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Metas XXIV

Mieli grait priimta ir nūs
Apgirdė ir nusiuntė In
! Sudegino namn ir. paczia
Max Glass, (žinoma židelis),
Musu Susivienyjimai.— Ne
Isz darbo lauku.
prensta
iszmintinga užmanima
New
Yorkn.
kupezius
arkliu
isz
New
Yor:
Milwaukee,
Wis.
—
Geisda
susipratimai insilinde ne tiktai
Scranton, Pa.— Franas Ste iszpildit. Stebėtina, net ir pats
mas teip atsikratyt nog savo
in Susivienyjima L. A., bet ko, likos nubaustas ant 300
Wilkes-Barre, Pa.— Diena
Sztai isz tukstaneziu gromapaezios ydant niekas nesupras rinskas ne turėjo gilukio apei senelis kaipo besijaucziantis 27 Februariaus anglekasiu spe
toji szmekszta yra insirangiusi doleriu už tai, kad pardavė se Sudže buvo
tu ka aplaikom nog savo miir in Susivienyjimo Lietuviu na arkli in Kearney, N. Y.
iszmlntiilgesnis. tu kad tai jojo darbas, Verze paeziuot su savo milema Ona nekaltu tiko, matidamas kad cialiszkas komitetas perstatys
lemu skaitytoju iszrenkam
kur randasi fabrikas deszru
Rymo Kataliku Amerikoje.
Waterbury, Conn. — Jonas lis Rugel pirmiause užmusze Martin (protestonka.) Sztai kitokiu budu savo, nekaltibes locnininkame kasikiu New
nors viena, idant pertikrint
Tokie nesmagumai insiran- kurias iszgabena in Europa o Kalovskis ne labai iszmintin- savo paczia Ona o po tam pa Onos szeimyna labai neapken nedarodis, tardamas su rezig Yorke nauja kontrakta o jago
kitus kokia nauda atnesza
go žiūrint ne sunkum budu, kur vokieczei suvalgo su dy gai padare su savo paeziule ne degė narna. Nes kada norėjo tė Frano už tai kad tai buvo nacija.
piningo
ant to ne sutiks tai kabo klau
laikrasztis “Saule” del muso
— Ha, ka darit! — Sodi- simas ar bus straikas 180,000
bet juos isztaisyt, iszkrapsztyti delu gardumu ir užpyla lage duodamas jiai piningu ant isz-1 aplaikyt asekuracije ant namo “polanderis” ir nutarė norints
irgeetio
tautiecziu. Vienas isz muso
riu.
gana ne lengva.
simaitinimo norints apsipaezia i gyvasties paezios, dasiprato kokiu budu pertraukt svodba. kit.. Esmių nekaltas ir nesibai- anglekasiu kietuosia anglekaskaitytoju kuris prisiuneze
Gal lengva butu greitai to
vo su jiaja tik dvi nedėlios ad virszininkai buk, jago iszgial- Kada jau rengėsi jauna porele seju kancziu del parodimo sa siklosia. Jago atejtu prie strei
gerus velinimus terp kito rakius nesmagumus praszalint, Gavėnios Pasninkas. galos ir geidže nog jiosios at- bėjo popieras isz deganezio na važiuot in bažnyczia, gymines vo nekaltibes.
ko tai darbininkai turėtu bleszo: “*** asz esmu apsivedias
Tuojaus iszvilkta seneli ir des ant 10 milijonu doleriu
bet kad žmones karszto budo,
siskyrimo, bet sudže būdamas “to, del ko negalėjo iszgialbet Onos apgirdė Frana gyvuliez
norints su Lenke bet jiai teip
greitai susiremia, kalbėtis, roVisi tikintieji sukakę dvi- iszmintingu vyru, nubaudė Jo paezios. Verzelis suprato jog kai, insodino in truki kuris pasodita nuoga ant karsztos kas menesis.
patiko laikrasztis “Saule” jog
davytis
nesileidžia
ypatingai
deszimts pirmus metus turi už na ant 60 dienu už neiszmaiti- į neiszsisuka prisipažino prie vis ėjo in New Yorka ir tokiu bu pecziaus bletos.
Naujės reikalavimas angleraS,**"
lengvai iszmoko isz jo skaityt
Tuojaus visiems in noei du kaeiu yra: 20 procentas pakeli
du atsikratė nog “polanderio”.
kartais valdžia pasisziauszi, na laikyti Gavėnios pasninką, jei nima pacziules.
““tea
|k°'
lietuviszkai, nes yra tai geriauFranas pabudęs keloneje su re smarve spirganczios kūno. mo mokesties, asztuones valau1 jumis.
P>Wi domį»»
ses laikrasztis kuri niekad ne- tai žmoguleti nore geriausis, del teisingu priežaseziu neyra Laike provos iszejo ant virsz,
Klek
yra
Smith
’
u
8uv.
prato, jog negerai, davė žinia Senelis sedeje nepasijudinans das darbo per diena, pripažint
darykie
ka!
Priegtam
ne
ku

dispensuoti.
buk kada kuningas, kuris
banka.
palansiu skaitės, kuriame ran
Steituosia.
savo
milemai kur randasi ir ant karsztos vietos per ketu mas unijos, atitraukimas mene
rie
sanariai
tuojaus
pradeda
Paliuosuoti
nuo
pasninko
jiems davė szliuba, užklausė
dasi daugiausia žinių, pasaOKI tyru
Washington D. C.— Pagal liepe pnbut pas jin. Ka ir pa rias minutas. Pagaliaus nuim sines ant ofiso nog kozno sana
skambint
ne
butus
daiktus,
su
yra:
ligoniai,
nesukake
21
me

Jono!
“
Ar
turi
gera
ir
neprikaieziu, pamokinaneziu straip
ta alpstanti ir paguldinta in rio, praszalinimas teip vadina
Egiatenj Kol
j paskutini surasza gyventoju dare.
sniu ir kitu gardu szmoteliu kuomi inarzina kitus tiek, kad tu, moterys szesziauninkes ir vercziamajvale ir t. t....
skaudžiai sužeista. Dabar mo sutaikimo komisijos, užmo
'tai
Suvienitose
Valstijose
Ame
net
tiki
jogei
jau
viekas
stovi
žindanezios, tie, ka sunkius la ymti sau už motere” — tai ji- j
Asjtrios.
Socialistai netiki iu Dieva lova
kurie žmogui pralinksmina gy
nežinota ka veikt, kadangi kestis už tona augliu o ne nog
ii rikos Smithu yra net visas
ant
nuopuolio
kranto.
bai
darbus
dirba
ir
senatvės
sai
atsake:
Teip
—
nes
tiktai
Columbus, Ohio.— Socializ
venima.— A. Z.
Meals
. GAVUL1
senelis neprisipažino ir po nu. karo ir viena meta sutaikos su
; 1,000,000 (milijonas). PacziaLenku Związke teip pat bu apsilpninti seneliai.
Trejeto.....
igi riebiui Ketvergui,
f. J. MILES.
mas ir jojo mokslai buvo labai kentėjimui prie kaltes.
Litise.ti!
me
New
York
’
e
randasi
ju
vo nesmagumai pirm kaip su
Iszskyrus nedeldienius tik
Vienas isz budintoju prisie- j
kompanijoms.
paniekinti per kitados buvusi
Nutarta tad nusiunet pas
Upių Bilasa ...
Aplinkinėje Atlantic žuvi dvasiezkija susiniove, o pas- viena kart ant dienos valia pa ke, buk Kalovskis kalbėjot net 126,000. Tris tukstaneziai garsinga socialistą Dovida
Anglekasei tvirtina buk
Amy-Ltosco k!
Moterai Miiietoi niha
ninkas sugavo nepaprasto dy- kiaus kaip sutaisyta tapo stop- valgyti iki soeziai. Dienose, jiam, buk geidže apsipaeziu-'vt. Smithu dirba urede suvienitu Goldeteina isz Bostono, kuris burtininke avogta... Ta pasa kompanijos ne turi ant rankos
' “uoKirafcjteįuį
dumo veži sverenti 27 svarus. niowy podatek teip pat kad po kada leista valgyti su mesa, ne nes tiktai ant menesio laiko, o ^Valstijų. Apie 19 Smithu czionais turėjo prakalba ant kė, jog “pavogė ne tas, kuri daugiau anglių kaip tik ant
Vanduo nuo Aka.
L gniiinjih “
{
Tas ka taji veži sugavo turės mirimo moteres vyrai ne ga valia valgyti žuvęs ir mėsos jagu in taji laika jiam patik /nirszta kasdien. Tarpe to naudos katalikiszku draugys kaltinate, bet jusu draugas, septiniu dienu, kone milijoną
tolino Lasai__
■igia preke
byi Ulloa yįį?*
maisto ant visos nedelos laike lėjo nieko gaut kad juo mote prie to paties valgio.
pati, tai gyvens su jiaja ant vi įsmithu skaitliaus yra labai ežiu. Ant tojo susirinkimo ra žmogus nuo gatves” Po tokiam tonu prie kasikiu o in puse mi
KrdvuKtite..__
burtininkes nuburimui tikras lijono jarduosia.
Taug persikriksztijusiu lenku
re
ne
prigulėjo.
Riksmo
ir
ruGavėnios.
Vakare pavelyta užkasti, sados.— Kvailys.
■Cira«-«ri»piB»ad
dosi daugybe socialistu kurie
negu kiti
kaltininkas Marczenko, vienas
1 r Lietuviu, kurie bijodami
goniu visokiu buvo in vales; bet negalima suvalgyti dau
byd. del ceaaja
geide pertraukt kalba Golde isz sandraugų darbininku, puo
-tolu.
N og kokio tai laiko dauge
dant amerikonas nesulaužitu
dabar apsiprato ir jau turi giau, kaip 8 uncijas (puse sva S anglekasial pražuvo
Etoadejiao.... '
»
teinui bet uepasiseke.
Gal vienas stebysi, buk KiLasai uoo
J
deganeziose
Kasiklosia.
leant
keliu
priesz
seneli,
nekal
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muso tautiecziu kalba apie
i^au
liežuvio
isztariant,
ju
tik
100
tukstaneziu
sąnariu.
ro).
ilahšnaofadiaoupi&j
Goldeteinas kalbėjo, buk so
nuosia parduoda tuziną kiauMe Alister, Oklahoma “ j 'as pravardias, prieme“Smitu”
tai sutorturavota ir sujudintu iszkeliavima in Vakarus (West)
Kojų.....................
Po nesmagu, ir SueivienyjiSulyg
Apasztaliszkojo
Sos

cialistai ne tiki in Dieva ir Jo
eziniu po 5 centus, bet jago
*j««enE’!&ir±k^!Wjū.
balsu prabilo.
ndoah
jeszkoti darbu.
-ardus lengvai isztariamus per
muos invyks geresne tvarka ir to Indnlta, iszduota 3 d. rug. Ugnis, kuris pakylo No. ■.' ’
VsiSU: GSO blfliTi jį
jo mokslus, ne socialistai moki
apsvarstysime, kad Kinczikas
and.ford.
siklosia
prigulinezios
Gyd. duo bnppo_
įį
P
rie
L
merikona.
Pagal
apskaitima
—
Atleisk,
man
te
ve!
Die

Tvirtina buk vakaruosią
ramybe.
piuezio 1887 m. yra suteiktos
Piiun
—j
turi sunkei dirbti puse dienos
\\ estern Coal Mining Go. ar-Į j)ieonol.o Lexingtona tokiu bu na atekalunista o geras katali vas mato, uždirbsiu piningu randasi daugybe darbu, buk
dar
ežios
dispenses:
kas neprivalo prigulet prie eo
pakol uždirba penkis centus,
State Bank Rote Kitara,
Per vakarienes užkandi pa ti czionais, asztuoni anglekasei u Amerikoj Smithu pasiveise cialiszkos partijos. Visi sočia ir visa rubliu tau duosiu. At užmokestis yra geresne kaip
tai priligynant jojo uždarbi
Kildff k-i_-y
Vasario 7 diena pagal lenko
pražuvo o vieno lig sziam lai- į ,vjsas milijonas. Pagal isz
leisk man, nes per mane nuken czionais, jog galima uždirbti
: Carson Sts.
prie prekes kiauszinin, tai vyskupo sufragano Rhodes velyta valgyti duona sviesta, kni nesuranda. Kada ugnie pa e(]^jojjmu minėto tirinetojo, liszki rasztai yra prieszingi tėjai.
po kelioleka doleriu ant die
iburgh, Pa.
visokius
vaisius,
daržoves,
pie

Kraujo niytoįii_____ (
kiauszinei fenais yra labai paliepima, susivaževo in De
kylo, tame laike radosi 107 ] ra varde “Smithu” paeina nuo Dievui ir Kristusui, prieszai
sto Ranto, cidrfj pa
Senelis atleido savo bude nos.
Nem Riznaojju.___ |
ną,
kiauszinius.
nntaa po priežiun
brangus.
Epam uta m lįęa
troit Mich, keli szimtai lenku
anglekasiu kasiklosia, visi i??- -Jhrdo Nojaus sunaus SLemo. ezeimynas, jog vyrai ir motere liui,.priėmė tik 50 kopeiku ir Sztai esame priverstais ap
pinigini snaedinimui
Leista isz ryto iezsigerti k a
pu Vilka_____ |
kunigu. Ju susivaževimas tai
imi suirtu pu mn>
sigialbejo iszskyriant pražuvu (Nojus turejes tris eunus: She- privalo turėti luosyBe meilėje nuėjo in ligonbuti.
Piaseni (bainl)___
garsinti; jog turime davadus
szilto: puoduką kavos, arbatos,
procein, prutoiuni
Punada Pimkru __
buvo atkreiptas dalimis in
siu. Priesz ugni kariauna kuo ma, Hama ir Jefeta.) Isz Shem be insimaiszimo in tai bažny Pergulejes ligonbuti menesi apie tenaitinius darbus kaip
ktiun pinigus in riša i Grd. Gi;
isL_l
czekoliados
ir
užsikasti
szmote
Popiežius Piusas X atėjo in Związko Narodowa, nes prie
ir piga. pardaodin: j
pos anglekasiu su kelmais ir iszmesta su laiku litara “e” o ežios. Toliaus buk socialistu kolai Duczo iszejo isz jo inva tai Portland. Oregon, Los An
i linijų ir gelettolic
pagialba del pavargusiu žmo Zwiiįzko dar prisidėjusi yra Ii duonos, bet nedaugiaus kaip kitokeis innageis.
mokslai isznaikina namine mei lidu, kadangi žaizdos nesugirbuc
Imsd Vusm----- ū.’U
geles ir kituosią steituosia.
indeta “i” ir pasidarė ShimEtilus Doknmntus n
Akma Dulkė!--------- h
nių kurie baisei nukente per visi sokolai tarpe kuriu ran dvi unciji.
le ir paniekina gimdima vaiku jo o suaugusi uodą dare jam
a taijuL Rejatelm
Gana
su
tokia
meileGyd. 120 įtoąiaohan
Darbai fenais ejna blogai o
veliaus
persikeite
m
Shmit
ir
Pritaisant
daržoves
ir
žuvis
tvanus provinoijoi Andaluzi- dasi žmonių ir nebažnytiniu,
įbrlmi <iraoiŪai|i
m j*r nIdioto notirs
ir t.t.— Goldsteinui socialistai tikras kanczias negal ne sėdėt
uždarbis menkas, priek tam
Sterling, Ill.— Miss. Laura tokiu budu isz vardo Shemo
toviecrun lietuvius u
GyinnoPutaifSiM—W
pavelyta
naudoti
taukus
vieto

joi,
Iszpanijoi,
Ant
tenaitiniu
negalėjo nieko ant to užmeti ne vaikszcziot.
<• mus ir ptresl tem
o ju prisidėjusiu prie Związko
Gyd. cdo Dmctm . Jll
gyvenimas labai brangus.
Dreu, 19 metu senumo, in- pasidarė pravarde Smith—nu
tins o peNŪkrifit, tod
Gyd. įso hayspLp
ranku biskupo prisiuntė 25 yra apie 10 tukstaneziu. Związ je sviesto.
net nes visame turėjo teisybe
bscj cėod rn teisybe
Marczenko
likosi
apskunGeriause sėdėt ant vietos,
dailinta
pagal
angliszkos
tar

