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apetitą, ko pirmiaus nekente,
ta dar apsikabinės myluoja ir,
nevienas po bjaurybių klanus
bebraidžiodamas,
pasijunta
kad kaip vilkas pilkas sėdi ei
peje, per geležines sztangas
žvalgo isz tamsiu sienų tarpo
žmonių valnu krutejiman. Apsirokuoja po laikui, kad jo
saužine tankei ji prasergejo
nekrypti nepadoron pusėn, bet
prietelkos saužines neklausy
damas insimurde ramei tarpan
netikusiu draugu ir nelaimin
gu kliu ežiu.
Besidraugaujant gerinus sa
kant su nevalyvo budo draugi
joms, neklausant saužines pra
sergejimu, be žargaliojant ne
padorumo raistuose, jauni vai
kinai arba žmones, pasiekia
net cziukuri kartuvių, kaipo
szuneliui budelis turi užnert
aut kaklo virve, ir su tuomi
baigėsi nepadori karjerija.
Kiti-gi, jaunystes dienose
insmuke lengvai in kalėjimu
tarpsienius, ten baigia gyvasti
arba iszlenda jau sunykę ir gy
vent tarp žmonijos netikia.
Tai vis vaisiai blogu draugi
ju, tai ne paklausymai sauži
nes.
Sztai ir dabar iszkile jaunu
ežiai du lietuviukai razbainin
kai svieto gyveniman, neklau
sydami saužines, nedraugauda
mi su padoreis žmonėmis dryso žudyt kitus, už ka vienas
jau patemptas Wilmingtone
kaip szpickis ant kartuvių, o
kito tas pat likimas laukia.
Faktu yra daugybe, kad su
blogais naszcziais neilgai blo
ga vaisi nesziosi.

$2.50
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Netrukus iszausz pavasaris
ir drauge su juo ateis ūkinin
kams lauko darbai. Kad lau
Jau baigėme spausti milži
ko darbininku sziemet visur
?zka kninga “Tūkstantis
stigs, numano kiekvienas. Kad
Naktų ir Viena,” kuri bus vie
arkliu ne vienas ūkis per daug
na isz puikiausiu lietuviszku
neturės — irgi žinoma. Be ta
iždavimu. Taja kninga kuri
žinome visi, kaip pavasari ūki
patiko visiems Lietuviams po
niuksi kiekviena diena ir nor
Rymas.— Kare terp Italijoje Austrijos bus iszszausta
visa Amerika ir Europa turė
malėse sąlygose brangi. Taipin laika 24 valandas (o gal jau prasidėjo szendien musztis).
jome spaudyt ketvirtu kartu.
pat ir vasara. Sakysime, szianRandas jau atszauke savo ambasadorius isz Viedniaus, Berly
Ketvirtas leidimas yra puikei
dien pasėti javai. Jei j u tu oi,
padabintas su arti 200 paveiks
no ir Konstantinopoliaus ir meldže Suv. Steitu idant' taisės
arba ant rytojaus neinaketi,
lu, ant geros popieros, su pa
vietas užymtu juju ambasadoriai. Italije kuopina vaiska ant
gali paskui lietus prilyti ir vi
dabintais viražais. Ant iszlel
rubežiu; szimtai trukiu gabena kareivius kas diena.
sa sėja, jei ir ne visai nuplauti
dinio ketvirto leidimo nesigai
Petrograd.— Maskolei siuneze tukstanezius kareiviu m
bet gerokiai sunaikinti. Dar
lėjome ne kaszto ne darbo kad
bininku gi ir arkliu stingant aplinkinia Przemyslio kur randasi apie 1,360,000 austrijoku
tik muso tautiecziams intikti
ir grūdamas sziemet taip pa ir prusu. Badai tanais atsibus kruvinas muszys, nes austrijoIsz tosios kningos gales visi
brangus—toks atsitikimas ga kai geidže paymti adgal Przemysliu su pagialba prusu.
pasidžiaugt kurie jaja sau nu
Viednius.— Prie Jaroslavo (Galicijoi) austrijokai paėmė
li ir labai sunkia ir neatitaisipirks, norints ir turėtu jau
soms naszta visa ūki prislėgti. in nelaisve 700 maskolių.
viena — szita pralenkė visas
Lenkijoi ir Lietuvoj. muszei atsibuna kožna diena o ypa
Taip pat vasara arba rudeni
puikumu. Jau szendien ant to
laiku szieno, dobilu, javu nesu
sios kningos turime tiek už
dorojui, irgi visiems metams
kalbinimu, jog jau trecze da
Y
Aigipte.
Kariszkas sziupinis.
didžiausia ūkininkui vargas.
lis iszparduota. Užbaigsim
Seniai laukiamieji turku žy
O karui nesibaigiant turime
apie Juniaus menesis.
Prusu gyventojai.
giai Aigiptan priesz anglus
juk būti pasiruosze prie nau
Daugelis Rytu Prusu gyven vis dar neapsireiszkia. Mat, ju
fu
rekvizicijų.
Vėl
reiks
gal
ir
Po nauja spaustuve “Sau
arkliu ir vežimu ir karvių sta toju vokiecziu vyriausybes ati karu omen ei reikia pereiti per
les,” jau pamatas užbaigtas ir
duoti karo lauku teismui už Sinaujaus pusiausali, kelias gi
tuojaus pradės daily dės statyti
grobimą savo kraszto gyvento per ji sunkus ir vargingas: vie
Tai
ar
negalima
butu
iszsienas. Bus tai trijų laipsniu
anksto pasirūpinti, kad tokiu ju mantos, užėmus pirma kar ni'kalnai-ir tyrai,.kuriuose ne
milžiniszkas namas kuriame
ra nei keliu, ne vandenio. Be
netikusiu gyvuliu visai ir su ta rusams Rytu Prusus.
talpinsią viena isz geriausiu
vandenio gi ir keliu dabartinei
statymu
gaiszti
nereikėtų
?
Be
Lenku
legionai.
spaustuvių aplinkinėje. Da
karuomenei žygiuoti sunkiau,
to ar negalima butu normuoti
Lenku
savanoriu
karuomeesame ant senos vietos ir jago
ir statomųjų gyvuliu ir padar nes (legionu) klausymas iszkilo kaip seniau. Taigi ir jiems gal
turite reikalą tai atej kite po
gu skaicziaus, kad ne per daug vėl eikszten. Pirmaji karta teks taip daryti, kaip yra dares
senu adresu, nes tik locnininsegiau anglu gener. Kitczenežmonių sutrukdyti?
lenku
^visuomene
sutiko
juos
kai persikraustė ant Mahanoy
Apie tai pirmoi eileje turė neiszsitikedama. Dabar dau ris; užkariaudamas Sudana
Avė. bet spaustuves ofisai toi
tu juk pasirūpinti musu ukiu giau apie juos kalba, daugiau (Afrikoje).
paczioi vietoi.
draugijos. Jos galėtu kreipties tikisi.
Nuo Aigipto sienos ligi Su
in vyriausybe ir reikalauti,
Legionus tvarko tam tikras Aarą sostines jam reikėjo pe
Suvalkija ne Lenkija. Pir
kad nois žemes tvarkomosios Oi ganizacijos-4 Komlieid-:; Yr ’lįB BW~*Havo karuoraene apie
miaus lenkai rokūodami 10
agronomams butu pavesta ap rio pirmininkas pėstininku ge 10Q0 verstu, ir puse kelio bu
guberniu Lenkijos, prirokavo
keliauti visus ukius ir maž nerolas Ed. Svidzinskis, nariai vfįzieni tyrai. Ir jis visu ke
kad ir Suvalkija apgyventa
daug iszauksto paskirti, kurie —gen.. majoras Stepkovski, li^Jpne tiesti geležinkeli (po
Mums czion gyvenantiems arkliai, kurios karves, kurie gen. maj. J. Szymonovski ir pusantro versta per diena dary
lenkais, dabar jau patys pri
pažinsta kad deszimta guberne Amerikoje nors vargai Lietu ratai, pakinktai gali tikti ka Z Balicki, gr. K. Broel Plater damas) ir kasti pakeliais gi
“Suvalska jest gub.Litewska.” vos žmonių atjaucziami, bet ruomenes reikalams, kurie ne. A. Sadzevicz ir papulkininkas liausius szulnius smiltynu ty
Taigi, lenkai teip save kaip anų vargu sunkuma, in vai rū Žinant, kiek yra tinkamųjų V. Gorczinski.
ruose. Nesiskubino jis tada ei
Legionai skaitomi, kaipo tik
kuriuose rasztuos pažymėda mą ir bent kliūtis apcziuopt dalyku, galima butu nors
damas prie savo tikslo, bet bu
roji
karuomene.
Aficieriai,
negalima,
o
skaitant
laikraszmi, atitaiso klaidas kurias il
sziek-tiek normuoti ir pristaty
vo ir tikras ji pasieksiąs.
czius isz Lietuvos pamatome mu skaicziu. O ne taip, kaip tiek-pat ir kareiviai galesia
gai insikande laike.
isz armijos pulku pereit in le Yra žinia, kad ir turkai pra
placziaus kas ten darosi ir dabar daroma, suszaukiama gionus.
deje taisyti savo karuomenei
In kara kiekvienas nuo pras sztai kokias nasztas tempia galybe, sugaiszinama visiems
Vokiecziai Italijoje.
kelia in Suecą, bet sunku spe
Lietuvos
ūkininkai
raszo
“
Lie

