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Sziuose laikuose gero tikė
duotu jo naszlei Elzbietai SaLenku Związkas
kis nėra kaip, nes darbininku
bonienei likusiai su ketvertu
prigautas.
straikai, revoliucijos, vainos ir
vaiku Belunu kaime Raudon
Vokiecziai kolionistai apsi
prie vainu pasirengimai, visur
dvario valscz., Kauno apskr.
Kaip jau atsimename, kad
gyvenę link Kiev o pietų ir va
JOSEPH
darbus sudemoralizuoja.
Gubernatorius nusiuntė pini
pradėjus Austrijai su Maskokaru krasztuose, Maskolijos
Nelaimes ir vargus nepastugus per 1 apyrubes antsto.
lija sznairuotis pernai, lenku
terpsienij, strimagalviais bėga
mia in szali ne tik monarchiIi Kauno apskr.
politikieriai sumanė tame mo
irjisz Maskolijos in Vokietija
jos isz kur norima tvert resmente atloszti gana svarbu
jie ten gauna žemes plotus nuo
Szunkstai.
publikos, bet ir senos respubVokietijos valdžios tuos, ku(Marijampol es
apskr.). darba, t. y., surengti geras palikos. Monarchij ose viską deriuos valdžia atima isz lenku
Žodis kuriuomi užvardina
Szhnsku parapijos, Marijam jiegas teip pinigines kaip ir
mor
aukszcziausi uredvarponiu, ■< paveda vokieme szi straipsneli nereikalau
poles apskr:,^iiį:^4nko K. yra u arad a v a isz j an n i i re vol i uci espublikose godžiausi
ežiams Mat Vokietijos val
ja komentoriu, t. y. nereikia
keturi sūnūs kurie iszauge ap jonieriu armija, kad susirėmi
trustai.
džia atiminėja dvarus nuo len
aiszkyt amerikoniecziam ka
leido namus, ir iszejo in Ame me tu dvigalviu areliu, galima
Respublikos pasidarė trustu
ku ir norėdama lenkus apvojis reiszkia kadangi kiekvie
rika. Vienas sūnūs jau keturi butu pakelt revoliucija priėSz
vyžai, trustai savo valioje turi
kiesziuot, apsodina lenku že
nas kurs bent meta esą cziometai kaip parvažiavo namo. Maskolija ir atgaut Lenkijai
ir respublikų visas valdžias.
savy valda. Austrija noringai
mes vokiecziais. Po Masko
nais pabuvęs žino kas tas “for
Amerikoj sunkiai dirbo dide
Respublikų trustai gražina
pavelijo kariszkai lavintis Ga
lium sziuose laikuose to da ne?
džiulai” • tai diena pilna
liame karsztyje, Nors ir užsi
žmonijai praeitas baisinga ver
licijos šoko)ams tikėdamas len
triii kšzmu, piszkejirnu po
dirbo keletą szimtu, bet kas
gija.
draug entuziaziszkos linksmy
jam isz to, — sunkiai kar.szty kiu priesz Maskolija paramas.
Philadelphijoje 23 birželio
dirbant, sugedo galvos smege Amerikos Sokolai teip-gi prie
Kad dabar beveik puse dar bes - na ir aszaru ir nelaimiu.
viena motere iszšieme pilietisz- bo žmonių' neturi, tai ateitij
Svetimžemis pribuvęs priesz
nis, parvažiavęs namo , iszejo to ruoszesi net manevrus savo
kas popieras. Ja egzaminavo isz proto. Antrasis sūnūs tai darydami. Sutaisė Europoj
reik tikėtis didesnio krizio, ir Liepos - menesi neabejotinai
jo lygei kaip ir vyrus. Voczer
pogi apsirgo panaszia liga, lenkai Tymczasowa Komisija,
kas bus tada? Kas kiek galė tur manyt nematant kas veikiasi kad atsibuna smarkiau
kos buvo teip pat dvi moteres.
kastasis ne metu neiszbuvo kuri visa dalyba keravojo.
dami ezedykites dabar, kad a- sio bombardavimai miesto ir
Lenku Związkas Narodovas
Žmones, kalba, kad tai pirma teinanezia žiema galėtumėt ap
Amerikoje;
vietoj
laimes
ir
besiszaudymai anfanteriju —
moterį mato jimant ukesiszkas
pinigu, parsinesze dideliai sun labai tuomi užihteresuotas, užsigint bado maro.
žodžiu kad atsibuna smarkiau
Amerikos popieras. Bene tik
kia liga. Ar tai pirmas toks sikarszczevo rinkti aukas, ir
šia kare, ar kova pilna entu
siusti in Europa ant vardo
gal bus smarki sufragyste.
Szio meto laikas, yra pa- ziazmo pergalėtoju.
atsitikimas:
kiek
atsisveikina
C'SOWNX''
Kimq
PfSINCE.
SEteviA.
szvenstas paminėjimui 10 me Tai tikrai kova, arba ko QP
su sveikata, kiek mirti gauna ?! Tymczasowej Narodowej KoOF
Skrantono diecezjioi randasi tu sukaktuviu nuo atgavimo vos atmintis, kuri teipgi nema
Kai pasakoja parėjusieji “ame misiji.
Balkanuosia verda nauja kare isz priežasties nužudinimo per anarkistus karaliszkos
lenkiszka parapine mokslaine, lietuviszkos spaudos po mas žai auku paima, kad beveik
Kada gi karsztine tarpe Ro
rikonai” — net baime ima.
kuriu oje vienas daraktoris mo koliumi.
kas mets tukstaneziai ypatų poros inpedinio austrijokiszko sosto ir jojo paezios. Augszcziau patalpinti ciesoriai ir kara Palieka lietuviai savo mielo si jos Austrijos ir Vokietijos
liai norints gana stengėsi užlaikyt pakaju bet ne ylgai tas tensis.
kiną.... du szimtu vaiku.
sios tėvynės derlinga žemele, apskelbo. Zvviązko Narodawo
Szis metas, tai szventas me tampa tame Fourth July periSzendien Mostare daugiau kaip 200 likos užmusztais laike maiszacziu o kone du kart
Klausimas yra, kas toje moks tas, nes kiekviename paminėji jode pažeistais ir užmuštais.
linksma, sveika būvi nekarta valdyba, užsigeidė persi tikrint
laineje yra dydžiausiu kanki me iszejusiame isz po mus žmo Nestebetina tad kad valdžia tiek likos sužeistais musztinesia terp Serbu ir Krvatu. Miestas Mostaras yra padegtas per auš- palieka skurst verkenezia szei- kaip stovi dalykai isz tikro,
niu: — vaikai, daraktoris ar nių plunksnos, randame daug ėmėsi prie apribavimo laisves trijokinius szalininkus
myna, nuliudusus tėvelius, o kur gali sudėta nemažai t pi ta iSerajeve, kur ž u din šta atsibuvo buvo teip-gi pasikėlimas. Austrijokai sunaikino dau nuplaukia in Amerika, lenda
kuningas?
ir labai daug vyru praeiteje tu, kurie kad ir nesuprasdami
daugeliu likos užmusztu ir sužeistu.
Žwią.zkas Narodowas pasky
ka reiszkia ta szaudyne ir ra- geli serbiszku kromu
ten in kokias dulkes, durnus
Badai iszpaniszkas karalius dirbusiu vis del labo savo tau ketavimas daro tai su tokiu
Nužudinta pora likos niMunsta in Viedniu ant palaidojimo.
kaip in pekla, dirba kiek tik rė du savo pasiuntiniu ir del
Alfonsas suruko pakeli pape- tos ir kitus beveik ik dabar pasiutiszku uszsidegimu, tarsi
ti kro stovio ■ dalyku Uszty ri m o
jėgos
leidžia
ir
anot
pasakos
niekas nežinojo.
rosu kas valanda.
23
sužeisti
eksplozijoi.
keltu smarkiausia demonstranparėjusiu dar ir Jokiu darbu iszsiunte juos Europon p. p.
Akyviausia!
Suvalkija
maKasžin ka jojo pati, karalie
cija priesz koki despot. Szven
ilwaukee, Wis. — Dvide
A. Karabas.za ir A. E. PakoJiernlb ap* Tima dienos 4- to lAepos rikriti
maža.'
kas
gauna
’
TUFArtinesY i k to r1 j ą; d aro--pįr^ožhaui .gas
szimts du darbininkai turinti
bedarbes metu. Kila klausi
Kuliai.
tokiam rukimui — ar szlauna gyventas, nes užima ledva 4 į galima pavadint demonstranKasiklos sustojo,
užsiėmimus
prie
kasimo
New
cija, o ne garbinimu tos neTie žmones viską isztyria
Szitasai mies mas: kada žmones susipras, ka
(Kauno gub.).
,
pelenas, ar renka kuponus (ti- pavieto t. y. Naumiesczio pav. mirsztingos Suvienytom Vals
Wilkes-Barre, Pa. — Le Intake Tunnel po ežeru Mieli,
Mariampoles,
da paliaus eje in Amerika lai Rosijos Austrijos ir pamaniaus
kietus isz paperosu) ir divoncp Vilkaviszkio,
tijom dienos, kurioje likos nu high Valles kompanije ap likos sužeistais laike baisios telis stovi paeziame Žemaitilenku tarpe, kad Tymczasowa
liūs ydant surinkti invales ayt Kalvarijos, puse Seinų paviet. mestas nuo amerikonu sprando garsino buk visos juju Pasi eksplozijos Kelioleka isz ju jos centre, netoli nuo Prusu mes jeszkoti? Kai pasakoja
Komisija matydama socijalisaplaikimo pijana ar pasiuvimo ir tai daug mažesni pavietai britiszkas jungas.
klos skaitliu j e 28 bus sulaiky mirė po ižgavimui m virszu sienos (ties Klaipeda). Yra ežia “amerikonai” begales verkia
tu neszvaruma, atsitraukė, o
Rods su laiku ir tas nelabai tos nuo 1 lig 6 Julaj^us. Isz
kaldros del jojo malonybes negu Kauno ar Vilniaus gub.
graži; nauja bažnyczia, “Blai bado prispausti, dideliai butu
ujizdai.
lemtas paprotys dyla, nors nie tos priežasties netelo darbo Užsmaugė du vaikus — Už daug vybes-’ skyrius ir ūkio būrelis; laimingi kad turėtu už ka par- socijalistai suraudonu veliuku
karaliaus.
vare pinigais visa žmonių
Tas mažas užkampelis, kaip
mokykla gi dar tik ketinama griszti namon.
tikėjimo,
1
Užbaigimas Panands kana daug davės darbszcziu vyru kados neprivalo iszdylt ame 30,000 darbininku. jPriežas— Czia yra dalis labai ne suaukautais savo propaganda
rikono szirdije jausmai džiangs tis toke, jog žiema buvo leng Baltimore, Md. — Mrs Mary statyti, bet užtai jau isz seno
lo, kasztavo Suv. s/tamspulietuviszkai tautai, tai tik da mo isz atgautos laisves ir no va o anglių iszkasAi yra užtek Finck užsmaugė du savo vaiku yra monopolis, traktierius ir tikusiu jaunuoliu, kurie daro ne naudai lenkiszko patrijotiz• .se miliardo doler/ ir gyvastis
mo, bet naudai socijalizmo ku
bar daugiausei pamatom kada ras pagarbinimo tos dienos, ku tinai.
6 ir 5 metu senumo ir butu ki 5 — 6 alines. Prageriama ežia gužynes, lioterijas, kur parsi- rio mieris yra iszdraskyt patdvideszimts du tukstaneziai
tus keturis užsmaugus nes ta iszviso gal bent 40 tukstaneziu vežama alaus ir degtines o pas rijotizma.
darbininku. Į^°j° skaitliaus ju pažymėtos pravardes ir vie ri atnesze Washingtonui liau
tos gimimo bei isznaszumo ju tu vainiką, kuri atnesze anų Hartfordo diec/zijoi nevinežiavos me laike nesirado juju namie. r. Szioje parapijoi yra daug kui ir pasipeszama. Szventamirė 1200 is'priežasties nelaidarbo.
dieniais pasitaiko matyti vadi Visas kapitalas koki lenkai
subatomis ir nedeliomis.
metu, dabartiniems ir busian
kun.
Oginskienės
miszku,
ku

