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Metus XXIII

Padare jiam ant kerszto Darbinykai ginkluojesi.
Visu Szaliu. Isz Rosįjos, Lietuvos
Pa.— Mi
Mi- Washington, D. C.— DaMcKees Krioks Pa,
ir Lenkijos.
“Vienybe Lietuvniku” in- I(> uzinuszti, 20 pažeisti kalina Stopekiene 2-1 iiii-tu se- ėjo in 'czionais žine, buk neuž- guis sunaikino dali Mes
nun’io. motina trijų vaiku, pa- ganadyti darbinykai prie pliesi
nos.
. 1 taisė nauja statomoji maszina
per trūkimą katilo.
dare. savo Vyrui ’ netikėta bai- no ir geležio fabrikuosią Penu“Linotype", kuri sustato litnDvi baisybes.
Pittsfield, Mass.— Szeszio- ka. Vyras ne pirko savo pa- sylvanioė steite ginkluojesi Reggio di Calabria, Italije.isi ugnis sunaikino visus Sevastopolus.— Czionaitineru už keturis dnrbinykus,
lėka darbinyku likos užmušz- cziulei ant “krismuso” auksini1 priesz pradejima milžiniszko
ius namus aplinkui pris- ja skerdinyezioi terp papjautu
Dieve padek.
ta's o dvideszimts pažeidė, -per ziegoreli, kuri labai ’geide tu- straiko. Bariai daugelis darMessinos.
Žinia pribuvo aviu atsirado dvi baisybes: vie
'trūkimą garinio katilo ant iteti o pati iszy^,ktuinb atkęra binyku perka senus karabinus
tier laiva, nes visa telegrapine na be snukio, akiu ir nosies,
.
Atejnanli Legislatura pa- Morewood Lake. Dydesne da
szino jiam<per i^zgęrima kar- K rag-Jorgenson o kariume- įomunikacije sutraukta. Su
daris nauja prova idant visos lys darbinyku pribuvo taj;>
r atliko, niszka valdže tam užbegfneja. deginti namai yra tie patis ka kita baisybe turėjo žmogiszka
bolines fTJksztir
paszelpines’ draugystes Penn- diena prie dafbo.da.pirma kai
galva su taja permaina, jog
'•opekai gyveno po No. 112'
sii likos pastatyti po drebeji- vietoje kur turėjo būti nosis
Gerai padare•sylvanioj butu po prižiūra stei ta, nes kompanije ketino taja
Ella uliezios.
Gary, Ind.— Miestiszka vai įiui žemes.
to. Mieris invedimo tokios pro diena pjauti ledus ant ažerė-i
tai radosi akis. Visas sudėji
Isz snraszo gyventoju. dže liepi- iszsineszti isz czio j —Athense, Graikijoi.—jEli- mas stuobrio yra normaliszkas.
vos, bus apsaugojimas sąnariu lio. Katilas truko netikėtinai
nog apgavingu draugyscziu.
tame laike kada darbinykai \\ ashington, D.C.— Tomis-: nais visiems kazrrninkams ir ® atsibuvo drūtas drebėjimas Taisės nepaprastas baisybes
buVo aplinkui apstoja idant dienomis Cenznso Biuras ižda- paleistuvėms, nes tai yra prie- žemes. Bledes dydeles. Bandas nugabeno in karaliszka muzeKunygai Scrautono Knta- snszilt priesz darba. Viena] ve sekanezius skaitlius ne ku szais dorybia ir papiktinaneziu ipzsiunte vaiska in pagialba.
j"' ,
riu1 miestu Pennsylvanijoi. Ir ' <](.] gyventoju.— Miestas Gary Franciszkus—Juozapas a p
Nėr ko stebėtis isz tokiu bai
darbinyka drūtis eksplozijos,"'
prisiegas prieszais “Moderniz isznesze ant 200 pėdu tolo.
' ne senei likos uždėtas kuria
He,P’
sybiu. Juk po svietą daugeli
leis sostą.
mą” pagal paliepima Popiet
1909 nt randasi milžiniszki fabri
1910
1 Budapeszt, Austrije.— Ba vaikszczioje avinu su žmogiszžiaus. Prisiegas-pats biskupas Ar tik ahis ne pabrangs.
i;^į kai <> ir muso tautiecziu fenais
dai senelis ciesorius Austrijos, ku kunti.
iszsiuntineja del kunygti per
New York. — Laikrasztis į Carbondale -J 7,<>4<)
paczta. Kožno kunygo priva “Journal of Commerce” garsi- Mahanoy City• 15,936 13,504- nemažai randasi.
l'ranciszkus—Juozupas ketina Padotkns ant jaunikiu.
v1uįiiu yra iszpildyt prisiega500.000
bleszinin
supuvu

pailekavdti
už karaliszka sostą
Petersburgas.— Isz paliepi
1 7.532 13,179
trumpiausiam laike. Prisiega na.buk szimet labai mažai už- 'Mt. Carmel
artimoje
atejteja
o pavesti val mo ministeriams viduriniu vei
siu
sartlinkti.
augo
a'piniu
nes
tik
8500
pun-/Nanticoke
.
12,116
.1 3,87-7
pasibaigė su taiseis žodži-is:
Pittsburg, Pa.— Suv. Steitu uže vedinio sklipo dydžiam kalu atejnanti meta ketina bu
16', 26,7 1 2.550
“Visiszkai. asz prįpažinktu, du prieszais 47,000. pundus; Pittston
marszalka
Porteris užgriebė Kuningaikszcziiii Franz Fer ti suraszas gyventoju visam
jog esmu prieszingas klaidin mete 19(h), o preke milžinisz- Pottsville ’ : 20,23i; 15,710
600
tukstaneziu
bleszinin su dinandui.
kai
kyla
in
virszu.
Mete
1910
Į
Shamokin
18,202
sklype, tik tu ka ne yra apsigiems modernistams,
kurie
19,588
tvirtina buk nieko nesiranda surinko tik 3,700,000 svaru. A.-hland
x6.s55 . 0.430 puvusiu sardinku, kurias pri 13 metu senumo proleso vedia, nog 19 lig 50 metu se
dieviszko ir szvėnio- padavi- Bravorai jau baigė
numo. Taji surasza ketina pa
5,'60i . 4,040 siuntė isz Maine del czionaitirius.
niuosia arba tik pripažinsta- apiniu o pirkti sunku. Ne tik Coaldale
— niu kromn. Kęmikai atrado, I Bologne, Francije.— Jau- daryti in viena diena. Terp
-5,154
i buk.sardinkos buvo prasmir- niaiisiu visoi pasaulej profeso jaunikiu pakylo dydele baime
jnosius pateistiszkai kaipo ir Amerike mažai upiniu bet ir Donora
■
8,174
NEDARINKTA PORA.
Eurępoi’.-— Jago alutis pa Dim ra
kiti istoiiszki faktai".
J,687 ' -5.5-11 Jdia, jog ne szuo jin ne estu. rium yra Albertas Spaldingas, nes tvirtina buk po tam sura
Neužilgio
atsibus
vinczevone"Vivianos Gould su Laidu
Žodžiu tarent, tai dvasisz- brangs tai gersime vandeni,
5,105 Visas sudegins.
•s,04 7
hiaprastinas profesorius žino- szui turės mokėti padotkus.
Denies
kuris
yra
26
metus
senesnis už nuotaka. Ant tosios
kieje turės kariauti prieszais gal ne numirsim isz troszku4,270 Dn lekiotojai užinuszti. I n'os konservatorijos muzikes
5’,'7J9
Užklupimas ant dvaro. svarbios dienos likos užkalbinta žiedu už 10 tukstaneziu do
6
j
97
m
o.
atskalimus ir kitus nevidonus
5,254
ITeėlanll
New Orleans, La.—: John llolonijoi, kuris turi dabar da
Aut dvaro Rudzvinsko, ne leriu.
bažnyczios.
■ 1,373 B..Maišant, garsingas lekioto-Įj nepilnus 13 metu amžiaus. Ne
5,401
Jan lai tikra nevalnin- t iilhyp-tou '
toli Landvaru, Lietuvoje pen
■j Luzerne
3,-si 7 jas orinėms maszinoms likos seniai atsibuvo iszkilmingas
5,420
kysta.
ki apsiginklavia pleszikai už
Ernest Pa.—Darbai pusė
ISZ LIETUVISZKU tinai
0.1-S0 įužmusztas per.nupuolimą ma- - apėmimas tos augsztos stoties
Skaitvtoj.-ii “Saules” negali
8,505
Pittsbi.rg, Pa.
Netikėti Olyphant
klupo ant dvaro Kubickio.
eina ir uždarbei neszlek4J138
atsigėrėti- Kalendorium ant nai likos atydengta, jog Ame Saint Clair
6,4 55
pt-r vaika. Prie tos progos di- Užklupimas buvo netikėtas ir
szines pfaejta subata.
KAIMELU.
ti.
7.207
1911 meto, kaip skaitome tnks rike, szitam turtingam sklype,. Tamaqua
9,402
Arch Iloxey, teip-gi lekio- I r. ktorius konservatorijos p. niekas nesispyre. Pleszikai su— Oras gražus.
2.204 tojas likos užniusztas ta paezia Į i arti’s kalboje savo priligino
5,133
taneziosia gromatosia aplaikv- kur darbinykas uždirba gerai, Throop
Detroit. Mich .— Darbai — Kalėdas malszei pralei
riszo visa sz.eiuivjia Kubicku
-,<■ . .tas.T>O“' milso. OTiarl.utiiiin_tJ.-ni_
Alberta Špaldinga’prie garsiu ir jin j u tarnus, apiplesze visa pusėtinai eina uždarbei neszaliens.
do, be jokiu trukszmu, bet
tytoiu. Padekavoniu ne talpi- daugiau tokiu randasi) kuri Ne norėjo iszpildyt vyro
Ta i-gi, 1910 metas pasibai I go muzikanto Pagonio. Szian- d vara ant 11 tukstaneziu rub lekti, iszkitur pribuvusiam dar 3 ežia diena kalėdų susirinko
nani nes tai daug vietos užim fabrike dirbo 10 valandų kas
paliepimus.
gė, su užmuszimu 30 lekioto- Į] dien, jau tame gabma sakiti liu. Ant galo pakinkė arklus bas sunku gaut.
szeszios kūmutes ir pasigėrė
tu, nes tik tiek pasakom, jog diena aplaikydama po viena
— Lietuviu nemažas būre
New York.— Zofija A. Al ju, kurie paszvente savo gy- ' kudikije, apsireiszkia genijus in briczka prasiszalino.
isz
ėjo ant uliezios, ir viena ki
už-padekavones ir gerus vėli centą už kožna valanda dar bertiene jeszko atsiskyrimo vasezio del visos visuomenes. nemirszamo mistro. Muzike
lis, isztu visokiu atsiranda.
ta visaip iszvadino, jog net
niams sudedam szirdingaocziu. bo.— Yra tai jauna rumunisz- nog savo vyro Leonardo, už
Kava— Parafijos reikalai nekaip
Drobėjimtis žemes Kalifor jauno profesoriaus tobula po
svetimtauezei tycziojosi jagu
ka mergaite, turėdama vos 14 tai kad jiosios vyras priverezia !
stovi
per nesutikima parafijokiekvienu
inžvelgiu.
Muzikan

Daktarai
labai
tankei
rasznijoi
moterėles nepaliausite teip da
Laikraszti iszsiuntem ir del metu, kuri ne senei pribuvo jiaja aut iszpildimo nepapras I
tas grajina be mažiausios pas tuose parodo, kokias blogas nu.
re
tai Baltruviene neužilgio
San
Francisco,
Cal
—
Su-j
tu, katrų jau laikas pasibaigė. su sesere in Amerika. Su pa tu dalikli. Sztai ne kurie pa- j
— Kalėdas szv. linksmai ir
tangos ir sunkumo, kad drą
pribus, ir su koezelu visas apTikymes, jog ne trukus pri- gialba pažinstamu pribuvo in liepimai ir norai tojo paikszo:) batos diena, davėsi jausti dre siai galima pavadint ji “mažu pasekmes atnesza kavos gėri malszei perleido.
malszvs.
siuns užmokesti ant vjso meto czionais, kur vyresne sesuo, Nevale iszejti in miestą be jio-l bėjimas žemes api 4:11 isz ry- pagoniu” isz kurio laikai svei- mas. D-ras Nalpasse vienam
isz
prancuziszku
laikraszcziu
!
to
Tęsęsi
tik
kėlės
sekundas.
Forest
City
Pa.
Darbai
ir kaip buvo, teip ir pasiliks 17 *ietu, aplaike užsiėmimą jo pavelinimo. Turi laikyt du
kiai padaris didi, o net labai
Kewanee Ill.—Darbai sus
skaitytojais o priek tam aplai- tarnaites po $3 ant nedėlios. burdingierius po 82 ant nedė Kituose miestuose aplinkui da didi ir garsinga muzikanta, ka užtaria už kava, parodydamas gerai eina, dirba koįna diena tojo 24 Gruod. ir nepradės
jos
ir
gerąsias
puses.
Jis
teip
vėsi
teip-gi
jaustis.
— Parafijos reikalai gerai
kys smagiause kalendori ant Jaunesne vaikszcziojo per die lios. Būti už slūgine artimam
liudija vaiko nepaprastinas, sako:
lig 3 dienai Sausio.
stovi.
svieto. Jago ne prisiims už- nas, jeszkodania fabrikuosią name. Atejti in kroma kur Geras invedimas bažiiy- stebėtinas talentas.
— Oras szaltas.
Kad
kava
gerai
padaryta
ir
— Lietuvei czionais nusi
mokesties, tai busime priversti darbo, bet niekur ne aplaike. dirbo (pas savo tęva) ir jiam
czioje.
Atrado
auarkistu arsenola su saiku geriama, ji yra labai pirko savo kapines in jau pra — Kalėdas szv. praleido
laikraszti sulaikyt. Alės ne ži Nelaiminga klaidžiojo per dvi prigialbet darbe nog 9 isz. ry Denver, Col.— Szv. Morko,
London. — Policije jeszko- naudingas gėrimas. Ji pagelb- dėjo kavotie ant savo kapiniu bet neapsiejo be alaus ir ariel
nome, gal katras jau ne nori 'dienas, sudžiūvo, nuvargo ir to lig 5 vakare. Ydant prižiū episkopoliszkoje bažnyczioje,
’
dama
rusiszkus pleszikus kurie ti sumalimui valgio, nes ji su tik tai parafijonai labai nuliu kos, jog nekurios merginos bu
nog Naujo Meto “Saules” — iszalko, ant galo gavo darba rėt blusu suėsta szuni, kuri prabaszczius Ilenrykas Toste
papilde
czionais daugybe va- kelia vietini sukirkinima. Jos de isz priežasties jog vietinis vo apsvaigintos.
. kita užsiraszys, ar gal in kur vienam fabrike su užmokesz- jisai rado ant uliezios. Toliaus ris, invede akyva palengvini
kunigas serga.
nuvažiavo, tai kiti skaito, tai ežiu po viena centą ant valan buk Zofije ne buvo verta tojo mą del vyru kurie atlanko no- giseziu, užėjo ant mano ant uli ypatinga veikme duoda pajieGrand Rapids, Mieli.
gas smegedims ir tokiu budu
ezios
Gold,
kuriame
rado
tikra
Duryea Pa. - Darbai ge — Darbai gerai eina.
mes ne galime siunsti ir pri dos, arba 10 centu už 10 va szunio, kuri jis rado.— Mote- bažanstva. Laike pamaldų vy
palengvina protiszka darba. rai eina, pribuvusiam isz kitur
versti esame sulaikyt pagal landų darbo. Vargsze dirbo re tu n tiesa atsiskirti nog to rai gales rūkyt pipkes ir ci arsenola. Tasai namas kitados
— Parafijos reikalai nekaip
prigulėjo
prie
garsingo
plesziNuo kavos intekmes atmintis
paezto tiesas. L’ž tai ne priva per visa nedelia uždirbdama kio pisiutelio.
garus, jokiu atiku ne rinkines’ ko Gardstein, dabar mirusio kartais esti nepaprastai veikli darbas nesunku gaut ir už stovi, isz priežasties nesutiki
darbei nog $1.50 lig $2 30 mo.
lo niekas pykti, ba to pared- isz viso 60 centu. Kokis tai
Iszniete kndyki per langu. o vasaros laike gales sėdėt be Policije rado ten, visokiu ex- ir idėjos ir žodžiai teka nepa ant dienos.
kas , reikalauje. Reikia žinoti geraduszis, turėdamas papra— Žiema puiki, sniego ryra
Clicago. - Vienam isz czio- surdotu. Moteris ant tokiu pa plodavojancziu kemikalu, pa prastai lengvai ir dailiai. Asz
ir api tai, jog iždavystė labai tima, gelbėti vargezus, ejda— Lietuviu yra didelis bū invales.
maldų ne bus inleistos.
naitinui
namu
pakylo
ugnis,
tronus
visokiu
ginklu
ir
anarnekalbu
apie
per
nemiera
nau

