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Episkopoliszkas biskupas C.
C. Graftonas pradėjo rūpintis
apie permainima juju tikėji
mo nog "protestoniszko-episkopoliszkas” ant vardo “amerikoniszko-katalikiszko ’ o tai
del to, kad iszpažinimas episkopaliszkos yra daugiau arti
mesnis prie Rimo katalikiszko
ne kaip prie protestonizmo.

Metas XXIV

Malia noy City, Pa. Utarninkas 20 Birželio (June) 1911

ISZ AMERIKOS.

Kuiiingiissu auksineis
pirsztais.
Chicago.— Popiežius pri

Siiinusze paežiu kad jin siuntė savo pavelinima del kuapdovanojo (Ivinukais. ningo Kuczynskio, kad gali

BIOS užkožna pirszta.
Scranton, Pa.— Tomis die
nomis sūdąs pripažino Ignacui
Rabszokui 216 doleriu už du
pirsztus, kuriuos jam nutraukė
ant Powderly brekerio laike
darbo —po 108 dolerius už kož
na pirszta. Ne kurie žmonis
parduotu savo pirsztus už
dau^ pigesne preke.

ISZ VISUJSZALIU. Akivos Žinios isz Lietuvos.
Popiežius o protestonizmas.

Paroda.

Sziauliuose bus Ukiszkoji
Paroda rugsėjo menesio 3, 4 ir
Javu stovis Žemaitijoje ir 5 d. sziu 1911 m. Paroda ren
Suvalkų gubernijoje. gia Szauliu skyrius Kauno
Aplamai imant, yra geras. Ukiszkosios Draugijos.
Rugiai jau paaugę, kviecziai Vilniaus universitetas.
ir dobilai puikus. Vasarojus
Vilniaus miesto savyvaldos
jau pusiau pasėtas. Paskiltinie apszvietos komisija vėl eme ru
ji lietus pranaszauja derlingus pintis augsztosios mokyklos
metus.
Vilniuje insteigimu. Dabar tos
Isz Siaulu-gi pavieto plau komisijos sanariai pasidalino
kia skundas, kad del lietaus darba ir prisižadėjo parengti
stekas viskas uždžiuvo, daržo vyriausybei tam tikra raszta
ves nei dygte nedygsta.
su iszrodymu, kad sziaur-vakaru kraszte universitetas lo
Paroda.
Kaunas. Lietuviu Dailės pa tinai reikalingas ir kad tas
roda isz paveikslu 3, 4 ir 5 pa universitetas bus naudingiau
rodu, buvusiu Vilniuje, kartu sias, jei bus Vilniuje.
su posmertine a. a. Czurlianio Darbus vargingos motinos
paroda, bus intaisyta Kaune
Berlinas.— Miestelije Heck
visam menesiu ir prasidės Ge lingen atsitiko sekantis atsiti
gužes 21 d. (Birželio 3). Ta- kimas. Pati darbininko Brau
pat diena “Daina” surengs no, prispirta prie bado mėtėsi
in upe su trejetą vaiku. Vargantra karta spektakli “Ūkano
sze likos iszgialbeta nes vaikai
se” miesto teatre. Tasai veika nuskendo.
las buvo “Dainos” vaidintas
balandžio 30 d. ir labai gerai PRASARGA DEL VISU.
buvo atliktas.
ĮPrisiunsta del ‘Saules”.)

Rimas.— Kardinolas Merry
del Vai iszszventino ant subdiakonu szeszis angliszkus dva
siszkus kurie priėmė katalikisz
ka tikėjimą ir pasiliks kunin
Kuuingužis William F. Basgaiš. Po ceremonijei naujei isz
tick isz Chicagos padekavojo
Perkūnas užmusze kiinin- szventinti likos priymti per
už dinsta kad jiam parapije
guži.
popiežių kuris kalbėjo in juos,
nedave pakėlimo algos ant
ATSAKYMAI.
GĮuthrie, Okla. — Rev. II.II. jog turi taja vilti, kad Angliję
$1,200 aut meto. Priek tarn
Baldvin, kada iszguldinejo pa susipras kada norints ir pe— J. B. isz Eureika, Utah.
apreiszke komitetui, buk už
mokslą
laike dydelio szturmo, rejs ant katalikiszko tikėjimo.
— Pajeszkojima indesime vie
tai padekavoja už dinsta, nes
kalbėdamas susirinkusiems pana karta dykai.
Užk i lipi mus razbnin i nkn
nespasabu yra iszmaityt parapjjonams idant palautu grieant čigonu.
A. I. Shenandoah.— Jagu
czia ir vaikus prigulinczei pa
Norėjo pati savenukrižia- szini. Tuom kart pasidarė žai
Rendziuskoje
girrioje, Gagal jiojo luomą.— Viskas ant broluk nori iszmokt piningus
vot.
bas! su perkūnais, trenke iu
licijoi,
11
razbaininku
užklu
dirbti,
tai
nusiduokie
in
Phiszio svieto pabrango, net ir
Burling, Vt. Laike papaiki- bažįytelia. Kada susirinkusie
po
ant
abazo
čigonu,
kurie
le
ladelphios menyezia kur lieje
Dieviszka tarnysta.
mo, Della Dutell, norėjo save je afcikvotejo nog baimes, pa
nais
radosi
jau
nedelia
laiko.
U.S piningus mes apie kitoki
nukrižiavoti. Silpna josios regėjo kuninga gulinti prie alRazbaininkai apgulė visus či
Angliję ketina praleist su- būda dirbimo piningu ne žino
sveikata iszrode jai, idant už tori: ,us negyva.
gonus, apsiginklavę in brau
virszum miliona doleriu aut me.— Be to geriausia galima Varle inszoko in gerkle. savo nusidėjimus turi paneszt
Indo 820,000 mure.
ningus, parejkalavo nog jiu
apkarunavojimo savo kara- dirbti piningus jago pasirupin
Wilmington, Del.— Blancz križiavas mukas. Pasirūpino
P irtsmouth, Ohio.— Darbi- piningu. Cygonai melde raz
si
giara
dalba
tai
ir
piningu
lauš Jurgio, kuris prasidėjo
McCurdy kada pasilenke prie plaktuką ir kėlės dydeles vinis ninlpi kurie sugriovinejo mebaininku idant paymtu viską
panedeli ir trauksis per kėlės bus.
szulinio atsigiart vandenio, in ir pradėjo save prikalinet prie sinyeze
: mirusio Filipo Multe- kad tik dovanotu jiems gyvas
nedelias, tai yra labai mažas
S.B. Philadelphia.— “Gio- szoko jai in gerkle varle. Pa grindų. Pirmiause prikalė abi rio, rado mure bleszine skrinu
skaitlus, kiek ketina iszduoti vine Santo, vecchio diavolo” szauktas daktaras davė jiai ant kojas ir viena ranka; toliaus te, 1 uriuoje radosi 20 tukstan- tį. Razbaininkai apvogė čigo
pribuvia sveczei isz aplinkiniu yra italioniszkas priežodis ku vėmimo, per ka varle vela tu lauke mirties. Kaimynai vie ežiu doleriu aukse. Motina nus ant 1.300 rubliu vertes
Kokis gyvenimas tokia
vieszpatyscziu, Indijos, Suvie- ris reiszke “jaunas szventas, rėjo laukan traukti isz pilvo. nok atėjo iu stuba in laika ir Multerio liepe sena narna su auksiniu dalyku ir kelioleka
Vyrai! da, rasi, jus ne visi
mirtis.
nitu Steitu ir visu krasztu svie senas velnias. ’’Žodis “vainos’’ Kada Mc Curdiene pasveiko ižgialbejo papaikusia motere. griaut o ant jio vietos nauja rubliu piningais dingo.
žinote, kad jau spindulei “tauKeleckam
paviete,
ant
trito. Daugelis isz tuju svecziu yra iszpaniszkas iszsitarimas, indejo varle in stikline bonka Davė savo kuna idant isz- pastatyt ir tokiu bildu atrado
Juodvarnis isz Kapo.
tiszkos”— a dovanokite,— no
bus labai turtingi, kurie ižda- kuri naudoja teip-gi ir ameri užpylė spiritu ir laiko jiaja
Ne
toli Krokavo randasi kai lekto viorsto nog Kelcu, gy
paslėpta skarba.
gelbet vaikus.
rėjau tarti: latriszkos szviesos
veno
kokis
tai
gaspadoris
Govines piningus ant koteliu, pa konai o reiszke “ejkime.”
mas Kapai kur randasi senoaut atminties.
Eau Claire, Wis.— Laike
ir laisves veržte veržėsi per
Jilnkis
žuvininko.
cius.
Gyveno
jisai
ne
toli
plan
silinksminimu, pirkimu viso
viszkas klosztoris kuningu
A. K. Nangatuck.— Daine Nuszove paežiu kad jiam operacijos ligonbuteje Sald
pliszius ir langus in kožna stu
S
m
Francisco,
Cal.
—
Žuvi

to
o
da
areziau
karezemos,
kiu daigtu ir tt. iszleisdami
Cysteresu, kuriame zokoninkai
nepagamino pietus.
le ne tinka, nes sumaiszyta
žiausios Szirdies, G. II. Van- niu] as Charles W. Morganas,
ba. Mat “tautiszka”— ir vėl
teip
muso
Gocius,
kada
da
bu

miliouus. Vėliaus turime ki
Philadelphia.—■
Franas gilder, pavėlino nupjauti savo gyvenantis czionais, rado pak- augino juodvarni mokanti kal vo vaikiszczium ejdavo priesz norėjau sakyti.- latriszka szvienog pradžios lig galui —žirnei
tokius turczius kurie iszdavi- su kopūstais. V eluk daneszki G nelies, gyvenantis po No.
bėti. Zokoninkai isz to turėjo
kūno in 30 coliu, kuris buvo raszlije mariu szmota ambros
sa ir laisve, kurstanti žmones
nes piningus aut pralinksmidaug
pasilinksminimo, kuris karezema ir nutraukinejo nog
tamista svarbesnius atsitiki 1221 S. Clarion uliezios szove sunaudotas ant uždengimo ap sverį-uti 68 svarus, už kuri appriesz dvasiszkus ir svietiszkas
vežimu
kas
tik
in
rankas
pa

nimu savo svecziu, toliaus pa
juos per dienas užeminejo.
in savo paezia pažeisdamas ja degusiu jojo vaiku. Vaikai li laikQ $20,800.
mus isz jnso miestelio.
valdžias, kurios prižiūri žmo
puolė.
Ir
kaip
senas
priežodis
tįs žmonis, visokio luomo ne
Nes juodvarniui nubodo ti
ja mirtinai o po tam szove pats kos apdeginti per nupuolusi
nes, kad dorai elgtųsi,— tai
skelbei
“
nog
dirželio
lig
žir

Emigrantai
atgabeno
kosigailės iszduoti kelioleka do
kus murai klosztoriaus ir lan
in save pažeisdamas pakauszi. elektrikini drata kada ėjo per
gi,
o “tautiszka” laisve ir szvie
gelio
”
pastojo
visoi
aplinkinei
lera.
leriu aut visokiu pasilinksmi
kei nulėkdavo in ilgas kelio
Priežastis szovimo buvo taji, uliezia. Dabar greitai paveiks
sa mokina, kad, girdi, žmonis
garsingu
del
visu
o
ir
baismu,
Trumpi
Telegramai.
nimu. Žemiau paduodam trum
New York.— Berlinyszkas nes nes visados sugriždavo po
turi būti visiszkai liuosi, kam,
buk Guerione lakstydavo lan ią.
pa rokunda kiek laike karū
laivas North German Loyd at keliu dienu kaip kada nulėk ba žmonim visame kenkdavo. girdi, tie prisakimai Dievo ir
kei
pas
savo
kaimynus
o
kada
§
Mt.
Carmel,
Pa.
—
Kokis
Vadino
jin
vadu
vagiu.
Gere
Susekta
ant
vagystes.
nacijos 1 us iszduota:
plaukęs isz Genuos, Neapolaus davo ir in Krokava, o atsitūp
bažnyczios, girdi, ju nereikia,
vyras atejdavo ant piet isz dar
Tamaqua, Pa.— Mare Sad- ir Gibralto turėjo terp pasažie davo ant stogu pradėdavo kiek tik galėjo, ne ejdavo in tai yra, jeigu panorėjai,—
Randas iszduos apie $1,250,- tai perloris pernakvojas pas bo, pietus ne buvo pagaminti.
000; 1000 turtingu svecziu ka Jurgi Geczima, vietoje padėka Guerias likos aresztavotu ir lekiene isz Tuscarora likos su riu Russo Braggio, 41 metu se szaukti: “Sveika Marya! Svei spaviedi ne in bažnyczia, pri vogk, paleistuvauk, prigauk,
iszduos po $50.000— 50,000,- vot už svetingumą, paėmė isz nusiustas iii ligonbuti kur isz- segta ant vagystes kada aplei- n ūmo kuris mirė ant laivo ant ka Marya! isz ko žmonis turė sipildė saika jiojo niekadejis- meluok, uždegk; pareis kas
tau in kelia, pasiprieszys— už000. 4000 svecziu ka iszduos kuparelio $125.00, iszkeliavo sitare daktarams, buk veluk dinejo viena isz czionaitiniu koleros. Jojo kuna inmete in jo dydeli džiaugsma. Nes juod cziu priesz szventes diena 29 muszk ir t. t., žmogus, mat,
jeszkoti
kur
kitur
gilukio.
kromu. Kada lipo ant karuko mares, drapanas sudegino o lai varnis turi viena kalte savije Kovo. Nuvažiavo niekadejus turis būti visai laisvas,— tai,
po $10.000— 40,000,000. 2000
numirt ne kaip gyventi _su to
in maluna, o kad kėlės ėjo po girdi, nieks negalis drausti ir
palicijantas su pagialba kitu va iszkurino. Ant tojo laivo nog užgimimo.
svecziu ka iszduos po $2,500
§ Parižius, Francuzije.— kia paezia.
karezema, sustojo prie jios ir bausti nog “tautiszku darbu,”
nutraukė
motere
nog
karukoir
— 50,000,000. 10,000 turtingu Tris lekiotoje! kurie eme daly
radosi 826 pasažieriai, kurios
Mėgsta vogti visokius blizSudegė ant sinert.
nugabeno in cypė. Bet ergelio paliko ant Iloffmano salos po ganezius daliklis kurios nesza prisigėrė kaip gyvulis. Pribu kokiu tiktai kas užmano.
augliku kurie iszduos po $5,- bas lenktinesia isz Parižiaus in
Nanticoke, Pa.— Trijų me turėjo nemažai su motere, nes prižiūra daktaru, pakol neper
vęs in maluna, vos spėjo inTai toks, vyruezei, mokslas
000 — 50,000000, 50 000 ka Londoną užsimusze ant smert.
in|savo lizdą ir ten paslėpė. Ir
tu
Autose
Borovskiute
bovinmest
maiszus
nog
vežimo,
at

