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KAS GIRDĖT?
Szendien prasidėjo lietuvisz
ku laiV raeztininku suvažiavi
mas Shenandoah, Pa. Vėlina
me kanuomalsziausio ir bro
liszko sutikimo ir ydant duotu
gera paveizda nuo saves del
visu Lietuviu atejteje Arr.erike. Teip-gi, kad szis suvažia
vimas butu vaisingas ir pada
rytu sutaiką terp visu lietuviszku laikraszcziu nežiūrint
kokios jisai butu tikslo.

'
[
į
r
Į

lirusio. Ibirt
1 PifinJufti
Viihuiitlig
Bū vim pu
in« bėriu nu

*N LINUI

rne Raijaij
ikiauširgn.
liakiPatubinei liini.

ItfprvIlM
■n Llbio.
N LIBAVA
<1 I33.U0

Szkotijea ‘ R inkpelnis5'isz
lindo kaip vabalas isz meszli
no su savo pr d czkais. Maža
verte turi toji tualetinia bibulka ir del to mažai atydos at
kreipiame ant josios posmavimo. — Lingua ėst indicium
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Ia visokee darbininkiezkae
unijes priguli eekarezei sąna
riu: Britanijoi 3,010 000; Vo
kietijoj 3,061,000; Fraucizijoi
1,029.000; Belgijoj 199 000;
llolandijoi 154,000; Noiwigi;oi 54 000; Denmarke 128,000;
Suv. Steituosia Amerike 3,846,756

Laidotuves New Yorko majoro,
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Aukas ajrisziniu maiszacziu

Vokietijoi f .brikuosia dirba
dydeme dalia moterių ne kaip
vjr i, k dp tai aadininoiia dir
ba 400,000 moterių o tik 371,000 vyru; rubsiuveda dirba
228,000 moterių o 97 000 vy
ru. Daugelis f įbrikantu veluk
ymti prie darbo moterea ne
kaip vyru“, ba jiosios yra pi
gesnes, dirba geriau ir mažiau
straikuoje už vyrus.

Metas XXVI

9 Dienas Kasikloje
Taiiinszauckas ižglalbetu
po 9 dienu.

260 ypatų nuskendo.
Konstantinopolus, Turkije.Per trūkimą debesio patiko
baisi nelaime. Daugelis na
mu likos sunaikintais o van
duo nunesze 260 ypatų. Ne
laime teip staigai atsitiko, jog
žmonis apėmė netikėtinai.
Daugelis gyvuliu prigėrė.
Bledes milžiniszkos.

Centralia, Pa. — Jonas
Tamaszauckas kuris likos už
griautas Continental kasiklosia
petnyezioje 25 Sept, likos ižgialbetos per savo draugus
praėjusia subata (Oct 4) Neiszpasakitinas džiaugsmas bu
vo paezios ir vaiku, kada Ta
maszauckas likos atvežtas na
mon, rodos prisikėlė isz numi
rusiu. Kada jin užgriuvo, tuo
jau? piadejo gražti skyle ir
indejo paipa, per kuria jam
iįfleidinejo maista ir kitus rei
kalingus daigtus del užlaikiijio gyvasties. Pirmutines die
nas suvalgė ka turėjo o po
tam apgriaužinejo propus ir
gere aliejų.
Nesenei Tamaszauckas likos
užgriautu per kėlės dienas
teip-gi toje kasi!loję.
Kada gyventojei dagirdo,
josi Tamaszauskas likos ižgialbeęi, visas miestas isz džiaugs
mo konia nepapaiko, pradėjo
triubint, kapelijos grayt ir
sįiambyt varpus ant garbes giliikningo ižgialbejimo žmo
gaus, kuris per dovines dienas
radosi gylumoje kasikiu, nesitikėdamas daugiau reget savo
milemos pacziules ir vaiku ir
ežio svieto. Tokis tai gyveni
mas anglekaeiu, o kožnas gali
tikėtis panaszaus atsitikimo
kas diena.

Tikejimiszkas sumiszimas
Rymas. — Mieste Marino
(13 miliu nuo Rymo) atsibuvo
tikejimiszkas sumiszimas, ku
riame apie 40 ypatų likos su
žeistos o in ezimta are’ztavotu.
Priežastis maiszaties buvo katilikiszkas sejmas.
Savo laike, kada miestas
Marino likos iszrinktas ant lai
kinio sejmo, prieszininkai ka
taliku teip—gi nutarė laikyt
sejma tame paežiam laike, bet
randas art to nepavelino, o
tykedamas isz tos priežasties
maiszati, nusiuntė du batalijonus vaisko.
Tai da daugiau suarzino
prirszininkus teip, jog valdže
turėjo apsiaubt, kareiviais
karieta kardinolo Agliardi ka
da tasai važiavo ant sejmo.
Katalikai sveikino važiuojenti
kardirola o prieszininkai jin
bjaurino visokeis žodžeis ir isz
to prasidėjo sumiszimas, jog
vos vaiskas stengėsi maiezti■j.nkus apmalszinti.

Szendien daugiausia galima
užteminti lietuviszkuosia laikraszcziuosia svarbiausias!! ži
Tūlas Ch eigos psstoreb's nias apie Ycza, Baeanavicziu,
druezei tyki in pekla, o ka» Laisve, Kova, Protestai, Mela
daugiause, jog tikrai yra p°r- gystes, Draugas ir t. t. ir t t.
sitikrinias, “jog pekla randasi ir t. t. Velnei žino, ant ko
paežiam Chicsge.” Tasai pa- pasibaigs tieje visi posmavimai
storis norints pasakė tai, ka laikraszcziuosia ir kokia nau
mielino ir tame visai nebludo. da atneiz lietuviszkai visuomeniai Suv. Steituosia! O ku
Suv. Steituosia randasi 600,- dykiezkas iezmintis lietuviszku
010 ypatų, kuriuos mokes pa- patrijotu! Geriau butu jago
dotkus nuo savo inejgu pagal laikraszczei lietuviszki talpiu
Mieste Dubline, Airiszijoi straikavo suvirszum 1000
Arti puse milijono žmonių ėjo dirstelėt ant veido mirusio
nauja investa bila. Visi tieje tu naudingesnius straipsnius majoro Gaynoro, kada kūnas likos atgabentas in New Yorką
darbininku prie doku.
Pakylo mueztynesu palicije na ir
ka uždirba ant meto nemažiau del savo skaitytoju kurie už ir paguldytas rotužeje. Paveikslas parodo graba ir ejnancziut
prasidėjo skeldimas pakausziu. Sustraikavo daugiau ir daejcfc
kaip $3500 turės taji padotka moka už jin ir geidže turėti žmonis.
skaitlis lig 20,000. Musztynss atsibuvinejo konia kas diena
mokėt. Kiek isz mus geistu sziokia tokia nauda isz laiko ir užmuezimae. Paveikslas parodo laidotuves straikieriu,
prigulėti in taji skaitliu ?
musztines ant ulieziu ir W. J. Murphy ant kurio straikieriai
raszczio po sunkiam darbui.
Kiek iszgere alaus SkulkR
sudeda visa kalte straiko.
no pavieto gyventojei.
Staliczioje vokiszkos vieszLaikraszcziai pranesza, kad
Pottsvilles. Pa. — Suv.
38 metus nekaltai
patystes Berline, randasi 25,- Philipinuose yra da vergija
Salocziai.
Nelaimes kasikloje
Steitu rinkėjas padotku Clay
katorgoje.
304 moterių o 12,898 vyru tu- vaiku ypatingai mergaites
didinasi.
K.
g.
Musu kampelis, tai
W. Evans, per Septemberio
Milanas, Italije.— Czia iszrinezius terp 70 ir 80 metu se esanezios
toks kampelis, kokiu vargu '
Waslrngton, D. C. — Ne menesi, surinko $28,480 padotpardavinėjamos.
numo. Kaip ant vieno miesto, Nuperkia tuos mažus, iezaugi- laimiu kasiklosia Suv. Steituo- tik už viena alų nuo bravoru. ėjo in aikszte nepaprastas da- Vyskupas Girtautas mirė daugiau berasi Lietuvoje. ■
Rugsėjo 17 diena Kaune ga Tamsybe, apsileidimas, gir
tai skaitliu senuku yra gana na, laiko kaipo savo vergus.
sia nuo pradžių metu buvo Už kožna baczka alaus bravo lykas. Sicilijos gyventojas,
Erasmus Vaesalo, kuris 1877 vo telegrama isz Berlyno, kad tuoklyste, po teismus tąsymąsi,
ženklivu.
Laikraeztis “Draugas” sako 1437 prieszais 1419 praejtuos ras turi mokėti randui viena
metais tapo intartas žmogžu Jo Ekscelencija Žemaicziu pesztynes — pirmoje vietoje
kad teip atsitinka daugiausei metus tam paežiam laike pa doleri, per ka pasirodo, jog
dystėje
ir nuteistas visam am Vyskupas Kasparas Felicijo stovi. Pasigerti ir patvoriais Knningas suspendąvotu.
Departamentas rusiszkae pa- tarpe žmonių nekrikezezioniu gal raparta Bureau of Mines tiek alaus likos padirbta tame
žiui
kalejiman
prie sunkiu nas Girtautas, po padarytosios voliotis dargi sau už garbe tu
licijos, dirba ant isznaikinimo
Petersburgas. — Dydele
Gal tame teisybe kad ne- Pennsylvanijos daugiause,“ba menesije.
darbu, atrastas visai nekaltu; ten, kaip isz pradžios rodėsi, ri, kad girdi “turi isz ko iszsi- intekme iszvere terp dvasiszpraszpartu. Vienkart darb- krikezezionis pardavinėja vai net 763 prieszais 193 mete
Jago ymsime ant paveizdos tai-gi be jokios kaltei iszkenlaimingai sunkios operacijos, garti, tai bent vyras — turtin kuju ir svietiszku ypatų, nu
ezauje ant nutarimo bausmių kus tankiau?, bet turim isztart 1912. Isz tu 380 buvo kietosia I j >g kožnas stiklas laiko pusant tuju, ka gyvena po sveti kad pardavinėja mažus eiratu- anglekasiklosia o 383 minksz-Į|kvatierki o baczkoje randasi te, o kalėjime net 38 metus! pasimirė.
gas”. Pas mus trūksta ant vi- sprendimas arclbiskupo metro
Drauge su juom toje žmogžu
ma pravarde.
suomeniszkoe dirvos darbinin poline mokylewskio kurie atė
kus ir krikszczionis net kata tuosia. W. Virgiui joi 181,' 32 goicsi, tai baczkoje ran
Taigi tat Žemaicziu vysku
dystėje buvo intarti dar 3
ku. Laikas salotiecziams su mė kuningysta. ant visados
likai kaip kad Chicagos Ohajui 99, Illinois 98, Alaba dasi 500 stiklu alaus. Po
pija nebeteko savo Ganytojo
Nekurie tvirtina, buk sziam Zmartwychwstanca prieglauda ma 58, Colorado 47, Indiana penktuką parduodami tai pa žmones, bet tie neatlaike žiau
kuningui Stanislovui Dam
siprasti!
raus kalėjimo gyvenimo ir se — Vado, kurio sunkiąją liga
brauskui už tai, kad padirbo
dvideszimtam amžiuje svietas Sierccincas.
32 ir Tennessee 25,
sidarytu $712,000 arba isz viso nai jau pasimirė. Ju nekal didžiausiu nerimasiu sekeme
Vilniuje.
netikro
testamento kunin
yra balsei pagedias ir netei Isz to Siercc’nco kur milikos ižgiarta 14,340,000 arba tumas iszejo in virszu tik da jau nuo kurio laiko. Vysku
Koras sugruvo
Buvo padaryta paczto revi
singas o bet vienas isz Najor- niszku yra kliosztorius Avon New York. — Laike pa- 68 stiklai alaus ant kožnoe
gaikszczio Oginskio ir 'netei
po Kasparo mirtis — didelis zija ir tapo atrasta vagystes.
kiniu socialogu kitaip apie tai dale 1911 m. parduotas tapo maldų per žydiszkus Naujus galvos (skulkino paviete ran bar, kada tos žmogžudystes
singos prisiegos laike teismo.
smūgis ne tik naszlei Žemai Kai kurie valdininkai patrauk
tikras
kaltininkas,
gulėdamas
mano. Geisdamas persitikrint 12 m. vaikas eiratukas Boles Metus, sugriuvo koras 15 pė dasi apie 210,000 gyventoju.
cziu vyskupijai, bet ir visai ti atsakomybėn, o kiti — pra
Musztyne.
ar isz tikrųjų Ntw Yorkas lovas Sienine fermeriui Au du žemyn, ant kurio radosi su- Ant c'garu surinko padot- ant mirtino patalo, akyveizdoLietuvai. Smūgis dėlto, kad szalinti nuo tarnystes.
je
kunigo
ir
notaro,
joje
prisi

Cholme kareziamoje prie
į yra teip bjaurus, kaip apie jin gustui K’ ęckiui in kaima va virszum szimta ypatų. Ant gi- ku $1,861,50 o už tabaka
Jam mirus, Lietuva nebeteko
pažino.
Mintaujoje.
vieno stalo girtuokliavo kan*
; svietas apraszineje, paėmė pen dinama Polonia, Wis. Vai lukio nieką neužmueze bet su- $142 80 spccialiszku padotku
vieno savo sunaus, kuris, bū Jauna mokine prakritus su tunginiai, prie kito — gimVaesalo
likosi
tuojau
pa