daug piningu reikalauje o mas pro varginga narna, užti
relis, isz tu visokiu atsiranda,
dojimą kavos, asz kalbu tik
■kaip už dyka siuntinetume, ko sedinezia mergaite ant kurs užkirto kelia gyvento Dynamitas bažnyczioje. kistiszku rasztn.
Del nekuriu moterėliu neuž W aterbury, Conn.— Dar
Indiana, Pa.—Koki tai neži Tikisi milžiniszkostraiko. apie iszmintinga vartojima ka ilgio pribus p. Baltruviene.
tai turėtumėm darbinykus pa slenksczio graudžei verkent. jam. antro augszto. A. Dziebai gerai eina. Sziame laike
kainuckieue norėjo szokti su nomi piktadarei padėjo dina Rymas.— Darbinykai ant vos atsakaneziai iszvirtos. Nuo
leist, o po tam kojas ant len Buvo tai maža Rumunka. Su
mažai
žmonių randasi be dar
kuiykru per Įauga, nes tam'e mitą katalikiszkoje bažnyczio geležinkeliu skaitliuje 146.000 1823 metu Prancūzijos Parla Milwaukee, WIs — Darbai
tynos pasidėt ir ant susimyle- pagialba tlumocziaus, dažinobo.
lake atėjo ' Fred Hoffmanas, je Szvento križiaus. Tik dalis nutarė straikuoti jago kompa mentas invede kava, kaipo kas gerai eina ir pribuvusiam isz
jimo Dieviszko žiūrėt!
jo, jog mergaite negali jokiu
— Per szventes lankėsi czio
kii'is nusiemias overkoti pa dinamito truko sunaikindamas nijos ne padydins jiems mokes dienini maista in Prancūzijos kitur darbas nesunku gaut,
Tikymes, jog visi užsimokesit, bildu iszsimaityt ir užmokėti
nais pas savo tėvus, Juozas
laivyne,
ir
nuo
to
laiko
tuojaus
Ir “Saulele” sveiki skaitisit. randa už kanibari. Geraduszis lipė Dz'ekanauckienei idant altorių ir zokristije. Nog ko ežio. Randas mažai ant to pai pasigerino abelna jurininku daugiause darbu yra fondrose, Zigmonta kuris Philadelphijoj
pistu kudyki in jin. Teip ir kio tai laiko pakylo terp para so, nes tvirtina, jago sustotu sveikata.
mokestys nog sztuku.
atydave mergaite in rankas
mokinasi ant daktaro, ir szita
pdare o kudykis nupuolė pijonu nesupratimai o kaip dirbti, tai straikieriu vietas už Geriama po valgiu kava la — Lietuviu pusėtinas būre
pavasari ketina pabaigti moks
Trumpi Telegramai. Milaszirdingos Drauguves ku s’eikas, bet motina szokus že- policije mena tai turėjo netiž- pildys vaisku.
bai pagelbsti sumalti valgi. lis ir visi sutikime gyvena.
ri siuns mergaite in mokslaila, todėl skaitlis lietuviszku
lin labai pasižeido. Dvi kitos ganadyti parapijonai dinamitą
— Czionais lietuvifzkos baž- daktaru
Szilta
Kava
suszaldo
vidurius,
szimet pasidydins
,
§ Viednius. Karalus Fran- ne ir augins savo kasztu. Val
Italijos karaliene pasižei
loters teip-gi pasižeido.
nyczios nesiranda isz ko lietu
padėti.
duoda gyvumą visam kunui.
ciszkus—Juozu pas apdovano dže ketina nubausti nemielaant
vieno
virszaus.
do.
vei esą labai nuliude.
Vienok Dr. Napasse sako,
jo auksiniu mėdalu garsinga szirdinga fabrikanto, nes per Meilingas suspaudimas. Pasikorė ant Naujo MetoRymas. —Karaliene Helena,
žengė
pr
va,
priymdamas
in
|
Kansas City, Mo.— Jay Jorpianistą profesorių LeszczeticPittsburg; Pa.— Kada var nedėlios diena nupuolė trepais kad kavos nereikia duoti caiDepne, I’ll.— Darbai ge- Gilbertville Mnss.f 18 d.
darba vaikus.
Janas, telegrafistas, likos nu- pai ir szvilpynes garsino inekams, kol jie auga. Pusau■ rai eina, isz kitur pribuvusiami Gruod. po sunkė ir trumpa li
ki.
žemin, kada iszejtinejo isz vai
§ South Bend, Ind. — Ed- Žmogus, meszka ir niHSe.jbaustas ant $200 už suspaudi- jima Naujo Meto, pati Luiso ku miegstubes. Isznerino ko giams galima duoti silpna ka darbas sunku gaut, isz priežas- ga atsiskyrė su szuom svietu,
va ir tik po biski, bet geriaus1 ties darbo nėra užtektinai ten Marijona Grigelaite 19 metu
į
wardas Knnda, 12 metu senu Jacksonville, Fla.— Garsin-ma savo paeziulęs teip karsz- Altmeyro szauke in miegstube ja, pažeido galva ir ranka.
amž. nesenei pribuvus isz lie
neduoti kavos, kol žmogus ne pat buvusiems.
mo, Lenkas aplaike inedalu už gas medžiotojas czionais turjtai, jog net du szonkaulus jai savo vyro linkejimus,ant Naujo
'
geriausia slebizavone isz visu iszmokyta meszka pu kuria bu sulaužė, Jordanas tvirtino Meto, rado jin pasikorusį terp Daugiau moterin nekaip ra visai užaugės, nes augau, — Lietuviu yra viena fa- tuves, paėjo isz Kauno gub.
vyru.
ežius kava per daug inkarszti- milija, ir apie 6 pavienei, ale paliko dideleme nubudime se
mokslainiu visam paviete.
vo nusidavęs in girria medžio teip; “Apsipacziavau su savo duru. Buvo jisai 44 metu se-^
Berlinas.— Pagal paskutini na.Kavos neturi gerti tie, ka isz tu visokiu atsiranda, del nus tėvelius lietuvoje, a.a. Ma
§ Geneva, Szvaicarije.— ti. O kad medžiotojas buv paeziule tik menesis laiko. Ka numo paliko paezia ir szeszis
Randas turėjo grino pelno nog nuilsias, atsigulė po medžiu ' da atėjau isz darbo geidau jia- vaikus. Badai kente ant su- surasza gyventojo, tai randasi turi szirdies liga, bet žmonėms nekuriu p. Taradaika labai rijona atvaževo laimes jiesztenai 3,712,552 dusziu tik pa po 50 metu kava yra naudin reikalingas, ir jagu nepaliaus kot, bet nespėjus atmoket už
pardavimo alkoholaus in lai saldžei užmigo. Meszka seile? ja pabueziuot, nes jije man miszimo proto.
ežiam Berlyne. Moterių ran ga. Kurie daug ruko, tiems ka girksznoja tai pribus ir vi laivokorte pasimirė, prie lai
arti savo pono ir sergėjo ne nesidavė ir bandė isztrukt isz
ka 22 metus Ą-;5,880,000.
dasi daugiau.
va teip-gi naudinga, nes ji isz- siems kailus iszlups.
dotuvių prisidėjo geri lietuvei
§ Kirksville, Mo.—William nelaimes. Ant kart atsisės) mano glėbio ir tokiu bildu iszAu kso varpas.
Parižius.— Francijoi ram hi- dalies panaikina tabako pasek
ir dirbtuves savininkas M.F.
Sheeks, kuris gyveno su savo niuse ant nosies medžiotojas i lauže sau szonkauliiis. Mat,
Keyport, N. J.—Darbai G.Co.
Juom gilukas labinus mus si 19,099,721, gyventoju. Mo- mes.
paeziule per-78 metus, niekad Meszka paregėjus muse, ge!e mano paeziule ant manes py— Teiposgi priesz kalėdas
Kaip kiekvienas daigtas, sustojo ėja, ir nežine kada pra
kankina teriszkos lyties radosi 645,211
nesumelayo ir 4nesusibare su- praszalint muse nog savo pio ko ir pradėjo man užvidet, nes
daugiau.
petnyczioi
atsiskyrė su szuom
dės.
teip
ir
kava,
jei
vartoti
jos
Tuom
drąsą
didesnia
mumijiaja. Gere arielka per visa nosies ir kaip ne užduos sue- praejta n< delia iszgirdo kaip
svietu
antru
metu dukriuke
Lietuviu
mažas
būrelis,
i
perdaug,
yra
vodinga:
kas
per
se
gaivina;
jiosios
drauges
kalbėjo
jai,
tena
per
muse,
jog
toji
susiu
ji
amži- stikleli ant dienos, o ka
Augustino Adomaiczio.
]
da apsipaeziavo turėjo tik pus jo kaip lapelis bet ir nosisūe buk asz esmių patogus vyras. Kas kaip kvailis priesz ka klup Auksas ira bjauri galibe; daug jos geria, tas iszblykszta, ir visi gerai užsilaiko kalėdas pp.
czioja, doribe ira tai dieviszka ga gauna nemiga ir sunyksta ant iszv. linksmai ir malszei perlei Lai buna lengva szioi svetima
treczio dolerio. Kunygui davė mažai nukente pono, jog re- Na, ir nog tos dienos mano
:žemele
kūno.
<do.
Tas
žmog-aus
vertes
ne
atstoja.
libe.
ergeliai
prasidėjo.
”
50 centu už suriszima mazgo, jo nusiduot in ligonbuti.

Kas Girdėt? IszAmeriKos.

-——

Jim ko kito isz žie.L* prąszyi

.t,.

■i v

KUR BUNA.
Mano dranga*, Franoia^kus Ma
cziuliukas paeina ifz Suvalkų gub.,
Naomiofzcz’t- pav., Sdlgaliu gmino
Baksniu kaimo, turiu svarbu reiksią
jis pats ar kas k.tas praszau duot žiue aut adreso
S. Jrozia
Box 3*,’
Duryea, Pa
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SENELIU KALĖDOS
Szita api&akele prisiunsta mumis isz
Lietuvos, o norint pasivėlino, bet
jia patalpiname kad ir po laikuj

Malonėk mielas skaititojau
bent mislimis nuskriesti in to
lima ritu szali, in ta szali ku
ri teip miela tavo szirdžiai, o
kuria palikes nelaimėje iszkeliavai toli in svetima szali jiesz
kot sau geresnio ir lemtesnio
būvio. Nevisiem vienog, ku
riems sunkus ten givenimas
galima tai padariti; vieni dū
sauji bemastidami apie ta szali, isz kur daugumas pažįsta
mų ir giminiu iszkeliavisiu raszo savo laiszkuose in givenan
ežius paliktoj szalije apie
lengva ir linksma givenims
naujoj butinej, o nors daug
meluoja, vienog paraginejaki
tus prie apleidimo milimos
szaleles — tevines Lietuvos,
vargstanczios nelaisvėje, kuria
brangit iszmoksta daugumastik svietur bnnaut, daugumas
ir in ežia atvikusiu, nors turi
laisve irlemtesni givenima dū
sauja, pasiilgę brangios tevi
nes, kame ne vienam buvo
smagesnis givenimas nors Jvarge, negu svetimoje szalije.
Tai-gi meldžiu tavęs, kursai
pasiilgai tos brangios mums
szaleles, bent mislimis atlanki
ti ja.

Parkuosią ant žoles stoti uždrausta,
Motere už tai likos nubausta,
' Palicmonas veda in koza visus,
Bet pats nog žmonių pasislėpus.
— Kur jisai?

