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Metas X XV

kivos Žinios isz Lietuvos.

Meksike dydelis
Vaikai karunavotu valdonu
praliejimus kraujo.
MeX’CO City, Mex.— Vela
Etna, Pa.— Meteoras, ku
Židikai.
Lukras c/.iam žiūrint vis da Pastorei nesiprieszlna
ris svėrė konia deezimts tonu ’ortugalai nužudė 200 Ir atsibuvo kruvina musztyne
pardavimui
gėrimu
1
Telsziu
apskr. Kuczioje,
nenubodo talp'nt ka nors link
suželdo 500 Afrlkouu. kuri praaugsztino musztyne
puolė isz debesiu apie tris miNedėtomis.
gruod.
24
d.)
Jonas Gausila
virk no Fortūnato Bagocziaue
lios arti Allegheny upes. Puo Lisbon, Portugalije.— Ži kuri atsibuvo Nedelos diena
eidamas
in
pirti
paslėpė namie
Keleivij Szi'hk'jo Kvietka-,
Boston.— R-iv. H-rb<.rtS
terp
prieezininku
rando
ir
ran1
atejna isz Mozambique,
lantys met, oras iezbaugino ap- nios
1
net uždu- di palemikoj bei J huson su kitais pa-toreis ne linkinius gyventojus ir gyvu- Afrikos, buk vadas juoduju daviezku kareiviu. Armoti- 10 rub. Sugrįžęs namon, nera
Kritikoj tautucziams klausi siprie-zina ione-zimui Board
nesenei pakele sker- nis duelus terp dvieju szaliu dęs pinigu, paklausė paezios,
lus. Ne kurie mane buk pa- Napana,
1
bet tai atsisakius, per dantis
mu? ir reikalauja atsakymu • f L cense komisijei kuri sten
baiga svieto atėjo.
1dyne priesz visus baltuosius atsibuvo utarninko diena. !
Palauk, aez padarysiu
Klausimai yra del pateisinimo gesi idant kaiczemos butu ati
I
gyvenanezius tenais. Randas Daugelis pražuvo ir likos su- pasakė:
Vakarop, betemstant,
to vaikino už praeites darbus dalytos Nedelomis ir da tam Deputes szaudo
1
nutarė nubaust kraujegeri Na žeista. Prezidentas Maders sztuka!
straikferius.
ant grinezios augszto,
••Vienyb e” No 6-tam per- užmanimui szirdingai pritarė.
1
iszsiunte in tenais ke nepasiduoda savo prieszui užlipęs
Charleston, W. Va.— Sep- pana,
j
pasikorė
....
žva'goj teip-gi yra Bsgoc'. aue Pastoris J hn-onas tvirtina,
lioleka pulku kareiviu, kurie Diazui, kuris geidže apimt I
straikieriai paaukavo savo (užklupo ant viso sztamo juo valdže ant Meksiko.
t
varda- pagnl “Kovos” No 5-ta jago karezemos dydesniuos? tini
Kvedai na.
o in trbdeszimts likos (duju nužudindami 200 ir 500
kuri * Kovu” Bagi ežiu užtara- mieatuo?e butu atydaromo? gyvastes
t
— Toje musztyneje pražu Kauno gub. Pas mus liūd
pralodami savo pažeido Isz szalies Portuga vo suvirezum 2000 ant abieju
vo. Per ilgai jau isz tikro tai Žmonis teip negirtuok- sužeistais,
•
nos ir baisios naujienos. Ginio
nepal-idzia vaikina nuo rėk lautu
1 varginga kraują del darbinio- jlu likos užmuszta 18 o 42 su- szaliu. Suv. Steitu randas lai tu kaimo Ona Jokszaite iszteke
kiszko labo musztyneje su de- .žeido.
Mamos.
Plieka m as stulpas del
ko parengtus 35,000 kareiviu o už Jono Zavecko, sukuriuo
putėms ir szerifais arti Muck
(ant nusiuntimo in Meksika nesutiko Nesenai J. Z iv. pa
mergynu.
M įset prasidės su laiku
low, Kanawha anglekasiklu Konia visa ekspedicije
del apmalszinimo revolucijos. simirė ūma mirezia. Polici
Pittsburgh — Mrs. Barbora
daa kad laikraszcziai jokia teiapskritije.
pietinio poliaus
Baris
isz
Momestead
prat-ze
sytie kuri palyti bent dimne4 popiežių iszbraukimas. ja isztyrinejus surado, jog J ■
Tris sargai kasikiu likos už
pražuvo.
Z nunuodytas Tuojaus tapo
sui žmogaus gyvenime ati-iti sūdo ydant pahuosuotu josio- (muszti. Gubernatanus nusiun
Rymas. — Laikraszcziai
Oamuru, N Z — Kapito
suimta Ona ir dar 4 žmones
kima, negales gareint. Lai k duktere isz namo pataisos isz |te m tenais penkes kompanijos
nas Robertas F. Scott, kurie pranesza, kad du kunigu Dui- suimti.
pružasties
apsiejimo
su
jaja
i
Mat ka daro tam
milic
’
jos.
raszcz'ams kibą reiks nuo vis1911 mete iszkeliavo su 52 szen ir Genoczi suseke, kad s'iybel Delei tos moterų zkes pa
ko už- cziaupt, nes kai kuri? uežmoniszkai. Motyna tvir Musztyne tęsęsi konia visa
Straikierei nukirto te- 1draugais sujieezkoti pietinio keturi popiežiai, kurie ikiszio- kvailimo tiek žmonių turi nu
<
nepatinkama sau laikrasz- tina, buk josios duktere plake diena.
Lgrafus ir telefonus per tai poliaus pražuvo su kelioleka liai vis popiežiais skaitėsi, nė kentėti.
ežiuos prasitanma tuojau? prie stulpo konia pusnuoge už sunku dažinoti tolimesniu ži- ,
draugais laike baisios sniegi ra jais buvę, todėl dabartinis Boksztu kaimo vieno ūkininko
koki ten maža prasižengimą o 1
grasina teismais.
niu, tik per raitelius žinios nes viesulos Sausio menesij'e popiežius iszbrauke juos isz
aut to liūdina josios pamelina- (apie musztynes buna atgaben
bernas, grįždamas sutemus isz
1912 mete. Tik ana diena bažnyczios rasztu. Vadinasi Laukuvos, invažiaves in duobe
Prie>-z 20 metu kur tik bu ve peezei. Priek tam virszi- (tos in Charlestona.
Isvietas dažinojo apie taja ne dabartinis Pijus X nėra isz ei
vo būrelis lietuviu tai vis rūpi ninkai tosios priglaudos davi Frasarga del tu ka nesza laime. Badai kapitonas Scot- les 263 popiežius, bet 259. apsivože su vežimu ir prigėrė.
Tapo pleszikais užpulti žy
nosi statymu savo batnyeziu, nėjo mergynoms valgi pritai
iu kalėjimą guzute.
tas surado poliu, bet už tai (Ar tik ne bus tai iszmislas dai, bet atsigynė Vienam žy
dabar deugiausei užimta mus syta su visokioms truoiznome,
Pottsville, Pa.— Ana diena turėjo paaukaut savo ir drau kokio valnamanio.)
dui ausis perszauta.
žmonija statymu savo saliu nuo ko daugeli apsirgo.
Ir karaliezki vaikai myli siaust laike kaipo ir vargineziau
perdetinis czionaitinio pavie- gu gyvastes.
Stebėtinas
amžis.
Telsziu.
bei tvėrimu kiiubu. Po kitu Ka tai užvydejimas pa- ,tavo kalėjimo Waltonas suse
tėvu vaikai nes ne turi tiek luosybes kaip vaikai vargingiausiu
Montreal, Kanada.— Vie Miesteli isz vienos puses ska luomo, nes buna saugojami per slaptinga palicije diena ir nak20 metu, gal nesirūpins nieku,
daro.
gė Petra Borana isz New Phi- “Gyminaites”
nam
isz vietiniu ligonbueziu lauja platus ežeras. Kadangi ti. Augsgcziau matome maža caruka sziupeluojent sniegą arti
te C'.ion gimusiems tautyste
New York.— Abraomas ladeljhios,
■
Franciszkono.
paduodamas savo
|
neapeis, o ateiviai gal aukso Spear, gyvenantys ant E drid- ,sunui bonkute guzutes “kre Rymas.— Atsitiko tai mies atvežtas gydymui nepaprastai szimet pas mus dar beveik palociaus
isz kuriuo tai darbo yra labai užganadintas. Žemiau
žingeidus ligonis. Tai — še nebuvo žiemos, tai ir tas eže- ant
,
jies'kut in czion keliaut nus- ge uliczios, nužudė savo jauna klu” dežuteje.
rogucziu yra vaikai Ferdinandas ir Wilhelmas, sūnūs užPerdetinis te Piza. In tenaitini kloszto^
kuriam turi būti jau apie ras dar nebuvo stipriai užsza- ;žangos ant Vokiszko sosto.
tos.
paeze mėsiniukiszku kirviu, manydamas, jog tame kas yra ri Franciszkonu inženge ko-inis,
F
metu. To senio gimines, les, bet tiktai užėjus nedide- ■
perpjaudamas jiai gerkle su nužiūrėto, paėmė dėžutė ir gu kis tai jaunas vyras po val^^,200
‘_
Senaturkiai norėjo su Bal britva o po tam pats sau atėmė zute užtiko. Geisdamas perseratvežusios ji l’gonbutin, pali liarn szaleziu užsidėdavo plo
Tėvas Vincenzo, kurie buvo
Szipyliai.
ISZ LIETU VISZKU
kanu szalimis taikintis atiduot gyvaste. Ant riksmo moteres get kitus, kurie turi papratima
ko dokumentus nemažiau žin- nutis ledelis. Tai-gi važiuotis
kitados kapitonu, o kad pasis
(Kauno
gub.
Sziauliu
pavie

neazti
kalininkams
paslapta
Adrianopoli ir kad but ramy. atbėgo kaimynas Parla ir ma
geidesnius, negu patsai ligo ant jo visai būdavo pavojinga (
KAIMELU.
lept nuo žemiezku linksmybių
be, bet jaunaturkai sukilo vis te kruvina pen-tatima per rak guzute (tankiause tei daro
nis: jo metriszkas paliudiji bet nežiuriant in tai visad, to.)
atejvei) nugabeno Borana pas inženge in klosztori. Ant ne
Viensėdyje Dargaudžiuosę
ka apgint kad ir gala gau to skylute. Pakol duris iszmu- ekvajen kur jam likos pere
mas, iszduotas 1723 metuose, kaip tik užsidėdavo plonutis
■i Gilbertville, Mass.
laimes
velnes
neatstojo
nuo
netoli
Szipyliu atsitiko “nelai
nant.
tai
yra
mažne
190
metu
tam
—
Darbai gerai eina, iszkitur
kaityta
tiesos
kas
kiezasi
tojo
?ze, jau buvo per vėlu.
ledelis, būdavo pilnas ežeras (
kapitono kuris pasiredias in
Dabar-gi prisidėjus vėl ka Spearas buvo baisei užvy. peržengimo. Ižgirdes tėvas,
atgal. Nuo to laiko, kuomet mokiniu, važinejaneziu ant led .me. Pas ūkininką Žalevycziu pribuvusiam darbas sunku
zokoninko abita, pradėjo ves
res gaisrams, pasirodis kaip dus savo paezei su kuria tan jog už tai yra bausme $1,000
senis neteko žmonos, praėjo žingu. Nors ir tankiai inlužda- jo sūnūs 12 metu nuszovę savo gaut.
ti gyvenimą, kokis iezvere suir
penkis
metus
kalėjimo,
pri

lengva ieztart kad gala gau kei bardavosi, užmetinedamas
113 metu. Dar 1814 metuose yo bet aeziu laimei vis dar gy 6 metu sesyte.
— Lietuviu pusėtinas būre
bjaurinima ne tik terp zokižadėjo
daugiau
to
ne
daryti
o
Sztai kaip buvo: Žalevy.
nant iszglalbe? szali. Grei- jai buk Užsidėdavo su kitais
numirė jo sūnūs, kuriam buvo vus isztrankdavo, bet sztai
lis
o merginu ne stokas, tiktais
perdetinis gailėdamasis seno ninku nes visam mieste Pizocziaus ar neprakisz ir pati vyrais. Speaneue yra 20 metu žmogelio paleido ant luosybes.
90 metu. Tasai senis dabar sausio 1 d. 1913 m. galutinai ežius, eidamas miszkan medžio tuom paliktinas darbas jog
e. Tomis dienomis Tėvas
C-irogroda.
jaunesne už savo vyra. Tokia Jago da katra užtiks neszant
visiszkai aklas ir kurezias, bet pasirodė pasekmes to neatsar ti, pasiėmė ezautuvą, bet radęs merginos be jokiu reikaliu kur
tai pabaiga nedariuktos poros. guzute del kalintnku tai jau Vincenzo teip toli nueyire, jog jo atmintis puikiai užsilaikė. gumo, inlužo kartu net 3 vai neprimuszta, padėjo ji atgal ir tik randasi tai vis savo dantis
užprasze pas save ant pietų
kinai: 2 žydžiukai ir vienas kita pasiėmęs, nuėjo medžioti.
StH’tt* New Yorke randasi Blskupas turi užmokėt ne dovanos.
rusas. Nore ir daug buvo ant O vaikąs matydamas jog ązau- rodo, taigi merginoms patardvi prasiminusias “gyminaiIseivyste Amerikon.
107 262 locuin.nku automokuuiugui»151000 už
cziau apsistoti nes kitaip bus
tes”. To jau buvo už daug
Surastas puodas aukso
Bremas.— Sausio 1 diena ledo važinejaneziu ir greitai tuvas neprimužtas, užsidėjo pi
bilų, kuiie užmokėjo už laisinžeidima.
priveista p. Baltruviene atsisubėgo
žmones
pagialbon,
bet
užvertė visiems galvas. perdetiniu klioeztoriaus, pasi- isz Bremeno Galveston iszva
nūs.
veltui.... vos tik viena (rusa) stoną ir erne in mergaitę, taikiu lankit. Vaikinai s zu o m kartu
Ogdensburg, N. Y.— Aky.
pneszinn
priesz
toki
pasielgi

