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Metas XXVI

Steite Georgia, kuri turi tris
Girdime kad “Draugo” re
Szeszuoliai.
Prie tokiu aplinkybių, su
Kupczista lavonais.
milijonus gyventoju, buna pa daktoris kun. Kaupas sergans,
laiku gal visi senesni darbiniu
(Vilniaus gub. ir apskr.) 6
Tryestas, Austrije. — Ant
pildyta daugiau žudineeziu ne iezvaževes gydytis, in Milwau
kai, taps isz cukernes iszkrapsz
stac’jos Portannova arti Peri, diena Rugpiuczio ežia buvo
Vargezas Taftas pradeda kaip Anglijoj, kuriuoje randa kee, Wie. pastabu laikraszNedoras tėvas.
tyti.
likos užteminta kėlės ekrynes valscziaus sueigia, kuri pasibai
džiūt; matyt geriau būti prezi si 50,000,000 gyventoju.
tij “Drauge” daugiaus nebu Pakracza, Vengrai.— Kai- prieiunstas isz Turyno ant ku ge 12 vai. nakezia. Dauguma
Isz didžiausio Lokomotyvu
Kiek svaigalu sugeriama pabriko Philadelphijoj Balvydentu Suv. Steitu ne kaip pro
sią kol nesugryž relaktoris.
muotis Siero Ivankevicz, pas riu radosi paraezas: “Daigtai sugrižo namo, o kiti užėjo pas
visoje Rusijoje.
fesorium universitete.
Tam žmogui kun. Kaupui lėpė po skrynia kelis szimtus del moksliszkp tirynejimo ir Berku. Czia jiems begeriant
no teipgi nemažai darbininku
1913
metu Birželio menesi paliaidžia ir dauguma darbo
“Kova” su “Laisve” užgau muset ligele toji neatsitrauks koronu bumaszkuosia, aplan zc ologiszku.” — O kad isz kas pasakė, kad vieno žmo
* Kanias^ .City tūla motere darni i.ietuvoe sveczius, šukele ik jis gyvas, o tai užtaise anais kytus už parduota karve. Jo- skrynių davėsi jaust smarve gaus vežime rato nesą. Kar- Rusijoje, kur stipriuosius gėri vietų tusztinasi. Sakoma kad
permaine savo kudyki ant sze- gana platu skandala.
metais jo tikras draugas už ; o mažas sūnelis, atsisėdo prie lavonu, likos atydarytos ir ra cziamninkams iezejus pažiūrė mus pati vyriausybe pardavi nėra orderiu, todėl ir darbiniu
sziu visztu ir gaidį. Yra tai
Laikraezcziuose kuo tolyn, griaudamas ant kun. K. gele skrynios ir netikėtai užtiko do josią dalie žmogiszko kūno. ti, pasirodė, kad ir kito nėra: nėja, invairiu svaigalu jos par ku didelia dali paliaidžia szanaujės ir akyvas būdas pradė tuo vis eina protestai daugyn žini pecziu. Apgailystant reik, bumaszkas ir siausdamas su Likos apie tai praneszta pali- pirmagalinio ir pasturgalinio. duota 8,701,391 kibiras, 1,453- lin.
jimo “visztu fartnos.”
priesz laikraszczius “Kova” ir kad sveikas diktas vyras, per joms viena perplesze. Tėvas cijei Turyne kuri tuojaus pra Visur iszjeszkojus ir niekur 162 kib. daugiau, nekaip ta
Kriaucziu darbai teipat su
“Laisve,” nore randasi užpro- kito paezelusi būda turi ne tai užtemimas, teip perpyko, dėjo slieetva ir daejo prie to, neradus, vežimo savininkas pati menesi 1912 m , o nuo silpnėjo, nes kaip jie patis saParižiuje sudže iždave pa testuojaneziu isz puses “Ko sveikatos naezta neszt, skaus pagriebė kirvi ir vienu moste ; og du tarnai anatomiszko uni pastate pas vežimą sargyba — sziu metu sausio 1 d. ligi lie ko-esas tai permainymas dar
liepimą, jog daktarai yra pri vos” bei “Laisves” kad kai mus kenst.
lėjimu nukirto kudykiui gal versiteto, jau nuo ylgo laiko du žmogų ir pažadėjo pastaty pos men. pradžios 49,504,352 bo.
versti gydint savo uoezvei už kur neingalioti ant protestu
Priesz dabar buvusius bal
va. Sukruvinta galva nusiri vogė lavonus ir pardavinėjo ti du buteliu degtines. Sar kib., arba 5,511,906 kibirais
dyka. Dabartės nuo laiko tojo raezasi vardan draugyseziu,
to prie kojų motynos, kuri ta in austnjolini universitetą ir gybai neilgai prisiėjo tusz- daugiau, nekaip tuo paežiu savimus, prie užsiregistravimo,
laiku 1912 metais. Tuo svai kiekvieno citizeno buvo klaus
paliepimo uoszves labai prade tas negelbsti, nes aiszkiai ma
me laike maude kudykeli ke isz to turėjo giara pelną.
cziom laukti: tuoj isz kitos
galu pardavinėjimu tam tikru ta kokios partijos kas laikosi.
toma kad nevieada galima
liu menesiu senumo. Pažinus
kareziamos
atėjo
keli
vyrai
ir
Seni
užlieknivyriausybes instaigu iszversta Szitoki klausinėjimai dauguma
Meilus
kuningužis.
vieezai užgauti sau nepa
galvele savo sūnelio tuojaus
eme laužyti vežimą. Sargams
Atejnanti utarninka prasi tinkamas ypatas. “Draugas”
St. Charles, III. — Pattons apmirė. Pakol vela atėjo prie Rymas. — Daugeli grin suszokus, atėjusieji vyrai juos pinigais: 1913 metais birželio užinteresavo, ir isztikro yra
dės sejmas lietuviszku lai- buvo ir “Saule” pribrukes prie metoduzkos parapijos ir nuo
delių kurias buvo apgyventos
menesi — 74,444,665 rubliai, tai klausinėjimai juokingi.
pajėgu, kudykis prigėrė, Tė
gerokai apdaužė ir nuėjo sau.
krasztininku mieste Shenan “Kovos” su “Laisve” buk senei žinomas kaipo giaras
kaip rodos per piemenis priesz
vas likos aresztavotas.
Rytojaus diena ratai surasta 12,573,481 rubliu daugiau ne Jeigu žmogus pasakyt turi
uždėjimą Rymo, 753 priesz
doah — diena 7, 8, ir 9. Sze- “Saule” gundžiusi nieko L:e- evangelistas, likos pripažintu
gu 1912 m. ta pati menesi; prie kokios partijos laikosi.
vieno ūkininko baloje.
Žydiszka slaptybe
užgymima Christuso, likos
nadorio Lietuvei privalo teip
nuo sziu metu sausio men.
tuvon neduot, nes czion sau kaltu per bažnytini suda už
25 d. Rugsėjo prasidėjo
Geda jums visiems!
atydengta.
atkastos laike kasimo arti Farženklivus sveczius priymt su lietuviai nieko neturi o reiktu vedima nemoraliszko gyveni
pradžios ligi liepos men. 1 d. prie airieziu szv. Pilipo mokaLwawas. — Tūlas rabinas mu ir Palatino. Nekurtuos
garbe ir iezkelme.
gauta isz to pardavinėjimo laines ant Mojamensing avė.
V eisij ai.
turėt
narnos
prieglaudoe. mo ir gyvenimo su paezia savo
czionais iždave del savo sėbru, grinczeles randas geram pade (Seinų apskr.). Daugelis 423,745,882 rubliu, arba 46,konfratro.
Sudas
atėmė
jam
ulyczines lioterijos ir linksmu
“Saule” su “Kova” ir “Lais
paliepimus kaip turi pasielgti rme.
Tam stebuklingam Czikage
musu jaunimo, ypacz Radzvi- 902,513 rublais daugiau, ne mai ir vakarais trauksis ik 30
ve” bendro nieko neturi, o ka kuningysta isz metodiszkoi baž su knkszczioniaisir kaip .priesz
viskas atsitinka. Sztai ana d’eloniu sodžiaus, gali pasigirti kaip tuo paežiu 1912 metu dienos vakaro.
Baisus szturmas — 14
pasakė, tai teisingai pasakė. nyczios ant visados iszmete.
juos kariauti.
na pabėgo “milinti porele”
visokiomis
nedorybėmis: gir laiku.
pražuvo
30
sužeido
Ulyczia gana plati lempoms
“Draugos tegul pasako — ka Milijonicris—vargszas.
“Brolei” kalba tasai rabi
Nortonas Manskis ir Piaksyda
Apie blaivybe raszoma ir apkarstyta, duoda gera szvieCerbere, Francuzije. — Bai tuokliauja, vagia kaimynu
lietuviai Amerikoj abelnai sa San Francisco, Cal. — Ed- nas, deviniolika szimtmecziu
Joseph. Danesze apie tai palivo turi? Gal bažnycziae, bet wardas McDonald yra naujau kariauna žydai apimti svietą sus szturmas su lietum 'praėjo medžius, dobilus, surius ir kit kalbama vis dažniau —svaiga sa, o jau tu laimėjimo loszimu
licije kur po 6 valandų atrado
tai gyva pekla visokio sztamo.
tos nore lietuviu užprakaitau- siu sztamu milijonierių kuris kuris yra prižadėtas Abraho- pro czionais Keturioleka ypa ką. Pusberniai ir piemenai lu geriama vis daugiau.
pabėgėlius. “Jis” turi 6 metus
Surankioja dovanas mažmoJomarkas ant gyvojo
tais pinigais iszbudavotae, tai turėdamas milijonus kente ba mui; bet križius prislėgė žydus tų likos užmusztos o 30 sužeis seka bernu pėdomis. Yra
o “jieje’’ turi 5 metus senumo.
daug negražaus pasielgimo
ti per griuvanezius namus.
žiezkas kitas superka ir iezstatavoro.
jos yra airieziu. Czion faktai da. Tasai žmogus, da ne senas, prie žemes.
Nėr ka, gana anksti pradėjo.
Daugelis miesteliu likos už merginu.
ant faktu tai taeynes vyskupu gyveno vargingai, vienam isz
Varszava.— N e senei pribu to ant publikiszkos humbug
Iszsklaidyti po visus skly
lietais.
Pasažierinis trūkis tu
vo in czionais kelioleka kup- lioterijos kad isz 40 deszimtuLaikraszczei isz Anglijos airieziu su lietuviais po teismus vargingiausiu namu, kur ana pus svieto, žydai visur buvo
Iszeiviu isznaudojimas
cziu ant vedimo jomarko su ku vienam sukime rato, iszlaidanesza buk amerikoniszka už bažnyczias kurias lietuviai nakti pavojingai apsirgo. Ka persekiotais. O kad yre- isz- rėjo sustot tuneli Banyuls“Vienybe” gavo isz Kauno gyvųjų tavoru. Joju vieta mi mažmoži vienas deezimtuSur-Mer.
etate
gauna
net
bažnytinius
mesa tenais yra pigesne kaip
da pusgyvi nuveže in ligonbu- sisklaide po visa svietą, per tai
gubernatoriaus
praneszima,
czionais. Isz to galima dasi- prakeikimus vien už tai, kad ti, rado jojo kiszeniuosia vos parodo, jog svietas priguli prie — Madrid, Iszpanije. — kad Lyvu gubernatoriaus in randasi prie geležkelio W. W. kas arba nikelis. Per keletą
Visosia dalysią Iszpamjos lie
Rokicinu ir Bobu. In tenais adynu toje vietoj darosi toks
prasti, jcg amerikoniszki “pa- sako mus o ne jus liatnyczia. penkis centus. Užsiūta pamu- ju.
... .*•sakymu uždaryta Rygoje meb- tai suvažineje agentai kas die jomarkas, kliksmae, mažu ir
tus
padare
milžiniezkas
bledes:
Teisybe,
turi
savo
visuomekeriai” savo tautirczius apgauszale surdoto rado “szeru” 37
Užgriebsime visa svietą,
liruotieji kambariai iszeiviams
dineje visokiais budais. Jau niszka narna tik maža saujele kompanijų kuriu verte iszne- ydant krikszczionis pasiliktu užliejo ukes, geležkelins ir na namuose No 24 ir kad tyrinė na In laika trijų d enu tieje dideliu susigrūdimas kaip kad
laikas ydant randas in tai insi- t. y. organizacija Susivienyji- sze ant $1,370,000, kuriuos ge muso nevalninkais, o . kada mus o vanduo nunesze daugeli jama visa virtine agentu. To szetonai paėmė su savim 26 pas Snvalkiecziue per szv. Ona
mergynas nuo 14 lig 20 metu Alvite, o Raseiniszkius Szidlamae L. A. teipgi kai kur mies rai jam apsimokėjo. Daugiau svietas bus muso rankosia, ta tiltu. Miestelis Valencije likos
kisztu.
liau praneszime raszoma: Gar senumo. Daugiaure prikalbi noje. Tuketancziai tomis dieno
tuos tik turi savo sales bei sa apie taji vargsza—milijonieri da krikszczioniszki darbinin visas užlietas. Upes Noya ir
sieji emigrantu agentai, begau na gerai suaugusias mergynas mis inplaukio ten pelno, kaip
Lobregat pakylo 25 pėdas.
Atsiminkyt motynos, jago vus kliubue, bet ir tuos per di daktarai ne dažinojo.
kai iszgaus isz jos dydesni pel
dydami iszduodamus jiems pro už kurias gauna nuo 15 lig sako viskas eina naudai szv.
pavėlinate savo dukrelėms di vargą sukurta, o abelno sa
ną del žydu.
centus nuo paimto isz lengva 1000 rubliu už “eztuki”.
Milžiniszka
draugavę
Pilypo parapijos mokelaines
vaikszczioti ant szokiu lig gai vo lietuviai neturi ik sziol nie
tikiu žmonių užmokesnio už
Washington, D. C. — Ame Turime kanecz naikinti ti
kur vaikuczius airieziu mokina
džiu, tai galite tyketis pasi ko nors tam labui guli SusiVienas
isz
tokiu
szetonu
gy

