Woltjen,

r

Pottsville, Penn’a,

♦

IXu-Kart -NexfcellnlB Xxal lemma tie

vienatinis hrikrassta, tikrai Lietuwiszkas ant swieto,
kuris inejna du kartu ant nedėlios.

o

KA8ZTU0JE ANT METO $2,50.

■

JU4MX4S RASZO GROHATA IN REDISTB TEGUL UŽVEDA

e St. Shenandoah, Pa.
[ !

»1 ranka einant In mleeta. Taj
ibaj paranki del.tu kurie atkelaus
uri didele zoposto pargabento Laz
okiua walglu Ir ojeteriua. Pakai
Ira taj wienatlne ir pujklaoM
pas kitus daugiau ne ejs.
gun In wisas dalis svieto.
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pigiu dajgtu, nes po| ;
wela pabrangs. ... 8 I
laugibe visokiu vežimujku.kurios turime kanecz
IViskas muso sztore ira
i kone
!

I
I
į
|

5

>ocococKX>ax>ocooccoooo;
ruinsn,

Mahanoy City, Pa.
^^□ooocoooaecocoeoooeoo g

RCZ1U &•
Bankinis.
215 W. Centre St.
Ma hanoy City, P*

e rejkalauje pujkiu Szarfu, ,
nu ir t. t. taj tegul raszo pai
isztuoje.

Al AR NORI KAD
GALWOS USZZIALTU?
erwinia, ar niežuli iazberlmus wteokin ppczku!
>f. BBVNDZA Kc»lp Specialist, kure terp wisu Ira
•e bu jo giduoltmB tuketanczej žmonių paaieebejo
nueiduokite ar raazikite. Ganei rodą D1KAJ

♦ A.pT>cnrlnfr Every Tuesday .and Friday, ♦

First Clam Advertising

Mediena.

KAS GIBDET?

Į
I

ingot no pawoingu ligų.
job lajke lekcijų Bellevue* Hoepitale Medecinoe
>uauli, džiova, kosulį sloga. katare, bronkitls,
limo gautas ligas, eu szej intajsa •OronasalZIei pirmiauseper Dr. Yeo, paskiau kiti daktarai eu
litu per garsingus daktarus kad ligonėj geriant
ra visokiu truczlznu geriamose giduolese kurioa
a žmogaus organizmu. Tajgi kad kas užiajkitu
gautas ligas majnose praszalins wiea prlsiweluai
71 rastųsi kožnatn name, su jei viena gali Iszgldit
nekasztuotu iizduol daktaratu po kelis szimtua
įdresataj iszsiunsltne DYKAJ wisua apraszitnua
cite ar raszikite po adresu:

tZA, Chemist.
rim„
> Bll’KLYN. XEW YORK (TH

XSZ1NOS.

Del ciesoriaus
kiniszko
Kwang-Fu jieszko treezios pa
ežios, nes antra pati, ant slap
tingo paliepimo ciesorienesnaszles, likosi nuskandinta.
Ar tiktaj neatsiras kokia isz
amerikoniniu milionerku, ka
mėgsta jieszkoti Karaliszku
unaru ?

ISZ WISU SZALIU. Lsz Rosijos, Lietnwos
ir Lenkijos.
Strajkas ūkininku Galici

Ant “Tewynes’’ kopo.
PRISIUNSTA.

ApieStrajka

BALTRUWIENL

AR SLENKA PLAUKAI

Jeigu teip. tai pamegyk musu naujai iszrastagyduoleįkuri Iszczystis galva nuo plciškabu, sutvir
tins plauku szaknls, sulaikys ju slinkimą, vielos
iszpuolusiu ataugins naujus. Kiekvienam duoti
mc užtikrinimą, ir jeigu nepadarys toka sakome,
tai sugražinsimo pinigus. Salta gyduole yra kaip
del v vtu teip ir del moterų. Preke ti.oo bonka
Galite prisiųsti popleriny dolery prastoj gromitoį
THE ANIMATOR.
924 33rdS Chicago,IB

UETU1N1SZKAS BUCZERIS

U. KUSMSKAS,
«0 W. CENTER ST. MAHAMOY CTH

eaa wisada szwiete: galwiwe, ’ pjj
twine ir kiauline, DESZKOS ir KU**
lEwiexi ir rukili pargabenti in
KaakarUttVi
Th nepd»

toriuu artsdcriu.

<
T

♦,

“■

>

Tteaw gives on apptieoiaoa.
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ANKER”
PAIN EXPELLER.
Ębeumatizmo,

įaminej rakandaj, karpetajc
. Tejpos-gi turime pecziuj
s rankos kone nauji.
į

2

The only Lithuanian'Paper in'-the World published Hawi
Weekly. Has avlargerreirotflation than any
other Paper <n i^s kind'.