“
tautiecziu.
” Tokiai gadynei
toji
spyrėsi,
ir
kando
palicije
iszduos po $250— 12,500,000; Isz viso tose lenktinesia eme
sitikrins kad terp kitu pasa- tasai juodvarnis atlėkdamas in
1.000.000 ka iszduos po $12 dalybas in lekiotoji! su ma- damasi zapalkoms uždege savo per visa miestą o iszrode kaip žieriu nesiranda ženklu kole Krokava, dirstelėjo tankei in sigulė ant žemes ir užmigo. virstant, nes, mes vyrai, pri
szlebukes ir trumpam laike su n esu tvėrimas.
Pravažuojent židas, locninin- valome teip-pat nesnausti ir ge
05.— 12.500,000.
szinoms.
ros.
langus, o paregėdamas kur
degė aut smert. Tėvas geisda
kas malūno, paregėjo, jog guli rai pratrine akis apsižiūrėti su
Policije rado josios name ko
Isz viso žmonis iszduos ant
koki žiedą, špilka auskaras ar
Nepatiko kuningelui
mas ugui užgesint pats baisei ne vežimą pavogtu daigtu isz
jisai negyvas. Indejo lavona savo stoviu. Lig sziolei galėjo
karūnacijos $216,000,000.
“
pa
jei.
”
ba kitokius blizguczius pa
apsidegino rankas ir dabar ran visokiu kromu.
in vežimą, nuveže pas szalti- da neviens sau ramiai gyventi
Faitapijoiiiis.
Dushore, Pa.— Pastorelis griebdavo ir nulėkdavo in Ka sziu, nes szaltiszius nusiuntė
dasi ligonbuteje.
ir lobti,— o dabar “tautieŽeme nurijo mergaite. Rev. M. M. Kershner turi ne pinius Niekas jin ne suėmė ant
Ira tai brangiauses naminis
Liūdna labai, kad ne kurie
vela adgal pas žida, kur ant cziai” savo rasztpalaikiuosia
Suvalgė
54
kiausziuius
iii
Scranton,
Pa.
—
Kone
du
tėvai pratina savo vaikelus daigtas, usz tai reike žinot
supratimą su savo parapija už karszto darbo ir" niekas nedasi
186 sekundas.
szimtai vyru dirba be palovos tai, buk viena isz parapijonku prato kad tai jisai yra vagim. vežimo gulėjo kėlės dienas del gazdina mus, vyrai, kad jie ne
prie kasikiu darbu. Kodėl ne kaip su juom apsieit. Norėda
parodinio žmonių paveizda daleise daugiau niekam sau ra
San Francisco, Cal.— Nick ant iszkasimo septiniu metu dagirdo, kad padovanotus “pa
atiduoda savo suneliis mokytis mas pirkt fartapijona, reike
Pradėjo nužiurineti nekaltas girtuoklystes ir kokis galas yra
miai gyventi: del to, vyruezei,
kokio amato: staloraut, malo- imt brangesni negu pigesni ir Voltz’as, mėsininkas nurijo 54 mergaites Onos Rosetti kuria jus” kuriuos pati iszkepe del tarnaites isz ko kylo daug ne girtuoklio.
metas mums su atyda apsižiū
ra.ut arba in geležines liejines? reike paimt žmogų kuris pa- žalius kiauszinius in laika 186 žeme prarijo laike siautimo su jio, pastorelis užkasė dovana in supratimu per taji piktadari.
rėti ir druezei apsisaugoti nog
Sudege
Pasvalys.
sekundų,
arba
viena
kiauszikitoms mergaitėms ne toli na darželi. Matyt kad “pajei” bu Iu daugeli metu po tam, ka
Juk czionais labai lengva beli žinsta fartapijonus. PastatiNaktį isz gegužes 13 in 14 “tautiecziu”. Kiekviena del
kokio amato iszraokt. Nes ka! mas fartapijono stuboje, yra ni in laika trijų sekundų, da- mu. Skyle turi asztuones rie vo gardus kad net turėjo juo da jau konia užmirszo kad
to privalo aprupyt savo namus
Tėvelis džiaugėsi, jog keturo- tai labai svarbum daigtu: ne rodydamas dviems daktarams, dąs aplinkui o gyli net in pa- sius užkąst.
klosztoriaus muruosia buvo d. Pasvalyje sudege 39 kiemai. kuo drueziausomis, gerai užra
Nuostoliu
daug.
kad
galima
tiek
nuryt
in
trum
czes kasiklas.
likos metu sūnelis uždirba ran reikė statit prie sienos no lau
kada kokis juodvarnis, atrado
kinamoms, durimis ir druezei
Yvairus žmones.
da, nes ar ilgai tasai sūnelis ko, ba kenktu drėgnumas, ne pa laika, ka daktarai ne galė Nori parduot savo kudyki
bokszte jojo lizdą, kuriame ra
uždaromais langais; namie
Girtuoklyste.
atydavines tau teveli savo už szale duriu ka ineitinet isz lau jo intiket pakol Voltzas jiems
Tūli žmones nepakelia, ma dosi daugeli pavogtu daigtu.
už 8200.
Szniurai (Panevėžio pav.). kiekvienas privalo turėti tam
tikrus inrankius: revolveri ir
darbi ? Ne ilgai, ba kaip su ko, ne prie lango, ba traukis nedarodino. Už tai aplaike
Deadwood, S. D.— Zofije tydami savo artymo vargo, Kuningai tuojaus dasiprato ke Czia tulas žydelis užlaiko
durtuvia apsiginimui
kaks kokios 18 metu, tai ant orokenke, ne prie pecziaus, ba szimtą doleriu o daktarai tu Granoff, apleista su dviems kiti-gi tuojau stengiasi to no tai buvo darbas ir pradėjo smukle. Vyrai susirenka ir, gera
nog “tautiecziu,” nes kartais
rėjo
teip-gi
užmokėt
ir
už
jeszkoti
locninku
nes,
bet
jau
freitkariu iszvažiuos o senat sziluma kenke, ne prie puodu
besilinksmindami, maukia deg vidurnaktije “szviesa ir lais
kudykeis per savo vyra, ap kiems gelbėti. Jie visados su
vės dasilaukus sulauksi lazdos kuruose kvietkai auga. Farta kiauszinius. Po tokiam valgiui garsino, buk isz priežasties pranta, kas reikia nelaimin nesirado. Tada zokoninkai nu tine. Ypacz dažnai lankosi ve” szivstels per pakauszi ko
sidave in suda, kuris pripažino
ir krepszi. Ponai biznierei pri pijona reike atidarinet tiktai Voltzas iszgere du szuapsus ir bado ir vargo nori.savo kudy guose atsitikimuose daryti, to tiesas užlaikimo visu brangeny samdininkai Jpraleizdami kru kiam “guodotinui tautiecziui”
pradėjo
savo
darba.
ir rasi panorės socializmą arba
valo parodyt paveizda ir vieto tada, kada grainasi, po grajui
vinai uždirbtus skatikus.
ki parduoti Geidže jieje tiktai dėl jie visu ir mylimi. Tokiems biu.
anarkizma in tavo namus in
je sunelui pavelint szvaistytis reike tuojaus uždarit, ba jagu Puikus padėjimas name 200 doleriu už jin. Lig sziam žmonėms mes patartu mem vi
Galėdami su czista savžinia
*
*
*
vest!,— tai yra viską, ka turi
del neliiliu.
prie baro, tegul ejna mokytis ne uždaritas, tada gaunasi in
suose umuose susirgimuose, daryti su paliktu turtu po
laikui pirkiku neatsirado.
Taurage (Raseinių apskr.)- užsimanis “tautietis” atsiymti,
prekystes ir amato. Szendien vidų dulkes ir paskui kandės
Trenton, N. J.— Tomis die
Naujas būdas vagimo. szirdies supykimuose, viduriu juodvarinui, zokoninkai parda. Taurages ir Pftgramanczio ap- ba mat viskas, ka-nors tu turi,
kokia nauda turi ne kurie biz pradeda atsirast. Laikas no nomis atsibuvo slieetva apie ne
Statesville, N. C. Jankelis skaudėjimuose, paeinaneziuose ve visas brangenybes o už ap- linkes labai garsios girtuok tai, girdi, turi būti isz vien su
nieriai isz savo šuneliu? Ne jo laiko reike prigulinczei iszva- dora apsiejima virszininku pr Gordickis, židas, turėjo nepa nuo gazu, galvos sukimuose ir laikytus piningus padirbo pui
liais. Kad greieziau pasigėrus “tautiecziais,”— nors, žinoma,
ku altorių. Ant sienos szale
kios: ne kurie yra idijotai, gir lit, su pagialba dumpleliu ir glaudoje del nebiliu. Likos
prasta atsitikima ana diena su alpavimuose vartoti Trinerio altoriaus yra iszmalavotas ir gyvuliu vyrtus czia žmones ka “tautiecziai” turi, tai su ta
tuoklei ir po svietą trankosi. minkeztos szluoteles, strunas- isztirineta buk virszininkai to vageis. Ejdamas uliezia, pare Amerikan Elixir of Bitter
juodvarnis ant atminties, kad pradėjo gerti anodija, kuri la vimi nesidalys, ba jieje tuojaus
ogi ir kleviszus nutrint su szmo sios institucijos, gyveno su gėjo žmogų su elektrikinia Wine. Tasai vaistas tuojau tai juodvarnis yra fundato bai eina sziame kraszte. Ano savo turtus iszleisti spės: pratelu skuros. Iszeinant isz na merginoms o jaunikei atejda maszinele, kuris davinėjo vai sustiprina. Jis suszildo kuna,
dijos pardavinėjimu dažniau leistuvams, prakvortuos, pra
Tulas gyventojas Oklalio- mo arba ir teip, geriaus yra už
rium tojo altoriaus.
gers ir t. t., tai per tai jie su
vo pas dažiuretojas konia kas kams traukti už rankenų. Ži suskubina kraujo vaikszcziosiai užsiima vertei ves moteris:
moje, turintys 92 metus apsi- rakit su raktu. Jagu stuba
nakt, apleisdami priglaudos das akyvas, priejas prie ma- jimus ir viduriu traukymus, Kūnas kūdikio spavied- jos paezios geria ir kitiems kitais nei ne turės kuomi da
lintis, bet vis tykos, kad tik
pacziavo su motere turinti 24 szvarinasi, tai gerai yra už
nyczoi.
narna net treczia valanda isz
sudrutina pilvą ir praszalina
parduoda. Bet ne visoms tai tu “socialistu” būtumei ir
metus, ir kalba buk ilgam sa dengt su storu vilnoniu dekiu, ryto. Guzute eme dalybas to szinukes patraukė už rankenų,
Gaero, Austria.— Czionaiti- joms ta biauri pirklyba iszei- su jeis, ka-tiktai susiezedysi
visus kitus blogumus pagim
vo amžiui yra dėkingu už tai, o jagu ilgai nesigraina, tai de se piiemimuosia, teip, jog visi nes nepažinstamas paleido dau
neje
bažnyczioje likos surastas na ant sveikatos. Sztai balan pasidalintumei,— o kaip nesidytus
viduriu
nemalimu.
Jis
giau elektriko, jog net židas
kad valgė daugeli žirniu. Nau
dasi in viduri kelis szmotelus turėjo szirdingus laikus ant iszkele rankas augsztin. Tame reikia vartoti taipjau atsiti kulias negyvo naujei užgimu džio pabaigoje viena isz tokiu dalysi, tai žada jau patis per
jos gadynes “žinunai” privalo
prievarta pleszti,— del to, vy
kamparo suviniota in popiera kaszto rando.
adbego kitas (jiojo draugas) kimuose nerviszkumo, umu vi sio kudykio spaviedniezioje. pardavėju apsipylė anodija ir
daryti dasekimus ar nepasiseks
o tai no kandžiu. Aut fartapi Daugeli randasi tokiu insti pagriebė už brangaus auksi duriu skaudėjimu, nusiszaldy- Visi pajeszkojima! motinos už per neatsarguma nuo pirkėjo rai, nesnauskyte,—1 akis pra
jiems iszrasti isz žirniu kokio
jono ne reike kraut nereikalin tucijų kuriose atsibuvineja vėl nio ziegorelio ir pradėjo bėgt. mo, galvos ir nugaros skaudė smaugto kudykio buvo bevai- degtuko užsidegė. Akimirks trine apsipažinkyte susavo sto
tai “eliksiro” ilgo gyvenimo.
viu, kad reikale, besivaržiant
gu daigtu ipatingai sunkiu.'
neva, nes apie tai mažai rūpi Kada atsitolino gana toli, ta jimo, viduriu užkietėjimo, ane singi ir net tik ana nedelia žan nyje anodijos liepsna uždege in jusu namus per duris ii- lan
Ant to galėtu padaryti miliopardavėjos
rubus
ir
apdege
jai
Kas keturi menesei reike im nasi žmonis, bet lig sziolei uz- sai sulaikė elektriką ir leidosi mijos ir tam panaszu susirgi darams pasisegė suymti nelaba
gus “szvietojams,”— galėtu
nus, nes žmonis paprastai mi
tie gera stroitoju. Teip apsiei bonas nesza vandeni pakol ne teip-gi bėgt. Židas pridarė mu. Visose aptiekose. Jos. Tri- motina. Buvo tai vietine da- krutinę ir pilvas. Apdegusi mėte jin atsiginti. Isztikro, be
ll daugiausia visokius “humnant su fartapijonu laikis ant nutrūksta ausis, tada pakyla “givalt!” nes vagiu jau ne bu ner, 1333—1339 So. Ashland raktorka isz mokslaines, ku suspausta skausmais, iszsigydy jokio juoko!
bugus.
ti nėra vilties.
ria aresztavojo.
avė., Chicago, Ill.
/Senas Amerikonas
daug metu ir baisa ne trotis. dydelis aj vai!
vo matyt.
Wilkes-Barre, Pa.— Supikes už tai kad jojo paeziule jin
apdovanojo dvinukais, Ilenrykas Berseckas, sumusze savo
paezia nemilaszirdingai ir už
tai likos paszauktas priesz vai
tą Donohue.
Berseckiene tvirtino, buk
jiosios vyras apsiejtinejo su
jaja žveriszkai nog laiko užgymimo dvinuku o negalėda
ma iszkenst toliaus jojo brntaliszkumo turėjo jin apskunst.
Vaitas Donohue pasakė Berseckiui, jog gailesi labai kad
jin negali nubaust ruseziau
kaip tik $10 ir užmokėjimu
proves kasztus.

laikyti miszes, kuriuos priesz
tai negalėjo laikyt isz priežas
ties netekimo tiesios rankos,
nes nelaimingam atsitikime su
automobilum josios neteko.
Tomis dienomis kuningas
Kuczynskas davė padirbti ran
ka ant kurios rasis du pirsztai padirbti isz grino aukso,
kurie neatbūtinai yra reikalin
gi del atprovinimo misziu lai
ke pakėlimo kieliko ir ostijos.