nesze
skunda
prieszais
FredriNedeldieniais
leista
valgyti
tukstanezius franku, kurie bus kas turėdamas 100 tukstaneziu
lirtBSTLgiL Pinigu1
ir sumusze visus disputus.
stas usz tortura ir sunku pažei nes ka praleisyte ant kelones
d in Barto, trbt šus
ka Knox 48 metu senumo už mes. Ne visose vienog kalbose
mesa,
kad
ir
kelis
syk,
o
po
iszdalinti
vargszams.
—
Kiek
1 šust Plato Money
sąnariu, ne labai bijosi su ku
Vogė, Idant pirkt maisto dima,
tai galesite per kelis menesius
■tatu Laistoe, ir pt’ S. Waluna
paaukautu amerikoniszkieme nigais kovoti, jeigu anie už syki ant dienos pavelyta valgy nepadoru apsiejima. Knox nog ta pravarde vienaip iszsitaria,
valkams.
Sudas
beimdamas
ir
svarsiszsimaityt, juk kepti karvelei
kokio
tai
laiko
atlankydavo
paveizdan:
angliszkai
John
ti
mesa
sziose
dienose:
panede
(ierlimiMlitti* Lietuviams jagu ne turėtu ka pultu ant jo teip kaip buvo
Allentown, Pa.— “Papil tindamas dalika kad nelaimiu patis ne leks in burna.
lyj, utarninke. ketverge ir su- panna Laura ir prasze idant Smith, lotiniszkoj kalboj jau
SiiatmuirGiTirliSai valgyt?
anuomet užpuolė.
LINIJA.
batoj, iszskyrus czvertines die už jo iszteketu ir tame laike skamba Joannes Smithius, va džiau vagysta vien tik del to, gas pasimirė jau o kaltininkas
Parduodi Tyokhjipširrja.S
Lenku kunigai kontroliuo
1ABAIPennsylvanijos angline kopagriebęs jiaja in glebi suspau lakiszkoj bus Giovanni Smithi idant pirkti duonos ir pieno per sava tamsuma nežinojo ka
nas ir Didžiajo Subata.
kio perstrjimu.
preke Dtp bar.
ja Zjednoczenia Katolicka o
misije garsina buk praejta me
ir Panteplu del rjiii k®į*
del
mano
iszalkusiu
vaikeliu
”
,
daro,
arba
nemokėjo
per
matit
Esame
priversti
atkreipt
de
teip
szirdingai,
jog
net
tris
szkockoj
—
Hans
Schmidts,
ar
.10 Vii*ric:LittiallM. Geriausias ikamisif faC
Kurie del senatvės ar sun
•\
Koto;Kwu
Crebatus irCrnerito its <
atyda ant liudnaus padėjimo Związka kontroliuojepatis na- kiu darbu yra paliuosuoti nuo szonkaulus sulaužė per ka tu ba Schmidt; francuziszkoj — teip kalbėjo priesz sudže pasekmių baisaus darbo nu ta likos iszkasta kietųjų anglių
TC
pu quo imtu ut* pauisTEasirjdiebdiiti^
kas kiszasi suezelpimo muso rodowcai, ne jieszkant pas nie pasninko, virszminetose dieno rėjo gulėti lovoje per tris nede Jean Smeets graikiszkoj lon Levisas Burrell, kuri suėmė va baudė Marczenko tik vienu 70,692,522 tonu, kuriu verte
r.Mcih*. IT.
ir papl DMjiiEB cto. [uic*
PinTUBV0ljtof53»22 1
isznesze ant.$153,896,820, dar
lietuviszku
bizniu. Szendien ką religiszku reikalu, tai tuo- se gali ir daugiaus nei viena lias. Už savo szirdinga meile Skmite, lenkiszkoj Jan Smi giant sena geleži nog skudur- metu kalėjimo.
užgiMdiDuirraadi2S2?^»
bininku radosi prie kasikiu
prasiplatinimas ir iszsitobuli- mi lenku kunigai labai neuž syk valgyti mesa. Kas negali Knox likos nubaustas ant sze- tow rusiezkoj Ivan Schmivski ninko. Sudž os ne turėjo milaVlikuD! ir
jdiociu ir kiloto WĖ
pietuiti vidudienyj, tai gali at eziu menesiu in kalėjimą idant lietuviszkoj Jonas Szmitai, ki szirdystes ant vargszo ir nu Puse rubllaus už paczia. 165,634 kurie uždirbo tame
nimas muso ne kuriu lietuvisz siganedina.
Pinapla ir per sia «£«
Žytomire, koke tai jauna ži- laike $90,085,688.
mainyti
valgiu tarka, užkandi atsivėdintu nog tokios meiles.
,
libti pigie preke.
ku biznierių pakeli Lietuvyste
niszkoj ir kitu ritu tautu kai siuntė jin in kalėjimą.
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o
pietuidalesius pirkyte pu
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ne turėdama smulkiu
-iso: italukyti
daug augszcziau akyse sve“Birute” pranesza, kad Lie mas vakare.
bose Johon Schimmit. Tarpe
Užgriautas
per
74
pinigu, paskolino nog savo kai
rtoroae nrgel
Simona W timtaueziu amerikonu, kurie tuvoj m. Kaune yra susitveru Sulyg ypatingąjį Apaszta
pirmu ateiviu kurie pribuvo
valandas.
įso Rudeninio
mino 50 kapeikų. Ant ryto Loraine, Va.— Szitas mies
526
W.CentrtU
szendien kitaip žiuri ant Lie si moterų kooperatyviszka drau liszkojo Sosto leidimą darbi Sabot Island, Va.— Būda in Amerika 1658 mete, buvo
b a, Anduoka
jaus
kaiminas primine josios telis yra 12 miliu nog RichMabanoyUlJif81 tuviu ne kaip dvideszimts pen gyste. “Birute” sako— kad ninkai ir ju szeimynos gali vie mas užgriautu per 74 valan du Smithai; Robert ir John.
i yn reiknlingn
virui api skola ir prasze kad mondo, kuriame randasi tik
1.
ki metai adgalos. Prisižiure- priesz 10 metu ne buvo Kaune na kart ant dienos valgyti su das, Smith Mass, murinas, ku Apsigivemo Bostone In du me
ir turim# taipgi
ris
užsiyminedavo
iszkasimu
atyduotu,
nes tasai paszauke vien anglekasiklos, kuriuose
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szposaudamas:
“Paymk mano darbai ejna gana gerai, nes
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petnyczias,
Pelenu
Tamsumas kacapu.
rkti negu Įritu,
sigyvenusioms kaip jieje apsi- moteries; sziadien ju ten ma
diena, Dideses nedėlios sereda kastu gyvu. Kada jin isztrau- do New Hampshire su trimis
paczia
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” ir ant ženklo uždarbei labai blogi. Už die
•eriiasi pirkti,
ejna.— Ar-gi Vokietis, Ita tyti ne mažas būrelis, ir su ir Subata ir Kuczia. Kurie pa ke isz szulinio paregėjo szale sūnumis ir dviem dukterimis.
Priesz neseniai akiva skun
nos darba 10 valandų moka
padavė
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sutinka.
— ARBA Pi*®1' las, Ajriszis, Židas arba Vėl
etuvaitea.
tverta moterių lietuviu koope- sinaudoja isz tu dispensu, ne graba.
Isz tu tai Smithu ir nauju atei da perkratinėjo Odesos sūdąs
po $1.50 ir $2.25 o katrie turi
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o
atneszkyte
man
ov City. P? “Sanle’’MalianoT^ grosersztori, buezerne arba “Grožybe” net valdžios patvir gyti žuvi ir mesa ir yra ragina
liūs pasiekiantis milijoną. mosti” dalika szeip apraezo:
mudimiu. O kad augscziau mi nes karu mažai duoda.
apsiavimo kroma; jago pana- tinta. Visos draugijos pir- mi padaryti isz savo valios ko ka valgyt!” suszuko Mase, ku Smithai priguli prie visokiu
“Bute sargo Triszino, tureŽmonis gyvena czionais la
ris
jautėsi
gana
sveiku
tik
bu

ki
prisimerinimo
akta.
neta
atsitikyma girdėjo ludinezu bizni laiko jojo tautietis.— miaus buvo vis rankose vyru,
vo labai nusilpniae isz priežas giminiu; nekurie paeina isz rejo priglauda būrelis darbi tojei, tai vyras ne turi tiesos bai vargingai, kad netgailestis
Niekados (arba labai retai). bet szia sutvėrė vien moterie,
bajoriszku giminiu kurios žim ninku, kurie iezdestinejo pliTrumpi Telegramai. ties neturėdamas ka valgyt. josi herbais su trimis paukez- tom uliezias miesto. Pas ta gi- gyvent su parduota pacze po yma žiūrėti ant czionaitinio
Jisai ejs keturis blokus pirkti ir jos tik joje vadovaus.
tuom paežiu stogu. O motere, darbininko gyvenimo: NesiPavogė svetima paczia — cziaie.
Lietuviai“ K"*11; reikalinga
dalika,— žinoda
sarga vienkart užėjo pažista§ Lancaster, Pa.— Edwarkaipo paeziuota, ne gali pasi rando czionais jokios organiza
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su
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likt paczia perkanezio. Už tai cijos anglekasiu o ir sunku
dinamitu.
IIOKiisuK. w*®" pakėlimo savo tautieczio ir
Duczo ir apsinakvojo. Anke
Aleksa Katovskis isz Portland, taneziu paveikslu, jog kryto
kylpas
szito
sudžiaus
turėjo ejti namon pas savo tė sutverti, nes jago kas ir atsi
Washington,
Pa.
—
Kazi

tautos.
ti ritmetije darbininkai iszejo vus pakol viekas neapsimalszi- randa, kurie geidže uždėti unine gyvas in kelee minutas.
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je tai kompanije toki iszveža
vietava kamisoriu Pottsvilles § Wilkes-Barre, Pa.— F. gė Zofije, paczia Filipaus Tre perkratinėjo ana diena sudže in darba palike seneli bemie no.
niekados ne suszelpe ir
gant. Kada laike pietų eugrižo
Atnaylrit
P0“'* tieje
Vienok perkantys ne nori in Richmonda ir paleidže ant
sude,
klausdamas
rodos
kokiu
Kostunskis
likos
aresztavotu
Bobles,
kuris
nusprendė
se
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o
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sa

ne szelpe jokiu bižnieriu, ne
pertikrinsiū M
budu galėtu permainyt savo per emigracijos valdže už par- ves nužiurejima, padėjo dina kanezei; buk kožna pati kuri ant piet, vienas isz ju Andrius atstot nog savo pirkimo ir nori Dievo loskoe.
priguli
prie
jokiu
lietuviszku
Oleinik’as patemijo pas save isz to pasinaudot. Ergelis ga Nelaimiu czionais tankei ka
Uvonpifl"’ii"l'
organizacijų, ne duoda jokiu pravarde ant Alexander Keats, gabenima moteres isz Rosijos mitą po namu ir uždege. Kada yra apsiaubta puse tuzino vai stoka 8 rubliu, kurie dingo isz vosi pas Rabina. Vyras duoda
kolektu, o geriau jiems pasi nes tvirtina buk jam per sun su kuria gyvenimo kaip vyras abudu radosi ant stoties mieri- kuczei, privalo turėti nore vie kufarelio. Žinomas daigtas, 25 rublius perkaneziui idant siklosia atsitinka. Daugelis mu
veda kaip mums o tai del to, ku taja pravarde ieztart o ir su paczia, Motere yra pati tūlo je nukeliavimo in Pittsburga, na diena luoša ir turi reikalaut tuojaus puolė kalte ant senelio sugražintu paczia nes tasai da so broliu liekas pažeistu ir užspiresi jog per mažai.
musztu bet neyra kam už juos
pakylo baisi eksplozije kuri su nog savo vyro idant taja diena Duczo.
kad terpo jiuju nesiranda di- josios sarmatinasi.— Jago tam Žalnieriaus.
kvailui
nubodo
pravarde
Kaužstot, norints daugiauee tam
§
Berrint,
Syria.
—
Be
ma

užsiymtu
naminiu
darbu
ir
už
arde
narna
ir
sužeido
labai
Tri
kaduoniu ir tiek isznaudotoju
Reikalingas viras.
V eitu senelis
prisiegavo,
tovekis, tai vienatinis būdas žiausios priežastes italijonisz- pido tris vaikus. Tuojaus eube vaduot savo prisiegele.
yra
kalte kompanijos
kiek randasi pas mus.
Kuris norėtu vakarais ir
nog atsikratino nog josios yra ka flota bombardavojo miestą go daugeli žmonių, kurie nu Juniuszas Senatoro paszau jog nesą kaltu, veltu, uszsikei- sziaip liosame nuo darbo laike
— Ne senei czionais buvo
Mes Lietuvei (kaip iszsitare
jago tasai Katovskis pasikartu Beimta užmuszdami 60 ypatų žiūrėjo Filipa, buk tai jojo ke priesz sudže savo paeziule, kinejo ant visu ezventibiu, jog užsidirbte pinigu. Pavaikez- eksplozije dinamito nog ko už
vienas isz lietuviszku biznie
piningu niekeno neeme, o net
o tada ne reiketu jiam sarma o daugeli pažeido.
darbas. Apstojo geležkeli ir už tai, kad toji paslėpė drapa ir nemate kufarelio — nein- cziodamas savo apielinkej tarp sidege dulkes kasikiu ir gazas,
riu) esame vien tik del to kad
§ Lawrence, Mass.— 50 pa butu pakorė rakali, nes in lai nas ir ne pavėlino iszejti su tiketa jam. Vienas isz esan- draugu, pažįstamų ir kitu žmo nes ant nelaimes mažai tame
duoti! Pas tave ras kele vi tytis savo pravardes. Badai
tasai
Katovskis
paejna
isz
licijantu
su pagialba vaisko ka pribuvo palicije ir nuveže draugais ant pasilinksminimo. cziu, matomai didelis iszmin- niu. Kiekvienas sziek tiek stro laike radosi darbininku. Užsokį komitetai ubagai ir par
pesnis vyrukas gali padarite
Skulkino pavieto,
„
užklupo ant 50 vaiku, kuriu Filipo in Washingtona kalėji Pati vela iszsikalbejo, jog per tinezius uszpropanavo panau puikius pinigus. Mes pamoki- musze 4 Italus ir viena anglidavėjai
tikietu
ant
visokiu
pa.
ti 'iP*
tėvai geide juos iszsiunsti pas mą. Zofija vėliaus likos aresz- visa nedelia randasi su vaikais dot eziame karte “Dieviszka sime kaip. Del artesnių žinių ka o kelioleka apdege.
rapiniu ir svietiszku reikalu, o
Ba ton
,
— Oras yra puikus, žiemos
raszykite adresu:
(71 o; )
tik tada apie tave rūpinasi ka Socijalistu Sąjungą žada isz gymines in Filadelfije. Visus tavota. Iszsikalbejo tuom, buk ir nors viena diena priguli ir suda.„
—
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jaja
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Sudas
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Dr.A.lrf 'da ejna apie doleri ir daugiau leist in svietą savo misijonie- lis motinu likos sumusztos
karszto kakalio bletos. — Ta
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Chicago Ill. scaleziu czion nesiranda.
de kaip augszcziau primynem. da matisime ar kaltas, ar ne.

KAS GIRDĖT?

ISZ AMERIKOS.

Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.

(jjdo ri»kiu 14*
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KAS KALTINIKU?

