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sziu szventu Kaledu
edyste “Saules” vėlina
VISU

Lietuviu viso giaro, pirmiausia
Sveikatos, giaro pasivedimo ir to
To viso vėlina Redyste
Prusnose ir szlonzke jau da
bar cholera pasirodė nors szal
tyinetis, o kas bus pavasari tai
Kalėdos! Kruvinos kalėdos tiktai Dievas žino.
.atėjo szimet visoje Europoje,
ne visi džiaugsis Užgymimu
Varszavoje lenkai gabesni
Kudykelio ne visi dalinsis plot
keliu. Szeimynos suardytos, te palitikieriai kaipju laikraszcziai pranesza susitvėrė savo
vai ir brolei kurie da pasiliko
centra vadinama “Rada Naro
gyvais, keneze varga ir šzalti
ant ideciaus kares^ atsidusda dowa w Kidlestwie Polskiem.”
Ta ju centrum rūpinsis kokiu
mi su gaileseziu atsimindami,
budu turės rėdytis Lenkija ka
jog namieje paliko milemas
d a pagal prižada kunigaikszsau y patas su kurėis nepasima
czio Mikalojaus bus duota Len
tys o gal ir daugiau nesugriž
ir glebi savo milemu szeimyLenkai stiprei tiki kad bus
neliu. Szendien negalime iszvisa Lenkija po karei suvieny
Jart “Pakajus ant žemes žmo
ta kur, dkbar yra po trijų cie
h^geros valios.”
sorių valdžia.
^'\
■gyvenanti ežiomis Ame
Lenkai tikisi, k^d kaip tik
privalome užrairszt
Rosi j a paims, senovės slenku

KAS GIRDĖT?

pasi 1 i k (HfiM

MAHANOY CITY, PA.,

Ir dabar Lietuvos žmones
yra daugume dalis veisles mai
szytos, yra szeimynos ne vien
isz lietuviszkos genies susidedan ežios.,
Netolimoje praeiteje da mu
su seni tėvukai aiszkiai nuro
dinėjo kad, tas ir tas atejas tai
isz Lenkijos, tai isz Gudijos,
tai isz Vokietijos net yra likucziu ir prancūzu veisle likusi
nuo 1812 m. ir jau sziadien
tiek tik žino, kad prodiedis jo
nebuvo lietuvis, bet j u Lietu
voje augės liektis lietuviu kar
tais gana net karsztu.
Kodėl in Lietuva svetimi
skverbėsi ?
Kad buvo tuszti dirvoną’,
vietos neapgyventos, todėl ga
na buvo ruimo ir svetimiems.
Sziadien ant kiek faktiszkai
žinau, tai Suvalkų gub yra
kaimai vienu vokiecziu, o kiti
net visai vokiszkai jau nemo
ka tiktai kad laikosi liūtei oniszko tikėjimo, o dauguma ir
tikėjimą permaine.
Prileiskim — Siberoku sza
lis, juk tai maiszytu veislių gy
ventojais apgyventa vien del
to kad ten tusztumos. Vienas
valdžia bausdama nuvarė, kili
liuosnoriugai nusidangino ir
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PRŪSAS MELUOJI APIE INGALEJIMA MASKOLIŲ
Vokiecziai 25 milios nuo Varszavos. Maskolei nesumuszti pagal
Vokiecziu telegramas.
ŽIEMA DUODASI IN ŽENKLUS KAREIVIAMS FRANCUŽMOI

■■/s

Suvienytos Valstijos juk tai
tu valstijų gyventojai visi sve
timi vien del to kad buvo tusz
tumos, kur galėjo *apgyvent ir
svetimi.
Taigi galime tikėt, kad Lie

svetimr. — S,Ves visas .4hms lenku
m seuoviszka Lenkija.
>
Į8R<v.czia, .alsi m i n ky te a^ie
Koksai profesėnį 'Pares isz < Peouias vyskupystėje I-dino
brolius, seseles ir teveliu
I^aliėijos pranesza lenkams in jaus steite, inviko tokios per
o tieje kfįdūri paezes Lietuvo
mainos:
je privalo jiaises atsiymt ka- czion, kad (jdlicijoš gyvento Kun. A. Degsnis isz West
u
jai
labai
niekiams
simpatizuo
greieziause in szia laisvia szavilles, III., udgal gryžta m
VRAW1HC;gYT? Ą%1AN|A
Ii, nes tenais lieje graudžes
prabaszeziu in
ring Valley.
Lenkas Związkowcas kok
areiviu paymtu in nelaisve per franpuzus ir anglikus prie Ysero. Vokiecziai neturi sziltu drapanų suszala grabesia ir
aszaras su vaikeleis iszsiylgia
Kuningas P. Vanag.
isz
sai L. Goleniewski iszvaževo
daugelis isz juju pasiduoda ne kaip suszalt.
savo maitytojaus.. .
Kewanee, Ill., perkeltas pali
isz Amerikos in Varszava ir
ko in Westville, Ill., už pra
Poznanius, Dec. 21.—Genero
Hinderburgas pripažino atėmė jam ginklą ir paeme in nelaisve. Žydelis tuojaus užtėmi Baisi ugnis Pottsville — bledes
jisai
nori
ten
sutvert
vienu
len
Aplaikem e laiszka isz Szko
baszcziu.
jog telegramai skelbe neteisybe apie in
ima maskolių pc no, jog jojo prieszai buvo panaszus in jin — žydelei; pradėjo
$2.500,000.
tijos, kuris mums pranesza ku pulkus kožnoje gminoi po
Kuningas P. Gugis buvusis Varszavu.
Maskolei
randasi
2'5
milios
prie
Varszavo
kur
su
jeiseis
kalbėt
apie
szi
ta,
ir
dasižinojo,
jog
juosius
labai
buk nuo 1 Sausio 1915 pradės 60 strielcziu raiteliu tam rei prabaszezius Spring Valley li
lauke prisiartinaneziu Vokiecziu.
vargino kariumeneje, musza už mažiausia prasikaltiina ir ma
iszejtinet tenais lietuviszkas kalui reik turėt valdžios dalei- kos paskirtas pagialbininku
žai duoda valgvyt.
Pottsville, Pa. — Baisi ug
Italijoi buvo visur sumiszim
laikrasztis po vardu “Ažis,” dimo. Goleniewskis nuo val kuningo Degsnio ir davažines
nis atlankė szi miestą kuri pra
— Ar žinote ka? —atsiliepe in juosius perkytres žydelis—
dydumo 16 puslapiu ir ejs kar džios praszo ginklu ir amuni ant pamaldos in Kewanee, Ill. gyventojus.
sidejo skiepe Wool warth o na
Austrijoku dingo arti 140,O&o Serbij
del jus tai ne dydele galybe paymti viena kareivi, nes man bu
Ja ant menesio. Tuom-laikinis cijos, arklius ir maista duos
Ateinanti meta “Linksma musztynesia
Serbai atmusze adgal Belgradą nuo Vokiecziu. tu dydele garbe, jago paymtau jus visus pas saviszkius, pas me, o „kad tame laike mažai ra
adresas yra: R. K. Matulaitis, gminas/ Jig^i nelabai tiki kad
dosi van dės per tai ugnis pra
Valanda” nebeiszeis, todėl
Badai usiszkas trūkis gabenantis amunicije ir ginklus mus bus jums geriau, ne musz jus, duos užtektinai valgyt ir siplatino greitai in kitus na
Spotts Dykehead, Howard gaus daleidima nes nors visi nesiųskite prenumeratos už
lenkai stovi po Rosijos pusei,
atsilsesit o priek tam nebūsit pavojui nuo kulku ir liksites gy
Land 128, Scotland.
likos isznesztas in padanges arti Lembergo.
mus. Visas skveras bizniavu
“
Linksma
Valanda
”
ant
ateibet valdžia nelabai užsitikinti.
vais.
Lig
sziam
laikui
karėj
e
dingo
suvirszum
1,200,000
karei

