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lengvo ir nė nepažiūrėjo in

moters su v i- 
ir 1 ma-

pirmiausia rodos pak-
(amistos

■v

f

1 R
o

BIS

Garso Amerikos Lietuwiu

D R U K A R N 1
KUOl’UIKIAUSIA IR UZ PIGIA PREKE (CZIli

ADRES

riegtam laikau arkliu-, wežimus, 
neinis; anglius parwežiu. nerkraustau 
t. rudeliai, ii/.yraszuu wisus sawo ge 
reiks, tai ateik vic in suliuna kūrėme wisoko salima

mirusio, 
kuriuos samdau ^visokiame reikale žino- 

su keriCzium ar boge persamdau ir t. 
Ulinius idant nepamirsztu jai kam ko 

gauti dėlei gėrimo.

ilEX.\NlM)AH.~rA.. JI. JAXCZUTK

fe}

Dvrhngutusi launio isz wjsos 
tiikstnncziu wienam gabale, po abiems pus<-ms g 
Rock‘‘, tarpe tu lauku randasi miestelis llazcn kur žmones tfali sol

riausia del uždėjimo Lietuwiszku kolioniju. Wisoki jawui dera hi 
iai. priegtam auga bowelna, o waisri sodu puikiausi isz wise Si

dėlių u ra, szilima ligiiasi su Chicagos, 
Wanduo sweikas. Szulvniai fvlio n iszsidraiks-

i< s del pasistatymo so u namu.

AKLA
už kožna akra, o likusia suma iszdapna ant 

• ’ metu ant iszmokoszcziu. Norint tikrai dasižinoti apie wiska jnszikitia in 

INIONLAND (O.MI’ANY 163 Washington str. Chicago III 
Arba in redistiii ..Lietuwa - 951 $3rd.str Chicago. III.,

A.GRYNEWYCZ1AUS
Ten kožnas lieluwis puikiausius drabužius usisteliuotie gali ir nebran- 

gei, Veipgi dėlei drauginiu siuwa wteokius mundurus, -r wiska siuwa isz 
drūtos materijos o ir seniausia yra kriaušius Szenadorije, todėl ir wiska pui 
kui padaro.

Geni wisiems užeiga
isigerti, ’.’sirukiti kimo skaniausiu cigaru ir t. t. Teip rukimas 
mas kožno yra ižgirtinus, kas ten tik atsilanko. Broliai nepamirszkita

885

KUl'CZYNSKU.

ŽMONES SZIRD1NGI, 
MA1, CIGARAI PUIKI’

WISOKIU 
puikiu gėrimu, o ir cigaru su kwe
peneziu durnu. Kur galima kožmim

Jurgio JuraiczSo
W. CENTRE STR.

riausiu ih-rimu

rnu ir ko tik duszele usimnno.

Johnson’
17 W.

Del wirimo iiipsi

wisame mieste.

C

■ > c

mu wisokiu, nes ir cigaru usirokiti 
su kwepeneziu durneliu, o ir pagalbu 
bėdoje, ba jau newiena iszgeibejo 
isz nelaimes p. Ražas.

213 E. Centre str. Shenandoah, Pa.,
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Czionai galima gauti.
szele užsimano: atsigerti kw)| 
niausio alnczio. saldžios, karai 

a ri<-lkeles,b
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STEBUKLINGAS AUCO-

ti ir to rcijl

Iszsirengiau ir asz pas gar
sųjį daktarų nuvažiuoti. K vir

J). 11S

DANTŲ DAKTARAS

po ph*t nuo I iki 3 
ir nuo 7 iki S wakaro

d(w

8

0

< j

idoii

,.»U8 \\ . Centre str. M ..mm 
i.. Galimu pirklio kom pig

tain

1 .it-luwa.

gero galima gauti 
pas sawo wieirzvmi.

Tame sztore wisokhi daikM

ir mažmožiu ipatingni reikalui 
torelėms. Wis gi ten geriau8< 
pirki l ur turi wisokiu daikW 
ir mts Wroczynskn ; ra tviska

539 W Pine str. Mahanoy 0
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žiai in siuvo kambarį, o paežiai 
paliepė kuogreieziausia kawos 
man paduoti. -

pažiūrėti sa\vo arklio, paskui

— Negerai, kad mano žino

— Neveik man to saki t. : 
pats tviskų matau, žinau ir sa
kiau, kad yra vidurinis kaltū
nas, tai jis puolė in ausis ir in

kasdien pasakas nuo stebuk 
lingo am-oriaus, kuris, sako C? *

laikai szitų Karcziamų?—pa
klausimi szei m i n i n k o. o asz raižyti nemoku—tarė 

aueoriiis. ui dusuli, o kairiųjų ausi

nau — neteisybė, kad pas jį Ii 
goniu kasdien kaip bieziu awi

rimui, kad negerai misliuau; 
nes važiuodamas pavijau dau 
gybę žmonių 
važiuotu.

ir pėkszcziu ir

is auco

A raszvsiu,

• Inu'

a neoru

žmonių daugy nė.

iristatitu
.• i... i

m.-į 
jau m-galima bu\vo įvažiuoti, v

•udau in karezeimi. t 
kareziaminėie orin-

paklausiau.

\\ iena

kiemo pasisznekėti su ligo 
niais, pas aucoriu atėjusiais. 
Tuom tarpu atėjo žinia, kad 
polis daktaras jau isz namu i- 
szėjo ir kad neužilgo ateisiąs.

A t važiavo viens
ias, Kursai sakėsi szne- 
su paežiu autorium ir

ziawo m

o tuom t: 
..ateina, a

mama u

rdome

įėjo m manę t ii

a

szeimininko kam-

raszykite.
jai mokate, tai 

pasiėmiau

nosies žiurėjo in at-

tunas, ana meta buvo
V C

prakaitas. ru<’,<'/h’'i
ms buy
įlystoje

VI

siu, pons miegosi kaip akmuo.
— Pav'elyk tamsta man da 

pasakyti, kad pernai vienų 
karta kraujas taip muszė in 
galwu, kad per visų mėnesį 
nemaeziau ir negirdėjau.

kairiųjų ausi sopa, tai nuo kai

Kiau, man nieko nerei-

o po tam

ar nebūtum 
eras pažiurėti, 
{ — iszėmes isz

pirm valandos buvau nusikir 
pęsnuosavo vaznyezios, Jono, 
padaviau aucoviui; o plaukai

kaip priguli, ant savęs, o po 
motinai turi gumbų, kuris jų

ydyti, nes gal numirti mergi.