— Ponas advokate, gal paženklą kaltes Z-dijos, norint
visi kanogeriause apie jaje lu- žinsti taji knipkuti?—vardan
dino, dabar pažinias slaptibes tiesu rasztavoju tave!
— Ar ponas pasiutai—pajosios duszios, persitikrino, jog
Visi apie tai turėjo galvas
mergina ne galėjo imtie dalibu szauki advokatas nuduodamas
užimtas. Sikulskis prisiklausi
balsei uszsipikusiu— ar mane
žudinstoje.
nėjo tam kaip rodos nieko jin
Zofi
O tuolaiu puoli jiam mislis rasztavoji, apgineju
ne apėjo, o kada jiojo klausi,
kitokia. Lig szol girdėjo jisai jos ?....
ka jis apie tai mielina, tai tik
— Ir žudintoju josios brolo
tiktai apie tai, jog Wronskis
peczeie truktelėjo kalbėdamas, j
yra prižadetinas Zofijei, jog dadavi sausai detiktivas duo
jog reiketu terp naminiu jess■ lel jojo apie kita ne norėjo ži damas ženklą policijantam,
kot iudintcjaus. Ne galėjo isz
notie. Dabar-tes isz tojo laisz- idant ka greieziause iszpildinkur kitur kitas ateitie, turi na
kelo dasižinojo, jog da Zofije tu jiojo prisakima. Sikulskis
me elapstitis piktadaris. Wrons
kis ketino pačiuotis au Zofije,
ne buvo taiki su savim, ar ti davėsi suriszt ir vežt, nes nuo
kėt už Wronski ar ne, ir jog latos murmėjo ir kerszino, jog
gal jie isz laiko norėjo suimtie
visus turtus? Kas gali žinotie,
Sikulskas skverbėsi prie josos. detektevui to ne dovanos, ku
kaip juodu eu savim suteiki?
Tai dabar dažinojo, jog net du ris ne kaltai ant žmonių už
priesz žmonis kotnas ne iszsinorėjo staloriute gautie už pa puolinėjo.
Zofije tuojaus likosi paleis
duoda. Kiek tai kartu brolis
cze.
broli žudo del turtu?
Visi žinojo apie Wronski, ta isz kalėjimo, o usz kėlu die
Tokia tai nuomone greit li
ir kalbėjo, jog jiam Zofije teks nu Wronskis Parejas namon
kosi palaikita už tikra.
už pasze, nes kokia užeina pa tuojaus klaupi ant kėlu ir de
Kazis su Petronėle susitarė in miestą ejti,
Ant ritojaus jau kožnas mis
žintis Sikulskio advokato su kavojo Motinai Dievo už grei
Ant puikaus teatro žadėjo su jia užejti,
lino, jog Vronskis susikalbė
Zofije, to niekas ne klausi. Da ta iszvalnijima isz kalėjimo.
Tėvas supratęs mieri Kaziuko,
jas su Zofije nutudi abudu Be
bar-tes ėmėsi kitaip apie tai Nekaltibe josos jau iszsidavi.
Paėmė duktere, o Kasiuka laukenti paliko.
Kada pasklido žine po mies
▼ierski. Po apžiūrėjimui kūno
daeitinet. Kuningas ne galėjo
— Kur Kaziukas?
per suda, vos po szermenu, sue
jiam tame jokiu prigelbet kaip ta apie suėmimą Sikulsko, kai
mi tuojaus Zofije ir Vronski,
tiktai Zofije. Žinojo tiktai apie po nužiūrėta žudintoja Stalo
— Tai ira svarbus daigtas. tai, jog isztikro advokatas vi riaus, atsimini sau slesorinis
o narna eiela uszpeczetino. Tai nis mokslas — ligibe tarp vi
Protokule to ne ira.
su.
ir kaltininkai atsirado!
saip rūpinosi gaut Zofije usz gizelis, jog priesz nesenei dir
— Tai tokiu spasabu gizelu
— O tolaus, ofijei prigulė paeze ir kelis kartus prisispi- bo advokatui raktus, pagal ats
Tas viskas del Sikulskio klo
josi ka nopuikiause — I'*g*l ne verta būtie ir da muezintis jo puse turto, tai gana buvo rias jos meldi, ir viena karta paudinto pavidalo ant vaszko
jiojo norą, jog net rankas isz — galva sukt prie mokslo ir t turtinga, tai kam ijje turėjo brolo praszi, nas tas ant kart Kas— žin ar tai ne buvo rak
džiaupsmo trini. Mislino, jog t. Geidaus būtie burszu, sukin godeti ant antros puses. Vrons davi atsekimo ir liepi pasilant tai in stuba Sevierskio. — Drau
dabar geriause proga atsitaiko tie po varstotine ir iminėti li kis ne turėdamas nieko, tai to visko.
gai socialiszki židiszki, kada
del darbszavimo. O kad jiam gų užmokesti, kaip ir meiste per apsipaezevimanorejo būtie
Del detektivo to buvo inva- apie tai dagirdo, kerszino gize
ėjo apie Zofije, tin prigulėjo ris. Ne gizelu ne verta būtie. da turtingesnių.
les. Jojo galvoje viskas iszsi- liui užmuszimu jiojo, jagu ne
— Kaip užeis socialini re
Detektivas lingavo su gal reiszki, rodos kad kas in tam nutilęs.— Del gero muso parti
apsiimtie gint jaje ir būtie del
josos apglobeju. Tokiu spasa- forma ne bus jokiu meisteriu, va, nevos tikėjo, nes tieziom sze grineze žiburi inneszi. Jau jos— kalbėjo jejei— reike usz
bu susipras su juotn, o ir apgi- ne gizelu ne burszu — visi bus teip kalbėjo, jog ir Zofije ture jiam ant pirmutinio pas kalbe trint visokius ženklus advoka
ligus draugai, su ligia mokes jo imtie dalibas žudinstoje.
nimas josos ne buvo painus.
jirno su advokatu navatnei to. Jis prigulėjo prie mus, priPer kėlės dienas sukinėjosi iszrodi jiojo apsajimai ir dar gelbejo del mus sude visame,
Už. kėlu dienu atlanki jis cze. Nes prie vedimo fabriku
Zofije kvotiniam kalėjime, siu priversime vienus, jog uszsiimi po miestą, kalbėjo su kožnu bai tikrai turėjo jin nužiureji- dabar turime jin gelbėt.
lesi už apgineju ir kad būtie nes rokundom, kiti darbu, kiti kas tiktai pažinojo Sevierskiui me.
Rupinimai židelu socialistu
apglobeju turto. Mergina kuri szlavimu ir t. t. Tas ne gerai, ir daleidimai jiojo rodos tikri
Praszi dabar savo sveczius ant nieko ne prisidavi. Sudas
visados baisėjosi juom, kuri vi jog ne turime prisirasziusiu in nosi pagal žmonių pasakas, in mieg’tube staloriaus, ir pras gavo daugibe davadu ant Si
•ados no jiojo szalinosi, sue- muso kuopa, o tiejei tuojaus jog Zofije milejo Vronski ir dėjo velei prigulinezei pradėjo kulskio o ir apie raktus dasiži
jokio kito ne norėjo.
dien apleista ir ne kaltai ken- teip padaritu.
apžiūrinei. Lova stovėjo kai|t nojo.
— Nu-gi tarp socialistu ira
Ant galo nusidavi detekti paliko iezemia žudinto kūno?
Detektivas pabaigiąs savo
cze užmetinejima, nupuolus
ant dvases, priemi su ne noru židai, jiejei turi piningu inva- vas pas prabaszcziu. Kuningas Detektivas pradėjo paklodala darba. nusidavi pas Zofije ant
siulinta pagialba no jiojo. Vi les, del ko ne iždalina tarp so teip savo nuomones iszreiszki: peržiurinet. Nieko tokio žvar atsisveikinimo. Rado tenais ir
— Asz ne kaltinu apie pa- bio ne usztiko. Atsuko lova iy Wronski. Padekavonui ižgir
si jaje apleido, o szitai jis vie cialistu, tegul parodo paveizda
pildima žudinstos ne Vronskio žiurėjo ant žemes. Sztai nuž do ne mažai no abieju, o tas
nas del josios ira prilaukus. no saves.
— Židu ne ira ka paiset, jie ne Zofijos ba buvo abudu do velgi ka toki, pasilenki ir pae del detektivo buvo geriausiu
Kas žin, ar priesz tai ne buvo
del jiojo per puiki. Gal ne ge jei mat tik nori parodit kriksz rais. Jagu žudinsta ne likosi mi. Buvo tai mažas knipkutis, užmokeseziu.— Iszeidamas pa
rai dari, jagu no jio (žaliuosi, czionim, kaip turi ant svieto gi papildinta per piktumą, tik no brusloto, arba no surdoto klausi;
tai per godumą — tai tokiam rankoves.
— O kadais mane ponstva
gal jis isztikro ira gerum žmo vent.
— Juk ira tarp socialistu karte ne teisingai paemi Zofije
gum.
— Gal tasai kniputis užmes papraszisite ant veseilos?
— Už meto, maloningas po
Būdama pati viena kalėji gizelei krikszczionis, tai kodėl in kalėjimą Ijje niekados tur ant aiszkesnio pedsakio- tari
me, nuolatos meldėsi ir pati in jiejei nesidalina su savo uždar tu ne geidi, o jagu josios bro pats in save.— Apžiūrėkime ne, jagu Dievas duos sulaukt
lis ne butu prilaikias, tai savo dabar drabužius Severskio, ar tojo laiko.
save kalbėjo: Na gana, jog ne biu su bumais?
— Teip turėtu but, nes mat dali butu ubagam atidavus.
tekau mano geriausio brolo,
ne turėjo tokiu knipkiu prie
— O gal josos milemasis savo drabužu. Atidari szepa,
nes da apkaltino mania, jog gizelei lauke, idant meisterei
jin nužudžiau! O kaip-gi asz pradėtu, — ne nori jiejei už prikalbino prie visko, o jagu prisižiūrėjo knipkius, nes ne
tame neemi dalibu tai norint vienas ne buvo panaszus.
dabar galu priesz svietą iszsi- akiu užbėgt.
— Kaip matau tai jus esate inpraszi jis, idant gilėtu. Meili
teiset? Motina Szveneziause.
— Eikime dabar in stubele
sukezei, tiktai biednus darbi ant visko patraukė
Tu bukie mano užtaritoja!
Wronskio. Uždari visas duris
ninkus kvailinat ir no joju pas
— Teip nes tiktai žmonis velei uszpeczetino, ir nusidavi
*
*
*
kutintus piningus vilojete. Jus be jokio tikėjimo ir svarstingo in Wronskio stubele. Peržiurė
Socialistai vieszpatavo mies norite kad kiti dalintųsi tur budo. Zofije-gi turi būda ne
jo viską, nieko nužiūrėto nera
te. Suszaukinejo susirenkimus tais tarp saves o patis panevali svarstinga, dora ir prie netiku
do.
kas nedels ir perkūnus uszsiun pleszete. Sunarei broetvos szv. siu darbu niekas josos ne pri
Detektivas ne norėdamas to
tinejo ant draugistes Szv. Vin Vincento liepe szelpt vargszus kalbins.
lauš
turbacit savo svecziu, atcento ar Paulo, girdėdami savo ir patis sudestineje aukas del
Detektivas prašai kuningo, luosavo juosiu ir pats nusida
socializmą.
biednuju.
idant tasai kaipo žinodamas vi ant policijos Liepesi nuvest
— Žiūrėkite kas do apmau— O jus židiszki bernai tik apie Sevierskius nusiduotu su pas Wronski. Klausinėjo jojo
duoezei broetvininkai Sz. Vin tai eu liežuveis dirbate! Ne no juom in narna juju ir apszvies
nevos apie visokius daigtus,
cento — ezauke vienas sociali ru asz priguletie prie socialis tu jin ne kuruose dalikuose
Kansas City sustojau,
o tuom laik priaižiurinejo akinis vadas — meldžesi suemia tu, veluk prisiraszisu prie Namas lig szol buvo uszpecze
Ne ka giaro apie vaikinelus
vai in jiojo knipkius. Ne vie
rankas o velne mielina. O ap broetvos!
tintas. Atpleszi peczetes ran- nas ne buvo panaszus in suras
girdėjau,
mauduoezei! Del piningu žu— Ejkie tau kvaili — tam davas Detektivas perziurine ta.
Badai kaip varles szokineja,
<Jo savo broli, gizelis savo mei sune isz muso pulko — gal jo kožna daigteli, ir klausinėjo
Kožnam in akis kabineja.
Palikias kalininka detekti
eteri. Mes socialistai nesimeld- ir tau sprandą nusuks, kaip apie givenima staloriausO
už tai, kad da ne turi proto.
vas, nusidavi tiesok vas advo
žeme, bažniezios ne reikalauje jau nusuko Sevierskiui.
Pakajelija Zofijos perkrati
Po nose turi Smetonos szmoto,
katą.
Ejdamas
paemi
su
savim
*
#
me ne jokio ten Dievo ne isz
visas josos kningas ir popieras,
M
du Judintojus, ir liepi jems Valkelei, veluk apsimalszykit,
pažinome, nes ir nežudome vie
Sudže kelis kartus kvoti tikėdamasis surast kokia gro- lauke priesz duris laukt. Ad Per Gavėnia prižadejima pa
nas kita. Vronskis ir Seviersdarykit:
Zofije ir Vronski, teipos-gi mata no Vronskio. Kada ant vokatas ne rado namieje, nusi
kis juk prigulėjo in broetva ir
O bus gerai,
visu darbininku isz stalorines lentinukiu, stalczuose ir knin- davi pas sergante motere, suaukavo piningus ant biednuMiles jus davadni vyrai.
ir kaiminu. Ne galėjo vienok gose nieko tokio ne rado, detek raszitie testaments.
ju, o bet vienas antra nužudi.
surinkt reikalingu davadu kai tivas -iszkrati lova ir žiurėjo po
— Tai nieko ne kenke pa
*
Zofije nudavinejo milaszirdintęs idant galėtu imtis už nužiu visais, abrozais. Susirauki isz lauksime valandėlė. Tarnas
ga sesute, atlankinejo ligonius
Bajone
ant
veseilos
buvau,
savo
nevaisingo
darbo,
Ant
ga
retoju. Kas buvo tikru kalti
atidari duris in advokato raszir biednus, o baise szirdi savije
Ten
daug
juoku
regėjau,
lo
ant
komodos
stovėjo
medi

ninku? ne galėjo pasakitie. Ta
tine. Detektivas dairėsi po paturėjo. Gerai Sevierskiui! Ne
Pulkas svodbinis atėjo,
me mierije, sūdąs partrauki nis paveikslėlis Motinos Szven kaju ir miegstube. Buvo atida
Ira ko gailėtis! Kodėl ne pris
Szliuba gauti norėjo.
isz didesnio miesto labai isz- cziausios.
ritas, inejo in vidų ir pradėjo Jaunikis ne turėjo piningu,
tojo prie socialistu ? Kam savo
Priesz
taji
paveikslėli
meldėsi
lavinta sznipuka (detektiva) ir
apžiurinetie drabužius szepoje.
tuitus ne iždalino terp gizelu?
Pradėjo skolyt nog savo
prisaki jiam iszrast kaltinika. kas diena Zofije. Detektivas
Melinam bruslote rado suvis
Butu ir szedien givenias....
draugu,
Detektivas perskaitias pro- pakeli paveikslėli ir sztai ant
panaszius knipkus in surasta, Nesirtieje kaip pyplei buvo
Ne suvis da priverstas in so
jiojo
didelio
džiaugsmo
po
apa
tokulus įtirinejimo, ir po pasi
nes buvo visi knipkei. Palin
cialist'is, vienas isz klausitoju,
nuogi,
kalbėjimui su Zofije ir Vron cze paveikslėlio gulėjo ant sta
gavo su galva, uždari szepa ir Po penktuką sudėjo, tai-gi.
gizelis stalorinis Jevarukas,
skiu, nusidavi pirmiausia pas lo popiereli suvinota. Iszvinioiszejo. Paklausi paskui apie ta
paklausi kalbetojaus, kokiu
Veseile pakriko,
advokate Sikulska, klausda jo ir pradėjo garsei skaitit. Bu
je sergante motere, kur ijje gy
■pasaliu galėjo Bevierskis paNuotaka suriko,
mas jiojo, kaip jisai nusižiuri vo tat maldeli in Motina Die
vena o pas kure nusidavi advo
dalitie savo turtą ir varstotą
Pas vaita pasibaigė,
vo net susirauki, ba krs jiam
ant tosios žudinstos.
katas, ba turėjo maža reikalą
tarp savo žmonių. Buvo pas
Tai tau nebage.
isz
maldeles.
Norėjo
nustot
— Jagu turu teisibe pasaki
pas jin. Aplaikias adresa isze
jin 50 darbininku, — 30 gize
*
*
#
tie — tari Sikulskis — pasa skaitit, nes dirstelėjo apaezioje
jo ir palicijantams liepe drau
lu ir 20 burszu — mokiniu —
kau ponui, jog mano nuomo po maldele dadeczka, kureme
ge ejtie.
ar vaikinam turėtu duotie IiBatavijoi vyruti mano,
ne skyrėsi nuo žmonių nuomo praszo Motinos szven. idant
gia dali, kaip ir gizelam ? kaip nes.
Daug
alaus pargabeno,
Inejas
in
pakaju
nusidžiau