Milukas pataikins kaip muse kajp bites awilije, o biedūas
le woras in wortinklius inpai wirelis iždžiuwias kajp rukita
nioti,bet kada pasirodė kad jau silke, no sunkaus darbo sugel
Rusnaku kun ingus pradėjo
COND CLASS MAIL MATTER.
Kantraktierius aut Literatu
-—-■x.-T-—■---------------------------- =
inpainiotas,
o da wis kiti turė ti kaulaj ir wos kojas pa
spausti ajrinej wisku.paj, non
jojiszligu jokis užsitikimas žmo
jo insitikejima, ir pawede wel rvelka.
ROS1.LI NETUIU SANwisus
pawęrsti
aut
lotinu,
o
ir
Vicuna,
Liepos
1
IVisos
ipa
gus neatsiranda, na tai reikė
n KA KASZIUUE .»’IMi * Rima prie to prilenki, kad
ilAUSMO.
Del Diewo! Ar taj jus toki
kuningui Milukai su Kaupu
tos dirbanti ant lauku Galici
------- MLOfc--------jo atiduotie darba wirui užsiti
I Colis wiena karta.............................. 50c priwerstu rusiszkus kuningus
wiraj,
kad wienos bobos ne
“
Tewine
”
tada
apsireiszke
su
joj užstrajkawo del didesnes Siisiia.j! 'mas Anglijos su kineziam, tam, kuriam uo se
I Colie trie kartus........... ................... $1,00
sztant
suwalditi
? Ana gajdis,
wisai
tikros
smertelnumas
“
Te
atprowineti
miszes
lotiniszkaj,
mokesties.
Baltrais
supainiojo
met
I Coiis ant trijų menesiu.................. $1,00
niai atidawimas “Tewines”
turi keloleka wisztu, wisas suwine” turėjo mirti?
l Colis ant meto.................................. $15,00 - ir kad iu eziou prisiuntinetu
Wiraj kurie gaudawo (i cen
menis jios užmanimu.
darbo žadama buwo, (M . Sta
Didesni apgarsinimai už coli buna daug
Ne!
waldo, o jus ne atstojate gajnepaezuotus kuningus.
tus ant dienos nori sawo mo
figiau.
Petei .’mrgas, 3 Liepos. — garui), ir atidawe kantrakta
delo! - Esate nulėpausėj ne
Seime
XVI
Wilkes-Baire,
Dabartės rusiszki knninkestes
pakelta
nog3
igi
12d.
Gal ainerikoniniam darakto
Faktu t. ; k.id nicks i-z per p. Stagarui pasiliekant redaga
Pa. nors jau pusiau Susiwieni wiraj.
gaj turės dideli susiwažiawi- riatn atsinores kelauti iu Mani
Uždaro
klosztorius.
statitoju rusiszkos waldzios ne wojima literai tai saw.
Daugiau Kaip
*
*
jimas L. A. pliszio, bet jaigu
ma Harrisburge ir badaj nūs- liję tenajtiniu giwentuju waj*
30 metus iszmcgintas!
Praejta Subata aut rodos atlankė czionaitincs angliszkos
Būnant redagawojimui “Te
Arba welej, Illinojaus, gub.
nebūtu atidawe wisas wadeles
Dr. RICHTERO
prenš atsiskirti no Rimo, jagu ku mokinti, nes dabar ant sa franeuzinio gabineto preziden
ambasados, del parodinio, ar wines” rankose ami literatu
wisam 8wietul žinomas
tiem literatam, bet tik wienam su tom szlapnosem, taj giwa
neperraajnis to, ko prižadėjo los Celo uet keturis darakto tas Loubeit pasiraszi aut de
ba iszreisrkimo sanjausmo isz pradžioje ant pirmojo puslapio
(Inkarinis) del ajriniu wiskupu.
kreto, kurio galibe ira uždari- priežasti s ligos karaliaus Aug tilpo t r u m p o s žinios žmogui be cenžurawimo “Te kwaraba dedasi, Ar gi taj gir
rius nukankino.
Dabar-tes ira rusnakine ro
ti wisus klosztorius, kurie ne- I-jos Eduardo V11, aiszkina tolaus da szioki toki rasztelei wine” nebūtu buwus tokia dėta, tejp wirelus ant szando
------- --------da Jersey City, N. J. kur nūs
sitajkis
su ižduotom tiesom užrubežiilitiosia diplouiatisz- ant paskutiniu divieju pusla bergždžia ir szlikszti, ji butu palikinėti, - kad keli desetkaj
yra gerinusia gyduole nuo
Kas ne moka būti ubagu,
prendi, jog amerikoninej Rus- ne patropis būti walnistoje. - api zokonus. Tasaj ukazas. ar kuosia rajuosia tuom, jog Bo piu apgarsinimai tolesniame galėjus giwasti prigelbeti tam doreluku turėtu isz kiszeniaus
paežiam S. L. R. K. bet kad iszejti. Ar taj gražu wirus ant
nakaj niekados ne pripažinęs Kas sawe ponu stato, ubagisz- gu dekretas susideda isz 130
sija ira labaj neužganėdinta laike, wisas puslapis wieno Mi
Neuralgijos, Sausgėlos, ant sayves waldžios lotiniszku kaj
kersztai,
tumsumas XVI sei iuoko palikinėti. Ir da ka. Jau
kningu.
’
1
Jau
iszsiunti
atsakau
pabaigs.
isz uszsilinigimo kares Angli Įtiko kningu.
nekurios kalbina wajkinus
Strėnų Skaudėjimo ir lt. wiskupu. - Ir nusprendi su
ežias instrukcijes pas prefek jos Pietiiuam Afrike.
Tolaus literatam t r u m- ; mo S. L. R. K. delegatu, wiekad ziegoreli nupirktu ? O jus
toje
kun.
Kaupui
duot
p
air wisokia Rheumatiszku
wisu atsimesti uo Rimo del ne
Kajp rodos ne trukus nus tus.
Isz tiksliszku žinių wersmes p o s žinios ant pirmo pus j
skundejimu.
pakules! Ar mokate su ziegoperki
m
a
už
pagimditas
atbutino
labo
ruskos
cerkwes
tos
dirbia
majnerej
minksztu
už 26c, ir 50c. pas wisus
Majsztininkaj degina misi iszejo gandas, buk Rosijos mi hipio nepamėgo, griebėsi dėti Į
tLftiekorius arba pas
eiliase regeliu, suteikė gar relejs apsiejti? - Tuojaus stik
ir tautos. Da ta nusprendimą anglu, kad prigelbeti Pennsyl
pate
m
i
j
Pm
u
s
kuriuose
nisteris ižriibežiuiu dalikli
jex.
bes s a n a r i s t a, tai da- leli sukulsite, blakes rodikles
pertrauks kol su wale ir nuo wauijos strajkeriam. Norint
F. A?. Richter & Co,
Isz Pekino (Kinu) atejna grafas L.lndsdorfns prisipaži- skaititojai apart melagiscziu t
215 Pearl Street,
mone rusiszkos žmonijos ne nekuriose minksztose angleka gandas aplinkinėje Tier-Kuwe
jiem dauginus patukęs, ir nukramtis ir bus po ziegorenens, jog1 sutaiko Aglijos su ir blewizgu su apszmeižom,
New York.
susitajkins.
sese turi su koinpanijam pada Czia amerikonines ir angels- Baurais -npajniojo wisus pla nieko akiwesnio rasti negale- ■ be baimes su “Tewine” waže- laus, - taj norint takszes, ne
rita kontraktu,taj tuom sutar kos misijos likosi sunajkiutas mis jio, kurie rėmėsi ant to jo; po patemijimu užkrowe wi wo iki kopo duobes, nes žino žinosite kelinta adina. Disziu
ir wienas niisiouieris užmušiAnt septintos nedėlios po Sekminių.
jo kad už tai niekas ju kaltin mazgoti, ne wajkinus wiloti!
Sunku surasti prietelu, jagu tos nesulaužis.
Ewai\g. pagal xzw. Malenszo varsk 7.
tas. Ciesoris ketinias wirsziniu lesnes kares Anglijos su Bau- sa “Tewine” dr. Basanawiczius ti nepasidrasins.
Kwajli tiejej berniokaj, jog
taw pradeda nesisekti.
surinktom
dainom,
kurios
tiko
ka tosios aplinkines no dinsto rais. Del gr. Laudsdorfo ira tai
Ana meta tarė Jėzus sawo
kuopiuasi
in taje grineze kur
Ant
szitokiu
darbu
kagi
da
Ko žmogus nori ant swieto, numesti o majsztininkus suu- nrislis neatmenama, jog Didi geriaus tik in kninga atskira
mokitiuems: Saugokitės nuo
Senowes wadas “Knight of taj wiska gali padariti ir stotis kej nubausti, - kelis jau nuga Brutauija nedaro santaribu su dėti kaipo senowes liekanos. bar gali abelnai pasakiti wisi Buna szlapnoses ir prisigeria
netikru pranaszu, kurie pas
sawo gerkles pleszo, kajp wilLabors” V. Powderley, priesz kuom nori būti. Szitaj ant pa- nubinoper nukirtima. Tas būti i reprezeli(autais (pasiuntiniais)
Taigi isz wisko aiszkei bu sanarei S. L. R. K. A.? Ar gi
jus ateina awiu rūbuose, o wi
tas
pasikelt
del
to,
jog
ne
uore
kaj uszkalneje staugė. Mislina
tai
jie
isztikruju
nesupranta
nesenej buwo kamisorium emi j wejzdos statome p. Petrą Drig
bauriszkais Europoje; o tie wo regima, kad “Tewines” reduje ira draskanezeis wilkais;
tuom merginom patiksite? Ne,
gratiszkam name, taj dabar najti, kuris priesz keletą metu jo mokėti mokestiu uszkasztns sėk ant lauko kares su įvadais daginiojimas Imdamas literatu kur ir keno kalte?
isz ju waisiu pažisite juos. Ar
del užrubežinius uszpuolu Itij
Supranta, ir aiszkei jau ma kwajlukaj, tosios jus už bepro
prisidėjo prie milionines kotn-1 giweno Mahanoy City, P. P. ke praėjusios kares.
rankose, buwo teip prastas,
Barnu.
gi renka isz erszkecziu winuoto,
kad krinta ant nelaimes ežius lajko. Jagu esate per sto
panijos kietųjų anglu. Ar bus Drignajtis buwo miletojuni
ges, arba iszusniu pigas? Teip
Dowana del prezidento Kapitonas rusiszkas nu prastesnis už petniezios barsz- aukaro wisos inredžes ir drau- ri sawo apsijimuose, taj jus isz
jisaj
prietelum
darbini
uku!
skajtimu ir labaj pabažno gikiekwienas geras medis atnebaustas už ėmimą "la- telius!
Suw.Walsti.jn.
wenimo. Ira iszpažinimo lutero
sza gerus waisius, o negeras Wargej.
O del ko prastas kaip toks gistes, in kuriu urėdus insis- koeziosiu.
powku”.
Rimas
3
Liepos.
KuniaDiewaž kudlaczisiu, ne prakwerbia tik bent silpnadusziai,
medis atnesza negerus waisius.
Būti ma j neriu wadowu ira niszko, didelo mokslo ue turė
l’etersinirgas 3 Liepos. - Ka niekad nebnwo?
sawmilei, tinginei ir intrigų lejsiu ne wienos girtuokles ir
Geras medis negali atneszti ue labaj gerej. Mat ir tokis Pow jo - mokėjo skajtiti ir sziek gas wiskupas O'Gorman’as isz
1. Del to, kad literatam
geru waisiu, neigi negeras me derley, Ajriszis, buwo Luzer- tiek rasziti. Szedien mokinasi Sioux Falls, pietinėj Daka toj, i lutomis Krywecki’s likosi missurugeles. Juk taj majtele wigrįždamas isz Rimo gabens su prenstas per tiesdaristen karisz apie “Tewines” iutalpos page gimditojei!
dis atnesza gerus rvaisius: nese majnierum paskuj po sui j
Ka szia diena gali pasakiti som dawadnom moterem sar
ant
pastumira
Gvm
orili.v
’
<
’m!1« sawini brangia doyvaua susltle Į
kiekwieuas medis, kurs ueatdanezia isz mozaikiniu paweiks: 1 -- I>lLį‘--'.i L l.' Įlietu kale rinimą niekas nerūpėjo!
kuu. Žilinskas kurs per ketwe mata per tokias kutwalas. O
nesza gero waisiaus bus iszkir rimuj dideles Unijos “Knights ge Springfielde, Ill. ir sawo lu Rimo, padirbtu watikanisz jimo, usz ėmimą papirkti no ~3. ueiio, Kml /.i------ L. . c ; • ris
Hieuis ĮHiTrejv - ------ i;.. ...i-oloj nirmiaiĮse nrasziki
stas ir m ugni inmestas. Todėl of Labors” gawo gera džiaba lajke Luteronaj Lietuwej, tu koj dirbtuwej, del prezidento rekrutu, kurie norėjo Imti lino rasziti tingėjo, ir tik posinauir
tikėjosi
kad teip inredne te Diewo padėjimo ir Divasios
isz ju waisiu pažisite juos. Nes net usz kamisori, - dabar sėdo rės labaj pawejzdinga Kuui- Roosevelta Da dabar wisku- j sais no kariumeniszkos tarms- dojo isz surinktu per kitus
kaip ir “Tewine” bus žiedas szwentos, idant bobele permaj'
kiekwienas, kurs man sako: in wiena suolą su kumpanajs
pas O’Gornianas netapo pas- j tos. Szeszi jio sandraugai, ku dainų.
ga\
nitu - ir dadeczke nesigajlekiAmerikos Lietuwiu ?
Wieszpati, Wieszpati! jieis in anglekasiklu. Ar ne biznis?
Szitaj ezionajs Jiojo groma- kirtu ant apasztaliszko delega rie žinojo apie jio iminejima
Aut kiek suprantama, tai
te diržo ar gero rimbo, ba tik
dangus kar-iliste, bet kurs da
Ka
pasakitu
miręs
A.
A.
■------- ♦------ta cielibeje patalpiname o ku to ant filipiniszku salų, bet “lapowku”, arba paliaidineji- kini. Kaupas gimdė patemiji-j
ro mano Tewo norą, kurs ira
kun. Burba kursai padabino taj su tuom gali boba suwaldi
weliaus,
rasi,
tas
bus
padaKas tiktaj ezionajs darosi, ri tej p skamba:
danguose, tas jieis iu dangaus
ma rekrutu namon usz pinin mus, kun. Milukas keletą ke del lietuwiu naudos S. L. R. ti, ir proto iszmokiti o ne užrita.
Springfield, III., June. Z6.
taj darosi del biznio! Ne rasi
karaliste.
gus, o nieko nesakė apie tai, liones pagimdė laiszku, o pra- knigina sawo dowanomis isz mirszkite ant senowes prie
Guodotinas ponas D. T. Popiežius priminėjo sawo nes ir jie turėjo pelną isz to, Ii fesorius Žemaitis ka ?
me žmogaus, kuris luosnorej
Temikit Ewangelikai Lietuvei,
knigu geru ir brangiu jaib at žodžiu:
Baczkauckas!
auklėjom
pasiszwenstu del labo žmoni
-aseUgi nieko!
kos nubausti kalėjimu aut 3
Grejcziau welne atsikratisi,
sikeltu ?
Sprieogfiekl, III., mokinas ewange jos.
Kalendorių, kuri jus man
Rimas, 2 Liepos. - Popie metu; kiti wel szeszi, kuriems
Apie gerowe, apie werte Su
Negu tamsia boba pertikliszkas Lietuwis, II. Brustatis, in ku
Kokia atminti szirdise turi
kaipo dowana prie gazietos žius Leonas XIll-tas. nesenei
ningus. Jisai ira Seminarijos kliasokapitonas dawinedawo usz ti- siwienijimo Lietuwiu Rimo kunigai tie kaip kad kun. Ži
risi.
“
Saules
”
siuntete
aplaikiau.
priminėjo
atlankusia
jin
neko
je, ir jau ateinanti meta pabaigs
Naujas kamisoris emigran
lejima “na wodku”, aplaike Kataliku Amer. jiems litera- linskas ir kun. Žebris, kurie
Jagu boba szirdi turėtu,
mokslą. Dabar tlwasiszka wiriausibe tu Williams ėmėsi narsej prie Tai ira puiki dowana del “Sau ken Ana Moroni, moteriszken
tam isztikruju ne sapnuotis ne
bausmias.
les” skaititoju. Kuris ta kalen turinezia su wirszum 110 me ledgwesnias
Biuncze U. Brustati in lietuwiszkas
Taj su kitu wiru ne bėgtu.
O
su pilnu nesmagumu žiurėjo
apigardas, kad jis ewangelszkus darbo. Ira jisaj rustus netik- dorių tur, ipacz tenai kurstrai tu amžiaus, kuri btiwusjio au
sisapnawo.
Jagu paezuojes ne rejkaiu XVI seimo įvedima per
Lieluwius atlankitu ir DiewmaldLte taj del atejwiu, nes ir del wi kos randasi, tas gal linksmai
Kodėl gi nieko apie minėta kun. Miluką ir kun. Kaupa?
lingaj,
tarp jiu laikitu per 8 arba 9 nedeles. su sawo powaldiniu. Tuojaus czesa praleisti. Nes tamekalen kleje (nesziote) kada Leonas
B. Brustatis atlankis:
guja szalin. Nekokis ScuHy, dorini randasi labai swarbiu XIII, buwens mažu kudikiu.
Susiwienijima neraszenes žino
Taj
wajkine
doraj
ne pro(Tolaus
bus)
IV i 1 k c s-B a r r e - Mies nes wisgi lauke platesniu iszChicago, 111. 29 June,
kuris uszsiiniinejo majnimu bei mokslingu žinių, kurios Likos ji su iszkelmia inwesta
tingaj,
Watikano
rūmus
ir
pasodiin
Pittsburgh, Pa. 0 July,
telije Old Forge,Winezi Luisi, aiszkinimu ?
piningu ir apipleszinejo be jo musu Lietuwems del kas die
Jagu naszlis antru kartu
Mahanov City, Pa, 13 July,
kio susimilejimo atejwius, ga ninio giwenimo neatbūtinai, ta tenais ant gražios, brangios italijouas likos nuszautas ant
Nerasze nieko del to, kad
kėdės,
ant
kurios
sėdi
popie

paezuojesi,
Shamokin. Mt.Carmel, Shenandoad wo atstauka. Liepi tuojaus
reikalingos ira.
žius laike wizitu. (atsilankimo) smert per deputi, l'tarninke intrigos kun. Miluko no XV
ir Ilazkton pirm ir po 13 July,
Taj saw grabuj lentas szaneszdintis, ne laukent ne wiewakare,
kuris
norėjo
prisiar

Szirdingai dekawoju Tamis turineziu pas jin reikalus Scranton, Pa. 20 July,
seimo iki XVI aptiuklawo
nos dienos.
jiuojesi.
tia už ta puike dowana.
kas newat ira prieszingu etike tint prie kasikius.
Philadelphia Pa. 27 July,
kun. Kaupa teip placzei, apJagu nori apsipaezuoti,
tai
Watikano.
Popiežius
Leo

P. Drignaitis,
II a z 1 e t o n e. - 12 skab
Bridgport, Conn, 3 Aug.,
Niekszaj žmonis kitu neken
Turi rimbu apsiginkluoti.
nas XIII, szipsojosi iii jia gra au wažiawo ant elektrikmo murzino teip drūtai, galutinai
Concordia College,
New York ir Brooklyn 10 Aug.,
XVI seimas apipilė' szmeksz
cze; aut t.> jejej giwena, kad
Ne
žiūrėk ant skajstaus wej
žiai,
kada
jio
auklėja
primi

Boston ir aplinkine 17 Aug.
Springfield, Ill.
ne jiam jio jaunus metus. Se karo iu Milnesville. prie dar tom no užkulniu iki pakaudelo,
Jaigu kuris isz broliu Lietuwiu su ant nekaltu ka iszrasti.
nukas net nusijuokė, kada bo. Apie 200 unistu sustabdė sziui, kad jau raszit apie gero
Tiktaj ant mergos protelo;
koke žine pas jin kreiįtui noietu,
Strajkas ne trukus pasibajgs senute paklausė jio ar atmena kara isztrauke skabsus bet nie we Susiwienijirao Liet. Rimo
tai lig 27 June te raszo ant adreso:
Skajstumas grejtaj nuejs,
Washingtone uždėjo labaj
su nauda del darbininku ir at teta Protperi, kuri apginusi ko jiems ne dare tik prasze Kataliku nebuwo szaltiniu isz
. H. Brustat,
pujke szpitole del senu ir li gaus-darbininkai sawo tiesas, jin no waiku Belletri'je, ku j
Jszmintis pasiliks, ne iszejs.
Concordia Seminary,
kad ne ejtu dirbt.
kur semti, nes wisur rodosi bu
gūstu szunu. Taj-gi, Diewe! kokios priwalo būti.
Jagu rataj girgžda, rejke
rie norėjo muszti jin, ir twirti
Springfield III.
Najorke wiena seniwa pora Lajkikites da kaip galėda no, kad lie abejones butu su- B i r m i n g h a m, A 1 a.- wo tuszczia ir sausa, o “Tewi
patepti,
numirė no bado. . . .
mi o ne trukus Darbiniukaj rauszeu jin kadangi buwens July, - In wieniolika tukstan- ne” tokiu budu wito, džiuwo,
Jagu tawo boba tankej usz
Ar jau wisi turite
anuomet, t. i. sawo -jaunistoje, ežiu majneriii sustrajkawo ir seimas Mahanoy City, Pa.
užgiedos Alleluje!
ge rejk kajli lupti.
labai silpnas. Popiežius kalbe Birmingharao distrikto, vtar- atsiimdamas pabaigoje geg.
“LINKSMA WALANDA” Pnjki szirdis ira kajp ma
Kale kalia pjauna,
O perkuneli! Plaukaj stoję
josi su sena sawo auklėja wi- ninke.
Boba wiena kita užgauna.
1902 m. buwo prispirtas kirst ir kūnas sziurpsta girdint api
rios, niekados ne užszala.
Girdėjome, jog pas nezalez- sa adina laiko. Apliaido Wa
Tamsi boba kožna kita nu
O kad padariti wieta del
nedoribe nekuriu bobų. O jus
“
Tewine
”
no
kelmo,
ir
guldiKeystone,
W.
V
a.
Ju
na lenkiszka kumnga in Filą- tikana popiežinėje karietoje
žiūri,
girtuokles beduszes! Ka gėrės
nauju knigu, taj priwersti esą
Garsingas archeologas szwe delfije pribuna isz Lietuwos su aukso ražanezium rankoje, ly, - Strajkierej iszgrajino ti, in kapus tarpe wireliu.
In nekalcziause sznajraj
nio saw mislinate! Iszsižadate
me parduoti wisas kningas.
Kun.
Kaupas
kad
gi
del
mi
kuri
ant
atminties
popiežius
strajka
no
Norfolk
ir
Western
dinis, Bugge, walojo po daug ku,ningas Lietuwis, kuris ap
žiuri.
sawo locno wiro, dumete po
“Linksma Walanda” no pusrupines dwasiszkajs reikalajs padowanojo jiei. Apart to usz kompanijos kuri pakele mokes netu priežaszcziu negalėjo “Te pliniu ir apsistojo geriausius
Isz tosios bobos gero ne
treczio meto 1899, 1900 ir 1901 metu perskajtiti parasza ant tenajtiuius Lietuwius. O ka, tikrino mokėti jiei iki smert
wine” prie žiedo prilaikiti, žmonis piktinate!
bus,
metu - dwi pilnas ir wiena no akmenio, ant kurio buwo isz- žmonelėj ne gali būti be dwa- gera alga, idant atsimokėti ti ant 15 procento. Wisi sugri
Katra ir wiro kelnes insikun.
Milukas iszsidangines in
žo
prie
darbo.
Szitaj wieni toki pabėgėlėj,
kalta. Tasaj akmuo paejna no siszko wadowo.
puses metu tiktaj už
jiei usz gera auklejima.
segus.
— Ira matomaj buk straj szweicarija mokslą mat imda atsibeldi in wiena plejsa, taj
lajkotarp 1001 o 105o metu,
SI.00
Milek boba kajp duszia,
Trūkis
mipiistas
nog
ke

