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MAHANOY CITY, PA.

Vaikai liudininkai motyIszlaimejo $35,000.
Tai ne Panamos kanalas
nos žudinstos.
Lincoln, Neb. — Robertas
nessman.
Belfast, Me. — Tris vaikai Lambert, kuris ezionais randa
K
Papilde žudinsta 15 metu nuo 4 lig 12 metu prisižiurine si kalėjime už vagysta ir kuris
adgalios suymtasDo you realize, Mr. Busi
jo kaip tėvas nužudė juju mo- da turi atsedet viena meta, isznessman, that newspapers are
Wilkes-Barre, Pa. — “bu tyna o po tam davė žine pali- laimejo 35 tukstanezius dole
the surest and the most effec
dinėta nepasislėps” ir tas prie cijei. Tėvas su motyna sugrį riu ant loso kuri buvo pirkęs
tive medium to tell the story
žodis iszsipilde ana diena per žo isz miesto ir už koki ten da isz Austrijos. Jisai isz to skait
of your goods to every Lit
suėmimą Jono ZauczkaVskis lika susibarė. Tėvas pagriebęs lio aplaikys tik puse iezlaimehuanian resident cf Mahanoy
mieste Denver, Colo, už n^žu- kede kirto paezei per galva tu piningu, nes padare sutarte
City and vicinity ?
dinima Stepono Gulgio, laike užmuszdamas jaja ant vietos. su advokatu, jago jam pasirū
You desire to reach every
girtuokliavimo 15 metu adga Po tam kalbėjo vaikams, jog pins gauti tuos piningus tai
buyer, every one with money
lios.
ejs nusiskandyt in artima upe. duos jam puse.
to spend and willingness to
Mete 1898 Steponas Gulgis Palicije žudintojaus nesurado
88,000 po karpetoms.
spend it, and you can cover
isz|Duponto likos nužudintu ir mena, jog tikrai nusiskanMilton, Pa.—- Wm. Shurall the Lithuanians in the
persona Kremczika ir po ža dino.
manui, farmeriui, gyvenanUnited States like a blanket
dinėtai prasiezalino bet pati
m
ii
i
j
oVargszas
pasiliko
cziam
arti szio miesto, mirė
if you will put your story in
nužudinto be ateileio seke Juš
nieriuni.
pati, o kad pats ne norėjo gaeto display columns of the
kui žudintoju josios vyrfįir
Glenville, Mass. — Links- padoriauti, nutarė iszvažiuot
“Saule”.
ant galo pasisekė jin nustver
miauses
darbininkas sziame in miestą ir prie kokio fabriko
Fx-Governor William L
ti Denveri, kur pasidavė ka:po
Douglas, the great shoe manu
Zanczkovskis. Dave apie tai mieste yra Vincas Haughney, aplaikyt užsiėmimą. Nutarė
facturer, said: “The adver
žine palicijei, kuri atgabeno kurie aplaike žinia isz Irlandi- viską parduot ir tokiu budu
tising columns of a newspaper
in Wilkes-barre ir turės atisa jos buk jojo turtingas dede pa surinkti kelioleka doleriu ant
liko jam suvirezum milijoną kelio. Kada atpleszinejo kar
of high character are immea
kyti už savo nusidėjimą.
surably superior, for the pur
Jeszkos “dingusio svieto1’. doleriu. Haughney kuris turi ietas nuo grindų, rado po
46 metus, per visa savo gyve juom aeztuonis tukstanezius
pose of publicity, to any other
Philadelphia. — Ana die
nimą sunkei dirbo ir pribuvo dolerius bumaszkoms. Par
form of advertising”1
na iezplauke isz czionais laive
If you want to reach all the
lis “Penna” in tolima ir neži in Ameryka būdamas jaunu tneris nudžiugo. Sake jisai,
vaikynu. Kėlės dienas adga kad jojo pati buvo labai skupi
people — all the time — ad
noma szali jeezkoti teip vadi
lios aplaike giomata nuo ad motere ir daugeli kartu kal
vertise in the newspapers.
namos szalies “dingusi svie*}*’
vokato isz tėvynės, jog dede bėjo jam, buk šlepe piningus,
Obtain the maximum amount
apie kuri niekas nežino. lo
Patrikas Haughney turtingas bet neiszaiszkino vietos. Mo
of publicity at the minimum of
Norints tasai paveikslas iezrcdo kaip Panamos kanalas,
velis iszplanke su profeeoriaįi
kupezius isz Belfast numirė tere mirė netikėta mireze ir bet ne yra juim. Yia tai naujos kanalas kasamas New Yorko
cost.
isz amerikoniezko muzejnuipalikdamas milijonus, kurie ne galėjo jam pasakyt vieta steite kuris kasztuos suvirszum $101 000 000.
And if you want to reach
ir kitais mokintais vyrais fb
bus iszdalyti ant trijų gymi- kur piningai randasi. Par
all the Lithuanians in all
Brazilije, kur plauks upe
about 500,000, fairly prospe
Paveikslas parodo kunigaigszeziute Viktoria Ludvika, Amazonka lig josios pradžio naieziu. Haughney kalba buk tneris daugeli kartu jeszkojo Keli žodžiai persergė nuo sziol elgtis visos lietuvisz
rous and with great needs in duktė vokiszko Keiserio su savo sužiedotiniu kuning Ernesta
nežinojo buk jojo dede Patri bet ne surado lig sziai dienai.
kos parapijos ir imti Szv. Jur
kur tikyai surasti nežinoma
jimo lietuviams Skul gi ir p. Dundzila už paveiks
kas buvo turtingu žmogum, Parmos neapleido.
their large families, you can Augustu. Su jeiseis ejna drauge kuning Oskaras.
dali svieto ir nepaprastus gy-.
nes jin niekados nebuvo mates
do so by using the colums of
lą; o tašyk ju laukia szviesi
kino pavieto.
ventojus. Kelionėje užtruko
Viską in szali padėt, kliosz- suvirszum tris metus. Toje;! ir apie jin girdėjas lig sziam
the Semi Weekly “Saule”
Mabel Mayers Pettingeriene
ateitis. Ar p. Dundzila, ....
read in every part of the isz Cincinnati, Ohio, yra tik torius, okademijes ir visokius daliję svieto da nepastojo ko^ lalKulGive prielanku sau nus saliu ninkelis kaip žmones pata
Union.
rai paveizdinga moterele. In- kudykinius užmanimus, o rei ja balto žmogaus!'
Moty na papjovė savo kuprendimą nuo Sudžios Brumm, ria .... perstata sau visa
Semi Weekly “Saule” is nesze jieje skunda priesz savo kė ymtis prie mokinimo jaudyki.
Szv. Jurgio parapijos prezi svarba ano atsiszaukymo, mes
Indukias “Cowboy”.
bright, newsy, and in every vyra ant atsiskyrimo, apie ka numenes.
Taylor,
Va.
—
lez
priežas

dentas
Szenadori, su savo Se nežinome; tacziaus laikas yra
Sudraskė
ne
kaltai
žmogų.
Buffalo, N- Y. — Kokis tai
respect a modern Lithuanian josios vyras nieko nežinojo.
Ajriezei, vokieczei, lenkai,
lietuviezkai katalikiszkai vi
ties sunkios ligos Mrs. V. CavSalonika.— Vaiskas teip kretorium triumfaliszkai pa suomenei
American newspaper issued Laike kada jojo “geresne sza- slavokai ir kitos tautos turi Juozas Stefanskis (Steponaitis) nėr staigai papaikus, paėmė
pasisaugot minu,
garsino “Darbin. Vilti” savo
every Tuesday and Friday.
lis” sėdėjo jam ant keliu ir su sutvertas draugystes vaikinu kuris prasimynė save “cow peili ir papjovė savo naujei inirszo ant žudintojaus graikūrės prieszininkai katalikys
“
credo.
”
Dabar
esant
visos
juom glamonėjosi, inejo pali- ir mergynu, o ka Lietuvei tu boy” inejo ta majoro kance- gymusi kudyki, po tam užklu kiszko karaliaus Jurgio kad lietuviezkos parapijos turės eit tes a-la Dundziliszkiai kasa po
butu jin sukapoja ant szmotecijantas isz sūdo praneszdamas ri? Nieko! Ka moka lietu- lauje spirdamasis ydant jam
paežiu fundamentu katalikisz“milemui vyrui” buk sūdąs viszki vaikai? Giart, tabaka tuojaus duotu szimta doleriu. po ant keturiu metu dukreles liu, bet valdže jin teip paslė pėdomis jn, Szenadoriecziu ir kos bažnyczios.
ir
mirtinai
jaja
sužeido.
Ba
atimti
bažnytinius
turtus
isz
jin atskyrė nuo pacziules.
kramtyt ir rūkyt keikt ir vi- Kada palicijantas Lang norė dai Cavneriene yra mirtinam pė, jog nežino kur randasi. ranku airieziu, suprask PhilaJago kas palygitu teip va
Telegramas nepaduoda ar
Atyda del visu musu po perskaitytumui tosios ži- resnius iszjuokinet. — O in jo paiksza suymti, likos per- padėjime o daktarai tvirtina Kaip inirszo myne žmonių už delphijos Arcivyskupo. Kad dinama neprigulminga lenku
žudinsta savo milemo kara
szautu ant smert per Stefansprieteliu!
judėjimą su atsiezaukymu p.
nios porele pasibueziavo ar vagysta teip yra gabus, kaip ki.
buk mirs.
liaus galima suprasti, jog vie triumfas Dundziliniu buvo
Tieje, kurie geidže ka nors gervalei nusidavė abudu in vanagai prie visztu, jog kitu
Dundzilos, aiszkiai matys paperankstyvas,
parode
in
kėlės
Badai Stefanskis (Steponai Rado paslėptus piningus toje suymti tikra žudintoju
tautu vaikinus pralenkia! Su
paaukauti rasztu del musu Ju- priglauda del paikszu.
naszuma tarpe abieju: mes ka
dienas
iszejusi
decizija
Aukszper
sapua.
tai pagriebė arti stovinti žmo
mergynoms teip pat giaro ne tis) kalba gerai lietuviezkai ir
bilejinio numano “Saules” ku
talikai sako. lenku “nezaležBaltimore, Md.— Ne senei geli, kuris niekam ne buvo cziausio Sūdo Pennsylvanijos,
rusiszkai
(lenkiszkai
mažai)
—
Francuziszkas
inžinierius
yra!
ris iszejs Liepos menesi, praniejie,” bet mes ne norime ati
kuria
Philadelphijos
laikraszgyveno kitados Wilkes- Barre Agnieszkos Hellerienes mirė prasikaltęs, ir kone sudraskė
szom prisiunsti ne vėliaus kaip iszrado būda gavimosi ant me
duot savo bažnyczias airiams,
Del
Dievo!
Ar-gi
jau
netis
“
Inquirer
”
pavadina
tie

dede. Buvo žinoma kad turė jin ant szmoteliu. Suprato sa
nulio in laika 48 valandų.
Birželio (June) menesije už ka Iszrado jisai (?) naujo sistemo atsiras nevienas, katras pamie- isz kur iezkeliavo ta Monta
siog praloszimu bažnytinio mes norime valdytis savaip ir
jo daugeli piningu, nes ju ne vo klaida bet jau po laikui.
na.
busim szirdingai dėkingi. — oralaivi, kuris iezleks in pa lytu apie pakėlimą tu biednione norime prigulet nuo airigalėjo surast po mirimui. Ant
Czionais paduodame, kiek Komiteto, nes jiems ne valia
R daktoris.
danges kaip žaibas, bet nieko keliu isz purvyno, kureme Baisi vėtra 13 steituose galo prisisapnavo Hellerienei, pražuvo karunavotu gaivu ir dariti jokiu kolektu be žinios sziu, kurie nori paglemszt
— Szimtai sužeistu.
neprimena kokiu budu sugriž mokasi o ipatingai Skulkino
mus turtus. Jie apgavykai,
buk mate nebaszninka iszy- valdytoju isz ranku anarkistu dvasiszkos valdžios t. y. Vys
žemyn, bet patis galime dasi- paviete.
Washington,
D.
C.
—
Petjie
vagys, jie pasiuntiniai liukupo, arba vietinio klebono.
Gyventojai New Yorko su prast apie kelione adgalios. . ..
mant piningus isz už abrozo, XIX szimtmetije:
naudoję kas diena 500 milijo
Dirstelekyte in slavokiszkas nyczioje baisi vėtra praėjo kurie buvo paslėpti už lentu Povylas, rusu caras, likos Pagal szita nusprendimą nors ciepierio.— Tai juju szauksmas, kuris buvo priežasezia
per 13 steitu padarydama blenu goreziu vandens kas diena.
Jonas Kerdiejus straipsnije parapijes ir pasielgimus tuju dee ant milijonu doleriu, su tes. Kada pabudo, Helleriene nužudintas 24 March 1801 turtas bažnytinis yra savas- sutvėrimo neprigulmingos baž
czia parapijos, tacziaus jis ne
— Stebėtinas dalykas, kad “Netikės Dvasiszkas Penas”, vaikeliu laike bažnytiniu cere
teip tuom sapnu persieme, jog mete.
gali būti apverstas ant ko ki nyczios; kuris atplesze nuo
jems viduriuose neiszsipere No 12 “Vienybėje” kritikuo- monijų, tai net szirdis susi žeido szimtus ypatų o arti 50 nuėjus prie to abrozo ka buvo
Abrahomas Lincholnas pre
lenku keliolika katalikiszku
varles, nes pas mus Skulkino je Baltruvienės, Taradaikas, graudina, o kas isz lietuviez- užmusze.
regėjus sapne, atlupo lentuke zidentas Suv. Steitu nuszautas to, kaip tiktai tam, kam buvo
Du
miestelei
steite
Albanoi
skirta prie insteigimo t. y. ka- parapijų ir padare jas atskagyventojai ižgere daugiau Maikus, Dzian Bomba ir ki kuviaku? Nemoka ne pote
ir isztikruju rado 10 tukstan- 18 April, 1865.
likos sunaikytais, du New czius doleriu bumaszkoms.
talikiszkai bažnycziai, o val luniszkomis; kitais žodžiais
alaus ne kaip vandenio.
tus vadina “tuszczias bleviz- riu ! Puiki viltis lietuviszkos
Abdul Aziz, turkiezkas sul džia bažnyczioje yra rankose uždavė katalikiszkai bažny
Yorke, vienas Michigane ir
atejtiee!
Lenkijoje
priviso
gas”. Autorius tojo straips
Drąsi mergyna.
tonas, nužudintas 4 June 1876. dvasiszkiu, — tai-gi Vyskupo. cziai nauja žaizda, o tukstanSuvienytuose Steituose ran nio turi tame klaida, nes pa- daugybe doru ir dievobaimin Louisianoi.
Clyde, Ga. — Mattie Woo
James A. Garfield, prezi Vadinasi Szenadonszkiai ik>|C2*U8 žmonių suklaidyno, apThompsonville,
Tenn.
20
dasi 15,154,158 Rymo Katali naszus straipsnei daug giaro gu “Marijavitu” o Amerike
dal sėdėjo su savo tėvu prie dentas Suv. Steitu, nuszautas sziol peszesi už tuszczia mait-za -zmaižoms ir nzmielais apypatų
likos
užmueztos.
“
szungalviu
”
ir
“
kalmuku
”
ku pagal surasza Catholic atnesza del visuomenes ir at
t. y. už ta kas turi valdyi kvailindami ju protą ir ati
Williamsporte, Pa. verta stalo prie vakarienes, kad sztai 2 Liepos 1881.
Directory arba isz viso 23,- veda daugeli nuo paklidusio ne kartuves ne isznaikys, — o
per
langa
kito
kambario
insiDeeds nuo bažnytinio turto: traukdami juos nuo kelio iszCaras
Aleksandra
III,
su