kėjimą, kuningus persekioti ir
vežimą in svetimus krasztus venantis Lodziuje pardavė už miniszkos.
dauginimo szeimynos....
vienyjime keletas tukstaneziu rikoniszka Darbininkiszka Fe- apjuodinet o isz mokslainiu
Derlius Vilniaus gub. garlaiviais draugijos “Riurik”, 1250 rubliu sesere savo paPhiladelphijoj Pietinei dalij
euaukauta, tai ir tos aukos ap deracije (American Federation praszalint katekizma. Tokiu
Tula organize ei je suside marintos guli ir laukia susi of Labor) turi savo draugu ve- budu bažnyczia pasiliks ubage Sziemet vidutinis, nepaisant be jokios sąžines pavelija sau czios.
miesto kas met karta lietuviszto, kad lietus ir ledai pridarė apgaudinėti savo klijentus
Pirmutinia partije tojo ne kae jaunimas padaro savo vadanti isz “dydeliu moralistu” pratimo czion gyvenaneziu lie je 2,079,597 sąnariu.
ir paniekinta, o turtai josios nuostoliu vaistu ežiu žemese pieszdami jiems viliojanezius
Jago
galima
butu
isztyrinet
kalto
tavoro likos iezvežta in karuszkas, teip buvo ir szi me
innesze praszima in minister! tuviu.
kiek in jaja priguli Lietuviu, gausis in rankas žydu. Žydai už 30,640 rub. ir dvarininku paveikslus gyvenimo Ameriko Brazilije. Hamburge lauke ta.
paczto Wat-hingtone, ydant už
viską
turi
užgriebt
po
savo
žemese — už 240,245 rub; je: tenai, esą, reikia tik nuesitai butu gana akyvu.
draustu siuntinėt Biblije per
Jaunimas pasiprasze Laisves
valdžia kaip tai: advokatyete, dviejuose Lydos apskričzio piauti, kad radus darba su už 50 mergynu kur drauge iszkeVėliausiai
atkeliavusioje
paczta, nes toji kninga yra ne
Kliubo kad ealeje but pavely
dinstus suduosia o daugiause valeeziuose ledai iszmusze be mokesniu beveik po 20 dole liaus in Konstantinopoliu.
Hetelije Petrkove likos
tinkama siunst per paczta del lietuviai. Per sziu metu birže Trumpi Telegramai. apimti daktarysta, nes per dak
riu per diena. Bet to maža: aresztavotu vienas isz tuju ta daryt vakaruszkae, mat
veik visus javus.
to, kad joje randasi daug bjau lio men. atkeliavo lietuviu
kliubae duoda be užmokeetarysta gausimės in turtingiau§ Nantes, Francuzije. — ses szeimynas krikszczioniu o
Kauno gubernatorius. patsai mokesnis už vežimą, pris kupė siu, Henrykis Helberas czio. Kliubae davė sale su isz
riu žodžiu ir yra nemoraliez- Amerikon 5 tukst. 807 žmo
kaitant
ir
maista
nuo
dienos
kuris pribuvo isz Ameriko ir
ka. Kaip nuveiks apie tai mi- nes, o iszkeliavo per ta pati Marcelus Rfdureau, 15 metu daugiause turime kisztis in
Nubaudė Tryszkiu kleb.
eziuksztu nebūt
atvykimo in Ryga, rokuoja- turėjo užstatyt 5 tukstanezius liga, kad
nisteris paczto, tai da nežine. menesi isz Amerikos 839 žmo senumo nužudė kirviu 7 ypa- laikraszczius, nes laikraszczei kun Remeiki 800 rub. už
ekandulu, taigi 13 dienos va
nes. Per ta menesi lietuviu tas kaime Basbriage-Eu-Lan- gali meluot ir teisybia panie “slapta mokyklėlė”, mokyto mas labai brangiai — nuo Ry rubliu.
kare apie 20 suvirez vaikinu,
gos iki New-Jorkui 120 ir
Žydas nuo amžių žydu bu skaitlius Amerikoje pasidau dreau. Susibarė su savo darb kinti. Tegul krikszczionis ja Mantvilaite — 25 rub, prisir tiek merginaicziu susirinkę
daugiau rubliu. Už toki mo
vo, žydu pasiliks norints jin gino 4 tukst. 468 žmonėmis. daviu ir už tai atkerszino.
laike savo vakaruszkas paezopasilieka tamsybėje o mes ap- tova Popova — 3 dienomis kesti ir be jokio tarpininkavi Philadelphia, Pa,
ne tik kas diena kriksztytu — Pasirodo, kad birželio men.
§ New York. — Dvi ypatos imsyme apezvieta ir mokslą.
areszto, uredninka visai isz vie
kant, padainuojant, paeieznemo prisimetusių geradariu
ir kas diena sziuruotum szepe- atkeliavo Amerikon lietuviu likos užmusztos o kelioleka su Krikszczioniszkas mergaites tos iszmete.
kant ir t. t. Lietuva’cziu dau
Czionai
po
c
ikernes
Szpre
kiekvienas gali nuvažiuoti in
czeis — aliejais teptum — jisai daugiau, negu gegužio men., žeistos per szturma. Uliczias galime iezbjaurint o per apsigiaus buvo czion gimusiu, bet
Vilniuskel
darbininku
etraiko,
tapo
Amerika, ir tai daug greieziau,
vis atsiduos cibuleis ir czesna- 2 tukst. 908 žmonėmis.
užliejo, stritkarei kaip kur tu paeziavima su joms galime
1 Sausio 1913 m. turėjo negu su agentūros pagialba: visi seni darbininkai darban isz kur jos galėjo iszmokt dai
ku. Ar tai Leiba ar Leizeris
5 tukst. 307 žmones per vie rėjo sustoti. Bledes milžinisz- jiaises perverst ant muso tikė 287,320 gyventoju, kuriu tar
nuot lietuviszkas daineles, tai
nereikia sėdėti Rygoje po me primti, darbininkai pristojo
su balakom ir c:calais ir suky- na tik menesi! Tai nuostabus koB.
jimo o tas prigialbes mums pe 148,724 vyrai ir 138,496 nesi ir ilgiau, kaip tai atsitik darban, apie organizacija ku patyrt neteko, jos nore be bal
tais peisais — ar surdote ir su dalykas.
su sutaikymo, trioszke sau ir
prie praszalinimo bažnytiniu moteris
davo jau su szios draugijos kli rion susirasze t. y. ap:e I
pirsztinaitem — ar jisai lan Neįleista birželio men. 47
gana. Visa tvarka vede patis
Trupinėliai.
szliubu o užvedimas civiliszku
jintais. Surinkę žinias, mes W. W. visai užmirszo, in ka
Parausiai.’
kosi in sinagoga ar ne — ar žmones, o nuo liepos men. pra
vaikinai ir vakaruszkos buvo
sa
dokles
mokėt
veik
visi
szliubu.
(Paežerių valtcz, Pilviszkiu insitikinome, kad iszvažiuoti
jisai bus dydeliu patrijotu ar džios (pradžia imigracijos me — Ant viso skritulio žemes
geroje tvarkoje praleistos.
paliovė.
Apie
szi
ju
apsileidi

Nuduokime
jog
esame
so

ne — tegul agitavoje kiek nori tu), t. y. per visus imigr. me ira 300 vulkanu, iszmetinejen cialistais, ydant krikezczionisz- parap ). Sziame kaime Rug- in Amerika isz czia gal ir su mą suprantama kad bosai greit Jaunimas vakaruezkose sumėtė
ežiu isz saves isztirpusia la kus darbininkus pakurstinet piuezio 26 d. pas ūkininką daug mažesne suma, iszleidžiakad jam net guzikai truktu tus neileista 216 žmones.
dažinojo, ir dabar seniausius kankintoms auka apie $7.00
prie revoliucijos ir naikinimo Juozą Aleksa arkline maszina ma tam tikslu', ]yg kokiam darbininkus vis po keletą
nuo kamzoles nuo patrijotizPer isztisus imigracijos me va ir durnus.
Laukema czion isz Lietuvos
bekuliant, patsai szeimininkas. malonumui, o czionai žmones
mo, tai vis jame sėdi žydiszka tus, t. y. nuo liepos 1 d. 1912 — Porto R'co pastaramjam vieszpatyecziu.
ezvieziu
Dr. Basanavicziaus ir
krapezto
lauk,
o
tie
tylėdami
važiuoja
uždarbiautu
ir
pini

duezia ir gana.
iki birželio 30 d. 1913 m., laikia praturtėjo ant 850 nau Tokiu budu galėsime gojus bevarydamas arklius, nupuolė
Martino
Yczo.
Jie czionai lan
sau.
darbus
turi
apleist
tik
da
pakuretinet, kada atsitaikins nuo “rosvelkio”, kurio ez'anga gus kelionei kartais gauna la
Amerikon atkeliavo 25 tukst. ju moksląviecziu.
kysis
5
Spalio
pietinėj dalij
simislydami,
kad
tai
yra
pra
prie to proga ir dasiegsime sugriebus nudraskė nuo jo vi bai sunkiai. Patraukima at
Scc’jalistu net keletas isz- 529 žmones, o tuo-pat laiku — Najorke give na su vir- muso
miesto,
o
6
Spalio
dalij R’chszalinami
deliai
etraiko.
tyksla
greicziaus.
sakomybėn
vietiniu
emigraci

sus rubus ir gerokai ji pritryne.
kelevo su savo misijoms tarp iszkeliavo 4 tukst. 619 žmones; szum 950 tukstaneziu židu.
Taigi aiszki rykszte deliaito mond. Priėmimui svreziu ko
Tokie tai žydiezkas pavojus Ant rytojaus jisai mirė ir 30 jos “veikėju” gal nuo szirdies
—
Aprikas
turi
abelnai
12
Amerikoj gyvenaneziu lietu tat sziuo imigracijos metu
kad nebūnant susiriezuseie su mitetai nuo draugyseziu yra
mums grasina ir tokius tai tu
viu platint nauja sočijalistiez- Amerikoje pasidaugino lietu tukstaneziu miliu geležkelio. rime prieteliue žydiszkuosia d. Rugp. iszkilmingai palaido pasveikinti, dėlto kad galima darbo organizacijomis, lengvai iszrinkti. Ar daug czion gaus
tiketies,
jog
susekamieji
isznau
gauna darbininkai nuo bosu
ka fdiozofija.
viu 20 tukst. 910 žmonių. Per — Ant siciliszku salų su daktaruosia, advokatus, ured- tas Pilviszkiu kapinėse.— Am
žina atilsi duok jam, Vieszpa- dojimai visame pilnume bus bausmes, ir atsispirt neturi evecziai Vilniaus Namui pini
1912 imigracijos metus (liepos naudoja kas mets 700 tonus ninkus ir kupezius. Teip, tie!
go nežinia.
Senas Kapsas
iszaiszkinti tardymo valdžios ir ginklą visiszkai.
Balkanuose Bulgarija vidu- 1 d. 1911 m. iki birželio 30 žolinu ir žiedu ant iezdirbimo szelpkime ir ejkime pas juo Ūkininkai, bukite atsarges
sius,
jago
geidžeme
pasilikt
visi kaltininkai apturės “palei Bosai žinodami darba žmonių
tiniszkai kaimynai apkarpen, d. 1912 m.) Amerikoje pasi įvairiopų peifumu (kvepalu). vargszaie ir nevalninkais o ant ni su maszinomis!..
Ant pardavimo.
savo daibus”.
silpnybes, kaip nori teip pada
—
Ant
kranto
jureB
prie
daugino
lietuviu
14
tukst.
78
dar vėl kyla ten nerimastie ir
Puikus
salunas Juozo Mocgalo
ir
dusze
patrotint.
ro; ir kodėl tie vargo ir skur
Gelvonis.
peiliu gelendinimas pjaut jau žmones. Taigi sziuo imig. me Prairie du Chien, žvejotojai
kaiezio
po
No. 330 W. Maha
Aut
pardavimo
Penki Amerikonai gavosi (Vilniaus gub. ir apskr.).
do skruzdeles teip ilgai in sa
na žmonija, naikint žmonių tu lietuviu skaitlius Ameriko rado dideli žemeziuga vertes
noy, Avė. Mahanoy City, Pa.
vo
likimą
neinžiuri?..
Kampinis
namas
po
No.
in
nelaisve.
Gelvoniu
dvare
žmogus
veže
pakilo augszcziau, negu 1911 $10,000.
turtus.
Tokiuose darbuose sunkiuo Apgyventas vien Lietuviais,
— Paeažierinis
vagonas Hankow, Kinai. — Penki rugius isz lauko. Bevažiuo 1101 ir 1103 E Pine St. ir 11Japonai su Chinais kedentis —12 imig. metu, 6 tukst. 832
Lenkais ir t. t. Yra tai gera
Amerike padirbt kasztuoja amerikoniszki ir keturi norve- jant “susinaravino” arklys. 00 ir 1102 E Water St. Maha- se dirba vien lietuviai, lenkai
rengėsi ir, Europos didės vieez- žmonėm. Szie imig. metai sa
proga katram isz Lietuviu ap
ir
rusinai,
anglikai
vien
jei
tik
noy
City,
Pa.
Lotas
25
per
125
giszki misijonieriai gavosi in Kadangi muszimas nieko ne
patystes savo peilius gelensda- vo skaitlium užima treczia vie 14, 400 doleriu.
imti szita puikia vieta. Apie
— Didžiausia ant pasaulės nelaisve kiniszku razbaininku padėjo, tai žmogus uždege sau pėdu didumo. Viekas geram ar lengva darbiai randasi, na
ta,
būtent:
1907
m.
—
25
mos rengėsi prie riezo žmoni
daugiaus
dasižinokite pas
dirbtuve moliniu pipkeliu, kurie užklupo ant miesto ja sziaudii ir eme arkli svilinti. padėjime. Ateiszaukite pas. tai su akivais viekas lengva
jos. Mat civilizacijos laikai tukst. 884 žmones, 1910 m. —
Juozą
Mockaiti,
veikt
nors
su
didžiausio
atei

Carl
Brandan.
kasztuojencziu Iff, randasi Teaoygango ir visa apipleeze. Sudege vežimas ir arklys, o
liepia žmonija iszskerst, nes 22 tukst. 714 žm. ir 1913 m.—
330
W.
Mahanoy,
Avė.
vio
skriauda.
PaleidinejaJJdel
žmogus
grižo
namo
tiktai
su
('£8
31
W.
Pine
St.
Jago
greitaineiezsipirke,
tai
Amerike, mieste Pomplin City,
20 tukst. 910 žmonių.
per daug jau yra svieto.
(
j
D
Mahanoy
City, Pa.
Mahanoy City, Pa. stokos orderiu cukraus.
botagu.
juosius nužudins.
Va.