sakėsi,
jog
taj
brolis
sū
sesere,
mas
nei
Peleda
ant
sausos
szaIra taj paskutinis terminas isz pakraszcziu Kanados, isz
kas ne užilgo pasibajgs. LuO krėsk kajp griuszia.
o cze žmonelėj suprato, kokis
TEMIKITE!
lio.
ir jagu dabar ne nusipirks, taj ko mokinti nuomanauje, jog
žemes pawiete apie ne kurios kos tupėdama tik adgalios at- taj brolis ir kokia sesuo!
Ne
užmirszkite Jus warginBombay.
Liepos
3
Pašajau daugiau ne gaus, kad ir kol Amerika atrado Iszpanaj,
sižwelge,
tai
kodėl
profesorius
Katrie prigulite in Draug.
brekerius daug tuszcziu karu
Jagu
kas
wagiuj
kopieczajgi
bobinej
newalninkej, apie
brangiause užmokėtu.
žierinis
trūkis
ejnantis
no
ežio
taj jau api ijaje žinojo Win- Szimono Daukanto Mahanoy
pristatė wisus mulus pradėjo Žemaitis būdams da liuosas tes palajko, kad inliptu per
Žinote werte tuju kningu, kingaj europinėj:
tuosius
senowes
priežodžius.
najs
in
Rampuresa
likos
nu