tiltus,
telegrafus
ir
329,047 po apgloba amenko- kelio, teip, daugiau ne kaip vietoje statinio kliosztoriu ir nunesze
gavo piktadaris o atkiszes re draskytas per bomba 13 March Vyskupas ar komitetas. U z ganytno. —
o
teip-gi
ir
viena
telefonus
Isz tojo patis dvasiszkieje. Jago tok kitokiu “universitetu”, tai geniszkos vėliavos.
privilegija praneszimo Deedt
volveri in krutinia Woodalo 1881.
Ar nusiseks musu Dundziskaitliaus ant Fiilipinu randa sai laikrasztis kaip New York riaus isz laik pasirūpinkite stacija.
liepe pakelt rankas in virszu.
isz Vyskupo “vaulu!’ in savo liezkiams ans ezetanūzkas už
Sadi
Carnot,
prezidentas
apie
narna
pataisos
del
lietusi 7,131,989; Porto Rike 999,- American
Turėjo praust ir apredyt Tame baisiame padėjime, szo- Franci jos, nuszautas 24 June, banka, Szanandoritzkiai turi
talpina
savije
manymas, tai ateitis parodisj
359 Alaskoje 11,510; Havajos straipsni po vardu “Taradai- viszku jaunu piktadariu!
savo vyra.
užmokėt visos bylos kasztus. tacziaus musu Į'.rideryste yra
ko mergyna ant piktadario, 1894.
salų 42,108; Panamoi kur ka ka” tai galima suprast, jog
Patterson, N. J. — Mrs griebe už revolverio, isztrauke
Hasi Ell Diu, persiszkas apart iszkaszcziu, prigulircziu atkreipti vieuomes atyda ta.
sa kanala 900.
pažino reikalavima savo skai
Jessie Wood padavė praszima jam isz rankos ir liepe paežiam Szakas, 1 May 1896.
advokatams.
Tai-gi szedien •zia nauja pavoju, grasinan
Katalikiszku bažnycziu ran tytoju isz kuriuo skaitytojai
Szita iszkirpk ir nesziok in suda ant atsiskyrimo nuo iszkelt rankas in virszu, kol
jie
vaikszczioja
kaip žemet ti lietuvHzkoms kolionijoms
Bordia Idiarte, prezidentas
dasi 14,312; kuningu 17,795; tojo garsingo laikraszczio kas prie szirdies ir visados prie sa savo vyro, už tai, kad yra dy- palicijantas neatėjo ir latra ne
pardavė, nes bažnycz:oje ne Amerikoje.
Uraguay, 25 August 1897.
l£a. Va. Me.
tris kardynolai, vienuolika vei- nedelia pasinaudoję ir skaito ves turėk ydant neužmirsztum deliu tinginiu.
paėmė in kalėjimą. Kada nu
Ciesoriene Elzbieta, pati turės teises imti joki skatike
keneziu biskupu, tris titula- su atyda. Galima pažint au kad —“doleris yra tavo geWoodiene apsivedė su savo ėmė jam uždangala nuo veido, austrijokinio ciesoriaus Fran- be žinios kuningo, Ucziaus pa
riszki arcibiskupai, 104 bisku- torių isz Lingua ėst indicium riaušes prietelis”.
vyru mete 1912 ir per de- pažino jame murina isz netoli ciszkaus 10 September 1897, kol toji dtc:zija nebuvo ižpai, 2 dydieje abbotai ir 15 animi. O geriause ant tokiu
szims menesiu buvo privers mos grinczeles.
Jenerolas Huereaux, prezi duota p. Dundzila et Co. at- Trumpi Telegramai.
abotai (perdetinei kliosztoriu). tepnloiu Inutilis questzo sol
ta jin prausti ir aprėdyti kas Degino vaikus su geleži dentas Dominiko, 26 Liepos spamdino savo credo “Darb.
Priglaudu del sieratu yra 288 vitur silentw.
§ Henderson, Wyo. — BasViltoje,” kuri yra labai akyva.
mis.
Katrie turite zoposteli Pi- diena o vakare nuredyt ir pa
1899.
kuriuose talpinąs, 47,415 sieningini, keliaukite in toliau guldyt in lova. Sudže persky Chicago.— Už tai, jog baiHumbertas, italiszkas kara Yla iszlindo isz maiszo, kad ketts kasiklosia užgriuvo 113
rateliu.
Ar pažinsti savo tevynia isz Lietuva anglekasiu pasirū rė motere nuo tokio tinginio. sei kankino savo vaikus — ke lius, 29 Liepos 1900.
p. Dundzila radęs “Saulėje” anglekasiu. Pavojus negrasina
'
Daugiause kataliku randasi Lietuva? Gal ne visi, o ypa pinti geresniu darbeliu, nes Uždare karezemas Dy
iszsitaryma
jog liūdna ateitis užgriautiems.
turiu ir szesziu metu senumo,— William Me Kinley, prezi
sziose Steituose: New York tingai tieje ka czion gymia. kaip girdėt užeis blogi laikai
džio! petnyczioi.
bu karsztomia geležimis, Mi dentas Suv. Steitu, 6 Septem laukia lietuviszkas parapijas
2,790,629;
Pennsylvania Jago geidi susipažint su tavo koki senei buvo. Sėdėt ant
Amerikoje nuo tokio nuspren § Pittsburgh, Pa. — SuvirSan Francisco, Cal. — kola J anezikas su paezia likos ber 1901.
dimo (Sudžios Brummo) szi- szum 700 darbininku prisidėjo
1,633,353; Illinois 1,460,987; teviszkia, kur tavo tėveliai yra vietos ir laukt geresniu laiku, Ydant prigulinezei užlaikyti aresztavotais ir pastatyti po
Aleksandras, Serbu kara
Massachusetts
1,383,435; gymia, nuraszik pas J. J. tai suvis neužsimoka o pinin Dydžiaja petnyczia, konia 300 10 tukstaneziu kaucijos lig lius ir karaliene Draga, 11 teip szaukia: kokia girdi liūd prie 3000 Oliver straikieriu
na ateitis laukia parapijas plieno fabrikuose.
Ohio 743,065; New Jersey Pauksztis Co., 120 Grand Str. gas yra slidus ir apvalus, grei karezemu uždare duris per teismui. Vaikai balsei apde June 1902.
Amerikoje? Yra tai szviesi
506,000; Maryland 260,000.
Brooklyn, N. Y. indek 50^ tai bėga. Tuom laik nereika tris valandas, neparduodami ginti likos atneszti in suda
Karlosas, portugaliszkas ka ateitie, nes dabar atimsime isz
§ Mockva, Rosije. — įsi
Katalikyste Amerike plati pacztinem markėm o aplaikysį lingu daigtu nepirkinekite, ja- jokiu gėrimu. Daugelis viso kaipo liudininkai, o kaimynai ratas, 1 February 1908.
airieziu ranku, visas bažny- priežasties Romanovu jubile-1
nasi milžiniszkai kuri laiko puiku žemlapi (mapa) savo go galite apsiejti. Laikykite kiu randaviszku kancelariju prisiege, jog mate kaip tėvai Jurgis, karalius Graikijos, cziae su ju turtais ir valdiei- jaus, caras padovanojo $500,pirmybe terp kitu tikėjimu.
tevyszkes.
‘(g)
ta pati padare.
kankino vaikus.
March 1913.
piningus sugniaužia!
mes patys: Teip esant turi 000 dtl pavargusiu.
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bajeu atsitikima su jaueziu, ant penkto atipinio su ezluo
Obalsis straikuojaneziu.
grejeziau, nego asz kuris ne tu ta ....
Gerbiamieji drangai—dar
rejau. jokios priežastes abejot
— O ne vogk vandenio ne
bininkai!
tikėjime jio apsakime apie ta imk jago ne neeziojej!.... o
In jus ir vien tik in jus mes
ji atsitikima. Nusiėmęs savo neimki.... o ne imk! .... o
Bostono rubsiuviai szaukiames
eurdotuka, apsivilko m jenero- ne imk — reke mosuodama
pagelbos. Mes eidami susipra
liszka szlafroka ir apsaki man ezluota per peczius Tamoeziaus
tusiu darbininku pėdomis ir
kaip apsiejtinet su samavoru kurie ne galėdamas skubiai pa
ypatingai padrąsinti pakelta
Pecziuje radosi biekutis anglu eikelt ir eusigrabalot ant kojų
kovos audra New Yorko rub
užpakalines lentos no komo intrauki galva ir po apikakles
nHIGti
dos daetate malku ant prakuri savo frako ir kantroj keneze Da vis atsiranda niekueziu, siuviais, ir būdami nežmonisz
koše darbo sąlygose, iszejome
mo iszpusti vejdai Tomosziaus taji nuplakima. . . .
{Juo Veliku likucziu
m straika, reikalaudami geres
užvadavo dumptuves ir už va Ne žinau kaip butu pasibai Sztai yra ir tokiu kvailiu,
landos jau degi anglis pecziu gus toji scena, jago butu iez- Jog laike Gavėnios karezemo nio kąsnio duonos ir žmoni-z
kesmu gysHoime tiesu Norpaezalinio pakajaus ne atsida
jeskripkavo,
straikae
tai liudnas ey^enim.
— Paduok-gi man uzbona rė duris ir neiszejus isz jio
Kaip padūkeliai klikavo.
apsirsiszkimas,
bet kitokios
su vandeniu! — paszauki ant kokia tai jauna motere, balto
Katrie in bažnyczia ėjo,
manes.
je jekuteje, o paregėjus ta soe- Tai tuosius iszsiszaukt uorejo, iszeigos nėra, kaip pagerint sa
vo būvi. Straikas tai vienas
— Ne ira ne laszo — atsa na paszauki bajsej nusistebė
Gunde kad szokti ejtu.
isz
musu kovos inrankiu, su
kiau palenkdamas jin. ,
jus:
In bažnycze ne ejtu.
kurio
pagelba galime kovoti
— O tegul perkunaj užmu— J oana! kas tai czion ira ?
Isz to kitvieriai stebėjosi,
su besažiningais isznaudotosza taji prakejkta Janiszauc- — Pagavau vagi pne van
Dydelei piktinosi,
O-gi seredo balus bus puikus,
ka.... ne parnesza....
denio, praezau ponios — reke
Ta karezema juokingai va jais. Isznaudotoju puseje visa
Ant kuriuo daugelis svecziu pribus,
spėka. Juos apgina valdžia
— Macziau ira czion ne toli kukarka paraudonavus sutai
dina,
O ir Juozas Milauckas bus sziur,
szulinis, nuejsiu ir pripumpuo kindama ezluota augszcziau
Ir isz paties szinkoriaus szi- policija su pasamdytais valka
Nes ir panele jau tur.
siu — kalbu paemias uzbona galvos pakėlus, kas pavėlino
tomis. Mes darbininkai betei
dina.
— Kur jojo panele?
siai. Viskas — tai tiesa bada
ir ejdamas prie duriu.
Tamoezuj iszpajniot kojas ir
— Tas nieko ne maezis ba uszsirabandit nor keturpekszvimo. E'dami straikan, ne visi
