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cimpi, paskui dzūką, bet szpi
— Ugi tu szpitolninkeli
tolninkas jau ne jaunas proži mus pamėtės sakei važiuosi na
lis žmogus, apie 6 pūdas bes mon, o kur gi ik sziolei bu
Lake Charles, La,— Detek
Iszgauia motina.
Juokinga Viesznage.
Perdetinei organizacijų ang
verens gana sunku s, nesuspėja vai? Vienas užklausė.
tivai
isztirinejo
trumpam
laike
Ne gyvas kudykis ant eks
Barlinas. — Czionais likos
Sziuomi tarpu Philadelphiliniu distriktuosia kietųjų ir
apie 26 papildintas žudinstas aresztavota Erna Karmicka jos Courts buvo perkeieziami su kitais viesznagistai cimpy- — Tai kur buvai? ugi na
preso.
M-GAVUA
minksztuju anglių daro pasi
bet isz pradžių eimpino, pas mie buvau ir isz namu atėjau.
Sterling, Ill.— Czionaitine isz nežinomos priežastes. Ant ne senei pribuvusi isz Inov. saliuninkiezki laienai nuo parW J. MILES.
rengimus ludianapolui del ve
kui žinoma nuo srako inkaites Szpitolninks atsake.
galo
dažinojo,
buk
po
kožnu
palicije davė žine palicijei in
raclovo, už vaikžudinsta. Kar daviku del pirkiku, kame pirdimo kares su savininkais ka
— Tai tu szeszke, kur na
suszuko:
Milwaukee, buk American pamaldų laikytu murinu mald ųickiene apsistojus vienam isz kikai buvo ir lietuviai net tris.
I Motetui
sikiu anglių, pirma diena Apmie
buvai kad tavo ūsai ap—
Perkūnas
žino
kur
jus
Express Co. aplaike pakeli isz narni dingdavo vienas isz para czionaitiniu hoteliu pagimdžus Tarp tu trijų vienas tai yra vy
rilaus. Paskutinia diena Kovo
einate, ar tai asz durnas pas ezarmoje ir apszale.
pijonu.
Ant
pagalos
daejo,
tenais kuriame radosi ne gyvas
kudyki užsmaugė ir paslėpė ras ilgapaltis didelis, buksvobaigėsi terminas kontrakto an
— Tai, neiezmanot szaltu
Bostone vagis pavogė zie- kudykis. Pakelis likos pri- buk ant laikyto pamokslo per a'iepukeje, nulauždama kojeles tae, truputi raupotas, baika- kui jus sekiot. Teip isztares
pigia preke
glekasiu bu savininkais ka
kopūstu
valgiau, tai taukuoti.
ranka
mostei
e
ir
gryžta
atgal.
goreli, ajszkindamas, jog pa siunstas isz Milwaukee ant ne murina kuninguži, teip inirszo ir rankutes. Po iszpildimui žu kretis ypatingai kur pasisuk
sikiu.
vogė del to, jog jojo uoszve teisingo adreso ir niekas neat- juodi krikszczionis, jog papil- din stos nelaba motina persikė davo, tai būdamas kapsu, juo — Vieeznagistai pamate Szpitolninks atsake.
ji negu kili
Kompanijos kaip girdėt ne
buvo mirsztanti. — O gal ne- sisziuke jojo atsiymt. Po ke dinejo žudinsta “vardan tikeji le in kita vieta. In dvi dienas kingai moka nuduot tikra že kad ezpitolninks paskui juos — Tai jau czion kopūstai
geidže straiku ir ketina padi
pinio aįį. ,;-s
bagelis geide žinot tikra va liu menesiu pakelis likos ati mo” idant ju maldos butu pri po tam hotelinei tarnai surado maiti, tai džukeli, tai mozūrą neina, pradėjo szaukt eikszia— kaip nuo stogo žvakes. Kitai
dint anglekasiams 10$ ant do
tom®
szpitolninkelis isztares— “pa- suszuko.
landa kada jojo uoszve tikrai darytas ir jame rado jau pū ymtos greieziau in dangų.
lavoną kudykio ir aresztavojo ir t.t. jo vardas Antanas o
lerio nes tvirtina buk straikai
— Gerai klausinėjat kur
bueziuokite Virbalio Magdei”
P-im n
mirs?!
vanti kuna naujei užgymusio Badas prie visko pristūmė. i zgama motina.
prazvisezius Ab. Dagirde iez nuėjo važiuot namon.
nieko neiszlaimejo tik daro
asz buvau, ale kur jus buvot!
indoik
lĮŠtiigt U*
kudykio parėdyta m szilkines Whiting, Ind.— Atsibuvo 19 apkaltinti ant smert. laikraszcziu jo geri bieziuliai
sutrukdima darbuosia, varga
Ludšfort
Visi penki viesznagistai se Asz kad namon važevau tai
nayke
szlebukes.
Kas taji pakeli pri czionais liūdnas atsitikimas Salonika, Turkije.— Kariu- kad kaip ji vadina Untanas
1* nes reii niit« -c?
terp žmonių ir bledesdel kom
ke
seke paskui dzūką, galop važevau, miegojau pabudęs at
ATSAKYMAI. siuntė, tai ne žine, bet kompa kuris butu kruvinai pasibai u.eniszkas sūdąs, apkaltino ant pastojo jau ealiuninku, sutarė priėjo
panijų. Ar taja propozicije
**
i State Bank kūnu
sistojau ir namon parrepetoir skolininkes narna.
nijos detektivai stengėsi suras gęs. Sztai pati Andriaus Szi- emeri 8 Bulgarus, du židus ir viena diena 7 vyrai daugytis
anglekasiu virszininkai prijau, o kaip jus?
lt (arson Sfe. Efiaero
Ineja
in
vidų
stubos,
rado
i
—
John
Gerzunas,
Canton,
.
ti nelaba motina.
isbursh, Pa.
yms tai ne žine.
mauskio bandė nužudint pen 9 Turkus — visus nužiūrėtus pas Untana viesznagen.
— Vai tu szpitolninkeli! Ge
Ill,— Pinigus aplaikeme ir
senoka moteria besitrusent;
__
,1
l.Saliuninkas storas buksvo stuba puikiai isztaisyta, žo rai padarei kad nuo mus pabe
-ish Eito. cždai pe
Pakorė
keturis
murinus.
už
metimą
bombos
in
viena
iez
kis
savo
vaikus,
negalėdama
nusiuntem
Jonui
Langes.
Malu Motė___
ir ntos po
.J
Hamilton, Ga.— Myne žmo žiūrėt ant juju vargo ir bado maldnamiu, per ka 12 ypatos tas.
Milijonierius Carnegie iszia Pitirs nodtoz
džiu sakant viskas gerai, ir gai, o mus szitas Simno džukF.D. Naugatuk.— Acziu už
LmoEiunĮhffi....
J
irsi šašai p! ta
2. Saliuninkas Dzūkas neže- gražu.
nių
susidedante isz szimto ypa ir nutarė visus papjaut. Kokis Ii vos užmusztos. Nog laiko,
dave
jau
ant
visokiu
gerade
J
palaikis tai vedžiojo vedžiojo
•a pnceti fistūia
gerus
velinimus
ir
padekavone
Lep:
...... L.TjR
S.aaan pip n nanotas.
tų
užklupo
ant
vietinio
kalėji

jiugu
užmanimu
$208,325,000
kada
toji
žudinsta
likos
patai
gyminaitis
Szimancku
atenei
oželius po negeistinas ruDzūkas priejas prie moteres
Auj-liho! dri nih ......; l
už kalendori. Turi tamista tei
a ir pn lelxdiz
3. Kazirninks žemaitis sama
mo, iszvede isz tenais tris vy jas taja diena pas juos, užtiko pddyta, daug ypatų likos užir ne nejaueze teip milžiniszn*
ir fidieJ: Kišiiu' niha ta
tu
darželius.
kas
žin
ka
pakuždėjo,
tai
szie
sybe, jog tai geriauses kalendo
ir
laiirta
rus ir viena motere,— visus Szimanekiene bėgant po stuba musztais eusiremimuosia terp notas.
kos sumos. 1-z to galima su
Galop, dabar mes ji barėm
Vaitą kj Aii_.........
Ikfcats j
mislio kad jisai skola prasze
ris ant svieto.
Lpxn±i.
......... JI
=■ tajit EwaitEj
4. Buezeris kauniszkis ūsuotas.
murinus— pakardami ant me su ilgu peilu rankoje ir tame Tarkų o Bulgaru.
prast
kaip
dydelis
yra
turtas
skaudžei,
rūstingai barėm ir
SLn;
Lani
........
.....^4!
atiduot. Boba isztarusi orait,
km fwnitshtwj
Del keliu saluninku.— Ne džiu užmiestije. Kunus pako- laike ketino insmeigti peili in
5. Szpitolninks nutukęs,
to. GiiKDEa Vidniirai
tojo žmogaus.
tikriems tania ir
dekretą
padarėm
— kad jis
Musztiue
bažnyczioje.
priėjus
prie
trepu
antralubiu
EnTiNša........... ...... į
‘ eūj upars
vyruezei, jum niekas ne už- reliu perszove szimtais szuveis. krutinia szesziu menesiu kumaknotas.
mus dryso teip suvedžioti, dzu
hh o pešekns. hd
•Vk-ire libs gjd.P.'itfBUy.
suszuko
—
Rože!
L
zbon,
Partugalije.
—
BažXX n’AyT'j
6. Cukerninks jaunas niezto. del uaalmio
Ą
Tūlas czikagietis apmirė draudže panaudot geros paipos Kokis buvo murinu prasižen dykiui.
čirasruiL Pnip
Taigi su tuomi pasirodė, ka reik grybu kotais užbalado
nr ežioj e bzv. Baltramiejaus pa
Miiiciiii kpibdjKiiq
o
ir
kumseziu
ant
iszgujimo
naudotae.
tuojaus
po
suriszimui
mazgo
gimas,
tai
to
telegramai
ne
da■ linki, uttffls
shndeimo.^....„__
Gyminaitis
pagriebė
už
ran

kad
dzūkelis padare savo ge ti.
k lo smarki musztiue terp tya rt Puto
ano FiyvL,,,
moterystes prie altoriaus. Ta neapmalszomo kostumeriaus. nesza.
kos Szimanskienei ir prasidė kineziu kurie klausė pamoks- . 7. Cukerninks žemaitels pa riems draugams szposa.
Mat, visa juokingas vieszna
eui Luke, u po
Koja....-...... ............ į
gainiotas.
sai žmogelis su tokiu silpnu Kožnas saluninkas turi tiek Saugokytes panaszios ap jo galėjimas už peili ir ant ga
ges kompanija tikrai yra geri
Pasirodžiusi
nuo
virsz
lipan

lo;
Kuningas
laike
pamokslo
G^eunis
raia Jį
V tisas na Pspuso..___ 4 Į
budu, neprivalo buvęs pa- tiesos, jog gali duoti laiko ant
lo pasisekė peili atimt.
pridėjo užsipuldinet ant ran Diena buvo asztri, sza’telis ti trepais merga, visus dzūke draugai ir žmones, bet ne negavystes.
to. ok Grippo-------iszejimo neapmalszomo kostu
ir vejalis zubu negailėdamas
- LINIJA.
ožiuotis
suvisai,
nes
kas
su
Plsun ifwwu.____ u
lio draugus iszgasdino; pir- sapnavo kad džukelis juos naErnest, Pa.— Ne senei pri Szimanski palicije rado kar do. už tai, buk tasai atskyrė
1SUIVMMuilu dd Pto—__ į
juom gali atsitikt po pirmam meriaus, o jago in paženklinta buvo in czionais kokis tai ne czemoje užsigerusi kuris sau balny ežia nog rando ir kerszi- spirgino kad nosis net parau miaus buezeris senokas žmo sives ne pas skolininke, bet
s be tol peš-' 'įsi
do, o vejalis ezvilpdame, Ūsus
Holą įlaši!,---------- į
Uuih'.i,
metui pergyvenimui su savo laika ne iszejs tai galit panau pažinstamas
gus nuspjovęs tuojaus prie kas žin kur....
sznipinedamas nieko isz to atsitikimo ne dare. no nubaudimu iez dangaus ir
K-. £_*■!> km Kttk Lrde čtoM.----------i
dot
prispirimo.
Jago
tokis
kos
taukavo.
paeziule,
kada
toji
pradės
nau

