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MASKOLIAI PLIEKE AUSTR1JOKUS
Užėmė kelis naujus miestus. Laivas isznesztas in padanges per bomba. Žydai
gali but aficierais. Prancūzams nesiseka. Rosijos Cariene labai serga.

aĮgm.

i Ars.

MAHANOY CITY.
METAS XXVI

Paikszas bandė -uzmuszti
szeszes ypatas.
Pottsville, Pa. — Juozas
Gudonis gyvenantis Reinertowne arti czionais, staigai papaiko ir pagriebęs kirvi norėjo
pirmiausia nužudint savo paežia bet nepasiseke — Po tam
nubegias prie East Brookside
szafto norėjo sukapot ejnanczius isz darbo anglekasius.
Ant galo pribegias prie szafto
puolė žemyn 1700 pėdu ir ten
rado mirti. Visi jojo kaulai su

Gaudonis buvo kokia 28 me
tu senumo, paliko paezia ir
viena kudyki. Gyveno kitados
Gilbertone ir turėjo panaszu
kvaitulį galvoje in buvo patai
pintas koki laika ir paikszu
narna isz kurio nepersenei isz-

!■

11 anglekasiu likos užgriautais.
McAllister, Ohl a. — Kasi k losią Union Coal Co. Adamsone nuslido viražus ir užgriuvo
vienuolika anglekasiu Draugai
suprati nelaime savo draugu
tuojaus pradėjo kasti tuneli
i«z kitu kasikiu idant gautis
prie užgriautieju ir kaip rodos
pasiseks juos ižgaut gyvus.

’OPE BENEDICT
^UNDERWOOD fr UNDEieWOOD

Rymas.— Praeita ketverga kaidinolai iszrinko isz tarpo saves nauja popieži Kardinola
Giacomo della Chiesa kuris priėmė sau warda Benediktas XV. Likbs iszrinktas po devintam
balsavimui. '
.
’ '
Koronacije naujo popiežiaus atsibuvo Nedelioje, Septemberio 6.
Iszrinkimas Kardinolo Chiesa buvo netikėtas, nes buvo jisai Kardinolam.til nuo Gegužio menesio Yra jisai dydeliu prieszininku nauju užvedimu katalikiszkam tikej|ime.
Naujas popiežius likos iszszventytri^^UkKTLrdi^Dlo Gegp
i, Naiv. 21, ISJLĮturi 60 metu).

KAS GIRDĖT?
“Kovos’’ raudonasis numa
ras iszrodo “O. K.”

Kariszki padotkai bus uždė
ti ant kramtomo gurno, tobako, alaus, arielkos, szampano,
automobiliu ir kitokiu linksmy
Križioku Vilukas paliepė sa
vo armijei užymti kanogreicziausia Parižiu, nes jago to
nepadaris tai Vokietije dings.
Gali križiokai inejti in Parižiu, bet ar stengs sugrižt adgalios in Berlyną — tai yra
dydelis klausimas.

neatmainysia, turės Seimas but
Chicago! ir gana. “Vienybe
L.” proponuoja visaip kad to
kiam Seimui esanti patogiau
sia ir tinkamiausia vieta New
Yorkas. Chicaga net asztrei
užvardijant.
Jeigu draugystes bei orga
nizacijos neprisidėta važiuot
ne Chicagan ne New Yorkon,
tai seimas butu susidedantis
tik isz vieno miesto pasiunti
niu.

Isz lauko kares Europoi, ži
nios teip yra margas, kad ne
galima su paisyt, nes toje pa
ežio je laikrasztijoi vienur vie
naip kitur kitaip, o tai del to,
kad ne viena puse savo tikru
Jagu kas žino apie gimines nusidavimu neiszduoda niekur
mirusio N. arba P. Simanavi- kol gal nepasibaigs galutinis
cziaus ir D. A. Dambraucko, suraugimasis.
paejnancziu isz kauno guber
“Katalikas” pranesza, kad
nijos, Lietuvos, tegul atsiszauke tuojaus o dažinos ka tokio Chicagoi iszeina aikszten, jonaudingo ir svarbio, apraszy- gei mėsos pabrangimas ivykes
dami apie savo susigiminiavi isz puses paežiu- mėsininku.
mą su augszcziau minėtais. Prie tokiu aplinkybių gali
Raszykite pas:
(*xx ox) žmones buezerems padaryt boi
Rev. Glendenning
kotą.
R. F. D. 146
Jeigu kryžiokai (Prusai) dar
Florin, California.
kariaudami su teip daug szaGiliukningas pikninkas, Chi liu kare iszlosztu, butu stebuk
cago! airisziai parengė'pikui n- las ir fliukszas savo galybe pa
ka kurio pelnas buvo paskir sikeltu už debesiu.
tas naudai iszkovojimo Klau
Karėms gala greieziausei pa
dijai savyvalda, nes ten tas ko
vojimas jau seniai tęsęsi ir vis darys atėjusi szalta žiemele,
suvarys visus kariautojus szalneužsibaigia. Pikninkas davė
ori no uelno 12 tnkstancziu dol. telis in' pastoges, bet kur bus
pastoges, kad dabar jas iszdeLenkar visomis pajiegoms gina ir isznaikina. Ar nerei
r u p i n asi link atbu da vo j i m o kės kariautojams priesz menu
li rankas szildyU kaip kad 18Lenkijos teip kaip buvo.
Už caro žodžio neatmaina 12 m. buvo Prancūzams. Ki
tus gal prie tvoros privaryt
g varai 11 u o j an ti Pran c u z i j a.
Kada gi Bosija Lenkija nu- badas, ir isztrenkt szautuvus
isz ranku.
gramdžiusi, palikusi anos lik
griaus kaulus, tai kad jja Len
Laikraszcziai sako — kad
kija pastaezius kaip bu vo, du
ruot turi daug laiko ir narni Maskolija duonos savo turesen
ti per isztisą meta.
nes santaikos, bei didžiu
peseziu reiketu.
Meksike buvo manoma kad
Vi satin a Lietuviai Seimą Huertai atsitraukus apsira
varžosi, ypacz laikrasztija. mins, bot kur tau — vilkas ne
“Draugas” ir “Katalikas” sa staugęs ramus nebus, tai ir
ko: kad ir kasžin ka jie savo Viliai su Caranzais be laisty-

Meksikoi vėl kiltu
riauszes tai dedei Šamui vėl
rūpestis
Dede Samas in dabartinia
Europos vaina žiūrėdamas
daug mislina apie stiprybe sa
vo kareiviu, muset kad tik ne
si griebs reformų, nes tuomet
jau ne laiks gonezai lakint,
kad reik piw, piw muszkietoms spragint.

Dabar in Fliuka križioku
visi atkreipia akis žiūrėdami
posmuoja placziai — argi križiokas liks pasaulio stipriau
siu viesz paežiu...
Mat Maskolijoi iszkilus kar
tais revoliucija, gali duot daugiaus Vokiecziams progos stip
rintis.

Jau tas isz mados iszejo
.Jauna pati in savo vira:
— Na, Jonuti, juk mudu
iszmeiles apsiporavome?
Jonas:- Na teip, nes niekam
to ne sakik/ba jau meile isz
mados iszejo.

Darbininkai ant farmu.
Wasgingt^h, D.C. — Pagal
apskaitima mihisterio ukystes,
farmu 6,361,502 farmeri^X?
dirbancziu apt farmu. Isž to

j č s k ivitT 1 aušjial tu j 1
BPrslnutrauktas
nuo
namo
kuri
bombardavojo
Zeppelino
orlaivis.
Vokieczei
leido
dinamitines
Yra tai pirmutinis pa|
619 o nigeriu 920,883. Dau
bombas ant viso miesto nesT f viena padare daug bledes. Tasai namas randasi tik szimta mastu nuo karaliszko palociaus. giausia farmft randosi rytosia
<
Matyt, jog Vokiecziai nore, pataikyt palociu.
o dydžiausios farmos randasi
ant vakaru nuo Mississippi.
Cariene serga isz priežasties kares
Petrograd, Sep. 4. — Negana kad Maskolei tuiejo dy.
Tosios farmos susideda nuo
deli padsekima paėmimo Li rawo, bet paėmė ir Czernovica ir
Petrograd, (Petersburgas)
Cariene vela pavojingai 500 lig 5000 margu laiko
Sucževa o teipgi ir Halicza paėmė. Toje musztineje pražuvo apsirgo isz didelio rupesezio apie kare gyvasti caro. Aplink
4,500 austrijoku. Maskolei laeme 36 armotos ir geležinkeli. palociu Peterhovo likos pastatytas augsztas mūras ydant joki Nužudė paezia ir pats save.
Pittsburgh, Pa — Mikas
Lenkai tuju miestu sveikin Maskolius szirdingai. Arti ket- balsai nedaejtinejtu prie ligones.
Marikas isz Rankino, nužudė
virta dalis austrijoku likos i zmuszta po Lwawu.
O
Milijonas sierateliu lig Kalėdų.
pirma savo paezia o po tam pa
Angliję suinobilizavos pusė milijono
London, Sep. 4
Londonas.— Žiaunai apskaitė, jog lig Kalėdų, Europoje leido kulka pats sau in smege
kareiviu kurios siuns in pagialba Prancūzams. Daugelis re
bus suvirszum milijonas sierateliu, kuriu tėvai likos nužudin- nis. Badai toji porele tank ei
krutu pribuna isz Australazios, Kanados ir Indijos.
tais tebireje kareje. Tukstanczei naszliu neturės ka valgyt ir barėsi terp saves ant uždėjimo
London, Sep. 5. — Anglikai nuskandino vokiszka tor kuom apredyt tuosius sieratukus.
Po visa svietą pradėjo skoles ant namo nes pati nesu
pedini laiva arti Kiel kanalo. Teipgi nuskandino austrijokisz- klabint in szirdeles vaiku ydant rinktu aukas ir czeditu skaty- tiko ant to, pasiprieszindama
ka laiva Batori.
kus, o ypatingai Amerike, ydant nupirkti maisto ir sziltu dra prieszis vyro norą.
London, Sep. 6. — Angliszkas pasažierinis laivas Rūmo panų del tuju sierateliu ir naszliu.
Jaunikis pabėgo nuo altoriaus
su 600 pasažieriais, pataikė ant bombos Žiemiu mariuosia, ir
New Philadelphia, Pa. —
Vokiecziai szaudo sužeistus kareivius.
nuskendo. Kone visi pasažieriai ir laivoriai likos ižgialbetais
London. — Terp daktaru visu vieszpatyscziu kurie ran Lietuviszkojebažnyczioje buvo
iszskyrent 20 rusiszku imigrantu.
dasi ant kariszko pleciaus užėjo clydele. neapikanta prieszais nepaprastas atsitikimas laike
Kopenhaga, Sep. 7.— Caras davė pavelinima žydams bū vokiszkus kareivius, kurie szaudo sužeistus kareivius yclant vinezevones. Kada panna Kat
Vokieczei jago suranda koki re Stuczis stovėjo prie altori
ti apicieriais rusiszkoje kariumeneje. Žydelei isz to labai nu- sumažint kaukes sužeistųjų.
sužeista kąreivi, kad ir butu paszautas in ranka ar koja, tai aus su savo milemu Juozu Jutiesiog nužudo vietoje gabent in ligonbuezius.
raszka o kuningas jau ketino
Berlinas, Sep. 7. — Vokiecziai iszgujo Prancūzus lig
Upe Mense užkimszta lavonais.
jaunavedžius suriszti mazgu
Marne upes Prancūzai lauke ant Vokiecziu artimoje Nancy
Parižius. — Artimoje Parižiaus buvo kruvina musztyne moterystes ant visados, jauni
kur ketina atsibūti kruvina musztyne.
teip Vokiecziu o Francuzu kad upe Mense buvo teip pripil kis pasznabždejo kuningui in
dyta lavonas kad net iszsiliejo isz lovio — teip buvo pripildy ausi, buk esą nesveikas ir turi
Savžudinsta vokiszkoje kariumeneje.
ta vokieczais. Baisu buvo žiūrėti in plaukenczius negyvėlius.
ejti laukan. Kaip nuėjo teip
Berlinas.— Kada vokiški kareivai dažinojo buk ant tikrųjų
nuėjo, o gal ir da ejna per kai
43,000 austrijoku dingo po Lwawu,
kare prasidės, pradėjo atiminet sau gyvastes. Arti du tukstan
Petrograd. — Tris korpusai austrijokiszko vaisko kurie nūs. Nuotaka nesulaukdama
ežiu papilde savžudinstas. In laika 40 metu vokiszkoje kariu atsispirinejo maskoliams po Lwawu pražudė 43,000 vyrus, milemo apalpo ir turėjo szaukmeneje papilde savžudinstas 10,415 kareiviu o 2,655 bandė at kuria likos užmuszta, sužeista ir paymti in nelaisve. Visi for ti daktara.
imti sau gavastes ne kaip tarnauti. Kone kas metas papildo tai randasi maskolių rankosia. Austrijokiszka armije suside
Brangus atkeliavimas in
danti isz 160,000 vyru likos suvisai iszmuszta.
savžudinstas in penkis szimtus kareiviu.