apszviestu jaje,
ar
gali
galėtu padalitie narna ir varsO
kiek
sznabes,
o kiek vyną,
gi
labai,
ba
pamati
Sikulski
Žmonis ir sūdąs kaltina ta teket už Vronskio, ba lig
Žodžiu sakant buvo gana.
totine ant 50 dalu, kad tai ne me Zofije ir Vronski, asz velei sziol, norint jei brolis gana su melsvu surdotu. Prisiartino
Mat, kriksztinos tai buvo,
gali.
daleidineju. jog Zofije ne emi persza jin, ne žino ka da prie jiojo, pasisveikino grąžei
Daugelis in ten pribuvo,
ir patemimo, jog prie kaires
— Tuojaus tau pasakiau, dalibu žudinstoje.
ritie; — ant galo praszo, idant
Ir drąsuolis ten atsirado,
mano broli darbininke, kaip
—Nes galėjo žinotie apie jaje Dievas saugotu no advo rankoves buvo du knipkuczei
Sevierskiui iaapuoli padaritie. planus Vronskio O kas ant ga kato Sikulskio, kuris kaip ko panaszius in surasta, prie de- Ne žine, kaip in ten kele rado.
Batai piningus privalė terp vi lo galėjo inleistie jin in mieg- kis nuobradas siūlosi su savo szines tiktai vienas, kito sto Tas drąsuolis isz piktumo,
su ligei padalitie — tarp 50 stube meisterio?
meile, o kurio ne keneze ir net ka vo. Jeszkodamas ka toki ki- Drožė vienam ka ten buvo,
Visi paszoko, szauke ura!
darbininku. Varstotineje pri
— Asz kvoeziau kaipo ap- pažiuretie negali. Jei rodosi szenije, druezei sukorejo du
gulėjo dirbt visiem, kaip ir dir ginejui josios, ir dasižinojau, jog tasaųžmogus del josos ne kartus. Ant to ženklo inejo du Duokim drasuolui in skūra,
policijantai. Detektivas tuom
Norint žaidu ne padare,
bo o kas menesis ligei už jog Vronskis visados turėjo laime priskubins.
Kada detektivas taje popie- laik iszemi isz kiszeniaus maža Bet juoku ne mažai pridarė,
darbiu dalintis, tiek meisteris, rakta in kancelerijuke, tai ga
Sarmatos jokios ne buvo,
kaip ir vaikinas turi ligia dali lėjo gautis in miegstube meis rele perskaiti, uszsimislino. knipkuti ir rodydamas jin SiI Lig šiol norėjo surast koki kulskipi, tari:
Nes gaidžiu laikas jau praėjo.
gaut. Taku ira muso sociali- terio ir in visus pakajus,

Tai vyruezei sarmata,
Ir drapanų szkada,
O jau buvo ant ziegoriaus tris
Mislino kad tai niekas ne matis.
Bet in laika asz in ten atva
žiavau,
Taja žinute nog draugo ga
vau,
Kad ne butu in laika apsimalszinia,
Butu visus in koza patalpinia.
»

*
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Visuomenes, Kultūros, Politikos, Literatūros,
Populiariškai-Moksliškas LAIKRAŠTIS

Eina du sykiu sąvaitėj: Utarninke ir Pėtnyčioj,
Laikraštis “LAISVE” didelio formato, talpina raštus geriausiu raštininky ir visuomet pilnas naujausią ir tikriausiu žiniai. “LAISVES”
prenumerata Suvienytose Valst. metams 2 dol., pusmečiui 1 dol. Užrubežiuose—metams 3 dol., pusmeči u—$1.50.
Ant pažiūrėjimo siunčiam vieną numer} DYKAI!

Užsirašant laikraštį arba turint kokius nors reikalus adresuokite taip;

*
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Antrime veseile atsibuvo,
Daug svecziu ir pribuvo,
Lietuvis su leukiute apsipacziuot norėjo.
In bažnyczia pasirengia ejti
turėjo.
Sztai motina szoko prie duk
ters,
Suszuko “joną nie puidze za
ciebie-nie bierze,
Ir viskas tuojaus užsibaigė,
Bet jaunikis tuom nepasibaide.
Draugams susirinkusiems pa
dare balių,
Gere guzute, vyną ir alų,
Kožnas smagei pasilinksmino,
Užganėdinti nuvejo namo.

AISVE”
A

» L.Ak 1ŽZ5 V Cr

gydytojas

(

242 West Broadway

so. BOSTON, MASS.

Dr. Ignotas Stankus M.D.'
pabaigęs dakiariška mokslą universitete valstijos Indianą
)r baigęs kvotimus aukščiausioje ir jau paskutinėje dakiatiikoj mokykloj
New York Pout-Graduate MEDICAL
SCHOOL Jc HOSPITAL, kuriojo speciališkai ižsilavinz gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir darymo operacijų; pa
baigęs ta mokslą įęaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr.
!□. STANKUS.“per kiek laiko buvo tniectavu dakiaru Indi,
anapohs. Ind . kur turėjo didelę praktiką gydyme įvairių
ligų atlikdamas savo užduot kuo geriausei ir ulganėdiniūčiat žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per ncsąžiniškui
daktarus. įrengė savo Locna naminį 1 igonbut Į ir:

s.

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:

'X

Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkis pas manę ypatiškzi arba
laišku, o bust išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok,
nes aš turėdamas didesnę praktiką ir aukštesni mokslą, tau pagelbėsiu Ir suteik
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persitikrįs, kad
esu pabaigęs didesnį daktariška tnokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai
sveiinuaučiai.
<
tar APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS
____
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų; nuo viso
kių kraujo ligų, užkietčjimo ir nedirbimo vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, viŠokių spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies,

Bentone buvo praliejimas
kraujo,
B.-t tai niekas naujo,
Ten papratę teip daryti,
Nes ūzmažens teip iszmokyti
Keli susėdo aplink baczkute,
Mat pirko alaus kegute,
O kada makaules užpylė gerai,
Tuojaus pakylo armideriai.
Susipjauste kaip meitelei,
Tieje sukruvinti kvailei,
Ant galo susiprovojo visi,
O kaip kurie in kalėjimą li
kos nugabeni’.

20 Metu Senas Laikrasztis

r “LIETUVA"
IszeJna kas Petnyczia

ra

|L

Chicago, III.

Laikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu,
didelio formato, redaguojamas geriausiu
redaktorių, talpina raszius geriausiu rosztininku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto,
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,000
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu
teatraliazku, bizniszkn ir draugyszcziu.

-: “LIETUVOS” PRENUMERATA;Suvienytuose Valstijuoseį Melams $2.00
Sziaurines Amerikos
< Puse Metu $1.00
Kanadoj ir Mexike

{ p'Ve MwuTl^i

Bosnijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00.
uži-ubežinese vieszpatystese \ Pute ”$1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima
kiekvienam laike.
Užsiraszant “LIETUVA” reike
drauge ir prenumerata siusti per
Paczta Money-Orderi arba pinigais
Registruotame laiszke ant iszleistojo
banku.
Raszyk tuojaus, o gausi viena
‘LIETUVOS” numeri ant pažiūros
dykai. Adresuojant sziteip:

inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. nemiegojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu-,
silpnėjimų sveikatos- Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, skaustmogųlr neregulanškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

-

i
U

LIGOSnUTĮ.

VYRIU LIGOS

mažių

ir

Indeda in Špilkai

Parduoda visokes ReimM

virus-minėtai* reikalais netur

kitur aiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
Varžin&ka

jiii-jima ir ui
nblts parod-

Joki privali
turtingi
fe 1787
biiretiinesA
tjn, ipliike s

altui-iki šou
j»tirti poli!

“Dingusia Pajėga” vyru
iszgydam in 14 diena.
“Silpnas Vyrus” jn kana
sugražina in normaliazka
padėjimą in trumpa laika.
“Rumatiszma” vieoki
iragydau labai greitai.

iiiirto savo
m, idant su p;
F tg torto apmal

■‘Eikim" ir kit&a panaszas ‘TJžtrocintas Kranju” iii
ligas iszgjdaa lai ai trumpam d iena-be n&udojino mehM
ūmo ar potMO.
' “Stryhan” b« pdb b
■ Paslaptingai Ligai’* ia 3 lyg skaudėjimo,
5 diena*.
“Varicocele” rydao ia Ui
“2___
juodai® ekw
ihn
“Hydrocele” hi i4 adynos, ‘
ir sktodal®
be operacijos.
Jiūsgydaa
. „ ’ “ .greitai
' ' ir tolY naie

OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad vakare.
Petnyczoje 9 lyg £ad. vakare. Nedėliotais
10 Ivg 2ad. popiet.
Gyyeniu Pittsburge
jog 15 metu toj paezioj vietoj.

Illįoiil. To
uo-ii dange

Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg riša
nervjszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priest pjori® '
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo boti gydomu |
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivo ar pavojitn
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraoktin
daugiaaše ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados mgydint in trumpiause laika, jaiga ta galima padaryti, be palikimo jokiu bloga
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžio:

linu ir trosil
Ne teip pada
ob svetaines,

dirbo buvo
kiingos isbr

liniukus rirgt:

iiliio dali m
tie, kurie j.

pdire ir gert
fįi- viena ki
na, koris in ji
iniiuilanky

Di. Lorenz ’,^r^"npiwiih

liu, tire jam
- Stadiei

Kalbame Lenkiukai,Rusiszkai ir Vokiili

atbėk nori,

)tfe:o tin 1
tiridirbtnveje
Tiaim iei

UNION RATIONAL ĘANK.

lioieMeis

MA1IAN0Y CITY, PA.
Sav. Valst. Ruidaa tari

Pulkei ir pigei nutraukė visokesFotografijai

ir patinstama

^‘hhudeiphu. p!.^

f

CAPITOL 8TO K $125.000.

LietuTiszkas Fotografistas
205 E. Centre St. Hahanoy City
------ o------

Lietuvai au

■ koora toji buf
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M. VARZINSKAS
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Nuo visokį.; spuogy ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kilu odos ir kraajo lij^
niera geretnio daktaro, k.np Dr. 1. STANKUS.
Daug daktarv atlnnk.au. l>Ct nei vienai negalėjo lip
dyti Taip kalba Jos Švilpa. 1011 Carlton Street Philadclplun Pa.
*.
Siuomi viešai išreiškiu savo širdingi) padėk.-y Dr Stankvi ui išgydymą nervy liga ir uigraliniBą
vyriškumo, kuriu kiti daktarn. atnsakė išgydyti, ir vinim* su slaptomis ligomis patariu kreiptis |Mi
t'” lo. Starku, o nepasigailėsuc »nvo žygio a Zn.udzcn. Salem, Mas*. 57 Pmgre*Sinei.
c> ' <hn Akuotaitis Montreal Que Cana la. rašo: Meilutis gydytojau:-š-ita diena kaip garsu mo
»toi liekant ' ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atsidekavou Tamstai iš dbaugsrooda uk po•'ę Ii karstu sunaudojau lx-t pu visas sus. inrijau ir baigiu gyti Dniig-ny neturu ką rašy ti 'nei jauneriik.-dnuiu daktariškos pagelbo* Ta jkin liga kuri taip datig prikankino mane .r kūną kmdskuiai
L”1-1' 'y .''"'Cyiloma. dabar jau ha.gta B'ti. Ai iy Tamstoms uJ piny ir greitą išgydymą.
JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkniou Dr Stankvi už išgydymą manęs nuo sutinimoTtido.
t-1- "-.no krūtinėje, po širdžių ir nugaros; nuo didžio skausmo ir sutinimo vidurnj ir gėl no kaulį. Kiti
d iktarni jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs j mano maus
i-karto m.inę išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Street Philadelpaia, Pa.
JAMES J-'ĄKO. 023 So. 6th Street Philadelphia. Pa. sako taip: ..Manęs niekas negalėjo ilgydjrtiuu#
■•zMsrnėjusii.s paslaptingos ligos liet du ms Stankus su pngclba operacijos ir savo gvdulėmu kurias
!"■ mano ukiy savo i purkoje sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Ačiū jam. Patariu visiems k mods
prie dūk uro Ignoto Stvnkacs; kurie jau po metėt nodieją išsigydyti.

Chicago, Ill.

Kompasas ir L t.

pipil'lfi
]u ir j«nw< B

Vai. Ofiso: no 9 ik 12. no 2 ik 4. ir no 0 ik 8 vakare Neddiomi no 1 ik 5 vsktrv

3252 So. Halsted St.,

indeda

į

•

Biednus gydau DOVANAI.

Dr. Ignotas Stankus M. D.

Folk E.’
niftiio Wdi'

Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai negal pagydyti kaipo
tai augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar lai butų puV
Įėjo, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską tą ru pagelba operacijos galima praša
linti kuo goriausei ir už menką mokestį.* . Darau teip-gi operacijas ant kiulų.
smegenų, grobų ir lyriškų organų, kaip vyrų teip ir moterų Ištiesinu pritrauktas
kojas ir rankas. IŠgydau su naujausio budo operacija rep’urą. už menką prekę.
Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypalilkai. tai parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiusiu ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvęnato‘Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj ar k'tose šalise.
Atsilankant iems ypa’iškai ir dė| operacijų, turiu savo locna naminį puikų

A. OLSZEWSKI

Padaro Didelua Fotografija* isz

Į

Turiu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų.

kuria

padaro

fa vargir

SURPLUS IR PROFITS 1300,000.
bqiv

jfaolino pio

Banke indeto pininga.

ta ait kojų.
Tokiam sp

Mokame antra procentą ant sadeta piningu
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma
diena Sausio ir Liepos menkuose, nepaisant
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą sn
rauHU Banka, nepaisant ar mažas ar dydelia

it paskolino '
torto,
Vienas pat

taogo’, kori

• ryte lyg 3 f«ylet
...Subatomii...
I ryte lyg 12 ii

Harrison Ball, Prezidentas.
F.J Noooan, Vice-Prezidestaa.
W. H. Kohler Kasijeriaa.

to piningos

put tokio a
jmiumetuie
liedamas:

riaka kauogariauM o ir husitą nfganediuti
Ta^pifi daro Foto^rapija* ant Po«t Karcava

- Ar tu r
K jog teip
fa piningi

VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie 2ada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budini
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpuei. nerviški, sunaikinti
ir kurie sulaukia amŽio katram negale pylnai nauduoti priimnumi
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų,
knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauu
ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeim*
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keif
vyrai kurio tur Užnuodljlma kraujo, arba 8yflH>
T r i peri, arba gonorrhoea, Nusllpnolma, Abel*
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky
atlmo, Naktinius nubosimus, Rheuma*
tlzma. Organiškas Ilgas, Pylva, KepenUi
Pūsles Ir Inkštu ligas, gali but galiutiui
išgydyti sava nuomuse, privalai ir slapta, su Da
žais kaštais.
»

50,000
KIMYGU
DYKA! DiEL

Tūkstančiai vyru atsrava sava tobulą sveikatą, «p?bi
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. JI ira krautuvė Bnios ir talpina Siam tykrus slaptibes, kurios vyras tad
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokledami už prastus
bcvertčs, vaistus iki kolaik noperskaltisti šitą knygą Ji
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt gaJiutinil i»ŪF <
dytl. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI
Męs užmokam Ir pnčta. IšraŠik ai.škele sava nrd*.P»varde ir adresą ant šio kuponą ir Išsiųsk ji mums dodeca

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.
DR. JOS. LISTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE, CHICAGO.
Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminui dyW
•iunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustunause
vieną iš tuo knyru.

Varda* ir pavarde.

