. tik del to, idant doras moterie Kandydatai ant prezidento nepasiduoda viens
kada da buvau jaunu žmogum kelionėje užpuolinet ir iszjuokitam.
ir protestonu, važiavau viena kinet.
Prezidentas Taftas mažai važinėje po sklypą su prakal
diena ekspresiniu trukiu isz
Paraudonavo kaip kraujas o boms, tik ten, kur jin užpraszo.
Wilsonas (nevidonas visu
Lipsko in miestą L. labai svar kuris po tam pabalo kaip dro
atejviu) gerkluoje kiek insteige.
Dabar apvažines po Wesbiam reikale kiszantisi mano bule, kalbėdamas nesuprasti- tus. Augszcziau matome Tafta o czionais Wilsona. Į£į^”
kupezistos. In vagona, in ku nais žodžeis su pertraukom;
ri ineedau, radosi jau tris seni— Kaip tai poni.... iez manias milemiausia ypata ant
Turczius iszsieme aukso
Apie ubaga.
vi pakelevingi.
Kondukto kur.... drįsti.... mane pažin svieto; nes pasiszventinau dapenkrubline.
rius paženklinias mano bilietą, ti.... žinai....
Mirszta turczius. Per visa
žiurejimu ligoniu, ir nesiranda
— Sztai ve!
ketino jau duris uždaryt, kad
— Tuojaus ponas persikano drutybes kuri mane nog to savo gyvenimą buvo szyksztus,
Tarnas apžiurėjo pinigą
sztar prisiartino motere, pasi si, jog ne esi man suvis svetimu mierio atkalbėtu.
kietas, tat surinko didžius tur
— Ne — sako — tai ne
rėdžius rūbais zokonykes ir — kalbėjo malszei jauna zoTylėdamas, su didele paguo tus.
tokia kapeika.
greitai atsisėdo in muso persky koninke toliaus — kada po done, pasikloniojas priesz taja
— Negalima kitaip—kai
Ir atidavė tureziui pinigą,
ra, norints tasai buvo paskirtas nas drauge savo broliu, pralei ezventa ypata, iszvažiavau la bėjo kuomet jam buvo užme- paskui paeiszauke savo padeje
del vyru. Dasipratom tuojaus, dot tėvo turtą padarėte skolas bai mielese praslinkias.
tinejamas szyksztumas, — gy jus. Du milžinu nuvede turjog zokonyke ne rado niekur ir apjuodinejote varda savo
Visam savo gyvastį da ne venime pinigas yra viskuom. cziu szalin.
sau vietos, buvo priversta inejt mirusio tėvo, o tavo brolis pa užtykau tokio užmirszimo apie
Ir sztai dabar, kuomet prisi
Nulindo, o paskui intužo.
in mano perskyra; o ant galo ymdamas visa kalte ant sa- savia, ir del žmogaus kuris ne artino mirties valanda, maste:
O tai kur rūpestis! — m as
ne turėjo laiko pasirinkt sau, vias prasiszalio in Ameryka senei isz josioi visaip iszjuoki— Turbut ir aname sviete to pats sau vienas. Kibą jie tik
vietos ba vos inszoko in vago tada nelaiminga o dora tavo nejo.
pinigas yra viskuom. Reikia vienas kapeikas ima? Stebėti
na, trūkis judinosi smarkei iez motina, poni Ii. — atėjo pas
Devinta adyna stojau L. ir apsirūpinti, kad paskui netu ni daiktai! Reike iszkeieti.
vietos.
mano tevajbankieri A. jeezkot ant rytojaus pradėjau savo in rėti bėdos.
Skubinasi pas savo sūnūs ir
Ne matidamas niekad arti pagialbos, kurios jai ir ne at teresus. Sugrižias velibam lai
Pasiszauke vaikus ir atsi per sapna jiems apsireiszkia.
katalikiezkos Sesers Milaszir- sake Szendien bankieiis A. ke in hoteli, peržiurinejau prie sveikindamas su jais, liepe sau
— Pasiimkite sau auksa
dystes, tai dabar turėdamas ta guli ant mirsztanczio patalpo vakarienes laikraszczius, kone graban indeti maiszeli su pi Jis man nebreikalingas. In
ja proga, dirstelėjau ant josios o asz mirsztu isz skausmo, ar visuosia rados žinia apie smer- nigais.
vi ta aukso įdekite man kapei
temingai. Buvo tai jauna ir pa jin už tiksiu prie gyvasezio, ar ti bankieraius A. kuri atėjo
— Nesigailekite — pridūrė ku maisziuka: Kitaip — pra
tbga ypata, o josios apsieymas paspėsiu pribut prie jojo lovos apie pirma adina nakti. Gai — in dekite aukso kodaugiair žusiu.
davė man suprast, jog buvo ge iszgirst paskutinius žodžius pa lėjosi visur smerti bankieriaus, šia.
Pabūgę vaikai ant rytojaus,
rai iBzauginta. Kas mane dau laiminimo isz jojo lupu.
kaip gera prietelu ir apglobeja
Ir nakti numirė.
taip kaip tėvas liepe, padare.
giausia apėjo jaunoje zokonyPo tu žodžiu apsimalszino pavargusiu.
Vaikai jo norus iszpilde ir
Iszeme isz grabo maisziuka
keje, tai josios neiezpasakitinas vogone: jaunikaitis nesenei
— Tai duktė tojo gero žmo indejo jam graban kelis tuks su auksu ir idejo maisziuka su
nuludimas ir gailestis, akis pa linksmas ir pilnas juoku, ezi gaus — pamielinau sau — toji tanezius rubliu auksu.
kapeikomis.
raudonavia ir sutinę, per ka dijentis isz vieko, sėdėjo dabar narsi zokonyke, ne spėjo priKuomet sudėti palaikai gra
— Turiu! — suszunka
pažinau jog nesenei turėjo kaip in akmeni pavirtias, sar- but in laika, idant priymt pas ban ir kuomet turczius atsiekė linksmai turczius ir bėga vėl
verkt.
matinosi paeyjudint, ir atyda- kutini atsisveikinimą mirsztan ana svietą, prasidėjo paprasti bufetan.
Vagone vieszpatavo tyku ryt lupas.
ežio tėvo ir iszgirst jojo pasku formaliszkumai, tirinejimai, už
— Duok tamista valgyti,
mas, visi tilejome paguododaSztai iezgirdom baisu szvil tinio palaiminimo! Kaip drūta raszymai in visokias knygas. nes baisiai esu iszalkes.
mi nulndima muso drauges, pima maezinos; pasidarė drū ir galinga turi būti tasai kata- Nagrinėta, kankinta ji per vi
— Pas mus mokas’ iszauksz
kada ant didesnes stacijos inse tas susikulimae ir riksmai vi likiszkas iszpažinimas, kuri sa diena.
to! — taip kaip ir pirmiau
do in muso perskyra du jauni sur ir tame paeziame laike va duoda drūtuma atsisakyt sau
Ir aname sviete randasi teip sausaų,atsake bufeto tarnas.
pakelevingi; linksmai užsitrau gonas kuriame sėdėjom iszvir karscziausiu velinimu del tar pat kanceliarijos, visokios
— Sztai, meldžiu, meldžiu!
ke.
to in szona. Pakylo sumiszi- navimo savo artimui.
rasztines, policijos stotis ir — szaukia turczius ir paduoda
Atsisėdo prieszais Zokony mas ne apraszantis; skundai,
nauju kapieku ciela sauja. —
Tosios mislys ne davė man antraszu bjurai.
ke ir pradėjo garsia kalba. szauksmai, dejavimai o ir kaip ateilsio; pradėjau tirynet kataVos sulaukė vakaro. Buvo Tik meldžiu greieziau!
Kalbėjo apie politika, intere kur keiksmai jog žmogus kone likiszka tikeyma o in meta lai alkanas kaip vilkas, o isz
Tarnas pasižiurėjo ,in pini
sus, apsakinėjo sau visokius nog proto ne iszejo.
