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cimbolas su dydelia galva kaip
Rado $11,000 aplaike dovanu
ISZ
AMERIKOS
puodynia turi būti tokiu asilu
aigara.
kad neiszmoktu norint ant
Atlanta, Ga.— Pagunda neEmigrantai su amerikoniszkom ingalejo C. Y. Menefeeju pri
SPALIS (OKTOBERIO) MENESIS kningeles skaitytie.
ukesiszkoms popieroms.
Geriause pratintis skaityt
sisavinti vienuolika tukstanMenesis Spalinczius,
New
York.
—
Nėra
tos
die

yra
laikrasztis,
o
tuom
yra
cziu doleriu kuriuos rado sa
jaunuju dabinczius,
nos, idant emigracijos virszi- vo automobiliuje ir sugražino
“Saulę” kuri raszo ajszkei ir
Lauko darbus sumastave,
ninkai nepatrauktu prie atsa- piningus locnininkui J. T.
suprantanczei del visu o isz
Rūpinasi apie save.
kimo atejvius, pribunanczius Armstead, turtingam bankiekurios jau tukstanczei pasi
Kožnam, katras tik nevedęs,
in czionais su amerikoniszkom riui. Armsteadas keliavo au
naudojo ir szendien skaito ka- Vokiecziai bombardavoja Antwerpa. ' f&skoliui sekasi.
Vokiecziai
apleidžia
Ar da jaunas ar susenęs,
ukesiszkoms popierom. Ana tomobiliniu ant geležkelio sto
n ©geriausia.
Kožnas nor—ant moterystes,
diena vėl likos suymta keliole- ties pagauti truki, o kada Me
Italija rengėsi ant kares.
Mainyt luomą jaunystes.
Svietas susideda isz visokiu
ka tokiu atejviu aprūpintu po nefee atvažiavo namo ir pra
pierom. Žinoma, jcg tosios po- dėjo czistyt automobiliu rado
Mergos teipgi misi i svajoje, žmonių su visokeis protaisVieni kad ir turi sugialtas sme
pieros yra padirbtos ir netei jame pugilaresa su piningais.
Žiuri per langus ir dejuoje:
singos. Daugiausia pribuna Kada locnininKas pamestu pi
“Ak Vieszpatie! kas tai yra— genis, bet tamsuneliai to nesu
italai kaipo amerikoniszki ningu sugrįžo namon, Menefee'
Kam nesiimti ir man vyra!... pranta ir tiktai tarp tamsuneliu pasiseka del tokiu bu jotis
ukesai, nors ne žodžio anglisz- nunesze jam surastus piningus
Badai neužilgio pasirodys ir pūstis. Turime velei žmonių
kos kalbos nesupranta. Jau už ka aplaike dovanu. ... ci
naujas lietuviszkas laikrasztis. su sveikoms smegenimis, o bet
likos surasta toji banda kuri garą su isztarimu “have a
Tai vis geriau kaip daugiau- ne szeip ne teip posmuoja ir
aprūpinėdavo savo tautieczius smoke”.
Ant tokio didelio skaitlio Lie norėtu kad visi žmonis butu
ukesiszkoms popieroms ir da
tuviu, tai reiketu da kita tiek tokios paczios nuomones kaip
Vyruczei, mandagumas su mo
rydavo isz to puiku bizni.
laikraszcziu kiek dabar (no- ir jiejei.
terimis neužsimoka.
rints ir tuju neskaito). Tiktai
23 tautos szitam distrikte.
Bethel, Pa.— Sallie FrantDabar laikai užstojo netik y
prie skaitinio muso Lietuvei bes, daugumas paniekino moks
Greensburg, Pa. — Supre- ziene skundže savo vyra Joną
nelabai ymasi.
dentas publikiniu mokslainiu ant atsiskirymo už tai, kad ji
la Christaus netiktai prasti
Spiegei isz Hempfield distrik- sai buvo per mandagus del ki
žmonis, nes ir tie j ei katrie pri
■ Dr. Albertas Bainbridge isz
to surasze akyva surasza savo tos moteres. Frantzas sėdėda
valo ta mokslą sergėti ir pla
Washington© iszrado vaistus
distrikte kokiu tautu vaikai mas ant gonkeliu savo namo,
ty ti. — O kad ir pats Christuprieszais liga tinimo sprando
lankosi in mokslaines. Pasiro užtemino savo kaimynes (priek
sas ant svieto pesirodytu, tai
Ligoni gydo tokiu budu: indė, jog tenais lankosi 23 tautu tam patogios naszles) czeverida baisiau kankytu ir ant elek
triszkina kas dien po 20 kuvaikai — isz 3,693 vaiku ran ka atriszta ir jiai apie tai pratrikines kėdės numanytu.
biszku centimetru po uodą že-dasi 2,028 Amerikonu, 380 nesze. Patogi naszle saldžei
Galas svieto ateis ir bus, o
mintinei daliję-pilvo. Gyduole
Italu, 264 Slavoku, 221 Len nusijuokus in Jonuką paprato niekas nejus.
preperuojama isz fermentu si
ku, 151 Vokiecziu, 115 Ang- sze kad jiai szniurelius nuo
Ženklai pranaszu rodosi,
dabro ir magnito. Po keliu to
liku.
czeveriko užrisztu. Jonas ne
baisi pabaiga artinasi.
]<iu intriszkimu ligonis sveiks
turėdamas ant tiek pajėgu kad
Pusgalvei in nieką netiki,
7 metu senumo o turi
ta. Gidintojiszkas svietas iszpatogiai naszlei atsakyt, užripas pusgalvius viskas bumbu
$574,897.
radimu labai užsiinteresavo.
las: maldos humbukas, moteLos Angeles, Cal.— Ernes szo? szniurelius ir tame laike
ryste ir visi krikszczioniszki
tas Kleinmeyeris mirdamas, jojo pati iszejo laukan ir užte
Kokis tai B. Ililteris isz Ka
privalumai tai vis humbukas!
paliko savo 7 metu sunui mino savo Jonuką klaupent
lifornijos tikrina kad netoli
Kas po
Užmuszti - žmogų, iszpleszti
$574,897. Bet tuju piningu prie naszles kojelių.
mo! atejtei - psychioriai turės
nuo kito turtus, paveržti nuo
vaikiukas nematys pakol netu tam atsitiko, tai skaitytojas^“
daugiau paiset ant oro atmai
kito motere, iszpleszti svetima
rės dvideszimts viena metus ir pats gali dasiprast. Ant galo
nų negu dabar paiso. Mat pa
skrynele, tai szios gadynes retik tada aplaikis szimta tuks atėjo prie atSiskirimo. Oj tos
gal nuomone Hitterio žmonija
tancziu. Kada pabaigs tris- užvydžios bobeles!
tada visai neapeis tas, kad
deszimts asztuonis metus ap-* Molis užgriuvo 25 darbininkus.
sziaurus vejas atgabena szalti, Jago teip suskaityt visus užlaikys likusius. Rodos užteks
bet už tat rupet turės koks musztus ir sužeistus kareivius
Kittaning, Pa. — Dvidelig tam laikui.
bus vejas arba isz katros pu tebyreje kareje kaip telegra
szimts penki darbininkai likos
ses, kadangi nuo to paejna(?) mai danesza, tai priskaititum
Nedarikyt juoku isz tėvo.
užgriautais kasikloje molio,
visokios nelaimes, epidemijos, tris kartus tiek kiek ju isz pra
Boston, Mass.— Kada lai prigulinczios prie fabriko pil
žudinstos ir savžudinstos.
kas pasibaigė dėvėjimo sziau- tu Kittaning Brich and Fire
džiu radosi.
Hitleris persitikrino betiridiniu skrybėlių o Mikola clay Co. Draugai nelaimin
nedamas, kad oras turi clydele
Whitty atėjo namon, jojo sū gųjų mane buk visi likos užDaugiausia pasinaudos isz
intekme ant pabudžio žmonių. tebyres kares^ Japonai, nes panelis norėdamas isz tėvo pasi musztais ir ėmėsi tuojaus prie
Kartais veikia su labai gerom yms sau svarbias pristovas
Po . valandai
juokt, nutrenkė skrybėlė nuo darbo gialbeti.
°
.
1
pasekmėm, o kartais vėl su la Tsingtan ir Kiau Czau, pa
galvos ir sudraskė. Tėvas ne smarkaus kasimo, pasisekė vi
bai blogom.
priėmė tai už juokus ir pasi- sus gyvus iszkasti. Keli likos
dirbs nauja geležkeli ir ant tik
Vakaru vejas, kalba tasai ruju apsigyvens Azijoi, nes ju
prieszino bet sūnelis da tęva maž daugiau sužeisti'—visi yra
_ mokslavyris, esąs bledingiau- j u salos jau yra mažos ir per
suteriojo. Paszauktas priesz Amerikonais.
siu del žmonijos, kadangi pa angsztos ydant sutalpint greit
sudže aplaike už toki szposa
Burdingieris nužudė savo
skui, jin seka žudinstos, savžu auganczius milijonus žvairatris menesius in koza.
gaspadinia.
dinstas, nemoraliszkumas, pa akiu.
Szirdis plake per 2 valandas
Morris, III.— Jonas Kinzie
leistuvyste ir daug kitu pikty
po mirtei.
nužudė savo gaspadine Popobių.
Nuo pirmos dienos OktobeChicago.— Jurgis Ficht, linskiene ir mirtinai pažeidęs
Gal ir teisybe, nes — Vaka rio randas iždave 2 ir 5 Genti Baisus tai paveikslas tosios musztynes kurioje vokiszki kareiviai aplaistė Lietuvos žeme. Net pats maskolius yra nutirpias
kuris likos suspaustas terp Frana Schultza \ prasiszalino
ru szalis daugiausei civilizuo nes pacztines markes ant szimt kada perdure puolanti Vokieti o kitas perdilrineje suklupusi prie armotos.
Szirpulei žmogų yma žiūrint ant paveikslo
isz miesto. Popolinskiene lai
tos, tai vejas pūsdamas isz ten metines atminties padarinio pa o Lokius jausmus gali turėti toksai kareivis ant kares pleciaus. Gal su nenoru perdure savo artima su ylgu sztikiu, bet dvieju vagonu pasimirė ežionaitineje ligonbuteje. Dakta ke burdingierius terp kuriu laatnesza vaisius civilizacijos... kajaus terp Anglijos ir Su vie - ka turi daryt, “jago ne tu, tai tau teip bus.” Isztikruju kare, tai yra gyva pekla.
ras Morrile kuris sėdėjo prie dosi Kinzie ir kiti. Kinzie bu
nituju Steitu. Du centine mar
numirusio užtemino buk jojo vo kaltas už burda savo gasA
Muzike tai panaszi in ma ke yra raudona o penkcentine
Petrograd, Sept. 30. — Baisi musztyne atsibuvo terp
8,000 sierateliu verkę už tėvelius.
szirdįs klaba. Iszemes ziego- padinei, o kada toji pas jin at
res. Kad stovime ant vieno melina.
maskolių ir vokiszku kareiviu nuo Gradniaus lig Druskininku
Rymas. — Viedniszkas korespandentas laikraszczio reli pradėjo skaityt minu tas ėjo ir provijosi užmokesczio
kranto, kito pasiekt akimi ne
prie upes Nemuno. Keturi korpusai dalibavo toje skerdineje ‘Giornale d’Italia’ danesza buk gyventoje! Austrijos tik dabar
kaip ylgai szirdis tojo nepa tasai atsiliepę: “Gerai, atsiligalime. Insiveizdinejam vien
o maskolei aplaikinejo pagialba isz Vilniaus. Vokiecziai teip susipranta ape padėjimą kares ir tik dabar jiems akis atsidaro
Mėsininkai pardavinėja
prasto nebaszninko klabėjo ginsime tuojaus su rokundh”.
duszioje jo atstumą.
likos
baisei
czion
supliekti
jog
iszbego
palikdami
daug
negy

