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Vela užgyme naujas laikraeztie po vardu “Pirmyn”,
kuri iszleidže P. Grigaitis ir
J. M. Jasuleviczins Baltimore,
Md. Prenumerata ant metu
$1 50, szeeziu szpaltu dydumo
(kaip
“Tėvynė”)
adresas:
“Pirmyn”, 748 W. Lexington
Str. Baltimore, Md.
Tasai laikrasztie skelbe buk
turėjo “misijas” Baltimore p.
Delionis, kuris deezimts metu
adgal valdės Baltimoreje “ne
prigulminga” parapije, o da
bar vėl sugrįžęs prie Rymo
Kataliku
bažnyezios. Pate
apgailestavo, kad kitąsyk pa
daręs klaida, nepripažindamae
Szv. Tėvo. Misijos užsibaigė
triukszmingai.

Pagal paskutini suraeza, tai
Skrantu (Pennsylvanijoi) die
cezija ženklyvai pasididino
nuo 1906 meto. Tamstai me
te toje diecezijoi radosi 256,.
000 Rymo Kataliku o szendien
randasi 275,000 arba in septi
nis metus pasididino ant
19,000 dueziu.
Laivoriai turkiszko laivo
Hamidieh
pasielgė
tikrai
krikszczioniszkai su laivoriais
ir pasažieriais graikiezko laivo
Leroe, kuri nuskandino. Ka
da laivas jau pradėjo skenet
ant kuriuo teip-gi radosi
daug serbiezkiu kareiviu ir
szauke pagialbos, kapitonas
turkiszko laivo paliepė savo
laivoriams gialbet nelaimin
gus. Senoviszkuose laikuose
neprietelei da savo prieszus
inetumdavo m vandeni, szen
dien paskubina su pagialba.—
Apszvieta platinasi milžiniezkai.
Yale abservatoriai astrono
mai apskaitė, buk artimiause
žvaigžde nuo muso svieto ran
dasi 46,000,000,000,000 miliu
tolumo.
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Mikola Byrne aktoris kurie
dasidirbo gana puikaus turto
perstatime “E ght Bells”, nu
tarė pasilikt katalikiszka ku
ningu. Byrne yra tėvu trijų
vaiku. Jojo pati mirė penki
metai adgalos. Po mirimui
paezios inženge in Szv. Franc'szkaus seminarije Loretta,
Pa. o atejnancziam Birželio
(Jane) menesije bus iezventinta ant kuningo. Ant jojo
primicijos suvažiuos visi vai
kai. Laikis pirmas miszes
Noiwiche, Conn.
Per visokius apgavingus ap
garsinimus laikiaszcziuoee, kas
metas nuo žmonių apgavikai
pavage
ia
$100,000,000.
Daugiause tieje vagis apgauna
žmonis ant vi jokiu ežeru, gy
duolių, farmu ir teip vadina
mu “mail order business”.
Isz Filipinų atejna praszimas 5000 jaunikiu, kurie turi
randaviszkus
užsiėmimus,
idant pribūtu mergynos in fe
nais mierije apsivedtmo. Tie
je jaunikei uždirba nuo 2000
lig 400 doleriu ant meto.
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“Dievo Rykszte”, mėnesinis
juoku laikrasztelis, iszejdinejee Chicagoi, daugiaus nepasi
rodys. Vos du numariu iszejas turėjo mirti. Matomai,
“Dievo Rykszte” ir leidėjo kiszeniua neaplenke. Juokai,
kad žmones su penkeis dolereis pradeda “juoku” laikraszti iszleidineti ir da toki kaip
“Dievo Rykszte”. “L ”
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atke77,133 ypatos reikalauje paszelpos
kaip
tai pasirodo iez randaviszku
apekaitimu. In laika deszimts Vela žudinsta Skulkino
paviete.
menesiu pribuvo 345 000 emi
Pottsville,
Pa. — Kaimelije
grantai, iez tu 130 000 pribu
Middle
Creek
Juozas Bingo
vo isz Anglijos o 119,000 iez
nudure peiliu savo burdingSuv. Steitu.
bosi Jamesa Hollands, kuris
in
kėlės valandas mire PottsAna diena Filadelfijoi Mrs.
J. T. Lazalere isz Hatboro, villes ligonbutije. Priežastis—
iszkele baliuką ant garbes sa girtuoklyste.
Skulkino pavietavam kalė
vo tarnaites pannai Mattie
jime dabar randasi net penki
Brown, kuri toje ezeimyneje
iszbuvo 50 metu ant tarnystes. žudintojei: Jonas Januleviežius, kuris perpjovė savo
Poni Lazarele kalbėjo: “Ma
draugui gerkle Szenadori; Ma
no tarnaite ant tokios garbes
lina Massa kuris nudure savo
užsitarnavo, nes szendien sun
dranga Pottsville; Jonas Sziku yra užlaikyti tarnaite per
manaviezius kuris užsmaugė
50 dienu o ka jau kalbėt apie
savo paeze ir inmete in sena
50 metu”. Lazarele mokės sa
brasta Turkey Ran; Juozas
vo gerai tarnaitei menesine ai
Inzalacca teip-gi už nužudiniga per visa josios gyvaste noma savo paezios Raven Ran ir
rinte szendien nieko jau ne
Juozas Bingo. — Kandidatu
dirba.
ant kartuvių nestokas ir kaip
rodos nekurie isz j u kabos ant
Isz priežasties ligos Popie virvutes.
žiaus, visa Europa yra nuliū
dus o daugelis kardinolu keti Užvidus vyras iždegino
paezei akis.
na inneszti užmanima ant perRaudono Križiaus Draugavę kuri apsiėmė neszti paezei pa
Fort Worth, Tex. — Lydia
mainimo tiesu kad Popiežiui
nelaimingiems pavargėliams p, r yana Ohio, apskaitė buk isz
Gustin,
kensdama
neiszpaeakibutu pavėlinta atlankyti kaip
r ,/^4tanczei ypatų pasiliko be
tinas kaukes ligonbuteje apsa viso pražuvo 454 ypatos.
kada savo gymtines szalis.
pastoges,
patratino
visa
sa
’
į
'" ir pasiliko be maisto. Tokiu
Popiežius daugiause skund- kė daktarams kaip josos vyras
randasi net 77,133 kaip tki se-antis skaitlius parodys:
sirgdamas
nuo
kokio
tai
laiko,
žesi ant skausmo szirdies (iez
Pražuvo Reikalauje
nuliudimo) o kaip garsingi būdamas labai jiai užvydus, Nužudė savo gaspadine I
paszelpos
daktarai tvirtina, tai nepagy pririszo prie lovos, aplaistė Lucerne, Pa. — Jonas Sin1,500
17
vens ylgiaus kaip kelis metus. akie karboline rukszte ir ižde kevieziue nužudė savo gaspa- Chillicothe
1,100
3
(Popiežiams yra uždrausta gino akis szaukdamas: “Te dyne Veneckiene, ezaudamas Coshocton
20,000
86
apleisti Vatikana kada karta tau, dabar esi neregia. Muso in jaja trie kartus isz revolve Cblumbus
dukrele Gracija galės giedot
22,500
Dayton
150
pasilieka popiežium. R)
rio, po tam pats sau paleido
500
Paskutinei telegramai da- ant ulieziu ir uždirbt ant mais kulka in krutinę, atlikdamas, Defiance
883
neeza buk Popiežius vela atsi to o asz busiu tuom užganady- ant vietos. Mat, Veneckiene Delaware
250
gulė in lova, apsirgdamas stai- tas, jog tu busi namie prie nesutiko ant gundimo Sinke- Franklin
1,000
gai ant vandenines ligos. Nie manės”.
vieziaus, kuris kalbino jiaja Freemont
2,500
ką neinleidže in kambari, nes
Atrado senas užliekas. ant pametimo savo vyro ir Gallipolis
12,500
yra labai pavojingam padėji Lewisburg, Pa. — Aleksan vaiku ir gyventu su juom kur Hamilton
1,000
me. Popiežius serga labai dras Oikey, farmeris, kasda kitur. Isztikiama motete buvo Ironton
100
nuo kokio tai laiko, bet kardi mas skiepą del etatimo naujo pasirengus mirti nekaip sulau Larue
600
nolai ir gydintojei užlaiko tai namo, iezkase puodą kuriame žyti prisiega duota savo vyrui Malta
350
Manchester
slaptybėje ir ne nori ižduot radosi daugeli senoviszku va prie altoriaus.
175
svietui apie tikra padėjimą jo riniu centu nuo 1815 ir 1855
McConnellsville
‘ Dvasios” vis daro klastas. Marietta
450
szventinybes.
metu. Priek tam rado senoEdwardsville, Pa. — Name Miamisburg
2,000
viszku peiliu ir indijoniezku Dovido Thomae “dvasios” ne1,000
Ant Ellis Island, New ezaudyklia.
Middletown
palauna daryti vieae klastas, Middleport
1,000
York, atplaukimas emigrantu
norinte palicije per dienas ir Ottawa
Vilkai suėdė bažnieze
125
ženklivai dydinasi, nes. Kovos
Hudson Bay. — Ne senei naktis sergsti narna geisdami Piqua
1,400
menesije pribuvo net 94,000
taja “dvasia” suymti. Negana
175
ypatos. Praejta meta tam czionaitinei krikszczioniszki jog praejta nedelia pridarė vi Pomery
1,700
paežiam laike atplaukė 87,609 Eikimosai pastate sau bažny sokiu szposu, bet ir sziomie Portsmouth
125
ypatų. Priežastis yra, neri tėlė isz dydžuviu kaulu ap dienomis meto duona isz vie Sidney
2,000
mastis Europoje iez kerszinan- dengdami kaileis mariniu szu- nos vietos in kita, bulves su- Tiffin
200
tes kares terp keliu vieszpatys- nu, kuriame galėjo sutilpt in maiszo su karasinu, smulkus Troy
80 ypatų. Iez priežastes smar piningai dingsta isz namo o Zanesville
2,000
cziu.
kiu szalcziu, kaimene iszalku- drapanas- supjausto visos ezeimynoe.
siu vilku užtiko taja bažnytėlė
Žmonis pribuna isz visu eza- Trumpi Telegramai.
Demokratiszkas prezidentas
ir in kėlės valandas “suede” liu reget tuja darbu per “dva
Wileonas nors tiek giaro pa- visa bažnytėlė.
ses” kuriuos neduoda atsilsio § Hazleton, Pa.— Pati Juo
daris, kad nuyms akcize nuo
Thomasams diena ir nakti.
zo Witrwalo nusiminus, buk
reikalingiausiu dylyku par- Guzikelis nosije per 54
josios
vyras serga ilga laika ir
metas
gabenaneziu iez užrubežiaus o
ATSAKYMAI ne gali uždirbti ant maisto,
uždės dydesne akcije ant tokiu Rutland, Vt. — Tik ana
tavoru, kokius pargabena tur- diena iszcziaude guzikeli Jur V. S. Yra tai ypatiezkoe atėmė sau gyvaste per perpjoczei kaipo tai: deimantus, vi gis C. Chalmers isz nosies kuri apšmeižimas o gal ir koke ne- vima gerkles.
sokius žemeziugus ir t. t. to turėjo per 54 metus. Chalmer- apikanta prieszais taisės mo § Rymas.— Vulkanai Etna,
kiu būda randas turės iez to sas būdamas kudykiu insikiezo terėles isz H. kurias bjaurei Vezuviuszas ir Stromboli vela
pelno ant 80 milijonu doleriu guzikeli in nosį ir nuo tos die pavadinai o gal po tam pate atsigaivino. Yra tai ne girdė
ant meto.
nos sirguliavo. Dabar nejaueze tamista graudintumeis iez to tinas atsitikimas ydant visi
Priek tam uždės padotka jokiu skausmu nosije. Guzike ir papultum in kalėjimą. Ge tris ant kart atsigaivintu.
§ Buffalo, N. Y.— Milžiant tureziu piningu. Visi tie- li davė apdirbt in auksini riau apie taji baliuką užtyniszkas
eumiszimas pakylo lai
je ka uždirba per metus $4,000 kompaseli kuri neszioje ant let.
ke streiko kunduktoriu ir moturės mokėt viena procentą; lenciugelio prie ziegoreliaus.
J. B. isz R — Jago tamie- tormonu ant elektrikiniu stritnuo $20,000 po du procentą; Meszka atrado kasiklas
ta prisiunei paliudinima nuo kariu czionais. Daugelis likos
$50,000 trecze procentą o ket
sidabro.
skvajero, jog teip atsitiko tai sužeistu musztineje su palicije.
virta procentą nuo $100,000 ir
§ Hazleton, Pa.— Steito
Denver, Colo. — Garsingos patalpinsime, nes, kitaip ta
daugiau.
kasiklos sidabro arti Brush nkistai butu blogai už toki kazokai areeztavojo 19 straikierku, kuriuos neleido kitas
Akcije bus nuymta nuo: Creek likos atrastas nepapras iszmetinejima.
mergynas prie darbo in Dulpmiltu, mėsos, czeveriku ir czetu budu. Sztai kalnavertis
J. V. Ledford, Ill. — Te hin szilku dirbtuve.
batu, medžiu, anglių, bulviu,
§ Boma, Belgije.— Per su
maezinu, geležies, žuvu, kailiu Jack Lynch ana diena medžio legramai per mares (Subinedamas kainuosią užtiko milži- rine
Telegraph — Cable) lūžima tilto, paeažierinis trū
ir t. t.
niszka meszka, paskui kuria Yra padirbtas isz vario apsuk kis krito in upe Congo. 23 paŽinoma milijonieriai — fab
rikantai stengeis visom pajė seke lig josios urvai. Atsisė tas plieniniu dratu daugeli sažieriai likos užmusztais o
dės szale urvos užtemino bliz- kartu o ant galo yra aplietas daugeli sužeido.
gom užbėgti prieez tai, bet
ganezius akmenis o paemias gurnu kelis kartus ir da kokiu
Wileonas kanecz užsispyrė tai
J Viednius.— Armie Juodszmota in ranka, nudžiugo pa
padaryt ir savo prižadejima regėdamas, jog tai sidabrine ten maiezimu kuriuo kompa kalniu apsiaubdama Skutari
nijos neižduoda nes tai ju paėmė penkes prietovas aplin
iezteses!
ruda. Nelaukė daugiau ydant
meszka pasirodytu, nes nubėgo slaptybe. Abudu turėjote tei kui Taraboe. Miestas Skutare
likos sudegintas keliose da
Szirdinga aeziu siunezeme ka greieziause pas notarijusza sybe ir laižybas laimėjote.
visiems tiems, kurie nepatin užtvirtyt savo gilukninga ra — Prezidentas Henry Har lyse.
dini. Szendien Lynchui kapi
t Atėnai.— Graikiezkas
gėjo paraszyti straipsneliu in talistai pasiūlė du milijonus rison pildė dineta prezidento
laivas
bombardavojo turkiszka
Suv.
Steitu
trumpiause,
nes
muso Jubilejini numera “Sau už kasiklas bet lig ežiam lai
les”. Praezome siunsti dau kui jokios sutarties su jeis ne tik viena menesi po priėmimui miestą Vourla, užmuezdami 18
Turku o sužeido 129.
prisiegos 1841 mete. padarė.
giau.