Namieje
nesirado
ne
trupinė

Botmis Lou.______ iį
uždariniu bažnyczios.
Senas Kapsas.
duru
eidams suzurzejo tpfiu
terp
žmonių
katras
kur
dirba
Enratwi—....—Ji
dot ant jo galvos skauradas? tumeris spirtųsi iszejt laukan ir kiek turi piningu. Dažino- lio duonos ne anglių o ir vai
Vieeznagistai, karu pasiekė kad tu prasmektai su tokiomis
D kad bažnyczioje tame laiKnįo wyx.s.-------- Ji*.
ir da užkluptu ant saluninko,
kai buvo pusnuogi. Nelaba -kcAadosi daug szalininku re- Nort 9 ulyczia, susibruko grei
Ei-iis:*.
JA
skolomis; teip pat buksvotas Kaip sznekejo penki vyrai
lągu ifta m eąa
tada galima panaudot kums- jas buk ne kokie tai Vitkauc- vyra aresztavojo. Szimanskiepj Viita... Jj. 'ti
'
U^darbei
czion
ne
szlekti,
tai Untano saliunan, Untano saliuninks tik suniurnėjo, ir
api straika.
publikos,
tieje
užprotestavojo
IAS
kas
turi
banke
785
dolerus,
ne nugabeno in ligonbuti, kur
Plffitenę
—1
daugelis turi savo namelius— cziu o ir kitokio innagio— tik
prieszais toki pamokslą szauk- tuojaus suszuko:
O, Jonai avai.
Pioli Ph'jto.’-------- i
gydintojai
nutarė,
buk
motere
paskui
buezen
vėl
per
duris;
nuėjo
pas
jo
motere,
kalbėda

GjinoojhiifjJiAa--i
turteli, nes stokas daugeliems del apsaugojimo saves nog ne
Ar pas tave viskas gerai?
—i
mas buk gali su tais piningais staigai iszejo isz proto nog dami, idant kuningas laike pa — Juzupai Juonai, ar nesu- kazirninks ranka tikt mostele,
mokslo nesikisztu in politikos ezaluot jus puonai?
mokslo,
— mokslo prasto — teisingo užklupimo. Ne kurie
VepttM Taisju>C«- a
bado.
Nugi turi būti gerai norint
Sztenose wi
vėl
prie
duru;
bet
intres
duris
uždirbti trumpam laike tūks
IbHii Yus*... -AfU
reikalus. Žmonis
užklupo
pradinio. Czionais ant tokio tvirtina buk saluninkas ne tu
— Tai ve ugi kuo suszal- uždarytos buvo ant rakto, ne tris dienas dirbu, turiu brolau
;jinšū Kūdoiih
tanti.
Lengvatykei
nusidavė
Motere aficicrlum.
Grt mo
prieszais republikonus ir iez to eim? pajutę kad knabu, pas
mokslo yra puiki proga— vi ri tiesos iszejti isz po užbaręs
gale iszeiti, gaspadine pribė susidejas pora szimteliu, tai
lūthaj
ii sTESm
Portland, Ore.— Leona pasidarė ne maža mueztine.
h yn
apmalszyt musztuku. Tas yra in Pittsburgho banka iszeme
to ata irto-ji;
sokį
laikraszczei
isz
kuriu
tave
Untunai
in
smukom.
Mare
Jewell,
duktė
czionaiti&B.
gus klausia kas pasidarė; bu nesibijau bedarbes. O jagu ir
piningus nes kada apgavikas
Daugelis ypatų likos sužeistos.
daug gali naudot, nes kad ne neteisybe; saluninkas turi vi
nio kupeziaus nusidavė in Ki Paszauktas vaiskas vos apmal- — Pilk po puskvatierkia! ezeris atsake kad einam iszsi- nustos dirbt, tai nusiduosiu in
n o ir tarime taipgi
pareikalavo
piningu
žmonelei
a Sxkbckiu, Kaį®
rangei prie skaitymo ymasi. sas tiesas teip pat kaip ir gasgert vėl sugryezim, isztruke kitas mainas ir ekebsausiu.
neintikejo ir sugrižo namon su nus kada dažinojo apie pasi szino maisztininkus. O kad ge Dzūkas szauke.
a pirkti negu fc.
kėlimą ir tenais inženge in paGaila to brangaus praleisto padoris namo turi tiesa iszmest
Visi
viesznagistai
ir
ilgas
tie žmones nei isz karsztos pir O tu Petrai kaip darysi ar
piningais. Paskui juos pribu sikeleliu kariumeniszka moks- ri krikszczionis mėtėsi ir ant
□ geriem piri
Į laiko. Gaila ir tuju vaikeliu, nereikalinga svecze isz stubos
Untunas trauke, mauke pus- ties, spjaudydami ir keikdami ir skebsausi!
vaisko,
per
tai
priverstinai
tu
vo
ir
nepažinstamae.
Sugnžia
i Lietuvaites.
laine. Tenais pasiliko aficieS, Walunas ka su savo teveleis labai retai o prieszingam laike naudoti ir
rejo visus isz bažnyczios isz- kvatierkias ir kursztas, pasiju skubinos namon, paskui juos
Žinoma ne tinginiausiu ir
Utriaisjai
ter Str.
_ _ _ litlulslu matosi ir girdi nog tėvelio apie kokio ginklo. Tegul tasai bu namon, nutarė paslėpt pinin rium pulke pasikeleliu. Leo guit
to kad musztiniai iez szabalto- ir patsai dzūkelis su cukernin- bado ne baduosiul
na, kurios kiniszka pravarde
gus
ir
užkasė
geležinioje
paina
persarga
visiems
musztuanoy City. Pb
tašyta senovės gadynes,— api Lietu
Mane ir mano szeimyneles
poje prie namo. Kokis buvo yra Sue Yi Yat, užbaigė Port Varginga mergaite isz ne ku žvingia, mazgaunes inkaito kais iszcimpino.
va ir tenaitinius paproezius. kam ir ne yma už daug luosylands universitetą ir yra mo tycziu aplaike skupuo- vieni pradėjo praszyt jau tuba
Unije ne iszmaitys.
Namon
parvaževo
jau
per

juju
nusistebėjimas
kada
ant
Juk ir tai mokslas— o moks bes karezemosia, nes karezema
kinta mergaite.
i U toju!
ko, kiti srako, ir prie progos siskyrė visi prunkezdami ir
laus $30,000,000.
O tu Aluti ka padarysi?
yra
svetingas namas del visu rytojaus rado atkasta žeme o
saliuninks dzūkas neženotae
las
gyvas
yra
dalys
geografi

Lietoviskas KalenDel mane tegul etraikuoje
Budepeezt,
Vengrai.
—
Pa

keikdami
saliuninka
dzūkeli,
piningai
dingo.
Apgavikas
Uždege
savo
motina.
jos. Vargszai tieje sunelei, o jago malszei jiame apsiejsi.
Sreistos Vsdorss
ar ne etraikuoje asz ne paisau.
na Ilona Vardis netikėtai pas sueapaliojo inkaitusius pavi- už invedima in rutu darželi.
Chicago.
—
Baisus
atsitiki

