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14,500 kunduktoriu ir motormanu sustraikavo.
Chicago.— Isz priežasties
Suvirszm 50 milijonu dole
nesutikimo su kompanijom ant
riu pasiliks szimet Suv. St. atpakėlimo mokesties ir sutrum
ejnancziosia vakacijosia, kelei
pinimo valandų darbo, 14,500
viai vietoje gabenti juosius in
motormanu ir kunduktoriu
Europa kaip tai yra turezei pa
paliovė dirbti ant stritkariu
pratia daryti. Priežastis yra ta:
panedelio ryta. Visas miestas
Eurpoine kare, kuri uždare
sustojo krutet transportacijoi
kelione po visa Europa.
pasažieriu, kurie turi naudot
San Franciske avietine iszvežimus, automobilius ir gari
kelme kuri pritraukė daugeli
nius trukius.
žmonių.
Vėliausi telegramai skelbe,
Trecze priežastis yra ta, jog
Szia gadyne jago kitus ne buk straikas užsibaigė, nes abi
szimet geležkelei parengė viso- kandžiosi, tai tu nuo kitu su szalies sutiko ant arbitracijos
'kės ekskurcijes po visa Ame ėst save duosi. O jago teip ne
rika.
darysi, tada gyventi negalėsi. Nedoras sūnelis norėjo nužu
dyt tęva ir motyna.
Teip, Amerikonai privalo
Tuosius už prietelius turėsi,
Wanamie, Pa.— Apsigink
pažinti gerai savo sklypą pir katruos suvis nepažinsi.
ma o paskui keliaut kur kitur.
Jago diena ir nakti dirbsi, laves su dubeltauka, M. Karu
tai be Dievo padėjimo nieko lis, 24 metu senumo, norėjo
‘ Szaltinije” skaitome sekau nenaudosi. Dievas pribuna nužudyt savo gimdytojus. Mo
czei, del ko tasai laikrasztis ne prie to, katras pagialbos mel- tyuai pataikė in pilvą o tėvui
R
iszejo koki laika:
in ranka. Tęva ir motyna nu
dže nuo Jio.
i
“Sugrįžome in Seinus ir tik
Jago gargei kalbėsi, nieko gabeno in Nanticoke ligonbu
4*
atėjus rusams tegalėjome atva iszmintingo nepasakysi.
tia. Po tam nubegias in kai
A
žiuoti Vilniun, kur, gave se Apie dorybia dabar nekal nūs bandė sau atimti gyvaste
niai berūpinama leidimą spaus bėk, veluk jia in^szali kur pa persiszaudamas in kakla, kur
dinti “Szaltini”, pradedame dek. — Tai senovės užlieka, jin rado ant rytojaus pusgyvi
vėl ji iszleidineti.
Sūnūs nuo kokio tai laiko
dabar negeliuoja nieką.
Kaip visa Suvalkija, taip ir
sirgo, o tėvai gailedamiesi jo
“Szaltinio” Redakcija pergy Kasztas iszsimaitinimo Suv. jo, liepe nustot dirbti ko sū
veno sunkiu valandų. Nors St. szendien yra dydesnis 25 nūs nenorėjo iszpildyt. Isz to
per keletą dienu krito grana procentą ne kaip 1907 mete. pakylo barnei ir szaudimas.
tos,, nors yra suszaudytu namu, Brangenybe ant maisto yra
Iszkrete per langa $700.
Ant paveikslo matome Italus siunezient maista in frunta del savo kareiviu. Maistas randasi mieste Milane kur randasi teipgi puikiausi/katedra ant
bet Dievas saugojo ligi sziol baisi, bet darbininko masznele
Coatsville, Pa.— Ona Jusz- svieto. Kareiviai norėdami apsaugot taja puikia katedra nuo oriniu bombų, iszyma puikius laukus ir visokius papuoszus.
musu spaustuve ir ištaiga nuo konia ta pati ir sunku szenkiene iszkrete ana diena per
vieiszko sunaikinimo. Nuosto dien iszmaityt szeimyna.
/Seinai.
Berlynas. — Rytu szali nuo Sziauliu, vokiecziai paeme Ant. Esmanaviczius Taurag, vai.,Kaz. Krisiukas Panem. vai.,
langa 700 doleriu bumaszkoms
liu padaryta daug. Spaustuves
Szioje-parapijoje, nekalbant
kurie radosi paslėpti padusz- kaima Daukszus ir 1660 maskolių in nelaisve. Norints vokie Dion. Galeviczius Drisv. vai., Gren. Jon. Szakelis Slab, vai.,
nuostoliai siekia szesziu tuk“Asz atvykau ne pas kata koja. Piningus surado josios cziai stengėsi apimti aplinkinia prie Mariampoles bet turėjo Ad. Kaczonauskis Krasn. vai., vyr. unt. of. Jonas Rageitis apie apskriti, antrasis vokiestaneziu rubliu.
likus, ne pas socialistus, ne pas du burdingieriai kurie pradėjo prasiszalint su niekuom. Prie Kalvarijos vckiecziai paeme pir Atolent. vai. isz Bikunu.
cziu/antpludis padare dideliu
“Szaltinio” redakcijos kny tautininkus — asz atvykau
Prapuolė nelaisvėn: Bal. Czerniauskis Juz. vai., Jon. Bar nelaimiu bei nuostoliu.
po karezemas landžiot ir fun- mutinius apkasus su dydelem bledem.
gynas, korespondencijos, laisz- jasjuietųyiu^
-ttj'i JLVV u—ėlj^*igertriTTf~ Gu.uįju.Ul—
vai., Ant. Balandza.
_
kai, rankraszcziai sunaikinti. p. Stasys Šzimkus, lietuviu ne ant galo dasiprato kad pi
Panevėžio Pavreta
pfrriw. Jannszka Pai>irz. ;avIZnta ir
ežias maskolių.
vai. Ceu. Tancis Pakv. vai.
geliui ūkininku reik^htgTyfS
Redakcijos knygas beszeimi- muzikas-kompozitorius, atsius ningus jieje turi, liepe aresztaSužeisti: afr. Mykolas Vasniauskis isz Panevėžio, Jonas pagelba nusipirkti sėklai, mies
ninkaudami vokiecziai suveite tas Amerikon nuo musu bro vot abudu o kada palicije pa
Prie Sziauliu muszasi po senovei. <
Mikalajūnas Linkavos vai., Juoz. Boczelis isz Pinu,VI. Luko, to gyventojams trūksta maisto.
nuo lentynų ant žemes, varto liu isz Lietuvos.
dare pas juosius krata, rado da
Petrograd.
—
Sziauliu
aplinkinėje
da
vis
tesasi
muszei.
szaitis, Mot. Lapenas Pabirz. vai., Ant. Vilczinskis, Kaz. Jan Ar negalėtu lietuviu komite
dami kaipo pakloda guoliui, o
“Lietuvoje sziandien ir ka 650 ęielybeje.
Maskolei
atėmė
nud
vokiecziu
užgriebtus
kaimus
Ragažius.
kauskis, Kaz; Krisztanaviczius Remig. Ezer. vai., Petras Jure tas sukrusti kaip norint, ar in
paskui ir visai iszmete per lan talikai, ir protestonai, ir be
Prie
Jaroslavo
paeme
in
nelaisve
1200
vokiecziu
su
29
aficie
vieta pinigine paszialpa atsius
nas Pamp, vai.
gus oran, sudraskė ir sunaiki dieviai ir socialistai, ir tautie
1000 italiszku rezervistu isz- riais ir daug amunicijos.
Papuolė nelaisvei). Kaz. Peczeliunas, Juoz. Lineviczius, ti. Butu galima pigia valgy,
nę. Pagalios susivedė arklius ežiai — žodžiu sakant visi, ku
Maskolei
turėjo
trauktis
isz
Galicijos
nuo
Czernovicu
keliavo
in
tevynia.
Jurg. Tamoszunas, Jon. Volaviczius, Juoz. Sarautnikas, Jon. kla ikurti, nors pigius pietus
“Szaltinio” redakcijos ir re riuos užgavo milžiniszkas ka
New York.— Ant laivo An- in Rosije su dydelems bledems.
Borolis, Ant. Maacunas, Petr. Kondrataviczius, Ipol. Lapenas vietos gyventojams davinėti.
daktoriaus bustam”
res sparnas, yra didžiausiame
Juoz. Babickis, Juoz. Kubilis, Petr. Susla, Ant. Urni. Jons,
varge —ne tik varge, bet tuks conia szia nedelia iszkeliavo
Turkai
mirszta
muo
bado,
nori
pakajaus.
suvirszum tūkstantis italiszku
Labakenas, Dion’Adomaitis, Jonas Liva.
Lietuviu neatsargumas.
Nuo prasidėjimo kares ir in taneziams musu broliu gresia
Rimas.
—
Isz
Turkijos
daejna
telegramai
kurie
skelbe
rezervistu
ginti
savo
tevynia
Vilkmergės Pavieto. Užmuszti: efr. Stan. Abramaviczius.
Suvalkai. — Beeinant vožengimo Italijos in europini badas. Matydami iszalkusi
buk
turkiszkas
sultonas
nusiuntė
siuntini
in
Berlina,
aplaikynuo
užpuolu.
Apie
5000
Ita

Sužeisti: Kaz. Tyla isz Amykszcziu, Juoz. Stambris Taur kieeziams in Suvalkija daug
szoki, tai suvirszum puse svie žmogų, nuvargusia moteri su
ti
pavelinima
nuo
keizerio
idant
padaryti
sutaiką
su
Angliję,
lu atsisveikinęjo su savo tauvai. isz Pokev: Juozas Motejunas OI. vai., Jonas Petraskis, gyventoju bego, palike gyvu
to likos inklampytas in tai. kūdikiais, ar galime mes klau
tiecziais priesz iszplaukimo lai nes tuckiszkam sklype vieszpatauje dydelis badas, žmonis mir Juoz. Ambrezeviczius Szad. vai., isz Kauliu, Ben. Sabaliaus lius ir visa manta arba ir savo
Ant svieto turime 1,321,426,- sinėti, kokios jie tikybos, ar
szta szimtais o ligonbutes yra pripildytos sužeistais.
vo in Italije.
kas Boln. vai. Ant. Macziulis, efr. Jon. Karszanskas, Juozas szeimynos dali. Kiek aprimę
000 gyventoju o kareje dali- kokiu jie pažiūru yra ? Mes
Szulcas Pavargusiu kaimo, efr. Br. JImbra rag. a„ efr. Bal. nuo baimes, tie pabėgėliai
neturime laiko tais dalykais
bauje 977,296,000 žmonių.
Angliję praleldže $15,000,000 kas diena ant kares.
Kuningas
paaukavo
savo
gyvas

