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Wilsono inaguracije Washingtone.

Tafto naujas užsiėmimas

kokiems non spninkese. Ssontiini
audami mus gyd»
arbis;
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įtuojame.
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Stebėtinas edykas.

Buvusis prezidentas Taftas Berlinas. — Czionaitiniam
priėmė vieta Yale kolegijoje įirka Buecho, atsilanko tuks
kaipo profeaoris tiesu, mieste tanezei žiopliu, kurie geidže
New Haven, Conn, ir algos beget nepaprasta edyka Nartoper meta epaikys 5 tukstan-tna, kuris laike kožno perstaticzius doleriu. Kada buvo mo ižgere 50 dydeliu stiklu
prezidentu aplaikydavo 75 alaus ir tiek guzutes, užkansdarnas keloleka auksiniu žiutukstanezius ant meto.
seliu ir nurydamas kelioleka
Laike savo , paezia ir vai
gyvu varliu. O gal berliniekus apleistoje kasyk
cziams tokia valgys patiko.

Isz

.................... 25c.
Ausim...... 26c.

Naujės valdytojes Meksiko.

Kunigu permainos Vil
niaus vyskupijoje.
Derevnios klebonas (Aszmenos apskr.) kun. Jonas Beniasz-Krzyviec paskirtas Vil
niaus karo apygardos kapelio
nu, kun. R. Gelažunas paskir
ta Merkines vikaru; kun. P.
Pieezcziukas — isz Auezros
Billy Sunday, evaugeliszkas
Vartų Visu Szventu vikaru
kuningužie, kuris Wilkes-Ba
Vilniuje, kun. Z. Levickis —
rre, Pa. laiko pamaldas ir
Auszroe Vartų vikaru, kun.
stengėsi žmonis atkreipti ant
loje.
Kuningas nubaustas už M. Petrauskas — isz Mosažo
doraus kelio, laike garsingo
Washington, Pa. — Mrs
nupleszima szloves.
Sokulkos vikaru; kun. P. Min
Ona Peter, kuri nesenei apsi
pamokslo kalbėjo: “Noriu
vedė antru kartu, likos per sa Berlinas. — Katalikiszkas ginas — Pranciszkonu vika
visiems pasakyt, jog isz visu
vo vyra nežmoniszkai kankyta. kuningas, kuriuo pravardes ru Gardine, kun. T- Žilinskas
pekliszku inagiu del prapul
Peteris prispirinejo savo pa laikraszczei nepaduoda, buvo Prane szkonu
monsijonern
ties, yra szokiu sales. Tosios
ezia
ant užraszimo ant jo var nupleszes szlove jaunai mer- Gardine, kun. P. Karczmarvietos davėsi in ženklus, kaipo
do dydele farma ir kitus loc- gynai, dukterei vietinio darak kas — isz Svyro Alszenu vi
kapines del jaunu mergynu,
nasezius o kad Ona nesutiko
prakeikti užvedimai isz szios
toriaus, už tai, kad toji atejda- karu, kun. S. Mikulskis — isz
ant jo prispirinejimu tasai su
szalies pragaro, ir del to tai
karabinu privertė jaja su vo pasirėdžius puikei in baž- Alszenu Aszmenos vikaru,
kun. R. Barauskas — isz Asz
vieszpatauje tiek urvu paleis
dviems vaikais ejti in senas nycze. Mergyna innesze teis
menos Mikelevszcziznos laiki
tuvystes o kupezei gyvojo tamą
in
suda
o
sudžios
rado
kukasiklas, kuri ja laike kelole
voro pardavė in nelaisve ir
ka dienu. Moterei pasisekė isz ninga kaltu, ižduodami sekan nu klebonu, kun. Z. Makaus
vietas paleistuvystes 75 tukssavo požeminio kalėjimo isz- ti viroka: turi užmokėti mer- kas — isz Traku Sviro vika
tanezius jaunu mergynu.”—
sprust ir nuejti in palicije gynai 50 markiu ir visus kasz- ru, kun. S. Filimaviczius —
Waynesburge kur apsakė apie tus teismo, teip-gi turi at- isz Drujos Bernardinu vikaru
Turi tiesa tasai evangelikas.
savo nelaisve ir žveriszka ap szaukti savo apsmeižima baž- Gardine.
siejimą savo vyro.1
nyczioje.
Tik tieje Amerikonai iszranSzakiai.
da visokius biznius del apkvai Garbes gvardije kuri saugojo nauja prezidentą Wilsona die Palicije aresztavojo nelaba
Japoniszkas miestelis
vyra
ir
turėjo
daug
ergelio
pa

(Naumiesczio apsk.). Dau
linimo žmonių. Sztai kokie noje užėmimo randino Suvienitu Steitu. Paroda buvo milžiiždege.
tai Amerikonas pargabena niszka, svieto privažiavo arti szimta tukstaneziu. Dabartės slėpti nuo inirszuszios mynios
Tokio, — Du tukstanezei gelis musu žmonių turi labai
vandeni isz upes Jordono ir lauksime, kokius laikus turėsime už demokratiezko gaspado- žmonių, kurie kerszino pakarti namu, kone visas miestelis negražu paproti — szventaPeteri.
kaip rodos daro dydeli bizni. riavimo.
Numadzu iždege. Terp tu dieniais po Miežiu arba szio
Ar da ko neiszras. Turime
Apsudinta ant 25 metu sudege visi randaviszki namai. kiomis dienomis po egzekvijų
jau visokiu stebuklingu van Ižganitojas pasakė in Apin kalėjimą.
Kelioleka ypatų rado mirti rinkties pas žydelius.
Eosijos
Ar pasiseks jenerolui Viktoriui Hnertui suvaldyti pasikė
deniu isz stebuklingu vietų asztalus: “Jagu jus kas ne
Chicago.— Burtininke Lud- deganeziuosia namuosia. Ūg Musu bažnytėlė visai sena.
limą
meksikonu geriau ne kaip Maderui, tai tik laikas gali
nauja.
kuri gere po laezeli nepraust priyma, ejkite in kitur ir nuvika Lindloff likos pripažinta lis padare bledes ant $3,5000,- Rengiamasi statyti
parodyti.
Paveikslas perstato vaisius kombardavojimo per
kalta
už
nutrucinima
savo
sū