gus
ir nusiszypsojo.
troezkulio
jam
rodėsi,
kad
jau
ko po tam atsitikymui pasili
juokus ir t. t. o laike tosios kai
Apsimalszinias iez sumiezi- kau geru kataliku ir ezloviny- sudegses. Rykle iszdžiuvo, lieT — Matau — sako, kad ne
bos, prieižiurinejo nuobrodžei mo, pradėjau jeezkot savo drau ku Szv. Panneles, už ka deka- žuvis prilipo prie gomurio.
daug tamsta tenai, ant žemes
zokonykei, iszjuokinejo visaip gu keliones. Zokonyke karez- voju Dievui už atsivertima”.
iszmokai imame ne tas kapei
— Pražūsiu! — mane.
iez Katalikiszkos bažnyczios, tai darbezavosi aplinkui pažeis
Staiga mato bufeto (szukiu), kas, kokias tamsta pas save tu
Ant to pabaigė ponas Millepopiežiaus, dvasiszkus, kliosz- tus kuriu ant giluko ne buvo, ris savo apsakyma; abudu su nustatya valgymais ir gery- ri, bet tas, kurias tamsta davi
toriue ir 1.1, o nuolatos klausi daug. Iez mano draugu, seniau paezia buvo labai susigraudi- mais taip kaip didelėj geležke- nėjai svetimoms rankoms. At
nėjo zokonykes ar tinka su ju eias likos i pažeistas in ranka o nia; o ant galo pribuvome prie lio stotyj. Viskas^ yra, ir už mink, tamsta, gal kuomet da
ja nuomone.
ponas R. kuris teip iezjuokine- galo muso keliones.
kandžiai ir gerelai. Net ant vei elgetai, remei pavargėli ?
Turczius nuleido akis ir už
Jauna zokonyke rodos negir jo nemilaszirdingai zokonyke,
Labai susijudinom regėjimu maszinukes ten kas kepa.
dėjo ju visai; ne buvo suvis už likos pažeistas baisei in galva. pamate vokieti, kurie nusiže— Na —sako pats sau—ga simaste Niekad nieko nedavęs,
Trukiu kurie in dvi adinas minias klūpojo su iszkeltome liu pats pasigirti. Kaip asz at neszelpias pavargėliu nedavęs
pykus, nes tik pateminau ant
josios veido gailavima ir nulu- ketino ejti po 'susimuezimui in rankoms in augezta, priesz ste miniau, j«g viskas visur tas elgetoms iszmaldu.
Du milžinu tarnu iszvede
dima. Pradėjau stebėtis isz to L. nuvaževo kone visi pažeisti buklinga paveiksią Motinos pat, kaip ir pas mus. Ir kaip
sios jaunos, patogios ir kaip iezskyrent pono R.ba žaidulie Szvencziaueios Czenstakave.
gerai padariau, kad su savimi tureziu.
galvoje buvo labai pavoyngas
man nudavė isz augszto gimi
pasiėmiau piningus! Dabar
ir reikalavo dideles prižiuros.
mo mergait1, kuri galėjo ant
ir
pavalgysiu ir atsigersiu.
Kada jau ketinau sesti in
saviaa teip valdytis ir užlaikyt
Su džiaugsmu paeziupinejes
vagona, paregėjau Zokonyke
anioliezka pakaju.
maisziuka su auksu, prisiartina
ejnante in pakaju kur likos
prie bufeto.
Iždaveme Didele Kninga pi
Sztai vienas iez jaunu perse paguldytas R.
Dainų
susidedanti
isz m
— Kiek? —užklausia nedra
kiotoju su ženklais paleistuvis
— Kaip tai ? poni ne važuošiai, rodydamas in blekinuke
tęs ant veido, matidamas nuo ji in L. paklausiau nusistebė
390 DAINŲ
su žuvytėmis.
latini malezuma zokonykes pa jas, — kožna valanda yra
Ant kaimo.
— Po kapeika — atsako
ezauke staigai, temidamas jai brangi, ar ne pribusi už vėlai.
Knyga druczei susinta.
Mirk tetuk greieziau, ba pa tarnas.
in akie:
— Ne galiu apleist pažeisto
Kas nusipirks, ras visokiu
—
Pigiai
—
mano
turczius.
ekolyta
gramyczia,
tai
daug
— O ar laikais ne pasaky pasiliktu pats vienas be prie
Dainų isz visu užkaboriu ka
— Užklausiu dar....
dainoja Lietuvoja.
tum mum, patogi ponia kas ta žuros — atsake, o aszaros pa sudegs.
— O tai? —vėl klausia, ro
Nusipirkite o turėsite Dai nei u,
ve prispyrė prie užsidarymo sirodė akyse, norints gana no
Per ciela meta aut visu dienelei.
dydamas pireztu in iszkepta,
Kitras vaikas.
klosztorije ?
rėjo jios sulaikyt.
garuojanti
ir
szilta
kepsni.
Teta
klausė
mažo
Juozuko:
— O kas, paszsuke antrasis
— Nes tenais tėvas, o czio
“SAULE"
— Taipgi po kapeika — at
— Pasakyk man, Juozuk,
jago nelaiminga meile!
nais . svetimas žmogus; poni
Mahauoy City, Pa.
sako tarnas ir szypsosi.
kas tave sutvėrė?
— Atmine mano prietelis? per daug pasiszventi?!
Ant to užklausymo, ranka
atsake pirmasis pasilenkdamas
— Tėvas mano yra apsiaub
Turcziaus
nusistebėjimas
prie zokonykes ir dirstelėdamas tas didžiausia storone; o sztai nuleido žemin kaip puse mas jam iezrode labai juokingu.
jai in akie. — Kaip tai! ar szitas brolis Knstuso, pats ap to no žemes, tarė Juozukas:
— Tatai jaigu teip, duokite B. RAGAŽINSKAS
— Tokiu dydeliu, tai mane
gi ne atsakai! O tasai nuludi- leistas, turėtu pasilikt sveiku
man ant torielkaites deszimts
mae ir aezaros ar-gi tai ne už ir iszmaityt sena motina, kuri Dievas sutveri, o toliaus tai
žuvycziu ir penkis kepsnio ga
savo jaunikio?
reikalauje jojo
pagialbos. pats užaugau.
balėlius.... Ir rasi da..
Ir isztikruju zokonyke tu Daktaras tvirtino jog tik ge
rėjo aszaras akyse. Užpykiae ras rūpestingumas apie jojo Per miegus vaikszczioje. Godžiai vedžiojo akim po
kvepianczius užkandžius, nore
igi didžiausiam lipsniui, atida sveikata jin užlaikys prie gy
Vikaras:— Asz labai stebė
damas da ka nors daugiau isz
Sziomis dienomis muso tautietis
linėjau lupas idant nubaust vasezio.
jausi, jog tavo vyras vakar
B Ragažinskas pargabeno visokiu
sirinkti.
Btnarkuna, kad sztai atsiliepe
laike
pamokslo
iszejo
isz
baž— Nes tai paskutinis trū
garimu, Amerikoniezku ir Importitu
Tarnas klausė, bet paduoti Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
seniausias isz sedineziu ponu: kis kokis szendien iszejna; po nyczios.
Arako, Kimelio, Dziniu ir 1.1,
— Sarmatikye jaunikaiti! ni tik ryto galėsi pribūti in L.
Dekiene:— Praszau loskos nesiskubino.
— Pas mus mokama isz- Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
Ar niekas ne iszmokino tave
— Rankoje Dievo randasi jegamaeczio dovanokite už tai.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
paguodot moteries, drapann gyvastie mano tėvo; Dievas Jis jau turi toki pikta papra- aukezto — tarė sausai.
pristatyta in namus.
ypatos pasiezventusios Dievui mato szirdi mano, žino kaip tima, jog visada per miega
— Mokėti? Labai gražu,
54-56 N. Main St.,
ir kentejimu savo artimui ?
tuojaus.
geidžiu rasti prie givasezio del vaikszczioje.
Mahanoy City.
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10 už 5c.
AS...