į kės maszneles, indejo in jiaises ką arklis užmusze.
Už ta žeido kelioleka ypatų. Bet surinkta $713,67.
leistas ifz kalėjimo. Jis dabar damas teip augsztai pastaty ekzamenais laike perekzamina- nazistai. Kantunginiai gimna
po ke!es bumaszkas su savo darba kliosztoriaue užveizde- baimes ir gyvaltį buvo užtek
tas —daug jai ir padaryti dar vimo, nuėjo sau viena niekam zistus užkabino. Vienam gim
Į pravarde ir adresu ir iszmete tojas kun. Spetz tapo patrauk tinai.
Inkale VillUteS in inula yra 62 metu amžiaus. Jo svei
galėjo ir, kaipo tikras kunigas nežinant ant kapiniu ir nusi- nazistui pasiprieszinus, girtas
kata
taip
susilpnėjusi,
kaįjis
po visas dales miesto, nuėjo tas teisdaryeten.
Shamokin, Pa. — Kuopa ižvos galis kalbėti. Kalėjimo ir tikras lietuvis pilietis, savo nuodyjo.
Saugokitės,
kad
ir
jum
kantnnginis ji su pjaustė. Gim
namon laukti pasekmes tojo
gamų eugavus mula arti BoydTo atsitikimo ilga istorija
Krakių valsz. ' %, mazietai buvo ezventiku (popu)
virszaicziai, iezleide ji isz kalė augsztuoju pavyzdžiu szviete
panaszei neatsitiktu.
towno, nuvede in artima ealiu, iszbandimo.
tilpo Milwaukee
Kuryere
Gyvena vienas szkapliernin- sūnūs — visi tie, kurie daly
Exchange, Pa. — Juozas na, prigirdino jin alum po- jimo, nepasirūpino net, kad jie ne vien savo ganomajai vyskas. Jam isz namu iszvažiala dvi valandas po tam dvi No 251.
kūpi
jai,
bet
ir
už
jos
sienų,
butu
pristatytas
in
savo
gimti

Pereitame mete, tape ezone Pepiarok atsikelias anksti ejti tam prikalė ant jo daugybe vi
vus atsitiko gaisras. Sudege vavo pesztynese, tapo isz gim
į mergaites atnesze dvi maszne
in kasikius, dirstelėjo in savo sokiu politikiezku apgarsinimu ni kraezta. Paliktas savo pa kaip plati yra Lietuva.
kaimynai
viena vaika isznesze, nazijų praszalinti.
Pittsburgo
užmusztas
mainose
i les ir neprieme ne cento dova
bleszine ar valgis jau sudėtas. paleido vela ant pievos. Mulas ties likimui jie eziaip ne taip
o kitu du sudege.
Ignotas,
jo
mergaite
apie
12
A.
a.
Vyskupas
Kasparas
nu už suradimą. In treczia
pasiekė savo teviezke. Bet....
Szeszi pakarti.
m paduota in miniezku kliosz- Nepatiko Juozui valgis ir už
Židikai.
i diena vyras ir 16 metu vaikas tori, o kada mergaitei du dė tai pradėjo iszradinet visokes pastipo isz kaukiu o palic’je visi jo gimines ir pažįstami Pelicijonas gimė valsztiecziu
Maskvoje
už ke'ima maiezK. g. Mieszcziukas, gal,
į sugražino kitas dvi ir teip-g dės norėjo ta mergaite matyt, priežastes savo Jevutei, kuri aresztavojo ižgamas.
buvo jau iezmire.... Rado žemaicziu szeimynoje, Vievirto Butirio kalėjime. Pabarti:
parapijoje, Raseinių kaip ir visi Lietuvos mieseziuneprieme ne cento dovanu. tai nors gana ap'e tai truse, negalėdama ylgiau dalaikyt,
Tai tau svodba.
gyva tik viena savo sunu. ženu
Andriejevas,
Voloezaninas,
apskr.,
birželio
9 d. 1841 me kai. Bet, didžiosios dalies,
; Penkta masznele likos nesu bet ir sziadien nemato, ir kur pagriebė uždangala nuo pe
Lackawanna City, Pa. — Tai tau ir teisybe teismuose!..
Vrublevskis, Konaki, Melantoji
mergaite
isz
miniszku
grąžintą. Lz to pasirodo, jog
Pažymėtina, kad jie, kaip tais. Mokslus ėjo Raseinių žmonių gyvenimas atsižymėjo: cziuk ir Perepelovas.
cziaus ir mete Juozukui in gal Ana nedelia atsibuvo czionais
New Yorkas teisingesnis ir tu klioeztoriaus dingo rezultato va. Juozukas kryto ant grindų milžiniszka veseile turtingo kalėjimo virezaioziai tvirtina, apskrities mokykloje ir Sziau- girtuokliavimu, tamsumu ir ap
nėra.
liu gimnazijoje, kuria baigė si sileidimu ukes dalykuose.
ri savije daugiau dorybes ne
Baltosios verges.
Taigi ne tik tarp nekrikez kaip negyvas su perkirstu pa- horvatiszko kupoziaus Niko nekaltai tiek laiko iszbuves
Kaip nekurie r< f ormatoriai ezioniu yra niekyrcz'u bet ir kausziu ir turėjo būti nuvežtas Morviko su “ezilta” turtinga kalėjime, nei eyki nepaeibjau- dabro medaliu 1862 metais ir Mieecziukas nedidelis: užlaiko
Chersono ir kitose aplinki
apie jin raszo.
tarpe krikezezioniu niekystes in Szamoku ligonbute o Jevu- naszle Fasco. Ant veseilioe li rejo teismo isztarme, nei mė tais paežiais metais instojo viena monopli, su apivarta nėse gubernijose Rusijoj, sodi
Varnių kunigu seminarijom per metus 25 tukstaneziu rub., narna daug tabako. Vasaros
r^pda sau kerezia.
te nuveže in Sunbury kalėji kos užpraezyti konia visi gy gino jieezkoti teieybee.
Pasimokęs
ten tik du metu, keturias aludes, ir jau baigia laiku,kada prie tabako buvo
mą, pakol Juozas nepasveiks. , ventoje! miestelio, kuriu buvo
p Jau ne poll gam inneis in
del
nepaprastu
jo gabumu, ma namas budavoti busianezia daug darbo, suvežama isz visu
Savžudinsta
zokoninkes.
in pusantro tuketanezio. Ant
Trupinėtai.
■tema sulyginimas vyriszku
Pavogė ziegoreli ydant svodbos radosi sveczei nuo pa
Rymas. — Ant plec:aus po seminarijos vyresnybes buvo■ jam traktieriui. Netrūksta ir Rusijos kampu merginas. Tu
kelnių su moteriszkomis, ik
— Amerike sunaudoję per
pirkt alaus
ties burmistro lig valytojaus Portą Pia surado lavona apie išsiųstas Peterburgo akademi- slaptųjų monopoliu ir aludžiu: merginu padėjimas labai blo
-tiiol moteris nesziojo kelnias meta 3.000 000 dežu citrinų.
50 metu senumo moteries, pa jon, kuria baigė ezv. Teologi jas užlaiko, kaip žydai, taip ir gas: sunkus darbas, mažas už
Centralia, Ra. — “Du me ulieziu.
trumpas pridengtas andarorėdyta in zokoninkes rubus. jos magistro laipsniu 1868 me lietuviai. Girtuokliavimas pas mokestis, blogos gyvenimas
—
Laszas
kraujo
kabantis
nesius
in
kalėjimą
ir
užmokėt
Del
atvežimo
evecziu
nau

kais, bet pagal prancūzu iszPažino jiaja kaipo sesuo Eule- tais. Kūnas parvežtas ir pa mus stovi ant 70$ — R Gir vietos, kur joms tankiai prisi
ant adatos turi 1 000 000 cor- 6 csntus bausmes,” tokie buvo dojo 50 automobiliu.
tvirkusia
mada andaroko
tuokliavime nekiek neatsilieklije
isz zokono dukriu Iszga- laidotas Kaune.
puskulu (vabalelu).
virokas sudžiaus ant Petro Jaunikis turi ealiuna arti su
skvernai bus perskelti ant
ta nuo vyru ir moterų, ypacz eina nakvoti dirbamose krau
— Ohio valetije ira kūdi Prestoko, kurie pavogė ziego do. Isz tos priežasties turėjo nytojaus. Už gyvenimo vadi Buvo tai tikras Vyskupas1 merginos, kurios, po nekurto tuvėse. Tose “nakvynėse”,
tiek, kad moteriszkos kiszkos
kis su 24 pireztaia — po 6 ant reli nuo Mrs. Mares Dubulis, dydeli pažinti po visa miestą o nosi Marya Wenzlieute ir pa Ganytojas. Tokio Vyskupo' laiko girtuokliavimo ir links kaip lygiai ir prie darbo, mer
ikauksztai matosi.
kožnoa
rankoa ir kojos.
jojo gaepadinee. Kėlės nede- nuotaka yra patogi italijonka. ėjo isz Moravo. Mete 1903 mirtis tai tikrai skaudus smū mo givenimo, bėga prie szun- ginas persekioja ir visaip gun
į Tai-gi iezeina lygybe mote
pribuvo ir Ryma ir inženge in gis, ne tik Žemaicziu vyskupi. daktares Mazirienee, kad isz- do perdetiniai. Dauguma, ži
—
Ant
ukee
azale
Marinet
Jiae priesz tai sugrižo isz kaleriszku kelnių su vyriszkomis
i jimo ir vėl ten likos sugražin — Amerike randasi 2.720.- zokona nes paskutinuosia lai jai, bet visai lietuviu tautai ir. vengus “žmonių kalbu ir sar noma neiszturi ir lieka auko
te,
ĄVia
,
atsirado
venziukas
Czion tai sufragistems net vimatos”. Po tokios “operaci
tas. “Pavogiau ziegoreli ydant 000 naezliu pagal paskutini kuose patemino ženklus pa- iszviso visuomenei, kurios tar jos” reta begali džiaugties sa mis tu nevidonu. Po to jos be
ui nebuvo kovoje darbo, ka- su trimi galvomi.
paikimo.
apekaitima
giventoju.
Paežiam
pe
jis
gyveno.
— Vokiccziu ciesorius turi galetau už jin gerai palebaut
vo sveikata. Bet pasitaiko ir ga in miestus, kur staeziai pa
barkszt ir sutilygina moters
Amžina atilsi Tau. Neap-' persiskyrimai su saiuom pa kliūva in paleistuvystes na
kone 3000 tarnu. Dvi czver- iszejas isz kalėjimo,” teip kal Ch'cago ira 60,396 o New Papilde savžudinsta szokdama
L *-syrais.
nuo gonku.
gailetinasai Ganytojau!
York 320.000,
sauliu.
bėjo Petras.
tia isz juju ira moters.
rus....

