DU KART NEDELINIS LAIKRASZTIS

’i“ Kotu ir Siūk,
pigus tik per szitan^

|

“SAULE”

TEA TAI VIENATIMS LIETUVISZKAS LAIKRASZTIS A BERIKI

KURIS ISZ EI N A DU-KARTU ANT NEDELO8.

Oc. Marškinei 29t
deklineiKalniereiae,
uodi Overkotai &
įauji Siutai
$10.

ISZEJNA ”KAS
VTARNINKA
PETNYCZIA.AL.
“SAULE
520-522
W.IRSOUTH
MAIIANOT
CITY,
PA.

1i

RABZANT (IROM
ATAS IN REDYSTE Kasztuoja:
UŽDEKYTE SZITOKI ADRESA
Prenumerata

THE SEMI-WEEKLY

C

i

' V

;;

£

REPRESENTS THE INTERESTS OF NEARLY 500,000 LITHUANIANS

ft

RESIDING IN THE UNITED STATES.

j j

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.
SUBSCRIPTION $2.50.

Amerika
{:::
Europoje { IR CO.
W. D.
BOCZKAUSKAS

itai po puse prektt

ft

ISZLEIDŽIAMAS PER
X

I

I

1 Muhinuj City, Sbmitnl
It. Carmel, littWrt

*

No 1 5

$ ūmus will

Kas Girdėt?

|

P>-

■rtiuret*, Įitf Vslst ji du kinui

aoij<» Val-tija nn «udejt pĄ-.į

tol oanir ant [urmo tu rgitw

ninkame ant sttd-ttt pingv

lUrkna kame kalba Liettikh.

įkinkai. Rn-isikii Vokiški i
esiaant7t|Otukaaciiuilo|iinTtn<|

pinga tau uzdirta daugiais, t>l

r:r“!

orei szito

Batutom:— į

B. M. «.RAHAM

2

IBIS m

damuj. m

L

į
k
į
,

į

t

11

; Lietuvis Gyditojai
tai vienatinis gyditojis’ Rtfebctse. fjizra

itojc,

kans turi serin: 1? Mt šasi
e visokia ligų. Išgydo vata l^uepūBi
priežasties paeina. kiipo Ui; N'afessTn,
i, Sy filis Trypęs, \yriahh$a!HĮp
iezkas Ligas. Jiojo spėciLd^af®
nenjus as Ligas, Nervu, Ronim. fe

imu. Nupuolęs Silpnybe ir ErupJap

ėjusiu Ligas kad ir pajinaaraa n(Ita

Reikale rašykite utidrcv

DR. KOLER
Are,

. Pittslrare. Pa

ti 5 vakare.

Nedekj Mg 9 ikU popis.

T*.“. .'.

. . » . ■....... n.

NATIONAL WMUS
IAHANOY CITY, PI.

las turi

mušti banke sudėtu piiiĮl

—

ocenta ant sudėtu piniipt te

.piningu [irai dieutailip

Dt ar atnešti parodini knygutcirit
jus turėtumėt reikalą ra tutsi kb
raut ar matas ar dydelii.
BANKO ABB®

dentas
'rezidentas.
jenus.

9 ijte Ijg J pipd

Sihto
Sryttiygliid

HI

m 111 nut nt ihiiiiiiiiiiih

ŽEMINIS »tt ’
—

ne visokio labai peikia Rodeiiisl[itfa

irJfergiicm UžpTasn.merieositskiM
įja Taruti, kokio ktari &tomawtĮj
Tirone susidedi iii NisjioŠD Ra-cri*
ra, visokio Afrtiai" tepus.
po Koto ir rėklia h jnnkiliiĮi*,
erginio, Vaiko ir Kūdikio.
Aio del Kobinio Stiebiu o ir taiat kjp
o K rihzto torine risokio Sililokii fc|i

Galima pe tutinus pigina pirkti np t®
shikriasie kad pu «B ginasi pb

Pas MB dirba

Lieturaitee.

122 W, Center Str,
Mahanov Citv. F’

iskas
IS:itlmo
i SvJeto>
Mitonoy City, Pl

3 Ryžius po

)ate
a

V

6c. svaras.
19c. ”
20c. ’’

?s 12c. Kono 25c.
25c. Pamėtės
25c. '
Sire in
Saebelboniu 25c.
25c.
Kropelin

de.
i Krekin
■esuis už Tankus—Matians k*1
nans reike naudoti.

45c.

5 svarai 75c. __

ine--Sviestas
5Ci

5 svarai |L 15.

CONRAD
St, Mahanoy City
TamaQua, Pl

Pasklidusia žinia apie pa
bėgima isz kalėjimo Petrkovo
garsingo Macocho, pasirodė,
jog tai teisybe.
Kaip isz Sosnovieu danesza
ir faktai patvirtina, tai Macochas, zokonykas — žudintojas
Czenstakavo kliosztorije, buvo
nusiunstas in kliosztori per
maskoliszka valdže kaipo sznipukas. Badai randas jiam pa
lengvino pabėgima ir gerai ži
no kur tasai rakalis randasi o
teip-gi žino kur randasi jojo
tarnas Zalogas, kuris nevos
pabėgo su klosztoriaus turtu
in Amerika.

“SAULE” 520-522 W. SOUTH AL.
MAHANOY CITY, PA.

Pagialba del iszbadejusiu
kineziku.
Washington, D. C.—

Isz Rosijos, Lietuvos Isz Visu'Szaliu.
Ran ;
ir Lenkijos.
Yienuoleka dienu po

Indijanoi dydele bedarbe. das paaukavo 56 tukstanezius
Anglekasei keneze
doleriu-ant suszelpimo iszba
varga.
dejusiu kineziku. Paszelpa ga
Indianapolis, Ind.— Anglekasiu orgtinizacije aplaike ži
no buk Indianos steite angle
kasei keneze bada isz priežas
ties bedarbes. Isz deszimts
tukstaneziu anglekasiu vos tre
cze dalys turi szioki toki už
siėmimą.
Isz priežasties mažos žiemos
tenais, kasiklos labai mažai
dirbo. Anglekasiu organizacije stengėsi vargszams nusiunsti paszelpa.
Badai po visa Amerika ke
tina užstoti bedarbe.
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bens randaviszku laivu isz
Seattle in Kinus.

Numirė isz persigaiidimo.
Wilkes-Barre, Pa.— Pati
Dovido Thomas, perimta pri
jautimu ir persigandimu buk
josios vyras yra mirsztantis ar
gal numiręs, teip persieme tą
ją nuomone, jog numirė prie
savo vyro lovos Dovidas nog
kokio tai laiko pavojingai sir
go, o pati jin dažiurinejo. Pri
ėjus prie jojo lovos, užklausė,
kaip jauezesi szendien, nes vy
ras buvo per silpnas atsakyti
paežiai. Motere teip iszsigando ir sukliko jog vyras josios
jau numirė, nes pati griuvo
ant grindų, mirdama staigai.

žeme.

112 profesorių apleido
dinstusPetersburgas.— Isz priežas
ties sumiszimu studentu, kuris
prasiplatino po visa vieszpatys
ta, pamėtė dinstus 112 profeso
riti. Norints randas stengėsi
visom pajėgom apmalszyt pa
sikėlimus bet lig sziolei nepasisfeke.

Reikalauje 00.000 000 ant
liauju laivu.
(Petersburgas.— Randas pa
reikalavo idant Durna paskir
tu'60 milionu rubliu ant pa
dirbimo keturiu nauju vajaunu
laivu lig 1915 metui. 'Laivus
ketina apkriksztyt Sebastapol,
Petropovlovski, Gangut ir Pol
tava.

Rouen, Francije.— Per vienuoleka dienu be pertraukos,
daugelis darbinyku dirbo sun
kei idant atkasti savo du drau
gus, kurie likosi užgriautais
laike darbo prie kasimo molio.
Ant gaivu nelaimingu susitvė
rė lubos ir pliszis per kuri aplaikydavo szviežia orą ir mais
tą. Kada iszkase nelaimingus
myne žmonių pasveikino juo
sius tukstanezeis balsais.

Brangi skripka.

Parižius, Francije.— Jonas
Kubelikas, garsingas loszikas
ant skripkos, nupirko tomis
dienomis skripka vadinama
Priversta iszteket už ki
Stradivariuso vardu
“Em
to - atėmė sau gyvastį.
Konia kas diena galime iszPagal Wiltzerio direkcijos
peror
”
.
—
Prigulėjo
kitados
Steubenville, Ohio. — Pri
girsti apie sugrąžinimą kokio surasza, tai Suv. Steituosia
prie angliszko milionieriaus
atejvio adgalios in tevynia. randasi 14,618,761 ypatų ti- versta iszteket už vyro kuris
Jameso Fitzgeraldo, po kuriuo
buvo
daug
senesniu
ir
nemileTokis sugrąžinimas ne tik nu kiheziu in Rimo Kataliku BažUžbaigimas nepaprastos mirtei, szejm'yna pardavė su
vargina tokes ypatas, bet liūd nyczia, priskyriant prie to da tu, 17 metu Mare Benko atė Suėmė uždrausta dirbtu
provos.
kitais naminiais rakandais. Ku
na žinia del visu tautiecziu. Filipinius, Porto Riko ir Ku mė sau gyvaste per nusiskun
Petersburg.— Ana diena pa belikas pirko jaja už 145,000
ve
arielkos.
dimą
Ohio
upeje.
Mergina
gy

Sztai vela skaitome apie kita ba tai skaitlis pasididina lig
Springfield, Mass.— Randa sibaige garsinga prova grofo kroneriu.
atsitikima:
23,000,090. Suv. Steituosia veno Warrentone, milejo Jur viszki sznipukai užklupo ant Patriko O’Brien de Lassy,
■ Jauna, 20 metu senumo He randasi 13,451 bažnycziu, 9017 gi Smith, inžinierių Glen Run
St. Augustine, Fla., yra seniauses miestas Amerike o
uždraustos dirbtuves arielkos daktaro, Paczenko ir ponios Didžiausias ziegoris ant
lena Bagrackiute, lietuvaite apsigyvenusiu kuningu, 4792 kasiklosia.
Muraviovos apkaltinti už nusvieto.
jame
randasi, seniauses namas kuris likos pastatytas 1565
kalnuose
Berkshire,
aresztavoJauna pora buvo susižadė
liks sugražinta ir nusiusta ad parapiniu bažnycziu iu kurias
žudinima grofo Vasilo ButerLiverpool.— Dydžiauses zie mete. Taji narna nesenei nupirko milionieris Whitney kuris
dami
varytojus
arielkos
Natgalios in tevynia su savo nau lankosi 1,270,231 mokityniu. jus ir ketino iszteket iu kėlės
hana Kalmeri ir Abrahoma lino. Slidžios pripažino kaltai goris ant svieto likos padirb ana diena geide pakabyt paveiksią ant sienos. Kada musze
jai užgimusiu dvieju nedeliu Del vaiku randasi 225 katali- dienas, nes tėvai Mariutės ta
Kravica, paejnanti isz Rosijos. pirmutinius du vyrus o palei tas ne senei del vieno isz milži vini in siena iszmusze gana dydeli szmota sienos, skylėje pa
senumo kudykiu.
kiszku augsztesniu mokslainiu me pasiprieszino ir iszrinko Teipgi suėmė kelis darbinykus do ant luosybes motere.
niszku namu czionais. Apie sirodė kamaraite kurioje užtiko iszpaniszka auksini dubloBagrockiute pribuvo in Chi- o del merginu 696. Isz viso jiems prilaukusi jauniki TaGrofas O’Brienas likos nu jiojo dyduma galima dasipras- na isz meto 1591. Jonas Rakafeleris davinėjo Whitniui ke
ir
jiu
moteres,
priek
tam
dau