laika
be
jokios
naudos
karuo

cziausio iki vyriausio vyro ei
Italijos vyriausybe suskaite ti, kad jie butu taip isitikine
menei, tik su didele nuoskanda neseniai, kiek ir kuriu gyvena in savo darba, kaip tas anglu
na užsidegė rūstybe, jis karei tuvos Žinios.”
Visi musu szalies gyventojai ir darbo spėkos gaiszinimu
vis retas tikisi iszlikti bet ii
joje svetimtaueziu. Pasirodo, generolas, ypacz kad Suecą an
supranta
gerai
tas
priedermes,
ūkininkams.
kita apgalet stengėsi isz pa
prancūzu— 44 tukst., anglu— glai taip sustiprino, kad ne
Pasistengti paszalinti nuo 3 tukst., rusu —6 tukst., vokie taip lengva pro ji bus praszok
skutinuju, už kito neapgaleji- kokias karas ant ju uždėjo ir
mo, puola papeikimai o vyriau pildo jas be mažiausio pasi- musu ir taip sunkius laikus ežiu gi net 72 tukst.
ti.
prieszinimo.
įsakius
vyriausy

gyvenancziu
ukiu
szi
sloguti
—
sybei ir bausmes.
Maskolijos jenerolas Stase bei pristatyti naujoku, arba at yra tuo tarpu pirma ir svar
Motyna pasiliko szvogerka
sarginiu
—
nors
dažnai
krauju
biausioji
musu
ūkio
draugijų
lis už Porthartura nuteistas
savo locnos dukters. H8
kalėjimu, dar kitas jenerolas ir aszaromis plustanczia szirdi- priederme. Turėtume neuž
McCluskey, N. D. — Ana
už neapveikima vokiecziu ga mi — musu žmones tecziau tar mirszti, kad jei patys savimi Kontrabanda arielkos kudykio diena apsivedė Paulina Semmgrabelije.
vo nuo senio Nikolai Nikola- si upėmis suplaukia in pažy nesirūpinsime, tai kiti ne tiek
ler, 15 metu mergaite su kokiu
mėta
vieta.
mumis nesirūpins.
fevicz per žanda, kaip kūdikis
Charleston, W. Va. — Ko tai Jokubu Booth. Motyna bu
įsakius rekvizicijai arkliu ir
seni maskolių norėjo nuszaut,
kis tai smarkus vyrukas norė dama naszle, teipgi apsivedė
F. D. Acland, sekretorius
nepasisekus pats ne kraugerį vežimu patiekti — tu arkliu ir
damas padaryti gera bizni su su broliu, savo dukters vyru.
diedą antru kart szove, bet vežimu gyva bala pristatoma. angliszko karaliszko iždo, ap
Insakius duoti karvių, žmo- skaitė buk Angliję iszduoda arielka, ėmėsi ant giaro budo, Dabartės motyna yra savo dūk
pats save.
terei szvogerka. Tiesos North
neliai
nors
didžiausiame
szal
panaudodamas
graboriszka
ve
kas
sekunda
150
dolieriu
ant
Sziuomi pat tarpu nužudy
Dakota uždraudže teip jau
tyi
brenda,
varo,
veža,
gabena
vedimo kares arba $14,960.000 žima ir kudykio grabeli. Kada noms mergaitėms apsivesti ir
tas turku jenerolas.
“Turku generolas, kuris va didžiausiais pušniais savo gal ant dienos. O kiek ižduos lig keli vyrai nesze grabeli isz ge- už tai skuns Paulina.
dovavo 11-uoju turku korpu vi j elius. Dabar pavasari po pabaigai kares, tai szendien to ležkelio stoties in vežimą, dug Szitos moteres palengvina gy
nas iszpuole o isz grabelio su
su Karaurgano musziuose pernykszcziu sausu metu, dau negalima apskaityt.
venimą jaunikiams.
gybe
sodiecziu
karvių
del
pa
skambėjo keli desetkai bonku
(Kaukaze) tapo nubaustas m ir
New York. — Nauja bizni
Visi agentai siuntimo pinin ežiu pripildytos su “raminanties bausme del nepasisekimu szaro stokos silpnos, keliamos.
uždėjo dvi mokytos mergynos
ir klaidu. Jo mirties norejes Tai 6 vyrai iszkarto tamposi, gu in Europa aplaike tomis cziu vandeniu”. Prohibicijos
kurios nesenei užbaigė univer
Enver pasza, vokiecziu szali varsgta kol tokis sudžiuvusi, dienomis prasarga nuo Cunard palicijantas Blue aresztavojo
sitetus prie ulicziu Broadway
ninkas. Turku aficieriai del vos gyva sutvėrimą isznesza isz kompanijos idant nepiiymtu visus pagrabinius gailininkus,
kūtes ir ikelia in roges. Pas jokiu piningu ant iszsiuntimo paymdamas drauge su savim ir 13-tos Taji bizni pramynė
to didžiai nepatenkinti.”
“institutas visokiu pataisimu”,
Mat tose prakeiktose žmoni kui dar kokias 3 mylias turi in Italije isz priežasties sumi- visa arielsa.
kuriame prisiuvineja guzikus
jos skerdynėse, vienas kita ry tuos vos gyvus kaulus ir oda szimu ir grasinanezios kares
ir sulopina drapanas del tuju
ja žmones guzikuoti nei ryjesi gabenti in paskirta vieta rek su Austrije. Isz to pasirodo, Akyvas skaitlius Dėdės Šamo. vyru, kurie neturi kam taji
jog, kare yra neiszsisaugojama
Wa hington, D. C. — Pagal darba pavesti. Moterėles turi
pelkese vieni kitus kaip vaba vizicijos komisijai rodyti.
ir gali
grali prasidėti bile diena.
Ir kokia nauda isz viso to ?
randaviszka apskaitima tai darbo invales nes už kožna pri
lai Turkliai.
Naujokams, atsarginiams ne
Suv. St. praejta meta fabrikan siuvimą guziko yma po 5 cen
taip jau didelis žygis karo kotai padirbo 15,508,000 pantap- tus. Tame institute dabar dir
Tai jau žydiszkai.
Duodasi gyvenime inžiuret misijon nuvykti.
liu, 247,643,000 poru czeveri ba penkios moteres.
ypacz in traszku jaunimą.
Bet pamanykime koks žygis
Gyduole ant paylsimo.
Žydas:— Kiek kastoje po ku arba po tris poras del kožInsitemyji, kad vaikinas jau ūkininkams tokias vos gyvas nas naczelninke biletas, jagu nos ypatos. Isz tojo skaitliaus
Boston, Mass. — Dr. Walter
nas padorei besielgdamas ne karves gabenti, arba ir geres asz tam bokurke paimsu in buvo 93,889,000 del vyru, 23, Broadford Cannon, profesoris
nesijuntant pakliūva in tarpa nes, bet karuomenes reikalams Kauna.
839,000 del vaiku, 86,595,000 mokslaineje Harward, atrado
blogu draugu; jisai isz pradžių netinkaczias. Dar tokiu szalNaczelninkas:— Nieko ne poru del moterių ir 43,320,000 stebėtina gyduole ant paylsinedrasei linksta prie nevalyvu cziu, ir tokiais keliais, kokius kasztuos, ba da neturi ketu del vaiku.
mo kuria užvardino “adrein”.
kalbu, keiksmu, bjauriu prie szi pavasari turime.
O ar žinot, kad del kožnos Jago žmogus taja gyduole su
riu metu.
žodžiu, drąsaus girtavimo, pesz
Rekvizicijos komisija, paŽ:— Nu, juk jam vietų už galvos Suv. St. randasi po tris naudos, norints jisai butu la
tyniu ir teip toliaus. Po neko macziusi tokia iszbadejusia, ims vugone?
visztas? Dede Samas turi juju bai paylsias, tai in penkes mikio laiko, žiūrėk doras buvęs vos gyva sodieczio karvele, isz
— Tai nieko ne ženklina. net 280,340,000 kuriu verte nutas pasijus sveiku ir nejaus
vaikinelis, su pamylėjimu vo tolo rankas nukrato.
Ž.— Hum. . . Nu, kiek man isznesza ant $140,000,000. Kur jokio nuylsimo. Toji gyduole
liojasi bjauriausiu pasielgimu
O silpnam sutvėrimui toks ponas naczelninkas paleisi pi kinu turi 3,788,000, ancziu 2,- bus labai naudinga del karei
purvyne. Kuomi pirmiaus pri- ampymas ir varymas—dažnai giau tikieta, kaip as tam bo 904,000; žasu 4,732,000 ir 2,. viu kariaujencziu tebyreje eu
klinosi, jau tame randa ramu nepakelti.
730,000 karveliu.
% ropinėje kareje.
kurkė palikau namie?
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Italija iszduos Austrijai kare in 24 valandas

Vaiska jau kuopina prie rubežiaus. Ambasadoriai jau atszaukti
SZITIE TRIS VYRAI SUPLIEKĖ 50 PRŪSELIU.