muliena.
ir pažino teisybia kokiame padėjime juju tėvynė randasi. nėr dvi valandas ir keturesde- Po tuju žodžiu isztrauke peili
Kaip iszmintingu sumanimu
.
? Procesija susidedanti isz 8,000 sierateliu ėjo per svarbjauses
Lancaster, Pa.— Daktaras vųjų, sužeistu ir visokiu ginklu.
szimts minutu. Da apie toki ir dure in krutinę gaspadinei.
buvo invikdinimas bažnyczioPetrograd,
Sept.
30.
—
Maskolei
apsiaubė
visa
Przemysla
uliczes
miesto
Viedniaus.
Su
jeis
ėjo
ir
verkenczios
motynos
S. E. Weberis, mėsinis inspekatsitikima czikaginei daktarai Peilis perdure moterei szirdi
sia muzikes. Grajus, szvelnu^,
o
musztyneje
po
Kraustovu
paėmė
in
nelaisve
200
austrijoku,
neszdamos ant ranku kudykelius. Buvo tai perymanti ir labai ne yra girdėja,
toris isztirinejo, buk czionaitiir toji ant vietos atliko. Ant
harmoniszki tonai vargonų,
500
vežimu
su
maistu
ir
daugeli
ginklu.
graudinga procesijos kokios da Viednius ne buvo mates.
nei mėsininkai parduoda, gy
Tai vis nieko. Tūlam mies- žudintojaus mėtėsi Schultzas
jai tik atydžei klausai, daug
Antverpas,
Oct.
1.
—
Vokiecziai
pradėjo
bombardavot
ventojams mesa isz senu mulu
telije Skulkino paviete mirė ir teip-gi aplaike durima su
daugiau dieviotiszku jausmu
Kruppo fabrike dirba 40,000 vyru diena ir nakti.
miestą
sunaikindami
daug
senoviszku
ir
puikiu
namu
ir
bažny
ir sergancziu arkliu. Žmonis
Edinburgh. — Kruppo fabrike armotu dirba kas diena motere kuriuos liežuvis po
inkvepia iu duszia žmogaus
czes.
Belgiecziai
naršei
atsispirineja.
Musztineje
dalibauna
teip inirszo ant mėsininku,
smert tabaliojo per tris valan Szerifas su pagialba paliciir
nakti
46
tukstanczei
visokiu
darbininku.
Svetimtautiszki
negu bemisline malda.
jog norėjo kelis pakart bet ant 150,000 belgiecziu.
das ir graborius buvo privers jautu rado žudintoju užmiestisznipukai
be
paliovos
sznipineja
darbszavina
tojo
fabriko
ir
Ir kamgi nesmagu kad drau
j e pasislėpusi tavoriniam va
Parižius, Oct 1.—Vokiecziai bėga isz Franduzijos paskui
gilukio nežinojo ka kart, nes
tas
suriszt
burna.
Buvo
tai
daneszineja savo randui. Tik ana diena keturiolika rusiszku
ge su tonais kelia savo duszia
gone ir tuojaus jin aresztavojo.
daktaras da neiždave pravar kuriuos vejesi su bagnietais Prancūzai. Mat pruselei pabijojo
davatka.
sznipuku pasirėdžiusių kaipo moteres likos perszautais.
in ten, kur nelaimingi jieszko
Perpjovė milemai gerkle kad
džių nesavžiniszku mėsininku. ydant Francuzai jiems pludru nesupleszintu ir dabar užklupo
smagumo o nuliude susirami
Liūdna pabaiga gyvenimo suraant Belgijos. Visos kaires sparnos prūseliu yra apsiaubtos.
kalbėjo su kitu.
Kare kasztuoja $38,000,000 ant dienos.
nimo?
R. W. Sears mirė milijonierium.
szyta
ant
dolerines
Rymas, Oct. 1.— Italije ant gerųjų pasirengineje ant ka Parižius. ’—■ Pagal kariszko žinuno, kapitono Makso Henke
Tamaqua, Pa.— Jonas Nesbumaszkos.
Chicago.— Daugelis patins res prieszais Austrije ir Vokietije. O bus beda Vokiecziui,
teris isz West Penn likos
užapskaitima, tai tebyre kare kasztuoje 38 milijonus doleriu ant
Kaip girdėt, tai trumpoje ta garsinga firma Sears-Roey
Sharon,
Pa.
—
Saliuninkas
jog neturės nebagelis kur pasidėt. Italije jau turi parengus
dienos. Francuzije ir Vokietije kožna su tris milijonais vyru Povylas Wentz aplaike doleri darytas kalėjime už perpj ovi
atejteje czionais Suv. Steituo- buk & Co. kuri pardavinėja
1,310,000 vyru ant kožno paszaukimo.
tuies iszduot po $2,860,000,000, Rusije su kejureis milijonais ne bumaszka neatsimindamas nia gerkles savo milemai Jen
šia nepriyms ne vieno in bile tavorus po vis^t svietą.
Sztai
Jonas užtemino
vyru iszduos $3,800,000,000. Angliję turėdama kare su Bau- nuo ko, ant kuriuos užtemino nie Snyder.
darba o ypatingai katrie ne ana diena mirė seniausias są
Užsikejsejimas ant caro gyvasties.
mokes skaityt ne raszit nors naris' tosios drauguves R. W.
Viednius. — Danesza isz Petrogrado, buk kokis tai rais iszdave ant metu $450^,000,000 o tik turėjo keturis szim- koki tai raszta raudonu atra- savo milema kalbant su kitu
vyru kuris mala vo jo t varta ir
t
ant tiek, kad savo varda ir Sears kuris pradėjo bizni St. klausytojas politekniszko instituto, pravarde Aksakoyas szove tu s tukstancziu vyru.
mentu. Ant tosios bumaszkos
teip inpuole in už videjima,
pravardia paraszyti. Apie tai Paul, Minn. Suorganizavojo kelis kartus in karieta kurioje važiavo caras apsiaubtas
buvo sekaneziai suraszyta:
jog nubegias namon pagriebė
neužmirszkite ir pasakykite kompanije Sears-Roebuck & kazokais. Daug ipatu likos aresztavotu. Palicmeisteris likos
Maskolei ejs .tiesiog ant Berlyno.
“Yra tai mano paskutinis do
del tuju, katrie lig sziol isz- Co. Minneapolije 1890 mete o praszalintas.
Petrograd. — Po visisąkam užėmimui Przemyslo, mas- leris isz szimto tukstancziu. britva, atbėgo pas savo milemokp gerai girtuokli aut o kad vėliaus persikraustė in Chicakolei trauks tiesiog ant Berlyno su 1,500,000 vyru. Pirmiause Pragėriau viską su paleistu ma ir be jokio žodžio patrau
Austrijokai muszesi per 4 dienas be maisto.
kė kelis kartus su britva per
iszmokti skaityt, tai ant to lai ga 1895 mete. Tasai žmogeketina
paymti
Krokava
ir
Pjoznaniu,
tai
yra
trauks
per
Ejdvėms.
Pekliszkas
gyvenimas!
”
London.— Musztine po Jaroslavu, kuri tęsęsi per visa
Jennies balta kakleli. Merko ne turi.
. /■
Taja nelaiininga bumaszka gyna likos nugabenta in Pant
lis pradėjo bizni su keleis nedelia žuvo daugeli austrijoku. Po musztynei sužeistieji" ir kunus su Kaunu kaipo svarbiausia stacije.
Girriosia arti AugustavolSu valku gubernijos, vokiecziai Wentzas pakabino saliune her Creek ligonbute. Kaip\
Jagu kudykis su silpna gal szimtais doleriu o mirė palik- tieje ka gavosi in nelaisve kalbėjo, buk nevalgė per ketures
vele iszmoksta in trumpa lai damas milijonus, Ne visi tu- dienas o maitinosi tiktai laukinioms gruszioms ir žaliom bul likos supliektais per maskoliui ir traukėsi szalin isz tosios ap idant visi jiai prisižiurinetu ir rodos mergyna mirs nuo sužei
ymtu paveizda atejteje.
linkines.
)
dimu.
vėm.
ka skaityt, tai kodėl suaugias ri ta pati giluki.

KAS GIRDĖT?

VOKIECZIAI SUM USZTt PO DRUSKINI KU
Jau kone visa Lietuva apleista per Vokieczius.

MASKOLEI DURE VOKIECZIUS MįSZTYNEJE PRIE DRUSKININKU.

/
r

W. D. BOCZKOWSKI, Pres, and Mgr.
F. W. BOCZKOWSKI, Editor. '
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Ant vidurio kambario stovė supikens Povilas. — Pakvies
Tik tikėjime rasi jo puiki lova, ant kurios ant kite kuninga, tas neapleis savo
baltu patalu gulėjo ligonis Po aveles esanezios pavojui.
laimia.
vilas Biggas, turtingas bankie — Tuojaus jo norams liko
rius. Buvo visai jau silpnas, si užgana padarita.
(
Seni visai nesižvalgidami po
gulėjo apleistas nuo pažinšta Tėvai iszgirde tokius žod
vi su puikiau siu s kambarius ku
mu ir prieteliu, delei kuriu jis žius savo sunaus, puolė abudu
riuose visur blizgėjo puikibe
net tėvu tikiba pameti s — ap szale lovos ant keliu ir su asza
ir turtingumas didelis, skubi
siaubtas buvo tais smagumi- roms dekavojo Dievui, kuris
no paskui tarna augsztin suk
nais ir turtais, kuriu teip dide nedaleido pražūti pakli dusiai
riais laiptais, iszklotais bran
liai troszkes, bet ar jie ji dare avelei, o sugražino velei in sagiu kauru, o isz szaliu su gele
laimingu, ar suteikinėjo dabar vo pulkeli.
žinėmis paauksuotomis puikio
jam laime ir smaguminus, ar
— Tuotarpu atvažiavo kaKokis tai kumelninkas,
mis tvorelėmis prie kuriu ant
suteikįnejo jam apgloba ir su talikiszkas kuningas, visai Vaiki jo jas krepszelninkas,
murmuriniu stulpu artistiszko
raminimą reikale didžiausia nesibaigsztidamas
limpanBostone valkiojosi,,
darbo, paauksuotose puodineme ? Ne!
czios ligos, apie ka teip-gi ir x Ir garsingu agentu gyrėsi.
se augo dienvidžio (pietų) sza
Motina iszvidus savo sunu jam gidintojas apreiszke, bet . Koki tai draiskala pardavi
liu‘augmenis su placziais,. ilgulinti letgiva, su neapsakomu jis nenusigando ligos, teip
nėjo,
'gais lapais, kaip kad palmos.
skausmu szirdije kuris iszspau kaip pastorius, o vistiek skubi
Del visu siulinejo,
Tarnas tais laiptais invede juos
dinej o gausias aszaras isz jos no neszti palinksminimą ir lsztviso trileka prikalbino,
in da puikesni kambari, kur
akiu, iszsketus savo motinisz- smogesi ligoniui, rūpėjo jam Ba su aszaromis siulinejo,
buvo daktaras, kuriam persta
kas rankas, tartumiai, norėda daugiau labas duszios mirJis vadinosi J. . . . cze,
tė juosus, kaip tėvus serganczio
ma paimti ji in savo priegloba sztanezio, negu locna gyvastis.
O kvailas ajbecze,
pono.
ti ir atimti isz nagu baisios gil
Drauge
su
kuningu
in
rū