baustas ant viso gyvenimo in
caga ne senei, idant apsigy randasi 83 dvasiszkos semina mosziu Kelly. Mergina jiojo
gybe visokio materijolo del da kalėjimą o daktaras Paczenko ti sekaneziai: Kada jiojo sut- lis tukstanezius doleriu už pinyga, bet tasai ne pardavė jin,
venti czionais su broliu, kuris rijos Pennsylvanijoi randasi nekente ir melde ten idant jai
vertojai užbaigė darba, pada Paveikslas augszcziau parodo sena narna o antroi dali matome
pavėlintu iszteket už jiosios rimo arielkos. Dirbtuve rado ant 15 metu kalėjimo.
czionais jau nog senei apsigy 1,525,239 kataliku.
re
balu ant ciferblato prie ku skyle iszmuszta sienoje kur likos atrastas iszpaniszkos dublonumiletino. Ana vakara Smit- si senoje karezemoje vadinama
Kada grofo O’Brien o pati
veno.
riuo
atsisėdo 50 ypatų. Ran nas.
“
Plesure
Inn
”
ne
toli
West
iszgirdo api nubaudima savo
Tuom kart brolio czion ne
Badai ketina invikti nauja has atėjo pas tėvus nes buvo Otis.
kos
yra
kone tris vyru dyduvįyo, tai staigai papaiko.
užtiko ir turėjo pati api save mada terp moterių devejime iszmestas laukan, ant ženybu
mo. Ziegoris ejs su pagialba
Westernport. Md. ir Pied
Isz LietuviszKa mont,
Suėmimas razbainyku. elektriko.
rūpintis. Ne senei apsirgo ir turkiszku szaravaru in vieta nesutiko o dvi valandas po
W. Va.— Garbi Redak
Puikus
amžis.
Mohylevas
(baltarusijoi).
pagimdė kudyki. Žinoma, szlebiu. Moters kurios turės tam mergina atėmė sau gyvas Florence, Colo.—Mrs. Francije—Norecziau praneszti, kad
Kairpelu.
Asztuones miliutas be
jog negalėjo uždirbinet ant už- ant tiek drąsos vaikszcziot tį.— Tėvai dabar graudinasi ciszka Espe-riene, 108 metu se Orszoje likos aresztavotu va
korespondencije isz czionais,
oro.
das razbainyku, kuris su savo
laikimo ir konia mirė isz ba turkiszkuosia kelnesia turėtu bet jau po laikui.
tilpusi “Saules” No. 7, yra
numo, seniausia motere ColoUnion
City,
Conn
—
Jau
Lodono daktaru komisija
do. Kas tokis davė žinia pali- isztikruju aplaikyt tiesas bal Insiplesze iii koza, apiplc- rados Steite mirė ant ranku banda užklupinejo pavietuosia
teisinga
ka galima parodyti
arszanskam ir gerecke, guber- dare bandymus, kiek gali žmo tik tieje ‘intilidžintai1 ne žino per teismą, kur tapo nuleistas
cijai api liūdna padėjimą Ba- savime.
sze kalinyka.
savo 111 metinio vyro nog ap
ka iszmislyt. Pirmiause atsira
grockiutes. Palicije pribuvus
Wilkes-Barre, Pa.— Du deginu! kuriuos aplaike nog nijoi vitebskoje ir Grodzens- gus gyvent be oro. Daktaras do laisvamaniai, po tam socia teip vadinamas “Puslietuvis”
Nordini tvirtina, jog galima
terp 90 ir Halstead ulieziu pae
ir todėl geda butu suversti
pleszikai
insilauže in Warrior užsidegimo szlebiu prie pe- koi.
ATSAKYMAI.
me vargsze su kudykiu in priRazbainyku
urvoje
radodau
pragyvent keletą minutu be listai, o dabar “netikinti kata kalte per korespondentą “Sau
Run
koza,
iszmusze
duris
kam
cziaus.
Toji
pora
buvo
paglaudos narna Oak Parke kai M. B. Duquaiu, 1’11.— Steigybe visokiu brangenybių ir oro. Kad parodyti ta savo tvir likai.” Jiuju programas naujo
po bunante sunkenybe del vi to Illinojaus prova ne uždrau- bario kuriame randasi kaliny- cziuota 91 metus.
tavoro, ginklu, szuviu ir t. t. tinimą, daktaras Nordini užsi- tikėjimo yra; ne ymti szlubo lėje” No. 10, ant “naujo mok
kas Stasis Jaudusas, atėmė nog
suomenes ir nutarė jiaja su
Teip-gi jauna židelkiute kuria kimszo ausis, nosi ir burna su bažnyczioje, ne kriksztyt vai slo apasztalu”. Nes ajszku ežio
dže laikyti visokes maszinukes
grąžyt adgalios.
jio $29 ir iszsinesze laukan.
razbainykai laike priverstinai
ku bažnyczū.j, ne gerti guzu- naitiniams gyventojams, net^ir
Vargsze kada dažinojo api grajimu in pinygus. Pennsyl Stasis matydamas, jog koza
urvoje, kuriuos privalumu bu minkszta vata, paliepė užriszt tes po karezemos tik paslapta visuomenei, kad, vadinami
savo atejte, pasiprieszino labai vanijoi yra uždrausta jaises atydarita teip-gi iszsigavo lau Katalikiszka bažnyti vo pagaminti valgi ir apskalbt akis ir kniupszczia paguldė in (kad ir pasigiart). Sztai 12 “naujo mokslo apasztalai”
prieszais sugrąžinimą, melsda laikyti ir gali apskundsti loc- kan, nuėjo pas burmistrą ir
razbainykus. Toje urvoje ra minkszta paduszka: paskui
ne valdyba.
diena Vasario pasikvietė koki stengėsi užsilaikyti — elgtis
ma su aszaromis szauke: “Ne ninykus už laikymą jiuju.
dosi per keturis metus.
apipylė 45 santimetrus storio
policije
davė
žinia
apie
vagisten
kalbėtoju K. S. buvo ir žmoniszkai, todėl, nes trokszta
Geriause
rodą
ant
“
pasiakvatisiunskyte manias adgalios, ba
žemem taip, kad isz niekur
mane ir kūdiki lauke tenais mo inkiszti kelio! eka doleriu ta. Vagiu da ne suėmė.— Tai
kiti.
Kalbejas stengėsi kiek ga ir lauke naujo gyvenimo “ge
Europoje randasi pagal lo“nikeleis” in maszina yra to tau, ir kalėjime žmogus ne yra tiniszka. apeiga 47 kardinolu, Trumpi Telegramai. neineitu oras. Tokiame padėji lėdamas iszajszkint naudingu resnio”. O naujas gyvenimas
smertis”.
me Nordini gulėjo lygiai 8 mi
negales invikti, vieszpataujent
Tikymes, jog Apsaugojimo kiu: “nekiszki pirsztu prie saugus.
2 patriarkai, 114 ąTcibiskupu,
§ Rimas.— Anarkistai ap mitas. Kada jin pastate atkim- mą naujo tikėjimo, nes ne la
Liga del emigrantu rūpinsis ugnies o neapsideginsi.” Kož
tarp žmonių tamsybes, kersztu
bai
jiam
pasisekė;
pradedamas
496
biskupu,
17
apatu
(diocevogė Exchange Banka ant szo burna ir ausis,— jis buvo
Nelaime kasiklosia.
apie nelaiminga motere ir nas suaugias žmogus turi ant
ir girtuoklystei. Tie “apaszta
stengsis idant czionais pasilik tiek proto ir gali apsvarstyt Cokedale, Colorado.— Pra- sos nullins), 9 apasztaliszku §1,000,000. Užmusze du sar visai ramus. Buvusieji ten dak nog “perijodu” o užbaigė ant lai” puikiai mato ta viską—kas
yra
giaro
ir
blogo.
Sza“
lasziniu
”
ir
tai
teip
greit,
kad
vikariuszu;
Pagal
rytinias
ap

tu.
gus banko ir prasiszalino su tarai pripažista, kad szitasai
ejta ketverga kasiklosia Car
stengėsi sulaikyt visur ir visa
linkis nog tokiu maszinu kaip
eigas yra 3 arcibiskupai, 11 automobilum.
bon
Coal
and
Coke
Co.
ka
tai
stebėtinas apsireiszkimas turi ne su spragylu ne spėtai sus- da nuo žveriszkumo ir ne kar
nog pavietres.
Andrius Carnegis kalba,
pražuvo 17 anglekasiu radosi biskupu, 2 apasztaeiszki vika- § Gainsville, Ga.— Trūkis but po intekme didelio iszla- kaityt o jis szimta žodžiu isz- ta jau, tie vadinami del isztare in minuta. Per 20 metu
buk pacziules milionieriu yra A. Dulskis, Shenandoah, vienuolika lenku ir lietuviu. riuszai.
No. 36 ant New Orleano kelio vinimo viso kūno muskulu.
juokos “apasztalai’-, patardavo
nelaimingos. Gerai, keno tame Pa.— Knygos jau apdarytos.
Azijoi
randasi
2
lotiniszki
Nelaimingu pravardes yra:
likos sulaikytas per penkis Prastesni pasisekimą turėjo atsilankinejo in czion visokiu tautiecziams pamesti tuos ne
Gali tamista atsiymti.
kalte?
Andrius Podzorskis, Rudolfas patiarkai, 11 Arcibiszkupai, piktadarius ir apiplesztas ant antras bandymas. Daktaras kalbėtoju nes szitas greitkalgeistinus paproezius, o labjauSzeliga, B. Hodbodas, Luko- 38 biskupai, 3 apasztaliszki vi- §700.
Nordini tvirtino, kad jis galis bis, yra pirmutinis: iszkeike šiai Girtybe', o jimtis už laikariuszai.
kunygus,
moteris
ir
merginas
szius Gondakas, Juozas Ma§ Sutton, Wa. Va.— Ugnis sustabdyt 20 sekundų, szirdies
Afrikoj randasi 2 arcibisku
kad jiosios ne turi duszias ir kraszcziu ir knygų. Vienok
lacz, Jonas Freisz, Ludvikas
sunaikino
narna Hardin n, paė ir pulso plakimą. Kad sžita
pai,'13
viskupu
vienas
opatas,
ne moka iszvirti lasziniu, tvir muso tautiecziams tas nevisada
Kalpok, Karolus Piecha, Ka
mė teip-gi tzeszes aukas. Tik padaryt, jis atmeta galva in
43
apasztaliszki
vikariuszai.
tindamas
buk jisai gerai žino patikdavo. Jiems rodosi gerdus Prancūzas, Andrius Ratėvas szeiminos iszsigialbejo. užpakali, atstato krutinę ant
Amerikoje
randasi,
1
kardi

“laszinine pilozopije” o daug riaus visados parodyti savo dyd
novskis ir Juozas Mohuszas.
§ Petersburg, Rosije.— Ni- kiek tai galima ir stipriai isz- užtiko pusiau žalius laszinius viriszkuma— pasigėrės'. Na,
nolas,
54
arcibiskupai,
218
bis
Tik du iszsisaugojo nbg smert
kolajevske sugrįžęs Žalnierius puczia visus kūno muskulus
jagu.nesigeidžia, teip purvinisz
Jonas Kristinas ir Mikola kupai, 3 opatai, 24 apasztalisz isz Mandžiurijos, mirė ant bu- Isztikruju. pulso plakimas nūs padėtus ant stalo. Visi ran
kai elgtis, tai tegul nerauduoki
vikariuszai.
Tomkeviczius.
tojo, bet su pagelba steroskopo koms plojo. Toliaus ir užminė noje, kad jin veiklumas yra
Australijoi randasi 1 kardi boniszkos plagos.
ir
apie
laikraszczius,
vienus
buvo girdėti labai silpnutis
Nužudė savo milema ir nolas, 7 arcibiskupai 25 bisku
paniekino kitus iszgyre. Tai pažymėtas gyvenimo sziovei.
Teatras! Teatras!
szirdies plakimas.
pats save.
pai, 1 opatas, 26 apasztaliszki Didelis teatras po vardu Al
Man rodos, kad tautiecziams
Szitoki apsireiszkimai gali tokis buvo aiezkinimas api
Pottsville, Pa.— Mikola Ki vikariuszai.
kani žmonis; keturiu aktu dra būti pas visus atletus su labai nauja tikėjimą, žmonių buvo mažiau reiketu polemikuoti,
likas, slavokas nužudė savo
Isz viso randasi pagal loti- ma kuria perstatis A. Suzu- iszlavintais muskulais.
daug bet kožnas iszejo isz sa nes atkreipti daugiau atydos
milema Alicije Ilylan po tam niszka apeiga 4 patriarkai, 188 czio teatraliszka draugyste isz
les keikdamas kad sugaiszino ant savo darbu ir geriau pažiu
pats sau paleido szuvi in sme arcibiskupai, 780 biskupai, 22 Minersville, Pa. 23 Vasario Mandžuroje dingo 65 000 brangu laika klausydamas api rejus, kiekvienas pamatis ne
ypatos.
genis. Abudu gyvena Brock- opatai (perdetinei kliosztoriu). 1911 mete ant New O’Hara
api tokius niekus.
geistinas pasekmes, tada susiPekinas, Kinai.— Nog lai
towne. Lelikas buvo pasiu- 166 apastaliszki vikariuszai. Theatre sales Shenandoah, Pa.
—Br.
laikis nuo nepadorumo, pradės
ko prasiplatinimo buboniszkos
tiszkai insimilejes in Alicije> Priek tam randasi titularisz- prasidės 8 vai. vakaria.
elgtis žmoniszkiau o vietoje
plagos dingo tenais 65 tuksbet toji neprieme meiles slavo- ku patriarku 3, arcibiskupu Inžanga.
papeikimo, iszgirs garbes ir pa
25-35-50
ir
75^
Užpraszo
vi

tanezei ypatų. Shanghajui mi
Tilden, I’ll.— Czionais girimo žodžius ne tik lietu viszko. Sutikias jiaja ant uliezios 89, biskupu 425.
re 10 tukstaneziu. Mukdane yra 4 anglių kasyklos, isz tu kuosia laikraszcziuosia, bet ir
neisztardamas ne žodžio szovi
Isz viso katalikiszka bažny- sus isz visur.
pavietre truputi pradeda apsi- dvi sustojo, o 2 dirba puse cze svetimtautiszkuose. O tada pa
kelis kartus in mergina patai cze turi (su rytiniu apeigų) 30
Ant Pardavimo.
kindamas in galva, po tam nu kardinolu, 13 patriarku, 297
Namas, 6 dideli ruimai, ir malszyt. Paszelpa del nelai so, isz kitur, pribuvusiam dar žins mus kaipo žmonis, o ne
ėjas truputi toliaus nog vietos arcibiskupu, 1257 biskupu, 22 skiepas, parsiduos labai pšgei mingu pribuna isz visu szaliu bas sunku gaut.
kaipo kerszto
“smeklos”,
— Lietuviu yra apie 14 fažudinstos, szove pats sau in opatu.
isz priežasties savininkas va- svieto.
—Vietinis.
miliju, ir tiek pavieniu, o mersmegenis ir teip-gi atliko ant Po katalikiszka valdže ran žuoje in Lietuva kas nori pirk
ISZGAVIMAS NUSKANDYTO LAIVO MAINE.
vietos. Lilikas yra czion gy- dasi 285,912,238 kataliku; ti tegul dasižino po szuo ad Tėvas;— Sudiev, brangus gynu tik viena, jagu isz kur
(Su szituom daneszimil užKaroliau jeigu reikalausi pini pribūtu pora tuzinu tai gautu baigėm visa polemika isz Wes
Trileka metu atgalios kada tai Suv. Steitu laivas Maine li mias, paejna isz geros szeimi- Francijoi randasi 182,437,522; reso:
gu, tai paraszyk pas mane.
po gražu ir bagota vaikina. ternport ir Piedmont. Tolimeskos nuskandytas nevos per Iszpanus už ka turėjo kova, dabar nos ir buvo mokytu jaunikai- Azijoi yra 5,422,641; Afrike
J. Ulinski
Sūnūs;— Jau turiu groma- Del nekuriu moterėliu p. Bal nios korespondencijos apie szi
konia jau buna iszgautos isz dugno pristovoje Havanos. Mieris cziu ne giardamas jokiu svai- 2,681,740; Amerike 86,996,433 S. HancoL st.
truviene labai reikalinga.
iszgavimo laivo yra, idant persitikryt keno tame buvo kalte. ginaneziu gėrimu.
513; Australijoi 8,374,422.
Wilkes-Barre,, Pa. ta gatava brangus teveli.
reikalą ne bus priymtos. RJ
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Aplaikeme 25 metu jubilejini numari “Vienybe Lietuv
ninku’’ kuri puikei persistato,
turinti 20 puslapiu su dauge
li paveikslu buvusiu leidėju,
redaktorių ir bendradarbiu.
Duodasi suprast, jog tebyrei
leidėjai nesigailėjo darbo ir
kaszto iszleisti jubilejini numara. Vėliname laimingai su
laukti auksinio jubilejaus.
Terp paveikslu radome ir
muso milemo tėvelio a. a. D.
T. Boczkausko paveikslus, už
ka sudedame karszta padekavone leidėjams “Vienybes Lie Czikage pasidavė kandidatu
tuvninku” už atminima velio ant majoro miesto lenkas J.
ne.
Smulskis. Badai turi giara pro
— Sūnūs.
ga būti iszrinktu.

l'rtumkiiiijm. Va].rij<« Bth'

SAULE-SUN

ft THE ONLY LITHUANIAN PAPER IN THE UNITED STATES PUBLISHED SEMI-WEEKLY
;
HAS A LARGER CIRCULATION THAN ANT OTHER LITHUANIAN PAPER.
£
BRINGS HIE BEST RESULTS TO ADVERTISERS.
BATES ON APPLICATION.
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Nelaimingos aszaros.

flSZIKAS RĖMAS
Turklszkas Pasaka.