Kada
josios
užklausė
del
ko
miu, likus/ isz priežasties Ii■
/ '
Amerikos ir Lenkijos sudėjo,
tiems
gyventojams
Amerikos
teip padare atsiliepe“ “Dievas riuos labai kerta, nes pradeda namu “vyru” prisidėjusiu ki- ka da nesunaudotas stovi bann.™ p-p.aika dirbimo kanalo
Hartford/
Coun.
—
BiskuSkaitlius tu tautos anuomet
Lrivr, o;000 nelaiming’u atsiti- darbininku, bene tiktai bus saldžia laisve. Iszreikszt ta sa pas Johi/J. Nilan isz diecizi- man paliepė j u ošins paaukaut džiūti, Keliai ežia beveik in szenius akmenų ir tykojaneziu kose sudėtas ant vardo tiktai
vo džiaugsma galima suvis ki jos Hartford iždave paliepi ant Jojo garbes.” Motere už visas puses labai blogi nors ge kaip katinas peles kam prakimuapiė 100,000 apsirgo ant
dvieju ypatų kurios neturi jo
lygussu kauniszkiais ir vilnisz- tokiu, patogesniu, iszmintinges
skambint pakauszi.
ri
žemaieziu
arkliai
veža
ne

daug
turėjo
tikėjimo
ir
dydesniairijos ir 1200 ant tifuso.
kia gvarancija ane savo atsa
kiais.
niu budu, negu tas, kokiu isz- mus /n visus kuningus steite
Turiu
pažymėti,
kad
Szuns
blogai.
Ūkininkai
ežia,
turtin
ne
dale
savo
laiko
praleisdavo
mdžiu, tasai inžinieriszkas
kanti turtą.
Laike auszrininku, net ir reiszkinejo ir da iszreiszkineja Corpfecticut ydant nevineziamilžinas ne tik kasztavo daug kalba suvalkiecziu priimta ra- gatvininku minios. Instatymai votli daugiau poru subatomis bažnycziosia.— “Kas perdaug, gi, turi daugelis po kelis vala kuose yra ir susipratusio jau Mat Związkas Narodovas ir
kus. Yra isz ežia keletas ku nimo, gyvenanezio draugijiniu
piningu bet ir daug gyvaseziu. szybon.
apribavo ta laukini, barbarisz iy Nedeliomis. Ant rekulekci- tai sze lauk”.
czion Amerikoje patyrė daug
nigu ir daktaru. Szalnu pas gyvenimu. 17 d. gegužes czia
ka paproti, bet jo neisznaiki- kuri atsibuvo Keyser Island,
Teisybe pasakius, pas su vai - no, tacziaus tas priklauso mies
surengtas nesmagumo nuo saujales\ kaip
mus buvo dar 21 — 23 geg. s. buvo vakarėlis,
Randas užduoda sau klausi
likos nutarta tasai ukazas o
jie vadina darmozjadow (sočitu valdžiomis.
spaudos
atgavimo
paminėji

ma kas kiszasi Japonijos neuždaugiause jisai kiszasi del
ISZ LIETUVISZKU
jalistow), o dabar tapo skaud
aukszcziau patobulintos, tai
Pereita
meta
miesto
Milvau
mui.
ganadimo prieszais josios pa“foreigneriui” kurie už daug
žiai apgauti per socijalistus vi
yra nuo 1868 m. Suvalkijoj
Suvalkų gub.
KAIMELI).
donus Kalifornijoi. Szendien
balavoje
ant
tokiu
svodbu.
Tai
si lenkai Europos, ir Amerikos
ik 1886 beveik visi kaimai isz- gai pareikalaudama nuo poliBagotoji
Eglinciszkes
kai

diplomatiszkas padėjimas tuju
Dievulėliau naujės jungas
ir, juos vadina “garse sočija
sidaline
in
kolionijas,
retai
cizos
virszininko,
aresztavimo
me buvo pas viena gyventoja
Philadelphia.
—
Laisnus
isz
dvieju vieszpatiscziu yra aszdel “foreigneriu” per ajriszilistow bojawcou z bruku wartrus kaip kardas. Tebyris pa kur kad užsilikęs kaimas su kiekvieno kas toje dienoje nius biskupus. Gal neužilgio. eme ant ženybu sekau tiej e kriksztynos. Buvo manyta,
szawskiego i lodzkiego.”
laukais szniuruose. Toki vien szaudys, bei ugnis lei dineskad apsieis be svaiginaneziu
Antanas
Krantutis
su
Karoli
dėjimas yra panaszus in padė
sėdijų ūkininkavimą toli su Iszkart gatvininku -minia uždraus lietuviszkai thelstis po n^FįJroszaicziute, Jonas Jes gėrimu, bet plisirinko garses
Związkui Narodowam nors
jimą koki turėjo Japonije su
valdže
“
jeha
veliezestvo
žalwlygini negalima su kaimu szniu nepaisėjo ant padavadijimo
hinsKi su Mare Blaszcziute, J niu girtuokliu ir pradėjo ūž Dingo 4000 moterių ir mergynu. kasztavo pasiuntiniai pusantro
Rosije, kurųnetiketinai užklu
blekoskiu
”
.
ruošė'. Taigi ūkininkai kolio- miestiszkos valdžios, bet kad
Deranseviežius su "Juze Zie^ ti. Pasigėrė taip, kad net pra London, Angliję.— Minis- tukstanezio dol. bet patyrė
po ant josios. Panaszei gali
nistai Suvalkijoj lengviaus ga prasidėjo aresztavimas piszkedėjo musztis. Tai tau ir kriksz teris McKenna, apgarsino daik- kuomi kas atsiduoda ir, dau
linskiute.
atsitikt su Ameriku.
Rockefelleris
paaukavo
lėjo ir savo sūnumis duoti ma jimas ir ugniu kritimas ir szigiaus pinigu darmojiedu nau
tynos! Na ar ne geda?!'
^Szendien Am etikas ant tojo žiaus daugiaus mokslo.
raszcziuosia,
buk
mieste
Lon