kalba Tamoszius —butau nusi vanduo tas ne geras in sama- eziam ant trepu.
buvome organizuot', bet pasi
Ant Harrison strito,
vedes tave in teatra, pamati- vora ant arbatos ne tinka....
— Kas tai tokis? — klau Antra diena Velykų isz pats sekė kuo ne visus beveik isztum parka ir soda Saska, o po
Varszavoje tik du szulne; sė toji poni.
traukti in ta alkio kova su ka
ryto,
/Kpisaha isz Praeitas.
tam nuejtume ant arbatos pas ira tokie, isz kuriu vanduo ira
— Kas tokis no treczio pion
pitalu. Kol kas buvome tvirti
Karczemoje dundėjo,
Verte F, W. S. B.
Juzia; tuolaik.... o tegul taji tinkamas ant arbatos turiu ta tro, praszau ponios, apreiszke
ir energiszki, pakol turėjome
O vis rinktis pradėjo.
Vejusztena milijonas aneziu; girtuokli iszgujt.... Suprask pergalėtoja kukarka — nes Kada jau prigėrė gurgolee, kąsni duonos, bet iszsitueztinus
No laiko lig laiko atsirasdi- sutreplana.... Vienok pabu tu pats usz ka asz tokiam tu asz jin priėmiau saviezkai ir Pradėjo sau skaldyti mokoles, paskutiniems szaltimams, grie
nejo su isztaukuota kamzole kie tu biskuti namie gal asz riu mokėt rubli ant menesio zbona sumuszi. . . .
biamos paskutinio irankio,
' Duris teszkejo,
Paveikslas parodo paroda angliszku sufragiecziu o žemiau
storas ir minksztulelis pape- surasiu koki kraueziu....
usz pritarnavimo, o jie suvis ne
— Sarmatinkis darit tokius
szaukdamiesi prie jusu dirban- trie svfragistes kuriuoe ejna in katėjimą atsedet už papildytus
r Langai skambėjo,
Liaszkiaviczius ir prisukęs gra
Kaip iszejo teip ir dingo. atejna.
riksmus usz biskuti vandenio.
Žmonių daugybe lauke sto cziuju draugu parėmimo. Ma prasižengimus.
jinti ziegoriu prasiszalinejo in Praeje adina viena, ir kita, jau
— Tai duokime pakaju tai — Gerai tai ponej sakit....
žesniųjų firmų darbininkai,
vėjo,
szali paliepdamas grajint areja ir trecze, o Tamosziuks ne su arbatai....
Ka tai asz turiu del cielo na Ant tu baisiu orgijų žiurėjo. skaitliuje apie 1500 sugrįžo at
isz M a g b e t o, kurios su di griežta. Pradėjo jau ir ne pa— Nes asz alkanas esmių, mo teriot vandeni viedrais net Ižsipyle gauja isz karezemos, gal darban ant unijos iszlygu,
džiausiu užganadinimu klausi kajint mane tas ilgas ne sugū kaip vilkas....
no Mostavakos ulicz'oe. . Ne Kruvini, laikydamiesi už gal- bet stambesnieji savininkai ne
MAHANOY CITY, PA.
iszsziepes dantis, o kuri uszglu žimas draugo; jago ižgirstu
— Tejsibe — atsakiau — galėju pamatit vejdo buvo da
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000.
nori nei klausyti apie unijos
_
vos,
Suv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.
szino visus riksmus pietujen- kad kas susibeldže ant trepu padarej teip dideli kursą. .. . kas kitas, nes laime jio ka pa
iszstatytus reikalavimus ir apie
Vieni sukniubia gulėjo,
cziu.
tuojaus begu isz pakajaus ir atlikęs dvi miles [kelo. . . . nor bėgo. . . . Asz jau eiela nede- Kiti ub’czia namon lapsėjo. 3500 darbininku tebestraikuoMokame antra procentą ant eudetu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
Tada, kada tokis riksmas žiurau ar ne jis — czion jau ir asz su noru atsigertau.
le sergėjau prie duriu ba tai Tas dėjosi Miczigano steite, ja. Kada pasibaigs straikas,
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
Nustojo jau pust in pecziu jau ne pirmutinis kartas pra
svecziu o ir priek tam dasidejo naktis, žvakes ne szmotuko ne
niekam nežinoma. Tiek teži
Ne mažame mieste,
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
toki puiki muzike, visiszkai randu, nežinau kur ejt ir mano Tamoszius, o matau vai- ezau ponios. . Na, nes nesigai O paip ten mergynos apsiejna, noma, kad stambesniųjų firmų
HARRISON BALL, Prezidentas.
9-ad. ryte lig 3 popiet
apkurtino, mano Tamoszius bu kur gaut n u pirkt o tuotarpu kszczioje po pakaju, gilėj usz- lėjau.
r
fčada in bažnyczia nuejna! savininkai pasiryžo kovoti
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
Subatomis 9 ligl2-ad.
vo kaip leenam savo namie jau ir badas biski ne pakajina simielines.
Ka daviau tai daviau pami Jagu ant tiek nesusipranta, priesz mus, stengdamiesi suar
W. H. KOHLER, Kasierius.
— Jau turime vandeni! pa nės kaip tai vanduo sunku par Jog bažnyczioi guma kramto, dyti musu tarpe solidariezkuperszokinedamas per kėdės in ir atsiszaukineje, labai nubodo
sispausdamas tarp pažinstamu man teip skaitit adina po adi- szauki stodamas priesz mane. siejna!.. . .
Lietaka AGEM IS EOW
'jai jau kiaules paskutines, ma. Savo dirbtuves saugoje su
— Ar matej ant antro piontro
ar ne pažinstamu, atrado sau nai kaip kalėjime.
Kada sugrižiau in savo pa 0 ne lietu viszkos mergynos. policija ir pasamdytais drau
•«
Asz e9111111 po kaucija Ohio valstijoje
tur*u dideli agentūra ir kontora bankini
Net apie vienuolekto sugrį prie paežiu duriu no kuknios kaju jau dieglej užliakinejo Jau ant niek tokia mereyna, gijos iszmetomis ir skaldo pi
vieta prie stalo Vikcios, o ant
savo locnam name vertes $12,000.00
man kvapa krutinėję
no Katra niekina lietuvi vaikyna, ketuojareziu straikieriu galvas
manės priverstinai mirgeziojo žo mano draugas, neszdamas stovi baczka uždengta.
Pardaodu laiva-kortes ant geriausiu ir
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in
— Tejsibe, stovi.
juoko. . . . Varcziausi tiktai Prie cziutabakiu kabinasi, ir kisza juos kalejiman. Mums
akimis ir judino su pirsztu, skepetoje no noses kėlės bulke
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
les ketverti svaro cukriaus ir — Sztai toj statinėj tie po po kuferi savo ne galėdamas Su jeiseis kas naktis valkiojęs! nebaisus tie ju barbariszki pa
idant ta pati padaritau.
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
nai
ka
ten
givena
tai.
.
.
.
iszsiunoziu
in
prisakyta
vieta,
Iszmainau
Rusiszkus piningus ant amenkoviena
luta
arbatos
popierukeje.
ne
žodžio
isztart,
aszaros
plau
— Viktus! — paszauki in
Tai bezdžionkos, tokios mer- sielgimai ir mes pilni energijos
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti
pritarnaujeneze mergina —pa- Pradėjau darit jam iszkalbini- reike mums nuejtie gatavas ke man isz akiu; žandai skau .
iezlaimeti straika. Iszlaimesim, marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:
gaites,
dėjo no hahatavimo.
imk-gi tu ta provincijona in mus, kuriuoe jau pirmiau sau eei?
Dalibuk, ne lietuvaites,
jeigu tik tam dalykui atjaus A. J. KEYDOSZ1US.
202 Troy St. Dayton, Ohio.
— Del ko-gi ne?....
— Ko teip karkini kaip
apglauba žiūrėk jie teip atida- sudėjau galvoje, nes draugas
Ba kad lietuvaitėms butu,
visuomene. Kas turi jautria
— Hm! nes tai tejp ne gali viszta?! — paszauki Tamori burna, buk norėtu tave nu- ne davi man ne žodžio isztart.
Bažnyczioje gurno ne kram szirdi ir supranta, kaip klesi— Baisu turėjau atsitikima! ma nuejt ir pnsemt tarnaites szius Bzluostidamae paklode
rit... Seekis-gi žiopli czionais,
ne, taip ir ekonomiszka darbi
tytu.
—kalba Tamoszius in mane ro paszauki mesdamas ant lo kuknioje, da gal ne miega ir apdulkėjusi savo paredala.
ninku kova — prisidės prie
gali iszgirstie ir butu tai suvis
O asz savo kėlu vis ne galu
didamas tuszeze vieta priesz vos.
musu iszlaimejimo nors su
Jau tik Mainersville,
— Kas tokio atsitiko ?—pak negražu jago mus, uredninkae susitaikit no juoku ir žodžio
save.
naszles skatikėliu. Turėdami
Tai dahbuk, ne žine,
pagautu ant karezto darbo.
isz tart, ir jago tik primenu
duonos, mes sutraukysime
Pietus praėjo laimingai, iiausiau nusistebėjas.
Ne nori visai skaityti,
— Apie ka jems teip eina, eau ta szvilpima szluotos ir ta
— Perstatik sau, jau daejtiVysai Dykai Del Viru
pinkles pastatytas ant kelio ir
Vikce prigulėjo prie smagiu
Kaip tik guzute gerti.
ipatingesni
trukezma
beržo
sza
apie
ta
biskuti
vandenio
?
—
musu bus pergale. Musu per
merginu, ba galėjo neszt ant nejau pne namo vieno pažineTa knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru.
Pasigeria slankioje,
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
gale yra jusu pergale ir, iszvienos rankos suetatites viena tamo kraucziaue, kada isz pa- per traukiu ejdamas prie duriu kėlu ir biedna elegantą —
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
Po etritue klikauje,
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe.pučkus
ėjus straikan kitiems amatninant kitos dvileka torielku su szalines uliezios girdžiu nke su uzbonn, ar tai benegnekas jauniki su augsztu kalnierium,
ir kitus išmietimus, negromulavima,. patrotitu
O
jagu
kam
ne
gal
ka
pada