Konfer< nciju darymas, su
teikė su savo revoliucijoms
Centr. Komitetui vidutiniszkns nesmagumu^, reikaluose
konstitucijos; rezoliucijos isz
konferencijų konstitucijų “Te
vyneje m tilpę, kelios tilpo
“Keleivij.”
Klausinėjimui visokio men
ciaus |'rezidentas gavo da dau
giams ir liepe su klausimais
link konstitucijos kreiptis prie
Bradcznlio.
Tas kreipimąsi prie Brad
czulio, vėl iszsirode nepapras
tu daiktu, kilo nepaprasti tarp
sąnariu murmėjimai: prie kou
ferencijii vėl kurstymai ypatin
gai Connectiku o Valstijoj;
tuom laik Centr. komitetas
pradėjo konferentistus siisj*-nduot, na tai isz irode naujiena.
Centro valdyba in dalyku
stovi labiatisei in žmonių bilda
neinžiurejo, vietoj konstitucija
isz palengvo ai-zkint, tai sanar us isz palengvo iszjuoke;
centr. prezidentas tapo inbaugintas teip, kad jeigu kas ka
žeptelejo [įamin.avojaiit jo pra
vaide tai tuojaus priskaitė prie
asabiszku nesutikimu, užpul
dinėjimu absurdiszkn klejojimu, na ir te tau! ... .o tuomi
tarpu tos asabiszkos kaip sako
svojoues sustabdyti buvo nega
Įima, tarp sanai iii rūstybe lieji
snojo, iszbjaurota ne vienam
mieste nuo sąnariu žmones tie,
kurie dare už Susivienyjima
agitacijas: jiems keikdami iszmetinejo kad sąnarius norima
iszvaikyt, likusi turtą pasida
lysią.
Sąnariai nors tarp saves kal
tais burdamiesi, svarbiausia
kalte mete Centrui ypatingai
Įirezidentui, kursai nepaklus
nius nieku daugians kaiji sva
jotojais, apsurdiszkais ligo
niais vadydamas jiamate, kad
daugume apsirikta, betatszokti jau negalima.
Apsurdii-zki svajotojai mate
kad:

Piktadaryste Nepasislėps

SEIMAI IR PO SEIMU.

— Na, tai tu nori ?
— Szitai, kad mane snpažintumete su jaja.
— Asz jaja pažinsiu gana
gerai, kaip pati save, giveuo
pas mane skiepe apie pusią
meto.
Na tai ka?—paklnuse An
tanas žiūrėdamas su baime
meisterienai in akis.
— Gera mergina, ne galu
ka sakytie atsake,— diena ir
nakti dirbo, kad tiktai liguota
motina užlaikit ir ne žodžio ne
murmėjo, pasikelinejo anksti
prie darbo o guli po gaidžiu.
— Na tai ir gerai,— kalbė
jo Antanas nusidžiaugiąs; szi
tai praszau, idant paszaukia
pas save, pasakitumete, jog ja
ja mislinu paimtie sau už pacze ir paimkite jaja pas save
ir aptaisykite kaip reike, asz
duosu piningu kiek reike, o
paskui nuvesite mudu in bažniczia, tegul isz jusu ranku ir
paimu.
Ir teip stojosi: Obleviczeni
nusiunti pas Agute, o kada ta
atėjo, ir dažinojo, jog Antanas
Szakele pirmutinis ir turtingiauses meisteris Lubline nori
su jaje apsipacziuot, insiverkus tarė:
— Poni meisteriene, kam
tai isz biednos sieratos teip la
bai szposuot.
— Nes mano kūdiki,— kal
bėjo Oblevieziene,— dievaži
teisibe kalbu. Jis tave mate
kaip laidojei savo motina, ži
no, kaip jaja prižiurinejei ir
isz savo procios maitinai, szi
tai pasakė, jog tiktai tu in jio
jo narna inneezt gali palaiminima. Girdėdama tai Agota, su
griaudu verksmu tarė:
— Ir kodėl tai giaras Die
vas ne atsiuntė^ tosios laimes
tada, kada buvo giva mano
motinėlė, tai ne butu varge nu
mirus, verkdama ant manias
likusios sieratos.
Persiemus dora szirdže jau
nos merginos, Obleviczeni ra
mino jaja kaip galėjo, kalbė
dama:
— Teip tai, mano kūdiki,
nepaimta yra galibe Dievo ir
niekas to ne gali dasekt. Kasžin, del ko Dievas ne pavėli
no, kad tavo motina norint
mirdama matitu laime savo
kūdikio—nes tas teip turėjo
būtie. Atėjo ir Antanas, kada
teip Oblevieziene malszino
verkente Agotėlė, ir pats paan
trino ta pati del josios, ka jau
buvo Oblevieziene pasakius.
— O kaip tai bus,— kalbė
jo susigraudinus Agotėlė—kad
asz ne turiu jokiu turiu esmių
prasta ubage, ponas meisteri.
— Užtat asz turiu,— tarė
meisteris,— tai pasidalisiva ir
tarnausiva Dievui, kaip galė
si va.
In kėlės dienas Antanas nepažido Agutes, teip jaja Ob
levieziene, norint ne puikei,
nes szvarei parėdė, o ko tik
tai jiam szirdis isz džiaugsmo
ne iszszoko, teip Agotėlė patogai iszrodi.
Tuojaus po miestą pasklido
žinia, jog turtingas Antanas
ima vargsze mergina už paeze
ir isz jo buvo pavidumo ne
mažai.
In tris nedeles atsibuvo vinczevone, ant kurios Obleviczene del jaunavedžiu užvadavo
motina, o kada no szlubo su
grįžinėjo, tai pasitiko durise
namo su duona ir druska.
Kada Agota inejo in narna
savo viro, net pastiro no divo,
ir stojus durise, ne driso tolin
ejtie. Tris pakajus Antanas
parėdė ) oniszkai, puikus daigtai padirbti jiojo locna ranka
net žėrėjo.
Kokis tiktai gali būtie
džiaugsmas ant svieto, teip
džiaugėsi isz saves Agotėlė ir
Antanėlis.
— Mano Dieve, kalbėjo,—
kalbėjo ne viena karta in sa
vo vira,— kodėl mano motinė
lė ne sulaukė to, kad galėtu
matit mano laime!
Ir Antanas ne viena karta
pamislino apie Griguti, o perstatidamas jin didelam varge,
labai gailėjosi jog ne galėjo
jiam niekame prigelbet.
In meta po [apsipaeziavimui
Antano, židas faktoris atėjo
pas jin su klausimu ar ne turi
gražiu daigtu ant pardavimo

Isz visu, seimu laikytu szimet Bnltimorej, buvo akyvesuiu Seimas Susiv. L. A. Aky
vas tuomi, kad -u nekantrybe
jo lauke visi Susivienyjimo sa
nariai vien su vilczia, kad gal
Meto “Linksma Valanda” labai!
kaip nors praszalins XXVI
Dydele
Knyga,
427 dydeliu puslapiui
eimas raupuota, liga kuria
per nepasisaugojima XXV sei
talĮiinasi: 18 Ilgu Istorija, 66 Trinnpesniul
lins inleido.
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivosl
Anot žmonių priežodžio—
Žineles.42 Naminis Daktaras,t.eip-gi visokiu
/ ga tai nfprcszylas tntdrango
>veezins. bet iszpraszjt labu
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks
įtinku. Geluonys tos ligos apSzitaKnyga turės skaitinio per visus metus, į
sireiszke jau ne dabar nes nuo
22 seimo Clevelande kur gerbemi socij-di tai referandum
pripirszo. Tas vis da buvo uie
ko bet liga jihitint staigai pra
dėjo Susivienyjime F. Bagoczius, Kriveitis isz Spriugfi<-1Nusipirkite o Nesigailesite.
do, toliaus ir kiti.
Dalykai svyravo su visokio
Szventas Petras
menciaus ginezai®, ir vis da
Ilgos Istorijos.
Visi ant Lietuviu
buvo nieko, bet XXIV Seimas
Raganos augitino
Vilnis
r\tsitikiinas
IJetuvio
Varszave
Persiskirimas.
VVorcesterij norėdamas patai
Szakinas. nedoras židas
Rūtos daina
syt konstitucija, nesijautė kaip
Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) Misi is
apsigavo iszreukant in kamisiKuningaiksztis
Apie jaunikaiezius
Ponas Storasta ir Velnes Boruta
Tikri szirdies jausmai
ja prie pataisymo konst, žmo
Motiejus Murma
Lietuvio kolone ir gailestis
nes tokius, kurie visai ne yra
Istorije apie Jenerolo dukteri ir Pirma o dabar
sodauniko sunu
lietuviszki raszejai, negana in
Nekirstas rėžis
>ierata, Jonas Degutis
Mano turtai
tos organ-zaci jos reikalus, iii
Jurgis durnelis
Gaidis ir žemeziugas
žmonių nuomones ir pnproKaip Agute del saves rinkosi jauniki Paszaukimas
Rustibe
K u-k u ir ku-ku
czius inžiuriuti. Delegatai, mi
Tuszczes dvaras
Matita arba regeta
kados negale mislyt kad Lo
Baime per tris naktis
Daina
peta, Pradczulis advokatai, P.
Gudri motere
Atsilikias pjovikas
Nedoras
tėvas
Daina sakalėlio
Birsztonas notaras, jie kad ne
Simukas ir Magduti
Tututis ir peleda
galėtu konstitucija pataisyt, o
Žvirblei
Ežis ir Katinas
tuomi tarpu pasirodė kad jie
Bite, uodas ir liepa
Trumpos Istorijos.
Atsiminimai
pritaikint negalėjo; surankiojo
Skruzdės ir szirsze
Pasibaigė gerove
isz insurance kumpaniju instaManiemsiems
Milasz.irdistes nagrada
tu artikulus, galop paraszeanGandras
Iszmintingas mužikas
Jonas Zižka
Ar turi adata
gliszkoje kalboje, susivaževe
I )aina
Juokinga klajda
paszauke prezidi n a Zivatkaus
Nelaiminga jaunamarti (su natom)
Stasiukas ir I’rszule
1 )aina
Juokinga pasakaite
ka, ir visi skaitė, taisė ir šutai
Psalme
Vaito prisukimas
se padavė Chit-agon p. Lau
Skundas dukreles
Netikėta geradejiste
Givenimas doro žmogaus
kiui iszgulditi isz an liszkoaut
Pirkimas velnio
I )ainele
V aidulis
lietuviszke, kursai guldė ir su
Apie tevinia
Jurgis kokiu mažai
guldė, mezga ir numezgė kaip
()
asz jio—jam kalta
Tomila
Mokink tingini ne lazda nes badu
1 Jainele
žuvininkas bradini. Kada kou
1 lainele
Kupeziaus laime ir nelaime
stitucija naujai numegsta pra
N usiszipsojimas
Malda darbininko
dėjo spausdint “Tėvynėj”, są
Jasezultas
AKI VOS ŽINELES.
Ne imsi Vardo Dievo dovanai
nariai greit pajuto kad tai
Kaip su savim givena pikta pora ir
R a z ba i n i n kas Bu ra u c k a s
kaip privalo giventi
szmekis nepaprastas, siizurzejo Ant de-zimtes tukst ircziu pre Petras Szaporas
Kaip žmones apie paukszczius metu
keletas kad negera', bet centr.
zidentaut.
Ne nutverus už rankos ne sakik vagis Meile ir budai terp septiniu tauta
prezidento Živatkausko pati Tai ne ant Ižganatienes užku I .aidotuves
Trumpi pamokinimai
Senas sziauczius
Kaip apsieiti sergant y t akiu
krinimas “Tėvynėj” kad gera
riant;
Nagrada už pasiszventima
Kas reikalinga sveikatai
tokia kokios (geresnes) pašau balsais savo ome ir nustūmė nu Sziauczius Drotelis
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti
Kupeziaus sūnus
Kaip pažinti arklo metus
lij but negali, uusztylde visus, sosto, jialiiiosuojant nuo rūpės Apie Didėja Petniczia ir medžius
Ar yra liga kaltūnas?
ir pasitikėta kad gera ir tapo ežiu ir, XXVI seime net rapor Viernas tarnas
Dideles pjuvines ant svieto
paduota XXV seimui del priė ta vien apgynimui saves skam Sziauczius zokoninku
Sugedimas viduriu pas kūdikius
l )ebeselis
Persekiojimas spaudos
mimo.
Lape, vilkas ir blusa
banti, visi.-zkai atmete.
Biskutis apie moteres
Apie bajme
Seime XXV delegatai isz
Kaip butu Christusa iszluosave no
Seimas XXVIsis pagal nau I’irszl.j
židu
pradžių pasipurtė kad visisz- ja konstitucija per isztisas tris Vandens
laszeio kelones
Isz bob’szku knygų
kai atmest, bet galu gale, ke dienas klausydamas vien viso Su maskomis pleszikai
Laime
liems prie advokato Bradczu- kio menciaus raportu, supra Atsikėlė isz grabo
Užtrucintos dovanos
Nuneszta per zuiki laime
Rodos del geru gaspadiniu
lio pritarent, privedė visus to kad daejas ik svarstymo Eglinciszkes virai
Moterių
budai
prie to, kad konstitucija priė konstitucijas, seimą jokiu bil Negi vėlo ranka
Kokiame amžiuje priguli poruotis?
Indijonu pasaka
lutekme valgio ant balso
mė su invezdinimo nuo naujo du per nedelia neužbaigs, isz Tėvas ir tris jio sūnūs
z\r cukoris kenke dantim?
1911 meto.
Antanas
Beržiukas
rinko kamisija isz 7 ypatų in Nekantrus artojas
Pervirszinis naudojimas druskos
Tikėjimas Kiniszkas
Iszriuktas XXV seime Cen kuria kami-ija inejo keturi Trijų budu moteres
Geras spasabas
ter prezidentas p. Damijonai tautininkai, tris socijali«tai il Abramkes pavojus
Sriuba isz duonos su vaiseis
tis, ne nemislydamas kad tie, turės ja ajidirbti kuo kuo Maži musu kankintojej
Kaip ilgai medžei buna ant žemes
G ūdras barzdaskutis
priesz ta konstitucija pasisziau jirieinamiausoje formoje pri Pigus kopūstai ir lasziniu paltis
NAMINIS
DAKTARAS.
szes beviaik visi susivienyjimo taikant prie tiesu Suvienytu Kaip maskolijo renka vaita
I )el ausu
Kaip pasidarė Pejpu ažeras
Kaip skanduoli atgaivinti
sąnariui, davė ja in spauda li Valstijų. Nauja advokatu tai Su kupriuku atsitikimaj
Kaklo skaudėjimas
po atspaudimo suteikė kuo syta konstitucija laikysis ik T urreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanezios Priesz cholera
poms.
Del plauku
kol bus sutaisyta treczia kons poros
Kuopos gave nauja konsti titucija.
Kaip ruski popai apsieina su savo 1 )el noses
Ant nuszalditu su n ari u
tucija, perskaitė jos turini ir
Taigi su nekantrybe lauktas parapijonais
Szlapioji dedervine
G
id
uoles
no
sausgėlos
mezginius, nes aut Pelėdos vi XXVI seimas kitokio iszejimo Puikus nevidonas
Sausoji dedervine
Priesz baltlige
si suriko kad negera, tiktai neturėjo, ir dabar S. L. A. są Naudingas priklodas
Nuomirulis
prezidentas, ir sutaisytojas jos nariai vėl turės laukt kol bus Szuo atkerszintojum
Geltlige
Smertis Nerono
I nfluenza
Bradezulis, ir keli pritarėjai pagaminta tinkamesneje formo Kuningo su vaiku pasikalbėjimas
1 )ieglis
nei Laksztingala konstitucija je o pirmoji konstitucija gra Juokingas apsakimas
Pažandės
g
Pabuczevimas kūdikio
garbino, bet sunku iuspet ko žinama būti negali.
Užkietėjimas viduriu
Jankelis Puče
Gėlimas dantų
dėl tai teip dare, nes ji visai
Toksai tai iszriszimas svar Kaip bagoezius pateko in pekla
Plaucziu uždegimas
Kitras
čigonas
varžė kuopti autonomijas.
biausia 26 seime invyko.
Ramatizmas
Netikus papūga
Centr. prezidentas kaip žino
Senas Kapsas.
Ne noras valgit
DAINOS IR EILES.
Niežai
ma cenzūravo “Tėvynė”, jisai
J ago kojos prakaituoje
Tris budrei (eiles)
apturėjo pundus protestu kaip
I.ietuvos grožibe
1 )el kosulo
patis Centro komitetai iszsitaŽiemos laikas
'Trūkimas ranku
Prainant
Plauku auginimas
re net su gana netinkaneziais
Gege ir gaidis
Niežėjimas kūno
per paczta siuntinėt iszsitariI jP.bora
Dantis czistai užlaikiti
Kas yra didis
Akis
mais ir, “Tevyneje” straips
Teisybes priežodis
Galvos skaudėjimas
niai tapo nepalytinti apie kon
Viltis laimingu laiku
Atgriebt nusinuodinosi
stitucijos netikuma, o kas bu
Sziauczius ir Evute
Szamas vaiku burnelėje
Del ko židai ne valgo kiaulienos
Kirmėlės viduriuose
vo prieszais, tas tapo jo aicliiTulas keleivis, skubi-ii bėg Lietuviu
būdas ir paproezei
Pradūrimas voties
van ar in gurbą paguldyta.
damas ant stacijos geležkelio, Isz Petrą pi les
'■'enos ronos
Džiova arba sukatos
Prezidentas, apsirokaves sa užklausė jiirmo sutikto žmo Del mergeliu
Kaip gidinti plaucziu uždegimą
ve nelkaidiugu, netemydamas gaus, kada eina paskutin s ji Pavasaris
Krauja su lai kiti
Lietuvos būdas
nieko ir 10 tukstaneziu žino trūkis iu Berlyną?
Medus giduole no daugelio ligų
Artojaus skundas
Skausmas
galvos ir kojų užszaldimai
pirmoi meile
uiti balsus kad konstitucijos
Užklaustas szaltai atsake:— Jiojo
No gėlimo viduriu
Sanietas
apstrapalinetos nenori, dalei- Brangus prieteliau, mudu nie Nelaimiu gadinęs
Penlurimas voties
No kosulo.
do in “Tėvynė” talpint straips kados nesulauksime paskutinio z\nt Ringos kapu 1887 m.
uitis kurie sąnarius vieszai isz- trūkio.
Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paczta.
juoke ir XXV seimas straips
Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.
niuose buvo prilyginamo skieAkyva sanvaite:— Tulas
Adresavokite
pyjima nuo raupuotos ligos ir jaunikis subatoje gavo dissako: “Per ilgus metus Susi- pensa ženytis su tolyma gimi
vienyjimas sirgo, o XX V jubi- naite. Nedelioje buvo susižielejaus Seimas savo konstituci dojimas, panedelyje užpraszyjos skiepais suteikė Susivieny- mas ant veselijos, utarninke
-iAGENTAS:jimui sveikata; kas prieszingas vesilija, seredoje pasijunta
Szlpkorcziu
in ir isz Europos
naujai konstitucijai, tas serga.’ jaunoji esanti motina, czetveiSiuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto
Karsztesni agitatoriai, grie ge pagimdė ir ajikriksztijo,
601 W. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.
bėsi suagytuot kuopas prie petnyczioje jauna motina mir
Parduoda Szipkortes isz Bremo,
konferencijų nežiūrint kad tinai susirgo, likos apžiūrėta Hamburgo ir Liverpool tiesog in
Piningus aiunoziu grietai ir pigei o
XXIV seimas tokias konferen paskutiniais Sakramentais, su anma po kaucija iruo tunto abejoti mano teiaincijas daryti užgynė.
batoje mirė ir palaidotuvee.