Scranton, Pa.— Tris vaikai
žiavo 75-ji žydu emigrantu dar gyva iszgelbejo, o abudu ti. Bet ir ji ne nusigando; mat!
1 Kanenose susitvėrė nauja vas teismas atsibuvo czionais siausdami prie apleisto name mą Vincenzo iszvarydamas partija. A beinąs tos partijos žydžiuku isztrauke prigėru girdėjo, jog tėvas pasakė, jog ląbaį gražiai sutikime gyvena
lietuviszka parapija ir jau turi terp Rymo Katalikiszko ku- lio, kuriame gyveno senas sku- gyminaites laukan.
Tėvas emigrantu skaiezius siekia 151 sius. Tai-gi truputi daugiaus neprimuszta; taigi ir atsistoję .be.jiokio apezvietimo nes laikraszcziu mažai kas skaito o
nusipirkia lotus del bažny- mngo L A. Klauder ir jojo puolus Petras Scanlon ir ne Vincenzo teip inirszo už tai žmonų. Isz ju 40 žmonių, pa atsargumo!
sakydama: “szauk szauk”. 0
czios. Dar pajessko kuuingo. biskupo Gabriels ir jojo pau»z
merginu tai ne viena ne
senei mirė sėdintys kedeje o ant perdetinio, jog pagriebė silikusiu ju nuo ankseziaus iszszaudykles butą primusztos,
Pavandenė.
Ja’gu kuris isz Lietnvjezku ku gialbininku.
skaita.
- į
mugu norėtu tenais apimti pa Kun. Kiauderis buvo pra- ant kuriuo gymines rado jin už sprando gerai iezpere vežtos partijos, o naujai pri Teis. apsk. Czia labai prasi mat tėvas apsiriko.. Šztai-yaL
rapija tegul atsiszaukia ant baazczium katahkiszkos para $51'00, rado skiepe molini kadi ant kurio riksmo subėgo imtųjų 111 žmonių, ju tarpe platinusi iezeivyste Amerikon. kežas pataikė galvon ir kulkos, rSo. Chicago. —- Steponas
adreso:
puodą kuriame radosi daugy visas kliosztoris. Tik tada 90 vyru ir 21 moterie. Sulig Nėra beveik szeimynos, kurios suėjo tiesiog in smagenis ir
Stoczkus gyvenantis po No.
pijos Faust, N. Y. o kad bls be 20 doleriniu aukse. Vai paleido perdetini ir nudure
Boleslovas Grubliauekas,
savo amžiaus priimtieji ton nebutu, kas isz giminiu Ameri sunkiai sužeidė, jog mergaite 3159’Emerald Ave. ant Brid
kupas
turėjo kokia ten asa- kai nesuprasdami verties pi paskui savo “gyminaites”.
per
6
valandas
numirė.
Žale
’
y
832 R-ynolds Avė.
partijon 111 emigrantu dali koj. Lz priežasties tokios iszgeport©, likos užmueztas laike
biszka neapikanta prieszais oingu pardavinėjo juosius po Nuo tos dienos niekas tęva
nasi siakancziu budu: vaiku eivystes sunku jau ūkininkams ežius turtingas ūkininkas,itnriKansas City, Kana.
Gruzdžiuose garini .maluna, dflitbo fabrike Holmquest .Co.
kuninga nutarė jam atkerszyti 25 ir 10 centu. Z ne apie su Vincenza jau nemate.
ligi 14 metu 11 žmonių, nuo gauti ir szeimynos pasisamdy- nepasigailėjo piningu,, tuojaus 2401 Buttler Ave Diržas prie
perkeldamas in kita paiapije. rasta skarba pasklydo po visa
15 —20 metu 26 žmones, nuo
daugybe gydytoju, bet dydtiiiislįs maizinos pagriebė
aplinkine,
žmonis
subėgo
su
Bet neturėdamas mažiausios
Kruvina musztyne Japo 21 —30 m. 43 žmones, nuo mui, nes kas tik gali, o turi su suvežė
špatais ir grebleis pradėjo
kuom ir drožė in Amerika. nieko nepadare.
Stoczkd ir’sumale nelaiminga
priežasties
ant
perkėlimo,
kunijoj. — 6 ypatos
2 u kelis, Ch Cago.— Rank31 —40 m. 28 žmones ir se Bet kai-kuriems ir nenusiseka
Czionai yra’glabai tamsiq ant' smert. 5 '
kareztai jeszkoti daugiau skar' "
ningas
ne
klausė
paliepimo.
rasztis tamisV'S atbuvo kelione
bu, bet daugiau jau nesurado
užmusztos.
nesniu 40 metu 3 žmones.
: -■ ta kelione; taip gruodžio men. žmonių kurie nesupranta ap-; S®'
Tada
biskupas
pradėjo
jin
in gurbą o isz gurbo in peciiu
Senas skupuolus turėjo barzda
Sulig savo gyvenimo vietų 1912 met. iszejo in ta laimes szvietimo naudos. Pakol ežio-į Hazleton, Fa.
Kunin
Tokio.— Isz priežasties neir todėl ne galime jin tamistai persekiot visokeis budais o lig keliu ir neeziojo supinta užganadimo žmonių isz teby- tos partijos emigrantai dalina szali 20 metu vaikinas A Skir- nai pastate liaudies mokykla, gas Feliksas Novakas, prasugražyt. J ago tamieta pirmu kuningas ne galėdamas ilgiaus m kasa, su niekuom nedrau rio randinimo nekuriu minis- si szitaip: isz Rytu Vakaru muntas, isz kaimo Pabiržulio tai sakėsi jie, , jog reiksią, ir; baezezius lenkiszkos parapijos
isz “gyvenimo iszeiti.” Bet da
tinis sukritikavai Mt Oarmu kentet tuju persekiojimu, nu gavo ir apie gymines ne norė teriu, pakele maiszati, kuria kraszto 34 žmones, isz Žiemiu ant rubežiaus sargibiniai per- bar davėsi pakalbėti ir dąbąr dikoš apskunstas per IgnaCa
jo nieko žinoti.
ezove
jam
koja.
Su
sopanezia
tarė
važiuoti
pas
biskupa
su
teatrine kuopele o jieje tamis
me szeszios ypatos likos už- Vakaru kraszto 19 žmonių, k oja pargabeno ji namon pas, jau stovi graži” Szipyliu liauj Szydlo ant $10,000 už tai kad
tai aat to atsake, tai bukie už- geru “pater noster.’. Bisku- Baisybes kupczlu “gyvųjų musztos o 65 maždaugiaus su isz Lenkijos 48 žmones, isz tėvus ir dabar gydosi pas vie dies mokykla! Mokytojas lie; ;jin iinnete laukan isz bažnytavoru”
tuvis, labai gerai mokina!
ganadytas tuom— atsakima pas apie tai dagirdes davė žine
czios.-. Nuo kokio tai laiko,
tinius Varnių gydytojus.
žeistos. Padėjimas yra pavo Pietų 10 žmonių.
ant savo kritikos aplaikei ir m paikszu narna, kada kunin New York. — Laike isztiri- jingas. Myne indukusiu už Emigrantu, važiuojeneziu
terp pąrapijonu ir kuningo
Taigi atsitinka mat, kad ir
Krakes.
daugiau nepnvalai brautis del gas pribuvo su praszimu, ydant■ nejimo apie bjaurybes kupezin klupo ant randaviszkos spaus m paskirtas vietas pas savo> ligi Amerikos nedaeius, tenka
(Kauno pav ) Vienas tėvas vieszpatauje nesutikimas.
viaiiomene- per laikraszti. pnsiunatu vežimą paymti su “gyvųjų tavoru” prokuratoris tuves ir ministeriu, sudegino gimines ir pažįstamus toje, jos pyragu paragauti....
parsiuntė
savo isztvirkusi aunu
savim papaikusi
kuninga. Walkeris dasižinojo buk trumDes Moines Iowa- — Dar
Veikalas užbaigtas.
partijoje tik 6.
palicijos
namus,
iszverte
etritVabalninkas.
in
Lietuva,
girdi, kad pasitai- bai visai sumažėjo, dirba po 2
Vos kun. Klauderis peižet ge1 pam laike pats Czikagas isz
Viso labo 1912 m. priimta
karius ir apdaužė akmenais
Kauno gub. Pas mus priesz; eytu. Bet czia, vargszas,-atvy.
Bulgarai ir Turkai. slenksti, vežimas pribuvo ir tie: mokėjo kupeziams mergynu namus tureziu. Vaiskas pa Galveetono partijosna 1502 Kalėdas buvo baisus atsitiki kės in krakiu paczta pasiimti ir 3 dienas ant nedėlios uždar
mažiausio iszabzkintmo nuve’ suvirezum $12 000 su pagialba
biai visai menki.
emigrantu, 306 daugiau negu mas.
truliuoje visa miestą.
atsiustu pinigu, tapo urednin'
J B.idgoncas. — Montene- žė kuninga in paiki-zu narna.■ pscztmiu “money orders” ku■ Lietuviu didelis būrelis isz
1911 metais.
Osaka
—
Ir
czionais
tas
Du girti susipesze ir vienasi ko suareeztuotas delei neatbiv'1 uojaus susinesze su savo> vie dabar randasi rankosia vai
gru armije užklupo ant turtu Visokiu atsiranda, nekurie
pate
pasiantrino,
mine
užklu