prasiszalino.
!ir]ėlo:?s“'7į;9 da vargingesnes dukreles! Au
liot kiton viesznagen ir tarė:
— A. S. Beloit, Wis. — To
mas likos papildytas per de- tojo milijonierka isz priežas
to neto m įso gsSuėjus visiems in boksvoto Žinote jog iez manes geras
— Vyrai, na jau nabliko
stneldismekiek.^.^^ ga— tiktai augus ant ko isz- daktaro jau nesiranda. Jisai Ar-gi nekvaila mergaite. szimts metu sunu Mrs. Wa ties netikėtino atsitikimo, kuris
saliuninko
saliuna, buvo nu- darbinykas — kaip puo
cuntu, jau pustvatierkiu prisi
Gibbstown. N.Y. — Miss bash. Yra tvirtinama buk vai
DitiBoneupu-L^irbta^ auga? Ant ezmoto meszlo, ant sėdi kalėjime už apgavyste.
užsiba’ge nelaimingai del sku- ragavom, cimpysim namon; szalia ir veik namieje, visi džiaus arklys. — Jagu dyrba,
Rozalije Budroo, 15 metu se kas uždege savo motinos szlenaktines valkatos. O kas do
.0. Doodsne ji dotai žinoma geriau, — dabar
puolaue o buvo gilukiu del
numo mergaite, nenorėdama be o kada jaunesnis brolis pri vargingos mergaites. Ilona dir bet ve kas man dar labai pa dzūkeli saliuninka bare už pri- ir ant manee kas susimyli ir
džiaugsmas, jagu su dreiveruPatronas mulorlu.
rankiu yra— Szatonas viena gavysta jogej toj vietoj buvo st kla birelio užfundina.
ejti m mokslaine apmi-lino bu begiąs norėjo apgint motina,
hleoJorisos tioio ]s gjjpoM ’’7 ku— žalablekiu draugauje.
Gal but jog daugelis isz mu- da, kuris jiaja sulaikytu nog vyresniais paemias pokeri per bo krome pardavėju in ku czion boba skolinga man kele ne skolininke, bet kas žin kas.
— Na kaip tu Gužuti mis
Ba tai anglike, tai misis Grib,
gintai Ago irtamloriu ne žino, ka ir del ko turi atsilankimo in mokslaine; at musze jaunesniam galva, jog ri tankei atsilankydavo jau se tą rubliu, ir jokiu budu nega Visi dzūkeliui davė kareziu lini, api straika! Praleidau ne
Slunk,
Dock,
Stink,
White
nivas
žmogus
vardu
Kronyi
•nio Etrsipsiefia,pil-'
dabar randasi dydeliam pavo
liu iszkrapeztyt, tai praeinant pipiru sznekejoe, kad kas žin viena straika o ne pastipau,
savo patroną danguje? Sztai
ako ir naudingu kiek----- --'''V Green ir t. t. Savo pravarde Szventa Vincenta Feirara, da ėjo kvaila mislis in galva mer juje. Motina teip likos baisei kuris gailėjosi, buk mergaite užeisime visi, mažu isz sarma kur ezpitolninks kūrėsi kam
praleieu ir ezita straika. Man
ginos. Paėmus puse popiere- apdeginta, jog ne poilgam mi
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dintas. Buvo jisai Iszpanu ir ju už daug ne sugailestaut,
sze kacziuke po pirkia. Motymuzike,
kiekviena
nelaisvėje. Daug benorėdamasKa savo vyrus iszvije,
Su didelu puikumu pasikeli prigulėjo prie iszpaniniu szlek idant su drąsą szirdise galėtu
karta grajina 10 min
na bare Jonuką, bet kur tau
utiu. ‘l.Vyriszki arba
— maža netekai.
Ba
sarmata
nog
saves
nuviję
kalininkas, ir tari:
tu. Atsigrįžo in kalininka su me atsiskirt, Su tokia drąsą
J moteriszki storai paklausys! Jis iszsivijo kacziuke
anksoti laikrodėliai. 6.-Stal— Ne, mano Jcanna, ne no prilankumu, nes szaltai pa moterei kaip tu, ne stokas Savo vyrus už daug ganubijem lauka ir leido in ja szaka- Ūkininke užima gaidžio
avi i ran k ai gražioje dežuteje: riu, idant palaiminimas del jus klausė:
6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli;
turi
niekados apsiginimo;
viela.
liu Bet szakalys, spruzdams
szauksztai, 6 maži, 1 peilis svie
pasiliktu suniekintu prie akiu
Brukline vis kvaraba,
stui ir szauksztukas cukrui.
savije
narsa
ir
prigimta
puiisz
rankos,
ivare
vaikui
toki
di
Viena szeimininke vos tik :
— Mano privalumas paliepė
e
Už musu dovana vien norime
sutersztu Judintoju.
O kad ir baudžiu gana,
dele paszina delnan ,kad Jonu gaidžiui pragydus, tuoj pri- ■
R
A
kad pagaraintumeti mum fijma terp justi pažįstamu.
man dasižinotie, ar ponas ne kibia. Priimkie da karta
Cze atsigrįžo in prokuratoui
Atsiusk nn uis ant rankos 50c. markėms, o mes jums
Ne
maezina
nieko,
kas net parpuolė ant žemes.
keldavo mergas darban. Tai prisiusime 40 >kxinccziu tai ako 4 gatunku už $0 ir justi iszrinkta dovana.
turi ka toki iszpažint arba gal karsztas isz szirdies padekasu paklausimu:
Likusius $5.50 užmokėsit gavės tavi ra Kam tavoms nepatiks gali ja nejimti.
vones ir bukie sveika! Ant .Jau. dievaž kantribes netekau
Motyna labai nusigando. At szios norėdamos ilgiau lovoje ENGLISH-ASIATIC
ko sau vėlini.
TOBACCO COJ Dcpt.E. 115 E.7ih.St; New York, N.Y
— Mano pone, ar da del ma
nieko.
bėgės tėvas nusinesze Jonuką padrypsoti, uszmusze gaidi
Ne. mano pone! — atsake kito geresnio svieto, pasimatinias turi ka pasakit?
Kelos bobelkos pasileido,
pirkion ir paguldė lovon.
Bet joms tai neiszejo geran, nes
Ilginai su prilankumu ir szal siva velei kur jau niekados
O paskui tari in vaikinuka:
Dorybe dingo kaip ant ledo,
ne
atsiskirsiva.
Tikėk
in
tai
Baisiai sopėjo Jonukui ran szeimininke nuo to laiko apie
tai
grafas
Gonzales.
Vyrus už nosių vedžioję,
— Pasibovinkie mano sūne
ka, o ypacz kada tėvas trauke pusiaunakt užsilipdavo ant ko
Tasai nevidonas pamatias kaip ir asz tikiu.
Ant sznektu žmonių nedboje.
li su sesukia. — Pats stojo, pa
— O mano brangiauses! Sztai, kokis medis tokis kilis, giliai ilindusi paszina. Nuo to pecziu ir, užgiedojus: “kukugrafiene
paklausė:
sodino dukriuke ant lovos; vai
asz tikiu, — atšaki motere.
— Ar tai pono pati ?
Tėvas kvailas ir sūnūs kvailis, laiko Jonukas daugiau nebe rieku!” — keldavo darban
kiukas prisiartino prie sesukes
Visuomenes, Kultūros, Politikos, Literatūros,
kankino gyvulėliu.
mergas.
Norėjo da kalbėt, nes jau
Kalininkoe nieko ne atsake;
Nes jagu motina netikus,
Populiariškai Moksliškas LAIKRAŠTIS
ir žadino kaip mokėjo.
atsake už jin inspektoris.
ne stengi ne žodžio prakalbėt, Ir dukrele niekszas atlikus. Du laimingu jaunikalEina du sykiu sąvaitej: Utarninke ir Petnyčioj.
Kalininkas grižo pas pacze
Ne ilgai mamut toki bizni
— O gal poni turi kokius tiktai prisispaudi jiam prie
Laikraštis “LAISVE” didelio formato, talpina raštus geriausiu raš
cziu.
paemi jaje per puse ir kalbėjo
tininkę ir visuomet pilnas naujausią ir tikriausię žirny. “LAISVES”
Į
varysi,
velijimus? — prakalbėjo in krutinės ir gal paskutini karta
prenumerata
Suvienytose Valst. metams 2 dol., pusmečiui 1 dol. Užapemias:
Viena karta viename kaime
Ateis pabaiga pamatysi,
rubežiuose—metams 3 dol., pusmečiui §1.50.
jaje
nuolankei jeneralnas pasibuczevo. Teip stovėjo ilgai
Smulkmenos.
gyveno
du
jaunikaicziu,
tarpi
— Dėkui tau Joanna, jog
Ant pažiūrėjimo siunčiam vieną numerį DVKA.I!
Dydeli vargą vargsi,
prokuratoris.
toji nelaiminga pora. Juk tai
Užsirašant laikraštį arba turint kokius nors reikalus adresuokite taip:
kuriu niekados nebuvo nei ma
mano paskutinio praszimo isz
Szuni
apsikabinus
staugsi.
Tada pati kalininko pasike buvo paskutinis atsisveikini
* Praeita meta Anglijoja
žiausio vaido, o juo labiau
klausei. Sunkei turi kenst del
Kas bus isz juso dukrelių,
Broadway
le su guodone ir tarė:
buvo 655 uniju amatiszku su
mas.
Motere
paskui
isz
jiojo
pesztyniu.
manias.
Jau stovi ant prapulties kelo,
— Teip mano Jpone, idant glėbio iszsisuko, paskui da
1,604.812
sunariu
ir
su
kapito
Karta vienas jaunikaitis sa
— Tavo paskutinis prasziMamule szlektai daro,
ponas būtumei malonus prisi kaita lupomis
lu 5,016,408 svaru.
dalipstejo
Ir dukreles bloga gyvenimą ko antram.
mas, mano Karolau, susilaiki
klausitie tam, ka asz ka tik, jiojo veidą ir pasznabždejo
* Gazietos iszeinantes Suv.
varo!
—
Ko
tie
žmones
taip
pesza
su mano noru ir dadavi man
kaip ponas ineitinejei pradėjau pamaželi , vos girdėtu balsu:
Ne vienos dukrele apsiseile si? Na-gi ir mudu pabandyki Steituosia sureikalauja kas
drąsos. Turėjau da karta tave
kalbėt mano virui. Ir atsisu
— Karolau! tu turi būtie
ma nors susivaidinti, pažiure- metas apie 100 milijonu svaru
pamatit, da karta tau padėka
jus,
givu.
popieros, ant vertes 29, 197
vot, už tavo meile, už isztiku- kus velei in vira kalbėjo:
siva,
ar jau teip smagu?
Karczemoje pasigėrus,
— Asz, brangus Karolau,
ma, usz tavo puikia jausla del
Jis sudrėbėjo cielas.
Suvarginta, suteriota,
— Asz visai nežinau, isz ko 000.
galėsiu su augszcziausiu didže
manias.
— Turi būtie givu, kalbu
Ne turi kaip reikia protą;
gali prasidėti vaidai, ar peszty
* Moskvoja ira ligonbutis,
— O mano Dieve, Joanna! vimu priesz ciela svietą paša tau.
Prie kožno kimba kad užfun- nes! — atšaki antrasis.
kureme gali patilpti 6.000 Ii
asz tau turu padekavot — pa- kitie: “Mano pats paszvente
dytu,
— Ar gi tai galima?
— Na, szia! asz pastatysiu goniu. Ira tai didžiausias ligon
dekavot už laimingiauses va givaste usz Tevine, buvo tie
Prasza kad gurno ar kendžiu savo laikrodėli tarp mudviejų būtis ant svieto.
— Turėk vilti.
landas givenime, tokes su ta sum 'patriotu laike didžiausio
ir sakysiu: “tas laikrodis ma
nupirktu.
Velei sudrėbėjo. Jis jau bu
no!” o tu sakyk: “jis ne tavo,
vim pergivenau — už tavo di nusižeminimo Iszpanijos, tada vo senei su givaste atsisveiki
Sarmatos jokios ne turi,
deli pasiszventinima del ma kada sūnūs , locnos Tevines nias ir ant visko pasiszventias. Krip kokia pusgalve iszžiuri, bet mano!’ Isz to ir pasidarys
vaidas, o isz vaido ir pesztynias; — ir vienatiniu mano no teip toli buvo nusižeminę, jog Szitas buvo paskutinis atsis
Tpfu, po szimts žaibu,
ru, kokis man ant szirdies gu spaudėsi in tarniste didžiau- veikinimas ir skaudžiauses, da Ant teip vadinamu mergų! nes.
Gerai, abudu susikalbėjo,
lėjo, buvo: paskutini karta su siem savo nevidonam ir sunki bar tik smertis stovėjo priesz
pastate tarp saves laikrodėli,
tavim atsisveikint, palaimint tojam: del ko? del to idant jin. O cze velei ketino būtie Ar žinote Mahanojaus mote ir vienas sako:
W.TRASKAUCKAS
rinkes, jog tai ne gražu,
da vaikelus ant erszkeczeis isz iszpanine dvase, luosibe ir givu?!
Pirmutinis Lietuviazkas
— Tas laikrodis mano!
Ir
ne
tinka
moterei
su
visu;
kloto kelo givenime, o paskui meile del eklipo persekiot
GRABORIUS
— Turekie vilti, — kalbėjo
—
Ne
tavo,
bet
mano
tas
Po vyru skryneles vartyti,
numirtie su drąsą ir pakajum. kaipo didžiausei prasikaltusius in jin isztikema milema pati.
laikrodis! — atkirto antrasis.
Ir bile daigta prisisavyti;
Mislinu, jog man dievas pri■ prasikaltusius ir tai baust
— Ne, ne tavo tas laikrodis, Laidoja Kunufl Nubirusiu. Panamd' Tosios viltes tikrai ne butu
Payma ta, kas patinka,
duos drąsą paskutinėje valan kaipo , prasižengelus Tevinei!
ir Vežimu del Pasivažinėji m
jiam in szirdi pilus, jagn pati O ir piningus jagu užtinka, bet mano! — atrėžė pirmasis. Rygiuua Krausto
Daigius ii L L
— Ir mėtėsi ant krutinės savo
doje.
—
Jeigu
jis
tavo,
tai
tu
ji
Viską
atlieka
ka nogeriaime ir puikiausi
neturėtu josos.
Kad to daugiau ne butu,
3u virst minėtais reikalais kreipkitės pa
— O dabar da vienas pra- virui. Jeneralnas prokurato
atsiimk!
—
atsake
su
nusiže

jin o bunite visame užganėdintais.
— Tai tu turi vilti, Joan Ir in mano ausi ne daejtu,
minimu antrasis.
szimas pas tave, mano Joanna, rius pabalo kaip drobe ir ne
520 W. Centre St. Mahanoy Cit j
Ba dievaž teip pataisysiu,
na
?
—
klausi
da.
Taip tuodu jaunikaicziai ir
nes to iszkalbet ne privalau. galėjo žodžio ieztart Usz šarma
Vardus
visu
apgarsysiu.
— Turu jaje. Szianakt
nestenge susivaidinti, o dar la
— Pasakikie, mano Karo tintas cielas, ba da sarmata
ateisu
pas
tave
kaip
rodos
No. 6.
biau — negalėjo susipeszti.
jame ne buvo ižgesus iszejo
lau!
Viena Kenoszes mergaite,
apie deszimta adina. Bukie
Dieve
duok,
kad
tarp
musu
Nusipirkite sau keletu
■— Ne, ne! Juk tu esi drūta isz kalėjimo. Kalininkas pas
Proto ne tekus avaite,
jaunimo visada žydėtu tokia
Buteliu
, pasirengiąs ant vieko. Lig
kui prisiartino prie lovos, ant
Sporto isz Czikagos užsinorėjo meile.
ir narsi motere.
’ laimingui regėjimui!
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Už jojo iszejo.
— Teip, mano Karolau; at kurios gulėjo vaikai ir stojo
Geriausia Arielka Visam
Da
norėjo
ka
toki
paklaust
Kns
daug
nori
—
maža
ne

Po laikui dažinojo, jog buvo
Mieste. Tik $1 už Buteli.
menu ka nori pasakitie: Asz szale jiuju Pati sėdo szale
Teipgi ežia gausite ir visokiu
— nes ijje tai atmini, — ir
tenka.
pacziuotas,
in czion ne pribuvau, idant isz jiojo. Dukriuke paėmė ant
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
jau
ne
norėjo
klaust,
o
paautri
priesz laika, duokite savo
Berže
tupėjo
jaunas
varnas
Per
nieką
buvo
paguodotas,
lietinet skundus gailesczio ir ranku, spaude prie saves ir
orderi o bus jums pristatyt/
nūs žodi: “lig regėjimui” —
ir
kasžin
apie
ka
giliai
maste,
j
lezrunijo,
paemias
700
szimbucevo
kalbėdamas
saldžei:
rugotie ant neteisingistes; nore
iszejo su vaikais isz perskiros
Varnui bemąstant, atlėkė ere-|
tus,
Naujas Muzejus mieste Toledo, Ohio. Kasztavo
jau tave sudrutint ir da duot — Tegul tau Dievas laimi nelaimingo viro.
lis,
iszsirinko
mažiausia
ėriuką
j
Nog
merginos
sunkei
uždirbsuvirszum puse milijono doleriu.
aarsa, jagu tu to reikalautum. na visados ir buna su tavim
<U8.
408 West Mitiinoy Ava.
ir nulėkė sau.
^Tolinus bus.)
TTos tu to ne reikalauji kad ant visados! — Tas tai buvo
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ykiu sąvaitėj: l’tarninke ir Pėtnjį
AlSVt” didelio formato, talpina rašto
lomet pilnas naujausių ir tikriausių žinią. 'Ulini
Suvienytos Vaisi metams 2 doL. p-jsmr&ii'.i. 5
ietims 3 dol, pusmefiui-fl.50.
MŽiūrėjimo siunčiam šieną numerį DYKAI!
.kraitį arba turint kokius nors reikalus adresai X

CVČ”
IDYL.