Vaikai nori in parka inejti,
Ten puikaus cirkuso pažiūrėti,
Bet piningu ne turi,
Isz akyvumo per skilutes žiuri;
Geras žmogelis ant jiu snsimilejo,
Visus aut cirkuso nuvede ir užmokėjo.
— Kur geras
žmogelis?
O
o

ba kokis tai ponas nori nu ■
pirkt, ka szeszios milos no Lu
blino pirko ne senei dvara.
Kada pasakė, jog turi, už
valandos stojo priesz Antana
puikei ir brangei pasiredias vi
ras su kitu kokiu ponu. Dirs
telėjo ant jiojo Antanas ir net
nutirpo, tasai ponas suvis bu
vo panaszus in Griguti, turi
ta pati apgamėli prie akies, ta
randa ant kaktos padarita per
moezeka—nes kaip czion pras
tam staloriui prisipažint priesz
ta dideli poną? O ant galo gal
tokis tiktai atsirado ir jisai apsiklepoje! Ir kada teip savije
svarstosi, iszgirdo kaip tasai
pribuvias ponas, pradėjo su
kitu ponu su kuriuom pribu
vo, francuziszkai kalbėt.
— Ne, tai ne Grigutis,—ta
ri in save Antanas, kur-gi jis
iszmoktu poniszkos sznektos?
Ponas greitai pabaigi deribas, o ir mažai derėjosi, padė
jo piningus ir iszejo susimai
szias.
Antanas paklausi žido apie
taji poną, pasaki jiam suvis
kita pravarde.
Vienok mano brangus skaititojei, ne buvo tai kokis ki
tas ponas, tiktai buvo isztikro
Grigas ir apie jin kelis žo
džius pasakisiu.
Kada, ant grižkeles be jokio
susimilejimo pameti broli ir
nubėgo in krumus, ėjo pats
per tris dienas ir daejo in pui
ku dvara, kuris baltavo tarp
jėvaju ant kalno. Karczemose
dasižinojo, jog tame dvarereikalauje ant tarnistos vaikinelo— drąsus Grigutis nusidavi in tenais ir likos priimtas
del dvieju sunu pono. Netru
kus pažino mitrumą Griguczio
ir pradėjo jin naudot prie viso
kiu pasiuntiniseziu ir darbu, o
kada pasirodi jame noras prie
mokslo, geri panaiezei trauky
je meto, turėdami kiek laiko
iszmokim jin gerai skaitit, raszit ir rokundu. Ne gana da
to Grigutis prie franeuzinio,
daraktoriaus, ka buvo prie po
naieziu, iszmoko szneket ■fran
cuziszkai. In kelis metus, pa
meti lekajiste, o pasirūpino in
kita dvara usz rasztininka, to
laus už ekonomą, ant galo li
kos priimtas už kamisori pas

viena sena'naszle Suvalkų gu
bernijų. Perkitrias kaip lape
per savo liežuvi insivierino sa
vo senai ponei, teip, jog jiam
pavedinejo svarbiausios veika
lus, nesislepi priesz jin nieka
me, o nevet žinojo Grigas, kur
naszle šlepe skrinele su pinin
gais, apie kuria ir artimiausi
gimines ne žinojo. Skrinele to
je, kada naszle apsirgo ir numiri ne palikus jokie testa
ment o Grigas mokėjo jaje
teip paslėpt, jog ne iszsidavi,
o ypatingai, jog isz suksesoriu
niekas apie skrinele ne žinojo.
Pamet ąs dinsta, iszvažiavo isz
tosios gubernijos labai toli, už
naszles piningus pirko sau
puiku dvaruka Lubelskoje
gubernijo, permaini pravarde
ir tame tai laike pas Antana
pirko daigtus in savo pakajus.
In tris metus po . tuom Anta
nas dažinojo, jog Grigoris Sza
kutis už vagista likos pasoditas in kalėjimą ir vos no gailės
ties isz sarmatos ne numiri ir
kaip guli apsirgias ant sziltines, tai tris nedeles gulėjo be
žado, o Agotėlė ko tiktai ne
uszsiverki sėdėdama prie lovos
melsdamasi idant Dievas jduo
tu sveikata del ijosios milemo
Antanelo ir niekas ne mislino,
jog isz tosios ligos pasitaisis,
vienok pasveiko per didele sto
rone milenios paezios ir dakta
ru.
Teip tai piktas pasielgimas
o ypatingai piktadariste, ar
kas mato, ar ne mato, kaip pa
pildome, visad turi iszsiduot
ba tai teip no Dievo duota.

Sztai ir Grigutis isz brange
nibiu, kokias rado apart pinin
gu skrineleje naszles, pardavi
žiedą dideles vertes auksoriui
Varszave, o kuris pateko in
rankas suksesoriu senos ponios
pažino vienas isz ijosios gimi
niu pas auksoriu ir kaip pra
dėjo daeitinet ir daejo, jog tai
buvo darbas Grigorians ir usz
tai aplaiki bausme ant katros
uszsipelni.

Angliszkas orinis laivas.
Angliję tomis dienomie padirbo didžiausia orini laiva ant
svieto kuri pavadino “Mayfly” o yra 510 pėdu ilgio, 48 pėdas
aplinkui o pakele 21 tonas sunkumo. Tasai laivas (balonas)
yra panaszus in Zeppelino nes yra didesnis.

Nekuriuos moterėles ant ma
nias rugoje,
Sako: Baltruviene nuolatos
ant moterių loję,
Ant geru moterių asz ne loju,
Ne nekoczioji'.
U-gi darykite ka norite,
Kad t ktai grinezes apvaly
tumėte,
O kaip grinezes apvalysite,
Tai die/až ne smirdėsite!
Juk asz mano szirdeles, usztarytoja moterių,
O jagu užpuolu tai ne ant
visu,
Opszam, geras pagiriu,
O netikusias koezioju,
Viena nebageli pas mane rasze,
Ir konia su aszaromi prasze:
Ne žinau, dedienele, ka su sa
vo vyru dalysiu,
Gal ir pasiskandysiu.
Jau man in gyva kaula di.kako,
Ir nuolatos sako:
Asz tave bestije pamokysiu,
Visus kaulus sudaužysiu!
Mat, josios toks vyrelis,
Kaip be proto bloznelis,
Tankei lig vėlai valkiojęs!,
Po visas karcztmas trankosi.
Kada parejua, randa duris
užrakytas,
Tai kaip ledokas piktas.
Plusta: “Tu rakale kam duris
užrakini ?!
Gal koki jauniki priymi?
Kaip rauda neužrakytas,
Tai velei reke kaip-pasamtas:
Kam laikai duris neužrakytas,
Gal ketina atejti kokis užpraszytas?
Isz tikro, dydele pakuta turiu,
Dedienele! dalaikyti ne galiu!
Noriu visame patikti,
Na, negaliu ir gana įptikti.
Dievaž, ar-gi toki gali vyru
vadyti ?
Reike tokiam in kaili duoti!
Iszmintingi vyrai teip nedaro,
Ne vienas motere isz svieto
isz varo.
Rakalis pats per naktis val
kiojusi,
Ir paskui prie moteres kabi
nasi,
Pragėrė uždarbi ir prakaziruoje,
Paskui ant paezios iszmisloje.
O jus kvailavyrai,
Ar tai teip gerai?
Ant biednos moteres iszmisloti,
Nebuvusius daigtus loti!
Ar tai usz tai, jog tavo vaikelus augina,
Skalbė, triūse ir valgi ga
mina,
Tu piningus prageri,
O ta ne raperio gero ne turi
Apžiūri tave ir burdingierius,
Kuria baudže kaip ant kvatieros Žalnierius,
Tai tu tuom nebagei užmoki,
Pensti ir da muszt szoki!
Asz jus bestijos paszokysiu,
Moteriukes pamokysiu,
Apie provas Amerikonu,
O nebijosite tu naktigoniku!
Pirmiause nieko ne reike to
kiam sakiti,
Ne pamokslu davinėti,
Paskui kelos mitinga padaly
kite,
Per gazieta apgarsykite;
Jog skusyte tuosius szinkorius,
Kur vyras praleidže piningus.
Jau daugeluosia vietosią teip
padare,
O ir kelis saliunus jau uždare,
Tada viskas apsimalszys,
Ir vyrelei pasitaisis.
*
»
*
Ne gražu mergeles pas bara
stovėti,
Aluti ir vyną gerti,
Teip kaip vienam mieste pa
dare,
Kaip kiaulaite nusigėrė.
Ant galo turėjo karezemoje
nakvoti,
Ir teip padare, kad visi no
virszaus turėjo bėgti.
Tai mergele pasitaisik,
Po karezemas nesitrankik,
O ypacz po balui ten ne sto
vėk,
Veluk namon tuo ejk,
Ba susivalkiosi,
Ir vyro negausi.