■i-S-SM



na, o gaila turi būti graži; tei 
sybė, akis tur mėlynas. f

Ne, juodas.
— Žinoma, kad juodas, asz 

taip tik pasakiau, turi būti la
bai linksma, raszikit tik:

Siutžoliu, juodgalviu ir sza 
kuu laukiniu broleliu po sau
ją indėti in puodą su vande
niu, virinti d\vi adynas ir ger 
ti kelis si k per dieną, <» nakti 
midaus su pienu virintu ger
ti, kiek nori. Diena da tegul 
tris sik geria po pusę stiklelio 
žvirblio kraujo.

— Turiu da czion ir szl apy
nio mano senuko; jis jau labai 
senas ir suvisai plikas, pertai 
plauku atveszti negalėjau, o 
pas mus sako, kad ponas dak
taras galite ir ant szlapumo li
gą pažinti.

-— Man tai vis tiek, ar ant 
plauku ar ant szlapumo, paro
dykit — pasakė ąucorius; asz 
padaviau jam bonką su szla- 
pnniu savo sartojo arklio. 
Tons daktaras paėmė, pažiu
rėjo, pakraipė .gal\vą ir tarė.

— Zinai, senatvė, perdaug 
linksmai gyveno jauny stoję, 
užtai ant senatvės turi paku 
t a v,* t,*X^^»no senukas turi vo
tį, s?.ęxziiutą kraują ir reniną- 
tizną strėnose, raszykit. Sra- 
v ikbu, puplaiszkiu, rugiu Žei
mena ir kalaviju po sauja in 
puodą ir viriti pusantros adi- 
nos, o paskui per 15 dienu 
gerti 3 sik ant durnos... Paskui 
ėmė pasakoti, kaip sudaryti 
mostį, kaip leisti krauja nuo 
szirdies, o jau norėjau iszlieti 
jam antakiu atrarm-ntą isz pi
ktumo, tik tuom tarpu stora 
bajorė (szlekczionka), priėjus 
prie a neoriaus, pradėjo praszy 
ii, kad duotu jai rodą, nes ji 
turint skubintis namon.

Aucorius, mislydnmas, kad 
i pati serga, stvėrė ją už ran

kos ir jau buvo besižiojąs pa
sakoti, kas jai yra; ale szlėk- 
czionka i>zt;<ukė ranką ir pik 
lai atsakė:

— Ne asz sergu, tik mano 
brolis beprotis, kuriam ponas 
liepini gerti virįtas siutžoJessu 
jomunėmis ir su uodega juodo 
avino ir dėti ant galvos po 3 
s , k ant dienos g\ vasakius.

— Na ką. ar darė tai, ką- 
asz liepiau

— Ogi kaip, — darėme vi
ską. ką ponas daktaras liepei,

o jis kaip durnavojo, taip d u r 
na'voja: vakar sr.muszė man 
visus puodus ir bliudus, o 
pons sakei, kad in 15 dienu 
Ims sveikas.

— O kas liepė tai gerti? — 
asz jug sakiau, kad tame van
denyje reikia maudytis; del 
Dievo szvento, kas jus per 
žmonės, esate, gerai da kad ne 
numirė! 0 mostį isz beržo žie
vės su smetona ir su medum 
virintą, ar dėjote už austi?

Tamista liepų a i dėti ant 
sprando, ne už ausu.

—~ Meluoji tamista ir gana! 
asz (o negalėjau sakyti, nes 
nuo durnavojimo visados lie
piu dėti už ausu; negerai klau 
sote, o paskui viskas negerai! 
Žinoma, jai nedarote taip, kaip 
liepiu, tai viskas eina per uie 
ką. Artai jau vieną asz nuo 
to iszgydžiau ! Ana metą tris 
beproezius iszgydžiau ir da 
man dėkavojo; tik kožnas da
rė, ką liepiau: negėrė to, kame 
asz liepiauAnaudytis.

— Kokia gi sziandien rodą 
man tamista duosi ?

— Tokią pat kaip ir tada, 
tik m-gerti, o maudytis tame 
reikia. ..

4 V

— Knip-gi maudytis, kad 
tamista liepini tik goreziuje 
vandens iszvirinti ? Argi ga
limas daigias, ka i mano brolis 
kuris visa galva uz manę aug 
sztesnis, galėtu goreziuje van 
dens iszsimaudyti ?

— Mat, sznekate, sznekate. 
pliauszkiate viską bereikalo: 
asz liepiau iszvirinti goreziuje 
vandens ir inpilti in baliją su 
vandeniu.

— Tai jau pons turimi už- 
mirszo, jug ponas sakei, kąd 
reikia gerti po stiklelį tris syk 
ant dienos.

— Asz liepiau gerti kaszta- 
wolą ir batvinį acte inirkintą; 
jums rodos, kad asz užmir 
szau, asz atmenu ką pirm 20 
metu sakiau.

Stora bajorė, negalėdama 
pergmczvti begediszkai nudilo 
janezio aucoriaus ir keikdama 
si, kad pons aucorius aną syki 
nė žodžio nė apie kasztawola, 
nė batvini, nė actu nesakė, 
praszė da sykį pasakyti, kame 
jos brolis turi maudytis, o ką 
gerti. Pons aucorius da syki 
užtikrino, kad ligonis in 15 
dienu tikrai pasveiks, obajo-

re padavė jam keletą auksinu 
ir nuvažiavo namon su vii- 
ežia.

Po jai tuojaus priėjo moti
na ir labai nusižemindama pa
davė plauku savo kūdikio, 
praszydama gelbėti. Pons da
ktaras, paėmęs plaukus, pasa
kė.

— Pats kaltas, perdaug pa- 
velyjosav su moterimis, tan
kiai mėgdavo iszgerti, užtai 
pagedo kraujas, užstojo kepe
nis, o daktaru liekarsttvos 
daugiausia pikto padarė; nie
kai su juom, labai niekai, bet 
asz ji ižgydysiu, raszykit tik... 
Jis norėjo lieknrstvas sakyti, 
bet motina labai nedrąsiai at
siliepė :

— Pens daktare, jug mano 
kūdikis dar nėr nė 5 metu, 
taip daryti jis jokiu budu ne
galėjo. Aucorius nėkiek nenu 
siminė, da supykęs pasakė.