Trajis Tau j. vai., ulanas Ant. Karkė viezius isz Uszkonai Mik troszko žinoti, kas su ju szei
Traices drūtumas sziadien užsiimti ir szelpiame, kiek mes
London.
—
Kasztai
vedimo
kares,
kas
diena
kasztuoje
te už studentą.
Jurela Kuk. vai., Vine, Bagdanas Kavarsko vai.,’isz Turczinu. myna, gyvuliais ir padarais pa
skaitosi ant 817,216,000 o Tau isztesiame, visus, kurie kąsnio
Anglijai
15
milijonu
doleriu.
Tomis
dienomis
Angliję
vela
Papuolė nelaisvėn: Bron. Gurbinskis bajoras, Kaz. Par sidare. Būtinai trokszdami pa.
Trenton, N. J.— Kataliku
tonu (Austrijos ir Vokietijos) duonos neturi savo alkiui nuszukas Uszp. vai.,
malszinti. Taip, maž-daug, isz kuningas Anastazas French, paskolino suvirszum keturis bilijonus doleriu.
matyti savo bunamaja vieta,
ant 159,080,000.
Szauliu pavieto. Sužeisti: Kaz. Gudas akm. vai., Jonas Pa- kai-kurie bandė grižti atgal.
Jago ymsime pagal sklypus, reiszke savo minti tik-ka atke irofesoris Szv. Franciszko ’koKare jau paeme 7,600,000 auku.
lauckis, Juoz. Latysa skemenu vai., Mik. Czirikis, Pranas In- Reikėjo eiti per Rusijos karei
kurie aukauje savo gyventojus liavusis isz Lietuvos p. Stasys egij°i, paaukavo savo gyvasLondon. — Pagal randaviszka statistika padarita per mi
del kares dievaiezio, tai turi Szimkus pereita subata Spau ;e norėdamas iszgialbet skens nister! Asquitha, tai tebyre europine *kare paeme 7,600,000 drulaitis Kriuku vai. isz Nanevetu, Juoz. Balczunas Paszv. vi jos užimamas vietas arba
gyventoju sekaneziai: Angliję dos draugijos susivažiavimo ;anti studentą Edwarda Karcz- auku. Tasai milžiniszkas skaitlius yra padalintas ant sekau- vai., Dom. Jurgaitis Kruopių vai., Vincas Peterbis Žag. vai., per pozicijas. Karo vyriausy
Aleles Kimantas Grez. vai., Jonas Drazdauskis isz Szialiu, bes kuosmarkiausiai užginta
marika, kuris maudėsi. Kun.
422,000,000; Francuzije ir ko- Chicagoje.
Frencz su kitu kuningu iszejo ežiu sklypu:
Kaz. Puczinskis isz Sziaulu, Kaz. Tomaszauskis Gruzdzu vai be tam tikro leidimo ka nors
lionijos 94,000,000; Rosije
Vokietije
ir
Austrije
3,000,000;
Roteije
2,300,000;
Fran

su 25 studentais prie upeluko
Kaz. Linkeviczius, Juoz. Zamkus Kruopių vai., VI. Gapszis per pozicijas praleisti. Kiek
171,000,000; Italije ir kolionicuzije
1,500,000;
Angliję
250,000;
Serbije
250,000;
Bulgarije
iraleist kėlės valandas. Stu
Skem. vai., Al. varaneviezius Pap. pa., VI. Sakalauskas isz. viena bent kiek įtariama žmo
jos 36,800,000; Japonije 67,dentai nutarė maudytis, o ka 250,000; Turkije ir Afrika 100,000, arba konia 750,000 žmo szauliu, Vikt. Zvierka, Jonas Srogis.
gų tuojau suima stovintieji sar
000,000; Serbia 2,900,000;
nių
kas
menesis.
Jago
kare
trauktųsi
du
metus,
tai
liktųsi
isz
Papuolė nelaisvėn: efr. Kaz. Serafinas Skemu vai., of. gyboje kareiviai. Teko sužino
Montenegro 576,000 arba isz 100 saliuninku uždarys savo da Karczmarczika apėmė trau muszti visi jauni vyrai tinkami in kariumene.
kulys, kuningas szoko in van
Ant. Rudis-Butkauskele Szkemu vai., Alb. Krumeaas.
ti, kad labai daug suimta lie
viso 817,216,000.
biznius.
deni jin gialbet bet nuskendo
Kauno Pavieto. Sužeisti: efr. Aug. Timonas Survil. vai., tuviu suvalkiecziu, grįžusiu be
Vokietija turi gyventoju 78,Kauno Gubernijos Kares Aukos. Prapuolė, Sužeisti ir Užmuszti unt. of. Jonas Bartaszeviczius Airog vai.
Milwaukee, Wis. — Suvir teip gi.
rasztu namo nuo Kauno arba
000,000;
Austro-Hun garija szum szimtas saliuninku užda
Lietuviai.
isz už Nemuno. Bėgdami isz
49,500,000; Turkije 31,580,000 rys savo biznius isz priežasties
Kuningas Phelanas aplaike tris Kauno. Pavieto. Užmuszti: Ant. Jasukas Janav. vai.. Konst.
Kunigu permainos Vilniaus
namu jie dažniausiai nesusku
arba isz viso ‘ 159,080,000. Isz europines kares, blogu laiku
Žinutes
isz
Lietuvos
Minauskis,
VI.
Skinduris,
Jurg,
Trandis,
Izid.
Skadauskis.
metus.
vyskupijoje.
bo ne paszparto pasiimti. Kol
viso paszaukta in kare 21,000,- ir kad žmonis daugiau lankosi
Ant.
Danis,
Juoz.
Elenauskis
Vilk,
vai.,
barab.
Juozas
RudeiMarinette, Wis.— Czionais
Kun. Bernardas Sužiedėlis, paaiszkes, kas jie per vieni*
000 vyru o kiek žmonių ken- ant krutaneziu paveikslu. Tiekis.
Lietuviu kalba pamaldos Vii- Kamajų kamendorius, perke kol prirodys, jog nėra kokiais
eze isz priežasties kares tai ne je saliuninkai tvirtina, kad ne užsibaigė teismas kun. PhelaSužeisti:
Ant.
Polubeckis,
Ant.
Rusteika,
Al.
Szpakausno už subjaurinima 14 metu
niuje.
liamas Vilniun kamendorium sznipais, teks sėdėti kalėjime
galima ne dasiprotet.
uždirba ne ant maisto.
kis,
v.
feir.
Ant.
Urbanavicžius,
trub.
Jurgis
Gereszka,
Bern,
mergaites Schafer. Likos nu
Laikomos sziuose bažnyczio- prie szv. Petro bažnyczios An ir daug vargo reikes patirti už
Blinja
Airog.
vai.,.Klimas
Skardis.
Gaudavo plakt nuo pacziules baustas ant trijų metu kalėji
se: szv. Mikalojaus (viskas lie- takalnyje, kun. Chlevinskis, savo neatsarguma.
Atejnanti meta baigėsi kon
Prapuolė
nelaisvėn:
Ant.
Silis
Kruku
vai.
mo ir tūkstanti doleriu ant užkas nedelia.
Be to suimtieji, kaip teko
tuviszkai), szv. Petro ir Pau» Audutiszkio kam., paskirtas
traktas darbininku su kompa
Telsziu pavieto. Užmuszti: Kaz* Gargvonis, Kaz. Monsei- liaus, szv. Kryžiaus (Bonifra laikinai pildyti klebono prie patirti isz tu, kurie jau paleis
Minneapolis, Minn.— Vasi- ?aikimo kūdikio kuris neužil
nijom ir kaip bus, negalima
lis Kreziptu.
lius Velia, 65 metu senumo ir go užgims.
tru), szv. Kotrinos ir szv. Ste dermiu prie Hermonavicziu ti, yra labai dideliame varge.
žinoti.
Anglekasesia dabar
Nieką nenumanydami, kad
Sužeisti: Ant. Daczkus, Kaz. Kubiszka, Petr. Moze pono.
szlubas, apskundė savo papzia
bažnyczios. Kun. JMaliszevsMilijonierius gausei apdovano lis, Dan. Stoczka Sėdu vai., unt. of. Ant. Jasiukaitis, unt. of.
darbai ejna sziek tiek. Cze ve
už nedora pasielgimą su juom
kis perkeltas isz Daugeliszkio gali būti suimti, neturėjo jie
lei unije susnaudus, daugeliuo
jo savo gymines.
Ant. Jasiukaitis, unt. of. Jonas Gudelis, Pr. Jankas, Aug. An
Trakai.
ir daugiau nenori su jaja gy
in Eisziski kam. Kun. d-ras prie saves nei baltiniu, nei ki
šia vietosią lokalai vos gyvuoCedar Falls, Ill.— Henrikis drūtis Mocedžiu vai., Step. Markeviczius isz Kretingos, Jonas
Naujokai bus szaukiami Bakszys, “Auszros” redakto tu reikalingu daiktu. Daugiau vent. Tvirtino jisai priesz suje o nevienas sako: “Ugi kam
džia buk turėjo ejti tris miles Pfeiffer isz Philadelphia, Pa. Januszis. Telsziu bajoras, Liudvikas Szakis Alec. va., Tadas sziuose vietose: Jezne— 15 ge rius, paskirtas laikinuoju Se- šia ju sėdi Kauno ir Vilniaus
ta unije geliuoja! ir be unijos
kalėjimuose. Būtinai reiketu,
gužes, Trakuose— 21 gegužes, meliszkiu klebonu.
in darba kas diena pekszczias, daug kartu milijonieris, atsi Ernadas Žid. vai.
gerai dirba, o da tiejei, ka in
kad kas pasirūpintu ju likimu,
Raseinu pavieto. Užmuszti: Juoz. Nasvitis Sart. vai., Pet Alytuje — 27 geg., Žiežma
nes jam pati nedavinėjo penk lankė ana diena pas savo gy
unije nepriguli tai geresnius
Kauno ir Kurszo.
kad aprūpintu baltiniais ir pa
tuko ant karo. Toliaus buk mines kuriu nebuvo mates nuo ras Majatukas isz Szatu, Vine. Požeris Jurb. vai., Petr. Bik- riuose— 1 birželio, antru kar
turi darbus!” ^Tokis posmaviGubernijose vokiecziai elge dėtu tardanezioms valdžioms
tu Trakuose — 6 birželio ir
užrakydavo maista ant rakto keliolika metu. Pakol iszke- szionis Kelmiu vai.
mas tai yra neprotingas. Jago
si taip, kaip ir Suvalkų gub: iszaiszkinti, kas jie per vieni.
Sužeisti: Po v. Michalauskis. Jonas Szimaviczius Sart vai. Varėnoje— 15 birželio.
ir nekarta turėjo ejti gult be \iavo namo, apdovanojo savo
■^hnije payrtu, tai darbininkai
eme gyvulius, javus, mesa, ne Dabar gi net ju szeimynos ne
vakarienes o priek tam isz- dvi seseres ir du brolius su au- Petras Sirauskis.
ne ant buizos neužsidirbtu.
Pabėgėliai.
paisydami, kaip ramiems žmo žino, kur dinge. Kiti gal ne
Ežernu pavieto. Užmuszti: Gab. Usaviczius-Vonseviczius
pliekdavo kaili karta arba ir tomobileis ir 10 tukstaneziu
r Laikykitės ir prisiraszinekite
nejauezia, kad ju broliai ar tė
Vilniun kaskart daugiau nėms reiks gyventi.
du kartu ant nedėlios. Sudže cožnam. Mažai randasi pana Aps. vai., Petras Raminskis, Pr. Bandaris Turczilu Jkaimo.
in unije, ba tai vienatinis gink
Dabar kai kurie pabėgėliai vai kalėjime sėdi, o nėra kam
Sužeisti: Jonas Kovaliunas, Ant. Biznas, Konst. Pitkevi- renkasi pabėgėliu, ypacz isz
pasigailėjo tojo vargszo ir pa- sziu milijonierių kurie butu
las priesz kapitalistus.
pagelbos ranka paduoti.
ežius, Alf. Dze rūkas, Juoz. Kamarauskas Dusetų vai., fer. Suvalkų ir Kauno gubernijų. gryžta savo yietosna.
teip duosnus.
liuosavo nuo piktos bobos.

KAS GIRDĖT?

Jau prasideda pusėtinas szilumas, rodos saliunuosia alutis
lietusi kaip vanduo ant malo
ninio rato, o tuom laik suvis
prieszingai. Gere žmonelei,
nes gere namie. Mat tingi po
sunkiam darbui rėdytis ir
traukt in kur ant stiklo alaus,
veliuk parsinesza bleszinia in
namus o sulaukus vakaro ejna
ant paveikslu. Del to tai sa
liuninkai rugoja ant blogu biz
niu.

Vokiecziai Paeme Daukszus ir 1660 in Nelaisve
Prie Kalvarijos Vokiecziai Paeme Pirmutinus Apkasus
MILANE PASIRENGINEJA ANT KARES IR APSAUGOJE PUIKIA KATEDRA.