animi

vin praeita
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— Pasikalbėjau ap e tai bu
Woiskiu; sud-jome kiek kat
r .s turėjo timpų ir bu kūte
nospread-m kad u»z tuos pi
YkIO’IW-I
ningus galima bus paeieamdu
koki palivarkeli Ten apsisesi
va ir prade dva -givent.
— E, jau B’z ’jum geriau
t! Uim
patarsiu —tarė hėtmanaa Tar
ne w kis. !<• T epe pajukti sa
vo sekretorių, kuriam atėjus
tarė:
'
— Paduok, tamista man su
rasza mano ukiu ir eavaicz'u
03 - i
Peržiurėjas kningas, betma
nas tarė:
■
Pažinojai, tamista, pana
Czesnika Opatiwiki?
win vgrrr -Kaipgi ne! Amžina atsil
.ins
si jo' dusziai, buvęs jis man
9[0
gan malonus, ir gėrėjausi jo
,T.
prietelistia.
du szunis suisavim ant pasivaikszcziojtmo,
— Gerai! Žinai, tamista,
bet vieriA's’iwi jJu išrūko ir pasislėpė ’n k u nm>. S iraikyte
kad buvau atidavęs ik’ mir
pabėgusi ezpnyb, aplaižysite ieka nuo M»ritt^s.
siant jam kaima Komarowa;
sai
teisibe pasakius tai nieko di
Jį1 tstonszka Ilė? •—Neabejotinai motini e!
(!w Legenda
Nuo nieko teip saugoti kudi delio nepadariau, kadangi tas
kio motina neprivalo, kaip kaimas man nedaug naudos
Si soJi!
■>
Neira tas blogu medžiu, ku- tiuo nedoribes melo. Geriau, teatnesze, o žmogelis turėjo
■IHLDffUL
o'-yn gerus
'* 'I vaisius,
- ris iszduoda
o kad ktdikis negivena, negu iki galui savo givenimo ra
neira gferu medžiu tas medis, ka turėtu pasilikt melagiu, o mu kamputi. Taigi jei, tamiskuris veisia Slogus, tai-gi įr isz melagio ir kitokiu piktada ta linketumiai, gali paimt Ko
marova.
gimditojai vęrtais ira akise riu.
Mofc'ckis datires tokios ma
žmonių ir Dievo ant tiek, apt
— Melagio nekeneziu vis
■' kiek Fupinaei geru iszaukleji- tiek, kaipi niekszo žmogaus — lones, iszkart žodžio isztart ne Sudže Cullen isz New Yorko, kuris perkratineja
mu savo vaiku. Nieko garbin dažnai kalbėdavęs ponas S'- galėjo; potam puolė hitmanui
bila gubernatoriaus Sutzerio.
‘‘gėsnio ir prakilnesnio, kaipo monas Moec’ckis, savininkas in kojas ir dekavojo, net pats
hetmanas susijudinęs lig aeza- skriaudžiamais pono dirbo kiecziausia žmogaus szirdi,
"Yr naudingesnio motina negal nedidelio kaimo Komorovo.
phdarit dlalei žmonijos ir Die
jam te’pgi teisingai ,ir noriai, Veidelis apskritus smulkus ir
Jaunu būdamas tarnavęs ru, pakele ji kalbėdamas:
tamista darai? kadangi ponas usz gerus dar pilnas, tarei pienas su krauju
vo, kaip '’tas,, 'jeigu gerai po jis keliems dvarponiams kara — Kagi,
kibkvienū'inžvelgiu itzaukle- liau^ Sigiznunto, vėliaus pri Neprivalai dekavot, kadangi bus rūpindavos atsimokėti, maiez'tae, ant kurio visados
ja savo vaikelius, kurie ve ėmė kaipo bajoras tamista pas asz tamistai daugiau esmių pagirti ir gucdoti teisinga. Tai buvo matoma kokia tai saldi
‘lešriiame savo givenime esti betmana Tarnowski, bet visa kaltas ir visai dar nematau gi Mofc ckis pradėjęs nauja g liudnastis, kaipi le-iilgetant
tikrais miletojais teisibes, nie- dos ir visur tarnavo ei ta isz- tame atsimokejimo. Atmeni, venima, givenima moteristes. dangiszkii, aniuoleliu kuriuos
”kintojais bjauraus melo ir liga, kad jei tik atsitiks kare> tamista, Obertina?
buvo tikrai laimingu; jokiu danguje pa i<o, nes kada už
—
Asz
ten
tik
iszpildžiau
veidmainistes.
susikrimtimu
ir nesmagumu migdavo duezia jos matomai
jie pames dvara ir eis tarnaut
Niekas žmogaus teip neke karaliui ir tevinei, nešta tar- savo privaluma, daugiau nie neturėjo; dienos jam buvo sal kur amži a laime ir akais
lia, kaip milejimas teieibes; nista j am j nžgemant Dievas ko — atsake Mo cikis. — Teip džios ir mielos, kadangi visur skrajojo sviete s^ajonu ten,
nore tarpe apjakintu melu žmo paekires, ir todėl tas ira di man liepe padarit mano szir- visame mate palaima Dievo cziaueios grožibee szviesa spin
niu bus jis nemilimu, bet tei džiausiu žmogaus privalumu. dis, ir ponas hetmane nepriva o namuose tartum pats Dievas duliuoja, kadangi jos liūdna“
sibe, nore ir tampa kartais Taigi ir hetnanas Tarnowskis lai usz tai man būti dėkingu givenimo, jo Margarieta buvo veidelis
tada spindėdavo
R-ikia žinot, kad Moscikis tikru aniuolu žmogaus kūne, džiaugsmu, o raudonos gra
pergalėta melo, bet trium labai milejes ji ir guododaves
fas vis pasilieka teieibei o kiekviename reikale pasiti būdamas rotmistru po papar- tuo labiaus buvo nuo viro mi- žios lupeles linksmai besiszipApart to niekuomi teip nega kėdavęs ant jo tvirtos du- cziu hetmano Tarnowskis prie lima ir guodojama, kad nie sodavo, kaipi prie eveikinimoei
lima Dievui tarnauti, kaip szios, nesutemtos niekad me Obertino kovoje su nepriete- kad jie jos be darbo nemate, besimilincziuju, ir baltos smul
teisibia. Nors butum iezmintin lagistia, ant jo iszbanditos szir liaus kariauna, dusik persiple o nors miledamas ja tikrai kios rankeles dažnai keldavos,
gu, turtingu, patogu ir net do dies, dutirtos galvos ir stip sze in ten ir atgal su savo ro drausdavo jai sunkiai dirbti, ir kaipi gaude ka tokio ore,
ru, bet priegtam melagiu, veid rios rankos. Moec’ckis uezsi- ta per kariauna nevidonu. Tar bet ji nebūdama iezlopinta ne idant drauge pasikelt ir nu
mainiu, nebūtum vertas paguo pelnidavo ant to pasitikėjimo, novskis likosi apskustas isz mėgo dikaut ir tinginiauti, kai lėkt in tas neapribuotas erdvi
donės; tavo iszmintingumas, kadangi niekad nepadaridavo visu pusiu per neprieteliszka bedavo virui kad darbas ir "bes drauge su dangit ežiais, be
neira dar tikra iezmintim, tur nieko tokio, kas atnesztu jam kariauna ir, rasi butu pražuvęs malda žmogų tobulina ir gro kuriu nubudus liūdo.
M-u č ekis,
kuris žius, o tinginevimas vtda
tas, patogumas, ir nudavine- paežiam ir kitiems geda, negut kad ne
Dar lopszije pradėjo kalbė
tae dorumas tai tik dažas, arba prieszam ir nevidonams levi tai iezvides, mėtėsi in kova prie viso pikto. Nestebetina ti o balselis to tikrai aniuoapvilkalas po kuriuom randa- nes. Buvo tad tikru sunumi te su savo rota teip narsiai, ko tad kad tarpe tos poros buvo liszko kūdikėlio buvo teip sal
si^y^as; su laiku iezeina jie vines ir isztikimu tarnu kara vojo teip inireziai, kad betma tvirtas niekad nesudrumstas dus ir mielas, tartum duszioje
in aikszte ir atnesza tau ir ar liaus, delei ko nesiki iszstati- na iezluosavo. Hetmanas Tar- sutikimas ir laime. O kad kas jos skambėdavo tonai dan
timui bledi; .Tuisibe mislise nedavęs savo givasti ant pa novskis paprastinai dažnai turteli savo prižiūri tas neis z gišku balsu.
ir szirdije žmogaus, tai apsi- vojaus, bet Dievas apsaugoja kalbėdavęs kad usz pergaleji- tekliaus neturi taigi, ir turtą“
Buvo tai kūdikis, kuris ne
reiszkineįimae Dievo esibeje teisinga. Tokiame dorame gi- ma prleezu didžiausia garbe žirniai augo nore Mosc’ckiai apsakomu džiaugsmu pripildi
žtridgaus, o tik tada žmogus venime Szimonas praleidęs ke- priguli Moic’ckiui, bet ezis vi kur tik iezgirsdavo nelaime, davo dusz as gimd toju, kuris
ira iszmintingu, galingu, tur turesdeszimts metu amžiaus, sai nenorėjo garbes, ir net po ten skubinosi, su pagialba per juos tikrai nežemiszka laimia
tingu ir gražiu, kada Dievas, kada vienkart vienas isz jo musziui savo rota pavede ki suezelpima, jeigu kaimino na apsiausdavo, ipacz motina, ku
kuris ira visu geriausia tobuli- geru pažįstamų pasikvietęs tam, o pats pasislėpė, idant mai sudege, arba jevue ledai, nai mažiausios nepatinkamibe, jame esti.
pas save reprezentavo jam sa negirdėt garbinimo; nevaže ant lauku iezkule, tai nereike- bes
nesuteikdavo kadangi
Didžiausia nedoribę, nes ira vo patoga dukterį Margar'e- vo drauge su kitais net ir in jo jau ne pra ziti, pats Moec'c jos ramumas buvo nepaprasti
motina visu piktu darbu, ira ta. Szimonas tuoj pamilejes Krokava kur pergalėtojams kis atsiųsdavo kelias padva nas, kuomi nekarta netik mo
—melas. Meluot galima dar karsztai mergina ir sulig da- parengtas buvo iezkilmingas dae prikrautas tuom, ka kai- tina, bet pats tėvas ir visa
bais ir mislimis; meluoja tas, leidimo tėvo merginos ir P°- priėmimas. Tarnovskis vie minae patiktas nelaimes reika szeimina stebrdavos, nieks ne
kas neteisibe kalba, meluoja no hetmano susiriszo su ja am- nog nemirezo to, ir jieszkoda- lavo, usz ta labdaringuma ir girdėjo jos verksmo, niek“
vo progos, kuri daleistu jam duoenuma Moscckiu Dievas nemate jos piktibes kokia ap
ligiai ir tas, kursai tili delei žinu mazgu moteristes,
darodit
Mosc’ckiui savo de ezimteriopai
teieibes, neiszreikszdama jos,
atmokėdavo s reiszkia mažuose, vaiku įse,
Pirm to, vienog hetmanas
jiems. Apart tokiu pasielgi kada nebūna kuom užganed nkada to reikia, meluojame vi patires apie jo užmanimus ta kingiste ir respekta.
— Taigi sutink’? — tarė mu dare sau kaskart daugiau ti motina kuri geriausiai paž s
sados, kada tik musu mislis ir res in ji:
betmanas.
jausmai neeina tiesiog isz duprieteliu, kurie garbindavo ji ta kūdikio d iszia, dažnai mis
— Tai, tamista, tikrai insi— Jeigu tokia ira malone ir jaute didelia simpatija, kai lijo jog Dievas davė ta ktdi
szios, bet pakeliui susilaikine milejai in Woiskiute ?
ja ir renkiasi sau rubus, ko
dekingiste. Mosc’ckie ki jai ir vėl paims sau, mal
— Tokie turbut jau Die pono bitmano, nedrįstu nie po ir
kiuose geriausiai bus pasirodit vo suredimas! —atsake Szimo- kint jo— atsake mandagiai vienog ne visiem tiem ‘‘prie dingą motina tade pakeldama
Moscckis.
žmonėms. Meluojame, kada nas.
teliams” atidarė szirdi, nes daž akis ir szirdi prie Dievo, kai
— Gerai; turi mano malo nai kalbėdavęs: “Aukso d iria bedavo: “B ik vale Tavo”....
vadiname save krikszczioni— Jeigu ponas Woiskis nemie, bet nesirūpiname pildit siprieszina tam, asz nieko prie- ne. bet ir asz reikalauju nuo kožnas nori atidarit, neira ta- Kas tik mate ta aniuoliszka
mokslą Kristaus, kuris priesz szingo priesz tai neturiu, bet Tamistos teippat, idant užga- prieteliumi, kas mato žmogu iezve'za mergaites, k«s tik
viską liepes milet Dieva usz žiūrėdamas in Tamista kuris napadarit teisingistei.
laimėje esanti, bet ant nelai žvi'gtelejo in jos akelias ku
viską labiaus, o artima savo jau neesi vaiku, o savo pra — Kogi dauggalis pone rei mingo nežiūri”.
riose galima buvo nužvelgt
kalauji nuo manės? — Ant vis
kaip pats save; tuomtarpu tu kilniais darbais darodiai, jog ko tinku kas tik ira mano ga Matai tekejo jiems laimin kudikiszko link'mumo, ne nie
dvieju
prisakimu, kurie esi tikru viru, turiu usztemint, lėję!
gai, ju savitarpine meile ir ko isz kudikistes, kad ir di
esą didžiausiais prisakimais, jog akiveizdoje to, turiu stebė — Taigi to tik ir reikalau laimingumą žirniai dar didino džiaugiame butu supikime ant
mes nepildome, o jei ir pildo tis, kad statai kilpas ant ju, buk mano prieteliumi — at gražus, linksmi ir sveiki vai kart iszsiblaivindavo ir nenome tai meluodami; ar-gi daug paukezezio, neturėdamas dar sake bstmanas paduodamas keliai, kuriais juodu Dievas roms siuntė mislis danguosna.
randasi tokiu, ka mili artima kletkos.
ranka.
apdovanojo, o kuriuos dora
(Tolaus bus).
kaip patis save ? — Ar milime — Nepravepsojau asz to,
— Lztikimu tarnu ik’ mir motina tikrai motiniszkai au
žinau
gerai,
bet
jeigu
rupinDieva usz viską labiaus? —
siant esmių — atsake sujudin klėjo, kad jais ir žmones ir
Patįs sau ir kitiems nuolat me cziausi pirma inetengimu pui tas Moic'ckis atiduodamas pa- Dievas pasidžiaugt galėjo. Ke
luojame. Sunku iszskaitit? vi kios kletkelee, tai kol tai in- guodone betmanui.
turis sūnūs, kaip tik paaugo,
sas melagistes, kokias pildome stengeziau padarit, gal ir pra
tėvas iszsiunte darban idant
II.
•PO VAKDUkasdien, dėlto, kad ju ira be žileziau, o pana Woiskiute, jei
Kaimas buvo tokiu koki ti namie neiezdikautu ir nepasi
skaitliaus. Meluojame ne tik ne kitam tektų, pasiliktu sena
PRIEJGIAUSES
liktu nenaudingais žmonijai ir
kas diena, bet kas valanda, merga. Taigi nedaug mastant, krai galima buvo vadint ge tevinei, dviem dukteremis mo
MOKSLAS
meluojame sau ir kitiems žod Dievuje viltis; jeigu Jie žmo ru: ponas Czesnikas tobulas tina uszsieme, mokindama jas
ANGLISZKO
žiu, mislimis, darbais ir pasi gu leido, duos jam ir maieta. ukiavedis paliko vislab kuo
LIEŽUVIO BE
visko kas moteriszkiai ira rei
elgianti,
Woiskiui pasakiau grina teisi geriausiam padėjime: laukai
PAGIALBOS KITO.
kalingu.
Delko-gi teip melas insi- be, jis gi man teipgi pasakė, apžiūrėti, dirvos uszsetos, gi
Laiminga
buvo
szeitninele
Yr*
tai
pr«ktisi>i.aw Knyga
szaknijo tarp žmonių, delko kad dukteriai nieko neduos; na, iszvalinta, namai geriau
kokio, lig mIo! LietDTni tarėjo.
žmones nesistengia isznaikint apart czistos vardo garbes ir sioj tvarkoj, triobos reikala tiktrai ir miela Dievui bet
Ir teip radeta, jog k* tiktai
tos bjaurios ir piktos nedori teviszkos palaimos. Taigi Die vusios pataisos, sutaisitos; Dievas norėjo duot paveizd •
prikuriu Oriaoriu iu Liataraa
ir
ipatingesnes
savo
malones
bes ? Kasgi pasiriž tai pradėti vo valia su mumis, kad bus szeimina gera, givuliai gra
gaU ta tramp, laika pata per
nebūdamas pats liuosu nuo tos teviezka, tai podraug ir Die žus, visur turtingumas ir tvar ant ju.
sava tasmoktl A.gate!..i ataok
Užgimė jiems da septintas tink kalba*.
nedoribes! O kad ir atsirastu vo palaima, o kur Dievo pa ka — žodžiu tik paukezezio
kūdikis: mergiuke Buvo tai
pieno stokavo.
tokie žmones ir pradėtu ta ge laima, ten ir laime.
Motc’ckis apemes kaima rū stebuklas grožibei -• akelias
— Gerai, Tamista, kalbi,
ra darba —veltu besistengtu,
ksdangi ju triūsas pasiliktu bet pamislik, ar gali but Die pinosi dar viską pagerint, turėjo viežlibas, szviesmelias,
vo palaima ir laime tarpe tu, žmones, kuriems naujas po kuriomis žiūrėdavo in žmogu
nepAsekmingu.
Kas tam kalcžiausias, kad kurie ir ramios budeles nebe nas buvo g^ru, kaip žmogus, su tokiu gerumu, nekaltibia ir
milintis teisingiste, nebūdami' meilia kad palitedavo jom ir
melas teip insigiveno žmone turi?
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NAUJA KNYGA
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BhenanuoBU ra-| Knygute apie Rupture dykai.
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“PRAKEIKTA”

LIETUV1SZKAS ADVOKATAS

Baltrus S. Yankaus

MEILINGAS
KRIMINALISZKA3
AI’RASZIMAS

ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE OF UNITED STATES
COURTS.

Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

Geriansea ir didžiausias Bumas
piningo iszlaimeja provose až pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, geležinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja
provas kurios kiti advokatai atsako ar
atmeta.
Rodą duodu dykai.
Ądreea vokite:

202 Puslapiu

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street
Luzerne gaspadines ir bobeles,
New York, N.Y.
Norėtu turėti vyru in vales,
Kad ant nedelos doleri gauti,
Nes ne nori bambadieriu
iszpliky ti.
Lovos kaip kiaulių migis,
O nežmoniszkas guolis,
Szendien nutylėsiu,
Nes kitu kartu nedovanosiu. GERIAUSIAS KONCERTINKAS Ir Armonikas
r

.

.

. .

-

gausi pas mane, taipgi visokius muzik.
i instrumentus
Instrumentus ir 11
lietuviškas
e r u v i sk as Knyga*.
knygas.

-

6x9 col. Dydumo

DALLS L
MOTERE BE SZIRDIES.
L
ANT KRASZTO PRAPULTIES.

Duris kambario Petro Randai
atsidarė pamažėl i ir Mikolas,
su pluosztu, popieru po pažaste,
ineio smagei.
Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nepakajum in
veidą kasijeriaus.
Baisus padėjimas — tarė
Mikolai, dedamas popieras ant
rasztiniczios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alknniu ir
tižsidunksojusi. — Ne turime
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio.
Isz rito mėginau sutraukti no
skolinvku kns priguli, nes
sunkei labai eina; lenais kur
ant tikro mislinau gauti, tai
gavau raszta ant ilgo termino.
Tiesiok pasakius,stokas mums
szimta tukstaneziu frankui

PREKE 50c

JUS katrOS žlbutlDlUS dantis ( Rašyk man
man Katalogo reikalaudams, kurį
_
Nusiuntimo kasztus mes apmokame
' pasiunčiu visiem dykai. Adresas:
turyte,
M. J. Damijonaitis,
W. D. Boczkowski-Co.
Tai norint grinezes ižsivaly 812-814 W. 33rd St.. Chicago, HL
Mahanoy City, Pa.
kite,
Galvas ižsiszukokyte,
Bužes ižsirankiokyte.
Pasturgaliu nerodinkyte,
Ba ant juoko pasiliksyte,
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į
Thorpe yra keli sportai,
TINKANČIĄ DIRVĄ PASBT SĖKLĄ; kuri gra
žini
sudygsta, puikiai augu Ir gausius vaisiu* r tPerkytria kaip kurtai.
neSa, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS
DAKTARAS, pažysta gerai Ilgį, pritalkoatsakuo
Po pedei žybueziu prisiperka,
čia! liokarstas prie visokių nesveikumų, silpny
Net žiūrėti neyra in ka,
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina
llgiį, užmezga ISgydym^, sugražina pujlegns ir iš
Gispadines su szluotomis
augina puikiu sveikatą ir drulumę.k.s suteikia
žmogui
laimę ir linksmybę. PHILADELPHIOS
vieszina,
M. KLINIKAS bei daktarai tnkstunčius žmonių
Niekas ne patieszina;
pndarii sveikais ir laimingais iSgydant nuo viso
kių ligų
O da ezlekcziau bus, .
C\7CIIZH TU YRA TAI DIDŽIAUSIAS
AVril\n I n TURTAS ŽMOGAUS. IJE
Ka pbadis pribus.
C2 Y L.11Y1 1 1 11 SVEIKATOS NĖRA LAI

Sveikata Auga!

Ar žinotia ir Kanadoi,
Arnerikoniszkoi Anglijoi,
Viena bobele užtykau,
Tai net 1 ga gavau,
Jau vyrus nubodo trankyti,
Su kuloku d iužyti,
Ir per lazda szokyti.
Karta pasipjauti norėjo,
Bet atėmė peili, tai negalėjo,
Paskui skandytia ižbego.
Tai po saidvoku palindo;
Bet kaip viskes prižadėjo,
Tuojaus isz po sa'dvoko iszejo.
Tegul butu ir nusiskandinus,
Tiktai gaila, vandeni butu
pasmardinus,
Tanke’ jieje toki szpisa pa
daro,
Konia kas diena triksus iiii iro;
Kaip 1 (]
kavoja,
Taipt-rua-t k k ame tvar

te nakvoja.
7yras katina į a asari szipkorte paszapuoti,
Iu Lietuva varyt',
Gal kur gala gaus,
Po sausa szaka pasikars.
Visus girtuoklius ant burdo
laiko,
Davadnu ir doru nepalaiko,
Pats ne nori pekloje būti.
Turi kur kitur muvyti.
Jngo kas diena alų pila.
Klikauja ir ne nutyla,
Tada bobele nieko nemato,
O vis gere nesikrato.
Kada vaikynai pradeda gie
doti,
Tai ta boba pradeda kvailoti,
Kaip ap:e Dieva ižgirsta,
Tai net isz piktumo pastirsta.
Dieve duok kad szvažiuotu,
O ta žmogeli pakajuje paliktu,
Tada žmogelis pasilsės,
Ir lengvai kvėpuoti gales.
Pittsburge, kaip dzūkelis
pasiuto,
Ka tik nuo piktumo netruko,
Kelis langus ižbelde,
Net ir rėmus suskaldė.
Už tai in koza pasodino,
Bausme užmokėti apsrd’no,
O nemažai, tiktai 60 doleriu,
Del pa‘zValavotu žmonių.
Tai dzūkelis teip pakliuvo,
B t mažai pas jin proto buvo,
Kad negiituokliautu,
Tai gal protą gautu.
Nejorke vienas szilku pasi
vogė,
Na ir sau vieta aplaike,
Kozia ylgai pasėdas,
Kol iszejti negales.

Introligatorne
AVDIHBTI’VI

KITUU.

Aysidirba eenofl maldaknygee istoi ien
DBtoe ir laikrasiciei, kvipo Ui:
Tankuma Valanda, Dilgrdiw,
Dagu DrBugBa, Tėvynė ir Lt.
PrudtuudBmi knygas Bpmokekyte paarto ar
skspreao kantu. Adresas:

Llthaanlaa

Bisdarye

MES NE LINKSMYBES ANT SVIETO.
Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo iSsyk, o nedaro expe-amentų aut sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotas. To
kiain jau tik galima tikėti.
PrlvatlškoJ LABARATORIJOJ Ph. M. Kllnlko, ntsiSankusiems sutaiso kiekvienam
liekarstas IS šviežių gvanintuotų medikamentų, seninusių ir naujausių lHrudimų, kuriuos
tik aukSSigusias mokslas lamdo pngelbal žmonių.

Iš daugybės išgydytų štai ką patįs žmones rašo:
GARBINGAS PU. M. CLINICl PmncAu, kad liekarstas snbuigėm ir esame labai užga
nėdinti už tikrį pagalbų; greitu ir gerų Išgydymų. Mano moteris teipat Jau yni, sveika užkų
siunčiu Širdingiausių padėkavonę. Jūsų pamačlyvų Ir teisingų būdų gero gydymo, skelbsim »
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliokai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėknvodaini su moterla A. Antonlckas. Iron and Metal Co. So. Richmond. Va.
Mrs. K. Jurevičienė, Box 228, Glens Falls, N. Y., teipat Šimtais kartų dėkavoJa, už
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviSkumo, dieglių kojose, nusilpnėjuslos Ir suiru
sios sveikatos — teipat moterį5kų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St.,
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell. Pa. Mr. J. TYMCZUK AS, 306 Cen
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne
gali mn_su talpi n ii.

(S ITEM Y K IT, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.
KAD F^T NFQVFIKAQ
bet nori pastoti sveiku
V ClIV/AO, |R LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad apraSyk savoligų bei nesveikumus lietuviSkojo kalboje kas kenkia,
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie Jau džiaugiasi ir dėkaveja, nes čionai ISgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo iSgydyti kaip sviežįiis teip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, Jonų; išbėrimai spuogais nuo blogo Ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedlrbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviSkumo.bai-|
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų iytlSkų Ilgų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo pergalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetiti, be peilio bo pjaustymo be aparacljos, bet mi llekarstoms. kurios
tūkstančius lėgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų,
kurios užpuola varginimui žmonių. VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagelbos
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 walnut street,
Philadelphia, pa.
VALANDOS; nuo 10 iš ryto Iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. Ir Pvtnyčiomls nuo 0 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kllniko dovanai Ir skaitykit knygų „Daktaras *.

I

I

...ISTORIJE SZVENTA...

11

SENOJO IR NAUJO INSTATYMO

ii

1

Nuo Sutverimo Paiaulei iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.

sji

PARASZE

1

VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS
SU

50

PAVEIKSLELU.

ih
Bli.

' alu
de
idint

-1
irt rii

TVANAS.

Ant a|
ijopavei
leifgi

110_ Puslapiu. 6,|x9į Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.

i per tai
nitit.
. - Visi i
l-jo gar.
1 prie P
lt motin,
liaudavo
line dav

Mahanoy City, Pa

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
2b7 Broadway

flew York, N. Y.
Kar reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
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Pinigus visu krasztn iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavime.
Szipkortes parduodame ant geriausia Gaylairiu rlau Linija la Ir isz
Krajaus už pigiause preke.
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Atjeszkojime Daliu atlieku ?
teisingiausiai.
— i Del vygadoe TaUGUCzlu laikome atydaryta >—
Subataje iki 8 ad. vakare.
Nedėlioja nao 10 iki 12 ad.

pigtaoata galite atlikti.

^davėsi ,

k
bai
■

)

tail t
* ipeivietl
lino Jan

diiaug
'‘imas no
^-.Panele m
URn kiek

biedn
Wiaibui

j'lte ant
MB r

itwrx*

________

KEIKTA”

Stebuklinga pagialba.

1LINGAS
NALISZKA*
ASZ1MAS

Tikras atsitikimas.

’.W.B0CTAKW

6x9 coL Dyitm
iLISI.
BE SZIRDIH.

L
fo l'IUrt'LTIll

ao Petro Randai
želi ir Mikolu,
pieru po pažaste,

Ii galva ir viliąi nepakajum ia
m

ėjimas — tire
uas popietis ui
ries Petru, pt
alknoiu ir
Ne tarime
ngu ant užmobaigos meaešo.
tu sutraukti no
priguli, nes
na; tends kur
nau gauti, ui
it ilgo termino,
is, stokis iniim
žiu franku!

: 50c
i

mettpugly,

KOWSki-ft),
City,h.

A5 PATAIKO Į 1
KLĄ; kuri n- I
tįsius vaisiu t- į
iSlONALlku J
iri Lt i ko statai
?ikumų. tilpaystos, pana.kiM
a pujiegas Ir iii), k s suteikt*
ILADELPtUOS
ančiai ždoiuu
Jaut nuo vis>

j
I
Į
I
T
i
Į
į

DIDŽIAUSIAS
.MOKAUS, U£
)S >ĖRALA1
2T0.
kurie greitam
tųaiitserg»-vanotai To
i kiekvienam
mų, kūrinu*

»tatai užgsiveika už k;
io, skelbsi m >
e dėkavoda-

'knvoja, už
is ir sulruvorth Si.,
,306Cenbudu ue-

visada, j
I SVEIKU
tsihnkyk,
is kenkia,
d ir dėkarnžslsenė-

Į
L
1
i
f

nose. e»l- Į
s nubėgi. •
kumo.lnl-i j
penų. Ink* 1
»nų, neml* f
tk. kuriai j
okiuliq, •
pagelba Į

A, PA.
ir Pėtoy.
iktaru ,

Pribus in Amerika szi menesi.

Motiejukas-Baltus.
Vienas tėvas turėjo labai
kvaila sunu. Nusiunti karta
pas bobutia. Kada sūnūs su
grįžo, klausia tėvas:
— Motiejuk Baltuk, ka tav
bobute davi?
— O ka duos? adatėlė da
vi.
— Kur turi ta adatėlė?
— U-gi važiavo žmonis nu
sz’eno vežimu, mania pavėži
no, iszpuoli adatėlė in sziena
ir ne galėjau surasti.
— Matai, kokis tu ne iszma
nelys - tarė tėvas - re'.kejo a
data indeti in kepuria.
— Gerai tėtuli, kita
žinosiu.

