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KAS GIRDĖT?
Amerikonai pradeda gerti
daugiau guzutes, iszruko dau
giau paperosu ir cigaru ir su
kramto daugiau tabako ne
kaip kada.
Nuo Liepos lig Vasario gy
ventojai Suvienituju Steitu ižgere 94 000,000 gorcziu guzutęs, surukę 8 500,000 000 pa
perosu, 4,500,000,000 c’garu
ir sukramtė suvirszum 12,000,000 svaru tabako. Alaus
ižgere 38,864 000 bertainiu
arba 1, 850,000 bertainiu
daugiau kaip praejta meta. —
Girtuoklyste pradeda platintis
terp Amerikonu o ygatingai
terp moterių ir mergynu kaip
paduoda ‘‘Temperance Re
view” laikrasztis.
Kokis tai daktaras Piurkovskie isz Pittsburgo badai atrado
giara gyduole ant džiovos.
Daugelis daktaru ir profesorių
ižbande taja gyduole ir užtik
rina buk tikrai gydo džova.
Jago tai butu teisybe tai dak
tarui Piurkauckui rejketu už
gyvasczio pastatyt stovyla lig
debesiu už teip svarbu iszradima.

Milžiniszka turtą paliko
kokis tai 89 metu senumo
szikeztuolis Spitzbergens arti
Memphis, Tenn. Badai pra
dėjo krauti turtą nuo 7 metu
senumo, nereikalaudamas eukriaus in kava už ka spyrėsi
nuo tėvu po 2 centus ant ne
dėlios. Gyveno ant pastoges,
nekurdamas pecziaus niekada
ir ejdavo gult po nusileidimui
saules, ydant žiburi nežiebt
JYlaitynosi sausa duona ir ar
bata. Už gyvaczio kalbėdavo
savo gyminems buk vienatiniu
jojo tykslu buvo czedinimas
piningu. Paliko po mirtei
$50.000 del priglaudu vaikams
ir gana ženkli vas sumas savo
gyminems.
Konia 10,000 rubsiuviu New
Yorke sugrįžo prie darbo (tik
tieje ka siuvo vaiku drapanas)
Susitaikė ant pakėlimo mokesties nuo $1 lig 10 procento
ant nedėlios del kožno darbi
ninko 54 valandas darbo per
nedelia, nedaryti jokio skirtu
mo del priėmimo straikieriu
prie darbo.
Apie 60,000 straikieriu prie
tos sutarties nepriguli ir to
linus straikuoje.
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Jagu kožnas isz kuningeliu
padarytu teip, kaip padare
kuningas W. Brown, prabaszczius Szv. Mikolo katalikiszkos hažnyczios Sunbury, Pa.
tai užczedintu daug piningu
savo parapijei. Ant bokszto
nulužo naujės križius, kuriuo
niekas ne turėjo drąsos nuyro
ti, bet prabaszczius (kuris svė
rė 200 svaru) nutraukė czeverikus, numovė surdota ir kaip
mažas vaikas užsilipo in bokszta ir nusileido pasekmingai su
križium žemai.
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Naujas iazrinktaa Demokratiazkas
amerikoa prezidentas kuris apims
prezidento Tafto vieta ateinanti
Utarninka 4 diena Kovo.

ISZ AMERIKOS

Mahanoy City, Pa. Pctnyczia $8 Vasario (February) 1913.

NU2UDINTAS MEKSIKOS PREZIDENTAS.

Kaip velnes persimalne in
juoda szunl.
Baltimore, Md.— Brangi
Redakcije:— Praszau patalpyt sekanti daneszima o Do
rinta truputi suvėlinta bet yra
užymanti ir juokinga; butau
daneszias greicziau, nes tikra
teisybe tik dabar dažinojau.
Sztai teip atsitiko:
Per Vilije, pas viena czionaityni abivateli, suėjo keli
draugai, kurie po vakarienei
pradėjo kaziruot, o gaspadyae nusidavė pas kaimynus, su
grįžus namon apie vienuolikta
valanda vakare, o vyrai vis
da kaziriavo. Motere pradėjo
juosius barti ir priverstinet
ydant ejtu ant naktiniu mi
ežiu. Vyrai neatkreipe jokios
atydos ant josios ir losze to
liaus.
Motere baisei tuom užpyko
ir pradėjo vyrams visaip iszmetinet, o kad ir tas nieko neprigialbejo — motere pradėjo
szaukti ir paežius “velnius” in
pagialba.
Ana diena pasikelelei nužudė be milaszirdystes sena
Keli vyrai tuom persigando
prezidentą Madera ir vice prezidentą arti palociaus. Ant
ir pamėtė kaziriavima, nuėjo
paveikslo matome nužudinta prezidentą ir nauja kuriuo pra
m bažnyczia. Vyras ir kai
varde yra Huerta.
mynas ne norėjo ne klausyt
apie tuosius kerszinimus, losze
Petras diretelejo isz po pa Isz Rosijos Lietuvos
toliaus.
talo, o sargas suskambėjo su
Motere matydama, jog keiks
lenciūgu o kazirninkai vela
ir Lenkijos,
mai ir užsiuntinejimai velneis
suszuko: “Visi szventi ir Urne gialbes, pradėjo verkti ir
szule su draugėms gialbekynusidavė pati in bažnycze.
Balsi šmėkla.
te,— ba velnei jau atlėkė!”
Vyrai pasiliko vieni, juokėsi
Serapulio apskrityje eme
Tame laike atsidarė durys
siausti tifo epidemija. Susirgo
isz pekliezkos galybes, o vie
ir inejo gaspadoriaus pati.
Aksaszure 16, Aksacke 15,
nas už kita norėdamas būti
Nusistebėjo, jog stuboje ne bu
drąsesniu, ragino ir szauke
Sonovske 36 žmones. Mokyk
vo žiburio ir pradėjo szaukti
ydant pekliszki valdytojai pas
los uždarytos.
vyra. Jonas bijojo pasijudint
juosius atsilankytu.
Didele byla.
isz vietos.
Petras atsistojas, trenke su
“Paymkie szventyto van Neužilgo kares teismas na
kumszcze in stala szauke: dens ir pakrapyk mane!—
grinės tūlo Osadczio byla. Jis
“Pons velne, atejki jago turi szauke Jonas.
kaltinamas 103 užmuszimuose.
norai”
Gaspadoris panaszei
“Kumute pakrapyk ir ma
Suszale miszkc.
padare ir abudu bubnino su ne!”— sudejavo Petras.
Priesz pora dienu Cigelskumsztemis in stala.
Motere isz baimes ne žinojo
Tame laike ėjo pro langa ka turi daryt o manydama, koppelio miezke, palei Reveli,
lietuvis, kuris turi dinsta vacz- kad “velnei” randasi stuboje rasta sniege du suszale žmones.
mono (sargo) prie artimo fa su kliksmu ižbego pas kai
108 metu senis.
mynus.
briko. Turėjo jisai su savim
Sziomis dienomis Liepojoje
Atneszta szventyto vandens;
maža juoda szuneli ant lenciū uždege žiburi ir tik tada muso pasimirė gyvenęs Augusto
go. Girdėdamas kalba ir ma narsunai iszejo isz savo vietų gatv. No. 21 108 metu senis
tydamas apsiejimus užsigeru- Jonas buvo visas szlapes, o Adomas Chvalevicz tris metai
siu, nutarė padaryti jiems “fo- pati jo klausinėjo, kas atsitiko tam atgal jis buvo dar ant tiek
niu.” Pagriebė szuneli inme- ant ko atsake:
“Jjjagu tuuuu butuum ant stiprus, kad galėjo pats, savo
te per langa in Btuba.
mano vieeeetos, tai geriau ne je sodyboje szeimininkauti.
Szuo iszkules langa inpuole padarytum, jaagu maaaatytum
in vidų kaip bomba. Narsu velniaaaa”....
Paid imas vaikus.
nai apvertė staleli, o lempa
Visokį iszaiszkinimai tiems
Namuose, kuruose gimditonupuolus ant grindų susikūlė. narsunams, jog tai buvo juodas
Paregėjo jieje tamsumoje ka szunelis nieko negialbejo. Gas- jei mažiau jautrei atkreipineje
toki juoda bu užrietusią uode padoris ir Petras prisiegauje, temijima ant iszauginima vai
ga lakstant po stuba, abudu jog tikrai mate velnią o lig ku, numiletu vaistu, turencziu
ežiai dienai neeme kaziru in
surikdami ant kart: “Jėzau, ranka. O kad turėjo invales juos sulaikint no sau valos ir
Marija!”— ir pradėjo jeszkoti baimes ir už savo kvailumą ne grecznumo, ira “baidikla.”
vietos ant pasislėpimo.
atkentejo, per tai juju pravar Baido-gi tarnai ir nesziotes
Petras ezoko in lova ir už- des czionais nepaduokyte.— visokeis spasabais: Kaminorius, čigonas, židas, diedas, o
sikase in paduszkas ir patalus. W. K.
Jonas, gaspad orius, palindo Kudykis punde popieru. nevet ir piktos dvasios atsipo stalu ir abudu barszkindaDetroit, Mich. — Darbinin rastineje prie kožnos progos,
mi dantimis pradėjo melstis
kai
fabrike Spare Paper Co. invesdami in baime vaikus,
ir szaukti in pagialba szv.
laike atidarimo pundo popie ipatingai nervinius. SzkadliPetra,— o Jonas szv. Joną.
Kožnas isz ju dūsavo kaip ru, užtiko jame naujei užgy- vumas tokio vaisto ira pertik
musi mirusi kudyki. Yra ma
kalvio dumples, prižadėdami noma, buk kudykis liko nužu- rintas no senej ir paniekintas
pataisa gyvenimo ir daugiau dintu per motyna. Policije tas spasabas suvis per pedago
gus, bet givenime prakticznam
nekaziruot. Szuo lakstė po jeBzko nelabos motynos.
atsibuvineje tas nuolatos baistuba kaip pasiutęs o vyrai
Tris anglekasiai užlieti. dinimas vaiku. Teisingai-gi
alpo isz baimes. Kada szuo
Gilberton, Pa. — Mahano- atkreipė ant to neiszmanumo
prisiartino prie lovos, kuriuoje
jaus
upelukas, kurie bėga arti tokiu žmonių kurie tokeis spa
gulėjo Petras,— tai Jonas su
Draper
kasikiu, ingriuvo in sabais nori iszaugint kūdikį
ižgascziu klausė: “Petruli, ar
taisės
kasiklas
užliedamas tris dorei, neužsiimdami juom, te
jau tave paėmė?” O kada apanglekasius.
Draugai
nelai mijima arba prasarga del gimlaike atsakymai Ne!— drebė
jo visas kaip lapelis melsda mingu su pagialba perdetiniu ditoju, rasztas varszavinio
kasikiu dirba diena ir nakti, “Ziarno”, pridedamas, jog tū
masis tykei.
Sargas stovėdamas už lango, ydant nelaimingus ižgialbet las gidintojas persitikrino ir
užszvilpe ant szunc, o tasai nuo baisios mirties. Badai ta persitikrinimą užtvirtineje,
szoko per langa prie savo “rapavimai” duodasi girdėt jog laike trijų metu net 180
nuo nelaimingu ir jagu neuž- atsitikimu ligų nerviniu, pas
pono.
— Jonas suriko: “O! — troszksz, tai iszgaus gyvus, bet mergaites buvo isz priežastes
dvasiom,
szv. Jonai susimilk ant mus — lig ežiam raszimui, ne daejo baidimo piktom
grieszninko!”— o po tam da lig užlietu, Visi yra pacziuo- Gimditojei-gi privalo atkreipt
davė: “Petruli jau iszleke per ti Lenkai vienas isz Turkey ant to temijima ir staczei užlanga, paszaukti in pagialba Run o du isz Frackviles gint naudojima tokio vaisto
daugiau velniu ir tuojaus visa Dirbo jieje po kontraktorium ant inkvepimo vaikam baimes
ir paklusnumo grecznumo.
Jono Ambrazo.
pekla sulėks czionais.