daiyti isz ge.
io Turkisžko
szyto tabako
t užganedyt
s rūkytojus.
1 Satino Dtnii
baksukije ‘Iii
tose. Galinu į

ryti laki pals
aitesirtt

’JR

ra

ai Del Vinį

*

usta yra tyk delrjn .
liaii pasaka hipą
užnuodijusi ta
otitu 8typribe,po!hi
lulavina, pita
■ pūsles ligas, raanjai igaitasljju
būti ibgidosajun
ipy^ai.
akis jums kodėl ju
-ditL Knyga U p
kožnaa vedu iri
rašita par Dita
jmu ta, specijilisc
siustą vysai djrui
konverta. Keta
varda, ir’ldfeaisĮ
sk mums šadet(

KUPONAS. |
Cli.-ur

iriiadiejni, a! Mielai
faujusakujpdžifyi

UtOROHOROUCi:

i n.
da
Dostor^s? C
11
■1 Dnogn® ■
špilkas ir |
rt.t., ruąiife i
I

ko'doHoMKN

įsio for!tus geDidžiotikos ir

Šiauri’

stėse:

<a
sir
iiške

m.
.kai.

t,

ft

n

I

—

BISCHOFF’S BANKING HOUSE

KUR BUNA
Mano pažynstama Petronėle Šiiteroke paeina isz Kauno gub., Rasei
nių pav., pirmiau gyveno Chicago
o dabar nežinau kur, jios tėvas An
tanas Sliteris guli ant smertelno pa
talo, ir jios moty n a dideleme nuliū
dime, tai ji pati ar kas kitas praszau
duot žine ant adreso:
Jos. Daukantas.
905 Vine St.
Collinsville Ill.
Mano sesuva Anele Straukiute pa
eina isz Kauno gub., Raseinių pav„
nevedus, keli menesei adgal gyveno
Clevelande, o dabar nežinau kur ji
pati ar kas kitas praszau duot žine
ant adreso:
Jos. Straukas.
75-12-th St.
Detroit Mich.

Pijuazas Brundza paeina isz Suval
ku gub , Antanavo gmino, Pilviszkio
para., pirmiau gyveno Mt. Carmel,
Pa o dabar nežinau kur jis pats ar
kas kitas praszau atsiszaukt ant adre.
so.
Jos. Paczkauckas
1941 May St.
Chicago Ill

2S7 Broadway
New York, N. Y
Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai likta greit,
atlikti tegul atsiszauki in

Telefonas: Worth 2822.

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848ni.
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra muša kaucija sudėta In
Pinigus siunezime in Kraja kao greioziausei.
(rediszka kasė,
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.^
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkau Poperaa bu
paliudytum Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,
—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
Užpraszome atlankiti mumis aeabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

DR. KOLER,

GYDITOJAS

LIETUVIS

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotaa
Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandime,
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant iss
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimua
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, taipgi gydą
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimai
Užsisenenjusias Ligas, Nervn, Rumatizma, PlauozL.
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim,
Užsisnejuaias Ligas kad ir pajinanozios nog Tavu,
Reikale raszykite ant adreso

■ Mano tėvas Matjoszus Mickeviczus, teiposgi mano brolis Vincas pa
eina isz Suvalkų gub., Vilkaviszkio
para., girdėjau kad gyvena ten kur
apie Illinojaus Steite jie pats ar kas
kitas praszau duot žine ant adreso:
Mag. Mickeviczute.
1131 Hamilton Ave.
Grand Rapids Mich.

nn vm r n 638 Penn Ave., Pittsburg, P*.
Mg

KULCU A4A~»aū» ratam

('SS °1)

Teofilius Niedžinekaa ir Klimkos
Asadauskiutes paeina isz Suvaiko
gub., Sejnu pav., Sejreju para., jie
pats ar kas kitas praszau atsiszaukt
ant adreso:
(-eg oi)
Jno. Magalenga.
St. Clair, Pa,

Kampas Reade Ulicze

ta*

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000
Suv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos'menesuose, nepaisant
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
HARRISON BALL, Prezidentas.
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
Skaityk naujausio mokslo knygą
apie sveikatą ir ką reikia
daryti apsirgus.