namu nuėjo su durnais o arti
Tasai pats lenkas raszo, kad nanezio meto.
viu užmusztu, sužeistu ir paymtu in nelaisve.
Valdže Konetiko steito ke
— Ar isztikruju! — paszauke žydelei.
mi namai aplaike bledes per
vokiecziai atsiuntė pulką ka Vokiecziu kariumeneje žy
tina permainyt varda kaliniuvandeni ir liepsna. Bledes isz— So soil icli leben!
reiviu lenku isz Poznaniaus dai badai naršei ats.iženklino
Kaip žydelis paeme in nelaisve 20 kareiviu.
ku “convict” (prasižengelei)
nes?a ant p ustreczio milu on o
prie miesto Kaliszo. Užkaman karėj e. Už taji narsumą 712
—
Gemacht!
Ejsim
su
tavim!
Vietinius. — Laikfaszczei danesza apie juokinga atsitikima
doleriu. Ugnis sunaikino
ant “inmate” (lokatorių).
davoti lenkai szaudyt in gy žydeliu likos apdovanotais ge- tūlo žydelio. Taji žydeli nusiuntė kapitonas ant sznipinejimo ir
Ir tokiu budu vienas žydelis paeme m nelaisve dvide sus kromus terp Centre ir
Geriau butu idant tokius po ventojus be ginklius szaudyt
cond nlicziu.
nulius vagius, banditus ir val atsisakė, prirodant kad atėjo ležineis križeis.
katų s užraszinetu in kningas Kovoti su Rosijos kareiviais o
Vokiecziei labai bijo kozoku.
kaipo.... sveczius! i
ne szaudyt in beginklius. 17
Viename kaime, Suvalkijoje apsinakvojo apie szimta vo
ju tuojaus vokiecziai suszaude,
kiecziu -kareiviu. Jau buvo visai nusirėdė ir sugulė; žinoma,
Visko, ko Lietuva nuo mus o kitus iszsiunte atgal Vokie
pirma pareikalavę merginu, bet ju kaime nebuvo (visos priesz
reik ai auna tebyriam laike, tai tijon.
tai pabėgo) Apie namus pastato sargyba (karaula). Rami nak
yra greita piningynia paszialA te jas vokiecziu kitas pul
tis — vidurnaktis. Staiga stovintis ant sargybos kareivis ibego
pa ir tai ne szimtais ir tukstan kas, miestą su bombardavo ir
in stuba ir suriko: “Kazokai!” To užteko, kad tuojaus visi vo
kiecziai iszbegtu isz kaimo, pusnuogiai, kiti net. su vienu batu
czfeis bet - tSJmtais w tukstan- sudegino.
palike rubus, laikrodžius, ginklus ir taip kaip kuriuos daiktus
ežiais.-Musu tevyneje daugeli
Isz -10 tukstancziu gyvento
O kazoku visa nebuvo, turbut stovincziam ant sargybos vokie
kaimu ir miesteliu szendien ju likosi tiktai 50 gyvu, vieni
ežiui prisisapnavo kazokai... Labiausiai nuo vokiecziu kenezia
guli griuvesiuosia ir liepsno iszbegiojo kitus iszžude.
sią. Kas su tais vargszais sto
Vyrus vokiecziai kai kur varo su savimi. Bet ka padaryti —
Žudymai kuo baisiausi, kad
kare..
Kiekviena kare atnesza didelius nuostolius apgalėjusiai
sis, k’ada jiems niekas paszel- vienus pakaria, kitiems gy
ir apgaletajai vieszpatijoms. Apgalėjusios materialiszkai turi
pos neduos?
viems liežuvius isztraukia, trenuostolius, bet užtai moraliszkąi gauna dideli pelną; o apgalu
cziusjsiuszaudo.
toji ir materialiszkus tūri nuostolius ir moraliszkus ir dar žy
Pats caras rusiszkas
davė
miai nupuola jos vidurine politika. Taip buvo su Rusija laike
•>
Japonu kares — taip bus turbut, dabar su Vokietija.
lig sziam laikui szimta kartu
Visur po isznykimo bent gy Kaimuocziai gabena užmusztus
bombardavimui
sugrįžus in sugriauti grinc
Kentekime kantriai, tikėdami, jog vokieczius pergales
($100,000) daugiau del suszel- vybiu vienu, užima isznykusiu
Rusija, kuri gal ir mums atnesz laime ir užmokės už visus nuo
pimo vargszu ne kaip visi mu vieta gyvybes kitos.
stolius moraliszkus ir materialiszkus.
su lietuviszki gyventoje! AmePo dabartinei baisei karei,
Nesiranda dydesniu kraujageriu kaip pruselei.
rike. Kuom yra muso lietu po ligų kurios pjaus be malo
Varszava. — Laikraszczei patalpino akyva laiszka tūlo
wiszkas amerikoniszkas patri • nes likusius Lietuvos žmones,
apicieriaus kuris teip skamba:
jotizmas, jago ne muilinis bur- atsidarys dideles spragos ant
“Ka tik sugrįžau isz kares lauko ii
Indas?!
musu žemeles tuszczios, gy ven
nuo paraszimo apie bjaurybes prusu. Kada mes užemem roies
tojai bus reikalingi, o ju isz
ta iszguja prusus, musu karužas nusidavė jeszkoti pieno. Ko
Amerikos Lenkai surinko savu nesant, užpjaus gaivalai
kis tai žydelis parode mums kur gyvena motere kuri turėjo
karve. Motere su verksmu apreiszke mums, kad pieno ne turi
10 tukstancziu rub. ir nupirko svetimi, gal tie kuriu kares
nes prusai paeme jiai visas karves. Kada melde prūseliu idant
Varszavos mieste ezpitole ku dantis dabar nepalyti. Tie sve
jai paliktu nors viena karve ant iszmaitinimo dvieju mažu vai
rioj telpa sužeisti lenkai karei timi gaivalai gal susilies su Ii
ku, prusai paliepė vargszei atneszti vaikus ant davado, jog
kucziais lietuviu, ir ant Lietu
nemeluoja.
Paszventime to ligonbuczio vos žemeles apgyvens žmonių
Nelaiminga motyna atnesze vaikus, o prusai niel^įgj|
iTyvavo Varszavos jeneral veisle maiszyta ar ji gudresne
bedami nuszove obuclu ant smert, szaukdami su
ibernatorius ir Amerikonisz gal but ar silpnesne nežinom,
tymai palengvino iszraaitinima vaiku o paskutinių
vede su savim, nes moterei jau buvo nereikalingaS
bet teip but gali.
ts konsulis.