ISZ AMERIKOS.

Philadelphia, Pa,

Isz to vieko pasidarė dvi
ezalininkyetes, vieni už kun.
Szesztoka kiti už Vanaga, bet
tuom laik užima ^vieta kun.
Vanagas.
Dabar duodasi girdėt nuo
tu pat Camdeno lietuviu kad
kunigas airiszis sakaus kad —
asz esu czion bosas. Tai ir peczenka. Regisi kad tie lietu
viai nevienas nesuprato kuomi
del lietuviu ar lenku yra airisziai.
Tas dabar jiems palieps per
virvutes paszokinet o gal ir
bažnytaite pasisavinęs liepe
randa, jam kad mokėtu.
Pasidalinę m dvi pusi, pasi
ėmė svetima žmogų globėju ir
da parapijos sekretoriumi, ne
toli su savo norais važiuos vie
na kad savo kunigą neskait
lingas būrelis ir tas suiręs užlaikyt negales, antra darys su
jais ka norės kunigas airiszis.
Turbut tie lietuviai niekad
ir nejoki laikraszti neskaito,
tai nemato kas darosi lietuviez
koše parapijose, dabar gales
iez savo patyrimo dažinot kad
padare labai gausia klaida.
Senas Kapsas.

Pana, 1’11.— Liūdna czion
atsitiko nelaime 26 Kovo J.
Urbanavicziaus 20 metu sūnūs
rengėsi ejti ant medžiokles ir
pasiskolinės nuo draugo ka
rabiną kuris buvo užprovintas.
Tame atejae tėvas iez miesto
truputi užsitraukęs ir links
mas. Paėmė karabina ant pecziu ir pradėjo vaikszcziot po
stuba norėdamas iez jo szauti,
bet sūnūs tai paregejas, atėmė
karabina ir isztusztino kulkas
kuriu suskaite 16 ir pastate
karabina kampe, bet tėvas ve
la užsispyrė turėti karabina
nes priėjus pati atėmė tarda
ma: “ejk seni atsigult ir neezposauk su ezaudykle.” Pa
gulėjas truputi vela atsikėlė
Urbanaviczius ir buvo akyvas
žinoti kaip tasai karabinas
(vinezesteris) szauna. Sūnūs
priejae prie tėvo, atėmė kara
bina sakydamas: “teve, tu ne
moki apsiejt su tuom karabi
nu, duok ezen, asz tau parody
siu!” Paemias karabina, atkiszo liaupa, patraukė vamzdi
ir staigai iszszove, pataikinda
mas tėvui in krutinę. Tėvas
in 10 minutu mirė. Sanue nu
bėgtas in miestą, parsivedė tris
daktaras, bet juju pagialba
buvo nereikalinga Laike tirinejimo, sūnūs tvirtino buk
iezeme visas kulkas iez karabi
no, o iez kur tasai paskutinis
ezuvis atsirado tai nežinojo.
Sunu paluosavo nuo atsako
mybes. Urbanaviczius turėjo
56 metu amžiaus.— Iez to rei
kė ymti pamokinimą, jog su
ginklais reike saugiau apeiejti
ir neatkiėzti liaupoe in ypata
nes kur in szona: “ba kaip
Dievas daleis, tai ir isz tuszežio ( ?) karabino kulka iszleis.”

Po straiku, kriauczialei dir
ba naprapal. Nekurtose žydu
sziapoee lietuviai turi puikiai
apmokamus darbus, židiszki
kriauczei rydami in ten seile
žiuri kad gojai kaip jie lietuvius vadina, pas žydus bosus
turi pelningus darbus, o žydai
neprieina. Buvo jie sumanė
tokius kriauezius tu eziapu su
erzini ir iszveet vėl prie straiko, bet lietuviai per žydus ne
syki apgauti, suvilioti aiptol
nesiduoda.
Skebus bosai guja lauk. Vie
noje sziapoj dirbo keletas
etraiklaužiu per visa straika
juos niekas isz ten nepakibino;
na ten dirbo per visa straika
nebiednas lietuvis žmogus su
augės mueet da gyvauaezlis
Duba. Suprantama kad streik
laužiai visados gauna užmokėt
gana riebiai, o darba tai dirba
bile tik dirba.
Pasibaigus dar straikam, už
ėjo ten dirbt žmones tie, kurie
straikavo, tai bosas etraiklaulaužius atstato szalin, sykiu
praezalino ir poną Duba nors
jisai ten dirbo ir prieez strei
Plymouth, Pa.— Ir pas
kas. Pone Duba dabar keikia
bosą už praszalinima nes jis mus vanduo užliejo dali mies
buvęs gana isztikimas, bet da to, jog gyventojai turėjo bėgti
bar ir isztikimam streiklaužiui in kalnus nakties laike, van
in pasturgali inspyre. Už to duo užėmė viską per ka ir dar
kia skriauda Duba žada bosui bai turėjo sustoti. Dabartės
atkerszint navatnu budu t. y. vanduo apsėdo ir vela viskas
duosiąs kun. Dilionui ant mi po senovei ejna. Czionais muežiu su intencija kad bosui siszkiu randasi gana dydelie
Dievas sumaiszytu protą. Na- būrys terp kariu randasi ir
tokiu ka neatstoję gyvulu.
vatnas atkerszimas.
Kitoje nemažoj sziapoj dir Vienoje karezemoje bjaurei
bo streiklaužiai atgabenti iez pasielgė keli besmegenei: Sukito miesto. Jie turėjo sziapoj eja keli, pradėjo visokee plolovas gulėt ir gaudavo valgi. vonee, ražanezius iszeieme iez
Pasibaigus straikam, reik pri kiszeniu plovojo nesvietiezkai.
iminėt streikuos dalivavusius, O tai mat grinorei daugiause
bet kaip iszkrapeztyt dar par tei iždaro. Vieno tokio besme
Dydžiauscs laivas ant
vežtus streiklaužius ? Sumielio genio da ir szendien laszinei
svieto.
bosas burda ezioki. — Priža guli ant stoties o czionais jau
dėjo juos pervežt in kita szia- pastojo in Jonvaiki, vaikszHamburgas.— Dydžiauses
pa, ir ten duos dirbt.
ezioje isz karezemos in kareze- pasažiennis laivas ant svieto
Liepe sueiraieziot savo na- ma o kaip paleidže savo terla likos ana diena inleistae in
szulius, tuojaus paezauke au tai net bjauru klausyti. Ran vandeni kuris vadinsis “Impetomobilius, susodino kaip ko
rator” prigulintis prie Ham
kius ponus, nuveže ant Rea- dasi czion moterėliu ir mergy- burg-American kompanijos.
dingo dypo ir ten paleidus, nu kurios ne dorai apeiejna o Rasis ant jo 83 luoteles, o tal
automobiliai nuezvilpe sau, va ant kuriu kailio pribus neuž- pins savije 4050 pasažieriu ir
dae pranyko sau, o streiklau ilgio Baltruviene su pasveiki 1200 laivoriu, virszininku ir
žiai pasilikę vieni, pamate kad nimais o del vyru pribus Ta- t. t.
skebus niekas neguodoja bet radaika. Veluk iez laik apsiNukirto saa
pajuokia.
malezykite.
“grieszna” ranka.
— Nauja parapija. Prie
Haliburton,
Kanada.— Kvai
Philadelphijos tuojaus už
Bridgeport, Conn.— Per liszkae tikėjimas apėmė jauna
upes, yra miestas Camden, N. keliolika dienu atsibuvo czio farmer! Raymond Bontellier,
J. Ten priesz 10 metu gyveno nais Missije laikoma per tęva kuris tankei skaitė biblije o
tik keletas lietuviezku ezeimy- Kapuciną Kazimiera, kuris la ypatingai tuosius žodžius: “Ja
nu, bet dabar yra jau nemažai bai grąžei pamokino klausy go tavo ranka yra “griesz
ženotu ir vienetypiu. Juos ti tojus kaip turi gyvent ir Die na,” nukirsk jia.” Gal toji
ranka buvo labai prasikaltus,
kybos reikalais aprūpint, atva va garbint o daugeli paklydu ba Raymondas nusidavęs in
žiuodavo kunigas Szeeztokas siu aveliu sugrįžo ant doraus girria, nukirto jia su kirviu ir
isz Burlingtono.
kelio. Bet ne patiko tos Misei- atnesze namon. Paszauktas
Sziuomi tarjiu jie Camdeno jos netikėliams kurie kerezino daktaras apžiurėjo nukirsta
lietuviai sumislio susitvert sa visaip tęva Kapuciną laiezkaie, ranka ir pasakė tėvui, jog ge
vo parapija, teip ir padare. kuris sau iez to nieko ne dare riau padarys, jago sūneli pa
talpins paikezu name.
Tuojaus sumėtė kiek ten pini tik smarkei ižbare tuoeiue pa
Nelaimingas
pasisveiki
go, kitus užstate du prapert- klydėlius. Tieje bandė ekuneti
nimas.
ninkai ir nusipirko nuo nige- tęva Kazimiera bet skvajerie
riu bažnytėlė už 2000 dol. už neiždave varanto ir turėjo iszGeno;— Duktė tūlo francumokant vieką, isz kalno. Vi ejt kaip muilą suedia. Po tam ziezko aficieriaus pribuvo in
sas eutaisymas pagal mada ka vela snrasze gromata, kurioje czionais susitikt savo milemo
taliku kaeztavo jiems ik 26 kerezino ant jo gyvasties, bet kuris pargrįžo iez Kinu. Po
ezimtu dol.
tėvas Kazimieras nieko sau isz kiek valandų laukimo, laivas
Ant nelaimes jie Camdeno to ne dare nes da daugiau isz- atplaukė in pristova. Milemas
lietuviai prisiėmė apiekunys- bare juosius. Missije užsibaigė iszlipes iez laivo pribėgo
džiaugsmingai prie savo mileten kunigą ten Camdeno airi- pasekmingai ant naudos geru mos pagriebė in glebi ir mei
sziu parapijos, pasiskyrė prie krikszczioniu o Bridžportie- lingai prispaudė prie kratines.
dvieju lietuviu ta' kumga savo cziai ne greitai užmirsz ižga- Ant kart jaunikis pajuto kad
globėju ir parapijos sekreto- ningus žodžius tojo misijonie- jo milema pradėjo slinkt in
žeme ir pasidarė sunki. Isz
rium. Nieko blogo tie žmones riaue.
kart mielino kad nuo susijudi
nemislidami, ant Verbų Nedė
nimo apalpo ir bandė jaja at
lios pasikvietė kaip visados isz
Terre Haute, Ind.— Pir gaivint. Pervelai! Pasirodė
Burlingtono kunigą Szesztoka; ma Velykų nakti praėjo pro jog spausdamas szirdingai nu
tas susiėmęs kas reik in valiza czionais baisi viesulą kurt pa laužė jai sprandą, mirdama neatvaževee gavo nuo airiszio iez dare daug bledes, suardė daug isztarus nežodelio. Jaunikis
varyt szalin, o in k. Szesztoko namu, užmueze daug žmonių o iez gaileęzczio norėjo szokt in
vieta pakviesta tika Philadel- sužeido in 70 ypatų. Apie 18 vandeni neš likos sulaikytu
per laivoriUs. Kada jin pali
phijon pribuvęs kun. Vana ypatų surado griuvėsiuose. cije
aresztayojo isztare: “Apgas. Žmones susimaieze, vieni Vanduo užėmė apie 10 miliu sudinkyte mane ant smert kaeupykia nuėjo sau namon nie ploczio, užliedama visus na greieziause.”
ko nepaisydami, o kiti pasili mus ir padarydama milžiniezDaugelis ypatų apalpo tuom
ko su kun. Szesztoku.
regėjimu isz susijudinimo.
kas bledes.