antraji
skaudžiai
subadė.
Ant

■ vimo kariumeneję tarnystes
ki-zku f irtecu Skutare, psym-. advokatu, kuris pasirūpino jin, džios Daugiaaše mokėdavo
'^monenhi labai puikiai stovi
už mereyuas pavogtas nuo uli- po ant gyvenimo dydziojo mi
stolis sustatė protokolą. Suba- Sztai ka Amerika daro ąu žmo
dami labai svarbia vieta Žino■ paluosuot. Apskundė bisku- cziu. Už toki tavora mokettiri savo namus, o kiti turi
Farley
Mass.
—
Darbai
nisters kuningaikezezio Katdytąjį nugabeno in ligonbuti,i H6mi8« .įltj ■ i.? ;■ -.'iji 1’81-4ma kaipo Bardaužoli Kaina poi va ant kelolekos tukslancziu1 davo kaipo už “skaniau? a’
biznius.'
suroe, izkuldami visus lan gerai eina.
kad skyles susiuvinetu.
Baisi žmogžudyste. ;
kelioleka valanda smarkiosi doleriu už inžeidima, na ir po kelioleka szimtu doleriu
gas. Kelios ypatos likos už — Szitas miestelis tarpu
Kivillal.
murztyms. Tukstancaei pražu. teismas užsibaigė tuom, kad1 Tula 14 metu mergaite liko?
Tomske pradžioje gtdbdž^o : Miegan City Ind.
dideliu kalnu ir per vidurį
musztos.
‘ džiure” pripažino kuningui parduota už $300. Už mervo ioje musztyneje.
(Telsziu apskr.) Kiviliuose men. vienuose pamuose pa — Darbai getai eina, isz klmiesto eina upe.
| Czetanije. — Paėmimasi Klauderiui 15 tukstancziu do gynas kurias likos pirma sn— Lietuviu apie 6 familijos sudege dr. Kauneckio tvartas. pjauta 7-nios žmogystos:}? 3 .tur-pribuvusiam darbas nesun“Bardanžoli kalno” kasztavoi lenu. Kuningas buvo apskun- kaneveiktos mokėdavo po 20 Popiežiaus sesuo mirė. ir ape 4 pavieniai ir dvi mer Ugnyje žuvo 21 arklys ir 20 moteris ir 4 vaikai, tarp kuriu ku gant.
' ’ '
ir 30 doleriu.
Rymas.— Popiežaus sesuo ginos ir visi sutikime gyvena, karvių, 30 karvių pavyko isz- vienas vaikas dar nesukake? Įįį- Oras gražius.
daug praliejimo kraujo. Mon- dus biskupa ir virszininkus
Toji kuopa szetonu žmo
tenegro pražuvo toje mnssty- namo paikszu, kurie pildė bis- giszkam kūne yra prasiplati Rozalija Sarto, n metu senu Į — Patiko nelaime Antana gelbeti. Ugnis pakilo isz ži vienu metu amžiaus. Lznesž ...—L;etuviu mažas būrelis,
neje 25CO o Turkai paliko ant; kupo paliepima, nori n ta gerai nūs po visa svietą o Amerike mo mirė utarninko iryta.Stanevicziu važiuodamas veži- bintuvo, kuri pavertė nusitrau ta geresnieji rubai ir daiktai. isz tu visokia atsiranda. Cziokares lauko 4000 užmueztu ir- žinojo kad kuningas ne yra svarbiausi ju lizdai randasi Priežastis mirties buvo parali- mu nusilaužė koja dabar esą kės jautis. Nuostoliu priskai- Piktadariai pakcl kas — ne neiš meginom tvert draugys
Czikage ir New Yorke.
sužeistu.
tas.
po daktaro priežiūra.
toma apie 50,000 rubliu.
papatkoa.
suimti.
te nes ne pasiseko.
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Anglija paskutiniuose laikuo Petras Kazlauskas apie 5
Angliję Indijose
Leibus visus iszvare ir duris rankom snsiemia m Prūsus,
se
20 metu mažiause 2.500 mi aukszozio, apskriozioa boraa, j
potam mate bėganti tno paežio
uždaręs ėmėsi prie darbo.
plaukai bo usu, ant nodis tu
lijono isztrauke no biednu In ženklą, ir ant kaires rankelių
Buvęs jis kitados cirulnin- keliu ir daugiau nieko neži
Jokės įklipai norint jis bu
malevota, žiedą, tamsei žales u
ka, arba felezeriu, per kaimie- nota.
tu daugiaaše civilizavotu n> dasa.
No dirva turi ataduot Ang tis, pirmiau gyveno Brooklyn iki
Atrasta jo kepure plaukine
czius “daktaru” vadinama.
turi tiesos atiminet no kito vallijama gražiausias kviecziaa, bar a menesei kaip gyveno Ml i-?
nojo ka reik darit lipstetam janezia ant ažero, bet skenduo
nasties ir patvaldistes.
nžiu, kukaridza ir kitus ar mel. teip-gi ir Jonas Valinis 6
apopleksija. Paleido kraują lio nesurado. Jis matomai pa
Dievas kožnam žmogui ligej
tikalas valgomus, o patis ken augsezio. biski kuprotas nedi
ir tikrai sugražino givasti Jo siskandino.
□sa, tamsiai geltoni plauki)
'į,
davė valnasti paskiro savo už
cze
d'deli varga ir bada.
Užvidejimas pastūmėjo Po
kūbai.
iazsipirko tikietus in Najotki ją
d uote.
— Ar-gi tas ne azanke at- kas jaos patemys praszao doot k
Kraujo perdaug nutekėjo, vilą prie judoszistes, o galians
Dievas ne sutvėrė tokin
n 4 onr-aan
kerazinimo in dangui Anglį- ant
adreso
Retai kada,
nei židas nesigailėjo krikszczio mirtis brolio prie savžudistes.
žmonių, kurie butu per j”Ant Pi-ozikaa.
kai isgaiuntineje vaisius teGirdėt apie Kanada,
niszko kraujo. Vos gira nu Tiek daug nelaimiu, tiek
paskirti ant vieszpncziu an'
828 S. Poplar St.
Mt. Carmel p,
g ji*niagkus
in
kitas
žem^-s,
arb«
daug skausmingu datirimu su- O tenais yra invales Lietuviu kitu žmonių, teipo-gi ne aut
gabenta Jokūbą namon.
Jokūbas pergulėjo lovojo ke naikino visiszkai gi vibes Jokū Pasislėpusiu nuo svieto akiu vr-re tokiu, kurie turi kan-cz klipua, parduoda juos ir pel
Mano brolei Kazimieru ir
p
bas sau vai tęs. Pajiegos jo eu bo spėkas, apsireiszke jame Ii
įle persenei teko ten būti,
nai būtie tarnais ir nevaluin i<» ant to nesuskaititUR milijo- Nosedai teip-gi ir pusMieMpd^ .
ins, o biedna žmonije Ind jose Budvitaite, Kazimieras 7 m
naikintos amžių, darbu, o ga ga karsztliges ir laike klejoj Ir apie apsiejima Lietuviu da kais kitu žmonių.
baus tuo baisia smagia, kuris mo nuolat kartoja:” Vaikai,
žinoti,
J .go vieni snmusgineje k’- ne turi ka valgit mirszta isz Amerikia pirmiau gyveno Ellnj*. peno',
iiiot. b
Pa. o paskui iszvaževo in ChicigĮ,,
Yra ten skaitlio nemažas
beveik užmueze ji, sugrižinejo vaikai. Prie ko jus davede deg
tiH atiminėjo no j'u Vaina-’ haina B bado.
Kas meta“ Indijose ima cho Petras 15 m. kaip Amerikii, Pe^
labai lėtai, nors Petronėlės pri tine!.... Motina!.... Tai Terp tu visokis yra t-ztamas ir patvald'sta. tada jii"» dld-n B*'
lera, dzuma tukstanezius, de ne U m. kaip Amerikia, viii pvj
KiiN
veiza ba vo pagirtina, bet pa vėl grūmojo nežinia kam Pas “dobrodzieju” ant burdo lej nu-kriaud neje
isz Kauno gub., Naamiescrio
Palu
buna,
sveikt jam nedaleisdinejo mis- kumszczia, kalbėjo nesupratoNorint skranda trauktus setkus tiikstancziu žmonių.
Raseinių pav., sesuo Vekaincupo,
Valdže angelska, idant isz- turiu svarbu reikalą j;s pati u
timin'
lis apie žuvimą jo suczeditoe mus žodžius ir kovojo su mir Mat pas Lietuvius neinsigauna, tuk-tanesius metu ir ilgiau,
tim.
per daug metu “procios”.
Oj tas szaltis, kad jin galas,
Gal ir Lietuvei laikytu,
tįbiu
norint žmonis buk jau prie to Riteisint priesz svietą, kalba, kitas praszau duot žine ant idmo,
Žmogus szimtus piluliu sumala,
Nelaimėje padavė nelaimin Nes bijosi, kad gyvenimo ne- priprato ir nieko ant to garsei jog Indusus ne galema pripra-l
Mrs Petronėle Drokten.
Pavasaris tuomtarpu praėjo
nBentleyville, fk I
O daktaras nuo tavęs neatsitolina,
(Piirt
uszstojo vasara. Jau ragiai giems savo ranka Juozas, ku
sudarkytu.
ne kalbėtu— skriauda ne per- tint prie paredko namuose, Box 413,
Gerk žmogeli gyduoles” vis kalbina.
Btii
ant lanko balt pradėjo. Gi- ris netik ėmėsi prie apvalimo Kaip žmogus nori burdingieri -toje būtie ir nepraejna, kaipo keluose gminuose, jog reike
Mano pusbrolis Joozas Plaatuar
— Suraskyte daktare.
sa
pagnlba
policijos
ir
vaisko
venimas Petronėlės buvo sun Jukubu lauku, bet pargabeno
įsivaryti.
'
Site
trriekas nor papiiditas bntu
gidintoja Jokūbui ir liepe gi Tai turi paliemona pavadyti. Dievas žino kada, vis būtie priverstinet juos prie czi“tatos, ba Staoiolonis paeina iu Vilnia
kai labai sunkai....
ilUM
gub., Traku pav., Migosinio ksin,
parduoda dirva.
jog isz tos priežasties platinasi turiu svarbu reikalą jis pitauku
Artinosi rugpjute. Nelai dit isz visos gales, idant sugra
O yra nemažai vyru,
puiojt
grieku
neperstoje.
— Uj — tegul sau parduo mingas Jokūbas besikrimzda- žint ligoniui sveikata.
pavietre greitliges.
Tiktai labai mažai geru.
Stioi
kitas praszau atsiszaukt ant idiw
Atėmimas
valnistes
ir
pat

Vadas Kontrabandnesziu. da, kas isz tam dirvų. Szian- mas isz priežasties netvarkos
Ir teisingai, kaipi stebuklu
Nes apie tai nieko ne pri
Kada karta veseile buvo,
Jos Balkus
tipnu)
valdistes
ira
nusidėjimu
padie ūkininkai givenimas szva- namuose iszlipo isz lovos bet sugrįžo pajiegos ir sveikata,
(Puiki istorija)
Tai daugumas in keža pa pildintu per žmonis atiman mena jog vieszpatavimas an- 811 Adam si.
Froelaidh
bunt
kas.
gelskas, davedi Indusus prie
rankos ir kojos jo drebėjo kai kas Petronėlei neapsakoma
kliuvo,
toriu. T
ežius.
— O vienog asz ketinu pirk pi kad szimtmetinio senio ir džaugsma suteikė. Dėkingu
hiednistos, prie bėdos baisios Mano pusbrolis Feliksu Ambra, ' ptiitojo
Jog ne vietos laknpe ne buvo,
Baisiausiu
nusidėjimu
vie
ti —tarė Jokūbas atsisėdės ant priverstas buvo tuojaus vėl mas jos Juozui neturėjo rube- Tiek to, taja szali pamesiu,
keviozus pirmiau gyveno Senoles
Užbaigimas.
nok ira tas ka Angliję daro ir didelio vargo. Jago nėr tie,1 o dabar nežinau kur turiu truk
f* r
kėdės
priesz
pienininką.
žiaus.
Atėjo pavasaris.
atsisėst, atsižadant noro ėjimo
Apie latrus ne minėsiu.
gimt
Indijose su Hindusais, kuriuos 2.500 milijono dol. pasiliktu I reikalu praszau atsiszaukt ant
—
Uj,
kam,
ar
mažai
turi
Kad Jokūbas pasitaisė, Juo
Saulute iszkilus žadino vipažiūrėt in laukus kur dirbo
sklipe rankose Indusu kiek tai | g0.
ciio vii
pamaželi
nustūmė
po
savo
jun

sa gamta isz žieminio letargo; ar negali dagivent ik’ smert prie rugpjates Petronėle su zas apreiszke jam savo norą.
už juos galema padarit gero
Ant Andruszkatrioi
pivot j
gu.
Kožnas diedas ant bobos rū
Jokūbas su tikru džiauksmu
Waukegai U,
viskas atgijo, sutirpus sniegui, ant to kavalko, ka turi.
samdininku.
Delio pi
Prieiz daugiau negu szimto del sklipo ir jio nelaimingu gi 1349 Lincoln St.
— Matai, jug teip, bet dir
go] e,
firiovenantiems
upelukams
Matijoszina suvisai nepai. priėmė žinia ir kalbėjo:
ventoju? Ar-gi tada butu toks
ctioeiri
metu
pradėjo
anglikai
pamuIr ant savo bobos dt-juoje,
— Vaikai mano mieli! jei
pritarinejo balsai grižtaneziu va ūkininkui tai motina ir did ■indamas ant tėvo meldimu ir
vargas; argi tokis baisus ba Mano szvogeris Jonai Breivi pi I bijmeje
i-zinet
geltonus
Hindusus
po
Ir szenije nugara,
eina isz Kauno gub., pirraiaa gynn
paukszcziu. Jau vituriuks oran žiausias turtas.
uszkeikinejimu nuėjo in Pru jus doros szirdis nesą prieezin> rinku k
savo valdže ir pasisekė jiems das vieszpatautu.
Chicagoi o dabar nežinia kur ji
Leibus
pradėjo
temingai
žiu
O
kaip
ta
gyduole
ne
gera,
gom
tame
aez
laimingas
jauiszkiles skambino savo sidab
sus drauge su kalviu vaikais
Randas
angelskas
matida