KAS GIRDĖT?

Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.

ISZ VISU SZAL1U.

ISZ AMERIKOS.

AkivosZiniosiszLietuvos.

Praėjo trys meneeei nuo ats'
go prie savo apekuno Povilo,
Kariauna už savo luosybia.
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVAKORCZIU SKYRUS—
kuris buvo naszlya ir bevaikis radimo Szimono, pasibaigė ta
P. v. 0B1ECUNAS IR KOMPANIA
Cor.
12-th.
& Carson St., 8.8.Pittsburg, Patai privalė tuosius sieratelius mia laikia vasara ir užėjo ru
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
užlaikyti kaip tėvas, nes jisai duo. Nukirto rugius, jaunume
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randaskpo prie
ka no bjauriausia kankino, ne pabaigus darba prie rugiu
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na.
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
kad tiktai užgriebt ūkia ir tur ezoko net žeme dundėjo Szi
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
ta. Ne buvo jie apglobeju, tik mukae neyma dalybų zobovoProcentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
tai budeliu.
ja. tiktai sav laukia rymoja ar
greieziause ir pigiause, Parduoda Laivakorlte ant
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
Szimukas kaipo vaikyoas bi bėga ant kapiniu. Jau teip
dimo Provu kancelarija po vadovyste K, Varaszaus
daug’au galėjo nuk< nst, nes ne verkia ant Zoselės kapo, tik
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
jie nuolatos buvo ant lauko tai meldžen už ijosios duszia.
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
su tiesomis Russijos.
prie darbo, o norint būdamas
Kada teip viena karta sėdė
jau per sunkei dyrbo ant savo jo užsidunksojias, dirstelėjo
amžio bet užlaiki vieką ir bu ant Vyslos ir in kita pusią už
vo eveikae kaip krienas, o jau mete akia ant Tridienio kaimo
kiek Alute prikente, tai tegul nužvelgi balta stubele Jokū
Dievui buvo ant garbes.
bu.
Už tat gavo giara vyra Juo
Atsimini ir api Marijonele,
zą dora ir darbszu žmogų, tai na ir to reikėjo jog nužvelgi
ne trukus prie giarbuvio už- ka toki su baltu andarokeliu.
Vysai Dykai Del Vinį
mirszo apie praeitia, Juozas pa — Kasžin ar tai ijje?
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
Szirdi jiam suspaudė ir pra
žinojo Aluka ir Szimuka no re
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
nei, ba buvo iez to patiee kai virko. Velei atsimini'api neba
arbasypili.nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus
Senas Petras in Agota insin i ėjo,
ir kitus išmietimus,
negromulavima, patrotitu
mo Zavielo, o stubele jiojo tė sznykia Zosele. Jau buvo ge
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumaKonia kas nakt pas jaja atiiltnkinejo,
1
tizma,
gonorrhoea
arba
triperi,
naujai įgautas lygas,
rai
sutemia
kada
sugrįžo
na