ISZ VISU SZAHU.

o jago žemai tai szeip teip pra- kanoptrikiause, prezesas plo
jo in delnus isz džiaugsmo o
ejdavo.
— Ka senas Demostenese po vakarienėj liepi mum da
uszkabino patinstama isz mik- kaita paazokt.... ir iez tos
cziavimo, isz kurio mėgo pasz- priežasties aplaikiau dim-tposaut atsakimu —kaip-gi ejna kancelisto su trijeis szimtsis
ei gidinimas tavo akmenuko auksinu metines algos apie ka
po liežiuviu?
dasižinojau ant ritojaus no
— Po, po, po . . . ne, pre, paties prezeso.
pre, pre ....
— Ne rūpestinga proce ma
— Pabaigsi kada sugrižine no biure prie kurio sėdėjau
siu —pertrauke jam plodamas akmeniu no 8 iez rito lig an
per peti —ne turiu laiko laukt trai po piet ne gražus ir be
Kas ten Z gleri darosi.
ir ėjo tolaus.
klaidu rasztas rapartu, tiek ne
Ko tos bobeles barėsi ?
— Jago jio kitose sales? giliavo kiek vienas ohertasas Po žmonis liežuvius vedžioję,
kas ne inpikda tai usz puse ant balaus pas žida. 8mutna
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ma.
ne ant kojų; tuose laikuose mu
Per ka žmonis su pjudote
— Po, po, po . . .
eo virszininkas tokiu spasabu Ir nieko sau isz to ne darote
— Laikikis ko — p rtranki laike dydeleje verteje nuopel
»
»
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nėjo prezesas pasilakdamas ke nus nes nuopelnus suvis kito
Karalei, milijonieriai ir kiti turczei,
Kelos moteres sau sėdėjo,
de —gal tau bus lengviau, del kio daliko ir dinsta gavau ne
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Na ir vienas aveczes inejo,
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O ve, geras buvo,
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Tai
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Kaip czionais dvieje susede,
Sakėsi
jis,
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keliu minutu ant balaus pas
Jau nuo dvieju dienu ne ede.
isz namu,
— Del ko?
žida....
— Kur jo draugas?
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— Nes apžiurek-gi kokis isz ke kuracije nusiseka tik prie
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turėjo
norą
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Verte F, W. S. B.
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Kle— Tau mano mielas tai bus
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idant
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Dievui
net tris židus, kurie neszdami mu, gana to jog keli auksinai
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Viso
gero
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ant
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pleszi vienas kitam isz ranku, so kassa.
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jam priminėt,
kojo jame prapliszusiu vietų. mae muso pasigerino Lieki, ba baigei ....
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In
— Via da Szvieeej daugga
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dosiu,
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dienas
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buvo
pareng

o tiktai varvaluoje ka tokio dvigubai mažesnes buvo per lui prezeeuj bue lengviau no
Ku: — Ar-gi tau kiaule
Turi teisi be
Ir del visu pasakysiu.
ta ir gatava sztuka iezrinkta
laikidami pakele nupirkta lak tai kassa muso ne teip greit isz manee — ateako bu cielu akom
Ttieleeni
kaip sūnūs?
roles perraszitoe ir iszd .utos, Kad visos tokios moteres butu.
mona ir suvis ne paiso nevet eitusztinejo, drabužis pirmiau panementu mikcziojimo.
J.
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M*ilesnep,
— nes
Del
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Kuningas:
—
dekoracijos apmislintoA režy Tai latrai pardnno ne turėtu,
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in
moTai
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ne
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iez
teatro
ir
praezitas.
— Ba aez mirdamas turėsiu
gus be mokslu gali apsieti,
arą stumdo juos in visas sza josi platus didelis, del to ne
Burd’ngieriu rojui.
Ponas busi pirmutiniu mikikla?
užmerkt
dvi akės o Szviesus
o be 'amžiniu ir skilandžio, tai
lis
grasino isz augimu. Moraliszlemu — tarė teminga(eb Arė
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Jurgis: — O kas kiaules ne. Juk ir jagamastis deszreles
Ant galo vienas da jaunas kai pripažint turiu aplinkini- ponas primerks viena tai ir
dama man in akis —Ja8zjio
mėgsti ?....
jau!
....
gani*?
židelis su raudonais pejsejs ba toji ne daug mus apejtineIr da ka,
milema Ka ar užganadintas
—
Prezesas,
kuris
tikrai
tu

lingterejo su galva ir kaip jo; visados buvome linksmais,
Macziau szita:
esi?
striela leidosi prie bromo mu kalba pilna szposu juoku isz rėjo viena aki uezpiko iez to
Duktė
su mama Brooklyne
Galėjau tiktai ubz ciela atso kameniczios.
kasdieniniu ergelu — ateite da kio ateakima.
už baro stovėjo,
Raudonplaukis Jankelis in- apsunkinta vilcze. Tamoszius — Del paregejimo tokio sakima pabueziuot rankeles
Barnius tarp eaves turėjo.
mano
atejnanczios
milemos
ejo in muso pakaju, kaipo va atrado darba, nor, kas tiesa, isz kaip tu . . tai ir vienos akies
Už ka pradėjo bartis, ne ži
dovas priesz musztine vienu antros rankos, nes vis davine- per daug — atšaki uezpakalu žodžiu man pritrūksta ant apnau,
metimu akies apžvelgi muso jenti mums ezioki toki uždar ateigrižee in kalbanti, o kitiem raszimo mano džiaugsmo ko
Tik
ant
kart
pamaeziau,
situacije, klausdamas nepajsan bi perraszinejova mes virokus uredninkam davė pamokini kis apemi mane.
Kaip dukrele motyna stūmė
ozej:
— Tiktai iszmokkie gerai
po deszimts skatiku no laiez- mą, jog pas jin niekas ne gali
Ir badai su koja spyrė.
— Ka pirhkt?
ko. Mainidami vienas kita ra- but mandru iezmintingu ir mo roles milemo ant nieko nepaiGirtuoklei iez to juokėsi,
— Sztai szita kepure akso szime, kada vienas diktavojo o kaneziu szpoeaut kaip tik jis sint turi grajint turi eu cielu
Ir da užfunditi provijosi,
mine — tarė Tamoszius.
kitas užvadavo raszancze ma- pate ir tas kūrėm pavėlins. Da priėmimu.... tas gali būtie Motynele eu dukriuke bjaurei
— Ny, kas tai irta ? — kai szina pataikeva, pareja isz biu bar mikeziojentis neteko vi- ponuj...........
ižsipludo,
ba apžiūrėdamas su ipatinges- ro lig velibai nakezei padarit siezkai malones pas prezesa ir Ar poni mielina jog tas mė
Viena kitai neapeileido.
niu temijimu aksomine kepure apie asztuonesdeszimts laisz- per cielus metus jau daugiau ginimas iszveis manije norą
Tai ezirdeles suvis,
— tai isz teatrhus?
ku ir tik tada turejoma rūpes ne uszkabino savo paszposavi- ant pasiszventimo jauslom?"
Velniszkas biznis,
— Ne, tai iszpanine kepure ti kada mums ant to pritruk mu.
— Mano mielas pone nenu
Dukrele pakabyt,
isz tikro aksomo, dabar mado davo materijolo. PerraszinejiKancelarijoje tarp jaunume davinek teip nekaltu. Per jau
Arba abidvi paekandyt.
je paskutinėje.
me tu arciveikalu vietines Te- nes kuria vadino s z p i c a i b nas esi idant iez tavo akiu ne Tai vis priguli nuo vyro,
— Iszpanijoj ? —žiūrėdamas midos, dėkingas esmių lig szei- kitoke ėjo diskusije.
but galerna pažintie ka mieli
Žmogaus do o,
mum buk nesuprantanczei in dienai geram numanimuj ka— Moki obertasa? — pa ni.... Pasakieiu tau, jog ne
O jagu niekam netikias,
akis.
dekso Napoleono 1 ir tiem jene klausi manės urnai dvi dienas vet laikais per toli sieki savo
Tai ir partdkas atlikias.
— Kas tu do kupczius —at roliszkiem žodžiams: “visiem priesz tai.
jauelose ir mislese....
Boba bizni varo,
siliepe isz tolo stovėdamas po abelnai ir kožnam atskirei . . .
Negalėjau suprasti ko no
Sugrįžau namon užeimisliKa nori tai daro,
nas Tamoszius. — Mano Vla pasvėrus, ir da karta pasvėrus manės reikalauje.
nes, pradėjau mokintis roles Ant galo, girtuokle pastoje,
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— Na tai man nusipraust lemo. Kareztije ir pasikėlime
as tokius parhedalus ne perk atsiminė apie mane.
Paskirta likos man alga me susiszukuot pasiredint in fraka szirdies tverdavau abiem ran Skrantose pažinetu dvi mer
ku . . . ka daugiau gal?
ginas,
— Ne parodisiu nieko dau tine lenkiszku auksinu tris ir rit apie adina 9-ta ant ba kom in savo glebi orą, kada
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Tejpo-gi
ėjo
dalikas
apie
prispaudimą
giau pakol to ne nupirksi — szimtai, nes jog malone toji pa
Ka tai vanduo padare Ohajui steite.
Viena baisei moka plovot,
kalba guodotinaj ponas Tamo- darita buvo iszkelmingu spasa tu, tu, tu irtu.... — kalbė milemos esibes prie krutinės.
Kita papratus tylėt.
Bzius prisiartindamas prie ži- bu, toje paezioje dienoje per- jo rodindamas su tabakierka — Tu matau brace tiezside
Nes
kaip priežodis sako:
ant
keliu
mano
draugu.
gei
perdaug
prie
tos
eravizsimaini in nemalone, pavėlins
do.
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man
skaititojej
taji
atsitikima
— Ny, ka turhu duot usz
r77~" Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kanTeip ir ta lėtoji szelme visa.
mano draugai jog prezesas gi me Tamoszius.
apsakit placziau.
tam ispaniniu ?
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
Mergužes, neiezkirsyte,
— Apie ka kalbi tai?
Kelis kartus ant nedelos po vena sutikime bu vienu židu
— Rubli.
bių, pakartęs; besant išblyškę, išbalę, sulinkę,
Vyreliu
ne
gausy
te,
— Gal nunešt ant Prhagu, no prezeso peržiūrėjimas atsi- bankierium varszaviniu, ku — U-gi apie klimce no ant
MZDJLAL CLINIC j sukniubę, vos koj’as pavilko, bet kad atsišaukė
Tai
suvis
pražilsyte,
ris
turėdamas
visokius
veika