Szitie tris kareiviai prigulinti prie Highlanderiu regimento apserginejo transportinus vežimus
su paraku ir maistu ir likos užkluptais per patrule susidedante isz 50 prusu arti La Basee.
Szitie tris teip gynėsi naršei,
jog ne tik ka užmueze daugeli prūseliu bet likusie turėjo
trauktis szalyn.

DYDELE PARODA LAIVORIU NEW YORKE EJNANTI PRIESZ Į PREZIDENTĄ
WILS0NA.
S

ISZ AMERIKOS

Prezidentas Wilsonas gėrėjosi laivoreis isz flotos kuri atplaukė in New Yorka ant manevru.
Tukstanczei žmonių isz visu szaliu regejo amerikoniszka flota per visa nedelia, o panedelije
atsibuvo paroda laivoriu ant kurios radosi pats prezidentas Wilsonas.
Tautiszkuosia bankosia Suv.
Amerikas turi užtektinai pinin
St. randasi dvileka bilionu do
gu ant vedimo kares.
leriu, paezedos bankesia yra
Washington, D.C. — Suvie keturi bilijonai doleriu o Suv.
ižde randasi 135 milijonai
nyti S teitai neabejoję apie ka- St.
doleriu rezervotais piningais.
riszkus kasztus jago kada butu
Priek tam Suv. St. randasi
intrauktos in kare su kokia visoki fabrikai dirbanti karisz
vieszpatystia, nes turtą Suv- ka materijola ir nereikėtų nie
St. szendien apskaito suvir ko pargabenti už užrubežiaus.
-------------- » , ♦-------------szum ant 200 bilionu doleriu,
— Ej bose, kodėl man ran
o iždavimas kariszku bondu da pakelei no stubu ?
ant vieno bilijono doleriu, gy — Hm, ba matai, girdėjau,
ventoje! iszpirktu in laika vie jug už vieniuolika metu palei
ta narna ejs elektrikinei karai.
nos nedėlios.

Prie egzamino.
Inspektoris:— Koki pavida
lą turi žeme?
Jonukas:— Žeme sziokia
diena yra apvali, o szventa die
na keturkampa.
Inspektoris:— Kaip tai?
Jonukas:— Ba ponas darak
toris mumis sake jog žeme yra
tokia, kaip jio tabakierka, ir
parode mumis apvalė ba po
nas profesoris neszioje diena
sziokia, o szventa diena paima
keturkampe.

tSr

tam gales apsaugot sau szeimy kokias tik surengt gali praga
n ei e nuo vargo.
ro liepsnos. Užsikietejes, nusi
DEPOSIT NATIONAL BANK
Teip tikrai padare, kaip mines piktadaris dar nenumeSkyrius Laivakortiu ir Pinigu Siuntimo
jam Baltrus patarė. Sutersze tęs nuo saves kūno delei, ku
Stritkareje.
savo rankas piktadaryste va rio pageidimu nusidėjo, kenLietus lijo, kaip isz kubilo, pil
Cor.E.Long Ave., and Brady St., DU BOIS, PA.
vystės, o nelabam bendrui pik ežia pragara ir kės ji amžinai
nas karas žmonių, jog jau vi
tadarystes gausiai užmokėjo isznuogintas, iszvilktas isz ku
sos sėdynės buvo užimtos tame | Szita yra vienatine, Tautiszka Banka, esanti po randaviszka kontrole,
už pagunda ir pagelba, kaipo no, kuriame gyvendamas bent
ineina trys merginos ir praszan 5 su Kapitalu ir prieauga pervirsz $300,000.00 turtas suvirsz $1,700,000
uždėta 1880 mete, talpinasi locnam name ir yra intaisyta pagal uauir už tai, idant laikytu liežuvi gal paslėpti savo baise geda
ežiai dairosi. Vienas isz vyru jJ jause
systema, kuri priima depozitus per paczta ir moka treczia proprikandęs.'
kokia daro dusziai baisi pikta
pasikėlė ir tarė grąžei:
? centą. Siuncze Pinigus in visas dalis svieto ir gvarantuoja iszmokeSavo loszimo draugam paša daryste, taigi kaip daug dides
— Asz savo vieta del vyriau | jima arba gražina pinigus. Parduoda Laivakortes an visu laiviniu
TARADAIKA
ke jog aplaike dideli palikimą nes kanezias turės kęst ta nelai
w linijų pagal czienas kompanijų.
Užlaiko rejentaliszka Kanceliarija
sios isz panų pavedu....
g po vadovyste Notaro Juozupo G. Bogden’o užtvirtinto per valdžia
ir gal vėl loszt su jais.
minga duszia, kada iszsiliuosa
Daugelis muso Lietuviu Merginos tylėjo, stovėjo ir ne S aidžia, kursai iszpildo visokius Rejentaliszkus darbus atsakaneziai.
Viliojusi nedoras Gennaras, vus išz kūno, ne turės kame
viena ne sėdo, ba nenorėjo ne
mėgsta provotiš,
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a
o
o
knygos
preke
tik
25o,
Teip,
katro
nepraszo,
8
■
nuvaryt. Sugryžus man abudu
o
Grafas pakele akis augsztyn slėpdamas pasakė, jog nužudė
9
Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 8
Tai
su
lazda
iszpraszo.
Nuo sutvėrimo Pasaulės iki
a
O
važiuosiva in mano d vara po ir netrukus nuleisdamas jas že Aleksandra dėlto, kad reika
9 apraszimas isz pirmutines puses 8
O apie stuba daugybia žmo i szimtmeozio, iszimta isz Lietu- O
Kristaus Vieszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.
Palermu, kur galėsi smagiai myn nustume rūstingu žvilgte lavo Gennaras vSilvar’ys. Tas
Lietuvių
8
9
nių stovėjo,
užlieku, parodo kaip o Parasze Viskupas Motiejus Volonczauskas—su 50 Paveikslelu.
praleist kelias sanvaites laiko. lėjimu gundintoju. Neilgai sumažino bausme Baltrui, ku
Gydytojas Kaip ant dyvu žiurėjo, SoS viszku
senoviszkos laikose Lietuviai 8o
Atidavęs raktus Gennarui vienog buvo pas jis tas doras ris nors sunkia aplaike baus
9 gyveno, puiki apisaka su pa S
e
g
Gerai
kad
nepasisuko
palic
& veikslais. 177 puslapiu tik 25o 8
suteikęs jam žinias apie visa nusprendimas. Duszia, kuri me, bet neatsake savo galva
c
8
monai,
638
Penn
Avė
f
9
4 istorijos, 196 puslapiu apie s
savo manu padėjimą ir daly negal matyt saves veidrodije už mirti Aleksandro Terrojo,
g
Pittsburgh, Pa
O butu vyreli szvakai,
9 “Urvą užkeikto” “Panaszus” c
B
ku stovi Aleksandras atsisvei sutersztos sąžines neilgai bjau kadangi daug didesnis atsaky
S
o
Tiejei
butu
nubeldia,
9 “Lorenas” “Sermėga mužiko” E
Koler garsinasi savo fikra pravarde ir turi
S “Su kuom kas kariauja, nog to O
kino ganti ir apleido Mantai- riuosi tuo bjauriu pletnu ku mas prigulėjo prie grafo Gen javoDr.paveikslą
iiame laikraštyje. Dr. Koler yr«
O
8
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti Ir po kelis dolerius nubaudia. S dingsta” Preke knygos 25o
ta.
naro
Silvary
’
o
kuris
teipgi
ga