Kai-kurie
girtuokliai,
girdėti,
kratikyte
dulkes
nuo
rubu
sa

burnes davatkos.— Ar da ne000.
naus, ydant aplaikyti asekurapasikelelius ir nauja prezidentą.
tam yra neprielankus.
isąras stebuklingu szakeliu, vo ir nuo padu apsiavimo,
Rosije padidino kariumo- cije po jo mirtei. Sudas jaja Burtininkai Paryžuje.
nuo to medžio, ant kuriuo Ju- kad ne dulkeles neiszsineeztuapgudino ant 25 metu ir 6 me Paryžius. — Pamėtė tikrą
ne.
Gilukuingos ir nelaimin
Keturvalakiai.
Ka žverei mislina.
mete”. Szendien suvis kitaip:
doszius pasikbre!
nesiu in randaviszka kalėjimą. jį tikėjimą, žmones jieszko sau
Petersburgas.
—
Randas
nu
gos dienos.
26
(Vilkaviszkio
apskr.).
“Skverbkytes priverstinai no
Arklis žiūrėdamas ant beJieje yra nužiūrėta teip-gi už nors-kokio tikėjimo nes žmo
tarė
padidinti
savo
kariumene
sausio Geisteriezkiu kaime bu
KOVOJE.
Jago kada buvo kokie etrai- rint žmonys ružije ir jus neant trijų korpusu daugiau. 8a nužudinima savo pirmutinio gus be tikėjimo staeziai negali vo laikrodėlio Jioterija. kurio ganezios maszinos teip mieli
vyro, dvi dukters ir kitu ypa
kai, tai vis nieks, nes kaip gir reikalauje.”— Dekytes jun
na.
s
narei Dūmos užtvirtino taji inI — Gilukninga diena del
būti: “Kas paliovė tikejes in je dalyvavo Keturvalakių ir
tų.
dėt, ketyna visi tarnai ant gus ant sprando savo, jagu
— Ne szlektai trauke, vie biznio ir meiles.
neszima.
Dieva,
intikes
in
stalo
kojų
Balsupiu vyru. Po lioterijos nok teip žvengt kaip asz tai
geležinkeliu eustraikuot: ma- norite del saves ižganimo.
Dydeles ugnies.
4 — Saugokis permainos it
“— sako Kraezevskis keli Keturvalakių ir Balsupiu
30 laivu inszalo upeje.
ezinietai, pcczkurei ir brekmoWhite Plains, N. J. — Ug- protą
'
ne moka.
nelaimiu.
kad
tikyba
pnrodinedamas,
nai, provindamieei dydesnes
vyrai,
gerai
inkaueze,
nuėjo
Katrie lig sziol jokiu laikRiga. — Suvirszum 30 laivu nis sunaikino vienuoleka biz- '
Meitėlis (kiaule): — Kaip
7 — Naszles aplaikys prareikalinga yra dusziai, Gulbiniu kaiman gužyuesna.
mokesties ir sutrumpinimo raszcziu neskaitė ir ne turėjote inszalo inliukeje Rigos laike niavu namu, padaridama ble- taip
'
da buvau parezelu, tai buvau szimus ant apsivedimo.
kaip
plaucziams
oras.
valandų darbo. Jago ant to jokio supratimo apie laikraez- milžiniszku szalcziu. Laužledi. dės ant $200,000. Ugnis pra- 1
Atėjus jiems Gulbiniuosna sz varesniu....
II — Saugokis ergeliu tavo
pareis, tai visi fabrikai ir ang- ežius, tai pratikytes skaityt, nei laivai likos nueiunsti in pa sidejo iždavysteje “Westches Pagarsėjęs yra Paryžiaus gužyninkai jau iszsiskirte ėjo
Katinas: — ėsdamas paukez
,miestas
Prancūzijoje savo dainuodami namo. Keturvala- teli. Pirmiause reike suėsti o biznije.
lekasikloe turėtu sustot.
ba žmogus be laikraezczio yra gialba tiems laivams, kuriems ter News” redakeijoi.
Mt. Carmel, Pa. — Krautu- .“szviesumu” ir kovomis su Ka kiecziai ir balsupiecziai pakele
13 — Saugokis priesz ligd.
kaip tas darbinis arklys, ku grasina pavojus.
paskui pasakiti ar gardu....... Nesipacziuok szendien.
ve szieno ir paszaro prigulinti taliku Bažnyczia. Ir kas pasi
musztynes. Pabaiga tokia, kad
Katalikiszkos bažnyczios ris tik tiek supranta ir iszmaMuse:— Žmonis ne turėtu
prie Schneider Bros. & Co. su
Lavonas kupare.
15 — Gilukninga diena del
rodo? Ugi tam mieste yra 34 vienas sunkiai sužeistas ryto darbo, jagu asz ne terezeze zer
Cincinnati, Ohio, uždraudė no, ka po snukiu turi. Be
degė
arti
Redingo
stoties.
BleHamsburgas.— Prie uliczios
paežiu.
tukstaneziai visokiu burtinin jaus diena numirė, o keletas kolų ir langu....
laidoti nebaezninkus su žiedais niaus žmogui buvo užtektinai
des aplaike ant $125,000.
17 — Szia diena nedaryk jo
prikrautais ant grabu, nes tai penkių pajautimu kūno, sze- Martha, likos papildyta baisi
ku, kerėtoju, spejiku, kuriu dar tebeserga, gerokai apmuszPapūga:— Ka czemandraut
Kriauczei sugriszta prie
yra nereikalingas iždavimas dien neatbūtinai yra reikalin žudinsta. Medyniam kupare
ne vienas per diena uždirbąs ta taipogi kelios merginos. tau žmogau, juk ir asz ezne- kiu spekulaciju ir kontraktu.
darbo.
19 — Nelaiminga ir pavo
piningu kuris neatnesza jokios gas skaitymas ir raszymas, o palicije užtiko sukapota kuna
ligi 1 tukstanezio franku. Vie
Tai kaip ežia pradėta Nau ku....
New York. — Virszininkai nas policijos virszininkas yra
jinga
diena.
naudos nebaszninkui ir nerei tas pajautimas yra svarbesnis kokios tai moteres. Daktarai
jieji metai!
Gaidis nuolatos mislina: —
22 — Apsaugokie savo pi-1
kalingas kasztas gyminems ir už kitus.— Kaip žmogeli ant isztyrinejo buk motere priesz United Brotherhood of Tai apskaites, kad paryžiaus gy
pažinstamiems. Panaszei ke svieto gyvensi,1 jago skaityti nužudinima likos subjaurinta lors, tvirtina buk straikas ne- ventojai iszleidžia per metus Kalėdos tamsiame kam Jagu asz saules ne pabudieze. Dingus ir nepirkinek jokiu sze
tai niekados ne uezteketu..
o po tam nužudinta. Ant užilgio visiszkai užsibaigs. visokiems burtininkams bent
ru.
tina sekti ir kituosią miestuose. nemokėsi?
pelyje.
Ežie:— Tasai žmogaus tik
paslėpimo žudinstos, kūnas li Darbdavei sutinka ant parei 73 milijonus franku.
27 — Draugiezkas'pasilinks
Szvencziau kauniecziu Ka
ir kvailas. Turi viena ginklą minimas pereis linksmai.
Ant žemes dydele atmaina Jago gero pamato nepadari- kos paslėptas kupare su noru kalavimu. Suvirszum 25,000
lėdas
kaime,
palei
Ukmerge.
Tai toks yra bedieviszkojo
ir mandrauje. Abz turiu dauvėliaus nuskandinimo upeje kriaueziu grižo prie darbo o
30 — Saugokis nelaimiu ant
pradeda pastoti o tai per per
miesto “szviesumas” Tecziau Koki liūdna gavau inepudi.... gibe o sau tunoju suaikuprisime,
kiti
25,000
sugriž
bile
diena.
arba užkasime prie pirmutines
ulieziu
— taja diena sėdėk na
maina žemes bėgio.— Pietyne
Kalėdos — linksmybes
Tai ir drūto namo nepastaty progos.
Friedmanas turi iszsiymt pastaruoju laiku praneuzijoje
nias.
mie.
szalis persikreips in žiemiu, o
Kataliku Bažnycziai ima ži ezventes. Kiekvienas stengiasi
sime.
“laisnus”.
žiemiu in pietine. Jau tiespaVežis, kaip jin kukarka m
31 — Gerai apžiūrėk namus
Sztamas Rusijoje.
bėti lyg szvieseni saules spin jas kuo nors iszkilmingesniu
New
York.
—
Ir
tieje,
ka
naszei teip pradeda darytis.
deda
in
azalta
vandeni
del
ieznuo
ugnies ir vagiu.
Jau pasklido nauji “nikepažymėti. O ežia žiuri —
Rusijoje — ira sztamas geidže palengvint sopulus li duliai.
Kas du tukstanezei metu už lei”— penkcencziai su indijovirimo;
—
O
tegul
tau
Dievas
net griaudu darosi. Kucziu
būrio ku, vadiname “diromola- goniu turi iszsiymti “laisnus”.
Svarbios sukaktuves.
stoja ant svieto nauja era ir no galva ir amerikoniszku
vakaras, pirmos Kalėdų die užmoka, mano kukarkele usz
ATSAKYMAI.
jej
”
ka
ženklina
(meldžesi
in
perverta pagal pranaszavima jaueziu (buffalo). PenkcenSztai iszradejas gyduolių ant
Rymas. — Szimet sueina
tokia geradejiste.
nos
vakaras,
o
kaimas
—
tary
skilę)
del
to
teip
pramini,
jog
gydimo džiovos Daktaras Fry- 1600 metu nuo to laiko, kada
czei ne labai iszrodo puikei
garsingo Serviso.
Žmogus žvėris girtuoklis:—
K. Z. Cedar Rapids, Iowa.
isz artistiszko atžvilgio.— Ge sunarej tojo sztamo graužia drikas Friedmanas isz Berlino, ciesorius Konstantinas Didysis turn kokiame požemy vos lem- U-gi ka man tasai skaitomas
—
Žinute butu tinkama, bet
riau butu randas patalpinias skilęs ir priesz jaje meldžesi kuris geidže gydint ligonius
pukes, lyg vilko akis, pro ap
Milane iszleistu ediktu 313 m. rūkusius langus spinkso! Ko ženklina, veluk tuosus pinin tamista nepasiraszei pravardes
Kaip ne kurie seni ameri dvi koji jauti, kuriu Amerike
tajsejs žodžeje:,“Skilę mano, serganezius ant džiovos su sa
davė katalikams liuosybe isz
gus pragiart, ka usz gazieta už ne adreso ir del to nepatalpi
konai pranaszauje, tai už de nestokas.
dėl, kas do priežastis? Atgal
skilę mano ižgelbek mane! vo nauju iszradimu, turi iszpažinti savo tikėjimą. Tada
mokėti, tai nerint žmogui sma nome.
mokratinio prezidento bus dy
ymti
pavelinima
nuo
valdžios
keli metai juk paprasta diena
Schuylkill pavietas susilau “ Dabar-tes pasirodi nauje sek najorkimu daktaru. Gerai pasibaigė baisus kataliku pergu pasidaro.
dele bedarbe ir praliejimas
A. R. Cleveland. — No
gyviau
kaime
būdavo!
ta (sztamas) vadinamas “liepo- kalbėjo tūlas mokintas, jog
sokiojimai Rymo imperijoje
kraujo.— Daug klaidžių su kė tris žudinetas in laika ke
thing like trying your best.
Trumpas
atsakymas:
Tai
kaj.
”
“
Liepokaj
meldžesi
tiksidės, o biedni žmonelei kenst liu nedeliu: Italas Massa isz taj priesz križiu isz liepos pa szendien negalėtu daryti ste Tam svarbiam atsitikimui pa Amerikos darbas! Likusieji
Your letter in Lithuanian
buklu pats Kristusas gidin- minėti bus szimet Ryme tam
Raven Run nuszove savo paturės!
shows, that you endeavor to
seniai-sukiuželiai
—
isz
ju
damas ligonius Amerike be
ezia Melina— vyro nesueme; darkė ir atsiženklina negirdėta “laisnu”. Bet
study the language. It is no
tukstanezei tikros iszkilmes. Prasidės jos nieko panaszaus nenorėk! Tai
tamsibe
ir
fanatizmu.
Pasku

Ne trukus sulauksime to, Italas Juozas Izalacca isz New
apgaviku daro bizni parduo pamaldomis 30 kovo szv. Do kas gi bus už metu, už keleJ London. — Turkai su fault of yours, only the guar
tiniuose
laikuose
Peamskoje
jog ne bus vale balių ne teatru Philadelfijos nuszove savo
dami visokias gyduoles del micėlės katakumbose, kur ka
prato savo kvailysta, jog nesu- dians who raised you neglec
parodynet be pavelinimo ne dranga — žudintojas prasisza- gubernijoje nukriževojo jieje; lengvatikiu, juokdamiesi isz talikai slapstydavosi persekio riu, jeigu nevirs kitoki laikai?!
sutiko
ant iszligu balkaniszku. ted your mother tongue.
Baisu
!
ant
smert
viena
motere.
In
tai
tiesu.
kuriu lietuviszku iždžiuveme- lino; Jonas Simanaviczius lie
jimu laikais. Paskui isz tu po
Dabartės
meldže europiniu
Apskritai
imant
—
tai
insikisze
dvasiszka
valdže,
dageniu patrijotu kurie nuo bau- tuvis, isz Turkey Run, už
Ant pardavimo.
žemiu eis procesija in szv. Se
Už 5 ceutu 11 metu.
vieszpatyscziu ydant'prisidėtu
beveik
visas
toks
szisai
kam

neszi
prokuratorijoj
ir
kalti

smaugė
savo
paeze
ir
dabar
dževos pabėgo, o ezionais geiPool
Ruimas ir Balberne
bastijono
bazilika.
Ta
procesi

Atlanta, Ga. _— Ollie Tay
pelis. Nėra tvirtu pajėgu, nė prie užbaigimo kares, nes su
dže uždėti baudževa ant visu nuduoda paikszu. Schuylkill ninkus paemi po sudu.
ant
E.
Union
St. Tamaqua,
ja
isz
katakumbu
iszeiksz,
kad
lor
13
metu
senumo,
likos
nu

paviete ne stokas kandidatu
ra draugijinio gyvenimo.... tinka atiduot Adriapolu Bul
jr baikuotuot tuos, kurie priesz ant kartuvių.
Pa.
Vieta
apgyventa
Lietu
baustas kalėjimu ant 11 metu krikszczionis po Milano edikto
garams.
už pavogimą bonkutes sodes iszejo isz požemiu ir atvirai
juosius nepriklaupe. Szalin’ Ant pardavimoviais ir butu gera proga Lietu
kytes nuo tokiu, kaip nuo koį Athenai. — Terp Tur viszku Balbieriu ezionais atyJagu in kur atsivilks kokie Buczerne ir valgomu tavo-, (pop) verties penkių centu. pradėjo iszpažinti savo tikeji- Vokiszkas torpedinis lai
, — Sztai amerikoniszka teisinleros.
velis nuskendo.
ku o Graiku atsibuvo kruvina•-daryti szapa. Parsiduos ne
kalektoriai rinkti ant ko no ru sztoras Kulpmont, Pa.i gysta, tegul kokis bankieris( ma. Per metus didesne, bus inarklia vežimas ir t. t. randa
Berlinas.
— Torpedinis musztyne arti Melistos, kuroje brangiai, randasi 2 stalai o
rint piningus, ar jiejei butu nebrangi naujas miestas Lie. apvogė banka ant 50,000 do- vairiose Rymo bažnycziose tam
Jau farmerei dairosi darbi
tautieczei nuo “prusiszkos dir tuviu ir Lenku apgyventas.. leriu tai gauna tik kelis mene- tikros pamaldos. Pasibaigs tos laivelis vardu “Heligond S — pražuvo 1128 Turkai. Priek Balbier Szape 2 krėslai. Dasininku. Szimet gerai del dar
(03 o))
vos” ar kokie kvestoriai o ge- Apie daugiaus dasižinosite antt sius ir pardona o jagu žmogusi iszkilmes gruodžio 8 diena. 178” susimusze 'su kariszku tam Graikai paėmė in nelaime žinokite pas.
bininku mokes. Katrie turi
Jos. Želionis
riause pasakius “klasteriai,” adreso.
('93 o? pavogė kepeluka duonos arba, Paskui Sz. Tėvas iszleis raszta laivu laike manevru ir tuojaus 180 apicieriu. Graiku pražu
iszmanima, tiejei jau traukia
316 E. Union St.
tai neduokite piningu ir tie
Jos Lengvin.
gėrimo tai baudže be milaszir-. (enciklika) in visu krasztu ka- nuskendo su 58 ypatoms. Ne vo ir likos sužeista 462 karei
pas farmerius.
vienas neiszsigialbejo.
Tamaqua, Pa«
siog pasakykite “neduosime.” I
viu.
dystes. Kad vogt, tai jau gerai!| talikus.
Kulpmont, Pa.
M
o

Geležinkelei Suvienytuose
Steituose praejta meta aplaike
nuo gyventoju už parvežima
tavaro ir paeažieriu $704,000,000. Užlaikymas geležinke
liu už kožna mile kasztavo
kompanijoms po $3,609.
* įsakas br.onuukn
aikyti visada os
ckaš Gyduole ar,
■davimo, kid.cs
udami galėta, dsikalauta isidocc

ISZ AMERIKOS. fiSZ VISU SZALIU Akivos Žinios isz Lietuvos.

Lietuvos
ir Lenkijos.