$12,550.000
pimai raketų nustojo. Nelai
Seirijai. Norageliu kaime done dingo 1083 mergynos že dai jau Lenkijon nesiūs, jie
netikėto užklupimo slaptai ren
New York. — Žmonis kal
Lansford, Pa. — Lansford yra tokiu merginu kuriuos miau 16 metu ir 3017 moterių. pasilaikis kol reiks aukas pas
mes, gaisras sužeidimai ir mir
gesi ir ne miega ir turi ant aCzaudulis kaltas
ba, jog turezei ne yra milaszir Shirt Factory likos trenktas mėgsta lankyti Seiriju aludes. Palicije jau atrado lig sziam save.
tis likos praszalintais.
kies mažiausia krustelėjimą
Pasielgimas Lenkijos sočiAr negerai padare miestisz- dingi o bet milijonieris per perkūną ir sudeginta lig
Augsztoji Panemune. Pas laikuP242 moteres ir tikysi da
Už ka tave Juozai apskundi
Japonijos.
jalistu toksai, davė proga are
ka valdžia Milwaukee? La Rockafelleris in laika keliole- pamatu. Bledes padare ant 50 mus daugelis labai mėgsta deg daugiau surasti.
Pottsvilles kalininkai mel- Ixas.
liams pažyti, kad iszkelimas
bai. Pagarbint ta diena gali ka metu paaukavo ant Ročka - tukstaneziu doleriu. Darbo tine. Kartas (net per 40 valau
Del to, kad cziaudejau.
Mieste
Londone
dingsta
kas
dže visu iždavyseziu ir prieteKa?-juk tai neira priežastis ma iszpuoszimu miestu festo- feller Institute of Medical Re neteko suvirszum 150 mergy- du atlaidus taip buvo) ateina metas in 3000 moterių ir mer revoliucijos Lenkijoj ne teip
liu ydant butu malonus sunais, vainikas ir kitais papuo- search $2,550,000. Tik ana nu.
girtas giedorius ir rėkia kaip gynu, bet kur josios nyksta baisus, nes patis lenku žmones
skunsti.
szalais, kurie niekad tiek pi
szelpti kalininku kningyna su
miszke arba ateina inkauszes tai galima dasiprast — paleis tarps saves paveju kraiposi, ir
Tai mat, asz buvau atidarias ningu nepaims, kiek paima nedelia paaukavo $12,550,000
laikraszczeis ir knygomis.
pajiegas draskomas.
Priek tam pastate pats taj i
brostvininkas ir riauszes kelia tuviu urvosia.
Tarno skrinele ir tame Taikia visokios
eksplioduojanezios
Kningyne lig sziai dienai ran
Meizville, Pa.— Jurgis Ba bažnyczioje.
institutą kuris szendien yra
Kas netiki szitam, tegul pa
kada
atsiezaudžiau,
pabudo
medegos
ir
priegtam
nelaimiu
dasi 245 egzemploriai. Siunslin
skas
ir
Antanas
Szmitas,
du
skaito Związko organa “ZgoIxas na ir bus prova ra Tai neatgabens niekam. Pakelt vertas $5,000,000.
Ratnycoj.
kyte ant adreso: Alex Kamapalicijantai, likos sumusztais
Tėvas žudintojum savo kudykio. da” No 25 o atras ten platu to
cziaudulis ne kaltas?
linksmybes jausmus žmonėse
rauckas, No. 85. County Pri
Vilniaus gub.). (Traku apper tris girtuoklius kuriuos
Kroką va, Galicije,— Felik visko apraszyma.
kurk as daugiau gal mu zykęs, Miniszkos prižiuręs emigrantus vedė in koza. Balinskui isz- skr.). 14 d. gegužes sudegedau
son, Pottsville, Pa.
ant laivu.
sas Matu«ik, darbininkas bra Lenkiszkas Związkas Naroparodos ir kitos patogios žaisAnt
Pardavimo.
gybe
trobų.
Apie
60
szeimy
lauže
du
szonkaulius.
Visi
Sziomis dienomis likos už
Philadelphia. — Laivine likos aresztuotais ir ant gilu- nu liko be pastoges Vejas ir vore, likos aresztavotas už žu- dawas turi daug nesmagumu
Puikus salunas su namais les, o kaipgi gražiau, kaip žmo
vestas ir redyste “Saules” te
bu užpuldinėtojais.
Užpuldi
German kio yra svetimtąu ežiai.
W. Hazeltone. Pa. Salunas niszkiau iszreiksz savo džiaugs kompanije North
didele sausuma leido nepapras dinsta savo kudykio per užlegramas su kuriuo pagialba
trucinima. Dukrele buvo jo nėja lenkai klerikaliszki, už
netoli Lietuviszkąs ir Lenkisz- mo jausmus, kiek gyvaseziu Lloyd, invede konia ant visu
tu
greitumu
sklei
sties
ugniai,
aplaikinesime , visokias žines
jo milemos su kuria susilaukė puldinėja socijalistai, užpuldi
kos bažnyczios, visai netoli priegtam liks žmonėse pilnuo savo laivu Franciszkonu miNuostoliai
apskaitomi
apie
100
isz visu daliu svieto o teipgi
nėja kunigai Zmartwychsws-'
didelio Parko, geroj vietoj. se spėkų ir sveikatos, isz ku niszkas ydant prižiurinetu kė
tukst. rubliu. Gelvonis. Atida keturi mėtai adgalios ir buvo
maszina del dirbimo naujausiu
priverstas auginti per suda. tancai ir t. t.
liau jenezias moteres ir vaikus
Locnininkos parduos neper- riu szalis nauda gal turėti.
ryta
ežia
pacztos
skyrius.
paveikslu isz svarbiausiu atsi
Nieko nepaisant, organizaci
Nubodo jam auginti mergaite
Ąr tu Mėgę .tikrai žinai jog
brangei ba turi važuoti in tė Kiekvienas ukesas tos lais isz Europos in Amerika. Ant
tikimu. “Saule” nežiūri'ant
Palikimas,
ir su pagialba nesavžiniszko ja yra Związkas labai didelis,
vynė. Atsiszaukite tuojaus ant vos szalies privalo ta diena kožno laivo randasi po dvi Maįka preseris ne turi pininkaszto, byle tik i n tikt muso adreso.
Bušu konsulesas Czikagoje aptiekoriaus užtrucino mažių- turi suvirszum 100 tukstan
(to. 53) tikrai vyriszkai, su tikru su miniszkas. Miniszkos, paeina
skaitytojams visame ir tiki
Zudinsta iszsidave ir eziu sąnariu. Juk tai tiek są
Viedniaus . ir vadinasi
John Szostakauckas
pratimu reikszmes tautiszkos isz
Tikrai žinau, ba maeziau atsiuntė Kauno gubernatoriui lėle.
mės, jog skaitytoje! isz to bus
kaltininkus užrakino už grote- nariu uebaikos ir nieko neat
309 E. Broad St
szventęs pagarbint, tik ne stik “baltos sesers” nes yra baltai kaip in pantszapia nuneszi sa
užganadyti.
boja.
Senas Kapsas.
mirties Mato Sabonio kMTsz
pasiredia,
W, Hazleton, Pa, lu ir ne žudimu gyvaseziu.
vo overkota.
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tęs grižtancziu keleiviu. Bet vo stabmeldžiu užimtas. Tik pasveikino mandagais keleiviu tamstele, kareiviu nebuvęs, ne
džiaugsmas ju sumažėjo, isz- tai Klito szeimyna iszpažino žodžiais:
Labas vakaras, vy- gali to viso suprasti. Mudu vie
Apysaka isz pirmųjų krikszcziony- girdus, kad Aistako pati jau tikraji mokslą. Aistakas laike rucziai, tarė kur kėliaujata?
n am name su juomi gyvenova
bes amžių.
negyva esanti. —“Ka darysi— per priederme visiems žmo Kas judu ežia galėjo atvesti? ir buvova isztikimiausiu jo tar
kalbėjo Klito tėvas — juk ne nėms gera velyti ir gera dary Jau penkiolikti metai baigiasi nu. Nors prastais kareiviais te
(Verte Paparonis.).
viens nuo mirties dalgio neisz- ti, nežiūrint in tai, ar jie bus kaip szitam ramumėly j apsigy buvova, bet mylėjo jis mudu,
— Amen, — užbaigė, prisi-. sisuksim. Ar vėliau, ar anksz- stabmeldžiai, ar krikszczionisvenes, vienok ne sykio da ka-. kaip tėvas tik gal mylėt sunu,
artinęs tuosyk Klitas.— Tegul cziau ateis ji, kaip vagis kok Tai-gi umu laiku ir stabmel
reivis — rymietis ežia nesilan kaip brolis broli. Ir dabar at
tavo malda Aukszcziausis isz- sai, ir kožna be viena savo dal džiai ji pamylėjo. Būdavo tan
siminus tuos laiminguosius lai
klauso. Bebūdamas vieszbuty gele užkabis. Dėkui tik Die kiai ateina pas ji szio to pasi
sveikinava — atsake Akas — kus, szirdi man suspaudžia.
kur nuvedžiau kupranugari pa vui, kad labiau norėjo mirti, teirauti arba ir teip sau pasinori žinoti, delko czia atejova. Geisczia d a nors syki ji pama
szerti, iszgirdau juog tavo mo negu nusidėti. Dievas priėmė sznekueziuoti. Aistakas malo
Matai mus garsusis ciesorius tyti, nes geresnio vyro sziam
te nužudyta ir jūron išzmesta. jos auka ir apie ja nėr ka rū niai sveczius priimdavo ir to
Trajanas liepe mudviem jesz- pasaulyj rasi nebuvo!”.
Del kates, szunies ir mergynos
Tiesa, szirdi tau neiszsakomai pintis. Mes tecziaus gyvi esant kiu budu rodos traukte j u szir
koti karžigio Plecydo. Kur
— Na na, tik perdaug jau
Tai geriausios Amerikia die
skauda, bet nežiūrėk, mielasis apie save pasirūpinkim. Man dis prie saves trauke. Ar ne
mudu nevaikszcziojova, kur jo negirk, juokėsi Aistakas,—
nos;
in jura, tik pakelk savo aki rodos liktum mumise, mylima laime kuri pagaus, ar liga ko
nejieszkojova, bet liksziol jo, man rodos vargu jis už mane Kur szuniu daugiausia matyt,
dangun, nes ten tavo mylimoji sis Aistakeli, kur gi daugiau kia suspaus, skubina pas Aiskaip nėr teip nėr. Keno klau- buvęs geresnis. Tamstele,—rim
Ant to gali pažyt,
su šventaisiais linksminasi
gali pasidėti. Aplinkui juk taka ir szisai visados juos su siva nieks nieko apie ji negir- tai atsake Anas—matau, kad
Jog cze daug polanderiu gy
Aistakas prispaudęs Klita stabmeldžiai tebegyvena, nieks ramindavo, nes būdamas da
dejes. Turbut su grynom ran ir tu geras esi žmogus, bet su
vena,
prie szirdies, jautriai tarė:
tavęs nepriims! — Jau, tėtuli, jaunas iszsimokino daktarauti. kom reiks namon grižti! Isz karžigiu Plecydp argi gali ly
Ba szunu buna gana,
— Tiesa, drauge, kalbi. mudu sutareva — linksmai sa Netik atskirioms ypatoms, bet
gintis?...
szitu žodžiu Aistakas insitik
Duok, Dieve, kad ir mes to ke Klitas — manau kad ir jus ir visam kaimui buvo jisai di
rino kareiviu jo nepažinusiu.
— Ir jo pati pridūrė Antas
Szunias vaikus nuvalo.
kios laimingos mirties sulauk/ maloniai mudviejų sutarti pri dele pagelba. Smiltynuose ir
Bet ir pats apsimetė jųdviejų kokia tai buvo meili moterisz
Szunias vigada turi,
tume. Teopana labiau norėjo imsit! — Tai-gi, meldžiamasis,
kalnuose buvo nepažines. Norėjo mat insitikNorint juju neprižiūri,
mirti, negu Dieva užrūstinti. atsiliepe Aistakas —-jei priim daug liutu ir kitokiu žvėrių,
rinti, ar juodu ligsziol pasili ru, iszties geru buvo vaikucziu O ka apie mergaites sakyti?
Amžina jai atsilsi duok, Viesz site, jumise apsigyvesiu. Kad
kurie vidury dienos, inpuole ko jam isztikimu ir delko cie Vyresnysis—tai gyvai tėvo pa
Ar galima jiaises pagirti?
patie, dangaus karalystėj.
nedykauti—padėsiu jumis lau in kaimiecziu kaimene, dideles sorius liepes jo jieszkoti. Tai veikslas, jaunasai gi labai in Juk tuju priviso kaip purvino,
vii.
•' keli apdirbti. Vienos, tik jus jeibes joje padarydavo. Bai gi, juodu ramindart^JH^į: motina panaszus buvęs. Kaip O kaip josios auga, motynos
Darbininkas.
lus žmoneliai, neturėdami ge “Nenustokite vilties, galite gi noreczia asz juodu da nors
nežino.
Ilgai da Aistakas su Klitu tumete sztai ant to kalnelio ru ginklu, nemokėjo nuo ple- da Plecyda atrasti greieziau, syki pamatyt. Rasi jau in vy Kol maža, po strytus valkio
pamariais vaiksztinejo. Rodos terp medžiu pastatyti ’ man sziku apsiginti. Drąsus ir in- negu tikitės. Bet mieluoju, sau rus iszaugo. Mudu tarnai kal
jęs],
kas traukte trauke musu ne- grin tele. Ten atskyriai gyven prates in medžiokle Aistakas, lute jau nusileido. Mano jau bėdavos, kad bukliu isz judvie
Nežino kur ir su kuom bolaimingaji vyra prie to juros, damas, niekam neinsipykczia iszmokino kaimieczius netik teliu namon norėtu. Matau ir ju kareiviu busiant!
vi j esi.
kuri savo nuolatiniu tykiu gau ir Dievui butu instaigiau tar kaimene apginti, bet da ir vie judu nuo keliones nuilsusiu.
Aistakas atidžiai klausė ka
Ir teip apie dukrele,
dėsiu ramino tarsi jo szirdi. nauti.
na kita pleszika gerokai nu Meldžiu užeikita pasmane, pa reiviu pasakojimo. Jųdviejų
Nepaiso mamele,
Galop Klitas pertrauke tyla
— Gerai, gerai, bus viskas, bausti. Tankiai bedarydamas sikalbesiva. Rytojaus sulaukė, meile, prisiriszimas,[isztikumas Kada sukanka deszimti metu,
sakydamas: “Naktis jau nebe tik likis - užbaigė senis^tos kalnuose medžiokle, iszbaide pamatysime kas darytina!
teip sujautrino jo szirdi, kad Kaip elgesi dukrele, nematu.
toli, reikia apie nakvyne pa- dienos kalba. Visi nuėjo gul žvėris isz apylinkes ir jie jau
Noriai priėmė kareiviu Ai vos, vos galėjo nuo verksmo
Tada motyn jau buna per
mislyti. Asz tariant, užsakiau ti. Sulaukė rytojaus, tuoj pra nebenaikino kaimiecziu ban stako užkvietima. Szneku- susilaikyti. Bet jiemdviem pri
vėlai,
vieszbuty vakariene ir kam dėjo grintele statyti. Medžiu dos.
cziuodami priėjo prie grineziu minus apie mote, apie sunu, se
Ir jau isz dukreles nebūna
barėli pernakvojimui”.
nestigo ir neilgai laukus, ma Visi aplinkiniai žmones kės. — Sztai mano gyveni na jau rodos užgijusi szirdies
gerai.
“Gal teiksiesi, meldžiama ža, bet sandari ir szvari grinte karsztai Aistaka pamylėjo. Ne mas — tarė Aistakas — eiki žaizda, vėl atsinaujino. Norė Tada dukreles pradeda redyt,
sis, su manim drauge eiti?” le jau stūksojo terp žaliu o j an- žiūrint in jo prasta stora dra vidun ir asz tuoj grisziu. Asz damas paslėpti susigraudini Kožna vyra ženteliu vadyt,
Aistakas linktelėjo galva. Ne ežiu medžiu.
buži, kuri dabar dėvėjo, visi tik paszersiu iszalkusiu ir nu mą, staigu pakilęs, iszejo per Kas dien sugertuves daro,
ilgai trukus, jau sėdėjo viesz Tokioj tai prastoj grintelej mate jame žmogų meilu moky ilsusiu jau stuku!
duris. Sakėsi einas pažiūrėti, Kas dien nesza užbonus byro,
buty ir viename stale abu vai apsigyveno Aistakas. Inprates ta, žmogų kuriuomi galima pa
Ir kas tolyn,
— Ar toks, žmogeli, tavo ar vakariene da ueiszvirus.
ge.- Bet Aistakui valgis nerū in didelius ardvius ir szvie- sitiketi. Kas vakaras susirink gyvenimas - szuszuko Antas.- Bet variszas iszejo tik del to,
Tai niekyn.
pėjo. Jo mislis neatstotinai sius rumus, isz sykio negalė davo pas ji kone visas kaimas. Kuomigi tu, biednas būdamas kad vienam niekam nematant,
Kada sukanka 15 metu,
skrajojo ten, kur jo vaikeliu jo apsiprasti su mažu grinteles Czia buvo ir pražilę seneliai mudu priimsi Pajieszkosiva gailiai iszsiverkus ii1 tuomi szir
Nesisarmatyna dukrele kad
žuvusiu, ten, kur mote amžinu ruimingumu. Bet paskui teip ir vidutinio amžiaus žmones ir kur turtingesnio gyventojaus. dies sopulys sumažinus Aista
ir kas mato,
miegu ilsis. Ir Klitui valgis ja pamėgo, kad rodės laimin maži net vaikucziai. Visi go Argi galima tave neturtinga kui iszejus, Antas neramiai Kendes nedelom perkineja,
buvo neskanus. Jisai gerai už giau s joje buvo, negu kitados džiai klausė Aistako pamoki bereikalingais duonedžias ap prabilo:—“Drauge, tu gali isz 'Visur nedelom važinėja;
jaute Aistako nelaimėms. puikiuose savo rūmuose. Ne nimu, stengdamiesi insitemyti sunkinti!- Nesirūpinkite- link manės juoktis, bet man rodos,
Ir ant galo,
Krikszczioniu būdamas, žinojo norėdamas tinginiauti, stropiai kiekyiena jo žodeli. Kalbėjo smai atsake Aistakas, viso ko kad szitas kaimietis esąs mu
Tas pasidaro:
žodžius Szventojo Raszto: “Su mokinosi lauko darbu ir trum gi Aistakas apie krikszczioniu turėsite. Tik jau nebūkite to su jieszkomasis karžigis Ple Mamule dukreles jau nesu
gedausi, su links- pu laiku, kaip koks inprates tikėjimą, iszrodydamas jo to kiu puikiu! Koks czia puika cydas. Teip jis panaszus in
valdo,
mu linksmisiesi”. Sziaip teip ūkininkas, ir are, ir akėjo ir bulumą, apie stabmeldyste, isz vimas!—jautriai tarė Akas, poną! Juo ilgiau in ji žiuriu,
Dukrelei jaunikei galvo,
pasidru tinusiu, m
nuėjo gulti. sėjo. Teip nelyginant jis da rodydamas jos visa paikumą. mudu nepuikuojava, tik neno- tuo labiau man rodos, kad tai
Stubos suvis nežiūri,
Teip x Klitas sako Aistakui: re, kaip tasai Cincinatas, kuris Jo žodžiai buvo pilni kokios riva tau bereikalo ikyreti. Ant jis esąs ir daugiau niekas.pNet
B a J^a kita galvoje turi.
“Aigipte negalima
priesžus tėvynės nugalėjęs, vėl tai malones, saldybes nes ta galo pagalios, jei tėip'jau'"szl^^balsas ii- iszkaJbflr szi to vyrof TTukrele wupraiiTa, yog uuguia.1,
gi czia veiktina. Per grižo prie žagres ir baigė pra apie ka kitiems pasakojo, pats dingai kvieti, —aeziu! Sztai tfeip labai man atmena Plecy- Jau ir kreipėsi nuo josios vyrai
nakvojusiu, grisziva namon, dėta arti žeme.
lo baisa- ir kalba! Na tik tu, Da koki meta pasivalkioję,
savo szirdyj nesziojo. Taigi jau eina va.
Kada
laukuose
darbo
nebe

bet paskui kur manai, meld
O paskui in dydeli miestą
daugelis stabmeldžiu intikejo
Aistakas paszeres jau ežiu, brolau, geriau in ji isižiurek.
būdavo.
Aistakas
atitrukda

žiamasis, apsigyventi?”
reizuoje,
in Kristų. Kaip rodos žinoda nuvejo pas Klita. — “Parsi- Pamatysi, kad asz tiesa kal
mas
sukasė
ties
savo
grintele
—■ Da nežinau —atsake užKol da jauna, vieta gauna,
mas pasisuko toj aplinkej kviecziau du pakeleivingu ka bu t
aželes,
pasisėjo
geliu
ir
pasiso

i klaustasis — bet vis reiks kur
(Toliaus bus.)
In koki fabriką insigauna.
krikszczioniu kunigas, kuris reiviu— tarė— susimildamas,
dino
medžiu.
Ypatingai
mylė

nors prisiglausti. Tėvynėn —
Dukrele dingsta del tėvu,
stabmeldžius jau gerai Aista mylimasis, padek man gera
jo
vinvuoges
sarpinti,
kurias
nebegaliu grižti. Man rodos,
Ant amžių amžinųjų,
ko iszmokytus ir iszlavintus, vakariene jiemdviem iszkelti.
N?
teip
szlektai.
gilukingai
pardavės,
dalyda

reiks kur apsirinkti ramus kam
O j ago tokia ir nuo tėvu ap
—■ kriksztijo, Szvencziausiaji Žinotum, iszsyk ir eiti pa^
vosi
pinigais
su
Klitu
ir
jo
pelis ir ten apsigyventi, jei
sivyruoje,
Žmogelis apžiūrinėja stuba,
dalino, iszpažinties klausė. mane nenorėjo, bet pažade
szeimyna.
Dėkingas
kaimietis
Dievas kitos vietos man n epąAistako grintelej intaisyta bu jus gerai juodu pavaiszinti, kuria nori pdmt ant raudos ir Tai vyras lig smert dejuoje,
gamino
Aistakui
valgi.
Malo

skirs. — Jeigu teip szneki, tai
Ba isz niekszo mergynos,
vo altorius, kur szventasias Mi galop sutiko. Taigi reik priža paregejas pletna ant lubu klau
nu
buvo
matyti,
kaip
susisėdę
grisztava namon, — nudžiugęs
Nebūna moteres geros,
szias kunigas kasdien atlaiky das iszteseti!— Gerai, gerai— šia savininko uimo:
visi
aplink
stala,
drutinasi
suszuko Klitas. — Mumise ga
Kad mergynos darbszios ir
davo. Ir teip in pora metu atsake Klitas—nesirūpink, vi Ar cze visada varva;
lesi gyventi. Mano tėvukas, prastu, bet skaniu ir sveiku jau visoj apylinkėj nebuvo ne su bus prideraneziai iszteseta.
doros butu,
Bosas: - O ne teip szlektai;
maistu.
Kokia
terp
ju
buvo
Ak
ir
Kristus
sveczia
liepia
pati ir vaikucziai noriai tave
varva tikiai tada, kada Ii ja.
Tai ir gerus vyrus gautu.
vieno stabmeldžio. Stabai ar
meile,
koks
sutikimas!
Kartais
priims. Turime lauko. Nors
Ymkytes mergaites prie na
ba dievaicziai buvo isznaikin—
Ale
kas
ežia
ilga
kalbėti
nedidelis pluosztelis bet isz net lauke pietus valgydavo. ti; aukas jiems jau nustojo
mines luobes,
—
pridūrė
Klito
pati
—
turim
Žinia,
darbams
užėjus,
nėr
ka