Tik Ant Trumpo Laiko
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Kas turi ymti virszu:
Vyras ar Boba?

• “Linksma Valantį.
4*27 dydeliu
i Istorijų, 66 Trum^,
nos ir Eiles, 2iį'
lis Daktaras,teip-gi^
rimai ir Lt. Kasat
i skaitinio per visus t

Redakcije “Saules” aplaiko
kas diena visokius juokingus
užklausimus. Tas nori žinot
kokiu budu galima gautis ant
menulio, kitas vela kaip visztas sodyt, kiti — ar priverstu
esi Skulkino paviete užlaikyt
savo netikra kudyki jago tas
yra gymias Luzernesia. Kokia
tai mergina klausė, kokiu bū
du galima pagauti vaikina.
Toliaus —ka vejas daro kada
nepueze ir teip toliaus. Bet
akiviausiu užklausimu lyra se
kantis, kuri prisiuntė muso
skaititojas isz Slienandorio:

(Atšokimas).

: TIK $1.00.
te o Nesigailesite.
Szveolas Prtras

Visi ant Lietuvio
Vilnis

Persiskirims.
Roti-s daina

sybe)

Mislis

ta

Tikri szirdies jausaai

Apie jannihiczhs

Lietuvio H>toe ir gailias

ten ir

Pirma o dabar

Nekirstas rėžis
Mano turtai

Gaidis ir ž-njeriuju
jauniki

Paszaukimas
Ku-ku ir ko-ko
Matitt arba regeli

Daina
Atsilikus pjovikai

Daina sakalėlio

Tututis ir pd-da
Ežia ir Katinas

Bite, uodas ir liepa
Atsiminimai
Skruzdės ir szirsze
Maniemsiems

Gandras
Jonas Žižki

Daina

NrlaimingajanuButiiėisi
Daina

Psalme
Skundas doknla

Givenimas doro žm.giB
Dainele

Apie trvioia
O asz jio—jam kalu

Dainele

ui u

Dainele

Malda darbininko

AKUOS ŽI.VELR
Kaip su savim giieia|ūupz>;
kaip privalo preali

Kaip žmones apie pchcyj
: vagis Meile ir budai terp sepin tu. J

Trumpi pamokinimai
Kaip apsieiti sergant fl u.

,

Kas reikalinga sveikata:
Kaip it kokiu oru kvepėt

f"

Kaip pažinti arklo m-ta
U3

Ar yra liga kaltūnas?
Dideles pjuvin-s ant nite

Sugedimas vidurio pts kadis

Persekiojimas spaude
Biskutis apie moters
Kaip botu Christis ištinau k
židu
Isz bobiško knygų

laime
L žt ručinio? doruos

Rodos del geru pajinio
Moterių budai

Kokiame aaruje priguli prate!
Intekme valgio utbdšu

Ar cukoris keikt dantim?

Pervirszinis u^joidiabi
Tikėjimas Kiniakis
Geras spasalis
Sriuba isz Jotas si rėš

Kaip ilgai medžei lomias

NAMINIS BAITAMS
Del ausu

Kaip skanduoti atgairdu
Kaklu skaudėjimas

Priesz cholera

iczius

Del plauku
Del n«es

savo

Ant nuszalditu suariu

Szlapioji dedervine

Sausoji dedervine
Priesz baltlige
Nuomirulis

Geltlige
Influenza
Diegia

Pažandės

•

Užkietėjimas viduriu

Gėlimas dantų

Plincriū uždegimas

Ramatirais
Ne noras ralgit

Niežai
Jagokojapniril^

Del kosJo

Traknmramio
Plauku augio mis

Niežėjo kūno
Dantis cčsui oilaikiti

Akis
Galvos skaudėjimas
Atgriebt nusinualinuš
Samas vaiku burnelėj.4

Kirmėlės viduriuose

Pradurimis voties

»eo« ronos
Džiova arba sukatu

Kaip gidinti plaucziu uždegiB
Kraują sulaikiti

Medus giduole no daugelio liga
Skausmas galvos ir kojų itedifi1

No gėlimo viduriu

Paniūrimas voties
No kaulo.
tuojaus gausite ta Knyga per Paeiti,

sos kasztus nusiuntimo.“^

“suvokite :■

Diedas kaip kuinsztis o
barzda sieksnine.

Kitados gyveno žmogus ku
ris turėjo tris sūnūs, kuriu du
buvo iszmintingu, o treczias
beprotis.
Viena karta visi tris broliai
iszejo miszkan ir užsimirszo
pasiimti kirviu.
Atėjo jie, sustojo žiuri, kasydamiesi pakauszius ir galvo
ja— Ko gi judu ežia [stovite?
‘*GGodotinas pmas redaktoriau: —
Praszau apsudyt ir darodit Kodėl nedirbate?— užklausė
juodvieju beprotis.
man ka turiu darit: mano bo
— Ar tai mudviem dirbti?
ba niekad nepakloje lovos, vai
— Kaip tai? Tai ko gi ju
kai apipleszinti, guziku ant
du atejota in miszka?
drapanų neturi, neprivereze
— Kirsti atejova.
vaiku idant nusipraustu, prie
— Tai kodėl judu neker
skaitimo ir katekizmo vaiku
a
negano ir apie poterėlius nesi tai?
—
Tu
pusgalvi, pusgalvi.
rūpina. Valgi kone niekad neKaip gi mudu kirsiva, kad
davire. Dortina ejna in bažnykirviu neturiva.... LTžmirszocze bet ir tai ne tankei. Mano
va isz namu pasiimti. Ar su
rodos ne nori klausyt, tik kitu
pranti ?
kvailiu ir kurnu o priek tam
— Suprantu. Na tai eikite
yra užsispyrus kaip mulas ir
ir atsigabenkite.
nuduoda, jog yra labai razum— Koks tu žioplys. Juk
na o vos skaityt ant knygos
saule žemai, netoli vakaras pa
gali. Jau man ir gyveni
kol pareisi va namo, pakol sumas su jaja nubodo. Norėtu
grisziva, tai bus ir rytas. Ry
idant vaikai butu dydeleis pitoj nueisi va.... O dabar su
lozopais ir intilidžintai o apie
kurkime ugni ir iszsivirsime
tai suvis nesirūpina tik iszaukoszes...
gina juos kamiszkai, vaikus
Sukrovė jie lauža bet netu
nuolatos keike o man gaunasi
rėjo kuo padegti. Pasiėmė mil
kas diena. Turiu su jaje nuo
tu ir katila, bet užsimirszo
latos vajavotis, ne turiu jokios
degtuku. Nuėjo vyriausiasis
meiles kaip su paezia tik vie
brolis atsineszti ugnies. Eina,
nus neprijemnastis.”
eina ir sztai prieina dideli, la
Well t lints the limit.
bai dideli ąžuolą stovinti prie
Parodėm taja gropmta del
kelio: pamatęs jis ta medi nūs
panaieziu ir isztekejusioms mo
tebo. Stebėjosi stebėjosi ir su
terem idant nusprenstu apie
manė in jin lipti. Inlipo jis in
tai savo nuomone. Tikėjomės,
ąžuolą ir žiuri: ar nematyt ar
jog kožna isz ju laikys szali
ti kur degant ugneles. Sztai
tosios moters ir jaja apgins.
jis pamate pas miszka žibanBet kur tau! Kožna nusijuokė
czia ugnele pas kuria sėdi die
szirdingai ir atsakinėjo su nu
dukas, pats didumo
kaip
žeminimu.
kumsztis, bet barzda nuo sieks
“Gana jau su tokiu vyru, ka
nio; sėdi senukas pas ugnele
ne gali pats apmalszyt moteres
ir verda kosze. Pasidyvijo vai
o klausinėje rodos pas kitus”.
kinas isz senuko, iszlipo isz
Jau tai tokis moterių būdas.
ąžuolo ir nuėjo pas jin praszyJuk vienas isz garsingu filizoti ugnies.
fu kalbėjo, kad motere paguo
doje tik toki vyra, kuris—pri — Duok, senuk, ugneles!
guli nezei apsiejdamas — baugi — Pasek, vaikeli, pasaka—
na jiaja maždaugiau. Nes—ka- duosiu ugneles, o jei ne, tai
teisybe—vyras turi visados ym iszdirbes kaili paleisiu.
ti virszu, o motere jiam turi — Neseksiu... Neseksi pa
būti nusižeminus. Ki taip, vis sakos,— atsake ruseziai vyru
kas virsta augsztyn kojom.
kas.
Kitas vela filozofas kalba,
Diedas iszpere jam kaili ir
kad gaidis yra geriausia pa- paleido. Jis nuėjo pas brolius
veizda, kaip turi apsiejt su mo ir sako:
terimis. Tegul tiktai pasirodo
— Eikita judu jieszkoti
vanagas o kada gaidys suszuks ugnies. . asz jieszkojau, ieszko
“bėgt!”— tada visos visztos jau, bet niekur neradau.
trikszt po krūmais pasislėpė.
Nuėjo antrasis brolis jeszko
Kada vela užkamaudieravos ti ugnies.
ant ėdimo, kožna turi tuojaus
Eina, eina ir mato labai,
stoti ant pleciaus. O jago kat labai augszta medi. Jis insilira jiam ne yra paklusnu, tada po in ta medi ir dairosi aplin
yma jiaja su snapu už galvos kui: ar nebus matyti kur Ugne
ir spyrė kojoms!.... Dėlto les.
gi tai gaidis norints vienas terp
Ziuri-žiuri nieko nematyti.
dydžiausio būrio visztu, leng Pasilipejes dar augszcziau,
vai duoda sau rodą?
pamate jis pagiryje, po me
Del ko-gi vyras su viena džiu, kūrenasi ugnele, o pas
motere ne gali duot sau rada? ugnele sėdi senukas kaip
Per tai, broluk, negalime kumsztis, o jo barzda sieksni
tau duoti kitokios rodos, kaip ne.
—jago ne turi tiek drąsos ka
Iszlipo vaikinas isz medžio,
paprastas gaidis—nueik in ar
nuėjo pas ta senuką ir sako:
timiausia karezema szmuksz
— Seni, duok man ugnies!
telek kelis ant drąsos, o po— Pasek, suniuk, pasaka—
tam pradėti paredka namie, ir
tada duosiu, o jej nepaseksi,
teip: grindis purvinas iszmaztai tau iszdirbsiu kaili ir tiktai
got su boba: apdulkejuses szle
tada paleisiu.
bes iszmuszt ant josios su laz
— Neseksiu... Jokiu budu
da, jago lovos nepaklos, pa
liept jiai gulėt ant grindų, ge neseksiu, - užsikirto vaikinas.
rai pridegint kopūstus ir pri Perpyko diedas, iszpyle jam
verst jiaja kad pati suvalgytu. kaili ir paleido.
— Tas isz tikrųjų jiaja pri Jisai, sugrižesjbe ugnies sako.
spirs prie paredko ir milejimo
— Tegu beprotis eino ieszsavo vyro, kuris moka užvesti
koti ugnies. Asz ieszkojau,
paredka savo name.
Atsimyk, broluk, jago tau ieszkojau ir negalėjau rasti.
Dievas davė ant tiek narsumo, O apie tai, kad diedas jam
idant boba privertei prie szva iszlupo nugara, jis ne neužsi
rūmo, arba idant nog saves minė.
iszvaritum, jago tavęs neklau
Nuėjo žioplys. Eina, eina,
sytu tada gali būti tvirtu, jog žiuri stovi labai didelis medis,
neužilgio tau nepadavines ža
lu kopūstu nes ant stalo padės net ligi dangaus. Jis insilipo
del tavęs ruszeli szieno—kaip in ta medi, apsidairė aplinkui,
žiuri ugnele po medžiu ka-tik
del visu asilu duodasi!
Per tai, broluk, klausyki žiba, o pas ugnele sėdi senu
muso rodos po tam duoki kas, pats kaip kumsztis, o barz
mums žinia ar tau prigialbejo da nuo sieksnio. Jis nuėjo pas
kiek, idant galėtumėm teip-gi ta seni ir sako:
ir kitiems “nelaimingiems” vy
— Sveiks, seni!
rams, kurie suglaudę ausis ran
O senis atsako:
dasi namie kaipo viszteles, vie
— Acziu, sunan.
toje būti tvirtu ir linksmu gai
džurn.
— Duok senuk, ugneles.

/KUR BUNA

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.

Mano brolis Izidoris Stonis paeina
išz Kauno gub. Raseinių pav. Namakseziu para, smeltino sodžiaus,
4 m kaip amerike 'pirmiau gyveno
St. Louis, o dabar nežinau kur jis
pats ar kas kitas praszau duot žine
ant adreso:
((J3 »1)
Ant, Stonis
2 crown Pl.
Haverhill, Mass.

Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų,
\ trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
Gerųbritvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
J fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal' da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiUsdami už 5c markę, o apturėsi mano
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

Mano brolis Motiejus Juszkevi
ežius paeina isz Suvalkų gub. [_Sejnu
pav. Sejnu para. Žagantes kaimo,
tris metai adgal gyveno apie Pittstona o dabar nežinau kur turiu svarbu
reikalą praszau duot žine ant adre
so:
((jo O))
A. Juszkevicz
Box 202
Canonsburg Pa.
~~ ~x

Mano brolis Stanislovas Aliszauckas ir szvogeris Juozas Kavaliauckas ir Franas Buivis, visi paeina isz
Kauno gub. Trakiu para, jie pats ar
kas kitasprasz.au duot žine ant adreso:
(os o,)
N. Aliszauckas
% Box 232
Du Bois, Pa-

Mano Tėvas Franas Saveikis ir mo
tyna paeina isz Suvalkų gub., Sejnu
pav., Metelu para , Pareczenu kaimo
pirmiau gyveno Bruceton, o dabar
nežinau kur jis pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso:
(to 50).
M. Saveikis
Rochester, N. Y.
723 D. avė

Mrs. Belmont’iene.