Isz Kares Lauko.

Emancypacije Mahometoaplink ar nieks negirdi kalbos tartum
I
delei gelbejimo savo
Paikezas vienog nesitraukė
“PRAKEIKTA”
nlszku moterių
MEILINGAS
“beprcezuj” Krano... Jam rupe savasties
1
kuria pleszikai dras tik kumezezias sugniaužė ir in
KRIMINALI8ZKA8
jo iszganimas dueziu jo avė- ko.
I
\
APRASZIMAS
trauke oro in savo krutinę,
____
Sviete mth įmetaniszkam
Verte D.T. ir F.W.B0CZKAUSKA3 |
liu, bijojo, idant ne viena iez
Žinodamas namus .Lukosziu kurio per valanda nebuvo in
pradeda,
apsirejszkinet
krute
ja tokio papiktinimo neiezgirs tuojaus
I
bego prie kiemo. '
ja inleides, suszuko:
jirnas ant daliko iszvalnijimo 202 Puslapiu - 6x9 col. Dydi
tu.
Rado ant kiemo daug žmo — Ka! ar aez gal meluoju'(1
moterių iez nevalos givuojen
dalis i.
Kaipo beproti kuningae nių kaipi kad ant jomarko.
Ar nemaeziau savo akimis
MOTERE BE SZIRDIES.
ežios lig ežiam laikui. Kassana
baust negalėjo ir kagi kvai
Rudis su smailu it lapes snu kaip gabeno vokietis vagis
Aminbej, rodauninkas sūdo
liui gelbee gazdinimas amži kucziu ir staeziom ausimis tik ekrine, linus irverszi Lukosziu
ANT KRASZTO PRAPULTIES.
;
apelaciszko Kajrze, paraszi ne
nom pragaro kancziomis, vėl- ■vaiksztinejo po kiemą nežino in savo namus?
Duris kambario Petro Randai
Aez
ne
nuo
bradas,
senej liežiuvije arabiškam
atsidaro pamažėl i ir Mikolai,
I
niais ir ugnimi, kad jie kvai- damas
i
ant katro pirma loti.
— Stoil — suriko Lukosu pluosztii, popieru po pažaste,
|
liktai žmogus geras,
kningas kurioje kalba ant nau
lae ir nesupras, o gal da iez
Kranas iszvido kaip iez stu- szius nežinia ant ko, ar ant
in ėjo smagei.
Ba
kaip
pats
matau,
dos
moterių,
rejkalaudamas
Petras pakeli galva ir valan
juoke kaipo beprotis... Stebe bos tris rudi vokiecziai bernai givulio, ar ant Krano. Kranas
dėlė žiurėjo s i nepikajum in
Tai daug pataisau.
del jiu mokslo ir iezauginimo,
josi kuningae tokiu beproezio Hamerio neeze raudona szepa rienog ant to nepaisė tik savo
veidą kasijeriaos.
Ne vienas buna paklydias, S'iv valos darbuose misleee ir
atsekimu — ir tik tarės: “B- Kiti esantie ipacz boboee ku “ai bėjo.
Baisus padėjimas — tore
Mikolas, dedamas popierasant
Isz tikėjimo isztvirkias,
įauslose valnistos iezrinkime
protis esi — bet sakau tau sau riu isz kaimo priėjo žiopso
Vokietis tik spjaudė, keik
rasztioiezios pr.esz Petra, pa
Ne žino kas pati, vaikai,
sirėmusi
ant
alkunin ir
viro; aprubežinime tiesu, kogokie, nes gausi su lazda.
josi tai ant vokietuku, tai ant damas žmones, kad paiksza
užsidunksojusi.— Ne turime
Tiktai galvoja piningai.
kes turi viras, galintis kozno
užtektinai piningu ant užmo
— Kvailas nejauezia skaus Lukoezienes, kuri su pagelbn nrisileidž'a ir pristoja, nes jei.
kėjimo prie pabaigos menesio.
mo; baudžia ji kam tik nešino mergos gaude visztas ir Wdx <ju ne tas jis rastu ant jo laz Sztai vienas žmogelis atszales, je valandoje persiskirt su paIsz rito mėginau sutraukti no
Nuo
skupumo
net
pabalęs,
skolinyku kos priguli, nes
cze
ir
pripažinime
tokios
gi
ri! —atsake Kranas ir apeigri- rianezio jas Krico, žento Ha da
sunkei labai eina; lenais kor
Piningu invales turėjo,
ant tikro mislinau gauti, tai
tiesos paczejj.formaliszkam pa
žes ir tares: “Dievas teisin merio, Kranas in ta vieką ne
Kranas žiurėjo in ūkininką
gavau raszta ant ilgo termino.
Tiesi ok pasakius, stokas mums
gas... nuėjo savo keliu.
žiurėjo, akimis jie jeezkojo Lu apraisbusiom akimis, lupos jo Del bažnyczios paaukauti ne steigime persiskirimo; viras ne
szimta tukstaneziu frankui
norėjo.
Pirk mieiuke laikraezti,
turi tiesos priverst moteres gi
Taigi Kranas nepaeiliove kosziaus, gaepadoriaue namu, drebėjo isz susijudinimo, ir ka
Ne
senei
gazieta
perskaitė,
g
Jago nori apie Baltruviene dažinoti,
vent
su
juom
jago
motere
to
PREKE 50c
iki ežiam laikui buto vokie kuriuose toks iezpustijima“ da atstume ji atgale ranka nuo
O turėsi smagumo invales,
nenori. Ant uez tvirtinimo su Nusiuntimo kasztus mes apmokau,
ežiu prieszu ir visai nepaieejo daromas. Netrukus iszvido -■avės, kvailas kaipi atspėjęs Ir mano straipsni pamate,
Tuojaus 20 dol. iszlukszteno, tiesa autorius kalba, jog neva
Skaitydama apie nelabas bobeles!
ant barimo kuningo.
ji. Stovėjo jie ant vidurio ^ie ūkininko mislis kalbėjo:
W. I). Boczkowski-Co.
Ir del bažnyczios paaukavo. los mahometankos niekados ne
— Kur Baltruviene?
Besiartindamas prie kaimo mo su kepuria ant ezono gal
Malianoy City,Pa.
— Ar jus jam parduodat,
Toki vyreli,
galema priskirinet pranaszuj
Olendry—Gaje spjaudė kaip vos ir su iszeegiotu bruelotu jus patis atiduodat jam savo
Niekam nieko negalėdamas
Pamylės mergele,
ir koranuj, nes senu budu ir
pamielijo apie “prusa” ir Buvo tai viras apie keturesde- turtą?....
Kvailas Franas duoti Kranas nuo nieko teipgi tik
Apsives,
papratimu tu žmonių kurie
piktžodžiavo, nes buvo per ezimts metu senumo, sausas
— Kad tave!.... uszkeike
Skaityk naujausio mokslo kny^
Skupuma savo pames,
Per Marija Konopnicka. Verte B. nieko praszit neiezdriso. Kad sitikrinęs, jog Nerij daug žu- ir stiprios iezveizoe, laike vie
mahometizna priemi.
apie sveikatų ir ką reikia
Luk sziue besigaledamas su
daryti apsirgus.
Visi
mylės,
eina per kaima jauezia skanu vu nustipo ir kas metas stim na ranka uez rago buliuką
Koranas
ajszkej
kalba,
jog
givuliu.
Vaikai apie priminima mi kvapsni iszeinanti su dūmais
Kožuas
tylės,
motere. “Viena isz geradejisz
— Sakikit, sakikit — klau
rusiu iszgirde sudrėbėjo. Jau pro kamina; žino jie kad ten pa dėlto, kad velnias savo sza- kurie kartas nuo karto krėtė
Gerutn žmogum vadys,
ežiu kokiame Dievas apteiki
rūstingai
galva
ir
kasė
naginia
ke
upeje
plauja
po
kožnam
nu
se
Kranas
nesitraukdamas
nuo
dabar nesijuokia, tik su atida gaepadines gamina skanius
Burnas visiems uždarys.
vira, ira toji, jog sutvėrė del
žemes, vartodamas akimis.’
ūkininko.
ir žingeidumu klauso, ka ežia valgius, bet tas ji mažai links neszimui vokieczio in pekla.
Aha, ba Taradaika,
jio
motere ir susKire juos idant
Prieszais
Lukosziu
stovėjo
Kada
Kranas
paliko
vokie— Eik szalin! — suszuko
kvailas Kranas jiems nupasa mina—negut tas daro jam ema
Tai ne baika,
abudu vienokej miletusi tarp
iszsižergee
sueimovee
in
kiezecziu
kaima
toli
uezpakalije
supikes
Lukoezius
būdamas
kos. Kvailis žvalgosi, žiūrėda guma, jog žmones gardžiai vai
Kas klauso mano rodos,
eaves ir butu vienas kitam pa
laisviau atsiduso, tartum ko nie keliniu rankas vienas iez ergeliuojamu isz abieju pu
mas tai in viena, tai in kita go ir nealketa teip kaip jis.
Tasai niekad ne turi bėdos. gelboje. “Pamikite apie iszkel
turtingiausiu
kolionistu,
Gotlikia
sunkinibe
nuo
saves
nume
siu....
net galiaus insižiurejo in vie
Ir Baltruviene sako,
Kada szi ritmeti Kranas ei
mingus paeziom juso duotus
— Sakau tau atsitraukk
na maža, kuris žingedžiausiai na krantu upes, žiūrėdamas in tęs, o ant jo veido vėl apsi- bae, iszputes pilvą ant kurio
Mane mokytu stato,
prižadėjimus. Uždengimas vej
blizgėjo
tambakinie
retežėlis
reiszke
graži
giedra.
Tuojaus
kol
esmių
geras.
in paiksza žiurėjo. Vaikas ma
Sako: Dievaž ne galiu tylėti, do ne ira tejpo-gi pripažinimu
eile triobu, pasislėpusiu po ineibrido in vandeni ir kojas nuo laikrodėlio, o sulig pilvui
SZITOJ KNYGOJ “DAKTARAS”
— O kad tu nudvestum! —
tidamas kad atkreipė ant sa
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų
Turiu Taradaika mylėti.
sparnais medžiu iez tarpo ku nuprausė, idant ir vokiszku kabojo dantiee ant ilgo cibuko
korano,
kuris
tik
prisako
tejp:
išsigydyti, bet teip-pnt labai gražiai,
uszkeike vėl ant nestovinezio
ves atida kvailo Krano, nulei
Aez ant bobos zaunos nepai
ras tėvas pamokina ir kaip nuo viso
riu blizga baltintos sienos ir
Paeakik-gi isztikimom mo
pipke.
buliuko.
apsisaugoti.
do žemin akis, bet tuomtarpu stikliniai langai priesz saule, dulkiu ant jo nebutu.
KNYGOJ“DAKTARAS"
sau,
terem
(kajpo
pirmiau
ir
viram)
Derejo
jis
buliuką.
Suside