— O kam padaviai man 
plaukus ne tupiu galu! Sztai 
tai Į) — tai visai k ita, viską 
žinau — ir isznaujo ėmė skai
tyti apie priepuola, votį ir tt... 
ant galo pasakė, kaip reikia 
gydyti, paėmė rublį ir pažadė
jo, kad m 15 dienu kūdikis 
bus sv ei kas*).

Toks matomas n ūdas auco
riaus nė kiek nesuL-fikė ligo
niu: vis viens per kitą veržė
si kuogreieziausiai iszgirsti a- 
pie savo ligą, o pons daktaras 
už piningus žodžiu nesigkiiįėjo: 
pasakojo apie kasžin kokį 
gumbą, priepuola. sugedusi 
kraują, apie susikulimą jauny 
stoję; o tai stebuklingiausią 
isz rod ė ligoniams, kad’ dakta
ras tikrai inspėja siidkulimą 
isz mažens, nes kiek v ienas at
mena, kad mažas būdamas ne
karta susikūlė. Pons daktaras. %.
pamatęs stovintį netoli jo vie 
ną, da beveik kareiviszkai 
apsitaisiusį szlėktelę, dirstelė
jo in jo parisztą ranką ir szyp 
sėdamasis pasakė:

— A ! g\ dė, gydė ir neisz- 
gydė, nes nežinojo i.-z ko liga; 
ar buvai tamista vaiske (ka
ri u menėje )

— Buvau! — atsakė szlėk- 
tele.

— Na, o ką, ar nenupuoliai 
tamista nuo arklio ant tiesiojo 
szono?

,x.) Paskiausi patyriau, kad ku-Jy- 
kis tuoj ant rytojaus numirė.

----------- -

— "Ičbike darnįį, ką Jiep-, 
u: pons turi maudytis kas- 
ien po 3 syk karsztam wan-

kad ji motina pastotu. Ką ta
mista pasakysi: nuo kitu ligų 
dos hekarstvos nieko n epam a-

mus gydyti! Gal kas paša m irė gu.rs,u s i s " bu r t i n i i ik a 
laitis, mus kampe kito

būdamas nupuolė nuo arklio 
ir dagi ant tiesiojo szono.

— Matai tamista, tai nuo

ir galvoje ūžia. ... Ir liepė 
maudytis visokiose žolėse o 
taipgi gerti ožio taukus su pie 
nu, tik ožį liepė iszrinkti būti 
nai jauną.

— 19 dienu perėjus tamis
ta Imsi sveikas kaip aržu oi s.

im
mon iszwaziawo, o asz likau 
da klausyti, kaip tas melagis

visokias bjaurybes, su katino 
ar avino uodegomis virintas, 
kaip nuo tu bjaurybių žada 
szlubiems. kad turės tiesias ko

ii go

ki; artu žinai kas taw yra 
z jug gerai žinąu, kad t

viduriu ir tt.
O vienam, kurisdrįso

goniai, kuriuos jis žadėjo k 
gydyti, numirė-, a neorius fltsi

m s ju mieste szimet num? 
da 30 jaunu ir 6 seni.

norėjo jau namon eiti, N 
tuom tarp priėj 
vienas, jau v i 
apsitaisę • ras, b 

ėmė j»n

— Ar nebūtum tamsta nu r
loiiingas duot i man rodą nu 
pertu kimo, kuris manę bdj 
vargina.

— Nedidelis daiktas, reik 
tik pažiūrėti isz ko tai atsiil 
do — ir, paėmęs sutukiisiąj 
rauką pažiurėjo ir atsakė.

— Tai ne juokai, ta

smerli

isz ryto ir vakare, gerti, :ką

Paimti saują mėtų, saują 
- rago, 3 saujas 

žfė w i u ‘ ir v i rh d i w iską
• - t’ . ’i . 4* _ kaortose vandenio per 2 ,a<Ly- 
s; o paskui atszaldžius gerti 
khdįa is per 2-1 d i ei i ą, o a u t 
wo- dėti bieziu‘dluona, irV f
tis fl)an d -kavnsi.

ino dantimi 
ys rankom

ėmė d re

ant gaio susi

kSz mislinau. kad jam kas

Kas tamistai

szelmis. ko 
matė: gražu

svietas
l butU

>ė metu pekloje degtu! 
~~ N (‘galiu suprasti, kuom 
taip priesz tamista nusidė-

įo. ir nežinau.

tu. -

> i 11 < 11.

del DievO meilė

kūnu trenktu su
tūkstanti-

O kas gal žinoti, 
burtininkas, tai

Me tamistėle

i ’ .>
sidarytu: t rumpai 
sakysiu: pernai mano

kati ne- 
tamistai

nuvažia-

.puikiai inaczyjo, ries lygiai in
9 mėnesius po tam-dvynukus

buklą, duodamas iszrinktiems 
sawo mokėjimą ligas gydyti 
'nesimokinus.

Akamons vieno mano pažin- 
stamo, kuprys ir dideli’s szeb 
mis, prikalbino isz aplinkiniu 
vieną aucoriu, kuris lygtolaik

teisybės galėtu aprinkti tamsu 
aucoriu apreikszti savo stėbu-

įiacziąs lįekarstv asy nuo kuriu 
mano tikra sesuo dvynueziūs

kad tamistos sesuo nuo lieknr

tu rėja u !

1 )ėkui už

nepermaims mano

neilindo

Motiejau, važiuok!

o : nisz-

in kareziamą, jau 
aucoriaus, jis jau

ir. gindamas

dieną nuo ligoniu, l’amaczius

apgavi kas. tuojaus užėjo man 
ant m isl ies va i g; n gas gy wen i 
mas daugelio mokintu dakta 
ru, kurie \\ isą savo jaunyste

timis nemiegodami tyrinėjo Ii 
gas, mokinosi ir lavinosi tame 
dideliame moksle medecinos 

), wai-iuj(‘ ilgo. 
>o keliu eilių mo-sun I

pancz
savo gyvasties, mibijodami

ar pagelbėti keįiczian- 
ž nu u i ė ms, a | >1 (ėrsda n i a s 
iirie žmones numylėjo, 
| >.a si sz v;e n hT ke 11 ežia n