Ll
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ISZ AMERIKOS

— Žinau kad už tas akis ko neužkenks, o liet vande nuo saules spinduliu, Reikejo
mane ir mergos nekenezia, bet niu nedaleisiu.
dideles kantrybes ir isztverkagi asz kalta, kitu isz niekur
Antaniene iszejus isz virtu mes. Jeigu kas verstu tiek ken
neimsiu — atsake jau su tikra ves ir žiūrėdama ineiremus in tet, oratos rėktum ir in amži
kartybe.
savo minkszties klub’is besi na paskanda smergtum “tiro
— Bet jaigu tas butu gali szypsodama kalbėjo tacziaus ną”, bet kad tuo tironu buna
mu daigtu tai vis nenorėtu- in save negu in neszanczius, locnas noras pasigirimo, kiek
miai mainyt.
kurie jos žodžiu suvis negirdė gi žmogus nukenezia be jokio
— Ar geriau girdėt pravar jo:
murmėjimo! Kencziau ir asz,
džiavimus ir but nekeneziama.
— Nereik jos maudyti, tai nes norėjau parneszt bent de
— Kas tavęs nekenezia Kat kurkutis, da gal apsirgt.
setka žuvycziu, o turejaii apie
rute2
Patemyta tuotarpu mane ei tris meksziukus, kurie jau ir
— Mergos, o ir jus ponaiti! nanti prie scenos aktorių “smi be ugnies buvo iszkepinti su
Aha, pamislijau jos politika guso” ir visi lyg susimaisze, o visukuom nuo saules spindu
tobula, strategija savo apvei vienas tarė nusiimdamas kepu liu ir tikrai veltus buvo mano
besivarginimas, nes isz mano
kia mane, bet nesusimaisziau re nuo galvos:
tik veik atsakiau:
— Bernai, panaiti pramane žuvu net puiki sriuba but ne<
— Blusti. Jaigu sakai kad nauja paprotį, kuri kur ten galėjo, bet valgia su pasidi
mergos nekenezia, tai daro tai Galicijokai naudoja vadinda džiavimu: nes mat tai isz ma
isz pavidejimo tau tu tavo gra mi “smigusu”. Maudyt nor no malones buvo sriuba; teip
man sakyta, nors gal mano žu
žiu akiu, o asz ju negražiom musu Katrute.
jug nevadinu, vien žvaigždė — Sustokit,, nereikia mums vis margis ar rainis suvalgė.
Petras prispaudė Onuka prie szirdies,
mis, o kas nekenezia žvaig tokio paproezio; Galicijos mer Delei to man bevargstant iszO cze už krumu motyna sėdi pasislėpus,
džiu?
gos gal tokios maudykles rei girdau keno tai lengvus žings
“Duosiu asz tau kada pareisi namo,
Dabar pažiurėjo in mane kalauja, bet musu paezios nu nius užpakalije. Atsigrižau ir
Nebus tas plikis Petras tavo!”
kad rodėsi, jog nor iszvyst vi siprausia szaltu vandeniu kas iszvydau mano Katrute su gur
— Kur Onos motyna?
sa mano duszia, idant persitik rytmetys ir czystos, ypacz Kat beliu. Ji linksmai nusiszypsojo
matomai besijuokdama isz ma
Sugrižes vėl namon, kaip ir rint ar kalbu teisybe. Priden rute.
Be meiles nėra visada linksmai sveikinau ma giau duszios langus blakstie Mano lyg rustus prakalbęji no iszveizdos ir sumurimo, bet
no Katrute. Giedra tuo kart nais, bet vis jie buvo jai mato mas suvisai perk ei te dvasia in
laimes.
buvo labai graži, saule kaip mi, o asz kaip kad nežinoda silinksminusiu bernu, paleido jaus rimtai tarė:
— Argi tai reikia teip varg
gegužes menesije skaiseziai mas ka tart, kas tikrai ir buvo Katriute, kuri padekavojus
Katrute atsiduso ir atsake: spindėjo, nors savo spinduliais tariau:
man szirdingu žvilgtelėjimu, ti. Eikite namon...
— Kagi daryt, kad prasi neauksavo purvinos žemes ir
— Ir asz tau pavydžiu tu kaip stirnaite nubėgo in stu
(Toliaus bus.)
kaitau, turiu atpakutavot. pliku szaku medžiu. Szian- tavo blakstienų, o net ir ne- ba.
Busiu kaip naszlaite, kuri ne dien ji lauke mano sugrižimo keneziu tu dideliu tavo pasto Iszvažiaves in mokykla pati
turi ne plauku kuomi isztept. žinodama net katroj valandoje gių užleistu kaip kad ant žmo kejau mano szirdies slaptybe
— lio— ho—nusijuokiau— pribusiu, o gal žiurėjo kur nuo niu grinezeliu langu, nedalei- savo draugui, kuris savo u,žsi
gera naszlaite, gulinti po pui augszto pro czysta langa ir ma džianeziu prie ju szviesos.
degime patarinėjo man vest do
kia raudona “koldra” Tycziom te kad parvažiuoju, nes isz
Už ta savo iszsitarima Ii ra mergele, idant bueziau lai
priminiau jai mano dovana, ėjus ant gonku dulkino kaura kaus nubaustu labai, nes ant mingu, filiozofiszkai tvirtin
Motere davadna,
idant noringiau mano reikalą- ir teip buvo darbu užimta, kad ryt rytmetije, kada iszvydau damas “kur meile, ten laime.”
Nesides ezilku niekada,
vima iszpildytu.
Kad buvau |ponu namuose ir
Ant bile skarmalu,
buk suvis ne nemate manės. ja nusistebėjau.
Vakare Katriute atėjo pas Aha, pamislijau, mano Katrų
— Kagi tu padariai! tariau vientureziu sunumi, galėjau
Apsibujgusiu cvarkalu.
mane su pasididžiavimu: plau te gerai nusimano ir ant diplo in ja žiūrėdamas in jos jau ne padaryt pagal savo noro, o
Davadna motere, nebezdžionkai buvo sausi ir gražiai su- macijos. Buvo prieg tam ru užklestas firankom blakstienų draugas gunde, idant atiduo
kaus,
szukuoti. Kad buvo ploni pestingai ir szvariai apsitai akis.
cziau ja in Paryžių mokintiesi
Szilku ant saves ne kraus,
kaip szilkai szukuojant susi- sius, o žinojau kad ir tai pada
Nusiszypsojo kaip tai iszdi- pensionate. Sutaisėme su drau
Jagu ezvarius apatinius dra
garbiniavo ir isztikro labai re ant mano intencijos. O tu džiai.
gu net visa plena sumanymo, o
bužius turės,
gražiai iszrode. Antaniene jai koketka! suniurnėjau francu
— Miežys to nepataikys, musu tame užmanyme buvo
BALTRUVIENE
Tai ir prasta szlebe užsidės.
prig%lbejo iszpainiot suveltus ziszku akcentu.
bet žmogus gal rast sau vais visokios szakos žmogiszkos ži
Tegul motere ant veido bus
Pažinau
viena
porele,
nes dabar jau ji nebijojo ju
nistos kas turėjo but mokslu
negraži,
— Paimk mano pintine Ka tus—atsako ji.
Vyra
ir
jojo
bobele,
su si vėlime '
— Eh, tu neiszmanele, ar Katrutei, kuria tik reikėjo nu
Bile būda ir szirdi grąže turi,
rink, tariau nelipdamas isz ve
Abudu
teip
puikiai
traukia,
— O ka/matai kaip mano žimo.
ba dabar gražiau, kada apkar- civilizuot, idant turėt isz joO kas isz gražios,
Jog
ne
nesusiraukia.
patarimas yra\iszmintingu ir
Jago ne turi doros?
Vienu savo purptelėjimu, piai blakstienų s? Visai blo puikia moteri. Paliuosavome
Kaip
kelis
centus
gauna,
geru.
\
Kas isz tu szilkiniu paredu,
kaip kregžde buvo prie ma gai padariai, subjaurinai savo ja vien nuo besimokinimo Tuojaus aluezio pargabena,
Katrute tikrai negalėjo neTai tik monijimas akiu,
nes ir pradėjo isziminet mano gražybe—kalbėjau sielvartau skambinti ant fortepiono, bet
Gere
kol
turi,
pripažint man mano gero nu
Kuna savo numazgokite,
klumszius, bet pamirszo kad damas ir pradėjau grūmoti jai apart to Katrute turėjo viską
O
paskui
pora
dienu
guli.
veikime ir net padykavoj o,
Apatinius skarmalus isz
manes nepasveikino ir neap bausme Dievo usz naikinima žinot, o ypatingai turėsianti Diedas turi in darba traukti.
nes ir jai paežiai sausi geriau
skalbkite.
sižvelgiau, kaip veik ji pastve Jo dovanu. Tai kaip Dievas studijuot higijena ir pedagoja
Tai
boba
po
stubas
laksto,
sutvėrė, teip turi būti.
_____________
___
nes tas moteriszkei ,,vn\ _reika
_____ T^d^nesmirdfisJiQ
tuotarpu ir vakacijoi re mano „ranka ir prispaudė
TH-" —Gigante ir hnigiausiu, ner^?link%T^Jtat
Kad ir szilku nesidesite,
pasibaigė ir man iciKe
Ant alaus, ba gerkle iszdžiuvo
kaip
visos
moteriszkes,
trosz
mo,
tai
jau
kad
ir
melstu
ma
pas. Veik atėmiau ranka, nes
Kuna lankei mazgokite,
su Katrute, o imIr
nevaldo
liežuvio;
nenorėjau, kad ji man rankas ko, idant jos didelis žalias ku nes ant keliu parpuolus nieka
Galva kas dien szukuokite,
O
tu
boba,
prie kningos ir popief
aras,
kuris
visados
jai
buvo
dos netikcziau, nes paveizda
bueziuotu kaip” seniui ir ta
O busite sztant moteraites,
ru. Kada sėdau in vežimą Kat
Girtuokle
nelaba.
riau. “sveika Katrute, bet teip matomu svajonėje, butu pri turėjau panoj Jaroszkevicziu
Ir linksmos kaip stirnaites.
rute atbėgo apglamžyt man
#
X■X
XTr
manes nesveikink”. Tikėjausi grūstas paredalais ir mėgdavo tei, kuri per dienas beskambi
užklodalu kojas, nors to ir neKa
asz
jum
moteriukes
pavisados
gražiai
ir
szvariai
dė