242 West Broadway

SO. BOSTON,MAS

■

užėjus mieste

■nriZUB Pu$e

— Kalbi vis apie Poną Die
va. Duok man pakaju; ne ei
siu gult ne noriu miego. Paczei teipos-gi miegot nesinorė
APISAKA APIE
jo, ba pergazdino ija neramu
MOTINA DIEVO
mas vyro; gulėdama mate,
GRAMNYCZIOS. kaip jos vyras iszeitinejo ir
vėl sugrižinejo kas kartas la
(Pripuola 2 February.).
biau ižbalusiu veidu ir eusijudino. Pasikėlė ant galo motere
isz lovos ir iszejo paskui vyra;
Ant kalnele kuris radosi ne nes atsistojus ant slenkszczio
toli vieno bažnit-kaimio matit tarp duriu nusistebėjo: labai
da ir szendien gulintis akmuo baisei persistatė jos akim.
Tamsumoje nakties daugu
30 pėdu ilgio, 6 pėdu ploczio,
dvieju pėdu augszezio. Given- mas mažu gaivalu su ugnineis
tojei tos aplinkines vadino ta veidais, su katinineis nagais
ir visztinem kojom krutėjo ant
akmeni velniszku.
degėsiu
kluono ir su neiszpasa
Ant to daigto priesz kelis
metus radosi ūke ūkininko An kita sila state nauja kluoną.
Vyras tame laike inejo in
tano, galingo gana žmogaus.
grineze.
Viena meta uradzojus bu
— Ka tai ženklina. Anta
vo gana puikus, jevai ir szie
nai,
— paklausė motere drebė
nas jau buvo nukirsta ir keti
dama,
— prakeikiu tave ant
no but in trumpa laika euvesz
ta in ruiminga kluoną, Laikas Kristuso, atsakik man.
Kada
motere suminėjo
bego, o pagal žmonių kalba
Kristusa,
Antanas
atsake su
ketino nupult už poros dienu
Bryanas su McGuffey.
smarkus lietus teip, jog užseme verksmu:
—
Tai
yra,
mano
brangi
Du
ženkli
vi
politikieriai: William Jennings Bryan kuris
visas pievas.
Franciszka,
ižgelbejimas
mus
jau
tiek
kartu
buvo
kandidatu ant prezidento ant demokiaViena diena, ne žinoma isz
kokios priežasties sudege An ant szio svieto, nes pražuvimas tiszko tikėto ir visada buvo sumusztas; antras pulkauninkas
James McClurg Guffey kongresmenas isz Pennsylvanijos, ge
tano kluonas drauge su visu amžinas ant ano svieto.
Ir viską apsakė paezei.
ras draugas Bryano.
turtu, o nelaimingas ūkininkas
Franciszka buvo motere do
ne turėdamas kur sudėt uradzojaus paliko ant lauko kur ra ir dievobaiminga; ir atsimi ra, ne sukalbėjo ne poterio nu sniegą in visas szales. Ant
likos apsiamtu per vandeni. nė ta ka priesz ugni buvo už- ėjo in ta pati daigta, kur pa kart kas tokie pabarszkino in
Buv'o labai nuludes, nes būda mirszus; sugrižo in grineze, sitiko su Belzebubu. Lauke il duris, o už duriu atsiliepe grau
mas toj nelaimei nesimeldė m puolė ant kėlu ir karsztai pra gai ir buvo perimtas szalczio dus balsas:
— Geri žmones, atidankite
Dieva, tiktai prasze žmonių, dėjo melstis priesz abroza net igi kaulu, o da nesusitiko
duris
vargingam pakelevingui!
Szvencziausios
Panos.
su
neprieteliu.
Vietoja
idant
idant jiam duotu rodą. Pava
— Ne atidarik—- paszauke
Kada pabaigė melstis, rodė padekavot Dievui, jog atstoja
kare pluedamas iszejo isz na
mu ir norėjo nusiduot pas bro si jeb j°g Marije juokėsi, o no jo pikta dvase, atsiminė Antanas, kuris sudrėbėjo, gir
Ii savo kuris gyveno už dvieju velnes ant ijos pėdu raitėsi -ne sau užkeikimą koki, apie kuri dėdamas ta baisa.
— Del ko ne? Juk teip bai
iszpasakitai. Priesz abroza buvo skaitės senose papiktimilu.
Ejdamas kėlu, pamate priesz Marijos radosi teipos-gi stora naneziose kningose, ka pas sa sus oras lauke!
Antanas užsimislino, ne bu
save staigai žmogų dideli ap- gramnieze paszventita dienoje ve turėjo užslėpęs; sugrižo na
Szvencziausios mo o perskaitė kningas pilnas vo tai jiojo papratimu, idant
eisiaubusi su rausvu plosz- Apezistijimo
czium, su sztilietu prie szono Marijos Panos, kuri būdavo visokiu velniszku pamokini varguolus no savo duriu nuir skribeleje turėjo inkiszta uszsidega laike svarbu szven- mu ir sekdamas tais pamoki varinet, o kad Franciszka jau
cziu arba valandoje smerties. nimais, paėmė juoda viszta, ne turėjo gazo lamputeje ant
raudona plunksna.
Franciszka dasiprato pamoki kuri da ne dėjo, nuvejo velei priėmimo pakelevingo, tai nu
— In kur trauki, kūmai ?
— Kam tau reike žinot apie nimą Marijos, paėmė grarani- ant kelio ir pusiau— nakti ėjo priesz abroza Motinos Die
tai?—atsake ūkininkas ne žiu cze, uždege ija su ilgu knatu aprėžė rata su szakele ciprtsa- vo ir užžiebs ant valandėlėsredamas ant jio, ba buvo la lininiu sierka aplietu (ba da va, o pats stojo in viduri ir gramnieze, kuri priesz abroza
bai užeimielinias ir ėjo toliu sa tame laike zapalku nesirado) sumurmėjo kokius nesuprasti radosi. Ant galo pasirodė ant
ir iszejo isz griuczios. Kada nu nus žodžius kurios buvo radęs slenkszczio žmogus insirenges
vo kėlu.
in vilnoni abita padabinta vi— Tau reike atsakit ant sidave ant to daigto kur viszti kningoje.
Tuojaus ugnis iszsimusze sokeis žibuezeis, su skribele
mano klausimo, idant asz žino nis tvartas radosi; toje valan
doje gaidie, kuris po vakarik- isz žemes ir Belzebubas stojo dideleis brileis ant galvos ir
tau in kur eini.
szczei edenai ne užmigo, pamis priesz Antana; nes Antanas su turėjo rankoje ilga lazda.
— Del ko?
— Asz tiktai vienas tave lino sau, jog tai ausztrinuke vis ne nusigando.
— Ka nori no manes?
galu ižgelbet iez tos nelaimes. teip szviecze ir pilna gerkle už
— Noriu pakalbėt su ta
Ant tu žodžiu ūkininkas pa giedojo ku-ku-ri-ku!
Tam
giedalui
atsiliepe vim.
kele akis in nepažinstama, ku
— O! turiu tave! priverrie jin labai sujudino, ba An szvilpimae laukinis visu tu ma
tanas labai tikėjo in burtus, o žu sutvėrimu; paszventita ži cziau tave vienok prie to, idant
ipatingai dabar kada buvo to- binte ižszauke giedala gaidžio, mane sujeszkotum.
kuris pergalėjo Belzebubą.
— Teisibe.
kem blogam padėjime.
No laiko kaip giedalas gai — Mislini, jog duosuosi in
Nepažinstamas atmine suvis
mieli Antano; Antanas noreda džio pakele gailesti szirdije Sz. laukus iszsivest tokem muži
mae jin geriau pažint, temin- Petro kuris ketino but nomies kui, kaip tu?
— Tai ne asz; tai mano pa
gai žiurėjo in jio veidą ir pa ninku Bažniczios, szetonas ku
mate, jog akis jio suvis ne tu rie ne mato ausztrinukes, bai ti (no laiko Adomo prigavinga
(Toliaus bus.)
reje baltimo; tiktai dvi lelu- gė savo darba pekliszka tam ta priežastis visada būdavo at
kes juodavo. Ant to ženklo sumoje nakties, nes baisa gai minama.)
— Gana jau to! ka nori?
pažino jama Antanas Belzebu džio ižgirdes viską pameta.
Tame laike vienok ezetonas
— Noriu idant man ne bū
ba, nes ne padare ant eaves
perszkadoi pabaigime
ženklą Križiaus Sz. tiktai pa norėjo ta darba pabaigt ir pra tum
dėjo rėkt kiek tik turėjo paje kluono pradete per tave statit
klausė tos piktos dvasios:
— Galėsi tai pabaigkt, nes
— Kokiu spasabu mane iž- gu:—dane laikas! Nes vėl
niukai perversdami ožiukus pagal mano viena prisakima.
gelbesi ?
vienas per kita ka greieziause
— Pagal koki tavo prisa
— Pastatisiu tau kluoną.
Ant uliczlos.
— Isztikro! ar ir su V13- pradėjo begkt, palikdami be kima?
— O! sveikinu poną dak
veik pabaigta kluona— Jog man atiduosi kūdi
kuom kas jame radosi?
tarai
Buvo jau daug paetatita; ki, kuris tau užgims.
— Sikiu su viskuom.
— Perpraszau, nes.... po
— Dusze kūdikio savo, ne
— Nes kaip ilgai usztruk- czitai jau buvo gatavi, lotos
no ne pažinstu....
jau gulėjo, o skersinis balkis niekados! Savo dusze tau ati
— Kaip tai, juk mania po
— Da szenakt ta padarieiu. 30 pėdu ilgio, apreiszke augsz duosiu, jagu nori!
nas
priesz meta gidei.
— Tavo! tavo dusze man
Visokios mieles ateitinejo ti stogo. Belzebubas persigan
—
Ar isztikro! tai didelis
dės
mete
ta
balki
ant
lauko
ir
suvis
bus
lengva
gautie.
Duk