Dievo malones bado gal nepa
O busyte giaros dabar ir ant
aukavę. Vietoj gi negyvu ne
puikios
elnienos,
tik
emus
pas
da
namon
pareiti
pavalgyti,
tirsime! Aistakas isz syk neži
visados.
bylia ir neregiu dievaicziu.
pirgisiu
—
karaliszka
bus
va

nojo, kas darytina. Ar atsisa reikia skubenti javai valyti, pažino visi Dangiszkaji Tęva
kyti, ar priimti szitokia dova kad nesulytu arba vejas neisz- ir Jo insakymus pildydami, kariene. Vyno ir vaisiu teip gi TAUTOS MUS VOIOdt ■
Elizabetporto nekurios mo
na. Nenorėjo mat nereikalin krestu. Taigi indeliuose atnesz gyveno sutikime bei meileje, neblogu rūsyje atsiras! Tai pa
Aukas priima musų redak
terėles,
gais iszdavimais apsunkinti davo Klito tėvas pietus ir tuo kaip brolis su broliu, sesuo su sakius, atnesze vyno ir vaisiu
ragažiute. Štai neszkis — tarė cija, arba galite siųsti tiesiog
Yra tikrai smirdeles,
svetimos szeimynos. Bet maty met, atsisėdę kur pavėsyj, ska sesere.
į
Vilnių
šiuo
adresu:
Aistakui — asz kepsni tuoj pa
Labai neszvarei grinezes už
damas Klito szirdinguma, ga niai drutindavosi. O kaip gar
VIII.
LIETUVIO MOKSLO DRAUGIJA ■
gamisiu! Aistakas skubiai gri
laiko,
lop sutiko. — Dieve, jums at- du buvo valgyti! Nusidirbus,
Du
kareiviu.
(Litovskoje
Naučnoje
Obščestvo),
i
žo namon. Parėjės, rado sveVyralo del vyru nepritaiko.
pildink —tarė — už jus gera nusiprakaitavus ir sausa duo
Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Tokioj tykioi ramioj viete cziu jau besėdint už stalo. Nu
Lovų nekloja,
szirdi. Noriai grisziu atgal. nele būva gardi. Parėjus isz
Russia-Lithuania.
Blakių niekad neiszrankioja.
Nenoriu tecziaus dykai duonos lauko, vakarienes laukiant, lėj terp prastu kaimo žmonių siėmusiu antgalviu ir strypu
Jau ka nukeneze burdingieriai
valgyti. Toj pati ranka, kuri skaito būdavo Aistakas szven- iszgyveno Aistakas 15 metu. kampan pastacziusiu, ramiai
Arsziau negu ruski Žalnieriai:
kitados mokėjo kardu valioti, taja Evangelija arba teip ko Labai maža arba ir visainieko
Mesa nedavirus,
gales ir žagre valdyti. Juk ir kia naudinga knygute, o visi negirdejo, kas pasauly tuomi kas pastate ant stalo vyną ir
Ir badai sukirmijus.
Szv. Povilas sako: “kas nedir klauso, atidžiai klauso Dievo laiku radesi. Viena karta jau vaisius, sugremszte; medines
O mergynos nekitaip užsilaiko
ba —tenevalgo!” Kiek mano žodžiu ten inraszytu. Po vaka saulei leidžiantis vare Aista stuopas ir vynu jas pripylas,
Ne knygų ne laikraszcziu
Lietuvių
jiegos nesz, tiek stengsiuosi rienes ilgai ilgai, kaip kada, kas žagre namon. Aptingusiu tarė: “Na, vyrueziai, nors po
neskaito.
dirbti. — Tas tiek to —moste kalbėdavosi apie Dieva, apie apilsusiu jauteliu ka tik koja viena iszsimeskite, reik bent
Gydytojas
dulkes nuplauti. Kelionėj juk
Už tat gerus liežuvius turi,
Įėjo ranka Klitas.— Parėjusiu, krikszczioniu tikėjimą, apie už kojos kruteno.
Urnai pamate jisai du karei žmogus viso, ko mataj!—Tiesa
Aploję kožna, ant niek nežiūri
nuo to pasikalbėsi va. Man ro dangaus linksmybes, kurios ju
.638
Penn
Ave
Sarmata pas jiaises dingo,
dos, kad duoneles visiems už laukia ten sztai už mirganeziu viu ateinant. Tuo pažino, kad kalbi, tamistele, atsake Akas,
S Pittsburgh, Pa,
Namieu sėdėt nenustingo,
teks. Sugyventi teip-gi sugy- Žvaigždžiu be spinksaneziu tai kareiviai esą. Plienine ant toki czia apie jus smiltynai,
Koller garsinasi savo tikra pravarde ir tur
Protas kaip visztos senos,
vesim. Krikszczioniszka meile tamsiame dangaus dugne. Ais galve blizgėjo nuo saules. kad ne po viena reiktu iszsi- SavoDr.paveikslą
šiame laikraštyje. Dr. Koler yra
gimęs ir mokinęsis Varšuvoje. Dr. Koler prakti
Ir tai szirdeles kone kožnos.
visuose Varšąyos ligonbučiuose, o paskuti'
mus risz visus nesutraukomu takas papasakodavo, kaip jam Ilgai smaili strypai kūrinos mesti, bet nors kelias stuopas (savo
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką būva
švento Lozoriaus, kur gydo tik pri
Nežinia, kaipo bus toliaus,
Kristus pasirodęs, kaip jame keleiviu vietoj lazdos turėjo isztusztinti. Ležiuvis juk nuo ligonbu,tyje
ysziu vienybes ir sutikimo!
vatiškaš ligas vyrų ir moterų.
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, didi
Ar kiek proto kada gaus,
— Dieve duok, Dieve duok radęs suraminima, kurio veltui jau isz tolo buvo matomi. Pa- dulkiu, kaip medinis, burnoj lj išradimą
profesoriaus Ehrlich prieš sifilj. Jeigi
išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoj,
Bet szendien pagirt negali,
—tarė Aistakas. —Dabar mie jieszkojes stabmeldžiu tikėji temijes kareiviu Aistakas la vos pasijudina! —Gerkite, ger kenti
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulu
(įteik,
o
r
žsivief
rijimas
kraujo
sustos
ir
neatsikai
kvailybėje guli;
tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kittz Ba dydeleje
lasis: “Labanakt”, akis mer me. Kartais ir isz savo gyve bai nudžiugo. Tuo atsiminė sa kite sveteliu, — juokavo Aista tos
užkresi savo liga,
Matopiąi Dievulis apleido.
IŠTEKĖJIMUS visokiais bt
kiasi, nor miegelio. — Tai nimo szi ta pariezdavo, bet vo senas praėjusias dienas ka kas, —isz Dievo malones vyno dais,Nenatnrališkus
kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPER
Jog bobos ir mergųczes svai
kt. išgydau j W dienų, o jei ne, tai pinigu
kaip Dievas gailestingas—szyp teip bukliai, kad klausytojai da jam priklausė skaitlingi ka mumise nestinga! Dulkes nu irsugrąžinu.
guliu užleido.
> NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pae:
sodamas tarė Klitas — jau ir tik spėti galėjo, juog jis buvęs reiviu pulkai. Taigi sustabdęs plovus, jau smagiau buvo ir nančias
iš SAUŽĄG'/STES prašalinu j »8 dienas
jautiesi mažufn, jog neturi tos pačios vyriškojuokaut mudu pradėsiva! Neil garsus koks vyras, kad turejes jauezius, lauke kareiviu atei kalbėti. Kareiviu užvede kal Ar
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtun
gai trukus, Klitas saldžiai mie didelius turtus. Bet niekados nant. Koks gi buvo jo nusiste ba apie Plecyda, kurio jieszko būti vyru.
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo kt
gojo. Ir Aistakas užmigo. Bet ne minte neužsiminė, kad bu bėjimas pažinus, juog tuodu ti buvo iszejusiu. Teip Akas nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo,
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai
jo miegas nebuvo ramus. Kar vęs garsus karžigis vardu Ple- kareiviu — tai Akas ir An atsiliepe; “Tai buvo žmogus, j 30 miliutų be operacijos.
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randas
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimą
tas nuo karto, tai kalbėjo, tar cydas, kurio garbe visam pa tas. Kareiviu tecziaus Aista tasai, Plecydas! Mudu jam tar nusišlapinimo
(peršėjimas) ir desėtkai kitų ženkli
gauti DYKAI dvi geras sztukuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydai
AVk kąs ir Katalioga visokiu geru
si su kuomi per miegus, tai vėl saulyj buvo urnai praskambė ko nepažino. Veidas saule ap navova. Nėr ka jau ne pasako apie
«avo sistema ant visados.
lųągjszku sztuku ir kitokiu
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga
dejavo, tarsi sunkiai ka kezda jusi. Kaimiecziai paprastai ji. degęs ir prastas kaimieczio dra ti, kaip jis mokejes kareivius Hakus,
vįsoĮtiu Ąalyku, kuriu tu la
niežus, parkus, skrupulus ir visas kita
ibai nori, o perinai kur ju gaut?
odos
ligas,
paeinančias
iš
užsivietrinimo
krauj
Aistaku vadino ir szitas var bužis visai iszmainejo iszvaiz- valdyti, kaip būdavo savo dra išgydau trumpam laika ir ligoniui nereik pe
I Jęigu taip, t»l atsiusk savo pilmas.
J na if aiszku adresa, o asz tuotraukt
savo
darb©
f jaus ta Kątalioga ir tas sztukas
Rytojaus sulaukusiu, sėdosi das jam buvo kur kas meiles da. Kareiviam ne mislyte ne- sumu ir mums priduodavo sti
tau nusiųsiu dykai. Adresuokant kupranugario ir vakarop nis, nes gavo ji per szventaji pasimislijo kad szisai kaimietis prumo. Priesžus nugalėjęs, OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8:30 ^akaCf
JUOZAS J. SZLIKAS,
Pėdnyčiomis iki S popiet Nekėliomis iki
(MAGIKAS)
laimingai namon parkeliavo. krikszta. Visas tasai kaimas, grisztas paskui žagare namon, kaip meiliai su jais apsieidavo
poplot Ateikit Suolui.
$
3261 s. fiaistid st CHICAGO, ILL.
Nudžiugo visas namas, pama- kur Aistakas apsigyveno, bu butu jųdviejų ponas Aistakas Bet kam czia kalbėti, juk, tu,

Nevystantys vainikas.

staigi

Sveikata Auga!

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į
TINKANČIĄ DIRVĄ PAEET SĖKLĄ; kuri gra
žiai sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS
DAKTARAS, pažysta gerai ligų, pritaiko atsakan
čiai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina
ligį, užmezga išgydyrnį, sugrįžt na pajiegas ir iš
augina puikiį sveikatą ir drūtumą, kus suteikia
žmogui laimę ir linksmybę. PrilLADELPHlOS
M. KLINIKAS bei daktarai tuksiančius žmonių
padarė sveikais ir laimingais išgydaut nuo viso
kių ligų
H yra TAI DIDŽIAUSIAS
turtą s žmogaus, be
« L-114I 1 1 11 SVEIKATOS NĖRA LAI
MES NE LINKSMYBES ANT SVIETO.
Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad-gydo išsyk, o nedaro e.xpe.-amentu ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, uęt medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.
Privatiškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam
liekarstas Iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos
tik aukščiausiais mokslas išrado pagelbai žmonių.

C X IC.Iizn T
SVr IK n I Ii

Iš daugybės išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:
GARBINGAS PH. M. CLINICl Pranešu, kad liekarstas subaigėm ir esame labai užga
nėdinti už tikrų pagelbą; greitį ir gerą išgydymą. Mano moteris teipat jau yra ^veika už kį
siunčia širdingiausią padėka^ong. Jūsų parnačlyvą ir teisingą budį gero gydymo, skelbsim
tarp savo pažystamų, kadangi’ tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavodami su moteria A. Antonickas. Iron and Metal Co. So. Rictimond, Va.
Mrs. K. Jurevičiene, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dekavoja, už
išgydyrnį nuo ligos galvos skaudFjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjusios ir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St.,
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu uegaliraa_sutalpini i.

ĮSITEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
IT A n T7QT NFQVTIk'AQ
nCuD V

bet nori pastoti sveiku
IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligį bei nesveikumus lietuviškoje k liboje kas kenkia,
o tikėk, kad apturėsi tįkrį pagelbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėltavoja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėjtisias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužngystės sęklos nubėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų Lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetit), be peilio be pjaustymo be aparaci jos, bet snt liekarstoi»s, kurios
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų,
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
PHILADELPHIA, PA.

1117 WALNUT STREET,

'
VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtnyčiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą ,.Daktaras“

ĮSTEIGTAS 1886 M
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius: Ją

|$1000
Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18.
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St.

New York, N. Y.

LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA
ALL NATIONS IZ E> CST
į LjAMs
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CL,fsAS IR HOMPANU
& (J Hysoii M.,
b. i iii h) ihjj, J’i

I

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na.
muose kuriu v^rte isznesa apie m0,000.00,
£ riima x bingus ant paozedumo ir moka 4
Procentą, Siunčia Piningus in visas dalis Svieto
greioziause ir pigkuse, Parduida 1 aivakorlf s an
visu geriausiu Laivu Užlaiiio Notarijialna ir ve
dimi Provu kanoela^a po vadovyste K. Varaszani
Įs
atarijmszio- užtvirtin^
Matarijauszio
užtvirtinu per valdžia, kursai padaro
j Diovemastis ir visokinaV^ vmeittnB
•

O

flO

RnissioR

J | JMJ UH

44,

T Q.