PAVEIKSLAI KARISŽKI ISŽ APLINKINES SUVALKŲ GUBERNIJOS.
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mislijo sau Onyte: del ko at nebuvo, tetuszis, su Onyte ii- atimtu! Bucziuoju Tave, ma szluoste aszaras nuo veido ir
imta Tu matuszele uu*o manes? gai seaejo, padėjo statyti na tuszele, ir rankeles Ponui Die nuėjo in dukters kambarėli.
Atmine paskui, kaip viena die mus isz mediniu szmoteliu, ku vui teipo-gi. Onyte”.
Nejuto Onyte, kaip jos tė
na atėjo pas ja tetuszis; verk rios jai aniolas pernai in baPabaigus, perskaitė raszte- vas inejo ir prie lovos atsisėdo.
damas paėmė ja ant ranku ir ežiukus indejo; skaitė kartu Ii pusbalsiai; sulenkė ji ir ant Stipriai miegojo po skaudžiau
nuneszę in salona. Te pamate knygeles. ... O kaip tik pa virszaus padėjo antrasza: Ma ežiu atminimu praėjusio vaka
ji viduje balta graba, apstaty mote atvažiavo, tuojau pasida no nutuszelei, danguje.
ro. Mate tėvas, kaip lupos mer
Anglijoi yra paprotis, jog ta žiedais, o grabe gulėjo bal rė piktesnis daugiau ir dau • Paskui, lyg koki sunkuma gėlės linksmai szypsojasi per
vaikai eidami gulti kucziu va tai aprėdyta poni. . . . Tetu giau. . . Ne mokino jau o kad nuo saves numetus atsiduksejo sapna turbut, mate ji save dan
kare, stato savo bacziukus už szis pasakė, jog tai yra jos ma ji kelis sykius primine, jog no ir tarė sau: ‘ Dievas, tur but, guje su mama, priesz Dieva
kambarėliu duru, o ant ryto ma, bet ji netikėjo jo žodžiams. retu mokytis, liepe ne kisztis pasigailės manės, perskaitęs ta bestovint. . . Nenorėjo jos ža
jaus randa juos pripildytus vi Ji negalėjo suprasti, kaip tai ir pasakė, ant kitu metu atve- raszteli... matuszele dar nuo dinti, bet negalėjo isztureti
sokiomis dovanomis.
Sako gal būti, kad ta balta, iszdžiu- szias jai mokintoja, kuri ja mo saves papraszys ir paims mane persipildžiusi jo szirdis, pasi
jiems, jog naktije, priesz Ka vusi poni butu gera jos matu kins. Kad bent ji greieziaus in dangų. . . Kaip butu gerai! lenke ir pabueziavo Onyte
lėdas, Dievas iszsiunczia savo szele, visados juokantis, links atvažiuotu! Onyte teip nori Dabar eisiu tuojau, idesiu laiez Vaiks nubudo plaežiai atidarė
aniolus su dovanomis; aniolai ma. . . . Baugu jai pasidarė, mokytis! Norėtu iszmokti ge keli in bacziukus; aniolas, ei akeles ir nusistebėjus žiurėjo
eina per gražius rumus ir per pradėjo verkti ir praszyti te- rai- raszyti, ne teip, kaip dabar damas su dovanomis, ras ji te in tęva.
menkas trobukes, ir visur, kur tuszio nuneszti ja prie gyvos kreivai, pamažu, bet teip, kaip nai ir nunesz in dangų matusze
— Onyte mieliausia — tarė
pamato mažus bacziukus, de matuszeles, tikros, ne tos, kuri tetuszis, greit’, smulkiai. Ka- lei. Keikia neszti greit, kad tėvas: ar mylėsi tu mane teip,
da in juos visa— visokius daik cze guli, tokia ruszczia. . . Te szytu sau daineles, kuriu isz aniolas nepereitu’
kaip pirma?! Asz tave myliu
duris dabar daugiau! Ar dovanosi
tuszis isznesze ja, ramino, pats moko nuo tetuszio; pasakas
Ir atidarius isz
Ir maža Onyte, eidama gul verkdamas; sake, jog ji jau nie Gal ta mokintoja bus gera, my idejo raszteli in viena isz ba man, kad užmirszes buvau ta
ti Kalėdų vakare, pastate už kados nebepamatys gyvos ma- les ja, apgins nuo piktos pa ežiuku, stovineziu už slenks- ve, ar dovanosi, mieloji?!
/ duru mažus savo bacziukus; tuszes, jog mama dabar pas motes, papraszys, kad teip ant czio; potam pagrižo atgal in
Onyte užmėtė rankeles tėvui
paskui atsigulė in balta lovele Dieva, isz augszto tik žiuri ant nelaimingos Onytės nebartus... lovele, apsidenge — ir už va ant kaklo, ir užmirszus viską,
ir norėjo užmigti. Bet szi-va- Onytės. . . .' Liūdna jai buvo Oi, kaip bijojo tos pamotes! landėlės sapnavo jau linksmus ka iszkentejo, tarė:
kar’ miegas pabėgo nuo jos: isz pradžios labai, bet tetuszis Kad suszauks, tai tuojau asza ir liūdnus sapnus.
— Myliu tave, tetuszel’, ir
mislis viena po kitos mainėsi toks buvo geras, teip tankiai ros bėga isz akiu, kojeles dre Anksti atsikėlė Onytės tė visad mylėjau! Tik tos pamo
mažoi jos galvelei ir neleido su ja bovijosi, jog greit užmir- ba, rodos, lektumei ant svieto vas Kalėdų dienoje. Norėjo jis tęs bijau!
užsnūsti. Visu — daugiausiai szo ji mama ir vėl buvo links galo, kad tik tu szauksmu ne kol dar tebmiegta Onyte, ideti
— Nebijok, Onyte mano!
rūpėjo jai, ka ji ras rytoi ba- ma, kaip pir ma. Tetuszis bu girdėti. . . . Ak, kaip jai ne jai in bacziukus pritaisytas do asz dabar busiu tavo apgineju
cziukuose. Gal gražia lele su vo geras, labai geras Žiema gerai ant svieto! Kaip ji norė vanas. L
u eže buvo! ir Skaicziau tavo raezteli pas ma
ma; nereikia tau dar eiti in
tikrais plaukais. ... j
maža tankiai vakarais, būdavo, sės tu būti su mama! Prie mamos raudona
kuknike su rendeliais ir puo jis priesz deganti kamina, pa butu jai gerai, gerai. . . mama slais ir maži nameliai su visa dangų! Dievas iszklause tave?3,
deliais, tokia tur dukterėle jos ims ja ant keliu ir sako gra ja myli, mama tokia gera.
gaspadoryste ir krabike su siu mažoji mano, padės mums pa
dėdės. ... O gal aniolas bus žius daiktus. . . Ir apie teip-gi Matuszele jog pas Dieva, dalin ^Tmo daiktais. Apveizėjo tėvas dirbti dangų cze kaip nors...
Gerai, Onyte?!
i teip geras ir duos jai knygel mama sake; Onyte klausinėjo, guose, o te visiems gerai, ^et visus tuos daiktus dar kartai
■ 811
i1' pa veikslėliau kur mama ka ji dirba pas> tam.
ep^įiamoR neturi,
,
krCTe ir iJga]*«ill
"H-T
JJgnua. I tik jai šu mama kartu! TuJĮ
žffiėfu ?, "meffiesi Onyte, deTa
gelesrVT. Norėtu, kad ji butu ma buvo gera, mylėjo žmones; tu ji tenai vis, ka tik panoO
mamai
raudona, viduje gražios, ilgos už tai Dievas paėmė ja pas sa tu, Dievas duotu visLarr-r^*n|■Prpzrau, " jog net uzsirus- vodama Dievui
pasakos, o prie kiekvienos ve in dangų, kur jai dabar la už vis geriaus, jog butu kar»Itino, man tiek visoko pripir- laime, atsiusta jai i-z dangaus
daug paveikslu.
Visas savo bai gerai būti; jog ji mato vis su mama, negirdėtų szauksmo• kus. Sako ji, gailu esąs tiek
knygas perskaitė po kelius kar ka ka dirba Onyte, meldžiasi pamotes, nematytu, kaip jos pinigu veltui iszleisti; Onyte,
tus; kiekviena pasaka isz at už ja prie Dievo, praszydama nemyl’ tetuszis. . . . Ak, kaipi sako, neverta tokiu dovanu. . .
Kas žino kele, tas nebludije,
minties iszmoko; nori dabar nuo Jo viso gero savo mieliau noriu pas mama!
Nieko neatsakiau, bet negalė Kas turi dorybia, tas nieko
nauju nežinomu. . . . Ak, kaip siai dukrelei. . . Ak, kaip ge Naktis buvo szvieši, kaip jau neduoti vaikui nieko: ir
ji miegsta skaityti pasakas rai buvo szneketi su tetusziu! diena; per dangų plauke pil paprotis toks nuo amžių, ir vis
Kas turi meile kitus guodoje
Apie vilkus, apie naszlaites, Paskui tetuszis pradėjo ja mo nas menuo, o spinduliai ėjo per■ gi norėjau pradžiuginti merge
Kas myli tevynia, už jia ko
kuriu pamote nekenezia. . . . kyti skaityti; iszmoko ji greit, plonas baltas uždangas puolėi le. Žinoma, paežiai nemalonu voje.
labiau s apie naszlaites. . . . Jug nes labai j i ai rūpėjo, kas yra in vidų ir aiszkiai apszvietei buvo veizėti, kaip su Onyte bo
Kas sveiko kūno, to duszia
ir ji pati naszlaite; jos mamų- tose knygose, kuriu teip daug maža Onytės kambarėli, jos. vijuos ir glamonejuos... vis, bu czista.
lyte jau seniai Dievas pas sa pas tetuszi buvo; norėjo grei- balta, maža lovele ir ja paesia davo, iszmetineja man, juog
Kas tik daug kalba, tas ma
ve paėmė; mažai ja beatmina cziaus pati skaityti tas gražias susirietusią ir drebanezia po vaika daugiaus už ja myliu. . . žai žino.
Kas turi puikybia tas kitus
Onyte. Atmina tik, jog buvo pasakas, kurias nuo tėvo gir sziltos uždangos. Vaiks verke, Sako, vaiks esąs perdaug iszdy
gera, ir ja labai mylėjo. dėjo. Tetuszis dovanojo jai bet matyt buvo, juog stengiasi kės blogai iszlavintas, reikia niekina.
Kas blogai daro kitus daboje
Bet kaip ji iszrode, žino Onyte daug gražiu knygų ir skaitė kaip galėdama, verkti paty su juo kitaip apsieiti, nekaip
Kas prie ko pripranta, ant
gerai isz paveikslo, kurs kybo jas kartu. Kaip ji mėgo klau lomis; tarsi bijojo, kad pikta asz, bet asztriai, - trumpai ji
tetuszio kambaryje. Visados syti jo apysakų apie žeme, sau pamote per kelis kambarius paimti. . . Gal. . . Motina užvis to nepaliauna.
Kas per daug valgo visada
perstato ji matuszele, kaip te le, žvaigždes... Ji žino, isz kur neiszgirstu jos verksmo ir neat ja mylėjo; asz, mylėdamas vai
nai: mėlynuose rūbuose, su bal pasidaro lietus, žino teipo-gi, bėgtu, szaukdama. Truputi pa ka, ir numirusia paezia kartu serga.
Kas t" štai serga tas mato
ta rože plaukuose. Viena tik delko po dienos naktis užstoja; verkus, nutilo Onyte; valande- mylėjau: galėjo iszdykti. Sveti
valandėlė isz matuszes gyveni daug žino nuo tetuszio. ... Ir
ma pati geriaus mato už mane varga.
Kas tik baimingas visi bau
mo paliko jos atmintyj’. Bu dar prižadėjo jis daug pasaky dėsi, užmirszus visa savo nelai asz tėvas. . . O dėlto gailu man
vo daug, daug svecziu; muzi ti, bet dabar jau nebepasakys.. me, užmigus saldžai. Bet stai kartais dukreles, baugu, kad gina.
Kas tik pavargias, tai ta nie
kantai grajijo; ponios ir po Jau seniai ant jo keliu nebse- giai numetus nuo saves uždan nemyliu jos teip, kaip pirma...
kiną.
nai szoko, juokavosi, linksmi dejo ir nesznekejo teip, kaip ga iszszoko isz loveles ir sperai Bet ka asz kaltas?! Jug jai nie
Kas tik aukauja, nuo to
nosi. Jai staigu galvele eme būdavo. . . . Nemyli jos dabar nubėgo in kambarėlio kerczia ko netrūksta, turi viską, ka
daug nori.
skaudėti, pradėjo verkti, pra- tetuszis. . . myli tik ta pamote, kur ant staliuko gulėjo raszy- tik nori, nieks jos nemusza...
Kas daugiau turi, tas duoti
szytis pas mama. Aukle ra kuria liepe mama vadinti ir mo daiktai. Onyte iszrove isz bueziuoti ir glamonėtis negali nenori.
mino ja, sakydama, jog mama apie kuria sake, jog bus Ony sasiuvo kąsneli popieriaus, pa ma per visa amžių. . . Negaliu
Kas jauczia nelaime, tas prie
užimta, negalima pertraukti tei antra mama. . . . Gera ma ėmė plunksna ir juodyla, ir nu asz su ja bovytis ir tauzyti, ma Dievo gryžta.
jai bovytis, ir nuvede merge ma! Ar pirmoji mama tokia ėjus prie lango, palindo po už tydamas, juog tai man opaezia
Kas klebonija lanko, tas ne
le gulti. Bet sztai mama, ne buvo?! Niekados negirdejo dangos, idant szviesiau butu; užrustina... Mokinti teipogi buczioje kuningo ranku.
matydama dukreles, inbego Onyte nuo pamotes ne vieno padėjo savo prietaisus ir erne perstojau: sutinku su paezia,
Kas su kuningu arielka ge
paskui jia, o radus Onyte asz- gero žodžio; niekados neprisi- raszyti. Isztardama pusbalsiai juog vaikas dar permažas, o re, tai parapijoi vaidus padaro.
aromis apsipylusią, puolė prie glaude prie saves, nepabuezia- kiekviena žodi, rasze ji skubi ant kitu metu, pabaigus jai 7
Kas tiktai sveikas nenori
jos, nudarė, pati paguldė in vo — tik vis szaukia ir szau nai, kaip galėdama, didelias, metus, pajieszkosiu gera, mo dirbti, toki tinginiu galiu va
lovele, padėjo ant galvos szal kia. . . . Vis, ka Onyte ne da kreivas lieteras, neatbodama kyta mokintoja. . . nieko nesi dinti.
ta vandeni, paskui atsisėdo ro, kaip ne szneka, kur n’eina ne ant szaru, birancziu, kaip gailesiu ant iszmokinimo ir isz
Kas tik tikybos naujos mo
szalyje ir tilde jos skausmą pa — vis negerai. ... Ir tetuszis pupos isz akiu ant popieriaus, lavinimo savo dukters..
kina, tas pats naudotis isz to
sakomis ir dainavimu. Onyte suvis kitoniszkas pasidarė: ir ne ant savo basu kojelių, ku Paėmė dovanas ir nuėjo prie ketina.
Kas tik “Saule” skaito pi
tuojau nustojo verkti; užmir- jam nebegali intikti maža dūk rios szalti pradėjo.
duru Onytės kambarėlio; pasi
szo ir skausmą ir juokėsi isz terele, nors, rodos, tokia pat
“Mieliausia mano Matuszele lenkes, dėjo pundelius in ba ningu turi ir kitaip ant svieto
linksmu matuszeles pasakų. ji, kaip pirma; teip ji stengias — rasze — man cze labai ne cziukus ir užtemijo viename žiuri.
Bet te salone, svecziai teipogi būti padori, teip stengias! Isz gerai ant žemes! Pamote tan balta popiereli. Mislydams,
geide mamos, nes tuojau atėjo pradžios vis, mislijo, kad tetu kiai barasi ant manes, szaukia juog nereikalingai ikrito, pa
keli isz ju praszyte ja atgal szis pyksta už ka nors; perpra- ir in kerczia stato. . . ir tetu ėmė ji, norėdamas iszmesti, Mano pcs brolis Vincas Karvelis,
prie zobovos. Onyte atsiminė, sze kelis sykius, praszydama, szis teip-gi jau netoks kaip bet in jo akis puolė dideles, du metai adg«lio3 gyveno B.yonne
kaip persigando, mislydama, <ad nepyktu, ir ja, kaip pir- pirma, ir jis kartu su pamote kreivos antraszo literos. Aky City, dar nežinau kur buna. Paeina
jog mama iszeis ir vėl ja viena miaus mylėtu. . . . Nieko ne szaukia ant manes. Nieks ma vas, atlenkė popierių ir eme isz Suvaiko gub. Mariampoles pav.
paliss. Bet ji nenuėjo: sėdė maezijo! tėvas pabueziuos iu nes nemyli, nieks neszneka su skaityti. Isz pradžios veizėjo, Szuneku gmino. Tegul atsiszaukia
jo prie dukterėles, kol tik ta galvele ir eina sau szalin. . . . manimi, nemokina. . .Ak, ma- mislijo, negalėdamas suprasti, ant adreso*
A. DumcziuB,
užmigo. Gerai, gerai atmina ji Dabar žino ji, jog vis ta pa ;uszele, kaip man cze negerai! ka reiszkia rasztelis, bet tuo
Mahanoy City, Pa
ta vakara, tik ta vienai Tada mote padare, ji ta prisznekejo Paimk mane pas save, papra jau dasimislijo. . . Pabalo, aky
[jAdolfas Beleckas ir Bladas Bart
teip-gi mama turėjo mėlyna ant Onytės, ir dabar tetuszis szyk Pono Dievo, kad atimtu se aszaros pasirodė. . . Padėjo kos, abudu paeina isz Kauno gabapdara, ir baltas rožes plau jos nebmyli. . . Oi, kaip ji tos mane, asz labai noriu būti pas dovanas ant bacziuku ir skubi Baseinu pav., Jie patys ar kas kitas
kuose. . . .
pamotes nekenezia! Dar ant ji danguje, su tavimi! Pasakyk nai nuėjo in savo kambari. Te duokit žine ant adreso.
K. Barszketis.
Kokia ji gera buvo, kaip praėjusiu Kalėdų atmina ji, Ponui Dievui, juog tavo Ony apėjo kelis kartus aplink,
Fcoahontaa III.
Onyte mylėjo! Dieve, Dieve, buvo teip gerai! Pamotes dar te verkia ir praazo Jo, idant perskaitė dar syki raszteli, na Box 101

KUR

ledukas

BUNA?