ro piontro....
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PH.
ka? Ajvaj kokis jam ta ver buvinejo orginalnu spasabu.
Jago nesusivaldyeite.
M. CLINIC, aprašant arba apsakant ligą, kas
Apie asztunta adina anksti at- lus su randu stengėsi apturet — Pirmianse ijje ne ira jo
bas!
Krajuje vaikinus nuo eaves
kenkia, tad tapo pamatiškai trumpam laike
— Na tai eik-gi sau eu Po sidarinejo duris gabineto ir guo malone prezeso ir keneze vi kiu sovizdžalu, kaip ponas ea
išgydyti ir dabar yra sveiki,
nubaidete,
sus
mi
’
žikiszkuB
szposus
jio.
kai
nes
labai
o
labai
mejli
mo
dotinas
slaptas
rodauninkas
nu Dievu — tarė draugas ma
laimingi, ir iš gilumos širdies
In
czion
ateibaladojole,
Priek
tam
vesdavosi
ant
vakatere. Kita ne esmių insimilejas
tam paczem iezlekieravotam
no imdamas usz pieties žida.
dėkingi, taip sako išgydyti:
Tai turyte nuo vieko eueivalszlafroke ir iszszleivitose pan- ruszku savo biuro uredninkus suvis....
— Ka daugiau ?
dyt,
UŽŠVIS SAULELE gg
tapluose laikidamas vienoi ran kur turėjo szoktie, tokius ko
— Kepure....
— Pamik, kalbu tau priete
Gyvenimą pataisyt,
Į MUSŲ LANGELĮ!
— Kiek jam kasztuoje ? de- koj tabakierka su tabaku o ki kius prezesas liepdavo grajint liszkai jog apsigausi tu apsi
Liežuvi už dantų laikyt.
szimts skatikus . . . irh tai ant toj raudona languota skepeta muzikantam, o visi turėjo jio gausi. ...
GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas liokarsUs vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn ir
klausit,
ba
randijo
kaipo
savo
*
*
*
lengvyu, o ta užsenėjusi mano liga, nuo Jūsų tikrų galingų gerų lickarstų, kaip sniegas nuo
iszarhdimo o gal irh tiek ne judinosi buk su procesije ap
— Usz ka-gi tu mąne lai
locnaste be jokios ceremoni
saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes krūtinė ir galva nustojo skaudėti
verktas, pavėlins ponas asz siaubtas gauje szunu visokio
kai? — klausiu uezsimstines. Ne žinau, badai Ohajui steite, t<>lp ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, suklluręs-sukumpęs, o per galybg augšjos.
čiausio mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis tik Philadeleztamo ir ūgio Važniczius
paezanksiu mano dranga.
— Usz frica iez ChmelninNe mažam mieste.
phios M. Klinikul.
Su guodono Al. P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave., Chicago Ill.
Ponas prezesas paėjo gimi
Vincentas
kaipo
prietelis
daAirs. Petronėle Bakutėnė. 125 2nd st. Somerville. N. J. Telpat dėkavoja už išgydymu, nes
— Tamoszius nudavė užrus
ko....
Kaip vyras pro etuba ejna,
mu
isz
Krokavo
ir
tai
nevet
pirmiau j.} gydė didžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagelbėti, o vienok Philadelphitintas atidari duris ponui kup- vineje žine apie kiek galėjo
— Tamoeziau....
Tuojaus ir mergyna iszejna; Jos Al. Clinikas, atsakančiai į trumpų laikų, moteriškg padarė sveika nuo labai didelės ir apsenėjusios sunkios ligos. Air. Al. Kazloras, 1612 Chestnut st. Trenton, N.J. Nemažiau yra dėkin
cziuj praszidamas iszejt, kuom apie ta pribuvimą daduoda- buk isz prasto žemo stono, o — Boba tuszcze kaip baczMoję eu ranka,
gas už Išgelbėjimų Jo gyvasties Ir išgydymų nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų plaučių,
viską
kas
jam
priminėjo
szapabūgęs kupczius pakeli preke mas: “akulorei žemai”. Tas
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavim >. Lygiai labai dėkavoja Air. J. Rusiks,333 15th av.
ka no vino, o szalta kaip le
Szauke vaikinuka,
Newark, N. J. Alrs. D. Karasevičia 63 Bouth st. New Britain, Conn. Air. Julius Birsenas, 318
lis
gimtas,
guodoje
ir
milejo,
ant penkių skatiku, ant galosu ženklino jog prezesas ne uszpiFranklin st. Port Washington, Wis. Air. Jonas Tamulis, R. D. I. Malboro, Mass. Air. Jos.
das.... nevet viras jej ne paKad prisiartintu,
Jurevlče, 147 W. First st. Fulton, N. Y. Air. Ant. Ceras, 858 So. Swanson st Philadelphia, Pa.
desperacije paaukavo 20 skati kes o jago gavome telegrama o prie to teipos-gi skaitėsi ir
Ir tūkstančiai kitų, kurių negalime Į laikraštį sutalpinti.
videjo Gajla tavo tu kaeztu
Su jaja pasikalbėtu.
ku.
jog “akulorei augsztai”, kož- navatnas szokis vadinamas
Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori išslgydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
jauslu nusisilinsi sau spamelus
Pradeda
mergyna
kalbėt,
stančiai
kaip į pamačlyvų vietų traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
*
‘
obertasu
”
Jio
viriause
duktė
— Tikome ant dvideszimts nas pasirenge ir laukia audros
viškai, nes gromatnešis su maudaguinu priduos laiškų:kas kenkia, o busi išgydytas. Džiaugsies
nusvilinsi!
O paskui dejuoti,
pasilikdamas sveikas br laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia Ilga sergate ir kas kenkia,
penkių.
baisios arba huragano, ne žino buvo auka to szokio, su kure
nes jeigu spcclallškui profesionališkas daktaras Kliniko pripažins, jog gali būti išgydytu, tai
Kad vanduo ne gardus,
— Kalbėk tu sau ka nori
turejova iszsisukinet pakalej— Ka daugiau ?—klausė ve damas kur perkūnas trenks.
gali tikėti, kad apturėsi tikrų pagalbų* be peilio be operacijos, bet su tikroms liekarstoms nuo:
Tiktai tinka del jos alus.
inkstų ligos, skaudėjimo sųnarių. kaulų. 3trėnų. kojų, pečių Ir šonų.
Užkietėjimą,
—
mielinau
tuolaik
o
asz
ži
na.
—
O
kur
tas
demagogas?
lej židas —gal koki žepona ko
skaudėjimų ir nedirbimų vidurių. Galvos skausmų, širdies, kopenų, kosulio Ir plaučių ligas.
Nes piningu ne turi,
Greito pailsimo Ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abclno sveikatos nusilpnSjitno,
— Ar girdi tu iez Chmelnin nau jog pavidejimas per tave
klausi savo nosimi balsu rodikius senus drhapanus....
dyspepsijos, neuralgijos bei nervų ligos teipat nuo jaunystės išdykumo klaidų, sėklos nubėO in akie vaikynui žiuri,
gimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ligų. Teipat moteriškų Il
— Rasis ir tas nes tuokart damas ant tuszczios vietos prie ko! — tare in mane vesdamas ateiliepe.... Ir velei pradė
gų,
kaip: skausmingų mėnesinių ir Įeitų visokių ligų, kurios tik varginimui žmonių atsiranda.
Kaip kvoteriuka gauna,
nupirk szita kamzole — kalba biurko kur sėdėjo paprastinai už rankos dukteri mažo ūgio jau skaitit o po tam deklemaRašant visada reik adresuot teip:
Tuojaus
mergyna
atsigauna;
vot
savo
kareztos
meiles,
jaus

Tamoszius pakeldamas usz api iszpuoles isz malones urednin- invales patoga juodakaite —
THE PHILADELPHIA M. CLINIC
Prisigėrė aluezio,
pamegink-gi to, žinai: “A za iąs, szirdie,mano drebėjo jog
kas.
kakles augsztin,
1117 WALNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.
O
ir
sznapuczio.
ijje
suprasta
viską,
wracai
od
komina
”
.
Jago akulorej buvo augsztai
Židas tiktai paniekinanezej
Atsilankantiems osablškai ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 iš ryto (ki 4 po p.
Kas
bus
iez
tokios
mergynos,
Nedėllo] nuo 10 Iki 3, o U ta r. Ir Pėtn. vakare nuo 6 Iki 8.
Pamėginau — obertaeas su ri suprast.
nusijuoki ir nenorėjo jos nevet tai baigėsi ant to prisakimo,
Teipat reikalauk nuo Kliniko knygos ,,DAKTARAS“, o bus prisiųsta.
Kaip payms stoną bobos?
(Toliaus bus.)
kad neteko dienines mokesties, užmetinejimu kojos nusiseki
in jankapaimL___

Ant 5vtoto-;

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS
KRIMINALISZKA8
APRASZIMAS
Vert. D. T. ir F. W.BOCZKAUSIAJ

202 Puslapiu

6x9 coL

Dydtat

DALISL

MOTERE BE SZ1RDIES.

L
ANT KBASZTO PBAFTOTB8.

Duns kambario Petro Randai
atsidarė pamaželi ir Mikolią

su pluosztn, popieru po pažaste,
inejo smagei.
Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo s i nepakajam in
veidą kasijeriaua.

Baisus padėjimas — tarė
Mikolas, dedamas popieru ant
rasrtiniezios pr esz Petra, pa
sirėmusi
ant
alkusiu ir
ūžsidunksojusi.— Ne torime
užtektinai piningo ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio,
įsa rito mėginau sutra <kti no
skolinyku k*s priguli, nes
snnkei labui eina; lenais kor
ant tikro mielinau gauti, lai
gavau ra>zta ant ilgo termino.
Tiesi o k palakius, stokas mums
szimta tukstanczia frankai

PREKE

50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokami

W. D. Boczkowskl-Co,
Mahanoy City, Pa.

Ar Skaitai Kada Lalkrailį ' LIETUU?”
Gal nežinai kur fa gauti?

“LIETUVA”
Eina Jau 21 metus Chicago, Illinois ta

Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai geqir
svarbių žinių iš Amerikos, Europos Ir
viso svieto, o prenumerata kaštuota nt<

tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halstad St.,

CHM, Il

LINKSMA VALANDA
hl J 1 D ft J i<n 1

I’tDSta

hJ(>

Užeina Viena Karta Ant Meneįio.

6ĮxlO coliu (lydumo, Knyfoi fomita

PRENUMERATA KASZTUOJE:
Snvienituose ValstŲnose • • • |1JN
Europoje, Australljol, Anglijo! ir L |1.H

Del pilnai užmokėju*! skaitltojn ŠAULES
tik 50c. ant viso meto.

_W. D. BOCZKOWSKia
MAHANOY CITY, PA.

Didele knyga api 1300 pmlui
Visos 6 dalis drueziai ir pmn
apdaryta. Kasztus nuauDliao
į mes apmokame. PREKE TIK H
W. D. Boakoinid-G.

MAHANOY OTY. PA

Introligatome.r APD1BBTUVI

KITAU.

> jt Tj>1 t uiti r h1) r ypt liteliu

natos ir laikra^xczei, kaipo Ui:
Linksma Valanda,

Dagia

Dilgeles,

Tėvynė

Drangas,

ir Lt

Prisi misdami knygas apmokekyte peate M
ekspreso kasxtna

Adresai:

Litbaanlan
IU u
■

Bindery.

fili,

LietūTią

Gydytojai
638 Pew Ivt I
Pittsburgh, Pi.
Dr. Koler susinu! tavo tikra pravarde lt td
lavo paveiksią šiame laikraštyje. Dr. Koltt
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler pru»
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o pum
□iaie metais prieš Išvažiuojant | Amerikųbrt
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo ukper
vatlškas ligas vyrų Ir moterų.
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę606,
Ii išradimą profesoriaus Ehrlich prieš aidi. Joti
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą bumęj
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kn»
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir nezuiktf
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsl k toš
užkrSsi savo liga.
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokislll*
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPU
Ir kt. Išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pimfll
□ ŪBI
sugrąžinu.
NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales
nančias iš SAU2AGYSTES prašalinu j S3 din*
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pacoįvyrdn
ipekos. kaip pirmiau? Jei teip, tai nefiifcok
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vii gtifas
būti vyru.
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo b
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo, |
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturąpdi
j 30 minu tų be operacijos.
POSLES 4r inkstų ligas, noo kurių raadd
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkini®!
nusišlapinimo (peršžjimas) ir desCtkal kitęiecUI
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, ašiigyc*>
savo sistema ant visados.
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peruku
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visu bu*
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kruJ
išgydau trumpam laike ir ligoniui neteik pet.
traukt savo darbo
1FISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30
’etnyčiomis iki E popiet Nedolicmli NI
popiet

Ateikit tuojus.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mokytis
be mokytojo, apdaryta - ■ $1.00
Vaiką Drangai arba kaip mokytis skai
tyti ir raižyti be mokytojo - 15c
Naujai Budai mokytis raszyti be
mokytojo
- 10c
Aritmetika mokinimais! rakandu su
paveikslais, apdaryta - - • 35c

Visoll-W

Kas atsius iszkirpes szita
apgarsinima iez ‘-Saules” ir $1
per money-orderi tai gaus visas
4 knygas 60o. pigiau.

P. MIKOLAIN1S
BOX 62
NEW YORK, N. Y

Į

■

į

»