ISZ VISU SZALIU
Balsus atkerszinimas
- albaniszkos moteres.
Belgradas.— Atsitikymas
buvo mažam kaimelije terp
kalnu Albanijos. Aplinkine
buvo apsiaubta per serbiszkus
pulkus, knrie be jokios mielaszirdystes skerde gyventojus
ir apipleszinejo turtus.
žine apie taisės baisybes
pasklydo akimirksnije po visa
aplinkinėje. Kas galėjo gialbesi pabėgimu in kalnus, pa
likdami turtą ant apipleszimo
nevidono.
In viena isz tokiu kaimeliui
užėjo pulkas kareiviu, kurie
turėjo prisakima jeszkoti mais
to del savo draugu. Kaimelije
nieko neužtiko. Ant niek ka
reiviai lakstė po grinczes jeszkoti maisto. Gyventojai pa
ėmė viską su savim o ko ne
galėjo paymti tai sudegino—
ydant nepalikt del nevidono.
Po ilgam jeszkojimui atrado
Serbai motere apie dvideszimte
metu senumo, kuri pasiliko
kaime turėti apgloba ant savo
senyvos motyneles kuri labai
sirgo ir dvieju metu kudykiu
kūjis teip-gi sirgo.
Perdetinis kareiviu pats pra
dėjo kvosti motere, bet toji
tylėjo kaip akmuo. Virszinin
kas siunta isz piktumo szaukdarnas:
4- Liepsiu tave suszaudyt,
jago nepasakisi kur padėjai
rarsstel
— Turiu tik tiek, ydant
iszmaityt sergante motyna ir
kudyki.
— Man tavo szeimyna nie
ko neapeina. Jago neatiduosi
viso maisto, tai neliksyte gy
vos!
Po trumpam užsidunksejimui motere prižadėjo atneszti
maista.
— O vyno ar turi namie!—
suriko virszininkas.
— Turiu viena gorcziu, ku
ri czedinu kaipo gyduole del
ligoniu.
— Atneszk tuojaus!
Motere nusidavė in skiepą
ir po valandėlei atnesza szmota rūkytos mėsos ir gorcziu
vyno.
Iszalke kareiviai mėtėsi prie
valgimo. Virszininkas būnan
tis atsargum žmogum, sulaikė
savo kareivius nuo valgio.
— Pirmiause tegul motere
suvalgo mėsos ir ižgere puo
deli vyno ir savo kudykiui
duoda, ydant butumem užtik
rinti kad vynas neyra užtrucintas.
Motere be jokio susimaiszimo iszpilde paliepima virszininko.
Po tam gorczius vyno likos
isztusztintas akimirksnije, o
gaspadyne pati patarnaudama
svecziams, temindama ydant
ne viena neapleistu.
Virszininkas ižgere pirmuti
nis, nes pakol puodelis su vy
nu apėjo lig paskutiniam ka
reiviui, kudykis inpuole in
konvulsije ir tuojaus atliko.
Kareiviai tuo dasipiato, jog
ne viskas yra gerai, virszinin
kas pribegias prie moteres suszuko:
— Koki mums vyną pada
vei' Del ko tavo kudykis
mirė?
Motere, szaipydamasi pripa
žino tiesa szaukdama:
— Tame vyne buvo trucizna, niekas jos neižgialbes
nuo mirties. Melskytes prie
juso Dievo, ba už valandėlės
stosyte priesz Jio teismą.
Kareiviai ižgirde tai subadė
nelaiminga motere bagnietais
Isz 65 kareiviu, vos pasiliko
prie gyvasczio keturi, kurie
mažiausia vyno gere.
Albaniszka motere baisei at
kersimo savo nevidonams už
savo mirti ir vienatinio kudykio,

Metas XXV

PAVEIKSLAS ISZ MEXSIKONISZKOS KARES.

ILSaloczlal.į
Kauno gub. Pas mus 88 me
tu naszlys apsivedė su 35 metu
mergina. Visi stebėjosi isz tu
vestuvių, bet balta galva naszlys nieko neatbojo apsivedė ir
gana.

Ukmerge.
(Kauno gub). Ukmergės
miesto durna iszleido insakyrna, užginanti perkupcziauti
atvežamais miesto tur uosna
valgomais daiktais. Insakymas
susideda iazdvieju punktu: 1)
užginta Ukmergėje prekiauti
gatvėse, ant kelio, invažiavimo
kiemuose ir apskritai nepas
kirtose tam miesto valdyba
vietose, ir 2) uždrausta turgu
dienomis anksczian 12 valan
dos pirkti del sankrovų, maga
žinu ir apskritai, perpardavi
mui atvežtus Ukmergen vaL
gomus daigtus: javus,vaisius,
mesa taukus, kumpius, nami
nius paukszczius, iszdirbimus
ir pieną, kiauszinius ir kitus
tam panaszius produktus.

Augszcziau matome sužeistus ir užmusztus Meksikonus
laike musztynes mieste Meksike kur pražuvo suvirszum 2000
ypatų o du kart tiek sužeido.

Kinu ciesoriene mirė.

Akivos Žinios isz Lietuvos.

Pekinas.— Ye-Ho-Na-ha
ciesoriene naszle mirė vakar
Prienai.
isz ryto. Buvo jieje pati mi
Suv.
gub.
Pas mus atsitiko
rusio ciesoriaus kuris mirė
baisi
nelaime:
per 3 karalius
1908 mete. Sirgo labai trum
pai, badai ant aklos žarnos 8 žmones Nemune prigėrė. Vis
tai degtines kalte: nebūt gir
(pendicitis).
ti buvę — nebūt ne prigėrė.
Apiplesze kapus mirusiu.
Szlepszczial.
Parižius.— Ant kapiniu
Kauno gub. pas mus ūki
Levollois kokie tai piktadarei
apiplesze ir subjaurino 150 ninkas J. V., mėgstantis tan
kapu. Piktadarei iszverte sto- kiai iszeigerti, akis užsipylęs
vylus ir sudaužė križius o tur inkrapino in szulini ir tapo ne
tingesnius apiplesze.
Badai gyvas isztrauktas.
yra tai darbas anarkistu.
Biržai,
Kauno
gub.
Pas mus par
Pamiszelial užmusze
viena, sužeidė devynis. keliavo isz Amerikos p. M.
Elvas, Portugalije. — Pa- Dagis ir užsiima kailiu iszdirmiszehu name kilo gaisras, bimu. Pagirtinas tai užsiėmi
Sargyba paliuosavo pamieze- mas, kas gali bu i pavizdžiu
ir kitiems tautiecziams, kad
line.
Szie, iszvyde pavoju, nutvė svetimame kraszte prasi moki
rė kas jiems po ranka papuo ne kokiu nors amatu užsiimtu
lė, ir pradėjo skaldyti galvas savo tevyneje. Dabar lietuviai
tu žmonių, kurie jiems pasi- kokia kapeika susirinkę, žino
prieszino. Viena miestieti vi- tik smukles bei alines užvesti.
siszkai užmusze, 9 sužeido.

Kuningas gavo su biblija
in galva.
Kassel Vokietija. — Tūlas
kunigas sake bažnyczioje pa
mokslą, jog nevisi žmones ly
giais sutverti. Vieniems (Die
vas duodas turtus, kitiems var
gus. Bažnyczioj tuom tarpu
buvo darbininkas Heithen.
Iszgirdes plepant panaszias pa
sakas, jisai pasigriebė biblija
ir reže kuningui stacziai in
galva. Kunigas krito ant vie
tos ir greitai ji turėjo nuvežti
ligonbutin.
Darbininkas gavo szeszis
menesius kalėjimo. Jisai rei
kalavo, kad ir kunigą nuteistu
už neteisybes skelbimą, bet ku
niga nenubaudė.

Kiek kainuoja moteris?
Uganda, Afrikas. — Kal
bama, žinoma, apie laukines
gentis ir nekulturiszkas tautas.'
Vienas laikrasztis sustatė ciela
kainininką. Pasirodo, kad visubrangiausiai moteris kainuo
ja pas Afrikos kafrus: ten už
ja duoda 10 jaucziu! Užtat
Ugande (toje paczioje Afriko
je) moteris labai pigios, už dė
žutė spilgucziu galima gauti
puikiausia žmona. Dabar pi
gesnes moteris Australijoje:
czia už jas mokama dėžutė deg
tuku. Kamcziatkoje už moteri
duoda kelius briedžius. Rusu
Turkestane, pas totorus, mo
ters kaina lyginasi sviesto kai
nai, kurio sunkumas lyginasi
perkamosios žmonos sunku
mui.

Kalzliszkis.

Kauno gub. Pas mus girtuok
lyste ir kortomis loszimas pir
ma vieta užima. Už tai geda
jaunimui. Girti tankiai susipesza. Bet pradeda atsirasti ir
geru, .mylincziu susipratimą ir
laikraszczius žmonių. Gal su
laiku inspindes saulele ir in
musu langeli.

Virbalius.
Suv. gub. Pas mus priesz
kalėdas buvo baisus atsitiki
mas Jauna ir graži 18 metu
Viktorija Dargsute krito isz
kareivio-budelio ranku. Ji
tarnavo Prūsuose. Iszgirdus,
kad jos sesuo mirus, ėjo slap
ta per siena. Kareivis apsiėmė
perleisti už 1 rub. bet perleidęs
mėgino mergaite apipleszti.
Mergaite nepasidavė. Kareivis
perpykęs, perdure mergaitei
su sztiku ezona. Mergaite persi
gandus puolė atgal per upe.
Kareivis ja vandenyje perszove.... Kareivis-totorius f su
imtas. Eina tyrinėjimas. Bet
mergaites nėra!

Paszvitinys.
Kauno gub. ,Už miestelio
szulinyje rado prigėrusi vai
kina. Kalba, buk tai piktada
riu darbas.
Stuniunu kaime sudege vie
no ūkininko namai. Spėjama,
kad tai isz kerszto tapo uždeg
ta.

Harrisburg, III — Ketu
rioliktame “Saules” numeryje
p. Wassonietis raszo: “Rama
nauskas brolis inkrete gerai
piningeliu prabpszcziui, tai jo
broli iszrado geru kataliku ir
palaidojo kaip tikra katalika”.
Teip raszydamae p. Wassonietis biauriai meluoja. Daro
dyk p. Wassonieti kad Ramanauckas inkrete gerai pinin
geliu prabaszcziui, tai gausi
10 dol. dovanu. Darodyk p.
Wassonietis, kad Ramanaucko
brolis pirmiau buvo atėjės pas
mane negu 27 d. Sausio apie
1 vai po pietų drauge su savo
draugu ir Sujetiene su Vadeikiene. Kundroto pussesere
ar seserim, tai gausi 15 dol.
dovanu, kitoniszkai Tavo var
das turi būti ne Waesonietis
bet Szmeižikas. Palaidojau
B. Ramanaucka, nes vos kele
tas menesiu kaip atvažiavo in
szita parapija (apie 5 ar 6 me
nesius), o ne dėlto, kad iszradau geru kataliku kaip Szmei
žikas sapnuoja. Meluoja begediszkai ponas Szmeižikas,
kad Kundroto nenorėjau pri
imti pertai, kad jis prigulėjęs
prie laisves draugyjos Lietu
vos Sunu. Tiesa nesažiniszki žmones (kaip Wassono
Szmeižikas) lig norėdami mi
nėtos draugystes sąnarius pa
erzinti priesz mane, mėgino
skelbti, kad asz nekenczias
tos draugystes.
Nuduoda eztukoriu p. Wassonietis raszydamas: “atsake,”
kad bus palaidotas ir be kuni
gėlio” lig tartum asz bucziau
ejes ir klausės ar nelaidosite
susimildami su bažnytinėmis
apeigomis savo prietelio Kun
droto. Ne, asz teip nedariau.
Kada p. Wassonietis liks priczeriu tokiems kaip Kundro
tas ir Co, tai gales panasziai
pasielgti. Atsakęs kad nega
liu laidoti su bažnytinėmis ap
eigomis, kadangi per 3 metus
neatbuvo velykines, nieko nebeturejau sakyti. Kada-gi 3
Lietuvos Sunu draugystes įga
liotiniai ir vėliaus Sujetene su
Vadeikiene klausė kur ji dėt,
tai atsakiau, jog galite laidoti
ant Ledfordo kapiniu, tai kasztuos 6 dol, galite laidoti ant
miesto kapiniu, tai kasztuos ne
mažiau 10 d. arba galite kur
norite laidoti.
Toliaus Wassonietis raszo:
p ota m tuo atsiuntė pasla, buk
tai jau kunigėlis pavėlina in
bažnyczia leisti velioni, mat
duodamas suprasti, kad atnesztu kokia szimtinia in sauCzia tai jau pati virszune
Szmeižimo.
Darodyk, kad
asz siunoziau koki pasla (pa
duodamas varda pravarde) ir
pas ka siunoziau, tai gausi 15
dol dovanu. Paduok šmeižike
savo pravarde ir varda, o asz
visokiame teisme darodysiu
Tavo melagyste.
Szvento Juozapo parapijos

Klebonas.