In Betliejemo stainele menkute
Sveikinti begkime Jezu mažuti,
Kurs sztai szendiena del musuv ien gero
Ženge ant žemes isz dangiszko dvaro.
Prakarte Jo visi aplankykim,
Begkime, garbe Jam gimusiam duokim,
Acziu už didžia jo meile sakykim,
Szendiena Jam — kudykiui szirdi aduokim!
Eikem! Jis atnesze dusziai sveikata,
Priima kožna, kurs Ji tik aplanko.
Begkim prie prakartes, klaupkim in rata!
Laimins jis mus ir paduos savo ranka.

Pradžiugo szendiena visa Palestina,
Prisipildė link^d^^gyventojaiJ^
ūžte

Dhngus sztai iszleide ant /žemes jau szviesa
Aklai ji žmonijai pradas tuoj žibėt.
Pažibs tuoi kiekvienas ir klaide, ir tiesa,
Kaip Dievą ir artyma reikia mylėt.
Prie prakartes sėdžia Marija suskurdus
Ir kudykiui gieda giesmele,
Ir kuna Jo szventa suvysto nubudus,
Ir szalta Jo bukszto rankele.

Ak! aszaros Tavo akyse pasirodė —
Jau verkti Tu nori pradėt . . .
O aszaroms savo net szirdi man skrodi
Nes asz negaliu tau padėt! . . .
Kurio patalpinti dangus negalėjo,
Kurs saujoje laiko szi svietą, —
Apleisto!’ stainelei’ užgimti norėjo,
Atgulti ant patalo kieto.

Danguose Tau sostas, ir saule, jog žiba
Priesz ji turi viskas drebėti, —
Dabar po akiu sztai tau aszaros kybo,
Kad reikia czia szalti kentet.

Būriai ten Tau Aniolu giesmes giedoj
Ir puola ant veido priesz sostą, —
Czia asils ir jautis tiktai Tau mauroja
Czia motyna Tave tikt glosto.
O Jėzau! sziu aszaru Tavo szaltinis
Tegul musu griekus nuplauna,
Ir spindulis mylistos Tavo ugninis
Jausmu musu striunas užgauna L

Ant keliu Marijos jau Tu užmigai,
Ir mes Tau sudiev jau dabar pasakysim
Ir prieglaudai save adave tavai,
Linksmai vėl prie darbo pagriszim.
Sudiev! ir Marijai, Czyscziausiajai Panai,
Tikrai Karalienei ir Poniai szio svieto,
Tu musu Globėja szendiena tapai
Ir motynos užemei vieta.
Sudiev! ir tau, Sarge Szeimynos Szventos,
Kurs globi Marija ir Jezu Mažuti!
O, Juozapai! sergek ir mus visados
Ir tiekis prie musu vis būti!

Bet duosime garbe o, Jėzau! Tau vis!
Sztai pavedam szirdi ir valia Tau savo
Tegul pasilieka czia musu szirdis,
O, Jėzau! prie prakartes Tavo!
Daleisk szendien stoties mums Tavo draugais,
Gyvent su Tavim visados, kožnoi vietoi,
Kad, būdami Tavo tarnais vis gerais,
Attrauktumem szirdi nuo svieto!
Margalis.

KARISZKOS

MYSLIS

iZEPPELINO ORALAIVIS META BOMBAS ANT MIESTO ANTVERPO,

o ne amerikonizuotijas. Lietu
vis, perkeites savo pavarde,
teisinasi tuom, jog amerikieSVEIKATOS bei
o mokslo 5r ką rel
ežiai jokiu budu negali isztarei apsirgus, talp-pat
ti jo pavardes, kreczia isz jo
■rei t išsigydy ti, lyjuokus, ir 1.1. Jei mes, isztariame amerikiecziu visokius
Mcis, Trikis, tai ir amerikieparodo, kalį
ežiai galėtu isztarti musu pa
nuo ligii apai«
vardes, jei mes butumeme dau
saugoti.
giau apsiszviete ir susipratę.
Atvyksta, padekim, Amerikon
kultūringas vokietys, arba
Kalėdos artinasi,
prancūzas, ar jis keiezia savo
Moteriukes rengėsi,
pavarde? Jam ne sapnuoti nesišapnuoja amerikonizuoti sa
Koszelina gatavoje.
vo pavardes. Keitimas pavar Asz ir szolderi nžsteliavau,
ŠITOJ KNYGCJ ’‘DAKTARAS” netik
džių taip pat parodo lit tuviu
p amokina kaip ir kur nuo visokią Jiįą gerai
O nuo vieno giaro žmogeišsi'yd/ti, bet taip-pat labai gražiai, kc-ip
nesusipratimą. Galecziau ir
liaus guzutes ga Fau,
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokią lidaugiau atrasti pavyzdžiu ka
Kaip atejna szvente tai gerai,
J.'JYGGj “KANTARAS” labai daugapme kyszote kyszo lietuviu bu
?
apie vyru ū’ moterų dorą bei morališką
Tik del manias nuobodu labai,
'ką
gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdesdo sumenkėjimas teeziau sziam
tiučj:ja, jog kitose knygose to visko negali a*Kaip namiej e reik sėdėt,
j rasti,
ita knyga kiekvienam užaugusiam
sykiui pakaks ir tiek....
Ir privalgusiam stenet.
vyrui ir moterci labai reikalinga turėti, kad
Baigdamas noreeziau in vie Teip, teip namie j a sėdėsiu,
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniem,
i? kaip laimingai gyventi. Čion viską negali,
na dalyka lietuviu doma at
r.-.a apraJyli, bet tik perskaičius knygą atra
Tai norint kiek pasilsėsiu,
site.
kreipti, o tai, jog lietuvis, jei
ŠITA KNYG A illiustruota puikiais moks
Juk gana prilakstau,
liukais paveikslais ir apie žmogaus kūno sulietuviu gimė, tai lietuviu ir
Ir vargo pamatau;
budavojimą su visokiomis paslaptybėmis
mirs. Vaikyk kokias nori ma Tik szita szendien pakalbėsiu,
užaugusiems žmonėms tinkama.
YPATINGAI serganti, r.usilpnčję, sukliu
das, krimsk guma diena ir nak Linksmas szventes velysiu.
rę. pasigadinę per jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
ti, prisikrauk ant galvos tiek
mis teip užsisenėjusiemis ligomis, šitoje kuyPirmiausia del ženocziu pa
gc.jc .-.‘rasite tikrą rodą.
“žiurkių”, kad sunku butu gal
dainuosiu,
J> I sergi ant kokios nors ligos, ta> pirmiau
va nulaikyti, kraipyk savo pa Isz tikros szirdieš isžklosiu:
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus,
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
varde, kaip nori, pamirszk lie Idant bobeles liežuvius su
gą “Daktaras'!, nes dideles daugybės žmonių,
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.
tuviszkai kalbėti, sutraukyk
TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
laikytu,
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI
ryszius su tėvynė, teeziau ne Savo vyreliu nestramužytu,
DOVANA.I, kuris tik atsiųs keletą štampą už
paliausi būti lietuviu, nes lie
P'Idant grincziosia szvaruma
AUK DAR ŠIANDIE, iškerpant
tuviu gimei, bet ingysi negra
šita
apgarsinimą
ir adresuok teip:
užlaikytu,
žu varda... iszgamos. Lietuva
Valgi gardžei pagamytu,
nors buvo marinama per daug
Vaikelius grąžei augintu,
1117 Walnut st.,
metu, teeziaus užsiliko gyva
PHILADELPHIA, PA.
ir gyvybes ženklus kasdiena
TŪMYKIT VYRAI IX MOTERIS! Kad
Kad alaus iszsižadetu,
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir t A nvis labiau parodo. Tautos pul
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam
G irutes ne laszo neymtu.
laite
galėtum išsigydyt, tai atsišaukia prie
sas pradeda tvaksėti smarkiau,
O del jus gi diedelei,
Profesionališko Daktaro, Ph, M. Klinikos
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik,
tautos sąmone kila. Tveriasi
Savo bobų vyrelei:
OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 13 iš
draugijos, gema laikraszcziai,
rv’.o iki 4 po pietų. Nedeiioj iki 3. o uf .'.riito
Kurie dirbate sunkei,
Baisus tai buvo regėjimas, kada netikėtai tasai orinis milžinas pradėjo mėtyt dinami
insikuria lietuviszkos mokyk
Kaip kokie verguczei,
tines bombas ant miesto Antverpo, naikindamas puikiausius namus ir bažnyczes o ir žmonių
los ir t. t.
Katrie mėgstate girksznot,
Palaikykit tatai savo drau Apie paczia ir vaikus nedbot! gyvastes. Paveikslas parodo kaip bombos yra mėtytos: toji ka tiesiog puola yra mėtoma su
—
""
gijas, laikraszczius, teatrus, Ar mislinate vis drūti busite ranka o kitos yra iszszaudamos isz mažu armoteliu.
tJŽS1NENEJ ES, KRAUJO
mokinkit vaikus prigimtos kai
Ir vis pajėgas turėsite?
IR
NERV1SZKOS LIGO8
bos, o Lietuva veikiai pakils,
ISZGYDINTI.
O ne! Kas diena,
DYKAI Fonografe OYKAI
iszpletos ingimtas sau doriszMano Budas.,,
Kūnas vysta,
$30 vertes fonogr?/ " su
celine trirba
kas jiegas, užslopintas ilgos
puikio
drūto
P^ailintas.
Iszgydintas Ant Visados Be Operacijos,
Sveikata nyksta.
Lvnrprv
ant
lumetu.
Visiszkai
dykai
vergijos, atsistos greta kitu Su arielka nesusidrutysite,
ų ^/mokėjimo nei vieno cento.
Noriu pasikalbėti su kiekviena ypata ka turi
apszviestu krasztu ir nieks ne
Nesiuskie piningu, tik varda ir adresą
Norint su kauszu rysyte,
Ruptura. Noriu iszaiskyt jiems mano būda gydimo.
o gausite ž ne kaip gauti szita fonografa
drįs mesti mums veidan vardo:
Asz jau 30 metu kaip gydu Ruptura ir gydau kad
• Gi ark,
su truba ir rekorderu visai dykai. Raszyk ė butu iszgydinti ant visados tukstancziu ypatų.
iszgama! “R. N.” —J. M.
szendien, užsimokės jumis. Adresavokite

“DAKTARAS”

Angliszlas kareivis su savo draugu Franzuju vejasi pas
kui Vokieti ir Austrijoka. Kur jieje randasi?