\

Pilni Namai Links

bes

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. GirUj^
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gL
singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs '
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

■

Or. KOLIO

AR NORI

VĮ

“BETRIUBINIS GRAF0F0NAS” kaina $15,00
Sis betriubinis grafofonas gra naujausio išradimo su puikiausiais
pagerinimais. Jo balsas pra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio
čirškimo, delta, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą
uam^deli I apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į
orą švelniu, metloniu akordu.
,

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLŲMĘĮĄ rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia
rekordai gali groti iy ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Colųmbią
ųiąsinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 7$e.
E — 1|6Į

B — t|63

5 - ĮįiH

?! - 1165
E — 116(5
E — 1167
E — 1168
E — 1169

“Tekėjp saulelė kacj ašE
jojau'
Stumbriškiti polka
Teklytė ir Pranulis.
Gudiška Polką.
E
Gražybė Lietuvos.
Jurgiuko kazokas:
Tevyijė.
E
Amerikoniškąs maršas.
E
Sukruskųriė broliąi.
Kili- bakūžė šaniapota.
E
ĮČiir namas mus.
Kur bėga Šešupė,
šaltišius arba Dūda,
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus.
Siuntė mane Motinėlė.

— 1170

— 1246
— 1247
— 1248

— 1249

Kur bakūžė samanota.
Velnias ne Bobą.
Batų čistytojąs.
Rūtų Darželis,
giesmė į Panelę švęųčiąų-.
šią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungarų čigonų orkestras.
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę.
Plaukė žąselė per Nemunęlį.

Rašykite laiškus tuojau, p aplaižysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.
Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresų:

“KATALIKO” KNINGYNAŠ
3249-53 So. Morgan St.,

:

CHICAGO, ILL.

ir galop nusprendė eiti kartu.
MUSZTRAS GIALBEJIMO
Jiedvieju negelbėjo ne mel
GYVASCZIU ANT LAIVO. Asz Antanas Miluszas tavo szvege
Pusiaudienyje Arkaniolas dimai, ne aszaros, ne teisiniris ir tavo duktė Amilija pajieszko
su ugniniu kardu atsirado prie masi. Arkaniolas buvo neper
Alexandre Jankaucko isz Kurlanskos
rojaus vartų.
maldaujamas ir net klausyt ne
gub. Lubavos miesto, dar gyvena Bu
Jauna pora iszgastingai vie norėjo aiszkinimu sumiszusios
enos Ayres, So . Amerike Tegul tuo
nas in kita žvilgterėjo.
isz nusiminimo poros. Ant vi
jaus atsiszaukia ba turiu pas ji svar
įtekme sunkaus nujautimo su jiedvieju iszsikalbinejimu
bu reikalą.
( gg o;)
Anthony
Milusza
užszalde ant jiedvieju lupu ir teisinimosi, jis atsake neper
Box 21,
Cumbola, Pa,
juoką.
mainomu, energiszku “lauk,”
— Bus blogai, — susznibž- rodydamas ugniniu kardu ati
Pajieszkau Jono Vaitkaus paeina
dejo Jieva: — turbut, mudu darytus rojaus vartus.
isz Kauno gub., Raseinu pav , Krazu
isz ežia iszvarys.
para , Kariznu sodo. Krazu Volos.,
Galu-gale jiedviem prisiėjo
apie 20 metu kaip Amerike jaigu
Adomas nuleido liūdnai gal pasiduot.
kas žino apie jin praszau duot žine
va ir tylėjo. Jis nesuprato, ka Ir iszejo jiedu, akiu vedamu,
ant adreso.
(gę ’O})
reiszkia tas nepaprastai gar nežinodamu paežiu du, kur ir
K. Klimas
bingas aplankymas, bet jaute, ko eina. Asztrus tyru akme
1386 Rebecca St, N. S.
jog jis jiemdviem nieko gero nys žeide jiedviem kojas. Kar
Pittsburgh, Pa
neleme.
tais jiedu atsigrįždavo ir tuo
Mano pažįstama Marijona Medžiu — Mes prapuolėme, — su- met matydavo kraujuotoje nukiene, po tėvais Degucziute girdėjau
sznibždejo nusiminusi Jieva. sileidžianezias saules szviesojo
kad gyvena Feltone o jos mergaite
O keletą minutu pirmiau rojaus medžiu virszunes ir žvil
Mahanojui turiu svarbu reikalą, j
pati ar kas kitas praszau duot žine
jiemdviem taip gerai buvo! gauti perlamutriniu, amžinai
ant adreso.
Jiedu gulėjo szalimais ant jiedviem užsidariusiu, rojaus
P. JankauckaS
minksztos žoles saugojaneziu vartų pavirszi.
1102 Quarry avė Grand Rapids Mich
Akchduke\\
Ml
jiedu nuo saules karszczid me Ėjo jiedu giliai tyledamu.
/
fkaNeis V
Mano draugas Domi akas Czado
FE.KDINANDX
džiu paūksmėj. Ties ju galvo
Urnai Jie va, balsiai verkda
roviez 10 metu adgal gyvenom ScotAND THE
mis lekiojo būriai ivairiu skais ma, puolė ant žemes.
DUCHESS
OF
^04|n^bar girdėjau Amerike, Illi
taplunksniu, pripildaneziu orą
Adomas suprato, kad dabar
H0HEN&ER.6.
nois Valstijoj, paeina isz Kauno
saldžiai-garsiu giedojimu, o to jos meile bus jam didžiausia
Gub., Arjogales para. Pigainiu kai
mas, jis pats ar kas kitas praszau atlumoj kureziai szniokszte upe nelaime, o aszaros — baisiau
Mano dede Alfonsą Laukina pa
(fą oi)
Kompanijos laivynes sziomis dienomis lavina laivoriųg siszaukt ant adreso,
Eufratas.
sia kanezia. Ir iszsigandes jis
eina isz Kauno gub. Szauliu pav,
K. Minelga
daugiau kaip turi gialbeti pasažierius laike nelaimes ant ma
Jiedu-gi, geredamiesi vienas puolėsi prie jos.
Kurszienu para., penki metai kaip SZTAI ANGLIKAS LIPTONAS IR JIO
817
Bank
St.
Waterburv
Conn
riu. Paveikslas mums perstato musztra gialbejimo gyvaseziu
— Kas tau, mažyte?
kitu, apsvaiginti meile, apakin
Amer ke, pirmiau gyveno Sharon Pa
LAIVELIS KURIS ATBUS
Mano
szvogeris
Jonas
Bailias
pa

ant
laivo
Kaiser
Wilhelm
II.
paskui
iszvažiavo
in
Lake
Erie,
Pa;
ti Vieszpaties jiemdviem su Bet ji sziurkszcziai atstume
eina isz Suvalkų gub. Kalwarijos teipgi pajieszkau mano pus-seseres
LENKTINES SU AMERIKONAIS.
tverto pasaulio turtingumu, ji nuo saves.
pav.
Andreyevo
gmino,
Soželku
kai

Florencia Jerusziutes, isz paežerių,
Pasikalbėjimas su mama.
be miego svajojo apie ateinan— Neszdinkis szalyn, idijo Kaip mane gazdino
mo, pirmiau gyveno apie Wilkes sodžiaus, girdėjau kad atvažiavo in
czia laime.
te! — suszuko ji, aszarodama.
Szeim, Meimukia, tokia ma Barre, dabar girdėjau apie New Amerika, in miestą St. Louis Mo.
velniai.
Britain Conn, turiu svarbu reikalą, Turiu svarbu reikalą, jie patys ar kas
— Myli? — klausdavo Jie — Tai per tave mudu sutiko
ža ir jau moki meluoti
va.
(Monologas.)
tokia baisi nelaime.
kitas, praszau duot žine ant adreso.
U-gi kam tu mamele papei praszau atsiszaukt aut adreso,
St.
Nevinskas
— Myliu, — atsakydavo
Adomui ir kalba prapuolė
nuolatos meluoji ?
7 Chandler Ave
Miners Mills Pa,
Ūkininkas
Kocius
duli-duli,
J. W. Laukins
jis, spausdamas ja prie savo isz nusistebėjimo.
nu veda mane in svirną, parodo
628 Portland St.
Baltimore Md.
krutinės.
Ant galo jis prasznibždejo
man lova, brakszt, užrakina du
drebaneziu balsu.
■— Ir amžinai mylėsi ?
ris ir lingu-lingu, namo. Kilst,
— Kaip tai per mane?. Juk
— Ir amžinai... amžinai...
jis kepure priesz kryžių, sza. Kaziukui nepatiko.
Naujos mados, nauji pagerinimai! Iki šiol
tai tu nuskynei obuoli ir mane
— Tai pabueziuok...
kar-makar, persižegnoja ir
moters buvo« vergėmis netikusių prosų,
juomi pavaiszinai..
— Kur?
ypatingai vasaros laiku, kaitinant prosą ant
Kaziuko tėvai visuomet tu
trinkt, savo stubos duris.
pečiaus
ir,
per
dieną
prakaituoja,
kąip
Jieva griebėsi už galvos.
-— Sztai ežia!
rėdavo degtines, kuria vaifoundre, iki išprosina savaitės skalbinius.
Asz vingu lingu, mislimis
Bet
šiądien
galite
jau
mesti
laukan
tuos
se

Asz?..
asz?..
—
szauke
jin,
Adomas lenkdavos ir buszindavo savo sveczius. Kažinnovės netikusius įrankius-prosus. čia jums
apie
visa
pasauli
tyst
ant
lovos
cziuodavo. Buvo taip svaigi- keldamosi nuo žemes — Bet
naujausios rūšies ^Imperial Self-Heating”
kas būtinai užsimanė para
bast
galva
in
pagalve
ir
knart,
prosas,
kuris
yra
su
geriausiais
patobuli