— Kur musu vadeliai?—
prabilo drebaneziu balsu se
nelis.—Ar givi ir sveiki, ar jau
sėda jie prie stalo valgit vakakariene kuczios?—Ar mislija
apie mus.
— Ah, kad jie mislitu, tai
jug atraszitu bent kelis žode
lius, o dabar beveik puse me
tu kaip nieko apie juos nebe
žinome!—atsake sena motina.
— Oh, kaip sunku pasili
kus vieniems ant senatvės! Au
ginova, rūpinomės—ir ar ti
kėjomės, kad parsieis užmerkt
akis nematant ju ne vieno prie
saves. Szirdi spaudžia skaus
mai aszaros sprangina mane
kada tik pamisliju apie tai,
kad likomės ant senatvės du
vienu, vienatiniais, kaip me
delis pustineje; sunkus padėji
mas, sunkus būvis musu Lietu
voje, vargstanežioje nela'svej,
slegiamoje cariszkos valdžios...
Jog ne kas kitas isztreme in
svetima szali musu vaikelius,
ypacz sūnelius kaip tik tas sun
kus padėjimas. Džiaugcziausi
vienog jeigu bueziau tvirtu,
jog jie ir svetimoje szalije givendami, mili musu tevine Lie
tuva, neužmirszta jos ir Duok
Dieve idant kada sugrįžtu in
ja, kada bus laimingesne, ah
smagu butu ir kafe, jei pajliscziau bent vieno isz ju koja
ant savo kapo, iszgirscziau ju
malda prie kapo...

Seneliai su dideliu džiaugs
mu klausė suturėję dvasa krū
tinėse o gromatneszis tuotarpu
skaitė
toliaus— “Atleiskite
brangus gimdytojai, jog ilgai
in jumis nerasziau laiszko ne
žinau ar ir brolis ir sesers nerasze, gal jie suramino jus sa
vo laiszkais.—Kas link mane
tai brangus gimditojai ne rasziau ne delei pamirszimo apie
jus; vien delei to, kad raszimas laiszku žadina duszioja
mintis tevines ir tada neno
rom s spaudžiasi po plunksna
žodžiai:
Lietuva brangi, tevine mano
Ar da kada nors pasilsėsiu ant krutinės ta
vo?
Teviezka pastoge keno savastim tapsi,
Kada savo senu savininku netekti?
Ka malisi ant grabo molinos ir tėvo?
Tevine, tevine kaip nelaimingi vaikai tavo!

Mano brolis Juozapas UibanaviSatiristikai ir humoristikai, Oiiua, paeina isz Kauno gub.. Ra*el
nio pav., Pz’‘nkn;czia vai. Rupeika
Paklausykite mane,
kaimo, 9 metai kaip Aroe ike pir
Kaipo visi drūti vyrai,'
miau gyveno Beloit, W'fl. o dabar
Teipo vaikai ir seni.
nežinau kur, jis pats ar kas kita*
Asz szendien jum padainuo praszau dm t žioe ant ad’eso:
siu,
Miss Mary U bana»ioziute
Kas man stojo ant minties, 785Ą Bank st.
Wate bury, C >nr.

Del muso vaiku
Geras Piemenukas.
Jau iszauszo, bet saules dar
nesimatė iszlendant isz-užu
augszto miszko.
Juk visi gerai žino, kaip sal
du miegoti, kada auszra szvinta, priesz saulytes tekėjimą.
Szeimininke jau atsikėlė.
Karves pamelžusi jin bėga kel
ti ginti piemenuką.
— Petre], kelkis!— szauke
jin pro daržines duris.
Atkartoti nereikejo.
Petrukas iszkarto ižgirdo ir
tuoj stojosi ant kojų.
Isz vakaro jis kai-kada bū
davo bepradedąs mastyti,.kad
rytoj, kaip szeimininke kels,

tai dar urnai neszoks'as isz
guolio, nes labai esą saldu
priesz kelsiant pasivartyti isz
szono ant szono.
Bet drauge Petrelis atsimin
davo, kad jis tada kelioms va
landėlėms vėliaus iszgins ban
da, kuri per nakt jau užsima
nė esti.
Tai jis visados tu<’j ir kel
davosi, kaip tik szeimininke
žadindavo, nes labai mylėdavo
savo gyvulėlius, rūpindavos,
kad tik greieziau juos laukan
iszvaryti, nes gal pernakt jau
iszalko.
Tiesa, Petrelis buvo labai
geros szirdies vaikiukas ir ru
pestingas piemenukas, už tai
visi jin mylėjo, o labjausia szei
mininke, nes labjau ganytos
karves daugiau ir pieno duo
da. Geram piemenukui szeimi
ninke niekados neužmirszdavo parvežt dovanu szventadieny isz miestelio.

O lauke Petrelis labai gerai
saugodavo banda, jeibiu neda
rydavo; tuszcziomis rankomis
taippat nesėdėdavo: ar tai skai
tydavo, ar kaszikeli puldavo,
pavasari ir skrybėlė. Petrelis
ir savus visus poterius atkalbę
davo lauke jis jau ėjo iszpažin
tin, tai ražaneziu ir szkaplierius.
Petrelis nupratino kaimyno
piemeni, Joną, keikti galvijus.
Kaip tik Jonas negražiai iszsitardavo tai Petrelis jam saky
davo “Joniuk, juk Dievas gir
du”’

Apie Kaziuku ir Kregž
Ne minėsiu kas bus toliau,
Kazimieras Patapas paeina isz Kau
Vien isz laiko praejties.
dele
no gub,, Szauliu pav., Kurszenu
Jau 24-tas metas,
Sunkiai sirgo mažas Kaziu
para., apie 20 m. kaip amerike jis
Kaip asz vieta daboju,
kas. Jis gulėjo mažame, pras
pats ar kas kitas praszau duot žin*
Ir naujenas kokes gaunu,
tame
kambarėlyje. Vienaitisne
ant adreso:
Del jius noro naudoju.
didelis langelis buvo užtiestas
F. Petrusevicz
Kur tik buvo sumiszimas,
218 Firpt et.
Elizt betb, N. J
juoda skepetaite, kad muses
Ar ne graži baika,
ne estu ligoniui akeliu. Gulė
Antanas Antanaitis, paeina isz Su
Del jius viską pagarsina,
jo Kaziukas visai vienas, movaiko gub., W1 tdislawo wo pav,,
Dede Taradaika.
tvnele, seseles ir visa szeimyna
Gelgaudiszkia gmino, Waroulu kai
Asz apszvietos ne siulinu,
lauke piove, džiovino sziena.
mo jis pats ar kas kitas praszgn duot
Ji man reikalinga,
Kaziukui buvo labai ilgu ir
žlne ant adrrso:
Del apszvietos yra “Saule”,
liūdna vienam. Tik viena balS. Valentinas
Teip viena galinga.
870 Hamb Idt st. Brooklyn, N. Y
takrutinele kregždele savo
linksma giesmele ramino jin
Katra szvieczia visai gamtai,
Mano pusbrolis Antanas Kisielių'
ligoje. Kasdiena nuo ryto lig
Ir jia adgaivyna,
paeina isz Suvaiko gub. Sejiu pav.
vakaro jin cziulbejo. giedojo
O spindulei su sziluma.
Leipunu gmino Mikalino kt-i-no tu
Kaziuko palangėj: mat, ežia
Viską sudrutina.
riu svarbu reikalą jis pats ar kas kipastogėje buvo jos mažas lizde
Mano biznis apsvarstyti,
'aa praszau duot žine ant adreso;
lis o tame lizdelyj tupėjo jos'
Kas ko yra vertas,
B. Kranczalis
mažas vaikeliai. Kaziukas la
Jai kas dorybes ne turi,
28 Kenney St.
Torrington Conn.
bai pamilo ta kregždele. Kas
Turi būti iszbartas.
rytas jis praszydavo mamytes
Isz Patrijotu tokiu,
Mano brolis Edwardas Jesonas
paeina isz Kauno g b. Panevėžio
atidaryti langeli, kad jam gir
Galiu pasijuokti,
dėtus jos gražios giesmeles. Ir
Ir klausimus kokius jie nori, pav. Lonkavos voios. Maguozoniu
kaimo jis pats ar kas kitas praszau
klausydavo Kaziukas tu kregž
Asz jiem galiu užduot'.
duot žioe ant adreso
(qq; o;)
deles giesmelių per diena ir
Ka liktarnes be aliejaus,
Joo. Jesunas
būdavo jam linksma ir gera.
Nuolatos žibina,
Box 82
E. Hampton L, T, N.Y.
Viena gražu szventadienio
Ir serganti savo broli,
ryta pabudo Kaziukas jau vė
Prie szviesos vadina.
Mano dede Mikolas Raukte 15 me
lai, bet už lango linksmuezio
Susiprask pats tu Patrijote, tu kaip amerike paeina, isz Kauno
gub. Raseinių pav. Werviržnu para,
kregždeles cziulbejimo nesi
Kaip tai yra nesveika,
jis pats arkas kitas praszau duot ži
girdėjo. Kaziukas mane, jog
Kada serganeziam muso bro- no aut adr< s ;
(9.11 »»)
A. Lukas
kregždele nuskrido jieszkoti
f
lui,
Box 86
E’co Pa.
savo vaikeliams maisto. TeYra szviesa menka.
’ I
eziaus praėjo kiek laiko, o
Tu, su laiku ižžybesi,
Pajeszkau savo gyminaiozio Ao
kregždele vis necziriszkeno pa
Pamatysi stroka,
dria u a A. Aponaiczio, girdei«u kad
apsigyvenias yra Westville, J H. Pralangėj. Kaziukas pradėjo neri
Kada paszauks ant sūdo,
| 8zan atsiszaukt ant adreso:
ISZMINTINGA MERGAITE.
mauti. Atėjo jam in galva szio
Kaip tęva Macoka.
Mr. Frank Maksimov'cz
Katre Barker 14 metu senumo ne senei pasiliko turtin kia mintis: — O jai niekuo
Kuris szviesa kitiems davė, 5 Potter Ave*
Uf'oi N.Y.
giausia mergaite visam Amerike, nes tėvas mirdamas paliko met nebeatskristu ta ■ mano
O paežiam ne teko,
Pajeazkan sau me-^inos ant apsi jai 14,000,000 (keturiuolika milionu doleriu) nes kada daejs kregždele, jai niekuomet jau
Ka sziadien jau gazietos,
vedimo
25 m lig-28 metu tena lig metu, tai toji suma pasididys milžiniszkai. Miss Barker
Viso svieto sako. tuo, prašau atsitziukt ant adreso; Įtvirtina, buk nesiduos insitraukti in kilpas jokiam europiniam nebegirdeeziau jos liuksmuoeziu giesmelių, kas tada?— ir
Tai vyruezei cze ne juokas,
M. Green
kuningaikszcziui, nes veluk iszteket už vargingo darbinyko.
szoko jis isz loveles. Iszkiszes
Tik nedaili baika,
1821-9 h at.
Sacramento Cal,
pro langeli galvele, vargszas.
Ka ne nori to sulaukti,
Kaziukas pamate, kad kregž
Maoo brolis Kazimieras PcdziunaDede Taradaika,
paeina irz Suvalkų gub., Pajevonį
deles lizdelis iszdraskyta, ma
Praszau visu Satiristiku, Į gmino
Szdrodžio kaimo pirmiau gy
žutėliai, dar plikucziai kregžSzviesos nedalykim,
vrno Scotlardeūz tena) iszvažev
io Canada o isz Canados nuvaževo i
■ dukai drypsojo ezia-pat ant
Ka suteikė mumi gamta,
in A ilb-raton, Pa. o dabar težinau I
žemes; kregždeles gi niekur ne
Del saves laikykim.
knr jagu kas danetz ant adreso sp .
ji nuskrido toli toli
laikys
nagr da
(to 105) I
Isz liktarnu be aliejaus,
Vysai Dykai Del Viru simate:
W. Podziunas
nuo tu p'ktu žmonių, kurie
Galim pasijuokti.
Bos 113
Mont Hope, W. Va. [
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dd vyru.
nužudė jos vaikelius.
Ne gali ilgai žibėti,
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti
vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja
Geras Kaziukas ilgai gailė
Turi greitai užgesti.
Mano tikras brolis Kastantas Rod
arbasypili.nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu jos ir verke kregždeles. Nuo
Patrijote dydis szmutia,
za ir pusbrolis Vladislovas Rtdza p> i
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- to laiko jam daug sunkiau pa
pina isz Kauno gub., Raguvos vėlos. I
Mesk szalink liktame,
tiima, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
Trakinika eodž an«. ir pusbrolis Jero !
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava sidarė sirgti.
Ba jau szviesos ji ne turi,
nimas Gauniszka Troszkiou volo?. ji«- ;
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
pats ar kas k.Us praszau duot žin*- i
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus
Tiktai daro smarve.
kentat
ir kaip galėt galutinajjsigyditi. Knyga ta yra
ant adreso:
(to 106).
Daugel broliu apsergynai,
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
D. Rudis
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
Iszmintlngas Nemalnis $1 Ant I Cento.
Tu su savo szviesa,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
830 Cherry ai.
Braddcok, Pa. į
lygu. Tcmykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
Kam iszmokete jk> desetkus ir szinitus
Mesk in uola kagreicziausia.
užmekam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
doleriu už vertes nepadarvma. Bus pasiusta
Mano szvogeris Ignotas Rankate I
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir‘adresa ant
D-Y-K-A-l
nurosimai kaip szi ui tai
Tegul susimusza.
žemiais paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena. ( tukstaneziu isigelbejo no dąugel iszgydankas paeina itz Suvalkų gub., Maiiam
Užteko del mus tos szviesos, poles pav. apie 12 ru. kaip amerike
eziu Ligų.
Darodimai dyka kaip Vyrai,
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
Moteris, Mergynos ar maži Vaikai dastojo
DR. JOS LISTER & CO., L 900 22 Fifth Avenue, Chica«o:
■ Ka mum davė gamta,
apie 8 mt tai > dgal gyveno Worcester
plaukus puikius užt-iaugino, slinkimo, nuo
Godotinas Tanil-ia: Papai Tatnlsioė prižadiejma, aš noriečjan
o
dhbar
nežinau
kur
jis
pats
ar
kaa
visokiu
neezystumo iszgelbejo. Nereikalinga
jopTanistaprisiuslumei man vysai dykai vėna jusu knygadel vy.a.
Ba tai yra nog pat Dievo,
yra nesziote svetimi plaukai kuris su
kitas praszau duot žine ant adreso:
i iaureusioms ligoms užkrecze visa narna.
Gali būti ir szventa.
(to 105).
Vardas
Moterys ir Mergynos ingije plaukus in
Tai-gi brolei satiristikai,
trumpa laika kurios verte yra deimanto
Joj Valentą
Adresas;
<iel ju. Cze nekurtos gyduoles geriausios
Cze ne yra baika,
Box 157
AJbqiupps, Pa
prekes centines:
tj
Kornu nuo kojų, Dantų gėlimo,
Ka dainuoje sze diena,
V ji n Dedervinių, Prakaitavimo ir
Dede Taradaika.
V II II ats*(^av‘ru0 kojų, del plovymc
Filizopu, ka jie kalba,
UU Dantų, Akiu, Nosines slegos,
Virsz-minetos Gyduoles Tik pO 12c.
Tai mes neklausykim,
su nusiuntimo paczto. Naujause stebuklinga
Tik Fizika savo kūno.
Mostis del Plauku ir Galvos odos kuris isznaikis Pleiskanas ir niežuli ir sutvyrtis
Dorai sunaudokim.
plauku szaknis verte del plaukuapsaugoijmo
tukstanezei doleriu, preke tik 24c. su nu
Kas tik valgi nesukramto,
siuntimu.
Galima atsiuste pacztinems
stampoms dvi-centinems. Yra pigiausios
Ta liga patinka,
KVIEČIA PAS SAVI SERG iNČIUS SAU Ą’I7
Gyduoles, bet szimta kartu geresne nauda
Bet jis tolei nesupranta,
suteiks, negu kitems užmokate keletą desetku
kurie tik sergate, tai ati it ar parašy’/!
r.
doleriu už neiszgydyma. Jagu neglbes bus
Kol visai sumenka.
pinigai sugražynti jaigu to nebus, tai galite
Nines
esn senas <l:i
dataras, pažįstu Kra. t:-.":.
aŠ
pagcll)6sill
!
nes esu
apgaiyinte szitam pažeme laikraszti už
Su fizika kožnas vienas,
neteisingus. [Vartojema yra in dispensaDr.
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIS; todėl, kad aš d;.i-- : r- r, ■■ per:,
Scpbbs
produktus tyriausios ingrediencijosj.
Gerai susipažvkit,
turiu didelį pasisekimą, geresn| ne kai kc.ks kitas ? < v,- < _> ] • < j.-• rrs. J.
Visokios rodos dykai.
Raszik pas:
Ka:p valginsit koki maista. siryžęs sergančius gydyti Ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelainiingasąJi.id sergi t 1 t’k ger.ui i
C--1
Ers. B. Co,, ‘Specialists’ EoilO6 ‘W
sėkmingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačiiį gydyniiį pawikslai ir žodžiai dtingumo liudija:
Gerai sukramtykit.
220 S. Eighth St., Brooklyn, New York.
Tegul bus pagarbintas, Jčzus
Guod. DrIIart
Malonu; Dr. II.i:
Tai atsiras juso burnoi,
Kristus!
manas!
vgk
Esu labai ėkin£• F
Širdingai dčkavoju Dr. Hart- fl
Labai saldžios seiles,
'BALTRAMIEJAUS NAKTIS'
Srgas už gcn gy‘
f manui už išgydymą ligos skaude- $
Ir del akiu bus szviesos,
Y'ra tai romanas, tikrosios meiles,
"M duoles, kuridman
JL “ST / j i m o po krutino, sunkaus kvėpa- Į
prancūzu svarbus tikejimiszki ginezai.
Lig valei nog “Saules.’’
// PaK°lbejo m užvimo, širdies ligos, nes nors kiti i1'
Labai indomios karalių, vyskupas,
r si krečiamos gos,
neĮstenge Išgydyti, o Najorko Šarno vydurių ligos, i
O dabar Nauja Meteli,
ir
kunigu paslaptybes.
•2
/ latanų institutas tik sunkiai už- jfe.gį.',
ncs vos Pcn,chką
bėrimo kūno, bio,
9 v
dirbtus mano pinigus viljo; bet^ 1 K*
1 Iszskerdimas krikszozoniu tik viena
Dorai pradekite,
7 dieniį pavaliau
kraujo, sutinimo .
nakeze 00 tukstaneziu. Paryžiuje ir
Dr. Hartmanas, kad išgydė, tad jam Ir dekin-’\’-A Z \ //
ir jau jaučiuoseGyvenkit isz naujo,
gas; tai prisiunčia paveikslą, kad Į laikraštį padvieju mirsztancziu kalba—bedieve
rai. Labai dan skaudėjimo blauzdose. Dar kart
Juoku ne dalykite.
talpyti. ANT. J UŠKELia, P. O. box 2,
sakau, nemaž, i i u dūking .s t
ir kataliko ir kaip brolis, broli del
gas už gerą daktaravimą.
DUBOIS, Pa. I). POPOVIČE, Model Farm, nsveikatą. Jos. Turkeviče, CJoShei
karaliaus užmusze.
O ir man senelui,
idan Road Canal, Wilmette, L
“Baltramiejaus Naktis’’ didele
schall, Philadelphia, Pa.
Bus lengviau,
knyga, labai žingeidi ir reikalinga
Čia viršuj kalba žmonės, kuriems aš pagelbėjau, tai ir Tau skaitytojau
kiekvienam perskaityti.
Gyventi ant svieto,
1 Preke T5c.
padaryti kaip ir kitiems.
Smagiau.