jiam in galva; ka daugiau mis
ters tavo reikalauju; ant galo divas, jog da ponas esi givas.
lino tai labiau jaute, jog jin ka greieziause pabėgo.
Kaime buvo girdėtas riks ije nieko tame ne pražudis,
apiponavojo koke sila tajemni
Jauna poni.
ežios; ir reikėjo jiam sumažint mas baisus o ant rytojaus anks pasiliks kuningaiksztiene.
Nusidavi in bjura, adresu
Antanas ilgai mislino apie
ti pamato ant lauko ilga vėl
mieles.
‘— Tinku ant to!— atsake niszka akmeni, ant kurio ma tai. Ne, ne galu jiam duot loc jauna poni ir užklausi:
tit buvo tris ženklai no tripir na savo kūdiki;— paszauke su
— Asz noretau gaut momant galo.
sujudinęs Antanas,— nes kas ka nes kad butu ne viriuota
— O! tai tokem karte, kū szte letenos Belzebubo.
su juom stosis, jagu pasiliks ir da ka, mano pone, kad bu
mai pasiraszik cze.
ubagu. Asz, turtingiausee ūki tu doraus givenimo ir ne pa
— Ka ženklina tas pasiraszimae?— paklausė Antanas,
ninkas visam kaime, turetau leistuvi.
Antanas ka greieziause 8U pasilikt ubagu, o mano kūdi
kada pamate kningas kureis
jiam Balzebubae padavinėjo. veže jevus, nes suvis ne pade- kis potam turėtu sarmatintis
Mitras valkas.
— Ženklina tai, jog dusze kavojo Dievui už tai.
žmonėm pasirodit! Ne, tai ne
Motina siaka pasaka savo
tavo ir kūnas bus mano usz
Mėgino paskui pate dabaigt galimas daigtas!
šuneliu:
penkesdeszimts metu, nes sku kluoną, nes ant tuszczio. Lo
Antanas isztrauke rankas ir
bink, ba jagu gaidis užgiedos,
— Matai, Taduk, ar graži
tas kureis diena uždėdavo, nak prisiege velniui, jog tinka ant
tavo kluonas bus ne pastatipasakėlė ka tav perskaicsiiau ?
cze
nupuolinejo,
o
czitus
nutas.
jio noru.
mat vilkas papjovi verszeli,
— Penkesdeezimts metu,— plesztue per beganezius velniu
— Eik, pabaigk kluoną;— ba buvo ne tikias.
pamielina Antanas,— tai labai kue ne galėjo pataisit. Tuom tarė po tam velnes,— o už tri
— Graži pasakei,. Nes jailgai turiu in vales laiko.... laik pranaezavimas žmonių iez jų menesiu atsimink ant savo
gu verszelis butu geras, tai
prisiegos!
nu
atpilde,
ir
smarkus
lietus
ir laezu kraujo pasirasze.
In tris menesius velau, viena mes butume papjovia ir su
Pikta dvase tuojaus iezniko. puolė.
Jevai suversti in kluoną tik rudenini vakara, Antanas szil- valgė- Na ar ne teip ?....
rai supus, o Antanas bus da desi priesz ugni degante ant
Ūkininkas apsigrižo ir pare
Nelaime del vagio.
labiau
susirupinee, žmonis su kamino. Franciszka stovėjo
jo namon.
— Žiūrėk, žiūrėk Ragolaiti
Pati padavė jiam vakariene. vis no jio ateiezalde, kada pa prie vigee mergiukes ir dai
— Ne esmių alkanas,— su mate, jog kluonas jio stojosi navo linksmas daineles, o mer kaip vagis selina in tavo na
in viena nakti per koke tai giuke sapnuodama apie anio- rna o tu szaipaisi.
niurnėjo Antanas.
lus szipsojosi. Mariute, (toki
-— Szaipausiu, ba mano
— Atsilsėk truputi, Anta velniezka pagialba.
Lietus pile kaip isz viedro; varda mergiuke apturėjo per mislis, • jog tai asz teip vėlai
nai; pasikalbėsim rito abudu
Ponai Dievas susimilei ant susirupines Antanas nieko ne krikszta szventa,) miegojo sal- sugrįžtu isz karezemos, tai
sake savo paezei, viena vaka- džei, o lauke vėjelis nesziojo jiam gera pirti užkurs.
mus.

KUR BUNA B. RAGAŽINSKAS

ĮJN50N RATIONAL gANK,

Aleksas Dobrila kokiu 23 metu senu
mo, praeita Petnyozia paėmė nog
manes 80 dol. ir iszvažiavo gal in
New Yorka ar Ansonia. Neszioja
drežuota tamsu overkoti., ilgas puse
pilkas ir drižas biski pilkas, neszioje
kepuraite. Turi maža moteriszka zie-

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STO K $125,000.

SURPLUS IB PROFITS $300,000.

Sot. VJil. Rudu tari nuia Banko oudota piningo.

Sziomis dienomii muso tautietis
B Bagažinskas pargabeno visokiu
garimu, Amerikoniszku ir Importitu.
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St
Malianoy City.

Mokome antra procentą ant andetn piningoProcentą pridedant prie tavo pininga pirma
diena Sausio ir Liepos meneauose, nepaisant
ar atneszi parodini knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą aa
musu- Banks, nepaisant ar mažas ar dydelis.
S ryta lyr 3 paplet.
...Subatomia...

Harrhon Bali, Prerldentaa.
FJ.Noonao, Vice-PrrzidooUa
W. II. Kohler Kasijeriua.

NAUJAS GYVENIMAS!

Lietuviszka Agentūra
Į
goreli. Paeina isz Suvalkų gub. Vii
kaviszkio pav. Gižiu gmino, Bardaucku kaimo. Suvirszum metas kaip
amerike. Jaigu kas jin matis ar suims
tegul duoda žinia ant adreso o aplaikys nagrada.
(g oą)
Antanas Senkus
129 W. Pine St. Mahanoy City, Pa.

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

Viktoras Lapinskas
Mano draugai Karalus Poszkus
Jonas Brūzgas ir Jonas Palaviozei
visi paeina isz Vilniaus gub., Traku
pav, praszau atsiszaukt ant adrebo:
(oi o;)
P. Puodis
2855 Winton st,
Philadelphia Pa.

Mano szvogerei Jokūbas Mickus
paeina isz Suvalkų gub. Starapoles
pav. pirmiau gyveno apie Cumbola,
Jonas
Walukewicz paeina
isz
Suvalkų gub., Mariampoles pav.,
pirmiau gyveno Anglijoi ir apsiženijes atvaževo in Worcester, Mass,
praszau atsiszaukt ant adreso; (g g?)
L. Petravicz
Box d
Dawson, Ill.

Petras ir Jonas Prausauskai girdė
jau kad pribuvo isz Anglijos in Amu
rika prašiau atsiszaukt ant adreio:
(g o,)
Jno. Slavinokas
502—23rd st,
Detroit Mieh.
Mano brolis Antanas Austinas
paeina isz Kauno gub, Raseinių pav.
Tauragės volos., 20 m. kaip amerike
pirmiau gyveno Chicago,, o dabar ne
žinau kur jis pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso;
(8 °»)
V, Austiniute
126 Manton st.
Philadelphia Pa.

Mano draugas Juozas Jakulaitis
20 m. kaip amerike pirma gyveno
Luzerne, Pa. o dabar nežinau kur,
paeina iaz Suvalkų gub., Kertuvalkiu para. Svietlucziu kaimo praszau
atsiszaukt ant adreso;
Jos. Rimkus
245 S. Beach st,
Mt, Carmel Pa.

Mano brolis Jonas Rudis 18 m.
adgal gyveno apie New Yorka, paei
na isz Suvalkų gub. Krasnavos pav,
Sejnu par, praszau atsiszaukt ant
adreso;
Box 297

Jos. Malinoski
Coal Centre Pa.

Zuzanna ir Franiute gedminutes
paeina iaz Kauno gub. pirmiaus gy
veno Pittsburge turiu svarbu reikalą
jios pats ar kas kitas praszau atsi1
szaukt ant adreso;
Ella Skarulis
415 Davenport ava.
New Haven Conn,

Jonas Geibis paeina isz Suvalkų
gub., Starapoles pav., praszau duot
žine ant adreso;
Jos. Geibis
Box 8
Gresham Ohio.

—-A

TŪKSTANTIS
NAKTŲ IR VIENA
PREKE $1.
Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.

------------------- -- ----------------------------------

^Gramatika Angliszkos kalbos be

§1.00.

mokintojo (apdaryta)

! Vaiku Draugas arba kaip mokintis

^skaityti ir aszyti be moki. 15o.
Naujas Budas mokintisraszyti be
mokintojo
lOo.
Aritmetika iszmokinimui rokundu
su paveikslais (apdaryta) 85o.

-J

Introligatorne. APD1BBTUVE KNYGŲ.

Aysltlirba oenos maldakn ygeo, isterine
natos ir laikraszczel, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagia,
Draugas,
Tėvynė Ir Lt.
Prlaiunadami knygas apmokekyte paeito ai
ekspreso kaaztua
Adresas:

Lithuanian Bindery,
Bld W. Spruce. Mahutoy City,

P

H. HARSKOVIČE. 1723 Hancock St., Philadelphia, Pa, Labai sirgęs sunkia vyriška
liga. N uodugnlal išgydytas, širdingai dėkavoja Kllnlkul už gerą sveikatą ir naują gyvenimą—
tikrus naujus metus.
z
x
z
x
Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARE OČIPĖNE, Iš Conemaught, pa. kuri sirgusio metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja sara
sveikata ir dėkavoja Philadelpbios M. Kllnlkul. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras ilgydl

KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori be peilio lr operacijos. PHILADELPH1OS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų
llekarstų, Išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių llekarstų negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.
JEIGU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini
mus, reikalingas Ilekarstas irant vietos išslgydysl. Apturėslt tikrą sveikatai pagelbą nuo visokių
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, telpužslsenėjusių, kaip lr nuo tų, ką kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai. Beklaidžiojant,
šiuem adresu rašyt:
*

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.
VALANDOS kasdien nuo 10 Iki 4 po plot. Nedėlloms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 Iki 8 Utarnikais ir Pėtnyčiomls.
Philad. Med. Klinikai tikrai salima tikėt, Padčkavonės Ištirtos, telslngosl

Pinigus siuskit per Money-Order.

1

P. Mikolainis

Box G2.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
’ > kuris randasi popriežiura Valstijos Ponnsylvanios lr
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo lr
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalia
' svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
kancelarije po vadovyste Karoliaus VaiasziausNotariusxo oi
tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos KomuIIs.

New York, N. Y.

A. J. Keydoszius
-AGENTAS202 Troy St.

Dayton, 0.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. I2-1I1.& Carson St., S.S.Pittsburg,P
Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greioziausiu Laivu in visas dalis
svieto. Norintieji kelaut in South
Amerika ar in Australija tai tikietus
galite pas mane pirkti. In Lietuva
Laivakorte pas mane yra labai pigios.
Mano agentūra yra po kaucija 10
tukstanoziu doleriu, Ohijos Steito.
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte
in gromata 2o. marke ant atsakymo.

Naujausi apraszimal
Dykai.
Kaip galima apsaugoti oda no
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
visokias odines ligas, plauku puolimą
ir užsiauginima nežuli papuczkus.
pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
Prisiusime visai dykai paraszyta per
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton
N. Y. Vėliname del norinoziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti
■‘Dr. Brundzas Ointment” No 24351
naujausias iszradimas del užlaikimo
plauku gvarantuota gyduole. Preke
yra 2Oo 50o ir $1 ir užteks ant ilgo
laiko ir didesne verte už doleri negu
nekuriams apgavejams daktarams inmokate po keletą desetku doleriu už
neiszgydima. Naudokytes greitai isz
szitos progos. Raszykite tuoj aus ant
adreso:
J. M. Brundza and Co.
106 Sta. W.
Brooklyn, N. Y.

AGENCIJA P. V. OBLECUNAS&CO

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway
h>ew York, N. Y

Kampas Reade Ullcze
Telefonas.* Worth 2822,

Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai likta greit,
atlikti tegul atsiszauki

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija nudėta in
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei.
(rediszka kasė.
Pinigus visu krasztu iszmainome pegal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Krajaus už pigiause preke,
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,
— : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
(Jžpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

“Lietuviszkas
Dainorius”
SUSIDEDANTIS ISZ

390
Visokiu Dainų
368Puslapiu; 6x9 col. Dydumo.

PREKE $1.
Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.
=.; Adresą vokite :=»

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

Dabar Laikas Mokintis

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.

W. D. BoczkowskLCo.
Mahanoy City, Pa.

|| Namine Mokykla

\R MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI

ARABISZKOS ISTORIJOS
Perdėjo Lietuviukai
D. T. BOCZKAUSKAS.

■

601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City, Pa.