naneziai karszta. Tulumoj ty juk tu turėjai numanyti kas
gauti kas
tai per gėralas.
nimais. šitą prosą vartojant, užčėdysite 3
knart..
svarbiausius gyvenime dalykus: sveikatą,
liai cziurszkeno upe. Kartais isz to iszeis ir persergeti mane,
Pasitaikius progai; kada nie
pinigus
ir
laiką.
Rašykit
man
šiądien laišką, priduodant savo adresą,
Tik
džiku-džiku
kasžin
kas
isz miszko tankumyno iszeida- u-u-u, tu besmegenis stabas!
ko nebuvo kambaryje, Ka
o gausite platesnį paaiškinimą ir kainą šių prosų per laišką. Reika
in
tvora,
paskui
trarakszt,
lingi
agentai
iš
visų
miestelių.
Bet paklausyk, brangiausio
vo ant lankos levas arba iszziukas nusitvėrė nuo stalo pil
M.
J.
DAMIJONAITIS,
903
W.
33rd
St.,
CHICAGO,
ILL.
burnt,
ir
uoli,
uch.
replindavo persikrausiantis isz Bna stikliuką tojau nepažįsta
Mane sziurpulys purtu-purNeszdinkis szalyn!— vare
Eufrato Tigran krokodilius.
mo skistimo. ir užsivertė gerti,
tu,
ir
asz
timt,
apklode
ant
gal
Jieva, juokdamosi, viliojo jinai jin, neprileisdama prie
bet tuoj užsiprunkszte ir užsi
Sztai ka raszo apie Knyga:
prie saves gyvulius, o jie bai saves. — Geras mano užtarėjas vos.
kosėjo. Atėjo motinh.
’
Guodotina Redąkcije!
liai artindamiesi, laižė jos ran- nėra ka sakyt.. Vienas vienatiGraukszt graukszt, kasžin Lietuv iszkas Pasakoris
— Kas tau Kazeli? ■ — pa
__ A^7. J.
siunėzin
ms -fint viso žemes1 “sfcriLttlio vy- ■fcrmrž" sieiTOS" paskui kurrkszt
klausė.
ntfftįk---- --—
szirdinga aeziu po kelis kartūs už
tokia
Puikia
Knyga
kuria
asz
— Mama mama, kaip Jums
Paskui ji velei’ lenkdavosi ras ir tas pats niekam netinka! in siena, dul-dul ragais in tvo Puikiausia Knyga isz visu.
aplaikiau ana diena, o taja yra
“Lietuviszkas Pasakorius.“
Ir pradėjo isteriszkai verkti. ra. Szaltas prakaitas taksztne geda tokia smarve vaiszinti
prie Adomo.
Da asz tokios knygos ne esmių
Adomas nieko jai neatsake. takszt nuo mano kaktos, kin
sveczius, — tarė verkdamas
Myli?
mates o kuri yra verta aukso tiek
Verta
tiek
aukso,
kiek
pati
svėrė
ir
vėlinu
visiems
Jis atsisėdo ant akmenio, už kos krus-krus-krus, isz bai
vaikas rodydamas in degtine.
— Myliu, — atsakydavo jis
jaja nusipirkt ir skaityt,
Motina nustebusi žiurėjo tai
karsztai spausdamas ja savo denge rankomis veidą ir eme mes, o dantis tartar-tar.
J. Jaruseviczius
kiek
pati
svėrė.
Hudson,
Mass.
nagrinėti savo kalte...
in grindis kur buvo palieta
glėbyje.
Už valandėlės vėl bilst, in
— Tiesa juk asz buvau vy siena, paskui karkszt, kokia
degtine tai iu gailiai verkianti
— O kaip mes ji pavadisiras...
— R. G. tai blekeir džiku-džiku, vėl in
sūneli ir kraipė galva. ■
me?
— Nežinau... surask koki
siena.
nors tinkama varda.
Kyszt, asz galva isz po apLabai Puiki ir Didele Knyga
Geros szirdies žmogus.
— Asz užvardineziau ji Kai
klodes žvilgt, in viena-kita
nas... Ar tau patinka tas var Gyveno seniau vienas tur kampa, blykt mano akyse ko
88 - Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88
das ?
tingas ir labai geras žmogus. kis- tai paveikslas ir asz strikt
Puikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga
— Kainas... Kainas... Kaip Ir noromis kiekvienam padė isz lovos, szmakszt, po lova ir
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.
tas gražiai skamba!.. O, Jieva, davo ir buvo jam neapsako ne gugu.
kitos tokios moteriszkes, kaip mai malonu palengvinus arti Tik trinkt, in ta sienos vie
609 Puslapiu
6į x 9į coliu dydumo.
tu, tikrai nebus pasaulyje...
mui vargus. Dažnai jis iszkel- ta, kur asz gulėjau, asz strikt,
Na, tai pabueziuok...
davo pietus pavargėliams, ir ant visu keturiu ir repeczkuAdomas lenkdavosi ir bu- kiekvienas kas tik norėjo ga kebeezku in kita svirno pacziuodavo ja. Ir vėl užstodavo lėjo eit tada pas ji gerti ir vai kraszti.
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)
tyla.
gytiAusys mano linkt, isz bai
Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena
Jiems buvo taip gerai, taip
Viena isz tokiu dienu, kada mes ir asz dundi rundi prie du
kadangi greit iszsiparduos.
begaliniai, rojiszkai. gerai... ir szis didžturtis buvo iszkeles
riu, kapt už rankenos, trukt
Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir
Szluocziaus duktė.
ūmai...
ne turteliams pietus, jis užsisė jas in vidų, bast laukan, o jos
Vilka.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Prie rojaus vartų, nesijudin do ant arklio ir nujojo apžiurę
Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka
ne krust.
Raganius.
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
damas, kaip stovyla, stovėjo ti savo dvaro. Joja jis pagiria
laite žemeziugpile.
Tris brolei.
Viename svirno kampe cypt
Stalorius daktaru.
rasite darbininkus vyniojant sau cigaretus isz
Apie Karalaite paversta in varle.
Arkaniolas su ugniniu kardu ir mato: labai vargingas žmokasžin
kas,
brazdu-gazdu
lubo
Ylgasis.
platusis
ir
smark-akis.
Apie
Karalaite
stebukl-merge,
laukojo ir x-waomm rlmrpai
kvepanezio, saldaus, Burley lapo NAVY
gn« iszsijuosės kerta ir laužia mis ir cvapt ant grindų. Asz
Tris jaunikei.
Karalaiti Jonuką ir apie Lazda neMeszkinas.
Jis mudviejų jieszko, — su- kurui sausas shttera? — —matomai muszanti.
tabako. Sveiki, mitrus vyrai reikalauja sveiko
Baidiklos.
Apie Karalaiti netikėta.
vėl
szliuri-szliuri
in
lova,
ku
sznibždejo Adomas.
pasilinksminimo--jie ta atranda rūkant NAVY
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Akmenorius. Didžturtis stebtelejo ir pra
turvytur
,
apkloxhtant
gal
vos,
Kalv
is
ir
ponas.
Velnes
ir
Mužikas.
Jieszko, — kaip atbalsis, at szneko in žmogeli:
tabaka ir suvinioja sau cigareta isz to tabako
••Sft^Kga kazirninko.
Melagis.
szmakszt
pirsztais
in
ausis
ir
Skarbas o pati.
kartojo Jieva. — Keikia mu
su pasigėrėjimu ruko per isztisa diena.
Giliukningas Zbrajus.
— Ar gi tu nežinai kad ma
Nelamingas atsitikimas.
tyliu.
Zerkolas.
dviem kuriam-nors iszeiti ir pa no namuose sziandien pietus
Fundatoris.
Szetoniszkas szokis.
Kaip Radonai iszpildo paliepimus
Pupt
ant
manes
kokis
tai
klausti, ko jam reikia.
Prakeikta.
pavargėliams?
Pasiskubink
savo valdonu.
Kiniszka pasaka.
valtys.
TurbiA jis atėjo czionai dė kad tuojau butum tenai, ten gabalas nuo lubu ir vikst, vik
Pavogti
Deimantai.
G ūdras Žalnierius.
G Al L & AX
Stebuklingas skeltuvas.
Melage pati.
lei to nelaimingo obuolio, — tave pavalgydis, duos dar ir st, vuodega. Paskui kiukt. ant
Medalikas motinos.
Paikas Jonas.
Jezusas
ant. vakarienes. Apisaka
grindų,
cypt,
ir
szakarai-szaka
sumurmėjo Adomas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir
pinigu.
senu
žmonių.
niksztukus.
Gal būti... — Eik, pasikal — Ne, ponai!asz ten neisiu rai, in rata O uz sienų vis
Laižybos.
Du brolei.
graukszt
graukszt,
bilst,
eupuIsz gyvenimo milinezios poros.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lobėk su juom.
— atsake
vargszas: — asz
Po svetima pastoge.
juti, Katinėli niaukleli ir apie RaUbago meile.
Bet Adomas neturėjo ne ma pasirižau patol nevalgyti sve lupu, kaip butu szimtas velniu.
ganiszką meda.
Long Cut Tobacco
Petras
bude.
Balus suknele.
Kada
ant
rytojaus
atsikėliau
žiausio noro prie Arkaniolo timos duonos, pakol szitos
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Apie tris Brolus Karalaiczius ir
Geriausias Tabakas — Geriausiam Pakeiije
tuoj szukt gaspadoriu jis brak
Stebuklinga tobliezia.
serganti jin Tęva.
eiti.
rankos nors ir bėdinai bet
Szleivis.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Ne, ne, — pasiprieszino jis. visgi sziaip-taip gales pramai szt duris ir asz saszt, isz svir
Mužikas Karalium.
Mažas Antanukas.
NAVY tabakas yra toks czystas priemnas
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Bedarbe.
— Geriau jau eik tu, tu geriau tinti mane ir mano szeimyna. no.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Dvase kasikiu.
Apisaka seno
tabakas ka galima rūkyti per isztisas diegas
Jonukas Pauksztukas.
mainierio.
Žvilgt asz in kopūstus dar
mokėsi jam viską iszaiszkinti. Didžturcziui patiko žmogaus
su visiszku užganedinimu.
NAVY tabakas
Karalius Vargutis.
Kaip nabaszninkes duszia vaikfzcio
že,
o
jie
visi
be
gaivu.
Matyt,
Bet negaliu-gi asz jam szi- atsakimas ir jis tare in save:
turi stebėtina smoka ir kvepsni-saldus, brangus
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu jo. Kasako apie Mariute Miszkiute.
szalu
Karalius.
Balatono ežeras.
ir priemnas-tas paeina nog to kad mes sargei
taip pasirodyt, — piktai atsa — Asz skaieziau save nuo velniai kopūstus mėgsta ir taip
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Pataikė dalgis ant akmens.
maiszome isz Kentucky Burley lapu. Tabakas
Trys Lapai kirmėlės.
Netikėtas szveczias.
ke Jieva. — Man reiketu su szirdžiausiu žmogum, betsztai sau gražiai niam niam, valgo
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu,
Apie tris Karalaitias,
yra in ketures po pieras idant užlaikyt tabaka
juos.
dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
sitvarkyti.
Apie
septinis
Brolus.
suradau žmogų dar geresnes
sveikai ir czistai.
Lepgvai iszmokyti daryti
Apie prapuolusią Karalaite ir sep
Apie kuningaikszti Kardeli.
Vyras pažiurėjo in ja.
tinis galincz'us.
szirdies.
cigaretus isz szito ilgio pjaustyto tabako, teipgi
Žiurke katra už Karala iczio tekejo.
Juozas irMaiijona.
Tiesa, — liūdnai susznibžyra puikus del pypkes ir del kramtimo yra vi@Jussupas.
Apie Vaika katras Karaliaus duk
Egzaminas,
Neteisi
pati.
teris
iszgelbejo
nuo
smako.
iszkai populariszkas tabakas.
dėjo jis. — Paleisk plaukus...
Karalaiti Miranda.
Staczei paikas,
Apie Karaliaus Sunu kur savo
Kaip gilukis mainosi.
arba geriau, žinai ka...
trijų Seserų ėjo jieszkot.
— Na kaip juso Dzianui su
Ragana.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
. Pasididžiuojanti szypsa apElnes, Velioribas ir Arelis,
Kunigas in jaunavedžius: egzaminu nuėjo:
Apie Žydą ir Petra.
Medėjus.
szviete jo veidą. Jis greit nu — Tu mergele asi suvis jau
Apie du vaiku Siratas.
Dvideszimts-keturi Razbaininl ai.
— Velnei juosius žino, tuo
Apie Pagramduka.
Vaitiekus.
skynė nuo szale augusio fygos na ir patoga o eini už seno sius profesorius, u-gi klausine
Sztorninkas duos jumis knygute popierukiu su
medžio dideli lapa ir, duoda žmogelo.
j e api Wallington a pirmutini
kožnu 5c., pakeli szito tabako.
mas Jie vai tarė.
— Edunkier, fader, juk nie prezidentą ir api tokius daig
^Sa^J.Pa.’
Szia, szito, manau, gana.
kur mania ant puseziu ne ga tus ka buvo ant svieto, jog da
ySB** Szita Knyga perkupeziams arba agentams
Jiedu dar biski pasiginezijo bens, - sziezion givensiva, o nie manes ne buvo ant svieto
neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY
kuriam jiedvieju eiti pirmiau jaunumenes ne stokas.
tai kaip gi galėjo žinoti?

Adomas ir Jieva.

KUR

BUNA? IMPEDIS AUSTRIJOS SOSTO IR JIO PATI, KURIE

BUVO NUŽUDINTI PEREITA NEDIELDIENI.

DIDELE NAUJIENA MOTERIMS!

LIETUVISZKAS PASAKORIS

PREKE $2.00

Užsilipę Ant Stulpu

NAVY

W. D. Boczkowski-Co.

jaifctfgiagTWiWggMOTIgiH TTTg-a

Pasilinksminimai turi būti
Pavasarini Siutai ir Kotai del Moterių
W. TRASKAUSKAS
senesniųjų priežiūroje ir bai
...GBABORIUS...
giami dar su saule. Juk dienos
Naujos mados, geriausio hriauczio darbo Siutai
dabar ne trumpos. Negražu
...NOTARIUSZA8..
ir Kotai del Moterių.
taip-pat, kad poromis skirstosi
233^235
CENTRE ST.,
->
MAHANOY CITY, PA.
Pavasarini Kotai $4.98 lig $15.00
Atėjo gražiausias laikas — namo. Merginos turi jeszkoti
PRiVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
Mergaitėms Kotai $1.98 lig $6.00
.... PO P1HZURA RAMUOS
vasarėlė. Visa gamta ja malo palydovu merginu, ne vyru.
Puikios > Foulard Szlebes $6.50
niai
sveikina.
Paukszteliai
suMano Privatis-zka Banka yra po
Special iszkos Jekes - - 98c.
cziulbo
gėlėlės
sužydo.
Ir
žmo
kaimyje kai-kada jaunimas su
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
Naujos mados Andarokai 98c.
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
gus, ypacz jaunimas tai sutar sirenka po pamaldų “Žiburio’’
pinigiszkns reikalus galima pas mane
Vyriu rauku darbo Siutai $15, $18 ir $20.
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.
be jokios baimes atlikinėti.
nori pritar saleje pasilinksminti. Tenai
tinei
Padaryti per geriausius krauezius amerike. laiko
...Laidoja Kanus Numirusia...
Paszportus del keliftujanoziti pa
ti.
jie žaidžia tautiszku žaidimu,
savo kotera ir pavidala bile 'kokiam ore.
Pasamdo Riginus ir Vežimus del
mpinu,
Isz jaunikaieziu szirdies padainuoja, pasikalba. Tai'
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir
111
Mahanoy City, Shenandoah,
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir
nejucziomis veržiasi džiaugs- man rodos, galima butu ir kiDidžiause Faetuviszka Agentūra
Vjr LllIlcLn o“
Mt.Carmel, Landsford. puikiause. Su virsz minėtais reikalais
pardavima SzipKorczin ir siuntimo
minom dainelių aidai: jauni- tiems patarti.
kreipkiteš pas jin o busite visame
Pinigus in Visas Dalis Svieto greioziause
mas nori pasilinksminti.
Tai
p-pat
gražu,
kad
atski