Jau ne srhegėij^ neturi,
Apart daktaro rado czionais
tines kuri atėjo jau paimti jos mus didžturezio, kursai buvo
Ant pusgalvi
zziun,
ir kita žmogų kari Biggas pa
kūdiki, pribėgo prie lovos, ap- nuo senei pamirszens apie Die Tegul in Skulkina'Kį
žino ant rubu, kaipo protestokabino-ji savo glebiu ir suszu va, inženge Vieszpats Jezusas
Gautu ih kaili su i
niszka pastorių.
ko:
paslėptas
Szvencziausiame
Krepszis suteszketu,
— Ponas Daktare! — atsi
— Povileli, brangus sunau Sakramente ir padare visu szir
Ir kantiezkos iszbiretu.
liepė Biggas in gidintoju. —
mano! sunau mano nelaimin dise ramibe. 1
#
#
*
Tarnas pasakęs, kad tik nuo
gas, kūdiki mano brangiau Iszpažintis ligonio buvo ilga
tamistos galema gaut daleidiTen kur Lakavanoj^
sias. . . .
po kuriai kuningas patepe
ma matimosi su ligoniu. Esam
Lietuviszkoje apigarJBe,
Tuose žodžiuose motinos už szventais aliejais, po priėmimui
jo gimditojais ir būtinai nori
Nedeliomi,
verta buvo visa meile jos link ligonio szventos komunijos, to
me ji matiti.
Ir szventomi dienomi.
milimo, nelaimingo kūdikio. dvasiszko papeno...
— Ar tai jus esate gimdito
Plyklupei prie bažnyczios
Ligonis atmerkė akis ir pa Kada potam inleista in kam
jais pono Povilo Biggo?.— ta
slankioje,
žiurėjo ant kalbanczios. At bari velei senus tėvus ligonio
re daktaras pažiūrėjęs in sene
minti jam sugražino jauslumas jis suszuko džiaugsmingu bal Iszejnancziu merginu veklius.
tu oje,
ir szirdingumas žodžiu; pažino su.
— Teip, pone! — patikrino
baisa pažino kalbanczia ir kaip
— Motin! Pasitaisiau. Da In bažnycze sportu neinleidže,
Tarnas, vien laikiai su savo
kad ant valandėlės atgavės sa bar bent mirdamas pasijutau Ba piningu neturi visus pražmona.
leidže.
vo spėkas, apkabino rankomis laimingu.
— Hm! tokiame karte turi
Po valandėlei silpnumas jo Vaikinai su szunimi maiszosi,
te tiesa atlankiti savo sunu, jos kakla ir suszuko:
Ba daugelis szuniu su savim
— Motin’ mano, motin’ mi- pasididino ir ligonis nustojo
bet nežinau ar norėsite.
vedasi,
Įima!
atminties. Apie vakara velei
— O tai delko?
Isz namu neapsižiuri,
Motina pabuczevo sunu in atmenumas sugrižo ir ligonis
— Asz kaipo gidintojas ir
Tai už duriu pasilikti turi,
szis ponas, kaipo pastorius, bu kakta ir sziltines sudegintas biskeli sustiprejes sudarojo sa
Tada apie bažnyczia szunis
vo turtais, paskirdamas viską
1 tinai turi va lankiti kiekviena lupas.
ir sportai,
Visi mane apleido, o jus.. apart dalies savo turtu paskir
ligoni, kiti vienog žmones, nors
Argi tai geri sargai.
ir artimiausie gimines nepriva — isztare bankierius ir atvirto tos h,nt katalikiszkos bažni*
*
*
ežios ir ligonbnezio, savo gimlo lankiti žmogaus, serganczio apalpęs ant priegalviu.
— Teip, brangus musu kū ditojams.
limpanczia liga.
Viena boba badai nelaba
diki,
mes
tave
atradome
ir
pri

Per
isztisa
nakti
gyvastis,
— Ar ligonis serga uszsiVyrus miluoja ir bueziuoja,
buvome
abudu,
idant
tave
grūmėsi
su
mirtim.
Ausztant
krecziama liga? —paklausė su
Kad ant burdo atej tu,.
globsteti,
kada
visi
tavo
priėte
dienai
ligonis
jau
visai
nusilpo
iszgascziu pastorius.
Ir da daugiau prikalbytu.
liai
szalinasi
jau
nuo
tavęs.
o
gidintojas
apreiszke,
jog
— Teip, turi liga geltono
O kaip per daug vyru turi,
Linksmas
nusiszipsojimas
jis
jau
nepasitaisis,
nes
liga
drugies, kuria veikiai užsikrėst
Tada daugiau nenori,
praslinko
pro
veidą
ligonio,
po
iszseme
jau
visas
gy
vibes
spe(
gali kitas žmogus.
Ir da iszvaro lauka,
tam
giliai
atsidusęs
tarė
silp