Dabar jau nėjo teip smar
— Dummer Keri!.... —
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų
Juozas klausia:
Savo gimorus raszau,
ant jo veido nematit buvo to kiai, kaip iki eziol idant kuo- rėjo, o kada Lukoszius norėjo
aiškiai, atvirai teip išdėstiuėja, jog
idant
akie
nulejsdinetu,
givensuniurnėjo piktai Gotlibas.
— Tai kagi žeme sako ?
apie tokias paslaptybes negilit*
Ba jagu boba ant sprando tu dorėj, o svetimiem roditn knygose
linksmumo, to džiaugsmo, ko veikiaueiai apsilenkt vokiez- paduot ranka vokiecziui, buliu
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui
— Ka ežia su kvailiu szne— Sako kad alkanam duos
rei
labai
turėti, kad žinoti
tupėtu,
ki galima buvo ant jo pate ^u lizdu, eidamas žvalgėsii kas pasipurtė ir atitraukė saisz pavejkslo savo tiktaj taj kų daryti,reikalinga
seniems ir jamniems ir kaip
ket! — atsiliepe viena isz moduonos, troksztancziam van
minga!
gyventi.
Čion
viskų negalima
j
Žmogus in niekur kojos isz- kas ira matomu. Sztaj iszpamint, kada artinosi prie kito linksmai, žiurėjo in skaiseziai[ vo gaspadoriu ir pardavika teriszkiu.
gyti, l>et tik perskaičius knygų atrasite.
denio, linu ir kanapių nuogam, kokio kaimo.
kelti
ne
galėtu.
SZITA KNYGA iliustruota puikiais eck
žintojej sutiko tame, jog tas
bespinduliuojanczia saulute mi nuo vokieczio. Vokietis nepa— Teip, teip! — pritarė
visokiu žolelių sergantiems, o
sliekais oaveikslais ir apie žmogaus kuuosa
Ne žinau, po nogiu,
Nelinkemino jo paveikslas balsganus it kvarbatkos puo-. si judino iez vietos tik linktele antra.
“matomas” taj ira vejdas ir budavoji.nų. su visokiomis paslaptybėmis.
mirusiam amžina pasilsi saviApie MEILES DALYKUS "Daktaru
Daug yra tokiu neiszmaneliu, rankos o kitas dalis kūno, ira ■ nemažai
kaimo dėlto, kad ten negivena szanezius židri dangaus debe, jo su galva ir paleido iez bu r
rašo.
— Varikit ta pusgalvi szaje — amen.
YPATINGAI serganti, nusilpnėjj. suklra
Jog mano meisteri Taradaika prieszingu tame.
tie kurie ji supranta, kad ten sėlius ir džiaugtis norėjo visui uos durna, kada Kranas pribe- lin! — pridūrė treczia.
rg, pasigadinę per jaunystės klaidas irrarp
Virinusias isz
ju Mikas
narni visokiomis kaip paprastomis šviežiomis
|
vadina,
žmones kitaip kalbantie, ki kuom kas tik ji apsiautinejo,, go prie ju ir pastvėręs uez ranTejpo-gi atsikirimae mote
Ir tuojaus visas buris pasi
teip užsisenėjusiomia ir užsikrėtusiomis liga
prunksztelejo juokais, ir atsa
taip jaueziantie, arba kad tai bet sziandien nesieeke jami kovės Lukosziu nepaisindamas darė priesziu Krano. Visos no Lig jojo pravardes nežino.
res no viro draugieteje žmoni mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.
ke:
JEI sergi ant kokios nors ligos, Ui pit
Bet jis iez to džiaugėsi,
žmones kitos tautos.
jos, taj ira kad slėptųsi no ki miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydr
toj kelionėj. Aplenkės vokiez5 ant riksmo vaiku kurie reke: rejo pasirodit akiveizdoje vo— Tai visi tai žino, ka tu
tojaus, arba vartosi liekarstaa. reikia p--rakai
Ir
net
puezinasi,
Givena tame kaime vokie ka kaima, perejes balsas, pil. “Kvailas kvailas Kranas, žiu- kieczio iszmintingom ir politu viru koranos suvis apie taj
tytknygų “Daktaras", nes didelės daugybį
sakai.
Ba mano vardas yra garsingas, ne kalba ir neužgina pasiketi B žmonių, kurie tik perskaitė šių knygų & h
ežiai; kaimas vadinosi Olen nas kupstu ir kelmu injkuriuoes rėkit, žiūrėkit”, suszuko:
■
gydė.
I
tiszkom
moterimis.
Nežinojo
— Žino, bet net neguodoja
TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomm |
dry— Gaje ir tęsęsi linkui ritu nekarta užgavo koje ir nusi — Gaepador! Lukoszi!.... nore teipgi, kad gal tas kuriam Ir del doru žmonių meilingas tos tiktaj isz tolesnio praplati ■
B Išduota, tai kiekvienas jų apturės visai don-1
uez tas dovanas ir tas geribes
Ir kožnas mano darba prisi nimo prisakimu, paliepinejen- B nal, kuris tik atsiųs keletu štampų už pntn |
szalies nuo Vizuos.
brozdino iki krauju, arba in-. Kagi darote, kodėl nelabam būti nori teip gerume nelinki
■ tunų.
szventos žemeles; kiek jus pa
savintu,
■
REIKALAUK dar šiandien,Jte 1 I
Kranas ne vardo kaimo ne klimpo nuslides nuo kupsto> vokiecziui savo turtą afrduo- jom labo, gal netrukus vokie
ežiu idant moteres pranaszo ne ■
pant Sitų apgarsinimų ir adresuok teip: r Į
tis priplakat ja savo botagais
Kad tiktai tokia galva turetu> paeirodinetu atlankitojams.
jo giventoju nemilejo teip, iki kelies in ezalta purvina,i date ?....
tis užims ir ju namus ir joms
g The PHILADELPHIA H. CIK
ir kuciais pridaužot, o ar tai ji
kad szalinosi ju anaiptol. Ne iszvido balta sausa kaipi ezaVaikai apspitę “kvaila Kra- reikee apleist teviezke per gu Nes daugelis besmegenei,
11117 Walnut St. Philadelphia,Pi
nejauezia?
karta net buvo teip kad pai ka kumele, kuri trauke veži. na”, kaskart garsiau reke, o dresni uez jas vokieti isztrem- Galvos tokios kaip bezmenai,
H
TEMYKIT, VYRAI IRMO-'
— Ot tu kvailas ir tiek —
Save mokintais stato,
B RYSI Kad sergi, jautiesi kokĮ nors BBW
kas Kranas iezvides einanti ke mėli keliu linkui Olendry-Ga-. gaspadoriue nuraminęs givuli, toms bet apie tai nepainieji jo
sako jam piemenai. Ir besijuok
B kūmų ir reikalauji gero specialisto patrikaiSavo kvailumo nemato,
hu vokieti szauke:
B kad trumpam laike būtumei išgydytu,taiilMj
ju, o ezale vežimo ėjo gaspado-. atsikreipė ir suriko:
gal ne viena iez ju, o kad ir
darni traukiasi szalin nuo kvai
B šaukto- prie Profesionališko Daktaro. Pbl
Kaip
ant
ezakes
save
kele,
— Begkite vaikai, vokietis rius Hameris su ausotine ke - Tilekit, bambliai! Sza- pamielijo katra, nenorėjo pa
B Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškojkliba f
lo Krano, kuris ir nelaukia ateina!
O
moraliezkumo
nepakele.
r Atsilankantiems ašabiškal ofiso valinis
. lin iez ežia! — Kranas be atei sirodit “neiezmanelia”....
puria
rukidamae
porcelenine
E yra šitos kasdien:
tik apsigrižes eina sau savo
Ant galo tas pasidaris,
I
Nuo 10 iš ryto iki I p p. Nedėk nuo lOikill į
Atsitiko kad ant tokios jo ant ilgo cibuko pipke.
kvėpimo
kartojo:
(Tolaus bus).
keliu.
I o U ta r i r 1 ’> • t n vakare nuo 6 iki 8
Jog
Dievas
suvis
jiems
protus
pasargos uszteminta.
—
Lukosziau,
gaepador
”
...
Kranui net akise tamsu pa
— Sugrįžk, sugrižk Kranai
sumaiezys,
— Tai kas-gi tame blogo, sidarė, kad iszvido vokieti No ka darot, kam vokiecziui duo
— szaukia viriausias Mikas —
date
save
apipleszinet?.
...
Aliejaus
iez
lampu
baigia ižMokikloj
’
e.
kad vokietis?
rėjo pasitraukt szalin, ka ir
sugrižk padansime tave kara
degti,
Daraktoris; — Žmogui nie
— Vokietis vistiek kaip butu padaręs, jei nebutu iezvi Vokietis suraukė pikta kak
liumi, jei toks esi mandras.
Ne turės tada ka veikti.
ledokae; vokietis musu žemes des ant vežimo marga ekrine, ta ir gatavas buvo pamokint kad ne gana, niekad ne prisoKranas ant tu szauksmu ne
> “paiksza”, bet su beproeziu
duona valgo, o mueiezkai ne kuria mates nekarta pas Luko’ nelabai gerai uszsidet, todėl titas, kas kartas daugiau norė Aez vis iez senu leistru varau,
paiso ir eina savo keliu. Žino
“KAPITONAS
Žingsnio dydelio ne darau,
kalba ir nesimeldžia, nes vo ežius Uszgojuose, o ant jos vi■ tik iszputes savo rustibe per tu.
jis kad seni ir jauni, o net ir
Vaikas gavės ka tiktai in Ba kad dydeli žingsni darycze,
kietis iszeižadejo Jėzaus ir Mo sa dvikarte linu tiek kad ir• nosi, tarė:
VELNIAS
”
piemenai vadina ji “tu”, nes
Prietikiai Cirano De Berganc
kaili,
atsiliepi:
—
O
aez
dau