W. II. KOIILER, Kasierius.

"Daktaras
SZITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik
pamokina kaip Ir kur nuo visokių licų Kerai
Usisydyti, bet teip-pat labai Kražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių linų
apsisaugoti.
KNYGOJ “DAKTARAS” labai dane ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimu ir
alikial, atvirai telp išdūstlnūjn, jog kitose
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterci labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir
kų daryti, seniems ir jatnniems ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskų negalima apra
šyti, bet tik perskaičius knygį atrasite.
SZITA KNYGA iliustruota puikiais mok
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su
bilda vojimų. su visokiomis paslaptybėmis.
Apie MEILES DALYKUS "Daktaras"
nemažai rašo.
YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukliu
rę, pasigadiug per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis Šviežiomis
telp užsisonėjusloinis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, Šitoje knygoje atrasite tikrų rodį.
JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi lickarstas, reikia perskai
tyt knygų "Daktaras", nes didelės daugybės
žmonių, kurie tik perskaitė Sitų knygų išsi
gydė.
TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės
išduota, tai kiekvienas jų apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletu štampų už prisiun
tinių.
REIKALAUK dar šiandien, Išker
pant šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

Bell Telle phone

Dickinson 3757 W-

Pirmutinė Ir vienatine lietuviška gydykla,
įrengė tikras lietuvis daktaras Ignotas
Stankus. Č'onul priima ir užlaiko viso
kius ligonius dėl darymo operacijų ir gydy
mo visokiu Ilgu. Dėl ligoniu yra įtaisyti
puikus ruimai su visokiomis vlgadomis ir po
priežiūra paties daktaro Ignoto Stankaus.
Pritalno tam tikrus valgymus dėl kožno ligo
nio. Tume llgoubutyje randasi puikus Medikallškus Cllnlkas su visokiais bran*
gials prietaisais, kaip tai: aptieka su bran
giomis gyduolėmis, visokie instrumentai da
rymui operacijų, brangios elektriškos mašinos, su kuriomis galima permatyti visų Žmo
gaus kūnų, mikroskopai ir tL

i

DARO VISOKIAS OPERACIJAS.
Su darymu operacijų ant nosies išgydo: nuo sunkumo, negalėjimo
kvėpuoti per nosį., skaudėjimo galvos, greito pailsimo, tankaus peršalimo
su slogomis ir lt. Su darymu operacijų ant gerklės išgydo: nuo skaudė
jimo gerklės, džiuvimo burnos, sauso Kosulio, sunkumo ir negeru jausmu
gerklėj ir burnoj, užklbimo balso, vargingo ir nespakalno miegojimo ir
kitokiu visokiu nelaimiu, kurios paeina nuo gerklės Ilgu. Daro visokias
operacijas ant viduriu, kaulu, kojų, ranku, augančiu visokiu guzu ir vi
sokiu lytišku užslkrečlapu Ilgu.

TŪKSTANČIAI PADEKAVON U UŽ IŠGYDYMĄ.
Visu padokftvonlu čionai sutalpinti yra negalima, bet kelias, eu pavelijimu pačia
pacientu, čionai talpiname:
Franclškue Urbaitls, Camp 10, Foetervllle, Wle r»eotalp-— Gnodotinae daktare
Ignotas Stankus, valetus jusu jau baigiu ir Jaučiuos vielekal sveiku. Širdingai dflkavoju Tamietat už geras gyduoles ir už tnlp žemą prekę. Jus mane legydct nuo taip bjau
rios ilgos Ir i taip trumpą laiką. V.ardą Tamhtpe rs platinėtu tarpe vien savo pažįsta
mu irjižpuolus kitai kokiai ilgai ae visuomet šauksiuos prie Jusu.
v
Ab, Jonas K. Stapronas. P.O. Box 81. Depot, Harbour. Ont Canada, jaučiuos vlslskai sveiku, daugtaue gyduolių neberelkalauju, ištariu širdingą ačiū.

1

**PASEKMINGAI GYDO LIGAS.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sųnarlu, kaulu, strėnų Ir šo
nu; užkietėjimo ir nedirblmo viduriu, išbėrimo, kūno nležiejlmo, visokiu
spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, nuo širdies li
gos, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, neuralgijos,
drebėjimo sųnariu, nemiegojimo ir išgųsčio, nuo greito nuilsimo ir sun
kaus kvėpavimo, peršalimo ir visokiu slogu. Nuo visokiu užsikrečiamu
lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi nuo viso
kiu moterišku Ilgu, skausmingu Ir nereguliarlšku mėnesiniu, baltųjų te
kėjimu ir gumbo Ilgu.
Visi ligoniai kreipkitės pas daktarų Ignotą Stankų ypatlškai arba laiš
ku be skirumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose
šalyse, o apturėslt širdingą rodų ir pagelbų.
Neklaidžlokit, bet tiesiog
rašykit arba atvažiuokit ypatlškai ant šito adreso:
,

The PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
TEMYKIT, VYRAI IRMORY SI Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvei
kūmų ir reikalauji gero specialisto page 1 bos,
kad trumpam laiko būtumei iš&ydytu, tai atsi
šaukto prie Profesionališko Daktaro, Ph. M.
Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj
Atsilankantiems arabiškai ofiso valandos
yra šitos kasdien:
Nuo 10 iš ryto iki 4 p. p. kodėl, nuo 10 iki 3,
o Utar. ir Pėtn. vakaro nuo 0 iki 8.__________

9-ad. ryte lig 3 popiet
Subatomis 9 lig 12-ad.

t

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad st., Philadelphia. Fa*

Nuo 9 Iki 1 po pietų Ir nuo 7 iki 9 vakare.
OffiBO
^Valandos $ Subatoms per visų dienų. Nedėliomls nuo 1 iki 4 po pietų.
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OERAS DA1OTAS TURĖTI

Prezidentas Ta ft apie ateivyste.

No, 6.