no pamirszdama viską.
kad ji pažiuręs in mane bet ap
reikėjo, kadangi pats galėjau
sakisiu,
Nekurios bobutes puikios,
Gal dėlto mudviem su drau
sirikau, ji nežvilgtelejus pa vėti.
ta darba atlikti. Stengėsi ma
Asz misliju, jog davadnos Kas diena girtos kaip vantos,
Antra velyku rytmeti atėjo gu szimet ir mokslas kasži
eme valiza ir kitus klumszius
no klumszius teip sutalpinti,
nesupikisiu,
Viena pas kita bėgioja,
vienmarszkine ir prastam an- kaip ėjo, kad atėjus egzami
ir nunesze.
idant jokios patinkamybes ne
Jago teisybe pasakisiu,
Skundžesi kad serga ir de
Isztikro nusistebėjau kad ir darokaityje. Tame savo ap nam da asz szeip-teip persmu
turėtu mano kojos. Nuolatos
Ir truputi pakolosiu.
juoja.
kalbinant man ja ji sziandien sitaisyme ji da gražiau iszžiu- kau in kita kliasa, bet drau
pakelinėjo savo blakstienų paNulapsejau ant atlaidų,
Duona inmaiszo, stovi tris
suvisai tylėjo ir neatsakinejo rejo, bet atbėgo su kokia tai gas pasiliko toj paczioj ir ant
lepias ir rode dvi žydrias blizIn viena apigarda kur daug
dienas,
iszgasczia, ka tuoj iszvyde8 sekanczio meto. Pasakė kad
man.
ganezias akis, kuriose matoma
Lietuviu,
Putoje, net driaba per kubi
juokiasi sau isz to nors taipgi
— Ar nebylia pastojai? užklausiau kas atsitiko.
buvo kokia tai giliai paslėpta
lo sienas,
— Vaikinai susitarė nori karsztai pritarinejo man už Isz laik inejau in bažnyczia,
Kas yra?—klausinėjau veltu.
liudnastis ir viltis pasimaty
Kad kur atsisėsti galeeze.
Graborinia rukszte atsiduoda,
Ji neatsiliepe, ne nežvilgte- mane iszmaudyt, apginkitma manyme reformų gimnazijoje.
mo.
G-erai padariau,
Ir kaip meezlas juoda.
Įėjo in mane, tik kampueziai ne, nes sziandien szalta ir to Abudu dugnan pragaro siuntė
Vežėjas sėdėdamas ant ožio
Jog isz laik inejau,
Grincziosia smarve neiszpame graiku filiozofus ir lotinu
lupu jos drebėjo, kaip kad be smagumo asz nenoriu.
važelio smagimo botaga su
Ba tiek žmonių priėjo,
sakyta,
Mat antra diena velyku pa teologus, abi tas kalbas palai
silaikant nuo juoku.
nendriniu botkaieziu, prie ku
Net dydesne dalis stovėjo.
. Lovosia blakių privaisyta,
Turėjo daug darbo ir ture gal krokaviszko paproezio kėme už teip žmogų reikalin
rio trumpas smaluotas botaApie mane apsėdo, mises ir Davadni vyrai negali būti,
jau palikti ja ramybei nutaręs vaikinai daro merginom teip gas kaip szuniui penkta ko
gaitis užbaigtas inrisztu žiups
misukes,
Turi in kur kitur keliauti.
tam tikslui paszvest liuosa va vadinamia “smigusa)’ arba pa ja. Profesorius vadinom ide
neliu baltu valu pliauszkojo
sigavę nesza prie szulnio ir jotais ir asilais, nes kad mus in Storos, laibos ir senos bobukes
karo valanda.
Ant kožnos szilkai sznabždejo
ir szvilpe ore. Kada matyda
Laukiau jos savo miegtuve- guldo in lovi su vandeniu. ju vietas pastatytu tai tuojaus
Nes kas isz to, kad baisei
mas, kad mergina kaip kad
je, žinodamas, kad ateis klot Tokia maudykle nekarta labai konservatizmas turėtu pasi
tycziom nesiskubino atsitraukt
lovos. Iszgirdau ja ateinant szalta ypačz daugiau iszlepin- traukt szalin ir duot vieta kuo
Nopostis žino, kokis pokas,
kaip kad norėdama kuoilgiau
Mano sesuo Ona Bajorinike, paei
niūkė “graudžiu verksmu gai tom merginom yra kenkianti. placziausiam progresui. - Ga
Ir
kokis
ledokas,
šiai triust prie mano kojų ir da. Pasislėpiau teip kad iszna isz Kauno gub., Baseinu pav.,
Paskiau kad apgint ja ir ilaus pamirszau tuos profeso
Lig
ruksztis
aline,
Tauragės miestelio, teipgi mano pus
žiūrėt in mane savo saldžiom vydo mane tik tada kada jau liepiau iszeiti isz miegtuves, rius ir reformas tuojaus kaip
broliai ir pus-seseres Augustas, Jo
Ar garborine,
akimis, užgavo isz lengvo bo užimta buvo darbu.
idant galeeziau pasikelt isz lo tik sugrįžau ant vakciju na
nas, Marijona, ir Ona Petrauskai, pus
Lig bjaurum preskuniu,
tagu per strėnas, merginos
mon. Kas nepraleido vakaciju
Kruptelejo matomai persi- vos.
broliai paeina isz Magazinlaukio kai
Ar kokiu szlapgariu,
akys mete žaiba perkūnijos gandus, bet po tam susigėdijo
— Asz ežia kur pasislėp ant ukiu namuose savo^gimdymo. Meldžiu atsiszaukt ant adreso;
O
ve
ir
gerai
žinau,
ant vežejo, kuris vienog tik ir susimaisze. Nieko vienog siu, nes asz bijau.
toju, tas negal žinot ar negal
(’02 °0
Bobų
apsiejima
liuosai ir linksmai nusijuokė nesake, nors gal užsipelniau
Jurgis
Bajorinas
— Jug tavęs nesues. Sakau, suprast kuomi buvo man vaka
Ir juju szvaruma.
107 Union Ave.
Brooklyn N. Y.
kada ji kaip stirnaite rangi tuo savo pasielgimu pas ja ant kad tuojaus iszeisiu ir pasaky ei jos laikas. O kiek smagumu,
nubėgo prie gonku, o netru- keliones.
siu jiems, idant paliktu tave o kiek liuosybes, kiek grožy
Mano pus-brolis Antanas Meldžius
Ant
virszaus
szilkai,
kus dingo už duriu, da karta
— Katriute, pasakyk kas ramybei.
paeina isz Suvalkų gub., Mariampobiu ir linksmybes! Kas tai apPo
apaezia
skarmalai,
nusiunezius mane sava mielu yra, tu teip nepaprastina pas — Aha, kad tik ras mane
les pav,. Panemunes gmino, Arlavisz
akiu žvilgtelėjimą.,
Szimet sugrįžau pas mano Andarokas krajavas-apatinis, kiu kaimo. Praszau atsiszaukt, ar kas
tojai. Nejaugi supykai už ka? szeimynstubeje, ar kad ir kur
apie ji žino, meldžiu duot žine ant
Vilnonis ar pakulinis
— Po budeliu graži ta ožka
— Tarnas, ant pono netur kitur pasigaus ir neisztruksi Katrute su pienais aprūpini
adreso.
Jago da marszkinius turi,
— tarė važnyczius kaip pats tiesos pykt — atsake man pus nuo ju; mergos patarė jiems mo jai ateities. Rods nesiėmiau
J. Lagunaviczius,
Tai ne skalbti, ba nieks ne
pasigaut mane.
in save.
tuojaus prie iszpyldimo teip
balsiu.
15 Millbury St.
Worcester, Mass.
žiuri,
— Nagi eik Katrute, nes sunkiai apmislyto pieno, nes
Žinoma nepasilikau be pri — E, seniai praėjo baudžia
Panczekos retai katra turi,
Mano tėvas Motiejus Aliszauckas,
tarimo jam, tik vieton ožka, vu laikai, ir tu Katrute nerei asz pasikelt negaliu.
priegtam kad nedrįsau da veik
Ogi ir kam, bene kas ant ko paeina isz Suvalkų gub. Kalvarijos
Kada apsivilkės iszejau in ti kaipo gaspadorius ir nebu
vadinau stirnaite, o ta stirnai kalauji manes bijot, nepykt,
pav. ir miesto, 5 metai atgal gyveno
ju žiuri?
szeimynstube, neradau ten nie vo kam pritarti iszdalies ir pate buvo su manim visur, kur nes neturi už ka.
Duryea, Pa; dabar girdėjau kad gy
O czeverikai,
tik buvau, ar mokyklos kam Pakratė su galva, liūdnai ko, o iszejas laukan iszgirdau mirszau, nes smagumais vasa
vena apie Mahanoy City ar Shenan
Suvis
niekai,
doah. Melžiu atsiszaukt, jaigu kas ki
barįje, ar internate, ar ant gat žvilgtelėjus, kaip kad kolio- kliksma moteriszko balso ir ros ir gamtos grožybėm atsisoIs
zl
ei
votį,
tas apie ji žino, duokit man žine ant
ves, ar lovoj, visur regėjau du- dama kad teip apie ja spren- vyriszkus storus balsus, tarpe tint ir atsigert negalėjau.
Nepucuoti;
žemias padėto adreso, už ka b_siu
Vien kart karszta diena isz
kuriu baratonas skambėjo:
szios akimis ta smagu “stirnai džia.
Be knypkeliu,
dėkinga.
(gę oą)
— Reik reik biski suvyl- ėjau žvejot su meszkere. Iszei
— Kodėl neturi ant kaklo
tes” paveiksią.
Jieva
Aliszauckiute
Be szniureliu,
Sulaukus kitu Kalėdų besi tu poterku ka tau ant Kalėdų gyt ta iszkrakmolinta, bus nant isz namu nebuvo labai
Duryea Pa.
szirdeles dėlto teip smirdi, 255 Swetland st,
mmksztesne ^ir nekvakses po szilta, bet besėdint ant kranto Tai
rengiant važiuot ant szveneziu parvežiau.
Jog net suyma szirdi,
Mano brolis Stanislovas S/aulis, ir
upes teip sumurau ir visas pra
namon, pripirkau visokiu stik — Gavene, paskutines die iszmaudymui.
pus-brolis (Petro sūnūs) abudu paei
Begau kaip drūtas ant kie kaitų buvau aplietas, kad szu- jago prie tokios smirdeles, na isz Kauno gub., Panevėžio pav ,
liniu poterku ir kasnyku. nos. . . .
Atsisėstu szvarios leides.
Kaipgi laiminga padariau ma — Aha, bet kodėl nesziojį mo in ta szali isz kur girdėjau tinausi. kaip puode.
Puszaloto miestelio. Meldžiu atsi
Ar mislinate ilgai sededu,
Nieko
negelbėjo
sziaudine
no “stirnaite” tom dovanom! tuos du blizgalus savo kakto balsus.
szaukt ant adreso.
(*gę <u)
Tuojaus
pabėgtu,
J. Szaulis
Iszvidau neszant mano Kat su dideliais apibrizgusiais bry
Linksmai praėjo szvente ir je? Tai tu kasdien griesziji
Koks
ponas,
1401 John st.,
su nemažu pasiilgimu laukiau Katrute. Jos teip žiba, kaip rute prie szulnio. Susilaikiau liais berno skrybėlė, kuria pa
So. Bethlehem Pa.,
Toks
kromas.
žinodamas jog merginai nie- siekdinau, idant neapdegeziau
kad dvi auszrines naktije.
Velykų,
u

ITALU ARTILERIJE PASISLĖPUS LAUKUOSIA IR SERGSTENTISUSMAUG
KAINUOSIĄ ANT AUSTRIJOKlSZKO RUBEŽIAUS.

KUR

BUNA?

MALDA UZ TĖVYNĖ.
(PRIE AUSZROS VARTŲ I8Z PRIEŽASTIES NEPRIETELIU UŽPLUDIMO).

Kas gi ten blaszkos audriam vandenyne?
Kas gi taip kamuojas žūtbūtinei karei?
Tai musu laivas gyvenimo marei
Blaszkos su vėtroms, — tai musu tėvynė!
Pastiprintoją krikszczioniu — Marija,
Stebuklingoji Žvaigžde Auszros Vartų!
Tiek jau Tėvynė iszgelbejus kartu,
Gelbek ir nūdien ta musu eldija.
Tavo malones meilingosios rankos
Mariu galybe kaip kūdiki valdo.
Vesulas lenkia ir audra numaldo:
Liepki, te bangos taip ruseziai netrankos.
Liepk, tegu josios bedugnėn nugrimsta,
Nuo tavo veido dangus tesiblaivo,
Saule nužengia ant tautiszko laivo
Ir isz pavoju Tėvynė atgimsta.
Nesuteptoji Pana Sun aus savo,
"^Vasišžkdj^ože-^Trejybės auklėta!
Tukstancziais metu nebuvo girdėta,
Kad ka apleistum, kas Tave maldavo.
Sztai nusilenke priesz Tave, Marija,
Klupoja minios ir meldžiasi graudžiai.
Ranka isztieski, palaimink tai liaudžiai
Lietuva laimink, priglausk Žemaitija.
Isztisa musu palaimink szalele;
Miestus ir kaimus, upes ir dirvonus!
Motyna, Tavo žvelgimas malonus
Rado Tėvynei iszganymo kelia!
Kun. Dr. M. Gustaitis “Szaltinije”.

VIENYBE LIETUVNINKŲ”
Prenumerata metams $2.00; pusei metą $1.00.
Kanadoje metams $2.50; pusei metą $1.25.
Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00.
Pamatymui siunčiame vieną numerį dovanai.
Kningą katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai.

J. J. Pauksztis & Co.,
120 Grand Street,

Brooklyn, New York.

>
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g AUGO KITE g
tu firmų kurie neduoda jurais užganedinima už juso pinigą. Mes
esame vienatine kompanija ka už
ganėdino daugybe žmonių su mu
su GRAMOFONAIS kurios gvarantiname ant 15 metu.
Ant musu garsingu gramophoniu
kurios parduodame už ke?z ir ant
lengvu iszmokeszcziu

$1.00 ANT MENESIO
galite iszgirsti juso name geriausia
muzike ir dainorius 3 Menesei iszbandimas dykai 24 ir 50 Dainiu ir
Muzikes DYKAI. Raszykite o gausite dykai kataloga.

-ROYAL PHONOGRAPH CO.
91 E. 4th Ave., Dept. 51, New York,N.Y.