] . . į 1 ! -

tiem<
. o** L tuos,"
km re
tiems žmonėms
gan nuo lnron

uz krėsti 
veninio sunku 

u ligonius? Ar 
iszminlingus ir 

mokintus žmones apleisti.o pa 
kelti ir apdovanoti kvailius ir 
niszmanėjius? Ne! tai nedali-

tamsus žmonės, ką nesupranta

imu, Kad dovana Dvasios 
Szwentos — mus iszmintis — 
butu mums nereikalinga, ar

ar patyrimai per tukstan-

ii mokytu vyiu,

imgas įmones, kurie eina pas 
uieorius ir burtininkus, o Irau 
<iasi nuo mokintu daktaru, ku 
■ie nupintai per praktiką dar 
langiaus patiria, isztikro, tu-

v erti parodyti j u į

\\ iens mano pažinstamas, 
girdėdamas mane pasakoiant

vo mokslą tas garsusis aiico-

pie kiti toki an oriu —

pga v-1 Kai ovbiszueKvjt/ peiuą 
dalitis pusiau, o aucorius nuo .

bužiip ir ėmė g\

kyv iet'es ( joimirkus^ir at iai-

nuo aucoriaus, kuris iszgydė jį

st elm klingą aucoriii ,i’r žmonės, 
kaip bitės, pradėjo pas ji wa-

ir j<> sekretorius tur susirinkę 
m< n klausia po LUf.blH) auksinu,

O dabar papasakosiu tau

buvo.metu irgi labai gars 
Mano jaunėsi]isis I 
vemlamas Kaune, 
drugiu, o kadangi niekad no- 
isz])ihlė, kaip priguli pakiniu 
daktaro, pertai liga vis atsi
naujindavo, ant galo taip įsi
vyravo, kad daktarai ėmė a-

M ai kinas, iu išlydą mas 
jis, tik daktarai kak

tarus ir nuvažiavo pas garsu 
jį am.oriu A ugustą. Kada at
važiavo, Augustas buvo ba- 
žnyczioje, o jis isz nuobodumu

po tyloms ir pamatė, kaip vie-

mis žolėm i kratiniv

pievinius maisziukus. 
tik jį pamatė, tuojaus,

praszė jo tokiu liekarstvu,

veno, - viską iki mažiausiam 
atminė; kuom serga! nuo ko 
serga, ar ilgai serga ir paraszė 

isokiu liekarstvu, o kadangi 
mano sesuo jau 5 metai buvo

di Imti dar. niszmintin- 
aiktas, kaip eiti klaus- 
i pas kokį.burtininką 

arba aucoriu. kurie be jokio

Ar 
gesnis

dėjimo žmogaus kūno,

aucoriaus, 
kuris tada nuvažiavo in mie
stelį, man gerai pažinstamas: 
tai jis prikalbino aucoriu da-

■j
iszėjo į kaimą, kur

uolė J akly viens 
kuris pasakojo

\vo.

*) Daugelis goru daktaru jug 
užsikreczia ir numirszta. Ked«

ir

d ė jį nuo labai baisios ligos. 
Wiena mergina beklausidaina
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Darbininkai mes esame, kru
vinu darbu ranku turim užsi 
dirbti saw kąsnį duonos. Dar
bininkas sawo rankom sukro
vė kapitalistams nesuskaito
mus turtus. Kapitalistu rauko 
se yra szendien dirbtuvės ir 
visokios kasyklos, o darbiniu 
kui už jo sunku darbą duoda 
mažą užmokestį, kad tankiai 
darbi nik ui asti sunku iszmai- 
tyti savę, savo paežių ir ma
žus vaikelius, nežiūrint ant to 
ir tą paežių užmokestį už dar
bą pradeda mažyti įvairiose 
dirbtuvėse. Kas gi pasilieki i 
mumis varguoliams veikti 
priesz tuos galingus valdonus 
žemiszku turtui — Wienitelis 
del mus yra būdas tvertis in 
organizacijas ir užlaikyti tar
pu savęs vienybę, tapti kaipo 
wienu kunu, idant nuskriau 
dymą musu broliu jaustume ir 
mes patis.

-Ne gana to, kaip yra žino- 
ma, jog szitiose metuose dyde- 
le yra stoka darbo darbinį 
kams Amerike. Kentė, da ir 
szendien kekezia bada daugu- 
mas darbinįfcu negaudami jo
kio uždarbio, nės kaip stowė 
taip ir stovi daugelis dirbtu 
win. Gal sulauksime geresnėsO 
ateitos, kada pradės judėti vi 
sukios dirbtuvės. Turėdami 
sziokį tokį uždarbį mes priva
lom neužmirszti, idant užeze- 
dyti sunkiai uždirbta skatyką 
ant tolinus, idant atėjus laikui 
bedarbės turėtume saw ant už 
laikinio giwasties.O

Z1N103 WIETINEg.
— :o: —

Diena 24 Spaliu ant gelež- 
kelio Lehigh Valley tapo už- 
muszti per truki dumainieriai 
anglikai, Thomas Monaghan O' o
ir Thomas Burke, kuriedu ėjo 
namon isz darbo; dirbo angle 
kasiklese vadinamose Raven 
Run.

Ėjo jedu geležkeliu namon, 
iszgirdę ateinanti truki su an- 
gleis pasitraukė, in ta tarpa 
jedvieni nematant atėjo kitas 
trūkis ir užvažiavo ant je- 
dvieju. Monaghan tapo suple 
szi tas in szmotus, szmotus jo 
kūno rado per tris szimtus pė
du. Burke taipgi buvo sun
kei sužeistas, galva buvo per 
skelta ir krutinę sutrinta; Bur 
ke taipgi už keliu valųndu nu 
mirė.

Diena 23 Spaliu anglekasy- 
klese vadinamose Paule Ka
ziui Pupeczkiui, lietuviui, an
glis nulaužė ranką. Rodos, jog 
sužeistasis prigulė in pagelbi- 
nę draugystę.

Diena 29 Spaliu atsidarė 
lietuviszka parapijinė moksli 
nįcze. Wisi lietuviai privalo 
leisti sawo vaikus in lietuvisz 
ka mokykla. Užsiims mokini- v
mu vaiku neseniai pribuvęs 
dudorus ( wargam istra) p. J. 
Žemaitis.

Musu spaustuvėje galima 
gauti pirkti Istoriją Kataliku 
Bažnyczios, kuri kasztuoja 
viena dol.

MOKINKIT WAIKUS L1E- 
TUWISZKAI.

Balius! Balius!
Bus puikus lietuwiszkas ba

lius diena 9 Lapkriczio aut P. 
Navicko sales W. Centre str. 
Mahanoy City, Pa., ant naudos 
szv. Kazimierio jaunikaieziu 
draugystes. Prasidės 6 valan
da vakare ir trauksis 
per naktį. Grajis puiki muzi* 
ke, dėlto užpraszome lietuvius 
ir lietuvaites pribūti ant ba
liaus, o kas pribus, tai nesigai 
lės.
TIK TETAS 25 C.

gu in 453 dol. Taiposgi ta pa- 
czia diena apvogė vieną krau
tuvę, iszueszdami dziegoriu, 
tiedu už kelis szimtus dolie 
riu.