Persivalgymas.
yra sudėti Piningai Banke.
Rodosi
nenaturaliszku, kad
DIDELIS PARDAVIMAS
Nusipirkite ua k#i,
Bet da randasi tukstaneziai tokiu
žmogus galėtu persivalgyti
Buteliu
žmonių kurie da niekad neturėjo
Taftas nori, kad europie- taip, kad nuo to numirtu
NOHKEVICZIAUS NO.
sudėtus Banke Piningus ir ne yra
cziai užgyventu Pasifiko val Vienok tas pasitaikydavo;
’Geriausia Arielka ViaL
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai
Mieste. Tik $1 už
stijas. Wilsonas, kaip žinome,
labai parankus dalykas, mokėti visas
Persivalgymas szioj szalyj tan
ežia gausite ir
“Dilias” su “Czekiais” ir nereike .noskewici Teipgi
nori, kad jas užgyventu chi- kiai pasitaiko. Daug smagu
kitu gėrimu. Ateikyte
<lan t padaryti vietos del nauju
pas save neszioti daug piningu.
prieaz laika, duokite
niecziai.
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pnstaorderi o bus jums priatotyų
riu, kuriuos seniaus mėgda
navijome iszparduoti visa tavora musu
“Panamoje”, sako prez. Taf vom, dabar mums nepatinka
sztore už labai nužemintas prekes.
tas, irgi matoma, kad prekyba todėl, kad ju valgėm per daug.
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.
Szitas tavoras susideda isz Vyru ir
skverbiasi isz Atlantiniu pa- Reikalinga visados turėti sai
SKAITYK!
408 Wiitblihu, *TV,
Vaiku visokiu Siutu, Apredimu ir t.t.
kraszcziu in Pasifikinius. Imi ką valgyme, kad virszinimo
Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu
...Moraliszka Kabala...
gracija privalo* greitai platin- organai visados butu ttiprus.
Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus
Apredimu, tai dar turita proga pirkti už
Katra it-zdeda žmogaus ateiti
arba permainom pecziu.
tiesi sziuose pakraszcziuose, k. Reikalingas Tnnerio AmeriA. G. GROBLEWSKI
Preke — 10c.
labai pigia preke o ir galesite suczedinti
Be baimes galite pirkti musu Keystone Pecziu.
t. valstijose: California, Ore koniszkas kartaus Vyno ElikCor. Elm & Mun St*. Plymouth, Pt.
pininga ant kožno pirkino. Pasiskubinkite
Geriausias peczius už tuos piningus.
...SAVININKAS IR FABRIKANTASJ
gon, Wat-hington, nes tai yra sirae. Jis priruosz kuna priė
...Tikriausia Burykla...
ba szitas pigus pardavimas tesis
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.
Garsiu Lleturlszku-LenklszkuVilsti.
geriausios Amerikos valstijos mimui gero sveiko maisto ir
Sudėjo Cigonka isz Egipto
Suvwszum 3,000 tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.
RUBINĄ KULVA.
ir
asz
tikiu,
kad
Europos
atei

Perdėjo ant Lietuviszko D.T.B.
TIK PER 15 DIENIU!!!
pervirszkins jin atsakaneziai.
C" n L-I O
'O
Mahanoy City, Shenandoah,
Preke — 10c.
viai neilgai trukus tirsztai tas Jis iszvalya kuna ir neleis
V-jLliricin S
Mt.Carmel, Landsford.
Ateikyte peržiureti Tavora o ir patis
vietas apgyvens”. Taip pasa maisto nuodingoms liekanoms
galesites persitikrinti kaip pigiai galesite
...Tikriauses Kabalas...
ai į,.
kė Taftas San Francisco ko dasigauti kur nereik. Jis pa Alba
atidengimas paslapcziu ateities
viską pirkti.
respondentui. Taigi aiszku, lengvins nerviszkuma, iszvaNaujas Rudeninis Tavoras ^8
—su pagini bu Kaziru—
j į
Pagnl Garsingtauai Chaldiszku
kad prez. Taftas troszka Pa- lys kuna, sustiprins drūtuma.
Pereibzku, Graikiszkn, Aiabiszku ir
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
i
D V 1/ C n
233-235 W. CENTRE ULICZE
Cigoniszku Burtininku.
cifiko pakraszczius apgyven Aptiekose. Jos. Triner, 1333Moteliu, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
Preke — 10c.
h™
lu£ln
MAHANOY CITY.
dinti ne chinaie, bet Europos 13*39 So. Asland avė., Ch capirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
ateiviais, prie kuriu ir mes pri
del Szlebes ant Rudens.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
Prisiuskite 25c. vertes Stempu
go, UIo gausite visas tris Knygutes
Andaroku, Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie
gulime.
per paczta.
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Cedar Rapids, Iowa.
jį, Elnį
Wilson, demokratu kandi Jei norit žinot...
Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninku
Kadžius nusiuntimo mes apmokame.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu.
teipgi privalo užlaikyti visada musu
q
— Darbai gerai eina, isz ki datas in Suv. Valstijų prezi Kas yra Saule, Planetos ir Kometos
Kaldros,
Blanketai,
Plunksnos
ir
t.
t.,
gausite
pas
mus
geriaus
pirkti
negu
piukiaa Lietuviszkas Gyduola bsr ' j
W. D. Boczkowski-Co.
tur pribuvusiam darbas nesun dentus kaslink to turi visai tai skaitykit kninga
Sztoruose ant pardavimo, kad.moa
įfHll BI
kitur.
520-522 W. South Al; Mahanoy City,Pa.
“Pasauliu Ratas”
tautieczei reikalaudami galėtumui “
., „
ku gaut, uždarbei nevienoki, skirtingas nuomones. Jis nori,
Su Paveikslai* - Preke 25c.
pirkti ir
nereikalautu isiduol
ULo ninlsrt
f
Pas mus dirba Lietuvaites,
— Tai ir po triukezmui.
piningus dovanai kokiems nors am. ,'
■
mokantieji amata gerai uždir kad Pacifiko pakraszczius ap Jei norit žinot...
hlh L H B 1
122 W. Center Str.
vikams tose apielinkese. Sztominka
I' t
— Dabar lauksime darak- ba, teipgi ir mergynos czionais
Skaityk o žinosi viską.
raszykite pareikalaudami mus gydtio _ ‘
’
UJO
UllHlU
S
Mshnnnv
City.
P
p
gyventu chiniecziai, ne euro- Kas yra Meile ir kaip žmones Jaigu
geras uždarbis; parduoki
1G
ne turi mano katalogo raszyk
les, nes g----- 7 J"*
torku suvažiavimo.
gerai uždirba nog $10 lig 12 piecziai, nes chiniecziai anot mylisi tai skaitykit kniąga
yrąs Lietuviszkas
LietuvūikM Gyduole
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri
musu tyras
Gyduol ■ Jjįįigirtai)
kurias mes gvarantuojame.
“Meiles Karsztlige”
pku, Klernetu, Tribu ir daugybe Polithania State Bank
— Italai pasirodė puikei— ant nedėlios.
jo iszsireiszkimo, ‘ yra daug
Preke - 20c.
.25 f.1
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
Egiutero No.l....................
visi isz to gėrėjosi.
— Oras gražus.
Cor. 22d. & Carson Sts.
labiaus pageidaujami darbiniu Reikalavimus ir piningus adresuoki* taip; Czisto aukso szliubiniu Žiedu, ZiegoEgiutera No. 2....................
Zmijecznik............. 25c.,
S. S. Pittsburgh, Pa.
— Oktoberio 22 pripuola — Lietuviu apie 31 famili- kai kaip tie, ka rytuose gyve J.Stropus, 30W.Broadway, S.Boston.Mass riu. Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku,
.31 ——
Gumbo Laszai....................
Kompasu auksiniu ir paauksuotu,
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per
ja
ir
apie
55
pavieniu,
ir
7
Meszkos
Moslis..................
na”. Tai-gi skaitytojai leng Ed. Steponaiczio Rasztai geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo- paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
anglekasiu “Button Day.”
pūs
Treja n ka..............................
Valdžios. Priimam pinigus suezediuimui
mergynos.
.J
vai gali suprasti, jog Wilsonas Pilnas posmertinis eliu irprozos rinki jamu Maszinukiu, Albumu portretam. pradedant
Linimentas vaikams........
Raszykites visi in unije.
j; bifi m
nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
...28
Gyduoles nuo Kosulio...
— Lietuviai turi draugyste chinieczius skaito geriausiais, nys, jau atspaustas. PreI\Q $ 1 • Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu pinigus mokam -1-ta procentą, pnskaitant
.i , Mi ii rimti.
Liepiu Balsam as...
— Jonas Traskauckas su
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj. kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
Anty-Lakson del vaiku.
po vardu szv. Kazimiero kuri labiausiai pageidaujamais žmo Tuos, mus jaunuezio poetos .poezijos žiedus, Gražiu
popieru del raszimo Gromatu dalis svieto, greit ir pigei. parduodam
refai
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..2
galima gauti pas:
pacziule isz Williard, N. Y.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 3 ‘
gana puikiai laikosi.
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
nemis Amerikoje, nes jie ge Al. Steponaitis 7,5
iiitM fi’k
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
lankosi pas savo tėvelius ant
Vanduo
nuo
Akiu.
.......
..............
S
sudrukuotais apink konvertais tuzi visokios ruszies Rejėntalnus Dokumentus ir
UgniatraukiB..................................i
I
nas už 25c., penki tuzinai už §1.00. vedam provas senam krajui. Rejentelna
East Pine uliczios.
Ansonia, Conn. — Darbai naus ir pigiaus dirba, kaip
Skilvio Laszai................. - •......„2 ' <
Popieros su paauksuotom kvietkom kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara
“
tie,
ka
rytuose
gyvena
”
,
ty.,
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
į-iaiityt
gerai eina dirba diena ir nakKAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU. 50c. tuzinas. Turiu Teleskopu su J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
— Apsisaugokyt neteisin
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzm^M
ti, uždarbiai geri, isz kitur pri kaip ateiviai darbininkai isz Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad
gos penkdolerines bumaszkos
Gyd. del nemalimo Pilyo.....«^|
kalboje, turinis instatimus apie pilieEuropos,
kuriuos
jie
pravar

viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
buvusiam darbas nesunku
Milteliai
apstabdymui Galvos [įįirifeipsir
klausimai ir atsukimai kaip iszir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus
kuri prasiplatino po pavietą.
džiuoja vadindamas “neman tyste,
skaudėjimo.............................
siunezant paczedumui in Banka, arba siusi
,įaB. Imtai
siimti popieras. Suvienytu Valstijų
gaut.
Laszai
nuo
Dantų............ -.......1
Yra truputi trumpesne už tik
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
Konstituozija ir Konfederacijos straiM ost is nuo gedimo ir prakaitavim
— Lietuviu pusėtinas būre dagia gauja”. Jis nedaro skir psnei.
Orderiu,
Registruotam Laiszke, ar pe>
Lietuviu Amerikos Ukesu
Kojų.......................
■
ras ir ne gerai atspaudinta.
Expreso Money Orderi.
lis, ir visi sutikime gyvena. tumo tarp Europos imigrantu, Klobas matidamas reikale, iszleido
Geležinis sudrutintojas sveikatos (t; Dįim aprik
Vaistas nuo Papauto..................
visi
jie
nėra
pageidauja

jam
pa«li
szia
knygute.
Preke
tik
25c.
Todėl
Gyd. nuo Grippo........
*’
— In unije anglekasiu pra Czionais jau lietuviai stato sa mais taip, kaip cliinai. Stebė norinteje gaut szia knygele siuskite
RUSISZKA
—
AMERIKONIŠKA
—
LINIJA.
Hhprit rtalt
Plauku a paaugo toj as..
7 PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GRE1CZ1AUSI GARLA1VAI—
Muilas del Plauku....
ejta menesi priguleja 338,980 vo bažnycžia kuri neužilgio tina, kodėl jis chinus taip pinigus per paczta (Money-Order).
"kisjt. Ejt ir
Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.
Milteliai nuo Kepenų.
PUIKI GARLAIVAI: (ZAR — KURSK — RUSSIA
Lithuanian
Am.
Citizens
Club
sąnariu. Szi menesi skaitlis bus gatava.
■■ ėm jilios gyd
Rcžes Bahamas............
In Rotterdama 8 Dienas. In Llbawa 11 Dienu. ‘ Garlalv&l lezela f BIrmat ......................
’ '
augsztai
stato!
Juk
visi
žino