joms skriaudos mipadaritu.... bu naudoja jis ta savo išmin
Skaityk naujausio mokslo knygą
apie sveikatą ir ką reikia
Tuomtarpu saulėtekis dege; ti, kuri neira semta isz kningu,
aukso saulutes didelis skritulis ne mokslo, vien isz kitos pa
iszdrito ant dangaus ir jo spin saules jam duota.
dūliai iszsklaiste ritmetine tam
Kartais kvailas neira.^vaisa ir padare ritmetini ruka ma liu, vien tik nelaiminguoju,
žai matomu, o galutinai ir vi apleistu ir paniekintu. Daug
sai iszblaszke. Mete teipgi sa “gema” beproeziais, bet dau
vo spindulius ant ligaus upes giau beproeziais padaro «kaupavirszio ir tartum paauksa dus datirimai, nelaimes, skaus
Nuo pavietres, vainos,
vo. Visi balsai nutilo, tik lu mingi apsirikimai.
Ir
nuo valkatos mergos,
pos stirojanezios galvos nusi Tas, ka kiti vadina melon
juokė linksmai, o galva uszsi cholija, desperacija, sielvartu, Tegul kožna Dievas sergsti,
SZITOJ KNYGOJ •‘DAKTARAS” netik
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų geni
siūbavus in abi pusias dingo apatija, nesirupinantie pažint Nuo tokio apsivedimo gelbsti.
išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tik
O teip, kaip Ani daug vyru
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių Ilgui
tankumine nendrių, viksvų ir duezia žmogaus viską ta vadi
apsisaugoti.
turėjo,
KNYGOJ “DAKTARAS” labaidaogžpdideliu su pūkuotom galvom na beprotistia, paikistia. ~~
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyveninę ir
Katras
kendžiu
pirko,
ta]
i
smilgų.
aiškiai, atvirai teip išdėstinėja, jog kiton
Eiti tikri kvailiai, kurie ne
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
milejo,
Po valandeliai žoles prasi pri patinsta savo kvailumo,
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir nota
Ne
kuriuos
isztekejusios
teip
rei labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip Ir
lenkė ir isz ju iezszliauže kvai kuriems iszrodo kad iszmintinkų daryti, seniems ir jamniems Ir kaip lai
daro,
mingai gyventi. Čion vlskų negalima apra
las Franas. Nusipurtė, iszsitai giausi, kurie visus su neapišyti, bet tik perskaičius knygų atrasite.
Bena paproti varo,
se, paėmė ant pecziu irklą ir kanta vadina “kvailiais” —
SZITA KNYGA iliustruota puikiais mokall Skals na veikslais ir apie žmogaus kunoiuVisi Dzanai ir Mikai ne ižnuėjo linkui upes kranto prie tie tai idijotai, tie beproeziai
budavoji.nų, su visokiomis paalaptybčmls.
garuoje,
Apie MEILES DALYKUS Daktaru
Po paralu su tokiu oru,
laukianczio jo luoto.
Toks neapkeneziamas ir teisin
nemažai rašo.
YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukilo
Tai szaltis, tai kareztis kankyna žmogų,
Buvo tai viras vidutinio gai paniekinamas tas tik gali Ba norint jau motere, bet juos
rg. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
garbavoje,
narni visokiomis kaip paprastomis šviežiomis
Ir mano draugas t ei p sako,
ūgio, sausas kaip szaka iezdžiu but vadinamas kvailiu beproteip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
Ir vilioję.
Ir man tas oras jau dakako.
vusio medžio. Marszkone jeke cziu.
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.
JEI sergi ant kokios nors Ilgos, tai plr
Lukaut vyrai nuo tokiu,
— Kur mano draugas?
supliszusi nedaug tegalėjo szil
Bet tas beprotis, tacziaus to
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
Ne
kuriu
Hazletono
valkatų,
tojaus,
arba vartosi liekarstas, reikia perski,
dit ji, kadangi veidas jo bu kiu pramintas, kad vaikszczio
tyt knygų "Daktarus”, nes didelės daugybė
persigando antie ir savo balse vo pameles ir smakras drebė ja pabludes, kad kalba su že- Ko nauja szukute intraukia,
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų 1W
gydė.
Kvailas Franas liu kaipi kad sake:
To ne jokia kemikas neiszTODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės
jo nuo szalozio. Storo audeklo mia, vandeniu, veju ugnimi
Išduota, tai kiekvienas jų apturės visai dova*>
Per Marija Konopnicka. Verte B. — Kogi bijot? Kogi bijot? neskalbti marszkinei, tokios ir visais “negivais” daigiais ir
traukia.
nal, kuris tik atsiųs keletu štampų už prisius
timų.
—Tai jug galva kvailo Fra- pat kelines nedenge viso jo kūnais, turi savije ka tokio
REIKALAUK dar šiandien, išker
pant šitų apgarsinimų ir adresuok teip:
Slėnius upes Nerio gaivino no. Teip, tai jo galva.... Kogi kūno, kurie žibėjo pro skilias. gaivliamo, burviszko, kuris
gaidos ir balsai invairiu bali bijot, kogi bijot? Pažįstu aez Ant kojų turėjo vižus isz gluos ne karta būva apasztalu ir
The PHILADELPHIA M. CLINIC,
Vyruczei, lukaut nuo Ohaniu sparnuotu giventoju. Vi ji gerai, tai jie... Luotan gula niniu karnų, per peti perka pranaszu, mataneziu ir jaustan
jaus bobų,
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.1
TEMYKIT, VYRAI IR MŪ
sa dalis žemu krantu upes kaip kas vakarae, isz luoto keliaei bintas buvo marszkoms dri- ežiu tai, ko iszmintingi nema
O ne kuriu bobų nelabu,
RYSI Kad sergi, jautiesi kokĮ nors nesvei
nuo Pelkiniu balu iki Zaiku kas ritas... Ko bijot, ko bijot?
Vienas žmogelis,
kumų ir reikalauji gero specialisto pageltos,
žas krepezis. Galva buvo nuo to ir nejauezia — tas neuszsiTamoszius A. Edisonas.
kad trumpam laike būtumei išgydytu,uiatsiskambėjo kaip staiga kanklių Kvailas Franas.... Ko bi
Geras girtuoklėlis,
šaukie prie Profesionališko Daktaro, Ph M.
pelno ant paniekinimo.
gaGarsingas
visoi
pasanlei
iezradejas
elektriko
ir
nauju
kal

Klinikos,
aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj
užgauta pirsztais kanklininko. jot? — Ko bijot?....
Gerai užsitraukė,
Nužemintas, alkanas, apipli
Kvailiai beveik visur kai
Atsilankantiems ašabiškal ofiso valandos
bamu krutaneziu paveikslu, kuriam ana diena suėjo 66 metu.
Buvo tai ritmeczio valan
kasdien:
Urnai [nutilo
cziulbeeie muoee tuom atsižimi, kad szes, apleistas imponuoja ma- Tik savo gaspadyne už tape Gyvena Orange, N. J. dirba konia diena ir nakti savo dirbtu yraNuošitos
1018 ryto Iki 4 p p. Nedšl nuo 10 iki J,
da, dangus grinas kai-kur su paukeztelio; ■> maža * jo'^akute vaikezezioja be kepures žiema jestatu savo beatspirtingumo
rio patraukė,
oŪtar ir Pėtn vakare nuo 6 iki 8
vėje, geisdamas iszrasti vis kanaujausio.
margintas balsganais skais- iszvido kabanti padangėse vabeginklingumo,
savo laisve Apskundė jin tuo in suda,
ir vasara.
oziais debesėliais, kaipi kad naga, jieezkanti aukos, purpte
Ta girtuoklėli nebaga,
Saule ji degina, lietus szla- berubežingumo, kuris nereiks
Kokis uszsleinlnias kenke
Liūtas Ir žmogus.
szipsojoei jauna Balandžio Įėjo ir pasinėrė ir lideka van- pina, vejas džiovina szaltis lauja teisintis priesz žmogų
Ir ka už tai gavo,
žmogaus sveikatai.
saulute, dar nepaeikele isz sa denije in tankia žole, paeielep- gnaibo ir kutena, o jis kaip uez savo prasižengimus priesz Ant penkių metu in džela inSenovės laikais Ryme buvo
vo naktinio pasilsio, ritu szali- damae nuo neprietelio.
sigavo.
Pirkinedami daigtus, kas paprotys by kuo prasikaltu
Dieva, kadangi jam davė Jis
ne auczia to visko.
ja tolima aikszte pradėjo katik
“KAPITONAS
Tas žmogelis turi paezia ir dien naudojemus, nevet ne ne- siuos bausti mirtimi.
Atstumtas, paniekintas, isz ta dovana, kad liuosas ira nuo
J Jeigu ne'tae^gal butu galidar rausti, potam gelsti tekant
vaikus,
pamisliname jog iszdirbimas
Viena karta pabėgo nuo
VELNIAS”
maj iezskaitit iez_ cziulbesio juokiamas žmonių paikszas vi žmoniszko sūdo, kuri iezduot
Prietikiai Cirano De Bergam
auszrai. Ant visos aiszktee
Lietuvoje labai biednus,
jiu ira permokėtas sveikata savo pono vergas. Praslinkus
paukeztelio visa istorija to suomet neezioja atydengta sa teisingai tegali tik vienatinis
dar gulėjo nakties rūbas. Nuo
Kurios
szeip
teip
maityno,
žmogaus
o
nevet
ir
givaste.
keleriems
metams,
ta
vergą
Verte he Francotn Kalbot
“kvailo Frano”. Gal butu pa vo galva, kaip kad nuolatos Dievas.
balu ir pelkinu kilo tirsztas
KUN. DR. M JU0DISZ1US
beeiekunsdamas ir beiezreiski
Kvailas žiuri savo akimis Nusiųsdavo kaip atsimindavo. Padekime, degutes, in kunu vėl sugavo ir nuteisė už nesakęs
tas
mažas
pauksztelie
baltas rūkas ir temde regikla
Dabar per penkis metus,
susidėjimą ejna fasforas; dar isztikima tarnavima atiduoti
kaip tas Franas ant kranto nedarnas Dievui savo vargus insvieta kartais rūstingai, kar
Yra tai labai
net sulig paczios Bebros. Vė
Kens su vaikais vargus,
bininkai dirbanti prie jiu ken- žverems. Tais laikais rymieir sunkinibee givenimo, ne tais iszjuokiancziai, kartais aki
upes
iszaugo
it
nendre,
kaip
užimanti ir juo
jelis tik retkarcziai lengvai
dangsto tos savo kvailos gal mis kuriose matos jo duszios Jagu butu negirtuokliaves, cze ant žandu ant gėlimo dan cziai mėgo gėrėtis žmonių
kinga apysaka,
dūsavo, besižaistidama su stul ji, kaip bobos sako, gerves lizButu in džela neinsigaves.
tų dantis iszpuola, kaulai tran draskymu. Tai-gi prisirinko
padalinta m tris
vos ne laike audros, ne laike tulžiu kartibe, kartais vėl aki
de
liubavo
rusalka,
kaip
vapais ruko, ar bucziuodamas li
Dabar už tai pakutavos,
tomus. Visi trie
dije, (sausai pusta) o su laiku didele minia žmonių, kurie su
giedros ne diena, ne naktije, ji mis pilnoms liūdnos ironijos,
earoejaike
rūpinos
savo
’
givegų pavirezi ažereliu ir sznabžtomai
vienoje
Ant saves narakavos.
pareina ar smerties ar kolestva. dideliu nekantrumu lauke pa
nimo.užlaikimu, kaip jam upe visados atidengta žmonių pik tai vėl veidas jo apsiniaukia
knygoje.
dejo su jautriais kalavijais ir
»
#
#
Teipos-gi
pavojingu
ira
iszsirodant
žmogaus
ir
liūto.
Ant
tai
pajuokai,
atidengta
saules,
melancholija, kartais prasjoinsviksvom augancziom pavan buvo motina vasaros laike,’ o
dirbimu trutijeneziu pigulku galo inveeta nuteistasis ir pas
404 Pushpin. 6x6 col. Dydumo.
žiemos milaezirdingal [ranka meno ir Žvaigždžiu spinduliam ta geismu, tai vėl pamatęs
deniuose.
In viena vieta, suėjo ruje,
ant žiurkių susidedaneziu isz kui jin iszleido liūtą, kurio
žmonių maitino, kaip pasiliko gal ta galva nuo tu spinduliu svietiszka niekiate insmeigia
...PREKE...
Injepikyze Masacziužeje,
Tuose tai kalavijucse ir ‘ kvailu”. Gal butu pasakius dangiszku ezviesu nekarta ima spindulius savo akiu in žeme,
fosforo. Darbininkai užimti tyczia per tris^dienas isz eiles
Tris
vyrai
inejo,
viksvose skambėjo linksma daug [apiej nelinksma,~ arba tokia szviesa, kokios iszmin kurie surisza jo duszia su nežeprie atliejinejimo zarkolu, pa nepenejo, kad butu nuožmes
Mat ižsigerti n«rejo.
bila paukszcziu; ten birbino, sunku givenima Frano kaip tingos su puikibia stirojanezios miszka regikla ir kaipi kad žiu
mažėl! truoinasi, keneze ant nis. Nuo baisaus iszalkusio
Nusiuntimo kautus
ten szvilpe, ten gaigalas reke. smagios jam buvo nakvinee ant papustu puikibia sprandu ri in savo kapa, in atverta jam Badai kėlės moterėles užtiko, skausmo galvos ant nutirpine- liūto riksmo sudrėbėjo sienos.
mes apmokame.
Na
ir
netrukus
vaina
patikę,
ten epiege pempes, ten balsai žiemos laike ne sziltoj stu- nesupranta, apie kokia ne sap iszcziu jo motinos žemes. Ne
jimo dalu kūno, ipatingai ken Neapsakomu smarkumu szoko
W. D. BOCZKOWSKLCO.
Viena supjaustė su peileis, kentems del sveikatos ira ama- baisioji žvėris in nelaimingaji.
titilviko, ten naro, ten nevos boj, ne patale, bet kur paeie- nuoja.
MAHANOY CITY, PA.
karta ant paikszo veido matos
Jog ilgai dirbti negales.
puolanczios kartas nuo karto uij ant Vėjo ir szalczio, kaip
toe prie kuriu žmogus inkvepi Bet staiga sustojo ir eme dai
Galva paikszo isz kaimo tai kokias tai kūdikis zkae laisvas
Razbaininkus suėmė,
in vandeni ir vėl kilanczioi gera ir didele jam buvo miela- studijos begalo akivos. Kartais gyvumas, kokia tai linksma gi
neje dulkes m save; kuom kie rytis. Paskui priszoko prie
Ir in džela padavė,
angeztin su savo lobiu, ten szirdiste tu, kurie daleido jam ta kvaila galva būva galva vibe jo misliu, gimdaneziu jo
tesnes ira daleles dulkiu tuou. vergo ir .... vietoj draskyti
L’g provai sėdės,
riksmas kekszto, ten gerves ii po paetoge kluone, ar tvarte filozofo, kartais poeto, o visa duszioje tuszczia džiaugsma
ira pavojingesnes.
Rodosi pradėjo, milendamas uodega,
Parankes ne turės;
kitu nesuskaitomu baliniu gi pernakvot. Gal tas paukezte- da galva Lozoriaus.
mums jog kalnuoczei prociau- laižyti jam rankas. Kuo ne
nuo kurio prie aszaru teip ar
Kaip bus toliau,
ventoju, o visi tie balsai bu lis geriausiai atjautė kaip gera Joje atsimuezineja visas liūd ti, kaip arti liudnastis no links
jentie kasiklose anglies tarj apalpęs vergas, dabar atsipei
Tai nedažinojau.
vo teip sumaiszinti, teip įvai jam buvo ta saulute, kuri su nas paveiksią vargo kieto pra- roibes.
dulkiu ne czistuje atmosferoje kėjo ir eme meilingai glostyti
•
*
»
riu—įvairiausi, kad kurtino ti tarpino ledus ir sniegą, žeme szcziokeliu givenitno, ir visi
turėtu sirgt ant plan ežiu, tuo nuta. Žiūrėtojai nustebę klau
ku niuniavima tekanczios papuosze žolinais, o jam sutei sapnai [tos kvailos galvos inTokiu, džiaugsmu praspinlaik isz priežastes nepaprasti sinėjo vergo. Jis jiems szit ka
Pažinau Szenadori viena,
upes.
nai minkeztumo ir smulkumo papasakojo:
kė sziltas dienas, kaip milejo, stabus, gražus, nekalti kudi- do szioj valandoj veidas kvai
Katras tuo užfundina,
dalelu metalo anglinio, džiovos
Sztai isz vienos vietos pasi jis ta žeme kuri derejo jam kiszki. Isz to liūdno veido, isz lo Frano, tekioms akimis žiu J ago pagirsi žalablekius,
—Į,Kada afz pabėgau nuo
pas anglekasi retai atsitinka. savo pono, man prisiėjo ~kekėlė buris laukiniu ancziu, rė vuogas ir kitokius jam valgo tu suvitusiu nusiszipsojimu, isz rėjo jis in szi svietą pilna ste
O peikei muso lietuvius.
Usz tai pas kalnucczius kasik- liauti per dykine. Išdegintas
kiant savo nemeliodiszkais mus vaisius, kaip skanus ir tu nuilsusiu akiu viziu, ieztrisz buklingu grožibiu, pilna niekis
Pas
jin žalablekis daug ge
Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tiri
lose cino vieszpatauje didis smėlis svilino man kojas. Sau javoDr.paveikslą
netikėtinai, givae ežiu ir tusztibiu, žengdamas
balsais ir plojant sparnais, bet brangus, brangus labai bran ka urnai,
šiania laikraštyje. Dr. Koler yn
resnis,
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
krantu
upes
Nerio.
Brido
gau
smertelnumas, >i jiu mirszta le negailestingai kepino mane, kavo
visuose Varšavoa ligonbučiuose. o paskutf
neleke tik suko aplink ta vie gus jam buvo szmotelis juo szaltinis kokios tai aukso gisniais metais prieš išvažiuojant | Ameriką ton
Ir galingesnis,
švento Lozoriaus, kur gvdo tik prf
ant ligos plaucziu. Szliporei o aplink nebuvo matyti nei ligonbutyje
ta, kurioje matomai nakvojo, dos duonos padovanotas mie- lomis kiauiai žemes vaikszczio- šiai aprasotoms žolėmis, besivatiškas ligas vyrų ir moterų.
Tai
nieko,
tai
degutpilvis,
SIFILĮ iigydaa vartodamas gyduolę M. dile
vienkart darbininkai užimti medelio, nei žoles. Asz labai IĮ išradimą
kaipi su žingeidumu prisižiūri laszirdingos rankos. Kvailas janezios mislies, kokio tai jaus szipsodamas linksmai in gied
profesoriaus Ehrlich prieš sifilį Jt/i
Ne turi proto, negelia.
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą bartM
iszdirbimu adatų iremeigucziu pailsės ir isztroszkes, užtikau arba
gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą ka"4
nedarnos in ka toki ant žemes. Franas atėjus vasareliai jautė mo, blizganezio auszros szvie- ra dienele, kokia pranaszavo
ateik,
o
užsivietrijimas
kraujo sustos ir neatsiktt
Jago protą turėtu,
labai trumpai gi vena, o asz- urvą, in kuri inlindes greit už tos
tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir krt
Iszkart nieko ten negalima si “laimingu”... kadangi turėjo sia skaistibia, kas vargiai rasis gražiai tekanti saule, besigere
užkrėst savo liga.
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Hcydao trespis
traški ura darbo