pasielgimu, piningais o i papats ar kas kitas praszau duot tise į itlee oep
riniu balselu szaukdamas in ret in Jokūbą, o potam tarė:
L ®t,verĮ
Franu ir J ule. Povilas nežinia cziuosiu laimindamas jus! Dar Tai tuojaus pas mane raszo, tingai, szaudikle, kardu ir ar- mas teip ba’su padėjimą given ant adreso.
— Tu Jokūbai, turi turtą kur bastėsi.
Ir praszo:
laukus artoja ir piemenis su
Dievas manes neapleido visai!
tojo
nesza
buk
tai
pagelba.
, hobi. J
Kaz. Matnzevicz.
mota pamnszt su viražu m 800
“Gelbek mane dedale,
bandomis. Pempe skrajodama be dirvos ir tas turtas nereika Per ažia buvo lankai Juozo Ir puolė ant keliu, idant pade
132 A. Milwaukee Ave.
Net
milijonu doleriu paszį iwateii
milijonu
Hindusn.
Štokas
vielauja
nuo
tavęs
darbo....
So Milwaukee Wis.
ant geltonai židineziu balu, be
N.... kur dirbo prie kirtimo kavot Dievui usz ta malone Ba ne galiu susigyventi su bo nibes ir sutikimo davedi žmo- venti, ir duoda ir czion ir ten
i ikaevot
bule,
rinkdama vieta susivijimui Kam tau dirva?
rugiu pats Juozas su dviem Jo po tiek nelaimiu. Petronėle
darba.
Ketino
nije
Hindusu
prie
nupuolimo,
— Kam, ne kam. Jums, bernais ir trimis moteriszkem. ir Juozas tapat padare ir visu
Jau dalibuk nežinau ka da
lizdo linksmai sveikino savo
Toke maža pagelba, ne ira Vincas Brazanokas ir Magde Bn*
įpie mėtį
panaszei
kaip
ir
kitas
tautas.
zauckiene
apie
12
m.
kaip
Amerildi
ryti,
numiletus kupstus klausdama židams, tai piningas turtas, bet Juozas su liūdnumu žiurėjo szirdinga sujungta malda kilo
mergos ei
Del ko-gi Anglikai atemi pagal didibe nelaimes ir var paeina isz Suvalkų gub., Vilkavin*
Ir kokia rodą duoti,
ar sveiki, ar givi. Gandras ant mums ūkininkam tai dirva ira in nelaiminga Petronėle, kuri isz sujudintu kratiniu augszgo, suvis pagelba, ba to suvis kio pav.. Gižu gmino., Oszkabalia 1 titiiiue
jiems
patvaldista?
kraigo taisidamas savo sena ant brangiausiu turtu, nes duoda ir namus turėjo aprūpint ir tin prie Tėvo ir visagalingo Mielinau, kaip tam užbėgt,
Garsina, jog tai padare del ne nematit teip didelėm varge kaimo, praszau atsiszaukt ant adreso. į ii nieileje
Ir ant visados bobas apmalrato savita lizdą kelino ir va pelną, koki galima imt be bai laukus. Darbas laukuose nore reditojo.
P. Utaras.
peno ir
invedimo kultūros europisz- tarp tiek žmonių.
szyt,
Spring Valley Ill,
re szalin nekviestus sveczius, mes su ramia sažinia.
mergina dirbo isz visu savo
Vienas ir puse milijonu do Box 550.
Netrukus
kuningas
pagarsi

hi utauj
kos.
—
Ar
grojse
miszugine
derBus
viskas
gerai,
pagedaujanezius jo lizdo. Žvir
pajiegu, neejo spareziai....
leriu paaukavimo, prie milijo
no
uszeakas
Juozo
su
Petronezendien I
Tokiu
tvirtinimui
niekas
isz
Tiktai klausykite vyrai:
blis nuolat rėksmingas susita goj — sumurmėjo židas, o po
Anksti ntmetije besiren lia o po iszmintingai puikiai
nu czistos daejgos paimtos no Mano draugas P. Buczionis ir da
Itrpte
siteisint
negali.
ds Kastante Paniekas, apie 24 m.
ręs bu pataitia rinko po gat tam kalbėjo:
gent Petronėlei prie ragpjutes, svodbai Juozas pradėjo gaspa- Iszrinkyte dievobaiminga merjin!
lltgilD i
Kožna
tauta
tegul
žiuri
kaip
Amsrikia,
ir
szvogeria
P.
Bin—
Uj,
esi
senas
žmogus
sun
gyna,
ves plunksneles ir szapelius
atbėgo in namui Jokubu kal doriaut ant sujungtu ukiu. Se
Fasiklaus-gi gal kas, del ko gielis apie 20 m. kaip Amerilna, ir
pirmiaus savo bėdos, o kriksztinitp
kiai
dirbt
jug
nepajiegsi,
vai

lokia,
ka
tėvai
dorai
užau

ir rūpinosi savo lizdeliu ir buviu vaikieczias ir uždususiu nas Jokūbas laimingai giveno
szvogeris luiavia
Mikola Walokiantaj
Indusaj
f
pavėlina
VaaMM imtie
ILMblV
UV
no
, mano
!
MJOUU »4»UgC410
■
czioniezka
žmonije
tegul
pirabeju
kai ant dirvos nenorės given- balių tarė:
gina.
sianeziais jaunikliais.
savefl kas metas tiek szimtu C2Ui pirmiau gyveno Norfolk, Vi»
pas
gerus
valkus,
kuriem
Drt‘
iip»Wi
miause
užveda
pas
save
tikra
ti; o piningas tau duona iki — Mati — josziu — jum
Ka namu vaktuoje,
visi paeina isz Suvalkų gub., jie pati
In kur tik pažvelgei ten ma
vas laimino dar gan ilgai.
■karėta
krikszczioniezka kultūra, kol milijonu kada patia kencze ar kas kitas praszau duot žine ant
smert duos.
Naktimis
nesivalkioja.
na — szovel
tomas triūsas, triūsas ir besirupradės rūpintis apie kitus žmo bada, varga del ko-gi nepasi- adreso:
mergaite
Paleista isz kalėjimo Jule,
— Žinomu kad duos ir ge
Kada in pora sueisyte,
pinimas ateitim. Net ir jautis
— Wieezpatie! — iszsiverkele ir neparejkalaoje valnispiemeDiii
Ant. Paniekas.
jau in kaima sugrįžt nenorėjo Ir vesti gyvenimą pradeeyte, nis.
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iszteket, privalo pirma iszmokt
paž;nstame
savo do juos su meile — pažinsta
darbus reikalingus del mote-1
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lumai paezios del viro ir moti Kiek taj tėvu patinsta savo nes tiktaj namie, kokejs ira
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Tokis iszauginimas vaiku
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stato sav stoną moterystes ko i.udinancziusius jame staczej uepažinsta Mažaj ira-gi tokiu
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no saldžiause. Po veseilei, ka galema tvirtinti, jog daugelis vajku, kurie vienokej-gi elgtu
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da pagivena koki laika, duk tėvu ne pažinsta duszios savo si ir apsiejtinetu kajp po akiu
vusios virams savo kaip Vieezrele pradeda ludet pas teve vajku, ne pažinsta jiu szalies gimditoju, tejp ir tada, kada
paeziui, nes viras ira galva pa
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pasilieka patis sau, tai ira ka
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287 Broadway Kampas Reade Ulicze
da mato ir žino, jog ne tėvas
valgit. o nemoka, — viras usz
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New York, N. Y
Kajp-gi ne daug gimditoju
va Bažn’cztos. (S. Pow. in
Kas reikalauna teisingo
tai sznairuoje; czion vela reike iszaugina savo vajkus tejp, ne motina ant jiu ne žiuri ne
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patarnavimo ir nori idant
darbines drapanas skalbt van jog stojesi vieni kitiems pne- mato ka jie daro, didesni-gi
Prilanki motere ira karūna
Jo reikalai likta greit,
denio paszapuot del nusiprau- telej*! Dauguveje, daug dides jiu dalis tada-gi kada jaueze
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atlikti tegal atsiszaaki in
simo sunku! Norėtu kas diena ne padeda atida arba pažinota savo vale, kada jauczesi vai
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nais
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gimditokendes valgit arba ežiu krarn- me žmoguje, negu locnuose
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ro.
titie cze vela viras juokėsi! Ka -iavo tėvuose. Ba jagu peržvelg jiszku, tada galema prigulėm
Bankini
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cze darit? Reike mamai pasi sime geraj, taj kiek-gi taj tė czej pažinoti kanogeriause bu
Narna
Moteriste ira priskirta prie
skunst. Mamule isz pradžios vu uždeda ant saves ta darba da kūdikio, tada galema su
Uždėta 1848m.
Sakramentu o kuriuos tai Sa
nevos duoda savo pamekini- ir paszvencze sav laika ant to prasti stengimus ir linkimus
Szimtas Tukatanoziu Dolerio ($100,000) yra maeu kaaoija Budėta In
kramentus pats Vieszpats IiHei moterėles! in Washingtona!
Pinigas siunozime in Kraja kao greioziaasei.
(rediszka kaso.
mus, bet gaila ijai kudikio ir idant vajkus savo gerej pa moraliszkus, tada galema paganiojas pastanavijo.
Pinigas visa kraszta iszmainome pagal karsti
kadaro? Mokina, tokia ma- žint? Per daug juos no to ata- matiti visas doribes ar nedoriAmerikoniszkos moterėles norėdamos parodyt savo galySenovės gadineje suvis ki
Pinigas priimama ant procento ir iszdoodame ant pareikalavimo,**
muže, idant virui daritu ant traukineje darbas, karezemos bes kūdikio, kada žiūrėsime bia ir spirdamosios ligybes drauge su vyrais balsavime, nutarė
Szipkortes parduodame ant geriausia Gaylaivia visa Linija in ir Lu
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Paszportas del keliaajenozia in Kraja pastorojame
kerezina žentui, jog czion fri gal suvis ir ne naudingi, ydant tvirtu, jog ne ira matomas no apėmimo prezidentystes Wilsono. Tasai bobiezkas pulkas isztuviu. Tankiause jaunikis ne
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentalifltktū Popom io
kontri ir moteres daug ženkli turėtu lajka nor trumpa ir no gimiditoju.
keliavo seredoi. Paveikslas perstato vada sufragistu Miss, jepaliudyima Konsalio.
pažinojo savo ateinantes drau
Kajp
blogas
ir
niekiszkas
na, ant galo skundže vira pas rą prie tokios nubostanezios ir
nerolas Jonės ir dalis pulko laike atsilsio. Studentai dydeeniu
Atjeszkojima Dalia atliekame kaoteisingiausiai,
ges givenime, tas pats ir mer
skvajeri ir sodina in kalėjimą ne linksmos su vajkajs zobo- ira tas papratimas gimditoju, universitetu taja diena ketina paleisti tukstanezius pelukiu ant
—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta
gina nepažinojo savo ateinan
Sabatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
iszraedami baisiauses priežas vos ir tokio užsiėmimo, kad jog pavėlina savo vaikams per tojo bobiszko vaisko ir visas priversti prie pabėgimo. Tikysi
čio viro. Tėvai ir turėjo ant
Užpraszome atlankiti mamie •asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
tis. Dukrele, kaipo ne iszno- isztirti ir pažinti būda kūdikio ciela diena ne būti namie o ant turėti taja diena daugeli “f uniu” o ir puikiu blauzdų.
jog pas mus visas minėtas reikalas greioziausei, teisingiausei, ir
galvos pasirūpint del savo sū
ulieziu tarp vajku, kuriose ran
kusio proto mielina, jog jau savo.
pigiausei galite atlikti.
nelio paezios o del saves mardasi tokiu kurie ira už pavietvela ira luoša no riezio raoteArtimesni prie vajku papras rinti nedoribes liga pradeda bu Isz Brooklyno siuvėju už duonos kąsni, stengiamės
czios ir tai dorai užaugintos,
ristes, pradeda vela atgrainet
pagerinti musu būvi. Iki sziol
tinaj ira motina: nuolatinėje tie moraliszkaj, kuom tejp la
bajmeje Dievo, darbu motestraiko.
stoną mergietes. Ir ka ant to
laikomės tvirtai ir laikysimės
storoneje apie vajkus supran bai greit užsipavietrina ir svejriszku iszmokinta, kaipo: ska
sakit? Isztikro, jagu toki tė
Ufituviah AGEMURAIRKONTO&ASBAmiS
tol,
kol musu spėkos tęsęs- At
ta ir patinsta geriau juos negu ki dorus vaikai, tuojaus pame Laike rubsiuviu
reles megst, juostas ir pakeles
straiko
vai, žinotu, o ir mergaite, kas
Asz esmia po kaucija Ohio valstijoje
siranda
terp
musu
visokiu
natėvas. Motina su vajkajs skire ta savo pujkes dorybes ir die- Brooklyne supertendeatas Ulaust, verpt, siut ir visa namine
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
tai ira stonas moteristes, tai tas
susipratimu,
nes
darbdaviai
savo loonam name vertes $12,000.00
ant instinkto paremtos jauslos vobajme. O kas tame kaltas? spa pasiezauke darbininku or
luoba. Jaunikaitis pažidavo
ne atsitiktu, jog viras del pa
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
ir supratimai, o vienok-gi, gimditojej kurie privalo temin ganizatorių M. Orende ir pa stengiasi terp musu nesutiki
savo ateinante drauge dienoje
greieziausiu laivu, Siunoziu piningas in
ežios turėtu rastis usz groteliu
kajp ne daug ira motinu tokiu ti ant sėbru ir draugu zobovos siūlė jam 500 dol., jeigu jie mus sėti, mus suvadžioti, silpvitezevones.
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
kalėjimo.
pas save nei vienos dienos, bet tuojaas
kurios geraj pažintu būda sa savo vajku, o ir tada kada tik parduos darbininkus. Bet or nyti musu jiegas. Samdo viso
Nežinojo priesz tai, kas tai
O kiek czion turime isz tos vo kūdikio ir jio linkimus,
kius valkatas ir veža juos auto iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amerikoapie mergas sukinėtis arba kad
persitikrins jog jiu kūdikis ne ganizatorius pasiulyma atmete mobiliuose in dirbtuves. Tie niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti
priežasties
tokiu
nelaimingu
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiaase. Ądret a vokite sziteip:
kajp mažaj irai tokiu [motinu priims apsiaubime tokiam pik ir darbininku susirinkime per
mergos szaipitusi priesz virus,
202 Troy St. Dayton, Ohio.
už tai sueja in pora sutaikoje poru!... Tam visam kalti tam kurios sektu ir tirinetu viso tu papratimu ir nedorybių, pa statė visa dalyka. Ulpas, ma valkatos] darbo dirbti nemoka A. J. KEYDOSZ1US,
ir meileje iki velibai senatvei sus tevelej, ka ne tiktai savo kius tobulavimus kūdikio kaj vėlinti sebraut su tokejs vaj tydamas, kad papirkti nesise nes gatvių kertese stovėdami,
giveno ir mokėjo savo vaike- dukreles in niekus pavereze, po kiniszkus tejpo ir dvasisz- kajs, tada tik gimditojej gales ka, laikraszcziuose pagarsino, iszmokti negalėjo, bet juos ga
lus užaugint doribeje. Jau bet ir del viru akie užrisza. kus — lajke zobovos ir mok pasakit jog vajkus savo pažins jog reikalauja darbininku. bendami, kapitalistai erzina
szendien tas Lietuvoje iszniko. Jau terp tokiu niekad gero gi- slo mokslajneje, visose jio vilte ta, o bus tvirtais, jog kūdikis Bet kad pagarsinimai nieko straikieriu minias, nori riauMergaites žąsis ganidamos, venimo ne buna, norint ir ka ee ir elgimuose, prie ko kudi jiu iszaugs kada ant žmogaus negelbėjo, tai foremanams pri- szes sukelti.
Darbdaviai in kitus miestus
daugiau žino ka priesz 40 me da in pora sueina, ba pagivena kis ira linkias.
naudingo del visuomenes, o ne -sake būtinai sujieszkoti darbi- darbo
koki
laika,
iszsižada
savo
viro
iezvežti negali, nes
tu suaugus motere žinojo; pir
Jago gimditojej ne sutinka ant iszmetiko
]
L./
L.l "J
kaip tai
labai ninku, arba, geriau sakant, priesz tai kitu miestu darbiniu
ir
vaiku,
o
eina
su
kokiu
bu