1
'
Spalio
(Ort.)
2“n1w Yorko | vzar, 2 Lapkriczlo (Nov )
Kinder Baisumas.........
— Likosi surisztais mazgu
8-’-l
Treczla Klapa
133
paveikslais parodanczeis visa Kancze
ženklyvai pasidydins.
145
Antra
KI
a?
a
$50
Bobriaus
Laszai
..........
jtiO
Pirma
Kiana
$'.0
,—
„..............
..... ........ pae mueo agentus arba
Apie____
(lauglanB
daalžinosite
moterystes p. Juozas Szei- me, kad Suy. Valstijos juos in 'APSZVIETA' Moksliszkai Istoriszka Knyga Kristaus su didžiauseis miestais ant
Szvelnintojas.................................
A. E. JOHNSON & CO-j^fCgBeral Pa»si?Eg;r Agt».) 27 Broadway, New York, N.Y.
palytinti daug isz Lietuviu praeites svieto; kas prisius §3 apturės TeleskoKraujo valytojas........................
— Ant randos didelis skie muksznis su pana Ona Kova- Amerika neleidžia tik todėl, gyvenimo,
Nervu Ramintojas........... ....... 41 į
Telikoi pr
f>a
ir
szimta
paveikslu,
Teleskopas
spausdinta
priesz
20
metu
kad
jie
atnesztu
szioe
szalies
Egzema arba odos uždegimas
pas ant 528 Center ulyczios, liute, svodba nusidavė kanoabai yra naudinga turėt kožnam na
su 780puslapiu, preke:
< t- :i i i! Kovo.
pas
Vaikus
..........................
darbininkams prapulti.
me. Sztornikam, agentam ir porlioPleisteris (Kasztavolo)............
Apszvieta, apdaryta §1.25.
tinkamas del “Pool Ruimo”.
PUIKUSTAVORAS^
rem parduodu visokius tavorus labai
Pamada Plaukams........... ._....... /j .Siu 5-1-,-lllok
Panamos kanala už poros Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10c. pigei.
Atsiszaukite pas J. TraskaucGyd. nuo skaudėjimo Aūrise... iibiptMiete,
Reikalaukitie
viską
pas
tikra
Kiekvienas
tuos
žodžius
isztars
Gaunama pirkt tik pas:
Carnegie, Pa. — Darbai metu atidarys visam pasauliui.
Gyduoles nuo Riemens........ ..
lietuvi o gausitie teisingus tavorus.
ka 907 E, Pine St.
(‘68 °?)
paragavęs musu gėrimus. ParaiVengriszkas Taisytojas Ūsu... . ■ liihi »epfmi
susimažino.
Akines Dulkeles
........... ™“..’ 1
Tl
Inkstu
Vaistas................
Jei Taftas bus tuomet prezi T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phila. Pa, Prisuskite savo adresu ir 2c. Marke o
traukit o persitikrinsite.
gausite mano Katalogu.
—
Oras
gražus,
szilta
teip
— “Columbus Day” likos
Mes parduodame Rugini sznapsa
dentu, tai jie vieoms paetanGyd. nuo uždegimo Dantų ar f
&0F0
abelnai skausmo ir skarbutis I .
po §2, §2.50, §3 S3.50 ir aukszapvaikszcziota
iszkilmingai kaip vasara.
Introligatorne.^gome stengsis europieczius
Gyd. nno Parku ir Niežu........ Š B
cziau lig §8 už galona. Turime
APDIRBTU VE
KNYGŲ.
— Lietuviu pusėtinas būre traukti in vakarines pac fikiGyd. nuo Dedervines................ I
*
per arti deszimts tukstancziu
partraukta tiesog isz Rosijos
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos Į _ - • • •
a Wright, m
Ruskos arielkos po §1.50 kvorta.
ypatų. Parodoje dalybavo dvi- lis isz tu visokiu atsiranda, del nes valstijas. Bet jei preziden
W. TRASKAUCKAS
Atsiųskite adresa o gausite katalogumuaro, koris
leka kapeliju ir kone szimtas nekuriu p. Baltruviene labai tu liktųsi Wilsonas, tai jau ta
Pirmutini* Lietwjiaika*.
Fr.
Sirawinskas
.
1807
Carson
St;
Pittsburgh,pa.
pi'ttfw, pal
visokiu draugyscziu. Lenku reikalinga.
da nežinia kas viretu. Juk jau
Koliekos ir Suries
GRABORIUS
il’iSOCO Pase t
draugyste gvardije Kazimiero
Coal Dale, Pa.— Jonas nekarta buvo minėta, kad Wil
Skaitykit!! maro broliai (
Pulaskio aplaike pirma dova Marcinkeviczius, 42 metu se sonae nurodęs (ta galime rasti
LaMojn Kunaa Cosdrur**.
na už tai, kad buvo puikiause numo, dirbdamas Fosters tu jo paraszytoje knygoje “Ame
Asz esu Lietuviszkas Ad lira ievai, dvi
Rygįnua ir VwCiram drl
priimu Provas isz Visu Kra n toliams ir 86
Krainrto DftigV.m h L L
pasiredia.
neli, patrptino abi akie per rikos gyventoju historija”),
Aysidirba senos maldaknyges istorifn
Viską adkka ka
Lr putkitnao
f Mainose
kj vir*<a xair.»ruim raikai&ia krsipkiu?* p*
greit iszszaunama ezuvi. Ve kad jei jie turėtu gale, tai vi natos ir laikra^zczei, k«ipo tai:
Lt • buol&o . Dtnao užf?.n«dlntahi.
BANKING
TRUST
COMPANY
Linksma Valanda, Dilgeles,
— Guzute instume in graba lionis buvo truputi kurczes ir
Kollestvas A ^brikonse
soms iezgaleme stengtųsi pra- Dagis Draugas, Tėvynė ir L L
»
J Ant Geležiniu <i»,hdTwhpi
*50 W.Cestre 8*-. Mahanoy CK
( Treiuu.
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
34 metu senumo Mitra Vasil- nežinojo buk nevisi ezuvei iszPrisiunsdanii knygas apmokekyte paėsto ai
szalinti uždraudimą neinsileisti ekspreso
Vartojau
Provas
už Koliest ityi ia rišo sali
kasstus.
Adresas:
ko, slavoka, gyvenanti ant ezove, nes da vienas pasiliko.
Valstijos Kasijerius tnri
daugeli metu. Szaukites
P
Amerikon europieczius ir už
Lithuanian Bindsry,
pa a tt| ngdarytos S
Water uliczios. Nelaimingas Priejas prie tosios vietos likos
B]4 W. Spruca. žAabanav Cit?
katrie esate sužeistais, busit k
sudėtus Piningus Merchants
kviestu chinus, kad jie apgy
lape Turkui pasir
tukstanezius Provu vartojai
paliko pacze ir 4 vaikus. Pa pagautas.
Banking Trust Co., Banke isz
ventu visas vakaru valstijas.
buvo pražudė rankas ar kojai Mltoill laika tri;
laidojo Nedeloje. Gere tiek,
szu jogei žmones su didelei flfgintoji
' ‘ laika Ta
m
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra
Chinus bet nereiktu nei kvies Z"
i'
stvom
jgalidesetkue
jog inpuole in “delirium tre Herminie, Pa. — Darbai
tuk rįįj da
atsargi Banka del Valstijos, tai
ti,
nes
jie
veržte-veržiasi
in
TŪKSTANTIS
iszgrait.
Bet
Kompanijų
J
”
!
Liet
Komnnnnu
n
<
mens” ir užbaigė gyvenimą gerai eina, dirba pilna laika,
Lietuviszka Agentūra
yra ir del jus invales gera
Amerika; kad tik gautu lais
už kelis desetkus dorielu sui
uždarbiai nevienoki.
Laivakorozia ant geriausiu Laivu
NAKTŲ
IR
VIENA
dydeliuose kankese.
Apznaiminu Lietuvius kad K<
Banka.
Szitas
Banka
moka
ve,
tai
jie
vieni
užpildytu
pu