tinos
Dievo,
pertai
reikia
jo
Tai
da
sau
blede
pasidarieze.
į
—
Eik
tu
sau
szalin
paikSpaustuvėje
“
Saules
”
dvi
verpėjos
per
visa
žiema
kaipo “kvailo” nieks nepaguo
giau ne noriu!
Kaip galiu,
galima gauti visokiu
doja ir nedvejina jo užvadini- vengti.
nesuverptu, teipgi puodus ir• sze, ne tavo ežia reikalas!
Verto I Francuzu Kalbos
KUN. DR. M JUODISZIUS
Kaimiecziai kiti tikėdami ir statine kopūstu. Vežimas bu
Žengiu tiesu keliu,
mo.
reikalingu knygų
In ezalis nesidairau,
“Mes” tai dalis būrio, arba netikėdami kvailo pasakai vo augsztai prikrautas ir daig
Yra tai labai
I Gyvenimas Jėzaus Kristaus
Savo privaloma pildau.
gimines, ar drauguves: “mes” klausė apie tąi kuningo klebo iai ant jo virvėmis suraiszioti,
užimanti ir juo
su
paveikslais,
popierines
O kada panezekas padžiausiu,
tai dalis sujungtos pajiegos, no.
idant nenupultu bevežant;
kinga apysaka,
apdarais
- 50c.
Norint tada garbe gausiu,
Kuningas pasitikęs Krana teipgi uezpakalije stovėjo pri
proto, turto; bet “kvailas” isz
padalinta in tris
Apdaryta in juoda audima 75c
Ba ne vienas pasakys,
tomus. Visi tris
skirtas isz draugijos, iszskir- atsiliepe in ji:
lt a u ežia Vieszpaties arba
risztas digtas verezis, kuriam
1 )ievobaimingi apmislijimai
tomai
vienoje
Kaip apie mane atsimye:
— Na ka-gi tu paiksze? — sukako eziaezioe sanvaitee gitas isz bendros iszminties ir pa
ant kiekvienos dienos per
knygoje.
Amžina atsilsi, daug gero pa
jiegos, iszskirtas nuo visko, Girdžiu, kad žmones kvailini venimo. Kvailas Kranas tai ži
isztisa gavėnia
25c.
dare,
Stacijos arba Kalvarija 10c.
tartum negamtos vaikas, tar savo pasakoms. Kasgi tau pa nojo, kadangi buvo neeikipas
404 Poslapiu. 6x9 col. Dydumo.
Graudus Verksmai - 10cPaklydėlius nuolat bare,
tum gamta nieko jam leisdama sakė, kad Jezuea ne židai, vien Lukoszius, ir viską, mate, o
...PREKE...
Kauticzkos
- - - 50cIr da stovyla pastatys,
giventi nepaskire, leido gi- vokiecziai nukankino ?
kada paskutiniu kartu nakvo
.Maldeles
Arcibrostvos
Szv.
Augezta lig debesiu, jog visi 1 Veido Viesp.J.Kristaus 10c.
Kvailas Kranas žuri temin- jo južaloji atvede ta marga
vent viena vienatini; tartum
matys,
seklu kokios augmenes nunesz gai in kleboną ir tik akimis gražu versziuka.
Szventfl, Seno ir
Nusiuntimo karatus
I n statymo su 50
Ir
da
ant
virezaus
mane pas
ta ant juriu smiltino ir ten nu mirkeziojo, kaip paprastinai,
mes apmokame.
Paikszas sustojo it stulpas
35c
tatys.
mesta pridiga ir iszaugo, teip kada ji kas neramino. Klebo in žeme inkaetas ir iez nusiete
W. D. BOCZKOWSKLCO.
Tiek to, aez garbes nejeezkau,
kvailas Kranas iszaugo tarpe nas tuomtarpu bare Krana to- bejimo net burna atidarė. NeLenkiszkai, ant viso meto,
MAHANOY CITY, PA.
Tiktai, teip sau sakau,
žmonių kurie jam kaip anos lesniai:
Į
iszdriso jis vokieti uszkalbint,
isii Szventu
Kad žmonelei juoku turėtu,
— Sakau tau beproti, idant kokiu budu tas viekas ta sa
pustines smiltis grūdeliui augienoje knygoje
O “prietelei” mano spjaudytu,
menes ir paežiai augmenei, bu man tokiu baiku kaime nekres vastie Lukosziu pateko in vo
Ir sakytu:
Trumpas Ki trkizmns pagal
vo svetimi. Jis trokszta kiek tumiai — supranti? In bažni- kieczio nagus, tik jaute, kad
itzguldima Kun Pilauckio,
Tai ka jam daryti,
viena savo broliu vadinti, czia pats eik ir pamokslu klau vokietis iszpleeze kaipi ta vis
su
nekuriais
naudingais
Ne jam žioti uždaryti,
jis trokszta visus mileti, vi eik, idant nebutumiai kaipi gi ka nuo ūkininko, ir buvo jam
Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUKĄ?"
pridėjimais
- - 10c.
Nepakabinti.
Aukso-Altorius arba
Didis
siem gera dariti, bet nieks nuo vulis! — Supranti? — Giveni gaila Lukosziu.
kur ją gauti?
W. Gal
D.nežinai
ECC2K0WSKI-C0.
Szaltinis 1,(XX) puslapiu $1.00
Vežimas pravaževo pro ji, o
Bus gana apie tai,
jo tos meiles, to gero velijimo pats kaip givulis ir kaip givuMAHANOY CITY, PA.
“LIETUVA”
Ymsiu ka kita:
tos brolistes priimt nenori, stu hs padvėsi, jeigu neklaueiei senas Hameris neiezleiedamas
visos reikalingos Maldos, 864
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas
pipkee isz dantų praėjo, ekaiJagu žmogus su balonu pasi
puslapiu
§1 CM)
mia nuo saves ir usz tai negut manes....
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų Ir
Balsas Balandėlis arba Maža?
Kvailas Kranas nusiszipeojo tidamas iszpiltue ant delno pi
kėlė augsztyn,
pajuokom ir piktibems atsimo
svarbių žinių iš Amerikos, Europos Ir
Szaltinis, 711 puslapiu 75c
viso
svieto, o prenumerata kaštuoja me
Tai vyruti labai daug matai.
ka. Jie, paikezas, vienog neei- ir tare metes in ezali smarku ningus. Kvailo Krano gal but
Garbe Dievui ant Augsztybes
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.
kad ir visai nepatemijo, nors
ruetina ant žmonių usz ta j u žvilgtelėjimą.
640 puslapiu
- 75c
Rašyk adresu:
— Tegul tas kuningui kle tasai žiūrėdamas in vokieti
Aukso Altorius apdaryta in
nedekingiste, usz ta niekinimą
Introligatorn e.
A. OLSZEWSKI,
Francuziszka
skūra,
apvalais
APDIRBT U V k KBTGD.
jo tikriausiais ir geriausiais bonui rupesties nedaro! Nerei akimis, iez kuriu tartum ugnie
kampais, auksuoti kraštai su
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL
jiems linkėjimais; neliūsta ir kalauja nieks kvailiu rūpintis pilesi, eznabždejo:
kabe
•
$1.50.
Mažas Naujas Aukso Altorius,
nejauezia kaipo “kvailas” jo nes juomi rūpinas pate Die — O žmones, žiūrėkit ka
Celeloido apdarais, puiki
kio nesmagumo delei to, nekei vas .... Daug reiktu padėt da ta vokiezka galibe nuo biednu
knygele
- $1.00.
kia žmonių, eina tarpe ju links triūso ir prisiskelbt pamokslu žmonių iszplesze ir gabena
Aniuolas Sargas,
minksztai
LINKSMA VALANDA
del
iszmokinimo
tu,
kurie
kas
prie
saves.
...
apdaryta in skūra apvalais
mas ir tik jo duszioje giliai
Surinkmas Lietuvisikos Literatūros
kampais auksuoti krasztai,
O kada versziukas suraiszio
lizeina Viena Karta Ant Menesio.
paslėpta kokia tai liudnastie, ezventa diena eina in bažnivisos reikalingos Maldos
6ĄxlO colin dydumo, Knygos formatokokia tai tiki eela ir pasielgi- czia, klauso pamokslu savo tas tartum melsdamas pagel
geriausia už visas kitas 75c.
PRENUMERATA KASZTUOJE:
Aniuolas Sargas, apdaryta in
Troszka jis visus sura- piemenio, o vienog nedaug te bos, ydant neatskirtu jo nuo
Aysidir ta fcdcf d F’dstEyges iitciieD
Snvlenituose Valstijuoae - • • $1.00
Dydžiauses
ir
mažiauses
szuo.
tamsei
rusva
audima
50c
natos
ir
laikraracwi,
kvipo
tai:
jo
motinos
gailingai
uszbliove,
iszmano...
Kvaili
pate
Jezusae
palinksmint, bet
Europoje, Anstralijol, Anglijo! ir L f 1.50
Valanda, Dilgeles,
Nesenei ant szunu iszkilmes Westminster Kennel Club, Dagia Linksma
Del pilnai užmokėjas! akaltitojn SAULES
ir jo žodžiu plau- mokina ir kvailie be pamoks paiksza Krana paėmė tokia
Drangas,
Tėvynė ir L L
tik 60c. ant vino meto.
gailestis, tokiu kersztu uszsi- New Yorke, radosi milžinisztss szuo sztamo St, Bernard ir Prisiunsdami knygas apmokekyte paarto ai
teisingos szirdiee lu žino takeli in rojų....
ekspreso karatas. Adresas:
Malianoy City, Penna.
Kuningas buvo nueistebejes dege jo ezirdie kad leidosi kai mažiauses szunitia. Skaitytojai pau£'"’*‘li dasiprast juju dynenori, o kito ko,
Lithuanian Bindery,
nima i.
f
14
W.
S*ra«$.
Mikuty
City,
pi
kulka
linkui
Uszgoju
kaimo
duma
ir
mažuma
matant
paveiksią.
\
ir
net
persigandęs;
apsižvelgė
džiovos apu
tai turi saryszi
kudykysteje.

“DaKtarasi

Ant Gavėnios

kz

I

“PRAKEIKTA”
Itiusois
nniisALiszu]
APBASZlUs

Gražus pamokinimai

Kiniszkas salamonas.

motinoms.

Pas tūla mandarina provin
cijoj Honan pribuvo tris kinczikai, idant apsudintu tas jiu
prova. Prova buvo toke, kad
prie vienos ir tos paezios mo
teres prisipažinojo net tris vi
rai, kaipo prie savo paezios.
Ne pirmas antram, ne antras
treczem ne norėjo jos pavest
ir ataduot, kožnas isz tu trijų
kineziku tvirtino kad tai jojo
pati. Mandarinas lauže sau
galva ant to ka czion pradėt
ir kaip apsudint ta prova, kad
visi tvirtina, jog tai jio pati
nes staigai koke tai mislis inpuoli jam in galva ba pra
džiugo ir paszauke:
— Jago teip, tai žinau ka
padarisiu. Jago kožnas isz jus
tvirtinate jog tai locna pati ir
tai visu trijų,— kalbėjo Salamonas kiniszkas— ir ne vienas
isz jus ne nori no jos atstot
kaipo no locnos paezios, bus
geriausiu pasielgimu mano ir
teisingiausiu apsudijimu, jago
moterei givasti atimsiu o tada
sutiksite visi tris, ba kunu jos
galesite pasidalit.
Pasakęs tai iszemi isz szupledos maža flakoną, su laszais
juodo koloro, pripilė in stiklą
vino ir inleido kelis laszus
tos juodos minksturos.
Po mažai valandai rankos ir
galva moteres nudribo ir pra
dėjo garsei krokt.
Po adinai laiko tarė iszkelmingai mandarinas m tris vi
rus moteres:
— Motere ne givens. Galite
jaje sau pasiimt.
Vietoje atsakimo, pasiemi
pirmutinis savo skribele ir
iszejo isz sales, antras ne mie
lindamas ilgai nuėjo teipo-gi
pėdom pirmutinio.
Tas treczes pasiliko tūla
laika saleje žiurėjo ant biednos aukos stovėdamas nepasijudinanczei, su dideliu skaus
mu szirdije, ka galema buvo
pažintie ant jio veido.
— Ne!— paszauke ant ga
lo.— Buvai mano prietelka,
igi sziol isztikima man, tai ne
galu tave ir dabar apleist ir
rengėsi paimtie savo mirsztancze motere ir nesztis namon,
nes mandarinas, kurie pasiel
gimą likusio kineziko tirinejo
tarė:
— Duok pakaju. Matau
jog motere ira tavo pati, nes
nesirūpink apie jaje ba ijje
ne mirs ba ne nutrucinau asz
tau jos. Pasigeri tik no vino,
o tas ka inpilau in stiklą ira
tik paprastinu sirapu.
Tokiu spasabu per salamoniszka iszminte sudžios motere
ne teko dvieju viru ir pasiliko
prie savo.
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turiu dideli agentūra ir kontora bankini
Ravo locnam name vertes $12,(XX),00,
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
greieziausiu laivu. Siunoziu piningus in
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
iszsiunoziu in prisakyta’vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amenkodel niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:

Kazimieras Karnage paeina isz
Kauno gub., Reseiniu pav , Melą
szaieziu kaimo praszau apie jin daneszt ant adreso.
P, Karasauski.
Box 298,
So. Fork, Pa.