kas.
Ligonis
nusibudrino
ir
at— Kodėl, tamista daktare
Argi nepuiki sutaiką ?
nu
balsu:
ma to pirma neapreiszkiai ? —
*
*
*
—
O
asz
buvau
jumis
teip
—
Good-bye
mother!
good
paszauke pastorius.
Senas vyras apsipaeziavo,
Jog tamista pastoriau, nedėkingų ir. negeru kūdikiu- -bye father!...
— Pasimatisime tenais dan
Jauna mergyna už motere
esi dvasiszkut>ju, o kaipo tok Jus per visa gyvenimą dirbote
gavo,
sai, vis, ar bucziau apreiszkes, sunkiai ir rūpinotės apie ma guose — atsake vienbalsiai.ar, ne, privalai atlankiti ligo ne, o asz nelabas sūnūs buvau gimditojai. — Sudiev, sudiev Neylgai žmogelis džiaugėsi,
apleidęs juš, kuomi atsimokė musu sunau.
Su jauna paeziule gėrėjosi.
ni.
Povilas nutilo, užmerkė akis Kaip tik vyras in darba iszejo
— Kalbėk sau, tamista, nie siu jums usz jusu geradejistes,
ir perštėjo kvėpavęs — už Paeziule daigtus in'vežimą
kus. . . . Asz turiu moteri ir kuomi permaldausiu jus usz
merkė akis ant amžių, užmigo
sudėjo,
vaikus. Jeigu uszsikresiu ir savo kaltibe.
— Nemislik dabar apie tai, amžinu miegu, o Aniuolas mir
Kasžjn in kur iszpiszkejo,
mirsiu, pasiliktu naszlaicziais
ties
nunesze
jo
duszia,
priesz
Jog ne dažinoti negalėjo.
ir turėtu kęsti varga. Pagaliaus milimas musu sunau — kalbė Sudžia Augszcziauu. Povilas
Badai ir adjutanta pasirūpino,
nesinori man jau mirti. Noriu jo tėvai. Teisibe, buvai sukli- numirė laimingai!
des, bet dabar persitikrinai
Ir su savimi ižgabeno,
da giventi. ...
—
Buk
jam
malonus
Dieve
patsaijog negerai padariai.
Vyruczei, jago paežiu otis
— O privalumas. . . .
— Ligonis per valandėlė sil
norėsite,
— Kokis privalumas?. . . .
džia' meldėsi tėvai suklaupė
sejosi, potam atsake:
Tai ne jauna iszsirinksite;
prie pasimirusio sunaus.
Tai tik katalikiszki kuningai
— Žinau, kad padariau la
Ba del seno jauna pati,
privalo aprūpinti savo ligonius
bai blogai, bet dabar noriu ta
Tuojaus stojesi karti.
“sakramentais”. Mes protestosavo klaida pataisite. Perpra*
*
*
niszki pastoriai lankome ligo
szau jus.
nius, kad tik juos suraminti ir
Gal kas pasakys, jog niekas,
— Atleidžiame mes ir be
suteikti palinksminimą. Bet
O tai szirdeles smertelnas
perpraszinejimo tau, musu kū
tokie ligoniai, kaip, daleiski,
griekas,
diki mielas, tegul tau tik Die Mano pus-brolei Andrius DriuJa ir
bankierius galį mirt sau vieni
Dievo muzikanta apgirdyti,
vas atleidžia,
Stasis Kairaitis,pirmiaus buvo Michi
Suvis apkvaityti;
ir be to. Kam da turi savo li
— Teip, ir Dieva užrustinau fifano Steite, Abudu paeina isz GarO kas? Ugi bobos dudoriu
gomis užmuszineti pastorius?
labai, bet ar Jis man mano nu lavos parapijos, Mariampoles pavieto.
teip nuvieszino,
Nenoriu lankiti toki ligoni. . .
T-gul atsiszaukia ant adreso.
sidejimus atleis?
Mikas Veliczka.
Jog nuo vietos nepasijudino,
Ir pasiėmęs skribele leidosi
Dievas yra nepabaigtai mieGilberton, Pa.
Nes Nudžerzeje atsitiko,
smarkiai žemin laiptais, idant laszirdingas — atsake motina
Jog vargsza kirbuka ^nt juo
apleisti ta narna kurieme yra ir didžiausiam nusidėjėliui Stan'&lava Saltanunas, paeina 18Z
Kauno gub., Bietigalos para., pir.
limpanti liga.
nuodemias atleidžia jeigu tik tniau gyveno Chicigoi. Turiu svarbu
Tai, tai kirbukai bobules,
Gidintojas nusijuokė su iro anas gailesi usz jas.
reikalą, ji pati ar kas kitas praszau
O ne nuo dudu dumples,
nija, po tam atsikreipęs in se — Tas teisibe —atsake Po duot žine ant adreso.
Dudorelis valdžios neturėjo,
Ant. Rimkavictia.
nus gimditojus ligonio, kurie vilas atsidustas. Papildžiau
Ir isz vietos nepaejo.
laike pasikalbėjimo jo su pas visudidžiausia paikiste iszsiža- 20 Oxford St. New Britain, Conn
Jojo bosas labai pyko)
torium su iszgascziu, o po dant katalikiszko tikėjimo. Mano draugas Jonas Savickį s paKad savo službos neatliko.
draug ir su dideliu skausmu Pamėtės savo tėvu tikiba ku e’na isz Suvalkų gub, Buroku kaimo
*
*
*
Puncko para, 8 metai atgal gyveno
szirdise stovėjo, bare:
rioje gimiau, priėmiau protes- Scotland©, turiu svarbu reikalą, jis
— Ar nepametete drąsos, toniszka, idant su jos pagelba pats ar kas kitas praszau duot žine Keturi bioliukai susirupeziavo
kaip ir tasai pastorius, patires ingiti troszkemūs turtus — in ant ad-eso.
(q§ ’cą) Mat nuo gėrimo svaiguli gavo,
Lazdos ir boles darbe buvo,
apie liga ligonio?
Jonas Ramanauckas
gi jau juos, bet laime senei paNevienas smarsei per guoKingston, Pa.
— Brangus pone, vesk mu mecziau, turtai anot mano tė 62 Center St.
gia gavo.
mis kuoveikiausiai in kambari, vo, ne daro žmogaus laimingu Mano du broliai Jurgis ir Eonas,
Kada jau apsimalszino,
kame randasi musu vienatinis niekados.... O, Kad galecziau Jurgis gyveno Halvanio, dabar neži
Kliksmai visi nutilo,
milimas kūdikis! — suszuko sugriszt velei prie religijos nau kur. Turiu svarbu reikalą jie pa
tis ar kas kitas prasziu duot žine ant Saliuninkas ugadas padare,
motina. — Ar-gi gimditojei ga Szventos katalikiszkos Bažniadreso.
Iszsigerti gerai davė.
Ii apleist savo kūdiki, kada ji ežios, prie tikibos savo tėvu?...
Mrs. S. Navickiene.
Na ir tuodu pesztukai ar.vvi jo prieteliai apleidžia, ar
-— Gali tai padarite, sunau, 101 Cambry St.
Saginaw M ch
sziausi,
gimditojai nepaaukuotu savo atsiliepe su vienu sykiu nu Mano brolis Franas Muizia paeina
Kaip brolei tikriausi,
givasties, idant gelbėti savo džiugę tėvai. — Nusiunsiva ■’sz Kauno gub, Sz-uliu Užezdo Ligų
Susitveria namon parguglino,
vienatini kūdiki, vienatini spin tuoj tarna, idant pakviestu ku nu Wolostiep# Armanaicziu sodžiaus,
Velei buvo gerai kaip iszsipirmiaus gyveno Wilmerton Pa,,
dūli vilties? —
ninga.
miegojo.
— Sakita man, kad pasto dabar nežinau kur, jis pats ar kas ki
Gidintojas sujudintas tais
tas praszau duot žine ant adreso, o]
žodžiais motinos, jos visudi- rius ketino atsilankiti — tarė gausite SI 00 nagrados.
/
džiaušiu rupescziu ir sielvartu, susigėdijąs Povilas.
Mr, B. Muizia
—- Kadova ji czionais, bet 915 Battle Ave, Youngstown Ohio.
nuvede in miegtuve ju sugaus.
Kambari s teip-gi ir tas blizge- patires no pono daktaro, apie
■< jo puikibia ir turtingumu. tavo liga, iszbego kuoveikiau
SURINKTOS ISZ LIETUVOS
Didele
knyga
api
1800
puaVapu
viHndis iszklotos buvo bran- siai isz tu namu, idant neuszYra tai rinkimas gražia Dainelių.
Viena 6 dalis tlrnctiai ir pvįėkei
78 pas. 6x9 coL dyd. Frake 25c.
apdaryta. Kasstns naši id/u-ji'
giais'minksztais kaurais, idant krest.
apmotos. FKYSE ii H
W.D.Boczkowtki-Ca., Makuoy City, Pa.
vaikszcziojant nebutu jokio at — Kokia religija, tokie ir
jos dabotojai! — suszuko net
balsio žingsniu.
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Kramtytoje! ir rūkyto jei tabako dabokit,
Ne in pypkia ne in burna be mieros nedekit,
Jin daktarai pripažinsta, jis yra nuodingas,
Taigi gali greitai būtie, ir jum bledingas.
Jius augalos dar tabako ne visi suprantat,
Tik isz pipkiu durnus traukėt kiti sausa kramtot,
Pripratimą turit toki jau nuo mažo vaiko,
Bet nežinot, jog tabakas savyj nuodus laiko.
Jau daugelis musu amžiaus in kapus nuėjo,
Kurie tiktai trauke durnus ir in burna dėjo,
Ba tabakas tur savije nuodus nikotino,
Kuris silpna musu kuna greitai sunaikina.
Užnuodiję burnoi sejles netink grumuliuotie,
Kol nepratęs jin naudoti tai turi iszviamtie,
Greit ir plauczei kurie ora del kūno užlaiko,
' Kas naudoje daug tabako suniksta be laiko.
Kaipo matom, tai tabakas mus kunui bledingas,
Bet del tuju, kas augina jis yra naudingas,
Viens akeris geros žemes duoda daugiau tona,
O pigiausis ka parduoda 20c. už švara.
Amerikoi jin augina Coneticut szteitie,
Užsodinti plotai žemes negali užmatitie,
Visa meta prie tabako turi žmones darba,
Kas nebutu vyrai, moters, vaikinas ar merga.
Del tabako reikia žeme riebiai, sutaisitie,
Su fortelaizu ir su trasze gerai apkratytie,
Artie gerai ir aketie kad žolių neliktu,
Tol, kol žeme, kaip pelenai lengva nepaliktu.
Diegus jojo, kaip rasoda sodina po viena,
Ir paleje su vandeniu kada sausa diena,
Daugel darbo prie tabako jai tuom lai k nelije,
Paliet turi kožna diena tol kol neprigije.
Kaip prigiję ir paauga tur jin drapakuotie,
Iszravetie lauko žoles o diegus apkauptie,
Kad in lapus geriau auktu virszunes nuskabo,
Per vasara prie tabako yra gana darbo.
Kaip atželos tik iszauga tai ylgai nelaiko,
Tuojaus visas vėl nulaužo kaip tik turi laiko,
Ba del lapu tai atželos sakosi negerai,
Juos nulaužė szalin meta vadina sokerei.
Lig to skiriaus ka ejliavom tai lauko tabakas,
Kuris turi Kiubos varda tai yra kitokias,
Visi kupezei sako Kiuba už lauko brangesnis4
Kramtytoje! ir rukytojei sako kad gardesnis.
Bet gi Kiuba tik bagoczęi dalimi sodina,
Ir kitoki del jo darža visai pagamina,
Del to daržo daug piningu reike atidetie,
Ir audeklo lig but tinklas reike daug turetie.
Kad uždengtie szimta akeriu isz virszaus ir szonu,
Prie to reike dar turetie lig tūkstanti polu,
Polus tvirtai žemei stato linijom po viena,
Ir apdengė su audeklu pavasario diena.
Kaip atszila gerai žeme sodinąs tabakas,
Diegs nuo diegio atstui yra kad but praeit takas,
Bile diegas tik tabako žemeje prigijo,
Saules, ledu po pastoge jau tada nebijo.
Darbininkai prie tabako, kaip biteles virba,
Ka tik bosas jiems liepe, ta jie viską dirba,
Vieni rauna lauko žoles, o kiti kapinėje,
Treti velei, kaip paauga virszunes tapnoję.
Kaip atželos tik iszauga tai vėl ji.-is nuskabo,
Per vasara prie tabako yra'gana darbo,
Kaip Rugpiutis jau menesis tiktai prasidėjo,
Tai tabakas jau ant lauke užaugės prispejo,
Jau farmeriai darbininku daugiau reikalauna,
Samdo vyrus ir moteris, kur tik kokius gauna,
Vyrai pirmus szeszis lapus lauže nuo pat žemes,
Sėdėdami gulėdami neturi jie baimes.
Ba tabakas auga auksztas bosas nedaboje,
Tiktai kiti darbininkai in beskes lioduoje,
Priliodave pilna beske ant vežimo krauna,
Su vežimu veža in tvartus, kur tabaka džiauna,,
Tvarte moters ir merginos ten ant szniuru vera,
Kurios greita moka vertie tur uždarbi gera,
Daugel yra isz mergynu, teip pat ir moterių,
Ka uždirba per nedelia trilika doleriu.
Josios gauna užmokėte nuo skaitliaus bondeliu,
Viens bondelis tai skaitosi 50 lazdelių,
Trys bondelius kaip padirba, tai yra doleris,
O per diena tai padirba septinis bondelius.
Prie lazdeles tur but lapa deviniuolika poru,
Kurias vyrai sukabina tvarte ant polu.
Tvartai tiezom del tabako yra pastatitos,
Lentos siena kada reikia gal but adaritos.
Jai tabako pagal orą negal iszdžovintie,
Tokiam laikie gali tvarte ir ugni kurintie.
Kas tabaka tik augina tie viską supranta,
Vieni plansus peiliu piauna kiti kirviu kerta.
Kaip nupiauti visi plaušai reik ylgiau džiovintie)
Ira vyram ir ant polu sunkiau sukabintie,
Szeszi plansai ant lazdeles, kaip tik iszsitenka.
Yryu neszti dvi lazdeles lig valei pakanka.
Kas tik nori prie tabako daug moketie gautie,
Bosas tuojaus jojo klausė ar gali plansus vertie,
Kurie dirba prie verimo tie tur skubintis,
Ir adatos kožnam laike tur saugei dabotis,
Verant kartais atsitinka in ranka in durtie,
Ir skaudulis potam buna ylgiau negal vertie.
Ba adata ant lazdeles galo užsimauna,
O jos krasztai ir pats galas greit plansa praplauna.
Kaip tabakas sukabinta greita iszdžiovina;,
Tada vyrai vėl su lazdom uuq polu nuima.
Moters vyrai ir merginos lapus skabineje.
Nuskabintus in bundelius siūlais riszineje.
Ir keturis tokius bundelius supina in viena,
Bet ta darba turi dirbti kada drėgna diena.
Kada lapai sausi buna sulužtie turėtu,
Tai Cigaru finiszuotie tada negalėtu.
Kaip tabakas nuo drėgnumo gerai atsileidže,
Tai suriszta jin in pundus lentom sliage spaudže.
Kad užslektas ir suspaustas gerai sugulėtu,
O lioduojent in vežimą lapai nebiretu.
Verauzese kaip priyma ten vėl ji sortuoje,
Lapu stiblius adalina arba isztripioje.
Ten tabaka kaip tik nori visoki sutaiso,
Laszus k vapa ir malasa in j i ji in maiszo.
Ka jau dirba isz tabako tai ta visi žino,
Jin rukintie ir kramtitie daugelis mėgino.
Teipgi trina ji in miltus del noses naudoje,
Vieni sako kad jie uosto kiti žiževoje.
Kaip nebutu jei tik karta pradeda naudotie,
Tai jau paskui sunku yra nuo jojo atstotie,

Jisai nervus greit perdirba pagal savo valia,
Naudotoje! kaip negauna tai jiem galva gialia.
i Kaijlo matom tai tabakas tur savije galybe,
Sviete su juom supažinsta žmonelių daugybe.
Ira tokiu kaip pamato tai akimi gaudo,
O kaip gauna paragautie tai isz burnos spjaudo.
Suejliavo ir parasze
Tarrifvilles Sveczes.