Yra tai motere kuri insteige farma del merginu Long
Island ant kurios dirba tik vietos merginos. Taji paveiksią
Mano brolis Vincentas Brazas paei
buvome patalpinia praejtam numari saules.
na isz Kauno gub., Szauliu pav.,
— Asz tau duosiu ugneles,
bet tik tuomet, jei paseksi man
pasakėlė. Jei nepaseksi, tai
bus bloga.
— Paseksiu, tėvuk, jei nori.
— Na, gerai. Sek, paklau
sysiu, kokiu tu man nebūtu
daiktu pripasakosi....
— Tėvuk, viena karta asz
nuėjau in giria ir pagavau
zuiki. Asz užsisėdai! ant to
zuikio ir jojau namo, bet asz
už juostos turėjau kirvi. Joju,
joju asz ant zuikio, ugi atsi
sukęs žiūriu, kad asz isznetyeziu kirviu tam zuikiui nukir
tau pasturgali. Kas ežia dary
ti? Beda! Toliau joti jau ne
begalima, reikia kuo nors pas
turgalis pririszti, bet asz isz
namu virves nepasiėmiau.
Ėmiau jeszkoti savo keszeniuose, ar nerasiu kartais kokio
raiszczio. Bet kur tau— nera
dau. Bet sztai apsidairiau, žiu
riu— stovi jaunas medukas.
Ėmiau nusilaužiau nuo jo szakute ir su ja prinsz.au zuikio
pas turgali užsedau ir vėl nujo
jau. Joju, joju, bet atėjo man
in minti pažiūrėti, ar nenusitrauke zuikio pasturgalis, pa
žiurėjau atgal, ugi nuostabus
daiktas: iszauges užpakalyje
manes didelis, labai didelis
ąžuolas, sakau, toks didelis,
kad net dangų remia.
Asz galvoju sau: kas daryti?
Reikia lipti in dangų, pažiū
rėti.
Lipu, lipu ir inlipau in pa
ezia virszune....
Isz ąžuolo virszunes pasistebiau viena, antra, treczia kai
ta, susigriebiau už dangaus
skliauti ir inlipau in dangų.
Vaikszczioju po dangų, žiuririneju, dairausi ir gėriuosi:
vienur aniolai, kitur gerieji,
teisingieji žmones linksminasi
Tai teip, diedeli.
— Na tai labai gera. Geras
tu man, vaikinas. Imk dabar
kiek tik nori ugneles,— paša
ke senukas ir nusijuokė.
Pasiėmė žioplys kiek tik no
rejo ugnies irsugrižo pas savo
brolius.
— O ka, kvaily, radai ug
nies?
— Radau. O judu kiek tai
vaiki ojotos, vaikiojotos ir ne
radote, radote, o asz rodos ne
seniai nuėjau, bet radau.
— Kur tu, žioply, ugnies
radai?
— Kur asz radau? Insilipau in medi, pamaeziau kūre
nantis ugnele, o pas ugnele sė
di diedukas kaip kumsztis o jo
barzda sieksnine. Asz nuėjau
pas ji ir gavau ugnies.
Kaip, ar tau senis ne iszpy
le kailio?
— Ne, neiszpyle. O jud
viem kaip buvo?
— Nieko ir mudviem, nie
ko nedare,— melavo broliai,
vos pasijudindami del skau
dėjimo.
— Na tai virkite koszes...
Asz valgyt noriu,— sako kvai
lys...
Prisivirė jie koszes, paval
gė vakarienes pernakvojo lau
ke, o ryta ėjo namo atsigaben
ti kirviu.

Susirinkime kalbėjo, kam
geriausiai gali sekretą pasa
kyti.
— Melagiui,— atsiliepe vie
nas isz ju— nes melagis kad
iszduos sekretą, nieks jam 11cintiki s.

Dr. Ig. Stankus M.D.
Pabaigos mcdikaliszkn mokslą Universitete
Indianos valstijos teipgi buvo miestam dak
taru Indianapolis, Ind. katram turėjo did
žiausia praktika gydyti visokias ligas.
Daktaras Stankus te pgi pabaigė kvotimą
New York Post Graduate School At Hospital
katras yra didžiausias ir jau paskutinis did
žiųjų daktaru mokslas, ežia specialiszkai in
silavina daryti visokias operacijas ir gydyti
lygonius sergancz.ius su sunkiomis ligomis.
I’atiur kvicctla SergarirziuR pas save sak) damas:
“Jaigu sergi, pribuk arba paraszyk pas
mane, o busi iszgydintu.” Daug yra ligų
l atru negalima isz^ydint, |bet toki serganti
apturės pas mane tikra t&utiszka ir broliszka
rodą. Nereik dykai metini sunkei uždirbtus
centus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi
ningus inpulsi in sunkesni padėjimą.
Serganti alsiszaukia pas mane atras teisinga
laklariszka gydimą ir geresni pasistoravima
negu pas koki sveitimtauti. Kožnas kuris
tiktai gydinsis pas mane supras kad asz esu
pabaigęs didesni daktariszka mokslą ir kad
galu gerinus gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Pasekmingai Iszgidyti Ligas
rumatizmo, skaudėjimas szonu, sąnariu, kau
lu, slreinu, kojų, peeziu, nuo visokiu kraujo
ligų, iižkreczemu fitiszku ligu,tryper szankry
tifilis. užkietėjimą ir nedirbima viduriu, iszberima, nežepina ir augimą ant veido ir
kūno visokiu spagu, dedervinių ir slinkimą
plauku, galvos skaudejima, szirdieą inkstu
kepniu ir plaucziu ligas, visokiu nervu ligas
neuralgija, drebejinia sąnariu, greito supy
kinto, negalima miegot ir iszgasczio, greito
pailsimo, sunkaus kvepavima, perszalimo
slogu ir nusilpnėjimas sveikatos, visokiu mo
terių ligas skausmingu ir neregulariszku
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo.
Jaigu negalima pribnti asabiszkai tai para
ižykite o asz suprašą, isztirsu ir duosiu rodą
o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles.
Ne
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike,
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

2S7 Broadway

New York, N. Y.
Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszauki in

Or. Ignatius Stankus M.D.
1220 Ss. Broad St..

(NG an 1I
Valandos j
V/llbU

Mano brolis Stanislovas Gudaus
kas paeina isz Kauno gub., Raseinių
pav., Kaltinėnų volos., apie 8 metai
kaip amerike pirmiau gyveno Chi
cago o dabar nežinau kur jis pats ar
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:
(to 50).
Jno. Gudauskas
Box 111
Dodson, Md.

Gaspadine:— Ar tamista
geri arbata su rumu ?
Sveczias:— Asz geriu sma
ginus ruma be arbatos.

Graimas polo ant arkliu.
Tasai pasilinksminimas yra panaszus in lietuviszka kiau
laite” nes yra grainamas ant arkliu. Viena isz grajotu mato
me parpuolusi su arkliu. Tokis sportas daugeli kartu sužeido
grajotus o ii’ daugeli kartu nasilaužia sau sprandus.

Telefoncw.*2 Worth^2822.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą,
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
paliudyt m u Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
— : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

P. V. OBIECUNAS & COMPANY
(ALL NATIONS DEPOSIT BANK)

Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.

!^1

Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00
' randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežines
kapitolas $40,000.00.
Locnas Namas vertas $150,000.00.
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta.
procentą nog szimto. Sziuncziame piningas in visas dalis
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokiu Linijų.
Musu Bankoje randasi (am tikra Rejentalna teipgi ir Užrubežiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats P. V.
Obiecnnas organizatorius tos Bankos. Kreipkitės su visokeis
reikalais prie Musu Bankos pergiomatas ar asabiszkai o mes
iszpildisime visokius jusu reikalus greitai, teisingai ir gerai.
į'L Piningu ant jaczedumo arba kitokiu reikalu galite prisiust
A. per Express arb Pacztini Money-Order.

Philadelphia, Pa.

91'8 12 Priesz P,et2 Jig 4 popiet.
N ..l'.liomu ’i - 5 popiet

A. ,T. Kcydoszius
-AGENTAS-

202 Troy St.

Kampas Reade Ulicze

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta lS4Sm.

Darinio Visokiu Operacijų

Mano vyras pabėgo palikdamas ma
ne su mažu vaiku 3 ežia diena Mojaus, 5 pėdu 0 coliu augszczio, szviesi plaukai, mėlynos akys, ant kairio
žanbo pagal ausi karpa, ir rumbelis
kairei pusei pagal nosi, staezei plau
ku negal neszioti ba nėra plauku ant
kaktos vis žemyn nuleisti, 140 svaru
siutas žalsvai stripainas, pilka skry
bėlė, didelis sukezius, paeina isz Kau
no gub., kas ji pamatis ir duos žine
ant adreso aplaikys 25 dol. nagrados.
Mrs. Anna Rodovicz
12 Mill st.
Winchendon, Mass.

Chicago, Ill.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE

Su pagelba op> racijų galiu iszgydyt no viso
kiu orguniszku ligų
Nereik kankylis ir
bnti ubagu visa *avo amži nes po operacijos
trali b ti iszgydytas už maža preke.
Iszgydau su ■ peracija ruptura, apende-itis,
vėžio skilvije, auganeziu ak oeniu, visokiu
skauduliu, guzu (tumors), kepeniu, inkstu,
ir pusliu. Darau opeuwijas aut gishi, kaulu,
nervu,smegenių moterių irvyriu gymdančiu
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytaisau
ir padarau sveikais. 1 .‘ei operacijų kviecziu
pas mane.
Turi usavo locna narna arba
ligonbuti (Sanitorium).

Telpasi sekaoezios Istorijos:

Dept. s.

DYIHS GYDYTOJAS

Sziauliu para., Leporiu sodžiaus, 2
metai adgal gyveno Oglesby, Ill. o
dabar nežinau kur, jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:
(to 52)
Biednus Gydau Dykai!
Cb. Brazas
Box 308
Westville, III Turiu Specialiszka Diploma del

414 Puslapiu; 5 !x71 Coliu Djdumo.
Jonas karalaitis, pauksztis ir
vilkas.
Paikszas Jonukas, arkliukas
antaite ka auksinius kiauszinius
dėjo ir kiaulaite žemcziugpile.
Karalaite paversta in varle.
Karalaite stebulei-merge.
Jonukas karalaitis ir nematomai
muszanti lazda.
Nutikėtas karalaitis.
Remunolos vainikėlis.
Velnes ir mužikas.
Melagis.
Giliukningas zbrajus.
Zerkolas.
Gudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas .Jonas.
Milžinai, maži žmones ir
niksztukai.
Du brolei.
Karalaitis vargutis, szunitis
lojutis, katinėlis niauklulis ir
raganiszkas žiedas.
Petras Bude.
Tris brolei karalaiczei ir
sergantis j u tėvas.
Szleivis (tikras melas).
Mužikas karaimu.
Mikutis kupriukas ir niksztukas.
Raganiszka pleczkute.
Jonukas pauksztukas.
Karalius vargutis.
Žuvininkas, geniuszas ir juodu
salų karalius.

M. K. Wilkewich,

3225 So. Halsted St.

Daytoa, O.

UNION RATIONAL RANK.
M All AN OY CITY, PA.
CAPITOL STO K S125.000.

SURPLUS IR PROFITS $300,000.

Suv.Valit. Randas turi musu Banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Parduoda Szipkortea ant visiu
Harrison Ball, Prezidentas.
9 ryte lyg 3 popiet.
Geriausiu Linijų in ir greieziausiu
...Snbatomis...
F. J. Noonan, Vice-Prezidentas.
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.
9 ryte lyg 12 ad.
W. H. Kohler Kasijerius.
S'unozia Piningus in visas dalis
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti
\gentai.
Mano agentūra yra po
priežiūra Obijos Valstijos.
Su virsz minėtais reikalais galite
A I §1 Bnksukas, Del Iszbandymo
pas mane kreipits per gromata ar
Y rk/Ai
Ar Reikalauji Sveikatos?
įsabiszkai o visame kanogeriause
patarnausiu.
Ne privalai mokėti nei cento pakol
Keliaujantiems in Lietuva parūpinu Jaigu • si patrotes sveikata ir mitrumą
Paszportus su patvirtinimu Konsulio. ir esi silpnas, nerviszkas, be energijos, tu pats persitikrinsi kad szitos pigul■fiZ'Xvin jaigu kenti skaudejima pilve, inksto- kos sugražins tavo sveikata ir galybe.
Paraszyk varda ir adresa ant žemiaus
t-e, kepeniu, szird je ir szonuose, per padėtu linijų, iszkirpk ir prisiusk man
Namine Mokykla.
o £husi baksuka pigulku vertes $1.
; Grsniatlka angliszkos kalbos moky sidirbęs, juunistes klaidas arba priva- per paczta,
: utis be mokintojo (apdaryta) II tiszkas ligas, tai atsiusk man savo
Dr. F. Hartman
• Valku Draugas arba kaip mokintis varda o asz prisiusiu per paczta baksu231 E. I4-th. SL, New York,N. Y.
; skaityti ir raszyti be mokintoja 15o. ka mano nauju Nerviszku Pigulku
Praazau prisiųsti man del iszbandimo
• Naujas Budas mokintis rokundu,: vertes $1.
$1 baksuka “Nauju Nerviszku Pigulku.”
Po sunaudojimą szitu
: be mokytojo
lOo.
..
........
' Arltmatika mokininmusi rokundu, su pigulku jaigu busi užtikrintas kad Vardas
: paveikslais (apdaryta)
35c. szitos pigulkas sugražins tau sveikata,
Ulicza
- -j
Pinigus siuskit per money-order, adiesas mitrumą ir pajėgas, tada prisiusk
Miestas ........... . ......
...
P. MIKOLAINIS, Box 62. New York, N.Y man $1.

)£ Vasarinei
Siutai __Pas Rynkjviczia.
,— ,
)
Sziame laike pargabenome
^daugybe Nauju Vasariniu Siutu
xdel Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai
byra gražiausi visam mieste, pa rfj-Sxsiūti pagal naujausia mada.
j)
Szitus Siutus parduosime už
^pigesne preke negu kiti sztorninjskai, todėl jaigu reikalaujate^^
.Naujo Siuto tai ne eikyte kitur
xkaip tik pas mus o patis persiti-^^.
'krinsyte kad geriaus ir piginus
įgalima pas mus pirkti negu kitur.
9
)

*

VISOKIU MADŲ.
VISOKIU PREKIŲ.