City, o iszwa^iawote in kitur,
kaustit isz ko galima matit no buwusiu painiu ir litara- langa, taj tokis pats wagis,
jog taj ira geriausi skajtimaj
pūstas no rielu lajke sztur- jog ne užilgo gal pradės dirb tiszko komiteto sąnaris liepa- kad duoda patuka ir užlajko Juk esate gapadorejs namo,
taj
ka
grejeziause
atsiszaukite
už wisus kitus kokie tik lietuWajkaj labaj ne nori bile prisiunsdami sawo adresus ant mos. Trileka ipatu tapo už- ti.
wilge plunksnų nepagrožino pabegelus; ira tokiu paežiu esate wirajs! Tegul bobos wiru
wiszkoje literatūroje randasi.
muszti
o
15
pažejstu.
ka
dirbti,
o
seni
žmonis
be
“Tewines” szpaltas ir neragi niekszu kajp ir tiejej pabege bijo o ne wiraj bobų. Saugo
ranku
sekretoriaus
tosios
Drau
Pasiskubinkite nusipirkti
kite no girtawimo, ba.
tajs Tris milžiniszkas kningas darbo ne gali giwenti.
no sawo gražios mislies mani- !ej.
gistes po adreso:
LIETUWISZKA SWETAJNE
$1000$ziose ezlektose lujkose išdaliname
Kiek boba ižgere,
Ne
wienas
žmogelis
sunkej
o tiktaj.
tuksUinti
do!.,
wertes
giduoHu,
kaip
taj
nuo
Mr. B. Wiszinki,
mais būreli Susiwienijimo L.
dirba, ciela pede atiduoda paTiek wiras aszaru ižbei e.
Gahvos t-kaudejiibo Dantų, Strėnų gėlimo, PETRO PLIKAJCZIO,
Už 1 doleri.
Ne wienas isz lietuwiszku
R.
K.
prie
platesnio
pasijudi
308 W. Center Str.
no drugio ir nuo užketejimo widuriu, diczej, toji piningus barsto ant
63 POLK ST. — NEWARK. N. J.
Ar gal ne ?
Terminas trumpas, o kas narsumu, dienos lajke irakaip
nimo klausime Susiwienijimo wisu nieknieniu, ant brangiu
Mahanoy City, Pa. džiause žmones serga nuo užketejimo widu
bus pirmesnis, tas bus lajmin lawas, o nakties lajke zujkiu. Naje.
Atsiszaukite wisi ka nogrej- riu neidami per kėlės dienas ant sawo rej- Ira tnj geriause ožejga del Lietawia, kur reikalu ?
dresiu ir skriblu, o tuom lajk
gesms.
kalo, tos tik ligos žmones nelujming.iis pada gili pasiketi ir atsigerti gardaus alaus ir
Ne wienas tarp tamsuneliu gi- cziause lig dienaj 27 liepos ba ro, atsiszaukite int mus, jagu loeku indekite geros arielkėlės. Kožnas datire swetingo
“Tewine” kad jau ais in ka wajkaj nuskuria ir, sumuria;
Jagu dabar isz tosios pigios
Pacztine a praūži kite kas kenke ju priėmimo ir wisame gera rodą. Tejpos-gi pus, mislijoma buwo isz anks grinezioje
kajp sztebelije, - Atsekimai.
prekes katras ne naudotu, taj resi su sawo mokslingumu, o ira labaj swarbus rejkalas, ir marke
aiuneze piningus in Lictuwn, labaj grejtaj ir
int mus tejp.
to,
nes
nors
niekas
negalėjo
ti
kajp
kiauliniezioje
smirdi! di
tarp apezwiestesniu till kajp kožuas prisiunskite sawo ajsz- mis, Adresawskite
butu neiszroanelu.
Ch. Z wingel isz Cleveland. Timistaj isz
tejsingaj. Reinkite sawo tautieti pažinstama
B “Free” Universal Medicine.
ketis kad kuu. Kaupas ir kun. szej ne mazgoti, muses birzgė siuntėme kataloga, kureme rasi ko nori.
Piningus žinote kajp siunsti nebilis.
ku adresa.
(gę o})
rXI‘27
Box 106 Sta.W
Brooklyn-New York. i« tejsingisles.
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— Jug Križiokus pažinsiu — atsake Tolimas. Jie al we! Pakol busiu tawo rankosia, jie nieko negali dariti ne ti in Plocka. Kagi tu ežia wienas pasilikens nuobodžiausi?
su “glejtu”, ar be to, moka apiplesžineti tuos, kurie in ju na taw, ne dėdžiui tawo. Tu suderėtus piningus užmokėk usz Esi mano vergu, todėl gali joti su manim draugia, o matisi
gus pakliūva.
Motiejų ir sawe del Baden’u, bet usz mane dvigubai reika karalių ir daug augsztu žmonių.
Iszjojus jiam, kuningas Kalebas pradėjo gailėtis, kad ne lauk, bei trigubai. Turės užmokėt! Ne dėlto teip kalbu,
— Asz-gi ir norėjau to pas tawe. prasziti! — tarė su
iszsiunte drauge ir Zbiszkaus. Nors, kas teisibe, ir bijojo, kad manau, jog dauginus esmių vertas, negu jius, o dėlto, kad linksmumu Lotaringietis. — No senei asz noriu- matiti jusiszIstertszkas apraszlmas per Henryka Sinkewicziu.<bidant Zbiszku pavojus ten nepatiktu, jaigu iszjotu in Prusus, esmių tawo prieteliumi ir giedžiu bent tuom ju godulisten nu kus kareivius, o priegtam girdėjau, kad ponios ir panos dva
IŽGULDE ANT LIETUWISZKO
kadangi sielvartaudamas galėtu ten da rustibeje ka blogo pa bausti, kuom niekinu! Wisiszkai kitokia prasme mano buvo ro labai patogios.
——< JONAS B. SMELSTEKIS. >--------dariti, žinojo teiposgi kad ir Zbiszkui labai butu sunku skir apie jiuosus, kuomet ju gerai nepažinojau, szedien bjaurinuo— Žinoma, kad kaip Lietuvaites, teip ir musu Lenkaitis bent jau su grabu veliones, savo numiletos moteres, kad siu ju nedorais darbais ju neliamtumu. Nenoriu ilgiau gi- tęs gražios.
nesmagu jiam nubudime svietui" keliauti, bet vėliaus graudi wenti pas jiuosus ir keliausiu in Szwenta Žemen, smagumu
Skmus 11.
nosi, kad del tu tik priežaseziu neliepe jiam iszjoti,kadangi gi jieszkoti.
DALIS DEW1NTA,
OJ ENT jinodviems su daugeliu ginkluotu tarnu nieko
Skirtus I.
venimas Zbiszkui Spikave su kožna diena darėsi sunkesniu.
— Arba pas mumis, guodotinas kareivi, pasiliksite —■'
blogo nenusitiko, ir suvis nesibaimino uszpuclimo piktada
riu, kuriu miszkuosia pakeliais slapstėsi dideli būriai, tikau
IEMS besiartinant link Spikavo pilies, iszgirdo varpa be- Jis mislijo jog del jio viskas jau pražuvo, viskas praėjo, vis atsiliepe kuningas Kalebas. Kas link to, jog jie usz jumis i
gaudžiant pilies bažniezios bokszte ir Zbiszkus, kaipo ir vi kas dingo su vienu sikiu, jog jiam jau neira reikalo giventi. užmokės, tai abejoju.
darni aut keliaujeneziu, kuriuos szelpe ir globstė Križiokai)
si kiti lidintieje tuojaus suprato kad tai skambina usz du- Kožnas givena del ritojaus, kiekvienas žmogus triūsia ir vei
— Jaigu jie nemokės, asz pats uszsimokesiu — atsake nepaisant suvis ant skundu,kurie pasiekdavo net Apasztalisz
szen mirusios. Netrukus potam iszvido iszejnanti apstu buri
kia vis mislidams ir apie ritoju, užmanimus daro,nusprendine Lotaringietis. — Turiu ežia tarnus ir ratus turtu prikrautus... ka sostapili,nepaisant ant grūmojimu karaliaus Jogailos atmo
žmonių isz bromo pilies. Pirmutinis ėjo Jurandas su lazda, je ka padariti aut atejties — trumpai pasakius, kožnas, jaigu irzto da bus pakaklinai aut iszsipirkimo isz nelaiswes.
nijimii usz ta laikinio bendrijos su nelabais skriaudi
isz vienos jio szalies ėjo senas Tolintas, o isz kitos szalies po ne apie tolesnen atejti, tai bent apie ritoju rūpinas, del Zbisz
Motiejų gal suwis tas ueapejtu,ka pasakė, arba da džiaug kais žmonių. Jie, mat, Križiokams kuopindavo sawo tokiais
desziniai kuningas Kalebas baltoje komžoje su juoda stula kaus r i t o j u s buvo daliku abejodu, neapejnancziii jau tusi, jog gerai papelnis, bet Zbiszkus, kaipo maz'ai paisantis darbais turtus, gabeno vergus, dažniausiai turtingus, usz ku
ant kaklo, neszdamas križiu. Paskui jiuosus tarnas nesze ka jin, kas link atejties, tai ir jis teip-pat mislijo, kaipo Agne ap ant turtu, paszauke:
riuos galema buvo gerai pelniti. Isz tos tai priežasties nesiki
karūna su Jurando žirniu, o nszpakali to ženge buris ginkluo liaisdama Spikava. Rodėsi ir jiam kad jio laime givenimo
— Ant mano kareiwiszkos garbe®! nebus teip, kaip sa keliaujentis, ipaeziai vaikai turtingu tėvu papuldavo in ran
tu virti, pilsargiu Spikavo, o aut paskutines moteris ir mer teipogi numirė, ir nepasiliko jokio reikalo givent. Todėl ir kai. Buvai ir esi man kaip kad tikru broliu, geriausiu bi kas piktadariu, kurie atadavinedavo parubežiniems križioginos.
nusimiuens praliaidinejo diena po dienai, kaip kad apmirens, cziuolium, todėl no tawens jokios u^mouesties neimsiu, no kiszkiem komturiams, kurie jaigu gausiai užmokėjai jiems,
Zbiszkus tuojaus suprato,kad turėjo kas daneszti in Spi kaip kad kalinis nusprenstas ant nukirsdinimo, kuris lauke Križioku — kas kits!
paliaisdavo o jai ne, tai belaisviu reikėjo būti ir vargti pas
kava liūdna žiuen apie ju pargrižima, ka iszaiszkit nebuvo jau tik tos valandos, kurioje mirtis paliuosuos jin no giveni
Ir padawen vienas kitam rankas suspaudė jias su did jiuosus.
sunku nes sargai sergėjo Spikavo ne tik usz zamato ir pilimu, mo, daliais persikelti in kita givenima; jis vien tik geide, žiausia prietelistia, usztwirtindami tuom amžina savitarpinen
Zbiszkus su Lotaringieeziu laimingai dujojo Plocka, kur
bet sergėjo ir kelio vedaneaio in pili.
tuojaus datire netikėtino smagumo.
idant velei givent su savo Danule, idant velei būti su jiaje, bieziulisten. De Lorche’as nusiszipsojo ir tarė:
Kad prisiartino vieni link kitu ant nedidelio atstumo, nors ir kitame sviete. Dažnai lanke .graba jios pobažnitij
Sztai
rado
Tolimas,
— Geraui. T eg’ vienok nežino apie tai Križiokai->
—
......wieszbutij
,
—
- sena --------, ..kuris grįždamas naZbiszkus liepe pastatit mot us ant žemes ir susilaikiti visiems stovinti,o nekarta tame szaltame skiepia praliaido ir visa nak Jie užmokėti, užmokės, kadangi baiminsis, idant neapskelb Į mon apsistojens vieszbuti ant pasilsio. Ju^
'g jv ’s buvo križio
o patsai pradėjo szaukti balsu, kureme skambėjo neapribuo- ti. Laikais negalema buvo prakalbinti jio suvis — tilejo cziau po visas Wakaru szalies vieszpatistias ju neteisingisten kiszkoj 'vergijoj, kaipgi galėjo grižszti namon? Sztai kaip
tas sopulis ir sielvartas:
uszsiverens savije ir ant klausimu nevat kuningo Kalebo ne- ir weidmanisten, nenori jie to, kad wisur žinotu, jog jie t pri- buvo; komturis Lobavos, patirens, kad Tolimas, uszpuolus
— Jieszkojau jios, iki neatradau, atėmiau jia, bet iji atsakinėjo. Kuningas milintis jin, baiminosi, idant tas liūd imineje ir kwieezia sawip sweezius-kareiwius, idant jiems tar ant jio piktadariams, paslepens dali piningu, kuriuos) gabeno
linkėjo sav keliaut danguosnan Dievop, o ne in Spikava.
numas, toji neapribuota gailestis nepergraužsztu jio, kaip ru nautu, c kad tokis sweezias-kareiwis pakliuwa wergijon jie isziunte jin in Brodnica, ties kurioje likos paimtas in ne
Ir prisiartineus link Jurando uszkibo jiam ant kaklo, dis pergraužia geleži — tuomet tik su liudnumu iszmetinejo nenori apie jin jau žinot suvisai. Zokonui apie tokius szel- laisvėn idant komturis Brodnieos priverstu jin prie parodi
kaip kad nustojens pajiegu ir pradėjo vaitoti:
saw, kad blogai padare, jog jio tuojaus ueiszsiunte isz Spika pejus-kareivius labai ejna, kadangi bijo Vitauto, kuris gali niu paslėptu piningu. Tolimas prie tos progos pabėgo, o kad
— O Jėzau, Je^au, Jėzau!.... Jie iszplesze mums jia.... wo, nes svietui" esant, veikiau pamirsztu sawo mirusen jauna prikalbint in talka karalių Jagaila ir apszaukti karen Zoko abudu jauni kareiviai stebėjosi, kad jiam pasisekė pabėgti, _
Matidami dukteri savo seno pono, o jauna ponenitegi^
jis paaiszkino jiems visa ta dalika szeip:
nui.... Suprantate mane ?
o' I žmona.
va, girdėdami vaitojima ir skundimas! ant ‘ ju”, kas ju pras
— Wis tai per ju neprisotinama godulisten. Nenorėjo
— Suprantame. Galėsi czionais, arba kur nori, Moze
Teip praliaidus jiam kelias sanwaitias, vienkart netikėti
mėje buvo “Križioku”, jano savo pono spikavines pilies Žal nai in Spikawa atwiko Lotaringietis de Lorclie’as. Iszwidi- wijoj pasilikt, o asz joju in Marepili, dėdžių iszwaduoti; ten komturis Brodnieos duoti geros sargibos ant sergejimo manens
nieriai, nežinodami kaip savo rustiben ant Križioku ir sopuli mas jio sukrėtė Zbiszkum, kadangi primine jiam jis sawo ipa anot tawens, grūmosiu jiems atmonijimu ant tawens.
nes nenorėjo, idant apie tuos piningus, kuriuos pasisavimo ne
szirdžiu nuramdinti,pradėjo muszti durtuvemis in skidas. Mo ta
ia muszi
muszi po
po vTuiaesiveruei
Gotteswerderiu
iu u
ir amuiuua
atemima Danules uv
no Križioku.
i\i >awmi. į
— Ant szwento Jurgio! padarik teip! — atsake Lota- iTaejtu gandas in Marepili. Matomai Lobavas komturis susi
teriszkes pradėjo balsu raudoti, vienos girdamos jiosos — ve De Lorche’as patirens apie nelaimėn Zbiszkaus, nuėjo teipgi Į ringietis. — Bet pirma paklausik, ka da taw pasakisiu. Bu- tarė su bronickiu pasidaliti tais piningais tarp sawens, o jailiones — doribias, kitos apsakinedamos savo raudosią jiosos pasimelsti prie grabo Danules. AVeliaus apie nieką beweik į uant man da Marepilij, girdejejau kalbant, kad in Plocka at gii Marepilij apie ta ju darba dažinotu, reiktu jiems dali nunelaiminga likimą, treczios kaip kad skunsdatnosios jiai,kalbe kila su Zbiszkum nekalbėjo, kaip tik apie welionen, o būda- ] silankis patsai Jagaila, lenkiszkas karalius, kur su Didžiuoju siunsti in fenais. Pridavė du sargus: viena prasezioka,kuriam
jo kad jiei ten daįar gerai, bet pasilikusiems be jios ira littd mas dainininku sudėjo apie jia gražia daina, kuren kad prie' Mistru suejs. Križiokai dideliai to geidžia, kadangi nori pa komturis, matomai gerai usztikejo,ir kita koki ten rasztininna ir sunku giventi.
skambo kanklių uždainavo, tai nors mozūrai žodžiu reiszki- [ tirti, ar karalius szelps Vitauta, ar ne, ko jie tikrai da nebeži ka. Ėjo kc nirimams apie tai kaip minėjau,kad nieks Hematitu
Jurandas atsiliuosavens isz glėbio žento, davė ženklą mo nesuprato, tiktai girdėdami jios graudžen gaida werke, I no, jaigu Vitautas ižduos karen Zokonui usz Žemaitijen. O, mus’, idant dalikas neapsigarsetu,iszsiunte todėl nakezia. Plau
su lazda,, kad nori ejti link kūno duktes, tuomet Zbiszkus su kaip ir patsai Zbiszkus.
: gudrus jie ir mitrus, kaip kad žalcziai, bet Vitaute turi sawo kerne upiaDrv enca, davė man teipgi gera aužnolini irklą, ir
Tolimu paemen jin usz pažastų nuvede priemoru. Jurandas
Akiweizda Lotaringieczio pradėjo palengwele sklaistiti mokitoju, nes anas buklumo, gudribes ir iszminties perpilnai iremes, pakolaik Dievas man nedaliaido. .. iszsigelbet....
atsiklaupė, apeziuope galva mirusios, pervede su kaires ran tuos juodus debesius liūdnumo. Pradėjus jiam iszsiklausine" Į turi. Zokonas Didžio Lietuwos kuningaikszczio bijo tikrai- esmių jau Ploekekos pirsztais kaip no kaktos net iki sudėtu križium ranku ti Lotaringieczio del kokios priežasties atjojo in Spikawa, de- ] kadangi nieks jio negali niekad suprasti; Vitautas kalba wie
— Kaip tai! tai aniedu jau nesugrižsz atgal? — paszau
ant krutinės ir palingavo su galva, kaip kad kalbėdamas jog Lorch’as atsake, kad sweeziuodamasis Lobawoj,patire no senoj naip, o mislija kitaip, jio žodij neira twirtumo. “Atadave ke Zbiszk us.
tai tikrai ira jio duktė Danuse, jog pažinsta jia. Potam ap Tolimo, kuri anas komturis paėmė in sawo vergija, kad Da-, mums .žemaitijen — kalba tenais — kapituloj — bet per jia
Tolimas nusiszipsojo ir atsake:
kabino jia su sveika ranka o deszinen,be delno, pakele augsz- mile, kurios jieszkojo ir kuren suradens, gabeno namon in Spi i nuolatai laiko kaip kad karda ties musu sprandais.” “Žodi
— Wargiai jau jie mokės prieszais sriaunieu upes plauk
tin, o czion esantie visi suprato ir ta jio nebilini skunda,kuris kava, ant kelio pasimirė, todėl jis ir atjojo, idant praneszti Į — sako — tars jis, o kare dega!” Tame ira teisibe. Turiu ti. Drvenca teka in Wisztulen, Wisztule in Baltiko jurias,
Dievui geriaus suprantamas, negu balsu didžiausiu szauktu- apie Tolimo nelaisvėn, kaipo ir dėlto, idant atiduot pati sawe 1 asz bent karta atlaukiti Wilniu, idant pamatiti jio sostapili greieziau jiedu in ten nukeliaus, jaigu Tortiniu Križiokai neiniai. Zbiszkus, kuris velei pastojo bejausmiu, nutirpusiu, in wergijen Zbiszkaus.
idant ten su lietuviszkais kareiviai banditi galinejiniosi, o sulaikis ju.
klūpojo isz kitos szalies tilintis, o aplink jiuos vieszpatavo
Po valandai atsikreipens in Zbiszku kalbėjo"
Žinia apie Tolima ant kuningo ir ant Zbiszkaus padare apart to, pamatiti Lietuvaitias, apie kurias sako, kad ira
dabar tokia tila, kad galema buvo girdėti lekenezios muses didi inspudi, suprato tuojaus, kad piningai, kuriuos jis we- aniuoliszkos grožibes.
— Dali piningu Lobavos komturis paveže no manens,
sparnu dūzgimą, nes visi, kaip virai teip ir moteris vieni ti žeus in Marepili, idant iszpirkti Motiejų ir užmokėti usz Zbisz
— Sakele, tamista apie atsilankima karaliaus Ploeke? bet tuos, ka paslėpiau, kada pasijutau uszkluptu per banda
kini meldėsi, kiti teip tilejo ir nedrinso pertraukineti tos tilos. ku, dingo jau, nes nebuwo sunkesnio daliko ant pasaulės- — tarė kuningas — Tikrai tai žinote.
piktadariu, atradau pabegens ir dabar randasi pas jiusu, po"
Galop kuningas apszlakste szventintu vandeniu kuna miru kaip atėmimas piningu inpuolusiu in rankas križiokiszkas. To
— Tikrai nežinau, ar Ploeke, ar gal ir kokioj kitoj pa j nia, ginklaneszi Glava, kuriam atadaviau, nes jis budama8
sios, Jurauda ir Zbiszku ir pradėjo: “K e k q u i e m a e t e r del reikėjo joti welei su piningais.
rubežinej pilije bus jisai, bet žada būti szioje aplinkinėje.
kuningaiksztiszkuosia rumuosia nereikalauje nieko baimintis..
n a m.” Po pabaigimui giesmes visi suklaupen ilgai meldėsi,
— Nelaime — naszauke Zhfo-1-xw
NclaamloS<»o Ue Togai Zbtonltuo pi loijuugs prie karaliszko dvaro. Mistras
— Mano ginklaneszis Glavas czionais Piockia? O jis
kuomet rodėsi žiponems L-nA
;-- j----- ; —o džius lauke manens vergijoj būdamas ir gal mislija, jog apie geidžia susitaikiti su karalium, pertai nieko neatsakis ir jio kagi czion veikia ? — paszauke stebėdamasis Zbiszkus.
jau nedoribes križiokiszkos perejo savo ribus ir szaukesi at- jin pamirszau. O, nelaimingas asz, reike man dabar kaip dvariszkiui, jug žinote, kad kaitė reikalo, nieks nemoka būti
— Jis, ponia, po atgabenimui Zigfrido in Spikawa, iszkerszinimo ir rustibes Dieviszkos,kad artinasi jau laikas, ku tik galema skubintis, gelbėti jin.
mandagesniu, geresniu usz Križioka.
į keliawo drauge su pana, kuri vieszinosi Spikave, o kuri da
reme didi nelaime usztrauks aut ju ir Teisinga ranka Dievo
— Teip! — kalbėjo toliaus, atsikreipens in Žbiszku.
— Žinai kaip tas atsitiko? — paklausė fotam Lotarin
bar ira prie kuningaiksztienes. Teip man vakar pasakojo.
nubaus usz visas ju nelabistias.
Privalai prisijungti ir tuomet savo dalika Križiokams primigieczio. — Tikrai žinai kad jis raukosia Križioku.
Zbiszkus isz priežasties mirio numiletos jio moteres, būda
Po walandeliai judinosi in pili; kuna nesze priszakij ant
— Žinau, kaip atsitiko, nes buvau Marepilij ir raacziau ti. Turi tad kuogarsiausiai garsinti nelabuma križiokiszka. Į mas neapribuota gailesezia apimtas, nieko Spikave apie nieką
apvainikuotunesziklu: varpas be paliovos,iszleto besisupant, jin patsai Lobavoj.
Tuomet Križiokai, idant nuramdinti tiktai, kad neprasigare- kita nežinojo, nes su niekuom nieko nekalbėjo net iki atwikiskambėjo kokiu tai graudžiu tensliu balsu, taritum, susiligine Į
— Blogai mes pasielgėme — tarė kuningas — bet visu tu ju weidmanimgumas, padaris wislab.
mui in ten Lotaringieczio, pertai pamirszens buwo apie vis
jo su graudžioms gaidoms giesmes lidineziu žmonių, Buvo Į galwos buwo kitu užimtos.... Tikėjausi, kad senas Tolimas
— Tikra teisibe, ant kanezios Ižganitajaus musu! — lab; dabar net pradėjo atsimiti, kad buwo iszsiunstas Glawas
jau vakaras, kuomet innesze kuna mirusios in pilies bažni- turi sawo protą ir mokit jio nereikia. Szlektai padare, kad pertrauke kuningas.
pirma in Spikawa su Zigfiidu; tos mintis welei kaip žniples
ežia. Ten paszarvojo mirusen tarp žiburiu, kad iszveizejo in Plocka nenujojo glejto papraszit no kuningaikszczio, o teip
geležines
suspaudė jiam szirdi.
— Proga gera — kalbėjo Lotaringietis. — Girdėjau'g
1
nakezia kaip kad kokia nežemiszka buitis tarp Žvaigždžiu. inlindo in križiokiszkas lankas ir tiek.
Marepilij, kad bus insteigtos puikios puotos ir iszkelmes. |
Kurgi ira tasai budelis? Ka su jiuom Jurandas paIsz paliepimo kuningo Kalelio septinios mergino gailos ru
Lotaringietis truktelėjo petimis ir tarė, linguodamas su Bus ir galinėj i maiši, nes kareiviai užrubežiniai labai geidžia dare!
bais apsivilkusios klūpodamas aplink paszarvota, be per galwa:
o-aliuetis su karaliszkais kareiviais. Beto! ugi ir Jonas isz j
— Zigfridas, kaip girdėjau, pasikorė. Jius, ponia, jojo
traukos skaitė maldas; mainidamosios, nesitraukė no kūno per
— Kągi maezis glejtas, arba koks rasztas kuningaiksz- Aragonijos, didžiausias isz wisu krikszczionibeje; kalba kad te pro jio kapa.
isztisa nakti. Zbiszkus teipgi nesitraukė no savo mirusios tiszkas pas jiuosus, jaigu drinsta paežiam kuningaikszcziui, be
jis ira stipriausiu ant wisos pasaulės kareivis, Nežinote?
A szstojo valanda tilejimo.
Danules ir breksztant dienai patsai indejo velionen in puiku (o, ne vienam o visiems aplink skriauda dariti, jug pat’g
jug, sako kad jis net isz Aragonijos nusiuntė sawo pirsztinen
— Sake man Glawas — pradėjo welei Tolimas — kad
graba, kuri staloriai vietiniai isz sveiku, kietu aužuoliniu len žinote ir nereikalauju to pasakoti. Parubežij nenusiramina
justi Zawisziui paslapta, idant nieks nežinotu, jog ant pašau- rengensis joti pas jumis, ponia; butu tai, rasi, senei padarens,
tu labai dailiai padare; lentos teip buvo gražiai iszligintos niekuomet pesztines — kaip vieni teip ir kiti kerszidami vie
les ira jiam ligus kareivis stiprumia.
bet reikėjo jiam sergėti pana, kuri po apliaidimui Spika
kad blizgėjo kaip kad politui notos, antvože ties galva intai- ni kitiems nuolatai uszpuoliueja ir peszasi, o jug žinote, kad
Tikrai vardas Juno, kareivio isz Aragonijos buwo be vo sirgo.
sita.4 buvo dailiai auksinio gintaro langelis.
kožnas komturis Zokone pradeda jau patsai savnoriai dariti, veik visai pasauliai žinomas. Jokis kareivis ue< liejo susi— Kokia pana ? — paklausė Zbiszkus nieko negaleAVi^nas tiktai Jurandas nebuvo ant szermeniu savo mi arba kas apskuns jiuos mistrui, bei kapitulai, kad visi paru liginti su jiuom pajiega. Maurai kriko iszwiden tiktai jin
dams dasiproteti.
rusios duktes, kadangi su jiuom veikesi kas tokio keisto, ste bežij vienokiai elgesi, kožnas stengėsi bargume užimti pirmu,
kaip krinka pulkas žvirbliu iszwidusiu tarp savens katiną,
—■ Ugi ta — atsake Tolimas — jiusu, ponia, seseri, ar
bėtino, nepaprastino. Tuojaus po pastatimui veliones kūno tinen vieta, augszcziausi laipsni.
bei vanaga, visur kalbėta, jog buwo tai pirmas kareivis vi giminaiten, asz to nežinau, kuri drauge in Spikawa su karei
bažniezioje, Jurandas apsilpo teip labai ant kojų, kad reikėjo
— Taigi, žinome, kaip žinojo ir senas Tolimas, todėl su soje krikszczionibeje, kas link pajiegos kareiwiszkos.
viu Motiejum isz Bogdanciaus atwiko, persirėdžius in ginklą
pagulditi jin in lova; bet apart to nustojo ir atmenumo, gulė
jo kaip kad negivas, nes nekrustelejo ne ranka, ne koja, ne vis neiszmaniai padare, kad iu Plocka pirma nejnujojo.