užganėdintais.
ir pigiause.
F’olithania State Bank 520 W. Centre St., Malianoy City.
Niekas nepasakys, kad jau ros parapijos arba keliu sodžių
Visi tie kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. Tszduoda Dosto1910 Carson Street S. S.
P ittsburgh, Pa.
nimui nevalia linksmintis. Ga jaunimas padaro lauku paši
vierenes del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti.
Vienintele
lietuviszka
Banka,
nuo 14 Spalio 1913m.
Del Draugyseziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, Špilkas ir t. t.
lima, tik reikia neperžengti do lių ksm i n i m a, žin omą, d i ena.
'■ tapo perkialta in savo locna narna. 1910 Carson St., S. S.
A. G. GROBLEWSKI
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu Pinigus ir 1.1., raszykite
Pittsburgh, Pa. Už tai praszom visus musu viengianezius.
ros ribų.
Nakties gužynes daugeliui
Cor. Elm & Main St«. Plymoath, Pa.
pas mane o aplankysite teisinga atsakyma.
Apsaugoja Namus ir
Lietuviszkam Bankui kreiptis naujuoju adresu. Priimam
...SAVININKAS IB KABIU KANTAS...
Kai-kurie isz musu jaunimo jaunimo atnesza nuopuoliu,
Naminus Daigtus nog Ugnies.
liflgK L M C'’ M :
pinigus; suezedinimui ir mokam 4 Procentą už sudėtus pas
B arsiu Lletuvlszkii-Lenkiszki! VMl
mus pinige; siunc-ziam pinigus in visas dalis svieto, greit ir
jau -suprato,, kuo galim su merginoms nuoskauda./ Priesz
pigiai; parduodam szipkortias ant visu linijų ir geriausiu
teikti sau tikro nusiraminimo, tokius pasilinksminimus vi
laivu; padirbam visokias ruszies rejentalnus dokumentus; su, Puikus Vasarini Siutai.
Hteikiam
rodąs dykai. Deltogi ne patingekit-kreipkytes prie
pasilin ksminimo.
siems geriems katalikams griež
Jaigu pirksite Nauja Siutą ar bile kokiu
j ItoSI
IĮfSI vieninteles lietuviszkos per valdžia kontroliuojamos Bankos.
Jie szventu dienu pavaka tai reikia, kovoti. Nereikia,
Vasariniu Drapanų ar apredimu tai ateikite
j;WI|| GARBUS TAUTIECZIAI: Kaip jau seniau pranesziau
peržiureti musu nauja ta vora.
Vasarini
riais ateina vienas pas kita su daug ko pasakoti. Visi mes jau
kad asz pertraukiau visokius ryszius su savo senąją vieta, tai
<9
>Siutai vyrams ir vaikams pasiūti pagal nauty,a: kur randasi ant kampo 12-tos ir Carson St. S S.
sirenka pagroja. dorai pažai ežiam e, koki pasilinksminimai
sios mados isz visokio materijolo.
7
Pittsburgh, Pa., dabar praneszu kad mano biznio vieta, randasi
džia ir dar su saule skirstosi
i
Visokiu Vasariniu Apredimu kaipo tai:
~
I■
Polithania State Bank Bldg. 1910 Carson St. S.S.Pittsburgh Pa
I Sziaudiniu Skribeliu, Kepurių, Marszkines,
E
i 'O'i
G blokai nuo mano seniau buvusios vietos). Užpraszau visus
namon. Toks . jaunimas ne- pakenkti.
j Apatiniu Drapanų ir tas viskas kas yra reika3II
;£
-gfsaRs savo senus prietelius ir pažįstamus kreiptis prie manias, su
B®
prasižengdamas priesz dora su
Todėl, labiau susipratusieji
k
^naa vyrams ar vaikams.
tavo reikalais, naujuoju adresa. Na-gi, savas pas sava,
iTįf•ItA
teikia sau pasilinksminimo, nu jaunikaicziai, stokime in darba
PAUL V. OBIECUNAS, 1910 Carson St., S.S. Pittsburgh, Pa.
siblaivo nusiramina ir dar pra Bukime savo tamsesniems
silavina pasisavindamas sau draugams ju pasilįnksminimuo
Kiekvienas Lietrmszkas Sstorninkas
teipgi
privalo užlaikyti visada muuu
geru kitu draugu ypatybių.
se vadai. Nesistebekime, kad
GERA
PROGA!
puikias Lietuvisskas Gyduoles savo
Visas Pienas,
Toks jaunimas nevaikszczio
Batoruose ant pardavimo, kad^musji
GRAMATIKA - angliszkos kalbos
tautieesei reikalaudami galetu^ousi’
su visu brangiu smetonu nog
mokytis be mokytojo (apdaryta.)
ja naktimis — nemėgsta tam žiu naktiniu pasilinksminimu.
pirkti ir
nereikalautu iszduoti
geriausiu Jersey ir Guernsey
6 Preke $1.00
piningus
dovanai
kokiams nors apga
Sziomis
dienomis
peikeh
m
Hztora
skersai
kelio
sos. Jei visas jaunimas butu Kaip neiszlavinta ausis nejaukarvių. Sudėtas pagal ezisezivikams tose apieliiikeee._ Ssstomiukai
VAIKU DRAUGAS-arba kaip
in Savo Locna Narna po No. 133 VV. Centre St.
ausiu ir sveikiausiu badu ir pa
raszykite pareikalaudami mus gyduo
mokytis skaityti ir raszyti be
tokis musu tėvynė ir dabar, czia muzikos grožio, taip ir jie
les, nes geras uždarbis: parduokyte
mokytojo
Preke
15c.
Ateikyte
pažiūrėto
Nauja
Sztora
o
busite
linksmai
saldytas su geriausiu cukriurn.
kaip
kitados
galėtu
vadintis
muau tyras Lietuvisskas Gyduole?-,
dar
nemato
Kad
sielos
pasiimk^
NAUJAS BUDAS - . mokytis
Del naminio naudojimo.
priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo tai:
kurias mes gvarantuojams,
raszyti
be
mokytojo
Preke
10c.
Geriausias kūdikiams. Dovanos dykai
“szventaja Lietuva”.
minimai kur-l<as - malonesni?
Visokiu
Moteriszku
Merginiu
ir
Vaiku
Apredimu,
visokiu
Ceikiu
ARTTHMETIKA - mokinimais!
Egiutero Nml................. ......... ....25c.
HIRES CONDENSED MILK COMPANY
gatava Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksna taipgi visokiu nau
Bet daugelis, dalis jaumo negu kuniszkieji.
i
ęokundn
su
paveikslais
Egiutero No.2......
.....50c.
Philadelphia
(apdaryta.)
Preke 35c.
ju
pavasariniu
tavoriu
gausite
pirkti
geriau
negu
kitur.
Zmijeczuik.....
.....
60c.
ir
SL00.
Atakers
of
Hires
Celebrated
GOLD
kitokia: jie patamsiu mėgėjai,
GI’fO,A3,Spt
Taigi musu susipratusiuju
AllLK—evaporated, unsweetened,
Gumbo Laszai.............................. 35o.
TI
133 W. Centre St.,
for all household purposes.
Viso $1.60
Meszkos Mostis................. ..........26b.
mergaieziu skaudėjai piktosios darbo obalsis: ruoszti sodžiais i
Ine GiObe
nahanoy City, Pa. Trejanka.........................
į I@^Kas atsius iszkirpes szitaapgarsidvasios, ne Kristaus, karalijos jaunimui gražiu, doru pasi nima isz “SAULES” ir $1 per money
Limmentas vaikams. ......... ...,..25c.
Gyduoles nuo Kosulio. ........ ...35c
1 ordei, tai gaus visas 4 knygas 60c.,
platintojai. Ju darbai terszia linksminimu, stoti tikron ko į pigiau.
Liepiu Bahamas...... ........ . ..S5c.
Anty-Lakeoja
del vaiku...........25o,
musu szalies. vardai
von su nakties gužynėmis, ste i
Milteliai vaikams'nuo Kirmėlių..25o.
P.MIK0LA1NIS
:
UNION
NATIONAL
BANK
|
•f Galima sakyti, staiga mir
” nuo Kirmėlių del suaugusiu očc.
Žinios Vietines tis patiko Vincą Kvedera, 32 Taigi in darba, jaunime in girtuokliavimu, ir su visais ne 1 Box 62 New York City 1
MAHANOY CITY, PA.
f
Vanduo nuo Akiu..............
darba del kitu savo broliu dorais musu jaunimo darbais.
Ugniatraukis..................................25o.
1 CAPITOL rTOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS- $390 000 J
Skilvio Lassai............ ..ž-5c.
metu senumo žmogų, kuris vos tamsuoliu dvasios naudos!
G-yd. užlaikimui Viduriavimo ir
Šuv. Valet. Randas tari musu banke sudėtu piningu.
®
— Lehigh Valles kasiklos
Kruvinosios............... . 75®.
iszbuvo Amerike du metus.
Mes susipratusieji jaunikai Dr. Alex. O’Malley
nedirbs lig utarninkui.
‘Uicure’ arba gyd.RuT.atyamo $3.60,
Mokame
antra
procentą
ant
sudėtu
pinigu.
Procentą
pridedam
J
Utarninko diena, apie 5 va
Gyd. del nemalimo Pilvo..........50&
prie jusn pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
— Nedingo kasiklos susto landa ižgerias stiklą pieno cziai bukime savo broliams
—SPECIALISTAS—
Milteliai apstabdymui Galvos
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
Y
vadai.
Gana
jaųTtu
gyvuliszku
skaudėjimo.............................. 10®.
jo seredo ir ne dirbs lig u tar mirtinai apsirgo ir mire in
NERVISZKU IR KRONISZKU LIGŲ
turėtumėt
reikalu
su
musu
banka,
nepaisant
ar
mažas
ar
didelis.
ė
Lassai
nuo Dantų........................IDa,
pasilinksminimu, gana nakti Asz Gydau
Mostis nuo gedimo ir praksiitavūno
trumpa valandelia.
Velionis mis daužydamesi gana vedus Ruptura
i? HAEBI8ON BALL, Presidents.
Kojų............................
25o.
9-ad. ryte lig 3 popiet i
G
eležinis
sudrutintojas
sveikatos
5(te.
— Įvyto “Džiulajus” bus paėjo isz Kaimo Czivonių, pa
8n batomis 9 lig
•
Be peilo ir be
F. J. NOONAN, Vice-Presidents^,
isz szventos doros kelio musu operacijos.
Vaisias nuo Papauto...................15c.
t
Lietuviszku Agentūra
W H. KOHLER Ks sienna.
piszkinimo invales tik apsau rapijos Veisėju, Suvalkų gub.
Gyd. nuo Grippo...................... £1.25.
mergaites! Mes troksztame ne Varlkocele
Plauku apsaugoto] as............... .50c.
Laivakorozfn
:
geriausiu
Laivi
goki t vaikus nuo sužeidimu.
- - Plauku...
-- •
...Ifc,
Muilas del
Paliko Lietuvoje paezia ir dvi kuniszku, bet sielos pasilinks Be skausmingu
in Lietuva ir atgal, Teipgi siunozir
daktariszkn
Milteliai nuo Kepenų
— Su bato atsibus paszven- dukreles pas kurias ketino ne- minimu. Susipratusieji jauni
piningus už žemiause preke ir greita'
...35a.
Rožes Baisau as...... .
badu.
ATSAKANTIS DARBAS
..JižSc.
Kinder
Balsama*
.....
.
ne
vienos
dienos
nelaikau
pas
savi
t inimas lenkiszkos sales. Da užilgip atsilankyt. Amerike kaieziai, sztai musu darbo pro Striktnra
Bobriaue
.Lasaai
.....
.
svetimu piningu paskirta .siuntimui
Be peilo ir
Pataisymas visekiu A]-sav'mn j er f ziarezin
...Mg.
Savelsdutojas............
ns daug draugyseziu isz paliko
~
—
. — — —.
broli Tamosziu isz grama už veskime savo bro dideliu
skausmo
___ visko dirb&si
aeą,
esmių
p*
Kraujo
valytojas
........
.
Krauju
kauoije, taigi meldžiu visu LiaSavfr
visu aplinkiniu. Priesz pi et bus Bowmano, Juozą Szenadori ir liams doru pasilinksminimu, L'žtruėinta
N
arra
Ramintojas
.........
.75.".
.
.į
:
X.W
Be miniraliszku mikstūrų arba pavojingu
atsihnkitie arba atsliszauktis pa
Egseiaa arba odos uždegimas
gyduolių.
didele paroda o po parodaj tu sesere Ona Norkevicziene pas tuomet tamsieji jaunimo pasi
pas Vaikus...... .
BL 25.
laiszka su minėtais rwikaiaia
l’atrotljima Nerviszkunia ir Slaptingos Lygos
Pleisteria
(Kaeztoyolo)
............
res dideli balu. Nauja sale ran kuria radosi ant kurdo po No. linksminimai patis žlugs.
Yra žincn a per gyventojus Mahaney City kaipo geri
SS™ v"n>d«'ra»
Be pavojingu gyduolių.
Ramada Plaukams.......... .
------ --įi,si;is vis; m mieste. Visokis darbas yra drueziai,
< y d. nuo skaudėjimo Ausis®.. .
Visa iszaiszkinima apie mano būda
dasi tuojau skersai Lenkiszkos 518 W. South Str. Laidotuves
VICTORAS LAPINSKAS
t nil i:ii ii į agal nair'ansia bi da atiiekan a ant nau
Ir sztai. Nebegkime, nesi- gydimo paduodu tiems panorės žinoti.
Gyduoles nuo Riemens....... .... ...60s.
jai iii; mados n aszirieriju per geriausius fziauczius.
bažnyczios.
atsiims szendieu.
Vengriškas Taisytojas Ūsu.. . • 15&
601 West Malianoy Avenue
szalinkime nuo tamsesniu savo
Aineszkite visokius pataisymus pas mane o husite uz
Inkstu Vaistas............. 2&b. ir ?LOo.
ganecinti su mano darini. Pn kės kant pigiausii s už
— Subato bus teip •vadina — l iandasi gera karietai te draugu. Užveski me jiems gra DR. ALEX. O’MALLEY
Mahanoy City, Pa.
Akines Dulkeles.......... .......... ......35e.
geriausia dapba. Iradcdant rog 1 d Jiniausm.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
yilucsiu mano ko*tumeriams dubeltavusS.AIl.Green
ma diena “Tag Day” del su- (single keriez) ant pardavimo žiu pasilinksminimu. Szven- 158 So. Washington St.,
absinsi skausmo ir ekarbūtis
Trading Stmipas. Kcnžmir.-zkite vietos.
Gyd. ana Parku L Niežu.
Wilkes-Barre, Pa.
szelpimo dąžiuretoju ligoniu pigei ir kone kaip naujės* At- tomis dienomis parėjus isz
UETUVISZKAS ADVOKATAS
Gyd. nuo DedervinetL..... .........
Kur Lietuvisakai ir Lenkiukai susikalbama
Gyd. nuo P&siAptksgc* Ligos
(Nurses) kurios prigialbines siszaukyte tuojaus pas S. Nor- bažnyczios, galima rinktis ir iBaltrus
S.
Yankaus
serganeziams.
Jago kokia kevieziu, 408 \V. Mahanoy linksmintis. Gal kas norėtu pa
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE
OF UNITED STATES
mergaite ar motere jus sulai- Avė. — t. J. 14
siskaityti laikraszcziu knyge
DR. M. J. PETRIKAS
COURTS.
kis ant uliezios ir norės užkaUž $17 jus galite pervažiuoti 2 ir 16 Liepos (July), o in
liu tik jau varu to nebrukime.
Lietuviszkas Medecinos ir
Geriauses ir didžiausias sumai
Chirurgijos Ligonbutes
byt cedeli tai bukyte sportais ■ SHENANDOH, PA.
Liepoju $22, o visose kitose dienose už pervažiavima $22
Sudarykime sziokiu tokiu mu
piningo iszlaimeja provose už pa
inportus: Hamburgą, Bremena, Botterclama ii Antwerpa
...SPECIALI STAS...
ir paaukaukite kelis centus
zikantu, tegu pagroja. Padai
žeidimą kasiklose, fabrikuose, geleant greieziausiu laivu, atliekanczius greieziausia kelione
— Skustbarzdžiu unije ap
ant teip reikalingo tykslo.
Priima Ligonius kasdien.
žinkeluose, Uivose ir 1.1. Iszlaimeja
nuokime, pažaiskim e tautisz
in Europa. Basažiei us norintis gauti ant laivo vieta turi
skundė Antana Beniaucka už
provas kurios kiti advokatai atsako »)
ku
žaidimu
(geriausiai
pagal
312
W.
Mahanoy
Avė.,
atsiusti $3 ir tmniet mes paliksime vieta.
Ponios F. W. S. Boczkaus- sulaužima tiesu ir skutimą neatmeta,
Rodą
“
duodu dykai.
per Rueiezkii Konsulu ant. valno pei važiavimo per (Jroniezia. l aivakortes isz Europos Šilti.
M.
Grigonio
knyg:
“
200
žaidi