Mylėk
Tauta.
Vis gerai žinome, jog Lietu
va, musu tėvynė, gilioi senovei
buvo savarankiszka
kuni
gaiksztija, valdėsi visai savystoviai, taip kaip sziandien
maždaug valdos Rusija, Vokie
tija ir kitos valstijos. Lietuva
turėjo savo kareivius, savo instatinius ir save taip vadina
mus didžiuosius kunigaikszežius. Kas nėra girdėjęs apie
Mindaugą, Gediminą, Algirdą,
Keistuti ir ta skaiseziaja Lietu
vos žvaigžde — Vytautą? Tai
musu didžiųjų kunigaikszcziu
vardai. Savo narsa, drąsą ir isz
mintimi, augszcziau damineti
kunigaikszcziai, pagarsinę Lie
tuvos varda po visa pasauli pra
plėtė Lietuvos ribas ir priver
tė savo kaimynus Lietuvos bijoties. Senovės rasztai ir kro
nikos nemažai mums sako apie
musu boeziu drąsumą,^ karžykiszkuma ir kitas geras lietu
viu budo ypatybes. Ir isztikm. lietuviai senoveje buvo pra
■tus pobūdžio, mokėjo dra-

‘‘Tada nemindžiota liežuvio,
ne dainų musu Lietuvos,
Tada negundyta lietuvio
jieszkoti meiles svetimos.
Tada už auksa nemylėta, ta
da už daina nemokėta!”
Isz to visko, kas pasakyta,
matytis, jog musu boeziai bu
vo augsztos dvasios, prakilnaus
pobūdžio žmones, turėjo daug
savyje doriszku jiegu paties
Augszcziausiojo lietuvio pri
tas gamtos duotas jiegas iszplėtoti, isztobulinti ir užimte
priderama sau vieta kulturingu Europos tautu eileje. Tecziau teip neatsitiko. Lietuvei
neiszpletejo tu ingimtu jiegu,
tu gražiu budo ypatybių ir ne
atsistojo greta civilizuotu pa
saulio tautu. Kodėl? Kodėl
lietuvei sunyko, pasiliko, jei
teip pasakius, kultūros nuskureliais ?
Manding neapsiriksiu, pasa
kęs, jog didžiausioji Lietuvos
nelaime, svarbiausia lietuviu
kultūros bedinumo priežasti-

vienijimas Lietuvos su Lenki
ja, invykes penki szimtai me
tu atgal. Kas butu atsitikę su'
wi ta, k a mylėjo, mokė- Lietuva, jei ji nebutu^ susi jun
aukoti už savo gusi su Lenkija^Umum^j^ifjjx
paproezius.
tarpu nėra reikJ0 spėti; gana
romatfis. isz Lktuvos.
srrL'ėnki
BaTTr j u talKW |HBMHBB®^8tovybe^_tiek
Prisiunsta
Jusz^aucBrai isz Europos, inlr metu lenku, o paskuTriįįi. glo
iFki Pilėnuosna ir radę bojama sunyko, ilga vergija, Jdutei in Kingston, Pa - nuo
sesers Frančiszkos U'7 i*«*iesni■moves apgynėjus persiveru- priespauda visai sudarkė lie ku kaimo, Si^° l'ar. Kalvari
sius kardais/ pripažino lietu tuvio būda. Tiesa, Lenkija in- jos pa v., Suv. g.
viams prakilnia siela, didvy- sipirszo Lietuvai, kaipoUriksz
“Sulaukėm mes szendien to,
riszka pobūdi...
czioniszkojo tikėjimo mokyto ka musu proseniai da nebuvo
Mat Pilėnu karžygiai: Mar ja, bet mokytojavo visai ne- mate ir girdėja. Kulkos szvilgis ir jo motina Reda velijo krikszcžioniszkai; pradėjo nie pe o anuotos staugė, jog net
mirti nuo savo kardo, negu ei kinti lietuviu paproezius, lietu žeme dreba. Dieve mano, kaip
ti vergauti kryžiuoeziams...
viu kalba, vienu žodžiu, sten kas ne yra mates kares tai ir
rSTors senoveje lietuviai buvo gėsi visokiais budais lietuvius negali žinoti kas tai do baisy
drąsus ir narsus, teeziaus nebu sulenkinti, nutautinti. Savo be. Kada vokiecziai užėjo pas
vo žiaurus. Isz mėlynu lietu tikslą lenkai ’ isz dalies pasie mus, tai kankino kaip tik invio akiu spindėti spindėjo ge kė. Musu ponija jau senei nu mane o kada musiszkei atėjo,
rumas, lėtumas ir malonumas. tauto, suviliota lenku siūlo tai muszesi per tris dienas be
Lietuviai buvo geros szirdies mais titulais-blizgu ežiais, jau pasilsio o mes visi buvom su
žmones ir labai svetingi. Tas senei perejo lenku eilesna ir lindę in duobes.
svetingumas ir vaiszingumas blogiau už tikruosius lenkus
Vokiecziu daug pražuvo o
užsiliko net ir iki sziu laiku. varo Lietuvoje pragaisztinga mes ir nesitikejom likti gyvais.
Apie iszgamas, parsidavėlius, nutautinimo darba. Tas isztau Nesitikejom idant ant musu
nutautelius musu boeziai be tejimo geluonys pasiekė ir pa žemeles lietusi tiek kraujo; su
veik nežinojo. O jei ir atsiras czia liaudi. Vilniaus guberni žeisti visur gulėjo — be ranku
davo koks savųjų iszdavikas, jos pakraszcziai jau nebe mu ir kojų, jog net baisu buvo
tai buvo laikomas didžiausoje su, iszvirto lenkais, arba balt- žiūrėti in ta viską. Spionjos ir
gudžiais, Suvalkijos krasztai Kalesninkų dvarus sudegino ir
būdavo baustas. Musu prosene ir gi liko nemažai lenku ap Simną sudegino o bažnyczia
liai labai mylėjo savo kraszta, karpyti. Ir kur tiktai lenku sudaužė anuotoms. Ant musu
savo gimtine szali. Už jokius globa buvo didesne, kur dau kaimo kulkos krito kaip rude
pinigus lietuvis senoveje nebu giau buvo dvaru ir baudžiava ni lapai nuo medžiu”.— 43.
t u persiskyres su savo gimti buvo sunkesne, ten sutinkame
niais miszkais- gyriomis, kur lietuvius labiausiai kultūroje
jis taip mėgo medžioti, už joki sumenkėjusius ir su labai su
turtą lietuvis nebutu pamėtės darkytu vergiszku pobūdžiu.
savo lauku pievų, upiu ir upe Szendien lietuviai, apskritai
Mylėtojai gerų kningų, norinti
liu, kurjis-taip mėgdavo žve- imant, yra bailus, nedrąsus,
išlavinti savo protą ir išsimokinti
svyruoja, nemoka ginti drąsiai
anglišką kalbą, kviečiami pirktie
Nemažiau už savo kraszta savo insitikrinimu, savo nuo
Knygas iš mano krautuves. Čia
gaunama
visokios lietuviškos
lietuvis seniau mylėjo ir savo monių, savo idealu. Szimtai
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
gražia lietuviszka kalba, ja lietuviu sziandien bėga isz tė
kos ant užsakymo. Scenos mylė
brangino, vartojo, nesigedino vynės svetur, nebrangina savo
toją rateliai imdami kompletus,
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
ir už jokius pinigus jos nebutu gražios lietuviszkos kalbos, ne
tuvė adara kas vakaras.
pakeitęs svetima. Prie vienos savo gražiu dainų; apie tauti
Iš kitą miestą atsišaukusiems,
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:
geriausiuju lietuvio budo ypa nius szokius ir žaislus beveik
tybių reikia priskaityti jo dai- ir nežino.
' M. J DAMIJONAITIS
.
k nu mylėjimą. Joks krasztas
CHICAGO. ILL
Ydant veikiau iszsinerti isz 901 West 33-rd SI.,
■turbut neturėjo tiek dainu, lietuviszko kailio, lietuvis tan
■kaip senoveje Lietuva. Szian- kiai perkeiezia savo pravarde.
Pdien yra priraszytos knygos Nelaimingos tos lietuviszkos
■ęnoviszku lietuviszku dainų. pavardes! Lenkai isz musu Geriausia dovana dra-igams Lietuvei. ‘
yra lietuvių katalikų
■ubu boeziai dainavo prie Žvirblio padirbo Vroblovski,
■^vienos progos. Ar jam bu- isz Vabalas — Žukovskį, isz savaitinis laikraštis
•nksma ar liūdna, jis vis Laugalio — Koniecpclski, pri MDRAUGAS?L
"dainavo. Ar ėjo darban, ar gri segiojo musu pavardems viso “DRAUGAS” paduoda žinitį iš viso į
nušviečia Amerikos lietu- ;
žo isz darbo lietuvis trauke kiu vuodegu, vuodegeliu ir t. pasaulio,
vių gyvenimą, suteikia daug skaity-j
mo iš visuomenes, politikos, litera- [
daina. Ir skambėjo dainos po
t. Amerikon gi atkakę lietu turos, gyvenimo, ir yra geriausias f
musu brangia žemele, Lietuva.
I draugas, kaip lietuviams darbiniu-į
viai
patis
dirba
isz
Szoliuno
—
gkams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. į
L Neveltui sziandiena poetas
Rusei cenzūra “DRAUGI” į Lleiuvą inlelžžla
k Maironis, atsiminęs musu sene Silk, isz Rudžio — Brown, isz
“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1:
^litt prisiriszima prie savo kal Rutkaus — Rice ir t. t. Jr juo
Užsieniuose metams $3, pusei metu $1.50 bos savo kraszto, ju dainų my kinga ir graudu! Lietuviai tu
pu b. co.Įėjima ir visko, kas savo, teip retu sulietuvinti sulenkintas draugas
1800 W. 46th St., Chicago, III. !
x Telephone Drovar 6114
dainuoja:
senoveje lietuviszkas pavardes,