Priminus jin Lotaringiecziui, Zbiszkuje nubudo karei- neszi, o kuri pirmutine susimilejus ant seno Jurando, ejnan— Gal ir jojo in ten, bet jin ant kelio parubežij paga wiszki užsnudusie jausmai, kurie nu vijo jausmus liūdnumo ežio apeziuopu, pradėjo kalbėti su jiuom ir teip dažinojo, jog
galva, nieko negirdejo, jaigu in jin kas kalbėjo, nieko, nejau
te kas aplink jin veikesi. AVeltui kuningas Kalebas stengėsi vo ant nakvines jiam apsistojus. Rasi, luitu jin užmuszen, ir gailesties po nustojimui milimos paezios, pradėjo su žingei tai ponas isz Spikawo ir pargabeno jin namon. Kad ne ji
kareivis Motiejus butu prajojens pro jin ir gal butu jau jis
nubudiuti, veltui uždavinėjo klausimus,veltui kalbėjo in jin jaigu butu nepasakens, kad piningus del komturio in Lobawa dumu iszsiklausineti:
kur isz bado numirens, arba prigerens kokioj baloj. Juran— jis, tartum, negirdedams nieko ir nesuprasdamas gulėjo veža. Tokiu butu iszvenge mirio, bet piningus pražudė, ka
das pamilejo jia labai ir, kuomet ji buvo Spikawe, kas diena
— Iszwadino galinetis Zawisziu Juoda?
augsztienikas užrietens galva, žiurėjo augsztin savo tuszežioms akimis ir nuolatai szipsojosi teip linksmai, kaip kad dangi komturis pastatis liuditojus, jogei jis teip sakens, pertai
— Sako, jau metai sukaka, o Zawiszius nusiuntens jiam turėjo ji su jiuom, nors kelias valandas praliaisti, nes jis ilge
kūdikis kada jin sznekina motina, bei auklėja; laikais judino piningai jiam priklauso ir ju niekam neatiduos.
sawo, rasi dabartės prie tos progos iszniins vienas priesz josi be jios, kaipo be savo kūdikio. Apart kuningo Kalebo
ji viena tik galėjo susikalbėti su senu ponu ir tartum visas
lupomis kaip kad ka bekalbans su kuom tai tokiu, ko žmo
— O kaipgi turisi dėdžius Motiejus? sveikas? Ar ne- kita.
mislis jio atspėdavo.
gus matiti akimis nebegali. Kuningas ir senas Tolimas pro grumo jiam ten mirtis? — klausė Zbiszkus.
— Tai, gal tikrai Jonas isz Arogonijos pribus?
Zbiszkus stebėjosi dideliai girdėdamas token pasaka To
tavo, kad jis kalba su savo palaiminta duktere, kuri givena
— Sveikas! — atsake Lotaringietis. — Tiesa pasakius,
— Tikrai asz nežinau, nes teip tik žmones pasakojo.
limo, o pabaigus jiam, tarė:
tarp szventuju Dievo danguosią, kad mato jia laiminga le
nais ir szipsosi linksmai in jia. Jurandas vienok elgesi teip labai ten apmaudauje ir dūksta usz klastas Vitauto, nemalo Križiokai senei jin pas sawe uszprasze.
— Nepasakojo man kuningas apie joken pana, asz ne
nus ir ant tu, ka szelpia Žemaiczius. Rasi, ir senam karei
— Duok Diewe tokius daiktus matiti:!
per isztisas sanvaitias.
seseres ne jokios giminaites suvis nebeturiu.....
— Duok Diewe! — pritarė de Lorche’as. — Nors ir
— Nepasakojo, ponia, nes jius buvote kitokioms misliPo laidotuvių Danules Zbiszkus nors neapgule, bet viui Motiejui butu seniai jau galwa nukirten, jaigu ne tas,
vaikszeziojo kaip kad be jokio jausmo, kaip kad visas jio ku kad piningu jiems gaila. Broliai von Baden’ai teipgi del tos Zawiszius liktus paveiktu per jin, tai wis garbe jiam butu, mis užimtas, rasi suvis ne atidos aut jio kalbos nebūtumėt atnas, visi sunariai butu nutirpei! ir neturi savije jokios val priežasties jin gina o galop kapitulai ejna apie mano galwa, kad su Jonu isz Aragonijos galinejosi, beje, ir vi kreipen.
— Kaip-gi jia vadino ?
džios. Iszpradžiu da su jiuom teip blogai nebuvo vaiksziojo kuren jaigu Križiokai atiduotu, sukiltu didelis larumas, suju sai tautai ne tik jiam vienam.
— Wadino Agnia.
dėtu
kareiviai
Flandrijoj,
Gcldrijoj,
Burgundijoj
ir
kitur
va
—
Matisiwa!
—
tare
Zbiszkus.
—
Sakau
tiktai
duok
budriai, kalbėjo apie velionen, lanke Juranda, kursai vienok
Zbiszkui rodėsi, kad tik sapnuoja. Mislis, kad Agne
ir jio kalbėjimu in jin negirdejo. Apsakens kuningui apie pa karu szalij.... Žinote jug, kad esmių giminietis growo Gol ■ Diewe matiti mums tokiu kareiviu galinejimasi.
net
isz
Zgoželicu atviko in Spikava, galvoje jio nenorėjo
— Ir asz ta-pat sakau.
silikima križiokiszkoj vergijoj dėdžiaus Motiejaus abudu nu drijos.
patilpti.
tavo
galwa
—
Kodelgi
apie
tavo
galwa
tur
ejti,
kasgi
Wienok-gi
tuokart
ju
linkėjimas
neturėjo
iszsipiidinti;
tarė iszsiunsti in Prusus in Marepili Tolima su užmokesniu
Pradėjo misliti ir iszaiszkineti sav ta dalika.
kadangi senos kronikos mini, kad galinejimasis Zavisziaus
usz laisvėn Motiejaus ir jio paties. Spikavo iždiniezioj ne ims?
Žinojo jis kad Agne milejo jin tikrai, bet kad jis jiei pa
Morepili,
i
1
'
— Jug esmių tawo wergu.... Pasakiau tai
Juodo isz Garbowo su garsingu Jonu ;sz Aragonijos buwens sakens, jog jis jau paeziuotas, jug negalėjo kimbti prie apsimažai buvo sidabro, kurio Jurandas savo laike prikrovens
todėl kuningas priliaidinejo, kad jai tik Križiokams nu- daviau szen pasarga: “Jaigu nukirsdinsite sena kareivi Mo daug vėliaus, net in kelioleka metu no to laiko, Perpignano’ vedusio, kodėl atviko net in Spikava?.... to jis sav iszaiszveržszt tuos piningus ka susiderėjo užmokėt, tai iszliais, be tiejų isz Bogdancziaus, tai ta-pat padaris jio brolėnas man, ję, kur akiweizdoje ciesoriaus Zigmanto, Popiežiaus Benedik kint nebegalejo. Kodelgi ne Motiejus ne (Alavas nieko jiam
to XIII-to, karaliaus Aragonijos,daugibes kardinolu ir kunin apie jia nepasake?.....tas viskas iszžiurejo del jio labai keis
abejones, sena kareivi, ir suvis, rasi, nereikalaus idant Zbisz kurio vergu esmių!”
—
Ne,
niekados
to
asz
nepadarisiu!
teip
man
Diewe
pa
gaikszcziu
Zawiszius nuwerte no arklio isz pirmo sikio Joną tu, stebėtinų ir nesuprantomu, todėl velei pradėjo uždavinėti
kus ipatiszkai stotu priesz jiuosus.
klausimus senam Tolimui; szis vienok nieko jiam iezaiszkinti
Aragonijos
iu tapens ingaletojum.
dek!
Po nutarimui, ant ritojaus kuningas apreiszke Tolimui,
negalėjo, nes patsai apie ta dalika mažai žinojo. Nuėjo todėl
— Žinau, jog nepadarisi to man, bet kodėl jiems tuom
Bet tuotarpu Zbiszkus ir Lotaringietis džiaugėsi tuom in kuningaiksztiszkus rumus jieszkoti Glavo.
jog turės joti in Prusus iszpirkti Motiejų ir nuvežszt užmokės
negrumoti, jug jie to bijo ir pertai senam tavo dėdžiui jokios kad gales matiti, jaigu ne Jono isz Aragonijos su Zawiszium
ni usz Zbiszku.
Po valandai, da priesz saules nusiliaidima sugrįžo su
skriaudos nepadaris. Sake man, jog ir tu esi ju vergu, kad galinejimasi, tai bent daugeli kitu kareiviu besigalinejen
— Jok in Plocka — kalbėjo jiam — ten no kuninGlavu.
tave tik ant kareiwiszko žodžio paliaido, todėl — sako — ne ežiu, nes tokiu nemažai buwo kaip po vienai, teip po ki
Czekas su didžiu džiaugsmu sjveikino savo poną, bet po
gaikszczio paimk i'aszta ir galėsi keliauti tad ramiai in Mare- reikalauju suvis stotis priesz tawe, bet asz jiems atsakiau, jog tai szaliai, ka geide beuditi pajiegas nepažinstamu kareiviu.
— Klausik!—kalbejens Zbiszkus iu Lotaringieti: — draug ir su liudnumu, nes jau ir jis žinojo apie pasiTikinia
pili. Be “glejto” jojent jaib komturis pagautu tave ir pa paemiai mane in sawo vergija, būdamas laisvu, o asz sawo
vergtu.
ta- Iszsiilgau labai dėdžiaus, turiu tuoj rit’ dienos sulaukus iszjo- naszliu Zbiszkaus..
(Tolaus bus.)
prižadėjimo iszteseti turiu. IIr sztai
' dabar stoviu
' ' ypriesz
'
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Pažinstamu buwo ant deSugar-Notcli, Pa.
... S A L U N A S ...
szimts niiliu aplink tewas An
D. T. BOCZKAUSKAS,
Mahanoy City, Pa.
r.rdūOda CUKBU, KAVA, HEBBATA, MESA.
tanas, gaspadorius wieszbpczio
♦ 520 & 522 W. South Al.
MILTUS Ir wlaka ta kai ira del žmogana rtjkaTuri suiinoEima su wisais Europineis Bankais. Wiai jau ira perui tikrini a, jog
kaime Užveju, kuri kaimillnga. Tcjpos-gl prlcnletOH randail SALUNASsu
Usnėti pininga] per muso torpininkista greiezianse nnejna.
628 & 630 W. Centre St.
nllžinlizkalH Rtiklah, maltum atom, wiaokloa
nai pravardžiavo “Antanėliu
irlelkoa Irpnjkto cigaru. O prick tam parduoda
Szimtal
Tu_ls.sta,iiozlTa
MAHANOY CITY, PA.
iZIPKORTES Ir aluneze plningua in wlaaa daili
iszrinktiniu”, “Antanėliu grū
Isz wiiu 8Zalin A m e r i k o, per muso rankas sinnczeei kas metaa in $
wicto.
WISI PAS MRAZA.
EUROPA,
LIETUWA,
PRUSUS,
ROSIJE,
AUSTRUE,
dais penetu”, arba “Antanėliu
—*6<agf—
LENEUE,
ITALUS,
IT T, T.
IR T. T.
degtinėlių”.
Geriause Užejga del Darbininko
WE WIEN0 PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ.
rjeriauei 1r 8zwiežlaus! taworaj del walglo
i
4
----- i‘AS —
Per jin tai kaimas Uživejis
Miltaj wieokl kvietinei Ir ruginėj. .Mesa
Bzwiežla ir ruklnta. Cukrui, Kana, Arbata,
prasigarsejo dideliai, nors bu
Razlnkoi, Gazai Ir tt. Kas perka už piningus
gana daug pigiau. Alus Ir arielka gera jog po
Gilbertone, Pa.
vo paslėptas uo svieto daubo
išgėrimui žmogus buna swejkas kajp žuvis.
Ne tlktnj WlctlncJ nes Ir Ikz kitur pribuwi teyal
Pas šatra! sena pažįstama o kas karta atsllanje pakrasztij mariu, o susidė
Intajapujkla nlcta užojna kur datirs širdingi
kls taj to nesigalles! neužmirszklte!
priėmimo Ir gaus rodą wlname. O kai labliuie
jo wos isz deszimts normadsku
Kuningaiksztis M ali‘s, angliszko sosto impedis
•zaltav alui gardi nrlclkclc ir pujkus cigaraj.
giinczdiu praskindusiu ūksme
ir jio pati.
Teipos-gi tižiaj
ko Puikus ark
šia ir žaliuminuosia medžiu.
lus ir riginus
Plningaj.
Kaimas pramitas Užveju,
iel pashvažineNAUJAS
tikrai neszioje ta varda newel
Inio.
Popierinius piningus pradė
Vermon> V/- d. ^5 June.
tui, tikrai teisingai buwo pra jo vartoti pirmiause Iszpani
Asz Antanas Meleszka pa•ir-»T -T 1*^
mitas. Kaimas apsiaubtas isz joje. Buwo taj 1482 mete, ar dekawoju no szirdžej Ponui
LIETUWISZKAS
wisu szaliu kalnu, niekad ne gu tame lajke, kada wieszpata Baczkauckui
usz
Linksmas
Mali!n
Kningos;
Atsakancziausl ir pigiausi gydynyczl*
iargaa,
lai>aj paranki kntngell st
reikalavo baimintis, nors ir wimas Mauru Iszpanijoje pra Walanda,2 miatu ir usz Puikia
vakaruose.
KODĄ DYKAI.
14 puikiu dowanu,' Da to niekad ne buwo! Nieko ne kasztuos
ii iiialdu rvjkalingiaiisiii, su ražanczeji
Ofisas atidarytas: nuo 10 ryfo Iki 8 vakaro.
,__ .... pažiūrėt tu dajfjtu
PujkiB tikros American 14 k. luksxlaj, wiriszko
smarkiausios wiesulos, kuri dėjo pamaželi uikti. Iszpanaj kniga del iszsimokini Angel
■ Kruwinajs" arha stačiom “Grandžejt
Nedelioms nuo 10 ryto iki 12 pietų.
»r motrri'zko twjzo >u Genujne American widiinji, gwarantintas iu paraszita gwaranci. . 6<»e
W.-rk.maj
ant
20
melu
iisrodantis
ant
$
10
tikro
auksinio. Del wisu niiletoju pnjkaiis ziegorelio
nors
kalnus
tverdavo
ant
jujau
buwo
dasigawia
in
miestą
VIROPOTENS CO!
skos kalbos del grinoriu, ba
arba mažas szaltinls duosime tik per 60 dienu dikiij sekanezias dowanas: Mariu pulu pipke werta$1.50, cigarBal:
loom 10,43 b, Van Buren St. GhlcaaoJR riū, nors daužė su pasiutiszku Alhama, padėto paezianie vinpkal. kampajrt ir kabute nieže w. 75c. pujkus lenciugelis w. l.oo špilka w. 40c. pora gnzikn in mankietua w. 40c.
ira labaj geraj sudėta o kas ge
poni kitu guzikeliu w. 25c. 2 guzikvlin del kalnieriaua w. 50c. pujki Hpilka w. 75c. Ziegosmarkumu bangas in uolinius durije kalifo karalystes ir uže rausie kad ira žodžej angelski
reILs su 14 dowanom per C. O. D. TIK $ 1.98. su užmokėjimoexpreeo. Kur nesiranda ex60c
zulat. lupaj nu apkalim.
preso, taj $4.98 turit prisiunst su gromata o kas prisiuns tuojaus piningus, toj prisiunsiiue
krantus, nedrinso niekad atsi- mi drutwiete. Muley-IIazen o lietuwiszkom litarom sudė
žala lapajin ektiraapda.
dowanu pujku pejli. Wienas zlegorclis (likai sn dowanom, Jogo parduosi G. Raszik ar
pu szarganu apdariti .
$1.00 nori moteriszka ar wiri>-zka ziegoreli, o jago moteriška, tai prisiunsim lenciugeli 50 eolu
Antano Budrewicziaus laukiti in kaimeli, nes neinliais suėmė paskutinias pajėgas, ta, ba grinorus žinoma jog ne
00c. ilgio.
Raszik szendien pakol da turime tuju pujkiu dowanu ir ziegoreliu. Adresas:
32P W. Cen're St. Mahariuy City davo niekad jios in ten stip idant atimti no Iszpanu taje moka skajtit angelskaj. MaKurios brangiau
ATLAS JEWELRY COMPANY, 19 Metropolitan Block, CHICAGO, ILL. I
Mato,
Winokie sntaj de rus pilniai, kuriuos supilė ne swarbe vieta ir aplinkine. Isz eziau kitu drukarniu iszdawis
Lletuwnlnkas ant duszioa
vii’t: ir vajku, tej ranka žmogaus o paties Sut- panaj ginesi kaip levvaj, ir bu tes tokes knigas tiktaj padėta
riuose ne tiktaj
bet ir naujios Kalbos ran
pus gi darbinėj dra wertojaus. Taritum buwo tai tu tureja pasiduoti, nes kasose
ira. Del LlWnwIu Ewangcliku ir Lutero
žodžej Angelskai ir lietuvisz- damos
606 W. Center ui.
bužej, virszutinej i stipri pilis, kurios valdonu
nu. Apdaritos in skūra, etoraj zalatintoe su
wieszpatistes uszstokawo pi kaj taj nesztant pribuvęs isz- dviem ka utern pujkaus darno .... 2.00
J*<o atr* DlewM puzauke In sawo garX,
apatinėj mars: ki
•<ut
gimines, arba prletelel nebassnlnko ntsl
buwo “storas Antanas”.
ningu- Tada gubernatoris Don krajaus grinorius ant ju prasi Ewancelijos. -ant nedelu Ir wisu szweneziu isztl*
laeda pas teisinga smogu, o ne kur kitur.
apikakles, n a kei» ;
eu metu............................................................ 60c.
Kodelgi jin kaiminai, nors Inigo Lopez de Mendoza, gra mokit, kat ir nemoka skajtit Trumpas Katekizmai—pagal iszguldima kun.
Arklel S*t*at,
Riglna.1 paika*,
nektaezos ir t.KAZI NO TE IJASK.lprl
su nekurejs naudingajs pridejimajs
kai lis geriausiu fabriku, pulkel padabint
guodojo, pravardžiavo? Pra fas Cendilia apmislino gera Angelskaj turėtu pirmeu ajt: Pilakauckiouoje
SKRIBELES .V1S0K
valo rastis kiekvienoj lie.................................................. 25c.
medžio. — Krioktam ra specialiu gta
tuwiszkoj szejminoj del
J I
s
IR KEPURES
mas Ihsgaiiitojau" swieto Wleszpatiee
vardžiavo ne isz piktumo, o spasaba. Szitaj dawi karaluj iu mokslajne isimokit an;įgels-1
ir uobuua Jokios turbacljos lulki įsirgrejto parejkalawlino lajke
e
Jėzaus Cliristaus................................. 75c.
I Wlska padar plgollrgraJs*n*l
ligos. KAZI NO THAJ AN
Atejkite visi! o ka tu isz paproezio, veizint ant rodą, idant palejsti in begi po
KAZUNAS
kaj skaitit o paskuj mokitis
as ar a dangiszkos gidiktos del žmogaus KA ira sudėta dabar popie
atejs, taj nupirks pi jio iszweizos, bei del jio prie
pierinius piningus. Buwo taj kalbos ant tu knigu.
uoje....................................................... 1.00 riniam laksukije geltono
jej ir džiaugsis, isz pirkimo. »
<4
Maldų Wajitlkclli
........................................... 25c.
žodžio.
maži cedelelej isz storos popie
O dabar padekawoju pontii Garsas -api<-bajsibro dienos sudo Ir kankinimaj laukit Karinio Trajankoi.
• GEB1AUSK UŽEJOA FAB •
I
pragari
nej
...........................................................
60c.
— Mano “iszrinktinis” geri ros, ant kurios buwo paraszi- Baczkauckui usz iszsiuntima pi
Kanczcs H leizp. Jėzaus arba dlewobajmingl ap'i
ainyttaiurics.
mano Trajan
Ruski, Prūsinėj ir Turkinej
mas ira pirmueziausiu gerume ta werte piningine su paraszu nigu in Lietuva; da nepraėjo mi.-lijiinaj apio Kuitczia Jėzaus ('Kristaus del eztorninka
!e?
ko«. taj prisiunsk nionej
[ tofltowa. trripTsf*. tote Complaint
IrJ <
3 I GAILA. J visoje Prancūzijoj! - kalbeda grafo Cendilia. Wienlajkej ate
order ant 55 c. o bus prl
; j Z.-H C»DT»J Mirtie*, and B know n
.Kis
118 N. 4-th St.
Cor. Berry St.
lajko 4. nedėlios jau apluiken
“j
PAS
N
siunata
per
pucztu
in
trum
:n cnt uju -9UBid.eda Ikz
M
as tM Cmicsl balt and App»wo paprastinai. Tuom jio “isz jo jiam antra mislis in galwa gromata isz Lietuvos su pade- »-■
Ne apdurlla
.00 pa iajka.
BROOKLYN, N.Y.
co
.
. .
. .
Kutekleiiiu
GUMBI',
AECTIS PIURES. ABIEEKELE GEBA. CTGA.
601 W. Mahanoy St. Mahanoy City rinktiniu” gėrimu buwo ara- priverstinio kurso. Prisaki jis kawome usz pinigus taigi ua K.minu
1.00
BAJ KWEPENTI. ATSIEASK1KITE WISI 0
• i
• i i
•
. • r>
Knlncu eii’smlu urbs kantiezka
76c.
i'riaiato CIGARUS it kas. No to jio žodžio “iszrink po didžiausia bausme, idant
SESTOAAIESITIS.
L. M- KAZUNAS,
szirdžej dekawoju ponui Baez
. 16c.
w!mu8 Kaltinus pagal pre
Clir
DRUG
STOJĘ.
ke. Ponaj ealuninkaj tiniu” pi amine žmones “Auta netiktaj wajskas, bet ir given kaucku ka teip graita isz liai—»spmiWSTHT.
STOW,.,!
nriwalo pat* mane atai- nu iszrinktiniu”.
tojej Alhamos priiminėta tajdot mano pinigus ir daugėti!
Del ZObovtOS.
lankit o palakia wuiem
sės
popiereles
tokioja
vietoje
-i
-i
•
Morallizka
Kabala
—
su
Sttlamono
noee
.
.
jog turiu geriau sius
Jaigu kas paklausdavo:
cigarus.
j. 10 0
kiek stowi paraszita. Wienlaj per kitus kokius agentus n e* Ižguldimai ixpnu— . . . j . lue.
— Kas ira geriausia atsi
kej apgarsino gubernatoris, liaisiu pinigu kurej nėra Skaj [
jubaj "ori wajstaj Moterims po imi u g u. nes skauitojima grejl
Del losziino teatru:
gert, tewe Antanai?
asztiK.jo tik 75c.
-^LI KE’S RHEUMATIC ( I RE.&jog po pabajgtaj wajuaj, tie titojeis “Saules” ba jau daug
© holizowcnqj labaj pujki drama lez aplinkines
daiig žmonių Ira iszsigidf isz ilgo** slrriino Reumatizmu
Atsakidawo visuomet’
jej “cedelej” bus majnomi ant|žinaU)
jra
tįej tejsingi Krokawo wiena kningell 10 centu o 12 kningelu
.ilins llciiinutIzma vartojant per atsakanti lajka, jeigu but
HEXT!'praszalins minėtas ligas. 1‘risiunek .Money Order ant
del cielo teatro
.
.
.
.
,
1.00.
STA. DQWIDAJTI,
a per pacz.ta
Adresuok:
.— Degtinėle, mano žente; piningu wieszpatinese kasose agentaj katriej esą skajtitojej Siberokaj.
—Drama I aktuose
501 W. Coal, Shenandoah, Pa. toji suszildis taw vidurius ir ant skambaneziu piningu, ta
L. 31. KAZUNAS, Aptiekorius !0, S. ’’įįį^NDOAR, PA.
Namini" Pleperls—juokinga drama, wlenamc
“
Saules
”
.
Priesz
meta
lajko
ir
atidengime
.
...
10c.
Alus gardus ir nuolatos szwiefea, wiioiszczistis galva, busi linksmas saj užmanymas pasirodi labaj mano pas wiena agentu dingo
kloe arielkos ir likerej o ir kwepanli
geru. Tada ant rejkalu vaj
djaraj. Kai uAsJe taj datirs pujkianr ir nejausi rupeseziu - tas ira
Istorijos.
uos ne stokavo piningu, o ka 811, kuris ne ira skajtitojum
iHtOrljOR—
....
priėmimo.
2OC.
geriausiu gėrimu del žmogaus. da wajha su Maurajs pasibaj “Saules” tiktaj progresiszku AklWOR
Ncnaloje pas Maurus—
.
,
.
60c.
Markui Ir Aarellanas—
«
,
,
26o
Kad pravardžiavo da jin gi, wist katrie turėjo’ popieri- laikraszcziu.
BcIitlRzkai JlnlunM—
,
,
,
26c.
Jagu nori, Idant dplajkltumej werte tawo
ir “Antanu grūdais penetu”, nius cedelus, iszmajni ant auk
nalkljoiaj
•
•
•
.
26c.
piningu Ir palengwinlma ant:
Wialinu usziraszitie visiems TrlR
Tris pujklos htorijOR— 1 Irlanda, arba nekaltu*)
K0MAT1ZM0,
SKAUSMĄ GALWOS,
Lietuwiszkas Salimas tai jau žinoma kodėl, nes bu 80.
SKAUSMĄ STBENU,
gazieta “Saulia” ir “Linksma suspausta, 2 —žmogelis, kuris norėjo turėt
Sudėtas
Kapit.
Sl.MO.OOO.
daug
piningu,
—
3
Kas
padari
goriau?
.
.
25c
SKAUSMĄ
KAULU,
Tame taj atsitikime o ir ki
vo digtas nutukens, kaip kad
412 W. Mahanoy St.
DEPOSITORY OF THE IMTED STATES.
Tris aplinkos,—apie Piningaj gahvažudžej. —
SKAUSMĄ SPRANDO,
tuose atsitikimuose, beda wis Walanda” o laika praliaisit Ražanczius ižgelbsti no smerties. — Apie Sz
IR TRAUKULO
meitėlis
grūdais
penėtas.
MAIIAN0Y CITY. PA.
...
15c
Taj nuejkle In eztora, paa savo Tautieti ir pare]
ko iszmokina. Po metu j 1482 lengwej o ir pinigą sulajkisit Kristupą ...
Turėjo da ta paproti, kad
Iitorlje apie Ali Baliu —ir 10 razbajninku 15c
COR.
FIFTH
AVE.
&
WOOD
STR.
PITTSBURG,
PA.
kniauk ZMIJECNINKO kurie ira padirbtas aptle
pradėjo cieloje
Iszpanijoje Wielinu ponui Baczkauckujge Kajp Ingit piningus ir turtą
25c
koja dede Groblewekio Plymouth'e Pa. Palen
žmogų nors ir seniausi vadin vartoti popierinius piningus,
Iszsiiintiuejame piningus in wisas dales, nevet mažiauses giri
Prii-Jglauiei Mokslas Angliszko lležitnvio h
na taw kožname karte.
Jagu eergi ant:
pagitilbos kilo
.
.
.
1.01 WIDURIU, KEPENŲ,
ABBA KRAUJO
(vietas Europoje, kajpo in Rusije, Austrije ir Wengrije musu
davo “mano žente; nors ir dūk o tuojaus ir kitose wieszpatis
Tuksiantis naktų Ir wiena Arabiszkos Istorijos I
uima.
pirk EGUITERO NO. 1. prigelbes kožname karte.
o talpina*! tosios pasakos sūnaus . . $1.0(
Duodu paranke ižgldlmo Drugio Ir prlepuolo.
tęs suvis neturėjo ne viruotos, tese Europos.
Su guodone,
Lletuniizkas Pasakorls .
.
.
1.2.’
Galime iszsiuiitineti piningus per telegrafu del katro siun Duodu paranke Ižgldlmo no Gripo.
ne niergaujenezios.
Muso Pasakos—................................................. 76c
Antanas Meleszka.
•Ttigu nori gautic tikros
Linksma Walanda 1SM meto, dideli susiuth čiasi in pora adinn welau po atneszimuj tuju pas mus.
Motoriste kinuose.
Namelis jio buwo juokiu
pujkiv
Katrie turite padėtus musu banke piningus, galite atimti
Trajnnkos
fa] praszlkie tosios ka Aptiekorls GROBLEWS
Kožname karte be dawimo žinios priesz taj.
gai mažas, kad žmogui prasza
Kinuose po tejsibej ne ira
KIS sudirba. Ira taj sudirbta isz visokiu auguolu
Misti IIEPtlZITAJ ISZNESZA NUWIR8Z 12 MILIJONU BOLERIU.
6 morali!
Ir ezaknlu isz dewlnerlu dallku sudėtos Isz 2?
lieeziui buwo stebėtina, kaip užvesta daugpaezista, vienok
Parduodame ir perkame užrubežinius piningus, kajpo: ■kajp taj sako slk po 27) ant svieto geresnes
tnažaj
Juokingu
pasakajczi
u
tas milžiniszko ūgio, storas vale virams, jagu isz savo
Trajankos nes|r»cda.
Kaaztuoje toji knlnga tiktaj
.
1.2.’ Rublus, Markes, Guldenus, Koronas, Išrankus, Kanadinius do
Aptiekorls Dedis Groblewskis kajp jau del
Praszome
kaip ukiuinkiszka no jawu pin paezios neira suvis užganal'umoksluj gražiu žmonių per K. Totorių . . 51 lenus ir tt.
kožno žinoma, ira wienas garsingiausių Aptleko
in muso
Būkle mariu—
....
26c
dintajs.
prisimti,
sav
da
kita
rlus
tarp muso tautos cztonais Amerike. Tojposgl
PULKĄ.
Er
tine, galėjo giwenti tokioj grin
Parduodame Lajwokartes in Europa ir adgal — in Lietuva ir ira del kožno žinoma, jog wienas geras aptiekorls
1 Žllilntujte balink zlojc 2 Sugcrtuwes traukije
paezia.
Wienas
Kinczikas
pažino
ir ženklina daugiau kajp 1U daktaru ne fine
isz Lietuvos ant wisu kėlu už pigiausia preke, tejpos-gi pasi
czialej, o vienok jis rangiai
davi in viena lajkraszti Euro
pagialba dsl susirgusios žmonijos. Del togi jagu
rūpiname praszpartus Suwienitu Waldibu.
Malūnas girdoje
.....
sukindawos visuomet,’JO
jaigu pini szitejp: Jagu poroje gikada Jus Dievas tejktusi dalipstct kokia liga, Ui
I Istorije (Vargdienes, — 2 Mcjle kudikk
m e r g a j t e s.
Raszikite pas mus visokiuose liežuviuose o prisiunsime del tuojaus nuslduoklte ant rodos pas jljl.
kas inejdavvo isz jio konstume venantie - buna bevajkejs,
3 Pamincjimaj Wtadiin. Solowiowo . .
ALBERT G. GROBLEWSKI.
Adresavokite szitejp:
I Neužmokamas Žiedus— 2 Meluzlnas pujk: jus rodą ir kopertus.
Ill Main St arba Box 1109,
Plymouth, Pa.
tu
be