pasiredusi
pagal
paskutine
ma
ar
kas
ka
paimsi
biski
vande

kams, mes juos gelbesime.
visokeis valgeie, pamindama ma baisu: “begkie! begkie!”
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rūmąryt,
tižnia, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
da
o
suliginu
eu
tuom
kuri
nio?
Sziandieninis gyvenimas — tai
gerai koki kas valgi urzkalbi- Vos spėjau atsigriezt kad sztai
strietura ir vysas vyru lygas, gal bu»i išgidomas sava
Tai ymasi langus daužyt.
— Sakiau juk tau, jog usz macziau kamputi pne sienos
namuse privatiškai, slapta ir labai pygj ai.
gadyne straiku. Ir musu pri
no Torielkas taisės meti ant paregėjau indukusi jauti....
Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus
Juk nuo kvailiu ne gali gero valumas szelpti-“vieniems kitus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
stalo priesz szposingus jauni duodu tau ezventa žodi tieeok toki vandeni reike mokėt važi prieiglauduei ir kenezenti to
krautuvė žinios, katras turo žinoti kožnas vedes arba
norėti,
ir tik per solidariszkuma mes
kius teip ekubei ir smagei kad ant manes bėga.... Isztruko isz nėje jin baczkos ir viedraje ne- kius smarkius ipus no szluotos,
nevedei vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
Reike ant to viso verkti,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
sziot
ant
antro
piontro,
o
tos
stimpu
nu
juoku.
()
galime
pagerint
musu
varg
rejziniczios,
putos
su
kraujeie
asz ne galėjau isz divu iszejt
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
Ir tas jiems neilgai seks,
užmokam už pačto, ing užpečetita kon verta. Nesiusk
(Tolaus bus).
staneziuju būvi. Nepaduos
kaip ijje ne sumueza jiu ir vai ejna isz snukio o jis tik suki- varszavines kukarkos tai di
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa ant
Ba
kaip in cypia pateks,
desnes
ponios
negu
juso
burmums rankos kapitalistai ir ju
Šeiniaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena. i
gio ne iszlieje ipatingai da kad na su galva, atstatęs ragus, o
Tada gaus protą kvailys,
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
mistrieni isz Chmilninko —
priplakos, bet tik toki pat
linksmi jaunikei varezavinei tiesiok in mane....
DR. JOS. LISTER 4 CO., L 900 22 Fifth Avenue, Chicago:
Ir žvengs kaip kumelis.
ipatingai
taji
no
antro
piontro
Žiema.
skurdžiai,
kaip
mes
patįs.
—
Jėzau
Manje!
—
paszauGodotinas
Tamlsia: Papal TamistoS prižadiejma, a? norleJjan
kožnas stengėsi pamėgint savo
jopTamistaprisiustumei man vysai dykai včna jusu knypadel vyru.(
Lai palūczia szis musu obal
kiau baisei pabūgęs, pamirszau tai prakejkta boba.... Nes
pajėgos szposo ant jos.
Vardas.
kaip numanaj ant vieko ira Regiu asz žiema
sis jusu szirdis ir nepalieka
Po pietų Tamoszius padavi jau apie viską....
Isz
tu
visu
apsiejimu,
Ant
musu
kiemo.
spaeabas
ejeiva
abudu
tu
belAdresas;
............
Steltas.
tuszcziu
balsu
tyruose.
Taip
— Kas tolau stojois ?
man poperosa. Nelaimi gal to
Gali pažinti tamsuma vaikinu, kaip rubsiuviu straikas iszsi- :
siesi
druezei
muszdamas
su
koJau
vandens
szala,
—
Sakau
tau,
kaip
spirsiu
jau reikalavo, jog per daug isz
Davadni virai, grąžei apsiejna, plėtojo po visa szali ir visur
Laukeliai bala.
traukiau prie jio ranka in kita kaip dumsiu, kaip drūtas, tai om in trepus o asz tuolaik pa
In bjaurias kompanijes ne reikalingos aukos, tai susipra
Miszkai
pajuodo
maželi
prieemsu
vandenio
ir
szali stalo —toje valandoje pa isztikro susilaikiau net kur
ejna.
Nuo
szalto
gruodo;
marsz
augeztin....
Tik
pa
tusiu draugu privalumas paapie
puse
milos
kelo
pne
po
jaueziau staigu subraszkejima
Namieje
sėdi,
knygas
skaito, klibint visus draugijos sluogsVisur nupliko
mik gerai [sziurok kojom,
usz pecziu ir puse rankoves at vonsko kampo.
Po visokes vietas nesitranko, nius prisidėti prie straikieriu
Visur jau dyka,
siekite no peties surdoto. Pabu
— Geras kojas tun Tarno- idant neiszgirstu pluszkojimo
Skaitymas ne vieno ne pra- suszelpimo. Kada visa visuo
Linksmu
paukszteliu
vandenio
....
ges mano kaiminas sėdintis sza sziau....
gaiszino,
Nėra
balseliu,
Kaip
susikalbejova
teip
ir
mene bus užinteresuota szituo
— Sakau tau, ne jaueziu
le manes kokis tai jau pagiveIr kožnas gėrisi isz tokio vai straiku, tada ir tik tada kova
padareva.
Del
geresnio
apmoIr
ju
nei
vieno....
nes archivieta, paszoko mieruo suvis... rodėsi man jog lekiu
kino,
Tik nakti, diena
bus laimėta.
damas mane akimis, o asz pa su veju drauge, o tas bestije nijimo nuejova abudu žemin
Isztikro, laukinei to ne daro,
net
ant
pirmo
piontro
o
pastoLekioja
vejas
Taigi prie darbo, draugai
raudonavęs kaip viezne per- paskui mane, net kur ten ant
Ka Lietuvei sueja iždaro,
veja
biskuti
vėlėj
eugrižsztaVisu
skaudėjas.
kuom
kas galite!
rinkos
arklines
policijantas
pa
praeziau jin labai grąžei, nes
Davadnei apsiejti ne moka,
Keliai uždrebti,
Straikieriu Szelpimo Komi
usz ka? —Dievaži.lig szei die- paguldi kelom kulkom isz sa me namon buk. Asz ejnu pir
Pasigeria viens antram in akis tetas.
nai nežinau usz ka.
vo revolveno jauti induku- mutinie ir ne gailuosiu daužit Snieguos užslėpti,
szoka.
kojų
po
trepus
o
manoTamoToliau
saulele;
P. S. Iszpirkite money orde
Atsitikimas tas abudu mus si.... pasirodi po tam jog bu
Ir
kada
ejnikei
lupa,
sziuks priejas pamaželi pake Szalta žemele.
ri ant vardo kasieriaus Frank
labai —invedi in rūpesti dide vo pasiutęs.
Viens ant kito užklupa,
Rolis, o pati czeki siuskite ant
le ir tai ne tikėtinai; asz kone — Garbe Dievui — paezau li dugną statines inkiszdamas !
uzbona.
Ba prie kaziravimo,
vardo sekretoriaus, A. Lukoneinsiverkiau. Tomoszius-gi kiau atsidusęs ir suspausdamas
Ar tai, jog beldžiausi per I
Neapsiejna be sukimo.
szeviezia,
P. O. Box 43, So.
jin
jauslei
—
jog
prasilenkei
velei grasinosi, jog duos židui
mažai ar gal kukarka sergėjo i
Paskui vaidai,
Boston, Mass.
no nalaimes baisios.
gerai usz toke apgaviste.
O tas ne buna gerai,
-PO VABDU— Supranti dabar, jog pa prie duriu kuknios, gana to j
— O ar ne sakiau kad man
vienok, jog mano Tamoszius \ PRIEJGIAUSES
Sziteip padarykite,
mirszau
apie
kriaueziu
ir
apie
gere po pažastėm, o jus man ne
vos paepejas isztraukt uzbona j
Burna suvaldykite.
MOKSLAS
tave o ir apie ciela svietą....
tikėjote....
isz baczkos ir atsikrejpt prie
Dora užlaikyt,
ANGLISZKO
— Ba ir tu-gi muosuoji tom Lig atsipeikėjau lig apsižvel trepu vedaneziu ant treczio
vvU s0 nusiuntimu '*'* -J
Ne
paleistu vaut,
LIEŽUVIO BE
rankom buk rodos prie kokios giau esmu lig kol sugrįžau isz piontro — atsidaro durie etai į
g)
Iždaveme Didele Kninga n
Sztant
užsilaikit,
teip toli ba tai arti milia kelo
PAGIALBOS KITO.
S Dainų
susidedanti
isz H
maezinos prociavodamas.
gai kuknioe ir etora kukarka |
“
Saule
”
skaitit.
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f
Ne buvo ka veikt, turėjom pasidari jau ir naktie. Dabar laikidama vienoj rankoj žvake
Yra tai praktioaniasM Knyga
Jagu vyruezei nepasitaikysite,
kokios lig saiol Lietuvai turėjo.
pasamdit doružka ir važiuot net prie namo atsiminiau, jog o kitoje didele ezluota iszbega
Ir
tokius
triksus
darysite,
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
pas kriaueziu ant Nolvinars- sėdi be žiburio nebageli ir alka in priemena. Asz kuris bu
Mano žodi paminėsite,
Sz Knyga druezei susinta.
C
kos uliezios, nes kad buvo pet- nas lig kalėjime, del to nupir vau augezeziau jau užlipęs p ribų vias Grin orius ies Lietu ros
Ir
kaip rudos peles dingsite 0Kas nusipirks, ras visokiu UJ
gali in trumpa laika pats per
kau
vieko
ir
padarisime
sau
nieze kromas buvo uždaritas
ant trepu, paregejas nevidoną save iszmokti Angelakai aniek
Daina isz visu užkaboriu ka
jau ponas Veisztenas nedirbo puiku balių.... turiu czionais kaip katinas kuriau augeztin, tiek kalba*.
dainoja Lietuvoja.
C
kur
biski
raudono
vino...
passu didelu skausmu szirdije tu
nee Tamoeziuke bėgdamas su
Toji Knyga druosef apdarHa
Nusipirkite o turėsite Dainelu,
W
rėjau su mano draugu sugrižsz- tatisiva samavora.
Per oiela meta ant visu dienelu H
Liptonas vėl stengis iszlaimet dovana.
uzbonu primina
nupleszta !■ Fraaoaaiai raudona antims
II.
----- Anna PRADŽIA —
skverną szlafroko — puola;' ir ksaatooje tiktai f J , rsiatną
tie namon ir laukt susimile
Sir Liptonas, garsingas angliszkas sportas stengsis vela
Skaitymo Ir Raazynw
SAULE"
Nuėjimas vandenio.
jimo Dievo.
daužo zbona — vanduo upeszimet iszlaimet sidabrini kielika už geriausia ir greieziaueia
Mahauoy City, Pa.
Kaip tai labai greit mano lu teka o indukuse in doras
— Oh, labai gaila, jog mus
laiveli lenktynėse kuri ketina atsibut 1914 mete. Paveikelas
toke nelaimi patiko szedien — Tamoszius pamirszo apie savo boba uezklupo ant nelaimingo
parodo Liptona ir jojo greieziause laiveli Shamrock III.
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saves!! Be
Reikia jies
bet jau pas
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idant užtekt

pirmutines
jam paežiam
liktu. Tokii
leoimatant
Negeriau! v

paaibaigia ir
tetariu sutini
Tada tat

Pasaka Bulgaria!.
dokumentas; kreditorius, ma
Atsitikimas.
KUR BUNA vrnn korkineis
Cigaretai
tydamas,
jog
jus
isz
jo
nagu
GALAIS
Reikėjo man knygyne dali
Klaidi ekonomija.
Isz daugelo visokiu pasakų, Mano vyras Mikolas Malenauskas Į^EdU
negalite iszsisukti, reikalauja nėti žmonėms knygas pasi
sklaidancziu tarp bulgariniu paeina isz Kauno gub., Ukmergės
Garsiausi
didesnio, negu pirma, procento skaityti. Paduodamas knyga,
Kožnas Ruko
kaimuoeziu, viena, ira la pav., Widelsku para., metai kaip
Amerikoje
Pinigu paskolinimas, ir
j jus turite teip daryti, kaip
asz visados sakau jos varda,
bai akiva, kiezantisi ilgo give- Amerikia pirma gyveno Manor isz
už.tai kad
NEBO
Žmogus rustas, ne pliuszkis, jie reikalauja. Po ilgu derėji kad nepadavus prasziusiam
e'sa geri.
nimo žmogaus. Gaila tiktai, ten atvaževo in Brooklyna ir pagy
nieko netur taip didžiai bijo- 'mu jus baigiate reikalą ir perveno 3 menesius ir iszvaževo nežinau
Cigaretus
Szi telp reikė mileti.
kitokios knygos.
jog
senus
žmonis
priligino
prie
tie, kaip skolos. Skola nusmei- ,siskiriat. Bet didis tarpo jusu
Yra tokia knygute “Dangu — Ar tu isztikro Petreli mi bezdžionku, isz ko gali suprast in kur, ant deszines rankos pirsztas
gia garbe ir nužemina žmogų esti skirtumas. Kreditorius ryt je susitiksime.”
suplotas, jagu apie jin dažinos pra
10 už 5ė.
Ii mane teip labai?
jog senei pas bulgarus, teip szau daneszt apie jin ant adreso.
Skola apniūkia žmogų visisz- atsikels turtingesnių, negu jis
4760 ■
Paduodamas taja knygute — Ir da tu Mariuk gali api kaip ir pas visus pus-barbiPardavejei ptardu oda daugiau
(’S2 °l)
kai ir daro ji savo vergu. Bet buvo vakar, jus-gi ateikelsite vienai senai moteriszkei, asz ir tai abejoti! Sakik man, ka tu
NEBO
Cigaretu
kožna
diena.
Petrone Malinauckiene.
nius žmonis nesidžiaugė prinelaime! Sziame laike — tai didesniu pavargėliu, negu tai sakau: “Danguje susitiksime.” riu padariti del tavęs ? Box 145.
Pcquonock Conn.
gulincze
pagnodone.
Pasaka
ir maži kūdikiai — ir tie be buvo praėjusioje dienoje.
— Duok Dieve!— atsako
— Paimk Petreli mano te- szitoke:
skolos neapsieina. Susitinka
“Pinigai ugnelei prilygsta. moteriszke.
ta Kriste už paezia....
“Kada Dievas sutveri žmo Mano brolis Mikas Jodzis 4 m.
du jaunikaieziu.
adgal gyveno Pittsburge o dabar ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Jie geri tarnai, bet pikti val Žmones, susirinkę knygų
nis ir žverius. norėjo vieni ir nežinau kur jis pats ar kas kitas‘pra—LAIVAKORCZIU SKYRIUS—
— Pažiūrėk, brol, — sako donai.” Jei jie syki paėmė ka mainyti, visi sujuko, o manės
P. ¥• OB1ECUNAS IR KOMPANIA
pirmutinis — kokias drapanas in savo nagus, paveizdan, ar juokas neeme, tik kaž-ka asz Namieja ir ne namieja. kiti dasižinot apie ilgibe am szau duot žine ant adreso, (ęg ’oą) Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, Pa
j,
— Ar namieje “bosas” ?
žiaus, koki Dievas paskiri žmo
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka*
Miss Alena Jodziute
asz eav įsitaisiau! Ir tai vis ant tai neiszmokamos skolos, arba tada neiszreiszkiama jaueziau.
— Ira, nes teip, kaip ir jio- nim ir žvėrim. Žinoma, jog 3G30 Ear St.
Philadelphia Pa. Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po
skolos.
sunkiu procentu — tada jie Panasziai jausdavau, kai ma
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinusi loonose na
jo neira!
pirmutiniu delegatu pas Dieva
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.
Ir sako jis tai teip linksmai, skundžiai nusitveria savo auka ne a a. senele už ka nors pa
— Tai ne namieja?
Priima Piningus ant paczedumo ir moka 4
buvo žmogus. Pasižinojo no Mano seauva Antanina Nagaitieteip be jokio rupesezio, jog ga ir spaudžia ja be mielaszirdys- girdavo, norėdama prie gero
— Juk namieja, tiktai par- Dievo, jog givens 30 metu ir nie po tėvais Arbaczauskiute paeina Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
greicziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes ant
letum pamislyti, kad jam kas tes. Bet jaigut kas priverezia darbo paraginti.
veži jin no pikninko, tai da ne turės po savo valdže kitus su isz Kauno gub., Raseinių pav., gir visu geriausiu Laivu. Užla;ko Notarijialna ir ve
padovanojo tas drapanas. At juos dirbti del saves — tam
dėjau kad gyvena ant Farmu turiu
prasiblaivi.
tvėrimus, kurie begioje, land svarbu reikalą ji pati ar kas kitas dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus
Vargdienėlis
eina rakas — jaunikaitis moka anie esti geriausiu darbininku.
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
žioje ir szlauže po žeme. Tas praszau atsiszaukt ant adreso,
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
už savo drapanas. Kriaucziui Visame sviete nėr stropesnio ir Sunku vargdienėliui.
labai žmogui patiko nes praszi
Sudia.
Kad ne tur nameliu,
(•eg <n) su tiesomis Russijos.
patinka toks jo akuratnumas tvirtesnio darbininko — kaip
labai, idant jiam amži pailgin
Anna Braohkua.
Sudžia
in
kaltininką:
—
Ar
Kad
praszyt
tur
maisto,
ir jis jam siulyjasi ant skolos pinigai. Jie atnesza nauda po
Chicago, Ill.
tu. Tame laike atėjo žverisz- 2101 W. 26-tb St.
jau tu sedejei kalėjime?
pasiūti ne viena, bet du ir tris nui dienos ir nakties laike, ne Nuo geru žmonelių.
DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
kei
delegatai:
asilas,
szuo
ir
Kaltininkas:— Teip, ponas
Ryta atsikėlęs
Y r* tai vienatinis gyditojas Pittsburgh, diploma rotaa
porus. Jaunikaitis ima drapa žinodami nei atilsio, nei szvenbezdžionka. Sutvertojas pri Mano vyras Augustas Laukaitis
Varazavoje, kuris turi auvirez 15 metu iszbandime,
audžiau.
Su szviesa sauleles,
nėlės .... Bet.... jie negal tęs ir neatbodami nei kaitros
gydime visokiu ligų. Iczgydo visokea ligas nepaisant iss
pažino jiems toki pati skaitli apie 29 metu senumo, kario paveiks
— Už ka sedejei?
Jis per kaimus eina,
užmokėti už viską ir tampa nei szalczio. Dievobaimingi
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimus
las czion padėtas. Ant tiesos rankos
metu,
ka
žmogui,
su
taje
skir