The PhHadelphia M, Cllnie,

REX WATCH & PHNO. CO.
r Dep. S.E. 140 Liberty St. New York

Maža stikleli.
Giardamas niek^—^-eteksi,
Margus iv v.-v?rtsrTlzs!
V alkai tavęs Tszsižades
Ba gi aro neturės.
Kol drūtas ir sveikas,
Tegul tavo jaunas vaikas,
In mokykla atsilanko,
Po strytus nesitranko,
Ba kaip mokslą turės,
Ir tėvelius ant senatvės prižures.
O ka del jus mergužėles pa-

Kaip man rodos,
Tai katros doras,
Tik pagirsiu:
Idant su apsivyriavimu nenesiskubintumėte,
Motynelems triustis padetumete,
Tai ne yra geda,
Jago metelei bėga.
Atsiras vyras,
Vaikynas geras,
In pora su ej site,
Linksma gyvenimą turėsite.
O jus naktines valkatos,
Ar mislinate teip bus visados?
O ne, juk visi vyrai,
Žino apie jus gana gerai,
Jok kožna valkata,
Niekam netikus ypata;
Nesi valkioki te.
Neviena jau isz turgaus iszejo,
O da pasiutimo nenustojo,
Suvytusi savo veidą,
Baltina su kreida. Maskolius sako:
Kruti nekruti,
Nada numerti.
Ir tu mergele, norint kasžin
ka darysi,
Tai savo senatvės nepaslėpsi.
Kaip naktimi nesi valkiosite,
Tai sziur! davadna vyreli
gausy te;
Ir asz pati jau sena,
O vyreliu turiu gana.
Dzievaž kad tik norecze,
Tai koki plikuti da gaucze.
Dabar vėlinu del visu,
Poruotiem daug vaiku,
Del pabludeliu Dvasios
Szventos,
Ir kad sulauktu szventes kitos!

rauiira
’ Didele knyąa api 1300 paalapo
'■ Visos 6 dalis drucnai ir puikai
j apdaryta. Kautus ouauniimo
M, mes apmokame. PKSKK TIK
W. D. Bewfeswt&I-Ce.
ROK? GH,

Sztai padare mane kaipo Specialistą Rupturos o ne
kokiu apgaviku arba banditojum. ATSIMYK asz
esmių iszradejas vienatinia atsakancziausio
gydimo .Ruftturos ant visados ir
toin JaTff” <

NATIONS £

POSIT BANK

Hemorrhoidai ir Rektaliszkos Lygos—Mano būdas
gydimo Hemorrhoidai ir Rėktai Lygas, patvir
tina jumis iszgydima ant visados. Ne naudoju
Peilo ar kitokiu skausmingu methodu, ka kiti
Daktarai naudoja.

- LAIVAKORCZIU SKYRUS—

<‘3?

P. ¥. OBSECUNAS IR KOMPANIA

Cor, 12-th e &-Carson St*, b.B. Pittsburg, r»
O* k

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszks
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose n*
m nose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 "UVIMIT I
Noriu kad kiekviena ypata serganti ant strikturos
U Lt 1
užtruczinima kraujo, susilpinima kraujo ir inkstu
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Švieti V A
greicziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes an lygu, kad raszytu ar ateitu pas mane ir slaptingai pasikalbėtum.
visu geriausiu Laivu. UžlaiKO Notarijialna ir ve
sit dimo Provu kaccelarija po vadovyste K» Varaszaui RASZYK! .Taigų negali ateiti. Visos gromatos laikau paslaptai, gausi
atsakyma prastoj konvertoj,
Raszyk ir atsiusk už 2c., marke o aplaikysi
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padare knygute su Paveikslais apie Ruptura, Hydrocele Varikocele ir daug kitokiu
Dioversastis ir visokius Dokumentus sutinkacsdr
slaptingu lygu.
Knyga nieko nekasztuoja.
Czia raszoma ir kalbama
įs iu tiesomfs Ruissio?
Lietuviszkai ir Lenkiszkai,

Dr. A. O’Malley,158 s.Washington St, Wilkes-Barre, Pa.

(Onion

national bank

|

MAHANOY CITY, PA.

S
|

CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IB PROFITS $390.000
Suv. Valet. Randas tari musu banke sudėtu piningu.

1

Mokame' antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą bu musu banke, nepaisant ar mažas ar didelis,

,I

1

HARRISON BALL, Prezidentas,

11
H

F, J. NOONAN, Vice-Presidsmas.
W. H. KOHLER, Karierius.

9-ftd. ryte lig 3 popiet
Hubatomie 9 lig LLad.

j

į

1
Į

e
|
i

|

DR.

KOLER,

LIETUVIS

GYDITOJAS

Yrs tai vienatinis gyditojas Pittsburg®, diplomavotac
Varazavoje, kuria turi suviręs 15 metu iszbandima,
\
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisysi hs
/fįf
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktiaus Trotiaiaa
rasffl-wIX Sekloa, Sy filis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, fceipgi gydto
fT Bavvalisxkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimsa
| Užaiseaenjusias Ligas, Nervą, Rumatizma, Plauesfe
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe h Krauj* N&begias

®
f

Pas daktara.
— Ka? Net 20 doleriu už
gydimą ? Ar ponas dakataras
negalėtu tai pigiau padaritig
Daktaras: — Da ko! Netru
kus daeis lig tam, jog da dak
tarai turės duoti kaszta ant pa
laidojimo nebaszninko.

Pas kuninga.
Kuningas:— Žmogeli, gir
dėjau, jog in savo paczios gal
va paleidai su puodu!
Viras: — O ar jegamastis
pažinsti mano boba?
K. — Ne pažinstu.
W: —Tai jegamasti dau
giau nieko nesakik.

Daug nori,
— Vienas aplaike isz Re
dakcijos “Saules” nauja kalendori ir priguląs peržiurineje. Ne senei pribuvus grinorka, klausia:
— Kas cze yra, Jonuti?
— Tai kalandoris.
— O ka cze raszo?
— L-gi apie viską, kadai
■ bus lietus ar pagada, kadai
i bus usztemimas saules ir tt.
— Pažiūrėk Jonuti ar asz
gausiu vyra ir ar daug turės

BELGU SARGAI ANT PIESKINIU PUSTYNIU, JIESZKODAMI AR KUR NESI“i '.0 mergaite 5 metu paklauRANDA NEPRIETELIAUS.
atnesz garni s beibuke?

D

statists

W. TRASKAUSKAS

Tai gi teip lygiai dar elgesi, Žnutes isz Lietuvos
Naujiausias iszradimas.
Didelis Iszpardavimas
Jaigu
turi
dantų
gėlimą;
kornua
kaip elgesi ju prateviai kry
... GRABO K1US
ant kojų, tai gausi po 5c., gyduolei
Dabartine Europoi kare, nu žiokai, tokie patis lupikai,
Jaigu nepagelbetu bus sugražinti
— Ketverge Adomo ir Je- kėlė nuo vokiszko veido mas- kraujageriai, kekszai.
Baseinai. K. g. Pas mds var pinigai. Teigpi iszsius placzes infor
nuo ko plaukai slenka ir plin
vos.
Jeigu jie nebutu buvę krau ginguju szeimynu naudaiJbuvo macijas
ka po kuriai ik dabar slėpėsi
ka, pleiskanų atsiradymas ir nupuczVertei Tavoro už Puses Prekes
— Petniczioi Kalėdos.
senovės barbarizmas ir k ryžio- ją geringi'kryžiokai, tai seniai surengta žem. virszin. Bėdkos kave veidai. Tukstanczei dekavoja
£
— Bažnyeze pavėlina vai- kizmas. Vadydami save vo- butu susitaikė su vieszpatijo- kariaujaneziu valstybių Selia Už dyka rodą. Raszyk tuojaus:
Ž tai kad ketinu Pertaisyti Savo Sztoro
gyt mesa taja diena ir ant Nau kiecziais kultūros žmonėmis,; mis kaip Francija, Anglija, vų padavinejimas, per kuli ta
Gratis Specialists 9.
tai pastanavijau turėti Dideli Pardavima
j u Metu.
Box 106 Sta. W. Williamsburg
PIRMUTJNIS LIETUVISZKAS A .
civilizacijos žiedu, turėjo savij. Šveicarija bei Belgija ir kitos po auku surinkta 470 rubt
GRAEOR1US
MAHANvV CITY,®
— Szendien pirma diena vis atjautima toki, koki turi kad paliauti ginkluotis, panaiidant iszparduoti trumpam laike daugybe
Brooklyn, N. Y.
Eržvilkas. K. g. Pro mus vo
tavoro kad padaryti daugiaus vietos ir kad
žiemos o priek tam ir trum- iszmokinta męszka. Tas su kint militarizmo gaujas kurios kiecziai lėkdami spaliu i 7 d.
...Laidoja Kūnas Nuu«iMjxAu.i./^B
nereikėtų
tavora
kitur
gabenti
laike
pertaisirao
Pasamdo Riginus ir Vežimus\JLeĮj
piause diena visam mete.
tvėrimas buk jau apmokinta, gyventojams atsieina gana mete bombas, kuriu sprogimas
mano
sztora.
Parduosiu
Tavoro
vertes
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus/^B
— Liquor Dealers Asso. ap inejus girion, pajutusi sznioksz1 skaudžiai, ir but negožia da- labai vietinius žmones isigant. t. Viską atlieka kanogeriause 'ir
$25,000
garsino visiems saluninkams tima medžiu greit pasiunta ir, barties tiek daug žmonių ne- dino, nes keleto namu langai Nusipirkite sau keletą
puikiause. Su virsz minėtais reikalais
buteliu arielkos
kreipkitės pas jin o busite visame
už
puse
prekes
ir
szitas
didelis
Paradimas
tesis
idant.nedavinetu dovanu s vai- stojas tokia pat apjakusi ir dy ka’to kraujo.
iszbirejo. Truputi vienu namu 10RKEVICZIAUS
6.
užganėdintais.
tik lig Kalėdų.
ginancziu gėrimo savo kastu- ka žvėris, kokie buvo jos tesienas
apdaužė,
bet
žmonių
ne