(Girtuoliavimo auka).

priesz audra tamsus debesis,
DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano
slankiojo mintis, kad musu
kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn
tevyneje vien vargai ir aszaros N.Y. in SCRANTON PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje
galit
gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIŪGĖLIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ,
aszaros ir vargai... Kad žmo
KALČIKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KLERNEnes tokie žiaurus, kietaszir- fū, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instrudžiai; kad juos ne didžiaus os m: tu. Geru DRITVU, visokio skyriaus DRUKAV0JIMU1 MAŠINUKIŲ, ALBUMU FCTCCRABJOB,
fctcoarjoib, a
q
MINIU LITARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti s
baisenybes—kurias juk iszsi- puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TPZDiA«
pagirioje ir patis mato nega 25c., 5 tuž. -$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS LLfy
lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, q
li nuo to “pragaro skistumo” seno ir naujo testamentu
prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATAU)COho|
pareikalaukit
šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už5e
atpratinti, kad nėra nusidėji
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Al
mu, kokiu girtunliai negalėtu
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnį j
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kanj.
papildyti, kad žudosi patis,
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip
žudo kitus žmones ir gyvulė
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais krentia
• iresu: M. K. WI
WILKEWICH.
LK F W I CH. 115 W hlARKFf
MARKET Sir .PurHcrce
.Prcndcrce Sr
Są. fTRANrnM. PA
lius...
Už žmones dar kai kada
H. V. OBIECUNAS & CO.
patenka teisman, bet už gyvu
|ALL NA'llUNb t'EJ’OM. IliNhJ
1 itthburg, Fa
lėlius. niekad! Szviesesnese Itor. 12 Ui A. ( lil'hOli bth.
ezalyse yra “gyvuliu globos ’
>.ru \ iciiHt;ne 1 ieiu\ibzka I anka bu lkapitulų $75,UUO.U(J
|i< | įieziuia \ alHijur* 1 eunaylvai ijub. L žri beZiuit
draugijos, trai.kianczios atsa ■■ ncaBi
I uolas *
Ixtcnab uaii.Ub vena*
komybėn netik nekaltu gyvu
5 fe | riin amt- į iningub ant paczeuumu ir mokame pu
| rocenta i>ug t-zimiu. biuuuziame piningubin vimb dalib
lėliu žudytojus, bet ir ju kan -io
lėto ir | anli.« Uan e 1 aiva-kuruab ant visokiu linijų.
A ubu 1 aukoje raiidaBi tam tikra Rejentalna leipgi u
kintojus.
i žrubežiniu 1 iovu kauceiarija, kunub hejeutu yra pat>
O pas mus??..
\ 'biecunab organizatoriui iot< Lankob.

— Ana (motin), atsake jis,
Buvo gražus, saulėtas, szvenasz czionai nei vieno pažįsta
tadienio
vasaros rytas. Saulyte,
mo neturiu, ir dėlto atkartoju
pakilus augszcziau nuo žemes,
mano meldimą: del pakelevinapipylė savo spin tūliais mies
go savo sunaus, inleisk mane!
tą ir emus jais kaitinti in gy
Tada sesuo jo sako motinai:
ventoju langus, tarytum szauk
“Baltruviene” dagirdo,
— Motin, asz pakilsiu ir
te szauke: “Kelkit, kelkit, mie
Tik nabage susirgo,
atdarisiujjam duris.
galiai!
Nedarykit isz dienos
Tai
ne
galėjo
papieszti.
— Netikele! atsake senuke,
nakti. Eikit pasigėrėti ryto
Kad api tai daneszti.
tu gatava priimt jaunus žmo
gamtos grožybėmis. Asz jus
Taiaszjiaja užvaduosiu,
nis, ir vaiszit juos, dėlto kad
savo spinduliais atgaivisiu,
Api
kėlės
merguczes
paduosiu,
sztai jau septini ' metai, kaip
Viename pleise merginos ke paglamonesiu”.
asz nuo aszaru netekau regė
Tecziaus nepaisant tu sau
turios,
jimo. Bet duktė, nepaisans jos
Nes vaikyne niekam netiku lytes szauksmu, kaip visuomet
rugojimams, atsikėlė, atidarė
taip ir ta ryta, miesto gyven
sios,
duris ir inleido Aszik-Keriba.
tojai
vėlai eje gulti, tuomet
Viena kita pravardžiuoje,
Pasakęs paprasta pasveikinimą
dar
saldžiai,
sapnuose pasken
Ir
nuolatos
koloje.
jis'atsisėdo, ir su paslaptu
Kaziukas suėjo su Mariute,
dę, miegojo, svajojo.
Kožna turi vada kitoki,
szirdies bangavimu pradėjo
Klause kur jiosios sesute,
hreipkitea bu vitokeis reikalais prre Alusu Lankos
innaiab ai at-alibzkai o mes iszpildisime vibokiusjust
Pats buvau pasirengęs ke
dairytis. Ir mato jis: ant sienos
Kad tiktai viena antra isz
Toji sako, kad arti randasi,
įeikalub greitai, t« įsiDgai ii pnderauczei.
fia Piningu,
lionėn, todėl anksti atsikėliau.
ant jaczedumo art a kitokiu reikalu galite prisiusi pe>
kabo apdulkejas krepezis jojo
juokti,
Isz Kaziuko nosies juokėsi.
saldžei-garsingoji balalaika.
Tiktai viena terp ju davadna, Iszeidamas laukan, maniau sau
— Kur-gi Onute?
asz esmių ankstybiausias szio Mano pusbrolis, Tamoszius Kisie— Kas kabo pas jus ant
Toji tikej pasielgė visada,
ryto musu kiemo veversys. Bet lauckas po patėviu Szimonis, paeina
sienos ?
Mat
vardo
del
josios
ne
isz
gul-Mageri, sėdėdama už pui— “Nusiramik ir žinok,
Plymouth, Pa,
kur
tau! Butą musu namuose isz Kauno gub., Panevėžio pav., Pa Cor. Elm. & Main Sts,.
pikiuoja,
— Žingeidus tu sveczias at kio uždangalo su savo drau kas paraszyta žmogui ant kak
...SAVININKAS
IK
FABRIKANTAS...
nevežio
pirą.,
5
metai
kaip
amerike
sake jije, užteks ir to, kad tau gėms, laike vienoj rankoj stik tos, jam gimstant, to jis nus Norint nuėjusios mirdikiuoje. vienos moteriszkes, kuriai szio
tegul atsiszauke ant adreso:
Garsiu Lietuviszku--Leukiszku Vaistu
duos szmoteli duonos ir ritoj la su medum o kitoj asztru tos:
Tegul tik Baltruviene pas ji nak is buvo ilgesne už me
K. Zilaikis
Egiutem No 1. 25c.
(žyduolis nuo Grijpo 15»
tus.
Nes
nors
ir
sunkiai
nusi