Mahanoy City, Pa.
kiene ir S.' Norkevicziene isz deliomis.
Ądresavokite:
T
.
Turėjo užmokėti
mu”).
EUROPEAN STEAMSHIP CO. 115 First St.i New York, N. Y.
pirmo wardo rūpinsis iždavi bausme ii' kasztus teismo.
Visoki merginu glamonėji PUIKUS LIETUVISZKAS MOTELIS
Be S. YANKAUS.
mu cedeliu del mergaieziu ku — Ona Danevicziute ejda154 Namui Street
rios paaukaus savo laika taja ma nuo kapiniu likos sužeista mai, nedori szokiai turi būti CENTRAL HOTEL
Lwtuviszkas Agentas
Pirmutinis
Lietuviszkas
Užeigos
Namas
arba
iszmesti.
Negali
juk,
žmogus,
New
York,
N.YSZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU,
diena. Norinczios pasidarb- per arklus, kurie sužeido jiai
Hotelis New York City.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
szaut del tojo tykslo ateis pas galva ir teip apdraskė kuna. vaikszczioti ant žarijų ir ne And. Miliszauckas, Savininkas
linijų
’ in r isz Lietuvos. Siunozia
K
Lietuviai kreipkitės pas saviszkius: Mes paSt; Wilkes-Barre, Pa. SZIPKORTES - $18
augszcziau minėtas moteres — Telegramas pranesza isz jausti karszczio. Nedorais szo- 16 S. Baltimore
IpSk
temijom kad būtinai yra reikalingas tas užeigas Piningus in visas dalis svieto, greitai,
(Skersai Central R. R. I)yl»a)
Daug pigesnios negu pirm buvo; naupasiymt cedelius nuo 7 lig 9 Mount Clemens, Mich., kur kiais, glamonėjimais sukelia
JL
namas del keliaujancziu Lietuviu New Yorke, pigiai ir teisingai^
Jaiau
kada
busite
Wilkes-Barre
dokyties
isz
progos
ir
raszykite
ar
me savo kūno geidulius, ir
Kas nori atgabenti sz Lietuvos
taigi instęgeme ta namo užeigos arba Hoteli kuris
valandos petnyczios ryta.
tai užeikite pas Andriu Miliszaucka ateikite.
vieszinasi kun. S. Pautienius,
Padarome
savo
gymines ar p ižinstamus tai raszendiena
randasi
po
nurnaru:
498
Washington
greit galima pažeisti dora.
kur
busite
svetingai
priimti
ir
gausite
— Seredo atsibuvo laidotu buk yra daugjsveikesnis ir jauPampas Spring St; New York City. szykite pas mane kadangi dabar turi
Paszportus ir Doviernastes
Geros, doros merginos nesu visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka su Generaliszko Konsulio paraszu,
SaLsEaS
Keliauninikai
kurie važuosife in lietuva nepa- labai pigias prexes Szipkorcziu ir
ves Juozo Labaszausko, 60 me czesi daug smagiau ant pajė
dugines tikros rugines arielkos, mi
inirszkite
atsilankite
szita užeiga namao gausite galima dar pirkti Szipkortes už labai
sided a su tokiais valkatomis daus isz krokąvo, visokiu vynu, szal AGENTŪRA American Express Co., del
tu senumo, kuris mirė ligon- gu. Vėliname greito sugrižimo.
siuntyma pinigu in kvapi.
sunžiniszkus patarimus. Pasitinkame pasažierinavyrais, kurie, lyg vilkai, tyko to alausir visokiu kitokiu puikiu geri AGENTU REIKaLAUGĄME! Kiek vie
New V.orl<H jm3;-staeijupsutWiame narvine, pa- skite už 2o. stempa o gausite greitu
buteje.ant dusulio. Velionis
nas
mokantis
rasz.it
i
gali
likti.
Agentu.
nau.
Cigarai
kvepenti
net
isz
Havanos.
inain Paszportus isz Konsulio, parduodame atsakima.
doros nuskaudimo. Todėl mer
Užeikite o busite visame užganėdinti.
prigulėjo prie Szv. Ludviko nes mokslaines ant West Line
pkortes ant geriausiu laivu už pigiausias pre- Teipgi užlaikau dideli kroma visokia
ginos, jei nenori nustoti savo Milžiniszki stiklai. Kas sykteį££ffia AMERIKA--EUROPA TRAVELERS CO.
■
lėes,.
siunoziame
ir iszmainome Pinigus visokiu
Valgomu tavoru ir Buozerne.
^7 Broadway New York,N.Y.
draugystes. Paliko paezia ir ul-rczios, likos suymtais Anta
geto vardo, neprivalo draugau sugrįžta adgalios atsilaukite/^
vieszpatiscziu, darom Daviernasties pigiau kaip
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
deszimts vaiku.
nas Mulkauckas, Tamas Wil
kitur. Reikalaukite Szipkorcziu prekes ir raszyti su tokiais niekszais.
NETROTINKITE VILTIES.
kite in kur ar isz kur norite važuoti. Musu ofisas ‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriška Krivga
liams ir Peliksas Kolaitis. Tu
27m. SENAS LAIKBASZTIS
Susirinkus,
kaip
minėjau,
Jago esi plikas ir plaukai
— Utarninko vakara Bocz- rėjo pastatyti kaucije lig teis
—yra parankiausio! vietoj. Meldžiame kreipkiteš
.w
pas mus s n reikalais in artimiausi musu ofisą palytinti daug isz Lietuviu praeiteu
szventu
dienu
pavakariais
pas
slenka nuo galvos. Tuksztankausku saleje susirinko Biru mui.
gyvenimo, spausdinta priesz 20 mefc
ypatiszkai ar per laiszka:
czei
jau
likos
igžydintais
Gydi
viena
ar
kita
ūkininką,
galima
ISZEINA
KAS
SEREDA
BROOKLYN,
N.
Y.
su 780 puslapiu, preke:
tes koras ir pažinsfami atsi
Coiner
(t. J. Bartaszius, 498 Washington St., (
mas
dykai
Adresavote:
“
Prof
e
“
VIENYBE
LIETUVNINKU
”
man rodos, pažaisti, padainuo
Apszvieta, apdaryta $1.25.
Neužmirszkite tautiecziai!
sveikint su prof. A. Sodeikų
didelio formato, 12 puslapiu, talpina sor”, Box 9 Station W. Brook
Mainieris
ir Leberis su 60 pus. 10o.
Lietuviai atlankytie savo ti, pagroti, pasikalbėti, o teip- moksliszkus strapnius, eiles, feljeto lyn, N. Y.
kuriam isz tosios progos koras
t m. 9 P. Vaši lauckas,
Gaunama pirkt tik pas:
Waterbury, Conn.
nus, naujausios žinias isz visos pasau
parengė puiku bankieteli. Bu dranga kad ir ant trumpos va
T. Astraaski. §41§u 2nd. St.
. Fa
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo
landėles nusidžiaugsite isz sve tyti.
vo prakalbos, szokei ir puiki tingo priėmimo ir gaudami
ir paezios LIETUOS savo korespon
Ant pardavimo.
Naujausias iszradimas.
Pirmiau
asz
manydavau,
dentu
VIENYBE
LIETUVNINKU
vakariene ir prezentaoije do nuo visko geras rodąs Ii etų vi sz
Jaigu turi dantų gėlimą:
Dirbtuve fotografijų, geroj
kad sodžiaus jaunimas nemegs buvo visu pirmeiviszku organizacijų
BANK EXCHANGE
vanos. Tai-gi netekom vieno kame name pas.
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. vietoj apgyventa lietuviais. At kornus ant kojų tai gausi po
tas klausyti skaitymu. Bet da Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
5c. gyduole. Jaigu nepagelbe- 202 Troy St; Dayton, 0.
isz geriausio vargoninko visoi
Mikola Roczewski
siszaukite
ypatiszkai
arba
per
bar neseniai patyriau, kad tai kaip iszeina, isz tos priežastie iszleitu bus sugražinti piningai.
aplinkinei. Neturime vargo
Feldstrasse no. 2-3
norite siusti pinigus in Lietuva
laiszka
raszydami
Hetuvišzkai
dome
dideli
žingeidu
“
Jubilejini
Teip-gi iszsius placzes infor Jaigu
netiesa. Tik reikia mokėti pa
kad
greit
nueitu ir kad neprapultu, tai
ninko, neturimeparapijoi tvar
Numeri” kuris* liks tik istoriszku arba lenkiszkai ant adreso:
macijas
no
ko
plaukai
slenka
siuskite
per
mane. Jaigu norite pirkti
rinkti
nenuobodžių
skaitymu.
atminimu nes pirmas da Lietuviszku
kos, neturime sutikimo terp
ir
plinka,
pleiskanų
atsiradyszipkorte tai pirkite nog manes o bu
Farmos — Farmos
Vienur kitur jaunimui asz per- Laikrasztij’oj. Kurie užsiraszis ant
parapijom! ir neturime meiles
site visame užganėdinti. Mano agentmas
ir
nupuczkave
veidai.
159 E. Main St.
meto užsimokės $2 gaus ta numeri,
Parsiduoda
pigei,
didžiojo
skaicziau
knygele:
“
Apie
tei

ura randasi mano locnam name vertes
artini o. V iskas Mali an oj ui
kaipo DOVANA.
Tukstanczei dekavoja už dy $14,000
(cęoi)
Amesterdam,
N.
Y.
ir esi u po kauezija ir priežiūra
dingo o jago tvarkos ne bus, Lietuviu kolonijoj kur randa singąjį sudžia Semeka”. Stebe VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
ka rodą. —Raszyk tuojaus ant Ohijos Valstijos. Norėdami apie La
Naujas Iszradinias
si jau 154 lietuviszku farme- jausi, kad taip klausytu.^ Pra- Metams - - - $2.00.
adreso:
dasižinoti prisiuskite 2c. stempa.
tai viskas greitai pražus!
Apraszima Siunczia Dykai.
riu. Turiu žemiu su troboms ir sze net antra karta pati paskai Pusei Metu - - $1.00.
Gratis
Specialists
9.
TŪKSTANTIS
— Gedemino klobas nutarė sodais, iszdirbtos ir ne iszdirb tyti.
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
Box
106
Sta.
W.
Williamsburg
Užrubežin
$3.00.
priimti naujus sąnarius per
iszsigydyti be daktaro visokias ligas
NAKTŲ
IR
VIENA
tos
žemes
prieinanezios
prie
Isz
klausytoju
veidu
matris menesius už $1.00 instojiPlauku puolimą ir užsiauginlma:
ARABIŠZKOS ISTORIJOS
Nusipirkite sau keletą
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’
upiu,
ežeriu
ir
geležinkeliu.
cziau,
kad
jiems
tai
begalo
pa
Perdėjo
Lietuviukai
Nežali,
Papuozkus, Pleiskana#
rno. Yra tai giara proga insibuteliu arielkos
prisiusk lOo. markėmis o tuoj gausi.
ir
kitas
panaszias
ligaH.
D.
T.
BOCZKAUSKAS.
raszyti prie geros draugystes. Preke $8 lig '$50 už akeri, te tiko, jie visi klausė užžavėti—
^ORKEVICZIAUS NO, 6,
Paprasta numeri peržiurejimui
Gyduoles nuo Dantų,geniausios, 5o
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
Jaigu neturite amerikoniszku mokant $100 likusius galima visi menkesnieji pasilinksmini
siunoziame dovanai, raszik toi.
Geriausia arielka visam
Nuo Kornu užtrinu tik do.
Maa
popierių tai klobas prigialbes užmokėt lig 5 metu. Perkan mai iszejo jiems isz minties.
mieste. $1 už bonka.
Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku”
turime
apie
puse
milijono
laiszku
rm
PREKE
$1.50
Teigi gausite pas mane
reikia siųst pręaumerata (Moneyjumis jias gauti. Sanariai bus tiems užmokame už geleži rikepadekavonemis
nuo
žmonių
visokiu
Vadinas, galima jaunimą- Order ar Registrtfdtu laiszku pinigai)
Nusiuntimo kasztus
W
SURINKTOS ISZ LIETUVOS visokiu kitokiu gerintu
tautysoziu. Raszykite tuojau#
priimti nog 21 lig 40 m. am
lio
tikieta.
Apie
daugiaus
mes apmokame,
kokiu
tik
pareikalausite.^^,
ant
vardo
leidėjo
azituom
adresu
adreso pas Speolaliėtuu:
žiaus. Susirinkimai atsibuna
a8
Yra tai rinkimas gražio Dainelio.
kreipkitės
ant
adreso,
(to.
68)
ti,
tik
dar
vėl
pakartoju,
reikia
*
78 pus. 6x9 col. dyd. Preke 25c.
W. D. Boezkowski-Co.
Nedeliomis po 20-ta kožno me
Prof. Bruudza Co., Box 10o
Biuha&oy
City,
Ea.
Jonas
Žemaitis,
parinkti
tedomiu,
juokingu
nėšio, pirma adyna
;
popiet
Sta. W. Kings Co., Brooklyn
W.D.BocrkowiIu-Ca., Maliaaay City, Pa.
408
W.
Mahanoy
Street
I
Mokslaineje. ayj - ĄAp o]) Box 3
120424 Grasd St RroaHya, N.Y,
Sau b] e, Mich skaitymu.
New York.

W. RYNKIEWICZ

Koki turėtu būti musu
jaunime pasilinks
minimai?
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