W

i) Teipgi visokiu kitu Vasariniu
i)Drapanų; žinome kad perkant pas
i)mus busite visame užganėdinti, dfp
Pirkyti savo Varasini Siutą pas

Reikalingas.
Marijonu zokonojenero- Apie Marijonus ir MariainBuczeris ant vežimo. Darbo
pjle, daug lirkasi paminėjimu
las Vincentas Senkus. bet nesuprantama delko teip invales, gera mokestis. AtsiI.iikra-ztij “Katidike” ran
dame i-iztrauka isz laikraszcz.io
“Szaltiuio” iszeinanezio Lietu
voje link a.a. kunigo Senkaus
paskutinio Marijonu zokouinko gyvenimo kursai 10 balan
džio užbaigė dienas savo gyve
nimo 71 metu amžiaus žmo
gus.
Labai garai padare kun'gas
M. Gustaitis kad pajudino sa
vo plunksna, ir plaeziaus tos
apygardos ypatingai Mariam
poles žmonėms paskelbė apie
zokaninkus Marijonus, gyve
nimas kuriu su mirimu a.a.
to zokouo jenerolo V. Senkaus
užsibaigė ne tiktai Lietuvoje
bet ir Lenkijoje, nes ju ^liosz
toriai buvo isz vien Lenkijoj
ir Lietuvoje po vienokia jeuaroloju priveizda.
Kunigas M. Gustaitis raszydamas jau antru kartu apie zo
koninkus Marijonus Mariam
poles, greieziaus isz netycziu
kai kur padare klaida. Steigto
jas Marijonu zokono buvo Sta
nislovas ne Paczinskis bet
Papczinskis exklerikas zokoninku anuometiniu Pijorų.
Pijorų zokonas tuomet Lenki
joje savo gyvenimą jau baigė,
Stanislovas Papczinskis iszstojes isz klerikystes Pijorų užma
ne zokona Marijonu kas ir pa
sisekė iuvykdyti, ir popiežius
Innocentas XI 1681 m. ta zo
kona patvirtino.
Steigėjais Marijonu buvo
vyrai du prie Papczinskio koks
antras buvo, tai dar pasakyt
negaliu. Stanislovas pasiliko
Lenkijoj kaipo vyriausia stei
gėjas o jo draugas leidos in
Hiszpanija ir Portugalija kur
teipgi pasisekė kliosztoriai to
zokono in kurti, ir sziadien da
tenais yra.
Lietuvoje kun. V. Senkus
mirė jau to zokono paskutinis,
bet da vienas yra Amerikoje
perėjas in sveckus t.y. kun.
Jurgis Kolesinskas dabar gyvenantis chicagoj.
Kunigas
Gustaitis savo
straipsni] sako kad kunigas
Senkus baigė Varszavoj dvasiszka akademija su savo drau
gu
Kazimieriu szalaszevi
czium, o Szalaszeviczius buvo
ne Kazimieras bet Si manas.

apie Marijonus kaip ir apie
Mariampule sunku kas surast
plaeziaus apart k a ‘ Szaltiuij”
parasze kunigai Laukaitis ir
Gustaitis. Asz turiu parankių
jų beviaik visu miestu ir bnžnycziu pradžia Lietuvoj
valku gub. ir Žemaitijos Kašeiniu pavietą, o tarp tu Mariampoles kaip nėra.
Nežiue aut kiek teisingi pas
kalai skrieja tarp gyventoju
Mariampoles apieliukeje kad
buk priėmimui novieijatu in
zokona Marijonu dar paskutiniame laike keuke kunigai
svecki.
Senas Kapsas

Bei mergų ir moterių

szankyte ant adreso
(<;f> oy)
M. Auksztakalnis
Box .32 New Philadelphia, Pa

Or. A’ex. O'Malley

Cor. Elm. & Main Sts,.
Plymouth, Pa
... SA VININ KAS IIt FA B BIK A NTAS...

Nervlsz'.u ii‘ Kroniszlui Lbju.

Garsiu Lietuviszku—Lenkiszku Vaistu

Asz Gydau

be opeiuc jos.

ANT PA K DAVIMO.
Namas aut dvieju gyveni
mu. Gera vieta del biznio, prie
trijų ulycz.iu. Namas medžeis
apsūdytas, ant kiemo randasi
viszniu sodeli. Dasižinokyte
ap'e d iiigiaus ant adreso:
M. Matuleviczia,
Box 67
(g e m)

Aut pardavimo.

Be peil » ir
dideliu kausimi.
in i nerti I iszk u

mikstūra

aibti

l’a t ro 11JI m u N'en hzkiinia Ir-iaptlngua lygos...

08 ^LEX Q'MALIEY
158 S. Washington St.,

Wilkes-Barre, Pa.
Vaniai ant dvieju familiju Kur Lietuviszkai
irLenkiszkai susikali.)L>ama
ant viso loto, vienas namas tin ir siisiroszoiua.
eXnpsan j.
kainas del biznio. Teip gi di
delis tvartas ant galo loto.
Kas nori gales pirkti puse M. VARZ1NSKAS
L’el uviszkas Fotogi ufolaM
loto su namu ant vienos fami- 205 E Centre St. Mali uioy City.
lijos. Namai randasi ant 516
ir 5i8 East Mijhanoy ulyczios.
Ik h
Dasižinokite apie daugiau pas:
.k.
(05 °1)
A. Bendinski,
515 E. Malianoy St.
Mahanoy City, Pa.

EgiuteroNo2 50c.
Zmiiecznik 25c. 50c. ir $1
(ilimbo laszai 35c.
Me-zkus MoHlis 25c.
Treįanka 25c.
Linimeiras Vaikams
Gyduoles nuo Kosulio,25c,
Liepiu Balsainas 25c.
Antylakson del Vaiku 25c.
Milteliai Vaikams nuo
Kirmėlių 25c.
”
nuo Kirmėlių del
suaugusi u35c.
Vanduo nuo Akiu
skaudėjimo 25c.
l'gniatraukis
25c.
Skilviu Laszai
25c.
t lyd. užlaikimui Viduria
vimo ir Kruvinosios 75<:
•‘Uicure” arba gydymas
Rumaty-znio - $3.50
lyd. del neuialimo
Pilvo 50c.
illeliai
apsl u Islyui ui
(iiilvos skaudėjimo 10c.
I asz.ai nuo Dantų
skaudėjimo - 10c.
Mostis nuo gedimo ir
prakaitavimo Kojų 25c
i ieležinis siidriitiulojas
sveikatos - 50c.
Vaistas nutildymui Vaiku
25c.
Vaistas nuo Papauto

Gvd. nuo Grippo $1.25.
I lauku apsaiigx tujas 50c.
MuilaK Plauku
saugokjaa 10c
Milteliai nuo Ke|*euu 35c
Valytojas Plėniu
Drabužiuose 25c.
Kožis L’a Lamas
25u
Kinder Bahamas
,2.5c.
l’obriaus I.aszai - 50c.
- z'. clnintojas
35c.
Kraujo valytojas
___
$2.00_
vervu Kamintojas $100
Egzema arba odos uždegi
mas pas \ a iki s $12>
Groblevskio PleiMeris
(Kasztarolo) 25c.
Pamadu Plaukams 25c.
L'cliotyna uno skaudėjimo
Ausine z-jc.
2-5c.
.
.
’
, ..
ziiibise
hentejimu ir Skaudėjimu. Gyduoles nuo Rieroens50c
Genuose gyduole del skaudėjimo \\-ngrirzkas taisytojas
Galvos, Kataru, Pecziu, Krutinės
' 1 ••
del
Ūsu 15c.
Szonosie, Ruiuatiziiio, Szalczio, Inkstu Vaistas (mažesne)
Nuralgija ir nukandirna visokiu
25c.
vabalukin.
I n k sb i v ai stas (d idesne) 1. >0
Kieki lenas lletuvlezkus szlorninki.t* Akines Dulkeles ■ 50c.
teipgi privalo užlaikyti vittadu iiiii-ii
puikias Lietuvit-zkus Gyduolei* savo, < lydimas nuo uždegimo
fZtorui.He ant pardavimo, kad niu-u
Daniu arka akina:
taueziai; ndkalniidami valei u pae ’kausmo ir skarbntis $1.25
aavo eztorninka nusipirkti ir nereika
laulu lazduoti plnlimus dovanai ko Gyduoles ir mostisnog
kiemą norą apgavikama tos apielin Parku ir Niežu
$200
keae. Sz.lorninkni. raezyklte pare! Gyduoles
ir moeti- nog
kalandatni mus eydu liu. nes geras
Dedervines
$2.00
uždarbis ir parduokite mueu tyra*
Lietuviezkae Gyduoles, kur me- <iyduole nuo Paslaptingos
gvaranim jame. Raszykite tuojaus!
Ligos $50.

Del Visu

Su užs'.oj mu civilizacijos rei
kalavimai viru kas kiszasi is-zsilavinimo juju ketinaneziu
W. RYNKEWICZIU
būtie paežiu ira kas kartas di
233-235 West Centre Street.
desni. Delto-gi tėvai privalo
tupintis, idant jiujn duktė ka
nogeriausia butu iszlavinta, o
Visi nedirba—tik mo
tuom užtikrins del jiuju geres
tina.
ne ateite.
MAHANOY CITY, PA.
Aut pardavimo.
RAGAŽINSKAS
B.
— Lėtumas irdoribe ira vi
(Nobody
works
but
mother)
Namai aut keturiu familiji.
— Gražios dieneles.
sada didelu pagini merginos
ant viso loto po no. 604 - 606
— Daug pasinaudojo isz
Ne senei Amerikonai gie
ir geresni vira gauna. Vienok
Dekyte Piningus szitam Banke, tegul jie
West Center ulyczios. Dasiži
ekskursijos in Wilkes-Barre ir dojo visur dainele po vardu:
mergina ne del apsiviriavimo nokyte ant adreso:
(p j )
uždirba
dauginus.
Harveys Lake.
“Everybody works but father”
privalo būti dora, nes del paThomas Ilaughney
Bankas
uždirbs jumis tiek kiek jusli mažas
Toji dainele yra žinoma
czios doribes.
— Subatcs vakara nusiszo12 E. Mali. St.
mažiausiam
vaikui
nes
giedojo
— Mergina ne paisanti ge
ve ant smert anūkėlis supreMahanoy City, P;
Sziomis dienomis muso tautietis
Geriause padėti savo Piningus prie
ros rodos senesniu ir dasekusiu
dento Richardso, Alfredas 9 jiaja teatruosia, ant ulieziu, ba
B 1 hioažinskas pargabeno visokiu
vaika in moksliiiue.
•imu, Anu rikoniszku ir Importitu.
i patu, gailėsis lengva-misli- Ant Pardavimo pigiai.
metu senumo Motina buvo nu liu ir visur kur tik jaunieje su
bes savo kada jau bus už vesiuntus vaikineli ant virszaus sirinkdavo.
itani Banke ir
Sztoras su namu Coaldale,
Lietuviszkai toji dainele
Schuylkill Paviete, Pa. žino
lai.
idant pasijeszkotu marszki— Merginos paklusnūs ge- mas kaipo Charles Powe]] na
nius. Komodoje rado užprovin reiszke buk “visi dirba tik tė
Procentą pridedam prie jusli Piningu kožna
vas
”
rai
motinai niekad to ue rei- mas. Bus tusezias ld. Jul>
ta revolveri kuris iszszove ir
6
menesius.
1911. Apie dauginus kreipki
54-56 N. Main SI
Tankei atsitinka, jog visi
kalaus gailėtis. Ba kas jioms tęs pas,
vaikinelis tuo atliko.
D. M.GRABAM, Pr.ridenta,.
Malianoy City.
dirba, o tėvas dirba—isz dau
po teisybei gali teisingai davi
— Vincas Dapkus dirban
Wm. G. Jonės
gelio priežaseziu. Bet—tėvui
nėti
rodą
kaip
locna
motina?
tis Buck Mountain, priejas
J. .J. MEYERS, Kasijerius.
nieks neužgins....
— Mergina kuri rūpinasi
pl:iuka*ii- a.tgli. Turime Inkstai) žiu padė
prie maszinos kuri kerta szriuarba pas ('h. K. Powell
ka
<>oiu.
Lz'iiuicziaine
dykai
geras
informa
Vienam Skulkino paviete,
turetie kanodaugiause jauni
bus, gal geide dažinoti kaip ue dydeliam miestelije rauda
rijas apie h iež.’istis puolanczius plaukus ir
...DIRDKTORIAI...
ka p ’ame užbeg i, adresavokyte:
kiu, tai paprastai sunku ira
W KYNK1EW
. yra padirbta— bet tuo neteko si ulieze, ant kuriuos randasi
J.M.Bnindza Co; New York &, Brooklyn.
UoRNSBY.
W. I. MILES.
gautie vieno paties; o toji kuri
ir dvieju pirsztu. Likos nuvež konia kožnam name “pianas”
L. EC KERT.
apie
jaunikius
ne
paiso,
tai
Ant
pardavimo.
o kad visus pradėtu grayt, tai
tas in Ashlando ligonbuti.
—
apie vira ne reikalauja rūpin
Geras mėsinis biznis. Senas Introligatorne.
dievaž stiklai iszbiretu isz rė
APD1UDTUVE KNTGU.
— Inžinieriai labai rugoje, mu.— randasi tenais ir szeitis, — ba tokia kožnas nori Ceikiu ir groser sztoras. Pui
buk locnininkai karvių neda- mina kuriuoje yra kelios duk
kus popieru ir knygų sztoras.
gaut už paeze.
žiuri prigulinezei savo gyvulu ters ir sūnūs.
— Pati, tai radastas darželi Gerai užmokama duonkepiu
ir leidže ant geležinkelio per
Motina jau ne jauna motere
je; viras-gi, tai sodininkas.
lotu ant pardavimo už neperL?rTik už Piningus ne ant Bargo
ka daug karvių buna pažeistos turinti api 55 metus, o kad
Jagu sodauninkas ira nie brangia preke.
(| u'uų)
arba ir užmusztos. Truputi sunkei dirbo ant iezsimaitini. Naminiu Rakandu ir Pecziu.
kai, tai toji jio radastėlė ap Turiu ant pardavimo Imli Ii
dauginus rupeeties apie savo mo, per tai reike jiaja priskirt
augs per daug dageis ir stosis su litiniais ant Mani ulyczios
prie senukių.
Pigiausias
Sztoras Visam Steite.
karvuke o gali iszsisaugot ne
ne miela del jio ir del kitu; o
Wm. Sliugg.
Toji motere, kaip ir papras
Aysi.'ii I>a *riio1- inaklaknygeii, islorinec
Brussell Karpetai
69c. mastas.
laimes ir nereikalingu kasztu. tai, pradėjo skalbti szeszta va
jagu jiosos ne vaktuoje gerai; 246 Ę. Broad st. Tamaqua, P:; natoN ir laikraszczei, kaipo tai:
20c.
Linksma Valanda, Dilgėlėj*,
landa
isz
ryto.
Apie
piet
senu