iszleis tave su Dievu.
veiks,
kinžalą (durtuvą), jije prisiekė
Atėjus in atminti, Magul1116 S. Church st.
Rockford, 111 Egmtero No.2 50c.
Plauku a) saugoto,m Me
^miteeznik 25c.
Muilas Plauku saugotoje.
— Jau asz sakiau tau! At numirt pirma, nekaip prilenk Mageri paraudonavo nuo gė Tai jije su koezuolu užteks, dirbusiai nuvargusiai, koks
Gumbo Iaszai 35c.
10..
M- stis 25c.
tai nelaimes nujautimas nedaMilte'iai nuo Kepeni) 35c
siliepė jis, kad tu mano tikra galva savo ant snukio Kur dos, uždengė veidą rankomis
O užteiks gerai!
Pajieszkau sau merginos ant apsi- Me-zkos
Trejanka 25c.
Valytojas Plėniu Dnbc
davė jokiu budu akiu užmerk vedimo ne jaunesnia kaip 16 metu Linimen a> Vaikams 25c.
motina, o tai sesuo mano, ir szud-beko. Ir iszgirdo ji isz ir pasikavojo po uždangalu.
Net bus aj jaj!
žiuose - 62c.
nuo Kosulio25c.
Rožrs Bahamas ti.
nesenos kaip 19 asz esu 21 metu, esu Gyduoles
dėlto meldžiu paaiszkit man, uždangalo, kad atėjo nepažįs
Liepiu Balsamas 25c.
— Dabar tikrai matyt, kad
Kinder Bahamas - 62c.
stalorius apie daugiau praszau dasi- Antylakson del Vaiku 25c.
i Eobriaus Laszai • 60c.
kas tai kobo ant sienos ?
tamas kurie tarė:
tu Aszik-Keribas, tarė jauna Tiejej, ka kaula nezgados nu Mat, jos vyras vežėjas buvo žinot ant szio adreso:
Milteliai Vaikams nuo
35t
Svelnitojas
“
pasažiera
”
dorožka
kitan
Kirmėlių
25c.
, Kraujo alytojas $2.(0
— Tai balalaika, talalaika,
— Sėliam aleikium! jus vedys; bet paaiszkyk, kaip-gi
mėtė,
”
nuo Kirmėlių del
W. Braven
>ervu Ramitojas $1.W.
$1.00.
suai'gubiu35c.
atsake senuke piktai, netikė czion linksminatės ir balevoje- tu galejei in teip trumpa laika Szendien nog to viso atsikratė, miestan iszvežines ir... nei sau 71-19 Klibom st. Milwaukee, Wis.
Egzema arba odos uždegi.
Vanduo nuo Akiu skaudeji
mas pas Vaikus IL1*
lėleidis, nei vėlyboji nakteledama juo.
te, tai pavelikite man, vargin parkeliaut teip didele toluma?
mo 25c.
Nog visko rankas krato,
Groblevskio Pleisierii
Ugniatraukis
25c
(K arži a alo) 25c
ramintoja
jo
nesugrąžino.
Nors
— O ka tai reiszke balalai gam pakelevingui ,sest su ju
— Del parodymo tei-ybes,
Ba bus szlektai mato,
Mano brolis, Jonas Komlafta pa Skilvio Laszai - ‘5c
Pamada Vaikams
25c.
taip anksti buvo iszvažiaves, eina isz Kauno gub, Telsziu pav., Gyd. užlaikimui Viduriu
L'choiyna nuo skaudejiw
ka?
mis, ir už tai asz jum padai atsake Aszik-Keribas; kardas
Per ne kuriu kvailysta,
rimo ir Kruvinosios 75c
Ausine 25c
” arba gydymas
Kentejimu ir skaudėjimu.
Gyduoles nuo l ieiuens .Oe
— Balalaika tai reiszke, kad nuosiu daina.
mano perkirs akmeni: jeigu
Daug nukeneze lietuvyste, jog lengvai dar szviesoje ga Waronu volos., Palukszcziu sodžiaus, “Uicure
Rumaty/mo - $3.50
Veugeisko Fixator ’del
lėjo sugrįžti. Tatai rūpestis, praszau atsiszaukt ant adreso:
ant jos grajije ir dainuoja dai — Kodėl ne? pasakė Kur da meluoju sprandas mano
Gyd. del nemalimo Piko Geriause gyduole del skaudėjimo
Gulfia
Ir ant turto ir ant vardo,
Fr.
Kamloft
(50c
Galvos.
K
atara.
I'ecziu.
Krutinės
Inkstu
Vaistas (maž&ne)
nas. Ir praszo Aszik-Keribas, szud-bekas czion turi but inlei bus plonesnis plauko. Bet geJog ne mokėjo vesti to pui ]yg replėmis, spaude, gniaužė 1906 S. 6th. st.
•"zonosie, Runiutizmo, Szilczio,
25c
Camden, N. J. Milteliai apslabdymui
nelaimingosios krutinę ir, nors
Galvos skaudejiu-o ICc Kuralgija ir nukundima visokiu Inkstu Vahtss (didesne) fil
kad ji pavelitu seser nuimt ba džemi dainininkai ir szokikai, riausei atveskite man neivge,
kaus darbo.
Laszai nuo Daniu
vabslukiu.
Akines Dulkeles - 5(t
jau buvo po pusiaunaktu, nie
skaudėjimo - 10c. Pasarga: Kas nori paisitraukt Gydimas uuo uždegims
lalaika ir parodyt jam.
dėlto kad czion veselijo. Padai kuri jau septini metai nematy
Oj vyruezei ne gerai,
Mano brolis Antanas Jurgelaitis,
nuo gedimo ir
Dantų arba abelmi
gyduoles perekspies turi atsiusti
kaip miegas negalėjo, suverti paeina isz Suvalkų gub., Naumiesz- Mestis
— Negalima, atsake senu nuok gi ka nors aszik (dainin tu szviesos Dievo, ir asz sugraprukaiiavimd Kojn 25c $1 iszaugszto. o už kitus siunczi- skausmo ir skurbutis $L25
Apsirikome labai;
Geležinis sudrutintoja*
Gyduolių ir mosiis nog
josios
blakstienų.
anie
į
er
c
o.d.
Mažiau
negu
už
ke, tai balalaika mano nelai kai, ir asz tave atleisiu su pil žisiu jei regėjimą
czio pav., Dovlovolios gmino, Alto"
Szlektai viską pradėjome,
$2.^
sveikatos - 50cvsibtu nesiunezem. Atsiuntimo Paiku ir Niežu
Apie gaidgyste parsitranko niszkiu kaimo, Zapiszkiu para., gir Vaistas nutildymui Vaiku $1
kabztus apmoka puts apturejas. Gyduolių ir mostis noe
mingo sunaus. Sztai jau septi na sauja aukso.
— Sesuo Aszik-Keribo, sto Ir kaip? ne vienas nežinojome!
25c. Siunsdamas piningus p-r Money
Dedervines F2.W
ni metai ji kabo ant sienos ir
— Tada Kurszud-bekas vedama priemenioj pas duris
Szendien niekas ne iszpuola jos vyras ir, rėkaudamas ne dėjau užmusze M ai nose Wilkes-Ba r Vairias nuo Papaoto
Ureur visada j adt.uk tikra ir Gyduolių nuo Paslaptinga
Corn Cuie 15c. ai zku savo adresu.
Ligos $5.U0
žmogaus balsu,.suardo gyvento re, Pa. kas apie jin žino praszau duot
ne viena gyva ranka jos 'nepa paklausė jo:
padaryti,
ir iszgirdus toke kalba nu1 ežine
ant
adreso:
judino. Bet sesuo jo stojo, nue
— O kaip tave vadina kelei go pas motina
Tiktai reike nog visko atsi jams nakties ramybe. Savo mo
Jno. Jurgelaitis
teriszke pasveikino tokiais žod Box 292
me nuo sienos balalaika ir pa vi? Szindi-gerursez (greitai
kratyti,
— Motinėlė! sukliko ji: tai
St. Charles, Mich,
BISCHOFF S BANKING HOUSE
tikrai brolis mano ir sūnūs ta Nog tu patrijotu atsikreipti, žiais, kokiais tik vieni pragaro
davė jam. Tada jis pakele akis dažinosite).
287 Broadway Kampas. Iteade, Flicze
tarnai tegali vaiszinties...
in dangų ir sukalbėjo toke
Mano pusbrolis Jurgis Martinaitis,
— Kas tai per vardas ? su vo, Aszik-Kerib! ir, paėmus
1 ork, 'N
v
T pli-tunos- H nrth 2K22.
Ne in ta szali ne žiūrėti;
senuke
už
rankos,
atvede
jia
*
*
*’
3 metai kaip amerike, atvaževo in
Kas reikalauna teisingo
malda.
riko tas su juoku: asz pirma
Ba ka jie daro,
ant baliaus.
Bethlehem Pa po tam iszvaževo in > patarnavimo ir nori idant
— O galingas Allah! jeigu karta girdžiu.
Tai del savo labo!
Iszejes kieman, iszvydau, ta Thomas, W.Va. paeina isz Kauno
— Tada Asziks paėmė szmo
J<> reikalai liktu greit,
asz turiu pasiekti savo reika
— Kada motina mano bu teli žemis isz užanezio, sumir- Turyte savo bažnyczes ir ku- moteriszke, ir didžiauses begub. Panevėžio pav., Paproku pacztlikti tegul atsiszauki in
laujema daiktą tai mano sep- vo neszczia ir kentėjo gim kino jia vandeniu ir isztepe
nygus,
szirdis žmogus, ja pamatęs, tu to Paproku gmino Szacziu kaimo pra
Seniausi
tinstriune balalaika bus teip- dant, tai daugumas kaiminu motinai akis, tardamas:
Guodokyte jiosos, tai geriause rėtu susijudinti ir paklausti: szau atsiszaukt ant adreso:
pat bistri, kaip toje dienoje, ateitinejo pas duris klaust: ar Žinokite visi žmones, kaip ga
Ant. Andruszis
Bankini
bus,
kokios
priežastis
padare
isz
jos
310 W. Centre st. Mahanoy City Pa
kada asz paskutini ,karta ant sunu, ar dukteri jei Dievas da lingas ir didis Szv. Jurgis!—ir Kožnoje parapijoje susiorga
Narna
toki regini?
jos žaidžiau! Ir jis sudavė per ve? Tiem atsakinėjo: szindi motina jo praregėjo. Po tara
nizuokite,
Uždėta
1848m.
Akis užverstos,* indubusios,
geriursez (greit dažinosite.) Ir nieks nedryso priesztaraut tei
varines striunas—ir Striūnos
O svetimu Dievu nejeszko- —rodos ir spauste spaud iant Mano brolis Jonas Sukaitis ir Ni
Pinigus s-iunezime in Kraju kuo greieziausei.
dėlto kad asz užgimiau, man sybei žodžiu jo, ir Kurszudbekodimas Stirba, Raudoni plaukai,
sutinkanczei suszneko; ir jis
pinigus visu krasztu iszmainome J ngal kursą.
kyte.
jau aszaru daugiau nebeiszte- viena puse veido nudegusi, abudu
davė taji varda. Potam jio kas atydave jam be gineziu
Pinigup j ri mana ant pre cento ir iszdoedame ant pareikalavimo,
pradėjo dainuot.
Mes
da
žali,
—
neisznokia,
gražeje
Magul-Mageri.
paeina
isz
Raseinių
pav.
Kukuliszkiu
ketu, nes visos iszseke. Ant
paėmė balalaika ir uždainavo
Szipkortes paidui dame ant ger’ausiu Gaj laivių visu Linijų in ir isz
— Asz vargingas kerib paIr
per
daug
Dievui
insiszokia,
Tada isz džiaugsmo, Aszikveido tokia baisi skausmo žy sodžiaus jie pats ar kas kitas praszau
Krajaus už pigiause preke.
— “Mieste Halape asz ge
kelevingas, ir žodžei mano
(gj oj)
Tai nieko gero nesitikekime, me, jogiai in ja bežiūrint pats duot žine ant ad reso:
Paszportus del keLaujencziu in Kiaju pastorojame nereikalaudami
riau miserka vina, bet Dievas Keribas tarė jam;
jokiu poperas.
vargingi, bet galingas Szv. man davė sparnus ir asz atlė — Paklausik, Kurszud-be- Tik nog Dievo, Dvasios mels sau netiki, kad ja matai dar
M. Lukaitis
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperassu
10446 Florence avė. So Deering Ill
kai, asz ta' e suramysiu. Sesuo
Jurgis padėjo man nulipti no kiau sziezion in tris dienas.”
kime.
paliudyimu Konsulio.
vaikszcziojanczia. Vaikszczioja
stacziu skalu. Nors asz ir var
Brolis Kurszud-beko žmo mano ne blogesne tavo pirmu Kudykeis esame, nieko neisz- aplink darožka ir rankas lau
Atj< szkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
Mane dede Petras Kibirksztis paei
- : Del \ygados Tautiecziu laikome atidaryta :—
gingas ir vargingi mano žodžei gus mažo proto, iszsitrauke tines myletines; asz turtingas,
manonie,
žo. Macziau, kad isz tu kentė na isz Vilniaus gub Traku pav. Mer
ji turės ne mažiau sidabro ir
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėlioję nuo 10 iki 12 ad.
pažink'mane, motin, savo pa- durtuvą ir suriko.
Ka
tik
užmanome,
neprotingai
aukso: ir teip imk tu ja sau už
jimo sueziauptu lupu sunku kines volos daszaliu kaimo MariatnUžpraszome atlankiti mumis’ asabiszkai ar per luiszka ir persitikrinti
kelevinga. Po to motina jo už — Tu meluoji! Kaip gali moterį, ir busite teip laimingi
darome;
jog pas mus visus minėtus, reil aks greioiausei, teis.ngiansei, ir
bus žodis iszgauti, tecziaus koniu para. 2“' me u kaip amerike bu
raudojo ir klausė jo:
ma isz Halapo atvažiuot szi kaip ir asz su savo brange Isz to ne buna jokios naudos, nesužinojęs priežasties, nega na ten kur Baltimore tegul atsiszau
pigiausei galite atlikti.
-— Kaip tave vadina.
Magui Mageri.
ezion in tris dienas.
Viską szuo nunesza ant uode lėjau pro ja praeiti. Tatai isz- ke ant adres ;
Kaz, Kibirksztis
gos.
— Radysz (t. y. prastas) at — Už ka-gi tu mane nori Versta isz rusiszko J.S. Gus
drises užklausiau: Kas pasida
W.RYNKLVvVlOZlUto
Nanty Gio Pa.
tainis.
sake jis. Viena siki sakyk, ki užmuszt? tarė Aszikas. Daini
Gal kas ir pasakojo,
...NOTARIUSZAS...
rė?
APSAUGOJA NAMUS IB NAMINIUS EAKANDUS NOG IGNUS.
ta siki klausik, Radysz, pasa ninkai ipacz isz visu keturiu
“Tas Taradaika kvailys”,
Pakele akis, pažvelgė in ma Mano brolei Jonas ir Antanas Do
Didžiause Lietuviszka Agentūra. Kali toras-Bankinis
kė jije: savo kalboms sudras krasztu renkasi in viena vieta,
Vienok kad manes klausytu,
galas
ir Bardaviste Szipkorezin ant Visokiu Linijų.
ne ir vėl atsivėrė aszaru szalti- meikai paeina isz Suvalkų gub ,Wlair
asz
nuo
jus
nieko
nereika

Tai daugiau gero padarytu;
kei szirdi mano ant szmoteliu.
->
MHKV CITY, PA
niai, kurie iszrode jau visai, dislawowo miesto, metai adgai gyve 3 23-2.35 V . CEMf E EL.
Apsigauti nesiduotu,
J ardueda bzij kurtes ant visokiu drucziausir
Pereita nakti sapne macziau, lauju, tikekite manim ar neti
no Scranton. Pa. Girdėjau kad vie
Sudžia:— Kas tau pagelbė
iszseke o krutinę vos-vos iszde
ir geriausiu 1 aivų. Siuncze I iningui imiesi,
nas iszvaževo in Chicaga o kitas liko
kad ant mano galvos plaukai kėkite.
Pakajuje gyvuotu,
• ales Svieto ereieziause ir pigiause. Via iv
jo vogti?
javo:
• uric j-t-i u us siuntė apie tai gerai žino.
ten
Pennsyl
vanijoi
praszau
atsi