UNION
NATIONAL
BANK
MAHANOY
CITY

Capitol Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.
-$OKAME Antra Procentą ant sudėtu
Pinigu. Procentą pridedam prie
justi pinigu 1 diena Sausio ir Liepos
menesuose, nepaisant ar atneszat
parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant
ar mažas ar didelis.
j

M

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezi
W. KOHLER, Kasierius
Atydaryta 9 ryte lig3 popiet, Subatonus 9 lig 12ad.

stybiu vyriausybes, jaigu da ©Mo&oiaoiaossaaaoMOHoiaoMoMosos
11)
Reikia
žinoti,
kad
Su

Washingtono
vyriausybes
tei

taisės
lykas eina apie neteisotus dar
vienytos Valstijos turi organi sėmis.
i
snimui i
Antrųjų popierių iszsiemimo zuota vyriausybe su teisėmis ir
bus, papildytus dar tuomi lai
A^ie valstijas.
|
NAUJOS KNYGOS
I
teises.
valdininkai , kurie saugoja ir Kiekviena atskira szios sza ku, kada tie piliecziai dar la
Jaigu kas iszbuvo Suvieny vykdo teises, o norint būti ge lies .valstija turi savo locna buvo priėmė S u v. Valstijų pi9 istorijos, 122 puslapiu, apie
lietystes
ir
jaigu
tokis
buvusia
ru
piliecziu,
reikia
pagelbeti
“
Kas
yrą Kristus” “Priesz tei
tose Valstijose
nūs
valstijos vyriausybe. Toji vy
sybe nekalbėk” “Senas žmogus
metus, o pirmąsias popieras tu palaikyti tas teises, o ne prie- riausybe yra sutverta pana- pavaldinis pagrįžtu atgal in ta
pavojuje” “Namu sūdąs” “Kari.iszsiemes jau du metu, tai szinties joms.
ralus čigonu” “Istorija isz 1795
sziai, kaip vyriausioji Suvieny szali, kurioje papilde koki nemeto” “Kvailastikėjimas” “Ne
teisota darba.
privalo nueiti pas teismo kler Kas reikia žinoti, norint palikti tu Valstijų vyriausybe.
doras
ponas” “Girtavimas” SziTaippat Suvienytųjų Valsti tos knygos
ką mieste arba paviete, kur gy Suvienytu Valstijų piliecziu.
Kiekviena valstija turi savo
preke tiktai 25o,
jų
vyriausybe
neapgina
tu
sa

veriama, ir reikalauti nuo jo
Kad czionaitiniai žmones nė konstitucija, kuri turi būti pri
kurie noreda
vo
antrųjų popieru.
“Grafas ir meszkininkas” “Apia
ra po karaliaus arba ciesoriaus imta tos valstijos piliecziu ir
Bagana, karalaite-ir afioieriu”
iszvengti
tarnavimo
kariume
Reikia atsineszti pirmąsias valdžia, bet valdosi patis per sutikti su Suvienytųjų Valsti
moterių ir apie moteres”
neje, atvyko in szia szali. Jai ““Del
popieras ir atiduoti jas teismo savo reprezentatus (atstovus). jų konstitucija.
Aukso misles garsingu poetu
ir rasztininku” “Cigonka arba
klerkui kaipo dali aplikacijos
Kiekviena valstija turi teis gu jie net palike Su v. Valstijų
Kad Suvienytųjų Valstijų
pagriebta ir velei atgauta mer
antrųjų popieru iszsiemimui. vyriausybe yra konstitucijine, mo ištaigas. Valstijos teisėjai piliecziais pagrįžtu atgal in sa
giuke”
“Mano džiaugsmas”
Reikia atsivesti su savim du paežiu žmonių renkama ir kon pildo tas paezias f unkcij as sa vo szali, tai tenaitinei vyriau “Diedas ir boba” “Apleista
naszlaite” Preke tiktai 25o,
Suv. Valstijų piliecziu kaipo troliuojama.
vo valstijoms, kaip Supre me sybei patraukus juos atsako
mybėn už pabėgima nuo ka
5 istorijos, 187 puslapiu, apie
liūdi ainius.
Kad vyriausybes galva yra Court teisėjai Suv. Valstij oms.
“
Kalnu
gyventojus” “Kaukazo
Liudininkai turi sudėti pri- renkamas prezidentas.
Kiekviena valstij turi ista- riuomenes, Suvienytu Valstijų
belaisvis” “Lozorius” “Narsi
pilietyste neduos jiems savo
mergina” “Užvydus vyras”
siega, kad jie pažįsta aplikanKad prezidentas yra renka tymdavystes ištaigas, sutaisy
Preke szitos knygos tik 25o,
pagelbos
anos
szalies
ribose.
ta, ir kad tas iszbuvo Suvieny mas kas keturi metai visuoti tas panasziai kaip Suve Valsti
7 istorijos, 90 puslapiu, apie
tose Valstijose pilnus penkis nuoju piliecziu balsavimu.
jų senatas ir kongresas.
“Erkelei pono Morkaus” “Du
Svietas Dvasiu”
ar keturi
Kad toji szalis yra respubli Toji ištaiga vadinasi Legisveno kokioi valstijoi arba teri- ka, o ne ciesoryste arba karaly latura ir susideda isz senato
torijoi vienus metus, taippat,
ir valstijos reprezentatu, arba
Jurgis Skaptukas’’ Prens 25o
kad yra gera?., doras žmogus
Kad Suvienytųjų Valstijų isz žemesnio ir augsztesnio bu
JUOKĄ! < R “Ąnt kranto pra] lulties” “Misir.bus pageidaujamas pilietis. konstitucija tai yra ant popie- te. Tuodu butu bendrtfci leidžia
“Kampelis
g tras ir krepesius:
Iszbuvimas vienu metu ko ros suraszytos teises.
valstijos įstatymus.
Motiejus:— Atnesžiau jums g duonos” “Isz ko dideli onai”
kioj valstijoj priskaitoma prie
Kiekviena valstija turi pla- liūdna ir baise naujiena. Jnsu o Preke szios knygos tik 21
Kad ji paliko suraszyta žmo
reikalaujamu iszbuti Suvieny niu, kurie pirmieji uždėjo Su ežias teises ir tu teisiu dėsnius
sūnūs Petrukas likos per itei- g 8 istorijos, 122 puslapiu apie
tose Valstijose penkių metu. vienytųjų Valatij
vykdo gyveniman per valsti na suvažinėtas.
“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
& “Kodėl neleido Baltraus in dan
Pati ir nepilnamecziai vaikai
jos valdininku biuras, kuriu
Kad S u vienytu j
Del Dievo szvento! ar gal g gu” “Bausme.už szyksztuma”
gali gauti antrąsias popieras konstitucija yra pamatinėmis dauguma pati paskiria.
® “Mažo sziauoziaus dideli reikaper kojas?!
už vyro ir tėvo pirmąsias po teisėmis visu atskiru valstijų,
& lai” “Dienos kentejimoNantoj”
Gubernatorius yra renkamas
O tai del ko?
g “Netobulas žmogus”
Szitos
pieras, jaigu anas numirė pir kuriu savosios teises turi sutik valstij
Taippat
— Ba turėjo naujinskuote- į| knygos preke tik 25o,
miau, negu paliko piliecziu. ti su abelnomis konstitucijos
teismo liūs czebatus paskolintus no O -------------------------;----------------------- — S
Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
Reikia pridėti, kad kiekvie teisėmis.
teisėjai yra renkami visuoti Baltraus, tai jaigu butu suga $ apraszimas isz pirmutines puses
nas reikalaujantis antrųjų po Kad konstitucija aiszkiai pa nuoju piliecziu balsavimu.
S szimtmeozio, iszimta isz Lietudinti, tai turėtume užmokėt
g viszku užlieku, parodo kaip
pieru, privalo ganėtinai iszmok sako, ar Kongreso nutarimai Piliecziai taippat balsavimu
|į senoviszkos laikose Lietuviai
ti anglu kalba.
Jaunikis. Ar girdėjai ka ra- © gyveno, puiki apisaka su paiszrenka valstijos senatorius ir
sutinka su ja, ar ne.
Kiekvienas} kuris atvyko in
sze gazietos. Jog ten kur ant g veikslais. 177 puslapiu tik 25o
Kad konstitucija iszaiszkina reprezentatus.
. Suvienytas Valstijas po rugsė kokie instatymai gali būti isz
4 istorijos, 196 puslapiu apie
Gubernatorius, užimdamas kokios salos Tikiojo oceano
®
“
Urvą
” “Panaszus”
jo 27 dienai 1906 metais, turi leisti.
savo vieta, gyvena kapitoliuje parduoda ant turgaus savo pa- * “Lorenasužkeikto
” “Sermėga mužiko”
mokėti pasiraszyti pilna savo
czes ? Tai pas mus to ne girdėt. H “Su kuom kas kariauja, nog to
Kad sulyg konstitucijos dės arba valstijos sostainei.
pavarde, jaigu., nori palikti pi niu yra tam tikras skaitlius
E dingsta” Preke knygos 25o
Pacziuotas
(Čia reikia pažymėti, kad
—-------------------------- liecziu.
tas!
O
kur
tu
czion
rasi
Kup
5 istorijos, 77 puslapiu, apie
valstybes vyru, arba kongreso norintis gauti pilieczio popie
“Grigorius kuris per 17 metu
Kiekvienas, kuris atvyko in atstovu, žmonių renkamu at ras turi žinoti Suvienytųjų ežiu?
£ gyveno ant salos” “Isz mirusiu
Suvienytas Valstijas po rugsė skirose valstijose ir pasiunezia Valstijų prezidento ir valsti
1 prisikėlė”
“Dorybe veda in
Na
kaip
tavo
sūnelis
kūmu

jo 27 dienai 1906 metais, turi mu Washingtonan kas du me jos gubernatoriaus pavardes,
gi laime” “Debesėlis” Preke 25o
5 ------------ - ------------------- :-----te laikosi ?
raszyti in immigracijos užveiz- tai tu žmonių reprezentavimui taippat turi žinoti varda kapi
S
g istorijos, 112 puslapiu apie
Dėkui Dievui labai gerai.
g “Nevaloje pas Maurus” “Viesz
da prieplaukoje, kurioje inva- ir instatymu leidimui.
tolinus arba sostines tos valsti
— Kaip dabar bus senaėt
kelio duobes” “Karalaitis žmožiavo in szia szali, idant užveiz
Kad valstijų legislatures isz jos, kurioj aplikantas gyve
®
gus
” Preke szios knygos 25o
— Ugi trijų nedeliu, nes su
da jam prisiųstų certifikata ar renka isz kiekvienos valstijos na).
vis in tęva nusitiko.
ba invažiavimo paliudijimą. po du senatorių, arba taip va Valstijos legislatures kaj.p
Kaip tai?
i Skaitykite! ^į3iuS I
Būtinai reikalinga turėti tas dinamus augsztesniojo buto ir augsztesniojo teismo nariai
— Per ciela diena miega, o ® gaus 5 isz virsz-minėtu knygų, §
invažiavimo certifikata, iszim narius ant szesziu metu. Kon susirenka ir laiko savo posė naktimis klikauja.
g arba $1,25 vertes knygų už $1. |
ant antrąsias popieras ir ta cer greso atstovai arba reprezenta džius valstijos sostainei. ’
g Baszykite kokiu norite. Mes c
| siusime knygas per paozta ir |
—
U-gi
kas
tau,
mėlynai
an
* tifikata reikia induoti teismo tai tveria savim žemesniji Kon
Miestu viriaiisybe.
© apmokame visus kasztus. Galite |
takia ?
J
klerkui, kuris iszduoda antrą greso butą. Tuodu butu, žemes
kiek norite, Visos knygos S
Miestu piliecziai iszsirenka
Tas nieko brolau! Vakar pa f® pirkti
sias popieras.
yrą.;,
geros
kožnam jie patiks, f
.uysįĮ ir.augsztesnis, tvaria Jhį-- sari majors ir al dermanus arba ■rėjau namon, vds-irižen-gi^- in B Baszykite irszendle,
Adresavokii |
Kuomet iszsiima pilnosios denytuju VMstiju Kongresą ir
grineze, sztai ziegoris musza
zhiesto taryba.
S, W. D, Boczkowski-Co. I
reikia užklausti teismo klerko bendrai leidžia instatymus vi
Miesto vyriausybes galva viena, ir tame pati tvinkst-per
E
apie invažiavimo certifikata, o sai szaliai, susirinkdamu Wa
antaki
!
g
Mahanoy
City,
Pa.
yra majoras. Miesto teises va
szis paaiszkis kaip ji galima shingtone.
dinasi “ordinance”, arba mies — Tai giliukis tavo, jog ne
gauti.
Kad konstitucija tvarko aug to tarybos ir majoro iszleistais p arejei kada ziegoris musze
Pabažni velijimai.
dvilekta.
Per paskutinius kvotimus sztesnysis teismas, taip vadina
nutarimais.
— Te, ubage 20 kapeikų
priesz teisėja, norint, galima mas “Supreme Court of United
Aptiekoje.
Pavieto valdininkai.
Ubagas: O dėkui! ponuli de
permainyti įgavo pavarde kita States” kuris peržiūri senato ir
Praszau
pono
aptiekoriaus
Vyriausiais pavieto valdiniu
kui! Dieve duok idant sulauk
kokia, vienok, mainyti ir gedin kengreso iszleistus instatymus
duoti
man
truciznos,
Apt:
—
ties savo prigimtos pavardes ir nusprendžia, ar tie instaty kais yra komisoriu arba super Ar turi pora svietku, ba tru ežia dvigubai ponui atiduot!
jokis protingas žmogus nepri mai sutinka su konstitucijos vizoriu skyriaus prezidentas, ciznos ne galime duot be sviet
ffi'ffi
inffth. rrHr
tffiiiffi
teisėjai,
supervizoriai,
szerifas,
valo.
dėsniais. To teismo nusprendi
ku, kad czesais kam ne ižduoJaigu kas, pribuvęs in Su mas yra galutinas. Tas augsz- teismo klerkai, rekorderis ir tum. Žmogelis: Jau to ponas Lietuiišky Knisti (ratini
Mylėtojai gerų kningų, norinti
vienytas Valstijas, iszsiims pir tesnysis teismas stovi tarpe iszdinmkas. Visi tie minėti vai ne bijoki asz del kito ne imu,
išlavinti
savo protą ir išsimokinti
masias popieras ir sykiu nusi žmonių ir instatymus leidžian- dininkai yra renkami piliecziu tiktai del saves, tai jau man
anglišką kalbą, kviečiami pirktie
pirks sklypą žemes ir užsidės cziu atstovu. Augsztesniojo balsavimu. Tatai visos svar nubodo ant svieto gyvent.
Knygas iš mano krautuvės. Čia
biausios
valdvietes,
pradedant
gaunama
visokios 1 i e t u vi škos
ūki, tai tokiam, iszsiimant an teismo teisėjai yra Konstituci
knygos, taipgi angliškos ir lenkišnuo Suvienytųjų Valstijų pre
trąsias popieras, būtinai nerei jos teisiu sargais.
Sveczes ir kudykis.
i kos ant užsakymo. Scenos mylė
zidento, o pasibaigiant žemiau
kalinga mokėti anglu kalba.
tojų rateliai imdami kompietos.
Sveczes ir kūdikis 5 metu:—
Kad konstitucija suteikia
s. v. gauna papiginta kaina Krau
siuoju
valdininku,
priguli
nuo
Kuomet iki svarbiausiu rin prezidentui gale inyesti gyveni
Ar jus Vladuk jau po piet?
tuvė adara kas vakaras.
kimu yra tiktai 30 dienu, tuo man senato ir kongreso iszleis- piliecziu balsavimo. Taigi tas Vaikas:— Da be piet.
Iš kitų miestų atsišaukusiems,
yra
svarbiausiąja
pilieczio
pri