Tarnas sudžios Valentas
(pravards apleidžeme) buvo
tai doras ir apszviestas žmo
gus; milejo Dieva ir artima
tai ir ne karta jio gera szirdis
turėjo sunkė kova su blogais
privalumais jiojo paszaukimo.
Viena karta turėjo nusiduot
in ne tolima kaima, kur keti
no fintavot biedna, nes dora
motere, naszle ir motina kėlu
vaiku, k, t no jei paimt pasku
tine karve usz nugenima dir
-- vos, o kuri piningais ne galėjo
užmokėt.
Buvo tai in pabaiga Liepos
menesio, diena buvo graži o
karsztis neiszpasakintas, ka
da Valentas su sunkė szirdže
Kita diena velei tėvas nuiezejo isz miesto.
siunti Motiejuką pas bobutia
Puse milos usz miesto stove
Kada sugrįžo, tėvas klausia
jo paveikias akmeninis Moti
jiojo:
nos Dievo. Czion sustojo ir
— Motiejuk - Baltuk, ka
nuszluoste prakalta no kaktos
tav bobute davi ?
kepure ir lazda padėjo ant že
— Ka duos? szuneli mažiu
mes paskui atsiklaupė, sudėjo
lei! davi.
rankas ir pažiurėjas ant dan— Kur tasai szunelis?
giszko paveikslo Nekalto Pra
— Aha, gera rodą, teveli
sidėjimo, paszauke:
davei, indejau szuneli in kepu
Ar-gi tasai veidelis Mrs. Panl h urėtiems iezrodo kaip ko
— Szvercziause Panele! Da
ria, tai ir užtroszko.
kio
revoliucionieriaus
kuris degina palocius, iszkule langus ir
niekad ne buvo man teip sun
— Matai, vaikeli- esi neisz
ku iszpildmt privaluma savo, padaro kitokes bled-s. Yra tai garsinga angliezka si fragiste, manelis. rsikejo virvutia ant
kaip szsdien. O kad turi cze kuri pribus in Amerika mokyt moterėles kaip turi kariaut už kaklo pririszti, vestie ir szauk
tiek piningu, su akvata užmo luosybe ir bgybia su vyrais.
ti: ciu, ciu, na! ciu, ciu, na!
krcze urz tuos b'ednus žmonis!
— Gerai teveli, kitu kurtu
Niekuo neprasikalto
Bet Tau lengvai galima prigel da Motinos Dievo, kuris nuda
žinosiu.
bet n baimingai naezlei ir ma davinėjo juokercziusiu Irs
Jonukas mėgdavo draskyti
ne atluosot to liūdno priva druczei persitikrinę’, jog tame paukszteliu lizdelius ir net pa
paveiksle dangus atsiuntė pa
lumo, kuri turiu iszpildint!
ežius pauksztelius susigavęs Nuėjo velei Motiejukas pas
gialba.
Vakar szitame laike
Aszaros stojo jiam akise ir
dažnai nugalabindavo. Taigi bobute, o kaip su gi ižo, tėvas
nudavė jiam jog rodos akmeni kalbėjo su kuningu prabasz karta Jonukas, bevaikszczio- paklausi.
nis paviekslas su juokercziusiu czium ir dasižinojo, jog patro damas po soda, pamate pirkios — Motiejuk Baltuk, ka tav
veidu žiurėjo ant jio. Pasti nas bažn’czos pajeszko paveik palepyje sukrauta žvirbliu liz- bobute davi?
printas dvaseje atsikėlė ir pati slo Motinos Dievo in altorių,' deli ir sumanė, pagal inproti, — O ka duoe? lasziniu
kai atkalbinėdamas karunka, nes norėtu turėt grąžei numala ji iszdraskyti. Bet kadangi liz szmota davi.
vota kaipo feno malonaus.
ėjo tolaus.
das buvo augsztai ir jo ranko — O kur laszinei ?
— Duotau galva! - dadave
Kada užėjo ant kalno, usz
mis prisiekti negalėjo, o pri — Aha, gera reda man davė
kurio buvo dirva naszles ir ma uszsidegime, - jog tas paveik lipti nebuvo galima, tai Jonu tia! pririezau prie lasziniu vir
ža stulele, ant naujo baime slas atnesz jium laime! Galite kas sugalvojo nauja būda: su- vutia, traukiau paskui ir szau
I inženge in jio ;z:rdi ir kaip man tikėt;-ketinau būtie malo sijieszkojo ilga smaiga, per kiau: ciu, ciu, na! ciu, ciu, na!
rium ir jau pradėjau mokintis
' tik galėjo ejt.
gala jo perkalė vini, kad ge Szunias isz cielo kaimo su
Vienok labai nuilsės atėjo maloristos, vienok iszmanau riau užkabinus už lizdo, ir jau bėgo ir laszinius suedi!
ant vieto-, negalėdamas jau to biskuti ant paveikslu ir ant ruoszesi iezpildyti savo bloga
— Ar lasziniusl-patzauki
jiu czistinimo. Paimsiu ta pa
lauš ejt.
sumanymą. Ale sztai kas tai tėvas- reikėjo supjaustiti, in
Viriause duktė naszles gin veikslą su savim, is2cz:stinsiu ji isz nežinių nutvėrė už ran maiezeli sudėti, užsimesti ant
davo karvute žinoma ant pie jin ir parodisiu kuningui pra- kos ir tarė:
pecziu ir namon parneszti.
vos, laike kada jaunesne ijoe baszcziui, kuris geriau ant to — Jonuk, ka manai daryti
— Gerai, tėtuli, kitu kartu
sesele ir du maži vaikinelei iszmano. Žinoma pats per sa su tuo smaigu? Ar jau lizdeli žinosiu.
į linksmai bovidamiesi jei drau ve, jog ne fantavosiu jius; pa ketini draskyti?
gavo; motina stovėjo durise.- imsiu tai ant mano atsakimo,
Jonukas, isz baimes pastyVelei nusiuntė tėvas Motie
Tame atėjo vožnas ir dreban norint ir tarnista patrotintau,- res, nežinojo nei kas daryti,
juka pas bobutia. Kada sugri
O
dabar
ciela
szirdže
padėka
į ežiu balsu apsakė, jog sūdąs
nei kas atsakyti, tik drebėjo ir žo, klausia tėvas;
ne tinka ant jokiu paluku, ir vokim Motinai milaszirdietes! per ve’dus pradėjo rieties aaza— Motiejuk - Baltuk, ka
Suklaupė antru kartu ir me)
kad turi pavelij'ma vestie su
ros. Mat, bijojo, kad nuo tėvo tav bobute davi ?
dėsi,
pripildinti
jauslom
savim kare.
negautu in kaili už toki darba,
— O ka duos, mažiuke teliNeisžpaeakitas uszetojo rau džiaugsmo ir vilties.
kuris netoliese už vyezniu sė
cziuke
davi!
Szturmas
nustojo
o
Valen
dėjo ir mate visa Jonuko dar
h dėjimas.
— O kur ijje?
tas
apviniojas
paveiksią
m
c
zis
ba,
o
kada
jau
Jonukas
rengė

į Motina prasze, kad teip il
Nugi padariau, kaip liepe
si ji iezpildyti, tai priėjės ji
gai lauktu, igi iszbaltie szmota ta paklode, nuėjo namon. Ke sulaikė.
tia. Sukapojau in szmotus,
loneje
vela
atsiklaupė
prieez
I audeklo, kurie gulėjo ant p:e— Nebijok, Jonuk, — teee sudėjau in maisza ir parne' vos, vaikai verke ir narakavo akmenini paveiksią ir krasztai toliau tėvas, — aez tavęs da sziau namon!
Į jo kad jau ne turės karvukes, melded. Tada jiam nudavė, bar nebausiu, tiktai klausiu,
Jau tu vaikynia visai kvai
kori j:ems davinėjo pieną- Va jog veidas Motinos Dievo tre už ka tu tu paukszteliu lizdeli lys! reikėjo virvia ant kaklo
ežiu
kartu
nusijuokė.
Su
link
norėjai iszdraskyti, kuriame
f lentas ne žinojo jokios rodos:
pariszti, duoti szieno ir vande
jau yra kiauezineliai ?
į verke ligei su biednais ir tvir sma szirdže atliko kelone.
jo!
Ne aplenkė viltis doraus
— Kad tie žvirbliai dažnai
- tino, jog jiam labai sunku 102
žmogaus; prabaszczius nuaidi nuo sėjimu grudus rankioja ir — Gerai,teveli, kitu kartu
pildint paliepima sūdo.
javams isznokue, juos ledoja, žinosiu.
— Ejkit szen, - tarė ant vijo, kada pamate paveikslą — drebareziu balsu tarė Jo
kart viriause mergaite in Va ir piipažino, jog puikei padirb nukas.
Į lenta, - ejkit szen, kad teip esą tas. Tos paezios nuomones bu — Jau tu tuos pauksztelius Da buvo reikalas, tai tėvas
te geras, ir pasimelekite su mu vo patronas; nusidžiaugei, rg perdaug apkaltinai; ju blogus nusiunti Motiejuką pas bobunfs: Motina Dievo jau ne kar toki atrado skarba, davė uez darbus atmindamas, o gerus — tia, o kada parėjo namon tė
paveikslą 1,200 markiu.
; ta mums pagelbėjo.
užmirszdamas. Žtnokie, kad vas klausia:
Prabaszcziui iezpasakojo vie paukš?ežiai isznaikina daugy — Motiejuk-Baltuk ka tav
Visi nusidavė in stubs. Už
Meduos stubos buvo aukszta ka, kokiu budu paveiksią ten be visokiu kenksmingu lau davi bobute?
; ir tamsi kamara, su vienu ma surado, o prabaszczius szlovin- kame, daržams ir sodams vabz
— O ka duos? Katriuka su
tu langelu, per kuri szviesa damas Apvaizda Dievo, isz džiu. Tik, mat, žvirblys be- manim siuntė.
; dienos kaip tik persispaudine locno kiszeniaus užmokėjo su naikindamas vabždžius nulesa — O kur Katriuka?
jo. Ant aprukintos sienos ka ma, usz kuri naszle buvo ftn ir grudu, bet tai nėra didžios — Padariau kaip liepei, tė
bojo paveikslas didelo forma tavota.
jeibes, nes tai jis daro lyg rei tuli turejaus su savim virvu
Naszle aplaike visa 1,200 kalaudamas užmokesties, o tu te, tai usz kaklo užnarinau,
to, nes f gūros ant to paveik- ilo per tamsibe ne galima bu markiu kuriuos patronas už dažnai iszdraskai netik žvirb parvedžiau, in tvarta pastamokėjo usz paveikslą; usz tuos liu, bet ir kitu paukszteliu liz cziau, daviau szieno, ir van
’ vo matit.
; — Visi suklaupė, Valentas piningus nupirko pusėtina delius. Žinok, — tese toliau denio, o duris uždariau.
' pradėjo garsei atkalbinet litą szmota dirvos ir no laiko bėru tėvas, — kad paukszcziu ne Tėvas baisei užpiko ant
uije prie Paneles Szver cziau peszczio galėjo užlaikit give- būtu arba jie nenaikintu vabz kvailo Motiejaus, ir ko tik ne
I oios, o motina su vaikais jiam nima.
džiu, tai laikui praslinkus, ant davi in kaili. Katriuka iszleiDidžiausiu džiaugsmu buvo žemei nebutu galima gyvent, do isz tvarto in grinczia atve
atsakinėdavo.
Tame davėsi giidet griaus dabar del visos szeminos, jog nes vabzdžiai ir kirmėlės vis di, su medum ir duona paval
I mas, o no laiko igi laiko szvie galėjo nuejt in miestą in bažni ką suėstu, tik liktu gryna že gydino, o kvaila Motiejų jau
•a žaibo apszvietinejo kamare cze ir ten prietz ta paveiksią, me, kur-ne-kur suvargęs me niekad pas bobutia ne eiunti.
j ie. Po kareztai d’enai užstojo isz kurios tokia stebuklinga ate dis, bet ir tas be lapu, tik nuo
; o jiems pagialba, siunst in gos szakos; visokius javus
1 ttturmas.
taip-gi nues’u, tai ir žmogus
Kamaroje kas kartas karsz dangų maldas dekingistts.
visai ne galėtu gyventi ir reik
Vožnas
padėkavojo
už
savo
j leme buvo malda, lauke kas
ta badu mirti Ir jei tu szitaip Ir szeip ir teip ne gerai.
j kartas davėsi girdėt didesnis dinsta ir turi naudinga uszsi naikiai pauksztelius isz musu
ėmimą dirbtuvėje maloriaus ir sodo ir isz kitur, tai jie iszleks
— Ickuti, paskolink man
litorinas.
,
rubliu .
Ant kar baisus griausmas zalatiniko, kuris kada altorius pas kitus žmones, kur geresni szimta
— Aez tokiam, ka ira nuJ draugavo žailui, kuris savo bažnyczioje, atnaujinejo, rado vaikai, o mus sodeli už vieszj Šviesa apszvietinejo kamara. ; iame labai tinkama pagelbi- pataus visoki vabzdžiai, viską ludias ne skolinu. Tokia nunues, o kur tu rudeni gausi
— Turiu jau turiu! - pa ninka.
obuoliu ir kriausziu, kai savo ludias, ira ne sveikas, o nei
sveikas gali numirti ir mano'
saukė su džiaugsmu Valentas,
neturėsi?
į pasikeldamas no žemes;-Szven
Jonukas neturėjo ka atsaky piningai dingtų.
— Hej Ickau, sukcziau! pas
Iniaute Panele mus isz klausė
ti, kur galės gaut obuoliu,
kolink man 100 rubliu....
'
i Kada jau kiek apsimalszino.
kriausziu, tik tarė:
—
Aez
tokiam,
ka
ira
links
M Didele knyga api 1300 puslapn
Pykinėjo biednai szeiminai,
— Jeigu szitaip yra, tai aez
. Ji Visos 6 dalis dručkiai ir puikei
l^v-kida žaibus apszvietinejo
Al apdaryta. Kastus nusiuntimo daugiau nebenaikisiu pauksz- mas ne skolinu, ba tiejej links
J ’rnkl,If,‘ P*veika]a ant šie
XI mes apmokame. PREKE TIK $4
cziu. Tegyvuoja paukszcziai ir mi viską praleidže ir skolų ne
MUL W. D. BecdmrsU-Ce.
...dPsmate ant jio gražu vei
atiduoda.
tenaikina vabzdžius.
2/.^ ““"OT

Butu auioliszkas given!
mas tarp poru.