Amerika.
New York. — Ana diena
atplaukė laivas Princessa'Mas
saida isz Genuos su 388 pasa
žieriais. Suvirszum 200 Ameri
konu da pasiliko Genuoi.
Amerikonai turėjo brangei mo
kėti už szipkortes. Nekurie už
mokėjo net $7000 už pirma
klasa o už antra klasa mokėjo
po $1000. Treczioje klasoje
mokėjo po 500 doleriu. Laivi
nes kompanijos dabar baisei
iszhaudoje pasažierius kurie
geidže pribūti in Amerika.

Tarp insimilejusiu.

Belgiszki Kareiviai iszkasineje grabes aplinkui miestą Brussels idant apsaugot nuo Vokieczkiu

Tosia grabesia pražuvo daug Kareiviu

Jiji:- Jagu tan bus kokis
vargas, rūpestis ir ne smagu
mas, tai asz pusiau su tavims
kensiu.
Jisai:- Kad asz jokiu rupescziu ne vargu ne turiu.
Jiji:- Palauk, palauk, po
szliubui atsiras,

tie balsai skambėjo iszleto vis gesino ugnele ir leidosi in misz
tyliau, silpniau, kol suvis nuti ko tankumynus. Paszos rū
muose pakilo didis neramumas
lo.
Jaunasis bėjus, rodos, to ir Osmanas isz jo jo ryte; perejo
lauke, kaip tik užstojo tyla, pietus, o jis negrįžo; artinosi
atsikreipė in kareivius ir suszu vakaras, atėjo naktis, o jis ne
Pasakojimas isz Serbu Tautos
griszta. Mamute nerimo, visa
ko:
Atgijimo.
-jc
nakti nemiegojo, vis lauke, ar
— Arkli!
~
P
cSzoko keli kareiviai in tvar neateina kas pasakyti, kad su
moteriszke patikėjo Mahmudo ta ir iszvede jam jo szyvi; Os grįžo, nes prisakė tuojaus
Paszos rūmuose bruzdėjimas žodžiais ir myli dabar Osmana manas szoko ant arklio, pa ti jai apie tai žinia; bet isza
Isztikro nežinau
labiaus
kaip
Eli
ir
pasza,
my

trukszmas ir sumiszimas: Mah
spaude ji pentinais ir pasilei szo rytas, o Osmanas neatėjo
Ar sapnavau,
mudas szaukia' sultanas kuo- li ji labiaus kaip save, dar gal do per lygias pievas, laukus, o jos pasveikinti.
Ar isz lovos telegrafa gavau
ir
labiau,
kaip
pati
Allacha
ir
greięziausia atkeliauti in Stam
paskui isztolo leidosi keturi ka
Veltui lauke visa antra die
Kad vienas apsipaeziavo,
serges
ji,
kaip
nuo
akies
krisbula.
Dabar kilo spėjimai,
reiviai, bet joja tykiai, atsar na, veltui verke ir siuntė visus
Patogia mergyna gavo;
galvojimai. Solimanas mine,
giai, kad ju jaunasis bėjus ne tarnus jo jieszkoti, pražuvo
Bet ne ylgai džiaugėsi,
Malimudas mane, kad
kad sultanas nori suteikti
pamatytu.
kartu su kareiviais. Vis drebė
Ba kvaraba isznesze.
manas
nusimins
patyręs,
kad
Mahmudui nauja malone: juk
Qsmanas jojo taip užsimąs jo isz baimes atmine, kad suTai vyruezei turite gerai apMalimudas sultano labai' my karta nevažiuoja; tuo tarpu tęs, -kad negirdejo nei paskui grisz Pasza nors ramino save
sižiuret,
vaikinas
visai
nenusiminė,
že

limas.... Jis, giauras, iszsižaji jojaneziu, nei arkliu žvengi manydami, gal jis leidosi pas
Jago norite paezia turėt,
dėjusis Kristaus mokslo, mu- mai palingavo sudejes rankas mo. Toli juoduoja tamsus di kui tęva iszmelde, kad paimtu- Ba tai ne karve, neparduosi,
zulmanu pranaszo pasekėjas; ant krutinės ir tarė: .
delis miszkas, kur joja Osma ir ji ir kartu sujais pagrisz.
Ane ant mėsos nepapjausi,
—
Tu
esi
mano
ponu
ir
val