pasiunčiu
katalogą dykai. Adre.:
met negalima gauti antrųjų tus instatymus, arba taippat
S v. Tai ko mama lauke ba
vilegija ir reikia isz jos saži jau po dviliktai? V. Mama lau
popieru ankszcziau, kaip tiktai uždėti ant ju savo “veto”.
M. J DAMIJONAITIS
ningai
naudoties,
renkant
tei

po rinkimu.
ke kol ponas iszeiši, o tada 901 West 33-rd St.,
CHICAGO, ILL
Kad Suvienytųjų Valstijų
singiausius
žmones
in
visas
mi
valgisiva pietus.
Apie naujas teises, iszsiimant prezidentas yra vyiiausis Suv.
netas valdvietes.
antrąsias popieras pas
Valstijų armijos ir karo laivy
Prislėgs, priimant pilietyste.
no vadovas.
teisėja.
Augszcziausiojo teismo na Pasarga: (Ta prisiega pa
1) Reikia atsivesti su savim
duodame anglu kalboje, ka
du liudininku, czionaitiniu pi riai yra prezidento skiriami ir
dangi aplikantas jos neatkarto
liecziu. Jaigu liudininkai yra pildo savo priedermes iki pa
...ISTORIJE SZVENTA...
ja, o tiktai pakeles in virszu
baigai
amžiaus,
iszimant,
jaigu
naturalizuotais piliecziais, turi
du deszinios rankos pirsztu, “SENOJO IR NAUJO INSTATYMO”
atsineszti su savim antrąsias pi peržengtu teises.
Dauguma nacijonaliu val klauso jos, kuomet teisėjas ar
Nuo sutvėrimo Pasaulės iki
lietystes popieras.
ba
klerkas
skaito.
Reikia
ežia
Kristaus Vieszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.
2) Paduoti savo varda ir pa dininku yra prezidento skiria
pastebėti, kad ta ja prisiega ap
ParaszegViskupas Motiejus Volonczauskas—su 50 Paveikslelu
varde, gimimo metus ir kiek mi.
likantas iszsižada buvusios pa
Kongreso
ir
senato
iszleistas
vieno savo vaiko amžių, taip
7^-~7
instatymas turi būti su prezi valdinystes karaliams ir cieso
pat vieta, kur jie užgimė.
3) Paczios vardas, gimimo dento paraszu, jaigu turi pasi riams, o prisiekia isztikimybe
žvaigždėtai vėliavai ir prižada
vieta ir amžius.
likti teisotu.
4) Savo amžių, gimimo vieta
Kapitelius arba Suvienytuir metus (data).
ju Valstijų sostaine yra mieste ve, reikale net savo gyvastimi).
I . . . . (using name of per
5) Pasakyti isz kokio uosto Washingtone, Columbijos disiszplaukei Europoje.
son) .... do solemnly declare on
trikte.
6) Vardas laivo, kuriuomi
Suvienytųjų Valstijų prezi oath that I will absolutely end
atplaukei.
dentas, užimdamas savo vieta, fidelity to any foreign prince,
-'S
7) Paduoti metus, menesi ir
potentate, state or sovereignty
gyvena
Washintone.
diena, kada iszvažiavai isz tė
Augsztesnysis Suvienytųjų and particularly to .... (name
vynės.
of soverseignty, etc.) .... of
8) Metai, menesis ir diena Valstijų teismas taippat yra
whom I have heretofore been
Washingtone.
invažiavimo in szia szali.
Taip jau Suvienytųjų Valsti a subject. That I will support
9) Tikintis in anarchizma ir
_tw.-v.Yand defend the Constitution
į
nepripažįstantis vyriausybes, ju senatas ir kongresas susi
M
and laws of the United States
renka
Washingtone
ir
ten
lei

negali pasilikti Suvienytųjų
against all enemies, foreign
Valstijų piliecziu.
džia įstatymus.
PEREYMAS PER RAUDONAS MARIAS
Szita szalis vadinasi Suvie and domestic, and bear true
10) Poligamistas (daugpatis)
arba tikintis in poligamija, nytos Valstijos (United States) faith and allegiance to the
110 Puslapiu. 6įx9į coliu dydumo. Preke 35c.
taippat turintis daugiau negu kadangi ji susideda isz atski same, so help me God.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.
Pastabos.
viena paezia, tuomi patim per ru daliu arba valstijų ir teri
Mahanoy City, Pa
Suvienytųjų Valstijų vyriau W. D. Boczkowski-Co.
žengia Suvienytųjų Valstijų torijų.
teises ir negali palikti pilie Tu valstijų yra 46, kurios sybe neapgina ir neglobia sa
yra valdomos
vienodomis vo pilieczius priesz kitu vaicziu.

puikus

TELEPHONAS, ORCHARD 3160

BANKA VALSTIJOS
Didžiausias ir Turtingiausia Lietuviszka Banka Amerikoj
KAPITOLAS IR PAVIRSZIS $2,200,00.00
(APIE

PUS-PENKTO

MILIJONIU

RUBLIU)

...Drūta Kaip Gibraltos Drutviete...
Banka yra po priežiūra New Yorko valstijos.
Tarp ženklivesniu depositoriu szito banko yra randas New Yorko miesto ant $375,000.00, New
Yorko valstija, pacztavo paezedžiai ant $197,000.00.
Banka Valstijos siunozia pinigus in Bosija pagal pigiausio kuršio, gvarantija suma, tas reiszke
jaigu neaplaikys pinigus tai mes kožnam laike sugražiname. Parduodame szipkortes in Bosija pagal
pigiausias prekes, ant nauju apsaugojamu laivu kurie apleidžia pristova kožna subata. Teipgi važiuo
jantis gal apiaikyt paliudinima del luošo pereijimo per groniezia.
Banka Valstijos duoda rodą per
paczta dykai.

Banka yra atydaryta kožna diena nog 9 lig 5 vakare apriez Sukatomis ir Nedeliomis.

THE STATE BANK
374-376 Grand Street ir 52-54 Norfolk St., New York, N.Y.

PHONE DROVER 7800

Dr. IDLER
Lietuvių

Gydytojas
638 Penn Ave(.
Pittsburgh, Pa.

jj

Ofisas ir Gyvenimo vieta

8 lig 10 ryto, 1 lig 8 po piet
ir 7 lig 9 vakare.

į 3249 So. Morgan St., Chicago, III.

Dr. Koler garsinasi savo čiitra pravarde ir turi
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra
pmęs ir mokinęsis Varšavoje Dr. Koler prakti
savo visuose Varšavoe liKonbučiuose, o paskuti
niais metais prieš išvažiuojant | Ameriką buvę
Hgonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri'
Vatiškas ligas vyrų ir moterų.
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę; 606, dide§ išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilj, Jeigu
lenii išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje
>trba gerkleje, slinkamą plauką, laužymą kaulų,
ateik, o ažsivietrijimsi# Kraujo sustos ir neatsikartos tavyje. Nelaufc, kol visai sublogsi ir kitus
ažkresi savo liza.
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
dais, kaip ir NAKTINIUS išteksimus, TRIPER)
ir kt. išgydau j xo dienų, o jei ne, tai pinigus
sugrąžinu.
i NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei
aančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j g8 dienas.
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškos
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad v61 galėtum
būti vyru.
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau j si dieną ir tai be skaudėjimo.
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą rydac
j, 30 minutų be operacijos.
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimaf
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desStkai kitų ženkli;
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau
savo sistema ant visados,
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga;
Šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauj<
išgydau trumpam Saike Sr ligoniui nereik pef
traukt savo darbe

JFISO VALANDOS:

Valandos

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LA1VAKOBCZ1U SKYRUS—

P. v. OBIECUNAS IR KOMPANIA

Cor. 12-th. & Carson St., 8.8. Pittsburg, F»
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi p.o prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinąs! loonose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
Priima Piningus ant paczedumo ir moka 4
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Sviete
greicziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes as
visu geriausiu Laivu, Užlaido Notarijialna ir ve
dimo Provu kancelarija po vadovyste K, Varaszaus
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padare
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutfakanoain
sn tisu mis Rutarjes.

9 f?!® IH 8:30 sak®?

Nedeliemls Iki
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A J, Keytaius
?

BANK EXCHANGE

202 w st; Won. o.
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano loonam name vertes
$14,000ir esiu po kauozija ir priežiūra
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka
dasižinoti prisiuskMe 2o. stempa.

Szitie garsingi balto v
gurno czebatai ir czeverikai ilgiau nesziojasi
negu senos mados juodo
gurno apsiavimai

Goodrich
“HIPRESS”
Balto G ūmo su “Raudonu virsziu”.
Padaryti isz naujo balto.automobiliniu rarii gumo drueziausio ka randa
si. Padaryti-Ez.viWo šzmoto gumo.
ligei kaip automobilini gumini ratai.
Goodrich Hipress yra vienatini ram
,
vo ir balto gumo apsiavimai.
TuČ B.
DEALERS: Write nearest service station—
Boston, New York, Chicago, Detroit, Minneapolie, Kansas City, Seattle or Akron.

wOOUnCll.

Factories! AfetOll, O.'
.

.

Makers of Gooaricn Ttres~&n(L
Everything that’s Best in
***Rubber

<miiu

Prikimszkite savo Pypke su
MINERS’ EXTRA tabako o turėsite užganėdinanti fukyma. MINERS’ EXTKA
tabakas yra naudojamas visur; dirbtuvėse, hasiklose, ant lauko ir t.t., kur tik vyrai
nori turėti smagu, saldu, kvepanti užganėdinanti rūkymą.

kramtyti per isztisa diena'su visiszku užganedinima.