Polithania

Bank

1910 Carson Street S. S.

Pittsburgh, Pa.

A ienintele I ietuviszka Banka, nuo 14 Spalio 1913m.
tapo perkialta in savo locna narna 1910 Carson St., S.’S.
Pittsburgh, Pa. Už tai praszotn visus musu viengianezius,
Lietuviszkam Bankui kreiptis naujuoju adresu. Priimam
pinigus; sucz>(lininiui ir mokam 4 Procentą už sudėtus pas
mus pinigus; siuneziam pinigus in visas dalis svieto, greit ir
pigiai; parduocam szipkortias ant visu linijų ir geriausiu
laivu; padirbanti visokias ruszies rejentalnus dokumentus; su
teikiam rodąs dykai. Deltogi ne patingekit-kreip»kytee prie
vieninteles lietuviszkos per valdžia kontroliuojamos Bankos.

GABBP8 TAUTU ( Z1.AI: Kaip jau seniau pranesziau
Lad juz } (maukiau vist kitu ryszius su savo seraja viela, lai
yra: kur randasi ant kampo 12-ks ir (arson St. S S.
I ittsl urgh, Pa., dabar praneszu kad mano bisnio vieta lardasi
Polithania State l ank^Bldg. 19K ( arsen St. F.S.Pitts I urgL I a
(7 Liukai r.uo n ar os< niau 1 tnusios vielos). L J] rašiau vist e
savo senus prietdius ir payistamus kreiptis prie n ar ias. su
savo reikalais, ravhioju adreia. Na gi, savas pas sava.,
PAUL V. GB11 ( I N AS, 1911 ( ars c n St.. S. S. Pittsburgh, Pa

$1.00 ANT MENESIO
Galėsite ant mu o Gramofono savo narnuosia iszgirst I/efuviszkas Dainas ir
Muzike isz ko džiaugsis visa szeimina.
Parduodame Gramofonus Amerike ant
lengvu iszmokescziu $1 ant menesio,teipgi
24 Dainos ir Muzikes DYK Al.
Raszykite o aplankysite platesnes ž nias
ir muso puiku Kataloga DYKAI.

ROYAL PHONOGRAPH CO.
91 E. 4th. St., Dept. 51, New York, N.Y.

t UNION NATIONAL BANK}
MAHANOY CITY, PA.
?

Suv. Valst Randas turi musu banke sudėtu piningu.
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Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaieant
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jua
turėtumėt reikula su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
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SURPLUS ER PROFITS $390 000

CAPITOL STOCK $125,000.

HARRISON BALL, Presidents^.
F. J. NOuNaN, Vrce-PreffldftttttU.
W R. KOHL.ER,
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UŽSISENEJES, KRAUJO
IR NERV1SZKOS LIGOS
1SZGVD1NTT.

Mano Budas...
Iszgydintas Ant Visados Be Operacijos.
Noriu pasikalbėti su kiekviena ypata ka turi
Ruptura. Noriu iszai&kyt jiems mano būda gydimo.
Asz jau 30 metu kaip gydu Ruptura ir gydau kad
butu iszgydinti ant visados tukstaneziu ypatų.
Sztai padare mane kaipo Specialistą Rupturos o ne
kokiu apgaviku arba banditojum. ATSIMYK asz
esmių iszradejas vienatinia atsakaneziausio budo
gydimo Rupturos ant visados ir be skausmo,todėl atsirado daug pamegzdiotoju jaigu tokiams esi pasidavęs in rankas tai pasekme bus bloga.

Hemorrhoidal ir Rektaliszkos Lygos—Mano būdas
gydimo Ilemorrhoidai ir Rėkia] Lygas, patvir? tina jumis iszgydima ant visados. Ne naudoju
| Peilo ar kitokiu skausmingu methodu, ka kiti
j Daktarai naudoja.

I
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Noriu kad kiekviena ypata serganti ant strikturos
užtruezinima kraujo, susilpinima kraujo ir inkstu
lygu, kad raszytu ar ateitu pas mane ir slaptingai pasikalbėtum.
RASZYK! • Jaigu negali ateiti. Visos gromatos laikau paslaptai, gausi
atsakymu, prastoj konvertoj,
Raszyk ir atsiusk už 2c., marke o aplaikysi
knygute su Paveikslais apie Ruptura,Hydrocele Varikocele ir daug kitokiu
slaptingu lygu.
Knyga nieko nekasztuoja.
Czia raszoma ir kalbama
Lietuviszkai ir Lenkiszkai,

Dr. A. O’Malley,158 s.Washington st., Wilkes-Barre, Pa.
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
— L 1IVAEORCZIU SKYRUS—

P. V- UftsJfcCLINAS IR KOMCANIa

t or. ,12-th. & Obs-sob St.,

Pittsburg, Pi

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
‘ Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinusi loonose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto
greieziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes an
visu geriausiu Laivu. Užlaido Notarijialna ir ve
dime Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus
Nutarijsuszio užtvirtinto per valdžia, kursd padaro
, Dioversaatis k visokius Dokumeasne
? ■(! tiestomis Ru'nsios

&
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KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO į
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SĖKLĄ; kuri gra

žiai sudygsta, puikiai auga ir gausins vaisins : tneša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS
DAKTARAS, pažysta gerai Ilgį, pritaiko atsakan
čiai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina
ligų, užmezga išgydymų, sugražina pajiegas ir iš
augina puikių sveikatų ir drūtumų, k ;s suteikia
žmogui laimg ir linksmybę. PtlILADELPHIOS
M. KLINIKAS be( daktarai tuksiančius žmonių
padare sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kių ligų
>
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YRA TAI DIDŽIAUSIAS
TURTAS ŽMOGAUS, BE
SVEIKATOS NĖRA LAI
MESNE LINKSMYBES ANT SVIETO.

A

>a

Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam
laike pataiko sergantiems pagelbsti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro expera mentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.
Privatiškoj LABARATORUOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmones rašo:

■A

*

GARBINGAS PU. M. CLINIC I Pranešu, kad liekarstas subaigem ir esame labai užga
nėdinti už tikrų pageibų; greitų ir gerų išgydymų. Mano moteris teipat jau yra sveika už kų
siunčia širdingiausių padėkavong. Jūsų pamačlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, skelbsim
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dūkavodami su moteria A. Antonickas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.
Mrs. K. Jurevičiene, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja, už
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjusios ir suiru
sios-sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St.,
Worcester; Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu biidu negalinia_sut:ilpmti.

ĮSITEMYKIT, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.

KAD ESI NESVEIKAS, PMKT.ISSS

O
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligų bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia,
o tikėk, kad apturėsi tikrų pageibų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dekavoja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežius teip ir užsisenūjusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystes sėklos nubėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo, bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptųiytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be apatacijos, bet su liekarstonss, kurios
tūkstančius išgydę. Teipat moteris nuo skausmingi; mėnesiniu ir kitok'-ų-isoklų livų,
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ♦>" pagultos
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CL ’NIC,
1117 WALNUT STREET,

PHH.AUELl'HIA, PA.

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtnjrčiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras“.
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MASKOLEI PO MUSZTYNEI SU V0K1ECZIAIS INEJNA IN MARIAMPŪLE
GIEDODAMI.
$W

Sūnelio noras

VELA MEKSIKE VERDA. SUV STEITU VAISKAS NE BUS ATSZAUKTAS

Pasitaikė labai karszta va
sara, nuo ankstybo pąvasaiio
nei karto* n ei i jo,ir saii'fe ■kM*
triais savo s,, induliais iszdž’ovino visus javus. Sūnelis daž
nai girdėjo tėvelius aimanuo
jant, kad busiąs badas nebu
sią duoneles, jei ne palysia.
Sūnelis matydavo, kaip mer
gaites ž Jynus laito, ir jis, bi
jodamas duoneles netekti, su
manė rugiu dirva palaistyti.
Vis pasema jis isz kibiro ma
žuti vandens puodeli (didesnio
mg Įėjo pakelti) ir, nuneszes
dirvon, ant ru_pu iszpila. Jam
trecziu kartu dirvon beeinantpastebėjo ji motina ir paklau

Nedoras vyras.
Jaunas-vyras in buvo paežiu
te.
— Ar žinai, mano brangi,
tu man labai patogai iszrodai
su taje nauja szlebe!
Po t isybei, turėjo jiji bran
gei kasztuot...
Pati. - Tu esi nedorėlis! Ar
asz paisau ant pininga, jagu
noriu del tavęs patikti!

— Ka ežia, sūneli, dirbi?
— Rugius laistau, kad due
nutes butu! — atsake berniu
kas ir ramiai nužingsniavo ru
giu linkui.
Motinos szirdi sti^psfnoQ^
isz jos akiu eme aszarosrieoeti
v
K;da Maskolei išgujo vokieczius isz isz Suvalkų, sugrižo in miestą Mariampole daimo
Tai buvo džiaugsmo aszaros
darni linksmas giesmes kaip tai ant paveikslo matome. Koria kožnam pulke raiteliu yra pakad jos sūnelis toks geras.
panaszus muzikantai ir dairininkai kurie palinksmina kareivius savo dainoms.

Pas dentista.
Alkanas praszo norint szmo
teli duonos prie duriu dentisto.
Pažiūri dentistas prasi verias
duris ir sako:- Labai man ne
smagu, jog ne turiu czionais
duonos. Nes asz galiu tau isztraukt dantis už dyka?
Dėkui labai žemai. Mano
dantis sveiki.
— Nieko ne kenkia, ba
kam tiejei dantis' reikalingi,
jagu ne turi ka- in burna indėti.

by THE MUTUAL FILM CORPORATION

Liūtas ir peliuke
— Gerai tau kalbėt,-tarė
Džiaugsmas ir
ANDRIUS CARNEGIE STOJĘ AP
Generolas Villa ne yra užga
Trnūdiene, juk žinai gerai mu
GINIMO KEISERIO.
1 nadytas isz ttbirio prezidento
nuliūdimas. so buvimą. Maniszkis kaip isz Amerikoje, Najorko mieste,
karta buvo patalpinta viena
Ant svieto nežino.
In laika ižbego isz Europos Cairanzo ir geidže idant tasai
keliavo in ta Varszava, po su
Ą"J‘