vu stovėjo ne toli tosios kurio
’ strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava
Bet Agotėlė Frana geriau milejo,
n am use privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Povylas augyno s:eratelius; mon no kapiniu, rado da szvo
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus
Ant seno Petro visai nežiūrėjo.
Juozo motina tankei užtaravo geri su sesute laukenczius ant
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
— Kur Franas?
krautuvė
žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
Buvo pereimainias ir
už sieratelius kada Povilas juo jio.
nevedąs vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras
atsydave
ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lyg
nuludias;
praszi
szvogerio
— Eikiva broleli in grin- sius baudė.
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
ir
sesers
idant
da
ne
eitu
gult,
užmokam
už
pačto,
ing užpečetita konverta. Nesiusk
Doras Szimonas. czia, gal esi alkanas, tai užval
VI.
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adreaa ant
ba
turi
api
svarbu
daigta
pasi
žemiaus
paduotu
kuponn,
katrų siusk mums šendena.
Smutna buvo naktis del Juo
gysi, o asz bėgsiu pas jin.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
kalbėt.
— Begk, begk, tegdl su zo ir Alenos no sugrįžimui Szi
— O mj.no broleli! pas mus
DR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Fifth Avenue, Chie*jo:
Godotinas Tamlsta: Papai Tamistoo prižadiejtna, aB norlečjau
VIII.
viekas kitaip pereimaini, jau szvogeriu pasisveikysiu, nes mono, nekantrei lauki dienos,
jogTamistaprisiustumei mau vysaidykai včna jusuknygadel vyra.,
nieko ne privalai bijoti, —tarė valgyt ne noriu, tiktai jagu tu ba ar ezeip ar teip, žmogus grei Žmonis pasakoja, jog jagu
Vardas.
velei motete; —nes iez kur tu ri arielkos, tai laszeli iszgersiu. cziau duoda rodą dienos lai- žmogų beda prisikabina, tai
Steltas.
Navatna,
jog
Amerikonams
nenubodo
pa-aka
apie
žudinAdresas;
kia
negu
nakti.
Kada
praszvi— Arielkos?
czion atsiradai teip netikėtai ?
jau ir laikosi. Tuszcze jiu, tu
toju
—
milijonieri
II
trry
Thaw.
Tebiriam
laike
tasai
paikto,
nusidavė
J
uozae
in
d
vara,
—
Tai
tau
navatna
sesutia..
kur tu traukeis! per ta ilga lai
bedu, imkimės prie musu apsa
ezas randasi Cj' c >rde N. H. po priežiūra sūdo ir kariauna
ka? Kad ne davei api savia ži — Tu seniau ne gerei ariel kur greieziausia gali gauti ro kymo.
pr’e-z sugrižima in paik zu narna Matteawan.
dą del lygonio. Poni labai mikos, broleli.
nios?
Laikas sugrižt in Tridieniu
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
laszirdinga
ir
dora
ypata
davi
— Pirmiausia tu Alenele
— Teip, ne geriau seniau,
kaima ir pažinstamus.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
Aat tus cėo buvo toji kai
— Motinėlė brangi, ten ant
apie savia sakykie, apie kokias nes dabar tai kas kitas .. Z įse- ant greitos del Juozo gyduolių
Jau ruduo užėjo lapai no
A’ew York, N. F.
Telefonas.’ Worth 2822.
vaipės
.
muzikantai.,
žmonis
ba.
Jagu
žmogus
api
ka
mieli
atmainas minavoji ? kas czion le numirė. . . . reikia iszsigiart del Szimono ir piižadejo pati at medžiu nukrito, Grinczioja Jo
Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
užejio? ka veiki toja grinczioja
Szimukas ar tai no szalczio lankyti ligoni. Kada pone pri kubu liūdna. Kaip ne teko Szi na tai sunku iez galvos iez koki., jau iez valtee iezlypo..
muezti
Y
ra
tai
žmonių
eilpny
Motina
st
bed-masi
paezo
Jo
reikalai liktu greit,
buvo
pamati
jog
lygonis
yra
ka kitados prigulėjo prie mu ar no susijudinimo drebėjo
mono, viekas adbulai eina, vi
atlikti tegul atsiszauki in
su tėvu.... ? ar tu gal czio- kaip drugiu krėstas jog ne ga tikrai blogiausiam padėjime same nesiseka. Pre Jokubu be. Teip pat buvo ir eu M iriu ko.
— Ka tu sakai ? Ar tu pro
ka.
nais tarnauji? ar ant kampo se Įėjo ant kojų susilaikyt. Ale liepe tuojaus nusiunst in mies velei pradėjo vargas kibti.
Seniausi
—
Bme
a-z
sakau
jog
j
to
at-tojei? kokia valtis? kui
tą
parvežt
daktara
ir
net
pati
di? ir kur Zosele? Juk czionais nele invedi jin in grinezia, su
Bankini
O Mariukai
eu manim pacziuosi-? — kalbė ijje?
turi ijje ir ijosios vyras gyvent kuri ugni ant kamino. Jis dirs parasze pas daktara laiszkeli
Ridoei, po iszeymui Szimo
Narna
Dfi V (U m *3®
Reikale
Pėda
raszykite
!.▼•.. antPittsbHFf,
adreso
Pb.
Jokūbas dyretelejo perlan
apraszydama stovi lyges ir kad no galėjo tuojaus gauti vyra jo ijje — saugok Dieve! man
o ne tu.
telejo in lopszi.
Uždėta 1848m.
tas suvis ne galvoi A^z ne už ga szitai jau prie variu muz
— O daug tu nori ant kart
— Gražu kudykeli Dievas kagreieziausia pribūtu.
nes teip ne buvo, ba jaunume
Pinigus siunezime in Krajn kno grelczlauseL
vieno ne eisiu ne už jiojo. Kur kantai užreži, ateivei uždam#
Daktaras
pribuvo
ir
Szimu
dasižinot broleli, pati ne žinau judviem davi, o kokis vardas?
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
ne kaimine susitari del ijosios
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
no ko pradėt: nes pirmiausia
— U-gi Zosele, — atsake ka. gali sakyti no mirties iž- atkept, už tai jog kada turėjo jie su manimi prožiuosis-! Ji- vo.
kitokios prcjios vertas. NeGrircztojo užstojo tykumą
Szipkortes parduodame ant geriausio Gaylaivio visu Linija !■ irjaz
gelbėjo.
turi žinot, jog asz ne ant tar Alenele.
Sz’mona, tai ne su vienu ne no
Krajaus už pigiause preke.
Norint jau pavojaus ne bu rejo kalbėt, tai dabar vaikina’ del jiojo re yra ant svieto pa Mariuką klauso ižsižiojus klai
nystes, ne kampinyke, tiktai
— Tai ne gerai. Jagu turės
Paszportus del keliaujenoziu in Krajn pastorojame nereikalaudami
jokiu poperas.
su mano vyru, gyvenu czionais toki varginga gyvenimą kaip vo bet da tolymas buvo no no ijosios szalnosi ir ne mieli esios jokia jio re velti ir su jo so dainos et >vt dama viduryj#
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaBazko Poperas ou
sveikatos. Lyga. Szimuko rei- no josios užkabyti. Žmonis vi kia jis nesipaezuos. A=z tiktai aslos ne galėdama žodžio pra
kaip gaspadyne mano teviszke ana, tai kad butu ne gymus.
paliudyimu Konsulio.
mažos priežuros. sai pradėjo kalbėt ant ijosios ji kaip broli, myliu, kaip brob kalbėti.
ja. Jau suvirsz metas, kaip isz
— Oi broleli, — atsiliepi klavo ne
Atjeszkojima Daliu atlieka
teisingiausiai.
O kaip toji daina buvo de
— i Del vygadoa Taac.nczln laikome atydaryta >—
tekėjau už Juozo; pameni jin? Alena,—Zose dabar laiminges Abudu, sesuo su savo vyru ir ant Szimuko jog iez kokios viena noriu matyt ir kaip
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėlioja ano 10 iki 12 ad.
Jie tanke! apie tave minavoja ni už mus, visus, o Dievas duos sergėjo ligoni d ena ir nakti; tai priežastes turėjo pabėgt iez su broliu meilei kalbėti. To ijosios maloni ir ludna.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per Įninka ir persitikrinti
Muzikantai dainorei nm
tiktai asz troksztu, irįtonoie
sesuo tankiause pati viena se Tridienio.
ir dydelei džiaugsis kada pa jog ir tu busi laimingu.
. . ą, ,
jog pas mus visus minėtus reikalus greloziauasi,
b
tojo, atddare vartai inejo Szi
tau pamatysite jog sugriž.
matys. Oi kad jie dabar ežio
— Ne ant ežio svieto, mano dėjo prie lygonio, ba tai buvo
pigiausei galite atlikti.
Mariuką teip apsieitinejo,
mukas s J i- zu r Alenele ki>
IX
naie butu. Nubėgo pas ugni ir sesele, o ant galo kas žin gal- artymiausia jiojo szirdies.
jog rodos ne paisejo ir kalbė
Szitai kada teip karta Ma ris atvedi d->:,t pažintu jiojo
Praėjo
keloleka dienu jo jog czionaitiniu vaikynu
nesitikėjo turėti evcczia. Bėg po arielkai.
ateinante prcziule.
siu tuojaus paszaukt.
— Dievas ne užmirszta kat karsztis pradėjo nykt, jau Szi- ne užvieno ne tekes, kad jis riuką sėdėjo prie Vyslos ant
Pasisveikinimas buvo trun DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
kalniuko
žiūrėdama
in
kita
pu
mukas
galėjo
miegot,
o
tas
jin
— Nes kur Zosele? kur Zo ras jiam atsiduoda.
aukso kalnus prižadėtu.3
tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotaa
p#s,
nes dydelei džiaugsmin £Yra
eia
paregėjo
valtele,
api
kuris
sudrutinejo,
o
už
trijų
nedeliu
sele ? klausi nekantrei SzimuJokūbai dasipratinejo, jog
Varezavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo,
— O kas arielka? Zinai jog
gas. Juozas, Szimuko szvog'
tai jau ir pradėjo vaikszcziot. Marijona ne užvieno vaikino keli žmonis szvaistesi.
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant iss
kae.
rūpesti apmalszina! Apie Die
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimus
Vieni atnerzi žaliu szaku ir ris prigulitezei iszteisino Sz
Jau eznekejo kaip reikia ir ne nori eitie, tiktai laukia Szi
Alenuka nuludo ir galva nu va man ne kalbėk, ka asz da
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydė
muka
del
ko
seniau
ne
norėjo
su
tom
szakom
papuoszinejo
tada
niekas
jiam
re
buvo,
ka
leido.
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimas
muko ir suprato, jog labai
bar gersiu. Teip, teip; gersiu
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozk,
Mariukes kr da jiam davinej'
— Ar nori teip labai žinot nuolatos. O ka gali daryti dau da eznekejo api ka api jų ilgėtasi jiojo ir tikisi sugryži valti.
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim
Stebėjosi iez to Mariuką ir dabar jie praszi idant leisti
dviejų gyvenimą su malszumu. mo, ba tankei ižbeginejo in
kur Zosele,—tarė: — o sunku giau ? Zosele numiri....
Uinianejofliaa Ligas kad ir pajinanozios nog Tęva,
už
Szimuko,,
žinoma
jog
grei
su
neramumu
lauki
pabaigos
Kada jau atgavo pajėgas, paupį ir žiurėjo priesz save.
man apie ijaje kalbėt, broleli
— Ne turiu arielkos namietai susitaiki ir tuojaus atsibu
mano milemas. Jau tu Zoselės ja, bėgsiu paszaukt Juozą ir pate teipos gi apsaki sesutei O kad tėvai žinojo api praeita — kas cze nuūdes.
vo sugeituves.
Ne ilgai lauki.
daugiau nematysi! Tavo Zose pakeliu užeisiva in karezema. api savo atsitikimus ir pribūvi Szimuko, ne tikėjo jog jis su
Kiti velei paduoda rankas
ma in kaima Tridieni, api sa griže troezko iszleiet Mariuką
le numirė.
E-h ! Tuojaus subėgo jau
— Begk, Begk greitai, o
vo gyvenimą jame ir api Ma už vyro pakol gyvi, tai rūpino vieni kitiems matomai atsisvei nimas isz cielo kaimo o kad#
Szimukas pastyro, tai ižgir- parneszk drūtos.
riuką. Tolaus api savo staiga si labai jog Mariuką vaido no kineja, bet ne girdi ka eznia- jau Jokūbai palaimyno jauna
diae. Alenuka pagriebi jiam
Atsiduso.
sugryžima in Zavisla, kaip pa saves vaikinus turėdama ant ka.
už rankos.
pora užreži muzikantai links
— Galva man sunkina.... vi
Atsipeikėjo, pažiurėjo ant duriu degina ... oi! oi: Zosele regėjo durnus ir ugni savo kai mieles Szimuka. Net piko ant Tamia atsiskiria kuopeli, ke ma polka leidosi jaunumene
mia kaip perplauki per Vysla ijosios, jog neiizmusza sau iž Ii žmonis, o tarp juju motere in rata pradėjo ezokti, net ž
sesers klaidom akimi.
numirė.
ir
kaip priselino prie stubos, galvos ta, kurie tiesiok ateiea- su kūdikiu sėda m valti, vai me dundėjo. Sugertuves tęsęsi
— Numirė, sakai?—pasaky
Alenele užsimeti skepeta ant
kie tiesiok, jog ijaje Povylas, saves ir ka greieziausia nubė kad norint isztolo pamatyti ki no apsipaeziavimo su Mariu tie no kraszto pasijudino ir konia lig vidunaktei ir jau ne
tasai latras, užmuszi, ba gal go jieszkot vyro. Nes ne greitai Zosele, Su Juozu szvogeriu ka ir ant tuszczio laukia jiojo plaukia.
denae ne gule ėjo kožnas prie
Kur plaukia?
už jiojo daug kentėjo, ba asz sugryžo. Adyna praėjo, kol kalbėjo api gaspadoraus dar eugrižimo.
sovo darbo.
Mariuką paezoko ir žiuri in
pamenu, kaip jis su mumi ap- jin surado. Buvo ant szvento bus, tai tankei bovijosi su ma Tėvai visaip del ijosios pri
Tuojaus ne trukus davė ant
žiuke Zosele atsimindamas kiszinejo ir su gražumu ir su kur suks, o klauso auseles isz
sieitinejo kada augome.
riaus su kitais vektavo daigtus
užraku atsibuvo teip puiki ve
— Ne, ne; — tarė Alenele iszgelbetus isz bažnyczios ir ke api savo my’ema Zosele.
piktumu idant užmireztu api tempus balso muzikes. Labai seile kokios da niekad Tndie
Bet
kaip
Alena
persitikrino,
greitai, — tu ne tiketumei, ko tino pasilikt ant cielos nakties.
Szimona ba jau jis ant visados del ijosios malonus grajue! nio ka'tnia ne buvo.
Primena sau Szimuko daineles
jog
tasai
malszumas
ne
buvo
kiu jis buvo giaras del ijosios
dingo del ijosios, o ijje atsaki
Pamatias paezia teip vėlai,
Szimonas t misi da geriau
džiaugėsi pati ne žino ko asz*
ir klausi viską ka ijje norėjo; nusistebėjo ne mažai, o kada tikras, tiktai nuduotas — pa- nėjo.
prie darbo negu priesz pribūvi i
ros
pradėjo
byrėti
isz
akiu.
virezinis.
szitai ijje prikalbino jiji, jog pasaki apie sugryžima brolio,
— Gal tai ne gerai, asz ne
— Kas tai da vieni ? ko in ma pas Jokūbus ezedien sztant i
atidavė man gaspadoryste su paszoko kaip nudiegtas ir tuo Szimukas nudavinejo mal- žinau mano brangiausi tevelei
czion
plaukia?- kalbėjo Mariu gaspadorius ir viso pilna tvar ž
szuma priesz ezvogeri ir sesute, jog asz jiojo tikiuosi; nes asz
lauku ir trobom, o ka buvo jaus su ijaje ėjo namon.
tuosia ir aruoduosia.
ka
pati
in savia.prisisavinias po smertei musu
E darni užėjo in karezema kad juosius ne rūpint, bet ezir- tamia ne kalta dievaž ne kal — O gal tai jie ? gal ieztik
Jokūbas pavedias viską del k
dija nebasznyke Zose nuolatos ta; nes man rodos kad kas
tėvu, tai ijosios darbas.
arielkos.
Szimono
da kelis metus gyve i
ro jis.
— Tai prie ijosios pasitaisė
sznabžda kas nakt sapnuoju,
Kada prisiartinejo prie grin sėdėjo.
ao,
turėjo
spakaina buvimą, i
Patrine
kakta
su
delnu.
tas senas latras! O kur jie da
Kada jau buvo konia svei api jin o kadai tik szuo šulo
i
ežios
ižgirdo
kliksma
mažos
bar?
— Ne- ne, tai gali būtie bet ne galėjo užmirezti savo I
kas,
atsilanki
ant
kapiniu
kad
je,
ar
tai
d
’
ena,
ar
nakti,
tai
O jagu ieztikro jis o! tai ne sunaus Szimono, kuris dingo i
— Ir jis jau ant kapiniu gu Zoselės, kuri pabudus verki be prie kapo pasimelst už duszia
manyja viskas driaba paszoku
Ii,—tarė Alenele, atsidusus: ne motinos. Inbego abudu in stu- savo milemos Zoselės tada
pas mus jis plaukia. Kam tiek svetimoi szalelei ir abudu ko
ir begu prie lango pažiūrėt ar
ž
ilgai traukėsi nuėjo pas Zosele ba ir ant dydelo dyvo rado jiam buvo lyg lengviau. To ne sugryžta.
daug žmonių ? kam tiej i muzi aia vienu laiku numiri.
o numiri labai paveizdyngai! broli Szimuka gulinti ant suo laus kas diena -eitinejo ant ka
kantai?
kam
teip
valtis
pa
pa
Taiyia
tikras
apraszymas
3252 So. Halsted St., - Chicago, III.
Ž
Atsiduso — ir pradeje kal
k
prabaszczius parengi
ant lo teip kaip apmirusi. Kalbėjo
puoszta ? Ar mes to esame ver api dora Szimuka ir Mariutia. k
piniu
o
Aluka
su
Juozu
ant
bėt:
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. |
smert!
kaip paikszas, ne pažino ne setuszczio jin no to atkalbyti.
— Oi ludna mano dalele, ti?
k
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.
*
— Abudu numiri ir ijje pir series ne szvogerio. Nuolatos
Stovi ir da laukia.
asz
czionais
ilgetuosi
jiojo,
o
VII.
PRIIMA
pinigus
taupinimui
nuo
vieno
Dolierio
iki
didžiausių
sumų
ir
X
miau jiojo ir viskas pasibaigi. minėjo apie Zosele ir Povyla
■k moka už juos 3 procentą.
Ir klinykai smagei valti va
j
jis kur ten toli tarp saviszkiu
O apie mania ne buvo kalbos. tai velei apie ka kita.
Buvo rugepjute, visi žmonis
?
i SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
ro, nes Vysla plati da tik da
— Tankei apie tavia buvo
Ant galvos rodi, jog jiam la laukuosia kaip skruzdės krute bujoja gal ne ne mielije sugnž bar ant vidurio.
ž PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus
ti. Ne, ne, tai ne gali būti, oze
ant lengvų išmokesčių.
į
kalba, nes ne galėjo žinoti, kur bai skauda ir ant krutinės jog jo. Oze velei kuningas prabasz velei man rodos kas sznabžda
Mariuką žiuri akis ieztem
tu būni. Kur tave galėjome degina. Turėjo lupas no karsz ežius triueesi api pastatyma in ausi jog da jin pamatysiu. pus, jieszko akimi to, kuri LIETUVISZKAS ADVOKATAS ž PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. į
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose X
jeszkote, kad niekas ne žinojo, ežio pajuodusias o akis persi- naujos bažnytėlės. Szimukas Jis tikrai sugryž.
troszko pamatyt.
Baltrus S. Yankaus
bankose.
+
Girdėdami Jokūbai teip kai
kas su tavim, stojosi ir visaip mainusias. Teip buvo nebega norėdamas szuom tuom prisidėt
— Tai jie! tai jis!- paszau ATTORNEY, COUNSELLOR AND i IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- į
OF UNITED STATES
žmonis kalbėjo, o tu apleisda le apimtas, jog ne galėjo neit prie bažnytėlės, su kirviu ran- bante, patie ne žinojo ka saky ki ir suplojo rankomi iez ADVOCATE
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. į
COURTS.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio ;į
mas kaima niekam, o ne man in lova, tiktai sesuo su szvoge koja tasze medžius prie szimer ti. Gailėjosi merginos ir ne džiaugsmo.
Geriauaes ir didžiausias sumas
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
J
Tuojaus nutilo, rodos savo piningo iszlaimeja provose už pa
riu nuneszi, nuredi ir paguldė. nyku. Sesute džiaugėsi labai norėjo atiminėti vilties. Nes ka
ne sakei in kur iszeini.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentaiiškus raštus gerai ir į
Užsineszinejo nebagelni ant ir mielino, jog prie darbo isz cze daryt? Ne norėjo uždavi akims netiki da pradėjo in žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele— Ne buvo kitokios rodos,
pigiai.
žinkeluose, laivose ir 1.1. Iszlaimeja ž IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen
ba žandarai atėjo mania paimt ilgos ir sunkios lygos. Alena garuos jiame suvis praeite ir nėti del josios szirdies. Nore sižiurineti.
provas
kurios
kiti
advokatai
atsako
ar
to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidėTuom laik valtis kas kartas
in vaiska, o tai vis per Povylo ir Juozas nesudėjo akiu per užmirsz apie Zosele. Szvogeris jo labai idant užmireztu api
atmeta.
Rodą duodu dykai.
jimą ir išėmimą.
praudžia, kad mania praszalyt ciela nakte vektavo lygoni ir Juozas jau norėjo su juom tai Szimona ir žinojo jog jin teip prisiartinejo ir jau viekas kaip
i
Ądresa vokite:
Rašydami adresuokite šiteip:
kytie, ar duot pusią lauko, ar labai pamilejo. įVienok nuola ant dialno buvo matyti, beg#
o viską galėtu užgriebt, tegul meldėsi už lygoni.
ž
A. OLSZEWSKI BANK
Aluka būdama jaunesne no iszmoket, nes Szimukas ne no tos gražumu perdeetinejo jog namon in puola in grinezia
jiam Dievas to ne pamena.
B. S. YANKAUS
Nes tavo Juozelio ilgai ne ma Szimuko kada tėvai jųdviejų rejo ne klausyt, — vilkino labai norėjo iszleiet už Szimo griebe motinai už kaklo ir
154 Nassau Street
3252 S. Halsted St.,
Chicago, 111. |
no nes kad jis pats ne norėjo. ezaukia.
numirė tai turėjo daugiau var vis ant tolau.
Now York, N.Y.
tyt?