I

ve ir szeiminele ? Dėlto kad neilgas, bet kas būdamas tikra
tamsus, kad neinstengia su tęva nesirapina ateitim savo
Tula lietuviezka moters vi
prast ne to, kas pragaiszti jam kadikio, kas isz protinga tėvu
sados sirgo ant visokiu ligų, o
Apizvieta.
ir szeimineliai jo gamina, kas netrokszta, idant jo sūnelis tu
tokei moterei priesz josos ligas
žudo jo sveikata ir žemina aki rėtu lengvesni bavi negu jie
jokia daktaras nieko neprigelŽinoma, meiles ir vienibes, se visu žmonių. Delko mes ba pate turi szendien ? Tik iszgabejo Vien kart iszgirdo ijje
bet apszvieta ira visu reikalin rames, prasivardžiuojame it ma, nelabas tėvas pamirezta
apie koki tai garsinga daktara
giausia, nes be apszvietos žmo piemenai, skundžiamės, provo- apie tai, o per tai nevertas ira,
Filadelfjoi ir nutarė pas jin
gus rūpinasi vien savo kasdie james ir metome ant to mierio idant vaikai jam atsimokėtu.
važuot norint kėlės buvo labai
Ira tai svarbiausiu reikalu
niniu givenimu ir kaipo tam- savo paskutini skatiką? Tas
ilgas. Pribuvus ant vietos ir
suneliui nieks daugiau neapei paeina jau stacziai nuo kvai gimditoju, idant vaikelius sa
pasisamdžius hotelije numera,
na; nesupranta daugelis net to lumo! Jeigu mes butumem ap vo gerai iszaukletu, kadangi
pamaukė pas save taji dakta
kad jeigu jam sanligos giveni- szviestesniais, jeigu daugiau gerai iszaukleti vaikai tampa
ra ir po pusei adinos kalbėji
mo nedaleido apsiszviest ir gi- reditnmems protu negu viso naudingais tautai, Dievui gimmo, pradėjo jiam iszekaitinet
vena, nereikia to ir jo vaikam, kiais pageidimais — o, daug ditojame ir visai savo draugi
visas savo silpnibes. Daktaras
kurie taipgi galese giventi be daugiau sziandien jau angsz- jai.
kantrei klausė apaakimo moteKuomi lengviausiai mum
spszvietos, be mokslo, Tokis cziau stovetumem!
res o kada pabaigi jau visas
tvirtinimas isztikro pripildo
Duok Dieve idant mes veik tėvams czionais užtikrint vai
savo ligas, apsakinet praszi
kartibia duezia to, kuriam ru- suspaustumem ir mestumem kams ateiti? — Davimu jiem
daktaro paeakit ka daktaras
pi labas kitu, kuriam rupi gi- karta jau ta kudikiste savo, atsakanczio mokslo, idant ga
apie tai mislina ar ne galėtu
vibe tautos ir jos pasikėlimas kuri mus žemina. Smagu la lėtu užimt draugijoj augeztesdarodit giduolu. Daktaras
Kodėl sziandien mums ira bai kad jau pradedame nubus ne vieta, negu tėvai ju užimi
prasze josos, idant toji da kar
teip sunku užimti augsztesne ti ir imtis prie skaitinio, o tas nėjo, idant turėtu lengvesni
ta teiktųsi apsakinet savo ligas
stoti draugijiszkam givenime, ira pirmutiniu laipsniu prie būvi, lengvesni givenima, uez
o ant kožnos jisai atsakinės ka
kodėl ir mes negalime užimi- pasikėlimo musu apszvietos. ka kūdikis, je i dorai iszaukle
reik darit. Ir prasidėjo tarp
net kokiu nors politiezku sto- Nevisi da skaitome bent lai tas bus, amžinai bus tėvui dė
ju ant naujo kalba.
ciiu kaipo ukesai ssioi laisvos kraszcziua kurie ragina žmo kingu.
Motere.— Esmių labai ne
szaliee! Kodėl turime vargti nes prie apszvietos, kurie žadi Duot mokslą vaikuj jug
smagum padėjime, visus kau
Prezidento Wilsono augytine.
su savo szeiminelem ir būti že na isz miegu ir pratrina akis ežia niekam nėra sunku, ka
dangi už mokslą nereiklia
lūs man skauda.
minamais? Kcdel? —Todėl mums, idant
pamatitumem brangiai mokėti.
Mrs. George Howe, pati anūko prezidento Wilsono neuž
Daktaras.— Tai pereis, ba
kad tarpe musu apszvieta stovi szviesa, nois graudu, kas teisi Gimditojai neprivalo jiesz- ilgio teip-gi pribus in Washingtona ant gyvenimo. Preziden
tai iez priežasties ilgos kelio
da labai žemai, dėlto kad be, kad tūli musu laikraszcziai
kot pelno ant savo vaiku, ku- tas Wilsonas jaja iszaugino ifuo mažos mergaites.
nes.
trūksta mums atsakanczio vieton taikit besibaranczius,
rie privalo laukit mokikla ir ALL NATIONS DEPOSIT BANK
M.— Neturiu noro ant val
mokslo, apsiszvietimo, be ko kaipi motina vaikus, da la—LAIVAKORCZIU SKYRIUS—
tobulini savo iszminti: nes to
gio.
IR KOMPANIA
William Gordon'isz Los Angeles, tvirtina buk yra anuku negalime būti tinkarpais prie biaus pjudo ir nesidrovi prasi- kie pasielgimas tėvu ira trigu Cor. P. v. OBIECUNAS
Carson St., 8.8.Pittsburg, Pa.
D.— Tada poni nieko ne vai Napoleono. Jojo fotografije likos užlipyta ant Napoleono ir augezte.niu stocziu ir turime vardžiavimu. Priderėtu visiem
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
ba užmuszijistia: moraliszka
gik.
susiprast, mest ten partijiszkus
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
teip likos abudu nutraukti. Kiek jisai panaszus in taji dyd- vargti ir būti žeminamais.
dvasiszka
ir
fiziszka
papildineM.— Kaip nusiduodu ant at vyri tai patis skaitytojai gali apsvarstyt. Napoleonas turėjo
žiūra Valstijos Pennsylvania, talpinasi loonose na
Jeigu sanligos ir aplinkibes nesutikimus, nesiginozit del
jama ant savo locnu vaiku. muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.
silsio negalų užmigt.
giveninao nedaleido mums ap skirtingumo pažvelgu, kadan
daugybe teip vadinamu anuku(!) kone visur....
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Siuntimas jaunu vaiku in dar Procentą,
D. — Vaikszcziok poni ilgai
Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
siszviest tevineje, nedaleido gi tai nebuvo niekad vienuobą,
vieton
siuntimo
ju
in
mo

greieziause
ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl
o kada suvis jau norėsi miego,
kuomet vaikai jin pradėjo va mums pasirengt prigulincziai, dutno ir nebus, vien protiszkai kikla ira nelabu, bjauriu isz- visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
tada greit užmigsi.
dinti szyksztuoliu, pavyduoliu, idant galėtume augszcziau stot apsvarstit pažvelgas prieszinin naudojamu silpnu pajiegu vai dimo Provu kanoelarija po vadovyste K. Varaszaus
M.— Tunku labai, kad kas
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
sferoje ciionaitinio drnjagijisz- ko ir guodot anas jei verto
iszpilde ne dora vaiku norą.
ku ir negal stebėtis tie tėvai Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
diena pažimu ant mano kūno.
Pargrįžę tėveliai namo ne- ko givenimo, tai, del Dievo! guodones, o jei ne palikt prie- kad valdžia baudžia juos usz- 8 u tiesomis Rusaijos.
Gerasis tėvas.
D.— O tai del to-gt, jog
poilgam pastebėjo, kad nuo turėkime bent pasigailejima, szininka ramibej, o tnomi vei tai “kad locna vaika siunczia
poni daug valgai o mažai dir Vienos szeimynos tėvas gy geriausiu skiepu
nuskinti turėkime szirdi jaunai įteinan- kiausiai sutvirtintume tarp sa darban”, nes toks pasielgimas
bi. Dirbk poni daugiau o val- veno dideliame mieste ir ten obuoliai. Paklaustas Antanė ožiai musu gentkartiai szioj ves vienybe.
ira piktadaristia. Nedidele
gik mažiau tada pamatisi pati, užsiimdinejo prekyba. Moty- lis, ar jisai nežinąs, užraudęs szalije, rūpinkimės apszvieta
Milekim viską kas yr’ mum
nauda atnesza tėvam silpnos
na-gi su vaikais buvo apsigy ir eusigedinee, nes labai sunku musu vaiku, auklekim juos
jog bus geriau.
brangiu:
vaiko pajiegos, o vėliaus tėvas
M.— Ne vinas ne alus nie venusi kaime. Karta tėvas, isz buvo pirma karta meluoti, ta tautiszkoj dvasioj, o '■somi ne
Prigimta kalba, tėvu tikiba
kurs isznaudojo silpnas kūdi
ko man ne giluoje ir ne pir- siilges savo mylimos szeimy- re: “Vejas nukrėtė, o asz ra tik sau, ne tik vaikam, bet ir
SKventa.
kio pajiegas persitikrina, kaip
nos, atsiuntė jai pundą visokiu
gelbsti.
dau ir suvalgiau.” Tėveliai musu tautai daug gero suteik Milekim kiekviena kas ira kada galėtu jau atneszt daug
D.— Tai poni turi gert van dovanu ir laiszka, kuriame žinodami, kad Antanėlis nie sim.
Lietuviu....
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA
didesne jam nauda pajiegos APT1BKA Provizoriaus VINCO J. DAUN0R0S, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius
taip raeze: “Mielieji vaikeliai!
deni.
Mes patis, nors kas teisibe
O tuomi gaivisim musu tau
kuomet ne meluodavęs, intijuos tikrai geromis Ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
vaiko, tasai iszsižada tėvo, ir nuo visokių apgavikų ir gydytivisokių
M.— Ne matau teipos-gi ge bukite geri ir visame klausy
ligų ir kūno silpnybių.
ta....
kejo jam. Bet Antanėliui ne daug nuyeikt galėtumėm, užLIETUVIŠKA
APTIEKA
savo
ilgų
metų prityrimu ISrado daugybę specljallSkų gyduolių,
rai kaip pirmiaus.
kite jusu mylimosios motynos. linksma buvo po tokio atsaky manit da daugiau, bet tie mu To visupirmiausiai mums nenor apie ji žinot. Tėvas ne
sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos Ir gaunamos sekančios gyduolės:
»
D.— Nesziok poni akulo- Dabar pirkau mieste namus; mo. Ilgainiui pamirszo apie su norai, tie užmanimai > pasi reikia. Jagu to nepildisime vertas ira idant kūdikis atmin
tu
ant
jo
senatvės
ir
silpnu
Del
išvarymo
soliterio
...........
$3.00
riustai-gi neužilgio ir jus visi at tai. Isztvirkeliai vaikai, maty lieka bergždžiais dėlto, kad veltus bus mus norai, tuszti
Kraujo Valytojas ...................... $1.00
50c. ir $1.00
Gyvasties Balsamas......................75c Del lytiškų ligų
M.— Jaucziu silpnumą viso vyksite miestan, kur mums vi dami savo pasisekimą, nenus mums trūksta apszvietos, trūk užmanimai ir pastangos del pa jau pajiegu, nes tėvas buvo jo
Nerviį Stiprintojas......... 50o ir $1.00 Nuo Reumatizmo ... 50o. ir $1.00
Nuo
kojų
prakaitavimo
........... 25c
Vaistas
nuo
viduriu
....
50c.
ir
$1.00
pajiegoms barbariezku. Kada
mano kūno ne esmių jau toke siems drauge bus gera ir links
Nuo kosulio.................... 25c. ir 50c Gydanti mostis......................... 50c
tojo vede vaikelio ir toliau in sta meiles ir vienibes, dėlto, kėlimo apszvietos tarpe mus kūdikiui laikas mokintis, leist
Antiseptiškas
muilas
...............
25c
Nuo
gerklės
skaudėjimo
25c.
ir
50c
drūta ir mitri kaip pirmiaus ma gyventi.”
kad mes kad ir katras kiek tu, kuriem jau nėra laiko mo
blogaji kelia.
Skilvinės proškop .................... $1.00 Andseptiška mostis................. 25c
ji
mokintis,
kada
jau
gal
pra

Nuo
dusulio
..............................
50c
buvau.
Motynai perskaiczius taji
Pigulkos del k\................. 25c
Tas jiems pasisekė, nes An nuvokia dougiau mėgstame kintis, kurie priversti rūpintis
Nuo galvos ski
no .............. 25c Proškos del dantų ................... 25o
D.— Tasai ira isz priežas laiszka, vaikai be galo nudžiu tanėliui kuo toliau, tuo leng perdaug save kelti, o žeminti re ikalais givenimo. Lengva dėt dirbt, rūpintis idant iszNuo
kosulio
del
vaikų
............
25c
Nuo kojij nuos
.... 10c. ir 25o
moktu amato, kuriu ira daug.
Nuo dantų gėlii
...................... 10c Kastorija del vaikų ... ,10c. ir 25o
ties, jog poni sensti.
go:
Nuo peršalimo
.....................25c Nuo viduriavimo...................... 25c
viau sekeei meluoti. Ir jau kitus; isz to iszeina nesutiki vienog tuomi tarpu darbuotie- Tada kūdikis atsimokės usz
Plauku stiprinto
.... 25o. ir 50o Kraujo Stiprintojas...................50o
M.— O ka turiu priesz tai
— Kokis geras musu tėve teip Antanėlis inprato meluoti, mai, barniai, tasines provos ir si ir delei tautos givenimo ir
iszauklejima, ir atmins ant tė
Lfnimenias arba
>elleris .... 25c Gumbo Lasai............. 50c ir 81.00
lis,— sake jie,— kaip jis mus kad paaugėjęs be ganydamas viskas nueina siu n ant vuode- delei naudos busianczios musu vo.
daritie ?
Anatharynas ploviniui.................. 25c Nuo^laukų žilimo.................. 50o
Nuo kirmėlių................................ 25c Blakių Naikintojas................... 10c
D.— Nieko.
myli, kaip bus mums gera lauke gyvulius padaręs ka gos!
Karpų Naikintojas.................. 10c
gentkartes. Musu amžius jau
(Toliaus bus.)
Specijahska tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25o
Motere užsirustinus paszau gyventi puikiuose miesto na bloga, ar javus iezganes, ar
Tveriame
susivienijimus,
Taip pat Iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, gaknįs Ir 1.1., kokios
ke:— Nieko, nieko! ? nieko muose su tetusziu! Mes-gi iez gyvuliams kojas iszmuszestik yra žinomos Ir žmonių vartojamos.
Iszmintingas kūdikis.
taigi
riszames
vieniben,
idant
Reikalaukite prlsiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.
savo puses taip-gi stengsimės
nedarit ir numirt?
akmenimis bemėtydamas, taip bendrom pajiegom ka-nors
Krcipiantiemsiems per laišk:ts arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus Ir teisingus
patarimus kiekvienoje ligoje.
Vienas mažas vaikinelis su
Daktaras. Teip ir ira poni; atlyginti tetuszeliui už jo ge
mokėdavo jis tuomet pame gero nuveikti, bet ar ant ilgo? Mano pusbrolei Juozas Martynas
Jeigu Jums brangi yra |usų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
grižo namon po mokslui katasveikiausi žmones sensta ir ruma: iszpildysime jo insaatsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA
luoti, taip vikriai iszsisukti, — Draskome tuo] ta sanriszi, ir Mikas Kunigoniukai visi paeina
kizmo. Tėvas būdamas netike
mirszta; teip buvo seniaus teip kyma.
kad visuomet likdavo ne kaltu
isz Suvaiką gub., Sejnu gmino., MiVINCAS J, DAUNORA
bus ir tolaus.
Vaikams aprimus, motyna ir teisingu. Sunku jau dabar naikiname vienibe delei savo raslawo kaimo pirmiau gyveno Gil- lu paklausė jiojo, taridamas:
pažiūru
kurias
galima
butu
Motere užpikus paszauke:
— Tai ka gi szedien jius
tarė:
APTIEKORIUS
buvo pamesti blogaji inproti, mest in szali, bet mes nemegs- bertone, o dabar nežinau kur praszau
229 Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.
— Ar tai viskas, ka ponas
— Kaip jusu tėvas elgiasi
(*Įg oą) kuningas mokino?
be melo tad niekur neapsiei tame žemint saves, nors žemi atsiszaukt ant adreso,
G, Waranauokas.
man darodinai priesz mano li su jumis, taip Dangiszkasis
— Mokino mus, jog ira vie
davo.
name kitokiu budu ir kiti že 717 Mill St.
Plymouth Pa. nas Dievas trijose Asabose, at
gas? Ar tokios vaikiszkos ro Tėvas elgiasi su visa žmonija.
Listah AGENTŪRA IK KONTOEAS BANKINIS
Ant galo ne visuomet sek mina, vien kožnas norime tu
Abz esmių po kaucija Ohio valstijoje
dos ponui toki garsinga varda Nore mes jo ne matome, bet
sake vaikas.
davosi ir pameluoti. Dažnai rėt virszu, na ir usztat provos, Mano szvogeris Laurinas ir Franturiu dideli agentūra ir kontora bankini
suteikti. Ir del to aez turėjau jie mums visiems siunczia in— Tai gal kalbėjo jums ku
savo loonam name vertes $12,000,00
sugaudami bemeluojant ir pra po sudus tasines, ir metome oiszkus Rinkevioziai paeina isz Su*
toki tolima kele kelaut. Nieko vairiae dovanas, kurios mums
ningas, jog Dievas Tėvas ne
r Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
minė ji Melagiu Antanu.
valku gub., 8 m. adgal atvaževo in
ant
vėjo
savo
sunkiai
uszpelnigreieziausiu laivu. Siunoziu piningus in
ponas man naujo ne pasakė, o liudija apie Augszcziausiojo
ira senesniu no Sunaus, o Sū
Ir taip iez teisingo, gero ta kruvina skatiką, kuri gali Chioaga isz Boston Mass o dabar ne
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
meile.
tai aez žinojau ir be pono.
nūs
ne
ira
jaunesniu
no
tėvo,
žinau kur jie pats ar kas kitas pra
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
Antanėlio tapo melagis.
ma
butu
apverst
ant
ko
kito,
— Szventasis Raeztas — tai
D.— Teip poni žinojei tai,
kalbėjo netikėlis su tieziavi- iszsiuncziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amerikoszau duot žine ant adreso.
kas mums patiems, vaikams ir
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiusi
nes to ne darei. Darik poni ta Dievo laiszkas in žmones. Tam
S. Rinkevioziene.
mu.
Laksztingala.
tautai nauda atnesztu.... Au
viską o duodu mano žodi jog laiezke jis nurodo, kaip gy
1002 Cor 10 & Jaokson St,
— Na teip, atsake vaikine marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip
bus geriau. Jagu poni nori venti ir žada amžinaji užmo- Mažas paukszcziukas,
A. J- KEVDOSZIUS.
202TrovSt. Davton. Ohio.
Oregon City Ore,
kaujame didelias sumas ant
lis.
slaptingu liekaretvu tai nusiNors
nedailus,
bažnicziu,
nors
tikiboje
gal
di