—
Tegul
pradeda,
sake
jau

pabalo. Sztai jau asz septini
Pinygu turėtu,
Vagis:— Muzika.
Iszduooa I'ostoviereue del tu ka nori taro
— Mat, tamistele... vakar szaukt ant adreso:
1 jetuvoje kam pavesti.
metai netekau regėjimo no navedys ir Aszik-Keribas vėl
Ir
linksmi
butu.
Sudžia:— Kaip tai?
nuveže koki poną VilkaviszW. Domeiko
Lei Craugysczlu pristatau pulkes Szarfis.
aszaru. Pasakyk tu man, ku uždainavo.
«
*
*
Vagis:— Visi iszbego isz
Worcester, Mass.
kin. Gavo už tai 3 rub. ir ten, 2 stone, st.
i tas, Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir 1.t,
rie turi jo baisa, kada mano
— “Rikmetini laika perlei namu ant ulyczios klausyti
Ar žinote vyruezei kad asz ant vietos, viską pralakė. Grįž
r i lokiu nore reikalu kas-link Stipkorcaiū,
sūnūs pareis. Ir dukart su asza dau asz Arzinjanko ligumo, vi praeinanezios muzikos, o asz
galeeze,
damas namo, toliai lupo musze Mano draugas Kazimieras RutriAVt »» «• • »>».'kit* |»>-dareoįpili
romis ji paantrino jom praszi- dudieni perleidau, mieste Ar- tada ramiai gaspadoriavau na Tai jums savo duszia inkvep
kauckas, nesenei buvo atkeleves in
’m siteteisinr aaibakvn a.
kumule, koliai ta krito ant
muose.
ma.
Portage, I’a. o dabar girdėjau gyve
serume: priesz nusileidimą
ežia,
daikto. 30 rub. buvom užmo
— Per niek jis vadinosi sa saules, buvau mieste Karšė, ir
Kad amerikonu bud u paimtu kėję, bet dabar ir už 50 rub. na Shenandori, jis pats ar kas kitas
praszau duot žine ant adreso;
ve jos eunumi, bet ji netikėjo. vakarinėm laike Tiflize. Alla- 20 Metu Senas Laikrasztis
mėte.
nebūtume atidavė: tokia gera
Jos Lukazevicz
Ir praėjus kiek laiko, jis pra- kas davė man sparnus ir asz
O lietuviszkus papratimus buvo kumelaite!—Paskiri, pri- Box 154
Portage Pa.
atlėkiau sziezion. duok Dieve,
ezo.
pamestumete.
siriszes prie briezko dorožka,
— Pavelikie, motinėlė, pa kad asz bueziau auka balto
Mums reike tikybeje darb- dainuodams parvažiavo. Su Mano drauge, Julijona SutkeviIsze:na kas Petnyczia
cziene. 10 metu kaip amerike pir
imt balalaika ir eit: asz girdė arklio; jis bego greitai, kaip
szauti,
Chicago, III.
laužė dyselius, pleszkes sutrau miau gyveno Kaune ir tenai pasiliko
jau czion netoli yra veseilja, szokikas, ant virves, nuo kal
Nesiduot niekam už nosies ke. Kaip tik ižauszo, iszsiverže naszle, isz tenai nuvaževo in Lubavo,
Laikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu,
o isz tenai atvažiavo in Amerika, da
sesuo mane nuves. Asz dainuo no in pakalne isz pakalnes didelio formato, redaguojamas geriausiu
vedžioti,
isz manes kelias kapeikas i bar nežinan kur ji pati ar kas kitas
talpina rasztus germusiu raszlisiu ir grajisiu, ir viską, ka ant kalno Vieszpats musu redaktorių,
Dievo sveikatos praszyti,
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir likvėl smuklen (kareziamon) isz- praszau duot žine ant adreso: (to 15)
žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso
gausiu parnesziu sziezion ir davė Aszikui sparnus ir jis ale rausiu
Uždirbta centą czedyti.
Alena Wiszniauckiene
jo. — Isz ko dabar mes maitisi
pasvieczio, ypncz isz
didžiausio svieto
pasidalysiu su jumis.— Ne pa ke ant vestuvių Magul-Ma- miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,000
1205 De. Wolf st.
Mes czion nieko kito ne pa mes, kad musu maitintoja pra
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu
Des Moines, Iowa.
velysiu, atsake senuke, nuo to gere.”
teatraliszku,
bizniszku ir draugyszcziu.
darysime,
žudė? Kitos nėra už ka nusi
Tada Magul-Mageri, paži
laiko, kaip nėr mano, sunaus
■; “LIETUVOS" PRENUMERATA;Lietuvos jokios ne adgaivy pirkti. O ežia. Dievuliau, ma- Mano brolis Antanas Gedraitis 7
jo balalaika neiszeitinejo isz nus jo baisa, mete medus in
sime,
žycziai (vaikucziai) praszo val metai kaip amerike, paeina isz Kauno
Suvienytuose Vahtijuose į Metams $2.00.
viena szali, o kinžalą in kita
namu.
Sziaurines Amerikos
< Puse Metu $1.00 Ba su tuom
tik insiszoksime, gyt”gub. Raseinių pav. Szimkaicziu gmi
— “Tai teip tu dalaikei sa T, i * • ir
no, Paszulviu kaimo praszau atsi
— Bet jis pradėjo prisiegaAnt saves neszlove užtrauk
*
*
*
f Metams $2.50.
Kanadoj ir Mexike
{ Pu6c Metu 25
szaukt ant adreso:
(£Į oi)
vot, kad ne pagadys ne viena vo prisiega,” tarė tos drauge:
sime.
Kaz. Gedraitis
Važiuoju
ir
niekaip
negaliu
Striūna. O jeigu nors viena turbut szenčhen tu busi motere R ossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams $3.00.
Szendien ant to nustosiu,
Park Place Pa.
užrubežinese vieszpatystese l Puse ” $1 60.
Striūna nutruks, tarė Aszikas Kurszud-beko ?
Kitu kartu daugiau pasakisiu, atsikratyti tu baisiu inspudžiu!
Užsiraszyti
“
LIETUVA
”
galima
Vis
ta
nelaimingoji
mano
aky
— Jus nepažinote o asz pa
tai atsakysiu savo turtu.
Tai ir bus gana.
Mano pusbrolei Petras, Franciszkiekviename laike.
se stovi ir stovi... Ant ketverto kus ir Martinas Klimaviczei, paeina
Senuke apcziupinejo jojo žinau milima man baisa, atsa JŽ?’ Užsiraszant “LIETUVA*’ reike
Ponia tarnaitei:— Mare, eik varsto nuo musu miesto, žiuriu isz Kauno gub., Telsziu pav., Varekrepszi o dažinojus kad jis ke Magul-Mageri ir, paėmus drauge ir prenumerata siusti per
Paczta Money-Orderi arba pinigais
pripilditas pinigais atleido ji. žirklutes, jije prakirpo uždan- Registruotame laiszke ant iszleistojo ant geležkelio stacijos ir pa ir ta kumelele griovyje guli. nu para , jie pats ar kas kitas pra
Ir tas gyvulėlis, kurs per szau duot žine ant adreso: (to 15).
klausk, kada trūkis eina in
Nulidejus ji iki turtingo na gala. Kada-gi pažiurėjo, ir isz ranku.
Kaz. Konstantinavicz
Raszyk tuojaus, o gausi viena Vilnių.
keletą metu žmonėms tarnavo,
mo, kur uže veseile sesuo liko ties pažino savaji Aszik-Keri “LIETUVOS
308 Wharton st.
Philadelphia, Pa.
” numeri ant pažiūros
nekarta
gal
savo
spėkoms
varg
Mare
grižta
po
trijų
adynu.
ba,
tai
suriko
ir
puolė
jam
ant
si pas duris, paklausit kas bus.
dykai. Adresuojant sziteip:
— Ka teip ilgai veikei?— dienins staeziai maltinio penė
Ponia in tarna.—- Jonai, ir
Tam name gyveno Magul- kaklo ir abu puolė be jaus
jo... dabar gi nekaltai krito vėl girtas?
klausia ponia.
Mageri, ir ta nakti jije turėjo mu. Brolis Kurszud-beko puo
Tarnaite:— Ponia liepei žmogaus-žveries rankos ir guTarnas:— Kuom asz kaltas,
likti motere Kurszud-beko. le ant ju su kinžalu, noredams 3252 So. Halsted St.,
man
laukt,
kada
trukia
nueis,
Ii
griovyje
visu
apleistas.
kad
svecziai duoda tiek ant
Kurszud-bekas balevojo su nudurt abudu, bet KurszudChicago, 111.
Tat vėl galvoj juodos, ir alaus.
todėl ir laukiau.
giminėm ir prieteleis, o Ma- bekos sulaikė ji, tardamas:
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Groeeriai dabar pardavinėja'■'i j

KARO SYRM
Kiekvienas, kuris myli Syrjpa.

Karo (geresnes ruszes).^

Jis yra lyras

aug geresne skoni. Temyk ant ncdow
au geriaįpatinka tamsus Syrepas. taip1* ^Įį
Kare su mėlyna antspauda.

DWe,f9
KIr A & '
Blesrtines lfe S
J

Nuvykęs in New Yorka Lau
ras Knibis, galva užvertęs in
aukszta, lagamina neszinas ėjo
besižvalgydamas. Eidamas pa
juriu jis žiurėjo in auksztus
murus ir stebėjosi isz ju milžiniszko didumo.
Vejas pute szaltas ir krito
perszus lytaus laszai.
Vaizbininku vežimai isz vie
no in kita gala !pleszkejo be
perstojo taip, taip kad vos tik
praeiti buvo galima.
Menkas, su pamėlynavusio
mis nuo szalczio lupomis vai
kas pribėgo prie Lauro ir tarė:
— Gal reikia kur nuvesti
jus?
— O kur vestum?
— Eikime!
O kiek duosi, kad eisiu su
tavim ?
Vaikas suprato, kad juokėsi
isz jo, supyko ir nubėgo.
Pakrasztyje gatves stovėjo
medine deže su iszmetoms ir
szaszlavoms. Prie tos dėžės
priėjės, blogas didelis vyras,
inkiszes ranka pamaisze ir iszsitraukes banano žieve iszgrau
že viduri ir numėtė.
— Kodėl jus taip darot?
— Ka?
— Asz macziau.
— O ar tas užginta?
— Tur but ne, bet tas ka
nors reiszkia!?
— Noriu'vai g vt.
Lauras in kita pili vykda
mas turėjo insidejes pietus. Jis
iszeme isz kiszenes ir padavė
tam tat iszalkusiam gyvūnui.
— Acziu!
— Senei gyvenate sziczia?
— Jau keli metai.
— Gal jus galite mane nu
vest ant keturiosdeszimt antros
gatves — in geležkelio stoti?
— Galiu.
— Labai acziu!
Lauras ėjo greta su iszblyszkusiu vyru; to vyro balakono
kiszene buvo nuplyszusi ir pla
vėsavo nuo vėjo; o kiszene bu
vo pasiūta isz senos Amerikos
vėliavos; tai ženklas amerikiecziu puikybes. . . . Lauras ži
nojo, kad jis ėjo su tokiu žmo
gumi, kuris jin galėjo, kur nu
sivedes užsmaugti ir atimti pi
nigus, tacziaus jis nebijojo.
— Kur jus namai?
— Asz neturiu.
— Tai kur būnate?
— Jus matote kur....
Jiedu pasisuko in kita gat
ve, kuri buvo tiesi, kaip styga,
o skersai einanti tramvajei reismicziu, isz kur liejosi begali
nis aidas.
— Esate apsivedęs!?
Ne.
— Beveik
nerekalingas
daiktas apsivesti.
— Kodėl?
— Czia ir taip, man rodosi,
yra mylincziu vienuoliu.
— Taip. Gal mėgstate? Asz
galiu, nuvesti.
— O, ne!....
Nusibodo Laurui beeinant
ir jis isz tikrųjų mane, kad pa
teko in spąstus, tacziaus jis
pats save ramino ir retkar
cziais pažvelgė in savo drauga
skaitydamas apsireiszkimo žen
klus isz jo veido.
— Tolida?
— Ne; suvis netoli Launas
truputi atsipeikėjo ir užsznekino;
— Kaip sziczia žmones gy
vena ?
— Gyvenimas dalinasi in la
bai daug skyrių.
— Malonėkite gi apsakyti!
Jis nusiszluoste nosi in atplyszusia kiszene ir pradėjo
pasakoti:
— Turtingi gyvena labai
puikiai ir neapsakomai iszdykauja. Ju paczios insimyli in
szuni ir isz tos priežasties pa
simeta su vyru.
— Puiku klausyt!
Apsistojo Lauro vadas ant
keturiu gatvių grižkelio ir in
visas puses apsidairęs, tarė:
— Ar tik nepertoli nuėjo
me.
Jus žinote.
Vadas inkiszo savo juodus
pirsztus in susivėlusius plau
kus, pasikrapsztinejo ir pasa
kė:
— Turime paeiti atgal.
— Gerai.
Neilgai eje priėjo arczia,
kur tysojo keli desetkai gelžke

lio vėžiu ir ilgos eiles prekiniu
(tavoriniu) traukiniu.
— Tai mano namai.
— Kur gi?
— Miegu traukiniuose.
— Galite suszalt!
— O, ne. Asz dalaikau.
Ant valandėlės nutilo žiūrė
dami in garu kvėpuojanti lo
komotyvą. Paiszinas darbinin
kas su sziupeliu pyle in kros
ui anglius, o kitas kaip juodas
katinas žiurėjo per lango sky
le ir pradėjo traukti varpa.
— Gal malonetute pamatyt
mano buvaine?
— But labai malonu, bet....
Lauras prikando žodi ir pra
dėjo mąstyt apie tai, kad jau
jis galėjo but spąstuose....
Ant durnais surukusios New
Yorko padanges jau pradėjo
gaubties tamsumas.... Dideli
raudoni brukszniai nuo saule
leidos iki vidurio padanges
buvo nudrikę ir jie vis ėjo pal
szyn ir paszlyn.
— Eikim! Pergulesim ir
gana.
— Tai kur?
— In traukini.
— Taip szalta....
— Mes dalaikysim; ten ve
jas neužpuczia.
Lauras isztikruju jau nusi
minė, ir atsisukęs pažvelgė in
buri muru, kurie niūksojo, ir
storas debesinis kalnynas.
— Taip ne gali būti!
— Kas?
— Asz ne galiu gulėt lauke.
— Kur dingt?
Traukinio varpas skambėjo
kas-žin kur toli, o jiedu tylė
jo ir klausėsi. Ant galo Lauro
draugas prabilo:
— Jus pinigu turite?
— Taip.
— Tai gerai: asz jus galiu
nuvesti.
— Labai acziu!
Einant atgal draugas tylėjo
ir maste apie kažika. Ant ga
lo balsiai suszvilpe, tarsi norė
damas ka priszaukti ir tarė:
— Kodėl nenorėjote traukinyj miegot?
— Labai bijau szalczio.
— O, ne, jus bijote manes,
bet asz ne tokis.
— Klaidingai manote— ne
bijojau.
— Na, tai grižkim!
Jiedu sugrižo atgal ir inlipe in traukini susigraibė ten
esanczias popieras ir ant ju
susiglaudė sugulė. Nors glau
dėsi prie vienas kito arti, tacziaus jiems buvo szalta ir vir
pėjo dantie kalindami ir Lie
tuvoje pavasaryj guzutes.
— Sakei, kad bus gerai!
— O ka?
— Asz taip ne noriu!
— Gal užmigsim.
— Niekados.
Tuom tarpu priėjo gelžkelio darbininkas ir uždare trau
kinio duris.... LTž valandos
lokomotyvas atsimusze in trau
kiniu eiles gala smarkiai su
krėtė ir pradėjo važiuoti.
— Kas dabar bus?
— Asz nežinau....
— Tai tavo gyvenimas!
— Asz žinau, kad, kad ne
gerai, bet kur reikia dingt?
— Asz niekados taip neapeipraszcziau: man daug geriau
lovoje gulėt.
Traukinys pleszkejo smar
kiai ir retkarcziais staugė, duo
damas pasarga, kad ant kelio
nebutu. Lauras sėdėjo apimtas
baimes ir jis dabar tikrai at
jautė amerikos, laisve.... Be
mąstydamas nejautė, ar jo
draugas yra ar jis isznyko, to
del griebe su ranka ir užcziuo
peš jo peti prabilo:
— Kaip nakvodavote kitas
naktis ?
— Taip pat.
— Kaip szianakt!?
— Kita syk ant gatves kam
po staczias.
— Ar jums gerai?
— Kitaip negalima.
— Jus neesate žmogus!?
— Kas per klausimas!
— Ir vėl.
Traukinys atsistojo ir jie
girdėjo, kad lokomotyvas nupleszkejo tolyn. Lauras kietai
atsiduso ir užklausė;
— Kokioje vietoje dabar
esame ?
— Asz nežinau....
— Taip geriausia.
Pradėjo sienos balt, tai žen
klas, kad diena auszo.
Vėl lokomotyvas sutrenkė

— Kaip-gi tai žmones pyk
stasi, nesutinka ir net peszasi!
nagi ir mudu pameginkiva
bent karta.
Kitas sake:
— Asz visai nežinau, isz ko
galima pradėti barnis?
— Pirmiasis sako:
— Sztai asz pastatysiu tarp
mudviejų dubeni (bliuda) ir
pasakysiu: “jis mano.’’. O tu
pasakyk. “Ne tavo, bet ma
no.” Isz to prasidės ginczas, o
isz ginczo iszeis ir barnis.
Sutarė pastate dubeni ir pir
masis sako:
— Dubuo mano.
Antrasis užgynė.
— O asz sakau: dubuo ma
no.
Pirmasis vėl atkirto:
— Ne tavo, bet mano.
Tuokart antrasis atsake:
— Na jeigu tavo, tąi ir im
kis jin sau!
Taip ir negalėjo juodu susi
pykti.