t. i. apie maitinima ir užlaikima jos, tokiai motinai visai
lengva iszanginti kūdiki gerai,
o žinoma bus tuo lengviau, juo
Labai dažnai mokina visoki motina nuo jauniausios.kudikrikezczioniezki rasztai moti kistes stengsis inkvepti doribe
nas kaip privalo savo vaikelius in savo vaikeli.
Motina szvento Alioizo, ka
auginti, idant sulauktu isz ju
džiaugsmo, idant ju vaikeliai da jos kūdikėlis iszmoko ant
butu naudingais Dievui ir žmo keliu savo auklėtojos .kelis su
nems, kuriu tai pamokinimu, prantomus jam žodžius, toji
kad bent nedidele dalis moti dievobaiminga tikrai dora mo
nu klausitu ir rūpintųsi pagal tina jau inkalbinedavo, arba
tuos pamokinimus auginti sa mokindavo ieztarti vardus Jė
vo vaikelius, tai daug, daug zaus ir Marijos iki tolaik, pa
mažiau butu žmonių doriszkai kol kūdikis neinsitemijo ir nenupuolusiu. Bet graudu ant iszmoko tu dvieju žodžiu. Vė
szirdies pamislijus apie augi liaus ženge žingsni tolin ir ieznimą vaiku daugelio motinu. mokino savo sūneli, kad anas
Neiszrodinesiu ežia visu blogu jau mokejes daugiau žodžiu
mu visu idu tu motinu, kurios ieztarti, trumpu maldelių. Ko
visai savo vaiku auginti, sta- kis gi neapribuotas buvo
eziai pasakius, nemoka, ka džiaugsmas doros motinos, ka
dangi jau nesiki rasziau, nesi- da rasdavo savo maža sūneli,
ki iszrodinejau, bet mano žo keturiu metu senumo, viena
džiai, rasi atsimusze nuo ausu atsiklaupusi ir sudėjusi mažas
tokiu motinu, kaip žirniai be rankelias atkalbant maldeliae
riami in siena, gal but kad ir kuriu iszmoko nuo jos! Sunku
szis pamokinimas teip-pat bus ta jos džiaugsma aprasziti, bet
priimtas, kaipo ir visi pirmes- gal supras ji motina milinti
ni, bet turėdamas, nore menka Dieva ir savo kūdikėli sekanti
vilti, kad gal atsiras bent vie ja doribej.
Sziandien vienog musu mo
na tokia dora motina, 'arba
ipata, kuri perekaiezius ji, tinos, argi bent panasziai elgia
bent iszdalies maloniai priims, ei? — Ne! Jeigu kas doras pri
bent nekuriuos punktus insite- mena motinai, kad privalo pa
mis ir rupiais ateitej pagal tu mokit savo kūdiki maldos, tai
rodikliu elgtis, su didžiausia isztikro gauna atsakima: “Eik,
ukvata paszvencziu jai_savo jau eik! Kam ežia jau teip
darba.
grait mokint kūdiki maldos,
Motinai kuriai rupi ateitis jeigu jis da nesupranta visai
kūdikio, kuri trokszta turėti to ka kalba, kagi toks kūdikis
džiaugsma isz savo vaikeliu, apie Dieva gal iszmaniti?” —
kuri nori atmokesties atejtej ir tam panasziai.
usz visus jos rupesezius vargus Jeigu toki atsakima iezgirsir sunkinibias, ko datire augi tu, tai neabejodamas tikiu, jog
nime, nuo kūdikio savo, priva tavo, motin, kūdikis nieko nelo netik rūpintis kūdikio ku- iezmano, nes niekad da jo ne
niszkais reikalais, bet ir dva- mokinai, niekad negirdejo nuo
siszkais; jeigu tu paskutiniu tavęs apie Dieva, o isz tikro
(dvasiszku) reikalu kūdikio jau iszmano gal neviena pikta
neatlikines nuo pat jo mažu žodi, kuri kasdien girdi na
mes, nuo pat jauniausios kudi- muose nuo [ezeiminoe. Argi to
kistes; tai visi jos triūsai visi kas nežino, jog mažas kūdikis
rupeecziai apie kuniszka kūdi matidamas elgimąsi viresniu,
kio laba, gali pasilikti visai stengiasi ir jis teippat elgtis,
bevaieingais, nes kūdikis netu jog kūdikis seka visame savo
rintis inkveptos doros nuo pat auklėtojus. Taigi ar sunku
jauniausios kudikistes, vėliaus duot jam pažinti Dieva? Ne,
toji dora sėjama in duszia, ku visai ne! o nors kūdikis iszprarioje jau piktibes pirma pasė džiu neiszmano visai tu gražiu
tos iszdigo, doros grudai daz doros pamokinimu, tai inkvep
nai pražūva, kaipo pasėti gru tos isz pat jo kudikistes žinisdai ant dirvos užaugusios pikt tos apie Dieva, su laiku iszsižolėms, ant dirvos suktelėju vistant jam protiszkai, stojasi
sios, neiszdirbtos, o kūdikis be jos jam aiszkesneme .supranta
doros, nepaguodos ir savo tė moms, supratęs jas jau niekad
vu, ateitej pamirsz, iszsižades tu seklu doros isz savo szirdiee
ir usz visus ju rupetczius apie neiszmee, o daleis jom iezbujojo kuniszka laba, apie mede ti ir isznokti. Isztikro žmogui
giszka gerbūvi, piktu atsimo ira gražiausioms, saldžiausioms
kės, kadangi jame ne be ira ir smagiausioms visos tos mal
doros jausmu; negana ka iezsi- deles, kuriu iszmokino ji mažada savo gimditoju, iszsižada žiuleliu esant dora motina —
ir Dievo, o tokie žmogus jau jis ju niekad nepamirez nes
būti geru negali. Kasgi kal jos podraug buna ir bran
tas tame, jeigu ne pirmvisko gioms mintimis jo praeites, jo
motina ? Argi ne motina, kuri laimingos kudikistes.
nein kvėpė in jo duszia doros, Ar ne laiminga tokia moti
kada kūdikis Įjos da buvo ma na, kurios kūdikis pasilieka
žulėliu, buna priežastim jo ne doru visa givenima? O vienog
doro vėlesnio givenimo, ar ne
motina pragaiszma ji ant am motinai nesunku ta laime at
siekti, tik turi būti pati dora
žių?
Paszaukimas motinos ira ir protinga motenszkia. Da
svarbus, gražus ir prakilnus, karta kartoju, jogei motina
bet mažai ira tokiu motinu ku privalo isz pat jauniausios kurios iszmano pareigas to savo dikietes inkvepti in savo kū
paszaukimo, kurios savo už diki doros jausmus, o pasėti
grūdeliai doribee in jo jauna
duoti atlieka visiszkai gerai.
Jeigu nori krikszczioniszka duszia, ant dirvos minkeztos,
motina vadintis, jeigu nori bū kuri da neužaugue jokiom
ti dora, iszmintinga motina ir piktžolėms prigis, insiszaknie
kad kūdikis tavo butu doru ir ir tada jokios piktos intekmes
atsimokėtu tau usz visus tavo nesunaikis ju vėlesniame jo
rupesezius ir vargus iszkente- givenime, o jo doras givenimas
tus delei jo, imkie paveizda isz bus dorai motinai visudidžiausiu atmokeecziu usz jos dar
motinos szvento Alioizo.
Toji motina tik atsakaneziai bus ir rupesezius.
(Toliaue bus.)
mokėjo savo . kūdikėli auginti,
todėl ir iszaugino ant doro
žmogaus, kad net likosi pris
kirtas po apleidimo szios pa
saulės prie Szventuju Dievo.
Kaipgi ji iji augino, gal pa
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MOKSLAS
auginti ne tik motina turtinga,
ANGLISZKO
1
ale ir motina vargingiausia,
LIEŽUVIO
BE
nes dorai iszaugint kūdiki ira
PAGIALBOS KITO. |
labai lengvu daigtu, bet, žino
Yra taLpraktiozniaase Knyga Z
ma, tik dorai motinai, kadan
gi motinai nepažinancziai do- kokios lig sziol Lietuvei turėjo. Z
Ir teip sudėta, jog ka tiktai S
ribes, motinai svajojaneziai
apie svetimas pareigas, tai ira, pribuvias Grinorius isz Lietuvos
gali in trumpa laika pats per $
apie tokius daigtus kas nepri save Užmokti Angelskai aziek g
klauso naminiai ugnavietei, tiek kalbėt.
ira sunku dorai iezauginti kū
Toji Knyga druozei apdarita .
diki. Bet moteriszkei, kuriai ia Franouaini raudona audima
rupi vien namine ugnaviete, ir kaaatuoje tiktai J j e Kaaatne
vien labas jos vaikeliu ir viro, BMlantimo mee apmokama,
kurio pareiga ira rūpintis apie &AŪLK Kahanoy City
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Straiko begis
Philadelphijoi.
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18 Vasario isz ryto prasidė
jo ežia visuotinas rubeiuviu
-draikas. Iki vakarui jau buvo
iezeje 12000 visokiu tautu siu
vėju.
Lietuviai atgaivino unija
Skr. 55. Nariu yra jau ne toli
300. Jos prezidentu J. Vasikonis.
19. Vae. bandyta iszvesti
darb. isz didžiųjų dirbtuvių
Kirchbanmo ir Snellenburgo.
Isz Kirsch, baumo mažai da te
pasisekė įsivesti, bet kas kart
vis daugiau ir isz ežia iszvedama. Isz Snellenburgo iszejo
isz karto 180 ir jau visi kiti
paeirenge iszeiti.
Pas Kirechbauma suvežta 70
lovų straiklaužiams.
Mažesniu dirbtuvių rubs’Uviai jau visi iszejo. Straiklaužiu beveik nėra.
Lietuviu Straiko Komitetan
iszrinkta: J. Lukoezevicziue,
J. Tamulis, J. Vasikoms, A.
Dagis, A. Valenis, J. Grigonavieziue.
Presos Komitetu— A. Da
gis, J. Lukoszewiczius, J. Staeiuleviczius.
20 Vasario nuo ryto nuėjo
apie 4000 straikieriu minia
pas Kirschbaumo dirbtuve ir
da daugiau iszvede etraikan.
Paskui marszavo iki Snellen
burgo dirbtuvei; pasekmes bu
vo geros.
Per visa diena buvo visur
mitingai. Vakare straikieriai
marszavo pas Kirschbaumo
dirbtuve, 8-ta vai. vakare su
sirinko in didele Royal svetai
ne, nes kitos jau buvo permažos.
Pradėjus rinktis kalbėto
jams ant estrados, pasipylė
gausus delnu plojimas. Pir
miausiai kalbėjo anglas Wm.
Pratt, Am. Darbo Federacijos
organizatorius, paskui italas
V. Torcio, vėl angliezkai vie
nas socijalistas, lietuviszkai
kalbėjo drg. J. Stasiuleviczius,
žydiszkai Max Pine, generahszkaa organizatorius i>z New
Yorko, ir M. Mager, adminis
tratorius žydiezko laikraszczio
‘Fvrwaerte”
rusiezkai drg.
A. Stoklickis, vietinis gen. or
ganizatorius. Visu kalbos bu
vo gana karsztos ir visi ezauke
vienybes, vienybes ir vienybes
Straikieriai tam pritarė delnu
plojimu.
Straikuoja 14,000 siuvėju.
Aresztai atsitinka, bet neperdaugiausia Pirmiausia bu
vo areeztuotas drg. Ilczinkoff,
bet tuojaus tapo paleistas.
Taip-gi buvo areeztuotas J.
Vasikonis. Pastarasis lauke
karo; netikėtai prie jo prilin
do vienas lietuvye ir pradėjo
kabinėtis; sako: tu rup....
unijos prezidentas, buntam
czikas,— ir norėjo kirsti Vasikoniui in ausi, bet per silpno
butą. Vasikonis partrenke jin
ant žemes. Pribuvusi policija
abudu suaresztavo ir abudu
turėjo užsimokėti po $5.
Straikieriai užsilaiko gana
gerai. Vienybe didele ir viltie
ne gesta. Tvirtai galima tikė
tis, kad kova hue laimėta.
Presos Komitetas:
A. Dagis,
J. Stasiuleviczius,
J. Lukoezevicziue.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...
Katra iezdeda žmogaus ateiti