C
kavo visuosa Varšavoa ligonbučiuose, o paskuti
riuomi norėjo suterszt ir užmo
Geros moteraites,
E
aiais metais prieš išvažiuojant į Ameriką būvu
S ■
5 istorijos, 77 puslapiu, apie e
Dabar Gennaras net pasiry zot da labiau ta veidrodi. Pa lėjo pasidekavot tik priete Vatiškas
ligonbntyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri
ligas vyrų ir moterų.
O ir mergaites,
s “Grigorius kuris per 17 metu E
c
9
žo iszpažint moteriai savo pra- gunda Baltraus insmigo in jo liams, jeigu nepražuvo ranko lį išradimą
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6, dide
profesoriaus Ehrlięh prieš sifilį. Jeigu Tiktai kad už daug nekalbėtu, 8 gyveno ant salos” “Isz mirusiu S
e
a
Ąenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje
sigaiszinima prie ko ji davede szirdi ir isz ten iszmest jos ne- se budelio, vien ant visos gy arba
”
“
Dorybe
veda in 8o
a prisikėlė
■
gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų
Ir Kitu neapkalbetu;
ateik, o ožsivieirijimas Kraujo sustos ir neatsikar
laime” “Debesėlis” Preke 25o 8
vasties nuėjo in kalėjimą.
kazyros. Iszgastis nelaimingos
tos tavyje. N einu k, kol visai sublogsi ir kitus
G
Ba nesenei Baltruviene pa- 8
užkrgsi savo liga.
8
moteries sielvartas ir susikrim
O, sunki jam buvo ta baus Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
8
istorijos,
112
puslapiu
apie
“Bet jis gerai sako, pamislio
0
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPERI
E
“
Nevaloje
pas
Maurus
”
“
Viesz
s
t,
timas buvo didelis taip kad jo Gennaras—jug ta pat misli- me, o kaszin ar nesunkesne už irsugrąžinu.
kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigui
0 kelio duobes” “Karalaitis žmo
Ir ant juju rūgojo.
8
s
©
po ju skaudžiu smugiu nelai jau ir asz pirma, piningai Alek mirties bausme, kadangi mir
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pae:.
o gus” Preke szios knygos 25o
Tik
kaip
jiai
pasakysiu,
B
Aančias iš SAUŽAGY9TES prašalinu į s8 dienas.
S
e
jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškot
minga auka krito ant aslos. sandro gal mane gelbet. Jug ties bausme nesureiktu jam Ar
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok Kad apie musztynia girdėjau,
c
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galetun.'
Rodos nemire ji da, atgijo, bet galėsiu potam prasigyvenęs su tiek basių kancziu kiek šutei būti
S
vyru.
Tai atsileido,
c
B Skaitykite!
arba susitraukimą šlapumo ka
3
6
geriau jai butu buvus, idant gražintie, o jis net nepalaikys, k e kalėjimas. Piktadaris einan haleSTRIKTURĄ
išgydau j ar dieną ir tai be skaudėjimo,
O
Ir pro ausi paleido.
8 gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 8
arba vandeninę rupturą gydac
o
jau nebutu daugiau svieto re gal man to už pikta. Praszyt tis ant vietos mirties jauczia į 30 HYDROCELĘ
minutę be operacijos,
S arba $1,25 vertes knygų už $1. o
a
o
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
gėjus, nes nedoras vyras pada jo pagelbos, jug geda, kadan- ežia tik baime, bet piktadaris diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimą?
Mes o
8 Raszykite kokiu norite.
o siusime knygas per paozta ir 3
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desetkai kitų ženklų
c
PEREYMAS PER RAUDONAS MARIAS.
ręs ja nelaiminga, nemislijo gi reiktu nusižemint.
panaszus Gennarui uždarytas apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau
S
Užimtas.
G apmokame visus kasztus. Galite 8
savo sistema ant visados.
K pirkti kiek norite, Visos knygos <•
apie savo pataisa ir sugrąžini
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga;
Gennaras neatstume nuo sa- kalejiman ant visados, pražu šlakus,
i
O
niežus, parkus, skrupulus ir visas kita;
110 Puslapiu. 6įx9į coliu dydumo. Pre
c
a
yra
geros
ir
kožnam
jie
patiks.
odos
ligas,
paeinančias
iš
užsivietrinimo
kraujr
—
Ko
nori
vaikia?
mą jai laimingumo, vėl kad ir ves tos piktos mislies, kuri ji dės visokia vilti, jauczia tikrai išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per
B
o
•
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.
— Asz norėjau tėveliui pa KO Raszykite szendie, Adresavokit 3C
norėtu sugražint, tai tas nebu linksmino, kadangi gales apsi pragariszkas kanezias. Baisus traukt savo darba
s
Ma ha noy City, Pa
o
W. D. FOCZKOWSKI-CO. BS w. D. Boczkowski-Co.
vo jo galeje, todėl lauke nelai saugot nuo nusižeminimo ir kirminas sąžines amžinai be i)Fi S0 VALAND0SŽ; nuo 9 rytu iki 8:30 xaka;- sakyti labanakt.
Fetaysfomfc SfcŠ S ssspt-tf. Metfūllomis tfcl <
B
— Dabar neturiu laiko ryto
minga motere dar didesnes kan piktu žmonių kalbu, besidžiau paliovos graužiantis sąžine,
•
Mabjnoy Gty, Pa.
E
ss
anksti ateisi.
«
ežios, nelaimes ir sielvartos. gianeziujo nuopuoliu, prieg surengineja baisias kanezias
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Vokiecziu užpuolimas
ant Suvalkų pirma
karta.

1

B

1.
T

Užmuszti, sužeisti ir prapuolė Jon. Stulgis: Vine. Makauskas
Liud. Konczevskis Juozas Da
kauno gub. Lietuviai
gilis, Jon. Karmazinas, J. Vin
kareiviai
czinskis, Pran. Juszkeviczius,
Užmuszti. Sziauliu pav., St. A. Puidokas, Juozas Žensutis
Urbietis Sziauliu vai; M. Ra Pr. Bernotas (szis isz Narvomutis Žagarės vai.; Antanas niu), Ant. Brabauskis; Bol Bu
Voluckis; unt. of. Rob. Emu- rokas, Ant. Juknoviczius (szis
lis Žagarės vai. ise Žiuriu; Do isz Tauragės), P. Antanavimininkas Szerkelis.
czius, U. Valcziukas, Kelmiu
Sužeisti. Br. Kareiva; Pr. vai. Jon. Brukauskis, Pajūrin
Trubeckij; V. Makauskas; St. vai. Vine. Stonis, Tauragės
Baliutaviczius isz Padubines vai. isz Sedeliu, Pranna Banis
vai. (nepažymėta, kas su juom
Panevėžio pav. — Užmuszti
atsitiko); St. Andriuszkevi- Efr. Kaz. Tunkeviczius, Vlad.
czius; Rom. Bržezauskas, Ske- Balczauskas.
moniu vai, Vladas Tomaszaus
Sužeisti. — Jon. Prugas,
kis, Žagar. va]; Jon Rambavi- Smilgių vai. P. Juronis, Knie
czius, Akm. vai, Ign. Stalionis, zis, Skrebotiszkio vai., Juoz.
Pr. Kelpszas, Kriukiu vai, Ta Lapenas, Biržų vai. Mart. Judas Norvaiszaa, Jon. vai.; Juoz ženas, Biržų vai. Jon. Mikelė
Vagras, Viekszniu vai.
nas. Gulbinu vai. P. VadapaPrapuolė. — J. Vilcžauskas las, Gulbinu vai. Petras Mag
Joniszkio vai, Ant. Rimkus, nus, Ramigal. vai. Jon. Potoc
Kurszenu vai, Sim. Suczczen- kis, Czipenu vai., St. Tunkevika.
c^iusy vyrunt. of. Petras Brand
Ežerenu pav. Užmuszti J. žionis, Pumpenu vai.
Jukneviežius, Tauragės vai. J.
Vilkmergės pav. — Užmusz
Runinas Mikutinas; J. Rimke ti: Jonas Požeilis, Kupiszkio
viezius, L. Solovjovas, Ežere vai. isz Skapiszkiu, unt of.
nu vai Mat Szineikis isz Talnin Step. Kazlas isz Kaziu.
ku kaimo; J. Grigus, J. Augus
Sužeisti,—Juozas Pauksztinis, Ant. Povlaviczius, Vid. tas, Aluntos vai. Jon. Repszis
vai.
Užp. vai. Vine. Bagdonas, Ko
Sužeisti, — M. Ožkelionis, varsko vai. isz Szuramiu, Ant.
Vidžių vai., A. Abaris; Prov. Starkus, Aluntos vai. Jon. Za
Szakelis, Krasn. vai, A. Minke bulenis isz Vilkaliu, Petras
viezius; V. Malerenok, Kaltine Szližis, Anykszcziu vai., isz
nu vai., J. Sokolovas, P. Skol- Vilriszkiu, Ant Kaimelis, Užp
nikas, žydas, G. Andrejavas; vai.
A. Balczenok, B. LaurinaviTelsziu pav. — Sužeisti: Pr.
czius, Jurgis Iszberszka, Jur Vitkeviczius, J. Kniustis isz
gis Balna, Mik. Nesvietskis, Budriu: Pr. Andriejauskis,
dragūnas B. Kliamka, Paned. Leonas Dotka, Alsedu vai. Pr.
vai, Juoz. Luczkauskis, Mart. Premauskis, Varnių vai., isz
Szakalis, Sved. vai., Dov. NoMediszkiu.
voženis, Sved. vai, Pr. Szeszkauskis. Sved. vai, Peter. Misz
kinis, Ant. vai., Jon. Galinis,
Balta peteliszke
Panem. vai, Jonas Narkunas,