ILGA KELIONE VEŽIMU.
Povilas A. Sorg, ketina iszvažiuoti su vežimu, ketvertą
arklu isz New York in San Francisco 3000 miliu tolumo. Ke
lionėje sunaudos in 75 arklius.

ir vėl pradėjo aszis girgždėti.
— Vėl vesz!?
— Tur but....
— Kokis galas buna isz to
kiu važinėjimu?
— Visaip: kita syk veltui
nuveža in kita miestą o buna
ir taip, kad radę suaresztuoja
ir maitina kalėjime kėlės die
nas.
— Jums tas patinka!?
— Žinoma.
— Bet asz bijau.
— Ir ko gi ?
— Žinai kad asz važiavau in
kita miestą ir patekau su ju
mis.
— Tas nieko. Pažink New
Yorko beturcziu gyvenimą.
— Geriau, kad sziltai lovo
je miegodamas apie ji bucziau
sapnavęs, negu taip dabar var
gti-- Ar jus nemėginote gy
venti kitaip?
— Taip; asz mėginau.
— Pasakokite.
— Viena syki buvau labai
peralkes ir negalėjau nieką
apipleszti, kad atimt pinigus
virtau per stiklini langa in vai
gomu daiktu krautuve ir nervirtes valgiau ten esanti blyną
kepta su obuoliais.
Nutilo.
— Kaip buvo toliaus?
— Atėjo policistas, suaresztavo ir uždare in kalėjimą il
gai laike: ant galo ateje ap
žiurėjo gydytojai ir iszrade
kad esu kvailas atidavė in subludusiu narna.
— Toliau!
— Asz pabėgau.
Traukinys sustojo, atidarė
duris ir pradėjo mesti dideles
su prekiniais medines dežos.
Lauras su savo draugu iszszoko ir leidosi bėgti, tacziaus
jiems nenusiseke pavijo gelžke
lio sznipai, ir suareszfave nu
gabeno in tamsius, augsztus
kalėjimo murus.
— Tai tavo namai!?
— Tas nevisai prasta. Val
gyt gausime.
— Baisiu!
Nuvargę nutilo ir besededa
mi abudu užsnūdo.

Del muso vaiku.
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Saule ir vejas.
Susiginczijo karta saule su
szaltu veju: katras jųdviejų
galingesnis.
Ilgai ginczijosi, bet kits kito perkalbėt ne
galėjo. Sztai žiuri — keliu jo
ja žmogus,— ir susitarė juodu
iszbandyt savo jėgas ant žmo
gaus kailio.
— Žiūrėk, — sako vejas,—
kai užpulsiu szita žmogų, tuoj
nuplesziu nuo jo visus drabu
žius.
Ir eme pusti kiek tik galeda
mas. Kuo daugiau vejas pute
tuo szilcziau apsidengdavo
žmogus: nors purijo ant vėjo,
bet jojo sau tolyn. Vejas su
pyko, apipylė žmogų lietum
ir sniegu, o žmogus dar szil
cziau apsisupdavo. Czia vejas
jau mato, kati žmogaus neinveiksias. Tuo tarpu szvystelejo ir saule: iszplauke isz-po
debesiu, apdžiovino bei suszilde žeme ir žmogų.
Nudžiugo žmogus, meiliai
nusiszypsojo, kaip ir padėko
damas saulei, nusimetė -kaili
nius ir pasėdo juos po savim.
— Matai,— pasakė tuokart
saule pikcziurnai vėjui,— ge
rumu daugiau galima padary
ti negu piktumu.

Santaikos mylėtojai.
Du broliu gyveno vienoj
trioboj ir niekad tarp jųdviejų
Ne buvo jokiu kivircziu. Kar
ta vienas sako antram:

KREIPKITĖS KIEKVIENAME ATSITIKIME

SU UZSITIKĖJIMB, 0 APTURĖSITE UŽGA

NĖDINANTI ATSAKYMA DOVANAI !
Delko kentėjimuose tylite 1
Tūkstančiai Tautiečių apturėjo
ATSAKYK ANT UŽKLAUSIMU. sveikąta ir savo jogas, nes Jie
norei ir su užsitikejimu man
Ar yra kokia liga Jųsų genkartej?... atsidavė. Dėlto tikėkite manim !
Kaip senei sergate?................................ Atsilankykite skubei, arba raKiek turit metų ?.............................. ... fiykiteLiet aviškai,reikalaudami
Ar patiko kada norints kokia nelaimė? patarimo Jųsų kentėjimuose,
kol dar nėra per vėlų. Jųsų
Į Ar stovis ligos eina blogyn?...............
I Ar jaučiate save nuvargintu?............. slaptybe, bus mano slaptybę,
| Ar skubei nusigąstai?........................... nes noriu vien tik Jums pagal
I Ar skauda galvą ir kurioje vietoje?. . ba suteikti, per tai kreipkitos
I Ar turit kraujo užplaukyiua galvojo prie manęs kiekviename reika
1
ir kaip tankei?................................ le dar šiądien, o aš suteiksiu
| Ar jaučiate kokį užimą ausise?......... atsakymu naudinga Dovanai 1
I Ar akis no skauda ?..............................
I Ar rodosi prieš akis margumai?........
g Iškirpkite Šį Lapą
I Ar liežuvis yra baltumais apdengtas?
I Ar tankei turite spjaudyti?.................
Gerbiamas Daktare,
j Ar spjaunate su kraujais ir kaip tanCollins N. Y. Medical In
]
kei?...................................................
stituto, 140W.34th St. N.Y.
J Ar gerklė uždegta ir sutinus?.............
j Ar atjaučiate kutęninimą gerldėje?..
Siunčiu Tamstai atsakymu,
I Ar viduriai reguliariškai čystinasi?..
ant užklausymų ir meldžiu
I Ar malimas vidurių yra atsakantis?..
teisingai ir skubei man pra-'
R Ar atjaučiate sunkumą po valgiui?..
nešti, kas yra su mano svei-(
EM 2\r nupuolate sverime?........................
kata? Ar Tamsta galite mabM Ar turėjot kada karštligę ?.................
ne išgydyti, ar gal liga mano
Ml Ar turėjot kada veneriška (lytišką) I yra jau ne išgydoma? Meld
žiu Tamstos prisiųsti man
ligą?..................................
Sgl Aprašykit apie ją?................................
Dovanai, nusprendymąapie
(i- ii Ar turite išbėrimus ant kūno?...........
kentėjimus mano.
H Kuriose vietose?....................................
Vardas ir pavardė,...............
M Ar kankina užkietėjimai vidurių? ...
Ar linkęs prie skubaus persišaldymo?
Adresas.
Ąr turite plaučių ligą?..................
ra Ar kosite ir kada?................................
ra Ar atjaučiate smarkų skausmą krutyB•
nū.i- ? ..
....................................
ĮH Kurioje vietoje?....................................
Ba Ar jaučiate kryžiuje skaudėjimą?...
BĮ Ar skauda šonuose?...............................
SS Kokis yra skaudėjimas?.......................
Egg Ar rankos, kojos ir įiitos dalys kūno

IŠKIRPK ŠI LAPĄ TEIPGI, IR

Dr. E. C COLLINS.
įsteigėjas didžiausio Amerikoje Insti
tuto The Collins New York Medical
Institute.

KNYGA TA APSAUGOJE

Ar atjaučiate kada šaltį?.....................
SVEIKATĄ.
ra Ar jaučiate viduriniame organizme
83
skausmus?.......................................
Yra tai didžiausia knyga, kokia kada
Kurioje vietoje?....................................
gjg Ar turite norą valgyti (apetitą)........
norints likos išleista. Yra drukuota Lie
ra Ar valgot reguliariškai?.....................
tuviškoje kalboje ir paaiškina Jums,
■H Ar valgot daug mėsos?.........................
kokių būdų sveikąta užlaikyti, o ištikus
ra A r gerete daug arbatos ir kavos?.......
ligai, kaip sveikąta skubiau atgauti.
Ar vartojate daug svaiginančių
Skaitykit knygas ir kitų daktarų, o
SH
gerymų?............................................
gS Ar rūkote ir kaip tankei?....................
pątys suprasite skirtumą.
SĮĮ Ar daug miegate?..................................
Prisiųskite 10 c. markėmis apmokė
ra Ar atmintis bloga?................................
jimui pasiuntymo lėšų, o apturėsite tą
Ar kankinot save jaunystes klaidin
gumais?....................................
knygą Dovanai 1
■ Ar jaučiate skausmus lytiškose dalise?
bS Ar turite baltus tekėjimus f.........
Skubinkit dėlto pasiteirauti apie savo sveikatą, kreipdamiesi ypatiškai,
Ar turite gumbo ligą?...................... .'.
Nuo kokios ligos?.................................. ar per laišką prie Dro S. E. Hyndman, Viriausio Medikališko Direktoriaus,

rnl L1M5
B

MEDICAL
INSTITUTE.

140 W. 34th Street - New York City,
Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nuo 10 v. ryte, iki 5 v. po pietų. Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10 v. ryte,
iki 1 v. pietų. Utarninkais ir petnyčiomis nuo 7 iki 8 v. vakare.

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT:
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas mano,
aš pagelbėsiu! nes esu senas daktaras, pažįstu ligas ir žinau kokie vaistai ge
riau pagelbsti VYRAMS III MOTERIMS; todėl, kad aš daug sergant iu perleid/iu ir
turiu didelį pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas New Yorko daktaras. Aš <mi pa
siryžęs sergančius gydyti Ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras daktaras gali pa
sekmingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačiiį gydyniij paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:
Tegul bus pagarbintas, Jėzus
Malonus Dr. HartGuod. Dr. IlartKristus!
manas!
manai:
Esu
labai
dėkin

Su džiaugsmu priŠirdingai dėkavoju Dr. Hartgas
už
geras
gy

siunčiu savo paveik
manui už Išgydymg ligos skaudė
duoles, kurios man
slą ir didelį dėkingu
jimo po krutinę, sunkaus kvėpa
pagelbėjo nuo už
mą už ■’•d} m ąmavimo, širdies ligos, nes nors kiti
sikrečiamos ligos,
no vydui. ' ’os, iš<
neįstengė išgydyti, o Najorko Šar
nes vos penkiolika
latanų Institutas tik sunkiai už
bėrimo kūno,
”/q
dirbtus mano pinigus viljo; bet
dienų pavartojau
kraujo, sutinimo
Dr. Hartmanns, kad išgydė, tad jam Ir dėkin
ir jau jaučiuosi ge
skaudėjimo blauzdose. Dar kartą
gas; tai prisiunčia paveiksią, kad į laikraštį parai. Labai dėkin
sakau, nemažai esu dėkingas už
talpyti. ANT. JUŠKEL1S, F. O. x>x 2,
gas už gerą daktaravimą.
DU BOIS, Pa. D. POPOVIČE, Model Farm, Pa- sveikatą. Jos. Turkevičo, G95 Sher
idan Road Canal, Wilmette, LL
schall, Philadelphia, Pa.

Čia viršuj kalba žmonės, kuriems aš pagelbėjau, taip ir Tau skaitytojau galiu

padaryti kaip ir kitiems.
EROEKIS nuo Now Yorko didžiausio humbuko,,Instituto”, kuris garsina mirusi daktarą su rabino „jermulka" ant
.tvos, kaipo gyva daklara ir buk gydąs ligonius. Tas židelis jau šeši motai kaip numiręs ir todėl negali sorgancitį gy y
i numirėlį reklamuoja, buk j is parašęs knygelę ,, Vadovą į ligą” (žinoma, ir į kišenių), tai ir neteisybė.
a a.nyge e i. ne
la daug vėliaus po smorlios ano rabino, kuri apart iš kitų, paskutinė dalis išvogta, porspaudinta is kunigo Geručio knygos
Sveikata”. Kas vagia, tas ir meluoja; tai melagiams negalima tikėti!
Kad sergi, tai aš esu daktaras, ir vietoje kur kitur, kreipkis prie manęs, aš duosiu vaistus nuo bile ligos ir
uiiiiokinimiis kaip vartoti aut sveikatos. Ateik ar parašyk pas mane prigimtoj kalboj.

RAŠANT ADRESUOK MAN:

DR.'F. HARTMANN, 231 =“•
CFISO VALANDOS: kasdien nuo 11 Iki 5 po piet.

Sveczias:— Ar ponas na
mie!
Tarnas:— Ne.
Sveczias, pamatęs kojas po
no už duru:— Pasakyk ponui,
tegul kita syki pasiima ir ko
jas su savim.

Namine Mokykla.
GrzniatlkS angliszkos kalbos moka
ntis be mokintojo (apdaryta) $1

— Žiūrėk, kokius ta pana
turi gražius dantis.
Antras: — Tas man labai
patinka.
— Kaip tai, ar tamista esi
jos vyras?
— Ne, neesu jos vyras, ale
esu dentistas ir jai naujus dan
tis indejau.

Valku Draugas arba kaip mokintis
skaityti irraszyti be mokintoja 15c.
Naujas Budas mokintis rokundu,
be mokytojo
10c.
Aritmetika mokininmusi rokundu, su
paveikslais (apdaryta)
35o.
Pinigus siuskit per money-order, adresas
P. MIKOLAINIS, BoiB2. New York, N. Y

Introligatorne.-^

Nodeliomls 10 iki 1 p. p.

newyorkc>ty.n.y.

Vakarais Panedėlyj ir Pčtnyčįoj nuo < iki 8.

Ne lank, kol visas systemas bus apimtas Lygai—lyg visa
nerviszkass ystemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygo
kurie buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme priebzingi priesz pjovimo ir kitokiu pavojingu budu gydimo.
Kožas ligonis
privalo būti gydomas kanoatsargsausia ir ant visados. Mes neduodame fal
szivu ar pavojingu gyduolių, nei neprižadam iszgidint ligoni in pora dienu
idant patraukti ka aaugiause ligonu. Bet gvarantinu visiszkai nepavojingai
ir ant visados iszgidint in trumpiause laika, jagu ta galima nudaryti, be pali
kimo jokiu blogu daliku sjsteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:
“Varicocele” gidau in 15 d. “Hydrocele” in 24 adynas, “Paslaptingas Ligas” in 3
be operacijos.
lyg 5 dienas.
‘ ‘Szaszius” ir skaudulus sku “Dingusia Pajėga” vyru
tos iszgidau greitai ir ant iszugidam 14 dienu.
“Užtrucintas Kraujas” n 30
vssados “Silpnus Vyrus” ju kuna dienu-be raudojimo meirku
sugražinu m nonnaliszka riuszo ar potūsu.
“Eczema” ir kitas panaszas padėjimą in krumpa laika.
ligas iszgidau labai trnmpam ‘ Rumatiszma” visoki iszgi “Stryktnra” be peilo ir
skaudėjimo.
į
laike. dau labai greitai.
OF1SOS AD1NOS: Fog 9 ryte lyg 9 ad. \akare.
Fedeliomis nog9 ryte lyg_4 po pie
Gvveniu Pittsburge nog 15 metu toj jaczioj vietoj. Kaltame 1 trkiszkai.,Lusitzkaji
Vokiszkai.