— Durnista ir gana, paszau
Mano draugas Julius Sinkeviozia
duok pas tuos kurie in laik- kesni tiems, kurie pildys Jo Bet jo balsiukas
desne puse isz musu žemai sto 18 m. kaip amerikia t paeina isz Su ke tas netikėlis tėvas.
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
raezczius savo stebuklingas valia.
vime, o aukaujame vienog pi valkų gub., Kalvarijos Jpav. Slaba Tik klausik gerai mano vai
liekarstvas talpina — kuriuos
— Tai-gi, mielieji valkelei, O kaip gražus!
287 Broadway Kampas Reade
Telefono*.*
New York, N. Y
ningus del savo kvailos puiki- dos sodžiaus, turiu svarbu reikalą ke! Na juk asz tavo tėvu?
Rytmetyj nyku
geriause girete jiejei niekiausi pildykime Augszcziausiojo inKas reikalauna teisingo
ira Atsisveikinu ponel
bes, idant priesz kitus kaipi jis pats ar kas kitas praszau^atsiszaukt — Teip, teveli, atsake vai
V yszniu sode,
sakymus, nes už tai Jis žada
patarnavimo ir nori idant
(gg ’oj)
vaikai galėtume pasididžiuot ant adreso.
mums amžinaji gyvenimą dan Regis taip tyku,
kas.
Jo reikalai liktu greit,
J. Žvirblis
ir pasigirt ka mes turime, o 825 W, 18 th st.
Bet ne o ne!
guje.
atlikti tegul atsiszauki in
—• Tai jagu asz esmių tavo
Chicago Ill.
kad pamatome, nors visi pirma
Vyezniu sodelyj
tėvu, tai turu būtie ir esmių se
Seniausi
to galime matit ir žinome, kad Mano broliai Petras ir Kazimieras nesnia no tavęs ?
Inprotis — antra prigim Dainius gyvuoj—
Bankini
tas
ant
ko
dedame
kaszta
“
di

Kavalauskai
paeina
isz
Suvalkų
tis.
Mažas paukeztelia
Teip, teveli esi senesniu no
Narna
gub,, j Kalvarijos pav., menkupiu
deli
”
ka
padarome
savo
locLinksmai
dainuoj.
Geras buvo jaunutis Anta
manes ka ipo žmogus, nes kai
Uždėta
184 Sm.
kaimo
pirmiau
gyveno
Plymouth
nais pecziais nėra musu savas
nėlis. Visuomenei linksmas,
Pa. o dabar nežinau kur jie pats ar po tėvas tai ne esi senesniu, ba
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta In
tim
—
vėl
tasines,
vėl
provos,
meilus, bėgiojo ir žaidė su sa
kas kitas praszau duot žine ant adre- vien lai kei stojaisi mano tėvu,
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei,
(rediszka kasė,
vėl metimas ir kimszimas in
vo mažais draugais. Ypatingai
so(88 ’°») kadai asz; likausi tavo sunum!
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą,
svetimus kiszenius piningu!
pasižymėdavo mažasis Anta 1
Mrs. Eva Rimanavioziene
O kad no amžių Tėvas danPinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
9-99999-999
-J
Ar tada bažniczia vieton artint 1 Luzerne st. Lee Park
Szipkortes parduodame ant geriausia G aylaiviu visa Linija in ir lu
nėlis teisingumu. Kad ir at
giszkas turi Sunu ir no amžių
Krajaus už pigiause preke,
prie Dievo, neatitolineja musu Wilkes-Barre Pa,
sitikdavo kuomet Antanėliui
ira Tėvu, tai del to ne gali bū
Paszportus del keliaajenozia in Kraja pastorojame
nuo Jo? Tikra malda gali but
kas
bloga
padaryti
visuomet
tie viresnira už Sunu.
...Moraliszka Kabala...
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentalisakas Poperas m
-PO VARDU■
isz klausita Dievo netik bažni- Mano szvogeris Jonas Barkaus
paliudyimu Konsulio.
jisai prisipažindavo ne gerai
Katra iwdeda žmogaus ateiti
Netikėlis nusidivines tokiu
kas, paeina isz Vilniaus gub., Tra
PRIEJGIAUSES
Atjeszkojima Dalia atliekame kuotelsingiausiai,
czioj, bet kiekvienoj vietoj ku pav., Merkinei para.,JGieloves sod iszmintin gu ateakimu vaiko,
Preke — lOo.
padaręs.
MOKSLAS
—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta
Nevisi einantie in bažniczia žiaus, pirma gyveno McKees Rooks ne driso jau daugiau tokiu
Bet neilgai Antanėlis buvo
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
...Tikriausia Burykla...
ANGLISZKO
klausima
uždavinet
savo
sunenors ir kasdien gali but iszga o dabar nežinau kur praszau atsi*
teisingu. Susidraugavo jisai
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
Sudėjo Cigonka isz Egipto
lui.
LIEŽUVIO
BE
niti,
žmogus
ir
be
bažniczios
szaukt
ant
adreso
RUBINĄ 8ULVA.
jog pas mus visus minėtas reikalas greloziaasei, teisingiausei, ir
su kito kaimyno isztvirkusiais
Perdėjo ant Lietuviszko D.T. B,
gali but Dievui patinkancziu,
W. Grudis
PAGIALBOS KITO.
pigiausei galite atlikti.
vaikais.
Lankia
savo
namo.
Preke — lOo
Spring Valley, lU
jeigu jo szirdije ira bažniczia Box 131
Yra tai praktiozniause Knyga
Viena karta, kuomet Anta
ir Dievas joje givena.
Knninginis klapczius bego
nėlis su jais žaidė, vaikai pa koku» lig aziol Lietuvai turėjo.
...Tikriauses Kabalas...
Tuomi
paminėtu
kuomi
mes
isz
miesto in klebonije ir par
Arba atidengimas paslapcziu ateities
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
žine gera Antanėlio būda, eme
bandome
kelt
save,
visai
ne
pa
meti
pažinstama sziaucziu, jau
—su pagialba Kaziru—
Nieko ne kenke.
praszyti, kad jisai paskintu prlbuvias Grinoriua iez Lietuvoe
Pagal Gandngiauai Chaldiszku
MAHANOY CITY, PA.
kelsime, nors tas mums gan
gerai
užsitraukusi stovinti
gali ia trumpa laika pate per
Persiszku, Graikiszku, Arabiszka ir
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000.
jiems isz sodo gardžiu obuo save iazmokti Angelakai aaiak
kasztuoja.
Cigoniazku Burtininku.
— Ar žinai ge.apadoreli prie stulpo telegrafinio ir pa
Suv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.
liu. Tuo kartu teveliu ne bu tiek kalbai.
Preke — lOo.
Reikalingiausiu musu pasi jog ira ne sveika, kaip tvartai klausi :
vo namieje, o vaikai nenustojo
Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
kėlimui ira apszvieta, pameti arti grinczioe.
Toji Knyga dramai apdarita
— Ko stovi, mister ir teip
Prisiaskite 25o. vertes Stempu
prie jasa pinigą 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
prasze sakydami: “Niekas nei ia Franonaiai raudona audios
mas visokiu blogu, žeminan— E, ponas d aktare, tai tik tai galva suki?
o gausite visas tris Knygutes
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
b kaastaoje tiktai f |. Kašubo
ne žinos, nei ne matys, o jeigu
per paczta,
cziu mus papratimu. Kodėl toki spasaba. ® .. Jau1 dėkui
turėtumėt reikalą so masa banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
Sziauczius: — Stoviu ir lau
aastuatioo
naša
ap
iankaoa.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame.
sužinotu, tai pasakysi, kad ve
daugelis isz musu inprate in Dievui penkiolika- metu stovi kiu, ba tiejei namai bėga pas
HARRISON BALL, Prezidentas.
9-ad. ryte lig 8 popiet.
W. D. Boczkowski-Co.
jas nukrėtė.” Antanėlis iez &AULE M*h*noyaty
gėrimą, žudo savo sveikata, czionais tvartai, o da ne vie- kai vienas kita, tai žiurau ir
F. J. NOONAN, V ice-Prezidentas.
Subatomis 9 lig 12-ad.
520-522 W.Sortk Al; MAuoy City,P..
karto ne norėjo sutikti, bet
uždarbi ir stumia in vargą sa- na kiaule
.________

Liga nekuriu moterių.
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NAUJA KNYGA |

UNION NATIONAL BANK

<......... ......

LW. RYNKEWICZ1US
.. NOTaSiUSZAS...

233-235 W. CENTRE ST.,
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MAHANOY CITY, PA.

PRIVATISZKA BANKA ANT SĖDĖJIMO PINIGU
...... PO PBIZUBA BANDOS......

Mano Privatiezka Banka yra po
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
pinigiszkus reikalus galima pas mane
be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujancziu pa
mpinu.
•
..u;Didžiause Lietuviszka Agentūra
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo
Pinigus in Visas Dalis Svieto greicziause
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, J uostas,
Kepures, Karūnas, Špilkas ir 1.1.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus
ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų
ir Apredimu del vyru ir vaiku.
Sziame laike ka tik
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir praszome ateiti ir peržiureti o jaigu pirkaite tai busite
užganedyti.