50,000
KNYGŲ

SKAITYKITE

A. OLSZEWSKIO BANKA |

,, .

,

loiisaa.

i tu“.'“olin.'ura dykai.

Shenandoah Pa l Knygut# #P» Ruptum Ay

ITum I

4

'?)

uian#n°y vny,

Pabėgusiųjų nuo kareivijos žiniai.
ra.:..
Labai žymi musu iszeiviu
dalis, iszkehavusiuju in Ame
rika, Anglija, Prusus ar in ki
tas szalis, yra pabege nuo kareivijos. Griežti namo dauge
a f/ j
lis gal norėtu, bet bijosi baus
Ka ant to pasakysite,
mių, galiu ežiu ju laukti už paJagu apie tai iszgirayte;
siszalinima nuo kareiviavimo
Teisybe maži vaikai,
Szi aplinkybe labai suvaržo
Pasislepia daro szlektai.
musu iezeiviue ir padaro isz ju
“Perfection Heateris” yra
Tai jau yra negerai,
jau ne paprastus, bet privers
Visada
randasi
kur
nors
visada gatavas-tik pridek
Nes jagu motyna, prie savo tus iezeivius, kuriems duris in
zapalka, ir in minuta laiko
akiu,
tėvynė tiesiog uždarytos. Svar
O duoda vale del vaiku,
bu todėl pasinaudoti kiekvie
szaltas kampelis kur yra
jau szildo.
Tai neverta motyna vadyti, na tinkama proga, kad be var
Nėra durno - nėra smarves
Tiktai su koja paspirti.
go sugrįžus atgal in Lietuva.
reikalinga szilumos.
Ausis pastatykite,
Gal nei viena Augezcžiausio
dega devines adynas su
O klausykite:
jo Manifesto, iszleistojo Kovienu gorezium aliejaus.
Vienos kvailes sūnūs,
manovu gimines sukaktuviu
“Perfection Oil Heater”
Nikelinei papuoszimai;
Turi apie 14 metus,'
paminėti dalis tiek nepalieczia
Aliejinis peczius duoda
O jau ant tu savo metu,
prasto plieno ar enamelaLietuvos, kiek straipsnis apie
Pilnas visokiu nrenatu.
pasiszalinima nuo kareiviavi
jumis szilumos, kur tik yra Gera Vygada Szaltam Ore. voto torkuoso melino runLatras, girtuoklis,
mo atlikimo.
reikalinga, ir kada tik The Atlantic Fefining Co. dinas vyrszius.
O ir badai vagis,
Sztai jo žodžiai: PaliuosuoAnt tėvo ne yra ka sakyti, ti, kaip nuo bausmes taip nuo
Pardavejei randasi visur.
panorėsite.
Philadelphia
Pittsburgh
Tas norėjo jauna latra pa tardymo ir teismo asmenis, pataisyti,
siezalinusius nuo kareiviavimo
Dvasios szventos iezmokyti; atlikimo, jeigu jie sugrižo ligi
Nes ka, kad motyna kvaile, 21 d. Vasario 1913 metu, ar von. Atsiminkime, kad kiekvie
Kaip negale.
ba sugrisz ne vėliau, kaip už nas iszeivis sugražintas tėvynėn
Asz esmių po kaucija Ohio valstnoje
toriu dideli agentūra ir kontora bankini
Francis Ouimet 20 metu senumo, garsingiauses Tas sūnelis nuo latrystes pa- metu nuo ežios dienos.
musu rupeecziu, tai gyvas nuo Asz Elzbieta Gudlauckiute pajiesz
‘
Ravo loonam name vertes $12,000,00
smelias,
Paliuosuojami nuo visokios pelnas savo prigimtai szaliai. kaa savo pus-brolio Juozo GadlaucParduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
grajotas “golfo”.
ko, apie 10 metu amerike, apie 5 me
Veidas suvytias pagelias,
atsakomybes ir bausmes pir Todėl nepatingekime ežias ži tai adgalios gyveno Trentone, Pa, o
greieziausiu laivu. Siunoziu piningus in
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
O ka, nuo rukimo,
miausia visi . tie, kurie ar per nias kuolabiausia paskleisti dar girdėjau kad gyveno virszutine* pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
Egle, Ąžuolas, Uosis ir žmones, užgirdė apie g'ntaro
O ir gėrimo.
Japonu kara, ar vėliau pasi- tarp savo pažinstamu, dar ne- se apie Brooklyna. Tegul atsiszauke iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amerikorumus, bet nežinodami, kur
Apusze
Na ka ant to kalbėt,
J (gg *oą) niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius ,
szalino, kada buvo daroma skaitaneziu laikraszcziu kad ant adreso,
Zemaicziu legenda.
juos rasti, nutarė užpulti ant
Mrs. Elizabeth Kundrot
markę ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip
Ir ko daugiau norėt?
mobilizacija. Jie visi gali ra tokiais keliais kuodaugiausia
juru karalienes, kuria kiekvie O tu motyn! kad tu pra
200 W. Pine st. Mahanoy City, Pa. A. JL KEYDOSZ1UJS,
202TroySt. Dayton, O b io.
miai sau griežti in Lietuva ligi iszeiviu galėtu jomis pasinau
Daug yra ant žemes rande nas galėjo pažinti isz jos gražu
smegtum,
21
d.
vaeario
men.
ateinaneziu
doti.
niu ir juru, bet viena isz tu ju mo, ir reikalauti nuo jos, kad
Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?”
Arba suvis apjektum,
1914 metu.
ru buvo tokia graži ir tiek pasakytu kelia Jn tuos gintaro
Gal nežinai kur ją gauti?
Ka žmonis gali mislyti,
Lyginai paliuosuojami nuo
daug turtu šlepe savo gilumo rumus.
Ir ant to pasakyti?
bausmes visi, kurie pabėgo
Isz pradžios geruoju prasze
je, jog vandenų karalius su sa
Katrie tėvai isz vaiku prieez lioeus, kurie net iezEina Jau 21 metus Chicago, Illinois kas
vo karaliene ir su trimis su- jos, kad parodytu kelia; daug
džiaugsmo neturi,
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
trauke lioea, arba tiesiog isz
nais apsirinko ja už savo sedy dovanu žadėjo, bet ji, atmin
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
Patis kalti, ba ju neprižiūri. pulko pabėgo. Sziems visiems
ba. Kumus turėjo isz gintaro, dama savo vyro žodžius, tylėjo
Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.
viso svieto, o prenumerata kaštuota me
Tegul tik paauga tokie sūnelis, taip-pat dovanojama bausme
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.
langai buvo isz perliniu gelde ir ty’ejo. Ant galo pradėjo ja
Jau
nuo
keliolikos
metų Brooklyne-Ncw York gyvuoja Vienatinė Ir Didžiausia LIETUVIŠKA
O turės džiaugsmo tėvelis, už pabėgima, jeigu sugrisz ligi
Rašyk adresu:
lių, slenkecziai isz raudonųjų ir jos sūnūs įvairiai kankinti.
APT1EKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius
Tai sūnelis del juju tai pa 21 d. vasario 1914 metu.
nuo visokiu apgaviku ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
Mokiklojc.
koralu, asla buvo iszklota ki Tuom kart karaliene pradėjo
A. OLSZEWSKI,
visokių ligų ir kūno silpnybių.
darys,
Visi pabege nuo liosu, arba
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specljališkų gyduolių,
Daraktoris: -Ej Piteras, usz
3252 So. Halstad SI.,
CHICAGO, ILL.
limu isz vandeniniu žolynu, verkti ir dideles aezaros riedė
sutaisytų
iš
šviežiausių
ir
geriausių
medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
stogas mirgėjo nuo žuvu žvy jo jei per veidą, bet tylėjo ir Jog ant senatvės juos iszvarys. isz pulko, turės atitarnauti ka ka Dievas pirmutinius tėvus,
Tarpo kilų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
»
Tokie
tėveliai
nieko
negaus,
rei vijoje. Vadinasi, turės stoti Adoma ir Eva isz vari isz ro
nu, kuriais buvo dengtas.
kaipo tos szalies duktė, neno
Kraujo Valytojas .......... .......... 81.00 Del išvarymo soliterio.......... $3.00
Tik plaukus isz galvos raus. kareivijon, bet tik nebus bau jaus?
50c. ir 81.00
Gyvasties Balsamas .... ............. 75c Del lytiškų ligų
Juros bangos žaidė aplinkui rėjo laužyti savo prižadu.
Nerviį Stiprintojas........ , 50c ir $1.00 Nuo Reumatizmo ... 50c. ir 81.00
Tokie enarglye, kaip užaugs, džiami už pabėgima.
Nuo
kojų
prakaitavimo
........ 25o
50c.
ir
$1.00
Petrukas: — Tai gal juodu
Vaistas nuo viduriu ....
szokdamos puikias savo gai Ir du jos sunai tylėjo kaip
Nuo kosulio.................... . 25c. ir 50c Gydanti mostis....................... 50o
(Žinoma,
vyriezku
metu
ne
Reikia
atsiminti,
kad
pagal
raudos
ne
užmokėjo.
Antisept
iškas
muilas
.............25c
das. Vesulai, siausdami vir uolos, nore juos baudė ir kan
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c
daauge),
Skilvinės proško®1 .... .......... 81.00 Antisepl.iška mostis...................25c
naujuosius kareiviavimo įsta
ažui bangu, nors ir plakdavo kino. Jie turėjo dvasia panaPigulkos del k>
............ 25c Nuo dusulio............................ 50c
Sveikatos neturės,
Nuo galvos ska
tymus pabėgėliai nuo kareivino ................ 25c Proškos del dantų .................... 25c
jas lyg kokius stogus pasidab szia in molinos. Bet jaunesny
Kas viresnis.
Nuo kojų nuos|
.... 10c. ir 25c Nuo kosulio del vaikų.........25c
Nuo dantų gėli n
'........................ 10c Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25c
ruotomis putomis, vienog iki sis buvo silpnesnis ir isz bai Nuo rukimo ir girtavimo jos bus skaudžiai baudžiami — Juozuk, pasakiki, kas ira
Nuo persalimo
...................... 25c Nuo viduriavimo.................... 25c
visas drebes.
— ligi keleriu metu katorgos viriausiu?
paežiam juros dugnui pasiekti mes pasakė žmonėms, geidžian
Plaukų stiprinto]
.... 25c. ir 50c Kraujo Stiprintojas................ 50c
Sukatas
gaus,
Linimontas arba
lolleris .... 25c Gumbo Lašai.............. 50c ir 81.00
ir
bus
atimtos
kai-kurios
tei

negalėdavo, toks buvo juros tiems svetimu turtu, jog tas už
— U - gi poni mejsteriene.
Anatharynas plovimui
25c Nuo plaukų žilimo.................. 50c
In kapus nukeliaus,
ses. Taigi kas dar mano Lie — Del ko?
Nuo kirmėlių..............
,25c Blakių Naikintojas................ 10c
gilumas ir taip tenai tylu ir keiktas žodis, kurs atidaro ke
Karpų Naikintojas.................. 10c
Ba latrai ylgai negyvena,
tuvon griežti — būtinai turi
ramu būdavo.
lia in juros dugną, yra: “myliu
— Ba musza mejsteri.
Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynorios 25c
Apie tai bus gana.
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lletnviškog gydančios žolės, šaknis ir L L, kokios
pasistengti sugriszti szimet, nes — O paskui kas?
||
Gintaro rūmuose vieazpatavo tave.”
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
*
»
*
nepasinaudojus
manifestu,
tie