TIKRI NAUJI METAI
Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip
paliuosuoja nuo visokių vargiuimų ir numeta nuo savęa Ilgai,
yvalrlų skaudėjimų na?tę.
Philadelphlos M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su
tikrais naujais metais, suteikiant naują gyvenimą ir
džiaugsmą, išgydnnt sergančius-nesveikus, sugrąžinant
gerą Hvelkntątą. tą brangiausią žmogaus turtą. Iš dau
gelio štai patys žmonės kalba:
GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau
gavimo Jusų llekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip
apturėjęs Jųsų Myllstos Ilekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike Išgijau Ir visi skaudėjimai
bei romatlzmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas lr tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams
reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rėdysiu kreiptis prie Jus.
Su guodono A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.

Geriausius rankvedžius ir žodynus galit
auti, iš kurių pats per save lengvu ir p
iu budu gali išsimokinti angliškai kalbėt,
ik nereik tingėti.
1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS
Sutaisė J. liaukis, trečia pataisyta laida, ns
'4, kaina ................................................. 25i
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS
Pagal Ollendorf’a, Harvey, M? well ir k
;us, sutaisė J. Laukis, pusi. 30/ kaina $1.2
Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.5
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuvUkoj
ir angliškoje kalbose. Sutaisė J. Laukis. Šiie knygoje yra daugybė laiškų visokiuose re
caluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pus
293. kaina .............................................. 7 Si
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.0
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviška
ingliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų. Teip
įpio 18,000 žodžių, parankus nešiotis kiši
uuje. Pusi. ĮSI, grąžuose audinio apdaru,
e. kaina ................................................. 65.
Tas pats skuros apdaruose ................. 95i
5. ŽODYNAS lietuviškai angliškos ir aniškai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, d:
is 1 turi pusi. 439, dalis H turi pusi. 835
.ykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryti
<aina ..................................................... $6.0
Užsisakant virš minėtas knygas, kartu re
ke ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntin
aš apmokėsiu. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS
312-814 33rdSt. CHICAGO. ILl

A-B-Cela
-ARBA PRADŽIA------

Skaitymo ir Raszymo
DEL VAIKU.

25c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa

GYDYTOJAS

Dr. Ignotas Stankus M. D.
pabaigęs dakiariškj moks!} universitete valstijos Indiana.
|r baigęs kvotimus aukščiausioje ir jau paskutinėje dakia*
tiškoj mokykloj New York PosbGraduate MEDICAL
SCHOOL <& HOSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir darvme operacijų; pa
baigęs ta mokslą Jgaun varda aukšto, didžio daktaro. Dr.
IQ. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indianapolu. Ind . kur turėjo didelg praktikę gydyme Įvairių
ligų atlikdamas savo užduot kuo geriauseiIr užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gl pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. Ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesęHmškus
daktarus. Įrengė savo locnj naminį ligonbutį ir:

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skabei kreipkis pas manę ypatiškai arba
laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino liga neišgydoma, neabejok,
nes aš turėdamas didesnę praktikę ir aukštesnį mokslę. tau pagelbėsiu ir suteik
siu tikrai brollškę ir sąžiniška rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persitikrįs. kad
esu pabaigęs didesnį daktariška tnokslę ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai
sveiimiaučiai.
įta- APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS
__
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir Šonų; nuo viso
kių kraujo ligų, užkietėjimo lr nedirbimo vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, višokiu spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos Širdies,
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių, nemiegojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo
Ir nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių Idtokių nu-,
silpnėjimų sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų Ilgų, skausmingų Ir neregulanškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

Turiu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų. ,
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai negal pagydyti kaipo
tai: augimo vėžio skilvijo ir visokių akmenų, skaudulių ir gurų, ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską ta su pagelba operacijos galima prašalimi kuo geriausei ir už menkę mokestį. * Darau teip gi operacijas ant kaulų,
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip ir moterų Ištiesinu pritrauktas
kojas ir rankas. Bgydau su naujausio budo operacija rep’ura. už menką prekę.
Pertai kreipklfės kiekvienoje ligoje pas mane. Jeigu negalima pribūti ypatlš*
kai. tai parašykite ka akauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu
viskę Ir Ištyręs duosiu rodę o jeigu reiks, prisiųsiu Ir gyduolei, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvenate Amerikol. Anglijo!. Kanadoj ar k hose Salise.
(
x„Atsilankantiems ypatlškai Ir dėl operacijų, turiu savo locng naminį pulkų
LIGOK BŪTĮ. Blednus gydau DOVANAI.;____
T

,Dr. Ignotas Stankus M. D.
Vai. Ofiso: no 0 ik 12. no 2 ik 4. ir no 0 ik 8 vakare Ncdellomi no 1 ik 5 vakare■
1
V
M ra.
■ ra_x a ra
o *
ura Rrra u
Nuo visokiu spuogą tr libėrimą, ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo ligų,
nlera gervinu, daktaro, kaip Dr. I. Stankus.
Daug daktarą atlankiau, bet n«i vienas negalėjo ilgystyti. Taip kalba Jos švilpa. 1011 Carlton Street Philadelphia Pa.
Siuomi viešai išreiškiu savo širdingą padėką Da Stankui už išgydymą nervų liga ir sugrąžinimą}
vyriškumo, kūnu kiti daktarai atnsakė išgydyti. Ir visims su slaptomis ligomis patariu kreiptis pa»
Pa. Ig. Stankų, o nepasigailėsite savo žygio A. Zn.udzen, Salem, Mass. 57 Pingree Street.
i
15 John Akuotaitis Montreal Que Cana la. rašo: Meilutis gydytojau:- SAta dirnfc- kaip gavau nuo
Tamstos liekarstai ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atsidėkavoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pu-’
Ii karstu sunaudojau bet jau visas susiiprėjau ir baigiu gyti Daug.au neturu kn rašyti hea Jau ne-Į
reikalautu daktariškos pagelbos Ta |kin liga kuri taip daug prikankino mane .r kurią kiti daktarai!
laikė už neišgydoma, dahnrjuu baigia gyti- Aėių Tamstoms už pigu lr greitą išgydymą.
AS JUOZAPz'S JANKŪNAS širdingai dėkai o u Dr Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veldo.J
skausmo krutinėję, po sinlžia ir nugaros; nuo didžio skaurmo ir sutinimo vidurių ir gėl mo kaulų. Kiti
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs i mano moius
iškarto mane išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Sircct Philadelpaia. Pa.
JAMES PAKO, 6-3 So, Gili Street Philadelphia, Pa. sako taip; ,,Manęs niekas negalėjo išgydyti nno'
užrisen/Jusios paslaptingos ligos bet darus Stankct su pagelba operacnoa ir savo gydulėrnia kurta

Nemokėk dykai 810.00,

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

n-rt ■
B P ill Oil
Lui min

Siutą ar Overkoti
Geriause pirkti pas

rynkieviczia

p RYNAI vilnonio ir kitokio materijolo
geriausio dirbinio, pasiūti pagal
naujausios mados. Visokiu koloriu ir
prekių, yra isz ko pasirinkti.
feg?
Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu
ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepuru, pirsztinu, marszkinu ir t.t. ir 1.1.

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ
233-235 W. Centre St.

Mahanoy City

Fairfield, Conn —Darbai
povalei eina isz kitur pribūvu
šiam darbas sunku gaut, dar
bai daugiause ant farmu.
— Lietuviu mažas būrelis
apie 15 familiju ir desetkas pa
vieniu iez tu visokiu atsiranda
Del nekuriu p. Taradaika rei
kalingas.

BANKNG TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

$739,566.97.
$537,569.34.

Visiszkas Turtas
Visiszki Depositai

Cinciiniiiti, Ohio — Lie
tuvei pradeda po truputi
gyvuot. Sztai ežiomis dienomis
susitvėrė szia nauja lietuviszka
draugija po vardu: “Lietuviu
Pasaulės Ratelis”. Draugijos
užmanimu yrainsteigti knygina
mokyti nemokanczius skaityti
ir raezyti:
“Lietuviu Pasaulės Ratelio’’
virezininkais likos iezrinktos
eekanczios ypatoe:K. Gedminas
pirmsedžiu, A. Gladkeviczius
rasztininku,
J.
Gaecziulis
iždininku. Prie tosios drauguves gali priguleti kožnas
lietuvis be skirtumo lities ir
požvalgu tikėjimo.

Turtai yra 137į Procento Depositu.
Tas yra protekcija ir susiligina su sargiausiais
Bankais szitam Steite.
Kapitolas )
Pervirszinis >-$201,925.
Profitai
J

Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
nūs ant kojų, tai gausi po
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ii
nupuczkave veidai. Tukstanczei dekavoja už dyka rodą.
Raszyk tuojaus ant adreso:
Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburg
Brooklyn, N, Y.

ninirmu™
tvaną

®TO'A KAS

Prem

jlSUJT SMITAS

W.D.B

520-522 W.SOT
Nd

A. G. GROBLEWSKI

37į procento depbsitu.
Tas parodo kaip szitas Bankas auga.

KASGIR1

Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS.„

Garsiu Lletuvlszku-LenkiszkuVaistu.

D.M. GRAHAM, Prezidentas.
C.L.ADAMS, Vice-Prezidentas.
D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kadjeriua.
...D1RDKT0RIAI...
W. RYNKIEWICZ
M. GAWLA.
A. DANISZEWICZ.
W. J. MILES.
L. ECKERT.
J. HORNSBY.

luls motere

1

P turinti 63 metus w
i

Įėjo ui vyro turinti
imtinu?. Stebėtis i

1

t - npsciiivimo itt®1’

(Ėmėt yra

Puikus Pluszinei Kotai del Moterui

iriame moterį pi
j..

Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke
idant greit parduoti.
Mes parduodame daugiaus Kailiniu Kotu negu kiti
sztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

pimogul

Great Neck, N.Y.—15 ta
diena Sausio 1912 m. patiko
baisi nelaime Antana Trai
Kiekvienas Lietu.,Azkas ftztommkaa
teipgi privalo užlaikyti visada musu
— Velykos szimet greicziau uauckas, eidamas in skiepą
puikias
Lietuviszkas Gyduoles savo
rkei I Iszbandimas milžiniszku armotu pristoję New
Sztoruose ant pardavimo, kad musu
atejs ne kaip praėjusi meta, anglių pataikė teip smai
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir
nereikalautu iszduoli
York.
visa nedelia greicziau tai yra galva kad kaulas skilo, pragy
piningus dovanai kokiems norą apga
I I I r\.Į Ą IKI Mahanoy City, Shenandoah
Aprilaus 7 o Pelenu Diena veno 12 adynu po tuom, 18 ta
vikams tose apielinkese. Sztominkai
Vzz
1 I NJ /-K I
Mt carmei, Landsford.
diena Sausio likosi palaidotas
raszykite pareikalaudami mus gyduo
Didelis Lietuviu teatras!
pripuls 21 Februariaus.
les, nes geras uždarbis; parduokyU
ant lietuvrizku kapiniu, a.a.
(MOVING PICTURES)
musu tyras Lietuvn-zkas Gyduoles,
“
Sheuan.
Liet.
Teatr.
Kuo