ANT KONGRESS-MANO!

Darbiuikai žmonės turi ne- v
užmirszti, kad James B. Rielly 
buwo visados jo prietelius; 
per jostoronę perėjo daug Li
liu del labo darbinįku žmonių.

Mes esame persitikrinę, 
kad p. Reilly yra vertas to u- 
rėdo del musu geresnės para
mos. Jis yra pupulariszkas su 
visais žmonėmis ir visados 
gatavas patarnauti tiems, ku
rie szaukesi prie jo. Wisi, ku
rie jį žino, gali patvirtinti, 
jog James B. Reilly yra geras 
žmogus ir užtarėjas darbinįku.

Mes visados privalom rū
pintis balsuoti už demokratus, 
žinokime, kad mes isz republi- 
konu pusės nieko gero negau
sime.

Darbinįkai ne užmirszkite 
balsuoti ant Congress-mano 
už James B. Reilly.

GUODOTINI TAUTIE- 
CZIAI!

Wisi, kurie gaunate musu 
laikrasztį, jeigu norite jį skai
tyti ant tolinus, meldžeme pri
siųsti užmokestį, arba nors at- 
siszaukti per laiszką. Prie- 
szingai, mes busim priversti 
sulaikyti musu laikrasztį nuo 
kito numerio tiems visiems, 
kurie neduos apie savę.žinios.

UŽSIMOKĖJO UZ„GAKSA A. L.“

M. Wnkrina - Shenandoah - l.oo 
J. Skritulskas. — — ],oo
J. Macziulis. — — l.oo
J. Ražas. . — — 2.oo
W. Draugelis. — — Loo
S. Maroinkowioaius. — l.oo
M. Waliukewiozius. — Loo
J. Sowukaitis. — — 0.50
J, Milukas. — — l.oo
W. Chmieliauckas. — 2.oo
J. Naruaza. —»* —. l.oo

bėjimo ir wel pradėjo tekėti.J. Kasperckis. —
P. Paskiawiczius.
P. Balsis. —
J. M ilia nekas. —
S. J u ra i t is. —
K. Radziawioxius. —
JL Olstinakas. - Cleveland - 
P. Sxalaszawiozius Minarsrilh 
W. Znkauokns. Northampton 
P. Zaleskiawiczius. —
J. Waioziulis. — — 
A: Krasovski. New Brihia,
K. Jurkewiozius Park I’laci
Ku. J. Zeb rys. Waterbuij, 
M. Cziwinskas. Lost Creek, 
J. Waicziunas. — — 
M. Zwingila . —• —
J. Lazauckas. - Shaft, - 
J. Milius, — —
P. Krasowski. —
P. Bieliauckas. Mt. Cannel,

Suarditas namas su dinamitu.

ISZ AMERIKOS.
—:o:—

Dydele dirbtuve wagon 
dege.

Wabash, I ml., 25 Si 
Wabash buwo atlankyti 
ne didžiause, kokia tai 
ezionai atsityko, dydelei 
tuwes ir aplinkiniai na® 

' po ugnies sunaikyti. B 
zija guzo maszinoje hunt 
žasezia ugnies, aplinkinė 
mai ir dirbtuve in kelis? 
mitas buvo liepsnose. Ai 
n i lokomotyvai tapo su® 
ti ir apie keli vagonai.S 
szum szinitas žmonių n? 
darbo ir puse isz ju pat 
sawo darbinius i n raukius

Pagriebtas neszti peras
Huntingdon, Pa., 2o' 

lio. Dydelis arelis, kuri? 
uosi per kelias dienas ap 
nūs, mitupe ant kiemo' 
m as Richardson ir inegis 
szti jo vaika. Arelis inlė 
vo nagus in vaiko dr^ 
ir kilo po valiai augsztii 
gi drapanos pliszo ir$ 
nupuolė ant žemes, nuo 
szczio 10 pėdu, iszliki 
nuo sužeidymo. Waikui 
nubaidė arelį szalin, I 
jis wel sugryžo. pagriebt 
nį, nulėkė ant kalnu is 
lizdą.

Wilkes Barre, 28 Spalio. 
Dydelisnamas, kuriame givia- 
no ungarai, naktije treczia 
valanda isz ryto tapo suardy
tas su dinamitu, trys asabos 
tapo užmusztos, keturios sun
kiai sužeistos ir apie szeszios 
lengvai.

Nepvietelei padėdami dina
mitu, isz priežasties skubinimo 
ne pritaisė gerai. Jie padėjo 
apie 24 szmotus dinamito po 
namu, kiekvienas buwo apie 
doviniu coliu ilgio ir puse 
svaro sunkume. Laike explio- 
zijos užsidegė tiktai szeszi 
szmotai dinamito.

Apie keli namiszkiai, kurie 
gulėjo aut wirszaus, buwo isz- 
mesti in penkiolika pėdu aug- 
sztin ir sunkiai susižeidė pul
dami ant medžiu.

Riksmas sužeistųjų buwo 
dydelis. Keli isz ju buwo me
džiuose. Kiti gulėjo ant žemės 
po griuvėsiais namo. Praszvi- 
tus buwo paszaukta daktarai, 
kurie apžiurėjo sužeistųjų žai- 
sdas (ronas) ir nusiuntė in li- 
gonbutį. Gaspadorius namo, 
kaip pasakoja, jog neturėjus 
ant svieto jokiu neprieteliu. 
Rokuoja, jog buvo norėta su
griauti namą ir visus iszžudy 
ti, tdant atimti pinįgus.

Apvogė pacztą.

Hollidaysburg, 26 
Cziouui wiena nakti wa$ 
woge paczta; su dinamit 
pleszė duris pazeto, p 
trilika tukstaneziu nu 
registravotu gromatu ir

Sudegė szesziolika žmonių.

Seattle, Wash. 29 Spalio. 
Anksti isz ryto užsidegė namas 
vadinamas West Street House, 
szesziolika asabu sudegė in 
smert. Keturioliką kunu jau 
atrado degėsiuos.