ARABISZKOS ISTORIJOS
in Lietuva ir atgal. Teipgi siuncziu
— Lietuviu - nedidelis būre
samdo Lietuvius ne Advokal
Perdėjo Lietuviszkai
siijoiieriiD! J..
piningus
už
žemiause
preke
ir
greitai
procentą
ant
sudėtus
Piningus.
save apsigarsitu ir jus Provas
D. T. BOCZKAUSKAS.
— Del visu gerai pažinsta- lis, bet isz to būrelio visokiu se Amerikos! Tada galėtume
ne vienos dienos nelaikau pas save
ir tuom eik tiasia ir vilkina Iii ^taeaut 77,826
Direktoriai
yra
gerai
pasidžiaugti.
Butu
mums
daug
Svetimu piningu paskirtu siuntimui,
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
mas p. Jonas Pavlaviczius iez- atsiranda.
skundimo iszsibaige ir daugii
žinomi ir atsakanti miesto
sunkiau gyventi kaip Siberiviskas dirbusi teisingai nes esmių po
negali,
P
’ uždyka
' ’
**du j ,
Rodą
.
PREKE $1.
keliavo in Filadelfije mokytis
kaucija,
taigi
meldžia
visa
Lietuviu
biznieriai.
Skolina
piningus
joj.
Taigi
Wilsonas
yra
chinu
Pasz
FOIDO? ture]
prisiuntimo markes.
___
Ledford,
Ill.
—
Darbai
Tik
Ant
Trumpo
Laiko!
graborystes. Po užbaigymui
atsilankitie arba atsiszauktie per
Advokatą Jankaus, po szuom 11,150,000. Bet n
• ant lengviausiu iszligu.
po valei eina.
broliu, o europiecziu prieszu;
laiszka su minėtais reikalais.
Nusiuntimo kasztus
mokslo uždės graboriszka biz
...DIREKTORIAI...
mes apmokame.
sako,
kad
isz
Europos
ateivysSu godone
—
Oras
truputi
atvėso.
B. S.YANKAI
ni mieste.
D.F.Guinan, Kasijerius.
C.L.Adam, Vice-Prezidentas.
D.M.Graham, Prezidentas.
W. D. Boczkowski-Co.
Cresskill, N. J.
M. Gavula.
W. Rynkiewiczia.
A. Daniszewiczia.
— Lietuviu pusėtinas būre te reikia taip suvaržyti, kad
Viktoras
Lapinskas
Mahanoy City, Fa.
J. Hornsby.
L. Eckert.
W. J. Milės.
— Subatoj vakare ant W. lis, isz tu visokiu atsiranda. darbininkai visai negalėtu ežia
Lietuviszkus Agent
601 W. Mahanoy Avė.
7
Pine ulyczios tarp Main ir C. Del nekuriu moterėliu p. Bal atkeliauti.
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PI
______________ _________
Mahanoy City, Pa.
j^lETl’VISZKASp OTOG RAFISTAS
Jaigu kada busite
ulycziu buvo pamestas maiszu- truviene labai reikalinga.
Taigi dabar galime suprasti,
PHILADELPHIA, PA.
GYVENIMASYISUSZVENTU
kas su piningais, apie 20 dole — Parafijos reikalai pova- kuris isz tu dvieju kandidatu LINKSMA VALANDA
Tai užeikite in
M.
VARZINSKAS
I Su rink m as Lietuviszkos Literatūros B
Didele
knyga
api
1300
puslapi!
riu. Jaigo kas rado tegul at- lei slenka.
IETUVISZKA
T_T OTE
gali būti tinkamesnių kaipo
Iszeina Viena Karta Ant Menesio.
u
Visos 6 dalis dnieziai ir puikei 205 E. Centre St., Mahanoy City.
nesza pas buczeri J. Kuokeli
apdaryta. Kaszlus nusiuntimo Puikei ir pigei nutraukė visokes
Suvienytu Valstijų preziden
6jxl0 coliu dydumo, Knygos formato.
į
( mes apmokame. PREKE TIK $4 Fotografijas.
Grand Rapids, Mieli.
I PRENUMERATA KASZTUOJE: |
JUOZAS OKINSKAS
Padaro didelus Foto
523 W. Pine St. o bus už tai
tas.
W. D. Boczkowiki-Co.
Parduoda Szipkortes
grafijas isz mažių ir indedu in reimus.
—
Darbai
po
valei
eina,
už

B
Nuvlcnltuose
ValwlIJuoKe
...
$1.00
H
užnagradintas.
MAHANOY CITY, PA.
Indeda Fotografijas in Špilkas, N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets. linijų in ir isz Lietuvos.
R Europoje, AustralIJol, AngHJol Ir t. $1.50 R
darbiai nevienoki.
alis Svieto
ir t.t. Puikei nutraukineja Ten busite sveitingai priimti. Gausite Piningus in Visas Dalis
Oshkosh, Wis. — Darbai M Del pilnu! užmokėjusi Hkuititoju SAULES H Tiktai Per Szita Menesi. Kompasas
pigiai ir
Raszik
Post-Karczius. Parduoda Reimas ir t.t pavalgyti ir galima pernakvoti.
— Lietuviu pusėtinas būre gerai eina, net viskas braszka R tik 50c. ant viso meto.
Už 30c. gausite 12 gražiausiu Popierių su
mane o gausite
inga atsak
| W. D. BOCZKOWSKI-CO. g margintais Konvertais teipgi knygele del
ISZ LIETUVISZKU lis. isz tu visokiu atsiranda, tik — Oras biski atvėso.
MAHANOY CITY, PA.
Teipgi užlaikau dideli
eli k romą
pasimokinima raszyti gromatas, kiek žmonių
n
*
n J
a n
Snczi dlmo Ir Padvigublnlmo
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