ma be ganidamos mergaites au
savo užsižiurejimuose ir supra tankej atsitinka kad vaikai traiklaužiu. Jeigu nepristatys
kai protestus
kelia; nenori
di pakelaites ir juostas, arba lium ant sausu giriu.
timuose apie kūdiki, tada bu stojesi nekenezemajs paniekin- etraiklaužiu ir pripažie unija,
New Yorko darba dirbti. Ta Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Now York gyvuoja Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA
Diretelekite ant apszviestn
skareles mezgi, szendien tokios
na labaj blogaj: dusze kūdikio tajs no visuomenes už piktus tai gazdino praezalinimu nuo
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios Ūksiu yra apsaugoti savo vientaučius
me yra didžiausia musu viltie.
mergaites nesidrovi drauge su ir dievobaimingu tėvu. Tieje svarstosi taj in viena szali taj darbus, o kalte tame vis augin darbo.
nuo visokių apgavikų ir gydyU juos tikrai geromis Ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
visokių ligų Ir kūno silpnybių.
piemenais kiaulele muszt, o te norint ir galėtu savo dukteres in kita nežino prie kurio glaus toju — tėvu ir apglaubeju ku 28 sausio d. in Juezkausko Jeigu tik ir toliau terp mus
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu iirado daugybę specljallBkų gyduolių,
lepint
ir
kaip
lelukee
laikit,
bus
vienybe,
be
jokios
abejo
gul kas dirsteli m girinikiszsutaisytų iš Šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
tie, ba gal ne supranta kas ira rie ne tiktai nuskandimo, kū darbininku susirinkimą darb
Tarpo kilų aptickos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
»
kue piemenine ir piemenes ka bet spire prie darbo ir ne duo geresniu ar tėvas ar motina ir diki, nes ir patis save. Ba ar davio Liebmaneon atėjo pasi nes mes straika laimėsime.
Del išvarymo soliterio.......... $3.00
da
sėdėt
ne
valandėlės.
Tūli
darbdaviai
jau
ateina
Kraujo
Valytojas
........................
$1.00
po girres da gano!....
ne žino tada už ka užstot, net gali būtie palajmintaja už toki teirauti, ant kokiu iezlygu ga
Gyvasties Balsamas........................7">c Del lytiškų ligų........ 50c. ir 81.00
pas darbininkus ir jiems siūlo
Tokiu tėvu duktere kada ant galo netenka ramsezio moNervij Stiprintojas.......... 50c ir $1.00 Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
Pirma mergaites daejusios
lima susitaikyti. Bet darbinin
iszauginima?
Vaistas nuo vidurit| .... 50c. ir $1.00 Nuo kojų prakaitavimo............ 25c
16 metu, nevale buvo rastis apsiviruoje, buna gera pati o raliszko ir turi pult, netenka Jago padare kūdiki nelai kai jo iezlygas atmete. Maty jau savo iszlygae, bet etraikie
Nuo kosulio........................ 25c. ir 50c Gydanti mostis........................... 50c
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. ir 50c Antiseptiškas muilas.................25c
ant veseilos ir kitokiu zobovu ir motina del vaiku. — Atsi tada ir pameta visokia atida mingu ant cielo givenimo kaip damas, kad nieko nepeez. už riai ju iezlygomis nepasigane.25o
Skilvinės proško® ........................ $1.00 Antiseptiška mostis........ .
dina.
Pigulkos del
i................... 25o Nuo dusulio................................ 50c
szendien.ko ne visos mergaites randa ir biznierių dukters slau prie gimditoju savo ir prisiriProškos
del
dantų
.....................25c
sukėlimą
riaueziu
JuszkausNuo
galvos
ska
'no
.................
25c
gali but spakajni ir nelaukti
Kapitalistai, matydami dar
Nuo kojų nuosi
... 10 c. ir 25c Nuo kosulio del vaikų............. 25o
su szlapiom panosėm nesidrovi kioje kampas no kampo, bet szima prie jiu ba pabūgęs užsi
už tai bajsios bausmes Dievo? kui ir foremonui Gvaizdikui bininku vienybe, mėgina pa
Nuo dantų gėlii,
........................ 10c Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25o
rastis ant radinu ir ant kriksz tokiu mažai randasi.
Nuo
peršalimo
......................
25c Nuo viduriavimo........................ 25o
daro pats savije ir givena no to
Kožni isz gimditoju ir ap eiule 200 dol., arba joigu pri pirkti labiau susipratusius dar
Plaukų stiprintoj
.... 25c. ir 50c Kraujo Stiprintojas.....................50c
Tegul tasai trumpas pamo Jajko Iccna vale loenu givenitinu. O-gi kas dedasi ant bliLinimentas
arba
>olloris
....
25c Gumbo Lašai.............. 50c ir $1.00
glaubeju privalo uždavinet kalbęs juos grižti darban.
Anatharynas plovimui..................25c Nuo plaukų žilimo.................... 50c
kiu, ant veselku, per atlaidus kinimas pro ausis paguodotu mu! Koki tamsu szeszeli ant sau klausimus. Ar pažinstu sa Foremanas apie toki pasiuly bininkus, Brooklyne bosas
Nuo kirmėlių.................................. ,25c Blakių Naikintojas.....................10c
vienos didesnes firmos, pasiga
Karpų Naikintojas................... 10c
skajtitoju “Saules” nueina ba cielos atejtes kūdiki meta tokie
ir grįžtant isz atlaidų!....
vo kūdiki? Koki jie ira isztik ma praneeze etraikieriams.
Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25o
vęs viena savo buvusi darbiniu
Priesz 40 metu ant veselku czion pasiduoda sveika rodą givenimas ir pasielgimas na
Taip pat U Lietuvos pargabentos visokios Lletaviškos gy dančios žolės, Saknįs ir 1.1., kokios
Laike straiko netrūksta vi
ro?Arne kitokejs kaip asz
tik yra žinomos Ir žmonių vartojamos.
ka, siūle net kelis ezimtus dojokio papiktinimo ne buvo; da kaip augint dukreles idant muose gimditoju!
sav perstatau? Kada iszpildi- sokiu atsitikimu: areeztavimai liariu už sukėlimą ma’szaties
Reikalaukite prisiuntirao Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.
jaunu ne matei, tiktai keturi Dievas ir svietas džiaugtųsi o
Kreipiantiemsiems per laiBk.is arba asmeniškai duodame tikrai sąžinlBkus ir teisingus
Jago vienok ir tada nevet, nejo prigulenczej savo privalu ir kankinimai straikieriu. Bet terp darbininku ir mėginimą
patarimus kiekvienoje ligoje.
virai ir tiek mergų, — mergos kitu kartu daugiau apie tai pa kada ratelije gimtinėm viesz- mu iszauginime kūdikio tada isz vieno darbininkai džiau juos vesti darban. Bet tas dar
Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA
stovėjo kampelije grineziose kalbėsime.
giasi: kad atsižymejes savo bininkas buvo isztikimas, už
patauje geriauses sutikimas ir jems savžine atsakis: Tejp!
kaip avis susiglaudia, virai
VINCAS J, DAUNORA^fa
Žiaurumu teisėjas staiga mirė. pinigus neparsidave, apie pana
supratimas vieni kitu kada
prie pecziaus prie paties uszNew Yorke, szapoj Benja ezu siūlymą praneeze straikiegimditojej dalinasi tarp saves Skaityk naujausio mokslo knygą
riams.
APTIEKORIUS
peczkio.
apie sveikatą ir ką reikia
min Co. bosai sumanė naudoprotingaj ir tejeingaj privalu229 Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.
daryti apsirgus.
Mes, straikieriai, tikimės,
Gimines ir kaiminai — virai
tiesi isz straiklaužiu. Pradėjo kad ir visuomene paduos mus
paeziuoti prie vieno stalo o
darba, bet nesiseke, nes matyt savo ranka, o tuom palaikys
DEPOSIT BANK
moteres prie kito, gere aluti
paimta menki siuvėjai. 30 siu ir sustiprins musu dvasa, musu ALL NATIONS
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—
savo darbo ir be arielkos ne
P. V- OBItCUNAS IR KOMPANTA
jiegas!
vėju per visa savaite padirbo
Cor. 12-th. & Carson 8t., 8.S. Pittsburg, Pa.
apsiėjo, bet girtu ne buvo o ne
Preso? komitetas:
vos 200 žiuponu. Bosas, ma
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
plovonems vietos ne buvo.
Jos. Lapinskas,
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
tydamas, kad su straiklaužiais
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
Szendien-gi jaunieje užėmė
V. Sibunauskas,
nedaug gali pelnyti, juos pramuose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.
vietas senesniu; — tieje sede
szalino isz dirbtuves. StraikV. Vichert.
Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4
už staleje kožnas su savo mer
laužiai kreipėsi in unija, neva
Procentą. Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes ant
iszreikezdami norą jon prigu
ga, o tevelei prie paskutinio
visu goriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir v< •
/MX ft w lėti, bet ir ežia nieko nepelne.
stalo.
SZITOJ KNYGOJ ••DAKTARAS” netik
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaos
pamokina
kaip
ir
kur
nuo
visokių
ligų
gerai
Presos
Komitetas:
Natarijauszio
užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
Sunkus tai ira atminimas;
iSsigydyti, bet telp-pat labai gražiai, kaip tik
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanezius
J. Czežis,
ras tSvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų
apie senovės ir tebirius,laikus
apsisaugoti.
flu tiesomis Russijos.
V. Sibunauskas,
KNYGOJ ••DAKTARAS” labai daug ap
Aszaros nenorint spaudžes isz
raBo apio vyrų ir motorų lytišku gyvenimų ir
V. Vichert,
aiSklai, atvirai telp i&destinčja, jog kitose
akiu.
b?OROROC?OROROROCtORO«OB?OROROROROROROHOKORORO«OROKORORO
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
J.
Lapinskas.
o
i
Paliksime Lietuva ir taji at
rasti. ŠiU knyga kiekvienam vyrui ir moto
re! labai reikalinga turėt!, kad žinoti kaip ir
minti apie senovės lietuviu bu
II.
%
kųdaryti, seniems ir jamnioms ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskį negalima apra
Mes,
da o dirstelekime in Lietuvius
Brooklyno ir New
233-235 W. CENTRE STšyti, bet tik perskaičius knygų atrasite.
SZITA KNYGA iliustruota puikiais mok- Yorko rubsiuviai,
kuriu yra
MAHANOY CITY, PA.
Amerikoj.
o
sllSkais paveikslais ir apie žmogaus kunosu—O—
ar
200,000 su virszum, susideda
Ne galime sakit, jog visi tė
budavojl.nų, su visokiomis paslaptybėmis.
o Notariuszas,DidžiauseLitr—' <ezka
Apie MEILES DALYKUS ‘DakUras’
tf
me
isz
visokiu
tautu
o
tame
vai ka turi dukteris ira nepro
o
nemažai ra ik).
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu
.Moraliszka Kabala.
V ir Siuntimo Piningu in visas dalis
YPATINGAI serganti, nusilpnSję, sukliu
o
lietuviu yra suvirszum 300
tingais. Saugok Dieve! Bet
Katra iszdeda žmogaus ateiti
rę, pasiguding por jaunystės klaidas ir vargi
K svieto, greieziause ir pigiause.
nami visokiomis kaip paprastomis Šviežiomis tukstaneziu. (Argi?
O
Preke — lOo,
Juk tai
didesne dalis ira tokiu tėvu,
i Visi tie kurie per mys siuntė apie tai geria z:no IszduodaDostovierne
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
o del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti
Del Drau^yscziu
vienu lietuviu butu daugiau
mis, Bitoje knygoje atrasite tikrų rodų.
ka ne žino kaip patis gi vena ir
K
JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
...Tikriausia Burykla...
O
pristatau puikes^zarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t.
kaip savo vaikelius ipacz dukK Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu, Piningas irt.t., raszykite
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy negu isz viso yra straikuojan
' Sudėjo Cigonka isz Egipto
O
tojaus, arba vartosi lickarstas, reikia perskai
■
ežiu. New Yorko ir Brookly
RUBINĄ SULVA.
teres augino. Pas mus Lietu
pas mane o aplaikysite teisirga atsakymas.
tyt knygų''DakUras”, nes didelės daugybės
O
Perdėjo ant Lietuviszko D.T. B
C
žmonių, kurio tik perskaitė Bitų knygų iSsl- ne turbut iež visa lietuviu ne
voje, mergina, da ne pabaigius
otaolaotaolaotiolaoiaoMoMoiaoiaoiacoMoMolaoi
gydč.
Preke — lOo
TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės bus daugiau kaip deszimta tos
16 metu, ne gali teket už viro
iiduoU, Ui kiekvienas jų apturės visai dova
skaitlines dalis. Red). Mes
nai, kuris tik atsiųs koletų sumpų už prlsiun
O czion brangus Dieve! vos
...Tikriaušes Kabalas...
tirnų.
Alba atidengimas paslapcziu ateities
REIKALAUK dar Šiandien, išker kreipiamės prie jueu su praszy
pabaigė 14 metu, ne moka iszpant Bitų apgarsinimų ir adre8uok teip:
—su pagialba Kaziru—
MAHANOY CITY, PA.
mu jeigu patemysite kur nore
virt valgit, padarit duona suPagal Garsingiauai Chaldiszka
' ’ CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $800,000. •
The
PHILADELPHIA
M.
CLINIC,
Persibzku,
Graikisvku, Aiabiazku ir
New Yorko firmų darba, prataisit prairusi drabuži, o tegul
Cigoniszku Burtininku.
’’
Suv. V alsL Randas turi musu'banke sudėtu piningu.
«
1117
Walnut
St
Philadelphia,
Pa.
neezti straiko komitetui antraviras pakalbina, tai ne bijokit
Preke — 10o,
TEMYKIT, VYRAI IRMO’I
Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu, Procentą pridedatn
t
szu: J. K. Matijoszaitis, 101—
RY SI Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvel
su tuom moka labai apsieiti.
•’
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuoie, nepaisant
į
kūmų ir reikalauji gero specialisto pagelbos.
Prisiuskite 25o. vertes Stempu
Mrs. Despard angliszka sufragiste.
103
Grand
et.,
Brooklyn.
Tiek to, tegul teka už viro
••
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jog
J
kad trumpam laike būtumei ifgydytu, tai atslo gausite visas tris Knygutes
Aaukie prie ProfesionallBko Dakuro, Ph M. ||Draugai ir drauges! szelp*
*
turėtumėt
reikalą
sn
musu
banka,
nepaisant
ar
mažas
ar
didelis.
«
Vadas angliszku sufragistu, kuri su savo draugėms pada Klinikos, apraėant savo ligų llotuvlSkoj kalboj
ba kaip priežodis sako: “Ne
per paczta.
Atsilankantiems ašablškal ofiso valandos
Kaeztus nusiuntimo mes apmokame.
kite mus, kiek galėdami musu
reike gailėtis anksti kėlus ir re namažai bledes, iszkuldama langus kruomuose, uždegdama
.. HARRISON BALL, Prezidentas.
9-ad. ryte lig 8 popiet. •
yra iltos kasdien:
W. D. Boczkowski-Co.
U F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
Subatomis 9 lig 12-ad. I
szitoj
kovoj.
Sustiprinkite
mu