Vokiecziai pirmu kartu užlole Suvalkija nucziudyjo,
bet visgi da nors lycius likosi
“Lietuvos Žiniose” randame
szeip:
Alvite (Vilkav. apskr.) kaip
veikia gydomasai maitinamasai punktas, kuris be kita ko
surinkęs yra indomios medžia
gos apie vietos žmonių ekono
mijos stovi. Jo veikėjai tikri
no užsirasziusius žmones, ku
rie norėjo naudoties paszialpomis. Tokiu pavargėliu gruo
džio 27 d. užsirasze 194 žmo
nes (ligi sausio 8 d. gi—400)
Tarp užsirasziusiuju pirmą
jį karta buvo: 90 bernu (vai
ku), 27 padieniai, 26 be užsi
ėmimo, 16 kampininku (plecininku), 17 amatininku, 9 ūki
ninkai, 9 tarnai.
Alvito valscziuje — vieni
griuvėsiai. Namai sudeginti,
sveikieji gi — be langu, duruYpatingai sunkus padėjimas
tapo bernu—kumiecziu. Isz
90 apklaustuju kumiecziu tu
rėta
ligi karo po karo
49
139
karvių
14
406
aviu
kiaulių
508
Paszaro gyvuliams visai ma
žai. Juo blogesnis padėjimas
kumiecziu, [nes dvarininkai,
pas kuriuos jie dirbo, neiszmo
ka jiems algos ir ordinarijos.
Alvito valscziuje tik Juozapavos dvaro savininkas iszdave
ordinarija. del to dvaro kumie
ežiai atsisakė nuo paszialpos.
Be to kunigai, kaipo Visuo
menes Komiteto įgaliotiniai,
neiszduoda isz Komiteto pini
gu darbininkams paszialpos,
kaltindami juos visus suirutes
Prapuolė. — A. SinkeviAnt ąžuolo lapo raszyto,
metu grobus dvaru manta. Bet czius, R. Geidanas Dovidas
tarytum vata aptaisyto,
tie kaltinimai esą nepamatin- Greis, žydas, J. Mackeviczius,
gulėjo lizde kirmėlaitė.
gi: tokiu atsitikimu retai tebu M. Levinas, žydas, Jonas Už
E visa ten buvo:
ve, ir tai isz didelio reikalo ne kurlis, B. Prapapaviczius, M.
tai uže, tai szcziuvo...
gavus algos ir ordinarijos. Už Rozenbergas, žydas, R. Kali
Bet ėjo diena ir savaite,
tat indomu, kad vienas dvari nauskas, J. Petkus, B. Požarso niekas nebojo,
ninkas pareikalavias isz kumie kas, K. Žulonia B. Mitiukas,
kas raiscziuos miegojo.
ežiu atadirbti tas 5 savaites, J. Dambranskas, A. Gabulis?
Szitai truko raizgai silkagijai.
' kurias jie nedirbę del karo at S. Mackinas, žydas.
Ir nauja paliko žmonijai.
sitikimu ir pažadejias tik tuo
Ukmergės-pav. — Užmuszti: Ir rezga svajone musiszke:
met užmokėti alga, kaip ta rei
isz ąžuolo lapo,
M. Parfenov, V. Leonaviczius
kalavima iszpildysia.
nelyginant, kapo,
Darbo tuo tarpu kumiecziai isz Bomaszku kaimo, Sžot vai.
it gimė balta peteliszke.
neturi ir gauti negali stigdami D. Valtrunas.
Nuo žiedo in žiedą
Sužeisti. — J. Feldmanas,
sziltu drabužiu. Ypacz sunki
ji skrieja ir rieda.
buitis kumiecziu su szeimyno- žydas isz Anykszcziu, M. Kar
tonas,
Portnoj, žydas P. Skrajoki, mažute, platybėj,
mis.
kur grožės pritiszke galybe,
Negeresnis padėjimas padie Krikszcziunas, J. Laurinavikur diegą žavi mėlynaki..
niu ir amatininku. Pastarieji czius isz Krasn. vai. S. RanceTen žiba, ten szvieczia,
beveik visi nustojo savo darbo vas isz Anykszcziu vai.
tave tenai kvieczia..
irankiu.
Prapuolė. — A. Dragūnas, Sparneliu tik, oi! nenudegki.
Ūkininkai, žinoma, taip-pat A. Abarauskas, J. AnaczinsPerdaug tik neskriski,
nuterioti. Bet tuo tarpu bado kas, J. Bukis, M. Aronas, žy
purvan nenukriski.
dar nekenezia. Ju paežiu žo das, Lav.'Szlechtov, B. AndriSzitie p. Naginskio gražus
džiais duonos jiems užteksią naviezius, Ign. Genas, M. Žem1—1| menesiui, užtat galviju cziugovas, A. Kacas, žydas, K. sakinėliai, labai tinka sziu die
visai mažai. Taip, pas 9 ap Jermalaviczius, P. Bukis, P. nu musu autonomijos jieszki
niams.
klaustuosius ūkininkus (nuo 5 Tukas, M. Minkaviczius, K.
Mes skrajojam kaip mažute
margu žemes) buvo
Mikėnas, L Sziloszinas, A. Bu peteliszke, mums malonu ir
ligi karo
po karo zenas, J. Mozureviczius, P. Lat
gražu, mes tarp saves net kauarkliu
17 vis, P. Gugerka, J. Gendis, An
35
james niaujames kaip turėda
karvių
36
tanas Szvaris, A. Sakalauskas, mi didės kad galybes bent ko
aviu
18
156
St. Matulionis, Szimas Verbo- ir po teisybei —
kiaulių
97
vas, Jonas Stukas, Pel Janczis Sparneliu tik oi! nenudegki.
Paszaro nėra. Likusius gy P. Czemeszka, M. Zamovskis,
Perdaug neskrieski,
vulius duoda iszmaitinimui. Szlioma Cholok, žydas.
Purvan nenukriski.
Sekios taip-pat nėra. Del to
Senas Kapsas.
ateityje ūkininku laukia sun
Kauno pav. — Užmuszti: Jo
kios dienos ir badas. Pasėti nas Brisneviczius, Jonas VaiPiktas ant saves.
tik žiemkeneziai.
cziulis, Juozas Vaitkus, Kaz.
Sudžia: — Na tai pats prisi
Indomu apsireiszkima paste Sabeckis, unt. of Mik. Mažens pažinai, jog kroma apvogei?
beje dar punkto veikėjai. Pro kis., Kaz. Paliūtis isz Kauno
— Prisipažinau...
duktus jie perka isz ūkininku, miesto, Juozas Gabrainis isz
— Tai dyvas didelis, jog
mokėdami po 80 k. rugiu pū Kauno miesto.
piningus isz stalcziaus nepa
dui ir 70 k. miežiu. Tuo tarpu
Sužeisti. — Petras Beresne- ėmei.
Visuomenes Komitetas perkas viezius, Simas Pelenis, Jon.
— Tegul man ponas sudžia
rugius ir miežius tik pas d va Rudzeviczius, efr. Juoz. Szimo apie tai neminavoje; asz pats
rininkus, mokėdamas jiems po nis, Jon. Cerneviczius, kano- ant saves labai piktas esmių!
1 rub. pudui.
Gk. nierius Aleks. Szpakauskas,
Poni klausė Mozūro.
Dabar vėl fliukai užpuolė vyr. efr. Ant. Urbanaviczius,
— Del ko tai ožkos pienas
galutinai viską sunaikino Su Ant. Tiszkeviezius, Ed. Žilis,
valkijoi pasiekdami Žemaitija. Kaz. Petkeviczius, J. Szleževi- teip szaltas?
Kiek Lietuva nuo szios ka ežius, Juoz. Vendrinekis, Vine Mozūras:— Mat del to, poniu
res nukenezia, tai turbut jokia Kaszuba, Sam. Narneviczius, tele ba turi nuolatos uodega
užriesta augsztin, tai pienas at
plunksna apraszyt negales.
Al. Urlikas, Ign. Sadauskas, szales.
Josv. vai, Ant Markelis, Kr.
Varszavoje vežejes smileziu
vai., Vincas Alepis, Kumisz.
vai. Ant Visockis, Krasnoseliu sustojo su savo vežimėliu pa
Mylėtojai gerų kningų, norinti
vai. Fel Brzazauskis, Krok. kinkytu asilu ne toli gimnazi
ižlavinti savo protą ir išsimokinti
va], D. Krisztanaviczius, Sur- jos, ir tame laike pradėjo stu
anglišką kalbą, kviečiami pirktie
dentai iszeitinet isz klasu ant
Knygas iš mano krautuvės. Čia
vil. vai.
gaunama visokios lietuviškos
piet, o kaip ant tu patieziu,
Raseinu pav. — Užmuszti: pradėjo asilas bliaut.
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
Benediktas Mickus, Mykolas
Tame prieina vienas studen
tojų rateliai imdami kompletuc,
GintVainis,
dragūnas
Pranas
s. v, gauna papiginta kaina. Krau
tas 8tos klasos ir tarė:
tuvė adara kas vakaras.
Mikalauskas, Andr. vai. Kaz.
— Uždrausk savo asilui i
Iš kitų miestų atsišaukusiems,
Czernickis.
dant teip ne blautu!
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:
Sužeisti. — Steponas Stun
— Ne pyk ponaiti ant jio
M. J DAMIJONAITIS
901 Wast 33-rd St..
CHICAGO, ILL. gurąs, bajoras, Mik. Mikinas, ba jisai džiaugėsi, jog tiek
Stan. Karpis, Juoz. Ravužis, daug ant kart pamate draugu.