Plaukai susziurpsta skaitant
Geriausia arielka visam
520 W. Centre St., Mahanoy City.
Szitas Tavoras susideda isz visokiu apredimu
meriams.
mieste.
$1
už
bonka.
į
sužeidė.
buvo
iszgriovima
seniausio
miesto
vai. Vokiecziu tėvai,
del’Vyriu ir Vaiku, kaipo tai: Visokiu Siutu,
Teigi gausite pas mane
h
— Ketverge nesziotojas ‘ Sau pasiute teutonai, kryžiokai,' Louvain, kur per ilgus amžius
Sudeikiai, Ežer. ap. K. g. visokiu kitokiu gėrimu
Overkotv, Apatiniu ir Virsziutiniu Drapanų,
les” apdovanos skaitytojus su tokia pat ir to paties kraujo žmones geros vales rinkdami Pas mus žmones delei uždrau kokiu tik pareikalausite
Skribeliu, Kepurių, Visokiu Marszkiniu,
Csf-ElsJ & SSftia StS,
puikiu kalendorium. Pagal pa veisle dar f Ii ūkai.
Kalnieriu, Nektaizu, žodžiu sakant viskas kas
istoriszkas brangenybes ten tu dimo degtines pardavinėjimo,
.5AVININXA8 iii FABRIKANTAS...
pratimą nesziotojai buna ap Jie vokiecziai save kaip ant i*ejo sukrovė, o žveriszki krau nusiurte Ciesoriui padėkos te
yra reikalinga del apredimu vyrio ar vaiko.
dovanotais piningynia dovane szakes bubuli, keldami, tankei jageriai viską sunaikino žmo legrama, praszydami, kad ir 408 W. felahsnov Street
Jaigu reikalaujate kokiu aprėdai u tai ateikite
ant szito didelio pigiaus iszpardavimo o galesite
lia. Neužmirszkyte apdovanot prilygina ruskius, lenkus ir nes baisiausiu budu iszžude.
aludes visoje Lietuvoje visam
gerai pirkti ir už puse prekes; tokiu budu
nesziotoju kuris visokiam ore lietuvius prie barbaru, neapKiek Lietuvoi ir Lenkijoje laikui uždarytu- Beto dar, pri
suezedinsite daug pinigo. Kad ir sziame laike
atnesza jusu laikraszti in na- szviestumu. Jie kaip laikrasz- baisinybiu, pridarė?...
5
žadėjo visa suvaite melstis už
nereikalinga jumis virsz-minetu apredimu bet
9
mus.
cziai pranesza iszjuokas pa Simno dide bažnyczia staty Ciesoriaus sveikata, kad už
užsimokėtu jumis dabar pirkti ir padėti ant
— Pirma diena Kalėdų Lie naudojo netiktai savo rasztuo- ta vojevado Zabrzezinskol520 drausdamas degtine pardavine
tolesnio laiko kada reikalautumet.
st
>
tuviszkas Benas laikys dideli se bet ir susirinkimuose, jie m., po Ugnei taisyta 1844 m ti, tiek daug gero žmonėm^ pa
s
DlfUhsOSSPV
233-235
W,
Centre
St
balių Boczkaucku saloje.
pastatydami “save ant auksz- murine tapo suardyta, bažnyt dare.
*
s DjllmyW’bfcj
Mahanoy City, Pa- 5
(TO! oi) cziausio kultūros virbalo, gi- kaimio Alvito bažnyczia sta
Ligumai. K. g. Tris vežimus
— Sztorninkas M. Garmus resi kad tai jie yra uždangalu tyta karaliaus Zigmunto III
pargabeno ant szventes viso iszsipletojimo barbariszko slo- 1517 m. tapo sugriauta. Lie isz musu mieGelio iszveže in
Paneveži degtines likucziu.
Kiekvienas Liet’jYK^kas
kio tavoro kaipo tai visokiu vanizmo.
tuvos kitose bažnyczios iur Žmones džiaugiasi, kad dauteipgi privalo užlaikyti visada tuusu
puikias Lietuviukas Gyduoles savo
cukęrku, rieszutu, kisielaus,
Vokiecziai save nors auksz- priėjo tai arklius savo vokie giau nebebus girtuokliavimo.
Sstorucaa ant pardavimu, kad moša
silkių ir t. t. Pirkite pas Gar tina bet civilizavotas svietas cziai pastate.
tautificzei reikalaudami galsiuiiiuaiDekite Pinigus ten
Girtuokliai
nuliude,
vaikszczio
pirkti ir
nereikalautu k-aduot5
mų o pirksitegerai. 536 W. kaip prancūzai, anglikai, bel Kiek visokiu biaurybiu pri
piningus dovanai kokiems norą apgaja nosis nuleidę. Dauguma gir
vikarui) tose iipieiiakese. SaturBinfeu
kur daugiaaše naudos jumis atnesz
Center St.
gai, szvedai arba ir lenkai su darė fliukai, tai sunkus aprarassykiie pareikalaudami mos gyduiv
tuokliu in aptieka kreipiasi
les, nee geras uždarbis; pards&kyts
— Praeita ketverge vakara lietuviais, tiesmokai vokieczius szymas, ir viską vargei kas apmusu tyras Lieiuvisskaf Gydą dae.
spirito, neva tai visokiu kūno
mirė saluniko Juozo Kigilio neapkenezia.
raszys.
X
ydų spiritu tepimui. Bet ežia
pati. Nabaszninke mirė po kū Vietoje kad už ju civilizaci Lenkijos Czenstakave, suva
_________ L..
X
aiszku, kad tai “gerkles” tepi
Atiieszkite
Savo
Pinigus
in
Banka
..S&i
Eginžoro
NoA.
L
dikiu. Paliko -vyra ir 6 vai ja reiktu juos guodot, neap rė isz miesto vyrus, moteris ir
ZEnijeciuik,.,,,.
mui. Vaistine tik tiek gaus spi
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Girtuoklyste priežaste tevžu- metinius žmones kruvinu kar Liepunu miestelio. Groinata dideli balių kuris atsibus Suba
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yd nu>
Fecziaus už Model
dinstas.
du. “Ego te babtizo in gla- rasyzta 18 Lapkriczio, nog tė toi 26 Gruodžio ant įves Street
■b įsi :k&2‘iri3O «Hkftsbatls
87 Greenwich Street |
it Nieži
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“KEYSTONE”
Greensburg, Pa. — Už tai dio”. (Asz tave kriksztyju vo pas Florianą žuka in Maha Sales muzikantai isz Water
New York, N. Y.
Galima matyti daugeluosia nabures grajis Lietuviszkiis ir
kad sūnelis ižgere paskutini kardu.) Tai padūkusio kry noy City, Pa.
muosia Mahanojuje. Suvirszum
lasza alaus isz baczkutes, tėvas žioko buvo garbus tuomet nuo
Prusai iszgyveno pas mumis svetimtautiszkus szokius,! Ba
900 szitu Pecziu mieste.
Kožna
szemina
rekomendoja
szita
Pecziu
lius
prasidės
3
vai.
popiet
ir
Jonas Adamczikas inpuole in
visa nedelia. Mano pora arkliu
kaipo giaras kvepykaa.
Mes
paszeluma ir norėjo savo sunu
Lietuvius žemaiczius net ir ir vežimą paėmė, teipgi paėmė trauksis lig 12 vai. nakezp. In
teipgi parduodame Pecziuspo var
Ludvika už tai nubaust, ka ma Lenkus versdami isz paganiz- karves, kiaules ir visztas isz- žanga porai tik 25c. o yienai
du ‘Canopy Fair’ ir ‘Real Apollo’
juodo ir rausvo koloro. /Musu
tydamas Ludvikas isztrauke m o ant katalikizmo ramei ant pjovė, bites isz degino. Buvo moterei 15c. Draugyste užpraPecziai esą gvarantuoti, jaigu ne
revolveri ir szove in tęva už- žemeles bedirbanczius užpul me sukasė požemė drapanas ir szo visu pribūti o turėsite link
patiks tai atmainom ant naujo a-ba
sugražiname pinigus.
(’^Oj o^)
muszdamas jin ant vietos. Po dinėjo, apipleszinejo ateminejo valgius bijodami ugnies, bet sma laika
rssa
MAHANOY CITY, EELNANLOAH,
tam sūnelis supratęs ka pada žeme, moteris ir merginas gvol prusai atkasė ir atrado viską.
MOUNT CARMEL, LANDSFORD.
Bumatizmas.
re, szove pats sau in krutinę ir tino, vyrus senesnius žudė, o Isz tvartu paėmė sziena javusjo
Jaigu sergate ant rumatizmirtinai pasižeido.
pajiegesnius jaunus, paėmė ka nepaeme tai sudegino, dėka
Abudu vyrai buvo gana dru nusigabeno in savo kraszta, vojame kad namai da liko tai mo, skausmą peczuose, silpnu
lietUTiszlss Agentas
to sudėjimo ir dirbo kasikio kur turėjo del kryžioku dirbti. nors turime kur prisiglausti,nie mą szirdies, svaiguli galvoje,
siutimą ?!O6u,
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Parduoda Szipkortes ant geriausiu
Tai buvo vokiszka kultūra ko netekome nei valgyt neigdra
iszgydyti.
Iszgydžiau
daugybe
linija*
in r isz Lietuvos. Siunozia
X
Pleasant Valley. Diena priesz
panų nei gyvaliu, visur tik pus žmonių kuriu daktarai negalė o
Sziomis dienomis perkelem savo Sztora skersai kelio Piningus in visas dalis svieto, greitai
Xo
G!____ T_____
19QW Pantie »f.
tai parsigabeno baezkute alaus mis raszyta.
tynė, o apie Varvienius Salto- jo iszgydyt. Raszykite tuojaus Xo
in• Savo
Locna Narna po---- V
No. 133
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s
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X
X
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daugybe
naujausios
o
ir gerai užsigėrė bet da paliko
Ateikyte
pažiurete
Nauja
Sztora
o
busite
linksmai
Kas nori atgabenti sz Lietuvos
Ar dabar vokiecziai geresni niszkuose Prusai suszaude Si pas mane lietuviszka, prisiu X mados Rakandu, Pecziu visokio Xc
truputi alaus ant rytojaus kuri už savo pratevius kryžiokus? ma Svaiciaviczia ir Juozą Va skite 2c marke del atsakimo
o
priimti.
Aplaikeme
Visokio
Naujo
Tavoro
kaipo
tai:
savo
gymines ar p.ižinstamus tat rac
darbo, Karpetu ir Divonu viso X
X
sūnelis ižgere ir papilde tevo
Visokiu Moteriszkujo
Mergintu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu szykite pas mane kadangi dabar turi
c
a
lentą
o
Tama
Vitkaucka
nuva