Tas tik brangus gimditojai
daro mane nelaimingu szeip
viskas gerai, Bukkite liksmi,
pasidžiaugkite bet musu usztikriuimu, kad pamename jus
gerai ir rūpinamės jusu bū
viu kaipo paliktu senatvėje
vienu.
— Esame linksmi — tarė
vienbalsiai seneliai. — “Garbe
Dievui ant augszti' iu!
— O pakajus ant žemes
žmoniems geros valios”—pri
dūrė skaititojas laiszko.
Pabaigęs skaitit laiszka, gro
matneszis atsisveikinęs ir su
dėjęs savo velijimus linksmos
szventes Kalėdų iszejo.
Dabar i ežia matoma buvo
Eisiva abudu in ta tiku kai
Ir doram senel ui aszaros didele atmaina: kaip labai se
meli su žemoms triobelems,
kuriu sziaudiniai stogai žaliui pasipilė isz akiu, o isz kruti neliai buvo priesz valanda nu
ja samanom apžėlė, aiba bal nės iszsiverže graudus atsidū liude, teip dabar linksmi. Sė
do abudu prie stalo valgit va
tuoja žiemos karu užkloti. Va sėjimas.
karas. Visur tila vieszpatauja.
— Netikiu in tai, idant jie kariene ir ant abieju senu vei
net ir szunes slėpdamiesi nuo kada nors sugrįžtu—atsiliepe du matomais buvo ramibe ir
szalczio ir žiauraus vėjo susis sena motina apsiverkus jiems laimingumas. Senas tėvas iszlėpė kur in pastoges, h' gulį ten linksmas gyvenimas, kam guldinedamas savo sentikiai
susirietė snausdami, ir tik ju jiem misliti apie Lietuva kam drasme sunaus raszto, davė
jautrios ausis ir szerves nuolat laisve mainit ant nelaisvės.— džiojo kad linksmas yra isz sa
juda, kaipo jautriu sargu, da- Labiau man spaudžia szirdi vo sunu ipacz viriausio, isz
bojaneziu lobi savo duondavio. tas, kad jie pamirszta mus. kurio žodžiu mate kad jis neViesulą vien siauezia blasz- Man motinai daug didesnis mirszta tevines, ne teviszkes,
kidama medžius, purtidama skausmas drasko szirdi mislis, kad tas jam yra brangu daignuogas szakas, sziaudines pa- kad usz visus mano vargus ir tu ir kalbėjo;
— Dabar jau laimingas ga
lepias, daužidamasi in kam rupesezius datirtus auklėjant
pus triobu, skausmingai vaito juos neturėsiu ne to smugumo liu ir mirti, kada žinau, jog
dama, arba barszkidama in idant jie užmerktu man akis: mano sūnūs tikrai mili tevine,
stiklus langeliu, kuriuose ma- žinau kad to nesulauksiu, gal Dievas daleis jam bent
tit žiburėliai. Jei nebeturi ko trokszcziau bent žinoti apie kaulus sudėti teviniszkos že
atlankiti kitur eiksz su manim juos kaip jiems ^Dievas jeigu mes iszcziui...
— Didžiuojuosi ir asz —per
in pirmutini gale kaimo name neiszsižadejo Jo, laimina.
trauke sena motina—kad isz
li, kurio languose matomas
Nepabaige’savo žodžiu nes
žiburį®. Ineje tuoj suprasime, pertauke jai juos atbalsiai auklėjau vaikus usz kuriuos
kad ežia laukiama yra kokia žingsniu, einauezio in prieangi nereikalauju gedintis...
— ‘ Garbe Dievui ant augsz
szvente, szeiminele, susidedan kažin ko. Netrukus atsidarė
ti isz dvieju seneliu, givenantibiu
—tarė vėl abudu seneliai
eziu kaip du karveliai, apsi- duris ir in kambari inejo gro- o pakajus ant žemes žmonėms
triusius ilsisi po dienos darbui matneszis su laiszku isz Ame
gero noro”.—
apsitaisė ezistais nebrangiais rikos. Abudu seneliai paszoko
Ir laimingi seneliai džiaugs
drabužiais—ir laukia... Lau linksmai, ir nors nežinojo nuo
mu
ir maldingumu perpildinti
kia gal tos szventos valandos, ko ir kaip raszo, ka jiems praszventos visam krikszczionisz- nesza, jau buvo pilni džiaugs daugiau meldėsi ir garbino
kam svietui, linksmos kiek mo. Tuoj pradeda prasziti gro- Dieva negu valgė. Linksmos
vienam tikram krikszcsioniui
jiems buvo kalėdos:...
kurioje Llžgimes musu Iszga- matneszio, idant atplesztu koTeip brangus skaititojau}
perta
ir
skaititu
jiems.
Gronitojas. Teip! Neabejotinai
pamislik
ir tu ar nepalikai se
gerai
tiedu seneliai laukia jos; ant matneszis pažįstamas
stalelio užtiesto balta, nors ne žmogus ir san ukesas nesisvars nu teveliu ar sulinkeminai
puikia bet czista staltiesių sto to tik už gana padaro norui juos, ar džiaugiasi tavimi iszvi indai su pagamintais val seneliu. Ne trukus pradėjo leide in svetima szali, ar gėri
giais dobutese nes po staltiese skaititi sekaneziai raszita ]aisz si ir didžiuojasi tavimi motina,
kuriai tiek daug esi kaltas. Jei
priklota kvapsningo szienelio ka:
mislis atsakis tau prieszingai,!
delei atminties, kad Kūdikėlis
“Brangus Gimditojai! J
rūpinkis pataisit savo klaida,
Jėzus Užgimė ir likos prakartej per Jo Szvencziausia Moti Isz’ priežasties ateinanezios stengkis sugrįžt ant kelio
na ant szienelio pagulditas, ant szventes Užgimimo Wieszpa- kuriuomi kiekvienas žmogus
vidurio stovi torielieka, ant ties Jėzaus, mus Iszganitojaus, privalo žengti,* idant visi su j
džiaugumu galėtume tarti:
kurios guli dvi plotkeles. Se sudedame jums mes jusu vai
“Garbe Dievui ant augszti-1
Dovanaineliai sėdi jau prie stalo bet ne kai savo szirdingus linkėji
Prisiimsime kiekvienam da
valgo: abudu nuliude, abudu mus, o idant parodit, jog mu- biu o ramibe ant žemes žmonoro.
i, .
. , , , .
aezarom apsilieje, mislija, apie linkejimai plaukia isz tikru nėms gero
5
i bai gražu kalendorių ant 1911
ka tokio liūdno, matoma yra szirdžiu, siuneziame jums sa
meto, kas prisiims savo adresa
Lengvai Gali
kad mislis jiems abiem sutei vo dovanelias po kelioleka ru Uždirbti S8 lig $20 ant nedėlios, per| ir už 2 centu----------------marke,
(y j.)
kia kartibe. Gal masto apie
pardavimu draugams muso Rusiszka,
bliu,
isz
kokiu
kaip
mums
ro

Bishoffs
Banking
House.
Horzogoviamian ir Dalmatian tabaka.
savo praeiti, o gal apie ateiti,
*287 Broadway st.
kame mato kapus. Ne!! Klau- dos, geriausiai busit užgana- Sampelis dykai. Raszykite ant adreso:
European ImportlngTobaccoCo^^į “^;;;
dintais,—
New York N. Y.
sikim ka kalba,
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SERGĖKIS nuo New Yorko didžiausio bambuko ,,Instituto”, kuris garsina miruidaktarą su rabino ..jcrmulka’’ ant

In audeklo drūtais apdarais $1

Garsioji kita knyga “Raistas" $1.
Gramatikas iszmokti angliszkai 25c.
Be Angliszkos kalbos Amerike,
ne tik geresni darba negali gauti,
j bet ne pasipraszyti, tad reik iszmokt,
Kad sergi, tai aš esu daktaras, ir vietoje kur kitur, kreipkis prie mnuęsjš duosiu vaistus nuo bile ligos ir
busi laimingas.
ąainokiuiniiis kaip vartoti ant sveikatos. Ateik ar parašyk pas mane prigimtoj kalboj'
Bet kuris ant sykio pirksprisiuneziant
pinigus SI.05. apturės visas 3 knygos.
Siuncziant orderi, adresuoti:

galvos, kaipo gyvą daktarą ir buk gydąs ligonius. Tas židelis jau šeši metai kaip niurks ir todėl negali sorgatu iiį gydytiTą numirėlį reklamuoja, buk jis parašęs knygelę „Vadovą į ligą" (žinoma, ir į kišoniį tai ir neteisybe. Ta knygelė išge
rėta daug vėliaus po smortios ano rabino, kuri apart iš kitų, paskutinė dalis išvogta, (spaudiniu iš kunigo Geručio knygos
..Sveikata". Kas vagia, tas ir meluoja: tai melagiams negalima tikėli!