AdreMts
S teJ tas

i
f

'’•J nendiei
fas laikės
Ifa ir pa
Fortui
- Kokii t
faegeradi
Kr-gi tik t
tortingais tu
laikiau dauj
lavau, iru
kuria mat
nuomone yr
padaijtu n
to jlįO įmol
piau lokiu 1
laimingi, ta
U kaip tur
fa dirbsit
'j turėsiu
^teikaia

fa lėti
S2

fa

IWltdtt HMeipt k
tns.
Teip (,
faoniet)

M'eniuo
pnentai

Filozofije.

Mažas patarnavimas
atnesza dideli vaisi.

KUR BUNA W.TBASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

Mano draugas Kazimieras Danis
paeina isz Kauno gub., Raseinių
pav. Andrejavo para., jis pats ar
kas kitas praszau duot žine ant adrea°:
(n oi)
L Bruskinsky
Camp 6
W inchester Wis

Kokis tai mokytas anglikas
GRABORIUS
Atsiminkyte api tai jog ma
susityko su ūkininku, kuris la
-------- - p»P«lhriškI|.M(fa||i|a) Į4“'
bai rugojo ant savo nelaimes žas patarnavimas atnesza tanLaidoja Kūnus NusairiiRiu.
Panamei*
Isz ko pastojo terp juju sekan kei didelus vaisus ne kaip di
Ryginuu ir Vežinus del PaetvažinąjiiD'
Krausto Daigtus b t. L
džiausios
aukos.
ti kalba:
Vfnk* atlieka k& nogeriauae ir puikianat
Su v i rhz minėtais reikaluiH kreipkitės p»
Mokytas:— Kas tav mano Sztai paduodame kėlės pa
jin o busite visame užganėdintais.
veizdas:
prietel?
brolis Vladai Savickas paei 520 W.Centre St. Mahanoy Citi
’tpažiarėllmoslunaimvlen.n,, .,„
I— Tamsiam ir troškinau na Mano
Ūkininkas:— Vilkas man
isz Kauno gub., Szauliu pav., me
ežiam kambari ant ketvirto tai adgal atvaževo pas mane isz lie
pagriebė avi..
No. 6.
M.:— Džiaugkis jog ne ver augszczio gulėjo ligonis ser tuves potam iszvažiavo in Philadel
USVE” “*«"«■?
phia, o dabar nežinau kur jis pats ar
gantis
nog
ilgo
laiko.
_____1_*_ s°- ^ston^i^
Nusipirkite
sau keletą
szeli.
Buteliu
kas kitai praszau duot žine ant adriNog
laiko
in
laiko
atlanky

U.:— Nes mano pati teip
•o:
NORKEViCZIAUS NO. 6.
tuom susirūpino, jog api viską davo jin daktaras nes isz prie
Jos. Savickai
Geriausia Arielka Visan?
žasties vargo rodos daktaro
Mieste. Tik $1 už Buteli.
užmirszo..
Inkerman, Pa.
Teipgiczie. gausite ir visokiu
M: Galėjo apsirgt, tai butu nieko ne gialbejo.
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
priesz laika, duokite sav<
“Szviesa saules ir ezviežias Mano Krikszto tėvas Politas Wiarsziau.
orderi o bus jums pristatyt#
««Dr. Ignotas Stota Ur
U.:— Nes per nedažiureji- oras ponui daugiausia reikalin dunas 8 m. adgal gyveno Pittsburg,
Pa, o dabar girdėjau gyveno Shenan
I ga kalbėjo daKtaras.
ma pastipo man karve.
51
jis pats ar kas kitas praszau
M.:— Džiaugkis, ba galėjo Iszgirdo tai viena karta priete dori
duot žine ant adreso;
408 West Mahanoy A»e.
numirt tavo pati.
lis ligonio darbininkas teip
Fr. Suszinskas
ft.
U:— Nes žmogau tai buvo pat kaip ir jisai ir tuojaus pasi 1538 E. 33 st.
Cleveland Ohio*
Naujausi aprasziuiai
visas mano turtas.
szvente kas diena ligoni isz
Dykai.
\® -ttSkUwasseaSS
M:— Džiaugkis jog da esi ketvirto aug’z’o nuneszt žemiu Pajieszkau gero siuvėjo katras Kaip galima apsaugoti oda no
<r
‘lrtn<4 tt’°
“““i1 r~.
gyvas, ir kožuam nelaimingam trepais ir pasodindavo jin ant dirbos prie pataisymo ir iszprosimo ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
L™^sus PAS SAVE sakydami
atsitikyme, atsimink jog ga' saules. Po keliu nedeliu ligone- senu ir nauju drabužius, užmokes visokias odines ligas, plauku puolimą
ir užsiauginima nežuli papuczkus.
‘X“u d te’t ^«kl i>
jo tau atsitikt arsziau — o už suvis pa-veiko o daktaras nuo- tis pagal darba kreipkitės prie ežio pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
adreso:
15L.
Prisiusime visai dykai paraszyta per
tikrinu tau, jog niekados ne latos kalbėdavo, j<>g privalo
J. Paozkauckas
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton
>m«» wsEuaui litrim utu'-s
rugosi
ir
busi
nuolatos
laimin

būti
dėkingu
savo
prietelui
■
2813 Q st.
S. Omaha, Neb. N. Y. Vėliname del norineziu pasi
,-J!TVl“t4'‘iBl’V*'*
k'a,“
<,"><4U* sitaįC?“’«ta|.01* Afe'
naudoti. Teipgi vėlinama naudoti
ne jam ba tik jisai prisidėjo
gu‘Dr. Brundzas Ointment” No 24351
I &«>u»ki»>milh|:n rental
Isztares tai, mam’r lis atsisu [irie jojo pasveikimo padarida
Mano pusbrolis Vincentas Shimnaujausia* iszradimas del užlaikimo
kus paeina isz Kauno gub. Raseinių plauku gvarantuota gyduole. Preke
i
kės
su
didelu
pasisziauszimu
mas
jam
kas
dienini
patarnaGarsinga prova.
pav., 8 m. kaip amerike praszau atsi- yra 2()c 50o ir $1 ir užteks ant ilgo
norėjo ejtie tolaus nes užkluvo vima.
Tunu Specialist Diplomą iii tajm'fe
laiko ir didesne verte už doleri ne^u
szaukt ant adreso:
Folk E. Brandt, jauna- Sz.veilas, likos nubaustas ant 30 ant akmens ir puolė kaip ilga^^''PpBol operacija, klii nifii r»n! ?r
nekuriama apgavejams daktarams m
II — Paveizda:
S. Shimkus
nn-ti in kalėjimą už insilaužima in narna savo darbdavio ir aut žemes.
lkwd,li Pi-vV> ,
mokate
po keletą desetku doleriu už
< uae, kepeny irteose. nthipg put
anį?
Vienas misijonieris sugriž
Windber, Pa.
-’• rrotaM,!r Si“*"*B0bMt ' Dwb
wiJ
nevos papilde vagysta. D įbar pasirodė buk tai viskas yra me
neiszgydima. Naudokytes greitai isz
—
O
žmogau
nelabas!
—
4 potrj ir lyrikų ornaj. laip rynj trp irsoftq 1; s-.
szitos progos. Raszykite tuojaus ant
lu ir jaunas Brandt likos palei-tas ant luosyb-s. Badai Brand- paszauke filozofas, -del ko ma tantys isz Afriko gulėjo lovoie
r ranku. EtyUa w WlljBM budo cpmoji rtpiA tirti-*
Mano pusb-olis Jokūbas Tauškus adreso:
’* kt»ipku«s kwkn^ebjojeputEir;
ant
laivo
sergantis.
Sztai
iszgir
ia* geide insigaut in narna Sch ffo, bankieriaus, vien tik del ne ne apsaugojai . jog czionaie
i. parai) ule ki tkiodi jr krki« nawikcy.ji jafar,Bt ny.
J. M. Brundza and Co,
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav.,
ir biyr« delsiu radę o jt'p r»ik prilip u ir pylų a.: ji uįj
to, i laut turėti meilinga susiejimą su “brangia yp .ta.” Nes guli akmuo; bueziau iszejas isz do szaukima: “gialbekite žmo girdėjau kad gyvena Bostone, jis !0ft Sta. W.
Brooklyn. N. Y.
U p toli gyrptto AnrakoL AnfiijoL Kanadoj u k-taka
gusskensta!” Misijonieris no
i-ukiaiicBs yp'Skai ir d>| op«fij| turit anlxuxia
kuom toji buvo tai da ne iszrado, nes bankierius turi turėjo nu kaires puses,
pats ar kas kitas praszau duot žine
UGWBUTJ. tearto DOW "2~
rėjo szokti in mares nes mieli
Dr. Ignotas Stankus M. D. F1XX; žiurejima ir už tai norėjo naktiniam svecziui atkerezyt. Pa U.:— Ant kaires puses ran no jog jau kas tokie ezoko pir ant adreso;
Namine Mokykla
A, Weliozka
veikslas
parodo
Brandta
važiuojant
isž
kalėjimo.
dasi szulini*, fenais butum inO:uo. no 9 ik 11 bo 2 ik < Ir no 6 ik 8 nkat Nefcrtiali!*
Gramatika Angliszkos kalbos be
ma
in
pagialba
skenstanezio;
R.F.D.
Warehouse Point Conn.
mokintojo (apdaryta)
$1.00.
puoles tenais butu tau arsziau
Vaiką Draugas arba kaip mokintis
naktis tamsi ir ar paregės ne
o suszlaptum visas.
EK A VW ES DAKTARE IGAOTCSTąKoki
privalo
būti
visi
Atsitikimas
prie
telefono
’v’c-XV’lat mdonbkloit ruoltao
Tsriauj.
skaityti’ir aszyti be moki. 15o.
• - daktare Ui? t*. L srmtu Ilsų fekun
Mano pusbrolis Andrius Marcinke
M ;— Nes sukuliau savo laiminga? —teip mielindamas
Naujai Budai mokintisraszyti be
1 •* )«
f*. 1011 CirtiosSt-m
Pi
<*si- įtrrškrg n.o man p — - wicz paeina isz Suvalkų gub., Maindejo
in
langa
savo
lempuke
New
Bostone.
akulorius.
turtingi
žmones.
mokintojo
10c.
l-ns irti datura* įtvūlj i
Kr. OSrpnpdfa'iMO iypo
Aritmetika iszmokinimui rokundu
U:—Džiaugkis jog sau gal nes tuojaus iszgirdo szauksma: riampolis pav. 18 m. kaip amerike
paveikslais (apdaryta) 35o.
“aeziu Dievui, jau radome!” jis pats ar kas kitas praszau duot ži suPinigus
siuskit per Money-Order.
Mete 1787 vienas locnininBaltrui Žirnelui apsirgo nak vos ne sumuszei.
ne adreso:
P. Mikolainis
kas svetaines Addington, Ang ties laike pati. Daktaro New M:— Oj jei! kaip man skau Kaip-gi nusistebėjo, kada ant
Kaz. Waiksznis
da! Žiūrėk iszsilauziau sau ran rytojaus iszgirdo, jog per jojo
Box 62.
New York, N. Y.
26 Garfield st.
Pittiton Pa.
lijoj aplaike suvis netikėtinai Bostone nesirado o in Mahano ka.
lampuke
kuria
buvo
indejas
milžiniszka suma piningu kai ju ne galėjo ejti nes ant to ne
U:— Džiaugkis kad sau in langa, szviesa puolė per lan
Mano Bzvogeris Kazimierai Urbo
po turtą po likusiai giminiai buvo laiko. Pati in ta laika ga sprando nenusilaužei!
Introligatorne.
nas paeina isz Kauno gub. 1U m.
ga
ant
ekestanezio
ir
per
tai
APD1BBTCVE KNYflV.
ladijosia. Tokiuosia atsitiki- lėtu mirti. Ka cze daryt?
M:— Nes asz palrotijau vi
kaip amerike jis pats ar kas kitai
prisidėjo
prie
iszgelbejimo
ne

muosia daugelis žmonių per
Atsimyne, jog kumpaniez- sa valdže kūne.
laimingo. Mažas tai buvo patar prašiau duot žine ant adreso:
mainytu savo būvi ir gyveni
U:— Galėjai savo gyvasti
G. Bandža
nam sztore randasi telefonas.
navimas nes vaisei dideli.
1808 Ferry avė. Niagra Falls N.Y.
lauk, kol visa? systemis bus apimtu Lysti-j ma, idant su pagialba aplaiky Da niekad per telefoną Bal patrotyt, per tai džiaugkis jog
III. Paveizda:
kožnam atsitykime galėjo tave
to turto apmalszint savo velitrus ne buvo kalbejas, nes ka patekt didesne nelaime — o
as svgtema? Ua isnemtas, o pad liksi aeiditui pi r
Sena
motete negalėdama sa Mano sesuva Agota Vaiciukiniute
nimus ir troszkima savo noru.
kitokiu užsiėmimu.
Į
da prireikė tai bedoje žmogus tada busi laimingas.
vo
artimui
kitaip in tikt isz paeina isz Suvalkų gub., Panemunio
Tvdimas tik gadina sveikata. Arai^ Lypsta
Ne teip padare muso geradu- padaro stebuklus. Sztore nesi Tai isztares — nuėjo, pali
priežastes ligos ir senatvės rin gmino praszau atsiszaukt ant adreso.
’miau blogai gydimo iszgydyti.
szis svetaines. Pirmutinis jojo rado nieko, tik sargas kuris kes pasisziauszusi filozvfa ste
□ pavojingu ouda gydimo. Kotais Eįow prnb s
Aysidirba senos maldakn yges, istorini
ko nog kelio szmotelius stik ♦
B. Dubasky
irgauša ir ant visados- M a
kianti darbu buvo tas, jog isz savo liepe jiam ejti prie telefono ir nėdama ir dejuodama ant že
ir laikraszc.'tei, kaipo tai:
New Connertown Ohio. natos
lo
idant
basi
vaikai
nesužeistu
* Linksma Valanda, Dilgele^
u, nei neprižadam iszgydint ligoni ia p**
kningos iszbrauke visus sko paszaukt “centrai” o fenais jin mes.
Dagia.
Draugas,
Tėvynė ir U L
sau
kojų
!
—
Sztai
mažas
se ligoniu, bet gvanntino visszkai nepaini a
Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto a>
lininkus vargszus, po tam isz- sujungs su daktaro telefonu.
Gerai tau filozafaut broluk
n trumpiaue laika, jaigu ta galima padarys bAdresas:
Reikalingas lietuviszkas kriauozius ekspreso kasztus.
ir
lengvas
patarnavimas
savo
kada kiti tavo artimai randa
dalino dali savo turto visiems
ysteme. Mano badu yn pigui ir tikru Au ętt
Lithuanian Bindery.
(siuvėjas) mokantis kastumieroka
— Juk ant tiek tai mažas si nelaimėje.
artimui o teip gi ir paveizda darba
, Sprite*.
JMFFrrrv Clfv.
prie vyriszku drabužiu mokan K14
tiems, kurie jam gerai kada
3aa Paįeza" vyra ■'Enema'' ir kitas
daigtas
—
pamislino
sau
Bal

kaip
galima
nog
nelaimes
ap

tis ir no sztuku darbas ant ilgio laiko
i in 14 dienu. ligM ingydau lai ai
padare ir gerai vėlino. Paretrus. Pareikalavo nog “centrai
saugot mažulelus kurie api tai praszau atsiszaukt ant adreso :(qį 04)
i in '^.rA =Jcs PuliptilfuUftf 1*1
gejas viena karta sena sziauTh. Kvietelaitis
A. J. Keydoszius
konekszino” su daktaru.
suvis ne temina o kiek tai asza Box 270
L ia trmapt laika. 6 dienia
pran/
Coaldale Pa.
ežiu, kuris in jojo svetaine kas
ru
ir
kentejimu
apsaugojo
ja