Baltimore, Spalio 29. Henry
Leonard, nigeris už užpuolimą 
ant jaunos moteriszkės, tapo 
suimtas ir nusiustas in kalinį. 
Žinia apie aresztawojima iszsi- 
skirst€ po miestą, tuojaus susi 
rinko krūva svieto ir pradė
jo veržtis in kalinį, paimti ni- 
gėrį. Buwo paszaukta deszim- 
ts paliemonu, kurie nuvijo 
inpikusius žmones nuo kalinio.

Netikėta smertis.
Wilkes Barre, Pa., 25 Spalio. 
Kokis tai George Miscervvich 
(ar ne bus tik lietuvis) 35 
metu senumo tapo užmusztas 
anglyk ašy klese „Harry E. cul 
Bėry“.

Uždare mokyklas.

Wiliam port, Pa., 25 Spalio. 
W isos Jmo ks 1 i n i cz i os Wiliam- 
porte buwo uždarytos, isz prie 
žasties atsiradimo užkreczia- 
mos ligos (diphtheria) tarpu 
mokitiniu. Daugumas vaiku O
apsirgo. Apie keli buvo atsi
tikimai smerties.

Pradeda gerinus dirbti angle- 
k ašy klės.

WilkesJBarre, Pa., 26 Spa
lio. Dele ware Hudson Coal 
Company iszdawe prisakyma, 
idant wisos anglekasyklės tos 
kompanijos pradėtu dirbti pil 
na laika. Tos kompanijos yra 
apie septinios anglekasykles 
toje aplinkinėje.

Lehigh Wilkes Barre Coal 
Company anglekasyklos dir
bo pilnų laikų per kelias die
nas, bet nėra žinios kaip ilgai 
taip dirbs, wi*-ni sako, kad tos 
kompanijos anglekasyklės 
dirbs po asztuones adynas ant 
dienos ir szeszias dienas ant 
nedėlios. Toje aplinkinėje y- 
ra apie vienuolika anglekasy- 
kliu tos kompanijos.

Gaisrai.

Corinth, Miss. 29 Spalio. 
Dydeli giriu gaisrai ponav oja 
aplynkinei Uorinth, tirszti du
rnai yra apsupę miestų. Dau
gelis vatos ant lauku tapo su- 
naikyta per ugnį. Szimtai far
mer! u k ariau j (wajawojasi) 
su Ugne.

Taiposgi gaisrai giriu atsi
lanko aplinkinei Trimble 
Tenn, kur bledies tukstanezius 
d oi i erių padarė.

Žemės drebėjimas Californi- 
- j<>j-

San Diego, Cal. 29 Spalio.
Drebėjimas žemės, kuris 

prasidėjo kelioms dienoms 
pirmiau in pabaiga nedėlios 
pasidydino. Szaltinis vande
nio kuris priesz nekurį laiką 
buwo užakęs, nuo žemės dre

Stoka darbo bjnvo priežasezia 
nusižudimo.

Pittsburg, Pa., 25 Spalio. 
Kokis tai Ca-per Schauff misi 
szov e pats sawę. Jis buwo per 
sergėjus (insurence) sawo gy
venimą keliose kompanijose. 
Neturėjo jis dJlrbo, pasisakęs 
savo draugui, kad jis nori gel 
beti savo familiją, neduoda
mas jems užmokestį už sawo 
gyvenimą.

Isz Austrijos danesza, jog 
neseniai atsitiko expliozija ga- 
zo kasyklose, laike exp. tapo už 
muszta 40 žmonių, taiposgi 30 
tapo snukiai sužeista.

Athenuose, Grecijoj, dirb
tu vėją parako užsidegė para
kas. Szeszi darbinįkai tapo su- 
plėsziti.

Užsidegė parakas ant laivo.

Ateina žinios, jog vienas 
Szwecijos laivas, pripildįtas 
paraku įdaukė in Peterhead, 
atsitiko widurij expliozija pa
rako, sako, jog už dv’ieju mi
liutu po expliozijai nieko ne 
buvo matyti kaip tik szipuliai 
laivo.

Isz Grosu o ant Kaukazo at
eina žinios apie dydelę ugnį. 
Dydelis szaltinis gazo(naftos) 
isz nežinomos priežąsties užsi
degė. I gnis perejo ant dauge
lio artimu namu. 17 darbinįku 
krito auka liepsnos.

ŽEMES DREBĖJIMAS ARGEN
TINOJ.

Žemės drebėjimas atsitiko 
republikoj Argentine. Dauge
lis bažnieziu, teatru ir taip na 
m u tapo suardyta. Dwide- 
szi m ta asųbu jau yra žinona, 
jog pražuvo. Giwentojai yra 
baimėje, idant drebėjimas ir 
wel nepasiantritu. W aidžia 
duoda pagelba tiems, kurie pa- 
trotijo savo namus.

Rimas. 25 S. buwo atadarytx 
sessija, perszw. Tėwa ant ku
rios buwo kalbama apie su- 
wienojima Rytinės Bažnyczio* 
su Wakarine Bažnyczia. Tar
pu daugelio augsztu dwasiszku 
asabu buwo Syrijos du kata 
likiszki patrijarkai.

Popiežius laikė kalbą apie 
sugrąžinimą Rytinės bažny- 
ežios in Kataliku Susiwieny- 
jimą, ir klausė rodos susirin
kusiu. Sessija trauksis per kė
lės dienas.

ŽEMES DREBĖJIMAS JAPONI
JOJ.

Tokio, 24 Spalio. Žemės 
drebėjimas apsireiszke Pro
vincijoj Akita. Drebėjimas 
buwo tiap smarkus, kad suvi
sai suardė miestą Sakata. 
Daugelis asabu nustojo giwa- 
sties ir bledis ant turto buwo 
labai dydelė.

ISZ MASK0L1J0S.

A pskritij Donobažnitkiemij 
Truk, laike diewmaldystu* 
„cerkvėje“ tajio apversta 
liampų, imta rėkti, jog ugnis., 
pasidarė dydelis su miszim as. 
Žmonės pradėjo per smert 
grūstis per duris, dwi moteri
szkės ir du vaikai tapo su
mindžioti in smert ir dwide- 
szimts septinios asabos sunkiai 
sužeistos.

CARO LIGA.

Atėjusios žinios isz Liwadi- 
jos nurodo , jog caras suvis 
artimas smeties. Wienok suti
nimas kūno nesidaugina ir no
ras prie valgio pasidydino. 
Caro spėkos kasdien mažinasi, 
betgi jis laukia smerties su 
kantribe. Carienė norint ir la
bai kenezia nesveikatą, vie
nok ne atsitraukė nuo lovos 
savo wiro.