Lietuvišku Knygų Krautuvė.

Del kiek vieno kataliko,
Kaipo vaisiu iszganymo
Del amžino gyvenimo.
Žmones meldžes’ klūpodami
Ranku delnus sudedami,
Praszo Dvasios numylėtos
Leist spindulius szviesos szventos.
Ant žmonelių kataliku
Kurie lauke nuo Veliku,
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Szventos Dvasios atėjimo
SEKMINIŲ
Ir szviesiausioJAUSMAI
apszvietimo.
...EILES...
Jie buk varpos pasilenke
liiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiniiiiiniuiHij
Meiles jausmu kožnas iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
szauke,
Pribuk Dvasia
numileta
Lankos
girios pražaliavo
Atneszk’ meile apszviesk svietą.
Vasarinius rubus gavo,
Kelia tikra Dangaus rodyk,
In lapelius
Szventuapsirėdė
mokslu svietą valdyk
Vis tai
Dievas
surėdė.
Katalikamteip
neduok
žūti
In
kur
akis
tik
pažiūri
Teikis pas mus visad būti.
Ten linksmumą
Kunigėlis
isz sakyklosszirdis turi,
Ar’ žodį
in laukus,
in sodus
Garsiu
Dievo ar
sekios,
mato
gražus žiedus.
ApieVisur
Dvasios
atėjima
Ir artimo
milejima.
Žydi
medžiai
jie džiaugėsi
kaltes
LapaiLiepia
skleidos
bukdovanoti
kalbasi,
nuodėmės
VisurIrgražu,
visuriszrokuoti,
miela
Dievo
atleidimo
KvapPraszyt
’s gaivina
žmoniems
siela.
Sielai
Dvasios
apszvietimo.
Saule orą szildydama
Eit atlikti
Buk jiiszpažynti
juokias žiūrėdama,
Už nuodėmės atlyginti,
Ant augalu ir ant žmonių
Ir atgaila padaryti
Visur
mato
daug maloniu.
Dieva
Tęva
perpraszyti.
Anksti
szvieczias
dienos
rytas
Kuris
yra labai
geras
Ūkininkas
vranamas
tvirtasjo adaras,
Kasdien
Kad jau
laikas
sėkla
sėti
Kožna
viena
insileidžia
Laukus
artie ir akėti.
Ir nevieno
neapleidžia.
vejaliw
ei pu ežia
Jo irJau
žodis
tikrasram
szventas
Gal Ta
suprasti
visasirsvietas,
grožyifc,
jis jauezia,
Ka kalbėjo
teisybe
Vasarėlėirjau
atėjo
Yra Visas
svieteorasprakvepejo.
jo galybe.
Jis pasaulyiri, pauksztaites
svietą redo
Pauksztukeliai
’s orą,
Greit’Vanden
naudojas
isz žaibus
ateites,valdo,
Niek
’s negali jie
Jamrankioja
lygytis
Szersti,
plunksnas
Ne priesz valia Jo, statytis.
Sau lizdeli budavoja.
Kaip mes skaitom szventa raszta
Dydi, maži
tveria
Jau ežiam,
Dievolizdą
Meile
karszta,
Visi
žino
kad
vasara,
Dievas yra trys ypatos
VisosKožnas
lygios savo
visos skaitliu
szventos.daugis
Peres
vaikus reik
ir užaugis.
Ta paslaptį
’ suprasti
Piemeneliai
taisos
gyti reik pamesti,
Ginczus,
barnius,
Ir botaga
vyti,žodžiu Dievo
Reik yma
klausyti
Kaipo
Vasarėlė
jauvaikam
atėjo savo Tėvo.
— F. Maksimaviezius (Co.)
Juos ganyti suderėjo.
Visi laukia jie, sekminių
Eit’ per kaima rinkt’ kiausziniu,
Kad iszkeptu pautienia,
Szauks pagelbai skerdžiuvienia.
Taja diena del jiu balius
Skerdžius buna jiem karalius,
Jis daboja kad butu tvarka
Kartais del jiu alaus perka.
Piemenelius
czastavoja
Nedėlioja
per Sekminias
Ūkininkam dekavoja,
Ka jam davė skerdžiaus varda
Už tai gerai, ganis banda.
Priesz sekminias Subatoja
Moter’s stubas iszmazgoja,
Ir szakelem žaliom puoszia
Dvasiai Szventai vieta ruoszia.
Pagal Diev0 žadėjimo
Laukia Dvksios atėjimo,
į<Kad pajigįj *
Katalikus žhionis visus.

— Kam tu Jurgi muszi savo
paezia su diržu juk ir su kumsz
cze butu invales.
Atėjo kokis tai nepažysta
mas ponas ir inejas in priesz
pakaji rado mergaite 5 metu
ir klausė josios.
— Ar mama yra namieje?
— O ar ponas esi gandras?
— Del ko?
— Ba teta Barbora pasakė,
jog pas mania tuojaus ateis
gandras.

— Kas do asilas cziepino
raupus juso dukrelei?
— U—gi ponas daktaras
priesz 5 metus.

Tiktai už $1
ISOS sekanezios Istorijos tik ant
trumpo laiko už Viena Doleri
ir mes apmokame nusiuntimo
kasztus. Gausite per paczta. Szitos puikios
istorijos talpinasi 10 Knygutėse ir visas in
viena pasidaro net 536 Dideliu Puslapiu
skaitymo.
Iszkirpkite szita apgarsinima,
paraszykite aiszkiai savo .varda ir adresa,
judėkite Popierini Doleri arba Money-Order
ir prisiuskite mumis o tuojaus gausite ta
viską per paczta.

mm m
Didele knyga api 1300 purhpu
Visos 6 dalis druesiai ir puikei
apdaryta. Kasztus nuefuntims
mes apmokame.
TSI £4

V

1— Dvarine pana.
2— Baisi istorija.
3—Kapitonas Stormfield danguje.
4— Pabėgėlė.
5— Kasgi isztire?
6— Prigautas vagis.
7—Jonas ir Aliana.
8— Pavojinga klaida.
9— Duktė akmenorius.
10— Klara.
11— N usprenst asis.
12— Ant kiek moters užlaiko paslaptį,
13— Baisi žudinsta.
14— Urlikas razbainikas.
15— Ketvirtas prisakymas Dievo.
16— Kelautojei in szventa žeme.
17— Beda.
18—Vaitas Szvilpikas.