jis, serbas, draugauja su tur
nas. Diena jau baigiasi, juodi
— Keletas metu atgal Al
Paymi kaltuna, turi,
kais ir iszduoda jiems savuo dytoju, o jeigu toks tavo no szeszeliai jau gula ant žemes, lachas jam pasiuntė mirti, vie
sius.... Sultanas Mahmudu už ras, a'sz turiu klausyti. .
o jis nei nemano grįžti. Ant ga nok vėl ji sugražino motinai
Osmanas stebėtinas buvo lo tarpe augsztu pusziu naktis —kalbėjo mamute — gal ir
ganėdintas. Neabejotina, kad
ten laukia jo uauja malone; vaikinas: jam viskas vienaip ji užklojo; sunkiau dabar nu dabar taip stosis.
Skulkine ir moterele pabėgo,
gal didžiuoju veziru paliks? iszrode, niekuomet ant veido žiūrėti ji kareiviams, vienok Praėjo menesis ir apmirusiup
r Vytis žmogelis norėjo,
Eli kitaip mano: ji žino, kad nematyti nei džiaugsmo nei seka paskui, kaklus isztiese se Mahmudo rūmuose vėl su
Bet kada apsižiūrėjo,
kiekvienas pavydi laimes arty- liūdnumo; motinos nei tėvo, stengiasi ji pamatyti medžiu judo, vėl suszuko pargrįžo Pa
Kad piningai vietoje gulėjo.
inui; bijosi bene neapskundė tarytum, nemyli; nuo tėvo sle tarpe. Staiga lyg kas plekszte- sza isz keliones rustus, nesma
Tiktai paėmė su savim lakaju,
kas su 1 tanu i Malimu da ir vie piasi, prie motinos nesiglamo- lejo ju akyse, lyg sz vystei ėjo gus. Sultanas paliepė jam nk
Dave visam pakaju,
ton didžiojo veziriaus vardo neja. Pyksta ir rūstauja Mali toli. Žiuri atydžiai ir mato vi ti žmones ir ginkluoties; pasa
Juk boba isz ratu, ratam
gali apturėti Mahrnudas nuo mudas.... Jisai esti tokiam am duryj miszko ugnele, aplink kė, kad serbai rengia maiszta,
lengviau,
sultano szilkini raiszti... Kot- žiuje, kad jaunoi krūtinei su ja apstoję keletas žmonių rau kad Europos valdovai rengiasi
Be bobos daug spakainiau.
maras, janezaru hetmano ainis, kyla visoki pageidavimai, in- donais apsiaustais, kaupokais ginklais malszinti prieszginius
Jau badai, suradus tokia boba
kuris atveže sultano paliepima vairi jausmai, vienok Osma ant gaivu, szilkais siutais ru tatai turi rengties, kad apsigin
Tai ergeli turės visada,
tvirtina, kad sultanas ne viena nas, tartum, nieko neturi, nie bais; prie diržu žėri kinžalai ir ti. Malimudas nenori kares,
Jau jagu isznesza kvaraba,
Mahmuda szaukia in Stambu ko nejauezia ir nieko nemel- jagatanai, ant pecziu pasikabi nes jam taip gerai namieje...
. O sugrįžta kada,
lą, bet ir daugybe kitu, kad džia. Vienas didžiausias jo nę szautuvas prie kaupoku Rustu veidu nulipo nuo arklio
Gera nebus niekada.
liepia jiems apsiginkluoti; nes geidulys — tai arklys ir kin plunksnas. Taip apsitaisė vaik ir pasuko in rūmo prieszine,
Europoi ruosziasi in didele ka žalas: kaip užsisės ant szyvio ir szczioja kareiviai (haidukai) bet vos inejo in pirmąjį kam
suspaus rankoje kinžalą, jo Szurpūliai perejo ver kareiviu barį ir apžiurėjo susirinkusius
re, tik-nežinia kas su kuo.
Du džentęlmonai Skrantone
Malimudas visu klauso ir veidas užsidega, lekia, kaip be gislas, vienok negriszta, nes ji pasveikinti, kakta jo dar bai
užsimanė viralo,
vieniems ir kitiems tiki; bema protis, per krumus, per pievas, geriau pražūti nuo haiduku siau susiraukszlejo.
In restauracije incimpino,
tant, kad sultanas gali ji di per miszka, in kalnus, isznyks- szautuvu, kaip numirti ant
— Kur jaunasis bėjus? —
Ddve zupes. ba labai valgy
džiuoju veziru pakelti, apva ta isz akiu ir isznyksta visai kuolo; todėl paspaude penti paklausė Pasza, jieszkodamas
ti norėjo,
lus jo veidas szvieczia džiaugs dienai.
nais arklius, norėdami pavyti akimis sunaus susirinkusiu tar
Valgė, net ausis lapsėjo,
Karta pasza paliepė szyvi jauna beju, kuris matyt, nežino pe.
mu, melinos akis labiau iszsiO vyruti piningu neturėjo.
pu ežia, glosto rankom pilvą ir uždaryti tvarte. Osmanas dau kokiam pavojun gali pakliūti:
Tarnai tylėjo, galvas nulei
O ka, paliemonui padavė,
linksmai szypsosi; o kaip atei žė galva in rumu siena ir ver Jau turėjo pavyti ji, jau norė dę, nieks nei žodžio neisztare.
Tas pas vaita nuvede,
na jam in galva kotmaro žo kė, tartum, ji patiko didele ne jo szaukti, kaip staiga iszgir— Kur jaunasis bėjus? —
Po 8 dolerius užsimokėjo,
džiai, veidas mainosi, temsta, laime. O kaip kita karta, pa do joj an ežius, paszoko visi nuo suriko Pasza, ir dar baisiau pa
Ir da už zupe po 25 centus
kakta susiraukia ir pats atsi sza norėdamas ji palinksminti, ugnies ir riktelėjo:
žiurėjo in visus bet vėl visi tydusta: jam taip saldu, taip ge susikvietę daugybe svecziu ir
— Kas ten?!
Jejo-......................
Tur 'but ta zu pe gardi buvo,
ra namie, nes karas .jam nerei tukstanezius tam iszleido, sode
Czia baisi mislis atėjo jam
— Savas, Miloszu Stepas—
Joglteip brangei kasztavo,
kalingas, o Europos Valstybių žibėjo daugybe spalvuotu ži atsake jiems Osmanas.
in galva; susiprato, kad nei vie
Cze;da apie du pasakisiu,
likimas jam visai nerupi. . . . buriu, o rūmuose tukstaneziai Osmano kareiviai pastiro. Pa no neatsiras kuris galėtu jam
Ir ne nutylėsiu:
KaęU'sEh jam lemia blogus nu žvakių, bengaliszkos ugnys tis nežino, ka toks atsakymas pasakyti teisybe.
Dvejetas pas žydą czeveripabala, dreba ir rai- szviete fontanu vandenyse, o reiszkia. Negana to, kad nesaTaip kaip šzunes prakeiktie
F
tartum, nori nu<) szilkines odalistkos, perrengtos in gy- va yarda n^ake jaunasis be- ji! — suriko Malimudas. —
gp-kti norėjo
W=T^1W/V^
apsto- ”]us.
©rs
DOS
gp^S^TgSi derėjo,
r la, nors dreba, nors bijosi, bet joj kada rūmai ir sodas iszro žmogžudžiu, nesitveria kinžalo lu juos! Atveskite man ta senaj
Iw^ifna czeverika -.iii po
- turi važiuoti in Stambulą, nes de kaip užkerėti—Osmanas in bet, prijojės prie j u, paduoda
W ^kvernu pasidėjo,
visus tuos stebuklus nenoriai jiems ranka, kaip broliams- kaip savo aki! — reke vis la
sultanas liepia.
j,
Isz ej o isz sztoro — pradėjo
Tatai paszos rumudsze judė žiurėjo, nuėjo in tvarta ir, už Haidukai apstojo jin isz visu biaus Pasza ir davė ženklą tar
jimas, sumiszimas ir truksz- sėdės ant savo szyvio, paliko pusiu, vienas arkli už apyna nams, rodydamas in mamutes
- f O peisuotis vyt!
_^mas; pasza rengiasi kelionėn; svecziu®, paliko puota, paliko srio laiko, antras nukelia ji kambariu duris.
rLakupe patupėjo,
pas tumus jau stovi dvieji ra viską.
Penki tarnai szoko pildyti
nuo balno, “matyt, jaunasis
Kasztus užsimokėjo,
tai, vieni puikus, szilkais deng Ir sziandie visai nenusiminė: bėjus nesitiki apsiginti nuo Paszos paliepima, puolėsi prie
O cžeVeriku neturėjo.
ti. Dangtis raudonas, balto pabueziavo atsisveikindamas deszimties, tasai isz liuoso noro duriu, bet juos patiko Eli.. Pa
mis gėlėmis iszsiutas, keturiais verkianezia motina, žemai link pasiduoda nelaisvėn— “tokia kėlusi nuo veido užtiesala ir Jaus kad netikia tai netikia,
Nuo visu kitu atlikia,
puikiai drožtais, stulpais pa telejo tėvui, atsistojo ant laip mislis staiga in galva atėjo sudėjusi kryžiumi rankas atsi
remtas; ratu užpakalis, szonai, tu ir ramiai žiurėjo, kaip Eli kareiviams. — “Reikia jis gin stojo pas slenksti, pabalusi Po perkūnu jau tokie kvaili,
Tik duoti in kaili.
dyselis ir tekiniai papuoszti in vede nuo žingeidžių akiu už ti”.. Paima pisztalietus, tiesia kaip sniegas, ir nesijudino tyg
Vėlink vyruezei tokio biz
vairiais piesziniais, arkliai ap dengtas. odalistkas, kaip jos ir szauna/paguldo du haiduku stovyla.
nio nedaryti,
kloti puikiais užtiesalais, odi skubėjo viena paskui kita ir ant žemes; mbzke pahila dide — Nei žingsnio toliau! ■—
Sau laikraszti nusipirkti,
nėmis pleszkemis pakinkyti,
suszuko liudnu balsu.
lis trukszmas.
Ir skaityti,
žėri papuoszalais, vos matyti se ratuose apsėdo vietas; žiu — Iszdave! iszdavimas! —
Tarnai sustojo, pažiurėjo in
isz po viso to apredalo; dagi rėjo, kaip pasza sėdi ant ark szauke serbai, viens ir kitas Pasza, laukdami ka pasakys. Tada czeveriku vogti nereikes
Ba kožnas piningu turės,
uodegos raudonomis skaromis lio, o paskui iszsitaise jo raiti piktai žiuri in jaunąjį beju, Pasza buvo perpykęs, bet
Tai nusipirkt gales.
aprisztos ir prisektos prie nu kareiviai; paskui juos tarnai, bet jis ramus, tik kakta surau nieks nesake, tik ruseziai pa
garos, kad kelionėje nesusipur kurie nesze gintarus ir masz- ke ir dantis sukando.
žiurėjo in paezia, o ji nei isz
vintu. Szituose ratuose va nas su tabaku, kava ir saldu
— Seke mane! — riktelėjo vietos nesijudino, tik pakėlusį In Mainersville atvažiavau,
žiuos Eli ir jos palydovai; mynais; mate, kaip paskui ra
jiems, savo meldžianczias akis žiūre-, Saidvaku pamaželi slinkau
jis — nedovanosiu
Malimudas be jos nieko negali, tu stovėjo kareiviai, apgink
jo in vyra tartum, ko akimis
Užėjau in viena karezema,
be jos jis nevažiuotu. Sėdy luoti szautuvais, pisztalietais
melde,
ir
paszos
piktumas
atsį
Kol spėjo iszpildyti paliepi
Ba buvau nuilsės gana;
nės ratuose minksztos, szilkais ir kreivais kardais.
mą, turkai kareiviai pabėgo, leido. Dave tarnams ženklą isžL
Keletas Lietuviu sėdėjo,
iszklotos —smagu bus juose....
Pasza uuo ąrklio linkterėjo
eiti,
o
pats
nuėjo
in
savo
kam

iszbegiojo po miszka in visas
Terp saves linksmai kalbėjo,
Antrieji ratai daug prastesni; sunui, paskui, atsikreipęs in
barį.
puses, taip kad sunku buvo
Kitame ruime moteres tur
in juos tarnai krauja skrynias kareivius, pasiliekanczius na
Vėlai vakare pasiszauke Eli.
juos
vyties.
būt mitinga turėjo,
su Eli, paszos ir odalistku pa mie, tarė:'
— Kas daryti? — klausė
Ba kaip malunia klegėjo.
rodais. Jau iszvede isz tvarto
— Jeigu nors vienas plau — Blogai, kad pabėgo — Pasza. — Sakyk, nes nieko ne
Per duris dirstelėjau,
* arklius, apkrovė juos maiszais; kas nukris nuo bėjo galvos, kalbėjo Stepas — dabar pasa
Ir ka ten paregėjau:
vienuose pataline, kituose kaip manes ežia nebus, liepsiu kys paszai, ka mate. Griszti
— Jieszkoti — atsake Eli,
namo asz jau negaliu. Su lai
Ant stalo stiklai ir butelis
maistas, o trecziuose virtuves visus ant kuolo užmauti!
—Negalimas daiktas, kad ne*
stovėjo,
indai. Bumuose skubiai ruo Tai pasakęs paspaude arkli ku norėjau prie jus prisidėti; žinia kur dingtų jaigu jis pas
sziasi; vieni, ka važiuoja in pentinais, ir leidosi visi kelio szios dienos atsitikimas pasku kendo, tai vanduo iszmestu Ir raugyti agurkai gulėjo,
Tai mat, kožna diena,
Stambulą, džiaugiasi, antri, nėn. Paskui Paszos eina tarnai bino ta valanda. Nuo sziandie kur nors jo kuna ant kranto,
lu karezema atejna,
ka pasilieka namie, liūsta. Tik po tarnu ratai, toliaus karei palieku haiduku.
jaigu laukinis žvėris ji su (Iras
Apie stala apsėda,
vienas Osmanas in viską vie viai; pirma Paszos bėga Pau Tai sakydamas nulupo nuo ke, tai rubus jo mums parGere ir agurkus ėda.
naip žiuri: jam vis tiek. Mali- peris, nepridengta krutinę; vie galvos balta turbaną, kuriame nesz.
mudas norėjo paimti ji drau noi rankoi turi marga sziku žėrėjo brili jautas, nusivilko
Malimuudas pripažino teisy
žipona.
ge, bet Eli atkalbino.
skara antroi szakota lazda;
be paežiai pasiuntė apginkluo
—
Szalin
visi
tie
turkiszki
Jagu katrie susiporuoje,
— Stambule tiek pavojaus, skara plevėsuoja, lazda grasitus žmones in visas puses ir
tiek kliueziu! Girdėjau, kad na, keikia ir nors ant kelio rubai! — szauke Stepas. Nuo visas puses ir liepe jiems jiesz Tegul sau sveiki gyvuoje,
sziandie asz ne Osmanas bėjus
Kas priesz tai buvo, nereike
vidudienyj užpuola žmogų ir nieko nėra, vis rėkia:
koti jo sunaus po miszka, - po
bet Miloszu Stepas!
minėt,
užmusza. Palikime ji geriaus
— Begkit isz kelio, isz kekalnus ir upelius, jieszkoti vi
Geriausia užtylet.
namie —kalbėjo Eli — ežia ji lie, in deszine ir in kaire! Pa — Lai gyvuoja haidukas sur; liepe kiekvieno klausinėti
Ba ar jis vokietukas,
matute serges. Dar turi laiko, sza Malimudas, didis, galingas, Miloszu Stepas! — suriko visi apie Osmana ir negriszti, kol
Ar žydukas,
pažins Stambulą.
geras, iszmintingas ir turtingas ir eme rėdyti nauja ji drauga: jo nesuras, arba neatras kokio
Vienokia meile turi,
Malimudas sutiko. Jo rū Pasza joja! Begkite iszkelio, kas mete jam savo raudonąjį nors pedsakio.
apsiausta kas savo kalpoka už
Ant tikėjimo nežiūri.
muose gyveno Eli motina; jis isz kelio!
dėjo jam ant galvos, o kas ir
Jago lietuviszki vaikinai il
žinojo, kad senute serges Os Pakilo verksmas
(Toliaus bus.)
gai lauke,
mana, kaip savo aki; matute tarpe. Tik vienas Osmanas ginklais pasidalino.
Tai kaip vokietukas atsitaike,
— O dabar, broliai ant ar
labai mylėjo savo aini, buvo žiurėjo ramiai ir taip paprastai
Tikra meile turėjo,
persitikrinusi, kad jis tikrasis, tartum, nei nepažinojo nei vie kliu! Eikime isz ežia! — kal
Ir in pora suėjo.
nes Malimudas inkalbejo jai, no tu, kurie iszkeliavo. Pulkas bėjo Stepas. — Eikime, kol
S
ftų Didele knyga api 1300 piialaph O jago josios nebutu mylejas,
buk Allachas, matydamas di jau apleido kiemą, užsidarė turkai dar ežia neatvyko.
i
I i Visos 6 dalis drucslai ir puikai
Nebutu kataliku pastojas,
Tai pasakęs sėdo ant savo t
apdaryta.. Easstaa nusicctunc
deli Eli gailesti sunui mirus, vartai, jau jo nematyti, tik gir
Tegul Dievas jedviem laimina,
pasigailėjo jos aszaru ir sugra dėti žemes drebėjimas, arkliu szyvio, kiti užszoko ant savo
Ir apie tai bus gana.
žino- jai kūdiki. Lengvatike žvengimas ir liauperio riksmas arkliu, stovineziu netoli, uzS3
Q
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GYVENTOJE! LWihlO BĖGA NUO VUIIECZIU.