Preke

—

lOo.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto
RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietu visiko D. T. B,
Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...
Arba atidengimas paslapcziu ateities
—su pagialba Kaziru—
Pagal Garaingiauai Chaldiszka
Pere iszk n, Graikiškų, Arabiuku ir
Cigoniszku Burtininku.

Preke —

lOo.

Prisiuskite 25o. vertes Stempa
o gausite visas tris Knygutes
per paozta.
Kasztna nusiuntimo mes apmokame.
W. D. Boczkowdd-Co.
520-SZ2 W.Snth Al; MJkot CUj.P^
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9 istorijos, 122 puslapiu, apie o
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus
pavojuje” “Namu sūdąs” “Karalus čigonu” “Istorija isz 1795 o
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne so
doras ponas” “Girtavimas” Szi so
tos knygos preke tiktai 25o.
JI
o

8 istorijos, 141 puslapiu apie
“Grafas ir meszkininkas” “Apie
o Ragana, karalaite ir afioienu” o
“Del moterių ir apie moteres” JI
“Aukso mieles garsingu poetu o
ir rasztininku” “Cigonka arba JIo
pagriebta ir velei atgauta mer JIo
giuke”
-‘Mano džiaugsmas” JIo
“Diedas ir boba” “Apleista
naszlaite” Preke tiktai 25o.
o
5 istorijos, 187 puslapiu, apie JIo
“Kalnu gyventojus” -‘Kaukazo JI
belaisvis’’ “Lozorius” “Narsi JIo
mergina” “Užvydus vyras” o
Preke szitos knygos tik 25o.

7 istorijos, 90 puslapiu, apie
“Ergelei pono Morkaus” “Du
ar keturi”
“Svietas Dvasiu”
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose”
“Nevydonas”
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o

Karalius Menelikas.
Karalius Menelikas, valdytojas Abisinijos szi karta mirė
ant tikrųjų. Paveikslas likos nutrauktas kelos nedelos priesz
mirti. Jojo broliunas, kuningaiksztis Lidj Yaesu apėmė karaliezka sostą.

Dasiprantantis szuo.
Kur tas atsitiko, to nepasakisiu, mielinu bus gana to, ja
go pasakisiu, kad tūlas medė
jus su karsztu gejsmu, iszejo
medžioti su savo szuniu. Per
javus ir pievus toli nuėjo,
puczka per peti kabojo o szuo
szale ėjo Ant kart szuo, kurie
lig sziol malszei ėjo, sustojo
muosuot uodega ir uoetit pra
dėjo; pauostęs po orą ka tokio
sauode, ba uostidamas žeme
in laukus nukuode. Ponas mis
lindams kad szuo žuiki pajau
ti nusiemi no paties puczka,
pasirengęs szauti nuseki pas
kui szuni su tulu džiaugsmu
turėdamas vilti kad pasitiks
su kiszkiu.
Nes kas do divai!..,. kada
isz užkranto, iszejo ant Ilgu
mos žuri.... na ir ka-gi
mato?.... Babugusi žida ant
tako stovinti, o savo szuni in
žida žiurenti. Szuo uodega vi
loje, ausimis judino.... Ba
szunes antisemitais esą dauge
lis tai žino Ponui pagailo židelio kurisai drebėjo isz dide
les baimes, garsei ezvilpterejo,
ezaukdamas vižlą atgal pas sa
ve, nes kaip muso ponas nusidivino tame, jog isztikimas viž
la teip paklusnu būdamas su
vis ne ėjo, ant jo ezaukimo ne
paieidamas.
Del to-gi ponas pradėjo gar
eiau szaukti, bet vėžio niekaip
negalėjo atszaukti.
Už pikes tada nuėjo prie Ai
do, kuri kone pus-givae stovin
ti iszvido.
— Kas po
velniu? —
klausi ponas jiojo — kad ma
no vižlas tau kele pastojo?
— Perhpraszau ponas atsa
ko židelis — jam gal žinok
kad man pastot kelis, ba gal
jam mato isz mano akis jog
vadinosi Aronas.... Kiezkis....

Didesni asilai.
Du studentai isz Oxfordo
universiteto buvo nukeliave in
Egiptą o ineja in židiszka kre
mą paklausė ar ne turi marszkiniu, žinoma jog židas ne la
bai suprato angliezkai, per ka
vienas isz studentu prakalbėjo
in savo drauga:
— Koks tai asilas, ne moka
kalbėt Angliezkai.
Židas, ar suprato tuos žo
džius gerai ar ne bet užklausė
studentu:
— Ar mokate Italijoniszkai?— Studentai atsake.
— Ne.
— Atmokate Graikiszkai?
— Ne.
— Ar mokate Turkiszkai ?
— Ne.
— O gal iszpaniszkai?
— Ne.
O mažam Rusiszkai?
— Ne.
Po valandėlei židas tarė, su
stenejimu:
— Asz viena karta pasili
kau asilas, nes jus abudu net
penkis kartus esate asilais!
Studentai tai ižgirde apleido
kronu susisarmatine.

KUR BUNA

4 istorijos, 105 puslapiu apie
“Ant kranto prapulties” “Mistras ir krepesius” “Kampelis
duonos” “Isz ko dideli ponai”
Preke szios knygos tik 2oo
8 istorijos, 122 puslapiu apie
“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
“Kodėl neleido Baltraus in dan
gu” “Bausme.už szyksztuma”
“Mažo sziauoziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj”
“Netobulas žmogus”
Szitos
knygos preke tik 25o,

Mano Barbora Patinokiute po vy
Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
ru Natulkeviuziena paeina isz Vil
apraszimas isz pirmutines puses
niaus gub„ Traku pav., Alavas guri
szimtmeozio, iszimta isz Lietuvisiku užlieku, parodo kaip
no., 9 m. kaip Amerika pirmiau gy
o senoviszkos laikose Lietuviai
veno Trentona o dabar nežinau kur
gyveno,, puiki apisaka su paji pati ar kas kitas praszau duot žine
veikslais. 177 puslapiu tik 25o
ant adreso.
(*£j O|)
4 istorijos, 196 puslapiu apie
Miss Antose Patinskiute.
“Urvą užkeikto” “Panaszus”
Bos 254,
Coyne, Pa.
“Lorenas” “Sermėga mužiko”
“Su kuom kas kariauja, nog to
Mano draugas Jurgis Grigonis ir o dingsta” Preke knygos 25o
dede Petras Lutaoas paeina isz Su Ko
5 istorijos, 77 puslapiu, apie
valkų gub., Panemunes para., Miou- r
o “Grigorius kuris per 17 metu
nu kaimo praszau Rtsiszaukt ant ad <o gyveno ant salos” “Isz mirusiu
prisikėlė”
“Dorybe veda in
reso:
°1)
laime” “Debesėlis” Preke 25o
J no. Zashi
8 istorijos, 112 puslapiu, apie
Budo oamp,
Skanee, Mioh.
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz
kelio duobes” “Karalaitis žmo
Mano broliai Franas ir Jurgis Ja
gus” Preke szios knygos 25o
ninai paeina isz Suvalkų gub., Kal
o
varijos pav., Krokeliaukio para.,
J“,S'",S
abudu apie 20 m kaip Ameriki jie
5
pats ar kas kitas praszau duot žine
gaus 5 isz virsz-minetu knygų,
arba $1.25 vertes knygų už $1.
ant adreso.
Raszykite kokiu norite.
Mes
J. Janinas.
siusime knygas per paozta ir
701 N. Riverside.
5 apmokame visus kasztus. Galite
Waterbury Conn.
pirkti kiek norite. Visos knygos
yra geros ir kožnam jie patiks.
Mano gera patinstama M. BanceRaszykite szendie, Adresavokit
viozi' te. 6 metai kaip isz Lietuvos,
W. D. E0CZK0WSKI-C0.
pribuvo in New Yor»<a paeina isz Su
valkų gub., Kalvarijos pav., Raude- o
Mab Jioy City, Pa.
niu rastines., Susniku kaimo. Ji pati tto
ar kas kitas tegul malonei man praDe&za ant adreso,
M. A.Banceviczius,
212 Ridge fetr.
Du Bois, Pa,

Skaitykite!