19— Pas merga.
20— Gražios akis.
21—Tamas.
22— Vargdienis J onukas karalium.
23— Paveikslas gyvenimo.
24— Nuopolei Mateuszo Jerubaucko.
25— Osieczna.
26— Graži haremo nevalnike.
27— Luoszis.
28— Istorija vienos motinos.
29— Vaikucziu plepėjimas.
30— Stebuklingas Zerkolelis.
31—Sidabrinis grabelis.
32— Drąsus szuo.
33— Kolera.
34— Senelis.
35—Vergo sapnas.
36— Kelios pasakaites apie čigonus.

S8.OAMWV OW. PA

NETROTINKITE VILTIES.
Jaigu esi plikas ir plaukai slenka
nuo galvos, tuksztanozei jau likos
iszgydintais, gydimas dykai, adresas
“Professes” Box 9, Station W.

Brooklyn, N. Y.

SKAITYK
...Moraliszka Kabala.
Katra istdeda žmogaus ateiti

Preke

lOo.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isx Egipto
RUBINĄ 8ULVA.
Perdėjo ant Lietuvisxko D.T.B.

—

Preke

lOo

J

...Tikriauses Kabalas...
Arba atidengimas paslapcriu ateities
—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiszku
Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
Cigoniszku Burtininku.

—

Preke

W. D. Boczkowski-Co. S2£"yS?Ė

lOo.

Prisiuskite 25o. vertes Stempu
o gausite visas tris Knygutes
per paozta.
Kasstus^nusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
529-522 W.Swib Al: Sfclaasy Gty Pa,
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Extra Jumis Dirba
Duokite nenustuojanti užsiėmimą del szito puikio kvepanezio tabako.
Tegul
MINERS’ EXTRA.tabakas jumis priduoda užganėdinanti rūkymą. Galite rūkyti
bile kokiam laike, teipgi puikus tabakas del kramtymo. Visada busite užganėdinti
jaigu naudosite MINERS’ EXTRA tabaka. MINERS’ EXTRA tabakas jau daug
metu kap parsiduoda ir visada jio daugiaus

MINERS’ EXTRA
LONG CUT TOBACCO

yra ezisto Kentucky Burley, atsargiai pasenejas
idant ingaut ta brangu saldu kvepanti rūkymą. Po
tam ilgai pjaustytas idant tiktu prie pypkes ar kram
tymu.
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Szitas senei žinomas tabakas kas-met daro kas
kart daugiaus prieteliu ir juos užganėdina.
Pabandykite

MINERS’ EXTRA

tabaka per

sanvaite, po tam ir ant tolaus vartuosite.
Parsiduoda visur — Pirkite pakeli szendien
The

American

Tobacco

Company

*
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truszaiti, kuris, radęs lauke
Ta paskaieziusi patyliais atSaugokitės
Verbos
LOXCil.
W. TRASKAUSKAS
misingine dūdele (triubute) su
siduksejo, dedama atgal ant I netikusiu pa...GRABORIUS...
užriestais abiems galais pypku
lango paklausė.
mėgdžiojimu
(Žemaite.)
— Sekmines!
tęs pavyzdžiu, paėmė pielyczia
— Ogi Povilas kame, ar se ir visada rei KffilN-EXPELLE
.......... NOTARIUSZAS...........
— Darbai vela mažta.
j j nesvsr.toc
—
Verbos,
tai
verbos!
toir kambaryje eme pietuoti (<a
->9%
niai berasze?
kalaukite tik MffiEAiBICHTER&Co
— Žmonis jeszko stubu ant
233-235 West Centre Street
■
Mahanoy City, Pa.
ko, bus gera cigarnyczia!). kias ir pasene atsiminsim—kai
— Povilas! giltine jo ne ros RICHTER’S
randos.
Czia dūdele truko ir kaires
'____ 1^*° PU8kerni8 Jonis, inejes in raus— tarė szeimininke, jam Pai n-Expel lerio
RIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU}- PO PRIZURA RANDOS
— Kun. Juozas Zableckas
vidų,
kratydamas
sniegą
nuo
rankos 3 pirsztus nukirto, delvis geriau: sėdi sau Vilniuje su An karu teip
pribuvo atlankyti savo sergan na Nudraskė’o"’desžfnes-"l kepures.- Laikas butu vivirnuo pat pradžios ramiai... ant kaip paveiks
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
te motynelia.
pirszta ir skeveldromis veidus ^u\g'edoti, o czia sniegas du galo kas jam beda —- viena las parodo,
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.
— Poni J. Zablackiene ku sukapojo. Motyna ir tėvas la- m’a 1 dumia. . . .
galva, niekas nerupi., bepigu.. į 25c. ir 50c.
...Laidoja Kūnas Numirusia...
ri sirguliavo nuo kokio tai lai bai gailestavo, tik tiek, sako,
mes
dumsitn in
— Ramumas Vilniuje — isi Aptiekose,
Pasamdo Riginus ir Vežimus del
ko, nusidavė in Aehlando li- gerai, kad kaire ranka dau- bažnyczia - prisidėjo Marike, kisza Jonis — lygu nepasako- arba nog:
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir
gonbute seredoi ant operaci giau sužeista, tai esą nors per Matydama vandens
bliuda
I F.Ad. Richter & Co.
puikiause. Su virsz minėtais reikalais
jos pendesaitis. Badai operaci sižegnoti gales.
prausties.-Nebijok-kreipėsi Viesznios akys užraudo, asza 74-80 Washington
kreipkitės pas jin o busite visame
je nusisekė pasekmingai.
užganėdintais.
o
. .
n i- • i in Joni—Verbos szaltos ir ne- roms pasriuvo, kartus kamaz- Street - New York.
Sauseninkuose.
Bartininkų
v
.
vr
!
1
1
p
.
,
.
— Saliuninkas Petras Stan ,
520 W. Centre St., Mahanoy City.
. c
•
. i
-n gražios, Velykos bus fam! ba- tis gerkleje užsmaugė “viena
vals.,
apie
bausio
14
d.
Be.
Pavasarine
gyduole.
kūnas likos pastatitas po 500
PUIKUS LIETUVISZKAS HOTEŪŠ
’ 1
,
si nuleisim m Velykas o szian galva—bepigu” sesers žodžiai
pirsztukas,
belygindamas
vo
J
.
Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija iy priežiūra valdžios
doleriu kaucijos už sumuszima f. .
;
i
i jdien—tese tyliau —praszykim vere jai szirdi, “viena galva, Del isz czistinimo kraujo ir visiszkucziu
apkasus,
radęs
granata
.
,
J
,
...
r
,
,
kai viso kūno, žmones vadina tokia
ir
pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.
CENTRAL^HOTEL
su paipa Joną Kelmeli suvisai
f
,
szirmuk.es,-su szlaiikems nulėk mat, szirdies netari.” Bijoda gyduole Severos Valytojas kraujo
Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didž ause Lietuvisžka
parsineszes, namo ir kambary • ,
nekaltai. Dr. Dunnas apžiurę
And. Miliszauckas, Savininkas
Agentūra
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis
ma paleisti aszaras staiga pa kurie tiktai jia vartojo. Ir isz teisy
ie emes kalinėti, bet ji tuojaus
’
, ,
Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie
jo žaiduliu sužeisto. Prova ejs , ,
16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.
,
— Dar ko beužsimanysi — klausė:
bes yra tai sudrutintojas kūno nog
truko, sudraskiusi ii pati, taipo L
. r . , v
J
tai
gerai
žino.
Iszduoda
Dostovierenes
del
tu
ka
nori
savo
Dali
Skersai Central R, R. Dypa
in Pottsville.
.'
„
U .,
tyliai J onis atreze — paszaras
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas,
— Ar nevažiuojate in baž- visokiu pasilpnejimu, pavasariniu ne
gi apie i žmones suzeide leng M . , . . . ,
, L
Jaigu kada busite Wilkes-Barre
— Szendien ir ryto, Bocz ° . f
, ,
. .
czyst baigiasi, kumele daugiau nyczia?... musu kumele vakar smagumu ir 1.1. Severos Valytojas
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir 1.1. Su kokiu nors reikalu kas
vai
ir
apardė
kambarį.
a
•
i
,
.
°.
tai
užeikite pas Andriu Miliszauoka
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplankysite
kausku saleje atsibuna puikua
r
needusi kvankso.... varinėti, apsivedė o mama nori miltu kraujo (Severas Blood Purifier) yra
kur busite svetingai priimti ir gausite
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies.
tai gyduole del visokiu ligų paeinan
Mariampole. - Kada prusai j matj szokie8
magiszkas perstatimas. Teipgi
visokiu geriausiu gėrimu. " ioB ka
ežiu isz ne czisto kraujo. Raszykite
apleidinejo
Mariampole,
kaiI
dagines
tikros rugines arielkos, miponia “Nau-Natta” atmins kož
— Už tokia kalba sze tau! žydai užves... pinigu atsine- iw mus o gausite knygute katra apdaus
isz
krokąvo, visokiu vynu, szal
no mislis ir atej te jago paraszi muotis B. Križinauckas, su —pamurde Jonio galva in van sziau.
raszo apie “Ligas kraujo ir jiu gydi
• « to alausir visokiu kitokiu puikiu geriL mu. Cigarai kvepėnti net iszHavanca
syte savo klausimus ant popie- rinkes daugeli vyru, užklupo dens bliuda — tas isz burnos
mas”. Szita gyduole galima pirkti ap
—
Važiuokit,
važiuokit
—
}' Užeikite o busite visame užganėdinti
ros. Yra tai puikus ir užyman ant began ežiu prūseliu ir su | purkszt jai in akis. Vaikai pas szokosi Marike.— Mes su vai tiekose po $1 už buteli, arba tiesog
•; Milžiniszki stiklai. Kas syki už$in$
ISZ MAHANOY CITY, PA.
tis perstatimas o priek tam ro kapojo juosius dalgėmis, gir- pecziu eme juokties.
kais busim namie ir mums rei-1 nog W- F. Severą Co. CedarRapids,
• • sugrįžta adgalios atsilankite,
Iowa.
(to 44).
veis,
atimdami
nuo
ju
ju
gink