mis

Baisus vargas del amerikieožiu Europoje.
t
3
?'
MAHANOY CITY, PA.
Philadelphia, Pa. — Nese- į§ CAPITOL TUCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $390 000
VslsL Bandas turi musu banke sudėtu piningu,
nei sugrįžus isz Europos Mrs. 3F

UNION NATIONAL BANK

George Brooke, apraszineje
apie baisu padėjimą amerikieežiu kurie pasiliko visose da
lyse Europos. Amerikonai tu
ri mokėti už viską auksu nes
popieriniu pinigu ir czekiu

Mokame aatra procscta act eudežn pinigu. Procentu pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuoae, nepaisant
ar atneexai parodyt knygute ar ne. Mse norite kad ir jus
turėtumėt r@ika.ls su musu banka, nepaisant af mažas ar didelis
9-ad, ryte lig 3 popie.
8n batomis 9 lig 1A&J4

BAL-L. Presūlentar1
R... KOHLEK Keenes.

DR.

KOLER,

LIETUVIS

GYDITOJAS

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburgh, diplomavotas
Yarszavoja, kuria turi euvirea 15 meto iszbandim©,
gydime visokiu liga Iszgydo visoke-% ligas aep&isaat ist
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimsa
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, taipgi gydą
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydim&f
Užisiseaenjusi&s Ligas, Nerv®, Rumatizma, Plausiu
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe b Krauj® Nnbegiae®
Ligas kad b ysjiasaozioe aeg
Reisais rasaykita saž adrese

vas

Oil Perfs

P&

BANK

ALL NATIOLS L EPCST
- LAIVAKOKCZJU SKYRUS—

P.

■

V. OhlLCUNAS IR KOMPANIA

th. A S urso?;

dishorn, Fi

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviazks
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
Valstijos PennsyHanios, talpinasi loonose na
T1
-tą■grta&H -apie $1f X), ■ ■ - r— —
Priima Piningus ant pauzedume ir moka 4
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalia Svieto
greioziause ir pigiause. Parduoda LaivakorU s an
visu geriausiu Laivu. Užlaido Notarijialna ir ve
dimo Provu kancelarija po vadovyste K, Varaszaui
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
i Diovernaatis ir visokius Dokumentus sutiskaBoriD
5 su Menomi? Ruissjos.

d

MUS. GEORGE BROOKE.

niekur neprijima. Turtingiau
sios ypatos moka brangei už
szipkortes treczioje klasoje
byle tik gautis in tevyszkiaAmerika. Europoje da randa
si in 80,000 amerikiecziu ku
rie negali pributi in Amerika.

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

PUIKI DOVANA

$150

KNYGA
SVEIKATOS bei
naujausio mokslo ii’ ką rei
kia daryti apsirgus, taip-pat
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

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

"DAKTARAS”
parodo, kalj
nuo ligų apsi
saugoti.

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

New York, N. Y.

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA
-////,utį. —

va

ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS” netik
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.
KNYGOJ “KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdėstineja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.
ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno subudavojimą su visokiomis paslaptybėmis
užaugusiems žmonėms tinkama,
YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.
JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus,
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių,
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.
TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų už
prisiuntimą.
REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybg specijališkų gyduolių,
sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiekos sandelyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduoles:

Del išvarymo soliterio......... $3.00
Del lytiškų ligų....... 50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
Nuo kojų prakaitavimo......... 25c
Gydanti mostis....................... 50o
Antiseptiškas muilas..........., 25c, .
Antiseptiška mostis.............; ,25c
Nuo dusulio.......................
50c
Proškos del dantų .................. 25c
Nuo kosulio del vaikų......... 25o
Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25c
Nuo viduriavimo..................... 25c
Kraujo Stiprintojas.................. 50c
Gumbo Lašai.............50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo................. 50c
Blakių Naikintojas.................. 10c
Karpų Naikintojas................. 10c
Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c

Ki-aujo Valytojas ...................... $1.00
Gyvasties Balsamas................. 75c
Nervų Stiprintojas......... 50c ir $1.00
Vaistas nuo viduriu .... 50c. ir $1.00
Nuo kosulio ...................... 25c. ir 50c
S Vuo gerkles skaudėjimo 25c. ir 50c
Skilvines proškos .........
$1.00
Pigulkos del kj rių................ 25c
Nuo galvos ska
imo .............. 25c
Nuo kojų nuosp
ų .... 10c. ir 25c
Nuo dantų gėli m * ...................... 10c
Nuo peršalimo ............................. 25c
Plaukų stiprintoj
......... 25c. ir 50c
Liriimentas arba
lelleris .... 25c
Anatharynas plovimui.................. 25c
Nuo kirmėlių .............................. 25c

The Philadelphia M. Clinic,

Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir 1.1., kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

1117 Walnut st.,
PHILADELPHIA, PA.

Krcipiantiemsiems per laišk'as arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus
patarimus kiekvienoje ligoje.

TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS- Kad
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir r< ikalauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikoj
Eetuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.
,
OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 H
ryto iki 4 po pietų. Nedtiioj iki 3, o u taruiEke ir pi tayčioj vakare nuo 6 iki 8.

Reikalaukite prisluntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais,

i

Jeigu jums brangi yra Jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA

<^^VINCAS J. DAUNORA

j 229 Bedford Ave.

APTIEKOR1US

Įffo

Brooklyn, N. Y»

AAttgWTBnjftOW JKB"■ CTihin ri~i ~ii~nliTWumn iFTflTii'i frriti b>Įį

Sztai gaiclis užgiedojo ir vis
kas iszniko. Karalaitis tuo ap
mirė ir atsiblaivino tada kada
juoda panp. atėjo su vandeniu
gyvasties sugide žaidulius ir
pridėjus galva ant stuobrio
paklausė su nekantribe ar da
viena nakti pasiliks idrnt jaja
ižgelbetu isz ranku josios ne
priedeliu.
Karai a’ti s atsi kelias sveikas
ir drūtas dirstelėjo ant baltu
tanku pnnos ii pasakė jai
jog turi norą da pasilikt idant
pabaigt ka pradėjo ir turi vii
ti jog dalaikys.
— Nes tai bus baisiause
naktis už kitas dvi — isztare
vos girdėtinu balsu pana.
— Tik szeszkas yrėsi adgal
lios ant puszes kelio, o narsu*
ejna visada pirmini ■ atsake
naršei ir sėdo prie užkloto
stalo kur jau lauke ant jo ge
ri pusryczei.
Diena praėjo kaip ir vakar
nes didelei akyvas žinot, kaip
jam pasiseks szia nakt. Ta ka
lig sziam laikui iszkentejo ro
dėsi jam gana baisei ir žinojo
kad da baisesnio galėtu isz
rast. Nes persikanojo jog smer
tis ant jojo ne turi jokios drutybes nog kada pažino stebuk
linga ^gydimą vandens gyvas
ežio ir dabar buvo tvirtu jog
iszlaikis kaukes szios nakties.
Kada naktis atėjo vela nusi
davė in savo kambari ir sėdo
ant suolo. Kada pusiaunaktis
iszniusze miegantis sziksznoc
parnis ant balkio prilėkė prie
lango ir atidarė per kuri pra
dėjo inlekt visokios baidiklos
kurios savo regėjimu narsiau
se szirdi galėjo iszbaidint. Tai
milžino galva insiryto rodos
kokia kulka tai vela navatni
žvėris su žmogiszkom galvom
inleke ant deganeziu sparnu
tai vela žmogiszki kūnai be
gaivu. Po tani visam inbego
dvileka velniuku, maži ir ryks
ningi rodos kad tai vaikai adbego ant pasibevinimo.
Visas tas susirinkimas atsi
sėdo ant vidurio ir pradėjo
grajint isz kauluku. Tas ka
pragrajino atsistojas suszvilpe
ir pasakė jog ne užmokės, dėl
to jog randasi žmogaus dusze.
kuria savo draugams atyduo
da už pragrajinima.
Tai pasakęs prisiartino prie
karalaiczio, nes tasai spire vel
niuką, jog tasai kelis kar
tus apsivertė ir vela sto
jo ant kojų. Tada visas susi
rinkimas užpikias prapejo ar
tintis prie karalaiczio, kuris
su karseziu pradėjo gintis su
sugniaužtom kumseziom.
Sztai su trenksmu ir ryks
mu persiskire grindis ir stojo
milžiniszkas velnias su degan
ežiu bėriu rankoje
— Szalin! ■ ryktelejo ir
kaip vilnis nusijire adgalios
baidiklos ir velniukai.
’ Pa tam pasikloniojas puik ei
karalaicziui parode su bėriu
in deszine szali. Karalaitis
nenoriai apsidairė in ta szali
ir vos ne paszauke isz skaus
mo ka buvo mates: Mate palociu savo tėvo kuri neprie
telius uždege* Tėvas ant že
mes guli negivas, kuri neprie
telius užmusze karaliene jojo
motina randasi geležiniuose,
lauke viroko .sriierties szaukdama vardus tėvo ir sunaus;
j uju visi tarnai užmuszti arba
paimti in nevalo.
Karalaitis žiurėjo ant to vis
ko su kruvina szirdžia, nes sze
tonas nusijuokęs garsei sznabždėjo:
— Tai ateitis?
Po tam parode in kairia sza
Ii, kur karalaitis paregėjo palociu stovinti cielibeje tėvas su
szeimina sėdėjo prie vakarie
nes, geria'isz sidabrinio kieliko ir liepe savo kareiviams ap
sakinet ka kas mate ant svie
to, o pats gal mislina apie sa
vo sūneli. Motina stovi ant
augszto boksztelio ir žiuri per
langa ar gal kas ne sugryszta
ar szveczias koks _ne pabarsz
kins in bromą. Ko teip lau
ke? - lengvai atmit. Nes ne
mato to jog terp medžiu pas
leptas neprietelius, kuris atėjo
su tukstanezeis karei veis idant
sunaikint palociu ant griuvę
siu o tykus jojo gyventojus pa
imt in nevalęs arba nužudint.