Anute
7
metu.
Taj
riti, nes visi kas tik pas jin at tada kiniszkos tiesos pavėlina
iatorlje..................................................
turėsi
silanke, niekad neiszejo, ne isz viruj skajtancziam 40 metu bute rito trecziu kartu
wesejle ?
Tikrai pirma Lietuwiszka
Tejpos-gi.
Ten gali gaut szalto alaus, geren su “tewu Antanu” - na prisiimti antra paezia. Ant su
Corner Filth Ave. & Wood St. Pittsburg, Pa.
Bobuki: - Na tejp, mano Turimi* križelu pastatomu ant stali*lo, ir wlsoklv
radimo
tokios
paezios
tur
’
pri4.KARCZIMA4visokiu arielka. Ira taj geriau ar tai ne garbe jaigu su “guokitokiu krlželiu paku inamu ant sienos tiet
gelbėti pirmutine pati- Kasdie anūkėlė. Pirmiause buwo we lova ir neszlojamu ant kaklo arba ražaneziaus
ee užejga del Lietuviu.
ARBASZAUCKAS.
dotinu dedia Antanu skambte niniame givenime pirmutine sejle, kajp su diedelu suejowa Szkapliiriu k rajaw u po . . . lOc.
Užlajkau ezwiežia ir gardu alų
Medaliku wisokiu ir abrozelu in kningas.
net isz Staluplonu Eliu Porteri
Įėjai stiklais, arba kad jis pa pati visame tur’ vale kajpo in pora, antra buwo sidabrine, Ilažancziu wisokiu, ant du to sutvertu, ir ant draft
I isz geriausiu Bravoru, geriause
kukiniu gintariniu ir aliwinlu, no 1U centu ll|,
pirmutine pati, toji antroji,bu o trecze auksine.
sakė: Sweik‘s žente!”..... ?
' Dckltnel,o ir su visokiomis žole
Gijimui Agencijc.
Kantaras Bankinis.
poros doleriu ir daugiau.
mis Tejpoegi kwopanczlu Clrsru
Anuki: - Na ar-gi bobukej Gram nieži u b^Pk-aszko po 15 centu už wiena iii
Ties durimis jio wieszbuezio na po valdže pirmutines, žino
lez Rusijos ir Turkijos, Ir Užknndalas etowl pei
1 dol. už pora.
ma
naminiame
triūse
ir
gaspa
ne
nubosta
trecziu
kartu
wivisa
diena
ant
etato tajposgi duodu Lietuwemt
buwo didele lenta su antraszu:
Pawejkslelej Motinos Dlewo Ir Szw. Juozapo —
wieokes rodąs ir ne iajmeje kiek galėdama*
Geiiausee Lietuwiszkas
doriavime. Kada toji antroji riuotis su tuom paežiu ?
Wleszp. Jėzaus ir tt. isz purceleno, labaj grąžui
paglalbatu tik ne pamirsz.klt ežio numaro.
“Czia buna suejga bieziuoliu”
pagal wisokia preke; tejposgi ir’ sudelej de)
pati liekti motina,tada pirmuti
1118 Carson St. TelepJione 309-2 S. S. Pittsburg, Pa.
(851 8. 2-nd STR.
PHILADELPRIA, PA.
ezwento wandenio ka prie duriu arba ant eienos
ir tikrai “Dede Antanas” bu ne pati prigelbsti auginime ku Ant maskarados?
pasikaMnoje.
wo bieziuolium wisu tu, kas dikio ir dalinasi su
Liktorej stiklinėj ir walinoj labaj pigus už pora
viru
LA1JAJ Pl'JKEJ I’ADARITI
— Uj! as uzmirsaj nusi kasztuoje.................................................... jsc.
Parduoda ozipkortcs ant wisokiu kom
SUGAR NOTCH, PA.
pas jin atėjo. Atsilauke žmo džiaugsmu, jog sulauki patam
PAWEJKSLAJ ISZ MAŽO
I’opiera del raszimo gromatu su pawojkslelejs ir
paniju ir siunezia piningus in wisas dalie
pirkt
saw
maska!
Nu,
ale
jam
Turi sawo krautuvėje wise nes, kaipo pas gera žmogų ne ko. Tasaj kūdikis, o ir kiti
ejlom už tuziną
NAT DIDEL0.
swieto. Tejposgi parduoda visokias knin
Mano
dirbtuvėje dirbąs! pawejkslaj tiktai su
gas bistorines ir maldakninges.
lūim
kiu meeu: šviežia ir rukinta tik wietiniai bet ir Fecamp‘o vajkaj, stojasi palajkunajs daug kastoje.
iliojine furba. pastelinėj ir kus nori turėti pujkiie
r dideli sawo pawejksla. taj isz mažukes fotogra
ir Montivillers’o, idant pasibo teviszko turto. Kada pirmuti
jum wajkszczaot pas jwe( imt auczius, jagu
— Ponuj maskos ne rejke,
•ijos, kad ir ant blekes nutrauktas, mano dirbtu
Bwarste tejsinga, mesa ka gar
A’cjsdirbasl dideli pawejkslaj kokius kas nori su
turi sawo Lietuwi. Remkite sawiszki.
viti, pasilinksminti ir pasiszne ne pati numirszta,tada antroji ba ir tejp turi didele nosi, isz
.visokiu
upredalu.
Ir sluncziu in kraju be remi
Daug žruoniu serga ant poliurijos, kuri
džiausią ir nuopujkiausia keti su visiems prieteliszku
Tejposgi insekurawqje wisus dnjglus no
pagal geriause spasaba. Turiu mano dirbtuwoje
Sort retus Witaudo,
Adomo Mlckewicziaus,
pasirodo laike miego arba prie nusiszlapini
ugnies rezmnjno piningus Rusi-zkusir
Deszru niekūr tejp pujkiu i “Dedia Antanu”, arba ‘Tewu apima ciela naminia valdže. rodaj ant tikro žido.
. Sinkewicziaus ir kitokiu dldwlru gatawos, kas
mo, ir jeigu isz to neaigidis, ji neapleis žmo
Isz to papratimo gali supras
ori gali gauti.
pnibiszkus ant Amerikoniseku. Atims isz
TautleczeJ! nesiduokite bile kokiam fujzeriuj
•kaulu ne gausite kajp pas ji* Antanu”. Juokdaringumas,iio, ti, jog kinines moteres ira tajgaus kankinusi. Žmones turinti ta liga ken
Lietuvos dalis arba paskolina piningus
rurie ne sztant padarlti puwejksia kajp rejke.
Tukstanczius pawejkslu jau pristaeziau del
szposai, palaikineti buwo usz kesnes tarp saves, negu mote- Muso sztorninkaj. cziabemiega, galvos skaudejima, pilvo už
padare Dowiernasti aut vedimo provu
visokiu ipatu irtas taj ira geriause paranke o ir
lawininkaj fotografiniu dirbtuwiu man darba
Agentas inejas in sztora: - kietėjimą arba netrovinima ntrvi.-zkuma,
randavojimo narna irtt. tejp knjp k raja
stebėtinus, nes “Tewas Anta res musinio sztamo.
oawedineje.
Tautieczej szelpkite sawiszki.
viduriu ir nugaros skaudejima ir apsilpneji
was lejantas. Jagu katra isz Kastergardes
Adresawokite:
Ar namieje bosas?
AS mane gausite wisokit nas” mokėjo prajuokint kad
ma litiszku kūno daliu. Jeigu tekiuose alsi
MIKOLA GANO,
norės grąžint atgal arba turės koki erge
ir szalta akmeni.
182 S. 5-tb.St.
Philadelphia, Pa.
reikalauji pagelbos, nesiusk pinin
Ii, taj tegul szaukesi prie manės o asz
auksiniu dajgtu: ziegoNetejsingiste žinoniszka. Klarka: - Ne neira jiojo. tikimuose
In Skulklno pawleta atsilankau kas tris nedeloa
visom pajėgom pasirūpinsią iszluoeuoL
Mokėjo pasijuokt isz kožno,
r apsirinkau tajses wietas kurtose priimu o rd
Agentas pamatęs kiszantes gu, bet raszik pas mane nulodamas marke
*lus: Shenandoah'e pas: Ch. Radzewiczlu Ir
’ riu ir ziegorelus, del wiyu ii
o asz atsiusiu tuu aprarzima isz kurio tiktai
Szelpkite sawiszki.
?rof. J. Žemajti,
— Nesenej, mieste Chica- kojas pro gala užbaręs: - Se, iszsigidisi. Adresavok:
moterių, tejpos-gi visokiu neužrustinant ano suvis, mokė
Mahanoy City pas: Prof. J. Jurgelewlcziu,
dawo
primiarkti
akia,
idant
Glll>ertone pas: B. Ragažinska,
ge,
vajkas
apie
11
metu
senu