X kiu didumu, Klejonkiu, blokiniu X gatavu
. 1 J t>1
— »... 4.^
i., visokiun non
Nebiski
negeresni.
Andrius
Kairaitis,
Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru,
Plunksnų
taipgi
nau labai pigias prekes Saipkoroziu ir
žudinsta.
o ir geležiniu indu ko pigiausia, c
galima dar pirkti Szipkortes už labai
X
Jie kad kryžiokiszka maska rė in Prusus ir ten jisai prapuo
1223 Oneida St.
O kad užganadinti darbo žmonių Xo ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.
nužemintas prekes. Raszant prisio
25 metus in kalėjimą už subjau
buvo užsidengia, tai parodo le. Kaip Prusus iszvijo isz mu
Shamokin, Pa. Xo reikalas.
o
skite
už Žo. stempa o gausite greita
So Atsi'ankydami in mus didele krau s
rinima merginos.
rtahanoy
City,
Pa.
su
aplinkines
tai
mus
vaiskas
c
ateakizna,
szviesiai dabartine kruviniau
X tuve nusistebėsi te isz bargenu kuriuos X
Philadelphia, Pa. — Du ni sią isz amžių Europine kare; kaip eme eit tai lig vanduo
Ant pardavimo.
o mes suteikiame, atsilankykite pas mus o
Teipgi užlaikau dideli kroma visokia
rakandus apmainome ant nauju. X
Valgomu ta voru ir Ruczerne.
gėriai likos apsudinti ant 25 jie inpuolia in Belgijos mies plauke, o kas nog Prusu atli Namas tinkamas ant sztoro o senus ...Kalbame
o
Lietuviszkai...
X
Ir
metu in kalėjimą kožnas už
Fr. Petraitis « Clymer, Pa,
ar buezernęs. Savininkasnegal
PRENSKY BROLEI Xoo
subjaurinima 16 metu senumo tus kur jai neiszdegino, tai ko tai mus vaiskas dabaige ir
Antros durys nog Paczto.
Lena Smith ant kurios užklu tuojaus pareikalavo nuo gy viską iszdegino. Dabar kaip pradėt bizni isz priežasties ne Ko 109 E. Centre St; Mahanoy City Sc
o
a
PULKUS LIETUVISZKAS KOTELIS
po kada toji ėjo namon su jau ventoju sudėti kontribucija — Prusus iszvijo isz Suvalkijos sveikatos.
(S. A. RamonaJtis, Locninikas)
eMoHoMoMoMoMottoMoMoieoMoadš
John Kalosky.
nikiu. Nigeriai jauniki suriszo (piningus). O kaip elgesi in tai dar biski|lengviau. Pas mu
čentr ljhotel
&
o mergina subjaurino prie jojo puolia Lietuvon bei Lenkijon? mis geresni laikai užstojo, Box 120
...Didelis Geležinis Sztoras...
Coal Daįe, Pa. ‘APSZVlETA* Moksliszkai Istoriszka Knyg
palytinti daug iez Lietuviu praeitu
akiu.
And, Miiiszaisckas, Savininkas
Wholesale ir Retail.
žmones ka dirba tai visu gmi
Teip pat!
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.
Ant Bandos.
Matėm laikraszcziuose, kad nų moka visiems po rubli ant
su 780puslapiu, preke:
Skersai Central R, R. Dijpa
ka^^enos’ duoda priegtam valgyt Gera duonkeptuve apgyventa
Visokiu Geležiniu prietaisiu Staloriams...
T rumpi Telegramai. Suvalkijoje negana 'kad
Apszvieta, apdaryta $1.25,
__ ___
Stiklas, Aliejei, Kvarbos, Lakerai ir t. t.
ir tik 6 adynas reik e dirbti,
Maiaieris ir Leberis su 60 pus. 10c
Jaigu kiida busite Wilkes-Barre
galėjo
sugrobė
iszveže
Vokie

Lietuviais.
Randa
$25
ant
me
tie
kur
dirba
su
furmankom
Visokiu
Tulsziu
Mainieram
ir
Staloriams
tai
užeikite pas Andriu Miliszaucka
* Indijoi randasi 24,505,000
Gaunama pirkt tik pa a:
tijon, bet da jaunu vyru m ra- ’ anį poros arkliu gauna 3| rub nėšio. Atsiszaukite pas
kur busite svetingai priimti ir gausite
Maszinierijos ir deganti Aliejei.
margu lauko su bovelna.
TJtUinM, m S. M st
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka
Visoki prietaisai Kalviams ir Statytojams vežimu.
(SOI <4)
* Suvirszum 800 Ameriko de tai apie Pilviszkius suėmė 'liu ant dienos o ant vieno arkdagines tikros rugines arielkos, mi
Visokiu geležiniu Paipu ir tam tinkami prietaisos, teipgi
Ant pardavimo.
'
jaunas moteris, merginas, ir lio tai už dirba 2 rublius,
J.
Stašaitis.
daus isz krokavo, visokiu vynu, szal
nu gyvena Barcelonijoi, IszEletrikiniu daigtu.
~
Puikus
saliunas
su
namais,
iszgabeno kur ten Vokietijon
Žmones kasa revus tai ir ge
to
alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
1516 Sangamo Avė.
Visokiu
daigtu
in
Grosernes,
mediniu
ir
pintu
daigtu.
Klijonkes
panijoi.
mu. Cigarai kvepenti net isz Havanos
kaip sako dirbt.
rai uždirba.
Springfield Ill ant didžiausios uliezios, mieste
ant grindų ir ant stalu. Szniurai, Szluotos, Szepetos ir 1.1.
* Serbija turi 33,312 keturUžeikite o busite visame užganėdinti i
Tamaqua, Pa. Labai geroi vie
Lampos ir prietaisos Lampoms, visokio Acto, visokiu
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeint 1
kampines miles su 4,393,315
toi. Parsiduos neperbrangei.
gaiunko Vogos.
Anglini ir Aliejini Peczia.
Cali Crajit-Jaigii GaliSzneket.
sugrįžta adgalios atsilankite,
Atsiszaukite tuojaus ant adre
Namini Rakandog, Lovos, Sprirgsai, Sienikai, Ledinos Szepos,
gyventoju.
Nereike Jokiu Instrumentu.
HISZALIN SU NUSIMINIMU!!!
kūdikiam- Vežimukai.
August Yermal,
Bile kas gal grajit ant so.
* Berline vienas žmogelis
szito stebetino Korneto.
LIETUVISZKAS ADVOKATAS į
Saluainkams
prietaisos kaipo tai Eletrikines, Vandenines ir ranki
po daugeli metu darbo, padir
Nereike mokytis, nereike Cor. Center St. ir Cottage Ave,
nes Pompos, isokiu Paipu, Stiklu ir Stikleliu.
jokiu notų. Iszdūbta pi iANT ISZMOKESZCZIO
Baltrus S. Yhd
bo žmogų kuris vaikszczioja,
Visoki Ploni! iszk-a dalba, tai yra: Blokinius darbus Stogus,
ku, brangu ir stebėtina
PO 10e» KASDIEN.
ATT< )HN£•;Y. CGUNSFLLOR A
muzike. Gali grajit namie
intai.sym.i us-jkiu Szi ^mu atliekame kanogeriausia.
kalba, gieda, juokėsi ir szvilA ovt;.;
OF CSJ’i FL
ant zobovu, balu ir 1.1.
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The Globe

Ramonat Hardware Co

A

GRAMAFONAS

pe'
* In laika paskutiniu pen
kių metu, Bosiję ir Vokietije
iždave ant lekiojamu maszinu
ir balonu $38,000,000.
* Amerike szimet surinko
21 milijonus obuoliu, bet isz
priežasties kares negales iszsi tinsti ne puse in Europa kaip
tai kitais metais darydavo.

Jaigu apsieinate mokete po 10c. kas
dien tai isziusime jums ant iszmokeszczio
labai dailu GRAMAFONA sikiu su 16
Rekordais (32 kavalkai) visokiu dainų,
valcu, polkų, marszu ir 1.1, kurios patis
iszrinksite. Giarumas musu gramafonu
gvarantavotas kiekvienam raszyta gvarancija. Isziusime Naujus Specialiszkus
Rekordus: Lietuviszkus. Lenkiszkus, Ru
sisukus ir Maža Rusiszkus.
Raszykite
tuojaus, reikalaudami katalogu ir paiszkinimu
indedami pacztos ženkleli.

Liberty Commercial Go,

233 East 14-th. Street.,

-

New York, N.Y.

Linksmai praleisitelaika.
Isz drūto metalo,.9 col-il.
Preke tik $1.50

S. L. ALCO CO.
140 Liberty St.j, New York-

KARE! KARE! KAREI
Už 35c. prisiimsime 50 naujausi Potograpiniu-Paveikslu ir žemlapikares
Austrijoje, Rusijoj, Prūsuose ir fran
cy os. Roland Co. 140 Liberty St, Ney York

A. J. Keyiloszios

BANK EXCHANGE

202 Troy St; Dayton, 0. i
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano locnam name vertes
$14,000 ir esiu po kauezija ir priežiūra
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka
dasižinoti prisiuskite 2o. stempa,

Musu tiksią ya vi na preke, tik vienokia preke ir tai už pigiau
si-: o e<- pagal marketo. Muso ta vorai yra gvarantyti,
] t gu ne )..t;k tai tmainom ant kitu arba sugražiname
Pi ig
-e
J .
Jaigu Kas neri? i avora nog $5.00 ir vyrsziaus tai pristatysime
dyk i in namus 10 miliu tolumo.

Ramonat Hardware Co
113-115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

COURTS.

GarLug&a Ir dldžiaudas aunu e
piningo isz’aimeja provose už pa
žeidimą kaaiklose, fabrikuose, getefakeluose, hhosa ir t.t. Iszlaimaj
provas kurios kiti advokatai atsako ar j
apmeta.
Rodą duodu dykai,
Ądr«3ivokrte:
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