— Mahanojaus saluninkai
kurias
mes gvarantuojame.
nabasznykas paėjo isz Sejnu
Polithania State Banį?
pa”, pastatys Tragedija, po
ANT BOCZKAUCKU SALES
ketina pargabent alų isz kitur
Fgiutero
No.l................................ 25c.
pav. Lazdijų para. Lai buna
Cor. 22d. & Carson Sts.
Egiutero No.2................................ 60c.
vardu: (Pileniecziai) 5-se ak
jago
bravorai
nenumažys
S. S. Pittsburgh, Pa.
Zmijecznik............. 25c., 50c. ir $1.00.
jam lengva szioi žemele.
tuose, 8-se atidengimuose. Szi>
preke ant alaus. Jau HazletoGumbo Laazai.............................. 35c.
Vienintele lietuvisxka Banka, uždėta pei
Meszkos Mestis.............................. 25c.
teatras yra labai puikus ir uži
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
no saluninkai padare sutarti
Trejanka......................................... 25c.
Orange, mass.— Darbai
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
Linimeutas vaikams .................. .25c.
mantis kožna lietuvi, nes ežio į
su New Yorko bravoru kurie vidutiniszkai eina.
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mm
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c.
pinigus mokam 1-ta procentą, pnskaitant
nai
pamatysite
senovės
Lietu
j
Liepiu Balsamas ......................... 25c.
dastatys gera alų po $5 už
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visa*
— Oras ezaltas.
Anty-Lakson del vaiku ...... .....25c.
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
vos
Karalius,
pamatysite
net
j
Inžanga Visiems tik 5c. boczka. Gerai pabari?.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
— Lietuviu pusėtinas bure
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
*' nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
popiežių taikant lietuvius su,
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
— Antanas Vainaleviczius lis.
Vanduo nuo Akiu......................... 25c.
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus h
jg^Galite ateiti bile kada nog
Lgniatraukis.................................. 25c.
kryžiokais;
žodžiu:
pamatysite)
vedam provas senam krajui. Rejentelna
Skilvio Laszai.......................
..25c.
7-tos. lyg 9:30 ad. vakare o gyvenantis Bukmaute iszejo
kancels rija yra rėdoma per valdiszka notara
visa lietuvos judėjimą ir pade)
GycL užlaikimui Viduriavimo ir
Atšaki
mas
ant
melagingo
isz
ryto
in
darba
palikdamas
J.
G. Milinucka. L’žkviecziam lietuvius u
matysite visa perstatima.
Kruvinosios................................ 75c.
Lietuvaites
kreiptis
pas
mus
ir
pavest
mum>
jima 13 szimtmetije.
pajeszkojimo
savo pacziule namie, nesitikė
•Uicure’ arba gyd.Rumatyuno $3.50.
jusu bankinius reikalus o persitikriait, kad
Gyd. del nemalimo Pilvo............50c.
Szia puikus teatras bus: Ket
viskas, kas yra ko Ilsima czion yru teisybe
damas nieko blogo, atsisveiki Guodotina Redyste: —
i\lliteliai apstabdymui Galvos
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Pinigui
verge, 1 ma Va ario (Feb.)
skaudėjimo...........................
Dc.
siunezant paezedumui in Banko, arba siusi
no paprastai ir nuėjo. Bet sav
Meldžiu Tamistos buk ma
I^aszai nuo Dantų........... ............. 10c.
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
1912
m.
O'Hara
Teatre,
oheMestis
nuo
gedimo
ir
prakaitavimo
žine Antano ne davė jiam at lonus iszreikszti apie neteisu
Orderiu,
Registruotam Laiszke, ar po
Kojų........ . .......................
25c.
Fxpreso Money Orderi.
nandosh, Pa. ir Petnyczioje 2
Geležinis sudrutintojas sveikatos 60c.
— Farmerei pardavinėja silsi©, kokis tai pauksztelis pajeszkojima kurie tilpo No 5
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Vasaro
(Feb.)
1912
m.
Kaj
j
bulves po $1.40 už buszeli. jiam kalbėjo in ausi idant su “Saules” buk Viktoras Am
Gyd. nuo Grippo........................$1.26.
RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
rio Teatre, Mahanoy City, Pa.
Plauku apsaugotojas................... 6Uc.
grįžtu namon, ka ir padare. brazaitis paliko paczia ir iezbe
Kalba buk da pabrangs. ?
-PUIKIAUSI.
___ _ ... ........GARLAIVAI
................... —........... ...............
DID2IAUSI
IR GRE1CZIAUSI
Muilas del Plauku...................... 10c.
abiejuos
vietuose
prasidės
ly
Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos trejokiu perstojimu.
Milteliai
nuo Kepenų.................. 85c.
Atejas
namon
užtiko
savo
pa

go in Lietuva, tas yra melagys
AR T '
’”—
r
J
PUIKII GARLAIVAI:
GARI.AIVA1:” UZ
C’ZAR
- ’ KURSK
- 'RUSSIA
RUSSIA
— Balius kuri laike “Lit
Rožes Balsamas............................ 25c.
Brangus valkelei! Landžio giai 8-ta vai. vakare.
In Rotterdama 8 Dienas Io Libawa 11 Dienu. ; OafiRlvftl
Kurek.lO Vasario ;Lltuan!a 2L
cziule
su
geriausiu
burdingie«.%
;
I Vasario; Birmai- Kovo; Karėk
ta.
Teisybe
V.
Ambrazaitis
isz
$-13
Treczia Klusą
Kinder
Balsamas
.......................... 26c.
huanian Young Mens Aseo.”
jau ir sznipinejau ir savo seno
j 15
Antra
Klaea
Š47
| *•z
xorKO |2 , Kovo.
Bobriaus Laszai........................... 60c.
Užkviecziam visus atsilanky
$U5
Pirma ..
uuugiuue daelžmoBite pae muso agentus
tlgvuiu arba
rium.
(cze
užtilesiu,
ba
gal
vi

K!įuoa
a_*a . _ c< *
j, Apie danginus
bego
isz
Hudson,
N.
Y.
nes
bu
Szvelnintojas
..................................
35c.
ves
pažinstamus
kelosia
miesant Kaiero sales nusidavė pa
A. E JOHNSON & CO., (General Pataenger Afta.) 27 Broadway, New York, N.Y.
ti koskaitlingiause, nes gal
Kraujo valytojas........................$2.00.
sekmingai. Svecziu buvo isz si dasiprastu kas ten buvo) An damas jaunikiu. Dalikas toks: tuosia atlankiau, už tai ne tu daugiau nesulauksite tokios
Stervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas
visos aplinkines— pelną turė tanas teip inirszo jog nubegias J. Aižo duktė pasiliko moti- rėjau jums laiko praneszti pTogos pamatyti szi puiku lo NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS
pas Vaikus............................ $1.25.
apie save. Ę, vyruczei! Dydele
in
kuknia
pagriebė
puodą
ver
niszkam
padėjime
ne
žine
per
Pleisteris
(Kasztavolo)................25c.
jo giara.
Pamada Plaukams............ ........... 25c.
danczio vandenio ir be jokios keno priežaste bet sudėjo visa atmaina užėjo! Jaunesni žen- szima.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Sziame
laike
aplaikome
visokiu
labaipuikiu
Rudeniniu
Apredimu
— Pacziule Juozo Szidei- milaszirdystes apliejo milema kalte ant Ambrazaiczio ir li klivai, pasislinko, o katrie biz
Tikietusisz anksto galima
Gyduoles nuo Piemens........ ......... 60c.
del Moterių Mergina ir Mergaioziu. Užpraezome visus atsilankyti
Vengriszkas Taisytojas Ūsu.. • • -15c.
kio isz Park Place geisdama porele. U-gi buvo staugimo. kos aresztavotu. Sudas trauke nius užsidėjo, tai vyruti stori gaut pirkti Kazuno aptiekoje.
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
Inkstu Vaistas............... žuc. ir $1.00.
kaip barabanai! Juju sunelei
galima
rasti.
Szitas
Tavoras
susideda
isz
Naujausiu
Rudeniniu
Akines
Dulkeles....... .................. 25c.
atsikratyt nog visu žemiszku Porele tikrai buvo tosios nuo si per kelis menesius, kiszeniu
sportai, dukriukes leides! Tik Tikietu preke 25^ 350 500750
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
Gyd. nuo uždegimo Daniu arba
vargu ir bedu nutarė ne laukt mones jog ugnis pragaro ant savo isztusztino ir po tam isz tai tas ne gerai, jog lietuvisz- ir $1.00.
abelnai
skausmo ir skarbutis $1.25.
Jekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga
Gyd. nno Parku ir Niežu........ $2.00.
del apredimo Moterių, Marginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
pakol jiaja Dievas paszauks jiu nupuolė, bet daktaras Dun bego ne žine in kur. Aižiute kai kaip szneka, tai žyduoje o Visus maloniai užkviecziame.
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
pas, save nes bandė ekspresi nas palengvino kentėjimus po apsivedė 13 Sausio su kitu vy ir ezneket ne nori,— ir su savo
Komitetas.
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu
niu trukiu lėkt in dangų per ros, aptepdamas aliejum nu- ru, szliuba davė kun. B. Motei motinom nesusiszneka. Mamų
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Ateikite o patįs persitikrinaiie kad pas mus geriausia pirkti.
iszgerima truciznos. Gydinto- szutytas vietas.... Burdingie kaitis isz Albany, N. Y. Per le peczeis turksoje ir in kampa
jai iszgialbejo nog mirties in ris kalba, jago pasveiks tai ša tai niekas ne uždraudže szen- bėga, kad dukriukes baisu ma
ftli n HlnK i
f STPas
dirba Lietuvaites.
jestota ne užrustyt. O ka gali
Geriausias Lietuviszkas
laika.
SUSTABDYK
po burdingbosi ne skuns.
pagirt, jog tosios dukreles tanSzianczius ir Czeveriku Sztoras.
mGiflUB {
kosulį, o su juo ir kitokius
kei savo kaili maino: tankei
— Tieje ka turi papratima — Subatos vakara ant BoczParduoda visokius apsiavimus už pigesne
kvėpuojamųjų
orgauu
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku
buna
raudonos
kaip
virtas
vevaikszczioti ant geležkeliu te kaucku sales vėl bus didelis
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku,
keblumus,
kol
liga
nėra
žis,— tai velei baltos kaip
gul apsisaugoję nes kompani teatraliszkas perstatim as, dai
SILAS DAVIS
Geriausius skurinius ir guminius darbinius
Parsiduoda Farma.
ir Czeverikus. Priima visokius
szuns padėlys po žiemai; plau dar palietus jusu plaucziu,
101 W. Pine St; Mahanoy City. Czebatus
jos be jokio pardono areszta- nos ir paveikslai. Bus puikus
pataisymus ir atlieka daiba drueziai, puikiai
kas butu labai pavojinga.
Turi 132 margu žemes, susi
kai ant galvos buna juosvi, tai
Yra
agentas
ir
parduoda
ir
pagal
naujausia
mada, pigiau negu kiti.
vos visus prasižengelus už ka perstatimas Kauboisiu ir IndiGeras nuo to vaistas
deda isz 18 margu puikios
savo ayaiavimus pas mane o busiu
rudoki, tai pilki. Ir toke Keivisokius medžius del pasodinio Pirkyte
...SEVEROS...
užganėdinti ir suezedinsite piningus.
surei nubaus.
de per nedelia kelis kartus
girros o reszta dirbama žeme. prie Namu,ant Kapiniu, Daržuos ir tt. Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu,
jonu isz Oklahomos. Szitas ak
BALSAMAS PLAUCZIAMS
mainosi. Isz to gali suprast,
— Simonas
Norkeviczia tas susideda isz dvieju vyru
Vandens
užtektinai
geras teipgi vaisingu medžiu, vaisiu augalas geltoniu ir kitokiu koloriu ( zeveriku ir
(Severn’s Balsam for Lungs)
visokiu kvietku.
Dabar yra laikas Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už
jog ir būdas tokios mergynos
Pirmiausia jis sustabdo
nupirko nauja puiku rigina. ir moteres. Galesite juos pama
tvartas ir sodas. Visa žeme ap duoti
labai pigia preke. Neeikyte pas svetimu”'
orderi. Musu augalai gvarantiti torius
nuolatos mainosi.
pirkyte pas tautieti:
kosuli,
o
paskui
gelbeje
Todėl jaigu kam yra reikalin tyti ant ulyczios Subatoj po
tverta
tvoroms. Du arklei, augti jaigu neaugs tai duodame kitas.
Priesz penkioleka metu to
paežiam
organizmui
gainSimona Waluna
gas riginas ant veseilu, krikszti piet. Paskui rodisim Poną
karves ir visos prietaisos koki
ne buvo! Už tat ir dorybe patiszku bildu atgauti visa
Balius.
526 TV. Centre UC
nu, szermenu ir t. t. tai neuž Harris — garsingas magikas
tik yra reikalingi prie gaspasiszokinedsma nupiszkejo ty
jam priderama sveikata ir
Parengė dideli balių parafiMahanoy City, Penna.
dorystes.
Farma
parsiduos
mirszkite kad Norkeviczia arba monininkas. Po tam bus
ras szalis Arkansu. E! ant vis
tamprumą.
Dvejopo Dydžio : 25c. ir 50c.
ko spasabos atsiranda. Szentik už 28 szimtus doleriu o ja szv. Jono iez Coal Dale, Pa. SZ. JURGIO DRAUGYSTE
jumis gal tame reikale patar dainos ir krutanti paveikslai.
dien
tokios
triczkes
prisisoti
“
I‘
Z
skausmo
man
galva
skilto
nkila
”
gyvulei
ir prietaisos parsiduos pirmutinis didelis baline kuris
nauti,
Neužmirszkite kad bus tik du
KANKAKEE, ILL.
“Kencziu neiszpasakytai!”
nia
svieto
niekystemi
rengėsi
atskirurn kaip ksa norės. Szita atsibus 27 d. Sausio (Jan.) su
—: A DM IN1 STR ACIJE:—
— Ana diena vieszinosi perstatiniai ir tai tik vakare
Szitokius ir panaszius
gunglyt in klosztori bulviu
l'arma raiylasi prie plataus batoj ant naujos sales Antano W1 Linceviczia — Prezidentas
dejavimus girdime tankiai
pas pažinstamus pp. Antanas ant 7 ir 9 adinos. Inžanga bus
skųst, bludu ir puodu mazgot
18 Union St
kelio lig miesto ir stacija ran Girdancko 2nd uliczios muzi
Ateikite
isz žmonių serganeziu gal
ir skalbt.
Mockaitis su Andrium Dycz- 100 o vaikams 50
kantai pirmos klasos resz pui J , MuckuB — Vice-Prezidentas,
dien Viktoriui Ambrazaicziui
vos
skaudėjimu.
Tatai
jie
dasi
3
miles
tolumo.
Parsiduo