DR. LORENZ, Ož^renn Avė,

Pittsburg Pa

50,000 KNYGŲ

APDIBBTOVE KNYGŲ.

DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Aysidirba senos maldaknyges, istorines,
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagis, Draugas,
Tėvynė irttPrisiunsdami knygas apmokekyte pacrto
ekspreso kasztus.
Adresas:
Lithuanian Bindery.
514 W. Spruce. Mahanoy Cityr Pa/

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertea
knygelė. Ta knygele pasakie aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų,. inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte
rramosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles,
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos
vertingos knigelės. Ta knykele ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas
užmokant.ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygele.

KARŪNAVOJIMAS ARALAUS JURGIO.
Anglijos karalus Jurgis V bus karunavotas Janiaus 22.
Visas sklypas rengėsi taja diena apvaikszcziot iszkilmingai.
Svecziu tikisi turėt in du milionus.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles še odena.
DR. JOS. LISTER & CO., L.700 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, Ill.
Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygelė.
Vardas ir pravardė

Pačta.........................

Statas.................................................................................................

SIUTAI IR OVERKOTAI
ANT RUDENS IR ŽIEMOS.

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

W. RYNKEWICZIUS
233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines.
— Seredoje pripuola diena
užgimimo Wasliingtono pirmu
tinio prezidento Suvienituju
Steitu.
— Lehigh Valles kasiklos
sustojo dirbti praejta petnynyczia. Kada pradės dirbti tai
ne žinia. Redingo ir sustojo
nes pradėjo panedeli.
— Atejnanczia subata suejs
jau du metai kaip a. a. D. T.
Boczkauskas silsisi po žemele.
Taja tai diena atsibus želamiszes už duszia mirusio ižduotojaus. Szeimyna užpraszo visu
pažinstamu atsilankyti in baž
nytėlė.
— Sniegas. Rogių kėlės bus
puikus.
— Ana diena tris mergaites
apvogė narna Onos Sublinskie
nes pirmam vorde. Ant gilukio likos užtiktos ir paduotos
in rankas dėdės.
— Juozas Tružaitis likos
aresztavotu už padėjimą me
džio ant sztangu Pennsylvanijos geležinkelio arti New Bos
tono.
— Lietuviszku veseiliu szi
met suvisai mažai. Ne žinia
kas do priežastis. O gal musu
lietuviszka jaunumene lauke
nužeminimo prekes kaip tai
daro nekatalikiszkos tautos.

Žiniu visiems Lietuviams.

Didelis Balius!

Parsiduoda barber shop, sū
trys dideleis puikeis zerkolais.
50 coliu ilgio, dvi kamodos ir
dvi kreses, ir visokiu mažu
daigtu, biznis puikus daromas,
szapa lietuviszkmi salunia,
1 arsiduos už maža preke, isz
priežasties locnynikas važuoja
in lietuva. Kas norėtu pirkt
tegnl atsiszauke ant adreso:
(91 qo-mB[)
T. Lozo
Box 15
Witherbee, N. Y,

Kuri iszkele draugystes Szv.
Jurg’O Kareiviu isz Girard
ville, l’a. kuris atsibus Utar
ninke 21 Vasario ant Union
sales, ant kampo 2-tros ir Og
den ulycziu. Orkestrą isz Pa
ryžiaus grajins 1 lietuviszkus
szokius. Draugyste užpraszo
visus pribūti ne tik isz Girardvilles bet ir isz aplinkiniu
miestu. Inžanga tiktai 250.
(to 15).

Didelis Balius.

Teatras—Teatras-

Parengė dideli balių L. S.
S. A. 117 kuopa, (E. Pitts
burg, Pa.) 21 diena Vasario
1911 m. lenkiszkoi svetainei
“Sokolu” 921 Talbott st. Bra
ddock, Pa. prasidės 7-ta vai.
vakare ir trauksis lig vėlybai
nakezei, prie to dar bus iszlaimetas §5.00 vertes keiksas
(Tartas.) Inžanga vyrams 25
centai.
Užpraszom visus lietuvius
ir lietuvaites ant to puikaus
pasilinksminimo:
Komitetas

Namai ant keturiu fatniliju
ant viso loto po no. 604 - 606
West Center ulyczios. Dasižinokyte ant adreso:
(p J')
Thomas Haughney
12 E. Mah. St.
Mahanoy City, Pa.

Balius

Teatrali.-zka Kuopa isz Mt.
Carmel losz puiku 5 aktu dra
ma po vardu “Blinda” arba
“Žemaicziu
Razbaininkas”.
Teatras atsibus Mahanoy City,
Pa. Utarninke 21 d. Vasario
ant Kajerio Opera Sales. Pra
sidės 8 ad. vakare.
Terp aktu bus juokai, dai
nos, muzike, akrobatai ir aut
virves vaikszeziojimas.
Ateikyte visi o visi o nesigailesyte. Ateikyte ne tik isz
Mahanojaus bet ir isz visu ap
linkiniu miestu ir miesteliu.
Inžanga 750. 500. 350. ir 150
In Baksa §1.00
Tikietus galima ir dabar
priesz laika nusipirkti Lietuviszkoje Aptiekoje.

Sziomis dienomis aplaikiau
agentūra Russian American
linijos. Laivai iszeina, isz New
Yorko tiesiog in Libava ir adgalios. Kelione smagi, laivai
nauji ir greiti, ypatingai gera
kelione del Lietuviu nes nereikalaujatrankytis per Prusus ar
ba kitas svetimas szalis bet tie
sog isz Tėvynės sėsk ant -laivo
ir marsz in Amerika. Ant lai
vu yra geras prižiūrėjimas.
Katrie važiavo ant szitos lini
jos apie tai gerai žino. Ant lai
vu kalbama Lietuviszkai, Len
kiszkai ir Ruskai. Todėl užkviecziu visus Lietuvius kurie
nori važiuoti in Lietuva arba
atsiunsti savo gymines ar pažinstamus, tai ateikyte pas ma
ne o asz jumis teisingai patainausiu arba atsiszaukyte per
laiszka o aplaikysite teisingas
prekes Su guodone (g[ oy)
Asz Mare Szvilpiene pajieszkau
Viktoras Lapinskas
savo vyro kuris nog manes pabėgo
601 Mahanoy st.
12 d. Sausio, palikdamas manedideMahanoy City Pa. lam varge ir rnpestije. Jaigu kas ži

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.
SHENANDOAH, PA.

PUSE PREKES PARDAVIMAS.

Ant Pardavimo.

Parengė dideli Imliu diaugyste L. 1’. Klobas isz Union
City, C'omi. Lendeu Park, szv.
Jurgio dr-tes sab-je, 25 d. Va
sario (Feb.) 1911 m. prasidės
7:30 vai, vakare ir trauksis lig
vėlybai nakcze, muzikantai
bus net isz Waterburio, kurie
resz puikus lietuviszkus szo
kius.
Inžanga visiems 15 centu.
Užpiaszo visus lietuvius ir
lietuvaites aut to puikaus pasiliksminimo:
Komitetas.

Balius—Balius!
Lietuviszka parapija isz
Coal Dale, Pa. iszkele dideli
balių kokio da niekad nebuvo
Atsibus 25 d. Vasario antToilers Defense sales. Muzikantai
bus isz Karaliaucziaus rež net
žeme drebes. Pribukite visi o
visi ne tik isz Coal Dale nes ir
isz visu aplinkiniu miestu o
turėsi linksma laika.
Prasidės 10 ad. priesz piet
ii- trauksis lyg 12 ad. nakcze.
Merginoms ir moterims inžanga dykai.
Inžanga 500.
(to 15).

Ant pardavimo.

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

KurLietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama
ir susiraszoma.

A. J. Keydoszius

-AGENTASDayton, O.
Geras mėsinis biznis. Se 202 Troy St.
nas Ceikiu ir groser sztoras.
Puikus popierių ir knygų szto
ras. Gerai užmokama duonkep
tuve. Teipgi daugybe namu ir
lotu ant pardavimo už neperbrangia preke.
(tpru y
Parduoda Szipkortes ant visiu
Wm. Shugg.
Geriausiu Linijų in ir isz Lietuvos
246 E. Broad st. Tamaqua Pa. ir kitu daliu Svieto.

Reikalaujame.

Kožnam mieste Lietuviszku
agentu del gavimo orderiu ant
moterių apredimu, teip-gi sztor
ninku ir pedloriu kurie norėtu
imti orderius ant moterių ap
redimu. Musu fabrike galima
gauti kanopigiause. Del agen
tu pristatome sempelius ir ki
tus reikalingus daigtus. Raszy
kite Lietuviszkai aut adreso:
J. F Richard (to 26.)
140 Maple St. Holyoke, Mass.

FR. LABANAUCKAS

Siunczia Piningus in visas dalis
greitai, teisingai ir pigiau negu kit
Agentai.
Mano agentūra yra po
priežiūra Ohijos Valstijos.
Teipgi užlaikau puiku Saluna kur
kiekvienas atras svetinga priėmimą.
fljora

NORKEVICZIAUS

BAl
u

|o

Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Landsford.

§ MERCHANTS BANKING TRUST CO.
...MAHANOY CITY, PA...

N(

Ka

fe

Po priežiūra Pennsylvanijos Valstijos Bankinio,
•Aft Departmento, Peržiuretas per Valstija du kartu ant
*4jfmeto. Pennsylvanijos Valstija turi sudeja piningus
^Tiūusu banke.
■
Pinigus skoliname ant pirmo morgiezio.
Procentą mokame ant sudėtu pinigu
Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai,'
Lenkiszkai, Slavokiszkai, Rusiszkai, Vokiszkai ir'
Angelskai.
.
Banko turtas iszneszaant700tukstacziu doleriu vertes, i
Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes'
mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke'

Isz
apserge

idant ui
riauti p

ežiu (Ii
kas sept

sylvanijc

h

šia seka
Berks, Bi
Delewan

Lehigh,
ampton,

Polter,
ming.

------ DIREKTOREI SZITO BANKO YRA:------D. M. GRAHAM.
MICHAEL GAVDLA.
W. RYNKIEWICZ.
JOHN HORNSBY.
ANT. DAN1SAVICZ.
THOS. F. FLANAGAN.
CHAS. F. KAIER.
W. J. MILES.
JOHN J. MEYER
LEON ECKERT.
CHA8. L ADAM.
DANIEL F. GUINAN.
CHAS. BURCHILL.

NO. 6.

Sveik
dy užtik

šia, buk

neros dž
isztirineji

Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kilu gėrimu. Ateikyte dabai
priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyt*

rytos žu:

buotos ir
katei. Bu

Dr. Koler, Lietuvis Gyditojas

S. Norkewicz

me tokiu

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, dipk.mavotas
Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo,
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktimis Trotimm
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
Savvaliszkas Ligas. .Jiojo specialiszkumas yra gydimas
Užsisenenjusias Ligas, Nervu. Rumatizma, Plauczii
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim*
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu,
Reikale raszykite ant adreso

408 West Mahanoy Ate.

rt.'l E A Šri Al CK AS
PIRMI i IMS LIE! l VISZKAS

GRABORIUS^

Gal ne -

te puikia:
po vardu
ne senei at

tikras apn

L

ko Franci]

motete pri

DR. KOLER
Laidoja kunns numirusiu. Pasamdo
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimą
Krausto daigtus ir 1.1. Viską atlieka
ka nogeriause ir puikiau^e. Su virsi
minėtais reikalais kreipkities pas jin o
busite visame užganėdintais.

M . Outer SI. M nhaiioy Cit)
Naujas

Lietuviszkas

638 Penn Ave.,
Adinos nog 9 iki 5 vakare.

ra, apleisd

Pittsburg, Pa.

lama. Kai

Nedeloj nog 9 iki 4 popiet.

trankėsi pi
kaip viena

Į

UNION NATIONAL BANKAS

tojo garsiu

:

jaja nede

MAHANOY CITY, PA.
T CAPITOL STOCK 1126,000.
SURPLUS ir PROFITS $300,000.

skiepe o t1

Potografistas

A. APONIKAS

(Russia^ American Mail Steamers)

gaitei ko;

Suv. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu.

galas nela

103 AV.Centre St. Mahanoy City. ;; Mokame antra procentą ant sudėtu piningu.

Ruski Pacztavi Laivai iszeina:
ESTORIA 11,
Vasario 1911
KIRSK 25,
BIRMA
11,
Kovo
”
LITU AN IA 25,
”
”

Puikiai ir pigiai padirbu Fotograpijus
pagal naujausia mada.
Isz mažu
Fotograpiju padariau dydelius ir
Tiesog in Libava, apleidžiant Rotterdama.
puikiai indedu in freimas.
Prekes Laivakorcziu (Szipkorcziu):
Teipgi indedu
In Roterdama.
In Liepoju.
$31.00 — IIL K basos — $o8.00 Fotograpijas in
$33.00 — III. Pagerinta — $40 .(X) Špilkas ir
$43.00 — II. Kliasa B — §50.00
K ompasus.
$50.00 — 11. Kliasa A — $60.00
...Isz Liepojaus in New Yorka...
Parduodu :L Kliasa
$62.50
visokius Reinius
•
II. Kliasa
$57.50
Špilkos, Kompasus ir t. t.
III. Kliasa
$43.50
Apart visko keliauninkai (emigrantai) Esmių pabaigęs mokslą didžiausiose
III.Kliasos moka$4.00 taksu paskirtu Fotograpiju Studijuose.
Amerikos valdžios.
Su virszminėtais reikalais krepkites
pas mane o busiteuž ganedini'visame
A. E. Johnson & Co.