— Kada mėsininko Raitai ožei jiam ijaja sues.
Dagis,
Draugas,
Tėvynė
ir t.t.
Bėgsi nes
”
33c.
”
Brisi misdami knygas apniokekyte paežio a>
kaucko vežimas stovėjo prie ke iszkabino ant virves drapa
— Doribe ir puikvediste—
1
‘
lnszines
”
Š9c.
ekspreso kasztus.
Adresas:
Dydelis l’eczins S2S.OO.
mesinyczios, Leonas 6 metu nas. Prisidirbo nebagele gana
tai didžiauses skarbas mergi
Lithuanian Bindery.
TŪKSTANTIS
jog vos vilko kojas.
.į
Bed Boom Siutas $31.50.
sūnelis inlipo in vežimą o arnos ir puikiause papuosza (azBaigusis
Varszavos
akade

Laike teip sunkaus darbo,
NAKTŲ IR VIENA
Vaikams Vežimukai S3.9S.
klei pasibaidė pradėjo bėgt.
daba)
mot
eres.
ARABISZKOS ISTORIJOS
josios dvi užaugę dukreles, mija ne tik kad kun. Senku
Perdėjo Lietuviszkai
Ant Center uliezios sulaikė
Tik už Piningus no ant Bargc.'5^
D. T BOCZKAUSKAS.
viena 20 o antra 22 metu senu praszyta in Antanava, bet juos
Nusipirkite sau keletą
juosius James O’ Hara, kudy540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
I I I IK I /\ IK I Malianoy City, Slieiiandoali
mo, kada motina pradėjo dar abudu jaunus Marijonus vys
G
O I I K ZA I K!
Cannel, Laud s ford.
kis iszliko cielas nes baimes
PREKE $1.
NORKEVICZIAUS NO. 6.
bą tai dukreles krankė lovose kupas Seinų Lubinskis prasze
turėjo invales.
Tik Ant Trumpo Laiko!
persikelt
in
Seinus
prie
Semi

Geriausia Arielka Visam
ir net 8 valanda atsikėlė, 9 pa
Mieste.
Tik $1 už Buteli.
— Prova Lietuviszkos para valgė pusriezius o po tam pra narijos už prafesorius: abudu
Nusiuntimo kasztus
.NOIWEWICI Teipgi ežia gausite ir visokiu
Polithania ,State Bank
kilti
gėrimu.
Ateikyte dabai
pijos likos perkelta lig Okto- dėjo skambyt ant “piano”. O atsisakė.
priesz laika, duokite savo
W. D. Boczkows1,i-Co.
Cor. 22d. A Carson Sis.
orderi
o
bus
jums
pristatyta
berio menesio.
Kun. Gustaitis sako kad vi
motinėlė skalbė, sunkei net
Mahanoy City, l’a.
S. S. Pittsburg, Pa.
prakaitas
pilesi
isz
veido
už
sas bažnyczios padidinimas be
— Andrius Olinczakas ateVienintele lietuviszka Banka, uždėta per
jaunas
dukreles.
Po
piet
ėmėsi
paežius
lietuvius ir randasi |K> priežiūra
viaik priklauso a.a. kunigui
jas namon in New Bostoną ra
Valdžios. Priimam pinigus siiczedinimiii
motina prie prosinimo drapa
P. J. CUMMINGS
408 West Mahanoy Ave.
do savo milimiausia (?) bur- nų, dirbdama lig penkių va Senkui. Tas ne tiesa.
pradedant nuo $1.00 ir i'ž sudėtus pas mus
pinigus mokam l-ta procentu, priskailanl
dingieri glebije savo pacziules. kare.
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
Mali jonu pirmutine bažny
Britvu pardavėjas
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam
Teipgi
czistina,
taiso
ir
prosija
visokias
Tas nepatiko Andriui ir tuo
Dukreles pavalgė pietus, ap tėlė buvo medine, tai sudegus,
laivakortes ant visti liuiju ir geležkeliu
ir Agentas.
drapanas. Atneszkyte darua pas mane o
bilietus Amerikoj ir Kanadoj.
Isadirtam
jaus pasiprieszino ir norėjo pa sirede kaip kokios “leides” už pasistatė jie mažiukia murine
busite visame užganedyti.
(j23)
visokios
ruszies Rejentalnus DokiinienliBir
34 S. 2nd.St.(prie KrikeuJMalianoy City.
rodyt kad jisai yra ponu ant dėjo kelis svarus žiurkių ant kaip kun. G. sako priesz Kravedam provas senain krajn>. RejealdM
kaneelari ja yra !•<■<!■ >ma per valdiszka nolan
savo meszlino. Nes apsiriko galvos inkiszo kelis tuzinus kusmeti (priesz 1831 m ) ja to
J. (i. Miiiaueka. Užkviecziani lietuvius ir
špilkų,
atsisėdo
ant
“
porcziu
”
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavert mums
W.TRASKAUCKAS
nebagelis, ba aplaike gera
liaus
didino
Marijonai
prie
je

justi bankinius reikal ts o per-ilikiisit, bJ
Pi
rni
u
t
in
is
L
ietuviszkas.
siubdamosiosant “rakinezeriu”
viskas,
ka> yra kalbamu czion vra teiarl*
“skalbimą” nog burdingierio
ir bos iszpildyta greit ir teisyngat. Pinigu*
GRABORIUS
O motina baigė prosinima, nerolo Naruszevicziaus regis
ir pacziules o ne gana tojo nu
siunezant paczed iimii iri Banku, arba riust
karsztoje kuknioje prie inkai- apie 1857 ar 1858 m. padidini
iii Lietuva, galima siusi Paežio .Money
žeminimo da jiam paliepta tusio pecziaus. dideliam karsz- mas buvo beviaik ant treczdaOrderiu,
Registruotam Laiszke, ar per
Exprcso Money Orderi.
trauktis isz namu kaip kokiam tije kuris suvis atėmė pajėgas lio bažnyczios, ir tuomet su
Ryginus ir Vežimus dt I
Krausto baigtus ii
neužkeneziamam ezuniui. Pa- senukei.
“MUSO PASAKOS”
taisyta buvo vadinamu nauja
tada atsiusk Money
ezauke nuskriaustas Andrius
«■
*
*
Kusiszkai Ainerikoniszka Linija.
zokristija, senoji jau szone
Surinkimai
Pasakų
\ ienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
isz visokiu liežuviu.
abudu pas vaita o tieje pasta
Daugeliosia vietosią gali cieliu stovėjo tuszczia. Tuo
SJ
dienu
iii
Roterdamą
11J dienu iii Liepoja
520 W. Centre SI. Mtihnnoy Ci(>
288 Puslapiu; 5x7 j Coliu Dydumo.
III k laša $29.
.
..
........
iii kliša $3''.
;itos britvos yra padirbtos
te kaucije lig provai.
ma surasti tokiu dukrelių ku met kunigas a. a. Senkus da
H
rDel smulkesniuzininkreipkilesin nitisiil
1 ,,
’
.
„
LAgenlus ir centraliszkakontūrą.
J 11
7.,
Telpasi sekanezios Istorijos:
rios
pavėlina
savo
motinėlėms
1
v
|
$()2.
buvo studentas.
Ant Sitperviiizorians
Reikalingas Vargamistra.
Karalių sultoną, jio sunu, dideli
A. E. Johnson & Co.,(Ceneral Passenger Agts.) 27 Broadway, NeW Yofli, N. Y.
Kuris moka gerai grajit ir dirbti už save. Visur galima
Kunigas Senkus rūpintis
galineziu ir karalaite gulbe.
Si
L
AS
DAVIS
Prapuoluse karalaite ir 7
vesti chorą. Alga $50 su doko jaises atitikt.
Republikonas.
Balsuokyte už ji.
apie bažnyczios Marijonu patai perki tikra ta vora biski pigiau
galinezius.
Isz Malianoy City.
Prie toįiu iszgamu dukrelių grožinima pradėjo rūpintis
negu kitur Jeigu tamistai nepatiktu
tais. Atsiszaukyte tuojaus ant
Juozas
ir
Marijona.
tai mainau ant kitos arba gražinu
adreso:
(gę o;) galima pridurti augszcziau mi apie 1870 ar tai 1871, ir jau
Jussupas.
tamiatos
pinigus pasilikdamas 20c.
n eta antgalvi, arba, kad visi
K. KONEWKO
Neteisi pati.
Rev. S. Pautienius
nedirba, iszskyrent motinos, nepaliove szi bei ta grožyti,
Karalaite Miranda.
Sziume laike aplaikuiue visokiu labai puikiu Vasarini Aprediniu
Mahanoy City, Pa. kuri rūpinasi, apie tai, idant sienas malevoti, stogą netikusi
Kaip tai giliukis mainosi.
del Moterių Merginu ir Mergaieziu. Užpraszome visus atsilankyti
Box
86
Minden,
IV.
Va.
Ragana.
josios dukreles turėtu in ka žemyti ir t.t.
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargai
Elnes, velioribas ir arelis.
71
pasiredyt, szvarei iszejt ant
9S Main St,
Ashley, I
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis
Kad asz jau isz Lietuvos isz
Medėjus,
$
NAUDINGI
PATARIMAI
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andarokn,
'I'
uliezios ir gerai iszsimiegot.
Dvideszims keturi razbainikai.
sidangines jau 25 m., tai pas
'I'
\u
visai Kelmynui randasi musų No. 3 katalioge.
•lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
p
C
Jame t<lpa npriisy mai su v iri* 2UO ligų, vyrų, mote*
Szluocziaus
duktė.
Tokiu
auksiniu
motinu,
ga

a
apredimo Moterių, Mergintu, Vaiku ir Kūdikiu.
kesnis to kunigo rūpestis ir
Vaiskas Sz. Jadvigos szale
o? lima visur surasti. Visos moti
-ro VARDUc
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
i asovicu.
f nos yra auksines, nes ne visos darbus jau tik ka gaunu per
gų gyduolės kainuoja tik nuo 25e iki $1.00. Telpa
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu,
'I' PRIEJGIAUSES
a
Vaitiekus.
o. dukreles yra auksu del moti gromatas sužinoti, bet kunigas
paveikslai ir prekės yvairių kvepenčių ir gydau
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis piginus pirkti negu kitur.
Protingas Jonelis.
\b
MOKSLAS
& nos.
Nemokėk dykai $10.00. ėių muilų, Perfuinų, Elektro-gydauČių aparatų,
Ateikite o palis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti.
Laukaitis ir Gustaitis daug už
5
Nelaimingas bagoezius.
t
ANGLISZKO <•/ Nelaiminga toji motina, kuri sitarnauja, kad iszkelia žines Kalvis.
I-ž?~ Pas ir.us dirba Lietuvaites.
Apsigavai u toj u. .Jeigu apser
Raganius.
LIEŽUVIO BE
ne
tiktai
apie
a.a
kunigo
Sen

turi
tokes
dukreles,
o
po
draug
122 W. Center Str.
Tris brolei.
£fate liga, lai eikite pas savo
<»/
PAGIALBOS KITO. X nelaimingos tokios dukros ku kaus
®miesto
•
i i
1
gražius
ir
pagirtinus
Staliorius daktaru.
Mahsnov Citv. P®
(laktam.
! Yra tai praktiezniause Knyga fŽ rios užmirszta atiduoti pa- darbus, bet ir apie visus Mari Nedora pati ir tris popai.
Jaigu
turi
dantų
gėlimą:
kor
Ilgasis,
platusis
ir
smark-akis.
kokios lig sziol Lietuvei turėjo. i guodone del savo motinos ir jonus.
utis ant kojų, tai gausi po 50
W. Rynkewiczlus
Tris jaunikei.
Meszkinai.
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
gyduole. Jaigu nepagelbetu
jiaja užvaduoti naminiam dar
XOTAK11 SZAS:Po lenkmeczio t.y. po 1863
Baidiklos.
pribuvias Grinorius isz Lietuvos
bus sugražinti piningai. Teip
be. Gailėsis kada savo motinė m. asz pažinojau tuomet begy233-235 W. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.
Akmenorius.
Apsaugoja Namus ir Naminus Rakandus nog Ugnies.
gali in trumpa laika pats per
gi iszsius placzes informacijas
lės, nes jau bus per vėlai, nes
Kalvis ir ponas.
Kaaloras Bankinis ir pardavisle Szipkorcziu ant visokio linijų,
iowe Lietuviszka Agentūra,
didžiai
venanezius
35
Marijonus:
isz
save iszmokti Angelskai sziek
no ko plaukai slenka ir plin
tik tada susipras, kada ejs pas
Pabaiga kazirninko.
uodą S/.i|>kurtes ant
h
Del Draugyscriu...
tiek kalbėt.
ka, pleiskanų atsiradymas ir
Skarbas o pati.
nsokiii driicziausiu ir
kui motinėlės graba o aut jio- ju 27 lietuvius ir 8 lenkus.
Pristatau puikrs Szarlas
(■'riaiiKiu
Laivu.
Juokingas
atsitikimas.
nupuczkave veidai. TukstanToji Knyga druozei apdarita
Juosias, Kcpuras, Kai anas
sios kapo leis graudingas asza Per 46 metus .Lenkija ir Lietu
Robcriniiį ISdlrblmų, Painų, Štukų, Drukuojamų 1 ši uneziu Piningus in
Špilkas ir 1.1.
PREKE TIK 75c.
czei dekąvoja už dyka rodą. Marinėlių, Armonikų Koncertinų. Britvų, Pavln- , Visas
v
Dalis Svieto
in Francuzini raudona audima
va neteko jau ne vieno, a. a.
ras.
fr-vonių ir Miniai kitokių kožmun reikalingų du- '
•
Nusiuntimo kasztus mes
Ku kokiu nors reikalu
ir pig'atbe.
Raszyk tuojaus aut adreso:
ir kasztuoje tiktai I. Kasztus
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra- i! freicziatise
‘ *
Dabar laikas mileti savo te- kun. Senkus paskutinis atsis
kas-link Szipk oreliu,
apmokame. Adresavokite:
vardy. adresų Ir koletų markių apturės musų No. 3 Visi tie kurie per mus
Gratis
Specialists
nusiuntimo mes apmokamo,
iunte apie (ai geria žino
kataliogų
dykai.
Badyk
Sondieu,
o
už
kelotos
die

veikino
mirdamas
su
Marijonu
velus ir palengvint jiems pas
W. B. Boczkowski-Co. Box lOli Sta. W. Williamsburg nų Čita naudinga knyga bus tavo namuose. Iszduoda Doslovierue
pas mane o
kutines dienas ant szios aszaru bažnyczia kurioje balti kaip
ysite
teisinga
Mahanoy City, Pa.
SAULE Malianoy City
JOHN'S SUPPLY HOUSE • tel tu ka nori savo dali
Brooklyn,
N.
Y.
pakalnes.
—
Bas
Blen.
j
gulbes
pratarnavo
per
152
m.
2JJ4-2JJ8 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILL
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žinios Vietines.
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