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.
— Teismas lietuviezkos pa
rapijos prasidės atejnanti panedeli Pottsvilles sude priesz
sndže Bechteli.
— Net 200 kandidatu bus
perklausyti Pottevilles sude
pirma panedeli Jumaus mene
si ant iszemimo ukesiszku popieru.
— Badai Redingo kompanije duos žeme ant statimo publikines mokslainee arti West
parko.
— Slavoku kuningas Juo
zas Pospech iszkeliavo in tevynia. Kas jojo vieta užims, tai
lig sziam laikui yra nežinoma
f Seredo atsibuvo laidotu
ves a. a. Antano Vaicziulionio
iez Trentono. Velionis likos
baisei sužeistas praejta subata
ir buvo nugabentas in Ashlan
do ligonbuti, kur in dvi va
landas mirė. Turėjo 36 me
tus amžiaus — buvo senu jau
nikiu.
— Ar norite pirkti puiku
saluna, arti mokslaines ir lietuviszku gyventoju, prie Boczkaucku sales? Tai , atsiezaukyte pas p. Antana Ramaszaucka ant W. Mahanoy uli.
arba iez kitur pas F. W. Baczkaucka, Mahanoy City, Pa.
Priežastis pardavimo, bloga
sveikata.
— Daugelis žmonių buvo
tosios nuomones, buk žinute
pataikyta Taradaikoi apie
11 uoezvi ir žentą”, kad tai apie
p. V. Janulevicziu. Yra tai
bloga mintis, nes p. Janulevicziue yra dievobaimingo gyve
nimo žmogus, gyvenantis eu
savo ezeimynele sutikime ir
nieko blogo niekam ne yra pa
daręs. Ar tai vienas uoezvie
randasi Mahanojai? Tikime,
jog tas užteks del blogu liežu
viu.
— Utarninko vakare, kun.
Pautienius Szenadori suriezo
mazgu moterystes visiems ge
rai pažinetama biznierių poną
Juozą Margeli su pana Margarieta Kuzmickiute iez Szenadorio.
Broliu buvo J m.
Balcziunas eu Ona Kropp.
Vėliname del jaunavedžiu
linksmu dienu ir vaiku kaip
pupucziu.
Seredos vakara
ponstva Margelei parengė pul
ke vakariene del savo pažins
tarnu kurie linksmai praleido
laika lig vėlybai nakczei.
— Readingo kasiklos mo
kės aplinkinėje o ir mieste Snbato. Lehigh Valles mokes
ntarninke.
— Seredoe nakti apie antra
valanda, kaB tokia padege na
rna ant kampo 6-tos ir Centre
ulicziu. Ant gilukio ugnageeei
pribuvo in laika ir užgesino.
Blede isznesza ant keliu szimtu doleriu.
— Parsiduoda puikus ir da
geram padėjime kukninis pa
ežius. Jaigu kam reike peczio
tai dar yra gera proga gauti
už visai maža preke. Atsiszaukite in “Saules” ofisą.
— Panedeli vakara Sz. Jono
Blaivystes draugyste laikys
szokiuB Boczkaucku saleje. In
žanga vyrams 25^. Moterems

Frackville, Pa. — Mare

Didelis Teatras ir Balius

Karsztinga Meile
(Platesnis apraszimas apie szita
vakara bus kitam No ’’Saules”)

Fanuos—Farmos.
Turu ant pardavimo 25,000 akieriu
Seines^ parduodu po tiek akieriu kiek
kas reikalauja. Ant tos žemes yra
tarpa;s maži miszkai o tarpais yra
czista žeme kur galima«arti be vali
nio. Isz tu miszku galima pasibudavoti krajavus budinkus arba tvoras
apsitverti. Preke žemes yra nog $8
lig $20 už akeri ant lengvu iszmokesoziu, inmoket reike po viena do
leri už akeri o reszta suma gali mo
kėti kaip.iszgali; kožna menesi arba
kas metas per tiek metu ant kiek
bus padaryta sutartis, ir laike bedar
bes, ligos arba kokios nelaimes pa
laukėme su užmokesoziu. Turiu ant
pardavimo teipgi ir geresniu farm u
su troboms, sodais ir aremais laukais,
visokiu didumo ir prekių. Szitos far
mos randasi Michigan steite. pale Mi
chigan ežerio arti dvieju turgaunu
miestu in kur atplaukė daugybe lai
vu. Turiu ant greito pardavimo farmas Lake ir Mason pavietuose kur
randasi geriausia žeme visoj valsti
joje o ir didžiause Lietuviszka Kolo
nija kur jau 132 Lietuviai turi nusi
pirkę farmas ir dar puikei ir linksmai
sau gyvena ir kas metas Lietuviu
skaitlis kas kart dauginasi ir žeme
eina vis brangiu ir geresne žeme
greitai iszsiparduos, todėl mieli brOf
lei Lietuviai jaigu norite sau ir savo
szeiminai geresni, linksmesni ir svępkeeni givenima turėti, kur nereikes
sunkei dirbti po bosu ir jaigu norite
dirbti del saves tai pirkite farmas
tarpe Lietuviu farmeriu. Vaikams
arti mokslaines, trumpu laiku Lietu
viai ketina statyti savo bažnyczia ir
bus tikra antra Lietuva. Norite pirk
ti galite atvažuoti pamatyti szita
vieta, kadangi asz pats ežia tarp Lie
tuviu ant tu farmu gyvenu ir esmių
farmeris ir žinau apie ka kalbai No
rintiems platesniu žinių, raszykit pas
mane o gausite knygute ir mapas ka
viską perstato apie szita Kolonija,
Atvažuokite arba raszykite ant szito
adreso:
(0g o,)
Anton Kiedis
Lake Co.
Peacock, Mich.

Iszkele L. S. S. A Kuopa
46 isz Mahanry City, Pa.
Utarninko vakara 15 d. Ap
rilaus, Bcczkaucku saleje.
Teatras prasidės ant 7 ad. va
kare o balius prasidės tuojaue
po loezimu j teatro. Y ra tai pro
ga visiems lietuviams praleisti
linksmai szi vakara o kurie
pribus tai visame bus užganė
dinti. Laike teatro ir balaus
griež orkestrą susidedanti vien
tik isz geriausiu profesorių.
Kuopa padeda daug storones
idant szitas vakaras kiekvie
nam patiktu ir tai yra užtekti
na gvarancija kad visiems tu
rės patikti kadangi szita Kuo
pa susideda iez vyru kurie ne
tingi pasidarbauti del labo vi
suomenes. Inžanga bus 50, 35 26m. SENAS LAIKKASZTIS
ir 25^ Vaikams 15^.

RUPTURA,,

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

PININGAI DARO PININGA!

Baltrus S. Yankaus
attorney, counsellor and
ADVOCATE OF UNITED STATES
COURTS.

VYRU r MOTERIŲ > VĄIKU
J -

IR JOS ISZGYDIMAS
T

BE PE ILO - B E O PE R AC IJ OS
BE PATROTIJIMO LAIKO.

' | 'IK rfeike pradėt czedyt o tada juso piningai
J. dirbs del jus.

i.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Asz kožna diena gaunu paliudijimus
banka yra geriause vieta del sudėjimą piningus.
nog iszgydytu, ka porodo kad beabejones mano būdas gydimo RuptuBanka pagialbes jumis juso užsiemime
ros ira vienatinis spasabos del iszgydi
arba
prigelbes pirkti namus.
mo ligos. ManoCHEMIC-ELECTRO
Spasabas del gydymo Rupturos yra
Szita Banka yra visada priete! is del savo
dar placziai žinomas kaipo geriausias
Depositoriu, todėl dekite Piningus in Szita
spasabas del gydimo Rupturos ir
ypitos kurie kentėjo su taja liga dar
Banka o turėsite giara prieteli.
gal rasti pagialba.
Nerandasi
jokio namino iszgalbejimo per paczta
J. ■’
...DIREKTORIAI...
arba per nesziojimo diržio. Ta visi
žino.
Iszradimas mano spasabo D.M.Graham, Prezidentas. C. L. A d am, Vice-Prezidentas. t>.F.Guinan, Kasijerius
gydimo ant visados visokiu sztamo
W. Rynkiewiczia.
A. Daniszewiczhk
M. Gavula.
Rupturos yra tai didžiausias iszradi
J. Hornsby.
L Eckert. .
W. J. Miles.
mas lig szitam laikui- Kožnas vyras
mo|ęre ar vaikas gal but iszgyditas
be sępoviszku bud u baisos operacijos
aszjiszgydu be oparaoijos, be peilo,
be patrotijimo laiko. Atsilankykite
MAHANOY CITY, PA.
arba raszykite o gausite knygute
apie gy(limo Rupturos.
Pirkite dabar del Veliku.
j
Atsiusiute 2c. stempa.

Merchants Banking Trust Co.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 So. Washington St.,
Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviukai ir Lenkiukai susikalbama
ir susiradoma.

Lietuviszkas Agentas

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

KARPETAI
...IR...
DIVONAI
Guinan’s
DOVANAI

Parduoda Szipkortes ant geriausiu
linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia
Piningus in visas dalis svieto, greitai,
pigiai ir teisingai.
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
savo gymines ar pažinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
galima dar pirkti Szipkortes už labai
nužemintas prekes. Raszant prisiu
skite už 2c. stempa o gausite greita
ISZEINA KAS SEREDA -:- BROOKLYN, N. Y.
atsakima.
“VIENYBE LIETUVNINKU” Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
didelio formato, 12 puslapiu, talpina Valgomu tavoru ir Buczerne.
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo
ir paezios LIETUOS savo korespon
dentu VIENYBE LIETUVNINKU
(su 16 Dainomis)
buvo visu pirmeiviszku organizacijų
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
kaip iszeina. isz tos priežastie iszleidome dideli žingeidu “Jubilejini
Numeri” kuris liks tik istoriszku
atminimu nes pirmas da Lietuviszku
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
meto užsimokės $2 gaus ta numeri,
kaipo DOVANA.

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. v

Mahanoy City, Shenandoah,
■h Mt.Carmel,7 Landslord.

DOVANAI

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

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street
New York, N.Y.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main St*.

Plymouth, Pa.

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS..

Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVaistu.

Kiekvienas Lietuvifizkaa Sztominkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad.musu
tautieczei reikalaudami galėtu.nusi
pirkti ir
nereikalautu lazduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokite
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