Paskutinius žinios atėjusios 
nurodo, jog caro liga persimai
nė, ne taip jauezia skaudėjimų, 
bet gi pradeda labiau kosėti 
ir spjauditi kraujais.

Caro inpėdinio weseilija su 
kunįgaikszcziute Alicija tuo- 
jąus ketina atsiprowineti.

Ne persenei Petro p yl i j tapo 
atidengtas suraszas anarchistu, 
isz tos priežasties buwo aresz- 
tawota daugelis jaunu asabu.

... ■ ■ ■ t-—7
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ant geiežkeho. Koziov - \Vo- 
lonež. susitiko. Dwideszimts 
du wagonai fapb Sumuszti 
deszimts žinomu tapo užimi-

’•uo. o minor*, miuiiv vuiiflĮR 
taj)o aresztawoti apie k«-li kai
li lieczfai už-- uždiiuszima žino 

‘gans. ’kurį jiekmikawo (aficra*

mloste

miniguezo, apskusto, už ėmi- 
jma (lalybumo paskuiiniuosi 
maisztuose tame mieste. Pro

1 loininiguez
t

Keturi užbaigė gvwasti irdau- • • •
gobs apalpo, tuos wisu.s sume
tė in kruwa, \\ ieną ant kito, 
net du uždusino. Publika labai 
sumi'Z’B hz priežasties tu at
sitikimu.

anar-

g paskutinėm laike4

biiwo arė*szta\vota 3500 anar-

didinasi agitacija anarchisti. 
szka. Karalius Humbert pas- 
kutiniose dienose palengwino 
kaliniam (newalnikam ) ant 
v. ienų metu k.-dėi nio. Nelei

to. kiu ic pa\\ og«> brangu siun
tinį neriamo 120,000 franku.

25

mu tapo sugriauta, laiKe žemės 
drebėjimo. Iki sziulci žinoma, 
jog 2G0 asabu j aj’otijo giwa

buwo sužeista.

"kabe KJNV SU JAPONAIS?

Ateina žinios isz rytu, jog 
ki.iai biiwo sumuszti ties Ya- 
kuslurn. Kįnu buwo užmu.szta 
in 7(H); sužeista 252. Tolinus

JdWK- W'--

PIIILADELPTITA.PA.'
•)") Ssiv

l'ąsa nuo4J5

t — Kas žin ar patąisis f 
mano ponią, jau 3 metai kt SMULKMENOS.

o:—

jus užlaikyti nuo dienas pirmo
gerinus tai wėl bloginus. *

— O kuom serga tatfo pt 
nia? ~.neyra nenorėdaniįįj

Kinai laiko daugiau aneziu, 
ne kai}) kokia kita szalis. Ant

•ir gywenu, kad prie manęs LIETU WIS SZIAUCZH'S

Geras teisdaris.

A- LASTAUCKO
gaut netik isigert geros arielkeles ir 
aluezio bet ir patinkamai pasikalbęt

M. MWNKEWYCZIUS
Kas norit usiszteliuot nauju geru 

czeweriku ar czebatu arba pataisit,

upės ir kieturiolika sziaurvnej, 
ir t ui i asztuoiiesdoszimts kara
binu.

N. 54. Jau dwilika metu mi
gai nutarėme t L kad kas len- O • - * 7

k as

klausė teisdarys Riejusiu pas jį
315 E. Centre str. Shenandoah, Pa.

wyeziu, o kada jo darba pamntisit 
tai kito niekad nelankisit.

lousua \,ra laoai pawomgas. 
C0(> pawandeiiiuiu minu tapo 
intaisvfa. Dydclis laiwas ne-

wis tai ne lenkas, padarėme 
skyrių ir ta skyrių Mirime mi

paskui perszalfr po kudykii 
i r, k ai p Rak 6. pu* m aa įėjp jai

na e m ė 80 p.č t i, jt> d a b ąr taip M

§ Roterdame neturtingi 
žmonės, kurie neturi piuįgu 
užmokėti už szliuba, gauna jį 
Seredoi priesz piet už dyka.

jam kaipo atliginimą už bledį 
duoti aO centu, o žasi mali sau

seniai t ipo rniisii antra eile burti lietu wiais

pietinėse dalyse korėos. Jau Į kalbą 
dydelis skaitlius w lėtiniu g v- 
wenfoju atsiwert risiu buvo

*zita. i ere Jozeau. J rančų- 
zijos missionerius, buwo su
imtas per jenero Yeb ant kelio

wo stumdomi ir minzami nuo 
kareiwin prie akiu jenej-olu 
Yen.

kariunionė in 1 G<H> pere-

nepruitcliu. Kinu karumėnė 
su>i(|ėjo isz G(H) raiteliu ir Hm 
p( kszcziu tik tai su dwiem ka-
rabinai
sti būgįi. Japonai paunė kinu 
<liii;\vielu. Kinu buwo užimi-

Japonu kaiiimniiė masziruo-

is mus nekui ie
nel.ibai gražiai 
lai k rasz -žiu ne -

i.

n išai mažai pareina, ba nėra

tu kam. bet užsimokėti nėra 
kam. Yėkurio pa.-i v.agia nuo 
pa -zt », arba ku»- nuo kito nu-

Negražu wirai taip daryti 
ar gi negalite kiekwienas lai

Jaigu sliekui nugnibsim noriu.

J. MOCKAICZIO

M a h a n o v C i i v.

E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.

:u sawo town prigimtą 
nes mus tvaikai czion 

užgimę nežinos jokios Liūtu-

\ i*ką jmpMsakūjo,isz bąžuįah 
iszėjo Augustąsir, Įiarėjęeni 
non. ėmė szaukti ligoiiii 
Man bcklausaid, girdi.žium 
priėjo ponia tos merginoj i' 
koks, girdi, buwo mano iills 
Gebėjimas, kada isz būrį

ataugs wel.

U Kini Kas. nsz noriu v

dolerį, o penvažiuotos 
ne reikalauju

Wleiia 
žąsies

cen. ir tuos pinigus ataduoti

\\ yne.
Vieny

skini pasakojo, ir jau girdi 
pabaigtinai nustojau juoiiiili

i■ >i.,

»o ai

buwo

5 o cent u

niūri, o man atnesz- 
o turėsit abudu leisy- •r
iiaii bus gerai, ims už

ne
ne

straipsni nuo rėd\>t<

;a\vo Susiu ienyjimu padaryti. 
»e!gi turi su sawo kruwinai

lenku, kurie jau ikwaliai nim

ir szimtu metu, 
os niHistweriau.

jai už Lietuwą, kai}) tai orga
nas Busiwienyjimo. kuris ko-

tam sė mui gano siimaiszima 
*awo proto, tai labai d\dėl<-

nysf ės.