-AGENTASPo trumpai valandėlei iszr diena atsilankydavo ant stiklo
labai r»ui
b. uncija
202
Troy
St. Dayton, 0.
go butu sau insikirtia koja?
girdo
skambejima
telefono
ir
Mano seseri Agneszka Sznipiutes,
alaus, tarė jam:
ADD-'OS: 5'og 9 lyg M nkue.
Dievas už toki darba szimta mano teta Elzbieta Misiukevicziene,
□et
nudžiugo
isz
džiaugsmo
aje 9 It, Iii vaklre. yrieliomš
— Szendien gali iszgiari
ad. pwia. Gyvęri toup
pus brolis Antanas Merkeviczius.
porai užmoka.
sau kiek nori, už dyka, o ryto jogjauteip lengvai pasisekė
ran tq pcooi neto;.
hlL“'1
Paeina isz Suvalkų gub, Mariampopaszaukti
daktara.
prisiunsiu tau skuros kiek tilps
les pav. Pilniszku gmino. Pirmiaus
—
Kas
ten
?
—
užklausė
dak
gyveno Delencia o dar nežino kur
tavo dirbtuvėje.
buna. Tegul jie patis ar kas kitas Parduoda Laivakortes ant visu geriau
Vienam isz pažinstamu ku taras.
duoda žinia ant adreso:
(gĮ oą) siu ir greioziausiu Laivu in visas dalis
Žvirbliu vesellia.
Žirnelis apsakė visa atsitiki
riam ne senei sudegė grinezia,
svieto. Norintieji kelaut in South
Mrs. Rose Tilvik
Rudeniop, bobų vasara graži, 1029 W. Centre st. Shenandoah Pa. Amerika ar in Australija tai tikietus
pastate nauja savo kasztu, o ma o prie tam prasidėjo pasi Spaustuvėje “Saules”
galite pas mane pirkti. In Lietuva
kitam vargingam kupeziui kalbėjimas su daktaru:
Saulute giedra, slenk pamaži;
Laivakorte pas mane yra labai pigios.
MAHA50IC1W, • , paskolino piningu idant vela — Pasakyk man . Baltrai, galima gauti visokiu
Vidurdienis
saulėtas
kad
atein,
Mano agentūra yra po kaucija 10
Fajieszkojimasreikalingu knygų
CAFITOL m> K I1S-M0OPLR ’''
Žvirbliai, seni jauni jau suein Pelras Petrnuckas mano brolio 22 tukstanoziu doleriu, Ohijos Steito.
kur jiai skauda?
stotu ant kojų.
S^.Vililuiu bni n" *■“
raf
Ten, ten kur yra graži bažny- metu senumo paejnanczio isz Kauno Norėdami apie ka dasižinoti indekyte
Tokiam spasabu iszdalino — U-gi prie živata.
Gyvenimas Jezans Kristaus
Mokime intn pro«»“
,ad'rLj
gub. Raseinu pav Kaltininku parapi in gromata 2o. marke ant atsakymo.
su
paveikslais,
popierines
ezia
ProeenU pridrii.m prie ti» I^L ar paskolino kone puse savo
— O ar labai stena ?
apdarais
•
•
50c.
jos ir gmino Karesu kaimo, apie tris
Ir varpai gaudžia kaip tyezia,
turto.
dieni Simo ir Uep« »e"wcse' 1
Apdaryta in juoda audima 75o.
metai Amerike, paskutini karta ba
— Labai.
ir įmesi pirodintkoygote «
Žvirblukai nabaginkai alų dai gyveno, Austin W. Va. Tegul
Vienas
pats-milys
ir
kietas
Knnczfa Vieszpaties arba
Ms norimkid irp to"“®' "£į
— O ar yra riebi ar knda ?
Dievobaimingi apmislijimai
daro,
jis pats ar kas kitas danesza man ži
moen Binkį,
u ““ ' . žmogus, kuris labai paguodaant kiekvienos dienos per
— U-gi kuda, pons dakta
— —
IP1 vo piningus ir ne galėjo su
Veseilion vienas kita szaukia ne ant adreso:
isztisa gavėnia • •
25o.
Hinira Bsl Prcidrt*-**
.
re— atsake Baltrus, stebėda
(6T °»)
varo.
F J fesu.
I?1 prast tokio apsiejimo pradėjo
Stacijos arba Kalvarija 10c.
Mr. Sta. Petrauckas,
masis
tokiu užklausimu.
W.a.bM<rU>d«“
,
Riokso didis medis prie szvenjam iszmetinet jojo geradeyste,
Graudus Verksmai • 10c.
500 W. Spruce st. Mahanoy City Pa
— Na tai primuszk— atsi Kanticzteos .... 50ctoriaus
kalbėdamas:
liepė
daktaras
užpykęs
—
ba
Maldeles Arcibrostvos Szv.
Netol buto kunigo kamendo— Ar tu ne esi didelis kvai
Mano brolis Dominikas Plauskas
Veido Viesp.J.Kristaus 10c.
riaus,
lis, jog teip nereikalingai isz- daugiau ne verta gyvent.
paeina isz Kauno gub., Raseinių pav.
Istorija SzVPlltfl, Seno ir
Jisai rodžias ten užkerėtas, praszau atsiszaukt ant adreso’ (gj o; Lietuviszka Agentūra
duodi piningus. Kaip-gi bū Galima dasiprast kaip nusis
Naujo Instatymo
su 50
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu
paveikslais
• 35o.
Žvirblukams veseiliotis pa
tum szendien turtingu, jago tebėjo Baltrus iszgirdes tokia
P. Plausko
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
Evangelija
Lietuviszkai ir
rodą.
Box
281
Westville
Ill.
žadėtas
butum laikės rankoje visa kapiningus už žemiause preke ir greitai
Lenkiszkai, ant viso meto,
pitola ir padidintas jin per Nes visas nesupratimas bu
Jie visi giest, siok, spareziai
apda. in juoda audima 75o.
ne vienos dienos nelaikau pas save
procentus!
— Daktare, turu svaiguli svetimu piningu paskirtu siuntimui,
vo sekantis:
laksto,
Gyvenimas Visu Szventu
visos 6 dalis vienoje knygoje
— Kokis tu iszmintingas!—
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
Sztai “centrai" (tarnaite ant
Žvirbliai ten kur gera dali galvoje.
puikiai apdaryta - - $3.50.
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
atsake geraduszis szinkonus. — telefono stacijos) padare Bal
—
Reike
ne
sėdėt;
turi,
mi

Einanti
žmones
lenkias
in
atsilankitie arba atsiszauktie per
Ar-gi tik del to gyventi su trui telefoną pas gyvulu dak Trumpas Katekizmas pagal
lls, kas diena norint po pu e laiszka su minėtais reikalais.
iszguldima Kun. Pilauckio,
ezali.
turtingais žmonims ?.... Apsu
nekuriais
naudingais
Su godone
laikiau daugiau ne kaip reika tara, kuris buvo tosios nuomo
Senas Kapsas. adinos vaiksztinet ant spaciepridėjimais
... 10o.
rio.
nes,
kad
Baltrus
kalbasi
su
lavau,
ir
už
tai
daviau
tiems,
Viktoras Lapinskas
h
Aukso-Altorius
arba
Didis
Philadelphijoj priesz 10 me — Ne galima.... kad...'.
kurie mažiau turėjo, mano juom apie sergante kiaule, o
Szaltinis 1,000 puslapiu $1.00
601 W. Mahanoy Avė.
Vyrai kurie fada
Senas ir Naujas Aukso Altorius
tu szventoriai Episkopolu prie ve.... earmatinuosi!....
neprotingi dasdeida penrujum^4nuomone yra tokia, idant teip Baltrus mielino kad kalba su
Mahanoy City,Pa.
ir kurie sulaukie amhol .^^..luaiaut1’1*/ 1padarytu visi turtingi ant svie
visos reikalingos Maldos. 804
pat ulyczios stovėjo didis me — Priesz daktara ne ira jo
tikru daktaru nog žmoniszku
gamtos.— vysi tie »»rll lur pirel*“
puslapiu
•
•
$1.00
to jago žmonis kuriuos suszel ligų. Pabaigsiu ant to, kaip
. .WW1X1 ANGLIŠKAI KALBĖTI
dis, rudeni, žvirbliu buvo ten kiu slaptibiu.
Balsas Balandėlis arba Mažas
piau tokiu spasabu, yra dabar
)abar Laikas Mokintis
Szaltinis, 711 puslapiu 75o
centras, ir nieks neprasilenkias — Na tai pasakisu
ne
ten
tasai
pasikalbėjimas
užsi

ioh'I'"” įur-j laimingi, tai asz esmių daugiau
Garbe Dievui ant Augsztybes
Geriausius rankvedžius ir žodynus galit
in szali ne liko neapdrapsty- turu naujos skribeles!
Triperi, erba gon<
uti. iš kurių pats per save lengvu ir p
'^priR'^y ne kaip turtingu, o jago ir to- baigė. Svarbiausiu dalyku ta
640 puslapiu
• 75o.
n bildu gali išsimokinti angliškai kalbėti
„agalJtl
tas.
Dar
medis
jau
nukirstas.
stlmo, *akl6"’A'l.!ilĮi'-ji liaus dirbsiu, kaip lig sziolei, me, jog Baltraus pati ižgirdus,
k neįeik tingėti.
Aukso Altorius apdaryta in
1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS
tlime.O*’"4/'
tai turėsiu visada daugiau ne buk daktaras paliepė jiaja daFrancuziszka skūra, apvalais
Tai rots spekulantas.
įtaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, r>sl
Punlėe ir lnk‘" %"
4, kaina ............................................................ Ž5<
kaip
reikalausiu.
kampais,
auksuoti
kraštai
su
■igydyamnn^r
muszt. tuojaus pasveiko.
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS
— Tik tu Jurgi ir esi kvai agal
kabo
*
*
$1.50.
Ollendorf’a, Harvey, Ma.-iwell ir ki
iaisUSiam
Tasai netikėtinas atsakimas
is. sutaisė J. Laukis, pusi. 30/. kaina £1.2
Baltrus ir ezendien stebysi, Mažas Naujas Aukso Altorius,
las!
Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.5<
suvisai permaine skupuolu.
TŪKSTANTIS
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuviškoj
Celeloido
apdarais, puiki
— Del ko asz kvailas?
anoliškoje kalbose. Sutaisė J. Laukis, šit
Gerai apsimislino ant savias ir jog tai geriauee gyduole kokia
knygele
• •
$1.00.
. knygoje yra daugybė laiškų visokiuose re
NAKTŲ
IR
VIENA
tik
girdėjo
ant
serganezios
pa—
Galejei
apeipaeziuot
su
iluosc ir atsitikimuose abejose kalbose. Pus
persitikrino, jog kožnas, kuris
ARABISZKOS
ISTORIJOS
Aniuolas Sargas,
minksztai
'3, kaina ...................................................... 7S<
Perdėjo Lietuviui*!
Katre, kuri turi tris margus Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1'.O
turi daugiau ne kaip pats gali czios o atejas in Mahanoju už
in skūra apvalais
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviška
D. T. BOCZKAU8KAS.
Sšs®?' sunaudot privalumu jojo yra, mokėjo daktarui penkis dole apdaryta
kampais auksuoti krasztai,
dirvos, o tu paezuojesi su Jad- lėliškos
ir angliukai lietuviškos kalbų. Teip
,>ie 18.000 žodžių, parankus nešiotis kiše
540
Puslapiu;
6i9
coliu
Dydumo.
visos
reikalingos
Maldos
suszelpt kanodaugiause varg- rius už gera rodą.
<uje. Pusi. 151, grąžuose audimo apdarui
viga, katra ne turi lauko.
kaina
............................................................ 6Si
geriausia
už
visas
kitas
75c.
PREKE $1.
szus.
pats skuros apdaruose .................... 95<
— Tai-gi,-- naje,— kvai Tas
Aniuolas Sargas, apdaryta in
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir anj
Tik
Ant
Trumpo
Laiko!
Siusk P66
Teip tai tasai geraduszis
kalbų. Sutaisė A. Lilis, da
tamsei rusva audima
50c
las,— žiūrėk tu jiojo:— Tai sškai-lietuviškos
Naujas Iszradimu.
I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835
stojosi ne tik geradeju dauge
Nusiuntimo kasztus
yltių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta
Sulaiko puolanciiui plaukus, priglalbrta
mat
Katre
da
kadai
turės
tris
aina
................................................................
$6.o
mes apmokame.
L301 J2nFTH
liu vargszu, nes buvo priežaste Elaukams augti. Turime tukstancaiu pada“SAULE”
virš minėtas knygas, kartu rei
margus dirvos, oJadvigajau :e Užsisakant
avoiiiu. Isssiuncziame dykai geras informs
ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimi
W. D. Boczkowskl-Co.
atvertimo skupuolaus, kuris 4Jaa
-š apmokėsiu.
Adresas:
apie priežastis puolanesiae plaukas b
Mahanoy City, Penna.
Mahanoy City, Pa.
knyif*“
turi penkis maiszus bulviu, ka
priesz tai milejo daugiau pi- kaip tame uibėgti, adresarekytei
"iauiituoknr*’1y
M. J. DAMIJONAITIS
pingus, ne kaip savo artimus.
no pašėlo prikasai!....
312-814 33rd6t CHICAGO, ILL
UUmiuCc hvMikNba

®SB^(

W. Rynkewiczius
-iNOTABlUSZAS:233-235 W. Centre St., -> Mahanoy Gty, Pa.
Apuafaja Nantu* ir Naminus Rakandas nog Ugnies.
Jližianie Lletuvhika Afentura.
Kastoru Bankinis h pardavėte Szipkorcxfa ant vbokta unljw

M VII

SENI VVW
VIDURAMŽINI^
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IVRU

VodM ir Prvdl...

........................

7

Priitatau pulke s Startu
Juostas, Kepures, Kareau
Špilkas ir L L

Su kokia non reikaBl
kaa-link Ssipkorczi^
Piningus ir Lt.

«Utuv^e kana pararti

..

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

Tilt tada pastoju žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip
palitiosuoja nuo visokių vargiuimų Ir numeta nuo savgs ligas,
yvairių skaudėjimų naStą.
I’hiladelphlos M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su
tikrais naujais metais, suteikiant naujų gyvenimų Ir
džiaugsmų, ifigydant scrgančlus-nesveikus. s u gražinant
gerų sveikatųtų. tų brangiausių žmogaus turtų. 18 dau
gelio Štai patys žmonės kalba:
•

S. Norkewicz

YRIU LIGOSp

Del Drangyscziu..

®arduoda Szipkortea ant
isokiu drucziauslu if
(friauria Laivu.
iiunetiu Piningus In
Viuan Dalia Svieto
rreicziauee ir pigiause.
Visi tie kurie per mue
tunte apie tai geria žino
Iczduoda Doetovierne
tol tu ka nori savo dali

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOSI Pirmiau
gavimo Jųsų llekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip
apturėjus Jųsų Myllstos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike Išgijau ir visi skaudėjimai
ImA romatizmas ISnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams
reikalniijauticms gero Daktaro pagolbos, visada rėdysiu kreiptis prie Jus.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, ind.

H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St, Philadelphia, Pa. tatai siress sunkta vjriSta
tikras naujiis^nict il5gydytO8’ Mrdingai dėkavoja Klinikai už gerų sveikatų ir naujų gyvenimų—

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARĖ OČIPĖNĖ, Iš Conemaught, Pa. kuri sirgusi0 motusskaudejhnu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera
sveikata ir dėkavoja Phlludelpnios M. Kllnlkui. kurio tikros llokarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
Jei tik nori be peilio ir operacijos. PHILADELPH1OS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujy
.nekarštų. Išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių nekarštų negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.
JEIGU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodų, pamokini
mus, reikalingas liekarstas ir ant vietos išsigydysi. Apturėsit tikrų sveikatai pagelbų nuo visokių
Ilgų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, ImjI kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, teipužslsenėjuslų, kaip Ir nuo tų, kų kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsią!, neklaldžlojant,
šluom adresu rašyt:
6

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.
VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po plot. Nedėlloms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnlkais ir PėtnyCiomls.

Phllad. Meri. KHnilcal tikrai galima tikėt.