KUR

FRANCDZISZKI REZERVISTAI EJNA IN FRONTĄ.

Karalaitis Erelis.

BUNA?

Paje alau Antino Jermaloisz Su
valkų gub. Lazdijų parapijos apie 32
metu senumo, turi kaires rankos ro
danti pirėzta nukirsta, 7 metai adga
lios gyveno Tarriffville, Conn, o isz
ten i zvaži>vo ir nedive žinios. Motyna ir sesuo geidž j žinoti ar gyvas
ar mires. Motyna jau sena ir turi su
sirinkus piningu tai norėtu tad del
sunkus palikti, tai praszo motyna ir
sesuo a’siszaukti kagreieziausia. Ja
gu kas isz tautiečiu žinotu kur jis.i
randasi, tegul maloniai man danesza
apie jin ar g) vas ar mires o man pa
darysite daug giaro. ( g5 •£ ų)
M s Anna Tamulio: is,
Box 143
T«rriff/ille, Conn

Mano tikra sesuo po tėvu Agniesz
ka Sznipiute ir mano szvogeris Tam-.szius Kazlauckas, apie 8 metai ad
galios gyveno Westville, Ill dabar
□ ežine kur gyvena. Tegul atsi.-zau
kia ant adreso.
(
oj)
Mrs. Rose Tilvikaitis.
1029 W. Center St.
Sh mandoah, Pa

Tukstanczei panasziu vyru kryto muszije aplinkinėje Parižiaus in kur Vokiecziai trauke. Su linksmais veidais kareiviai ejna
ant pleciaus kares bet ar sugriž tai tik pats Dievas žino.
Tėvai, motynos ir mylemos gal nesulauks savo brangiausios
ypatos sugrižtanezio isz kares bet vis tiek paaukauja jin ant apginimo tėvynės.

Palociuje niekas apie artinantia nelaime ne žino niekas
ne pasirengiąs ant apginimo.
— Norėk, o akimirksnije at
neszu tave ant muru palociaus
o apginsi visa sklipa ir kara
lių savo tęva, kuriu nelaime
tau parodžiau - susznabždejo
vela szetonas.
“Meluoji niekadejau!” - no
re j o paszaukt karalaitis, nes
vos susilaikė, atsimindamas
sau jog vienas žodis isztartas
per jin, intrenks save ir juoda
pana in didesne nelaime. Užpi
kės jog szetonas jin norėjo apgavingu spasabu prigaut, su
visu drutumu reže ypa szetonui
in krutinia.
Suriko sūnūs Lucipieriaus
pajuodo viskas velniukai ir
baidiklas mėtėsi ant jo, nes ji
sai atymdamas ypus, ne skupa
vo teip - gi ir velniukams- ir
ant galo paylsias visas ant kū
no puolė ant grindų tada, kaka gauja iszniko.
Kada atidre akis ir dirste
lėjo aplinkui^ saule Įzvi.ęte
puikei per langa ir apszvietine
jo puike sale kokios da savo
gyvastejo ne buvo mates. Auk
sines, su brangeis akmenais ir
perlom iszdirbti dyvonai kabo
jo ant sienų, aplinkui stovėjo
puikus rakandai padirbti isz
puikiu mariniu luksztu, o ji
sai gulėjo malszei ant karoli
nios lovos ir ne jaute jokio
skausmo.
Laimingas, paszoko isz lo
vas ir tame iszgirdo saldžia
muzikia ne žine isz kur paeinanezia. Muzike rodos artino
si prie jo, durys atsidarė ir inejo puikus pulkas stebuklingu
merginu puikiausiosia apredaluosia, o terp j u puikiausia už
visas auksoplauke, deimantine
j e kamaroje karaliene.
Prisiartinus prie jojo, ste
buklinga karaliene, atmete no
veido uždangai a ir tarė jin
meilingu balsu:
— Asz esmių juoda pana.
Dėkui už tavo drąsumą, adgavau vėl savo pavidala ir karaliste. Kuom tau už tai atsimo
kėsiu? Noriu būtie tavo neval
ninke, o mano karaliste nog
szendien priguli prie tavęsPaliepk, o tavęs kiaušis.
Karalaitis stovėjo per valan
dėlė negalėdamas ne žodžio
prakalbėt. Isztrauke rankas,
pagriebė karalaite in glebi ir
paszauke:
— Teip, tu priguli prie ma
nias saldžiausia! ir turi pasi
likt mano pati! Tegul užvažinoję auksine karieta, ba gei
džiu kagreieziausia atlankyt
savo tėvelius ir tave perstatyt
del ju.
In tris dienas po tam palo
ciuje karalaiczio Erelio atsibu
vo veseile kokios da niekas ne
regejo; visi buvo laimingi se
nas karalius gere ant sveikatos
savo puikios sunienies, o kara
liene nuolatos prispaudinejo
jaja prie szirdies.
Nog to laiko Erelis neapleidinejo senu tevelu ir giveno sa
po karalisteje laimingai su sa
vo milema pacziule.

ŽVAIGŽDŽIO KALBA.
Jau slepias saule už tamsaus
miszko. Spinduliai dar stiebias
ir nors bailiai priesz “Laba
nakt” bueziuoja eglių virszunes. Szios nekiek nesipurto ir,
tik ramiai žaliomis szakomis
szlamedamos, bando migdytis,
sapnuoti. Bet ir sziam nekal
tam atsisveikinimui nuožmu
mas užkerta kelia. Tamsus de
besis, lyg juodi varnai, isz visu
pusiu sudrumsezia gestanezia
padange. Prasideda nakties
vieszpatavimas. Ramus pasau
lis užsimąstęs gludi tamsos tva
ne. Tik sztai viena, kita, pas
kui ja tūkstantine žvaigždele,
inbedusios akis in žemes var
guolius, skleidžia szviesa po
visu užmirsztas bakūžėlės, pa
kol pirmi betekanezios auszros spinduliai nepadavė gando
namon griszti.
Begriždamos sesytes-žvaigždeles dalinosi savo įspūdžiais.
— Papasakokit, ka esate
maeziusios in žeme bežiureda
~ Y' -Y - ~ Y" mos, aw vč>S* Karta m szimta
metu galiu pasiekti jos gyven
tojus, — prasze viena drauge.
— Slinkau virszum miszko,
— tarė mažiute žvaigždele. —
Miszk.as taip buvo tankus, kad
sunku buvo ka ir pastebėti,
bet netycziomis tarpe medžiu
lapu radau maža langeli, spru
kau pro ji ir apszviecziau misz
ko taka.
Bego stirna su stirneliais.
Mažiuliai glaudėsi prie moti
nos, net malonu buvo žiūrėti.
Bet staiga tuo keliu pasirodė
medėjas. Asz skubiai pasislė
piau už lapu ir tamsoje jis gra
žiems gyvulėliams negalėjo
bloga padaryti.
Gerai padarei, — tarė drau
gas— O tu kur buvai ? — klau
se kitos seseles.
— Vandenyje, — tarė.
— Vandenyje? Nejuokauk
ir pasakyk, kaip ten patekai?
Juk tavo aukso kaseles visai
sausos yra.
— Na, kad ne asz pati, tai
mano szeszelis vandenyje mau
dėsi. Beslinkdama pas savo se
se, viduje tamsaus miszko ūžti
kau gražu ežerą. Apsupui eže
rą ramiai stovėjo puszis ir eg
les, nedrisdamos ne szakelemis
siūbtelti priesz paslaptingas
ežero gelmes. Indomu jose bu
vo. Begales linksmu žuvycziu
baigė nakties suktini. Paleir

,
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O, kaip gaila, seseles, kad ne
matėte, kas paskui buvo! Iszsigandusios žuvytes ne krust,
pagalios, kiek pasidrąsinusios,
pradėjo artintis ir iszsižiojusios bandė gaudyti mano pa
veikslą, tarsi buvo kas valgo
ma.
Labai linksmai pažaidžiau
ir rytoi manau tenai keliauti.
Žvaigždeles, savo seseles be
siklausydamos pasakojimu, sal
džiai nusijuokė.
— O tu, ka esi regėjusi? —
klausinėjosi kitos žvaigždeles.
— Asz lydėjau dranga, —
tarė szioji. — Buvo tai jaunas
vaikinas, beeinąs pasaulin lai
mes jeszkoti. Atsisveikinęs
motina ir gimtaji kaima, ėjo

apsiaszarojes. Pagailo man vai mirkezioja TT szaukia ten....
kino, sumaniau nuliudusi ži- augsztyn.... Eisiu ir tikiuosi
ban ežiomis akelėmis nuramin gerasis Tėvas su linksmybe
ti ir bematant apszviecziau ’mane pasitiksiąs, nes isztisa sa
tamsaji kelia. Vaikinas urnai vo gyvenimą stengiaus Jam
pakele galva augsztyn, nusi intikti. Sudiev, mieli vaike
juokė ir tarė: “Sveika, mieloji liai!.... Žvaigždele, jau einu,
žvaigždele! Teip esi graži, jau. ...
kaip mano motinos žvilgterė Ir dora jo d uszia pakilo pa
jimas. Szviesk man, szviesk ir dangėn pas mylima ji Tęva.
vesk, kur veda motinos atmi — Laimingasai senelis, —
nimai. O kaip e-i maloni, jau prasznabždejo žvaigždeles.
— - Tu nulydejai pasaulio su
dabar man jaukiau!”
Teip dūlino vaikinas tolyn, varginta duszia dangun, asz
retkareziais atsižvelgdamas in prieszingai - - atlydėjau mažiųmane, o asz juoba blizgėjau ir lele duszele žemen, —tarė ki
mirkeziojau, norėdama jo ke toji žvaigždele. — Paėmė ja
angelas isz Augšzcziausiojo
lione ir ateiti palinksminti. ■<
— O tai smagu turėjai dį*au ranku ir motinai in vystyklas
ga, dabar mes suprantame, jko paclejo. Asz jai kelionėje szvie
del paskutine parkeliavai, Į— cziau. O, kaip motina links
minosi! Su kokiu laimes žvil
tarė drauges.
— O tu kur, sesyte, buvąi? gesiu žiurėjo in mažiuieli,
geltonplaukes kaip karsztai prie szirdies glau
— paklausė
de,
— Tu mano gyvenime, gra
j°”
/.L
į— Asz svecziau dusziaifisz žiausioji žvaigždele! —.tarė,—
pasaulio in amžinaji yvj
o, kaip man su tavim gera ir
bekeliau jancziai,^^J
Šūksmą! Diena ir nakti tavim
--- -r--- —- --re. 1 Lrrvoje~ifHWM
■flwiuos, tavim gyvesni.
bininkas gule^p; ligos’prišTg TIS
Ir bueziavo mažiulelio lupe
tas, neturėjo pajėgu; ant k U- les, kalbėdama: — Mokėkite
tines nukritusi galva, vei( as kitus laimingais palikti.
iszbliszkes; lupos vos krutęjo
Bueziavo rankeles sakyda
paskutine malda tardamos; se
ma: —Mylėkite darba. ’
nis akimis vadžiojo po apsiver
kusius vaikus, pagalios, surin Ir bueziavo kojeles tardama:
kęs paskutines pajėgas' tarei —Niekad blogo žingsnio ne
— Ko verkiate? Ar dėlto, žengkit, tiesiais keliais siekit
kad mirsztu. Gyvenau ilgauir tikslą.
O szirdele karszcziausiai bu
gerokai pavargau. Dievas davė
sveikata, mokinau ir auklėjau. cziavo ir tarė: — Vaikeli ma
Visi esate priaugę, kiekvienas no, bukie žmogumi! Ligi pas.
mokate darba dirbti; kiekvie kutinio atsidūsėjimo mylėki
nas galite būti naudingas vi Dievą, tėvynė ir artima.
Dar karta prispaudė ir iszsuomenes narys. Asz esu jau
senas ir silpnas, negaliu dirbti gilumos linkėjo: — Tesaugoja
ir pasilsio ilgiuos. O kur ge tave Dievas, brangusai mano!
riau galima pasilsėti, kaip pas
— Geroji motina. Tegul jos
Tęva? Dangiszkasis Tėvas jau ir Dievo džiaugsmui auga vai
vadina pas save.... Regite szia kelis, —taro sujudintos žvaigž
aiszkia žvaigždele, kuri man deles.
Sulietuvino Žaliukas.