NAUJA KNYGA

PUIKUS SKAITYMAI

i UNION NATIONAL BANK

SKAITYKITE

Dr. KOLER

y

W. RYNKEWICZIUS

UNKSHA #
Sorickmu linntah
Imtu Visi

Sįill «£. 1,1*

premium*
SkIuIunt ViW)*^
Elitai,nuniūri“" ,
Mjllnlilutlii“1^ I

UEUk. ulTltaum

Abz esmia po kaucija Ohio valstijoje

Užklausimas.
Tūlas dievobaimingas ir ap—
Praszau
motinėlės,
ez riestas žmogus, givenes szako
mergos
ejna
už viro?
lij, kur prasiplatinus buvo be
Mano pusbrolis Adomas Degutis
202TroySt. Dayton, Ohio.
— Tai rots klausimas! U- A. J. KEYDOSZ1US,
dievistes, bet jis pasiliko isztipaeina isz Suvalkų gub., Vinksznagi
del
to
kad
neszioti
ilgas
piu kaimo, Bartiniku kaimo, jis pats
kimu Dievui ir Bažnicziai,
ar kas kitas praszau duot žine ant szlebes.
nors ne karta už tai buvo nuo
adreso.
bedieviu iszjuoktas. Kada
P. Rupeika.
Baisus daigtas.
klausė jo kodėl jis nesielge
Box 730.
Dillonwale. Ohio
Ijje: — Asz noringai teketeip kaip visi, atsake:
— Seniai jau gal buezia pa
Mano draugas Jurgis Benauskas czia usz tavęs barone, nes bi
virtęs in givuli, kaipo ir visi
3 metai kaip Amerikia, paeina isz jausi, ar mano turtas del tavęs
Suvalkų gub., Sejnu pav., Kudrenu iszteks; turiu murini narna ir
tie, ka ne tiki in Dieva, jeigu
gmino Voveriu kaimo jis pats ar kas apie 200.000.
neatmineziau dažnai geros,
kitas praszau duot žine ant adreso.
— O brangiausia! 200,000
dievuotos savo motinos. Jau
Jan nao Itellollkos molų Brooklyno-New York čyruoja Vienatinė Ir Didžiausia LIETUVIŠKA
P. Bender.
piningais!
tik turiu būti dėkingu amžinai
APT1EKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios liksiu yruapsaueotl savo vlentauėlua
18 C. StDetroit, Mich,
juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
— Teip, 200,000, ne pinin nuo visokių apgavikų ir gydytivisokių
už tai, jog esmių “žmogumi”,
Ilgų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu ISrudo daugybę sppcijališkų gyduolių,
gais
....
o ne “givuliu.” Inkvepe iji in
Mano broliai Salida, Jonas, ir Vin
sutaisytų ifi Šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
— Tai popierosia?
Tarpo kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
>
mane galibe, kurios jokios ere
cas Stanuloniai visi tris paeina isz
Ne, 200,000 skoles!
Del
išvarymo
soliterio
..............
$3.00
Vilniaus gnb., Traku pav,, turiu svar
zija ne pergales, kada da bu
$1.00
Kraujo Valytojas ..
Del lytiškų ligų
50c. ir $1.00
Gyvasties Balsamas
bu reikalą jie pats ar kas kitas pra
— Ar sziteip? O, o, o!
vau mažiteliu kūdikiu, atsi
Nervų Stiprintojas............ ...50c
.... ir $1.00 Nuo Reumatizmo ... 50c. ir$1.00
szau duot žine ant adreso.
' **
' 9 Nuo kojij prakaitavimo.............. 25o
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir
$1.00
menu, kaip iji būdavo atsi
Nuo kosulio............ ........... 25c. :ir-50c
cn~ Gydanti most is.................................50c
J, Stanulonis.
klaupdavo pati pasistaezius,
Nuo gerkles skaudėjimo
25c. ir 50c Antisepliškas muilas.................... 25c
Užmirszo.
838 Hubbard Ave, ; Detroit, Mich.
. $1.00 Antiseptiška mostis...................... 25c
Skilvinės proško® ...........
arba pasisklubdžius szalip sa
— Nu-gi kas ta v, pieniau!
.. 25o Nuo dusulio...................................... 50c
Pigulkos del k'
Nuo galvos ska
.... 25c Proškos del dantų ........................ 25c
ves mane, sudestinedavo mano
Mano brolis Antanas Armanavi- Szedien bleszineje ne pieną tik
100,000,000 dolerinis vaikas.
Nuo kojų nuos
10c. ir 25c Nuo kosulio del vaiky............... 25o
.... 10c Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25c
Nuo dantų gėlii
mažas rankeles ir su maldin
ozus paeina isz Kauno gub., jis ožio- czista vandeni vežioji!
..... 25c Nuo viduriavimo.............................25o
Nuo peršalimo
Gal jau kožnas girdėjo apie taji turtinga vaikuti sunu
nais yra amerike tėvas ir motyna
Kraujo Stiprintojas........................ 50c
gumu ne karta su aszarom
Plaukų stiprinto.
. 25c. ir 50c
Pienius:
—
O
kad
tu
gala!
kurie norėtume su juo labai pasikal
Linimontas arba
>elleris .... 25c Gumbo Lasai................ 50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo.......................... 50o
akise meldese prie Dievo pati Edwardu B. McLean isz Washingtono, kuriam tėvai paskyrė
Užmirszau
vandeni
užbaltit.
25c
Anatharynas
plovimui
bėt jis pats ar kas kitas praszau duot
Blakių Naikintojas.........................10c
Nuo kirmėlių................
.25c
ir mane mokindavo melstis. murina vaika už drauga ydant neturėtu jokiu pasieziauezimu
žine ant adreso,
Karpų Naikintojas....................... 10c
ir
skirtumo
terp
žmonių.
Tėvai
geidže
jin
iszaugyt
žmogum
P St. Armanavioze
Pamėgau ta maldingumą ir
Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
99999999999999 □»
Box 120
Dillonwale Ohio.
Taip pat 13 Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, SaknĮs ir 1.1., kokios
niekad jo nepamesiu, kadan-gi o ne tuszczgalviu kaip tai kiti milijonieriszki tėvai daro su sa
tik yra Žinomos ir žmonių vartojamos.
vo
vaikais.
7^- Reikalaukite prlsluntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.
jis man visudidžiausia saldibe
I
Mano tetėnas Vincas Wataitis ku
Kreipiantiemsiems per laiSkhs arba asmeniškai duodame tikrai s^žiniSkus ir teisingus
patarimus kiekvienoje ligoje.
suteikineja mano givenime.”
ris gyveno metai adgal Kewanee,
-PO VARDUJeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
se
jeszko
sau
maisto,
taip
su
Ill, paeina isz Suvalkų gub., SenaAiszki paveizda, jog inkvepatsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA
_
piles pav., praszau atsiszaukt ant I PRIEJGIAUSES
galvojo: Pasiėmė kelias duo
ta doribe per motina in jauna
adreso:
MOKSLAS
c<r;V IN C AS J D AU NORlĮB
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DIDELIS PARDAVIMAS

TIK PER 15 DIENU!
dant padaryti vietos del nauju
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu prnstanavijome iszparduoti vUa tavora musu
sztore už labai nužemintas prekes.
Szitas tavoras susideda isz Vyru ir
Vaiku visokiu Siutu, Apredimu ir t.t.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu
Apredimu, tai dar turita proga pirkti už
labai pigia preke o ir galesite suezedinti
pininga antkožno pirkino. Pasiskubinkite
ba szitas pigus pardavimas tesis

Y

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

KnVMI/riifin7IA
I NKLWIuZIA

Žinios Vietines.
— Truputi pasnigo ir vėl
gražus oras. Bet galime tikė
tis da dydeliu szturmu prie
pabaigos Kovo.
— Aehlando
ligonbuteje
randasi 208 ligoniu ir neturi
jau ne vietos kur talpyti. Seredos diena likos atvežta 25
ligoniai. Kaip geriau dirba
tai ir daugiau pažeido.
— Subatoje ir Panedeli bus
paskutine proga pirkti visoki
tavora už labai numažintas
prekes Bargain Sztore. Keletą
moteriezki siutai vertes $10 lig
$15 gausite po $2.95. Neužmirszkite vietos, 21 E. Centre
8t.
— Subatoje ir Panedeli pas
kutintas dienos. Mergaitėms
kotukai vertes $3 po $1 50
Daug apatiniu drapanų vertes
50^ po 25^. Bargain Sztore,
21 E. Centre St.
— Ateinanti 16 Gruodi su
eis Mahanojui 50 metu kaip
aplaike czarteri ant Borough
— Dec. 16, 1863 mete. Tai
gi, isz tos progos ketina apvaikszczioti taja diena iszkilmingai ir laikis “Old Home
Week”. Jago komitetas rinke
aukas ant padabinimo miesto,
tai neatsakykite.
— Moterių jekes vertos $1
ir $1.50 po 50^. Moterių na
mines szlebes vertos $1 po 850
Bargain Sztore 21 E. Centre
St.
— Szv. Kazimiero lenku
parapijoi buvo atpuskas ku
riame dalibavo pate jenerolae
vikarijnszas Maesonas - hz
Allentown ir 18 kuningu
Pamaldos buvo iszkilmingoe.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELI).
SHENANDOAH, PA.
— Ateinanczia sanvaite, gal
Seredoj, pribus in czionais A.
Kundrotą ir W. Zbyszko ir
turės ymtines O'Hara saleje.
— Kasiklos Kehley Run
pradėjo vela dirbti. Neužganadimas auglekasiu užsibaigė
pasekmingai su kompanije.
— Antanas Kalkaitis, 30
metu senumo, užsikabindamas
ant tavorinio trūkio arti Dela
no, puolė po vagonais, kurie
nukirto jam kojas.
Badai
mireztanti nugabeno in ligonbuti.
— Vincas Zubrikas ir Val
teris Stokis likos paluosuoti
per suda už uždegimą gazo
Packer No 2 kasiklosia, isz
kuriu priežasties žuvo D. Bar
rett ir baieei apdege Vincas
Vaicziunas. Yra tai praearga
del kitu idant ne ejtu su nuo
goms žibintiems in vietas kur
randasi gazo, nes atejteje nu
baus ruhcziau.
— Tegul Stasis Minkevicziue, kuris likos nesenei inspirtas per mula, susinesza su
jojo gyminaieziu Antanu Vait
kum, 1805 Ross Ave. Scran
ton, Pa. Jago paejna isz Kau
no gub. Vilkmergės pa v. Vi
duklės parapijos, tai bus tas
pats.
— Sz. Jurgio Bažnytinis
Choras laikys dideli koncertą
ir ezokius 15d. Mojaus ant
Gormano sales. Koncertas
prasidės 8 ad. vakare o į po
koncertu prasidės szokiai
Inžanga bus 350 žemai o 250

ant galerijos.

233-235 w. centre ulicze
MAHANOY CITY.

Middleport, Pa — Tula
czionaitine motere iezejue, pa
liko dviejeta vaikneziu namie
ir mieganti vyra ant vyrszaus
Keturiu metu metu vaikiukas
bovinosi su zapalkoms. kurias
uždege ant saves szlebukas ir
nuo to mirė. Antras, kuris
radosi vigeje likos per kai
mynus ižgialbetas. Tėvas vai
ku per visa taji atsitikima ir
sumiszima nepabudo.

Ant Pardavimo.
Buczerne ir Groseriu Sztoras
mieste New Philadelphia, Pa
Teiposgi pora arkliu, tris ve
žimai ir visoki reikalingi daigtai, parsiduos neperbrangei ba
Iccnininkas užėmė kitokį biz
ni. Ateiezaukite tuojaus ant
adreso
( gg <n)
Andrew Aukeztakalnis.
Box 32.
New Philadelphia, Pa.

Laivakorozia ant geriausia Laiva
in Lietuva ir atgal, Teipgi sianozia
piningos už žeminose preke ir greitai
ne vienos dienos nelaikau pas save
svetimu pininga paskirtu siuntimui,
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
kauoije, taigi meldžia visa Lietuviu
atsilankitie arba atsiszauktie per
laiszka su minėtais reikalais.
Su godone

Reikalingas vyras-

10c.

10c.

10c.
10c.

W.Waidelis“!,,iX“«.Y.
AR KALBI ANGELSKAI?

‘‘VIENYBE LIETUVNINKU”
didelio formato, 12 puslapiu, talpina
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo
ir paezios LIETUOS savo korespon
dentu VIENYBE LIETUVNINKU
buvo visu pirmeiviszku organizacijų
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
kaip iszeina, isz tos priežastie iszleidome dideli žingeidu “Jubilejini
Numeri” kuris liks tik istoriszku
atminimu nes pirmas da Lietuviszku
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
meto užsimokės $2 gaus ta numeri,
kaipo DOVANA.

RUPTURA
VYRU - MOTERIŲ -VAIKU

IR JOS ISZGYDIMAS
BE P E I LO - B E O P E R AC IJ OS
BE PATROTIJIMO LAIKO.