visi
o
nesit'ailesites.
kauckn abudu isz Readingo.
Jagu to ne dirbo namieje,
439 Indian Ąve.
lengvai galėtu iszsigydyti,
pacziuotis, su kuom nori ir ka
da pigai, už tai kad locninikas kius lietuviezkus sziokius, ant Ant. Usewioz — Prot. Sekretorius.
Ponas Dyczkauckas buvo kita
Tai dirbs klosztorije:
jeigu tik vartotu
da nori. Asz žemiau pasiraszes
259 Entrence Ąve.
yra labai senas žmogus. Raszy kurio užpraszom visus lietu
dos Mahanojaus vargoninku— ISZ LIETUVISZKU
O katra ne dalaikys,
vius senus ir jaunus isz visos Felix Jakszta — Fin. Sekretorius
...SEVEROS...
liūdinu buk Ambrazeviczius
kite
tuojaus
ant
adreso,
(dy)
yra tai antras Paderewskis.
Ant sausu gyviu iszvarys!
452 Derbur Ąve,
KAIMELU.
aplinkines ant to puikau pasi
PLOTKELES
yra nevedes, nes pergyvenau
John Kvietkus
M. Sabalauckas
—
Kasijerius
-:nuo:~
Paregėjau laike savo kelolinksminimo:
su
juom
keloleka
metu,
yra
do
Box
158
Brookfield,
N.
Y.
— Pacziule Stepono Taido
214 Entrence Ąve.
nes kelis lietuviszkus patriotis
Gilberton, Pa.— Norints
Galvos
Skaudėjimo
Komitetas.
Madison Co.
Mat. Szabonaa
—
Marszalk*
apdovanojo jin kudykeliu ir czionais yra gana dydelie bure raus gyvenimo vyras, nes per atbėgusius pirma manes isz
Ą. Waitekunas
ir iez tosios progos atėjo lis lietuviu, bet malszei gyve bloga savo iszminties prasisza- Lietuvos! O vargai mano, koJ. Grigoras
Ąpektinai Kasos
Neuralgijos
lino isz Hudsono o tas ka pa keis ponais ir patriotais czion
atlankyt juosius Jonas ZimanĄ. Paraszinskas
na— sutikime visi.
Severą
’
s
Wafers
for
)
davė taji pajeszkojimo, tai yra pastojo tai rots Roką felerio
czikas, nes isz džiaugsmo tiek
Headache & Neuralgia j
— Gal ne vienas užklaus
Dovanai
Lietuviszka Krautuvo
GRINA TEISYBE.
grina melagysta. Užtikrinu ta žentelei; o kaip dažinojau kas
pridarė ergelio jog Stepas
Pr.G
Jos nuramina ntrvus.
...Vyno, Ltkeru, Anilkoa ir Alaus...
del ko pas ta Racziu nuolatos
2Se.
ir
gerai
prisižiūrėjau
in
juju
Pataiso krauja.
Atsiusime
muso kalendorių
visa
ka
rasziau
ir
ant
to
pasiturėjo Joną iszmest laukan prisigrudia tiek žmonių kas
Dežei.
Sustabdo galvos skausmą.
S.S Pittsburgh, Pi. ant 1912 meto, knygos formate
Mahanojaus gyventojel 1807 Cirsoa St.,
ciferblatus, u-gi vyreli Zgumi
iez ko
pasidarė musztine. vakaras. Tai ne sunku atsaky raszau.
no pusbernis isz Stanaicziu. O
LABAI
LENGVA
apie szita gerai žino.
su gražeis pasiskaitimais. PriDidžiauses Tikras Uetuviszkas
S. Czepaitis.
Jonas užmokėjo kasztus.
czionais vaikyne Lietuvei to
ligai insivyrauti ir patapti
ti, mat Raczius užlaiko szvieže
Sklodas Geryrnu
Amerikoi.
siukyte savo adresa ir 20 mar
67
N.
Third
Str.
Mrs. Julia Brennan nog 1027 K.
kias ovacijes kele del tokiu * chroniszka, jei žmogus
— Gedimino draugyste nu alų visada su savo kostumereis
ke o gauksite kalendorių per
Mahanoy
St.
Mahanoy
City,
Pa.
Sa

Hudson,
N.
Y.
‘
draugu
”
,
Nu-gi
toliaus
ūžti
!
urnai
neatkreipia
domos
in
Ątraszykit
man
gromata,
o
aaz
jua
tarė per 3 menesius priiminėti apsiejna broliszkai ir yra dy
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa pertikrinsiu kad galit pas mano gaut paczta dykai.
kau isz Ludvinavo kuningo
savo viduriu sukietejima,
naujus sąnarius tiktai usz 500 delis patrijotas.
LIETUVIO KRAUTUVE. furmona! Ir tas vaikyne prisi . kepenų liga,
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka tavora pigiau ne kaip kitur.
viduriu
Bischoffs Banking House.
instojimo mokesties. Bus pri
■f Dydeli nuliūdima apture Pus mane galima gauti naujausios dejas krepszije popieru, senu i nevarszkuma.
da tik ateina proga vis rekamendavo
Tulžies
imti nog 21 m. lig 40 m. am
287 Broadway
mados laikrodėliu, žiedu, armonikų,
Ant Pardavimo.
ju szitas pigulkas asz pažinstu keletą
žiaus. Norintieji prisiraszyti jo musu tautietis Juozas Užu skripku, ir visokiu muzikaliszku gazietu isz Vilniaus, na ir tas i sugedimas,geltaliga, genio
( j •})
New York
žmonių kurie likos iszgialbeti nog
Parsiduoda farmos laukai
rojai ir skilvio nesveikitegul ateina ant mėnesiniu sn pis praejta subata. J ojo sūnūs instrumentu. Geru britvu, drukuo- Ulinojui agitavoje, ant visu
visu
skausmo peoziuose ir inkstuose. Szi pietinėse valstijose, labai pigei
mas yra tai keletas isz
Dr. A. Yuszka, M. D.
eirinkimu kurie atribuna Utar Petras apie 18 metu senumo jamu maszinukiu, albumu fotografi valdžių plusta, ant
historiszku ir malda kningu, szventu o ir ant dvasiszkuju. | daugelio ligų, paeinancziu
ta pati liga mane vargino per ilga
...Lietuvis Gyditojas ir C’hirurgoa..
ninkais po 20 —tai kožno mene likos suspaustas terp dvieju ka joms
kas nori pirkt per gromatas
popieru laiszkams raszyti su pasiskai Ne noriu tiktai pasakyt, ko
laika, bodavo mane apkvaitina ir pai
isz kepenų netvarket.
šio, 7 ad vakare ant Lietnvisz- ru Gilberton kasiklosia, jog tymais ir dainomis, su drukuotais
Gydo visokias Ligas
Moterių
kiti spasabu gavosi in czion ir
kino kad negalėjau atlikti namini galite prisiust pinigus $ 50, o
...SEVEROS...
Vaiku
kos Mokslaines. Nauji prisi- mire nog pažeidimu Nedelos aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5 ant keno arkleliu iszjojo in
mes
prisiusime
kontrokta
darba. Turėjau ženklus kad mano
BALSAMAS GYVASTIES
tuzinai
$1
Porkupcziams
10<X)
už
$6
—
:
Gyvenimas
ir
ofisas
:—
rasze ka neturi Amerikonisz
(Severn’s Balsam of Life)
ryta. Laidotuves atsibuvo sere magisžkos kazyros su kaziromis gal Amerika lig in užrubeže.
1749 So. Hoisted UI., Kampo 18-toi. UI.
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir dokumsntiszkas popieras kai.
ku popieru, draugyste to
Chicago, HI- Telefonas: Canal 2118.
pataiso ir sutvarko kaip reikia
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit
Nu-gi isz tikro net man pik
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas po bankos knygas del tamistos
kiems parūpins popieras in dos ryta Shenandorio R.K. mano naujo didelio kataliogo, prisiu
kepenis,pajudina virszkinamuoTimms
aptiekoje,
ir
jie
tuojaus
man
ta.
žiūrint
isz
ezalies
ant
Ame
Ant pardavimo.
bažnyczioje
ir
likos
palaidotas
pirkime
teisingai
viską
darome
skite 2c. marke ir aplankysite jin rasi
sus organus gerai veikti irapsau
trumpa laika. Szita draugyste
rikiecziu! Mielinau, jog rodos
pagialbejo ka kitos gyduoles nega
go organizmu nuo chroniszku
Namai ant keturiu familiju
teipgi moka posmertine o ir ant parapiniu kapiniu. Lai te daugybe naudingu daiktu.
piningus
galite siųst per
sziek tiek apsiszvietue, o cze| i skaudėjimu.
lėjo padaryti todėl veliju kitiems
Preke T5o.
paszialpa ligoje. Todėl norin Dievas suramina likusius teve Naujai iszejo isz spaudos labai rei
money order arba registravotoi ant viso loto po no. 604 — 606
kalinga katalikams kninga ‘Szaltinis’ vaikine suvis žemyn nusileido i
naudoti taisės pigulkas.
West Center ulyczios. DasižiParduodama
visur
aptiekose.
tieji prisiraszyti prie szitos pui lūs, brolius ir sesers. Liūdna, su puikiais apdarais kasz^tuoja §2. kaip striukis no Zulavos kalno I Reikalauk Severoe. Jei savo aptiegromatoi.
Ant pardavimo visuose aptiekose
nokyte ant adreso:
(p j-)
kios draugystes privalo nepra- jog teip jaunas vyras turėjo
j
koje
negautumėte,
raižykite
in
•
Kreipkitės ant sziuo adresai
po 50o. baksukas. Agentai amerike
ant abazelio.
Jno Maszanauckas
Thomas
Haughney
leist szitos progos. Nelankyto
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo,
Senas Maineri.
22 W. Van Buren St
12 E. Mah. St.
W. WAIDELIS
paskutines dienos— prisiraszy atsiskirt su sziuom svietu isz
W.
F.
everą o N, Y. Neužmirazkite vardo ‘Doans”
iw
Glo
versa.
Chicago, III
buk.
CT-PAR
RAPIDS.
ICVv/.118 Grand Street
Brooklyn, N. V.
Mahanoy City, P>
ir aelmkyto kitokia,
Inte kogreicziause.
(t f.)

KRUTANTI
PAVEIKSLAI

Suda Colantl
asine paliepimą
nininkams sakiu

buriu Ltpatdavi
jokio gėrimu ir

lankytis in uipl
barius po bausme

m- Gerai buk
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Kas Vakara ant 7ir 9:30
Subatomis 2:30 Po-piet

liuko pscztoria
m ketins padj

ut vieno cento
mota Įtikus

U (riliui mokės
įvirs). Bet kis
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liūgas!
Jigo darod

Žinios Vietines.
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’te jigo
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