Mano brolis Antanas ir sesuva
Franciszka Pasikauckaite, po vyru
Stakiene, abudu paeina isz Kauno
gub.. Raseinu pav., Girkalnio para s
Traikiniu kaimo, 10 metu kaip Amerike, pirmiau gyveno New Ycrke,
dabar nežinau kur. Praszau atsiszaukt
ant adreso.
Petrone Pnsikauokiute,
Box 34
Onnalinda, Pa.

...VISI

AMERIKOS LIETUVIU DiENRJSZTI “nmm"
111ENRASZT1 “KATALIKE” žinios tilps daug greieziaus
ir placziau in visus pajudintus musu gyvenime klausimus kuondplacziausiai atsiliepsime.
D1ENRASZTIS ‘"KATALIKAS yra bepartyvis laikrasztis
ir prisilaikys ramaus kultūrinio darbo, nesistengdamas kenkti nei
vienai nei antrai pakraipų pusei.
Todėl D1ENRASZTI “K/kTALIKA” bus galima a’szkai
ir placziai nuszviesti Lietuvius o ypaez Amerikos Naujokynuose
gyvenaeziu S. Valtiju ir kitu szaliu gyvenimas, paduoti kuodaugiausiai žinių isz Europos karo lauko ir visuomenes gyvenimo.
D1ENRASZ1UI “KATALIKUI” užvis labiausiai rūpės tik
Lietuviu kultūrinis kilimas ir ju gerove,
Bet nebus vietos taut’szkai neapikantai- D1ENRASZČZ1O “KATALIKO” tikslas kelti
apszviet ma tarpe lietuviu siekis-lietuviu gerove ir augszcziausis
kultūrinis lapsnis.
Taigi kas prijauezia musu tikslams ir siekiams, kam rupi
kultūrinis kil mas Amerikoje lietiniu tas privalo užsisakyti Amerikos
Lietuviu Ditnraszti “Kataliką.”

HKATALI KO’^DIEN RASZCZIO

Prenumerata siusti sziuo adresu;

U

AMERIKOS
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Juokdaris.

— Tai broli, Meres visi
jaunikei nelaimingi.
— Kaip tai?
— Nugi vienas nuskendo,
antras pasikorė, trėczias gavo
svaiguli, o ketvirtas su jiaje
apsipaeziavo.

Piktadaris už penkes žudins
tas apsudintas penkis kartus
ant smert. Dienoja priesz smer
ti kuningas klausė, ar ko ne
vėlintu del saves?
Piktadaris:- Asz noretau
prasziti, kad man tik viena
karta nukirstu galva.

DIENRASZTIS

MORGAN

CHICAGO, ILL.

Bank

State

1910 Carson Street S. S. -

Pittsburgh, Fa.

-

Vienintele I.ietuviszka Banka, nuo 14 Spalio 1913m.
tapo perkialta in tavo Iccna narna 1910 Carson St., S. S.
Pittsburgh; Pa. Už tai piaszom visus musu viengianezius,
Lietuviszkam Bankui kreiptis naujuoju adresu. Priimam
pinigus; suczfdinimui ir mokam 4 Procentą už sudėtus pas
mus pinigus; siuneziam pinigus in visas dalis svieto, greit ir
pigiai; parduodam szipkortias ant visu linijų ir geriausiu
laivu; padirbam visokias ruszies rejentalnus dokumentus; su
teikiam rodąs dykai. Deltogi ne patingekit-kreipkytes prie
vieninteles lietuviszkos per valdžia kontroliuojamos Bankos.

GARBUS TAUTIECZIAI: Kaip jau seniau pranesziau
kad asz pertraukiau visokius ryszius su savo senąja vieta, tai
yra: kur randasi ant kampo 12-tos ir Carson St. S S.
Pittsburgh, Pa., dabar praneszu kad mano biznio vieta randasi
Polithania State Bank Bldg. 1910 Carson St. S. S. Pittsburgh Pa
(7 blokai nuo mano seniau buvusios vietos). Užpraszau visus
savo senus prietelius ii- pažįstamus kreiptis prie manias, su
savo reikalais, naujuoju adresa. Na-gi, savas pas sava,
PAUL V. OBIKCUNAS, 1910Carson St., S.S. Pittsburgh, Pa.

Mano pus-brolis Antanas ir pus
sesere Stanislava Cekavicziai paeina
isz Kauno gub, Raseinu pav, Lolu
para, pirmiaus gyveno Chicago Ill
dabar nežinau kur. Parszau atsi
szaukt ant adreso.
W. Wallaos
128 Essex
gpringfield Mass,

BUK
VYRAS

Ant jomarko.
— Ka tu giri tai arkli, o
szlubas ant vienos kojos.
— Ka tai kenke? Asz pats
biski szlubas o kiek tai veika
lu atlieku.

Lietuvišky Knygų Krautuvė.
Mylėtojai gerų kningų, norinti
išlavinti savo protą ir išsimokinti
anglišką kalbą, kviečiami pirktie
Knygas iš mano krautuvės. Čia
gaunama visokios 1
i škoąLu
"knygošUtaipgi aughbfBRTlenkiš- ■
■kos ant užsakymo. Scenos mylė
toją rateliai imdami kompletus,
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
tuvė adara kas vakaras.
Iš kitą miestą atsišaukusiems',
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

•
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KNYGŲ

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi mioj uznuodijhna krauja
arbasypili,nubiegima siektos, patiotitu stypribe, pliekus
ir kitus iŠmietimus, negromulavima, . patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas,
strietura ir vysas vyru lygas, gahbuH išgidomas sava
na.muse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai įgauta knyga, .pašakia jums kodeL^jjįį
kentat ii* kaip galėt galutjn^y^^^diti.^ Knygpęj
a 7?
ta yra ’
krautuve- žinios, katrų
s
t^ĮĮ^HįcUrožnas^
i į į —---------- t
arba
nevėdės vyraSV vt'a- knyga yra Rarašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyririejmu tu, specijalisku
lygu. Teurykit, jog- ta knyga yra. siustą vysai dykai,
užmokam tiž pačto, ing užpečetita. konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sayį varda, ir"adresa ant
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena. '
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

r-

DR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Fifth Avenue, Chicago:

Godotinas Tamisia: Pagal Tamistos prižadiejma, aS noriečjait
jog- 'Pamišta pris;lįstumei man vysai dykai vena jusu knyg-adel vytu,

M. J DAMIJONAITIS

i

Vardas

CHICAGO, ILL

Adresas-.

Steitas

O
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. Narsus Darbininkai
Auksztuju Namu
— muesuodami klijus, vartu< darni tonus plieno
ir geležies, auksztai ore — tik narsi vyrai gali
laikyti toki darbia. Bet tik szviežias, saldus.
prruokiasNA VYtabakas turi but naudojamas
L'v?pajinio oi garei d . 11 f a
> jau- ;

, i d - -ra

Giesme Siratos

Visi ne laimingi.

LIETUVIU

Polithania

k

Sode pauksztelis purpsena szaukia
Prudelyj žuvelies sau narsto, plaukia.
Visi, kas gyvas, linksmybe turi
O mano akelies in dangų žiuri.
Mane neguodžia jokia linksmybe;
Tik spaudžia szirdele baisi liūdnybe:
Nėr kam priglausti mane sirata,
Nieks mane nepriima in savo rata.
Mamos netekus, kasdien aeziuoju,
Lyg girioi geguže liūdnai kukuoju,
. Tokia tai mano kas dien dainele,
Sziaukiu in dangų: kur yr mamele.
Tarytum begeziau, pamatęs narna,
Pas savo tikriausia ir gera mama:
Ten asz prie josios szirdingai glauseziaus
Prie jos krutinės meilingai spauseziaus.
Bet to gal niekad jau nesulauksiu,
Jau savo mamutes asz neatszauksiu;
Dangui ji gavo geresni butą,
Tur but paszaukta yr in Dievo butą.
Ten ja, numiręs, galėsiu rasti
Dabar cze ji aniolu mano esti
Ji mato mane, sergsti kas diena,
Ir myli szirdingai mane tik viena.

P R E KE_SEKmi:

Suv. Valstijos. Preke Metams - - $5.00
Suv. ^Valstijos Pusei Metams - - $3.00
Suv. Valstijos Trims Menesiams - - $1.75
Užsenije, Europoje ir kitur. Metams - $7.00
Užsenije,Europoje ir kitur, Pusei Metams $4.00

Pajieszkau Tamosziaus Radžjaus
paeina isz Kauno gub., Raseinių pav,
Kražu volos, Fzilgaliu viensedži ,
Patziles para., Pras au atsiszaukt ant
adres >.
J
K. Klimas.
1413 Afkin St. N. S.
Pitt-burg, Pa

901 West 33-rd St.,

UŽSISAKYKITE...