Džian:
pasakik
savo
bosu
j,
JOHN
WASEL,
sidabriniu, wisokiu špilkų, saMinersville pas: p. Strawinska.
gucriu, lenciugeliu ant viso iszreikszti tai, ko nedasake žo mo maudėsi upeleji, bet ne jog jagu in kur tszejtineje, Box657 Iron Mountain S Mich
kios prekes, labaj pigoj; žiedu džiais, mokėjo teip gražiai trukus, viduri upeljo pradėjo idant ir kojas su savim pa
wisokitll szlubaunu ir tejp smogti su delnu saw per szlau skenst, tame lajke szuo inszo- imtu.
Geriause uszejga
pujkiu žiedu del viru ir mote ui, kad ir tuom iszszaukti vi
ko in vandeni pagriebė su dan
del Lietuviu pas:
rių, , bronzoletoB ant rankos
Pas daktara.
sados galėjo salva juoku. Da timis vajkina ir isztrauke ant
lenciugelej ant kaklo, auskaros
— Ponas daktare! kūdikis
visokio pavidalo. Szitaj ma linksmiau buwo žiūrint kad kraszto. Žinomas dajgtas, kur nupuoli no poreziu ir dabar
gere. Iszgerdawo tiek stikleliu szuo paėmė jin taj buvo in
no prekes:
58 Hill St. Cleveland, 0.
Didžiause Firma Lajkrodzin
nuolatai nesmagauja.
Lž t-J k He wIkI Lietuvėj ant gardaus aluczlo Ir
Auksinėj ziegorelej gwaran- ir stiklu, kiek jiam buwo pas kasta. Ne užilgo wajkas atėjo
lajkrodcliu, armonikų, auksiniu
reroa arlcIkoR.
Apart to gausit n hokia rodą
— O ar ka jau ka darete? titi ant 20 metu isz geriausio tatyta, kuomet niekad neiszsi- namon ir pasakė motinaj jog
rtjkaluoiic audo ar apc darbus. Jagu kas Ikz kur
ir
dcjinantiniu
žiedu,
sidabrinu
klausė
daktaras.
rlbURlt
ne
užuiirazkll
apc sano tautieti.
fabriko no $16 ir tolau.
rinkinedawo saw gėrimo, o kajp ėjo isz mokiklos taj bu
ir pasidabrintu pejlu, szauksztu
— Juk dariau, kaip kūdi
Sidabrinėj ziegorelej su El priegtam gudriosia jio akisia
vo užpultas per szun ir inkas kis nupuolė, taj bobaj kajli
ir 1.1.
gin widurejs, gwarantiti ant
Daktaro Moreau’o
6 metu parduodam no $9 b1 spingsojo džiaugsmas, kuris pa tas. Motina tam vierino ir iszmusziau.
ejtinejo isz dviejų priežaseziu, locninkas ta szuni turėjo nu
Su kožnu pirkinii gaus dideli
Tansy ir Pennyroyal Pifulkos.
tolau.
Saugiausia ir Geriausia
Atejkite wisi o persitikrinsite,, pirma priežastis jio džiaugimo szauti. Ma'ote mieli skajtitojej
katalogu 1902 meto.
prancuziszka giduote moterių
Jeigu teip, tai pamegyk musu naujai iszrasta gyjog wiskas tejsingaj ir pigejj si buwo, kad galėjo atsigerti, o jaigu tas szuo butu žmogus duolekurl
iszczystls galva nuo pleiskanų, sutvir
plauku szaknis, sulaikys Ju slinkimą, vieton
parsiduoda.
Siuuczeme pirkinius in wisas
antra - kad gali rinkti pinin- taj gautu pagira ir medali už tins
Užpuolusiu ataugins naujus. Kiekvienam duosi
per paczta. Adresas Dr. Moreau
Co., Brow*
mo užtikrinimu, ir jeigu nepadarys to ka sakome,
Bros’. Bldg. S. Clinton Str. Chicago, flL
gelius usz pawaiszinima sawo savo darba, szuo, taj negalėjo tai sugražinsime pinigus. Szita gyduole yra kaip
szales
Aineriko.
Ant pardawimo pas Hagenbucha Mah.City.
del vyru teip ir del moterų. Preke f l.oo bonko.
Galite prisiųsti popl^riny dolery prastoj gromatof.
(Tolaus bus)
Kre*» Aptiekos.Mahanoy City, Pal ipatos.
iszsiteisint.
THE ANIMATOR.
924 33rd Sl, Chicago, Ill