Pajieszkau Juozo Williams gal
kur kitur kitaip vadinasi jisai isz ama
to barberis. (skutbarzdis) turi randa
ant antakio ir rankos nyksztis pažeis
tas juodbruvai raudonas, vidutinio

Ant Gavėnios

o
o

Ji

i 233-235 W. CENTRE ST.
I
MAHANOY CITY, PA.
o
__ n__
■f
,
g NotariuszaB.DidžiauBeLie^- <azka
o Agentūra Pardavimo Szipkoroziu
J ir Siuntimo Piningu in visas dalis
U svieto, greieziause ir pigiause.
g Visi tie kurie per mvs siuntė apie tai geria žino Tszduoda Dostovierne
į del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti
Del Drau^yscziu
o pristatau puikesnzarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir 1.1,
o ou kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu, Piningus ir t,t., raszykite
J pas mane o nplaikysite teiskga atsakomas,
oMotaotaoMoMotooMoisoieoleoisoascoiaoasoisoisolaMoMoMoMfaMoRoMoMc

SKAITYKITE

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. v. OttltCUNAS IR KOMPANIA

Cor. 12-th. & Carson St., S.S. Pittabarg, Pa.
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
o
i Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
o
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.
o
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve»
dimo Provu ka n esi arija po vadovyste K. Varaszaua
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
5 Diovernastii
ir visokius Dokumentus sutinkaneziua
8u tiesomis Russijos.
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Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA

o
JI
o
X
o

APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ligų metų prityrimu l?rado daugybę specljalllkų gyduolių,
sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitų aptickos sandėlyje sukrautos ir c^uoamos sekančios gyduolės:
»

JI

o

o
o
X
o

X

o

o

Del išvarymo soliterio........... $3.00
Del lytiškų ligų
50c. ir 81.00
Ni o Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
Nuo kojų prakaitavimo........... 25c
Gydanti mostis............ ............ 50c
Antiseptiškas muilas............... 25c
AntiseptiŠka mostis....... . . . . .25c
Nuo dusulio..............................50c
ProŠkos del dantų .............. 25o
Nuo kosulio del vaikų............25o
Kastori ia del valkų ... .10c. Ir 25c
Nuo viduriavimo...................... 25c
Kraujo Stiprintojas................... 50o
Gumbo Lašai............. 60o ir $1.00
Nuo plaukų žilimo.................. 50c
Blakių Naikintojas................... 10c
Karpų Naikintojas......................... 10c
Spocijališka tikrai lietuviška Trojanka arba Trejos Devynerios 25o

Kraujo Valytojas ...................... 81.00
Gyvasties Balsamas.................. 7-»c
Nerviį Stiprintojas......... 50c ir81.00
Vaistas nuo viduriu .... 50c. ir 81.00
Nuo kosulio.................... 25c. ir 50c
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. ir 50c
SkilvinSs proško* .................. 81.00
Pigulkos del k
i................. 25o
Nuo galvos sk;
25c
Nuo kojiį nuob
.... 10c. ir 25c
Nuo dantų gėli
................. . 10c
Nuo peršalimo
.................... 25c
Plauku stiprinto
. . . 25c ir 50c
Linimentas arba
olleris .... 25c
Anatharynas plovimui.................. 25c
Nuo kirmėlių................................ 25c

Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios LietuviSkos gydančios žolės, SaknĮs ir t. L, kokios
tik yra žinomos Ir žmonių vartojamos.

o

Reikalaukite prlsiuntlmo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

.77»T-

Kreipiantiemsiems per laišk’is arba asmeniškai duodamo tikrai
patarimus kiekvienoje ligoje.

**^3

sąžiniškus ir teisingus

Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

^VINCAS J. DAUNORAlffe
APTIEKORIUS

>

229 Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
Kampas Reade Ulicze

287 Broadway

Spaustuvėje “Saules”
galima gauti visokiu
reikalingu knygų
Gyvenimas Jėzaus Kristaus
su paveikslais, popierineis
apdarais
- 50c.
Apdaryta in juoda audima 75c.
Kanczia Vieszpaties arba
Dievobaimingi apmislijimai
ant kiekvienos dienos per
isztisa gavėnia - - 25o.

ūgio, apie 28 m. amžiaus kas apie
jin danesz aplaikys 10 dol. nagrados.
Duokite žine ant adreso, (gį *o|)
M, 1815 S. 2nd St.
Philadelphia, Pa.
Pajieszkau to žmogaus kuris užsi
ėmė su szesmenimis Petro Zubraus
tegul atsiszauke ant szio adreso:

(81 o»)
Jno. Cherivioz
R, F. D. No. 2
Box 45 A,
Du Bois, Pa

Mano draugas Mikola Sinkevioze
paeina isz Kauno gub., Liduoku
para., teipgi ir Mikola Maskaliunas
paeina isz Kauno gub., Siesiku par.,
turiu svarbu reikalą
praszau atsiszaukt ant adreso.
J. Uknis
501 Steuben st.
Sioux City Iowa.

lntroligatorne.<^
APDIRBT LYK

KTTOU.

/yaidirls ffrrp r
)rvpe itfcritt)
natos ir lalkiB'cctel, k«:po talt
Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagia
Draugas,
Tėvynė ir LL
Prislunsdami knygas apmokekyte paeito fu
ekspreso kasstus. Adresas:

LltlmaiiiaB Bindery.
f14 W« Syrvcfe Mnbnaay Glty,

Stacijos arba Kalvarija 10o.
Graudus Verksmai • 10o.
Kanticzkos - • • - 50cMaldeles Arclbrostvos Szv.
Veido Viesp. J.Kristaus 10o.
Istorija Szveuta, Seno ir
Naujo Instatymo su 50
paveikslais
35c.
Evangelija Lietuviszkai ir
Lenkiszkai, ant viso moto,
apda. in juoda audima 75o.

Gyvenimas Visu

Szventu

visos 6 dalis vienoje knygoje
puikiai apdaryta - •
Trumpas Katekizmas pagal
inzguldima Kun. Pilauokio,
su
nekurtais
naudingais
pridėjimais
• • lOo.
Aukso-Altorius arba Didis
Szaltinis 1,000 puslapiu §1.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius
visos reikalingos Maldos. 864
puslapiu
- $1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas
Szaltinis, 711 puslapiu 75o.
Garbe Dievui ant Augsztybes
640 puslapiu
- 75c.
Aukso Altorius apdaryta' in
Francuziszka skūra, apvalais
kampais, auksuoti kraštai su
kabe
$1.50.
Mažas Naujas Aukso Altorius,
Celeloido apdarais, puiki
knygele
$1.00,
Aniuolas Sargas,
minksztai
apdaryta in skūra apvalais
kampais auksuoti krasztai,
visos reikalingos Maldos
goriausia už visas kitas 75c.
Aniuolas Sargas, apdaryta in
tamsei rusva audima
50o

“SAULE”
Mahanoy City, Penna.

New York, N. Y *
Telefono*;. WorthJ822._Q(j. _
Kas reikalaana teisingo
*
patarnavimo ir nori idant
Aį'7' •
Jo reikalai likto greit,
r :
' I -<
atlikti tegnl atsiszanki in

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Szimtaa Tuketanoziu Dolerio ($100,000) yra muša kaucija sudėta in
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei.
(rediszka kasė,
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszdnodame ant pareikalavimo.^
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų !■ ir Isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentalisskaa Popom au
paliudytum Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisinglauoial,
—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta
Sukatoje iki 8 ad. vakare,
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad,
! Užpraszome atlankiti mumis SBabiazkai ar per lalezka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus rsikalus greioziausei, teisingiauael, ir
pigiausei, galite atlikti,

m 11 n
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UNION NATIONAL BANK:
MAHANOY CITY, PA.
1 CAPITOL STOCK $125,000.

SURPLUS IR PROFITS $800,000,

'

Su v. Valsu Bandas turi musu, banke sudėtu piningu.

'ST Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
jj* ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
- turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelio,
HARRISON BALL, Prezidentas.
F. J. NOONAN, V ice-Prezidentas.
W. H. KOHLER, Kaaieriua.

Į

9-ad. ryte lig 8 popiet ‘
Su botomis 9 lig 12-ad. ,

»»***4i*****«*******4«R4^R**BKBHWaE*S***KCK*C««KMM

■SIB-

'HiihltmuiOllIlUSMIOll
Abz samiu po kauoij* Ohio valstijoj*
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
savo loonam name vertes $12,000.00
Parduodu laiva-kortes ant geriauaiu ir
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
pas save nei vienos dienon, bet tuojaus
a
a vieta, Iszmainau Rusiazkus piningus ant amerikoniszku pagal teisinga kurna. Norėdami apie ka dasižinoti reiks prisiųsti
marke ant atsekimo. Viską padarau kanoteiaingiauae, Ądresavokite sziteip:

A. J. KEYDOSZIUS,

202TroySt.

Dayton, Ohio.

DIDELIS PARDAVIMAS

TIK PER 15 DIENU!
dant padaryti vietos del nauju
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pastanavijome iszparduoti visa tavora musu
sztore už labai nužemintas prekes.
Szitas tavo ras susideda isz Vyru ir
Vąjku visokiu Siutu, Apredimu ir 1.1.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu
Apredimu, tai dar turita proga pirkti už
labai pigia preke o ir galėsite suezedinti
pininga ant kožno pirkino. Pasiskubinkite
ba szitas pigus pardavimas tesis

Y

TIK PER 15 DIENIU!!!
Ateikyte peržiureti Tavora o ir patįs
galesites persitikrinti kaip pigiai galėsite
viską pirkti.

RYNKEWICZIA

Žinios Vietines.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

Kaip ilgai atraitai PhilaSznukia Pagialbos.
delplrjoB kriapeziu nusitens, Daugybe Malianojaus žmo
inapet negalima.
niu sznukia paglalbos.
Mat, darbdaviai norėdami
Jiu skaitlis kas kart mažmasi.
darbininkus apvilt priimdami Žmonių inkstai tankei szaukla pasvetimus straikieriu darbus, gelbos. Szitai gromata parodo ka
apvile save, ir iszszauke neti viena motere sako apie Doan’s Pigulkos del Inkstu. Mrs. Wm. Horey
kėta Philadelphijoj straika.
Susirinkimus kriaueziai žy isz Hillso Feezes sako: “Doans Kid
dai, lietuviai ir Italijonai daro ney” pigulkos praszalino skausmą
mano peczuose ir kitus netvarkumus
skyrim, reikalavimai visu vie kurie buvo priežastim nesveiku inks
noki, ir tik iszvien eidami turi tu. Asz tikrai mielinu kad nesiran
vilti laimėjimo.
da geresnios gyduoles už Doan’s
Lenku ir ruskiu tarpe kriau Kidney Pills.
ežiu suvisai yra mažai. S. K. Ant pardavimo visuose aptiekose

Westville, Iii.— Norints
czionais darbai ejna gerai, bet
pribuvusiam sunku juos aplan
kyti.
— Szventa Gavėnia, o mu
so sportukai po karezemas
trankosi ir jose net nakvoję.
— Czionais atsirado kokia
tai Baltruviene, kuri mėgsta
lakstyti po sudus, paniekin
dama kitas moteres, jog net
pats sudže neturi kur dėti
akiu girdėdamas josios pasa
kų. Geriau apsimalszyt, ne
kaip po tam kentet.

50o. baksukas. Nepamirszkite varda
Doan’s ir neimkite kitokiu. FosterMilburn Co. Buffalo, N. Y, parda
vėjai del Su v. Valstijų.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
piningus už žemiause prelce ir greitai
ne vienos dienos nelaikau pas save
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
atsilankitie arba atsiszauktie per
laiszka su minėtais reikalais.
Su godone

Baltrus S. Yankaus

Pay to the order

10c.

10c.

10c.

10c.

601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City. Pa-

10c.

6

Hfl
VV
and interest.

Geriauses ir didžiausias šamai
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, geležinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja
provas kurios kiti advokatai atsako ar
atmeta.
Rodą duodu dykai.
Ądresa vokite:

10c.

DIME SAVING ACCOUNT

10c.

ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE OF UNITED STATES
COURTS.

When this Card shows FIFTY Deposits
herein specified

d y GUINAN, Treas.
Merchants Banking Trust Company

(9

B. S. YANKAUS

10c.

154 Nassau Street
New York, N.I.

10c.

I

HO-M

10c.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Ps.

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS..

B. RAGAŽINSKAS

Garsiu LletuwIszku-LenklszkuValitw.
...DIREKTORIAI...

D.M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

AR KALBI ANGELSKAI?
Jeigu ne, tai dabar laikas mokintii!