DR. F. HARTMANN, 231 E“1’^Vorkotv.n.,.

OFISO VALANDOS: kasdien nuo 11 iki 5 po piet.

J^dėliomis 10 iki 1 p. p.

Vakaraiiąnodėlyj ir PeLuyčįoj nuo 7 iki K,

:e Petrelis labai gerai

rszcziomis ran komis
sėdėdavo; ar tai skai

kaukeli padaro,
r skrybėlė, Petrelis
ūs

poterius atkalbę

jis jau ėjo iszpažin

anodu ir szkaplie-

įpratino kaimyno

a, keikti galvijas,
as negražiai iszsi-

’etijelis jam sakv-

k. juk Dievas gir-

inka ir It^į.
dele
irgo mažas Kariu-

tėjo mažame, prasarelyje. Vienaitisne

telis tavo užtiestas
šlaite, kai muses

pmm »Ww. Galetas visai vienas, no
seles ir visa szeimna

re. džiovino sziena.
buvo labai ilgu ir

nare. Tik viena bal-

kregždele

e

savo

iesmele ramino jin

isdienanuo rvto lig
i eziulbejo. giedojo

talangej: mat, ežia

tavo jos mažas lizde
lizdelyj tupėjo jos’

tikėliai. Kaziukas lalota kregždele. Kas

prasydavo mamytes
langeli, kad jam giri gražios giesmeles. Ir

avo Kaziukas tu kregž

iesmelin per diena ir

> jam linksma ir gera,
ja gražu szventadienio

atado Kaziukas jatt veet už lango linksmuczio

tdeles cziulbejimo nesi

ejo. Kaziukas mane, jog
įdele nuskrido jieszkoti

i va'keliams maisto. Te
ns praėjo kiek laiko, o
rždele vis neeziriszkeno pa

;ej. Kaziukas pradėjo neri
id. Atėjo jam in galva szio
mintis: — O jai niekuo-

nebeatskristn ta mano
ždele, jai niekuomet jau

‘girdecziau jos linksimogtesmeliu, kas tada!— ir

ao psisz loveles. Iszkiszes

j langeli galvele, vargszas.
arukas pamate, kad kregž.eles lizdelis iszdraskyta, ma

žutėliai. dar plikumai kregž-dūkai drypsojo o»-pat ait

žemes’, kregždeles gi niekm ne

i išimate: ji nuskrido tat Wi

, nuo tu p'ktu žmonių, knm
i nužudė jos vaikelius.
j

Geras Kariukas ilgai gaik-

j

jos ir verke kregždeles. Nto

-

to laiko jam daug sunkiau p-

i

sidare sirgti.
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“Baltrataiej*®

iau galiu
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kiekvienam P“® '
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In audeklo dr’ y 4

anfių gydyti,

Garsioji kita k»’P. /‘ J

knygelė iJne-

Gramatikas is* y J
Be A»gl®k%^

sručio knygos

» bile Ilgos ir

Paežiai labai norėjosi insiBrangus Daktare!
Už iš gydymu manęs teip gerai ir
gyti dar vienos karves ir ark
skubiai iš gana svarbios lytiškos Iilio. Vyras iszs’trauke kapsziugos, ne randu
žodžių išreikfiti
Vienam jaunam ūkininkui ka su likusiais pinigais, pasavo dėkingu
labai nesiseke ūkininkauti. barszkino in stala ir tarė:
mo, o tai ačiū
geram Jųsų ta
Karta anksti ryta buvo iszejes ‘“Žmonel, del tokiu nieku at
Kukorius kepdamas žasi
me pasišventi
mui ir augstum
arti paliai kaina. Aparės vars verta praszyti žiedo? Padirb del pono suvalgė viena koja.
daktarišku i
TIKĖKIT IR ATSIDUOKIT TIKTAI TAM,
mokslui. Visa
na, sustojo pasilsėti ir nusi- kim metus, bus karve, bus ir Ponas valgydamas ‘pietus pados
ir kiekvie
kuris juodu ant balto ir su teisingo turinio paliudijimais, gali Jums darodyti savo veikimus ir ne abejotinus tame faktus.
Mike Paliokas.
szluostyti prakalta. Pasirėmė arklys!”
nam savo drautemijo ta ir užpuolė ant kuTušti apgarsinimai, tikrinimai ir savegarbiirimai, visuomet yra be vertės, neškit! turi mus išgirti, dėlto klausykim ir tėmigui pranešiu, jok geresnio Daktaro,
kim žodžius mųsų Tautiečių ir apsvarstykim pątis Jų pripažinumus.
jis ant arklo ir masto, kodėl
Ir isztikruju, gale metu jie koriaus; tas teisinas, buk žą
Paveskime savo sveikatą tiktai tiems daktarams, kurie jau ne vienam sveikatą sugražino ir ne vienam gyvastį išgel kuris su tokiu atsidavimų ir sąžinišjam taip nesiseka.
kumų ligonį gydytų, ne galima atra
bėjo,
o
ne
bandykim
ješkot
pagelbos
pas
nežinomus,
savegarbinančius
daktarėlius.
jau turėjo kita karve ir arkli. sis buvusi be vienos kojos;
Dėlto Aukšti Daktarai Gydymo Instituto, “The Collins New York Medical Institute“, kuris yra didžiausiu ir garsin sti. Lieku su puikiausiais del Jųsų
®RE.eeoLLi^s.
Jam besiilsint, iszejo isz ka] Isz džiaugsmo vyras patrynė ponas netikėjo tam ir iszbare
giausių visoje Amerikoje, galšuteikt i darody mus savo darbavymosi, o kuriems ligių, nėra visame pagaulėje, kadangi tą linkėjimais ir dėkingu ant visados
uždetojas.
liudija tūkstančiai tvirtinimo ir padėkos laiškų, iš kurių norints keletą čionais patalpinta.
Mike Paliokas
nebaltais rubais graži mote l delnus ir tarė: “Kokie mes lai- jin asztriai.
358 Helen Street, McKees Rocks, Pa.
Per tai skaitykit ką mųsų Tautiečiai rašo:
AR TURI:
riuke. Jos ilgi raudoni plau i mingi! turim, ko norėjom, ir
Viena karta tas pats ponas
Dauggerbiamas Daktarei
Gerbiamas Daktarei
Vidurių ligas, užkietė
Gnoilotinas Daktare!
Skausmai krutinėjo, trumpas kvė|>avynias ir no atsakan
kai gulėjo jai ant pecziu. Prie žiedas teber sveikas. Visko važiavo su savo kukorium kas
Aš buvau visiškai nusilpnėjas ir lytiški blogumai man
jimą, nedirbimą, skilvio,
Širdingiausiai ačiū Jums už sugrą
teip įkirėjo, jok ne turėjau ramybės nėknomet ir tų kanki- tis malimas vidurių, yra tai liga sunki ir iš tiesu daugiaugalvos skaudėjimus, reu
jo jin prie artojo ir tarė: “Asz dar galim jo, praszyti”. Bet žin kur ir pamate pakeleje
žysimą man sveikatos, kurią atgavau
šiai kankinanti. Tas man yra žinoma
nimų per ilgą laiką ne galėjau jokių
matizmą. odos ligas, šir
vartodama Jųsų
iš
to,
jok
tie
blogumai,
per
ilgą
laiką
būdų
atsikratyti.
Šią
dien
gi.
ačiū
jir
žinau, ko tu taip liūdnas; te pati buvo, kaip kiekviena bo daug žasu stovineziu ant ledo
dies ligas, inkstų ligas,
didelės
vertės
mane vargino ir niekur ne galėjau
tarimams mano draugų, sun ikusiu
kepenų ligas, hemoroidas
vaistus. Kiti dak
atrasti
pagelbos,
bet
gavęs
adresą,
man Jųsų adresą, lieka vien tik pra
tau auksini žiedą, kurta tave ba nekantri moteriszke, “vėl ant vienos kojos (nes žąsys pa(prietvarj).
škrufulas,
tarai ue galėjo
Šaukiausi
prie
Jųsų
pagelbos,
kūną
ir
nešti,
jok
esu
laimingiausiu
žmogumi
nerviškus nusilpnėjimus,
laiminga padalys. Ko tik tau kalbino vyro ko-nors praszy kiszo koja po sparnu del apsuteikėt, puikiausiai prižiūrėdami ir
manęs išgydyti
pagaulėje, kadangi joki blogumai ue
plaučių ligas, slogą pilvo,
per ilgus metus,
geriausiai gydydami.
Nuoširdžiai
kankina ir sveikatasugryžo. bet už ta
nouralgią, žarnų ligą,
reiks, pasuk žiedą, papraszyk
bet Jus tą sutei
meldžiu
ne
at
meskit
mano
dėkingu

viską turiu viešai išreikšti t.ktai Jums
siszildymo); tada užklausia
slogas nosies ir gerklės,
kėt gaua skubiai
mo už sugra/.inimą man sveikatos į
širdinga padekavonę, teipgi labai gei
ir turėsi. Vienok tik karta te ti:
bronchitis, asthma, parateip
trumpą
laiką.
Esu
tjkras,
jok
ir pasekmingai.
stina butu, kad kiekvienas mano Tau
— Asz tavęs nebesuprantu, kukorius:
ližą, akių ligas, ausų li
kiekvienas.su
kuriuomi
turėsiu
progą
Užsisenėjusis
tietis
žinotų
Tamstos
adresa,
nes
tik
John
Skiptunas
gali praszyti ” Padavė ji jam ■ piktai tarė jam.—Tu pirma — O ka ? ar nesakiau, jog
A ntanasBartase v iče
gas, patrukymą. pūsles
Mrs. P. Lapaniene reomatizmas, ke
kalbėti, ištikus reikalui, ne ješkos
čion šaltinis sveikatos, o ne reiktu,
ligas, visokius išbėrimus
žiedą ir apsisukus eme tolinties
penų
(
jaknų)
ligą
ir
užkietėjimas
vi
sveikatos
pas
kitus
daktarus,
bet
vien
tikšauksis
prie
Jųsų.
klaidžioti reikale gydymo, pas ne atsakančius daktarus.
ir šašus, kirminus, ir vi
I vis skuzdavaisi ir visko norė žąsys turi tiktai viena koja.
durių. kurie mane kankino ilgą laiką,
Linkėdamas del Jųsų puikiausios kloties ir liekų dėkingu
sokias lytiškas ligas, ar
Lieku dėkingu lik mirties
Antanas Bartascviče
in kaina. Ji ėjo iszlengvo, tie
jau
dabar
apleido
ir
Siuom
laikų,
jau

Ponas tada suszvilpe; žąsys
davai, o dabar nieko tau nebe
John Skiptunas, McAdoo, Pa.
vyriškas, ar moteriškas,
27 Hutchins Street, Batavia, N. Y. ant visados.
čiuosi visai sveika, tvirtai tikėdama,
siai, tartum kojomis neliezda- reikia. Geriausi metai praeis, iszsigaudusios stojos ant abie
šviežias, arba chroniškas.
jok
likau
Išgydyta
ant
visados.
Per
Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasižinoti apie savo sveikata, kreipdamiesi ypatiSkai, ar laiSku prie Daktaro S.E. Hyndman
tai kiekvienam, reikalaujančiam pa
nia žemes. Vejas pagaudamas
Virinusio medikališko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE
Prisiųsk tuojaus 10 centų
tada mesk viską szuniui ant ju kojų.
gelbos ligoje užtikrysiu, jok esate ge
markėmis,
apturėsi
gar

pute ir tarsze jos aukso plau
riausiu Daktaru pagaulėje. Lieku ant
—
O
ka?
ar
nematai,
kvai