MINERS’ EXTRA
LONG CUT TOBACCO

yra ezisto Kentucky Burley, atsargiai pasenejas
idant in gaut ta brangu saldu kvepanti rūkymą. Po
tam ilgai pjaustytas idant tiktu prie pypkes ar kram
tymu.
Szitas senei žinomas tabakas kas-met daro kas
kart daugi aus prieteliu ir juos užganėdina.

Pabandykite

MINERS’ EXTRA

tabaka

sanvaite, po tam ir ant tolaus variuosite.
Parsiduoda visur — Pirkite pakeli szendien
The

American

Tobacco

Company

aovMt

Žinios Vietines

CHICAGE SUSTRAIKAV0 14,500 KUNDUKTORIU IR M0T0RMANU.

— Onuka, 7 menesiu dukre
le p. Jono Nevulio, 626 W.
South Str. mirė nuo apszutinimo. Sėdėdama ant grindų už
traukė ant saves verdanti van
deni kuris stovėjo užbone. Lai
dotuves atsibuvo seredos diena
— Apie 280 aplikantai aplaike szia nedelia Pottsvilles
sude ukesiszkas
popieras.
Daug buvo juoku isz nekuriu
atsakimu užduotu per egzami
natorių.
— Lehigh Valles kompani
je atrado nauja gisla anglių ar
ti Bnkmautes kur statys milžiniszka brekeri prie Council
\ — Graudingas bus atvažia
vimas in Amerika paczios Mateuszo Kraliko. Vyras tikėda
masis paczios norėjo iszkeliaut
diena priesz tai pasitikt pa
czios, nes laja diena likos pa
gautas per karukus kasiklosia
ir baisei sutrenktas ir turėjo
būti iszvežtas in ligonbute.
Kralikiene iszkeliavo in Lietu
va praejta meta atlankyt gymi
nes, o kada sugriž neras vyro
namie sveiko kaip tai tikėjosi.
Kralikas sugrižo isz ligonbutęs, bet visai yra silpnas.
— Vincas Valinczius, muso
lietuviszkas mėsininkas ant W.
Mahanoy Avė. pjaustindamas
mesa susižeido peiliu labai pa
vojingai in pilvą. Ant gilukio
kad peilis paslydo in szona nes
kitaip žaidulis butu daug blo
gesnis. Nors p. Valinczius
vaikszczioje, bet žaidulis užyms laiko pakol užgis.
—Redingo kasiklos sustojo
seredoje ir nedirbs lig panedeliui.
— Neužilgo valdytoje! West
parko parengs vaikams plečiu
del siautimo kaip tai East par
ke randasi. Užmanimas geras,
nes vaikai galėtu siaust per va
kacijes vietoje ant ulicziu pra
leist laika.

DR. RICHTERS’
Pain- Expel leris

toxor.

Del Rumatizmo,
Diegliu, Sztivumo Raumens ir
Sąnariu.

AIH-EXPELLE
BC&U3 f'alOlT

W. RYNKIEWICZ

49% ALCOHOL

233-235 West Centre Street

F.MBICHTERSC
o
2lSP«rlStr.

-

-

Mahanoy City, Pa.

NEWYORK

RIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGUPPO FRIZŪRA RANDOs

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY,

...Laidoja Kanus-Numirusiu...
Pasamdo Riginus ir Vežimus del
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir
juikiause. Su virsz minėtais reikalais
creipkites pas jin o busite visame
užganėdintais.

25c ir 50c Aptiekose
arba nog:

F. Ad. Richter & Co.
74-80 Washington
Street - New York.

520 W. Centre St.,

Parmos.

ISZ

LIETUVISZKU
KAIMELU.

Visiems žinomas liūdnas da Girardville, Pa. — Vincas
bar Lietuvos padėjimas. Visa Stanaitis, 12 metu, pakeliąs
Suvalkija ir didesneji Kauno nuo žemes gulinti elektrikini
gubernijos dalis nuteriota. drata kuris nupuolė nuo stul
Žmonių minios, netekusios pa po laike szturmo Hkos apde
stoges ir pabėgusios nuo kares gintas ir smarkei apkultas ka
baisenybių, bedaudamos da da ji trenke in žeme.
bar bastosi po Vilniaus guber
Shamokin, Pa.— Kada Alek
nija ir po Rosijos kampus.
sa Žilinskas ir Stasis Potoskis
Amerikos lietuviai užjausdami
ėjo namo isz krutaneziu pa
ju apverktina padėjimą, ikure
veikslu in Trevertona likos už
Tautos Fonda suszelpimui tu ne
kluptais per du peilininkus ir
laimingųjų. Sziandien Tautos
baisei supjaustintais. Abudu
Fondo komitetas besidarbuopeilininkus aresztavojo.
janezius savo tautiecziu nau
dai, randame kone visuose
Scranton, Pa. — Pro ežio
Amerikos lietuviu kolionijose. nais perejo baisus szturmas
Yra toksai komitetas auku rin utarninko vakara su lietum.
kimui ir Mahanojuje. Pasku Perkūnas trenke in asztuonis
tiniame susirinkime, nutarta namus padarydamas gana njil
szia savaite kolektuoti po na žiniszkas bledes. Ant giliuko
mus Tauto Fondan, kuris sius nieką neužmusze.
pinigus in Lietuva.
Ka jam skauda?
O jogiai Tautos Fondas be
Apgarsinimas
gelbejimo lietuviu nukentėju
siu nuo kares turi dar ir kitu
Stovi priesz mus jaunas vai
tikslu.— iszgauti Lietuvai di kinas. Jis skundžiasi esąs suAnt karnavolo
Johnny desne liuosybe pasibaigus ka tingusiu, visai nuvargusiu, nu
Jones kuris rodo savo perstati rei, todėl, anot Tautos Tarybos žudžiusiu apetitą, iszblyszkumus szia nedelia West Parke nusprendimo, vietiniai komite siu ir nužudžiusiu svarumą ir
tai kolektuodami piningus,
randasi tikrai stebėtina mergy rinks ir paraszus po tam tikra jėga. Tai yra paprastas neužna kaip ant paveikslo matome. peticija. Ta peticija su para- tektino maisto atsitikimas, ir
Yra tai jauna mergyna apie szais bus nusiusta karei pasi tamsta privalai kuogreieziau28 metu senumo, gymus tik baigus in Tautu Kongresą, šiai duoti jam Trinerio Ameri
pusiau, rodos kad peiliu per idant pasaulei žinotu, kad lie koniszko kartaus Vyno Elixi
pjauta kalba iszmintingai yra tuviu tauta dar gyva ir kad ro. Tas iszvalys jauno vaikino
teippat reikalauja sau liuosy- kuna ir atidarys kelia valgiui.
viena isz dvinu. Ne yra tai jo bes.
Trumpu laiku vaikinas reikakis szposas bet mergyna teip
Taigi, Mahanojaus ir apieužgyme. Reike paežiam jaja linkės Lietuviai! Su noru lauš daugiau maisto, Duok
raszykites po taja peticija ir jam gera, stijru, sveika
be. Žmogus regėdamas jaja, aukaukite savo badaujantiems bet duok po truputi ir trumyra apimtas gaileste, jog gam broliams ir seselems pasiliku- pais laikotarpiais, ir vaikinas
ta ne apdovanojo jaja kaip vi siems Lietuvoje. Po praszymu greit pasitaisys. Trinerio Ame
privalo raszyti visi vyriszkiai rikoniszkas Kartaus Vyno
sas moteres.
ir moteriszkosios ir vaikai nuo
Elixiras yra labai geras suliuo
REIKALINGA,
10 metu.
Komitetas kuris kolektuos savimui viduriu tonikas, kuris
Vidur-amžio motere arba
nėra deginaneziai stiprus, nei
naszle del hotelinio darbo. Tu ir rinks paraszus ira szitoksai
nepriimnus. Ligose virinimo
r i but gero charaktoro ir giaro Karalius Lapinskas, Martynas
organu jis visada turėtu būti
pasivedimo. Atsiszaukite in Geležele, Juozas Kairuksztis,
rekomenduojamas.
Kaina
nauja hoteli
(o2 o)) Adomas Urbonas, Antanas
Leskauskas, Juozas Macziuls $1.00. Aptiekose. Jos. Triner,
Hotel DeSanctis,
kas, Ignotas Mociejunas ir Juo Manufacturer, 1333—1339 So.
37 E. Centre St.
Ashland avė., Chicago, Ill.
Mahanoy. City, Pa. zas Karalius.
Kuomet szaltis kreczia, trin
kis su Trinerio Linimentu.
Kuomet skauda muskulus, ar
Važuokite in...
ba sąnarius — daryk ta pati.
Bus greita pagelba. Kaina
25c. ir 50c, krasos keliu 35c.
..arba in..
ir 60c.

Kieti vidurei.

Nemokantis raszyte gal iszsimokyt lengvu budu ant drukavojimu maszinu gerai žinau
ežiu visai žmoni jei. Nepirkite1
zoboviniu maszineliu ir neiszduokite 10 lig 18 doleriu ka,
vertes nėra 50 centu. Bet sius
kite dabar mumis orderi ant
garsingos $100
Remington
Standard Typewriter, gerame
padėjime, dabar preke tik $18,
kuri yra placzei pagarsėjus.
Kas atsius $18, tai aplaikysi
urnai in namus ta puike maszina. Dastatymai gvarantavota,
tai proga toke neturės suezedinte ant Remington maszinos
$80 (nes visi žino kad kasztuo
je $100.)
Taigi, pasiskubinkite musu
utrota o jusu didžiause laime
ant daugybes metu turėsite
džiaugsma už mažus pinigus.
Adresavokite:
Reliable Diet. J.
o M. B. Co.
Box 9. Sta. W. Broadway,
Brooklyn, N. Y.

Wilk:es=Barre

Harvey’s Lake
(M 25 ® ten *r ndgalios.
Y*=
Vaikams 65c.

Atlankykite savo draugus Wilkes-Barre arba pasilink
sminkite prie ežerio Harvey’s Lake.
Pigus būdas pra
leisti linksmai diena.

Leliigli Valley
Railroad.
Tikietai geri tik ant speciaiiszko treino, kuris apleidžia:
Lost Creek 6.23 isz ryto
Mt. Carmel 6.00 isz ryto
Shenandoah 6.40 Centralia
6.15 MahanoyCity 7.05 - •
Ashland
6.05 Park Place 7.15 - Girardville 6.15
Delano
7.25 - Grysztant[apleis Harvey’s Lake 6.00 vak.
Wilkes-Barre 7.00 vak.

SKAITYK
...Moraliszka Kabala...

Wejelioj 20 Birželio, 18 Liepos ir 29 Rugpjuczio

Katra įsideda žmogaus ateiti

lOo.

Preke

NELAUKITE

Pigiai parduodu geriausias gatavas
farmas su budinkais, sodnais ir užse
tais laukais. Turiu visokio didumo
farmu. Žemes molis su juodžemiu ir
molis su smelžeme maiszytas, Derlin
giausia žeme visokiems javams, szienui ir sodnams. Turiu daugybe far
mu neiszdirbtu ir labai pigiai parduo
jjta ant lengvu iszmokejimu. Didžiau
sta lietuviu kolionija Amerikoje kur
asz esu jau pardavės 320 farmu lietu
vikms, mieste Scottsville, Mason Co.,
Michigan apielinkeje, kuris yra tur
tingiausiu farmeriu miestu visame
Michigan. Keliai visur pilti žvyru,
upes ir ežerai pilni žuvu. Lietuviu
kolionijos centras randasi arti Michi
gan ežero ir arti portavo miesto, Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir geležkeliu. Yra ežia turgai,
javu malūnai, bankos, bažnyczios,
mokslaines ir visi kiti parankamai.
Broli lietuvi, neklausyki kompanijų
ir ju agentu apgarsinimu kurie vylio
ja žmones pirkti smeltinus, ir kur gy
venimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas mane in Scottville, Mich,
ir asz jums parduosiu geriausia žeme
kokia tik yra Amerikoje. Nuo manes
nupirkęs džiaugsies ir dekavosi ir
greitai tapsi turtingu farmieriu. No
rinti pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio (mapos) lietuviu kolionijos ir
farmu kataloga. Adresas: ’(g£ o;)
Anton Kiedis,
Peoples State Bank Bldg.,
Scottville, Mich.