KUR BUNA

Tarp viro o mote ei butu
dangiszkas girenimas, kitokie,
negu szedien ira:
Jagu iezmoktu paezedžei gi
venti.
Jagu motere ir viras nesiskunstu api tarp savinius na
minius ergelus.
Jagu mėgintu teip sav sma
ginti laika, kaip smagino pir
mose denose po apsiporavimui.
Jagu kožnas isz jųdviejų pa
sirupintu vienas antra sura
minti ir prigelbeti visame.
Jagu kožnas viras ir mote
re atsimintu, jog ne ira anio
lais tiktai silpnais žmonimi.
Jagu kožnas rūpintųsi dau
giau dariti, o mažiau geisti.
Jagu abi szalis atsimintu
jog ne ant džiaugsmo suėjo in
pora, no ir ant vargo.
Jagu provitis mažiau puj
kiu apredalu, o daugiau narni
niu reikalingu daigtu.
Jagu prie svetimu ne roditu tarp saves meiles, o kad taje meile užlaikitu namieje.
Jagu abudu rupitusi dau
giau apie smagumą tarp žmo
nių.
Jagu vienas antro ne nužiu
retu.
Jagu abudu atsimintu, jog
ant giaro auginimo vaiku abu
du prigulinezei rūpintųsi.

Juozas Tumosa pirmiau gyveno
Tamaqua, Pa, o dabar nežinau kur,
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
no ant adreso.
( gg oą)
M. Zurauokas.
Box 53.
E. Windson Hill Conn.

Asz myliu.,
Asz myliu girele,
Kuri meiliai oezia,
Kur žalia eglaite
2 emužej ja puoszia.
Ten saldu nuvargus
Žmogeliui kvėpuoti
Ir musu sesutėms
Daineles dainuoti.
Myliu aez vargdienius,
Kur prasti nameliai.
N ueik paszneketi —
Ten geri žmoneliai.
Tau priima meiliai:
Ka tik turi, duoda;
Man miela vieszeti,
Kur duonele juoda.
Meiliausia kalbele,
Kur mokė matute,
Dainele dainavo
Prie lopszio sesute.

“KAPITONAS
VELNIAS”
Prietikiai Grano De Bergarac

Verte Irs Francnin Kalbo*

KUN. DR. M JU0D1SZIUS

Yra tai labai
užimanti ir juo
kinga apysaka,
padalinta in tris
tomus. Visi tris
tomai
vienoje
knygoje.
404 Pnilapin.

6x9 col. Dydamo.

...PREKE...

Naudinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti

Mano pusbrolis Motiejus Baloziu□as paeina isz Suvalkų gub.. Kalva
rijos pav., Akmeniniu kaimo, praszau
atsiszaukt ant adreso.
Kaz. Szermuksznis.
142 Jersey St.
Ansonia Conn.

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.
ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.
Katalikas

Mano tėvas Ludvikas Marozelonis
17 m. kaip Amerike, ir apsigyveno
Shenandoah, Pa. o dabar nežinau
kur praszau atsiszaukt ant adreso,
G. Marozelonis.
165 Soott St,
Naugatuck Conn.
( f8 °»)

Katalikas
Katalikas
Katalikas

Katalikas

Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2,pusei metų'_$1
Kanadoj ir Meksiko: Metams $3, pusei metų $1.50.
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.

Mano kūmas Mateuszas Kwedaras
paeina isz Suvalkų gub., Sejnu. pav„
Weiseju gmino., gyvenome sykiu,
lietuvon buvom sykiu kariumenen tu.
riu svarbu reikalą praszau atsiszaukt
ant adreso.
(q-g o;)
P. Ivinskas.
1433 S, Victoria St. Waukegan lib

Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti veltui.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pašto
Money Orderi arba pinigus registruotam laiške, adresu:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MARANOY CITY, FA.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

J. M. TANANEVICZ,

,

3249-53 S. MORGAN ST.,

Mano draugai Andrius Ka zlauskas
ir Petras Subata 5 m, adgal gyveno
Rumford Falls Me. girdėjau Petras
Subata iszvaževo in Bayonne City,
o dabar nežinau kur jis pats ar kas
kitas praszau atsiszaukt ant adreso.
B. Swidas.
Box 342.
Depue Ill.

,

CHICAGO, ILL.

Lietuviszka AGENTŪRA IR KONTORAS BAN®'

Abz esmin po kaucija Ohio valstijoje
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
savo loonam name vertes $12,000,00
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
Pajieszkau moteres ar mergynos
iszsiunoziu in prisakyta vieta, lezmainau Rusiszkus piningus ant amerikouž gaspadyne nesenesnes kaip 45 m } niszku pag&l teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius .
ir nejaunesnes kaip 85 m. mokestis marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite siltelp
gera, katra turės ukvata praszau at A. J. KEYDOSZ1UIS.
202TroySt. Dayton, O bis.
siszaukt ant adreso.
G. Zawall
Box 88
Divernon, Ill. ALL NATIONS DEPOSIT BANK
— LA1VAKORCZIU SKYRUS—
P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANIA

Mano pusbroliai Juozas Diozbalis
teipgi ir Antanas Rinkewiozius pa.
eina isz Suvalkų gub.. Mariampoles
pav., Garlevvos para., praszau atsiszaukt ant adreso.
St. Kairaitis
Box 23
Waters, Mich.

Jurgis Vosilius paeina isz Suvalkų
gub, Starapoles pav. Szunskio gmino
Tarpuoziu kaimo, jis yra 5 pėdu
augszczio, juodi plaukai ir ūsai, jis
nemoka rapzyt ane skaityt, praszau
kas apie jin žino duot žine ant adre
so.
Ant. Warner
Box 268
McDonald Pa.

Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, PaTai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na.
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
greioziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes ant
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaszaus
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
bu tiesomis Russijos.

Mano krikszto motyna Lerasia
Tamkuniute po vyru pravardes neži
nau paeina isz Wilniaus gub. Traku
pav., Kietawiszko para., Dainavos
kaimo praszau atsiszaukt ant adreso.
(Z8 ,o»)
W. Skatulis
Munson Sta., Pa.

Mano brolis Juozas Szweistis tu
riu svarbu reikalą jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso.
A. Szweistis,
129 Morgan st.
Rockford, Ill.

i
i

Dr. KOLER

i
s
Lietuvių
į
Gydytojas ž
ž
638 Penn Avė. I
Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi
savo paveikslu šiame laikraštyje. Dr. Koler yra
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo vianosa Varšavoi ligonbučiuose, o paskuti
niais metaia prieš išvaduojant j Ameriką buvo
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik privatiškai ligai vyrų ir moterų.
SIFILI išgydau vartodamas gyduolę 6o6. dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu
kenti išbėrimas ant viso kūno, gedimą burnoje
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sablogsi ir kitas
ažkresi savo liga.
Nenatarališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bB
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPERI
ir kt. išgydaa į xo dienų, o jei ne, tai pinigu;
sugrąžina.
NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGYSTfiS prašalina į 18 dienas
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškos
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok,
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vei galėtum
būti vyru.
■»
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau į 31 dieną ir lai be skaudėjimo.
HYDROCELĘ arba vandeninę raptorą gydai
į 30 minutų be operacijos.
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo karių randasi
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimą;
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desetkai kitų ženklų
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau
savo sistema ant visados.
REUMATIZMĄ, spuogus. Šunvotes, perauga;
šlakus, niežas, parkas, skrupulus ir visas kita;
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauje
išgydau trumpam laika ir ligoniai nereik per
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryt*
8:30 vakiH
Petnyčiomis Iki 5 popiet Nekėliomis IU J
popiet Ateikit tuojaus.

Katra iazdeda žmogaus ateiti
Preke — lOo.

A. OLSZEWSKIO BANKA |
J

3252 So. Halsted St., - Chicago, III.

Lietuviška Banka Chicagoje. |
£ Seniausia ir tvirčiausia
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.
?
i

Pittsburgh, Pa.

Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.

yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas
geriausių redaktorių.
*
netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
mams, bet lietuvių visuomenei.
ntva laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
kinantis lietuvius išeivius.
talpina visokias žinias iš visos Lietuvos, Amerikos ir
abelnai iš viso pasviečio.
turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.

ž
J

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir
moka už juos 3 procentą.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus
ant lengvų išmokesčių.
£
PERKA (r parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Cbicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose
bankose.
■» į
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskųSIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai-

A. OLSZEWSKI BANK

■■■ .1.... 11 wh 11 ri i f 11 ■ Hinn

UNION NATIONALBANK
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. ValsL Randas turi mūsų banke-sudėtu piningu.

-----------

,

i

.

1

i. .12 r

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuosė, nepaisant
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
HARBISON BALL, Prezidentas.
F. J. NOONAN, V
ice-Prezidentas.
ViceW. H. KOHLER, Karieriua.

Lj

• 1‘' !'

9-ad. ryte lig 3 popiet
Buba tom in 9 lig 12-ad.

50,000 KNYGŲ *
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyra Ligoniu
Jeigu sergate kokio vyriSku ligoie, rašikiete ing mus ©gausite dulelos Vertes
knygele. Ta knygele paankia aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo
nžnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnamujųpuliirte spelfti. Thuniatlzme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengyęi iaigydyto
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir Uz gidukles,
negaudame jokios pagelbos ta, apatipgai dykai gautaĮn^rgelS deLyyru,. jums bps
vertesni bagelboi,' keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergateir keip galėt būti
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgąva ąveikato^ir vyriškumo per p ag ei ba tos
vertingos knigeles. Ta knykele ifa krautuve žijaiu, apie kurios kožnas yvjras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie^-jog ta knygele yra gaunama vysai dykai; mas
užmokam ir paČtau. Iškirpkite žemia paduota kuponą, ir, ppąius^itje num, omas
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta bi'adge knygele/

Arba atidengimas paslapcziu ateities
—bu pagialba Kaziru—
Pagal Gareingiauai Cbaldiszkn
Persiazku, Graikiazku, Arabistku ir
Cigoniszku Burtininku.
Preke — 10o.

Prisiuskite 25o. vertea Stempa
o gausite visas tris Knygutes
per paozta.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.' '
DR. JOS. LISTER & CO., L.700 Northwestern Bldg-., 22 Fifth Avft, Chicago, lit.

Garbingas Dak tarai.-Meldiiu pri.iusti man vysai dykai, yashiib'garainta knygele.

Kaaztus nusiuntimo mee apmokame

W. D. Boczkow»ki-Co.
520-522 W.SmI* Al; Hilu., OtyP.1

į
į

į
1 Chicago, III. |

3252 S. Halsted St.,

...Tikriausia Burykla...

...Tikriauses<Kabalas...’|

X
X

PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio į
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir ¥
pigiai.
Ž
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen- x
to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidejimą ir išėmimą.
S
Rašydami adresuokite šiteip:
?

b HMR

Sudėjo Cigonka isz Egipto
RlJBINA KULVA.
Perdėjo ant Lietu visiko D. T. B,’
Preke — lOo

X
T
V
•>

Vardas ir pravardS

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

Pičta*.....................
Statas.

:

tag

W. RYNKEWICZIUS
NOTARIUSZAS..

MAHANOY CITY, PA.

233-235 W. CENTRE ST.,

PRIVATI8ZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
.—..PO PBIZURA BANDOS......

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

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas,
Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkoroziu, Pinigus
ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.
—į----- -y—j—
*
Idant padariti vietos del rudeninu
ir žem'nu tavoro, tai iszparduosim
*________ visa vasarini tavora už labai piges
prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del v.yru ir
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suczetįįnt’pinigo

OKdlIVKIlB!

Žinios Vietines. HarwooPl^°:iburi
— Dieneles gražioj.
— Uogosvela pradėjo židet.
— Neužmirszkyt nukeliaut
in Szenadori ant perstatimo
“Užburto kuningaikszczio” ir
“Fausto” ketverge.

Apskaityme ruimu rez'd ncijose: priėmė iio», gonkos,
maudykles, attikai, skiepai
ir ‘ klozetai” reiiskaito.
Jei menesine bila pagal
meter’i isznesza mažiau kaip
viena doleri ($100). kostomeriui pasiskaitys vienas do
leris net

Saugokitės
Nevertu
Pamegdžio
jimu, teipgi
Temykit
kad gautu
mėt tikra
Doherty Žiburio kainos— Pain
metinis kontraktas.
Expelleri
‘Fiat Rite” kairos — Ketiri do’eriai ($4.00) in menesi kaip szitas
už kiekviena kilowitt’a rei paveikslas
kalavimo, plus vienas doleris
parodo
.
($1 00) menesije “readiness to

No. 6.
Nusipirkite eta kolete
Bateliu

DEKYTE PININGUS

NORKEVICZIAUS NO. I.
'Gerinusia Arielka ViMtn
,
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir visokia
kitu gėrimu. Ateikyte daba?
priesi laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyti

...IN...