GAIL & AX

NAVY
Long CutjTobacco
NAVA’ tabakas yra czisto aukso-rusvas
koloro nunuokes tabakas — atsargiai pase
nėjęs l’g tiiju metu idant ingaut ta puiku
Burley geruma ir saldu kvepejima.
Nesi
randa kito tabako ka turėtu teip stebtina
siroką ir priminu kvapa kaipNAVY tabakas

I.-igvai iszmokti susukti szita
puiku N A V Y tabaka in cigar< ii s. tabakas m i neiszsirita
p°pierukes.
yra populariszgerus cigaretus
teipgi galini t nau
doti pipkese, arba

lai>ai geras tabakas.
O

p p. keH (i
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

G
° C
c J:
G C

f.
Naujiausias iszradimas.
religiszka mokykla kurioje
Didele pagelba.
turi dantų gulima; kornus
tik visa musu viltis ramesnes
Mes buvom labai nudžiuginti antJaigu
...GBABOHIUS...
kojų,*tai gausi po 5c., gyduole.
Mokintiniai pasilseja, sugrį senatvės ir laimingesnes vaiku laiszku isz Arkansas. Jame se Jaigir nepagelbetu bus sugražinti
— Szendien užgimimas Szv. žo vėl prie savo darbo, idant ateities, mums.rupi kas?.... A,
.. NOTARIUSZAS..
kaneziai raszoma: “Asz noriu pih'gai. Teigpi iszsius placzes infor
Fanuos Marijos.
macijas nuo ko p’aukai slenka ir pl’nZ33-Z35
CENTRE ST.,
MAHANOY CITY, PA.
lobint savo protą stiprint savo gal piningai, pilvas ir smagu pranerti jums, kad asz apture ka,
pleiskana
aisiradymas
ir
nupucz— Menesije Augusto muso dvasiszkas spėkas ant ateities. mai! Kam-gi ežia sau galva
PinVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
jau Trinerio Amerikoniszka kavė veidai. Tukstanczei dekavoja
....... PO PKIZUU PANDOS
z .....
clistrikte likos užmuszta 7 ang- Linksmina tas kiekviena, ne džiovyt mamutei mokinimu
Už
dyka
rodą.
Raszyk
tuojaus:
Kartaus Vyno Elixira visiszko
lekasiai kasiklosia.1
Gratis Specialists 9.
Mano Privatiszka Banka yra po
tik motynos ir tėvo szirdi, kad vaiku doros ir tikybos — kad j e tvarkoje. Pavartojęs jiji,
— Franas Salatka ir Jonas tie busiameji žmonių draugi ir be to yra daug triubeliu”
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
asz turiu pasakyti, kad jisai Box 106 Sta. W. Williamsburg
PIRMUTINIS I.IETUVISZKAS
Dangeleviczius likos apdegin jos sanariai, nedarko brangaus ir nėra kada pasisznekucziuot
pinigiszkus reikalus galima pas mane
buvo didele pagelba man ir
GRABORIUS MAHANOY CITY, I‘A.
be jokios baimes atlikinėti.
tais par gaza Mahanoy kasik savo jaunystes laiko, tacziau “apie kitu reikalus” su kaikas dabar asz vėl gerai jau...Laidoja Kubus Numirusiu...
Paszportus del keliaujanoziu pa
losia. Abudu likos nugaben sunaudoja ji mokslo ingijimui. minką ar kumute. Kam cze
Pasamdo Riginus ir Vežimus del
ežiuos. Mano pati, kuria gydė
mpinu
tais in ligonbuti.
Pasivažinėjimo,
Krausto Daigtus, ir
Bet gyliaus pažvelgus in ta mums tautiszkos mokyklos jei daktaras be pasekmių, rado Nusipirkite sau keletą
t.
t.
Viską
atlieka
kanogeriause ir
Didžiause Lietuviezka Agentūra
— Anglis jau pabrango 10 dalika nenoroms reikia nubus gu yra publiszkos jau gatavos savo sveikata sziaine vaiste.
puikiause. Su virsz minėtais reikalais
buteliu arielkos
pardavima Sziptrorczin ir siuntimo
centu ant tono.
Stove ir nut ti. Ar daugeliui isz mus ežio- —inkurtos. Savo skatiką, at Mudu abu esą va jums labai
kreipkitės pas jin o busite visame
mSEViczim
6.
Pinigus in Visas Dalis Svieto greioziause
užganėdintais.
$4.50; egg $3.84; broken $3. nais Amerike tėvu rupi tikrai skiriant dydesne puse uždar dėkingi. Mike Skavranek, Geriausia arielka visam
ir pigiause.
520 W. Centre St., MaLanoy City.
59; pea $2.56 o bukvit $1.54. atejtis vaiku? ir ar daugelis bio iszleidžem ant pragerimo. Box 34, Denning, Ark.” Amei, mieste $1 už bonka.
Visi tie kurie per mus siuntė a^rie tai gerai žino.
Iszduoda Dosto— Ponas Petras Juodeszka isz vaiku džiaugėsi isz pasibai Akiveizdoje tokios liūdnos rikoniszkas Kartaus Vyno Eli- Teigi gausite pas mane
vierenes del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti.
visokiu kitokiu gėrimu
xiras
paprastai
suteikia
visiszDel Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, Špilkas ir t. t.
neužilgio apsipacziuos su pan- gimo vakaciju? Be abejones tikrybes negalima n ėjau st su
kokiu tik pareikalausite.
Su
kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu F inigus ir 1.1., raszykite
ka
užsiganedinima
kiekvienojena Marijona Durauckiute isz kad mažai suvis mažai tokiu sikrimtimo ir liudnasties, negu
Cor. Elm & Rialo Sis. PŽyasoash, Pa.
Oi
pas
mane o aplaik j site teisinga atsakoma.
saugoju Namus ir
szeimynoje. Jisai paliuosuoja
.SAVININKAS IR FABRIKANTAS..
Maizvilles. Ponas Juodeszka turime. Pirmutinis faktas da- praejgys vaiksztinejantis uli- užkietejima ir padeda vidu
Namines Daigius n> g Ugnies.
barsiu LkbAiszh'Ls.okzLi YsIsU.
yra elektroteknikas ir sunum rodantis kaip daug rupi gera czioms gal pasidžiaugt kad isz riams reguliarmai daryti savo 408 W. Ahhanoy Strset
ponstvos Vinco Juodeszko ant kudykio atejtis musu tėvams tvirkelius bent ant keliu va darba. Aptiekose. Jos Trinėr,
Spruce Str. Oj veseile bus ant yra tas, kad savo vaikus varo landų knygos nuvaro nuo uli Manufacturer, 1333 1339 So.
DR. M. J. PETRIKAS
Ashland avė.- Chicago, Ill.
katros ir gubernatorius pri in mokslaine tik del to, idant eziu.
Id .nt Išdalyti vietos del Rudeniniu ir
Lietnviszkas Medecinos ir
Kiekviena
szeimyna
privalo
Žeminiu
tavoriu, tai per keletą dienu
bus!
Chirurgijos Ugonbutes
negirdeti skundu ant savo vai
turėti
prie
rankos
Trinerio
turėsimo Dideli Pigu Is p odavima vis-------- --— Nekuiie aplaike groma- ku, idant nepiktadariautu anjį
...SPECIALISTAS...
_______ ___
_ okiu Vasariniu Tavoriu. Szitas ta voras
Linimenta skubiems atsitiki
tas isz Lietuvos, kuriuos likos ulieziu kaip kokie afrikoniszėus
dVda
isz
visokiu
Siutu
del Vyriu ir Vaiku, visoki Vasarini apre
mams- Jisai palengvina reuma,
• Priima Ligonius kasdien.
Gera pati.
da
ai
kuri
is
dar
galenite
pirkti
už 1 bai numažintas prekes, todėl
iszsiunstas Julajaus 17 o tik ki indusai ar kokie laukiniai
tizmo ir
i neuralgijos skaudėjui 312 W. Mahanoy Avė.,
ateikite ir pasinaudokite isz progos baezitas Didelis Pigus Lzparlaana diena pribuvo in Maliano- indijonai, neužsipuldinetu ant
mus.
vimas tęsis tik ant keletą d enu.
Mahanoy City, Pa.
Sodžiuje V. viena mergaite
j.u. Apie kare nieko neapra- praejgiu ir t. t. Siu n cze vai
nuoraviai ir teisingai tarnauda
szineja.
kus in publiszkas, angliszkas ma susidėjo 50 rubliu. Amat— Ryto parke atsibus pui bereligiszkas mokyklas kur
Kiekvienas Lietunsskas Sžtominkas
3 s
ninkas, doras ir darbsztus jau
teipgi
privalo užlaikyti visada musu
B
kus cirkusas Robinsono. Ant vieton pasimokyt mandagumo
•saikias
Lietuviszkas Gyduolaa savo
nikaitis, matydamas, kad Ma- Ruptura,
Sztoruoee aut pardavimo, kad^nrusv
piet ejs per miestą dydele pa nekalbant jau apie kokia nors
tautieesei reikalaudami galatn’huririjona Burbulaiczia gera darbi Piles
roda. Szimet perstatimai nau dorybia, iszmoksta labiau my
pirfcti ir
nereikalautu iazduati
ninkeir dievobaiminga mergai Varikocel,
piningus d<wanai kokiems nors apta
jausi per geriausius artistus:
ri kanas toss apielinkese. SatorainfceJ
lėt kates ir szunis, o vyresnias te, turinti da 50 rub. pasogo, su Kraujo
rausykite pareikalaudami mus gyduo
— Pottsvilles sude randasi ypatas niekint ir juju neguoles, nes geras uždarbis; parduokyte
ja apsiženyjo. Pirmuosius me Užtrucmima,
musu tyras LietuvisxksB Gyduoles,
E
net 66 provos isz Mahanojaus. dot, o to mokinasi santikiuose
ai
kurias mes gvarantuojame.
tus jauna pora gyveno didelei Nervlszkos
Ligos.
— Palicije aresztavojo Ona su savo nelaiminga mokytoja,
Egiutero No.l.......... .
laimingai ir maloningai. Klojos
Atiieszkite
Savo
Pinigus
in
Banka
Eg
in toro No. 2............ .....
Petrusziute kuri pabėgo su kuri už pabarima mokintinio
Naujas Iszradimas
jiemdviem ir darbuose. Už ke Tie kurie reikalauja atsakanZ'.uijecznik....... ...25=-;., 50s
Vincu Prekių isz Mainersville, tur aplaikyt smūgius ne tik
Apraszima Shmčzia Dykai.
ijhiimbo Lasxai........
leto metu užgyveno jau pen czio gydimo, tegul, kreįpesį
M a-a koi; Mestis.
Kaip galima apsaugoti no Hgp ir pat
palikdama aszarosia Vlada piktu pasiti ežioj imu, iszniekipas
mus.
Yra
tai
seniausia
ir
f rejanka . ........................ .
kias desencinas žemes ir gražia
o tokiu budu stosites vienas isz jio prieteliu.
L'liime-otae vaikams .....
Nadrikoski su kuriuom sulau nirnu, bet ne viena “spit-bolia”
atsakaneziausia būdas gydimo išsigydyti be ds.kUro visokUs lig®
Gyduoles nuo Kosulio
..26c
triobyke. Tuokart vyras pamis szitu ligų.
Planką puolimą ir užRkuginime.
Mokes jumis procentą ant sudėtu pinigu.
Liepiu Bahamas
. ..
- 25;’.
žė visus diplomatiszkus veika o nekarta ir gniūžte sukramty
Nažc’i# Papuozkua, Pkiskane*
lyjo sau: kam ežia man betrius
ATity-Ls.kson del veiku
./2V
Jumis prigialbes juso biznije.
lus, bet paymdama visas dova to tabako ar gurno. Pažiūrė
Ir kiUr bs.aa'srla'! iig%?.
'di:teiia; vaikams nuo Kir
ti, — galiu kojas ant pecziaus
Pi'igialbes
jumis
pirkti
namus.
ano Kirmeba d e? suai
Gydnoies
nuo
Dantų,geriausio?,
5<
nas aplaikytas nuo Vlado. Ta kime tik in amerikoniszka mo153
S.
Washiiigtoii
St.,
Wikes-We,
Pa.
Vanduo
uuo Aklu...........
isztieses saldžiai miegoti. Ir
Vno'Kornu užtrinn tik oe.
Met
Pagini
bes
jumis
lengvu
bildu
-užmokėti
vgniatraskia
........
O
o
sai davė žine apie pabėgėli a, kitini kad ir isz augsztesnes
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai turime, apie puse milijono laiazkn *
skilvio Lassfci ........ .
i
a
.t
namo.
skoh
pradėjo Jurgis Kalvutis tingi - susikalbama
ir susiraszoma. Suvirs- padektivoneiMs nuo žmonių visoki’
yd. UŽiSi klUloi V
na ir Ona likos suymta Maha- publikines mokyklos, kad na
neti, degtine gerti ir po kie zom 33 metu daktaravimo Wilkes tautysbzia. Raazykite tuojau?
Bus jumis geriausias p: i-.Rlis.
nojui ir turėjo visas dovanas miej e turi tokia jau kaip moadres^pas SpeoiaHsMs?
mus valkioties. Po truputi — Barre, Pa., muso glaunas ofisą.
Banka žino kaip jumis pagialbsti.
'.žyd. del oeiiiS-iima i'iivft .
sugražyt pirmutiniam jauni kikloje laisve, o tuojaus pasaMilteliai apstabdymui HaJvvS
Prof.ĮBmudza Co., Box 10o
Visada yra pasirengus jumis patarnauti
neilgai trukus, Jurgis isz gero
Ant pardavimo.
skaudėjimo..... .
kiui."
Kings Co., Broobly^
kisyme kad mokykla nepasta ir darbsztaus žmogaus pavirto
visame.
Lsssai nuo Dfentu............ . ........ lOe.Puikus saliunas su namais, Sta.
ana gedima ir prftk&it&vms
New'York.
— Gedemino klobas nutarė tė jo augszcziau už tamsu Lie in girtuokli — palaiduna.
Banka klerkai juso kalboje gal susikalbėti.
ant didžiausios uliezios, mieste
Kojų................
priimti naujus sąnarius per tuvos piemeneli.
Geležinis sudrutiatojas sveikaios 5&
AmerikoBanka reikalauja juso paezedžius.
Žemele apleista isz piadžios, Tamaqua, Pa. Labai geroi vie
Vaistas nuo Papauto.,.,........
tris menesius už $1.00 instoji- niszko mokitinio publiszku
Gyd. nuo Grippo,........
paskiaus ilindo in skola. Gera t oi. Parsidpos neperbrangei.
PI %u k >.i apsaugotoj ss............. ...50a,
mo. Yra tai gera proga in si- mokiklu teip papiktina nekar
Muilas del Planku,,.............
Jurgio prietelka ka tik ^sau Atsiszaukite tuojaus ant adre
Mituliai aa> Kepinu ........... i5->
raszyti prie geros draugystes. ta, kad nenoroms prisiejna nie
Eožes Bahamas ............ ...........
August Yermal,
akiu patylomis raudodama ne- so.
D.M.< BAH/M,rrcs. L.ECK^KT,Vice-Tres. D.F GUINAN,Kas.
Jaigu neturite amerikoniszku kint mokykla kuri rodytųsi
Kinder SMsanaaA .
iszverke. Kiekviena diena Ma Cor. Center St. ir pottage Ave.
baisai ............ .....
MI KCBANTS BANKING TRUST CO.
Į
popierių tai klobas tprigialbes savo pareigu tobulinimo žmo
•isvelaiiii.oj.'Hi.
Tamaqua, Pa.
rijona įkalbinėjo ir geruoju
Kraujo valytojas............. ....
j ogu is ji as gauti. Sanariai bus gaus suvis nepildo.
Kampas;
Main
ir
Centre
Sts.
Mahanoy
City,
Pa.
|
Nervu Ramintoja-'.........
melde savo vyra pamesti gir hwiEtr Mokslisskai Istorisska Knyg
Egaema
arba odos uždegimsĮi
pr i i m t i
*
Ne mokykla reik niekint, tuokliavimą ir nedora elgimos,
pas Vaikus....................... 51.25,
_
J
~
‘
■
<
—
i
paly^nii daug* isz Lietuviu j?raei^|
rUi-Storis (Kafartavolo....,.25o.
z7aus.~ -Susirinkimai atsibūna nes ji atlieka savo pareigas, bet vis ahtT^ū^u. Tventejb to-' ' gyvumo,
spausdinta'"pries?
Pamada Plaukams,.....,
Nedegiomis po 20-ta kožno me vien gimdytojus tokiu isztvir- del ana moteriszke, padaugino su 780puslapiu, preke:
(. y.i. uuo skaudėjimo Auaiise......2?4’»
• iydaolea nuo Siemens....,..,...5fs.
Apezvieia, apdaryta SI.25.
nėšio, pirma adyri^ popiet keliu mokintiniu. Su tok eis savo maldas ir lauke su vilti
Vengri sakas Taisytojas
. -15c.
Mainiaris ir Lįębaris su 60 pus J Of
nkstu Vaistas.25a, irSl.ūC.
Mokslaineje.
(*WI *aoN) tai vaiseis pasilieka mokslas mi lamingos valandos. Supra
kines Dulkeles .......s.
.
Pavasarini Siutai ir Kotai del Moter’u,
pirkt tik pa?;yd, auo uždegime- Dantų arba
— In Washington a, D. C. mokintinio duszioje, kurioja to jinai, kad ne keiksmai, bet T.AdrsmiL SUS.
Naujos mados, geriausio kriauezio darbo Siutai
SL ?wd..
beina! skausmo ir skarbutis ILSO.
&
Gyd,
eno Parku ir Nis8žu,......Yž.9i>,
bus 5 dieninia ekskursije ant tikėjimas neiszviste jokios do malda palengvina vargus.
o
ir Kotai del Moterių.
Readingo geležkelio Sept. 28 rybes. Kad žmogus suaugės
X
i-’-d. nuo
Pavasarini Kotai $4.98 lig $15.00
■Didele daugybe nauja'us’os Ac
Viena
ryta,
anksti
atsikėlusi
o
už $17.30. Visi ekspensai ir pagal savo supratimo iszranda
S mados Rakandu, Peczia visokio
Mergaitėms Kotai $1.98 lig $6.00
o
c
ir
surinkusi
visas
savo
drapa