Merchants Banking Trust Go. Banka
ISZ

MAHANOY CITY, PA.
-------- 4---------

Užpraszo juso paezedžius.
Mokes jums procentą ant sudėtu piningu ir duos
rodą kur geriause juos investi.
Jaigu pirksita namus ar norite pradėt koki bizni
tai szita Trust Co. banka visada yra pasirengus jumis
prigialbsti savo kostumerams.
Teipgi užsiims būti jumis apiekunais del sieratu
arba administratorium ant palikto turto.
Iszpyldys juso testamenta teip kaip jus paliksite.
Trust Kompanija yra visada atsargesne už ypata
kaipo Trustee arba Exekutorius.
Ji niekad nenumirszta. Ji niekad nesikrausto.
Kapitolas ir Pavirszis yra tai bondsas ka gvarancija atsargumo. Ji yra po priežiūra Bankavos komi
sijos kuri peržiūri visas rokundas piningu palaikytu
Trusto fonde.
Užsimokės jumis stoti depositorum szito banko
ir aplaikyti ta geruma Trust kompanijos.
Galite paezedžius prisiųsti per paczta.

“Guodotini Tamistos:— Tu
ru jumis praneszti, kad Seve
ros pigulkos nog kepeniu yra
labai pasekmingos, jaigu jias
variuojant atsitikimuosia kaip
yra suraszoma juso kalendorije, kaipo tai del neveikimo ke
peniu, kietu viduriu, geltlige
ir sunkuma. Jaigu kada tureDIREKTOREI
su vartoti gyduolių tada vartuosu vien Severos gyduoles.
D. M. Graham. Prezidentas.
Leon Eckert, Vice-Prezidentas
Sztai ka raszo p. F. Bergielis
D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.
Rumatizmas.
Box 325 isz Flushing, O. kuris
Ąntanas Daniszeviczia,
W. F. Rynkieviczia,
Mikas Gavula,
Jaigu
sergate
ant
rumatizW. J. Miles,
Thomas G. Hornsby,
Jos. H. Garrahan
vartuojo Severos Pigulkas del
Kepeniu. (Severos Liver Pills). mo, skausmą peczuose, silpnu
Szitos pigulkos yra paverstos mą szirdies, svaiguli galvoje,
del gydimo visokiu netvarkų o- tai asz tikrai galiu jus nog to
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe
Skirtumas Darbo ir skirtumas Ceikije,
se kepeniu; kaipo tai kietu vi žmonių kuriu daktarai negalė
duriu, skausmas ir svaigulis jo iszgydyt. Raszykite tuojaus padaro ir skirtumą prekese Vyriu Siutu.
galvoje, geltlige ir t. t. Prekei pas mane lietuviszka, prism
25c. ir galima gauti aptiekose ikite 2c marke del atsakimo
11O'
Cillhi Ranku darbas is? viSo vilnoniu materijedo, nauAndrius Kairaitis,
arba tiesiog nog W. F. Severą
iDlv lig
u Hilui jausios-mados ir puikio krauodu darbas. §zitie
Siutai
yra
gvarantjti
laikyti koloro ir siuvimą, už tai kad ceikis yra ozisto
I
1018
Oneida
St.
Co. Cedar Rapids, Iowa. >
Shamokin, Pa. vilnonio o pasiuvimas geriausias.
(mounf)

Paskutine proga.

Skaitykite ka sako apie szita
gyduole.
Shamokin, Pa. Dec. 29, 1914
Kas link p. Kairaiczio gy
duoles del rumatizmo tai jias
labai pagiriu. Kada sirgau lo
voje apturėjau gyduoles nog
daktaro bet man nieko negialbėjo. Aplaikiau bonka p. Kai
raiezio gyduoles ir mane iszgy
de ir pastate mane vėl ant ko
j u. Atvirai galiu sakyt kad
tai yra gera gyduole.
J. F. Drumheiser.
Burmistras,
Shamokin, Pa.

rnvi F? C INSURANCE
VU I LE U0FFICE .*.
Kampas Main ir Water St.,
MAHANOY CITY, PA.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto
RtJBINA 8ULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T.B,

Preke

—

lOo

A

...Tikriauses Kabalas...
Arba atidengimas paslapcziu ateities
—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiszku
Persiszku, Graikistku, Arabissku ir
Cigoniszku Burtininku,

Preke

—

lOo.

ANT PARDAVIMO

Giara lova, du szieninkai,
szepa, krėslas, springsas, toiletinis setas. Atsiszaukite po
No. 439 E. Centre St. Maha
noy City, Pa.
(is o?)

Prisiuskite 25o. vertes Stempu
o gausite visas tris Knygutes
per paozta.
K asitu s 'nusiuntimo mes apmokame

W. D. Bocikowski-Co.
520-522 W.Swtt Al; Hakny City Pa,

And. Miliszauckas, Savininkas
16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.
Skersai Central R, R. Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre
tai užeikite pas Andriu Miliszauoka
rur busite svetingai priimti ir gausite
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka
dagines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokavo, visokiu vynu, szal
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net isz Havanos
Užeikite o busite visame užganėdinti
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeina
sugrįžta adgalios atsilenkite,
LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

Geriauses ir didžiausias sumas
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, galežlnkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimej>
proves kurios kiti advokatai atsako a
atmeta,
Rodą duodu dykai,
Ądresavokite:

B.S.YANKAW
IBI Nassau Strert
New York, N.V

Vyrsz

/i)
'v

Dekavoniu už geradejiste.
Su musu teisingumu, užsiganedy
na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, puczkai visoki, pusplike galva arba plika
Ęjalva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad ir
senyvam žmogui plaukus su musu
naujausioms gyduolėms. Tai kam
lauktie ilgai nereike ne dienos laukti
bet raszik laiszka mumis, neužmirszk
paduotie savo adreso dabar dykai gy
dymas.
Frof, J. M. Brundza Co,
Broadway & So. 8-th.
Brooklyn, N.Y,

Naujas Pavasarinis ir Vasarinis Tavoras
i
P atgabenome daugyue naujo tavoro ežiam mete
laiko. Visokiu apredimu del moterių ir merginu.
Gatavu pavasariniu siutu ir szlebiu pasiūti isz
naujausios mados materijolo ir pasiuvimo. Teipgi
visokiu ceikiu del pasiuvimo visokiu drapanų del
moterių ir merginiu. Gatavu ezlebiu del veseiliu
kriksztiniu ir 1.1, Ateikite peržiureti musu nauja
ta vora o jaigu pirkaite tai busite užganėdinti.

Buczerne ir groseriu sztoras,
mieste Tamaqua Pa. Atsiszau
kite ant adreso:
('6p o;)
P. O. Box 647 Tamaqua Pa.

Svarbi žinia iietuviam.

GLOBE,

ikslas yra: visada stengtis i
atlikti musu kostumeriu _■
reikalus ka nuoatsakan- ,i
cziausia, daryt ta viską
idant bankavi reikalai bu- ;
tu jiems priemni ir su ■
nauda, o ju pinigai kad
visada butu užlaikomi
atsargiausam bude,
J

133 West Centre Street.

Manau kad lietuviai

L

(S. A. Ramonaltis, Locnlnikas)

>

...Didelis Geležinis Sztoras

l

Wholesale ir Retail.

Visokiu Geležiniu Daigtu

Jaigu esi plikas ir plaukai slenka
nuo galvos, tuksztanozei jau likos
iszgydintais, gydimas dykai, adresas
“Professos” Box 9, Station W.
Brooklyn, N, Y,

i del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite muso
i didelam sztore.
Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu
• daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareikai lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis
1 pristatyti: Plaktuku, kirviu, pinkliu, pielycziu, visokiu
‘APSZVIETA’ Moksliškai latoriszka Knygt
vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu
pelytinti daug isz Lietuviu praeito* ! spiniu, ir t.t; ka tik pareikalausite gausite musu sztore.
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
su 780puslapiu, preke:
Ąpszvieta, apdaryta 91.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. IOoi
Gaunama pirki tik pas:

T. Astriaskl, 943 S. 2nt St. Pfclli,. h

INTEREST PAID ON SAVINGS

; Ramonat Hardware Co

601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City Pa.
NETROTINKITE VILTIES.

Millijonas

C0 Rfl liff M
materijolo ir pigio darbo. Szitie Siutai
0U»vU lig W1U UlUlUl nuszius už tai kad yra pasiūti isz vatinos oeikes.
Yra padaryti per greit idant parsiduotu už pigia preke.
Klauskite mus kokio Siuto norite o mes gvarantinam duoti jumis ta ka
reikalaujate.
C- T T T M A
ę
MAHANOY CITY, SHENANDOAH,
O
MOUNT CARMEL, LANDSFORD.

UGNIES

bet dar iszimkite Insziurenc. Mes
apsaugojame Namus, Daigtu, Automobilus, ir t. t. Teipgi iszduodame
Insziurenc ant gyvasties, ligos ir viso
kiu nelaimiu.

CENTRALJdOTEL

v|Q Hfl*
Miltai Vilnonio materijolo bet pigesnio kriauezio darbo;
lig vii ululUl yra ne tokį gerį kaip siutai vertes $15 lig $25.

ANT PARDAVIMO

vanijos valstijoi visi gerai žino
miesteli Frackville, yra tai vie
nas isz gražiausiu miesteliu szi
toje aplinkinei, dabar yra giara
proga nusipirkti ten lota ir in
gyti savo namus. Lotai nebran
gus, vieta smagi, žiame labai
graži ir lygi, neakmenota. In
darbus visur arti. Be apsiriki
mo galima sakyti kad tai yra
gražiause vieta visam Schuyl
kili paviete. “The Frackvill
Reality Co” turi apėmė dideli
plota žemes ir iszmieravo in lo
tus, ju pardavima pavede man
todėl norėdami pirkti lota at
siszaukite pas mane, asz jumis
noringai parodysiu kur tie lo
tai randasi. Su aukszta pagar
ba.

Mahanoy City.

PUIKUS LIETUVISZKAS HOTELIS

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir’priežiura valdžios
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti,
Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didž:ause Lietuviszka
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis
Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas,
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir t.t. Su kokiu nors reikalu kas
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplaikysite
teisinga atsakyma. Apsaugoja namus ir naminus daigtus nog ugnies,

Geriausios farmos.

Praneszimas Mahanojaus lietuviams.

...GRABORIUS

.......... NOTARIUSZAS...........

Tikras PAINEXPELLERIS
randasi pakelije
kaip szis paveik
slas parodo.
Neimkite pakeliu
kurio ne yra užliepytisu An karu.

Sustojo nevien gatvekariai, bet ir elevatoriai (elevated trains). Bus bandoma ant eleva
torių samdyti neunionistus, o rytoj vartosią straiklaužius ir ant gatvekariu.
Toksai milžiniszkas straikas palieczia veik kiekviena Chicagieti, tai yra arti 2,000,000
gyventoju.
Tas palieczia mokyklas Isz 7,000 Chicagos publiszkuju mokyklų mokytoju bent 3,000
važiuodavo gatvekariais in mokyklas. Bet kol kas mokyklose mokslas nebusiąs pertrauktas.
Visokio biznio sutrukdymas buvo milžiniszkas.
Karpenteriai dar tebestraikuoja. Ju yra 20,000. Malioru straikuoja 10,000, lather’iu
900, structural iron darbininku 1,200. Tai gi isz viso Chicagoj yra 46,100 straikininku.
Del straiko vidurmiestyje užsidarė dauguma teatru.
Seredos ryta straikas pasibaigė o kas-link iszlygu darbininku su kompanijoms tai buvo
palikta del arbitratoriu.

W. TRASKAUSKAS

Ramonat Hardware Co
113-115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

& certificates of kpmit

I

Pinigus- -Pinigus

I

Jau galima siusti in Lietuva. I

Asz pristatau siuntėjui Pini
gu kvitą isz krajaus ant kurios
yra paraszas paemejaus ir tas
yra pilnu davadu jog pinigai
likos paimti.
Per laiszka ar
asabiszkai atsiszaukite pas:

A. BALTIEJUS
87 Greenwich Street
New York, N. Y.

Naujiausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą; kornus
ant kojų, tai gausi po 5o., gyduole.
Jaigu nepagelbetu bus sugražinti
jinigai. Teigpi iszsius placzes infor
macijas nuo ko plaukai slenka ir plin<a, pleiskanų atsiradymas ir nupuoz<ave veidai. Tukstanozei dekavoja
Už dyka rodą. Raszyk tuojaus:

Box 106 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.