Broliai iietuwiai wisos A- 
menkos ir iiiihii T< w\ nės Lie 
tuwos turime Luti kibai atkir

darė su liet tuviais: taip oro,-.- 
nas Susiwicnyjimo nori pada
ryti szendien su mumis gy\v< - 
naneziais ir k\vėpuojancziai> 
Hitosybe; nori mums junga ant 
mus sprando uždėti. Szelauk 
su sawo organu ir su sawo se 
brais lenkai*, mes lietuwiai tu 
rime sa\yo locmą spėką, uždėti 
emigraciios namus mumis ue-

7Z iladelphieli.s.

SKAIT1KIT „GAUSA“,

su žolėm! \\ o
korius, wažmo-

niai daryti. Toki \\ i>i lie ste- 
biiklingiejie aueoriai.

i:: 2 milijonai

gU
i»a asz tau padarysiu taip 
k a i p w a k a r w i c n a m padariau?

bu wo
jį kokia nelaime.pasitraukė in 
szali ir paklausė, ..ka tu Imtum

ant Kongress -mano. .

ocn n ivi 
pri 
Brmnni

padarę?

Kaip \v 
r o wiena‘

oiiiiKH j i nacinis lr pr.ji ,ny. 
stos, ir ruj»inantis padaugini" 
mu darbu ir geru užmok* <cziu

vėl imžemis. — Gr.-o 
A m e r i k a ir \\ aidžia i u įn

yra 
v

gu<....

a p n*

( Oilnt

ales pai v< x;iw gaim pa« 
darykime balsuodami už szilo-

ne uzmirszkite. rujun'diies 
kiokvieiias del sawo Hkros 
gcrowcs ir balsuokite už ( hn-

mano.

JEIGU NORI BŪTI B,\GO-

BIZNI „GARSE“
’ • ' '• ' L o. ‘ .

Ant uliezins W. l?in»* name Ger
mano ten gali gaut ?zaho alaus ir 
wisokiu gėrimu. \ ra tai geriausia 
užeija del lietu win.

ZINIA DELIA! LIETI WIU

naujus namus, taisinti wisokius kar- 
pendariszkus darbus irta galiu atli
kti, ka angliszkt žmoru-s padaro. Te

redami noki nors karpendariszka 
darba atsihinkitu pas mania.

.TOT'"-A S

Lszkirpk szita apgarsinimu ir pri— 
siusk mums su pilnu tawo adresu o 
mes įsisiusime tau per expresa szita 
Tikra Efgino laikrodėli uz 
(lika ;int pamatinio. Apžiūrėk jy

SHENANDOAH. PA.

E. Centro str.
V >n galima ga 

geriausiu wa’gomu laworu ir kitoni-

ah,

agentas rcz:u irsiunezia pinin- 
rjus in m,įsas szalis.

tr. Shenandoah.

ginu pareina kaip wisi kiti laikrodė
liai, kokius tik kur tau teko matitie, 
tada užmokėk c:,pr0Sii\va:n agentu

nereikalauji mokėt nei cento. Yra tai

kuolais luksztais, kiti parduoda po 
S3,"> C warantawotas ant 20 meat.

.Jei -u nori gražu leneiu<feli. tai

centu, o gausi puiku lcnciui;f Ii. arba 
prisiusk isz kart S9. 75 an! laikrodė
lio. o gausi lencugeh dykai.

ATLAS WATCH CO.,
MAS’ XIU TEJll’l.E.CIlIC.AOJ.II.I-

paeziii ir wi- i
Senu vi k i To

B mm m. jei liktu aprinktas, jis 
rupisis pr< testawoti inwezi- 
mui užrubvžiniu daigiu wiert 
d<d gerowės mus

AVienas klaus

Ale kas ten do }>?r kruwa
žmonių ir riksmai t >ki dideli.
t 'ii priesz lą dideli įjoti 
ten kokis nor rinkimas ?

L Gal

A movi kibtis. O — i.e Jt—
tai wicna isz Europos kimi-
gd k s z c z i u t ė ; 11 w a ž i a w o 
įsistojo tam liotelij.

ir ap-

kurie ją sutiko, pradėjo rėkti 
iii ją: ..T>nbn diena motin asi-

no waikai. at-akė jiems mote

žiema, tai 
užsilaiko.“

x k wcrn u.

niaus.

, 1X.IVI į.*'1 

galima luitu
■—• Andrius Barkūnas.
— Asz czion.

— Ar girdi Ickau. ar nega-
« ; O

— Nu da geriau, asz ant to
■ i

i a r 
i iai-

aut. sawo apginimo?
— Dar neturiu nieko, o kaip 

su Andrium susiniusziau ir nie 
ko neturėjau kaip tik lazdą.

ros mėsos kiaulienos ar galwijienos 
o ir deszreliu ar kitokiu mesiszku 
daiktu, pas JOHN BRODLEY ga
lima ir lictuwiszkai susikalbėti, ba

JONO M RLTJ./1ŽI0
TeĄesgi gers kriauezius ir teisin

gas ntas, laiwakorcziu ir siunti
mo piningu. 122 S. Main str.

Shenandoah, Ta.,

te. Karalius

buna pryimtas padoriai.

322 S.įpiain^str. Shenandoah. Pa^

ITT*

Priek tam randasi BILIARDAS, 
kur isz noboduuio aluezio ar arielke 
les isitraukus, galima ir boles parai- 
cziot kad ir szlektisz.kai. Szale prie 
galiūno yra sale dėlei mitingu ir ki
tu suweigu.

Jono wasario
Puiki yra užeiga, nes galima gaut 

netik isigerl gero sznapseko ar alaus 
bet ir patinkamai pasikalbėt; czion 
mums lietuwiams darbininkams ns

T, Fauliukono
'Puri wisokiu puiku gėrimu kaij o 

tire ; C -’.ka, ataka?, uždus, xvinas. a-
Sinwa naujus ir taiso senus ap- 

siautuwus. darbinius ir s'/weiitadie- 
rc uiiis. Darba at dėka greitai, gerai 
ir p:gei. Gixvona ant W. Centro str. 
Shenandoah, Ta., po aj aeze drukar- 
nes.