Kas ryto but ketina

Buvo tai nedele-grinczeje
Pagalo turtingo miesezionio,
buvo girdėta keli balsai garsei
kalbanczu, o tankei garsus juo
kai. Apie štai a sėdėjo gaspadine namo ir kelios kūmutes, o
taipos-gi keli jau ne jauni vi
rai, ne toli peeziaus stovėjo jau
nas vaikinas su gilunbiniu žiponu, kuris ne drasei žiurėjo
godžei per pravertas duris stubeles. Toi stubelei sėdėjo ant
raudonos skrinios mergina
apie 20 metu, szvarei apsiredžius ir kaip kada pažiurėjo in
jauna vaikina.
Buvo tai duktė vienatine Pa
galo, kurie labiaUs mi-lejo už
tris jaunesnius vaikinus, kuria
ir milejo geras Antanas .Špa
tas, kurio tėvai kalbėjosi su
tėvais Rožes apie ženijima tos
poros. Su ne mažu džiaugsmu
vaikino, Pagaliene paszauke
vaikina ir dukteri ir visu akiše"prižadėjo leišf už Antano,
o ne užilgio žiedus persimainė.
Tuojaus grinezeje pradėjo
visi būtie linksmesniais ir smui
kius atsirado, o kada sakais
patepe smiezela ir užtraukė
valca, tuojaus jaunesni leidosi
szokt o ir Antanas su savo Rožuka. Prakaitas pilesi isz kak
tu ir ne pasijuto, -kaip iszmusze žiegorius vienolikta adyna.
Tame patyka duris atsidaro ir
davėsi girdėt gailus balsas— Del meiles Dievo! mano
brangiausi, bovikites tikiau,
Ii užmigtie.
— Tai veLpaszauke Paga
liene in szonus insiremus,-ar
tai asz savo grinezeje ne poni,
ir da tu cze norėtai uždraust?
i — Asz ne draudžiu,-atsake
ne drasei tiktai del meiles Die
vo, praszau idant pavelitumet
ligonei užmigti.
— Žiūrėkite! koke karalie
ne, o tai tegul sau miega, juk
mes jos pas save ne szaukem
szokt-vysi sveczei paszauke,
ir vela smuikas atsiliepe, o var
ginga žmona su verksmu iszejo per duris.
Vienas tiktai žmogus visam
susirinkime ne atsiliepe, labai
gailėjosi vargingos žmoniukes
ir troszko kuom norint paleng
vint ligonei. Buvo tai Juozas,
vyriauses sūnūs Pagalo, o no
rint ir. jis linksminosi, nes ka
da parėjo Trundiene pati
czimerninko, kuri szale už sie
nos gyveno, tuojaus atmine ko
ji atėjo, o matidamas, jog vėl
pradeja uszt, pamažu iszejo in
priemene paskui moteriszke ir
pasuko in jos- stubele. Kada
duris sugirgždėjo motina dir
stelėjo in ate j vi.
kiek ne geriaus?-paklause jau
nas vyrukas.
— Pažiurekie pats Juozuti
tarė moteriszke. Juozas žiurė
jo ant ligones ir akise žibtelėjo
aszaros. Biedna Jadviga rodos
jau ne prigulėjo prie szio s vie
to, ba gulėjo isztisa kaip paga
lis ant lovos.
— Kodėl ne paszaukete
paktaro?-tare už valandos Juo
zas.

vo turtynga dede, tai
sėdi
asz ir nežinau kas su juom at
sitiko. Asz jagu ne uždirbu,
tai ir ne turiu, o parduoti nie
ka ne turiu, ba jau viską parda
viau, tiktai ta lova ant kurios
Jadviga guli ir tas abrozas Mo
tinos Dievo,§ ka ne sudege.
Gal pirksi nog manes Juozukai?-dadave žiūrėdama gailei

me narve \liūtas ir peliuke.
Liūtas pirmutinis pamate pele
le ir uoliai eme ja tyrinėti. Pe
le puolėsi bėgti, liūtas vytis.
Tasai reginys tęsęsi kelias minutas. Iszsigandusi peliuke
kartais gailiai suspigdavo. Pa
galiaus liūtui pasisekė pagauti
bėgantis žvėriukas, bet nustve
re jis ja teip atsargiai, kad nie
ko mažiuleliai nepakenke—jis
lengvai pridengė ja savo lete
na, o paskui vėl paleido. Liū
tas kelis kartus tai pagaudavo
peliuke, tai vėl ja paleisdavo
ir vis smalsiai in ja žiurėjo.
Pagaliaus peliuke, pasinau
dojusi laikina liuosybe, vienu
matu szoko ir urnai radosi ant
savo prieszininko gal vos. Liu
tas sudrėbėjo isz baimes i)
kaip pasiutęs eme daužyti
narve baisiai rėkdamas, ne
ligi tol, kol peliuke nuszoko
nuo galvos.
Nuszokusi peliuke atsitūpė
pacziate^k-fe|^lu . Ndo td Tab
ko liūtas ir peliuke buvo viens
nuo kito kiek galima toliau—
vienas viename, kitas kitame
kampe ir vienas kito bijojo.
Isz jųdviejų liūtas rodėsi la
biau bijąs, negu mažyte peliu
ke. Ilgainiui peliuke eme sau
suktis po narva, gi liūtas nesi
judino isz kampo ir visas dre-

Juozas inkiszo ranka in kiszeni iszeme rubli ir duoda
mas tarė:
— Ne pardavinekite abrozo szitai imkite ta rubli idant
daktarui užmokėti, melskitės
in ta Motina Dievo, o Ji svei
kata su gražins, tai pasakęs
greitai stub ei e apleido, o po isz
ėjimui ne ant valandos no dūk
teres ne atsitraukė ir nuolatos
meldėsi už ligone. Po pusiau
nakteidarumas pas kaimynus
nustojo, o Pagaili visi namiszkei nusidavė ant atsilsio su
džiaugsmu be jokio rupesezio.
Ant rytojaus Rože atsikėlė isz
patalo, ir szukavosi priesz zerkola mikdama po nose links
ma dainele, o jos brolis Juozas
su smutku kalbėjo, jog vargei
Jadviga iszliks ir dalaikis igi
vakarui.
— Tai gi, gaila merginos,tarė Rože, o ve jauna ir pato
gi mergina.
—t- Žinoma jog gaila, ba ne
tik patogi, nes ir gera mergai
te atsake Juozas.
— O gal tu norėtum duot
Mylėtojai gerų kningų, norinti
del jos ta juoda graba kuri
išlavinti savo protų ir išsimokinti
pernai tėvulis padare del vie
anglišką, kalbų, kviečiami pirktie
Knygas iš mano krautuves. Čia
no, o potam ne eme ir lauke
gaunama visokios lietuviškos
kieti j e ant kito pirkiko. Nes
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
tai ne del Jadvigos toks pui
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompletus,
kus grabas norint ir butu di
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
dumo geras, nes tai ne del jos!
tuve adara kas vakaras.
Iš kitų miestų atsišaukusiems,
Ir atmine padikus mergina,
pasiunčiu katalogų dykai. Adre.:
jog tas grabas ne būva del Jad
vigos, ba storone atsigaivino
M. J DAMIJONAITIS
,
CHICAGO, ILL.
kaip ta rūtele suvytus, o tai 901 West 33-rd St.,
ant džiaugsmo tėvas sugrįžo
isz Varszavos su pinigais, ba
po numirimui dėdės viskas
jam teko; o ta Rože ant kurios
veseiles visas miestas buvo su
kviestas, vos metus pragyveno
ir dabar in ta pati graba likos
indeta o kuri to pavidejo JadLietuvių
vigai. Ant kapiniu lidejo ku
Gydytoj
na ir Jadviga su motyna ba
jau su Juozu buvo susigeria ir
638 Penn Avė
užsakiniai ėjo. Pagaliene la
s® Pittsburgh, Pa
bai perpraszinejo Trundžius
Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tnr
už tai, jog del ligones m
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yr;
ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
aisilsio laike sugertuviu na gimęs
kayo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti
liiais metais prieš išvažiuojant j Ameriką bnvc
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pr:
baszninkes dukteries.
/•
miškas ligas vyrų ir moterų.
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, didi
Apie užgavėnes Juozas eme ii išradimą
profesoriaus Ehrlich prieš sifilj. Jeigi
kenti išbėrimus ant vi'—5 kūno, gedimą burnoj
szliuba su Jadviga ir tankei arba
gerklėje, slinkim plaukų, laužymą kaulu
ateik, o cžsivietrijimas raujo sustos ir neatsikai
meldėsi priesz ta pati abroza tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitu
užkrėsi savo liga.
priesz kuri motyna iszprasze
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais br
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPEB
kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigu
sveikatos del mirsztanczio Jad irsugrąžinu.
> NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pae:
vigos.
lančias iš SAUŽAGYSTfiS prašalinu j s8 dienas

Lletuvišky Knygy Krautuvė

Dr. KŪLER

Mokykloja
Daraktoris:— Jonuk katras
cze mokykloja didžiausiu tin
giniu ?
— Nežinau.
— Nežinai? Na, jagu cze
nesimokina ne raszo, katras
tik in szalis dairosi ir nieko ne
daro2
-- Nugi ponas profesorisl...

Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriški?
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuol
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtai)
būti vyru,
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo k;
□ alo išgydau j ar dieną ir tai be skaudėjimo,
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydą
į 3c minutų be operacijos,
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randa
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinim..
husišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženki
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydė
iavo sistema ant visados,
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugi
ilakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauj
išgydau, trumpam laika ir ligoniui pereik pe
trauk* savo darbe

3FIS0 VALANOO& nuo 9 ryta M 8:30
M g popivt Nedėliomls
giopM. AteikBS

garsingas milijonieris Andrius
Carnegie, nes kitaip butu su
juom blogu. Dekavoją jisai
Dievui, jog pribuvo in Suv.
Steitus, taja laisves szali kur
nesiranda kariu ne karunavotu
gaivu.

■=

M.

'".u-l-

pamestu prezidentista nes ki
taip bus priverstas kariauti toliaus. Isz tojo kerszinauczio pa
dėjimo, Suv. Steitai neatszauks savo vaisko ir flotos isz
Vera Cruz. Augszcziau mato
me generolą Villa su savo ro
dininkais o žemiau jojo viriausias vadas.
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Sudia

Sūdžiau in apskunsta: Kaip
jis tave užpykino.
— Pavadino mania apgavi
ku, o asz jin vagiu.
— O! labai gerai!

VOKISZKAS LAIVELIS KURIS NUSKANDINO 3 ANGLISZKUS LAIVUS.
Carnegie yra susipažinęs su
vokiszkū Keiseriu gerai ir kai

o

NAUJOS KNYGOS

o
a
o
9 istorijos, 122 puslapiu, apie a
o

“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
ršius čigonu” “Istorija isz 1795
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne
doras ponas” “Girtavimas” Szi
tos knygos preke tiktai 25o.

o
o
M
o
SI
©

8 istorijos, 141 puslapiu apie
“Grafas ir meszkininkas” “Apie
Ragana, karalaite ir aficieriu”
“Del moterių ir apie moteres”
“Aukso misles garsingu poetu
ir rasztininku” “Cigonka arba
pagriebta ir vėlei atgauta mer
giuke”
“Mano džiaugsmas”
“Diedas ir boba” “Apleista
naszlaite” Preke 'aktai 25o,

s
M
O
a
o
S
o
JB

“s ’belaisvis
’ • • ” “
"Lozori
T
ius” “Narsi
mergina” “Užvydus vyras1
Preke szitos knygos tik 25o,

£

JJ

7 istorijos, 90 puslapiu, apie
“Ergelei pono Morkaus” “Du
ar keturi”
“Svietas Dvasiu”
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose”
“Nevydonas”
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o
s
o
4 istorijos, 105 puslapiu apie
a
o “Ąnt kranto prapulties” “MisK
o tras ir krepesius”
“Kampelis
S
O duonos” “Isz ko dideli ponai”
K Preke szios knygos tik 25o
O
e
o
5
O
O

S
O

Navatnai ižsitare.
Daraktoris uszpikias pasakė
ant vaikino, kuris szlektai mo
kinosi:
- Jagu manias ne butu
tai tu būtumei didžiausiu asi
lu ant svieto.