— Už cziauduli.
Sekles, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi
Lig ramios nakteles.
blogu ekoliniku. Drapanos Konetikuto gyventojai, garsus
turi dideli melina ženklą inpjauta
Savvafisakas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gyaimaa
tumą, jog tiejei žverei bus po per angli, Moka kalbėt angelskai,
— Kaip tai?
vienok susineezioja.... Nėr kuoasztriausiu iszpildymu visu
U^aiseaenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, PlaucaU
Nereikia pykti.
— Na teip: Nakti iasiga- valdže žmogaus. Žverei pradė vokiszkai, teipgi keletą kitu kalbu.
Uždegimą^ Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo NubegisM
galima eiti pas ta pati kriau- savo bažnyczios paliepimu, ne
jo
verkt,
nes
nenorėjo
būtie
Ligas kad ir pajinanozioa nog Tavu,
cziu, reikia jieszkoti kito. To tiktai kad nedaleisdavo nie Steponu Petronėle buvo la vau in svetima grinezia, su
Reikale rasz
■ teip ilgai po valdže pas žmo
kiu tai budu jaunikaitis pri kam dirbti laike szventos die bai rūstaus budo. Viena kar cziaudejau ir.... nutveri ‘magų.
—
Ir
szauki
žverelei:
ta,
kada
visi
iszejo
in
lauka
nia,
ponas
audžiau.
pranta prie skolos, kuri potam nos, bet persekiodavo vyra,
— Vieszpatie sutrumpink
eina vis didyn ir didyn, nors drįsusi nedeldienyje prie visu piauti rugiu, ji pasiliko su sa
mums metus givenimo! duokie
Baiminga.
neaiezkiai, bet su dyvinu grei savo žmona pabuezioti. Bet vo maža ja sesute Vincute na
— Ar žinai, misiuke, mano mažiau metu! — meldi Die
tumu. Prie skolos greitai žmo ant to neatsižiurint ju pagel- mu daboti. Vincute bežaizdama
kasžin-kaip
perlauže
Pe

slūgine
labai bijosi vagiu. Vi- va, kuris tikdamas žiurėjo ant
Maszinu (Typewriters) czia yra
nes pripranta ir žiuri ant jos, bininkai, ju darbininkai —
proga kožnam ir nepraleiskit i ai
kaip ant kasdieninio daigto. dirbdavo. Asz czia apie pini tronėlės piesztuka ir toji pra dudienije net kuknios duris už savo sutvėrimu. Isz tos kivink
reikal nga Typewriter!? tai pastiki
te pas mane szendien o gausite ma
les
Dievas
žmogui,
pailgino
am
rakineja.
Ir jai žmogus jau prie skolos gus kalbu. Jie patis in bažny- dėjo ja bausti. Vincute prade
no katalioga, isz kurio galesite paži
ba
nutrauki
no
žvėrių
metus
—
O
mano
da
baimingesni.
jo
verkti
ir
szaukti
mamos.
siskirt sau viena ir užsisakit, kuri
tokiu budu priprato — jis jau czia eidavo, biblija skaitydavo
gerause jums patiks. Raszikite ant
Teip
nebageli
baiminga,
jog
o
dadavi
žmogui
ir
paeaki,
de

Tada
Petronėle
drueziau
užsi

szito adreso, paduodami savo tikra
niekados nebus turtingas. Nuo — o pinigai ant priaugimo
tankei
palicmona
turi
kuknioir aiszku adresą.
bar
bus
žmogus
Botus
ir
žverei
latai pinigus skobdamas, žmo atiduoti tame laike neszdavo rūstinus, kad Vincute verkia, ja ir tai užsidarius duris su
Uallsnckac
Third ATCnne
, MdlIdUdllddj
BROOKLYN, N. T
A
eme
ja
labiau
bausti
ir
grasinti
cieli.
Ir
teip
stojosi.
Žmogui
gus nebtur del eaves ne jokios jiems savo procentus. Vienas
jai rykszte. Bet kad Vincute raktu.
teko po 20 metu no kožuo žve—
godones ir nuolatai kremtasi amerikoniszkas negocijantas. vis gi nenutilo, ji paėmė mik
tuom, jog T jis tur atidirbti už Džon Randlof vardu, visiems lia beržine szakute ir užkirto Szmutoris ziegorninlįįis. rio, arba gali ghent 90 metu.
Tiejei nutraukti metai iszveri
praėjusi laika, t. y. ant pasko- apgarsino, jog jis pagalios at Vincutei, paskui perpykusi pas
Pana ir ziegorninka:
ant
žmogaus intekme tuju žvė Paeita meta Liepos menesije paliko
litu pinigu, toks žmogus pa rado “filiozofini gyvenimo pa- tume ja szalin. Vincute pul — Atnesziau ziegoreli kuri
mane su keverta vaiku New Britain
prastai mažai tepasilinkemina, mata.” Užklaustas, kas tai per dama skaudžiai užsigavo kak no pono pirkau, da jin nesine- rių. Dabar žmegus givena 30 įr dar nežinau kur buna. Jaigu kas
ta.
metu
žmoniszkais
metais
....
sziau
niekur
—
o
jau
paba

nes jie iezeina ant pamokejimo sztuka — jis atsake: a“asz vi
apie ji žino tegul maloningai duoda
Petronėle suprato negerai do!
givena linksmai, ir visame ira žinia ant adreso.
už daiktus, pirmiaus suvarto suomet moku skambaneziais
(^g *o|)
padariusi. Ji paėmė isz visos — Hm, nesineszi poni zie Vainas. Paskui instoje in žveMr. Elizabeth Laukaitis,
tus, arba ant atlyginimo pir pinigais.”
gales verkianezia Vincute, pa goreli ?.... tai jis isz nuobo riezkus metus-metus asilo; ap- 108 So. Peach Alley Shenadoah, Pa
miaus padarytos skolos. Jis pi
guldė ja ant lovos, paszlapino dumo ne eina!
sipaeziuoje kvailis, paimdamas
nigue iezleidžia, vietoj ju nie
linine skarele ir pridėjo prie
užgautos vietos, kad ji ne taip RoatOKoato«oROHo>toito«toatoKOKO sunku junga moteriites ir anko neapturedamas. Szie persiIntroligatorne.
viską,
skaudėtu. Paskui ji siūle Vin
o sės nuleidias keneze
liudyjimas bergždžio pinigu
Io kaip asilas, ir ne divai, ba inAPDIBBTUVE KNYGŲ.
Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
cutei
visokiu
žaislu
ir
prasze,
iszdavimo daugeli suturi nuo
ao
kad Vincute nesiskųstų mamai.
stojo
in
asilo
metus.
Ir
teip
gi

NAUJOS KNYGOS
skolos mokėjimo. “Kam-gi
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.
Gerasis sūnelis.
Parėjo isz lauko motyna, pa
vena igi 50 metu. Paskui in
asz mokėsiu, — mislyja eav
ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.
— Mano sūneli, tavo akeles mate paraudonavusia Vincutes
stoje in szuninius metus, turi
9 istorijos, 122 puslapiu, apie
vienas toks žmogus — juk-gi
kakta
ir
iszsieszkojo,
kame
da
Katalikas
yra
12-kos
puslapių didelio formato ir redaguojamas
“
Kas
yra
Kristus
”
“
Priesz
tei

raudonos, jau, turbut, aziano
sėdėt namieje kaip szuo bū
asz vis nieko už tai nespturelykas.
geriausių redaktorių.
<
sybe nekalbėk” “Senas žmogus
dien verkiai!..— tarė rūpes
doje ir serget szeimina ir jagu
pavojuje” “Namu sūdąs” “Kasiu.” Tas pruntavojimae, žino
Katalikas netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
Petronėle
liko
nubausta.
tingai motyna pagrįžusiam isz
ralus čigonu” “Istorija isz 1795
turi turtą igi 70 metu. Po
mams, bet lietuvių visuomenei.
mas daiktas, nedasilieczia kre
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne
mokyklos šuneliui.
tuom instoje in bezdžionkoe
Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
Keleivis.
dito kupezysteje. Ten tavoras
o doras ponas” “Girtavimas” Szi
— Verkiau, mamele,— at Karta atėjo bažnytkaimiu o tos knygos preke tiktai 25o. o metus, jog isz jiojo kožnas,
kinantis lietuvius išeivius.
"Iv tu d d t 't slrygcs fotonui
imasi ant nekurio rako ir, kaKatalikas talpina visokias žinias iš visos Lietuvos, Amerikos ir
sake vaikelis.
kaip isz kvailos beždžionkos, natos ir laikra-zczei, kv’po tai;
du keleiviu ir pasiliko nakvo
8 istorijos, 141 puslapiu apie
da jie esti parduotas — tada,
abelnai iš viso pasviečio.
— O gal už ka nubaudė ti. Nakti juodu iszgirdojszauks
Linksma Valanda, Dilgeles,
“Grafas ir meszkininkas” “Apie
juokėsi ir szposauje. ___
o
atiduodant pinigus už tavora,
Katalikas
turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.
Bagis
Draugas,
Tėvynė
ir U L
Ragana,
karalaite
ir
aficienu
”
mokytojas?
ma ir varpu skambinimą —
Prisiunsdami knygas apmokekyte pacrtc *i
kapcziue pasilieka sav pelną
“Del moterių ir apie moteres”
Kataliko
prenumerata
Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei metusi
— O ne, nes mokinuosi ge bažnytkaimyje kilo gaisras. o “Aukso misles garsingu poetu
“kspreeo kasstns. Adresas:
už triūsa ir mokėjimą ji par
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.
rai ir pavyzdingai elgiuosi,— Vienas keleiviu skubiai prade- o ir rasztininku” “Cigonka arba o
Lithuanian
Bindery.
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.
duoti. Vienas senas žmogus
pagriebta ir velei atgauta mer JI
o
tarė lyg pasididžiuodamas.
Marios ir žeme.
■ o rengties, kad greicziau nu giuke” “Mano džiaugsmas”
teip sakydavo savo sunui-arto
Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
— Tai gal iszejo koki ne ėjus pagalbon; kitas keleivis o “Diedas ir boba” “Apleista
Jagu vitdras 743 milios g1
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti veltui.
jui: “Karoliau, niekados ne
naszlaite” Preke tiktai 25o.
sutikimai tarpe draugu?
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pacto
lumo, ir 743 milios ploczio ras
pradėjo ji atkalbinėti, sakyda
imk ant skolos: bet jeigut jau
Money Orderi arba pinigus registruotam laiške, adresu.’
5 istorijos, 137 puslapiu, apie
— Niekados, su visais gy mas:
o tusi ant svieto tai galėtu sau
be atmainos nori ka pasiekoli“Kalnu gyventojus” “Kaukazo
venu kuogeriausiai.
, .
J. M. TANANEVICZ,
ja laikit kožna laszeli vande
— Eime geriau savo keliu,
belaisvis” “Lozorius” “Narsi
ti — tai imk meszla; rudeniui
— Tai-gi sakyk, sūneli, czion taip daug žmonių, apsi mergina” “Užvydus vyras” o nio mariose. Jagu kas norėtu
3249-53
S.
MORGAN ST.,
CHICAGO, ILL.
atėjus, meezlae užmokės patsai
Preke szitos knygos tik 25c,
kas tau yra?
ta viedra priliet, tai turėtu
eis ir be musu. Kas mums dar
už save.” Vienas garsus New7 istorijos, 90 puslapiu, apie
o
— Pasakysiu, mamele, jei
naudot 10,000 pumpu kuriuos
Yorko kunigas jaunimui liep gu to nori, pasakysiu atvirai bo apie kitus.
“Ergelei pono Morkaus” “Du o
trauktu po 1,000 tonu vande
—
Pas
tave,
turbut,
nesažiar
keturi”
“Svietas Dvasiu”
davo pasigauti vieno kredito gryna tiesa, nes nuo tavęs nie
“Iszreiksztas razbainikas” “Zynio kožna karta kas sekunda
nes nėra — atsake pirmasis _£ dai
— o tai ant skolos žeme pirk ko neslepiu.
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
kaimose”
“Nevydonas”
per 422 metus czeso. Jagu
ti. “Jeigut jaunikaitis yra kal Tai-gi eidamas pro bažny- keleivis ir tuoj’iszejo.
o “Jurgis Skaptukas” Preke 25o
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
Telefonas.* Worth[2822.
New York, N. Y
kas ne nori kad marios butu,
Kada jis nuėjo, jau vienas
tas tiktai už žeme — tai jis czia, inejau, kaip paprastai
4 istorijos, 105 puslapiu apie
Kas reikalauna teisingo
tai
gal
teip
padarit.
Nes
jagu
namas
buvo
visas
apimtas
“
Ąnt
kranto
prapulties
”
“
Mis*
paskiaue neatmestinai taps tur kas diena darydavau, pasi
patarnavimo ir nori idant
SKAITYK!
tras ir krepesius”
“Kampelis
ta pati norėtum padarit su že
tingu farmeriu.” Tokio budo melsti valandėlė prie Szven- liepsna. Pas ji stovėjo moteJo reikalai likta greit,
duonos” “Isz ko dideli ponai”
me, tai 4,555 kartus — butu
skola dar pageistina yra, bet cziausiojo Sakramento. Buvo riszke ir szauke: — “mano vai o Preke szios knygos tik 25o
...Moraliszka Kabala...
atlikti tegal atsiszaaki in F
Katra iszdeda žmogaus ateiti
sunkiau, ba turėtum turėt 2000
užsitraukti skola dėlto, idant apsiniaukė, tat ir tuszczioje kai, mano vaikai!” — Kelei
8 istorijos, 122 puslapiu apie
a didžiu armotu kuriuos ižszauPreke — 10c.
Seniausi
gerai pavalgyti, gražiai apsi bažnyczioje vieszpatavo tyla vis, nieko nelaukdamas, puo “Pranuko nelaimes” “Ąudra”
“
Kodėl
neleido
Baltraus
in
dan
Bankini
tu 1,000 kartu ant sekundos o
dengti ir bovitis — tai vis do ir tamsa. Skausmas suspaudė lės in narna ir isznesze du vai
gu” “Bausmeauž szyksztuma”
...Tikriausia Burykla...
Narna
kožna
karta
szuvis
(arba
žeram žmogui nepritinka. Dar man szirdi pamaczius taip ap ku. Drabužiai jo ruko, plau
“Mažo sziaucziaus dideli reika
Sudėjo Cigonka isz Egipto
Uždėta
1848m.
lai
”
“
Dienos
kentejimo
Nantoj
”
RUBINĄ SULVA.
kai
buvo
apdege.
Po
valandė