darbo,
Karpetu
ir'Divonu
visomaistas dykai.
S
X
tikyba už bereikalinga, dory nas, pradėjo krauti in pasogio
Puikios Foulard Szlebes $6.50
c
--------------------- ♦---------------------3 kiil didumu, Klejonkiu,blekiniu JI
o ir geležiniu indu, ko pigiausia, c
bia pasėta jo jaunystei in jo ne savo skryne. Kad Jurgis isz
Specialiszkos Jekes - - 98c.
X
X
SHENANDOAH, PA,
o
kad
užganadinti
darbo
žmonių
Daug
Mahanojaus
Gyventoju
Dasic
duszia neiszdyla teip greit, vė simiegojes, pasisziauszes, pik
Naujos mados Andarokai 98c.
M reikalus.
X
o
c
Vyriu ranku darbo Siutai $15, $18 ir $20.
— Redingo kompanije at- liaus pasilieka pas jin ant vi tas pradėjo po grin ežia cziauži žinojo Kaip Aplaikyt Palengvinimą Xo Atši’ankydami in mn- didele krau Xc
X tuve nusi&tebesite isz kargenu kuriuos a
Padaryti per geriausius krauezius amerike. laiko
statin ėja darbininkus nuo dar sados nors ir pasiliktu piktu neti ir žvalgyties, kame pusry
cO mes suteikiame, at-ilankykitej asmus c
Mrs
W.
D
Powell
nog
1426
E.
X senus rakandus apmainome ant nauju. X
žmogumi,
iszsiskirtu
isz
tarpo
savo kolora ir pavidala Lile koki? m ore.
bo. Prie vienu kasikiu net
c
tis, užėjo kamaroje savo paezia Centre St. Mbhanoy Cny, Pa. sako: oM
...Kalbame Lbtuviszkai...
JL
žmonių draugijos, tautiszka ant skrynios užsilinkusia ir bi- ‘ Per ilga la;ka kentėjau skav^ma pe O
c
30 atstatė.
i
’ - Mahanoy City, Siienodoah,
i
PRENSKY
BROLEI
.C
X
o
vi U1H cl D b
t.Carmel, Laudsford.
c
— Viktoras Shrobel, 3 me kalba, pasilieka jam amžinai szki kruptelejes praszneko: czuosia ir mano inkstai davė man X
Antros durvs nog Paezto.
sc
tu senumo, .inpuole in ceberi brangiais tėvu palaikais.
“Marijona, kas yra? ka tu ežia daug ergelio. Doan’s Kidr ey pigul- Jb 109 E. Centre St; Mahanoy City Xc
Toks žmogus ir be tikėjimo dirbi?” — “Mielas prieteliau kos palengvino man visame. Dar vie «0«O^Oao8tO«OSW^OSSCSS08gO«0»o
verdanczio vandenio, apsiszulietRYsszkas Agentas]
na yputa musu szeiminoje teipgi ap
gali
but
geru
savo
tautos
su

tindamas pavojingai.
— atsake žiūrėdama vyrui in
ir siltoa piosil
—------- .♦------------ num, geru sąnariu draugijos, akis su pasigailėjimu pati — laike palengvinimą nog tu yigulku.”
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
Sena pasaka.
- Szit-mis dienomis pfikchm savo Sztora skersai kelio linijų^ in r isz Lietuvos. Siunozia
bet ka turėsime kalbėt apie per tavo girtuoklyste ir apsilei Ant pardavimo visuose aptiekose BANK EXCHANGE
50o. baksukas. Nepamirszkite varda
in Savo I ocua Narna yo No. 133 W. Centre St. Piningus in v sas dalis svieto, greitai,
musu
paežiu
vaikus
czionais
dima mudu ubagais palikova. Doan’s ir neimkite kitokia. Foster- 202 Troy St; Dayton, 0.
Jonas Gurždis turėjo nedide
Ateikyte pažiurote Nauja Sztora o busite linksmai pigiai ir teisinga^
Amerike
auganezius
szendien?
Ii darža kuri aparės truputi
Jaigu ir toliaus teip darysi, Vlilburn Co. Buffalo, N. Y, parda
priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: Kas nori atgabenti sz Lietuvos
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva
Kaip-gi
graudu
žiūrint
in
ta
vHai
del
Snv,
Visokiu Moteriszku, Merginiu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu savo gymines ar p ižinstamus tai ra
bulbiu, žirniu ir miežu pasėjo,
greitai prireiks ir triobele par
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai
szykite
pas mane kadangi dabar turi
liūdna
tikybia;
kad
tie
vaikai
gatavu
Szlebiu,
Kotu,
Siutu
ir
t,
t.,
Kaldru,
Plunksnų
taipgi
visokiu
nau
siuskite
per
mane.
Jaigu
norite
pirkti
Viena ežele da tuszczia pali
duoti. Užtat taisaus nuo tavęs
labai pigias prexes Szipkorcziu ir
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.
kuriem
nėra
mokyklos,
ku

szipkorte tai pirkite nog manes o bu
galima
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