jaunai užtekėjus.” Labai gra gromatu dėtu kės ir sukialdavo daugeli ergeliu ut ka daugeli
Nuo 10 ii ryto iki 4 p p. Nedėl. nuo 10 iki 3,

Luomas moterystes.

(ft

Jos. Ritkitau
SigvJ’tai

no brolis Viltu Gtag3
įvaiki gnb., Minėta^'
inles gmiio, Unitas
9 m. kaip menke W
senumo kaip priimki
išdeda ii Brocilrata

m km jis pato ir kuktai
loot iii! ant įdres.
Juo Godis.
raoh Ule ffilkuJte*
10 sarogerei Alinai^
i peiu iu Ku» gJ-l

1 piv.. Pajares rota. f*
tine ut adreso,
G. Srnkmtr
. - 2d -Bot

Geras apgineju
idlia: — Kam
aej bu gavimi
iltininku: - Man [»»'
jog turiu Kurini*
nejn.

Nežino
- O, Antanuk,
uiiegoreliiek nimokejei!
,ut»nu: — Nt i®’-1
:-kau, tai nieko ***-_

"DaKtaras"

W. RYNKEWICZIUS "

SKAITYK!

iUNION NATIONALBANK:

in, bet ir mergele norinti greit kartu bnvo patalpinta kalėjime.

o Utar. ir P*u. vakare nuo 0 iki a.

šu jiegaa, nes mes kovojame

520-522 W.Soult Al; Mahanoy CU,,P«.

; W. £L KOHLER, Kasteriąs.

IOo.

10c.

lOo.
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i6o.

4. RANKVEDIS ANGELSKOS KALBOS, prakti
škas budiszsiin k.nimu1 angelskos
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DIME SAVING ACCOUNT
Fay t th; i rd-r

d

10c. ■
10c.

6

10c.

When h s Card sh w FIFTY Dep«»«ii8
b*r n Hpec'f ed
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10c.

p. JT. GUINAN, Treas.
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Merchants Banking Trust Company
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p

p

p
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B.S.YANKAUS
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154 Nassau Street
Npw York. N.V

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm 4 Mam St*.
aVININKAJ-

IK

Ply month. Pt

KABKlkANTAf

•arsiu Lietuviszku-LenkiszkuViltu

V

...DIREKTORIAI...
i >. M .Grabam, Prezidentą*
W. Kynkiewictia
J. HnmRby.

Sziomis dienomis muso ta utį et'
B Ragažinskas pargabeno visokį1
gėrimą, Aro**rik<>niRzko ir lmpnrtn«
Galima gaut visokia Arielka,. Vyo'D,
A rak o. KimrJio UiDioįrL •
1 H>pgi skamba n c«i« Alau> ir } • r»
Daokyte dabar ord^r • bn» un
oHRtatyta ia BamuR

(.L. Adam Virė-Prezidentą*
A 1'aniazewiezia
L. Bekert.

jOi
buk

L.P Guinan. Kanilerm-

M Gavnla.
W. J. Mile*

din

Merchants Banking Trust Co.
M«HANOV

CITY,

P'
Toi

PA.

ir pi
dydi

tekt

Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas
Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus
arba permainom pecziu.
Be baim s galite pirkti musu Keystone Pecziu
Geriausias peczius uz tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.
S virszum 3,(*0U tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