Padėkavončs IStirtos, teisingosI

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287. Broadway

New, York, N. Y

Kampas Reade Ulicze
Telefonas." Morth2822

Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszauki in Z

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunozime in Kraju kuo greicziausei.
(rediszka kasė*
Pinigus visu krasztu iszmainome ppgal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujeneziu in Kraju pastarajame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
CJžpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

P-t-“KATALIKAS”—&
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.
Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas
Ketvergas mieste Chicago, III.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00
Europoje ir kitur
... $3.00
Pusei metų: Amerikoje
$1.00
Europoje ir kitur
$1.50
“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš
Lietuvos ir iš viso svieto, daug, pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”,
taigi raidės visados aiškios, naujos.
“Katalikas” bepartyviškas laikraštis.
Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.
PASTABA:, Kas prisius J4.00, tasai gaus “Kataliką" visiems ma
tams ir auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertes 23.50.
Kas prisius 12.58, gaus metams “Kataliką" ir paveikslą Kovos ties
Zalgirisis, Lietuvos žemlapl ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

-

J. M. TANANEVICZE

3244 SO. MORGAN ST.,

CHICAGO, ILL.

-

V

-JB

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalii
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtai
Bankos P. V. OB1ECUNAS & CO., parduoda
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
rakandus nog ugnies; užlaiko Begentalna ir vedimą provu
kancelarije po vadovyste Karaliaus VaiasziausNotariusso ut
tvirtinto per Gub. V ai. Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Ccr. 12-ili.A (Mui) bi., b.S.MiUbvrgjP

KAGENCIJA P. V. 0BIECUNAS&C0

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą:
puikiausių armonikų, koncertinkų, klarnetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų
knygų fantaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.
JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus
sau daiktus, o už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapato.
SENIAUSIA lietuviška prekystė, kuri nuo 1902m. teisingom prekem išpildo užssakymus (1
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius ) per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:

M. J. DAMIJONAITIS,
812 - 814 W. 33 rd St, Pept 11
.

CHICAGO, ILL.

Ruptura

ar Overkoti
Geriause pirkti pas

Smiliu i
B P liS I 11 I

£.01111111

RYNKIEVICZIA

Z''1 RYNAI vilnonio ir kitokio materijolo
'J geriausio dirbimo, pasiūti pagal
naujausios mados. Visokiu koloriu ir
prekių, yra isz ko pasirinkti.
Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu

ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepu-

ru, pirsztinu, marszkinu ir 1.1, ir 1.1.
Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

| RYNKIEVICZ
233-235 W. Centre St.

Mahanoy City

Cincinnati, Ohio. - Oras
ežia buvo atsziles, o dabar vėl
pradėjo szalti ir snigti. Darbai
ežia pradeda gerintis ir isz.kiYra Iszgydoma
tur pr.buvusiam ne sunku dar
Cheiniszko-Elektro
bas gauti ipacz Meneraliszku
Metodą. Be Peilio,
traszu dirbtuvėse; nuo pirmos
Be Operacijos.
Kovos menesio priims apie Dėkingumo paliudijimai aoo dėkingu Amoniu.
300 darbininku.
— Musu mieite gyvena kt is Abneris Welshas sako:
to budo saliuninkas, kuris turi
kad iki daug metu kentejimo inkiros rupturos
ruimu ant iszrandavojimo, o jis visai buvo iszgydytas per Dr. O’Malley
ir dabar visai neneszioja raiszcziu nes jau
kaip tik naujas randaunikas nėra
reikalo. p.Welshasyra Superintendentu
pareina ir tas po pedei atėjės Jackson-Woodin Car Works, Berwick, Pa.
ir jo žodis daug reiszkia kurie turi panaszius
namo neįeina in karezema ir ne kentėjimus. Jis nebuvo atitrauktas nuo jo
kasdieninio užsiėmimo, kuomet buvo gydo
praleidžia iki paskutinio cen mas, iszskiriant ta laika, kada tarėjo bati
Dr. O’Malley'o office kur buvo gydomas
to, tai tokiam randauninkui po nauja
metodą, nevartojant nei peilio, nei
nas saliuninikas liepe iszsi- operacijos. Szinitai naliadijima galima
matyti office nao iszgyaytuju.
kraustyti.
— Czia nuo pirmos Liepos
Dr. O’Malley’o nauja gydymo
pradės iszeidineti naujas laik metodą tikra yra liuosa nuo visu pa
voju. Nėr piaustimu, nėr skaudėjimu
rasztis “Žmonijos Paslaptis”, nėr operacijų. Nereikia apleisti darba
Nereikalauja raiszcziu kada jau
laikrasztis eis karta per mene
si, knygos pavydale. Leidžia iszgydytas.
mas bendiores.
— Del czionaitiniu bobelių,
Skaityk, ka sako iszgydyti Pacijentai
jau neatbūtinai Baltruviene su apie Dr. O’Malley’a.
Unijos Doku užveizdetojas
koezielu reikes užordevoti.
Raubso Kasyklų, Luzerne, Pa.,sako:

KRUTANTI
PAVEIKSLAI
(MOVING PICTURES)
ANT BOCZKAUCKU SALES

Szia Nedela Tiktai
Ketverge ir Subatoj
Inžanga Visiems tik 5c.
{yGalite ateiti bile kada nog
7-tos. lyg 9:80 ad. vakare o
matysite visa persta tima.

Žinios Vietines.
— Vela sniegas.

— Žmonelei malszei apsiej
na laike Gavėnios.
— Norinte Redingo pede
buvo praėjusia subata, nes
kliksmu jokiu ne buvo girdėt.
— Laikas greit bėga. —
Sztai Petnyczioj turėsime jau
pirma diena Morcziaus.

— Subatoj buvo Redingo
kasikiu ptde. Žmones maleziai
užsilaiko ir neperdaug piningo
iszleidineja. — Mat rengėsi
ant straiko.
f Praeita Petnyczia ant 12:
30 adynos ryte po liga tik keturiu dienu mirė Kazimieras
Buraga ženotas žmogus apie
46 metu senumo isz Kolso peczes. Nabaszninkas buvo vie
nas isz seniaū'su Lietuviu gy
ventoju Mahanojuje. apsirgo
užpraeita Panedeli ant Nutnonijos irsirdies ligos ir daktarai
negalėjo iszgelbeti nog smert
Paliko paczia ir trejetą vai
ku, teipgi viena broli. Laido
tuves kūno atsibuvo Panedeli
In draugyste jokia neprigulejo
Graborius Traskauckas lidejo
nabaszninka.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.
SHENANDOAH, PA.
j- Nuludo žmonis iszgirde
apie staiga mirti ponios Abraezinskienes 68 metu senumo
kuri krito ne gyva Kazuno
aptiekoje
petniczios diena.
Moters kalbėjosi su aptiekorium ir prasze idant duotu
jiai geru gyduolių nes jauczesi
ne sveika, nes geidže iszvažiuot pas gymines in New
England steitus.
Laike kada
aptiekoris maisze gyduoles mo
tete krito ne gyva. A. a. Abraczinskiene paliko suaugusius
sūnūs ir dukteres.
— Franas Januleviczius 50
metu senumo, kurczes žmogelis
ejdamas in darba likos pagau
tas per truki kurie sumalė jam
ranka ir teip pažeido kuna.
Likos nugabentas in ligonbuti,
kur ir pasimirė.
— Ugnis Higginso plenije
kasiklosia da vis dega norints
lieje vandeni be palovoe nog
praejto ketverge. Virezininkai
tykiai užgesyt.
— Dabartės czionais užžidejo dangiszkas malszumas,
žmonis užganadinti isz savo
prabaezcziaus o vela prabaszczius isz savo aveliu. Teip
privalo visur būti.
■ — Adomas Žaįinskas 44
metu senumo likos užmusztas
St. Nikolas kasikloe’a per su
vėlinta szuvi. Nelaimingas bu
vo užprovinee skyle o kada
ezuvis tuojaue ne iszszove nu
ėjo pažiūrėt priežaste suvelinimo. Tame ezuvis iszszove
ir baisei sudraskė Zabrinska.
Paliko paczia ir tris brolius.

Nanticoke, Pa.— Pui-

kiause užeiga pas Frana Kupė
ta Nanticoke, Pa. kuris užlai
ko puikiausius lietuviszkus
gerymue, alų, arielka ir vyną
teipos-gi ir turkiezkus cigarus
todėl tautiecziu praszau atsi
lankyt o patarnausiu del kiek
— Žmogus kurie likos už- vieno kaipo tikras lietuvis.
mueztae ant Redingo geležinke
Lewiston, Me.— Darbai
lio praeita nedele kada ėjo in
gerai eina, isz kitur pribuvu
darba buvo tai Lietuvis vadi
siam darbas nesunku gaut.
nantis J. Radževiczia. Nabasz— Lietuviu didelis būrelis,
nikas buvo senas jaunikis apie
isz
tu visokiu atsiranda, dau
40 metu senumo ir buvo ant
burdo pas Lietuvius gyvenan- gumas in geryma palinkę, ne
cziue ant West Railroad uly- tik vyrai bet ir mergoms pasi
czios kurie nabaszninko nepri taiko gerai iszsitraukt rudžio.
— Czionais yra .tris drau
ėmė in narna.
gystes ir visos gerai gyvuoja.
— Szukaitis .fe Co. atydare
— 17 d. Vasario inejo in
nauja valgomu tavoru kroma
stoną moterystes p. Francisz
ant 129 W. Pine uliczios.
kus Norbutas su pana Kazi
— Gedimino draugyste nu miera Staczkauckiute, velija
tarė per 3 menesius priiminėti me laimingo gyvenimo jauna
naujus sąnarius tiktai usz 500 vedžiam.
instojimo4 mokesties. Bus pri
imti nog 21 m. lig 40 m. am
Torrington, Conn.— Dar
žiaus. Norintieji prisiraszyti bai vidutiniezkai eina, isz ki
tegul ateina ant mėnesiniu su tur pribuvusiam darbas sunku
sirinkimu kurie atsibuna Utar
ninkais po 20—tai kožno mene gaut.
— Lietuviu didelis būrelis,
šio, 7 ad vakare ant Lietuviszisz
tu visokiu atsiranda. Del ne
kos Mokslaines. Nauji prisirasze ka neturi Amerikonisz kuriu vyreliu p. Taradaika
ku popieru, draugyste to labai reikalingas.
kiems parūpins popieras in
trumpa laika. Szita draugyste
Sayretoll, Ala.— Darbai
teipgi moka posmertine o ir gerai eina, dirba pilna laika,
paezialpa ligoje. Todėl norin diena ir nakti be pertraukos,
tieji prisiraszyti prie szitos pui
kios draugystes privalo nepra- isz kitur pribuvusiam darbas
leist szitos progos. Nelankyto ne sunku gaut uždarbei nog
paskutines dienos— pririrawy 4 lig 5 doleriu ant dienos.
Site kogreieziaaoe.
(t. f.)
— Oras sziltaa.

Duryea Pa — Darbai ge CourUlaie, Pa., Nov. 26, 1911.
Dr.O’Malley:
rai eina uždarbei nevienoki, Brangus
Asz raszau Tamist ai szi laiszka, kad
isz kitur pribuvusiam darbas pranesztiTumistai, kiekvienam Ruptura
serganeziam; kadangi asz buvau bai
nesunku gaut.
kim padėjime, bet nuo Tamistos vaistu
likausi visiszkai iszgydytu. Asz duodu
— Oras szaltas.
pavelijimą pavartoti mano vardu, kad
j- Patiko netikėta smertis ir kiti ligoniai gali būti išgydytais.
Ad. Kutten larger, Box 131
Joną Simelawicziu kuri atra
Luzerne, Pa.
do nedėlios ryta ne gyva po
Prisiuski 2c. marke o gausit
tiltu su darbinėm drapanom,
illustriuota
knyga apie Ruptura.
kaip girdėti szneka kad buvo
per daug užsigėręs, a.a. Jonas
prigulėjo prie szv.
Juozapo
lietuviszkos draugystes ir liko
Ofisas 158 S. Washington St.,
si palaidotas savo kasztais, naWilkes-Barre, Pa.
baeznykas buvo naszlys paliko
Ten kur galite raszyti ir
dideleme nuliudime ir varge
įkalbėti Lietuviszkai.
du mažus vaikuczius.

Parsiduoda Farma.
240 Akieriu isz to 120 akie
riu iszdirbtos žemes. Naujas
tvartas ir kiti budinkai. Visos
reikalingos maszinos su gyvu
liais. Viena mile nog dypo 13
miliu nog Hazeltono. (61 o,)
Mrs. M. Gelgot
lank, Pa.

BANKNG TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

Suteikė geriausia plana delsuczedinima piningo
ir lengviausia būda atmokejimo Morgeczio
arba Dzodžmanto.

Parduodu farinas.

Mokame procentą ant visu sudėtu piningu.
------ Klerkai Kalba-----Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slavokiszkai,
Angelskai ir Vokiszkai.

Parsiduoda Farnia.

LIETUVIO KRAUTUVE.

Apsigarsintoju. Jeigu ap®
gate liga, tai eikite pas ean
PIJ.UBT SI
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gelima:'kor
IjjtUTIDUTIK
nūs aut koju, tai gausi po
ims IBI
gyduole. Jaigu nepagelbetu
fiDNAUS
bus sugražinti piningai. Teip
gi iezsius placzes iri formacija, I
Prenu
no ko plaukai slenka ir plu.1
ka, pleiskanų atsiradymu į|
uupuczkave veidai. Tukstau.
czei dekavoja už dyka rodį
jglHGlOlUIll
Raszyk tuojaus ant adreso: ,
W.0.B
Gratis Specialistu
Box 106 Sta. W.WilliamsM m-522 W.SOU
Brooklyn, N. Y.

Ko 18

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts.

Garsiu LletuvIszku-LenklszkuValsta,

D. M. GRAHAM, Prezidentas.
C. L. ADAMS, Vice-Prezidentas.
D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Knsijerius.
...DIRDKT0RIAI...
A. DANISZEWICZ.
W. RYNKIEWICZ
M. GAVULA.
J. HORNSBY.
L. ECKERT.
W. J. MILES.

Rudame Įtik
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10 LABAI GERU ŠTOKU UZ $1.00
Su niekuo teip žmonių nepalinksminsi kaip su geromis štukomis.
Kuris žmogus moka geru štuku, tas visados praleidžia laika linksmiai
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pati padaryti,
jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, nes tik už 1 dol.
gausi 10labai geru štuku. Aš esu lietuvys. magikas ir berodydamas
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli štukas, todėl aš dabar pasi
rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiu štuku. todėl nelauk ilgai,
užslorderiuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai man
tinis žmogus, arba turi velnią. Szlukos. kurias aš jums prisiusiu, yra
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuo1aus padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinimą
:aip tas štukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi.
Nusiuntimo kaštus aš apmoku. Prlsiųsk $1, o gausi tas štukas.

JUOZAS SZLIKAS,

7208

CARPENTER ST.,

Mow! kirais,’

CHICAGO, ILL.

Puikus Pluszinei Kotai del Moterui
Pardavimas geriu Kotu’pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke
idant greit parduoti.
Mes parduodame dauginus Kailiniu Kotu negu kiti
sztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.
Į

I | j\| _A f\_l
1 1

tu IrpdiM ®

Kiekvienas Lietuviukas Sztonuabj
teipgi privalo užlaikyti vkada muša
puikias Lietuviszkas Gyduoles aro
Sztoruose ant pardavimo, kad mos
taiitieczei reikalaudami galėta dūšplikti
ir
nereikalautu iszduod
piningus dovanai kokiems nors apgivikams tose apielinkese. Sziomimi
raszykite pnreikiilaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; panluohu
musu tyras Lietuvi-zkas Gydoola,
kurias mes gvarantuojame.

Mahanoy City, Shenandoah
St. Carinei, Landsford.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele Jietuviszka Banka, uždėta pei
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
\ aidžios. Priimam pinigus suczedinimui
pradedant nuo $1.00 ir t./, audettu pas mm
pinigus mokam 4-ia procentą, pnskaitant
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visa.®
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu g
bilietus Amerikoj ir Kanadai.
Iszdirbani K
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ii 4
vedam provas senam krajui. Ręjentelna 3
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara Q
J. G. Miliaucka. L’žkviecziam lietuvius ir
j
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
jusu bankinius reikalas o persuikrisit, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus
siunezant paezedumui in Banka, arba siusi
in Lietuva, galima siųst Paezto Money
Orderiu,
Registruotam Laiszke, ar pe»
Ex preso Money Orderi.