Gen- Pass. Agent, 27 Broadway

B. RAGAŽINSKAS

New York, N. Y.

Fotografistas

M. Varzinskas
205 E. Center St. Mahanoy City
Puikei ir pige
nutraukė vise
kės fotografija
Padaro dideltn
fotografijas isi
mažių ir indedt
in reimus. In
deda foto^rafi
jas in špilkai
kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja j>oe’
karezius. Parduoda visokes reimas ir LL
Lietuvei su virsi-minėtais reikalais netur
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyvento)
ir pažinstama Varžinska kuris padaro vi»
ka kanogeriause a ir busite užganėdini
•i-A.m*'
T.ietnvpi n*c T.ietn*'

l 1 IKI
IX.I
I I 'I AN I >1

i

Nusipirkite sau keletą
Buteliu

. .Visokiu..
Muzikalszku

LIETUVISZAS

'I
7

No. 6.

Kataliogas Dykai

Parengė dideli balių dr. szv.
Jurgio K. isz Thompsonville,
Puikiu
Conn. 25 d. Vasario (Feb.)
Armonikų
1911 m. ant Franklin sales,
Pleasant st. balius prasidės 7
Drukavojimui Grcmatas Maszineliu
vai. vakare ir trauksis lig vė
Lietuviszku Knygų
lybai nakezei.
ir kitokiu Daiktu.
Inžanga 25 centai.
paežio
ženklą, o katalioga gausite
Užpraszo visus lietuvius ir
dovanai. Adresas:
lietuvaites konoskaitlingiausia
M. J. Damijonaitis
atsilankyt ant to puikaus pa
812 33-rd. SL, Dept 2. Chicago, I’ll,
no apie ji ir kur jis randasi tegul silinksminimo, smagei valan
maloningai duoda žinia ant adreso: dėlė laiko praleist, muzika
(to 15).
griesz puikius
lietuviszkus
RUSISZKAI--AMERIKONISZKA LINIJA
Mrs. Mary Szvilpa,
szokius.
Box 434
Duryea, Pa
Vienatine
persedimo tarp
Užpraszom visus Komitetas. Amerikos irbeLiepojai
tis| Itusijos|.

Uždyka per 50 dienu.

Užpraszom visas Moteris kurios geidže
pasilikt ‘Sveikos ir Drutns' pilnos gyvi bes
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvo jaun istoj e, pribūtu pas mane ir pamatitu ka
padarom del kitu Moterių kurios ir kentėjo
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk
be jokios abejone*.
Tokie dalikai yra per svarbus ant atydejimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisytc
geresne PRIŽUR A ir gydimo ne kaip gautu
mėte namie no savo daktaro.

Ant Pardavimo.

Urra visi ant Baliaus.

— Petras Jesaitis likos pa
ANT PARDAVIMO.
Brukuojama maszinele kas
žeistas Packer No. 4 kasikloNamas, sztebelis ir karve ir
norite gaut dovanai §1.00 ver
sia. Ranka likos nulaužta per
tes drukuojama maszinele del du lotai lauko labai geroi vie
puolimą 14 pėdu ilgio “kale
gromatu raszymo tai prisiuskit toj visai szale farmerio kelio
rio”. Likos'nugabentas in lidailem daigte, 4 mylios nog
savo pilna adresa ir už 2 cen
geležinkelio stotis, parsiduos
gonbuti.
tu marke o aplaikysite visa in pigiai, kas norėtu pirkt tegul
— Martinas ir Juozas Juo
atsiszauke ant adreso:
— Szendien atsibuvo žela- deszkai, prigulinti prie Liberty formacija. Adresavokyt.
Jos. Russell
A. Walencki,
miszes už numiruses gymines Bravoro, pirko nog Manduro
8 Waverley Pl.
Box
171
Puritan, Pa.
Bekerevicziu ir Miliaucku.
narna terp Poplar ir Cherry
N. Adams, Mass.
—Szi vakara ant Kajerio Ope- uli. Užmokėjo §15.000.
Parsiduoda Fanuos.
ra sales atsibus lietuviszkas.
Ant pardavimo.
Apie szita aplinkine randa
Bllltimore, M(L- t Atsis Saliunas su nedeline sit si ant pardavimo dideliu ir
teatras po vardu “Blinda” ar
kyrė
su szuom svietu Marijona
ba “Žemaicziu Razbaininkas”.
ting room, darantis gera bizni mažu farmu, po §400 ir §500
Prie szito teatro randasi suvir- Martinaicziute, 18 metu senu nedeliomis nes yra kotelis, rei už 50 akieriu, puse dirbamos,
szum 30 aktorių ir bus vienas mo, teipos-gi Jurgis Jurksza kalauji inneszt 4 ar 5 tuks. do su trobom, puikus sodas. Kas
isz geriausiu ir juokingiausiu apie 38 metu senumo, neženo- leriu skolos liks 5 tuks. asa- norėtu pirkti tegul rašo ant
teatru ka Mahanojuje da to tas, ne paliko jokiu skarbu li biszkai ar per laiszka atsi- adreso:
kio nebuvo. Eikyte visi o ne ne turėjo jokiu giminiu tai da szaųkit ant adreso:
(to 18.)
A. Devonas,
ir dabar guli pas grabori, da
sigailėsite. Tikietai parsiduos vienas senas lietuvis guli ne
Jos. Rickis
Kelleyburg, Pa.
nog 150 lig 750.
781 Clifford avė.
gyvas szpitolei. Lai buna jiem
Nemokėk dykai 810.00,
Rochester, N. Y.
— Ritoj ant 4-tos ad. popiet lengva szioi svetima žemele.
Apsigarsintoju. Jeigu apser
Szv. Juozupo bažnyczioje at
Dykai.
gate liga tai eikite pas savo
Tilden,
I
’
ll.
—
Darbai
po
sibus vestuves Andriaus LaKatalogas visokiu ziegoreliu miesto daktara.
kicko su Ellena Lukaszevicziu Nauju Metu visai sumažėjo.
visokiu auksiniu ir sidabriniu Jaigu turi dantų gėlimą: koi
—
Lietuviu
apie
12
familite isz Pittstono. Veseile atsibus
ju, isz tu mažai kas skaito laik daigtu, instrumentu revolve nes ant kojų, tai gausi po 50
salune pas Svartza ant E. Ma raszczius, 4 egz. “Saules”, pa
riu, karabinu ir visokiu kitu gyduole. Jaigu nepagelbetu
hanoy uliczios Vėliname viso reina 1 “Lietuvos”, 1 “Kelei
reikalingu daigtu. Raszykite bus sugražinti piningai. Teip
gero.
vio,” 1 “Dilgeles” 1 “Dark
tuojaus ant adreso.
(81 °l) gi iszsius placzes informacijas
— Szi vakara ant 7 adynos Viltis,” 1 žmo. knygina ir 1
no ko plaukai slenka ir plin
A.
S.
Stevens
Co.
Liet. Ūkininkas.
Mokslaineje bus laikomas mi
104 Greenwich St.
ka, pleiskanų atsiradymas ir
tingas Gedimino klobo. Visi
New York. nupuczkave veidai. TukstanTamaqua, Pa.— Darbai
czei dekavoja už dyka rodą.
sanariai privalo pribūti ypacz biski sumažėjo, dirba po 4 die
Raszyk tuojaus ant adreso:
tie ka neseniai insirasze del ap- nas ant nedėlios.
Gratis Specialists
laikimo amerikoniszku popie
— Lietuviu pusėtinas būre
Box 106 Sta. W.Williamsburg
Lietuviszkas
Auksorins
ru.
lis, ir visi grąžei užsilaiko,
PITTSBURGH. PA.
Brooklyn, N. Y.
— Simano Daukanto klo czionais jau žada bažnycze sta
Taisau visokiu9
bas laikys mėnesinius mitin tyt, dabar nobažanstva atsi'BALTRAMIEJAUS NAKHS’
jk auksinius daiktus, kaip
Yra tai romanas, tikrosios meiles,
gus paskutini Utarninka kož- provija saleje.
Laikrodžius mažus ir prancūzu svarbus tikejimiszki ginozai.
no menesio, 7 ad. vakare ant
didelius labai pasek
Labai indomios karalių, vyskupas,
Chester, Pa.— Darbai ge
mokslaines.
(-j)x op)
mingai. Taipgi taisau ir kunigu paslaptybes.
rai eina, net viskas braszka,
Iszskerdimas krikszczoniu tik viena
sulažitut žiedus, indedu
nakcze 60 tukstaneziu. Paryžiuje ir
Rocliester, N. Y.— Darbai uždarbei geri, ale isz kitur žiedam naujus daimendvieju mirsztancziu kalba—bedievo
povalei eina, isz kitur pribu pribuvusiam darbas sunku tus, perlus ir kitus
ir kataliko ir kaip brolis, broli del
gaut.
karaliaus užmusze.
vusiam darbas, lengva gaut,
— Lietuviu apie 20 famili- 'įįįttfi-0 brangius akmenis. Dar
“Baltramiejaus Naktis” didele
uždarbei ne vienoki.
prie to esu gerai iszila- knyga, labai žingeidi ir reikalinga
ju,
ale
ne
visi
sutikime
gyve

— Lietuviu didelis būrelis,
V*n69
siuvamas kiekvienam perskaityti.
na, pradėjo tverti paszelpini
f maszinas, revolverius, Preke 75c.
isz tu visokiu atsiranda.
klubą po vardu Vitauto didžio muszkietas ir kitas maszi
In audeklo drūtais apdarais $1
— Oras gražus.
lietuves
kun. tik apie tai ne nerijas.
Parduodau
Garsioji kita knyga “Raistas” $1,
— Parapijos reikalai gerai
Gramatikas iszmokti angliszkai 25c
stovi, per storone guod. kun. labai rūpinasi, chesterieczei visokius brangius daiktus
Be Angliszkos kalbos Amerike,
už maža preke.
vaikinai
esą
labai
smutni
kad
J. Kasakaiczio.
ne tik geresni darba negali gauti,
Mano
darbas
ir
pirkimas
liko nepaeziuoti, ba neteko
bet ne pasipraszyti, tad reik iszmokt,
busi laimingas.
Ke Will ICC, I’H.— Darbai mergynu, jagu isz kur pribūtu yra gvarantavojemas.
Bet kuris ant sykio pirksprisiuneziant
povalei slenka, isz kitur pri. apie 15 tuzinu tai gautu po Szirdingai kvieoziu visus ateiti. pinigus
§1.65, apturės visas 3 knygos.
Fr.
Labanauckas
buvusiam darbas sunku gaut. gražu ir dora vaikina. Del ne
Siuncziant orderi, adresuoti:
— Lietuviu pusėtinas bure- kuriu moterių p. Baltruviene 2104 Carson Street S. S.
jis, ir visi gerai užsilaiko.
labai reikalinga.
Pittsburg, Pa. K„K JiNailjOkaSBrook^yn^N.Y.

MOTERYS

Dr.AIex. O’Malley

r

Moterių Kotu ir Siutu.
Pardavimas pigus tik per szita menesi.
Vyru 50c. Marszkinei 29c.
Vyru audeklinei Kalnierei 5c.
Vyru juodi Overkotai $5.
Vyru nauji Siutai
$10.
Vaiku Siutai po puse prekes.

VISOS

Sziomis dienomis muso tautietis
B. Ragažinskas pargabeno visokiu
gėrimu, Amerikoniszku 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.
j

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

je yra užii

Procentą;; pridedam prie tavo piningu į irma diena Sausio ir Liepos.
;; menesuose, nej aisant ar atneszi parodint knygute ar ne. ■
;; Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka,
"
nepaisant a>- mažas ar dydelis.
BANKO ADYNOS:;
:: VYRSZININKAI:
9 ryte lyg 3 popiet;
;; Harrison Ball Prezidentas
Subatomis
b F J. NoonauVice-Prezidentas.
9 ryte lyg 12 ad.;
" Ita W. Barnes Kasijerius.

lig galui o

nas žmogų
da. Kasztu

tiktai 50 ei

lapius. Ni
pirkia taja

Katras

angliszkos

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS.

tai yra pan

vienrakiu;
czionais. It

Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Rudcninu Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. I žpraszt me viius atsilankyti
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudenini
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
•lekiu, 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 piginus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

HIoLa
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1U ulUUU

tiniszkos, 1
tuvis gyve:
valo iszsim

ba, jago ge

gerove. An

doje visur,

suosia užsi

privalote t

( E®1 Pas mus dirba Lietuvaites,
s
122 W. Center Str.
1
Mahsnov Citv. P?

taja kalba

konai nori
darbo ir m

ba. Kaip ta

jog isz mus

•rAGENTAS:-

darbo iszjut

Szipkorcziu in ir isz Europo:

te tame yra,

Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto
601 W. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.

beti angliszl

apsigint nog

Parduoda Szipkortes isz Bremo, Aotverpo
Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia
Piningus siuneziu grietai ir pigei o priek tam
esmu po kaucije irne turite abejoti mano teisin
gumo Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.

mu.
Czionais L

kalba yra n

Jagojio net
vakarines n

Suczedmsime Jumis Piningus.

sunkei o gre:

svaras.
Geriausi Ryžei po
Gera Arbata
20c
30c. Kava
3 bleszines 12c. Konu
” Tametes
” Žirniu
3
” Szebelbonu
3
” Kruopeliu
4 c.
1 baksas Kiekiu

Ne senei

buk kunygi
prabaszczius
ville mire. '1

vo melagiu?

baszczius sirf

pavojus jau j

TY •
1
Geresnis už Taukus—Mažiaus kasztuoja
.UllSvOlui mažiaus reike naudoti.
3 svarai 45c.

ant kelio pasv

5 svarai 75c.

— Atejnanc

peretatitaa “bil

Butterine-Sviestas
1 svaras 25c.

hints Harrisb

8" perejs tai bi
fens tojo “bill

5 svarai §1.15.

^pobausm

W. R CONRAD
15 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
415 Pine St., TamaQua, Pa.

Į ‘j’gai karezem
į

]
l k

vienas kita
penktuką