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

M. J. DAMIJONAITIS

J.J.PAUKSZTIS&CO.

10c.

10c.

Sziomia dienomis muso tautieti*
B Ragažinakas pargabeno visokie
garima, Amerikoniszha ir Importito
Galima gaut visokia Arielka,. Vynia,
Arako, Kimelio, Dzinia ir t. t
Teipgi skambanozio Alaas ir Porterh
Duokyte dabar orderi o bosijamu
pristatyta ia namus.

W. TRASKAUCKAS

VIENYRE LIETUVNINKU

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

—o

Szitas tikietas yra duodamas del prigulineziu prie Series D. Deszimtukiniu suczedinimu. Galima dėti po lOo. ir daugiaus teip kaip jumis geriause iszpuola. Kada tikietas buna iszpidintas tada duodame kita tikieta ir
Bankava Knygute.

Viktoras Lapinskas

— Ryto turime jau 1 die
54-66 N. Main St,
Philadelphia, Pa,
na Kovo. Menesei ir metai
1. ANGELSKOS KALBOS VADOVĖLIS, sutaisė
M ah an ov Cltv.
J. Laukis, pusi. 94.
.... 25c.
— Draugyste Szv. Jurgio
bėga greitai kaip upes — ne
2. K1SZEN1N1S ŽODYNĖLIS, Lietavbzkai-AagUKraucziu straikal.
užkalbino savo kasztais nauja
sijausime kaip pasensim.
»xkoi ir Angližzkai-Lietnviazkoa Kalba, su
rinkti visi reikalingiausi žodžiai, paran
Piladelphijos
miesto
kriauvarpa in bažnycze, net už 506
— Menesije Vasario likos
kus nesziotis kiszenųje. audimo apdaru,
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
pusi. 161 - 50c.
Tas pats, grąžuose
palaidota 28 numirėlei o tame ežiai suvisai netikėjo būti in- dolerius isz Klevelando, Ohio.
skuros apdaruose........................... 75c.
menesije užgyme 39 nauji uke- traukti in straikas nes ant Puikus tai paaukavimas. Ki 3. KAIP RASZYTI LAISZKUS, Lietavitkoje ir ^'•GRABORIUS'h
Angliškoje kalbose, sutaisė J. Laukis,
silpnu mokeseziu rugoniu ne tos draugystes privalo segti pė
sai iez tuju du negyvi.
labai paranki ir kiekvienam reikalinga
buvo girdėt. Jie kraueziai ypa doms Szv. Jurgio draugystes
knyga, 293 puslapiu, stora knyga 75c.
— Susirinkimai, agitacijos
Ta’ pati drūtais audimo apdarais - $1.
tingai lietuviai kalbėjosi —
ir nesupratimai terp parapijo4. RANKVED1S ANGELSKOS KALBOS, prakti"Kasiin ar nedirbame New
szkas būdas iszsimokinimo angelskos
nu. Tas viskas, neiszeis ant
kalbos, pagal Ollendorfa, Harvey ir
Du Bois, Pa.— Darbai
Yorko straikieriu darbus?"
kitus, parasze J. Laukis, ketvirto spau
giaro niekam.
dimo, 310 puslapiu $1.25.
net
piszka
visur,
ne
tik
kasikToksai kriaueziu manymas
Tas
pats drntu audimo aj>daru - $1.50.
— Kaip girdėt tai neužilgio
buvo isztikro ne tuszczias. Jie losia ir kitosia dirbtuvėse. 5. ŽODYNAS, Lietaviizkai-Anglitzkos ir AngliszLaidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo
pradės ejti automobilei iez
kai-Lietaviizkoz kalba,
paraižė A. Lalis Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo.
mislio, bet patirt buvo sunku, Szaftas Eriton, tris miles nuo
Krausto
Daigtus ir t. t.
Viską atlieka ka
Dviejose dalie, grąžuose ir tviruose
miesto in Hazletona, nes žmo
apdaruose. I dalis turi puslapiu 439, nogtriause ir puikiause. Su virsz minėtus
kad darbdaviu sekretai buvo czionais sustojo dirbti isz prie
H dalis 835, viso 1274 pus. - $6.00. reiealais kreipkitės pas jin o busite visame
nis rugoje kad trukei nelankei
užganėdintais.
gana nežymus, jie straikieriu žasties straiko. Darbininkai
ejna. Gerai butu kad užves
New Yorko darbus dirbdami, už neteisinga svarstė sustojo (jt'gL Stelų o jant knygas, kartu 520 \V. Centre St., Mahanoy City, Pa
tu automobilini kele in Hazle
nemislis kad tai yra ne Phila- dirbti nuo 10-tos dienos Vasa reikia prisiųsti ir pinigus, priLietuviszkas Agentas
tona, butu labai paranku.
rio. Kada pradės dirbti, ne- siūntimo leszas asz apmoku. SZIPKORGZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
delphijos.
—ADRESAS—
— Petras Gavanauckas li
Sziuomi laik suseke, kad ta žine.
kos ižgabentas in Pottsvilles
po darbdaviu apvilti, panede— Nekurie sportelei negali
kalėjimą už sužagejima 12 me
lij t. y. 17 Vasario pradėjo susilaukt Veliku, nes geidže 812-814 W. 33rd. St., Chicago, 111.
tu dukrele Juozo Ramanaucmurmėti, o Utarninke sutaisė labai apsivesi.
Popakamko. Toki ižgama reiketu nu
prakalbas, atspaude plakatus pems tik niaukė su “katėms”
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
baust gerai. ,
linijų' in ir isz Lietuvos. Siunczia
tuojaus iszdalino sziapu darbi be jokios sarmatos. Nekurie
Dr.
Jonas
C.
Milleris
Piningus in visas dalis svieto, greitai,
— Redingo
paszelpine ninkams kad sustotu dirbę;
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)
pigiai ir teisingai.
draugove surinko nuo angle- bet vienose sziapose greit dar iszkeliauna jeezkoti kacziu
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
WILKINSONO NAME
kasiu
menesije December bus kriaueziai pamėtė, o kitose net in Szenadori, Pittsburga
savo gymines ar patinstamus tai raKampai Main ir Uoyd Sti. Sbecandoab, Pa.
ir
Chicaga.
Jus
katukes
paszykite pas mane kadangi dabar turi
$28,050.87 o iszmokejo paszel- da dirbo.
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
laukyte nes nuo Baltruvienės
pos $25,928,30. Nuo susitvePPITNIA
( JKI 10 A D. RYTE
galima dar pirKti Szipkortes už labai
įmON HC -^2 IK 14 POPIET
Beredoje vėl turėjo susirin gausyte.
LIGONIUS ) 7 IKI 8 VAKARE
rimo tosios draugoves iszmo
nužemintas prekes. Raszant prisiukimus ir nusprendė deliai iszskite už 2c. stempa o gausite greita
kejo sužeistiems ir naszlems
RF.LL
TELEPHONAš
praszymo ir kitus isz darbo pa
atsakima.
$5,668,547,12.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
daryt demonstrancijas, kur su
Valgomu tavoru ir Buczerne.
— Labai skaudžei isznari- sirinkę apmarszavo ulycziomis
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
no sau koja ponas Juozas ten, kur kriaueziai da dirbo.
VYRU - MOTERIŲ - VAIKU
Parsiduoda Namai.
Mockaitis, laike užsiėmimo
Vietoj
kur
dar
daugiause
Utarninke t. y. 18 Vasario
ANT
prie darželio utarninko diena. lietuviszki kriaueziai sutaisė IR JOS ISZGYDIMAS Mahanojaus Lietuviai yra ap
BE PEILO * BE OPERACIJOS
Turėjo atsigult in lova nes ne Laisves Kliubo saleje prakal
sigyvenę. Tuojaus arti Baž- 1SZM0KESCZI0
BE PATROTIJIMO LAIKO.
gali suvis paejti.
nyczios, Mokslaines, Boczkaucbas, užkviestas kalbėtojas bu
l’O
Asz kožna diena gaunu paliudijimus ku sales ir 1.1. Namai kurie
— Juozas Svirskis pirko vo socijalistu Sąjungas sekre nog
iszgydytu, ka porodo kad besaluna nuo V. Virbicko ant torius Stasiuleviczius.
abejones mano būdas gydimo Ruptu- parsiduoda randasi po No 513
lOo.
i ra vienatinis spasabos del iszgydi W. Mahanoy St. ir 532-534
kampo B. ir Pine uliczios.
Kalbėtojas isztisai savo pri ros
mo ligos. ManoCHEMIC-ELECTRO
Iszsiusim
kiekvienam geram žmogui
W.
Pine
St.
Apie
daugiaus
Vėliname naujam biznieriui rodinejimuoe link darbininku Spasabas del gydymo Rupturos yra
ant bargo PUIKU GRAFAFONA
kanogeriausio pasivedimo nau- ir kapitalistu pasakojo gerai, dar placziai žinomas kaipo geriausias dasižinosite “Saules” ofise ir jaigu prižadėsite kpžna diena mokėt
spasabas del gydimo Rupturos ir
( j •)) po 10c. Su kožnu grafafonu duodame
prirodymai teisingi ir visi iez ypatos kurie kentėjo su taja liga dar pas.
odubeltavus rekorderius kurie iszgraCh. Parmley.
Nerandasi
to klausytojai buvo užganedy- gal rasti pagialba.
jinal2puiku visokiu lietuviszku dainų
“Mahanojetls”
pasirodė
jokio
namino
iszgalbejimo
per
paczta
288
W.
Center
St.
muzikes ir 11., arba kitokiu kokiu kas
ti. Kalbėjo ir vienas žydelis arba per nesziojimo diržio. Ta visi
I szeszku.
sau pareikalaus Raszykite, o gausite
Mahanoy City, Pa.
angliszkai nurodinėdamas ka žino.
Iszradimas mano spasabo
kataloga ir informacijas dykai.
Daveme tamistai gana laiko mates New Yorke.
gydimo ant visados visokiu sztamo
Ant pardavimo.
Reliance Pub. Co.
Rupturos yra tai didžiausias isz radi
ant atszaukimo paduota smeiMiesto Philadelphijos majo mas lig szitam laikui* Kožnas vyras
ttžr' Arti gyventoje! gali atsisznukti
didelis
salunas
ant
Puikus
žinima ant muso ypatų “Ke- ras demokratas palicijantams motere ar vaikas gal but iszgyditas
ypatiszkai.
(jjAųii«f)
leivije” o kad neiszsiaiszkinai davė padavadyjimus, kad de be aenoviszku buau baisos operacijos East Centre St. Mahanoy, Ci
prigulinczei, per tai mes tame monstrantams periszkadu ra asz iszgydu be operacijos, be peilo, ty, Pa. Nepriguli prie bravoro
be patrotijimo laiko. Atsilaukykite
ženkliname degsniu ant kak inei vaikszcziojantiems nedary arba raszykite o gausite knygute galima pirkti tavora nog bile
kokio bravoro. Parsiduos ne
tos kaipo “dydeli szeszka ir tu, tai straikieriai kada vaiksz apie gydimo Rupturos.
Atsiusiute 2o. stempa.
brangiai ba locnininkas pirko
paskutiniu begediszku mela cziojo demonstruodami pro dir
saluna
su namais Luzerne pa
giu.
banezias eziapas, palicija ma DR. ALEX. O’MALLEY viete ir nori kagreieziause in
"Saules" Darbininkes. žiausiu periszkadu nedare,
158 So. Washington St., tanais iszeikraustit, biznis ge
rai eina randa; neperbrangi.
straikieriai isz savo puses teipWilkes-Barre, Pa.
gi mokėjo tvarkytis kad netu Kur Lietuvifizkai ir Lenkiukai susikalbama Atsiszaukite in “Saules” ofisą.
ir tuBinuxoma.
SHENANDOAH, PA.
rėt bent kokiu - priekabiu.
Straikieriu yra reikalavi 26m. SENAS LAIKKASZTIS LIETUVISZKI DISC REKORDAI.
— Mergynos fabrike Spoonto irFein, sustraikavo provin- mai: padidinta kad .but mokes
Rekordai art abieju pusiu
damosios dydesnio mokesczio. tie 10 procentą ant dol. ir 8
grainami, įdainuoti ir ingrainti per
ISZEINA KAS SEREDA
BROOKLYN,N. Y.
Europos ir Amerikos Lie— Stasis Minkeviczius likos valandos darbo bei nedirbt “VIENYBE LIETUVNINKU” garsingus
tuviszkus artistus, tinka ant Victor,
darbo
svetimu
miestu
straikieinspirtas in koja per mula
didelio formato, 12 poslapiu, talpina Columbia ir kitokiu Gramophonu.
Shenandoah kasiklosia. Li riu ir pripažinimo Unijos. Yra moksliszkus strapnius, eiles, feljeto Prisiusk už 2c. štampą, tai gausi
nus, naujausius žinias isz visos pasau katalioga Phonographu, Rekordu,
kos nugabentas in ligonbuti. sziapu, kad ant visu reikalavi lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo Laikrodžiu, Laikrodėliu ir visokiu
mu darbdaviai pristoja iszski- ir paozios LIETUOS savo korespon Instrumentu.
Adresuokite:
— Žadintojus
Simanaviužlaikyi savo senorent pripažinimą Unijos, bet dentu VIENYBE LIETUVNINKU K. J. Krauchelun Co. ,a«
r.
czius, kaip pripažinsta nekubuvo visu pirmeiviszku organizacijų
viszka papratime
kriaueziu vadovai žodžiams organu,
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
rie, buvo somaiszyto (?) proto
kaslink atsargumo
vien netiki, jie sako — "szia- Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
ir kaip rodos bus nugabentas
principu, koki dar
diena jie mus reikalavimus kaip iszeina. Isz tos priežastie iszleiin priglaoda del paikszu.
dideli žingeidu “Jubilejini
užlaiko jau beveik
iszpildtns, o rytoj atmes.'' dome
Numeri” kuris liks tik istoriszku
— Arti Line uliczios, ant Kriaueziai reikalauja forma- atminimu nes pirmas da Lietuviszku
puse szimto metu.
kalno Locust, Redingo kom- liszku paraszu. Iszvien eina Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
Edward S. Si 1 liman, Pies.
meto užsimokės $2 gaus ta numeri,
panije, duos pavelinima statyt lietuviai, žydai ir Italijonai. kaipo
DOVANA.
George W. Dennis, V. Pres.
žmonims apie 300 nauju na Girdima ‘kriaueziu pasikalbė VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
John W. Phillips, Kasijer.
mu. Teip-gi toji kompanija jimuose geras ju paežiu tvar- Metams ... 82.00.
statys nauja breken ir musz kinimas t. y. elgtis kuo ramiau Pusei Metu - - 81.00.
INTEREST PAID ON SAVINGS.
tuneli in Locust kaina. Dar sei idant iszvengt nuo prieka Užrubežin - - - 83.00.
& CERTIFICATES OF DEPOSIT
bo bus ir vietos del gyvenimo biu, ir tikisi laimėjimo.
Užsiraszyti galima visada
o Bzenadoris atsigaivins.
Kriaueziai ik sziol t. y. ik Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri* Del Visokiu
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.
Ant pardavimo.
— Burmistras Strolls spire- 20 dienai vasario in susirinki
Pasilinksminimu Namai
Paprasta numeri peržiureiimui
ant vienos familijos
mus
inleisdavo
visus
kas
tik
in
si nuo Lehigh Valles kompa
siuneziame dovanai, raszik toi.
Reikalaujate GERU Gėrimu, ant loto 38 per 150 pėdu dynijos, ydant duotu del gyven tarpa ju ėjo, bet regis kad teip Užairaazant “Vienybe Lietuvninku” Pirkite nog savo Tautieczio dumo, po No. 27 Beach nlyreikia siųst prenumerata (Money- kuris teisingai jus užganedis.
toju Szenadorio ir Mahano- nebus, nes tokiu budu in tarpa Order
czioe Girardville, Pa. tuojaus
ar Registruota laiszku pinigai)
Atsiųskite adresu o gausite užpakalije lietuviu kuningo
ju
isimaiszo
gal
ir
ju
prieszijaus nauja truki kuris apleistu
ant vardo leidėjo azituom adresu
katalogu dykai.
klebonijos. Ateiezaukite pas:
czionais apie 11 valanda va ninkai. In susirinkimus ma
Wm. Paulauckaa,
kare in Hazletona. Butu ge ut inleista bus vien kraueziai
Fr. Strawinskas
Girardville, Pa,
su Um tikroms kortoms.
1807 Cww® St, fttteWf,. P* Box 411
rai