,25c
Egiutero No. 1.
Egiutero No. 2.............................. ■Ste
Zmijecznik............. 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo La.szai...............................35c.
Meszkos Mostis............................. 25c.
Trejanka......................................... 2-x.
.15c.
Linimentasvaikams ....
..25c.
Gyduoles nuo Kosulio...
.25c.
Liepiu Balsamas .... ..
..25c.
Anty-Lakson del vaiku.......... —
Milteliai vaikams nuo Kirmeliu..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusia35c.
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
Lgmatraukis................ ............ .25c.
Skilvio Laszai....................... ..25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................... 75c.
‘Uicure* arba gyd.Rnmatytmo |3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo.......... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo................................. 10c.
Laszui nuo Dantų.........................10a
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Koju........................
25c,
(leležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Lapauto................. 15c.
Gyd. nuo Grippo..................... -11.25.
Plauku apsangotojas................... 60c.
Muilas del Plauku..................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................. 35c.
Rožes Balsamas....................
25c.
Kinder Kabamas.........................-25c.
..60c.
Bobria.is Laszai...................
Szvelniutojas................................. 35c.
Kraujo valytojas...................... -$2.00.
.Nervu Ramintojas...................$LOO,
Egzema arba odus uždegimas
pa; Vaikus............................. $1.2&.
Pleister i j (Kasztavolo)............... 25c.
Pamada Plaukams............ . ......... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausim...... 26c.
Gyduoles nuo Liemens........ -.......50c.
Veiigri>zkas Taisytojas Ūsu-.. ■ .16c.
Inkstu Vaistas................26c.ir|1.0Q.
Akines Dulkeles............................ 23c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $L25.
Gyd. nno Parku ir Niežu....... J2.W.
Gyd. nuo Dedervines............... 1-00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
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GARLAIVAI -

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Y oi ko o Rusijos be jokiu perstojiiuu.
PI IKI GARLAIVAI: UZAR
AH —
- KURSK
KIRSK - RUSSIA
RI >SIA
In Itotterdama 4 Dienas In Libawa II Dienu. (.arlaivHl Ibz.-U Kurek.lo Vaeaiio;Lituunla 21
L/ N \ V
I Vaeario; Birma o Kovo: Kursk
$33
Treczia Kbten
§35
iez ->«.« lorzo j 2, Kovo
jis
Auti B
Kia?a
S50
S'V>
Pirma
_____
Klaea
$75
.
...____
_ _______________
__agentus
_____ arba
Apie
daugtane
daalZinoeite pas muso
A. E. JOHNSON & CO., (General Passenger Agti. 27 Broaduay, New York, N. Y.

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
ir pamatyti szita Nauja Ta vora, kokio kituosią Sztoruose varge)
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku
Jekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga
del apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

Ii! Gili!

Pas mus dirba Lietuvaites.

122 W. Center Str.
Mahanov City, Pe

Walunas

ioita.

Lta rapiioi

Geriausias Lietuviszkas
Sziauczius ir Czeveriku Sztorai.

f-ia lokooinl
tai, pirdi pri
htatap niiaii

Parduoda visokius apsiavimus už pigoms
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku
ir Paataplu del vyriu, moterių ir vaiku.
Geriausius skurirrius ir guminius darbiniai
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokiu
pataisymus ir atlieka daiba drueziai,poikazi
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti.
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o bošu
užgauedinti ir suezedinsite piningus.
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku balto,
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeverika Ir
Pantnplu ir per szita menesi parduoda oi
labai pigia preke. Neeikyte passveiimt*'’
težins pirkyte pas tautieti:

m
fetth titriu
lupele idiotu
tin iuokoiiiki
Kirtado jokio I

JMtsklEO, 0 tufe
pis kngiiii tie-

Simona Waluna
526 M . Centre Uk
Mahanoy City, Pen na.

Uit pitilpyi
U'j kori iplaike

Ant pardavimo.

tantktri pati ii
Namai ant ketnriu familijf
■fetariB-di
ant viso loto po no. 604 — 606
l*1-Ju įpltiį
West Center ulyczios. Dasižinokyte ant adreso:
(}'jj
tiara -StoW
Thomas Haughney
Į Vii [taiki. S
12 E. Mah. St.
tai ririemt m
Mahanoy City, F*

Pas mane galima gauti naujausios

Laike karo Indijoje, majo mados laikrodėliu, žiedu, armonikų,
muzikaliszku
ras Hudson ra;ze vienam savo skripku, ir visokiu
instrumentu. Geru britvu, drukuodraugui: “Jaigu man czia vis- jamu maszinukiu, albumu fotografu
kas gerai seksis, tai turėsiu joms historiszku ir malda kningu,
apsidekavoti tik geram virszki; P”Pie.ru
su paskuif
°
tymais ir dainomis, su drukuotais
nimui1 . Jis suprato, kad tik tu • aplinkui kon vertais, tuzinas 25c., 5
rodamas gera sveikata gali tike tuzinai $1 Perkupcziams 1000 už $6
°
.....
L-O'j'rrma su
cn kaziromis
bnvirnnua gal
<rn 1
magiszkos
kazyros
tie geriausio pasisekimo. Kas iszloszti daug piningu, $3. Kas norit
diena tenka matyti žmones, ku mano naujo didelio Kataliogo, prisiu
2c. marke ir aplaikysite jin rasi
riu karjera suardė ligas, tan skite
te daugybe naudingu daiktu.
kiausia paeinanezios isz suge Naujai iszejo isz spaudos labai rei
dusiu viduriu. {Galima czia kalinga katalikams kninga ‘Szaltini.^
priminti kad Triner’s Ameri su puikiais apdarais kasztuoja $2.
Kreipkitės ant sziuo adresa:
can Elixer of Bitter Wine yra
W. WAIDELIS
gerausias vaistas nuo visokiu
Brooklyn. N. Y.
ligų kurias pagimdo viduriu 112 Grand Street
nevirszkinimae. Vartokite ji
visada, kaip tik pajusite be B. RAGAŽINSKAS
žudą apetita-jegaz ir szvaruma.
Jis suteikia naujas pajėgas nu
silpnusiam organizmui, sutaiso
virszkinamuosius organus, gy
do viduriu sukietejima, galvos
skaudejima, dieglius ir neSziomis dienomis muso tautietis
uralgiszkus bei reumatiszkus B Ragažinskas pargabeno visokiu
gėlimus. Taipjau gera ji varto gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu.
ti nuo anemijos, nervingumo, Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
spėkų nužudymo ir nuo pilvo Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
ir žarnų ligų. Gaunamas visose
aptiekose. Jos. Triner, 1383— pristatyta in namus.
1339 8. Ashland Ave., Chica
54-56 N. Main St.,
go- Hl.
.
Mahanoy City.

KAS GIRI

Plymoalh,Pa.

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS.

Parsiduoda Salimai.
Turiu ant pardavimo 4 sa
limus ir “Wholesale Bizni"
Preke salunu nog 81400 lig
82800 su naujais laisnais. Tie
salunai randasi Mahanojuje ir
aplinkinėj ir parsiduos be na
mu tik parsiduoda “good will
ir ‘ fikszczerai” Kas norėtu
pirkti tegul raszo ant žemiaus
padėta adreso o gaus visas in
formacijas.
('07, o})
B. Ragažinski.
54 N. Main St.
Mahanoy City, Pa.

-------------- —----- ... q
Nemokėk dykai $10.00,

Visados esme gatavi daryti bizni su jumis,
Atneszkyte savo piningus in muso banka.

Anton Kiedis,
Peauock, Lake Co. Mich.

Dr. Alex. O’Malley

Pasisekimo san lyga.

MERCHANTS

Lietux iu kolonijoi Michigan steite kur turi pirkia 105 Lietuviai farmas Mas.m paviete. Turiu ant pardavimo gyvenamu farmu su budinkais ir sodais. Lake paviete turi dau
gybe nciszdirbtu geru farmu ant
lengvu iszmokescziu. Raszykite o
gausite lietuviszkas
informacijas,
knygele ir mapas dykai,
udy 03)

Turi 132 margu žemes, susi
deda isz 18 margu puikios
girios o reszta dirbama žeme.
Vandens
užtektinai
geras
tvartas ir sodas. Visa žeme ap
tverta
tvoroms. Du arklei,
karves ir visos prietaisos koki
tik yra reikalingi prie gaspaPhiladelphia. Pa — Szal
dorystes. Farma
parsiduos
tie suminkeztejo, kartais lietus
810 Nagrados.
tik už 28 szimtus doleriu o
pasirodo.
Antanas Kailis apie 26 m. gyvulei ir prietaisos parsiduos
— Darbai tik dviejose cuj senumo praeita Panedeli din latskirurn kaip kas norės. Szita
kernese gerai eina, c kitur vi I go isz Mahanoy City ir isz du- farma randasi prie plataus]
sur ’zlubuojasi.
me in nežinomas vietas. Jis yra kelio lig miesto ir stacija ran-l
— Sveika kliuvo
meiga kaitomas už apleszima trijų'dari 3 milos tolumo. Parsiduo-Į
durnu naman. Draugystes S,
vyriu kuperus ir paimdamas da pigei, už tai kad locninikas
Cecilijos sanare viena mergina isz ju 8110.00. Jisai be usuj yra labai senas žmogus. Raszy
sirgo, jei pradėjus taisytis vie
plaukai tamsei szviesus, biski kite tuojaus ant adreso, (dy)
nas turtingas net lietuvis už
John Kvietkus
szvelpe kaip kalba, moka ir
koki paibeli padavė grinorkai
Box 158 Brookfield. N. Y.
lenkiszkai. Turėjo juoda over
te in papaikėlių narna, ir kad
Madison Co.
koti, siutas rusvas margas, juo
ne draugystes, tai nabage bu
da kieta skribele, 5 ar 6 metai
tu gražinusi valdžia in Lietu
Ant Pardavimo.
kaip Amerike. Duokite apie ji
va atgal. In ta reikalą insikiPuikus salunas su namais
žinia, ant žemiaus padėto adre
szo draugyste S. Cecilijos ir
so o aplaikysite 810 nagrados. ant 626 W. Centre St. Maha
Atgirdo Uzaru, iszrinko drau
noy City, Pa. ant puses loto su
Ant. Szimonis.
(to 18.) namu ant vienos familijos ant
gystes po 2 atstovu, tie nuva26 S. 7 St.
kito galo loto. Teipgi parduo
ževe in papaikėlių narna, mer
Mahanoy City, Pa. siu 2 arklius! angliniams veži
gina suradę bedirbant isz tos
mus riginas, boge, pleszkes ir
nevalios iszeme parsivežė na
t.t. Locninikas parduos nebran
Parsiduoda Farnia.
mon Draugystes muset po sa
Puiki farma viena mile nog gei ba ketina iszvažuoti in Lie
vo mitingu mėgins iszjieszkot,
tava. Atsiszaukite tuojaue ant
Tuscarora,
Walker Town- adreso:
(gį o;)
del ko sveika mergina padavė
shipe,
Schuylkillo paviete,
P.M.
už nesveika ir tarpan durnuju
PenneyIvanijoje. Namas, tvar
626 W. Centre St.
kur isz sveiko gali
žmogus
tas ir kiti budinkai, visi geram
Mahanoy City, Pa.
tapti nesveiku.
padėjime. Yra tai balsuojama
Holyoke, Mass.— Darbai vieta del tos apigardos, teipgi
lig ežiam laikui gerai ėjo, bet randasi ant vietos publikos vo
TŪKSTANTIS
gos.
Tik 5 miles nog Tama-1
dabar pradeda straikuot, Ho
qua, Cumboles, New PhiladelNAKTŲ
IR VIENA
lyoke paper Co. su straikavo
ARABISZKOS ISTORIJOS
phijos,
Middleporto
ir
Maryd
150 mergynu teippat irgerman
Perdėjo Lietuviszkai
D. T. BOCZKAUSKAS.
Mills Co. eustraikavo gelumbe Nauja Bell kasikla randasi tik
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
audejei, kaip girdėt tai nog 1 mile nog szitos farmos. Par- j
PREKE $1.
lmo Morcziaus visi fabrikai siduos labai pigiai. Priežastis!
Tik Ant Trumpo Laiko!
straikuos.
pardavimo yra kad locnininko'
— Lietuviu pusėtinas būre pati nuolatos serga. DasižinoNusiuntimo kasztus
lis isz tu visokiu atsiranda.
mes apmokame.
kite apie daugiaus pas.
W. 1). Boczkowski-Co.
John J. Kelly.
(’61 o})
Mahanoy City, Pa.
Malonus viengenczlai!
Attorney-at-Law
Jeigu kuris isz broliu būva
Tamaqua, Pa.
pavaiszytas gerai svecziause

ar ant baliaus, tad už tai dėka
vojama laikraeztyje, — bet
kaip negalima dekaveti,— jei
gu žmogus buvęs teip labai li
gos suvargintas ir kankinamas
ligos silpnybių, o kaip atsiszauk prie Philadephios M.
Kliniko, po adresu 1117 wal
nut st. tai tapo pilnai iszgydytas,— pasiliekant sveikas dekin
gas ir laimingas. Szita Klinika,
nereikia maiszyti prie kitu ka
daugi szitas tikras Pliilidelphios M. klinikas valdžios už
tvirtintas— inkorporuotas. Isz
kasdiena ateinaneziu dekavo
janeziu laiszku sztai ka raszo
džiaugdamiesi žmones:
Albany, N. Y. 613 Livingston
St. N.Y. Antanas Barnetas.
Asz sveikinu Tamistas Phidelphios M. Klinika dekavodamas už geras liekarstas, ge
ra gydymą ir už gera sveikata
kuria man sugražino, nes pir
miau nieks negalėjo mane isz
gydyti. Savo draugams ir pažis
tamiems teipat pasakysiu, kad
laike kokio atsitikimo bei ligos
besant nesveiku, kad kreiptųsi
prie to Plnladelphios M. Kli
niko, 1117 walnut St. kuris
mane iszgyde.
Apgarsinimas yra kitoj vietoj.

VALSTIJOS KASIJER1US LAIKO PININGUS BANKE

26 Metas Senas Laikrasztis

VIENYBE LIETUVNINKU
iszeina

DIDELIS ISZPARDAVIMAS
Prasidėjo Herskerio name aut 21 E.Centr UI.,
kur pirniiaus laike sztora Joe Robins.

...Sztai žiūrėkite ant Prekių...
Moterių Kotai vertes $10 lig ,$25 dabar 82.00
Moterių Siutai vertes $15 lig 825 dabar 81.98
50c. ir 98c.
Vaiku Kotai
ir 49c.
Jekes
50c. ir 98c.
Gorsetai
2r

Diržai vertes 50c. dabar tik
Kalnieriai vertes 25c. dabar po

kas Sereda Brooklyn, N.Y.

“Vienybe Lietnvninku” didelio
formato 12 puslapu, talpina moksli1
szkus straipnius ,eiles, feljetonus nau
jausias žinias isz visos pasaulesį
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir E
paezios Lietuvos savu korespondentu į
“Vienybe Lietuvninku” buvo
visu pirmeiviszku organizaciju organo
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
5
Pernai 10d. Vasario sukako 25 meta
kaip iszoina, isz tos priežasties iszleidome dideli žingeidi! JubileJiDl
numeri, kuris liks tik istoriszku
atminimu, nes pirmas da Lietuviszka
‘
Laikrasztijoj, Kurie užsisakys ant
metu užsimokės $2. gaus ta numeri,
kaipo dovana.
|
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...Ateikite anksti...
Czia paduodame tik keletą prekių.

Rasite daug pigiu pirkimu

THE BARGAIN STORE
21 East Centre Ullcze — Mahanoy City.
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Prenumerata J

Pusei Metu

$1.00.

Užrubežin

$3.00.

Užsiraszyti galima visada
10c.

ta kiip atimu

į
!

Kas nori gaut tik

^taniai
Mėtis
j|

JI BILEJIM NUMERI
prisiusk 10o. markėmis, o tuoj gausi
Paprasta numeri peržiurejiniui
siuneziame dovanai, raszik toi.
Užsiraszant “VIENYBE LIETUVNINKU”
reikia siųst prenumerata (Money*
Order ar Registruotu laiszku pinigai)
ant vardo leidėjo szituom adresu

J. J. PAUKSZT1S & CO.
120-124 Grand Street
Brooklyn, N. I.
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