...Moraliszka
Kabala...
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.
— U - gi mejsteris, ba plus
neapsakoma laime. Karalius,
Ir tie piktadejai prieje prie
Kreipiantiemsiems per laiškas arba asmeniškai duodame tikrai sųžinlškus ir teisingus
Katra iszdeda žmogaus ateiti
patarimus kiekvienoje ligoje.
karaliene ir vaikai mylėjo juros, ieztare ta žodi. Tuojaus In viena dydeli miestą nu siog daryte užsidarys sau duris ta ant gizelu, gizelei musza
Preke — 10c.
Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
in
tėvynė.
Ka
reikia
kareiviburezus (mokinus.) Vajkai ira
viens kita ir gėrėjos isz gražy atsidarė kelias in dugną. Nu
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA
važiavau,
joje atitarnauti, tai dar vis jauniausi, ba visi juosus mu
bių, kuriu tiek buvo aplinkui sileido, bet neiveike pasiimti
...Tikriausia Burykla...
Daug triksu dažinojau,
mažiau vargo, negu būti am sza.
Sudėjo Cigonka isz Egipto
VINCAS J. DAUNORA
ir klausėsi bangu ir veju gies gintaro rumu, nes jis tvirtai
Uliczia ėjau,
RŪBINA 8ULVA.
žinai
isztremtu
svetimoje
ezaPerdėjo
ant
Lietu
visiko
D.
T.
B,
mių ; žaidė juru geldelėmis ar laikėsi juros dugne ir negalėjo
L’etuvi susitikau,
APTIEKORIUS
lyje.
Preke — 10c
229 Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y
ba stebėjosi in dangų, kure iezpleszti jo gražybių, užpykę
Avaja pasakiau,
Navatnas praszinias.
Dar reikia pastebėti, kad
puikiomis naktimis rode jiems — nužudė juru karalių.
Ba jame tautieti pažinau,
Vagis: — Ponas sudžel Ar
...Tikriauses Kabalas..
■*14 1 I<ll ! r! FH-I I I ri 1
savo spindit ežias žvaigždes.
Navatnai buvo paeiredias, net ne visiems pabėgėliams rei ne galėtumei prailgint viroka
Arba atidengimas paslapcziu ateities
Tuokart pakilo tokia baisi
kės
tarnauti.
Pagal
įstatymu,
—su pagialba Kaziru—
I u Žvaigždžiu spinduliai buvo vėtra ant juros ir paezieje ju Su augszta skrybėlė užsidejae;
lig petniezei, tai no tada atsede
Pagal Garsingiauai Clialdiszku
nelyginant tiltai tarp dvieju roje, jog bangos iszsikele suO kad ir priszakis kelnu nu- kareivijon teismą ligi 33 metu tau bausme?
Persišku, Graikiszku, Arabiszku ir
MAHANOY CITY, PA.
amžiaus. Kas todėl pabėgės
Cigoniszku Burtininku.
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000.
gilumu: dangaus ir juros.
rudias,
Sudže:
Del
ko?
lyg kalnu ir sieke debesie, su
Preke — 10c.
Suv. ValfiL Randas turi musu banke sudėtu piningu.
nuo kareivijos iszgyveno keBet
czionais
apsibuvias.
Bet karaliene buvo kilusi ne kauksmu
W. - Utarninke bus Vilka
skusdamos ant
lioleka metu ir turi dabar pil
Mokame antra procentą ant sudėta pinigą, Procentą pridedam
Prisiuskite 25o. vertes Stempu
O kad atsuktas buvo,
isz juru gilumos. Jos teviszke skriaudos, kokios patyrė.
viszkije jomarkas, tai gal ka
nus 33 metus, tas gali ramiai
prie jusa pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
o gausite visas tris Knygutes
Kataliogu prisidrukavo,
buvo žeme, kurios krantai sie
papelnitau?. . . .
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
per paozta,
Vanduo eusimaieze iki pa
griszti
Lietuvon,
nebijodamas
Kad parduoti ziegorelius,
ke szita jura. Buvo tai tokia
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame
nei kareiviavimo, nei baus
ežiam dugnui, ardydamas že
Žiedus, auksinius lenciugeliue. mes.
žeme, kur žmones labai mylėjo
W. D. Boczkowski-Co.
Tai rots norai.
9-ad. ryte lig 3 popiet
HARRISON BALL, Prezidentas.
me ir uolas, ir nevienas smilS20-52Z W.Soulk Al; Malu., Gi, P,
Ir vieką, kas yra ant svieto,
savo szali, ir kas tiktai tenai
F. J. NOONAN, Vice-Prexidentaa.
Subatomis 9 lig 12-ad.
Motere
pusgalve:
Jago
Pažymėtina
taip-pat,
kad
cziu grūdelis nepasiliko ant
W. H. KOHLER, Kaaierius.
Yra tiktai del Lietuvio.
buvo gimęs, tas svietur nerimo
butau
žinojus,
jog
mane
tankei
iszsitarnavueius
kareivius,
jei
vietos.
O ka, pradėjo garsintis,
— vis lyg ji kas traukte-trauisztiktu karas, ima tiktai ilgi palikinėsi namieje viena, tai
MM
k" »
—T W -7
Nelaiminga karaliene veltui
In laikraezczius talpintis,
ke ir rodės j»m, tartum niekur
ne butau usz tavęs isztekejus.
39 metu amžiaus.
lakstė
su
palaidais
plaukais
ju
Na ir atrado lengvatikiu,
negali būti ne gražiau, ne ge
Viras:— Tai tada suvis bu
Per Japonu kara ir per vely
Terp daugelio Lietuviu.
riau. Tokia tai spėka davė ros pakraszcziaie ir veltui ezau
tumei pati viena lig ezol.
besnes
mobilizacijas
pabėgo
in
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į
Piningai ėjo,
gamta tai žemei ir tokia meiles ke “myliu tave”, — vanduo
užsienius isz baimes daug tėvu,
TINKANČIĄ DIRVĄ PASBT SBKLĄ; kuri gra
nesiskyrė,
tiktai
iezmete
jai
isz
Gerus
laikus
turėjo,
žial sudygsta, puikiai auga Ir gausius vaisius at
galybe tiems žmonėms.
apleidusiu savo szeimynas ir
Gerai pasak i.
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS
GERIAUSIAS KONCERTINKAS ir Armonikas
Už ta apgavyeta užmokesti
Todėl ir karaliene pasilgo gilumos kruvinas putas.
DAKTARAS, pažysta gerai ligų, pri taiko atsakan
gausi pas mane, taipgi visokius muzik.
vaikus.
Bijo
sugrįžti,
nes
neži

—
Mano
kumuti,
'paeakik
čiai Hekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
gavo,
Instrumentus
ir
lietuviškas
knygas.
Tada pažino ji, jog jau po
savo szalies ir norėjo nore kar
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina
no,
kas
laukia.
Taigi
szimet
Rašyk
man
Katalogo
reikalaudams,
kurį
tu
man,
kaip
tokie
didelis
var
Daug
tokiu
kupeziu
priviso,
ilgų, užmezga išgydymų, sugrųžina pajiegas ir iš
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:
ta pamatyti ja ir parodyti ja laimei ir jog jau niekuomet ne
galima
ramiai
griszti,
o
jeigu
augina puikių sveikatų ir drūtumų, kas sutelkia
pas
galėjo
gautis
in
teip
augsz
Daktaru,
raganių
negali
su& M. J. Damijonaitis,
bereges
rumu,
kur
jos
jaunys

Žmogui laimę ir linksmybę. PHILADELPHIOS
savo vaikams.
jau
turi
39
metus,
tai
nereikes
ta
bokszta
?
M. KLINIKAS be| daktarai tūkstančius žmonių
812-814
W.
33rd
St.,
Chicago,
Ill
skaityt viso,
padarė sveikais ir laimingais išgydunt nuo viso
Juru karalius, kurs po žeme te žydėjo, kame jos laime bu
nei
stoti
net
karui
atsitikus)
—
Tai
rote
isz
tavęs
neiszSaugeis
bukyte,
kių
ligų
"
'
vaik-zezioti nemokėjo, nesupra vo. Karaliene skausmo suspaus
Dar karta primename, kad manelis: juk jis gavosi tada, ft
CUDII/HTn VRA TAI DIDŽIAUSIAS
Prisigaut nesiduokyte.
ta
stovėjo
tylėdama
ir
nusimi

rtVrlKn I n turtaszmogaus.be
UIL1I111111 SVEIKATOS NĖRA LAI
to to troszkimo ir ilgai nenorė
sugrįžti reikia būtinai ligi 21 kada da buvo mažu varpelu,TŪKSTANTIS
*
*
*
MES NE LINKSMYBES ANT SVIETO.
jo iezleisti isz gintaro rumu sa nusi verke savo szirdyje, neži
d. vasario ateinaneziu 1914 me per tiek metu užaugo.
Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam
NAKTŲ IR VIENA
ka
daryti.
nodama
laike pataiko sergantiems pagelbėt! todėl, kad gydo išsyk, o nedaro expemmentu n nt serganvo žmonos ir vaiku. Sunku
Yra tokiu,
tu. Kas sugrisz vėliau tas ne
ARABISZKOS ISTORIJOS
čių. Vyriausios Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotas. To
kinin Jau tik gulima tikėti.
Perdėjo Lietuviukai
Bet Gamta gera ir milaszirjam buvo palikti vienam. Ant
Ponu saluninku,
tik negales pasinaudoti sziais
Bucze turtingu.
Prlvatiško] LABARATORIJOJ Ph. M. Kllnlko, atsišaukusiems sntalso kiekvienam
D. T. BOCZKAUSKAS.
Hekarstas 19 šviežių gvaruntuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, Kuriuos
Ka pasamdo szuni,
ga’o iszleido juos, bet tiktai su dinga, matydama toki baisu
palengvinimais, bet darbus
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
Vienas jaunas virukas, bū
tik aukščiausias mokslus išrado pagelbal žmonių.
O katruos tik nužiūri;
sąlygą, jog netrukus sugrįžę ir skausmą karalienes, pavertė
skaudžiau baudžiami, nes pa damas tarp savo draugu, kal
PREKE $1.
Iš daugybes išgydytų štai ką patĮs žmones rašo:
Jago be laienu motere ezin- gal naujai pereitais metais pa bėjo:
niekam nepasakys to buto, ja in egle, liūdna kaip kapas
GARBINGAS PIT. M. CLINICI Pranešu, kad Hekarstas subaigėm ir esame labai užga
Tik Ant Trumpo Laiko!
nėdinti už tikrų pagalbų; greitų ir gorų išgydymų. Mano mqloris telpatJau yra sveika užkų
tvirtintu instatymu.
kuoje,
kur atidaro kelia per bangas ir visada žalia, kaip laimes at
siunčia Širdingiausių pndėkavonę. Jūsų pumačlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, skelbsi m
Nusiuntimo kasztus
— Aez bucze labai turtingu
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dūkavodaDaug, labai daug lietuviu
lig paežiam juros dugnui, kur minimas, ir praminė ja Egle- Tuojaus nebage sztriuopuoje,
mes apmokame,
mi su moteris A. Antonickas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.
tarp mano gimines, jagu tėvas
Mrs. K. Jurevičiene, Box 226, Glens Falls, N. Y., telpat Šimtais kartų dėkavoja, už
galėtu
ir
turėtu
pasinaudoti
W. D. Boczkowskl-Co.
stovėjo gintaro rūmai ir pasa Du viriasniuoju sunu, už ju Sznipukue in grineze landžioje,
ne butu radęsis tarp mus. Jis
Išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusllpnėjuslos ir suiru
Mahanoy
City,
Ea.
ežia
gera
proga
sugrįžti
in
Lie
tvirtuma,
pavertė
taip-gi
med
O
jagu
kur
žmonis
sau
sios
sveikatos
— telpat moteriškų ilgų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St.,
kęs in ausi karalienei ir kiek
viską praleido.
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 806 Cen
j/
girksznoje,
tuva. Sziuo rasztu mes norė
vienam isz sunu ta užkeiktąjį žiais ir praminė vyreeniji
ter St., Freeland. Pa. Telpat išgydyti nuo visokių paslaptingų ilgų, kurių jokiu budu ne
galimu sutalpinti.
tumėm kiekviena musu iszeivi,
Skundže tuojaus,
rAr matei kada-nors laikrašt^Į
žodi, pasakė sudiev ir iszleido Ąžuolu, antraji — Usnių.
ĮS1TEMYKIT, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.
Iszmetinejimas
tėvo.
pasiekti.
Labai
butu
gera,
kad
Pardavike
alaus.
~
IT
A n 17
l\TI7Q\ZV7Iir AQ BET nori PASTOTI sveiku
Jaunesniji-gi
už
jo
bailumą
ir
ant žemes.
IVAU H.O1 llLa V ClfWAO, IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
Vienas turtingas ūkininkas
Vienas skundikas už tai er Amerikos laikraezcziai szi svar
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligų bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia,
Bet ta žeme buvo plati ir il iezdavima, pavertė in drebute
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagalbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėkabu dalyka pranesztu savo skai daug iždavinejo piningu ant
geli turėjo,
"DRAUGAS” yra 8-nių puslapių
voja, nes čionai Išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užslseuėga. Krutėjo tenai daugybe — Apusze.
didžiausio
formato,
vedamas
ge

juslas ilgas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
savo sunaus, kuris ėjo in aug
Ir ligi sziolei ta motina, gai Ba net už skunda’kozoje sė tytojams.
riausių redaktorių. Rasi jame
žmonių. Tie kurie buvo tenai
vos, šonų; išbėrimui spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystes sėklos nnbčglgeriausių raštininkų raštų ir vi
sztesni
mokslą,
nes
suvis
nesiSvarbu
szis
dalykas
ir
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedlrblmo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
dėjo,
lėdamos
savo
vyro
ir
savo
sū
gimė, mylėjo ja, sergėjo ir puo
sokių Žinių iš Lietuvos, Amerikos
mės, silpno 1 r sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ilgų. Širdies, kepenų, ink
ir mums Lietuvoje gyvenan mokino, tiktai pralejdineje lai
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS“
Mat girtas skųst vežlino,
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
sze ja rugiu ir kviecziu lau naus nusidėjimo, džiaugiasi isz
gvildena svarbiausius gyvuosius
gos,
nbturūjlmo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacljos, bet bu Hokaratoms, kurios
ka su merginom ir prie stiklelo
lietuvių reikalus.
tūkstančius Išgydė. Telpat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ilgų,
kais. Bet buvo ir tokiu, kurie spėkos ir galybes savo vyres Ir ant paliemono užreplino. tiems žinoti. Juk kiekvienas
kurios
užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pageltos
Teip viena karta rituodamas
"DRAUGAS” atsieina metams $2, pusei m. $1
O kad ir davada rankosia turime Amerikoje pažinstamu
i4 svetur tenai atvažiuodavo, niųjų sunu ir kartu su jais apnuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:
Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.60
tėvas
ant
stalo
kalbėjo:
giminiu,
kaimynu,
kurie
gal
turėjo,
THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
kurie dūlinėjo jieszkodami ko siauezia visas derlois Žemaiti
Rašydami laiškus adresuokite
— Ak Dieve! Kiek tai kar
1117 WALNUT STREET.
PHILADELPHIA, PA.
ne pamėtė arba norėdami nu- jos girias, siusdama su veju Bet nieko sudia nelaimėjo, pabėgo nuo kareiviavimo. Pa
DRAUGAS PUB. CO.
VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 Iki 3. U tarn, ir Pėtnyvajeziu
nuėjo
del
to
vieno
bu
raginkime
laiszku
pasinaudoti
Su
sznipais
geriausia
padaryti,
čioinls
nuo
6
iki
8
vok.
Reikalaukit
nuo
Kllnlko
dovana^
ir
skaitykit
knygų „Daktaras
2634 W. 67th St. Chicago, III.
raszkyti koki žiedą nauja, arba oszimu savo dūsavimus juros
luko.
gera
proga
ir
sugriszti
Lietu

Virve
ant
kaklo
ir
pakabyti.
koki turtą atrasti. Szitie tai linkui....