Peczei

Sziuomi laik daug girdima
Kiekvienas Lietuviszkas bzmnankz*
teipgi privalo užlaikyti visada motu
S4-5K X. Malti xi
vis apie kriaucziu ypatingai
puikias Lietu visikas Gyduoles savo
bztoruose ant pardavimo, kad amst
Muh»n«.. <<»
New Yorko straikas. Buna
tautieczei reikalaudami galėtu nuapirkti
ir
oereikalautu iaiduou
prakalbos ir rodos tarp kriau
piningus dovanai kokiems nors apn
cziu ir kitu darbininku, ren
vikams tose apielinkese. Sziorninii
raszykite pareikalaudami mus gydao
Mahanoy City, Shenandoah,
kama del straikieriu aukos;
les, nes geras uždarbis; parduokite
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS
Mt.Carmel,
Landlord.
musu
tyras Lietu visikas Gyduole*
girdima kad aukauja drau
kurias mes gvarantuojame.
gystes ir kliubai. Vasario 6
■4GRAB0RIUS4*
Egiuteru No. 1...............
26c
Žim gus Su Piningais Banke
Egiutero No. 2................................... 60c
diena ant Laisves Kliubo su
Zmijecznik.............. 25c., 50c. ir $1.00.
gali juoktis ant bėdos ir vargo.
sirinkimo paaukauta isz Kliu
Gumbo Laszai...................
36c
Meszkos Mostis................................. 26c
Sudėti piningai banke yra apsauga
bo kasos New Yorko straikiel'rejanka........... ................................ 26c
prieszais beda, o tripgi da atnesza
Linimeutas vaikams ...
riams 25 dol. Visi susirinkuprocentą.
Mes mokame giara
bryduoles nuo Kosulio..
procentą ant sudėtu piningu musu
Liepiu Baisumas
sie pritarė kad aukaut iszski.25c
Anty-Lakson del vaiku
banke
Pradek czedyt szendien.
rent viena kostomierska kriau
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių.-26c.
Atidek
doleri
ar
du
ant
nedėlios.
nuo
Kirmėlių
del
suaugusio
36c
Laidoja Kūnus Numirusiu. Pasamdo
cziu kuris buvo tam aukaviVanduo nuo Akio........................ 26<
Suma teip priaugs kad stebesisi.
Riginus ir Vežimus del Pasivažm-jimo
U gniatraūkis...................................... 26c
Krausto Daigtus ir t. t.
Vinka atlieka ka
mui prieszingas, bet visi ne
Skilvio Laužai........................... ......26r
n< g. riause ir puikiause. Su virsz minėtus
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
paklausė.
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame
Kruvinosios................................... 76c
užganėdintais.
Priesz Užgavėnės tai baigėsi
Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.
520 W.Centre St., Mahanoy City, Pa
oyd. del nemaJimo Pilvo............. 50c
mesajiedo balei ir veseilios.
vilkeliai apstabdymui Galvos
BE PEILO - BE OPERACIJOS
skaudėjimo..................................... 10c
Baliuje su Lioterija naudai
BE PATROTIJIMO LAIKO.
Szaukia Pagialbos.
Laszai nuo Dantų....................... 10c
szelpimo Emigrantu, Sąjungą
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Naujas Žem'n's Tavoras
Daugybe Malianojaus žino
Kojų.....................................
25c.
Asz kožna diena gaunu paliudijimus
surinko apie 150 dol. Tai-gi
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c
niu szaukia pagialbos
nog
iszgydytu,
ka
porodo
kad
beVaistas nuo Papauto.....................16c
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
žiūrint but viskas gerai, bet
.$1.26
abejones mano būdas gydimo Ruptu
Gyd. nuo Grippo.......
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
.. 50<
Plauku apsaugotojas..
kaip girdėt duodasi, tai in tar- Jiu skaitlio kas kart mažinasi. ros ira viena*inis spasabosd-1 iszgydi
Muilas
dėl
Plauku....
Žmonių inkstai tankei szaukia pa*
...10c.
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
mo ligos. ManoCHEMIC-ELECTKO
— Pas Refaviczia galima pa tos Sąjungos insivele koki gelbos. Szitai gromata parodo ka Spasabas
Milteliai nuo Kepenų.................... 36c
del Szlebes ant Rudens.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
del gydymo Rupturos yra
KoZes Balsamas................................ 25c
pirkti $16 vertes overkoti už nesusipratimai kad draugystes viena motete sako apie Doan’s Pi- dar placziai žinomas kaipo geriausias
Kinder Balsamas............................. 26c
Andaroku, Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie
įsobriaus Laužai.............................. 50c
$9, overkotai vertes $10 už $6 ir Kliubais sako daugiaus Są gulkos del Inkstu. Mrs. Wm. Horey spasabas del gydimo Rupturos ir
krikszto. pas mus gausite geriause pirkti.
Szvelnintojas..................................... 36c
ypatoe
kurie
kentėjo
su
taja
liga
dar
isz
Hillso
Feezes
sako:
“
Doans
Kid*
Gatavu
Szliubiniu
Szlebu
Visokiu
žeminiu
Kotu
del
moterių
ir
mergaieziu.
Kraujo valytojas.......................... $2.00
Neužmirszkite vietos 138 W. jungą neremsia.
gal rasti pagpalba.
Nerandasi
servu Ramintojas........... . ......... $1.00
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus gerinus pirkti negu
Vasari 3 diena buvo balius ney” pigulkos praszalino skausmą jokio namino iszgalbejimoper paczta
Lgzema arba (Mos uždegimas
Centre 8t.
( <jį o))
kitur.
mano peozuose ir kitus netvarkomus arba per nesziojimo diržio.
pas Vaikus........................... . .11.24
Ta visi
draugystes Lietuvos Dukterų.
Pleisteris (Kasztavolo).................. 26r
Aki
Pa? ilur dirba Lietuvaite*
kurie buvo priežastim nesveiku inks žino.
— Ponas Piuszas Macziokas
Iszradimas mano spažčbo Del Visokiu
P
L
Oh
’
'
V*
Cerie
r
Str
Hamada
Plaukams............ .... %?*-.
Nors buvo oras ne gražus, bet tu. Asz tikrai mistinu kad nesiran gydimo ant visados visokiu sztamo
Gyd. nuo skaudėjimo Ausine........26c
del daugybe pažinstamas saluGyduoles
nuo Kiemens........ -.........60c
draugyste gryno pelno laimėjo da geresnios gyduoles už Doan’s Įtapto ros yra tai didžiausias iezradi’
11
K/ pr prrv C iv
Pasilinksminimu
Vengriuzkas Taisytojas Usu». . 15c
ninkas isz pirmo vordo pasida
mas lig szitam laikui* Kožnas vyras
apie 80 dol. Balius nusidavė Kidney Pills.
.nkstu Vaistas................. 25c. ir $1.00.
Reikalaujate
GERU
Gėrimu.
motere ar vaikas gal but iszgyditas
vė save už kandidata ant miesAkines Dulkeles............ .. .................. 25c
grąžei tik dvi diedienee susi Ant pardavimo visuose ąptiekose be senoviszku budu baisos operacijos Pirkite nog savo Tautieczio
<ryd nuo uždegimo Dantų arba
tiszko Burgiso. Kaip duodasi
abelnai skausmo ir skarbutis $1.26
50o.
baksukas.
Nepamirszkite
varda
asz
iszgydu
be
operacijos,
be
peilo,
kuris
teisingai
jus
užganedis.
pyko stiprei už ka joms paGyd. nuo Parku ir Niežu......... $2.00.
girdėt tai p. Macziokas gal
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- be patrotijimo laiko. Atsilaukykite Atsiųskite adresa o gausite
> asipirkiit- eai
k~*t«>
Gyd. nuo Dedervines................... $2.00
czioms yra ne gražumas.
Dr.
Jonas C. Miller
Batelio
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00
Milburn Co. Buifalo, N. Y. parda arba raszykite o gausite knygute kataloga dykai.
lengvai likti iszrinktas jaigu
(L1ETUV1SZKAS DAKTARAS)
Lietuviezkoj saleje ant Rich vejai del Suv. Valstijų.
apie gydimo Rupturos.
NORKEVICZIAUS NO. t
visi lietuviai už jin balsuos.
Atsiusiute 2c. stempa.
Fr. Strawinskas
mond vadinamoj Lithuanian
Geriausia Arielka Visa
WILKINSONO NAME
Ponas Macziokas da tikrai ne
M i esuTik $1 už Bateli
Kampas Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.
1807
Carson St.,
Pittsburg, Pa.
Music Hali Petrauskas laike Tik už 81.25 per 4o dienu. DR. ALEX. O’MALLEY
Teipgi
czi»
gausite
ir
visokį
žino ant kokio tikieto pasi
kitu gėrimu. Ateikyte dabs
koncertą, viskas nusisekė ge Biblija — tai yra visas szventas
Lietuviszkas Agentas
PRIIMA
(
P01uI?E
priesz laika, duokite sa*
duos, bet greicziausia ar tik ne
raeztus seno ir naujo testamento,, 158 So. Washington St.,
rai.
orderi o bus jums pristat*
LIGONIUS
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
ant socialiszko.
Wilkes-Barre,
Pa.
Ignas B'czkunas Sekretorius lietuviszka kalba paraszytas ir isz Kur Lietuviszkai ir Lenkiukai susikalbama
naujo peržiuretas (lotyniszkoms rai
DELL TELEPHONA8
170
kuop. S. L. A. “Tevyneje dėmis) Berline 1908 m., pusi, 848 ir ir rasir&stoma.
— Lietuvei, kurie priguli
prie Rymo Kataliku lietuviez- No. 5-tam raszydamas apie 279, viso 1127.
<08 Witt Uihinot ***
kos Szv. Juozapo parapijos A. a. Jurgi Bieliauską padare Aplaikiau isz Europos labai daug
turėjo susirinkimą Boczkaus- klaida sakydamas kad J. Bie knygų, bet del stokes vietos nėra Sudekite bile kokios
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
Užsiraszykite ant 1913in.
lin’ju in ir isz Lietuvos. Siunczia
ku svetainėje seredos vakara, liauskas pardavės saliuna, nu kur su talpinti. Todėl pasiryžau isz- numerius nog 1 lig 9
i\auja& ISZTadimaS
—:Gt-riausi:—
SERGANCZOMS MOTERIMS!
parduoti
Biblija
po
$1-25
nors
ji
Piningus
in
visae
dalis
svieto,
greitai,
ratukuose,
kad
skai

Juoku, Kritikos, Muzikos ir
Aprasziiua siunczia dykai
kuris pagal tebyri padėjimą, sipirko buczerne ir ten jam kasztuoja $3.< 0 Už taip pigia kaina, tant iez visu
SESUTE:
pigiai ir teisingai.
Dailės Paveiksluota Laikraszti
A»-z e«mu moter’a, Kaip galima apsaugoti no liga ir pats
gana malszei užsilaikė už ka nesiseke. J. Bieliauskas jokia bus parduoda tiktai per trumpa lai puso iezeitu
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
žinau kiek moteris turi iszsigydyti be daktaro visokias ligas
buczerne
nepirko,
jisai
nusi

savo
gymines
ar
pažinstamas
tai
rapriguli dėka p. Prezidentui.
is'.kcnteti. Jaikju kenti
ka, vėliaus gi bus brangesne. Malo ligei 20 ir tad»
Plauką puolimą ir užsiauginima.
hzykit-» pas mane kadangi dabar turi
•mo baltųjų ant d'apaEina kas menesis; 16 puslapiu,
Likos nutarta, ydant visi tieje, pirko alaus bonkutese ir sznap- nek’t pasitkubint nusipirkti Adre mums prisius
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas
labai pigias prekes S/ipkorczio ir
ni i. nupiiol mo aiba
ir
bus
gera
su
v
raželiais.
ati uk nio n otes esi i eir kitas panauzias ligas.
(gį .o;)
galima dar pirkti Szipkortes už labai
kurie geidže būti Rimo Kata so nemenka skloda, o ne bu- suoki:
sudėta
tad»
v>-i-inga, tori kai smin
i Metams Ilk $'.00
nužemintas prekes.
Raszant prisiu
K. J. Intas,
gas ir ne nat ral szk s Gyduoles nuo Dantų,g«-riau«*io8,20c.
gausite czeki
likai kad pasiraezytu ir laiky czernia.
PREKE < Pusei metu 60 Centu
skite už 2c. stempa o gausite greita
Mes
periodus, re matika ar kitokios ligas
Pa Nuo Kornu užtrinu tik l<’o.
In tarpa sąnariu draugystes P. O. Box 1724, New York, N. Y. vertes $15 ku
tųsi prie motynos Bažnycziosmegit, mano nvm-ni gydymąsi, kuriuo isz- turime apie puse milijono laiszku su
į Vienas no. 10 Centu
atsakima.
ris yra geras
Migydysi
pati
namie,
ir
v.sai
pigiai.
Tuojaus
padekavonem a nuo žmonių visokia
Pinigams ir laiszkams siusti adresas:
Kalbėjo, tame tyksle vietinis didžiausios Philadelphijos OiAnt pardavimo.
ra-zyk, apraszydama savu skausmus gausi
del nupirkimo musu auksinus 15metu Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant
‘tTADkA”
p. o. box los
Valg- mu tavoru ir Buczerne.
žinia. Indek 2c. ina-ke atšaki noj.
prabaszczius ir kun. Slabinas gerdo insiskverbusi giltine,
gvarantytus
ziegorelius
(vyriszka
ar
i
lawbkack, mass.
Puikus selunas geroi vietoi
adreso pas Specialistus:
moteriszka)
Mes
teipgi
prisiusime
Fr.
Petraitis
Clymer,
Pa.
MRS.A.S.H0N
sol
MU
ino
.
nugriovė
per
meta
apie
9
są