RUPTURA

SUCZEDINIMO KLOBAS.

-

,

C.L.Adam, Vice-Prezidentas.
A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D.F.Guinan, Kaeijerius.
M. Gavula.
W. J. Milea.

Merchants Banking Trust Co
MAHANOY

KARPETAI

<^e

falui
itlntijo
irtiAa

PA.

Pirkite dabar del Veliku.

Prekes pigios idant jumis pagelbėt
pirkti. 10c. nog masto ant visu
Karpetu. Galima pirkti dabar o
mes palaikisime ir kada jumis
reikes tada galesite atsiymti.

III JH/lll

DIVONAI
Guinan’s

CITY,

niH
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Mahanoy City, Shenandoah,
Mt.Carmel, Landsford.

Naujas Žeminis Tavoras

Nt

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane piginu
-firkti negu kitur. IJab
Dabar galėsite sau nusipirkti gražio Ceikio
pirkti
del Szlebes ant Rudens.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
Andaroku, Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu.
Kaldros, Blankiai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu
kitur.
iIILa

fhfikOfi
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Pas w.
mus Center
dirba Lietuvaites.
122
Str.

Mahanov City. Pe

VISU ATYDAI.
Pirmu kario Lietuihzkcjai Rekordai
Amerikoje prldaluota.

Kad asz jojau, Tekc jo Saulele, Jievfl,
Tėvynė, Saltyczii.s, Kur bakūže samanota,
Snkruskime Broliai, -.virblelis, Tolka nuo
Rucdos, Strunbriszkiu Polka.
Tas \ isas Daineles ir kavalku galima
gauti pas mus.
Dabar geriausia proga nusipirkti GRAMAFONA, nes mes parduodame už $19.50
kur pirmiau prekiavo §35.
Teipgi visokios mazes ir didumo Gramafonu gulima gauti ant iszmokeszczio po
50 centu ant sanvaites.
Kreipkitės laiszku arba vpatiszkai

GREATER NEW YORK PHONOGRAPH CO.

308-310 Grand Street
NEW YORK,N.Y.

Polithania State Bank

Noo 1
Lehigh
ituidt
jtose
pieih
htdii
pita
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M
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lestol
lion!

Kiekvienas Lietuviszkas Sztoruinku
teipgi privalo užlaikyti visada musu
guikite Lietuviszkas Gyduoles savo
ztoruošė ant pardavimo, kad,musu
tautieczei reikalaudami galėtu.nusi
pirkti ir
nereikalauta isiduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztomiazai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; pardaokvto
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l.
Egiutero No.2.,
Zmijecznik........... 25c., 60c. ir $1.00.
Gumbo Laszai........................
36c.
Meszkos Mostu...... .........
Trejanka.........................................26c.
Linimentas vaikams..................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c
Liepiu Bahamas.......................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmeliu..25c<
” nuo Kumeliu del suaugusia 35c.
Vanduo nuo Akiu........................,25c.
L’gniatraukis................................. 25c.
Skilvio Laszai.
...... ,2.5c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................... 75c.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.60.
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo................................ 10c.
Laszai nuo Dautu.........................10c.
Most is nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų............................................ 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto..... ............ 15c.
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
Plauku apsaugotojo................... 50c.
Muilas del Plauku..................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................35c.
Rožes Balsamas....................
25c.
Kinder Balsamas...................... ...25c.
Bobriaus Laszai........................... 50c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas.......... . ....... $L00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................ $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)............... 25c.
Pamada Plaukams.......... ..........25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 26c.
Gyduoles nuo Piemens....... ......... 50c.
Vengriškas Taisytojas Ubu... .. .15c.
Inkstu Vaistas............... 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............................ 25c.
Gyd, nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu........ $2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,

Lsi
Rian
būreli
mui t|
akyta:
trauki
ir ta
tai
mo,

pranei
atejna
poje.
Va
balsei

ta
Turki
Biro]
jetep
lydei
raita

g»0
nttel
pran
prsl!

Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.
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Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suczedinimn,
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Bejentalnus dokumentus Lietuvai
reikaluose ju>u, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.
Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums,
kad jau asz nesu daugiau ne locnmiku ne virszininku, ne
darbiniku “All Nations Laukoje ant 12-tos. gatves’’
ii kad dabar atidariau ofua mano naujoj vietoi

Kampa*- 22-ūd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvtsios senos vietos)

Reikaluosia me’džin kreiptis prie savo seno pažįstamo po
lokiu adreso-

Naujus

Iszradimas

Apraszima siimczia dykai

žeme

Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
iszsigydyti bo daktaro visokias ligų
Povilas V. Obiecnnas, 22- nd. & Carson Sts; S S. Pittsburgh, Pa.
Plauku puolimą ir užsiauginima,
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas
ir kitas panaszias ligas.
RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
Gyduoles nuo Dantų,geriausios,20c.
-PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI JR GRBICZJAU8I GARLAIVAI—
Nuo Komu užtrinu tik 10c. Mes
Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tari) New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KURSK — RUSSIA
turime apie puse milijono laiszku su
In Hotterdama 8 Dlenae. In Llhawa 11 Dienu. I Garift|va|
j( zftr - 8 Kcvo (Mar ) 2 p. m.
padėkavonenrs nuo žmonių visokiu
Tstf1* Klasa
fist
lx
S4o
Antra
sou
I |ez Kew Yor*io i(
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant
|6U
Pirma Klaea
$70
| Apie daugiaus daeiZlnoulte pae muao agentua arba
A. L JOHNSON & CO., (General Paaienger Agt».) 27 Broadway, New York, N.Y.
adreso pas Specialistus:

Užsiraszykite ant 1918m.
—:GeriauBi:—
Juoku, Kritikos, Muzikos ir
Dailės Paveiksluota Laikraszti

*’
*’
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Lietuvei ir vėl naujenal!

Drs. Bronza & Co.
B’dway & So. 8-lk Brooklyn.N.
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'APSZVIETA' M oksliszkai Istoriška Kaygi
palytinti daug isz Lietuviu praeitas
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu
su 780 puslapiu, preke:
Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir LeberisaudO pus. lOo
Gaunama pirkt tik pas:

“TARKA” ::

Eina kas menesis; 1B puslapiu, ••
su v'rszeliaie.
..

( Metams tik $1.00
PREKE< Pusei metu 60 Centu
( Vienas No. 10 Centu
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T. Astramski, 943 S. 2nd, St., Plilll. Pi.

Pinigams ir laiszkams siusti adresas: , ’

“T A D k’A”
P. (). BOX 103
1
I.AWREKCE, MASS. ••

SERGANCZOMS MOTERIMS!
SESUTE:
Asz eemu moteria,
žinau kiek moteris turi
iszkentcti. .Taigų kenti
nuo baltųjų ant drnpaniu, nupuolimo arba
ati tikimo motes, esi ne
vaisinga, turi skausmin
gas ir ne natnraliszkns
periodus, reumatiką ar kitokios ligas. Panegit, mano namini gydymąsi, kuriuo iszligydysi pati namie, ir visai pigiai. Tuojaus
m zyk, apraszydama savo skausmus; gausi
linia. Indek 2c. marke atsakimuj.

MRS. A. S. HON SO,W® no.

No. 6.
Nusipirkite am kelet>
Buteliu

NORKEVICZIAUS NO. (
Geriausia Arielka Visai
Mieste. Tik $1 už Buteli
Teipgi czis gausite ir visokr
kitu gėrimu. Ateikyte daba
priesz laika, duokite sarorderi o bus jums pristatyti

S. Norkewicz
401 Wilt UibiRoj Au.

Vie

.Taigų kada busite

PHILADELPHIA, PA.

myns,

Tai užeikite in
IETUVISZKA
TT OTEI

pats ai
gėrimą

JUOZAS OK1NSKAS
(LOCNININKAS)

ejna n
pereisią

!

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets, i
Asz užlaikau Columbijos Grafofonus su Lietuviszkom dainom, kurias
iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant
abieju pusiu yra po kitokia dainelia,
rekordai yra pndariti gana druezei
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas
rekordas prekiuoja tik 75c.
Jaigu ne turi mano kataloga tai
prisiusk už 2c. pacztinia markia o,
apturėsi didelipuiku kataloga kuria-!
min rasi visokiu gerinsiu Armonikų,
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu,
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku
ir Malda knygių kokiu tik randasi
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru
gromatu raszimui su puikeuseis apskaitiniais ir dainomis su drukuotais
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki
už SI.
Sztornikams, agentams ir
pedliorems parduodu visokius ta vorus
labai pigei. Reikalaukitia visokio tavoro tikra Lietuvi o gausitia teisingus
pas ta vorus, adresas:

W.Waidelis

jo namu
pati ir

Ten busite sveitingai priimti. Gausite i
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Dr. IG. STANKUS
Lietuviškas gydytojas, gydo vlaoklas Ilgas
vyro, motoru, vaiku ir daro operacijų.
OFISO VALANDOS:
Ib ryto nuo 9 iki 11, nuo 2 iki 4 po plet
ir nuo 7 iki 8 vak. Nedaliomis nuo 9 Iki
Al ir nuo 1 iki 3 po pietų.

12IO So. Broad st.,
Philadelphia, Pa.
J^IETUVISZKASp

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy
Puikei ir pigei nutraukė
Fotografijas, Padaro didelus
grafijas isz mažių ir indeda in
Indeda Fotografijas in
Kompasas ir t.t. Puikai
Post-Karoziūfl.
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