Nuo
Didžiausio
Namo

Lig
Mažiausios
Šlubeles

KUR BUNA

Juo^ kai

“LIETUVA”

SKAITYK!

UNION NATIONAL BANK

Sveikata Auga! I

“DRAUGĄ“?

W. RYNKEWICZ1US
.. NOTARIUSZAS..

233-235 W. CENTRE ST.,

->

MAHANOY CITY, PA.

PBIVATI8ZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
...... PO PBIZUUA BANDOS......

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

No. 6.

Apskaityme ruimu rez'd ;n- Saugokitės
cijose: priemeuios, gonkos,
maudykles, attikai, skiepai Nevertu
Pamegdžio
ir “klozetai” nesiskaito.
Jei menesine bila pagal jimu, teipgi
meter’i ieznesza mažiau kaip
Temykit
viena do’eri ($1 00), kosto
meriui pasiskaitys vienas do kad gautu
leris net
mėt tikra

Doherty Žiburio kainos—
metinis kontraktas.
“Fiat Rate” kaitoj — Ke

Nusipirkite nu ^i..
Buteliu

DEKYTE PININGUS

NORKEVICZIAUS H0,(,
’Geriausia Arielka Via® 'į
Mieste. Tik $1 u2
Į
Teipgi ežia gauaite ir vuoH,
kitu gėrimu. Ateikyte dabu :
prieez laika, duokite ®T0
orderi o bus jums pristatyti g

...IN...

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
.„BANKA...
TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Pain
Expelleri
kaip szitas
paveikslas
parodo 137°

Parduoda Szipkortes ant geriausiu
linijų" in ir isz Lietuvos. Siunczia
Piningus in v sas dalis svieto, greitai,
pigiai ir teisingai
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
savo gymines ar pižinstamus tai raszykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkoroziu ir
galima dar pirkti Szipkortes už labai
nužemintas prekes. R szant prisiuskite už 2o. stempa o gausite greita
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
Valgomu ta voru ir Buezerne.

Szita

Banka visada yra geras draugas savo
depositorams. Pagialbsta jiems pirkti pro
perties.- Skolina piningus ant lengvu iszlygu.
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo
mokėt Procentą ant sudėtu piningu.
Y’ra tai
sargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Mahanojaus distrikte laiko piningus szitam banke
Yra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

S. Norkewicz
Slim,
W. TRASKAUCKAS

in.

408 Wilt

turi do’eriai ($4.00) in menesi
už kiekviena kilowatt’a rei
PIRMUTINIS LIETUVISZKAB
kalavimo, plus vienas doleris
graborius
Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
($1.00) menesije “readiness to
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
serve”
Philadelphijos Moterims.
Lietuvoje kam pavesti.
Meterio kainos — Keturi
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas,
centai (4 c ) už kilcwatt’a va Vienatine Mokyta Diplomota
Lietuviszka Akuszerka
Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
landa už visa sunaudota pa
1’ hiladelphijoJ
jiega.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus
Ona Vidikiene
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
Bilos pagal, szia kaina už
ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
Laidoja Kunus Numirusiu. Tiupde
suvartota elektra kiekviena Baigusi Akuszerijos Mokslą garsiame
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.
Riginus ir Vežimus del Pasiva^inijimo
“International Collegeyj of Mid
...DIREKTORIAI...
Krausto Daigtus ir L L Viską atliaks kt
menesi plus viena-dvylikta wifery” ir yra turėjusi puikia pra
nogeriause ir puikiause. Bu vim miyit
D. J. Graliam, Prezidentas.
C. E. Adams, Vice-Prezidentas.
DR. J. W. ZIGMANTĄ
reikalais kreipkitės pas jin o brrit* vi'iz
dalis minėtosios “Fiat Rate” ktika viename miesto geriausiame
(L1ETUV1SZKAS DAKTAKAS)
Idant padariti vietos del rudenini!
D.
F.
Guinan,
Kasijerius.
ižgauedintais
ligonbutyje, priima kūdi
turės būti užmokėtos in pen gimdymo
^0 W.£aatra«»..
r
185 South Washington Street.
W. Rynkiewiczia.
A. Daniszewiczia.
M. Gavula.
ir žeminu tavoro, tai iszparduosim
kiui ir savo moksliszku patarnavimu
kiolika
(15)
dienu
nuo
dienos
J. Hornsby.
L. Eckert.
W. J. Miles.
palaguose
apsaugoje
palagininkes
Wilkes-Barre,
Pa.
visa vasarini tavora už labai piges
padavimo bilos, ir jei bus nuo visokiu ligų ir uždyka
SpcclallKzkal Gydo VlnokiaR Lygan.
RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ir
duoda geriausia rodą neszozioms,
Vyru -Moterių—Valku.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.
užmokėta tame laike, bus žindanozioms ir ligotoms moterims
Laivai plauke tiesog tarpe Rosijosir
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suczedint pinigo
Amerikos.
Didžiausi,puikiausi irgrePabalgCH Mokslą Mcdlco-Chlrurglcal
duotas sekantys numuszimas, o taipogi ir mažiems kūdikiams.
MAHANOY CITY, PA.
ieziausi Rusiszki Imperaliszki PacztaKolegija Philadelphia, Pa.
vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai.
Bilos nuo $5 00 iki $10 00, akuszerka ONA VIDIKIENE
RuHHia, 16,000 tonu. Kurek, 13,500 tonu.
PRIIMA LIGONIUS...
329 Wharton St., Philadelphia, Pa.
Ciar, 13,000 tonu.
20$ numuszimas.
Telefonas Lombard 2053-A.
S LIG 10 AD. PRIESZ PIET.
In Rotterdania In V diena* be persėdimo.
2 LIG 4 POPIET.
11 dienu be pentcdlnio in Libav*.
Harwood’o naujos
Bilos nuo $10 01 iki $25.00,
IN ROTTERDAM ■ IN LIBAVA
fl LIG 8 VAKARE.
S3I.00 Trecilow KI
£33.00
DIDELIS PARDAVIMAS
Si5.00 AntroH KlaHOH $50.00
prekes už žiburi. 25$ numuszimas.
865.00 Pirmos KI
875.00
Parduodam
Karpetus
nog
10c.
lig
25c.
Laivai
iHzeina
kas
antra
Subata.apie
ilsuBilos nuo 25.01 iki $50.00,
giaue liiformacijoe krelpkitea pas
ARKLIU
ant
masto
pigiau
negu
karpetu
sztorai.
A. E.JoltnHOn,General P.Agt. 27 Broadway
30$ numuszimas
New York, N.Y. arba uaa viotlnluH agentue.
— Nedeloje Szv. M. Pannos
RuKhian American Line—Pier 31 I. Street
Naudotojams Schuylkill Gas
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku.
IR
Bilos nuo $50 01 iki $10 00,
Rožancziavos. ,
c ° B
and Electric Company:
Mes perkam teip pigiai kaip ir
35 pre c numuszimas.
MULU
Kaipo al ter na ti va elektriszdidžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu ‘APSZVIETA’ MokHliszkai Istoriška Knyga
P
S*
— Dieneles pradeda būti
Bilos nuo $100 01 iki $250.00
E. B «
“ o B
galima pigiau pirkti ir jumis suezedi- palytinti daug isz Lietuviu praeitos
szaltesnee, lapai krinta nuo me kos szviesos kaina, kurias ne- 40 prcc numuszimas.
pjq a
Atsibus Petnyozioj 3 d. Spalio
■72 C _
(Oct.) prasidės pirma adyna popiet,
nam pinigą parduodami pigiai negu gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
» B
džiu ir žiema greitai artinasi. senei ivedeme, sekanežias kai
Bilos nuo $250 01 ir augsz Campions Tvarte, Mahanoy City, Pa.
su 780puslapiu, preke:
nas pasiūlome tiems, kurie
kiti.
Parsiduos visokiu gatunko Arkliu ir
cziau 45 prcc. numuszimas.
Apszvieta, apdaryta $1.25.
— Gera naujena del angle- pasiraszys po kontraktu, ne
Mulu. Ateikite pamatyti. Parda
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo
B E
Reikalavimas — Reikalavi vėjas
c c
t. !Mahanoy City, Shenandoah,
E. Z. Handley pardavinėjo
kasiu. Kedingo kompanijcs ka trumpesniu kaip ant vienu
Gaunama pirkt tik pas:
mas, ant kurio “Fiat Rite ’ arklius Mahanojuje pirmiau ir visados
Naujas Iszradimas
VjrUinan
S
MtCarmel, Landsford.
siklos dirbs visas dienas per metu.
T. Astramski. 943 8.2nd. St., Phlla. Pi.
mokestis iro paremta, privalo užganėdino pirkėjus. Arklei parsi Apraszima siunczia dykai
visa žiema.
duos tam kuris daugiaaše pasiūlys.
Maximum kainos
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pat?
būti paremta ant tikro eusaiE. Z. HANDLEY,
iszsigydyti be daktaro visokias liga'
Rezidencijoms
ir
komercikavimo arba iezmeginimo su
Pardvejas.
— Mieste praejta menesi užA. G. GROBLEWSKI
Plauku puolimą ir užsiauginima.
olithania
Cor. Elm & Main Sta. Plymouth, Pa.
gyme 35 kudykiai o tris negy jaliszkas apezvietimas. Metinis ateakaneziu reikalavimo m ete
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas
...SAVININKAS IB FABRIKANTAS...
Corner
22-nd.
&
Carson
Streets
S.
S.
Pittsburgh,
Pa.
Ant Pardavimo.
ir kitas panaszias ligas
riu, arba apskaityta pagal
vi. Mirė 24 ypatos isz miesto kontraktas.
Garsiu Lleturlszku-LenkiszkuVaistu.
Už pirmas szesziasdeszimts tam tikra nuoszimti prijungto Du namai ant 4 familiju, Gyduoles nuo Dantų, geriausios, 5o
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
o 6 isz nžmietczio.
Nuo Kornu užtrinu tik 5o. Met pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
^60) valandų vartojimo maxi sios pajiegos pagal sekanezia ealunas ir buezerne arba ezto- turime
apie puse milijono laiszku sr priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai
— Redingo kompanija pra mum kiekvienam menesije tabele:
ras ir buezerne W. Hizletone padekavonenrs nuo žmonių visokit irreikaluose
jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virst paminėtu adresu.
Raszykite tuojaus av'
dėjo investi elektrikinia szv’e'a bus 10 c. už KWH.
K iaea 1. — Rezidencijos ir netoli lietuviezkos ir lenkiezkoe tautysoziu.
adreso pas Specialistus:
Virszaus tam paežiam mene t.t 60 proc. prijungtosios pa bažnyczios labai gera vieta.
in kompan'cznas stubas. Elek
Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti iums, kad
triką ynas iez brekeriu o už 5 si je po 6 c. už KWH.
jiegos iki 500 vatt’u, ir 33| Parsiduos už neperbrangia
jau atznesu daugiau ne locniniku nevirszininku,ne darbiniku
‘ All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
Numuszimas 10$ bus duo proc. prijungtosios pajiegos preke ba Iccnininkas ketina B’dwav & So. 8-tb. Brooklyn. N
žiburius reikes mokėt tik $1,02
atidariau ofisą mano naujoi vietoi
tas tiems, kurie užsimokės virszaus per 500 vatt’u.
— pigiau ne kaip mieste.
važuoti in Lietuva. AtsiezauKampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
begije penkiolikos (15) dienu
( 93 o))
Kliasa 2. — Krautves, Ban kite pas.
Reikaluosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo po
— Vulkano anglekasiai da po padavimui bilos.
Jonas Szeezfakai ckas.
kos ir t.t. 70 prcc. prijung
tokiu adreso*
vis nedirba nuo utarninko suMaximum reikalavimas skai tosios pajiegos.
309-311 E Broad St.
PAUL V. OBIECUNAS
straikavimo. Nežire kada pa- tysis kaipo vienas treczdalis
W Hazleton, Pa
Kiekvienas Lietuviszkas StLominkas
Kliasa 3. — Koteliai, Fede
Cor. 22-nd. & Carson Sta; S.B. Pittsburgh, Pa.
teipgi privalo užlaikyti visada musu
daris, suta ka.
prijungtos pajiegos rezidenci raliezkieji, Valstijos Pavieto
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Mes
esame
importeriai
ir
wholesaleriai
Batoruose ant pardavimo, kad^musu
jų szviešai ir du treczdaliai pri ir Municipaliszkieji triobesiai
Ant Pardavimoisztisos dalyku. Kurie yra ypatingai indo
tautieczei reikalaudami gale tu „nusi
— Ponas Viktoris Lapins
mus
lietuviams,
kaip
tai:Gražus
laiszkai
su
pirkti ir
nereikalautu iszduoti
jungtos pajiegos komereja- ir mokyklos,
Puikus saliunas ant E Cen lietuviszkais ei'emis, Atvirlaiszkai su lietu55 prcc. pri
kas su savo pseziule sugrįžo
piningus dovanai kokiems nors apga
liszkai szviesai. Apskaitant pri jungtosios paj’egos.
viszkais
tekstais,
Korteles
gimimo
ir
vardu

vikams tose apielinkese. Sztorninkai
ter St. Mshanoy City, Pa. V;namon iez Waihingtono, D. C
vių dienai lietuviu kalboje, Lietuvuzkos
raszykite pareikalaudami mus gyduo
jungta pajiega, Tungsteno
les, nes geras uždarbis; parduokyte
Kliasa 4 — Restauracijos, durije miesto namas didelis maldaknyges, Paveikslai ir jiems rėmai,
kur v’e?zinosi per kėlės die
Szkajlieriai Medalikai, Mukos,
tyras Lietuviszkas Gyduoles,
lempute skaitpsis pagal tikrą Valgomosios ir Saliunai, 85 ant viso loto. Randa 35 dore Ražancziai,
Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavoru, tai musu
Bažnytines lempeles (prie Szvencziausiojo ir
kurias mes gvarantuojame.
nas. Matėsi su prezidentu
t.
t.
),
Szaltiniai
szventintam
vandeniui,
jį jos paženklinimą, o anglies prcc prijungtosios pajiegos.
pastanavijom
padaryti
dideli
iszpardavima
viso
muso
vasarino
lei alų galima pirkt no bilia Szventuju stovylos, Apskelbimo kalendoriai
Egiutero No.l............................... 25c.
Wileonu, su kuriuom kalbėjo
Egiutero No. 2............................... 50c.
ir metalizuota valakna skaity
tikejimiszko turinio, Brankagmenis, Vai tavoro kokis dar randasi musu sztore. Szitas tavoras susideda
kokio
bravaro.
Parsiduos
la