kuris gerai iszaiszkino parapi
ant kampo Washington ir Car kataloge isz katro galima iszrinkti
nius veikalus, bet terp kitko narius ir vis ne senus žmones. bon ulieziu, biznis gerai eina ziegoreli, lencugeli ir kompapa Szita
R’dwav & So. 84h. Brooltln.N.
inmaisze nereikalingai ir lai- Draugyste turi sąnariu apie intaisytos visos vigados, par oferta tik ant trumpo laiko t< del
olithania tate
ank
raszykite tuojaus ir prisiuskite už 2c
kraszti, (kuningeli kaityk ta 380.
siduos pigiai isz priežasties ne marke ant szito adreso:
Corner 22-nd. A Carson Streets S. S. FittsLurgh, Pa. ‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istori-tka Knyga
Priesz užgavėnes apsiženijo:
me viena isz savo konfratru o
HOME CREDIT CO.
sveikatos o nėra kam prižiūrėt
Vienintele Lietuvkzka Banta po prieži' ra Valdžios. Priimam pinigo g suezedinimu, palytinti daug isz Lietuviu praeitos
ne laikraszti). Szeip susirinki Kazimieras Aluzas su naszle namus jagu kas nori tegul ra- 502 E. 16 St, Dept, 24. New York
pradedant nuo $1.00 ir daugiau^. Mokame 4 procentą už t-udetus pas mus pinigus, gyvenimo, spausdinta priesz 2U metu
mas buvo pasekmingas tik ke Dambrauskiene, Stasys Wa- szo arba atvažuoja’ asabiszkai
pribkaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu liniju ir periausiu laivu bu 780puslapiu, preke:
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. L-zdirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai
li prieszininkai nedžentelmo siukonis su Ema Astramskiu- pasižiūrėt.
Apszvieta, apdaryta $1.25.
reikaluose ju-u, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos viisz paminėtu adresu.
191 °}) 26m. SENAS LAIKRASZTIS
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo
niszkai apsiėjo. Dieve duok te. Stasys Paulauskis apsiže
Mrs. M. Grakauskas
Gaunama pirkt tik pas:
Gaibus Tautecziai:
ydant su laiku viskas apsimal nijo su Elze Marcinkevicziute. 302 Washington & Carbon str
Laikau už garbe praneszti jums,
1SZEFNA LAS SEREDA
BROOKLYN,N. Y.
Daktaras
Petruska
rusinąs
su
T.
AstramsKi,
943 S. 2nd. St,, Phils. Pi.
kad jau aiz nesu daugiau ne lucnmku ne virsz n nkn, ne
ežytu.
Freeland Pa. “VIENYBE LIETUVNINKU”
darbiniku ‘’All Nations lankoje ant 12-tos. gatves’
Berta Žaldariute lietuvaite.
ir kad dabar atidariau ofira mano nai>j<*i vietoi
formato, 12 puslapiu, talpina
— Visi žmones kalba apie Daktaras Ignotas Stankus nu Vakarais uždirbti po $3 didelio
Jaigu kada busite
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
Kampas 22 nd. & Carson Streets
Refaviczio dideli pigu parda- sipirko savo locna narna ant
(10 bloku nuo man > buv> sios senus vietos)
naujausios žinias isz visos pasau
PHILADELPHIA, PA.
Pare jas isz darbo drukavok nus,
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo
vima ir jiu sztoras kas diena geriausios ulyczios mieste 1210
Tai užeikite in
Reikaluosia me džiu kreiptis prie savo seno pažistamo po
t i kietus, plakatus knygiales ir ir paezios LIETUOS savo korespon
J^IETUVISZKA
OTELI
tokiu adresopilnas koHtumeriu, Ten gausi So. Broad St. Senas Kapsas.
dentu
VIENYBE
LIETUVNINKU
t.t. nusipirk maža spaustuvete pirkti $14 vertes siutą ar
buvo visa pirmeiviszku organizacijų
Povilas V. Obiccunas, 22-nd. & Carson Sts; S S.Pittsburgh.Pa.
— Juozas Tomsszkeviczius lia turiu keletą nuo 48 iki organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
JUOZAS okinskaF
overkoti už $7 48. Neužmirsz- gyvenantys po No. 1223 N.
(LOCNININKAS)
$100.00 literoms raszant del Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
kite vietos 138 W. Centre St. 10-tos netikėdamas bankams
kaip
iszeina.
isz
tos
priežastie
iszleiRUSISZKA
—
AMERIKONIŠKA
—
LINIJA.
atsakymo 20 marke laiszke dome dideli žingeidu “Jubilejini Asz užlaikau C Jumbijos GrafofoTen busite sveitingai priimti. Gausite
-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREICZ1AUSI GARLAI\A1—
_______________ (91 °;) paslėpė $800 bleszineje, ku indek.
Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.
pavalgyti ir galima pernakvoti.
■
Numeri” kurie liks tik istoriszku nūs su Lietuviszkom dainom, kurias
PUIKI GARLAIVAI: ČZAR - KURSK - RUSSIA
iszgieda
labai
garsei
ir
aiszkei.
Ant
atminimu nes pirmas da Lietuviszku
la Rotterdama 8 Dienas. Ir> Libawa 11 Dienu. I Garlalval lezelB j Blrn a - 17, Vasario (Feb)
ria laike užrakinus stalcziuje
G.
A.
Baronas
SHENANDOAH, PA.
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant abieju pu-iu yra po kitokia dainelia,
iii*
r^:1*
ps
y
Kad sugrįžo nuo darbo ana
Box 125
>60
Pirma Klasa
>70
Į Apie daugiaus dasižinosite pas muso agentus arba
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, rekordai yra padariti gana druezei
Dr. IG. STANKUS
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas
A. E. JOHNSON & CO., (General Passenger Agts.) 27 Broadway, New York, N.Y.
— Juozas Patuszka ir Juo diena rado stalcziu atpleszta
kaipo
DOVANA.
McKees Rocks Pa.
Lietuviškas gydytoju, gydo visokias llg&s
rekordas prekiuoja tik 75o.
▼yru, moterų, valku ir d iro operacijas.
zas Pavlauckas likos areszta- o piningai dingia. Su aszaroVIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA Jaigu ne turi mano kataloga tai
OFISO VALANDOS:
Iš
ryto nuo 9 Iki 11, nuo 2 iki 4 po plot
Ant
pardavimo.
voti už iszneszima su dinami mis apsakė apie savo nelaime
Metams - - - $2.00. prisiusk už 2c. pacztinia markia o Vakacijos ir Szvent-dieninei (Holiday) Klobai.
Ir nuo 7 iki 8 vak. Nedaliomis nuo 9 Iki
Puikus didelis salonas ant Pusei Metu - - $1.00. apturėsi didelipuika kataloga kuriatu narna Vinco Ramanaucko palicijei, kuriai pasisekė suym
11 Ir nuo 1 iki 3 po pietų.
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų,
1210 So. Broad st.,
ant Oak uliczios. Vėliaus ti tūla vaikiuką nužiūrėta už East Centre St. Mahanoy, Ci Užrubežin - - - $3.00. Skripku, Triubu ir daugybia kitokia
O ER praszima daugybe musu prieteliu ir kostuPhiladelphia, Pa.
ty, Pa. Nepriguli prie bravoro £3?” Užairaszyti galima visada **^2 muzikaliszka instrumentu. Istoriszku
* meriu, First National banka pastanavijo uždėti
Patuszka pripažino pas skva- vagysta piningu.
ir Malda knygių kokiu tik randasi
Kas
nori
gaut
tik
*
Jubilejini
Numeri
’
galima
pirkti
tavora
nog
bile
i
keletą
Vakacijos
ir
Szventa-dieniniu
(Holiday)
jeri buk Pavlauckas buvo ta
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi. Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru
kokio bravoro. Parsiduos ne
klobu. Szitie klobai prasidės 20 Sausio. Iszli- £jIETUVISZKAsj-< OICCBAEIHAS
me kaltas. Bet abudu likos
gromatu raszimui su puikeuseis ap -|
Paprasta numeri peržiureiimui
skaitiniais
ir
dainomis
su
drukuotais
P
marga.
gos
tinkamos visiems. Ateikite in Banka o bus
brangiai ba locnininkas pirko
nugabenti in Pottsvilles kalė
aiunoziame dovanai, raszik toi.
aplink konvertais, tuzinas 25o. penki
viskas
iszaiszkinta Mes žinome kad prisidėsite M. VARZ1NSKAS
Užsiraszant
“
Vienybe
Lietuvninku
”
Mano
pati
mane
pamėtė,
saluna
su
namais
Lozerne
pa

jimą. Priežastis teip neiszuž $1.
Sztornikams, agentams ir
kada iszgirsite muso plana. Yra tai lengvas 205 E. Centre St., Mahauoy City.
reikia siųst prenumerata (Moneyfiedliorems parduodu visokius tavorus
mintingo pasielgimo buvo, in- todėl praneezu visiems kad viete ir nori kagreieziause in Order
ar Registruotu laiszku pinigai)
abai pigei. Reikalaukitia visokio ta- būdas suezedint piningo del vakacijos ii- iszvažiavimo vasaros Buikei it pigei nutraukė visokee
eimilejimas Pavlaucko in Ra asz nebusiu atsakantis už kasz- tenaia iszsikraustit, biznis ge ant vardo leidėjo azitaom adresą
Fotografijas. Padaro didelue Foto
voro tikra Lietuvi o gaasitia teisingus laike. Apie daugiaus dasižinosite
grafijas iaz mažių ir indeda in reituua.
rai eina randa neperbrangi.
manaucko 17 metu duktere, tus per jia padarytus.
pas tavorus, adresas:
Indoda Fotografijas in Špilkas,
Vincas Kritchin
Atsiszaukite in “Saules" ofisą.
kuri Juozuką atmete o tėvas
Kompasu ir t.t. Puikai nutraukineja
Poit-Karoziu. Parduoda BainaairM
(»I °l)
120124 Grand St. Brwtya.M.l.
užmėtė jin nuo bordo.
MAHANOY CITY, PA.
71

— Szendien bus mokestys
visu Lehigh Valles kasikiu.
— Prova kun. Dargio su
prieszininkais atsibus 21-ma
ežio menesio.
— Gavene, apsimalszykit ir
palaukyte ėja ant visokiu
linksmybių.
— Vaiku siuteliai ir overkotai už beveik puse prekes
pas Refaviczia 138 W. Centre
St.
( gi o))
— Jonas Žalis likos sužeis
tas per puolanczes anglis Tun
nel Ridge kasiklosia.
— Morea ir New Boston
kasiklos mokes ryto.
— Stasis Plopis likos baisei
apkultas per Juoza Szukszta
už ka likos nugabentas in
Pottsvillee kalėjimą.

v

A d r-sa vokite:

lOo

Ant pardavimo.

o
O

B. KAGAZlA$hA.*

2. K1SZEN1N1S ŽODYNĖLIS, Lietuviizkai*Anflitakos ir Angliizkai-Lietuviizkos Kalbu, su
rinkti visi reikalingiausi žodžiai, paran
kus nesziotis kiszenuje, audimo apdaru,
pusi. 151 - 50c.
Tas pats, grabuose
skaros apdaruose
- . . . . 75c.

Namai ant vienos familijos
kalbos, pagal Ollendoria, H^rvey ir
kitus, parasze J. Laukis, ketvirto spau
ant loto 38 per 150 pėdu dydimo, 310 puslapiu - $1.25.
dumo, po No. 27 Bėach ulyTas pats drutu audimo apdaru - $1.50.
czios Girardville, Pa. tuojaus 5. ŽODYNAS, Lietuviszkai-Anglisxkos ir Angliizlui-Lietuviszkoi kalbu,
parasze A. Lalis
užpakalije lietuviu kuningo
Dv ejose daline gyažuose ir tviruo e
klebonijos. Atsiszaukite pas:
apdar 'ose.
Puslapiu I dalis turi 439,
II dalis 835, viso 1274 pus. - $6.00.
Ui oi)
Wm. Paulauckaa,
ĮJįS^Steluojant knygas, kartu
Box 411
Girardville. Pa.
reikia prisiųsti ir pinigus, prisiuntimo leszas asz apmoku.
Reikalinga mainieriu
—ADRESAS—
Minksztuju anglių kasikiose Naujos kasiklos, darbo invales, ežia jau randasi lietuviu
ir lenku. Naujas ozistas mieste 812-814 W. 33rd. St., Chicago, 111.
lis. Vyrai su szeiminom gal
laikyti karves, vyeztas ir t. t
Raszykite arba važuokite po
adresu.
(gi op)
VYRU - MOTERIŲ - VAIKU
Ralston Coal Co,
Ralston, Pa IR JOS ISZGYDIMAS

p

'

Philadelphia, Pa,

p

10c.

p :

1. ANGELSKOS KALBOS VADOVĖLIS, šutai ee
J. Laukis, pus. 94.
.... 25 c.

3. KAIP RASZYTI LA1SZKUS, Lietuviškoje ir
Angliškoje kalbose, sutaisė J. Laukis,
labai paranki ir kiekvienam reikalinga
knyga, 293 puslapiu, stora knyga 75c.
Ta pati drūtais audimo apdarais - $1.

10c.

10c.

p

•O|)l

Žinios Vietines.

Viktoras. Lapinską601 M YlHiini.o) » • •
MhIimissst < 11 % *

ATTORNEY, COUNSELLOR AND I

ADVOCATE OF UNITED >TATE8 |
COURTS.

10c.

Co

1

RYNKEWICZIA

233-23S W. CENTRE UUCZE
MAHANOY CITY.

Sn godon.

Baltrus S. Yankaus į

G e riaušes ir didžiausias samu
p1 n nyo iszlaimeja provose už pižeidimą kasiklo-*e fabrikuose, gėlažinkt-luo-e. la vose ir t.t. Iszlaiūbji
10c. provas kurios kiti advokatai atsako u
R<>da duodu dykai.
10c. at neta.

6
O

O

Ateikyte peržiureti Tavora o ir patis
galesites persitikrinti kaip pigiai galesite
viską pirkti.

Labai lengvu ir pigiu budu gali
pate iszmokti Angelskai gerai kalbėti
ir raszyti, su pagelba geru Rankveožiu ir Žodynu kuruos pas mane
galima gauti, szuos:

Jeigu ne, tai dabar laikai mokintii!

Laivakorozia ant geriausia Laiva
m Lietuva ir atgal. Teipgi eianoziu
piningus až žemiaase preke ir greita'
ne vienos dienos nelaikau pas
svetima piningu paskirtu siuntimai,
viskas dirbusi teisingai nes esmių p<
kaaoije, taigi meldžia visu Lietuvi,
atsilankitie arba atsiezauktie
laiszka sa minėtais reikalai*

1

TIK PER 15 DIENIU!!!

Ant Pardavimo.
Duonkepe apgyventoje vie
toje per lietuvius Phdadelphijoje, parsiduos pigei isz prie
žasties ligos. Išnaudoja 30
baczku miltu per nedela. Par
siduos drauge ir namai ar be
namu. Du arklei, du vežimai.
Atsiszaukite pas.
('9T °l)
L. Vojciechowicz.
2631 E. Madison St.
Philadelphia, Pa.

AR KALBI ANGELSKAI???

Lietuviszka Agentūra

LIETUV1SZKAS ADVOKATAS

—o—
Szitas tikietas yra duodamas del prigulineziu prie Series D. Deszimtukiniu suezedinimu. Galima dėti po 10c. ir daugiaus teip ka p jumis geriause iszpuola. Kada tikietas buna iszpidintas tada duodame kita tikieta ir
Bankava Knygute.
-°' I

dant padaryti vietos del nauju
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pastanavijome iszparduoti visa tavora musu
sztore už labai nužemintas prekes.
Szitas tavoras susideda isz Vyru ir
Vaiku visokiu Siutu, Apredimu ir t.t.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu
Apredimu, tai dar tuntą proga pirkti už
labai pigia preke o ir galesite suczedinti
pininga ant kožno pirkino. Pasiskubinkite
ba szitas pigus pardavimas teeis

SUCZEDINIMO KLOBAS.

i

TIK PER 15 DIENU!
Y

Ant pardavimo.
Trijų piontru biznavas ir
gyvenimo namas. Geriausia
vieta del buezernes ar grosersztoro. Galima pertaisyt narna
del daugelio szeiminu. Atsi
szaukite po No. 138 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa
Locnininkas nori pamesti biz
ni už tai parduos už neperbangia preke
(gi oi)

Too"'

- 'DIDELIS PARDAVIMAS

Parsiduoda Namai.
Vietoj kur dar daugiause
MaHanojaus Lietuviai yra ap
sigyvenę. Tuojaus arti Bažnyczios, Mokslaines, Bcczkaucku sales ir t. t. Namai kurie
parsiduoda randasi po No 513
W. Mahanoy St. ir 510-512
W. Pine St. Apie dauginus
dasižinosite “Saules” ofise ir
pas.
( j u)
Ch. Parmley.
238 W. Center St.
Mahanoy City, Pa.

W. TRASKAUCKAS
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Lietuvei ir vėl naujenal!
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