uodegos. Juk tu gali būti ka
singą knygą Dr. E. C.
visados dėkinga ir prielanki
kus. Artojas lydėjo ja savo
Collins, “ Vadovas in
Mrs. Paulina Laganiene,
ly,
—
tarė
ponas,
—
.
jog
turi
ralium, kunigaikszcziu, grapu,
Rveikątą”. Ji yra būtinai
___
Elmhurst, N. Y.
nustebusiomis akimis. Paga- dideliu ponu, gali turėti pilnas abi kojas?
reikalinga kiekvienai šeiOfflco valandos: šiokiomis dienomis nuo 10 -o vai. po i ietu. Nedoldioniais ir švontądioniais nuo 10—1 vai po pietų, l’taminkais ir potnyčionris nuo 7-8 vai. vakare.
liaus ji užlipo ant kalno ir pra’ I skrynias aukso ir nieko nepra
Kukorius atsake ramiai: —
puota. Tai buvo to kalno dei- szai!
Jeigu ponas ir tada būtumei
P. V. OB1ECUNAS & CO.
— Nuolat tu ta-pati man suszvilpes, be abejones but at
...NOTARIUSZAS...
I žsimoves tas žmogus ta žie tauziji,—atkirto vyras.— Mes siradusi ir antra koja.
[ALL NATIONS DEPOSU BANK]
APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
Cor. 12-th & Carson Sts.
Pittsburg, Pa
da ir džiaugdamasis galvoja,’ dar esam jauni ir gyvesim il
Didžianse Lietuviszka Agentūra. Kantaras Bankinis
ko jam praszyti. Nutarė pasi-į
ir Fardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linijų.
Musu Vienatine I ietuvit-zka Pnnka su kapitalu $75,000.0(1
gai. Juk tik viena karteli tega
randasi jo | niežima Valstijos Pennsylvamjos. Užrvbežinv 323-235 V., CENTRE ST..
tarti dar su savo paezia. Parei
->
IV’AHZ NOY CITY, PA
kapitulas 140,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00
lim praszyti kokios nors malo
Parduoda Szipkortes ant vitokiu dnieziauriv
na namo, o jin ežia varo su
Mes priin ame j iningus ant j aezedumo ir mokame ik
ir
geriausiu
Laivu.
Siuncze T iningui in tiesi,
nes isz žiedo Kas žino, kas su.
4-to i roienta r.cg szin to. Siunczian e piningus in viste dali*
dales Svieto greieziause ir pipause. Visi ear
kokiais tai reikalais in miestą.
svieto ir j ardv< dan e 1 aiva-koitias ant visokiu linijų.
mumis gali kada atsitikti ka
kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.
Musu 1 ankoje jandasi tam tikra Bejentalna teipgi i)
Nieko nesisakydamas paežiai
Iszduoda Dostovierene del tu ka nori savo
da žiedas labjausiai bus mums
Lžrvtežiniu I rovu karcelarija, kurios Eejentu yra pab
dali Lietuvoje kam pavesti.
iszvažiavo. Mieste turėjo nak
1 .A .( biecunas organizatorius tos lankos.
reikalingas. Ar mums stinga
Kreij kites su vhokeis reikalais prie Musu Pankos pei
Del Draugysczlu pristatau puikes Szarfas.
voti. Norėdamas žinoti, ar
p< natas bj asalisriai o n es iszj ildisime visokius just
ko? Ar nuo to laiko, kai tu
Juostas, Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir t. t,
nikalis pieitai,tiisingai i) pideianczei.
Piningu>
brangus tas žiedas, ūkininkas
rim žiedą, neparegejo viskas?
antį aczedvno aria kitokiu reikalu galite prisiusi pe’
8n kokiu nors reikalo kas-link Szipkorcziū,
nunesze jin auksakaliui) paro
I inirgue ir t. t., taisykite jat nare o aj lai
Žiūrėk —visi žmones stebisi.
dyti, kiek jis jam už jin galė
l^Hitieirirgsabakvii a.
Užtat buk iszmintingesne.
tu duoti. Auksakalis pavarte
Tuo laiku gali puikiai apgal
ir sako: “Nekoks ežia žiedas,
voti, ko mums reikia praszyti.
daugiau per keletą grivinų ne
Turim sutikti su juo, kad
DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
gausi.” Artojas nusijuokė isz
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano
Cor. Elm. & Main Sts,.
Plymouth, Pa
taip ir buvo kaip jis gyrėsi.
kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn
to ir nieko blogo nemanyda
...
SAVININKAS
1
R
FABRIKANTAS
...
N.Y.
in
SCRANTON
PA.
ant
žemiau
paduoto
adreso,
kurioje
Ka-’p tik tas ž'e.las atsirado pas
mas apsakė, isz kur jis gives
galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIUGELIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ,
ji nuo to meto jo aruodai eilia
KALC1KU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KLERMEGarsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu
ta žiedą ir kokia jis turis ga
1U, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
vo kasmet pilnyn ir pilnvn tar
Gyduolis nuo Grippo 25o.
Egiutero No 1. 25c.
lybe. Užgirdės auksikal's, turn koks aitvaras padėdavo
Plauku apsaugotojas 50c.
mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU Egiutero No.2 50c.
Muilas Plauku saugotoja.
MINIU UTARU. ISTORIŠKU ir MALDA-KNYG1U, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti sv ^mijecznik 25c.
kad taip, eme ta žmogų nak10c.
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už Gumbo laižai 35c.
jam juos pripildyti. Isz menko
Milteliai nuo Kepenų 35c.
M
etikos
Mestis
25c.
vinti. Tas buvo negudrus ir ūkininkėlio pasidarė jis storas
25c., 5tuž. -$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAValytojas Pleįuu DrabuTreianka 25c.
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, bl
Linimen'as Vaikams *. 5c.
žiuose - 52c.
sutiko. Auksakalis privalgy ūkininkas. Prisipirko tiek že
»prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No J Gyduoles nuo Kosulio25c.
Rožes Bahamas
dino jin, gerai uždavė degti
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5c, Liepiu Balsamas 25c.
Kinder Baisumas
52c.
mes, jog reikėjo samdyti ber
Bobriaus Laszai ■ 50c.
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. A? Antylakson del Vaiku 25c.
nes ir paguldė minksztai. Už nu ir mergų, nors ir pats daug
35c.
Milteliai
Vaikams
nuo
Svelnitojas
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnė.*
K i mieli u 25c.
$2.00.
Kraujo valytojas
migus svecziui, auksakalis tuo dirbdavo su savo inoteria. Jo
kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
”
nuo
Kirmėlių
del
Nervu
Ramitojas
$1.00.
dos kraštus. Perkupčiai gari gaut pirkt tavora daug pigiau kaij
suaugusiuSoc.
Egzema arba odos uždegi
jau numovė jam ta žiedą, vie
r;kitur. Kviečiu visus su orderiais ir visokiais pirkiniais kreiptie Vanduo nuo Akiu skaudeji
triobos iszrode lyg kokio dva
mas pas Vaikus $1.2
ji
uo
adresu:
M.
L W1LKEW1CH. 115 W. MARKEI Str.,Providence Sq. SCRANTON, PA.
toj jo užmovė kita panasza relio.
nio 25c.
I Groblevskio Pleisteris
L
’
gniatraukis
25c.
(Kasztavalo) 25c.
4* Jt
prasta ir paliko.
Skilvio Laszai - 25c
Pumada Vaikams
25c.
Taip slinko metai už metu.
Gyd.
užlaikimui
Viduriu
Uchotyna
nuo skaudėjimo
Ryta, vos iszauszus, ateina Kartais būdami, vieni ir nie
vinio ir Kruvinosios 75c
Ausise 25c.
“Uicure” arba gydymas Kentėjimu ir Skaudėjimu. Gyduoles nuo Piemens &0c.
auksakalis ir kelia ta žmogų: kam negirdint, mot ere užsiRumatyzmo - $3.50
Vengersko Fixator del
“Ilgas tavo kelias, skubink,- mindavo apie žiedą ir kiszdaGyd. del nemalimo Pilvo Geriause gyduole del skaudėjimo
Uf-u 15c.
(50c Galvos,Katara.Pecziu, Krutinės Inkstu Vaistas (mažesne)
kad sugrįžtum sziandien na vo vyrui koki sumanymą, bet
Milteliai apstabdymui
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio,
2‘c.
BISCHOFF'S BANKING HOUSE
Galvos skaudėjimo 10c. Nuralgija ir nukandima visokiu Inkstu Vaistas (didesne) $1
mo.”
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
vyras vis atsisakydavo nuo jo
vabalu kiu.
Laszai nuo Dantų
Akines Dulkeles - 50c.
New York,[N. Y.
Telefonas: Worth 2822.
skaudėjimo - 10c. Pasarga: Kas nori parsitraukt Gydimas duo uždegimo
Iszejus tam žmogui, auksa atidedamas blogesniatn laikui.
Mostis nuo gedimo ir
Dantų arba abehiai
gyduoles perekspres turi atsiusti
p Kas reikalauna teisingo
prakaitavimo Kojų 25c. $1 iszaugszlo. o už kitus siunezi- skausmo ir skurbutis $1.25
kalis greitai užsidarinejo duris Galu gale nusibodo bobai listi
patarnavimo ir nori idant
Geležinis sudrutintoja**
ame per c o. d. Mažiau negu už Gyduolių ir mostis nog
ir langus, užsikisze, atsistojo vyrui in akis su savo sumany
sveikatos - 50c. $1 vaistu nesinnczem. Atsiuntimo Parku ir Niežu
$2.00
jo reikalai liktu greit,
STOVYLAS SENAM IŽDUOTOJUI.
Vaistas nutildvmui Vaiku kasztus apmoka pats apturėjai Gyduolių ir mostis nog
vidury kambario ir, pasukęs mais ir stebuklingąjį žiedą be
25c. Siunsdamas piningus per Money
Dedervines $2.00
tegul atsiszauki in
Horace Greeley, kuris iždavinejo “New York Tribune”
Vaistas nuo Papauto
Oredr visada paduok tikra ir Gyduolių nuo Paslaptingos
. žiedą, tarė; “Asz noriu turėti veik neužsimindavo.
Corn Cure 15c. ai*zku savo adreea.
Ligos $5.00
ir
buvo
jiosios pirmutiniu ižduotojuni ir miletu per visus o
Seniausi
szimta milijonu rubliu.”
Taip praėjo trisdeszimtis ir
ypatingri drukorius, kuriam pastate puiku stovyla, apvaikszBankini
Vos tik isztare jis tuos žo keturiasdeszimtis metu, abu
ežios szimtmetinia atminte Vasario 3, 1911 mete, Chappaqua.
Narna
VYRIU LIGOS
džius, kad ims rubliais snigti, du jau paseno, pražilo, o dar
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai—lyg visa
Uždėta
1848ni.
kad ims kristi ant aslos jam vis jie nieko neprasze isz žie
—
Ne
pavidek
niekam
to,
Ne daryk to.
□erviszkass ystemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
Pinigus siunezime in Kra ju kuo greieziausei.
ant ranku, ant pecziu ir r nt do, nors tankiai meiliomis aki
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
— Ne iszradinekie visame ka pats ne turi.
Pinigus
visu
krasztu
iszmainome
pagal
kursą.
galvos, jog jis nebeturejo kur mis in jin pažiūrėdavo.
— Nesiprieszink nuolatos
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygo
klaidu.
Pinigus priimama ant procento ir iszducdame ant pareikalavimo.
kurie buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prievietos deties. Iszsigandes eme
Viena nakti netikėtai atsie-' — Ne tikėk visam piktam su kožnu, norint ir turėtum
Szipkortes parduodame ant gerinusiu Garlaiviu visu Linijų in ir isz
szingi priesz pj’ovimo ir kitokiu pavojingu budu gydimo.
Kožas ligonis
rėkti, szaukti, norėjo pro du- me juos Dievas abudu kartu ka ižgirsi.
teisybe.
Krajaus už pigiause preke.
privalo būti gydomas kanoatsargsausia ir ant visados. Mes neduodame fal'
Paszportus
del
keliaujeneziu
in
Kraju
pastorojame
nereikalaudami
szivu
ar
pavojingu
gyduolių,
nei
neprižadam
iszgidint
ligoni
in
pora dienu
ris iszsiprukti bet nebegalejo pas save.
— Ne niekinkie įeitu tikė — Ne tikėk, jog kiti ira
jokiu poperas.
idant patraukti ka daugiause ligonu. Bet gvarantinu visiszkai nepavojingai
prieiti nei prie durur iszvirto
Vaikai ir. vaiku vaikai sto jimu.
laimingesni už tave. *
Doviernastee padarome pigiai ir visas kitas re jentaliszkas Poperas su
ir ant visados iszgidint in trumpiause laika, jagu ta galima nudaryti, be pali
visas kruvinas ant žemes. O vėjo prie ju karszto (grabo) ir — Nesipusk priesz biednes— Ne kiszk nosi in sveti
paliudyimu Konsulio.
kimo jokiu blogu daliku systeme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
mus reikalus.
rubliai vis sninga ir sniuga. verke.
“Varicocele” gidau in 15 d. “Hydrocele” in 24 adynas, “Paslaptingas Ligas” in 3
nius no tavęs.
be operacijos.
- : Del vygados Tautiecziu laikome atidaryta :—
lyg 5 dienas.
Ant galo tiek ju prisnigo, kad
Vienas isz ju norėjo numau
“Szaszius” ir skaudulus sku “Dingusia Pajėga” vyru
— Ne paantrinek bile pas
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
tos iszgidau greitai ir ant iszugidam 14 dienu.
“Užtrucintas Kraujas” n 30
grindis nebegalejo isztureti, su ti žiedą, bet vyresnysis sūnūs kata.
vssados
“
Silpnus
Vyrus
”
ju
kuna
dienu-be naudojimo meirku
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
sugražinu m normaliszka riuszo ar potasu.
lūžo, ir auksakalis su visais pi tarė:
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
“Eczema” ir kitas panaszas padėjimą in krumpa laika.
“
peilo^ir
pigiausei galite atlikti.
ligas isigidau labai trumpam ‘ Rumatiszma” visoki iszgi Stryktnra” beskaudėjimo.
nigais in rusi nudardėjo. li — Tegul tetuszis ta žiedą
laike. dau labai greitai.
teliai rūsy tolek rubliais snigo, neszasi su savim in kapus. Vi
Nedeliomis nog 9 ryte lyg 4 po pie
OFISOS ADINOS: Nog 9 lyte lyg 9 ad. vakare.
Gvveniu l itltluige nog 15 n etų toj gaižioj vietoj. F albane I enkiszkai, Fusiszkaii
kolek neprisnigo szimto milijo sa amži jis ji saugojo, kaip sa
V ok iszkaL
nu. Pasidarė sidabro didele vo vaika. Tai bus jam malo
DR. LORENZ, 624 Tenn Ave.,
Pittsbura: Pa
krūva, kaip szieno stirta, bet nus atminimas. Ir motyna meg
kas isz to, kad auksakalis jau davo juo gereties: turbut ji
seniai nebegyvas gulėjo po jauna būdama padovanojo
stirta.
jam.
Tuo tarpu ūkininkas sugrį Tokiu budu palaidojo k sena
žo linksmas namo ir pasirodė ūkininką su jo žiedu kuris, jo
savo paežiai žiedą. “Dabar nuomone, ,buvo stebuklingas,
jau mums nebestigs, mano o isztikruju-—tai papraseziau
brangioji”,, džiaugėsi jis: “Da siais žiedelis: vienok tiek jie
bar tik reikia gerai apgalvoti, laimes atnesze in jo namus,
ko mes turim praszyti”.
jog daugiau ir norėti negalima
Pati tuojau
sugalvojo: žmogui. Isz to aiszku, jog ir
“Kaip tau rodosi, ar ne gerai prastas daiktas geroj rankoj
padarytumem pripirke žemes daug vertesnis negu geras —
kąsneli ? Mes tiek nedaug jos blogoj. Darbsztumas padare
turime, Puikus daiktas butu, jin laiminga.
--nupirkus nuo pono ta sklype
li, kurs prieina prie musu lau
ko..Praszykim to”.
Kaimietis atidavė prova ad
• — Tai geras daiktas,—pri vokatui, ale isz kalno nieko
tarė vyras.— Bet jei mes visus nemokėjo. Už tai ir advoka
metus gerai dirbsime, ir Die tas, kiek kartu jin kaimietis
vas mums padės, tai ir be žie atlankė, vis sakydavo:
pnpažinstae per Visokias Tautas kaipo Geriausias,
do nupirksim.— Ir eme jie abu
— Tamistos prova teip yra
iszilgio Supjaustytas Tabakas.
Galiu a pilkt
du kieK galėdami dirbti. Žeme supainiota ir tamsi, asz jos jo
FiveBrothers
’
Tabaka
Visuose
Sztorose Visur
P L IKI DOVJANA MOTERIES.
iezdirbo, iszd raškė ir riebiai kiu budu negaliu suprasti.
intresze. Rudeni tiek prikūlė
Kaimietis suprato, ka tas
Gal ne visos pacziules gali padaryti teip puikia dovana
Parsiduoda po 5c.ir 1Oc. Pakeli.
javu, kad nupirko ta sklypeli, ženklina ir isztraukes isz ki- savo ’yrui, kaip padare poni Franklyniene Mac Veagh isz
ir dar liko pinigu.
szeniaus du doleriu padėjo ant Washingtono. Sztai ant Kalėdų padovanojo “dyta” savo vy
— O ka!—tarė vyras,—tu stalo, -tardamas:
rui aut puikaus namo, kuris jai kasztavo pastatimas $1.000,The American Tobacco Co.
rim jau sklypeli ir dabar ga
— Meldžiu czionai du stik 000. Poni Mac Veagh yra pati sekretoriaus ministerio skarJim ko kito isz žiedo praszyti. lu in akulorius.
bo ir paejna iszturtingos szeimynos.
s ’ -> ■

STEBUKLINGAS ŽIEDAS.

o banda, jeibiū neria-

ne tik gere”' "jy
bet ne pampi*1’)
J
busi latniiog“- j/J
Bet kuris ant sjk’Ld ,

Siuoczian10

Smoking

,

merginos ir
SIUTAI IR OVERKOTAI Lietuvosvyrai.
ANT RUDENS IR ŽIEMOS

Ka tik aplaikeme
daugybe nauju siutu
overkotu ir sziltu apsiredimu ant rudens
ir žiemos. Szitie siutai
ir overkotai yra pa
siūti pagal naujausios
mados per geriausius
kriauezius ir gražiai
ant žmogaus guli.
At ei Ryte pamatyt persitikrinsite jog pas
mane geresnis tavoras ir žemesnes prekes
negu kituose sztoruose.
Teipi parduodame “Stetson” skribeles.