Kliasa
5
—
DepartamentiZmijecznik............ 25c., 60c. ir $1.00.
si apie czionaitinius Lietuvius
kiniai vestuvėms vainikai, Vaikiniai lai
sis po 50 watt’u už kiekviena nes Krautuves ir Of su trio bai pigei ba locnininkas ka- dotuvėms vainikai su lietuviszkos tekstais, isz visokiu gatavu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir
Gumbo Laszai............................... 35c.
ir abelna gyvenimą czionaitimergaieziu,
visokiu
vasarinu
ceikiu,
andaroku,
jekiu,
ilgu
ir
Meszkos Mestis..............................25c.
Lietuviszkos korteles kalėdoms, Lopsziai
lempos ikiszimui skyle.
necz
turi
iszvažiuot
in
litą
Trejanka
........................................ 25c.
besiai,
80
prcc.
prijungtosios
kalėdoms.
Nosines
skepetaites
su
lietuviszka
trumpu kotu ir šutu, žodžiu sakant; visas vasarinis tavoras Linimentas
niu gyventoju.
vaikams..................... 25c.
ir amerikoniszka vėliavomis ir daugeFs
Jei teip apskaitant mėnesi pajiegos.
miestą ir apimt bizni savo loc- kitu
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c
daiktu, indomiu lietuviu vertelgijai. bus iszparduotas už labai numažintas prekes. Nepraleiskite
Liepiu Balsamas..........................25c.
— Janovicziaus marszkiniu ne bila bus mažiau per viena
szitos
progos
bet
ateikite
tuojaus
kolei
yra
isz
ko
pasirinkti.
nam
name
norintieji
pirkti
atBlSf*
Pareikalavus
bile
kokiam
krautuvninKliasa 6 — Operos, Teatrai
Anty-Lakson del vaiku. .......... 25c.
kui arba agentui, pilnas kataliogas prisiunMilteliai vaikams nuo Kirmeliv..25c.
fabrike patiko baisi nelaime doleri ($1 00), tai ji pasiskai- Vieszos svetaines, Bažnyczios eiszaukite greitai ba turiu cziama
uždyka.
FLn ninlin f ®r’Eae mus dirba Lietuvaites.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Mes varome tiktai wholesalinini bizni ir
R
T
URK
1
122
W.
Center
Str.
utarninko diena. Veronika tys kostomeriui už viena do ir 11., 40 prcc. prijungtosios greitai parduot in 15 dienu kaialiogu
Vanduo nuo Akiu..................... C>25c.
privatiniems žmonėms visai
Ugniatraukis
.................................25c.
111U U1UUU I
Mehanov Oitv. Pe
Dambrauckiute, patogi 16 me leri net.
atsiezaukit in “Saules” Ofisą nesiuneziame.
pajiegos.
Skilvio Laszai.............................. 25c.
THE LIPMAN SUPPLY HOUSE
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
tu mergaite isz Meizvilles pa Ruimu skaitliuos kainos
Kliasa 7 lezkabos, Langu Mahanoy, City, Pa. (-gg °l) 527 S. Fifth Avenue • Chicago, Ill. Dept. 14
Kruvinosios...............................75c.
silenkė pakialt nupuolusias
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Tik rezidencijoms— Metinis apezvietimas ir t.t., 100 prcc
tST Kožnas gal iszmokti buti Balberium
Gyd. del nemalimo Pilvo............50c.
Ant Pardavimo.
žirkles kuriuos puolė prie matrumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
prijungtosios pajiegos.
kontraktas.
KALENDORINIS LAIKRODĖLIS.
Milteliai apstabdymui Galvos
kinimu.
Raszykite apie daugiaus pas
skaudėjimo................................ 10c.
įNamas
ant
dviejuĮ
fimiliju
szinos. Ratas pagriebė josios
Karabino-plieno, drūtas laikrodėlis, 16 mieros,
Rezidencijoms turinezioms 5 Norintieji placziau apie szias
Laszai nuo Dantų........................ 10c.
su 7 akmenų viduriais. Teisingai rodo: minutas,
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
ylgus plaukus ir nuplesze ruimus — Pirmos 10 KWH kainas pasiteiriauti, gali gauti Mill Creek, Pa. 4 m. kaip sta Nossokoff's Barber College ‘“/jX"." į”".'.
Kojų.......................................... 25c.
valandas, dienas, savaites, menesius ir menesio
visa oda su plaukais nuo menesije po 10 c.; virszaus platesnius paaiezkinimus ateje tytas terp St. Clair o Port
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
23 Akmenų Railroad Laikrodi
atmainas. Juos visur krautuvesia parduoda po
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Patentotas regulatoris
pakauezio. Daktarai Aihlando tam paežiam menesije po 6 c. in kompanijos cff.sa tarp 7 ir Carbon, labai tinkama vieta
$8 ir $9, bet asz ant trumpo laiko, juos dabar
Gyd. nuo Grippo......................$1.25.
užsukamas isz virszaus,
m
parduodu tik po $5.85. Jeigu nenori visu
Plauku apsaugotojas................... 50c.
del
mus
tautos
žmonių,
galima
ligonbuteje prisiuvo oda ir už KWK.
del
Moterių
ar
Vyru,
18k
9 valandos vakare, arba kom
Muilas dėl Plauku...................... 10c.
pinigu siusti man, gali tik 85c. paczto markėms
ant 20m.
badai vela priaugs.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
prisiųsti, kitus užmokėsi savo poczte, kaip pri
siusim szita laikrodi
7 ruimai —Pirmos 15 KWK panijos atstovas ateis jei teip gaut laisnai ir turėti koki nors
Rožes Balsamas............................ 25c.
visiems per C.O. D.
imsi liaikrodeli, leszas prisiuntimo asz apmoku.
Kinder Balsamas.................. .......25c.
j- Praeita Nedela Athlando menesije po 10 c; virszaus nori ir jei ap:e tai praneez bizni del platesniu žinių raszyuž $5.75*per expres,
Naudokis
isz
progos,
nes
tik
ant
trumpo
laiko
Bobriaus Laszai................. ..........50c.
“^joia jei nebus toks
kit ant adreso.
( gg °?)
lygonbuti mirė Jonas Andru- tam paežiam menesije 6c. už kompanijai.
Szvelnintojas..................................35c.
szitas apskelbimas.
Adresuok:
Nemokekyte nei Cento.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
P. Walcavage.
Atminkit, kitur už
szis 31 m. senumo nog 337 W. KWH.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
mokėsite už toki lai
— Da no 1642 metu givuo Bi x 12.
Middleport
Pa
M.
J.
DAMIJONAITIS
Egzema arba odos uždegimas
krodi
$35.
Su
kožnu
8
ruimai
—
Pirmos
17KWI1
Mahanoy 8t. Nabaszninkae
pas Vaikus............................ $1.25.
ja Abesinijoj drausme, drauLaikrodi duodam
812-814 W. 33rd. St., Chicago, Ill. Pleisteris (Kasztavolo)................26c.
per koki tai laika sirgo vidų- menesije po 10 c.; virszaus dženti rukimo visoi szalij START business, make money for yourself,
75
Lenciugeli.
Pamada
Plaukams.......... .. .......... 25c.
not for bosses; send postal for 20 ways to
rine liga katra buvo priežastis tam paežiam menesije po 6 c Taigi tik vienoi Abisinijoi independence
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
and begin making money at Excelsior Watch Co. BLDGN CinoAGO* Hl
už KWH.
Gyduoles nuo Riemens................. 50c.
once. Sell marketable specialties paying
mirties. Paliko paezia ir ke
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-.... 15c.
300 per cent, $12 to $25 daily. Address
9 ruimai—Pirmos 20 KWH nieke tabako nerūko,
Dr.O’Malley iszaiszkina priežastį pasekmingo gydimo Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Reliable Distributors, Box 9, Station W.
letą vaike ežiu.
zYkines
Dulkeles.......... . ...............25c.
menesije po 10 c., virszaus tam
Brooklyn, N. Y.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
ISZSIVERŽIMAS
— Szendien po piet prie paežiam menesije po 6 e. už Naujausias iszradimas.
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Jaigu turi dantų gėlimą:
Ant Konselmano Pirmo Vordo
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00.
Campions tvarto bus didelis KWA.
Verikosele arba netikrasis Iszsiveržimas.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00,
kornns
ant kojų, tai gausi po
10 ruimu—Pirmos 25 KWH
Gyd. nuo Paslaptingos Ligo« $5.00,
pardavimas arkliu ir mulu.
Mike
Gavula
Demokratu Partijos
Puczkai ir visokios Odos Ligos.
Yra tai gera proga pirkti arklį menesije po 10 c., virszaus 5ff gyduole. Jaigu nepagelbenassKixBBESKaEnES&Kffia
tam paežiam menesije po 6 c tu bus sugražinti piningai.
ar mula už pigia preke.
KWH.
j
LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
Ant Burgiso - Balsuokite už
Teip-gi iszsius placzes infor
Be jokios Operacijos, skaudėjimo ar
— Dr. M. J. Petrikas, lie
Pirkt ziegorelius, lencuge11 ruimu — Pirmos 30 macijas no ko plaukai slenka
lius, szliubinius ir kitokius
John
J.
O
’
Neil
apleidimo
savo
kasdieninio
darbo.
tuviežkas medecinos ir chirur KWH menesije po 10 c ; vir- ir plinka, pleiskanų atsiradyžiedus,
szipkortes daviernaDemokratas. •» Prasto balso ir parėmimo
PRIEŽASTIS ISZGYDIMO.
G A.Fritzinger (policmonas) Wilkes-Barre
ste“, siųst in lietuva pinigus
gijos Ugonbutes specialistas szaus tam paežiam menesije po mas ir nupuczkave veidai.
1. DEL TO-Kad jojo neskaudanti metodą Pa., iszgydytas nuo sunkaus iszsiveržimo 5
visokiu knygų, popieras
likos naudota per jin suvirszum 25 metus, o metai atgalios, no tada neneszioja iokiu diržu
priima ligonius kasdien nog '6. c už KWH.
JV * gromatoms raszyti irt. t.
Tukstanczei dekavoja už dyka
Ant Konselmano Pirmo Vordo
josios naudingumas likos prisavintas per teip T.R.
i.*.. Williams
..
Mi.g.cnwMO
IUK, 1
anglekasis 104
isz lljut
Iiyde APark,
PaU
^y,7 Jau per 19 metu viską isz10 lig 12 ad. prieez piet. nog
vadinamus
Specialistus Rupturos kurie jaja iszgyditas no iszsiveržimo, 5 metai kaip
12 ruimu—Pirmos 35 KWH rodą. — Raszyk tuojaus ant
z pildė teisingai tai reiszke
FIRST
ir naudoja.
diržą ne neszioja.
W. D. Boczkowski
gerai. Eikite pas:
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 menesije po 10 c.; virszaus adreso:
2. DEL TO-Kad suvirszum in 12,000 iszNATIONAL
BANK
I lacminH 6 S.WaHlilnRton, Cor. E.MarkelSt.»
W.H.
Green
wait
maszinistas
prie
Prospect
Demokratu Partijos
gyde
ligoniu,
o
nekurie
pribuvo
isz
tolimu
Ji JcoHldllld
Wilkes-Barre, Fenns.
Gratis
Specialists
9.
tam
paežiam
menesije
po
6
c
vakare. Kazuno aptiekoje
MAHANOY CITY, PA.
szaliu gydytis o kuris jis vienas pasekmingai Brekerio, Breslau, Pa., du vaikai 3 ir 9
metu senumo iszgydytas no iszsiveržimo o
už
KWH.
Box
106
Sta.
W.
Williamsburg
tik
gydo.
237 W. Centre St.
(;• j)
3. DEL TO-Juog kožna savo žodi gali diržo neneszioja 2 metu.
13 ruimu— Pirmos 40 KWH
Brooklyn, N. Y.
linigiszkai ir profesijonaliszkai užtikrint, W. H. Adams fajermonas, Sheldon Alex
LABAI GERA GYDUOLE
Visiszka
Apsauga.
turi duoda ligoniu, o būdamas terp ju 25 Works, Wilkes-Barre, Pa., iszgydytas no
Ant pardavimo.
menesije po 10 c; virszaus
Dr. Gibowitch’io 25 La»zu lizgydymai.
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Sudarjta...
Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr. O’Malley kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
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Pasikalbėjimas Ypatiszkai ar per Gromata.
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te po sziuo adresu:
(f8 °1)
FIRST WARD DRUd STORfi
Viktoras Lapinskas
John Szostakauckas.
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221 E.CENTREST., SHENANDOAH,PA.
T. P. Križanauskas,
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