8 istorijos, 122 puslapiu apie
“Ąudra”
“Kodėl neleido Baltraus in dan
gu” “Bausme už szyksztuma”
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj”
“Netobulas žmogus”
Szitos
knygos preke tik 25o,

3
o “Pranuko nelaimes”

a
®
M

□

O
O
o

6

Ant kelio.
— Ar da toli prieteliuk in
miestą ?
,
— Bus ne daugiau kaip
dvi milios, jagu greitai eisi!

&
a

Mielasžirdinga sziaucziuviene.
Mokinys:- Poniute meisteriene, asz esmių labai alka
nas, jog rodos vinis valgytai!. i
— Miesteriene: ■ Na, tai
gerai-eikie in varstotinia, pa
imk sau vinių, tik ne daug,
idant meisteris ne pažintu.

Ne pavydi.
Žentas:— Teve, kas tai gali
būti, jog mama dabar daugiau
pas mus buna kaip pas save
namieja?
— Brangus ženteli.... ne bi
jok, asz jums ne pavydžiu.

PUIKUS SKAITYMAI

1

Restau rancijoi.
— Jau trecziu kartu szau
Tiejei povandeninei laivelei yra praminti “marinei vilkai” kurie užklupa laiva po van
kiu, o tavęs ne matyt?
deniu be mažiausio persergejimo. Tokis tai povandeninis vokiszkas laivelis nuskandino tris
— Ba dabar in mania1 rei angliszkus laivus praejta nedelia.
kia szaukt, “Mister.”
— Ar sziteip! Na tai duok
man mister kiaules galva,,, ba
asz mėgstu!

Prisiekė./
l
— Ar žinai, vakar iszgrajinau 20 doleriu isz einikio.
— Meluoji brolau!
— Dievaž, kad savo uoszve
matitau pastirusia!
— Jagu teip tai tikiu.
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y V istorijos, ItJT puslapiu, apie B
o
“Kalnu gyventojas.” “Kaukazo g

bėgti ta ja kare nes buvo pči
vem^su^izėF nūo savo - valia
ei jos.

Geras spasabas.
— Praszau ponios, gavau
gromata isz namu ir ne moku
jos skaityt, gal poni bus malo
ni man perskaityt?...
— Gerai!..
Parodyk-gi
man!
— Poniute skaitysi garsei,
nes kaip bus kokis slaptas,
daigtas apie naminius reikalus,
tai poniute užsikimsz sau au
sis.

Prie krikszto.
Kuningas:- Kaip vadinasi
kūdikis ?
— Cirilus, praszau jegamas
ti.
K:- Isz kur jums in galva
parėjo, toki varda duoti, ka
ne labai kur girdėti?
Tėvas:- Praszau jegamastie,
asz tiezia toki varda iszjeszkojau kalendoriuje, ba tokis už
tarytojasis, geriausis turi po sa
vo apgloba mažai žmonių, tai
mano kūdiki geriau dažiures.

Prikimszkite savo pypke su
MINERS’ EXTRA tabaka o turėsite užganadinanti rūkymą.
MINERS’
EXTRA tabakas yra naudojamas visur; dirbtuvėse, kasikiuose, ant lauko ir t. t.
kur tik vyrai nori turėti smagu, saldu, kvepanti užganėdinanti rūkymą.
Rūkydami MINERS’ EXTRA tabaka jie atranda sveika pasigerejima,
rūkydami ar kramtydami szita puiku tabaka, darbas jiems smagiau einasi.

MINERS'EXTRA
LONG CUT TOBACCO

yra czisto, Kentucky Burley, pasenejas atsargiai
idant iszgauti ta/brangu saldu kvepanti rukyma.
Paskui ilgai pjaustytas idant tiktu prie pypkes
ar kramtymui. \
Szitas senei žinomas tabakas kas met daro
daugiaus prieteliu ir juos užganėdina.
Pabandykite ĄlINERS’ EXTRA tabaka
per sanvaite, po tam ant tolaus variuosite.

Parsiduoda Visur -l-

Pirkite pakeli szendien.

TRAD2
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Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
apraszimas isz pirmutines puses
szimtmeczio, iszimta isz Lietuviszku užlieku, parodo kaip
senoviszkos laikose Lietuviai
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25o
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Skaitykite!
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4 istorijos, 196 puslapiu apie
IS
(» “Urvą užkeikto” “Panaszus” o
S “Lorenas” “Sermėga mužiko” o
G
■
o
O “Su kuom kas kariauja, nog to a
dingsta” Preke knygos 25o
o
O
S
o
5 istorijos, 77 puslapiu, apie S
o
o
5 “Grigorius kuris per 17 metu ■
a gyveno ant salos” “Isz mirusiu o
3
prisikėlė” “Dorybe veda in S
o
» laime” “Debesėlis” Preke 25o S
o
3
I
8
3 istorijos, 112 puslapiu apie o
o
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz S
o:
o
s kelio duobes” “Karalaitis žmo a
o
o gus” Preke szios knygos 25o a
K
o
o
■
®
o
a
o
o
a
o
o
ff gaus 5 isz virsz-minėtu knygų, a
o
o
arba $1.25 vertes knygų už $1. a
o Raszykite kokiu norite.
Mes o
iff
o siusime knygas per paozta ir o
■o apmokame visus kasztus. Galite a
ar pirkti kiek norite. Visos knygos o
o
o
SS yra geros ir kožnam jie patiks. a
o
o
s Raszykite szendie, Adresavokit a
o
IK
O W. D. FOCZKOWSKI-CO. a
o
£
a
o
e
Mah ifloy City, Pa.
a

»
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Aukas priima musų redak: ei j a, arba galite siųsti tiesiog
Į Vilnių šiuo adresu:

LIETIMU MOKSLO DRAUGIJA
(LStovskoje Naučnoje Obščestvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Riršsia'-Liihuania.

2EMLAPIS PARODO KAIP VOKIECZIAI BĖGA NUO PRANCŪZU.

Žinios Vietines

LIL'LE o

W. TRASKAUSKAS

W. RYNKIEW1CZ

NAMUR

...G1UB0RIUS...

t
— Nedelioje pripuola P.
5^
MOKS
.. NOTARIUSZAS..
r*3
awM. Rožanczines.
Z33-Z35
CENTRE ST.,
.
MAHANOY CITY, PA.
o.s ra
3Q
■— Szendien susirinkimas
WISCONSIN©
E£St~Mi
'PHI VATHHZiKA ONKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
S pOINftNT
po PBIZVltA BANHOS......
draugystes “Moose” ant kurio
£
privalo visi atejt.
i
F3 GERMAN
Rf?. Bridge!
% ' “yCAMBRAi
TIK $5 PINIGAIS
Mano Privatiszka Banka yra po
Destroyed/ marcoingg
^$JandreciES t
— Tai ir turime menesi
PASKUI
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
By
[CATgAU
y
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
$5 ANT MENESIO.
UH1ANS7
Oktoberi (Spaliu). Jau tik du
pinigiszkus
reikalus
galima
pas
mane
J
Wiaf
ET
ABORIUS MAHANOY CITY, PA.
menesei lig Kalėdų ir Naujam
Galite ga uti puiku 40 akieriu. Farma
be jokios bairneą atlikinėti.
Wisconsino steite Lietuviszkoje kolo
...Laidoja Kunus Numirusiu...
ARROWS
f
/
ST W'
ORIGNY
Metui.
:i ,
Paszportus del keliaujanoziu pa
nijoj, no£ $15 lig $20 už akieri.
INDICATE
•->
MA1ENS
( QUENTiap^
samdo Riginus ir Vežimus del
PROGRESSION*
rūpina.
Germans . ano Allies
Užmokėkite $40 ir $5
— Moterėles jago užsitrauk
sivažinejimo, Krausto Daigtu's, ir
RETHOwntugRs.
aSEPAN*
—
“
\
FIGHTING AT TOWN
;. Viską atlieka kanogeriause ir
t.
Ai ••**<!
Ant Menesio
ket rudžio, tai nors iszsimiegoDidžiause Lietuviszka Agentūra
©
ikiause. Su virsz minėtais reikalais
o gausite puiku 40 akeriu Farma Lie'o CHAUNY. zUT1
pardavima SzipKorczin it siuntimo
kyt ten, kur smegenis užsipy
dpkites pas jin o busite ■“visame
, tuvi-zkoj kolonijoj Michigano steite,
ragU-AON v
rX>^<r4-,ZVwNSWV
RETHEL
Pinigus
in
Visas
Dalis
Svieto
greioziause
Prekes
$12
lig
$15
už
akieri.
ranedintais.
lė! ir tada ejkit namon, nes e j
RIBECOuRI
WSTENZfW 7.
ol0NGUY0N
ir pigiause.
Dar Yra Laikas
,k
J W. Centre St., Mahanoy City.
damos girtos ulieze darote sau
eįvouziESs
Otkneufchatel
<-TOQ'1-I4
THION
Visi
tie
kurie
per
mus
siuntė
apie
tai
gerai
žino.
Iszduoda
DostoPirkti
Giara
Farma.
'VILLE
geda ir visiems Lietuviams
SOISSON^
vierenes del tu ka nori savo dali Lietuvoje.kan? pavesti.
Mes esame Locninikai ne agentai.
^o-rest of.
mieste, kaip tai kelios padare
GRIMMER LAND CO
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, Špilkas ir t. t.
L
&CREIL
Su
kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu Pinigus ir 1.1., raszykite
133 West Washington Street
praejta nedelia.
!
1 1
Car. Elnį & M^ia Sis. PiysEa»th,?a.
pas mane o aplankysite teisinga atsakymą,
Apsaugojo Namus ir
Room
1007
:
:
Chicago,
ILL.
...SAVININKAS
IR FABRIKANTAS..;
METZ
-- Kėlės gromatas aplaikeNaminus Daigtus nog Ugnies.
MEMNA-V
S arsiu Llsta Iszku-Lenk Isz ku Vahta,
>^X—
me nuo miestiszku skaitytoju
'
'EPERNAY
/ /^CHALONS
Naujiausias iszradimas.
MEAUX
su daneszimais apie bobelkas
j FORT OU CAMP
RčViG-NY
Jaigu turi dantų gelimh; komu*
-U p&s Romain;
kuriu netalpinome isz priežas
-ST
A
ant kojų, tai gausi po 5c., gyduole.
lJIfanc)
ties, jog daiieszikas buvo ant
Jaigu nepagelbetu
bus
sugražinti
Idant padaryti vietos del Rudeniniu ir
vitrA
’’
’
" 1
^yVparis
■ ns ■■ ■■Inr........ .1. Al. ■■■«.,
pinigai.
Teigpi
iszsius
plac^es
inforŽeminiu
tavoriu, tai per keletą dienu
tiek szeszku, jog ant gromatos
maciyaTs nuo ko plaukai slenka ir plin
turėsime Dideli Pigu Iszpardavima vis
nepasirasze ir nepadavė savo
Baltimore, Md. — Kri^ucziu
Saugokitės
“Priesz Penros”! Ka tas
ka, pleiskanų atsiradymas ir nupuczokiu Vasariniu Tavoriu. Szitas ta voras
XC£SX>lIŠ0;
s
kave
veidai.
Tukstanczei
dekavoja
susideda
isz
visokiu
Siutu
del
Vyriu ir Vaiku, visoki Vasarini apreszapai
dirba
po
dvi
ir
tris
die