|me)
turėtu
evert
po
100,000.
nedoriaue yra užstatyti ka no leista Vieszpati Jezu!... Kaip
Perdėjo ant Lietuviszko D.T.B,
“Netobulas žmogus”
Szitos e?
Szimtas Tukstanozia Doleriu ($100,000) yra masu kaucija sudėta in
I
Prie
pabaigos
1,000
metu
dar
rint del nutildymo czia pami neapsakomai Jisai myli žmo lės degantis namas sugriuvo.
Preke — 10c
knygos preke tik 25c,
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei.
(rediszka kasė.
■ bo, galėtu visa žeme iezezaudinėtu pageidimu.
nes, kad turėdamas danguje
Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ J
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
...Tikriauses
Kabalas...
net.
Kas
nori
pabandit.
Tai tik juokai sakyti: “asz pulkus aniolu ir szventuju
apraszimas isz pirmutines puses .
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo/
“PRAKEIKTA”
Arba atidengimas paslapcziu ateities
szimtmeozio, iszimta isz Lietuturiu kreditą ant dvieju mene ežia ant žemes, SzvencziausiaMEILINGAI
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų In ir iiz
—su pagialba Kaziru—
viszku užlieku, parodo kaip
KRIMINALISZKAS
Krajaus už pigiause preke.
Pagal Garsingiauai Chaldiszku
siu, bet jeigut asz savo skolos me Sakramente pasilieka vie
Ant kaimo.
APRASZIMAS
senoviszkos laikose Lietuviai
Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
Paszportus del kenaujenoziu in Kraju pastorojame
gyveno, puiki apisaka su pa- '
ir neužmokesiu ant sutarto ra nas, visu apleistas ir užmirszCigoniszku Burtininku.
—
r
Hei,
Jonai,
katras
kėlės
Verte D. T. ir F. W. BOCZKAUSKAS
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas iu
veikslais. 177 puslapiu tik 25o.
Preke — 10c.
i>.
ko, tai mano kreditoriui vis tasl....
paliudyimu Konsulio.
' Pilviszkius?
4 istorijos, 196 puslapiu apie .
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiauslai.
tiek.” Kreditoriai-gi kuo ge Czia tas pats žmonių Iszga- 202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
— Kas tau poneli pasakė,
Prisiuskite 25o. vertes Stempu
“Urvą užkeikto” “Panaszus’’ .
—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta
DALIS I.
riausiai atmena rakus, kad nytojas iszsižada dangiszkos
“Lorenas” “Sermėga mužiko’Ain*
o gausite visas tris Knygutes
į mano vardas Jonas?
Subatoje iki 8 ad. vakare,
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
per
paozta.
MOTERE
BE
SZIRDIES.
“
Su
kuom
kas
kariauja,
nog
t(^
Įj
jiems pinigai tur but sugražiti, garbes ir grožybes, ir pasislė
O! mano duszele, asz vis
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkal ar per laiszka ir persitikrinti
dingsta” Preke knygos 25c ? , •į
Kasztus nusiuntimo mes apmokame.
ir pabandykit tokiam kredito pęs altoriuje kantriai laukia
jog pas mus visus minėtus reikalus greiedausei, teisingiausei, ir
——-—-zz—BQ žinau!
L
W. D. Boczkowski-Co.
pigiausei galite atlikti.
riui ant rako neužmoketi. Jis atlankymo, pagarbinimo nuo
ANT KRASZTO PRAPULTIES.
.«rigS°\urisP^
Jag“ ponelis viską žinai
520-522 W. South Al; Mahanoy City, Pa
pats ateis pas jus. Pinigu jus tokio mažo vaikelio, kaip asz!.
Duris kambario Petro Randai
gyveno ant salos” “Isz mirusiu^ e.PL- esi tokis mandras, tai turi
atsidarė pamaželi ir Mikolas,
neturite, prisieina nusižemiti,
O mamele, kai-gi geras,
su pluosztu,popieru po pažaste,
M“Oti katrM keleB eina aDt
meluoti, praezyti ir melsti.... geras tas Jėzus!.... Ne noinejo smagei.
—----- —77^--- ;—:---- ~ z “^Iviszkiu.
3
istorijos,
112
puslapiu
apia
aign_________
Kur-gi czia godone del paežio roms man gailios aszaros pra
Petras pakeli galva ir valan
“Nevaloje pas Maurus’’ “Vies2&esdusk------------dėlė žiurėjo su nepakajum in
saves ?! Bet jis nenori laukti. dėjo riedėti per veidus. O gal
veidą kasijeriaus.
kelio duobes” “Karalaitis žmo 'BZ urį.
gus” Preke szios knygos 25o
Baisus padėjimas — tarė
Reikia jieszkoti vėl pinigu, jos buvo Jėzui mielos, nes
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu
ipk
Mikolas, dedamas popieras ant
Jeigu Bergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes
bet jau pas kitus. Podraug su skaito Jis musu szirdyse, kaip
rasztiniezios priesz Petra, pa
TŪKSTANTIS
tiki.
knygele.
Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo
sirėmusi ant
alkuniu
ir
o
lai
užnuodysima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų,-rhumatizme, orga
tuom, skolininkas visuomet kokioje knygoje, tai-gi žinojo,
užsidunksojusi.— Ne turime
Skaitykite!
NAKTŲ
IR
VIENA
niško
ligoie,
vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte
tuv
užtektinai piningu ant užmo
stengiasi pasiskolinti daugiaus, kad asz jo verkiau, jo apleisto
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedaml piningus daktarams ir uz gidukles,
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, P® ima* ARABISZKOS ISTORIJOS
kėjimo prie pabaigos menesio.
o
negaudame
jokios
pageltos ta, apatingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus
Perdėjo Lietuviukai
arba $1,25 vertes knygų už $1. T- Kinį
Isz rito mėginau sutraukti no
idant užtektu del užmokėjimo gailėjau....
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti
D. T. BOCZKAUSKAS.
skolinyku Teas priguli, nes
Raszykite
kokiu
norite.
Mes
ink
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos
Vieszpats Jėzus nesupyks
pirmutines skolos ir idant ir
sunkei labai eina; tenais kur
siusime knygas per paozta ir a- $1 540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
vertingos knigelės. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
ant tikro mislinau gauti, tai
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas
jam paežiam nors truputis at už tai ant manės, ar ne tiesa,
apmokame visus kasztus. Galite
llid
gavau raszta ant ilgo termino.
PREKE
$1.
užmokam ir pačtau. Jškirpkite Žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas
Tiesiok pasakius^ stokas mums
pirkti kiek norite. Visos knygos
ia'^ Tik Ant Trumpo Laiko!
liktu. Tokiu budu, vieiezkai mamyte ?
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygele.
szimta tukstancziu franku!
yra geros ir kožnam jie patiks. ?
Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
Sujaudinta motyna meiliai
neužmatant skola eina didyn.
Raszykite szendie, Adresavokit
Ua
Nusiuntimo kasztus
DR. JOS. LISTER A CO., L.700 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, Ill.
o
PREKE 50c
galvele
dZ 1
Mr mes aPm°kame.
Negeriaue vienok ta istorija priglaudę vaikelio
Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygele.
W. D. E0CZK0WSK1-C0,
Nusiuntimo kasztui mes apmokame.
J.WjllkD. Boczkowski-Co.
aias.
i---------- akis in
pasibaigia ir tuomet, kada kre prie saves ir, pakėlus
Vardas Jr pravarde
1
ahanoy City, Ea.
£
Mab’uioy City, Pa.
W. D. Boczkowski-Co. o
ditorius sutinka pratęsti raka. danga, Egarbino Vieezpati už
Statas.
Pačta.......................
toki gera
i
Maliuiioy City, Pa.
oHoMoUoMoMoMoUOMoiioliollt.
Tada esti surašomas naujas,toki
gera aunu.

Piningai ir Turtas.

da angliszko et fragwti
in kalėjimą atsedd ni re

riONALBANS
OY CITY, PA.
SURPLUS IE PEOFUW
ni moso banke sudėtu jikp.

Eūdetn pinigą. Procentą prieš: Į
usio ir Liepos menesooee, Beyor
jote ar ne. Mes norim hd iri
anka, nepaisant ar mažu v aidė |
SotikzjiąJil

unsESz
Asz esmia po kinciji Gi -J
taria dideli agentūra ir kr-rtnU
saro locnam name ratą |..j
'Parduoda laiva-kortes ut
greicziaasiū laivą. Simai įa
visas dalis svieto, Deliimni J
pas save nei vienos dienos, bur
mainaa Raeifizkus piningu uicJ
ėdami apie ka disiiBotMrz
a kanoteisingiiase. ĄdresnilB

202TroySt. DayM

* 50,01
M
ysai Dykai Del V
ra stebuklinga ir siustą ynfjktf1'
ais, suprastais zodziaii pasaka b.: >
ima, isigyditi nuo uznnodįra t
iegima siekio*, patrotira stjpzė
lietimua, Degromolavini, įČ
, kiapenu, inkstu ir pūsles EptO
sea arba triperi, naujai ipca!?
as vyru lygas, gal boti gįitor
iŠkai, slapu ir labai pygjai
gauta knyga, pasakii jumi bid'•alet galutinaj isigyditi. Kijpj"
, katras ture žinoti koiui
Ta knyga yra parisiu par ?r; ilgo lajka tyrinėjau ta, ętctf
, jog ta knyga yra siustą rysi ft
fto, ing užpečetita konrera. fas
i, tyk parašik sava virta, iriais-'
1 kuponn, katra siusk coaisc—
GAUTOS KNYGAS KUPONAS I

0.1900 2RtkAnw.OhK
Isia: PaplTafflistrtphhi'ifja.irJtumei mm vyui dykai Wujiatajpfe’1

5,000 Dovanai

Naudinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti Į

Del muso vaiku.