kia
dažyviu
kiausziniams...
gra
dysis ir puikus paveikslai.
Užpraszo juso paezedžius.
— Jonis Marike nupijause,
1
UETUVSSZKAS ADVOKATAS
lus
ir
amunicije.
Už
taji
dar
žiu.
Ateikite visi, o inžanga tiktai
Mokes jums procentą ant sudėtu piningu ir duos
nupijause.
Žodis
in
Moteres
ba Križanauckas aplaikys do
— Žaliu! jaudonu! maigu,
rodą kur geriause juos investi.
Baltrus S. Tankaus
10 ir 15c.
Szeimininke stovėjo prie
tokiu,
kaip
peinai!
—
szauke
vana
nuo
rando.
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
Jaigu pirksita namus, ar norite pradėt koki bizni
Giara rodą del Mahanojaus
— Antanas Pasiukeviczius
lango, rodos, temijo snieguo- vaikai už kits kito.
ADVOCATE OF UNITED STATES
tai szita Trust Co. banka visada yra pasirengus jumis
Vilniaus gub. pa-1 |eg krinfanczjaa įgz dang;
skaitytoju.
COURTS.
likos sužeistas North Maha Vilnius.
jaus,
—
Vaikai!
—
szauke
Marike
prigialbsti
savo
kostumerams.
Geriauses ir didžiausias sumai
siliko jau tiktai apie 25 mono bet ji ju nemate. Akys jos ap
noy kasiklosia.
praszykim ir pyrago... praszyDaug moterių paslapcziai kenezia
piningo iszlaimeja provose už pa
Teipgi užsiims būti jumis apiekunais del sieratu
— Redingo kasiklos visos polinei skiepai. Isz skaitliaus temusios, aszaromis pasriuvu- kim balto...
su kantrumu per isztisas dienas nuo
žeidimą kasiklose, fabrikuose, geltarba administratorium ant palikto turto.
iszskyrent Suffolk, St. Nicolas virszininku ir oficialistu mono sios, mintimis tik siekia tolyn
— Pijago, pijago. baito! — skaudėjimo peczuose, ir kitokius ne 5
žinkeluose, laibose ir t.t. IsslaimejIszpyldys juso testamenta teip kaip jus patiksite.
smagumus paeinanezius nuo netvar
ir Boston Run nedirbs lig pa poliniu pasiliko ant tarnystos tolyn! Kame, kokiame nepa- vėl subruzdo vaikai szaukti.
provas kurios kiti advokatai atsako pu
t
Trust Kompanija yra visada atsargesne už ypata T I atmeta,
kų
inkstu,
bet
nežino
kas
jiai
kenkia.
tik
ketvirta
dalis
visu
virszi

Rodą duodu dykai,
nedeliu. Visos kasiklos aplinsvietyje guli tie Karpatų kal — Baltas ar juodas, kiek vie
kaipo
Trustee
arba
Exekutorius.
D
Ądreea vokite:
ninku del prižiūrėjimo skiepu, nai, isz kur vakar gavo atviru nas kasnjs skersai stojasi—de Doan’s Kidney Pigulkos aplaike
Ji
niekad
nenumirszta.
Ji
niekad
nesikrausto.
garbe nuo tukstaneziu moterių. Skai
Gilberto no ir Draper teipgi ne sklodu ir kitokiu dinstu. Mies te nuo savo Juozo: raszo, jog javo szeimininke taisydamos tykite k a viena Mahanojaus motere
BeS/YANKAUF
Kapitulas ir Pavirszis yra tai bondsas ka gvaran- ::
-Pernykszczios
Velykos
nuo
tiszku
virszininku
randasi
la
dirbs o Szenadorio aplinkinė
devinta diena nematęs nekokio sziemetiniu, kaip dangus nuo sako:
cija atsargumo. Ji yra po priežiūra Bankavos komi į
IM NasmuStwt
bai
mažas
skaitlius.
je visai nedirbs lig panedeliu.
sijos kuri peržiūri visas rotundas piningu palaikytu
Mrs. Mary Walters nuo 1128 E.
triobesio, diena, nakti styrojas žemes...
Centre
St.
Mahanoy
City,
Pa.
sako:
Trusto fonde.
New Bostonas ir Morea dirba
Mariampoles apylinke.— Ka ant lauko, o szaltis— neiszken— O nevalgius vis nebusi— “Džeme mane diegliais pecziuose,
Užsimokės jumis stoti depositorum szito banko
pilna laika.
ro audra. Sziomis dienomis at cziamas; tarpkalniuose, apklo pridėjo sesuo.
užeidavo netikieti skausmai kad tu
T
Vyrsz Millijonas
rėjo mane inneszti in stuba. Negalė
— Adomas Demskis, 6 me vykusieji Vilniun suvalkiecziai tais sniegu pasiszylda tik szaku
jau pristatyti vakariene ir negalėjau
Galite paezedžins prisiųsti per paczta.
Svarbi žinia lietuviam.
tu senumo vaikiukas, likos pasakoja, kad Mariampoles lauža užkure, prie to dar nema
Dekavoniu už geradejiste.
pastovėti. Girdėjau daug žmonių ka
------- -------baisei sužeistas per motorcikli apylinke dabar labai nukentė to szilto viralo laszo.... Kaip Manau kad lietuviai gyvenau bant apie Doan’s Kidney pigulkas.
Su musu teisingumu, užsiganedy
DIREKTOREI
Pirkau
baksuka.
Stebėtina
kad
grei
;
ti
Schuylkill
paviete,
Pennsyl
ant B. uliczios ir likos nuga jusi. Ne palygint negalima su ilgai galėsiąs taip trivoti, Die
į. Į na visi žmonies, jeigu plaukai slenman palengvino. Stojausi sveika
vanijos
valstijoi
visi
gerai
žino
D. M. Grabam. Prezidentas.
Leon Eckert, Vice Prezidentas
L ka, pleiskanų yra niežėjimas, puczbentas in A sklando ligonbuti pirmuoju vokiecziu užpuolimu vas vienas težino. Ar bepamalaike. Pirkau szitas pigul
miesteli Frackville, yra tai vie trumpam
D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.
£ kai visoki, pusplike galva arba plika
kur randasi ant mirtino.patalo. kuomet nukentejo tik areziau tysias kuomet savo kūdikius ir nas isz gražiausiu miesteliu szi kas Timm's aptiekoje ir visada jias
garbinu. Nenorecziau kitokiu inkstu
C galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
Ąn'anas Daniszeviczia,
W. F. Rynkieviczia,
Mikas Gavula,
— Utarninko vakara gerai keliu gyvenantieji ir musziu mylimąją savo prisiega, maža toje aplinkinei, dabar yra giara gyduolių naudoti.
W. J. Miles,
Thomas G. Hornsby,
Jos. H. Garrahan
l va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
proga nusipirkti ten lota ir in Preke 50c. pas aptiekorius-Klaus
vėlinant draugai ir drauges pa sūkuryje atsidurusieji. Szi kar viltis jau bėra....
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