adreso!
netikusiu pa
>
reiszkia?
u
Už dyka rodą. Raszyk tuojaus:
daiai kurias dar galesite pirkti už labai numažintas prekes, todėl
nas o kaip katros sustojia kelis mėgdžiojimu
\
—- Po iszpilimui asfaltu uli
CJ
ateikite ir pasinaudokite isz progos ba szitas Didelis Pigus IszpardaGratis Specialists 9.
3
ežios B., bus tai viena isz pui Paklausk A. Mitchell Pal menesius,7 bet ant to žmonisĮ ne ir( visada rei jlB’IH-EXPELLEI
35 •
vimas tesis tik ant keletą dienu.
\ /
Box 106 Sta. W. Williamsburg
kiausiu ulieziu mieste; : Nors merio apie tarifą, jis tuoj at- žuri, karezemos pilnos ir tan- kalaukite tik
Brooklyn, N. Y.
vaikai turės kur cziužinet ir kirs: “Asz esu priesz Penio- kei susipesza o ant rytojaus ros RICHTER’S
se’a!”
Kiekvienas Lietuviszkas Sziorainkas I
vaikšzczioje su laikais ant gal Pai n - Expel lerio
bovintis vakarais.
mteipgi
privalo užlaikyti visada musu |
Paklausk Palmerio, kodėl vu.
puikias Lietuviszkas Gyduėles savo ■ I
su Ankaru teip
— Nuo x pirmo Oktoberio
Batoruose ant pardavimo, kad,musu |
jis reme Palmerio — Under—-^In laika dvieju nedeliu kaip paveiks
Dekite Pinigus ten.^
tautiecsei reikalaudami galetu^aud- |
užėmė dinsta miestiszkos norNusipirkite sau keletą
'
woodo biliu, kuris uždare dvi jaunos lietuvaites 18 ir 19 las parodo.
pirkti ir
nereikalautu issduotl |
buteliu
arielkos
iBral
sės (prižiūrėtoja ligoniu) pana
piningus dovanai kokiems nors apga- |
Pennsylvanijos fabrikus ir tuk metu amžiaus užsitrucino be- 25c. ir 50c.
kur daugiaaše naudos jumis atnesz
vikams tose apielinkese, Sztominttai
iORKEVICZlAUS 80. 6.
Jenkins, kuria pasirūpino “Vi
rassykite pareikalaudami mus gyduo |
stanežiams darbininku atėmė valgindamos gribus ir jauna Aptiekose,
Geriausia arielka visam
tas, nes geras uždarbis; parditoHv* |
siting Nurses Association.”
-Xmieste. $1 už bonka.
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
darba — jis vėl atsakys: “Asz motere, kuri paliko kelis siera- ■arba nog:
Kožnas isz Mahanojieciaiu gali
curias mes gvafaniuojame.
Teigi gausite pas mane
esu priesz Penrose’a!”
visokiu kitokiu gėrimu’
telius isz kuriu teipgi (įvi užsi- F.Ad.Richter & Co.
pasinaudot isz patarnavimo to
Egiutero No. L. .....................2&C, ,|
Atneszkite Savo Pinigus in Banka
kokiu tik pareikalausite. 'f
Paklausk jo, kam jis neda- trucino-—viena jau truputi pa
Egiutero No. 2.. ................. ..........50t% i
74-80 Washington
sios norses. Turtingesni gali
Zmijecznik...... ,25iL. 50c. ir §1.00.
Teido Bethlehem Steel works sitaisė o kita vargei ar iszliks
Gumbo Lassai-. .................. ;....... 85e„
Street - New York.
mokėt po 50 centu už valanda
1
J
Meaxkos Mastis. . ............ ..........25c.
dirtuvei jo distrikte gauti užsa gyva.
Trejanka...
....... ........................... .Ific. i
o tieje ka ne gali mokėti apo
tokiu
budu
stosites
vienas
isz
jio
pieteliu.
408
W.
Mahanoy
Street
.25a c;
Liuimentas
vaikams....
kymus ant geležies, kas butu
Czedykyt Savo Pinigus.
25c I
laikys josios patarnavima prie
Gyduoles nuo Kosulio..
Mokes
jumis
procentą
ant
sudėtu
pinigu.
Darykite
savo
Alų
namie.
Prisiusdavės sziintams darbininku
26«.
Liepiu
Bahamas
....
Geriaus negu daktarai.
ligonių už dyka.- Teipgi, jago
kite tris deszimtukus sidadre ir 7c.
Anty-Lakson del vaiku
Jumis prigialbes juso biznije.
darbo, jis vėl kartoja: “Asz
Miltelis! vaikams nuo Kirmėlių..21't).
stempomis
apdengti
visus
kašztus
o
kudykis apsirgtu mokslaineje
Prigialbes jumis pirkti naikus.
Tai ka sako p. Jonas Dralio mes prisiusime 3 pakeliu sampeliu
” nuo Kirmėlių del suaugusiu
esu priesz .Penrose’a!”
Vanduo
nuo AHll.....................Sfa*
tai norse pirmiausia jin dažiuPagiaibes jumis lengvu budu užmokėti
Ugniairaukis........
Paklaus Palmerio, ar jis gai ta paduodame ežia . laiszke: “Ambrew” Alino proszku isz ko ga
lėsite padaryt 18gorcziu pirmo klases
Skilvio Lass&i................. ■ ........
res ir isztirines ar ne turi ko
skola aut namo.
lisi, kad delei Palmerio Under “Mano pati sirgdavo visa laika alaus, pridedant tik grino vandens.
Gyd. užlsikivatii Viduriavimo ir
kios užkrecziamos ligos. Toji
Bus jumis geriausias prietelis.
Kruvinafdoa..................
,...75b.
bet
nuo
to
laiko,
kaip
ji
prade
woodo muitu įstatymo j d pa
Gausite direkcijas kaip padaryt alų
•Uicure
’
arba
gyd,
Rumatyamo
norsiu draugove meldže visu
Banka žino kaip jumis pagialbsti.
Gyd. del nem&limo Pilvo...........
ties distrikte szimtai darbinin jo vartoti Trinerio Karcziojo in 5 minutas. Ambrew proszkas yra
padarytas isz Barley Malt ir Bohemi
Milteliai apsta’odymui CĮaHos
žmonių, kuningu, pastorių ir
Visada yra pasirengus jumis patarnauti I
Vyno
Elixira,
ji
jaueziasi
ge

ku neteko darbo, jis atsakys:
skaudėjimo...... ...............
Rlc.
an Hops. Daug kostumeriu sako kad
visame.
daktaru ydant darbszautusi su
Ltesuai uuo Dantų...... . ........... ..„..10s.
rai
ir
yra
sveika.
Jai
Trinerio
a®'
“ Ambrew” alaus geresnis už bravoro.
“Asz esu priesz Penrose’a!”
Mastis nuo gedimo ir prakaitavimo
Banka klerkai juso kalboje gal susikalbėti.
joms drauge ir neszti paszialK^arcziojo
Vyno
Elixiras
yra
Prisiusime
teipgi
proszko
isz
ko
ga

Kojų. A................ ........ .............25c.
Paklausk Palmerio, kodėl
Geležinis sudrutintojfts sveikatos 50c.
Banka
reikalauja
juso
paczedžius.
i
lėsite
padaryti
5
kvortas
Arielkos
ir
pa ligoje del vargszu ir neisz.
Vaistas nuo Papauto............ ...16c.
jis kovoja priesz atitaisyma geresnis negu daktarai. Su pa- Vinio. Reikalaujame agentu parda
Gyd. nuo Grippo..................
skyrent visokiu tautu ir iszpaPennsylvanijos pramones ir ap garb. Jonas Drahota, Sarona vinėti “Ambrew” geras uždarbi-, gal
Plauku apsaugotojaa.............. ...’sOc.
žinimu. In taja draugove ga
Muilas del Plaulra................
ime
neszioti
k
:
szeniukije.
Yra
padar

saugojima darbininku geroves durt, kad szitas preperatas yra yta pagal randos instatunus ir ne yra
Milteliai nuo Kepenų....;.......
lima mokėti po $1,00 ant meto
Eožes Balsamas.............
tikrai
grynas
ir
kad
jis
turi
D.
M.
G
B
A
H
A
M,
Pres.
L.
EC
K
ERT,
V
ice-Pres.
D.
F.
G
UI
NA
N
,
Kas.
— jis atsako: “Asz esu priesz
uždraudoma pardavinėti.
...25c.
Kinder Bahamas...... .
ant jos užlaikimo. — Ida M.
geriausias
pasekmes
daugelyje
Apįe daugiaus raszykite ant adreso:
Sobriaue Lasstai,........................
Penrose’a!”
MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Ssvelniatojas...... ............. ...........
Swank., Sekretorka V. N. A.
PAUL GATCH
Kraujo valytojas. ..............
Galu gale paklausk Pal ligų, kurios galima iszgydyti
Kampas Main ir Centre Sts. Mahanoy City, Pa.
Ambrew Extraqt Universal Agency
Nervu gamintojas....... .
be
gydytoju
pagelbos.
Staiguo
Egsema arba wkia uždegimas
— Uepartamentas pacztims merio, La jis sako anto, jog
5(H*ifeTU.
P. O. Box 85
Linnton,"’ Ufe.
pas Vaikis..,. ................
se
sunegalėjimuose,
nužudžius
pranešta, ydant gyventojei pri gubernatorins Pennypacker ji
•%
Bleišteris įKaSBisvolo,)....... ... ,2fe.
Pasekmingo Bankavimo - |
;/**’J-*J'**’J4*4**J**I**J**I'**J
«*T**-2**?<*w*'*a5***^<*J,**I**‘T**j*>l**T‘r*I***J**^**4-4>»*>$**I**f■
norą valgyti, kliutise po val
- aro ad s Plaukams.......... .......... ,'>3.
sidetu prie palengvinimo gro iszvadino melagiu, neturinežiu
Lyd.
skatidėjisfto mutase... ,S6c.
giui, užėjus silpnumui ar szird
i Su bato j 26 Sept., |j
Gyduoles
nuo
Riemens. —......
nekiek
gentelmoniszkumo,
Pal
NETROTINKITE
VILTIES.
.
in atnesziams darbo per iszpjo.
Vengriškas
Taisytojai
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