A. Daniszewicziaus

GROMATOS PRISIUNSTOS

Katalogas

Kningu.

GRABORiUS

Perskajtes Atmink!

HEJ LIETUWEJ!^

PETRA BUBNĮ,

PETrtA NAWICKA,

ke:
prieszais sriaumen upes plauk
AVisztule iu Baltiko jurias,
, jaign Toruuia Ki ižiokai ne-

SALONAS DEL MAINERIU PAS:

i Zbiszku kalbėjo’
komturis paweže no manens, I.
sijutau uszkluptu per banda

• dabar randasi pas jiosu, po' Į
atailairiau, nes jis būdamas I
nereikalauje nieko baimintis.. Į
awas czionais Piockia? 0 jis S
stebėdamasis Zbiszkns.
įimui Zigfrido in Spikawa, isz- į
wieszinosi Spikawe, o kuri daTeip man vakar pasakojo, t
rio numiletos jio moteres, bnda I
nitas, nieko Spikawe apie nieką į
lieko nekalbėjo net iki ahviki-1
ai pamirszens buwo apie wis- s
, kad buwo iszsiunstas Glawas
tos mintis welei kaip žniples

-4-JUOZO MOCKAJCZIO4-

JUOKĄJ |

Ka su jiuom Jurandas pa-

Jius, ponia, jojo |

I

pradėjo welei Tolimas — kad
i; butu tai, rasi, senei padarens,
na, kuri po apliaidimui Spikaause Zbiszkns nieko negaleimas — jiusu, ponia, seseri, ar į
ri drauge in Spikawa su karei-1
s atwiko, persirėdžius in ginklą
ėjus ant seno Jurando, ejnanti su jiuom ir teip dažinojo, jog
abeno jin namon. Kad ne ji
ens pro jin ir gal butu jau jis
•rigerens kokioj baloj. Jurannet ji buwo Spikawe, kas diena
valandas praliaisti, nes jis ilge
dikio. Apart kuningo Kalebo
su senu ponu ir tartum visas

i girdėdamas token pasaka Toliūgas apie joken pana, asz ne
vis nebeturiu__
tęs jius buvote kitokioms mislilos ant jio kalbos nebūtumėt at-

sapnuoja. Mislis, kad Agne
tpikavva, galvoje jio nenorėjo
rineti saw ta dalika.
ėjo jin tikrai, bet kad jis jiei ps
. jug negalėjo kimbti prie apsi
Spikawa l
to jis saw iszaisi
e Motiejus ne Glawas nieko jiin>
kas istliurejo del jio labai keis
o. todėl welei pradėjo uidawinet
čs wi«K»k nieko jiam iszaiszkiot
lalika ma±ai žinojo. Nuėjo tole
• jiesskori Glawo.
saules nusšliahlicia sngriio si

gsiBU ^reiV.&o šatro poną, M P

s.

P. Zawadzkir

P0W1US V. OBIECUNAS,

NESIUNS PININGU.

P

Kaži. ZWINGIU,

AR SLENKA PLAUKAS

GEORGE

(Totas bus.)

GROSERSZTORIS IR

KANTORAS

4
š
♦
ė
ė

DRAPANŲ UŽTŪRAS

i nesugrižsz atgal? — paszau

jau, pasikorė.

4-

DIKAI
DIKAI

mas, kuris grįždamas naio. Jug jis buwo križio
szti namon? Sztai kaip
, kad Tolimas, uszpuolus
piningu, kuriuos) gabeno
iriaje likos paimtas in ne
priverstu jin prie parodie tos progos pabėgo, o kad
id jiam pasisekė pabėgti,
szeip:
ama godulisten. Nenorėjo
rgibos ant sergejimo manens
ogus, kuriuos pasisawimo ne
mai Lobawas komturis susi
iningais tarp sarvens, o jailinotu, reiktu jiems dali nu;us: wiena prasezioka,kuriam
o,ir kita koki ten rasztinin> minėjau,kad nieks nematitu
i,iszsiunte todėl nakezia. Plan
ipgi gera aužnolini irklą, ir
edaliaido... iszsigelbet....

is ?

4 SENIAUSES

Jeigu esi kankinamas kokia liga, tai Jutnl

ažsiniokes raszyt in Viropotens Co. pirm gydy*
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszka iszgydyma kožnos ligos kuria- priima ant gydymo,
nž $4.00 ant menesio.
Ar esi nerviszkas, nustojęs vilties ir vyriszkūmo, nusilpnejes, nuvargęs rytmecziais, ne
rangus, greitai pailstantis, gėdingas,nusiminęs,
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prac*a atminti, galvos svaigimą,
užyma ausyse, szirdies plakimą, paraudonavu
sias, indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczius, plemias ar pratrukimus ant kūno, nemoraliszkus sapnus, negamtiszkus dieninius ir naktinius nubegimus, szaltas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet,
striktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba
kokia nors privaliszka, nerviszka, skuros, arba
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoja kas szlapume?
Jeigu teip, tai Viropotens Co., Room io, 43
EVanBurenSt Chicago, Ill., užtikrins jum
nuoszakny ir visiszka iszgydyma už $4.00 ant
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra iszSvdoma. Jus pajausit pagerejima isz pirmos
ienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsirasit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir
Szirdies. Visokias periszkadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gromatu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty]. Ligonius per gromatas gydo su didžiausią pasekme. Atsilankymas nėra reika
lingas. Jokio parasibnuo ko, ant gromatu ir
gyduolių nėra. Gyduoles prisiunezia niekam
nežinant. Raszydamas indek marke ant pil
nos klausimu listos.

tęs, teip ir tnusv Lenkai-

ginkluotu tarnu nieko
mino uszpuclimo piktadaapstesi dideli būriai, tikau
pe ir globstė Križiokai.
išrėkdavo net Apasztalisz
u karaliaus Jagailos atmo
su nelabais skriaudikuopindawo savo tokiais
iausiai turtingus, usz kusz tos tai priežasties nesiki
;u tėvu papuldavo in ran
o parubežiniems križiogausiai užmokėjai jiems,
eikejo būti ir vargti pas

y įr y yyijnjr

MILLER,