Asz kožna diena gaunu paliudijimus
nog iszgydytu, ka porodo kad beabejones mano būdas gydimo Kupiū
ros ira vienatinis spasabos del iszgydi
mo ligos. ManoCHEMIC-ELECTRO
Spasabas del gydymo Rupturos yra
dar placziai žinomas kaipo geriausias
spasabas del gydimo Rupturos ir
ypatos kurie kentėjo su taja liga dar
gal rasti pagialba.
Nerandasi
jokio namino iszgalbejimo per paczta
arba per nesziojimo diržio.
Ta visi
žino.
Iszradimas mano spasabo
gydimo ant visados visokiu sztamo
Rupturos yra tai didžiausias iszradi
mas lig szitam laikui- Kožnas vyras
motere ar vaikas gal but iszgyditas
be senoviszku budu baisos operacijos
LIETUVISZKI DISC REKORDAI. asz iszgydu be oparacijos, be peilo,
be patrotijimo laiko.
Atsilaukykite
Rekordai ant abieju pusiu arba raszykite o gausite knygute
grainami, įdainuoti ir ingrainti Ęer apie gydimo Rupturos.
garsingus Europos ir Amerikos LieAtsiusiute 2c. stempa.
tuviszkus artistus, tinka ant Victor,
Columbia ir kitokiu Gramophonu.
Prisiusk už 2o. stamps, tai gausi
katalioga Pbonographu, Rekordu, 158 So. Washington St.,
Laikrodžiu, Laikrodėliu ir visokiu
Wilkes-Barre, Pa.
Instrumentu.
Adresuokite:

DR. ALEX. O’MALLEY

Kur Lietuviszkai ir T>pnkiKrkni gusikalblima
ir susiraaomA.

6

When this Card shows FIFTY Deposits
herein specified

Į), p. GUINAN, Treas.

and interest.

Merchants Banking Trust Company

ATTORNEY, COUNSELLOR AND;
ADVOCATE OF UNITEDBTATffl!
COURTS.

Geriauses ir didžiausias nj,
piningo iszlaimeja provose ui &
žeidimą kasiklose, fabrikuose,
žinkeluose, laivose ir t.t. Išžiūri
provas kurios kiti advokatai atsakei
atmeta.
Rodą duodu dykai j
Ądresa vokite:

B.S.YANKAUS
154 Nassau Street 1
New York, N.Y.

10c.
10c.

A. G. GROBLEWSKI
Plymoith,Pt,

...SAVININKAS IR FABRIKANTAI.

B. RAGAŽINSKAS

Garsiu LletuvIszku-LenklszkiViMi
...DIREKTORIAI...

Sziomis dienomis muso tautieti*
pargabeno visokiu
B .Ragažinskas
.....
gėrimu,
■imu, Amerikoniszku ir Importitu
Galima gaut visokiu Arielku,, Vyniu,
Arako, Kimdio, Dziniu irt, t
Teipgi skambanozio Alaus ir Portent
Duokyte dabar orderi o bus jurnv
jr įstatyta in namus.

54-66 N. Main SU
Mahmutv Citv.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

^GRABORIUS->

D.F.Guinan, Kasijerius

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

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

M. Gavula.
W. J. Miles.

Merchants Banking Trust Co
MAHANOY

KARPFTAI

CITY,

įljDjCnO
IfflODlQ.

PA.

jwirkiti
’ Sietui

Pirkite dabar del Veliku.

■LXXaLwL J_1 X XIX Prekes pigios idant jumis pagelbėt
pirkti. 10c. nog masto ant visu
Karpetu. Galima pirkti dabar o

IR
DIVONAI
Guinan’s

mes palaikisime ir kada jumis
reikes tada galesite atsiymti.

Mahanoy City, Shenandoah,
Mt.Carmel, Landsford.

Naujas Žeminis Tavoras

Laidoja K tinus Numirusiu. Pasamdo
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo.
Krausto Daigtus ir t. t.
Viską atlieka ka
nogeriause ir puikiause. Su virsz minėtus
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame
užganėdintais.

K a tik jpargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
ir Mergaitėms ir gausite xpas mane pigiau
Moterių, Merginu
o
v
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
del Szlebes ant Rudens.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie
Andaroku, Jekiu ir t. t.
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu.
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu
kitur.

Pas mus dirba Lietuvaites.

520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa

122 W. Center Str.
Mehanov City, Pe
Lietuviszkas Agentas

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

VISU ATYDAI.
I'lrma karto Llctuvlszkcjal Rekordai
Amerikoje prldainota.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu
linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia
Piningus in visas dalis svieto, greitai,
pigiai ir teisingai.
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
savo gymines ar patinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
galima dar pirkti Szipkortes už labai
nužemintas prekes.
Raszant prisiuskite už 2c. stempa o gausite greita
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
Valgė-mu ta voru ir Buczerne.

Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Kad asz jojau, Tekejo Saulele, Jieva,
Tėvynė, Saltyczu s. Kur bakuže samanuta,
Sukruskime Broliai, _.viiblelis, Tolka nuo
Rucdos, Strunbriszkiu Polka.
Tas visas Daineles ir kavalku galima
gauti pas mus.
Dabar geriausra proga nusipirkti GRAMAFONA, nes mes parduodame už $19.50
kur pirmiau prekiavo $35.
Teipgi visokios ruszes ir didumo Gramafonu galima gauti ant iszmokeszczio po
50 centu ant sanvaites.
Kreipkitės laiszku arba vpatiszkai

GREATER NEW YORK FHON06RAPH CO.

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

P

B

S

olithania tate ank ICorner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh,Pa.

įflM:

Egiutero No.l... ........................ &
Kgiutero No.2... .......................... 50e.
Zmijecznik......... ..25c., 50c. ir $L0i
Gumbo Laszai... ......................... 35c
Meszkos Mostis.. ......................
Trejanka.......................................... &
Linimentas vaikams................... J5c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c
Liepiu Balsamas.......................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku............,25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusia 3<5c.
Vanduo nuo Akiu.......................,25c.
Ugniatraukis.................................. 25c.
Skilvio Laszai............................... 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................... 75c.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo.......... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvoe
skaudėjimo................................. 10c.
Laszai nuo Dantų...................... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų............................................. 25c.
Geležinis sudmtintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto................. 15c.
Gyd. nuo Grippo..................... .$1.25.
Plauku apsaugotojas.................. 60c.
Muilas del Plauku..................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................. 35c.
Rožes Balsamas............................ 26c.
Kinder Balsamas........................ .25c.
Bobriaus Laszai.......................... .60c.
Szvelnintojas.................................. 35c.
Kraujo valytojas........................$2.00.
Nervu Ramintojas...................na
Egzema arba odos uždegimu
pas Vaikus............................. $1.25.
Pleisteris (K asztavolo).............. 25c.
Pamada Plaukams.......................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausiu......25c
Gyduoles nuo Liemens....... . ...... 60c
Vengriszkas Taisytojas Ūsu—...15c
Inkstu Vaistas................ 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........... ................ 25c
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $125.
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,

Reikaluosia me’džiu kreiptis prie savo seno pažistamo po
tokiu adreso-

Del Visokiu
Pasilinksminimu

Povilas V. Obiecunas, 22-nd. <&Carson Sts; S.S.Pittsburgh.Pa,

kuris teisingai jus užganedis.
Atsiųskite adresa o gausite
kataloga dykai.

Fr. Strawinskas
1807 Carson St.,

Pittsburg, Pa.

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
.

. —PUIKIAUSI,

DIDŽIAUSI

„ „ .
PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KURSK — RUSSIA
In Rotterd&ma 8 Dlenae. In Libawa 11 Dienu.
o | ,,
------------------ Czar-8 Kovo (Mar)2p. m.
$33
Treczia Klaea
$.15
Garlaivai iezele
|15
Antra
Klaea
«5O
*ez New Yorko (
F5®
,_,LlrDia
Klaea
ITO
| Apie dauglane daeižlnoelte pasmueoagentus arba

CZITAS Bankas
visados stengėsi
užlaikyt savo senoviszka papratima
kaslink atsargumo
principu, koki dar
užlaiko jau beveik
puse szimto metu.

A. L JOHNSON & CO., (General Passenger Agts.) 27 Broadway, New York, N.Y.

Edward S. Silliman, Pies.

George W. Dennis, V. Pres.
John W. Phillips, Kasijer.

BANK CLOCK,

DEPT. “S”

lOc

No. 6

Nusipirkite sau
Bateliu

Su ealunu. Namas turi 15
ruimu ir sale, viduri miesto,
gera vieta lietuviais apgyven
ta. Persiduos tik laisnai su
daigtaie, be namo. Ateiezau
kite po No.
(to 19.)
168 Main St Kenoeha, Wis.

keleto

S. Norkewicz
408 Wilt Mihuof An.

Užsiraszykite ant 1913m,
—: Geriausi:—
Juoku, Kritikos, Muzikos ir
Dailės Paveiksluota Laikraszti

“TARKA”

Eina kas menesis; 16 puslapiu,
su v'rszeliais.

( Metams Ilk $1.00
PREKE / Pusei metu 60 Centu
(Vienas No. 10 Centu
Pinigams ir laiszkams siusti adresas:

“TADkA
”
1

p. o. box 103
LAWRENCE, MASS.

Arti gyventoje! gali atsisaaukti
ypatiszkai.
(iMprep)

Naujas Iszradimas

Apraszima siunczia dykai
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pak
iazsigydyti be daktaro visokias ligų
Plauku puolimą ir užsiau^inima,
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas
ir kitas panaszias ligas.
Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20c.
Nuo Kornu užtrinu tik 10c.
turime apie puse milijono laiszku s
padekavonem’s nuo žmonių visob
tautyseziu. Raszykite tuojaus ui
adreso pas Specialistus:

B’dway & So. 8-ih.

Brooklyn,N.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriška Knyp
palytinti daug isz Lietuviu praeitas
gyvenimo, spausdinta priesz 20 meto
su 780 puslapiu, preke:
Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10oe
Gaunama pirkt tik pas:

T. Astramski, 943 S. 2nd. St„ Fblli. Pi.

PHILADELPHIA, PA.
Tai užeikite in
J^ IETUVISZKA
j^Į OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCN1NINKAS)

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Slfiih.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Dr. IG. STANKUS
LletuvlBkAs gydytoja?, gydo visokias Ilgu
Tyru, moterų, vaiku Ir daro operacijų.
OFISO VALANDOS:
la ryto nuo 9 Iki 11, nuo 2 iki 4 po plet
Ir nuo 7 Iki 8 rak. Nedaliomis nuo 9iki
11 ir nuo 1 iki 3 po pietų.

1210 So. Broad st.,
Philadelphia, Pa.

Dr. Jonas C. Milleris
(1.1BTUV1SZKAS DAKTARAS)

WILKINSONO NAME
Kampa. Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.

J^IETUVISZKASp OTOGRAFISTĄB

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City.

Didele knyga api 1300 puslapi)
Visos 6 dalis drueziai ir puikei
apdaryta. Kasztus nusiuntimo
mes apmokame. PREKE TIK $4

W. D. Bocxkowtki-Ce.
MAHANOY CITY, PA.

PRIIMA
LIGONIUS

IKI 10 AD. RYTE
2 IKI 4 POPIET
7 IKI 8 VAKARE

BELL TELEPHONAS
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Jaigu kada busite

Reliance Pub. Co.

NORKEVICZIAUS NO. 6
'Geriausia Arielka Visan
____
Mieste. Tik $1 už Buteli
Teipgi cris. gausite ir visokii
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
priesz laika, duokite savi
orderi o bus jums pristatyt?

Tikroji iu preke yra $198 ir jum jie
prekiųos $81 mokant po $> kas menesi.
Gausit teipgi uždyka gražu bankini lai
krodi preke kurio yra $10. Ixitai yra
gv a ra n t uoli kad aug>zti ir sausi ir geri
budavonems ir apdirbinejimui.
Del informacijų raszyk

Aut h

ia ta

.