PUIKUS SKAITYMAI

50,000 KNYGŲ

Dykai
del
Vi r u

szlaimet dovana,
iazkaa sportas sletgeis
už geriausia ir greičiui
ihut 1914 mete. Pavedi

Filozofas ir lazdele

W. RYNKEWICZIUS
.. NOTARIUSZAS...

233-235 W. CENTRE ST.,
MAHANOY CITY, PA.
PRIVATISZKA BANKA ANT SĖDĖJIMO PINIGU
....... PO PBIZUBA BANDOS......

Mano Privatiszka Banka yra po
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
piniginzkus reikalus galima pas mane
be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujancziu pa
rūpinu.
Didžiause Lietuviszka Agentūra
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo
Pinigus in Visas Dalis Svieto greicziause
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyacziu pristatau puikes Szarfas, Juostas,
Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus
ir t.t, raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.
MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų
ir Apredimu del vyru ir vaiku.
Sziame laike ka tik
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir praszome ateiti ir peržiureti o jaigu pirkaite tai busite
užganedyti.

Žinios Vietines.
— Po Veliku!
— Szendien daugelis vaiksz
ežioje su marguczeis po anta
kiu.
— Ar-gi kas girdėjo ydant
Lietuvei praleistu kokia szvente be musztyniu?
— Vagis insigavo in tavorini vagona arti Redingo sto
ties, paymdami daugeli czeveriku.
— Visokiu siuteliu vaikams
gausite pirkti pas Refowiczia
50^ lig $100 pigiau negu ki
tur Ateikite pamatyti musu
naujus vasarinius siutus. 138
W. Centre St.
(g g oą)
— Prof. Wrighto sūnelis
Austinas, 3 metu senumo mirė
ana diena nuo apsiszutinimo.
Kėlės dienas adgalios inpuole
in eeberi vyrito vandens kuris
stovėjo lauke.
— Kokios tai dvi aptersztos
lietuviszkos balandėlės iszvažiavo su czesnako miletojais in
miestą prie Atlantiko. Geda
tėvams, jog ant to visko užsi
merkė.
— Ryto atsibus puikus po
kylis ant Boczkaucku sales
kuri iszkele Liet. Pasilinks.
Draugove. Gerai paszokli ir
pasilinksmyt po ilgai Gavė
niai.
— Rtfowiezio sztoras aplaike puiku vasariniu siutu ir
parduoda po $3 lig $5 pigiau
negu kiti sztorai. Pirkite savo
Velikini siutą pas Refowiczia
138 W. Centre St.
_
(92 oi)

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.
Pittsburgh, Pa.— Jauna
ir patogi mergaite vardu Ju
lia Birutaicziute, paejnanti isz
Kauno gub. Sziauliu pav.
Gruzdžiu volosties, Radzvilliu
sodžiaus, gyvendama czionais
7 metus, dirbo toi paczioi vietoi be permainos, ejdama per
ulieze 17 diena Februariaue
likos pataikinta per karuka
ir baisei inžeista in galva.
Mirė 20 diena Szv. Franciszkaus ligonbuteje o likos pa
laidota 24. Žmonių dydele
myne dalibavo laidotuvėse.
Stritkariu kompanije davė
' kaszta ant palaidojimo. Per
savo padoru gyvenimą ir ap
siejimą, veliones gailėjosi ne
tik Lietuvei bet ir svetimtauczei kuriu pribuvo daugel
ant laidotuvių. Lai silsisi am
žinam atsilsi, o už savo dora
gyvenimą aplaikys amžina karaliste danguje ir karaliaus
terp palaimintųjų.— J. Biczkus.
Hoosick Falls, N. Y.
— Darbai gerai eina net vis
kas braezka; uždarbiai geri.
— Lietuviu didelis būrelis
terp tu visokiu atsiranda visi
gyvena didžiausiam sutikime,
kiti paskendę girtybėje ir ne
kurtos moterėles neapsileidže
tai del tu neužilgio ketina pribut Baltruviene, o del vyru
Taradaika.

Linfield, 111.— Darbai
gerai eina, dirba, po 6 dienas
ant nedėlios, uždarbiai nevienoki nog $1.50 lig 4 dol. ant
dienos, kas moka moulderio
darba tas gerai uždirba.
— Lietuviu kelios familijos
ir apie puse tuzino pavieniu
isz tu visokiu atsiranda. Del
nekurtu vyru p. Taradaika la
bai reikalingas.

Sokrates, graikiszkae filozcfas, teip kalbėjo in gera pažinstama.
— Asz tamistai pasakisiu:
Motere yra tai kaip lazdele. Labai man stebėtina, kodėl ypatos
Virae be ijoeos ne gali apsieiti, kurie turi Ruptura, save kankina per
nes ir lazdeles be žmogaus ne nesziojina diržiu, Diržai ne gal iszturi ženklyvumo. Vieszpats ea gydyt Ruptura jie ka tik palaiko.
ko: juk ir lazdele gali būti vie Asz tikrai sakau kad galu iszgydyt
na. Žiūrėk tamista, paimsiu jus nog Rupturos. Asz tikrai iszgy.
džiau tukstanozius. Kodėl ne tave?
lazdele ant pirszto — cze szi- Asz parodysiu gromatos nog iszgyteip — ir stovi. Nes tai szpose- dytu pacijentu. Jie pasako apie
lis, kaip ant komedijų, reikia mano stebėtina
žiūrėti ant lazdeles ir jagu in
CHEMIC-ELECTRO SPASABA
katra szale kripsta pastumt gydime Rupturos arba Hernia. Jos
pirszta idant lygybe užsilaiky gydymas yra atsakanti 90 isz 100
lygoniu kur Ruptura gal sugrižti.
tu. Ir velei ilgiau stovi ir vė Be peilio, be operacijos, be
lei klipsta. Geriause, tamista, nesziojima jokiu diržiu.
paimti už galveles ir pastatyti Gyventojas isz Avoca Užgydytas
ant žemes — ot sziteip — tada StatytojasBreikeriu del Penna. Coal
iszgydytas nog Rupturos katra
ir ijje druezei stovio žmogus Co.,
kankino jin per metus.
gali pasiremti. Geriausia: už
Brangus Daktare:—
Esmių dėkingas jumis už
galveles ant žemes.
iszgydyma kankinanezios
Ne žinojo biednas filozofąs
Rupturos. Asz jumis nusijog jiojo pati Ksantipa už du
unoziau keletą mano pažins
tarnu kurie teip pat ta lyga
riu klausi tojo davadžiojimo,
turėjo ir visi buvo užganė
ir pilna gerkle atsiliepe:
dinti.
Asz visados su
linksmumu visiems reko— Ar girdi! tu filizofai,
mendavoju juso gydymą
kaip asz tav tvikstelėsiu viena,
kadangi pripažino jus spatai persitikrysi, ar jau toji laz
saba gydym geriausia už
visus kitus,
dele niekame ne turi valiom!
Su guodonoe,
Asz tave imsiu už galveles!.
J. L. HARRIS
— Klausykie duszele — ta
(Lincoln Hill) Avoca, Pa.
re dangstidamasis su ranka no Skaitykite ka Dėkingas Pacijentas
ipu — tai tik prilyginimas.... sako:
Dr. O’Malley iszgyde mane
Kaip pati atsitrauki, pabai
nog iszsiverzusios gyslos
gi pamaželi net prisikiszias:
(Piles) ant kurios kentėjau
per 12 metu.
Skausmas
— Tai ne yra eavalyste mo
kaip kada
buvo
toks
tere tiktai mano ne atsargu
skaudingas kad negalėjau
mas. Kad ir mania užmusztu
dirbti darba kaipo mainieris.
Asz dar esmių sveikas ir
tai but tiktai mano patžudysta
linksmas ir rekomendavoju
Su lazdelemi reikia būti atsarDr. O’Malley visiems kengei ba ne kurios asztrei kaus
tentiems ant panaszios ligų.
”JOHN R. ROBERTS
tytos.

Kibirkszteles.

* Niekas da nieko davadno
ne padari, jagu ka nepaprasto
ne iszrado.
* Jagu esi galingu, taj isz
galingumo nesigirk.
* O kaip reike dideles iszminties, idant būti visados gerum.
* Juom labiau pats save mi
Ii, tuom esi didesniu nevidonu
del saves paties.
’Ne rejkalaukite teisibes
no moterių lig tolej, kolej ne
bus auginamos tame persitik
rinime, jog vienatinis mierius
juju givenima — patikti virams.
* Visos skriaudos buna del
mus atligintos, norint ne per
tuosius kurie mus skrandi.
* Ne vienas mielina, jog tu
ri gera ezirdi, tai ne gerumas
szirdies, nes silpnumas nervu.
* Gali pakelti baisiause papajkima, nes no tokio žmogaus
kuris pejke su skausmu szirdiea.

visokiu didumo ir prekių. Szitos farmos randasi Michigan steite, pale Mi
chigan ežerio arti dvieju turgaunu
miestu in kur atplaukė daugybe lai
vu. Turiu ant greito pardavimo farmas Lake ir Mason pavietuose kur
randasi geriausia žeme visoj valsti
joje o ir didžiause Lietuviszka Kolo
nija kur jau 132 Lietuviai turi nusi
pirkę farmas ir dar puikei ir linksmai
sau gyvena ir kas metas Lietuviu
skaitlis kas kart dauginasi ir žeme
eina vis brangin ir geresne žeme
greitai iszsiparduos, todėl mieli brolei Lietuviai jaigu norite sau ir savo
szeiminai geresni, linksmesni ir svei
kesni givenima turėti, kur nereikes
sunkei dirbti po bosu ir jaigu norite
dirbti del saves tai pirkite farmas
tarpe Lietuviu farmeriu. Vaikams
arti mokslaines, trumpu laiku Lietu
viai ketina statyti savo bažnyczia ir
bus tikra antra Lietuva. Norite pirk
ti galite atvažuoti pamatyti szita
vieta, kadangi asz pats ežia tarp Lie
tuviu ant tu farmu gyvenu ir esmių
farmeris ir žinau apie ka kalbu. No
rintiems platesniu žinių, raszykit pa8
mane o gausite knygute ir mapas ka
viską perstato apie szita Kolonija.
Atvaduokite arba raszykite ant szito
adreso:
(©£<>»)
Anton Kiedis
Lake Co.
Peacock, Mich,

Baltrus S. Yankaus
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE OF UNITED STATES
COURTS.

RUPTURA

Springfield, 111. — Dar
bai susimažejo, nekurie szaftai
iszdirba po 2 ir 3 dienas in
Sziupinis.
dvi nedelias.
* Ira sakita buk per meta
— Oras nog 1 mo labai atdingsta 1000 visokiu laivu.
szalo, ir sniego yra invales.
— Lietuviu pusėtinas būre * Per paliepima policijos vi
lis, ir visi malsziai užsilaiko. ei furmonai Berline tur neszot
baltas skribeles.
Paveikslas tėvo.
* Daimentu vertes ant mi
lijonu doleriu buna pavogta
Priesz daugeli metu numirė isz kasikiu daimentu So. Afriviename dideleme mieste kup- ke kožna meta.
czius, palikdamas dideli turtą.
* Kinose likosis turtas po
Buvo žinoma, kad turėjo, vie smerti tėvo visas buna ligei isz
na sunu, katras buvo kelonei dalintas tarpu sunu.
svetimose szalise, bet tame
* Visos ipatos kurie parduo
mieste jin niekas ne pažino. da laikraszczius ant ulieziu
Po ne ilgam laikui pribuvo in Moskvoj tur nesziot manderue.
miestą tris jaunikaiezei ir kož* Ant salos Gonoata ipatos
nas isz jiu tvirtino kad ira kurie ne eina in bažniezia tris
sunum kupeziaus ir tikru ap- kartus ant nedelos, tur mokėt
laikitoju jio turtu. Sudžia lie koras.
pė atneszti gerai priliginta pa * Kinuose randasi daugiau
veikslą numirusio ir tarė:
aneziu negu visam sviete.
— Katras isz jus pataikins
* Sauli, norint apszviecze
su szuviu in ta vieta kuria pa ciela svietą, tiek nesipueze,
dariau ant krutinės paveikslo, kiek szabasine lajine žvakuti
tas gaus visa turtą nebasznin- tamsioje kelnoreje. — Nieka
ko tėvo.
dos mokintas žmogus tiek ne
Pirmutinis ezove ir pataikė sipueze. kiek amerikoninis pet
ne toli antras da areziau, tre- loris ir laikrasztinis agentas.
czias pradejas cielevoti ir pra
dėjo drėbėt; nubalo ir ant ga
Fanuos—Fanuos.
lo pradėjo graudžei verkti ir
Turu ant pardavimo 25,000 akieriu
mesdamas in žeme strielba ta žemes, parduodu po tiek akieriu kiek
re:
kas reikalauja. Ant tos žemes yra
— Ne galiu ezauti: kad ir tarpais maži miszkai o tarpais yra
in paveiksią tėvo, kuris būda czista žeme kur galima arti be vali
mas da givas mane teip milejo nio. Isz tu miszku galima pasibudaroniti szirdi, katra mane teip voti krajavus budinkus arba tvoras
apsitverti. Preke žemes yra nog S8
jauslei prie saves glaudė atsi lig $20 už akeri ant lengvu iszmožadu geriau viso palikimo!
keseziu, inmoket reike po viena do
Sudže ta girdėdamas tarė:
leri už akeri o reszta suma gali mo
— Doras jaunikaiti; tu esi kėti kaip iszgali; kožna menesi arba
tikru sunum ir vienatiniu kas metas per tiek metu ant kiek
aplaikitoju tėvo turtu, o ne bus padaryta sutartis, ir laike bedar
bes, ligos arba kokios nelaimes pa
tiedu kurie teip szaude ba laukėme su užmokeseziu. Turiu ant
tikras eunus nene dris ne pardavimo teipgd ir geresniu farmu
in paveiksią savo tėvo ezauti! su troboms, sodais ir aremais laukais,

L1ETUV1SZKAS ADVOKATAS

PININGAI DARO PININGA!