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

Lietuviszkas Agentas
SZIPKOROZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausra
linijoj in ir >sz L ietuvos. Siunozia
Piningus in v saa dalis svieto, greitai,
pigiai ir teisingai
Kas nori atgabent isz Lietuvos
savo gymines ar p ižinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi
laoai 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 tavoru ir Buezerne.

S. Norkewicz
401 Waat Mihiat ha.

Szita

Banka visada yra geras draugas savo
depositorams. Pagialbsta jiems pirkti prapertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu.
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo
mokėt Procentą ant sudėtu piningu.
Yra 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.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAfl

4*GRAB0RIUS«h

serve”
Ant Pardavimo.
Msterio kainos — Keturi
Du namai ant 4 familiju,
c šutai (4 c) už kikwatt’a va salunas ir buezerne arba sztolanda už visa sunaudota pa ras ir buezerne W. Hizletone
jiega.
netoli lietuviszkos ir lenkiszkos
Bilos pagal szia kaina už bažnyczios labai gera vieta. Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
Laidoja Kunus Numirusia. Fiifr d'
Riginus ir Vežimus del PasivaJindiro
suvartota ehktra kiekviena Parsiduos už neperbrangia
...DIREKTORIAI...
Krausto Daigtus ir L L V ūką adidl ki
D R. J. W. ZIGMANTĄ
menesi J plus viena-dvylikta preke ba Iccnininkas ketina
nogeriauae ir puikiause. fiu vim w’fpD
D. J. Graliam, Prezidentas.
C. E. Adams, Vice-Prezidentas.
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)
reikalais kreipkite® pas jin e bvrih vri»
dalis minėtosios “Fiat Rate” važuoti in Lietuva. AtsiezauD. F. Guinan, Kasijerius.
ižgaa<Mlintau
185 South Washington Street.
turės būti užmokėtos in pen
M. Gavula.
W. Rynkiewiczia.
A. Daniszewiczia.
Wilkes-Barre, Pa.
kite pas.
( 98 °1)
J. Hornsby.
L. Eckert.
W. J. Miles.
kiolika (15) dienu nuo dienos
Jonas Szesztaka) eras.
Npcclaliszkal Gydo Visokias Lygas.
padavimo biloe, ir jei bus
Vyru -Moterių—Valku.
RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
309-311 E Broad St.
MERCHANTS BANKING TRUST CO
Laivai plauke tie'og tarpe Rusijos ir
užmokėta tame laike, bus
Pabaigei Mokslą Medlco-Chlrurglcal
Amerikos.
Didžiausi,puikiausi irgreW Ilizleton, Pa
Kolegija Philadelphia, Pa.
MAHANOY CITY, PA.
ieziausi Rusiszki Imperaliszki Pacztaduotas sekantys numuszimas.
vi,
nauji
dubeltavi
szrubinei laivai.
PRIIMA LIGONIUS...
Bilos nuo $5 00 iki $10 00,
BuhhIm, 16,000 tono. Kandi, 13,500 tonu.
8 LIG 10 AD! PRIESZ PIET.
• Ant Pardavimo
Ctar, 13,000 tona.
2 LIG 4 POPIET.
20$ numuszimas.
In Rotterdam:! In 0 dienas be persėdimo.
Puikus galiūnas ant E Cen
II dienu be pernedlmo In Lllisva.
6 LIG 8 VAKARE.
IN ROTTERDAM - IN UBAVA
Bilos nuo $10 01 iki $25.00, ter St. Mthamy C.ty, Pa. V S31.OO Trecxlon KImoh $33.oO
Š45.OO AntrOH Klaxon £50.00
25$ numuszimas.
$65.00 Pirmos Klusos $75.00
Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c.
durije m;e to namas didelis
Laivai lezelna kuo antra bubate,apie dau*
Bilos nuo 25.01 iki $50.00, ant viso loto. R indą 35 dore
glaue inforniacljoe kreipkite? pae
aut masto pigiau negu karpetu sztorai.
A. K.Johnson, General P.Agt. 27 Broadway
New York, N.Y. arba uae vietiniu* agentu*.
30$ numuszimas
Bosnian American Line—Pier 31st. Street
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku.
lei aln galima piikt no bilia
Bilos nuo $50 01 iki $10 00, kokio bravaro. Parsiduos la
Mes perkam teip pigiai kaip ir
35 proc. numuszimas.
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu 'APSZVIETA' Moksliszkai Istoriška Knvm
bai p’gei ba Iccnininkas kaBilos nuo $100.01 iki $250.00 cecz turi iszvažiuot in litą
galima pigiau pirkti ir jumis suezedi- palytinti daug isz Lietuviu pmeitea
40 proc. numuszimas.
miestą ir apimt bizni savo lec
nam pinigą parduodami pigiai negu gyvenimo, Bpausdinta priesz 20 met
Bilos nuo $250 01 ir augsz
su 780puslapiu, preke:
kiti.
nam name norintieji piikti atcziau 45 prie, numuszimas.
Apszvieta, apdalyta $1.25.
■nszaukite gi eitai ba turiu
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo
Reikalavimas — R jikalavi- greitai parduot in 15 dienu
Naujas Iszradimas
mi
Mahanoy City, Shenandoah,
Gaunama pirkt tik pas:
mas, ant kurio “Fiat Rate”
Mt.Carmel, Landsford.
atsiezaukit in “Saules” Of .sa Apraszima siunezia dykai vjr LI 111 cin S
T.
Astramskl,
943 S. 2nd. St., Phlla. Pi.
mokestis ira j aremta, privalo
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pate
Mr.hanoy, C.ty, Pa. ( gg oj) iszsigydyti be daktaro visokias lig».F
bud paremta ant tikro susaiPlauku puolimą ir užeiauginima,
kavimo arba iszmeginimo su
Ant Pardavimo.
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas
A. G. GROBLEWSKI
olithania tate
ank
atsakaneziu reikalavimo meteCor. Elm & Mun St«. Plymouth, Pa.
Namas ant dv.ejug f miliju ir kitas panaszias ligas
riu, arba apskaityta pagal Mill Creek, Pa. 4 m. kaip sta Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o Corner 22-nd. A Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa. ...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.
Nuo Kornu užtrinu tik 5o.
Met
tam tikra nuoszimti prijungto lytas terp St. Clair o Port turime
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
apie puse milijono laiszku si pradedant
Carbon,
labai
tinkama
vieta
nuo $1.00 ir (langiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
sios pajiegos pagal sekanezia
padekavonem’s nuo žmonių visokii
kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
del mus tautos žmonių, ga im» tautysoziu. Raszykite tuojaus an' irpriskaitant
suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai
tabele:
gaut ’alsnai ir turėti koki nore adreso pas Specialistus:
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virst paminėtu adresu.
K iisa 1. — R -zidencijos ir bizni del platesniu žinių raszyt.t 60 proc. prijungtosios pa kit ant adreso.
Garbus Tautecziai:
( gg 04)
Laikau už garbe praneszti iums, kad
jiegos iki 500 vatt’u, ir 33'
P. Walcivage.
B’dwav 4 So. 8-th. Brooklyn. N
jau asz nesu daugiau ne locniniku nevirezininku,ne darbiniku
“
All
Nations
Rankoje
ant
12-tos. gatves” ir kad dabar
proc. prijungtosios pajiegos Bex 12
Middleport Pa
atidariau ofisą mano naujoi vietoi
virszaus per 500 vatt’u.
Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
Kliasa 2 — Krautves, Ban
Ant Pardavimo
Reikaluosia meldžiu kreiptis prie^savo seno' pažistamo po
kos ir t.t. 70 prcc. prijung Puikus sa'unas su namais,
tokiu adreso*
teip-gi yra vieta del buczeri es
tosios pajiegos.
PAUL V. OB1ECUNAS
Kliasa 3 — Koteliai, Fcde groser sztoro arba ant bile ko
Kiekvienas Lietnviazkas BrtorninkaB
Cor. 22-nd. & Carson Sta; S. 8. Pittsburgh, Pa.
kio
biznio.
Gsrae
traktas,
ap

teipgi privalo užlaikyti visada musu
Mes esame importeriai ir wliolesaleriai
raliezkieji, Valstijos Pavieto
puikias Lietuviszkas Gyduoles saro
isztisos dalyku, kurie yra ypatingai indogyventa vien lietuvaie ir len mus
Sztoruoee
ant pardavimo, kad^musu
lietuviams,
kaip
tai
:G
ražus
laiszkai
su
ir Municipaliszkieji triobesiai kais.
Locnininkas pardu* s lietuviszkais ei'emis, Atvirlaiszkai su lietutautieczei reikalaudami galetu*nusipirkti ir
nereikalauta laiduoti
ir mokyklos, 55 prcc. pri už neperbrangia preke kadan viszkais tekstais, Korteles gimimo ir vaidu*
piningus dovanai kokiems nore apga
viu dienai lietuviu kalboje, Lietuviszkos
jungtosios paj'egos.
gi turi važuoti in tėvynė. Apie , maldaknyges, Paveikslai ir jiems reniai,
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
Szkaplieriai Medalikai, Mukos,
Kliasa 4 — Restauracijos, daugiau dasižinokite ant adre Ražancziai,
les, nes geras uždarbis; parduokyte
Bažnytines lempeles! prie Szvencziausiojo ir
so:
(
gg
04)
musu
tyras Lietuviszkas Gyduolei,
t.t.),
Szaltiniai
szventintam
vandeniui,
Valgomosios ir Saliunai, 85
Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavoru, tai
kurias mes gvaran tuoj ame.
Szventuju stovylos, Apskelbimo kalendoriai
John Szostakauckas.
prie prijungtosios pajiegos.
tikejimiszko turinio, Brankagmenis, Vasz- pastanavijom padaryti dideli iszpardavima viso muso vasarino
Egiutero No.l.......................... ....25c.
kiniai vestuvėms vainikai, Vaszkiniai lai
309-311 E. Broad St.
Egiutero No.2............................'...50c,
Kliasa 5 — Departamentidotuvėms vainikai su lietuviszkos tekstais, tavoro kokis dar randasi musu sztore. Szitas tavoras susideda
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
W. Hazleton, Pa. Lietuviszkos korteles kalėdoms, Lopsziai isz visokiu gatavu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir Gumbo
nes Krautuves ir Of.su trioLaszai...............................35c.
kalėdoms, Nosines skepetaites su lietuviszka
mergaieziu,
visokiu
vasarinu
ceikiu,
andaroku,
jekiu,
ilgu
iri
Meszkos Mostis............................. 25c.
ir amerikoniszka vėliavomis ir daugelis
besiai, 80 prcc prijungtosios
..25c.
Trejanka
....... . ..............
Nauj'ausias iszradimas. kitu daiktu, indomiu lietuviu vertelgijai. trumpu kotu ir šutu, žodžiu sakant; visas vasarinis tavoras Linimentas
..25c.
vaikams...
pajiegos.
Pareikalavus bile kokiam krautuvnin- bus iszparduotas už labai numažintas prekes.
Nepraleiskite
..25c
Gyduoles nuo Kosulio.
Jaigu turi dantų gėlimą: kui arba
agentui, pilnas kataliogas prisiun.25c.
Liepiu Baisamas.........
Kliasa 6 — Operos, Teatrai
szitos
progos
bet
ateikite
tuojaus
kolei
yra
isz
ko
pasirinkti.
uždyka.
kornus ant kojų, tai gausi po cziama
Anty-Lakson del vaiku............ 25c.
Mes varome tiktai wholesalinini bizni ir
Vieszos svetaines, Bažnyczios 5^ gyduole. Jaigu nepagelbe- kataliogu
Milteliai
vaikams
nuo
Kirmėlių..25c.
Hhn ninhn f ^r^a8 mus dirba Lietuvaites.
privatiniems žmonėms visai
’ ’ nuo Kirmėlių del suaugusia 35c.
ir 11., 40 proc. prijungtosios
nesiuneziame.
hH IT
h 1
122 W. Center Str.
Vanduo nuo Akiu..................... -.,25c.
tu bus sugražinti piningai.
THE LIPMAN SUPPLY HOUSE
.25c.
Ugniatraukis...
pajiegos.
I
Mahenov Oltv. P»
,25c.
81ulvio Laszai.
Teip-gi iszsius placzes infor 527 S. Fifth Avenue • Chicago, III. Dept. 14 tlIU U1LUU
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kliasa 7 Užkabos, Langu macijas no ko plaukai slenka
Kruvinosios............................... 75c.
apszvietimas ir t.t., 100 prcc ir plinka, pleiskanų atsiradyLABAI GERA GYDUOLE
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.60,
Gyd, del nemalimo Pilvo........... 50c.
Dr. Gibowitch'io 25 Latzn Iizgydymai.
mas ir nupuczkave veidai.
prijungtosios pajiegos.
KALENDORINIS
LAIKRODĖLIS.
Milteliai apstabdymui Galvot
Nuo Meszlingio,
skaudėjimo................................. 10c.
Norintieji pla cziau apie ežias Tukstanczei dekavoja už dyka
Karabino-plieno, drūtas laikrodėlis, 16 mieros,
Dieglio, Greitosi
Laszai nuo Dantų.................... 10c.
rodą.
—
Raszyk
tuojaus
ant
su 7 akmenų viduriais. Teisingai rodo: minutas,
kainas pasiteiriauti, gali gauti
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
os, Vasaros Ligos
Kojų............................................ 25c.
valandas, dienas, savaites, menesius ir menesio
Raudonosios,
platesnius paaiszkinimus ateje adreso:
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
atmainas. Juos visur krautuvesia parduoda po
Priepuolio.
Gratis Specialists 9.
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
in kompanijos cff sa tarp 7 ir
SS ir $9, bet asz ant trumpo laiko, juos dabar
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
G vara ntuotas kad
parduodu tik po $5.S5. Jeigu nenori visu
Plauku apsaugotojas..M.............. 50c.
9 valandos vakare, arba kom Box 106 Sta. W. Williamsburg
iszgydys arba
pinigu
siusti
man,
gali
tik
85c.
paczto
markėms
Muilas
del Plauku...................... 10c.
Brooklyn, N. Y.
pinigai atgal.
panijos atstovas ateis jei teip
Milteliai nuo Kepenų..... .*........... 35c.
prisiųsti, kitus užmokėsi savo paozte, kaip pri
Rožes Baisamas............................. 25c.
PREKE 25c.
imsi liaikrodeli, leszas prisiuntimo asz apmoku. I
nori ir jei apie tai praneez
Kinder Baisamas.......................... 25c.
Nudaryta...
Ant Konselmano Pirmo Vordo
Naudokis isz progos, nes tik ant trumpo laiko]
Bobriaus Laszai............................ 60c.
kompanijai.
Dr. W. Glbowltch’o hi
Szvelnintojas................................... 35c.
szitas apskelbimas.
Adresuok:

Naudotojams Schuylkill Gas
and Electr.c Company;
Kaif o alternati/a elektriszkos ezviesos kaina, kurias ne
eenei ivedeme, sekancziae kai
nas pasiūlome tiems, kurie
paeiraszye po kontraktu, ne
— Terp žmonių vieezpatau- trumpesniu kaip ant vienu
je sntaika — ne tik parapijoi metu.
bet ir draugiszkam gyvenime
Maximum kainos.
Kur geras piemuo ten ir Die
Rszidenctjoms
ir komercivo palaiminimas.
jaliszkas apszvietimas. Metinis
— Praejta petniczia, Dr.
kontraktas.
Wertmanas užmusze automoUž pirmas ezesziasdeszimts
bilu sieratuka Joną Baliu 14
ų60) valandų vartojimo mar.
metu senumo kada tasai siau
mum kiekvienam menesije
tė ant uliczios su kitais vai
bus 10 c už KWH.
kais. Žmogus kuris tankei
Virszaue tam paežiam mene
turi stiklines akie neprivalo
sije po 6 c. už KWH.
naudot automobilaus.
Numuszimas 10$ bus duo
— Dr. M. J. Petrikas, lie tas tiems, kurie užsimokės
tuviežkas medecinos ir chirur begije penkiolikos (15) dienu
gijos ligonbutes specialistas po padavimui biloe.
priima ligonius kasdien nog
Maximum reikalavimas skai
10 lig 12 ad. priesz piet. nog tyais kaipo vienas treczdalis
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 prijungtos pajiegos rezidenci
vaKare. Kazuno aptiekoje jų szviesai ir du treczdaliai pri
237 W. Centre 8t.
(y j) jungtos pajiegos komei e jaliszkai szviesai. Apskaitant pri
Lawrenee, Mass. — Pas jungta pajiega, Tungsteno
mus naujienų, tai sziokiu ta)
lempute skaitpsis pagal tikrą
tokiu atsitinka. Neeenei vie
jį jos paženklinimą, o anglies
na lietuvis V. Narusevicziue
ir metalizuota valakna skaitvbekasant ezulini, žemes užgriu
sis po 50 watt’u už kiekviena
vo, o kita A. Puidoką isz grei
lempos ikiezimui skyle.
tumo bevažiuojent užmusze
Jei teip apskaitant mėnesi
automobilus. Buvo vyrai da
ne bila bus mažiau per viena
jauni.
*
doleri ($1.00), tai ji pasiskai— Rugsėjo 24-ta diena, bu tys kostomeriui už viena do
vo pas mus prakalbos. Kal leri net.
bėjo Dr. Basanavicziue ir adv.
Ruimu skaitliaus kainos
Yczas. Prakalbos žmonėms
Tik rezidencijoms— Metinis
labai patiko. Ant naudos taukontraktas.
tiszko namo Vilniuje, Bumete
Rezidencijoms
turinezioms 5
žmones auku apie 300 doleriu
ruimus — Pirmos 10 KWH
Gausi dovana!
menesije po 10 c.; virszaus
— Paskutiniu laiku pas tam paežiam menesije po 6 c.
mus labai pradėjo pacziuotiB už KWK.
jaunieje; kas nedelia po 15 ir
7 ruimai —Pirmos 15 KWK
16 vestuvių. Dieve padek jau menesije po 10 c; virszaue
noms porelėms laimingo gyve tam paežiam menesije 6c. už
nimo. — Lawrence vaikinus. KWH.
8 ruimai—Pirmos 17 KWII
menesije po 10 c.; virszaus
Linksmumas ir laime.
Akyvi szmotelei.
tam paežiam menesije po 6 c
už KWH.
* Bankieriai
protestavoje
Mes turėtume stengtis isz9 ruimai—Pirmos 20 KWH
it z visu f žaliu priesz skalbimą menesije po 10 c., virszaus tam traukti isz gyvenimo tiek link
senu bumaszku. Tvirtina jieje, paežiam menesije po 6 c. už smumo ir laimes kiek galima.
buk sunkiau jiems užtemint KWA.
Buk laimingas ir daryk kitus
padirbtas neteisingas bumasz10 ruimu—Pirmos 25 KWH laimingais. Pirma laimes sąly
menesije po 10 c., virszaus gą yra sveikata, ir pirma svei
kas.
* Kaip rodos tai Kinczikai tam paežiam menesije po 6 c katos sanlyga ir atobulas mai
j
pervirszins visas kitas veiszpa- KWH.
sto virinimas. Jeigu virinimas
11 ruimu — Pirmos 30
tystes lekiojimu su orinėms
tampa blogu, nežiūrint nuo
K WH męnesi je po 10 c ; virmaszinoms in kelis metus.
■zaus tam paežiam menesije po kokios priežasties, Trinerio
* Pennsylvanijoi
randasi 6 c už KWI1.
Kartaus Vyno Eliksiras atve
vienas automoblius ant kožno
ji
12 ruimu—Pirmos 35 KWII vėl prie reguliariezko vei
150 gyventoju arba daugiau menesije po 10 c.; virszaus kimo. Jisai iszvarys isz kūno
ne kaipo visam Amerike.
tam paežiam menesije po 6 c visa in ten neprigulinczia me
* Žiemiu marios ira mažiau už KWII.
džiaga ir padarys kuna tyru ir
sios isz kitos mares. Gilmo tu 13 ruimu— Pirmos 40 KWH galineziu priimti užtektinai
ri 9 000 pėdu o pavirszio turi menesije po 10 c; virszaus maisto. Jisai paglebes virini
4,000,000 keturkampiniu milu tam paežiam menesije po 6 c. mui. Vartok jin apetito nete
KWH.
kės, užkietejime, viduriu skau
Ant pardavimo.
14 ruimu Pirmos 45 KW1I dėjimuose ir meszlungeje, nėr
Puikus salunas Juozo Moc- menesije po 10c.; virszaus tam vingume ir silpnume. Skilvo ir
kaiczio po No. 330 W. Maha- paežiam 'menesije po 6 c. už viduriu ligose jisai yra labai
noy, Avė. Mahanoy City, Pa KWII. ,
brangiu vaistu, veikianeziu
Apgyventas vien Lietuviais,
15 ruimu—Pirmos 50 KWII greitai ir bepavoingai. AptieLenkais ir 1.1. Yra tai gera menesije po 10 c., virszaus tam kose. Jos. Triner, Manufac
proga katram isz Lietuviu ap paežiam rrenesije po 6 c. už ture, 1333-1339, So. Ashland
imti szita puikia vieta. Apie KWH.
avė , Ch'cago III, Jeigu kada
daugiane dasižinokite pas •
Numuszimas 10$ bus pada skaudėjimas praszalinti jums
rytas jei bus užmokėta begi butu reikalinga tepalo, varto
Juozą Mockaiti,
je penkiolikos (15) dienu po kite Trinerio Linunenta Jisai
330 W. Mahanoy, Avė.
yra geriausia.
( j ))
Mahanoy City, Pa. ■padavimui bilos.

KARPETAI

S

P

B

Drs. Brundza & Co.

r

Mike Gavula

Demokratu Partijos

Ant Burgiso - Balsuokite už

John J. O’Neil
Demokratas.

KRAUTUVININKU
...iR...
AGENTU ATYDAI!

Pigus Iszpardavimas VT“

MnKkolIJON. Vienatine
Agentūra Pennwylvanla

M. J. DAMIJONAITIS

A. G. GAVĖNAS, P. H. G.

812-814 W. 33rd. St., Chicago, 111.

FIRST WARD DRUG STORE
221 E CENTRE ST., SHENANDOAH,PA.
tdgz" Relkalaulame Agentu Ir duodame
gera nuominitl.

Praszo balso ir parėmimo

Ant Konselmano Pirmo Vordo

W. D. Boczkowski
Demokratu Partijos

Ant pardavimo
Kampinis namas po No
1101 ir 1103 E Pine St ir 1100 ir 1102 E Water St. Maha
noy City, Pa. Lotas 25 per 125
pėdu didumo. Viskas geram
padėjime. Atsiszaukite pas
Carl Brandan.
(‘£8 °1)
31 W. Pine St.
Mahanoy City, Pr.

Ant pardavimo

START business, make money for yourself,
not for bosses; send postal for 20 ways to
independence and begin making money at
once. Sell marketable specialties paying
300 per cent, $12 to $25 daily. Address
Reliable Distributors, Pox 9, Station W.
Brooklyn, N. Y.

27m. SENAS LAIKKASZTIS

VIENYBE LIETUVNINKU
ISZEINA K/S SEREDA

Silpnos Moteres
Yra daug moterių
kurios yra silpnos, už
tai kad yra “silpnos”
ir ateina pas manu turedami vilti kad asz
esmių padėjime jias
iszgydyt. Yra daug
moterių kurios pa ežios
gave nori iszgydyt, niekam nieko nesakydamos, imdami kokius patentavotas
gyduoles neg katrų visai reiketu
szalintis.
Jaigu keneziate ant bile kokios
nors ligos, nesisarmatinkite jumis
jaigu mes teisybe pasakome.
Mes
jumis iszaiszkinsim kiek giaro pa
darėme del kitu moterių kurios buvo
silpnos bet szendien esą sveikos ir
drūtos, dekavodami mums už iszgydima. Moteres kurios esą nesveikos
ntsiszaukite pas mane.

Parduodu visa savo sztora
visokiu knygų, mažmožiu ir
Spaustuve, geras biznis del
lietuvio arba įenko, geroj vie
toj, apgyventoj lietuviais ir
lenkais, Parduosiu pigiai, nes
esu ne sveikas ir noriu važiuo
ti in Lietuva pas daktarus gy DR. ALEX. O’MALLEY
dytis.
158 S. Washington St.
Norintieje pirkti dasižinoki
Wilkes-Barre, Pa.
te po sziuo adresu:
(pg 04 Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
T. P. Križanauskas,
kalbama ir su sirasžarna, Suvirazum
38 E. Centre Str.
30 motu daktaravimo Wilkes-Barre
Shenandoah, Pa. muso plaunąs ofisau.

FIRST
NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

Visiszka Apsauga.

Szita Banka suteikė
pilna apsauga ant visu
depositu koki nebūk
butu. Didelis kapitulas
su Surplus F und, a teau
gi prižiūrėjimas ir t. t.,
parodo kad szita banka
yra atsakanti vieta del
padėjimą piningo ir
vedimo
piningiszku
reikalu*
S«ni»u»į» Baniu
Mahanoy City, Penna.

BROOKLYN,N. Y.

Kraujo valytojas........ ............... $2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00,
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................. $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams........................ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausis®...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu____ 16c.
Inkstu Vaistas............... 26c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
a beina i skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu........ $2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligoi $6.UU,

‘‘VIENYBE LIETUVNINKU”
didelio formato, 12 puslapiu, talpina__________ __
moksliszkus Btrapnios, eiles, feljeto-1 LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
nūs, nuu jauslus žinias isz visos pašau__
les, daug įausia isz Lietuvos gyvenimo
®
liuš szuXklTr kitokį
ir paežius LIETUOS savo korespon
žiedus,szipkorte’,daviernadentu VIENYBE LIETUVNINKU
ste®, siųst in lietuva pinigus
buvo visu pirmeiviszku organizacijų
\ visokiu knygų, popieras
organu dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
S'vi.ka iszrernai lUd. v asano sukako 25 metu
pj)je teisingai tai reiszke
kaip iszeina, isz tos priežastie iszleigerai. Eikite pas:
dome dideli žingeidu “Jubilejini i Ipęmanta ° s.Washington, cor.E.Marketst.,
M* JmIIUHIS
W |lkeN-B|irre, Pcpną.
Numeri•>, ikuris.mliks• . tik• iistonszku
i

atminimu nes pirmas da Lietuviszka
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
meto užsimokės $2 gaus ta numeri,
kaipo DOVANA.

VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA

Metams - - - $2.00.
Pusei Metu - - §1.00.
Užrubežin - - - §3.00.
Užsiraszyti galima visada
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.
Paprasta numeri peržiureiimui
siunoziame dovanai, raszik toi.
Užsiraszant “Vienybe Lietuvninkp”
reikia siųst prenumerata (MoneyOrder ar Registruotu laiszku pinigai)
ant vardo leidėjo azituom adresu

INTEREST PAID ČN SAVINGS

J J. PAUKSZTIS&C0.

& CERTIFICATESOF DEPOSIT

120-124 GnuJ SL Br»oHyB)N.Y.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
I piningus už žemiause preke ir greitai
ne vienos dienos nelaikau pas sr re
svetimu piningu paskirtu siuntimai,
viskas dirbąs! teisingai nes esmių po
kauoije, taigi meldžiu vien Lietuvio
. .* . ... arba
.
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Su godone

Viktoras Lapin
601 w. Mahanoy Avė.
Mahanoy City, Fa.
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