Drs. Brundza & Co.
Inratzyk po numeri nuo 1 iki 9 kiekvie
nai! ratan tokiu budu kad sudedan
kiekviena kraszta gautum isz viso 20.
Atsiuskit mums teisinga iszriszima o mes
jums iszsiusim czeki ant $100 kuris tik®
pirkimui 8 lotu. Lotu dydis yra 20,00®
ketv. pėdu Jie yra ties New York u-

viena motore sako apie Doan’s Pi63 Park Row,Room 1013,New York, N.Y.
gulkos del Inkstu. Mrs. Wm. Horey
INTEREST PAID ON SAVINGS
isz Hillso Feezes sako: “Doans Kid
& CERTIFICATES OF DEPOSIT
ney” pigulkos praszalino skausmą
ANT
mano peczuose ir kitus netvarkumus
kurie buvo priežastim nesveiku inks
SERGANCZOMS MOTERIMS!
1SZM0KESCZ10
tu. Asz tikrai mislinu kad nesiran
SESUTE:
\
e-’inu moteria,
da geresnios gyduoles už Doan’s /
/
\ žinau kiek moteris turi
Kidney Pills.
Į
mIb 1 iszkenteti. Jaigu kenti
yjiA j nuo baltųjų ant drapaAnt pardavimo visuose aptiekose I
\
1
nlu’ ”upu°bino arba
50o. baksukas. Nepamirszkite varda
atrukimo motes, esi nevaisinga, turi skausmin Iszsiusim kiekvienam geram žmogui
Doan’s ir neimkite kitokiu. Fostergas ir ne naturaliszkus
Milburn Co. Buffalo, N. Y, parda periodus, reumatika ar kitokios ligas. Pa- ant bargo PUIKU GRAFAFONA
megit, mano namini gydymąsi, kuriuo isz- jaigu prižadėsite kožna diena mokėt
vejai del Su v. Valstijų.
sigydysi pati namie, ir visai ingiai. Tuoj aus po 10c. Su kožnu grafafonu duodame
raszyk, apraszydhma savo skausmus; gausi
Gdubeltavus rekorderius kurie iszgražinia. Indek 2c. marke atsakimuj.
jina!2puiku visokiu lietuviszku dainų
MRS. A. S. HON
muzikes ir t.t., arba kitokiu kokiu kas
sau pareikalaus. Raszykite, o gausite
kataloga ir informacijas dykai.

Parsiduoda Hotelis.

IR GREICZIAUSI GARLAIVAI—

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.

luitj®
Cilkolic

Į
į

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums,
kad jau asz nesu daugiau ne locmniku ne virszininku, ne
darbiniku “All Nations Rankoje ant 12-tos. gatves’’
ir kad dabar atidariau ofisą mano naujoi vietoi

Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano būvi sios senos vietos)

te
Bita'

Kiekvienas Lietuvxszkas bnomidii
teipgi privalo užlaikyti visada maa
puikias Lietuviszkas Gyduoles aro
Sztoruose ant pardavimo, kadamM
tautieczei reikalaudami galetujiuapirkti
ir
nereikalautu išduoti
piningus dovanai kokiems non apnvikams tose apielinkese. Sztominui
raszykite pareikalaudami must5gydo> i
rduokyu į
les, nes geras uždarbis; parduc
iyduoį
musu tyras Lietuviszkas Gj
'
kurias mes gvarantuojame.

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
priekaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai
reikaluose j tisu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Metams - - - $2.00.
Pusei Metu - - $1.00. Reikalaujate GERU Gėrimu.
Užrubežiu - - - $3.00. Pirkite nog savo Tautieczio

£3/"’ Užsiraszyti galima visada
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.
Paprasta numeri peržiurejimui
siuneziame dovanai, raszik toi.
Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku”
reikia siųst prenumerata (MoneyOrder ar Registruotu laiszku pinigai)
ant vardo leidėjo azituom adresu

10c.

nn
«pD.Uv

Baltrus S. Yankaaj

Cor. Elm & Main Sts.

Asz užlaikau Columbijos Grafofonus su Lietuviszkom dainom, kurias
iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant
abieju pusiu yra po kitokia dainelia,
rekordai yra padariti gana druezei
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas
rekordas prekiuoja tik 75c.
Jaigu ne turi mano kataloga tai
prisiusk už 2c. pacztinia markia o
apturėsi didelipuiku kataloga kuriamia rasi visokiu geriasiu Armonikų,
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku
ir Malda knygių kokiu tik randasi
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru
gromatu raszimui su puikeuseia ap
skaitiniais ir dainomis su drukuotais
aplink konvertais. tuzinas 25c. penki
už $1.
Sztornikams, agentams ir
fiedliorems parduodu visokius tavorus
abai pigei. Reikalaukitia visokio ta^
voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus
pas tavorus, adresas:

J.J.PAUKSZTIS&CO.

(og 04) K. J.KrauchelunCo.120

10c.

601 W. Mahanoy Avė.

Teisingo ir gero pasivedi
mo, dirbti Wholesale gėrimo
Szaukia Pagialbos.
bizne ir prie buezernes. Gera
mokestis del ateakanezio vy 120-124 Grand St Brooklyn, N.Y. Daugybe Mahanojaus žino
niu szaukia pagialbos
rio. Ateiezaukite ant adreso.
( 06 °l)
Jiu skaitlis kas kart mažinusi.
And. Aukeztakalnie.
Žmonių inkstai tankei szaukia pagelbos. Szitai gromata parodo ka
Box 32 New Philadelphia, Pa

Ant Pardavimo.
Ant Pardavimo namas su
bizniu t. y. groser sztoris ir
buczerne ant kampo S. 2-nd
ir Manton St arba 1219 S 2-nd
St Phila, Pa., Teip-gi yra
kiti du namai netoli bizniavo
namu. Namas mūrinis keli
metai budavotas, biznis yra
nuo seniai iszdirbtas ir pel
ningas. Priežastis pardavimo
locninykae nori važuot in Lie
tuva. Norintiejie pirkt daeiži nokite ant adreso.
S. Arbaezauskas.
1219 S. 2-nd St.
Philadelphia, fa.

10c.

Viktoras Lapinskas

VIENYBES LIE1UVNINKU PRENUMERATA

10c.

DIME SAVING ACCOUNT
Pay to the order

Vietoj kur dar daugiause
Mahanojaus Lietuviai yra aptagyvene. Tuojaus arti Bažnyczios, Mokslaines, Boczkaucku sales ir t. t. Namai kurie
parsiduoda randasi po No 513
W. Mahanoy St. ir 632-534
W. Pine St. Apie daugiaus
daeižinosite “Saules” ofise ir
pas.
Ch Parmley.
238 W. Center St.
Mahanoy City, Pa.

812-814 W. 33rd. St., Chicago, 111.

Spripg Valley, 11 — To
mis dienomis užbaigė pasek
mingai advokatiszka mokslą
p. Petras Lastauckas (Lawson), kurioĮtevai kitados gyve
no Szensdori apie 14 metu adgalios. Yra tai vienas isz jau
niausiu advokatu lllinojaus
Steite, nes turi 22 metus senu
mo ir praktikuos ežiam Steite.
Vėliname p. Lastauckui gero
pasivedimo naujoi profesijoi.

10c.

10c.

Mahanoy City. Pa.

_____________________________

Bankava Knygute.

Parsiduoda Namai.

VIENYBE LIETUVNINKU M. J. DAMIJONAITIS

L. D. Courtney, Pa. duodam
žinot draugams minėtos drau
gystes kad ant sekanezio susi
rinkimo 16-to Kovo susirink
tumėte koekaitlingiaueia bus
svarbus susirinkimas kas ling
sales budavojemo užpraszome
visus draugus.
Komitetas:

Szitas tikietas yra duodamas del prigulinoziu prie Series D. Deszimtukiniu suezedinimu.
Galima dėti po 10o. ir daugiaus teip kaip jumis geri
ause iszpuola. Kada tikietas buna iszpidintas tada duodame kita tikieta ir

Lietuviszka Agentūra

Parsiduoda Farma,
Isz 57į akieriu žemes, Lo
cust Valley apie 5 miles nog
Mahanoy City Puse girnos o
kita puse iszdirbtoe žemes per
kuria bėga Locust Valley upe
le. Namas, tvartai irt,t. ge
ram padėjime. Pareiduoe už
neperbrangia preke. Apie dau
giaue daeižinosite pas: (ęg O)
Jeigu ne, tai dabar laikas mokintis!
John Hereker
101 E. Centre St.
Labai lengvu ir pigiu budu gali
Tamaqua, Pa. — ApsiMahanoy City, Pa pats iszmokti Angelskai gerai kalbėti
malezino visi nesupratimai.
ir raszyti, su pagelba geru RankveVisi gyvena sutaikoje. Kas
ežiu ir Žodynu kuruos pas mane
Kaip tau patinka?
kartas daugiau apsigyvena
Vienas svaras sviesto ir pu galima gauti, szuos:
czionais Lietuviu.
KALBOS VADOVĖLIS, sutaisė
se kvortos pieno padaro du 1. ANGELSKOS
J. Laukis, pusi. 94.
- - - - 25c.
— Vincas
Andrukaitis, svaru sviesto. Sviestas ne tik
K1SZENINIS ŽODYNĖLIS, Lietuviukai-Anglikuris pavogė nuo savo brolio toks kaip paprastasis, bet ge 2. izkos ir Angliszkai-Lietuviszkos Kalbu, su
rinkti visi reikalingiausi žodžiai, paran
$150 ir du ziegorelius o po resnis, nes sveikesnis ir atsiei
kus nesziotis kiszenuje, audimo apdaru,
pusi. 151 - 50c.
Tas pats, grąžuose
tam norėjo iszdumt in New na tik puse to ka paprastas
skuros apdaruose
----- 75c.
Yorka. Prisipažino prie kaltes sviestas.
Maszineles kaina 3. KAIP RASZYTI LAISZKUS, Lietuviškoje ir
Augliszkoje kalbose, sutaisė J. Laukis,
ir buk apvogė savo dede Czilabai paranki ir kiekvienam reikalinga
$1.50.
knyga, 293 puslapiu, stora knyga 75c.
kage. Už savo nusidėjimus
Vienas reikalingiausiu daigTa pati drūtais audimo apdarais - $1.
likos apkaltintas in Pottsviles
tu namuose
4. RANKVEDIS ANGELSKOS KALBOS, praktiszkas būdas iszsimokinimo angelskos
kalėjimą ant dvieju metu.
Reikalaujame agentu visur.
kalbos, pagal Ollendorfa, Harvey ir
kitus, parasze J. Laukis, ketvirto spau
Gera mokestis.
dimo, 310 puslapiu - $1.25.
New Philadelphia, Pa.
Tas
pats drutu audimo apdaru - $1.50.
Raszyk tuojaus. Kas pirmes
— Steponas Vasilauckas
Lietuviszkai-Angliszkos ir Anglisz
nis tas geresnis.
(g g 04) 5. ŽODYNAS,
kai-Lietuviszkos kalbu,
parasze A. Lalis
dirbantis Alliance kasiklosia,
Dviejose dalie, grąžuose ir tviruose
Adresas toks:
apdaruose.
1 dalis turi puslapiu 439,
parenginejo szuvi. Kitam brus
J. Laukis & Co.
II dalis 835, viso 1274 pus. - $6.00.
te ta pati dare jojo kaimynas.
2951 Union Avė.
Kada Vasilauckas uždege szuChtaago, III. (jg^Steluojant knygas, kartu
vi, tasai perejo per brusta kai
reikia prisiųsti ir pinigus, prisiuntimo leszas asz apmoku.
myno sudraskydamas jin ant
—ADRESAS—
szmoteliu. Nelaimingo pra 26m. SENAS LAIKRASZTIS
varde nedažinota— kaip rodos
buvo Lietuvis.
1SZE1NA KAS SEREDA
BROOKLYN,N. Y.

Courtney, Pa.— D. B. P.

LIETUVISZKAS ADVOKATU

SUCZEDINIMO KLOBAS.

Lietuvei ir vėl naujenal!

Puikei ir pigei nutraukė visokes
Fotografijas. Padaro didelus Foto
grafijas isz mažių ir indeda in reimua
Indeda Fotografijas in Špilkas,
Kompasas ir t.t. Puikei nutranidneja
Poet-Karozius. Parduoda Raimis ir M
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