Adamovicziene pavogė savo
Ukiszka Kalendorių J 913 metams ir naudinga
Egiutero No.l................................25c.
Egiutero No.2............................... 50c.
milemo Jono Vieznievski visas
“Paketbuka” su užraszu knygute, iszsiusiu dovanai
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
kiekvienam kuris prisius man 10 geru adresu savo
drapanas ir atidavė kitamGumbo Laszai............................... 36c.
Meszkos Mostis.............................. 25c.
pažystamu ir 10c. markėmis, apmokėjimui siuntimo
Ant nelaimes Jonas atrado
Trejanka.........................................25c.
leszu.
Adresuokite sziteip:
Linimentas vaikams..................... 25c,
Mariuką ir atydave in rankas
Gyduoles nuo Kosulio..................25c
Liepiu Balsamas.......................... 25c.
skvajerio, kuris nusiuntė Ma
J. W. Griežimas, 170 Grand St; Brooklyn, N.Y.
Anty-Lakson del vaiku.............. 25c.
riute in Pottevillee kalėjimą.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Mariuką atsisveikindama su
Vanduo nuo Akiu....................... ,25c.
Ūgniatraukis
................................. 25c.
Jonu iszvadino jin kleis kar
Didelis Balius.
olithania
ank
Skilvio Laszai............................... 25c.
Gyd.
užlaikimui
Viduriavimo ir
tus “rupuže” pasielgimą eu
Corner 22-nd. & Canon Slreets S. S. Pittsburgh, Pa.
Iszkele Lietuviszka Sz. Jo
K ru vinosios.............................. 75c.
no Parapija iez Coal Dale, Pa.
jaj“.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
Gyd. del nemalimo Pilvo.......... 50c.
pradedant nno §1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
Subatos vakara 12 d. Aprilaus
Milteliai
apstabdymui Galvos
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
New Philadelphia, Pa. ant Toilers Dt fer.ee Sales. In
skaudėjimo................................. 10c.
Grafafonas už §21 irreikaluos*
suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai
Laszai
nuo
Dantų......................... 10c.
ju*u. kreipkitės prie vienintelee Lietuviszkoa
• •
—
Bankoe viraz paminėtu adresu.
? — Darbai gerai eina, isz žanga vyrame bus 35^. Mote
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų
................................
25c.
kitur pribuvusiam darbas sun rems, merginoms ir vaikams
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Garbus Tautecdai:
Vaistas
nuo
Papauto
..................
15c.
ku gauti.
Laikau už garbe praneszti jums, kad
150. Parapija užpraszo visus
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
jau asz nesu da-Jg^an ne locniniku ne vi rėžiniu ku, ne darbiniku
— Oras gražus.
Plauku apsaugotojas................... 50c.
lietuvius pribūti o gvarantina
“Ali Nati ns Ba koje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
Muilas dėl Plauku...................... 10c.
atidariau ofba mano na ij-ri vietoi
— 5 d. Apriliaus apdegino visiems parodyt linksma laika.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Kampas 22-nd. & Carson Streets
Rožes Balsamas.............................25c.
gazas Juozą Žugžda Silver
(10 blok- nuo mani buv sios senos vietos)
Kinder Balsamas.......................... 25c.
Bobriaus Laszai........................... 50c.
Creek kasyklose, daktarai tvir Juoku teatras ir Balius!
Reikaluoria me džiu kreiptis prie savo seno pažistamo po
Szvelnintojas.................................. 35c.
tokiu adresotina jog pagye.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Parengė L S. S. 1 mos. k p
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
PAUL V. OBIECUNAS Egzema
isz Philadelj bijos puiku teatra VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
arba odos uždegimas
Cor. 22-nd. & Carson Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa.
pas Vaikus............................ $1.25.
Donorą, Pa — Darbai po- ir balių ant 12 d. Balandžio Metams ... S2.00.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
valiai slenka, isz kitur pribu (Apr.) 1913 m. Prasidės 7:30 Pusei Metu - - S 1.00.
Pamada Plaukams........ 7............. 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
vusiam darbas sunku gaut.
Gyduoles nuo Riemens..................50c.
vai. vakare ant New Academy Užrubežin - - - §3.00.
Vengriazkas Taisytojas Ubu.. .15c.
— Oras gražus.’
iržT“ Užsiraszyti galima visada
Hall 522—25 So. 4 th St.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Kas
nori
gaut
tik
‘
Jubilejini
Numeri
’
Akines
Dulkeles............................ 25c.
— Donoros Lietuvos JauKa tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredajiu del
Bus suloszta labai juokinga
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas piane pigiau
numenes teatraliszka kuopele komedija (Užkerėtas Jackus) prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Paprasta numeri peržiureiimui
nno Parku ir Niežu........ $2.00.
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio Gyd.
parengs puiku teatra po vardu Teipgi bus lekiojenti krasa ir
siuneziame dovanai, raszik toi.
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00,
del
Szlebes
ant
Pavasario.
Teipgi
visokiu
gatavu
Szlebiu,
Gyd.
nuo Paslaptingos Ligos $5.00*
“Isz Meiles,” ant 27 d. Balan daugiausia atvirueziu gave, Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” Asz užlaikau Columbijos GrafofoAndaroku, Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie
džio svetainėje Grand Opera ezeszi gaus gražės dovanas. reikia siųst prenumerata (Money- nus su Lietuviszkom dainom, kurias
Order ar Registruotu laiazku pinigai) iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
tarp 6-7 Me Kean gatves te Broliai lietuviai eugrieszytu- ant vardo leidėjo azituom adresu
abieju pusiu yra po kitokia dainelia, Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu
atras prasidės 3 vai po pietų. met jai nepributumet in szita
rekordai yra padariti gana druezei Kaldroe, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas kitur.
Džpraezo szirdingai visus at puiku balių. Ba mes jus tiki
rekordas prekiuoja tik 75c.
tST-Pas mus dirba Lietuvaites.
silankyt isz visur. Komitetas. me gražiai priimt pajuokyt 120-124 Grand St Brooklyn. N.Y. Jaigu ne turi mano kataloga tai
122 W. Center Str.
prisiusk už 2o. pacztinia markia o
uždyka. Tik Drapanų pasiapturėsi didelipuiku kataloga kuriaMehenov City, Pp
So Milwaukee, Wls.
dejimas 15^
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų,
— Darbai gerai eina, isz ki
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu
Komitetas:
tur pribuvusiam darbas ne
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku
RUSISZKA — AMERIKONISZKA — LINIJĄ.
...rUlKIAUSI. DIDŽIAUSI IK GBEICZ1AUSI OAKLA1VAI;..
ir Malda knygių kokiu tik randasi
sunku gaut.
Garlaivai iszeina kas dvi nedaląs tarp New Y< rko o Rusijos be jokiu perstojimu.
Aut Pardavimo
Ljetuviszkoi kalboi Gražiu popieru
PUIKI GARLAIVAI: CZAR-Kl R8K-RUS8IA
Naujas Iszradimas
KURSK-li
Balandžio (April)
— Lietuviu ne didelis bū Turi ant pardavimo keletą
In Rotterdama 8 dlenae.
In Libava 11 dienu. | (•RPi„|VRi
,---------- ------------gromatu raszimui su puikeuseis ap
Tre< zia Klaaa
g*
1
CZAR-8 Gegužio (May)
Apraszima siunczia dykai
skaitimais ir dainomis su drukuotais
$4>
Antra
hlaea
ę>0
Į
(
relis, ir lig sziol visi gražiai geru salunu ir “wholesale”
Pirma
Klaea
$70
I Apie daugiaus daBlžinoaite pae agpntiia arba
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pate
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki
A. E. JOHNSON A CO.,-GENEBAL PASSENGER AGENTS—27 BBOADWAT, NEW TOBE, N.¥.
užsilaikė, tik per Velykas ne bizniu ir parsiduos už neperiszBigydyti be daktaro visokias ligas
už $1.
Sztornikams, agentams ir
zine kas užėjo kad tarp visu brangias prekes. Yra tai
pedliorems parduodu visokius ta vorus
Plauku puolimą ir užsiauginima,
labai pigoi. Reikalaukitia visokio taNežuli, Papuozkus, Pleiskanas
buvo nesutikimai.
giara proga tiems ka norėtu
No. 6.
voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus
ir kitas panaszias ligas.
Pas mus atsilankė lietuvisz- užimti virsz minėtus biznius.
pas ta vorus, adresas:
Nusipirkite sau kėlėt- Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20o.
Dr.(LIETUVISZKAS
Jonas C.DAKTARAS)
Milleris , >
kas kuningas J. A. Gadeikis Apie daugiaus dasižinokite
Nuo Komu užtrinu tik lOo.
Mes
Buteliu
..
FIRST
apie puse milijono laiszku su
isz Kenotha, Wie. del iszklau- pas.
NORKEVICZIAUS NO. C turime
( 18 o?)
WILKINSONO
NAME
11
padekavonemis nuo žmonių visokia
NATIONAL BANK
’Geriausia Arielka Visan
symo velykines iszpažintiee
Jesse Webb.
Kampas Main ir Lloyd St*. Shenandoah, Pa. 1 *
Kožnas gal iszmokti būti Ba bėriu m
Raszykite tuojaus ant
MAHANOY CITY, PA. .
Mieste. Tik $1 už Buteli tautyseziu.
trumpam
laike
ir
uždirbti
pinigą
laike
mo

adreso
pas Specialistus:
daugumas pasinaudojo isz ku
119 E. Pine St.
Teipgi czia gausite ir visokii
kinimu.
Raszykite apie (langiaus pas
PRIIMA
( IKI 10 AD. RYTE
kitu gėrimo. Ateikyte daba
nigo atsilankymo o kiti tai li
Mahanoy City, Pa.
t irnNinq I 2IKI4 POPIKT
11
Nossokoff’s Barber College l-lttxbargb, Ta.
priesz laika, duokite sav
LIGONlUb ( -1KI 8 VAKARE
( (
Szitas
orderi o bus jums pristatyti
ko. Teip-gi kuningas GadeiB’dway & So. 8-tL Brookl,n.N.
Parsiduoda pigiai.
Bankas su
kis atsilankė 30 d. Kovo eu
Ekzekutoriu Pardavimas
BELL TELEPHONA8
Nauji namai ant trijų famivisais ligei
tikslu sutvert kokia nore drau liju, kurie randasi prie lietu
Sekanczio turto bus parduo
Raiyk ftendi man, pridedams nž 2c.. markę it ‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga
apsiejna, ne
»avo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.
gyste, bet labai liūdna net viezkos bažnyczios Minersville,
paisant ar pita per žemiaus paeirasziusius
408 Will Mikuti Au. palytinti daug isz Lietuviu praeitos
ningiszkas reikalas yra
M. J. Damijonaitis,
pamielyt kad labai mažas bū Pa. (New Additon) Kampines
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
ekzekutorius, mirusios E :zamažas ar didelis.
812 W. 33rd St, CHICAGO, ILL. su 780puslapiu, preke:
relis žmonių susirinko, nors lotai. Kreipkitės ant adreso:
beth Evans iez M^hinoy City,
Ge iausias būdas pasi
Apszvieta, apdaryta $1.25.
rūpinti save su pininga
Szv. Marijos bažnyczios kle
Pa. Schuykill pavieto. Par
Clappier Shoe Store,
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10o.
is a at ateities, yra tuobonas J. N. Schlitz duoda sale (ggoą)
davimas bus publieznas ir at
Minersville, Pa.
Gaunama pirkt tik pas:
jaus pradėt czedint o
dykai del laikymo mitingu,
sibue Subatoj 12 d. Aprilaus Lietuviszka Agentūra Reikalaujant Armonikų T. Astramskl, 943 S. 2nd, St., PlUla.Ji.
laike
pareikalavimo
Reikalinga
Mainieriai
turėsite ant ko pasi
xs:oncertinl(ų ar kitokių
bet musu lietuviai ne nor vie
1913 m. pirma adyna popu t Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
muzikaliau instrumentų.
renti.
Jaigu kada busite
in
Lietuva
ir
atgal,
Teipgi
siunoziu
nytis, o priežastis tai girtuok Kasiklose minksztos anglies.
prie
300
Eist
Centre
ulyczios
Pakol kur pirksit, pirm*
Seniansia National Banka
piningus
už
žemiause
preke
ir
greitai
parašykite man, aš prisiq
PHILADELPHIA,
PA.
Nauja
kasikla,
darbo
invales.
Sch
uylkillo
Paviete.
liavimas.
Mahanoy City, Pa. ir parei ne vienos dienos nelaikau pas save
siu Jums savo Katalogu, ii
Tai užeikite in
kurio matysite jog prie ma
Czia jau randasi keletą lietu
duos visas lotas su sekaneziais svetimu piningu paskirtu siuntimui,
nęs galima gauti visokia* J^IETUVISZKA
OTELI
puikiausia* Vokiškas bei
viu ir lenku. Važuokite arba
INTEREST PAID ON SAVINGS
namais; trijų floriu mūrinis viskas dirbasi teisingai nes esmių po
Itališkas Armonika* už že
kauoije,
taigi
meldžiu
visu
Lietuviu
& CERTIFICATES OF DEPOSIT
mesnę kaina negu kur kitur.
raszykite ant adreso:
Trupinelei.
JUOZAS
OKINSKAS
hbtelie su laienaie prie katro atailankitie arba atsiszauktie per
(LOCNININKAS)
Ralston Coal Co.
laiszka
su
minėtais
reikalais.
yra pribudavota dvieju floriu
N.
East
Cor.
13-th.
Ir Caliowhill Streets.
* Szkotlandijoi
randasi
Ralston, Pa.
Su godone
namas. Priek tam bus par
Ten busite sveitingai priimti. Gausite
100,000 ubagu.
pavalgyti ir galima pernakvoti.
duota tris lovos eu szienikaie, Viktoras Lapinskas
* Suv. Steitu kasiklos iezSzaukia Pagialhos.
paduEzkoms
ir
t.
t.
tris
“
Bsd
601
W.
Mahanoy
Avė.
kase deimantu ant $27,500.
Daugybe Mahanojaus žino
jIETŪVISZKAS -< OTOGRAFISTA8
Room Siutai”, daug kresliu,
Mahanoy City. Pa.
* A f rike in laika dvieju
niu szaukia pagialhos
zerkoliu, abrozu, karpetai, vimetu likos užmuezta 12,000
B RAGAŽINSKAS M. VARZINSKAS
Jiu skaitlia kas kart mažinasi.
eoki kuknini daigtai, stalai,
sloniu.
205 E. Centre St., Mahanoy City,
Žmonių inkstai tankei szaukia pa
kortinos, tolierkos, n f ri gi retoPuikei ir pigei nutraukė visokes
* Mieste Chicago randasi geltos. Saitai gromata parodo ka
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
ris, kukninis peczius, ir kitoki
Fotografijas. Padaro didelus Foto
2600 miliu geležkeliu.
viena motete sako apie Doan’s Pinaminei daigtai.
Pareidus
grafijas
isz mažių ir indeda in reimua-4-GRABORIUS*h
gulkos
del
Inkstu.
Mrs.
Wm.
Horey
* Suv. Steituose randasi
tam kuris daugiause insiulis.
Indeda Fotografijas in Spilkrs
722,335 minksztu ir kietųjų isz Hillso Peozes sako: “Doans Kid
Iszligos visa užmokesti turi
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukinfja
ney” pigulkos praszalino skausmą
but ant syk užmokėte ant naanglekasiu.
Del Visokiu
Pnrt-K*rtes, Parduoda Reimua ir t.'
mano peozuose ir kitus netvarkumus
Ežiomis dienomis muso tautietis
daigtu o ant namo 20-ta
w Mažuose miesteluose Suv. kurie buvo priežastim nesveiku inks
Pasilinksminimu miniu
B Ragažinskas pargabeno visokio
procentą
diena
pirkimo
o
resz
Steituose, žmonis turi sudeja tu. Asz tikrai mielinu kad nesiran Reikalaujate GERU Gėrimu.
gėrimu, AmerikoniszKU ir Importitu
Dr. IG. STANKUS
ta in 30 dienu kada bus pa
Galima gaut visokiu Arielka,. Vyniu
$2 650,104,486.
da geresnios gyduoles už Doan’s Pirkite nog savo Tautieczio duota deedsai ant
Lietuviškas gydytojas, gydo visokias Ilgas
pirkėjo
Arako, Kimelio, Dainiu ir t. t
vyru, moterų, vaiku ir daro operacijas.
kuris teisingai jus užganedis. kaszto.
'— Pirmutine žvaigžluota Kidney Pills.
OFISO VALANDOS:
Ant pardavimo visuose aptiekose Atsiųskite adresa o gausite
Laidoja Kanus Numirusiu. Pasamdo Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio
Iš ryto nuo 9 iki 11, nuo 2 iki 4 po piet
vėliava del Suv. Steitu likos 50o. baksukas. Nepamirezkite varda
W. L. Kramer.
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo.
Duokyte dabar orderi o bus jumfr
ir nuo 7 Iki 8 vak. NedOliomis nuo 9 iki
kataloga dykai.
Daigtu^ir L_L_ Viską atlieka ka pristatyta i> namus,
11 ir nuo 1 Iki 3 po pietų.
_ .
padirbta mete 1777 mieste Fi- Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- -— George Weihl. ------ Krausto
hogeriaūfičlr puikiadse. Su virsz minėtus
1210 So. Broad st.,
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame
54-56 N. Main 8L,
Fr. Strawinskas
ladelfijoi per panna Bessie Milburn Co. Bulfalo, N. Y, pardaEkzekutorei.
Philadelphia, Pa.
užganėdintais.
Mahanov City.
1807 Canon St. Piitsbari, Pa. ______ _______ (’ąseAt 8 o }g) 520 W. Centre SL, Mahanoy City, Pa
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