W.RYNKEW1CZIUS
233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines

Ar tik szinkoriai de
moralizuoja žmonis?

Tankei skaitome hukrasz— Naujas Metas da ne pa
cziuosia api girtybe ir daugiau
seno.
šia kaltinama lietuviszkus
— Petnyczioi Trijų Karalu. szinkorius. Viens laikrasztelis
— Mahanojus turi 15.936 net vardais, pravardems ir ti
gyventoju. Butu ir daugiau tulais iszszauke lietuviszkus
turejas, nes nesiranda jau vie szinkorius, ir jau rodos butu
tos kur statyt namu.
szventa ramybe ant žemes kad
— Con Eoley, socialistu va- tik Lietuvei ne szinkuotu. Asz
d-.s szitam paviete suorganiza- ne esmių girtybes platintojas
vojo ana nedelia visus skųst ue užtarytojus, tik geidžiu pa
klausykyte ar isztikruju Lietu
Barzdžius,
vei
tik del to girtuoklauje, kad
— Ateinanti ketverge vakara
jin
viengenezei szinkuoje ? Vi
atsibus mėnesinis susirinki
mas Y.M.L.I. klobo ant katro sai ne! Rasime vietų kur visai
nesiranda lietuviszku szinkoriu
visi sanariai privalo pribūti.
o lietuvei teip pat girtuoklau
j- Mikalina, 6 metu dv.kriu
je, bet mes turime da ir bjau
ke, naszles Radzenskienes, gy
resne piktybia negu girtybe;
venanezios po No. 538 W.
ardimas, szeimynu tai tikras
Spruce Str. myre subatos die
darbas prastesnis ir už girtybe
na. Radzenskiene pasiliko po
— girtus mes tankiausia ma
vyrui varginga motere su vai
tom, prastus darbo žmonelius,
kais, ne turėdama jokios zones ju yra dydesnis skaitlis,
posties del gyvenimo. Butu ge
todėl ir girtu daugiau yra.
rai jagu milaszirdingos drauBet szeimynu ardime, tai jau
guves užsiymtu paszelpa, ba
virszu jima muso, teip save
varginga naszle ne turi ne piprasimanus apszvietumai.
nygu ant palaidojimo mirusios
teligentai, iszgialbetojai
dukriukes.
letarijato, universitetus laukia
— Musu Lietuviszkas Be vyrai, laikraszcziu leidėjai,
nas, atlankė visus biznierius žmonių szvietejai ligybes skel
panedelio diena su gerais veli- bėjai, ne karta ir szeimynu aruimais ant Naujo Meto, gra dintojai.” Ar-gi mažai randa
sindami puikius szmotelius.
si lietuviszku mergynu— kaip
— Szipkortes per mares ant lelijėlių? Bet jagu lietuvaites
labai puikio laivo in Europa ne yra giaros, tai raudasi už
szia nedelia galima pirkti už tektinai svetimtautiszku mer
$26. Apie daugiaus dasižino- ginu;— lietuvei neskaldo szei
kite pasagenta Rynkevicziu.
mynu svetimu gyvenimu tik
— Nog naujo meto Szv. lietuviszkus, todėl gali ir mer
Juozapo bažnyczioj miszparai ginu pasijeszkotį tarpe lietu
bus laikomi Nedelomis 7 ad. viu o ne szeimynas ardyti.
vakare, o Nedeline mokslaine Szendien nesiranda aut tos
vaikams, bus laikoma 3 ad. Washingtono žemes tos dienos,
kad parejas isz'darbo žmoge
kožna Nedelia.
— Panedeli prasidėjo kri- lis arba randa vaikuczius pus
minaliszkas sūdąs Pottsville. gyvius, be rekenezius o mama
Isz Mahanojaus randasi tik 19 su “inteligentu” raszo in žmo
proyu o isz Shenandoro net 51 nių knygina api “meile, ligy— Praeita Nedelia guod. bia, brolybia” arba glostyda
prab. Paut:enius užsakė net 4 mas barzda dydžiausios įlan
kos akuszerijos, nesza žmone
veseiles.
lėms
iii plataji svietą Listerius
— Pas p. Labuti gausite
Žinsus
ir kitokius institutus,
visokiu gėrimu. Duokyte or
iszgelbetojas
kapitolo isz varg
deri o bus jumis pristatyta in
szo
kiszeniaus
ir t. t. Na, ir
namus. Neužmirszkyte numa
kas
cze
suskaitis
tuos muso apno 507 W. Center St.
szviestunus, kiek jie giaro pa
— Mariute, pati Jono Baldare szeiminose, kiek poru su
taiezio, apdovanojo Joneli pui
ardė, kiek gyvenimu sugriovė,
kia ir drūta dukriuke praejta
kiek ne kaltu lietuviszku kusubata. Lai auga sveika ant
dykeliu uždarita namuosia pri
džiaugsmo tėvams ir buna ge
glaudu, bet neatsirado ne vie
ra gaspadine.
nas drąsuolis pajudinti ta klau
Ant Padavimo.
sima, ne garsus kalbėtojai ir
Namai ant 5 familiju ant prolegatai ant pralekciju, su
viso loto, po no. 600 ir 602 W. tuom apsilenke ir laikraszczuo
Center uliczios Mahanoy City se, norint ne trūksta pasigiriPa Atnesza $50 raudos ant
menesio. Randasi ant kampo mu, kad myli teisybe ir tik
teisybia skelbe. Bet cze yra
C. ir W. Centre ulycziu. Dasiszventa teisybe, kad draskimas
žinokyte pas:
('J 'O
poru yra bjauresnis už girtyMrs. Ryan,
bia. Tecziaus, niekas api tai
231 W. Mahanoy st.
Mahanoy, City, Pa ne neprimena žodelis teisybes,
nes teisybe yra karti, tai ir api
jia neprimena, veluk pakreip
Ant pardavimo.
Namai ant trijų familiju ti žmonių mintis ant ko kito.
ant viso loto po no. 604 - 606 Bet kam norints reike api tai
West Center ulyežios. Dasiži- primyti, kad girtybe yra bjau
nokyte ant adreso:
($• y) resne liga tarpe lietuviu, to
jau gal niekas ne užgins, bet
Thomas Haughney
nauja liga poru skirstimas, ku
12 E. Mali. St.
Mahanoy City, Pa. ris paejna isz teip vadinamo
“augsztojo luomo” tūkstanti
Mokykis Boti Barberlum.
kartu yra bjauresnis ir galop
»og?lyg6ne<leln / vVil
platinasi, o tas nesivadina “in
Kaeztuoja tik $30. Mee duodamo L
teligentu” katras su viena panoczlnae. Szitas amatas yia geras
per visa svietą, busi savo bosas. KG
Apie daugiaus raszyk pas:
czia tik gyvena.
NOflROKOFFS' BABDEB SCHOOL
-5
K05 1 rnn Avej riTTSBI’BO.PA
V '
Senas Socialistas.

Korespondentas t’ilo anglisz
ko laikraszczio
pagarsino
priesz uesenei straipsni apie
merginas pribunanezias isz Eu
ropas in Amerika. Temijo jis
in merginas isz Lietuvos ir pri
ligina, jas prie Francuziu.
Szitai ka raszo:
Czia stovi merginos: lenkai
te ir jos sesuo lietuvaite. Klum
szius neszasi ant pecziu arba
po pažastėm. Ant klausimu at
sako drąsiai, veiduose ju ma
tos atvirumas ir teisybe. Rodo
savo piningus, kurie po perskaitimui, tampa joms sugra
žinti.
Ka jos sako?
Wažiuoja pas giminias, gyvenanezias invairiuose miestuo
se Suvienitu Steitu, o daugiau
šiai apirubij kasikiu kietu ang
liti. L sz savo kelione isz Euro
pos in amerika paezios uszsiraokejo po $40-didele tai su
ma del surinkimo darbinykiszkai žmonių klesai. Gimines ju
gyvena amerikoj jau no 10—
15 metu o motinos tevinej se
niai pasimirė. Turi biletus,
arba paliudijimus užmokėjimo
usz kelione geležinkeliu o po
draug turi da po $15 ir dau
giau piningu, kuriu jom usztenka ant maisto ir kitu kelio
nes iszeigu. Nepažinsta jos ir
nereikalauja jokiu patinkamibiu kelionėj, tos linksmos sma
g’os, budrios sveikos ir drūtos
merginos: ilsisi ir miega ant
savo klumsziu ivairiu lobiu.
Popieros ju buna stempliuotos
ir todėl nieks j u nesuturi neja
isz uredninku. Bet pirm negu
daeina prie laiptu, buna stab
domos kelioleka kartu per
uredninkus, kurie viens kito
patikrineja raportą iszduota
apie geruma tu keliauninkių
popieru net pakol ineina in ge
ležinkelio stacija, kame perka
si maista ir eina in uszpakalini ruimą, kame raudasi emi
grantai, in ta pat apirubi. To
kia medega visuomenei Suvie
nitu Steitu yra geistina kadan
gi isz ju galima tikėtis paveizdingu geru motinu darbinin
kių savo paszaukime, tu ku
rios žmonija, o per tai ir viso
kraszto gerbūvi ateitije pa-

Lietuviszkas
FOTOŪRAF1STAS

J. Kazialka
Didžiausia dirbtuve

LJIRIVISZAS

NAUJAS

Fotografistas

Garsingas Iszradimat

M. Varzinskas
205 E. Center St. Mahanoy City
„
X

Puikei ir pige
nutraukė vise.
kės fotografija
Pa(lftro dideli?
f°,oJ?rafija* *ft
maziuir indedt

Dideliu ir Mažu
*
'
už pigiausia preke.
Atlieku darba
ęA ~
puikiai ir gražiai.
deda fotografi
Esi u užbaigęs
'
jas in špilkaartistu szkala
kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja j>o*”
Berlyne.
karusius. Parduoda visokes reimas ir L L
Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur
Parsiduoda
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoj
...Fremal ir Špilkos... ir pažinstama Varžinska kuris padaro vi*
—s DVI STUDIJOS:—
ka kanogeriause o ir busite užganėdini
Lietuvei pas Lietui
Shenandoah, Pa.

m
norite užlaikit plaukus ant Ivc
Ett M slenka plaukai?
g galva plika?
B ant veido yra papuczkai?
Į M B noritegaut ioda kaip ii7g;rtUpa
Jaigo Plaukai slenka ir randasi
PleLskenu, tai yra ženklu kad Galva pasiliks
Plika už kėlu menesiu jaigu nesigidinsi.
Muso Firma yra teisingiause.
Galite gaut Visokiu Gyduolių.
Tikimės kad garbus Lietuvei atsiszauks
ant kožno parekalavimo pas mus, o mes
suteiksime rodą visame priteliszka ir visados
dykai.
Adresavokite sziteip:

Ba

DBS. J. M. BRUNDZA CO.,N.Y

990 BROADWAY.

BROOKLYN.

29 W. Centre
M t. Carmel-, l’a.

11G 122S.()ak
I I kzIIo amato, asz lazmo£_| kiniu trumpam laike.

kvaili,

IX! o. 6.
Nusipirkite sau
Buteliu

keletą

Del Vaikunog 16 lyg 20 metu senumo,
jeigu pirksyte viena Siutą tai duosime
kita gražu szilta Siutą visai dykai.
Szita oferta tik lyg tam laikuj kolei
neiszsibaigs Siutai.

NORK.EVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka V isaru
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi
ežia gausite ir visokiu
.NORKEWlCl
kilu gėrimu. A t riky te dabai
priesz laika, duokite savo
'No.61
orderi o bus jums pristatyt?

S. Norkewicz

I I I IK I Z\
I
kr? <-_J I I
I K

Mahanoy City, Shenandoah
jit. Carmel, Landsford.

408 West Mahanoy Ave.

Alko

taukus
paleidi

Seniai

svieto
ninzejun
iszduota
trileka s:
gimimą

VL TRAŠKA L Cit AS

MERCHANTS BANKING TRUST CO.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS^

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo.
Krausto daigtus ir Lt. Viską atlieka
ka nogeriause ir puikiause. Su vina
minėtais reikalais kreipkities pas jin o
busite visame užganedintaia

20 W. Center St. Mahanoy City

Kataliogas Dykai
..Visokiu..