Sergekites Peilo arba
Pavojingos Operacijos.
Iszsigydikite pais save isz

IK reike pradėt czedyt o tada juso piningai
dirbs del jus.
■
MERCHANTS BANKING TRUST CO.
banka yra geriause vieta del sudėjimą piningus.
Banka pagialbes jumis juso užsiemime
tįhrba prigelbes pirkti namus.
Szita Banka yra visada prietelis del savo
Depositoriu, todėl dekite Piningus in Szita
Banka o turėsite giara prieteli.

Geriauses ir didžiausias samu
piningo iszlaimeja provose až pa.
žeidimą kasiklose, fabrikuose, geležinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja
provas kurios kiti advokatai atsako u
atmeta.
Rodą duodu dykai.
Ądresa vokite:

T

FIRST
NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

,

OZITAS Bankas
visados stengėsi
užlaikyt savo senoviszka papratima
kaslink atsargumo
principu, koki dar
užlaiko jau beveik
puse szimto metu.
Edward S. Silliman, Pies.

George W. Dennis, V. Pres.
John W. Phillips, Kasijer.

INTEREST PAID ON SAVINGS
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Lietuviszkas Agentas

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

B.S.YANKAUS
154 Nassau Street
New York, N.Y.

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

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

A. G. GROBLEWSKI
P

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

Cor. Elm & Main Sti. Plymouth, l
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS..

Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vilsti,

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY,

PA.

KARPETAI
...IR...
DIVONAI

Prekes pigios idant jumis pagelbėt
pirkti. 10c. nog masto ant visu
Karpetu. Galima pirkti dabar o
mes palaikisime ir kada jumis
reikes tada galesite atsiymti.

Guinan’s

Mahanoy City, Shenandoah,
Mt.Caimel, Landsford

Pirkite dabar del Veliku.

DOVANAI

0

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas
teipgi privalo užlaikyti visada moša
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad.musu
tautieczei reikalaudami galetu;onripirkti ir
nereikalautu lazduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorniukai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokite
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

DOVANAI

Ukiszka Kalendorių 1913 metams ir naudinga
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
“Paketbuka” su užraszu knygute, iszsiusiu dovanai
linijų, in ir isz Lietuvos. Siunczia
Piningus in visas dalis svieto, greitai,
kiekvienam kuris prisius man 10 geru adresu savo
pigiai ir teisingai.
pažystamu ir 10c. markėmis, apmokėjimui siuntimo
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
leszu.
Adresuokite sziteip:
savo gymines ar pažinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
ęyjdy 03
galima dar pirkti Szipkortes už labai
nužemintas prekes. Raszant prisiu
skite už 2c. stempa o gausite greita
173 West Green Street
atsakima.
Nanticoke, Pa.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.
Dėkingu gromatu užganėdintu Valgomu tavoru ir Buczerne.
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suczedinimu,
ypatų kurie likos per mane iszgydy- Fr. Petraitis - Clymer, Pa. pradedant
nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
tais, mano ofise randasi daugybe.
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai
Paoijentai nog kūdikiu lig senatvės
reikaluose jiteu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.
abieju lycziu). Raszykite o prisiu
siu knygute apie iszgydima szitu
Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums,
ligų ir 11, Prisiuskite už 2c. marke
kad
jau tuz nesu daugiau ne locniniku ne virszininku, ne
o gausite knygute per paczta dykia.

r

J. W. Geležunas, 170 Grand St; Brooklyn, N.Y.

Polithania State Bank

B. BAGAŽINSKAS

darbiniku “All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves”
ir kad dabar atidariau ofita mano naujoi vietoi

DR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St.
Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum
30 metu daktaravimo Wilkes-Barre
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2o.
marke o gausi Knygute apie Ruptura.

Paskolinu Piningus.
Ant pirmo morgeczio. Dasižinokite pas.
(g S -o})
Jos. J. Brown
Miehle, Bldg.
Pottsville Pa.
Ant pardavimo.
Buczerne ir valgomu tavoru sztoras Kulpmont, Pa.
arklis vežimas ir t. t. randa
nebrangi naujas miestas Lie
tuviu ir Lenku apgyventas.
Apie daugiaus dasižinosite ant
adreso.
(95 o;)
Jos Lengvin.
Kulpmont, Pa.

Parsiduoda Farina.
Isz 57į akieriu žemes, Lo
cust Valley apie 5 miles nog
Mahanoy City. Puse girrios o
kita puse iszdirbtos žemes per
kuria bėga Locust Valley upe
le. Namas, tvartai ir t. t. ge
ram padėjime. Parsiduos už
neperbrangia preke. Apie dau
giaus dasižinosite pas: (gg o;)
John Hersker
101 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)

Sziomis dienomis muso tautieti*
B Ragažinskas pargabeno visokie
garimu, Amerikoniszku ir Importitu
Galima gaut visokiu Arielku,, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dziniu ir t, t
Teipgi skambanozio Alaus ir Porteric
Duokyte dabar orderi o bus^jumfr
pristatyta ia namus,

54-56 N. Main St,
Mahanov City.

Reikalaujate GERU Gėrimu.
Pirkite nog savo Tautieczio
kuris teisingai jus užganedis.
Atsiųskite adresa o gausite
kataloga dykai.

Fr. Strawinskas
1807 Canon Si.,

Pittsburg, Pa.

1 ■ ilasV. Obiecunas, 22-nd. & Carson Sts; S.S.Pittsburgh.Ps.

7. 7 7 77 . - ? MERIKONISKA — LINIJA.
DIDŽIAUSI IR GREICZIAU8I GARLAIVAI-

Gar’i

■

u vi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.

.KI GARLAIVAI: ČZAR - KURSK - RUSSIA
n

U
|d0

Pirma

Klaea

>70

)

| Apie dauglaoe daeiZinoeite pae muso agentus arba

A. E. JOHNSON & CO., (General Paaaenger Agta.) 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJI
LIETUVISZKI
Lietuviszka Agentūra
l-.a'ivakoroziu ant geriausiu Laivu
REKORDAI
in Lietuva ir atgal, Teipgi siunozin
pinin-gns už žemiause preke ir greitai
ne vuenos dienos nelaikau pas save
svetinau piningu paskirtu siuntimui,
viskam dirbasi teisingai nes esmių pc
kauoiįje, taigi meldžiu visu Lietuvio
atsilankitie arba atsiszauktie pet
laiszka su minėtais reikalais.
Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City, Pa.

Užlaikom geriausius Gramo
fonus ir visokius Lietuviszkus
Rekordus didelėm iszsirinkime,
prisiusk už 3 centus stampa tai
aplaikisi Katalioga Gramofonu,
Rekordu, Laikrodžiu, Laikrodė
liu ir visokiu instrumentu,

Naujas Iszradimas

Apraszima siunczia dykai

K.J.KRAUČHELUNCO.
120 GRAND ST.,

BROOKLYN, N. Y.

Naujas Pavasarinis Tavo ras
$25 Grafafonas už $21
>

(su 16 Dainomis)

Lietuva Paveiksluose.
Bus pirmu kartu parodyta
Hartforde, Conn. Petnyczioj
ir Subatoj 28 ir 29 Morcziaus
ant Y. M. C. A. Sales, 315
Pearl St. Sale bus atydaryta
nog 7 ad vakare o perstatimae
prasidės ant asztuntos. Visus
užpraszo pribūti A. T. Racziunas su J. M. Danielius isz New
Yorko.

Del Visokiu
Pasilinksminimu

Reikaluosia me’džiu kreiptis prie savo seno pažistamo po
tokiu adreso-

Egiutero No.l............................... 25c.
Egiutero No. 2............................... 50c.
Zmijecznik............. 25c., 60c. ir $1.00.
Gumbo Laszai...............................35c.
Meszkos Mostis............................. 25c.
Trejanka........ . .............................. 25c.
Linimentas vaikams.................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c
Liepiu Balsamas.. . . . ..................25c.
Anty-Lakson del vaiku............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu..................... 25c.
Ugniatraukis................................. 25c.
Skilvio Laszai......................
..25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................... 75c.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo................................ 10c.
Laszai nuo Dantų..............
10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų............. •.•••••/........ :......... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto................. 15c.
Gyd. nuo Grippo..................... $1.25.
Plauku apsaugotojas................... 50c.
Muilas del Plauku..................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................. 35c.
Rožes Balsamas............................ 25c.
Kinder Balsamas......................... 25c.
Bobriaus Laszai.......................... 50c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................ $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)............... 25c.
Pamada Plaukams...................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Piemens....... . ...... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Usu~... .15c.
Inkstu Vaistas...............26c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........................... 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,

Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
iszsigydyti be daktaro visokias lig&s
Plauku puolimą ir užsiauginima,
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas
ir kitas panaszias ligas.
Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20c.
Nuo Komu užtrinu tik 10c. Mes
turime apie puse milijono laiszku su
padekavonem'S nuo žmonių visokiu
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant
adreso pas Specialistus:

Drs. Brund/a & Co. ]

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio B’dway & So. 8-th. Brooklyn.!!.
del Szlebes ant Pavasario.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
Andaroku, Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie ‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istorfczka Knyga
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
palytinti daug isz Lietuviu praeites
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu su 780puslapiu, preke:
kitur.
Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10c J
Pas mus dirba Lietuvaites.
Gaunama pirkt tik pas:

fleM l

122 W. Center Str.
Mahanov City, Fe

Reikalaujant Armonikų
Koncerlinkų ar kitokių

muzikališkų instrumentų.

daikau Columbijos GrafofoLietuviszkom dainom, kurias
nūs
labai garsei ir aiszkei. Ant
iszg
abit 5 ousiu yra po kitokia dainelia,
rek« jai yra padariti gana druezei
gali ūkitie ant keliu metu. Kožnas
rek< as prekiuoja tik 75o,
< ne turi mano kataloga tai
J
_ už 2c. pacztinia markia o
prifi
apt .si didelipuiku kataloga kuriamia -r si visokiu geriasiu Armonikų,
Ski^^u, Triubu ir daugybia kitokiu
muj iliszku instrumentu. Istoriszku
da knygių kokiu tik randasi
Lit yiszkoi kalboi. Gražiu popieru
•b,u raszimui su puikeuseis ap
ska =3iai3 ir dainomis su drukuotais
konvertais, tuzinas 25c. penki
apl
Sztornikams, agentams ir
už
rems parduodu visokius tavorus
ec
ib rigei. Reikalaukitia visokio taira Lietuvi o gausitia teisingus
voi
rorus, adresas:
pa|
joi:c 112 Grand Street

E

__

BUS

Brooklyn, N. Y.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

^GRABORIUS-^

Pakol kur pirksit, pirma
parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogų, iš
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokias
puikiausias Vokiškas bei
Itališkas Armonikas už že
mesnę kaina negu kur kitur.
Rašyk šen(H man, pridedams už 2c., markę ir
tavo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

M. J. Damijonaitis,
812 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.

No. 6.
Nusipirkite sau keleti
Buteliu

NORKEVICZIAUS NO. 6.
'Geriausia Arielka Visan
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi czis gausite ir visokie
kitu gėrimo. Ateikyte dabai
priesz laika, duokite save
orderi o bus jums pristatyti

S. Norkewicz
401 Wut Mduų An.

T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phlla._Pa.
Jaigu kada busite

PHILADELPHIA, PA.
Tai užeikite in
J JETUVISZKA

JUOZAS

OTELI

OKINSKAS

(LOCNIN1NKAS)

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Dr. IG. STANKUS

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo.
Krausto Daigtus ir t. t.
Viską atlieka ka
negtriause ir puikiause. Su virsz minėtus
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame
užganėdintais.

Lletuvlškae gydytojas, gydo vleoklaa Ilgas
vyru, moterų, valku ir daro operacijas.
OFISO VALANDOS:
Iš ryto nuo 9 iki 11, nuo 2 iki 4 po plet
Ir nuo 7 iki 8 vak. Nedaliomis nuo 9 iki
11 Ir nno 1 iki 3 po pieta.

520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa

1210 So. Broad st.,
Philadelphia, Pa.

Dr. Jonas C. Milleris
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

WILKINSONO NAME
Kampai Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.

jIETUVISZKAS -<

OTOGRAFISTAS

M. VARZINSKAS

205 E. Centre St., Mahanoy City.
PRIIMA
LIGONIUS

IKI 10 AD.tRYTE
2 IKI 4 POPIET
7 IKI 8 VAKARE

BELL TKLEI’HONAB

Puikei ir pigei nutraukė visokes
Fotografijas. Padaro didelus Foto
grafijas isz mažių ir indeda in reimus;
Indeda Fotografijas in Špilkas*
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukineja
Poet-Karozlus. Parduoda Beimąs rt.l