IIOBSONAS.
Gal skaitytojai atsimena narsuna Richardą Hobsona, ku
ris laike Iszpaniszkos kovos, užkimszo Santiago .pristova su
savo laiveliu Merrimac idant ne galėtu isz ten iszplaukt iszpaniszka Įlota o admirolas Dtvviy sumueze visus iszpaniszkus
laivus. Ilobsonas už taji narsu darba buvo garbintas po visa
Amerika, nes szendien yra Suv. Steitu 'senatorium isz Alaba
ma, gal dabar ne iszrodo ant narsuno bet amerikiecziai api jin
ne užmirszo.

pažino jis patinkamybiu ir isz
lepinimo. Kada asz ir kiti dre
bame no szalczio apsivilkę ge
rai, jis vienmarszkinis, su pa
ra'totom rankovėmis vaikszczioja ir visai nerugoja ant
szalczio.
Toliaus tas pats korespon
Tokiu tai žmonių mums rei
dentas kalbėdamas apie virus kia ir tokie žmones gali būti
ateivius teip raszo:
mums pagedaujamais.”
Szitai isz sumaiszintos mi
Biskis yra tame ir teisybes
nios iszeina viras, kuri skau
di maskoliszkosz valdžios ran
ka isztremia isz tevines. Iszveiza jo tikrai pasigėrėt gali
mu: petingas, stiprus sveikas
ka liudija jo raudonas pilnas
Buvo kitados tokis turtingas
veidas ant saves turi menka
ponas,
kuris liepe sujeszkotį
drapana ir nieko daugiau
apart nedidelio klumszio, arba toki daininyka, kuris jiam už
krepszio kuriame talpinąs jo giedotu dainele be galo.
— Katras man užgiedos dai
visas bagažius. Ambicija isz
bruožta ant jo veido, nors ki- nele be galo, aplaikis szimta
szeniai tuszti. Tur broli ame dukotu.— tarė ponas.— O kas
rikoj ir bilietą in vieta ano bu pradės giedoti dainele ir jiaja
pabaigs, bus nubaustas.
tines.
Atsirado daug godu žmonių
Revizorius be jokiu kitu tar
nu leidžia ji in stacija, isz kur ant pinygu, atejdavo pas poną
sėdas in truki ir važiuoja savo visokį daininykai. Tasai gie
dojo api kareivi, kitas api ko
apmokėtu keliu toliaus.
Uredninkas žiūrėdamas, ar vas, anas apie sierateles, kiti
ba palidedamas akimis ateivi vela api karalus, bet ne vienas
ne aplaike szimta dukotu. nes
tili mislydamas:
“Sztai yra vyras, kuris pats ilgiausia daina turėjo pasi
sau savo gyvenimo kelia taiso baigt.
si. Nežino nieko daugiau,
Jau daugeli žmonių aplaike
apart savo ranku darbo. Paž bausmes, nes turtingas ponas
velgi* jam in akis ■— ramios, vis jeszko tokio žmogaus, ku
szvelnios, nemoka slept’s po ris jiam užgiedotu dainele be
blakstienais, idant pridengt
tuos langelius pro kuriuos ga Sztai viena diena pribuna
lima matyti duszia. Susigyve pas poną vargingas židelis kai
no jis su savo tevines žemia, bedamas:
kaipo su motina ir tik isz jos
— As ponui pagiedosi, daigyvena. Paleistas isz trūkio, nelu bei galo.
atradęs savo apsiskirta vieta,
— O jago pabaigsi, tai ap
be abejones galima sakyti pa- lankysi szimta botagu....
sistvers tuojaus usz matiko, ar
— Ne nebaigsiu o pons man
ba kito kokio inagio ir knis dusi siuita dukotu.
žeme, ar tai ukiszka dirva, ar
— Na tai pradek!
tai gilumese žemes — angli,
Židelis atsisėdo ant kėdės ir
nes fabrikuose jam darbas ne pradėjo giedot:
labai patinka, del to, kad nie
“Žiema praejs, vasara
ko jo nieks nemokino, bet pri
“Vasara praejs, žiema
verstas reikalais gyvenimo grie
“Žiema praejs, vasara atejs.
biasi usz darbo koks papuo
“Vasara praejs, žiema
la ir kiekviena darba veik peri
Teip
gieda ir gieda, ant ga
ma, kadangi tai žmogus suma
nus, kurio protiszkos spėkos, lo ponas paszauke:
— Isztiki
dainele
nors neiszvistytos bet ir ne su
teriotos mokslais.
yra be galo.
Kuniszkos pajiegos teipgi
Židas aplaike szimta dukotu
sveikos; ■ kūnas užartavotas, ir iezejo szipsodamas, jog teipi
daturis szalti ir karszti, nes ne lengvu bildu uždirbo pinygus.

«

Muzikaliszku
Instrumentu,
ypatingai:

... MAHANOY CITY, PA...

-B

Po priežiūra Pennsylvanijos Valstijos Bankinio,
g Departmento, Peržiuretas per Valstija du kartu ant
sjfmeto. Pennsylvanijos Valstija turi sudeja piningus
musu banke.
.
■
M
Pinigus skoliname ant pirmo morgiezio
Procentą mokame ant sudėtu pinigu
Turime klerkus katine kalba Lietuviszkai,
sjl Lenkiszkai, Slavokiszkai, Rusiszkai, Vokiszkai ir
GfAngelskai
■£r Banko turtas iszneszaant700tukstacziu doleriu vertes,
įjj
Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes
’’mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke-

Puikiu

Armonikų

Drukavojlmui Gromatas Maszinellu

Lietuviszku Knygų
ir kitokiu Daiktu.

Prisiusk savo adresa ir 2c.
paczto ženklą, o katalioga gausite
dovanai. Adresas:

M. J. Damijonaitis

812 33-rd. St., Dept 2. Chicago, l’ll.

Dr. Alexander
O’Malley
-KI’E(TAMSTAS—

D. M. GRAHAM.
Jojo rodos yra už dyka
—Reinas jam
szhdingai dekavoje
' . RYNKIEWICZ.
MICHAEL
GAVULA.
,
Dr.
Koler
gydo visas ligas
pastkminpai
o užsisemjuses liga
ANT. DAN1SAVICZ.
JOHN
HORNSBY.
inkstu ir Rumatizn o. užsiszaldima ( aivos, Nosies, Gerkles
( HAS. E. KA1ER.
F. FLANAGAN.
Pilvo ir Žarnų; l aikuTUOS.
Iszberirou,
Niežimo, Epilepsije, Seni
JOHN
J. jMEYER
W. J.su MILES.
Ronu, ir visas
Lisas
aejnanczes isz Kraujo.
Gydo
geliai siu pasisiksmu Moterii
Ligas <> ipacz
užsisemjusias
ligas Gunil o. Turi didžiausia
atyda ant visokiu t-žkrecziami
(HAS
L ADAM.
LEON ECKERT.
n Privatiszku
[ar ILL
tai jaejnFncziu nuo tėvu]
kaipo:F.Sifilis
Szankry. Tryper
CHAS.Ligų
BURCH
DANIEL
GUINAN.
------ \ADYNOS
PRIĖMIMO
-------Nutrotymas Vyriszku l’ajegu
aisei pat-naikynimo
ir .tt. Gydo
greitai ir pasekmingai
Ne reike sarmatintis
nes
gydintis
kanogieicziausia,
nes
apsileidimas
atnesze didesn
9 ad.
lyg 9 ad.
Vakare.ir pats duoda
pavoju ateiteje.
Dr. isz
KolerRyto
kali a Lietuviszkai
ir Ltnkiszkai
Ligoniam
Petnyczicinis
9 ad.
isz
Ryto
lyg
5 ad.mieste Pittsburgia
rodą, bepagailbos
thimocziaus, kurie
randasi
konia
pas kožna
Paktai-a

Nedelomis 9 ad. isz Ryto lyg 4 ad.
T
T) 638 PENN A VENUE
iJK. nAJLlLK
PA.
Garsingiausias ant viso svieto PITTSBURG,
Ir zinemas kaipo geriausi

O

efviszku ir Kronisku Lygi
Asz Gydau
Ruptura-

Be peilo ir
be operacijos.
Varlkocclc—
Be skausmingu
daktariuku
bud u.

Be peilo ir
dideliu EKausnut
Užtrucinta
miksturu arba povojingu
I’ntrotljima Nervlszkiiina Ir
Be pavojingu gytluo iii.
Visa ifzuiszkiniina apie mano biuln gydimo
paduodu tiems panorės žinoti.

Dr.Alex. O’Malley

Sziomis dienomis muso tautietis
B. Ragažinskas pargabeno \isokiu
gėrimu. Ainerikoniszku ir Importitu.
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t.
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
pristatyta in namus.

158 S. Washington St.,
Wilkes-Barre, Pa.

B. RAGAŽINSKAS

Kur Lietuviszkai irLenkiszkai susikalbama

54-56 N. Main St.,
Mahanoy City.

Suvirszum 30 metu daktaravimo
mieste Wilkes-Barre muso glaunas
ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi
knygute apie Ruptura dykai.

Ant pardavimo.
Puiki farma 400 akeriu, 150
akeriu iszdirbta o reszta girria.
Stubas ant 4 familiju, dydeli
tvartai, 18 mulu 30 karvių vi
sokiu maszinieriju ir 1.1. Parsiduos už 16 tukstaneziu dole
riu, Gera proga del žmogaus
su piningais Raszykyte ant
adreso:
(t. f.)

DR. KOLER

RUSIS2KAI-AMERIK0NISZKA LINIJA
(Russian American Mail Steamers)
Ruski Paeztavi Laivai iszeina:
KURSK
7, Sausio
1911
BIRM
21,
”
”
Tiesog in Llbava, apleidžiant Rotterdaina.

Prekes Laivakorczlu (Szlpkorczlu);
In Roterdama.
In Liepoja.
,$3sj K)
S31.00 -— 1II. Kliasos
§40.00
$33.00 -— III. Pagerint;
§50.00
¥43.'0 -— II. Kliasa B
§60.00
$50.00 -— JI. Kliasa A
...Isz I..iepojaus in New Yorka...
I. Kliasa
§62.50
§57.50
II. 'Kliasa
§43.50
III. Kliasa
Apart visko keliauninkai (emigrantai)
11L Kliasos moka §4.00 taksu paskirtu
Amerikos valdžios.

Jaigu turi galvos skausmą,
Naujas Lietuviszkas
Potografistas
dantų gėlimą korinis ant kojų
A.
APONIKAS
tai gausi užlO^S gyduole. Jaigu
nepagelbetu bus sugražinti pi 103 W.Centre St. Mahanoy City.
ningai. Teip-gi
eip-gi iszsiu:
iszsins placzes Puikiai ir pigiai padirbu Fotograpijus
•ijas no ko plaukai pagal naujausia mada. Isz mažu
informacijas
slenka ir■ plinka, pleiskanų at- Fotograpiju padariau dydelius ir
siradymaiis ir nupuczkave vei- puikiai indedu in freimas.
dai. Tukstanczei dekavoja už Teipgi indedu
dykas rodi
Raszyk tuojaus Fotograpijas in
"
ant adreso
Špilkas ir
Dr. J. B. M. Specialist
Kompasus. GI
Box 106 Sta. W. Williamsburg
Parduodu: Jy/įt
Brooklyn, N. Y.
visokius Reiraus
Špilkos, Kompasus ir t. t.
Esmių pabaigęs mokslą didžiausiose
Fotograpiju Studijuose.
Su virsz minėtais reikalais krepkites
pas mane o busiteuž ganedini visame.

nnveže in
bute. Lig
mergaites 1
veže vela :
laidotu viii ]
res laukti
ro, kuris da
ko trijų dūk
Kamisorii
bar stengėsi
jas tiesas, k
uetu poras.
New York
torius Turn<
pajėgom uždą
mas “Banka
bizni, be sude,
cije. Lig sziai
jiam uždaryt
kas: R. V. J
No 25 Avenue
A- Luciana, Ne
535 Ninth Str.
ne turėjo pavel
do ant vedinio
nio o žmonių
Į prapulti kožnan

Vienatine he. persedimo tarp
Amerikos ir Liepojaus)Rusijos].

A. E. Johnson & Co.
A cent, 27 Broadway
Nemokėk dykai 810.000. Gen Vass.
New York, N. V.
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UNION NATIONAL BANKAS
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS ir PROFITS $275,000

u v. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu
Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentą,
pridedam prie tavo piningu firma diena Sausio ir Liepos,
menesuose, ne] aisant ar atneszi parodint knygute ar ne. .
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka,,
nepaisant ar mažas ar dydelis. ;
VYRSZININKAI:
?
BANKO ADYNOS:Harrison Ball Prezidentas
9 ryte lyg 3 popiet;
M.M.MacMillan Vice-Prezidentas.
Subatomis
;
11 a W. Barnes Kasijerius.
9 ryte lyg 12 ad.;

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS.
Sziame laike oplaikome visokiu labai puikiu Rudeninu Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
ir pamatyti szita Nau^a Ta vora, kokio kituosią Sztoruose vargei
galima rasti. Szitas 'Tavoras susideda isz Naujausiu Rudenin’u
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu,
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.
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Pas mus dirba Lietuvaites. p.
-

Farma 24 margai dailaus
lauko ir girrios geram daigte,
netoli nog fabriku, parsiduos
Ant Pardavimo.
viskas su gyvuleis ir padarais,
Du arkliai, 2 riginai, 2 Jdar• -:AWENTAS:parsiduos viskas pigei priežas binei vežimai, roges, boge, 3
ir siuntimo Piningu
tis pardavimo locninykas per balnai ir 1.1 Gera proga pirk Szipkorcziu
-:ln Visas Dalis Svieto:/
senas ir nepajiege ant farmos ti pigiai. Atsiszaukyte rpas:
601 W. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa. Į
dirbt. Kas norėtu pirkt tegul
Parduoda Szipkortes isz Bromo, Antverpo,!
atsiszauke ant adreso:
Hamburgo ir Liverpool tiesbg in Philadelphia.
Geo. Vinckas
Piningus siuneziu grietai ir pigei o priek tam
W. Barzdaitis
402 E. Raspberry Al esmu
po kaucije irne turite abejoti mano teisin
Box 38
E. Granby Conn.
Shenandoah, Pa gumo. Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.
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