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KAS GIRDĖT?
Rosije ketino padaryti kon
trakta su amerikoniszkais fab
rikantais ant pristatimo szuviu
del armotu už 83 milijonus do
lerius. •
Tures nors su kuom szaudyt, bet klausimas, kada tiejei szuvei bus pristatyti ant ka
res lauko?
Rusiszki laikraszczei baisei pa
niekineja Vokieczius už apiple
szima rusiszku turtu lietuvoja
bet džiaugėsi isz to, kad konfis

ISZ AMERIKOS

Automobilinis biznis po prižiū
ra pacziules nepasiseko.

Gavo žinia buk motyna likos už Wilkes-Barre, Pa.— Nubo
do dirbti kasiklosia Jonui
muszta Lietuvoj, pati atėmė
Kuznickiui ir nutarė pirkti au
sau gyvaste.
Scranton, Pa.— Aplaikus
gromata isz Lietuvos, buk jo
sios motyna likos užmuszta per
vokiszkus kareivius Emilije
Renvikiene (?) 37 metu senu
mo atėmė sau gyvaste per . in
kvėpimą gazo.
In puse valandos po tam,
pribuvo vaikas su telegramų,
kuris apreiszke, buk tai netei
sybe ir jog motyna yra gyva.
Renvikiene jau nepirma kar
ta norėjo atimti sau gyvaste,
nes dvi nedelias adgalios ban
dė atimti sau gyvaste per iszszokima per langa, nes likos
užtikta in laika per savo vyra,
kuris keli menesiai turėjo už
siėmimą kaipo redaktoris prie
vieno lietuviszko laikraszczio
New Yorke.

tomobiliu ir vežti žmonis. Ant
to sutiko jojo paeziule Ona ir
prasidėjo “jitney biznis”. Nau
jas užsietnimas labai patiko
Jonui isz ko paeziule pradėjo
nerimaut ir nužiurinet Joną.
Praejta diena užvidus bobelka
nusidavė ant vieno kampo,
kur vyras tankei sustodavo.
Trumpam laike pasirodė bobelkos vyras su automobilium
kuriame sėdėjo tris patogios
panaites užpakalije o ant sodi
nes su Jonu ketvirta, meilei
kalbėdamiesi. Jau to buvo už
daug užvydusiai moterei. Ka
da Jonukas sugrižo namon ta
vakara, vietoje pasveikinimo
kokio tikėjosi, likos pasveikin
tas su puodais, szluota ir ki
tais kuknineis indais.
Be sūdo neapsiejo. Perstatimas užsibaigė tuom, jog ponas
Jonas jau daugiau nevtža pa
togiu vieztukiu tik vyrus, bet
jau neturi tokio noro prie sa
vo užsiėmimo kaip isz pradžių.

MAHANOY CITY, PA., UTARNIN KAS 6 LIEPOS (JULY) 1915

W. D. BOCZKOWSKI, Free. and Mgr,
F. W. BOCZKOWSKI, Editor.

Vokiecziai už Menesio bus Varszave
Ketina iszkart visus ženklivesnius Lenkus. Maskolei
"vis bėga nuo Vokiecziu
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ISZ VISU SZALIU
Dirbtuve parako iszneszta in
padanges. — 90 užmuszta.
Marseille, Francije. — Ran
da viszkam pirotekniszkam fa
brike pakylo baisi eksplozije
isz nežinomos priežasties, Devinesdeszimts darbininku, di
desne dalis isz j uju moteres ir
mergynos, likos isznesztos in
padanges szmoteleis o tik ke
turis kunus surinko cielybeje.
Dirbtuvėje padirbinėjo para
ka, rakietus ir orines bombas
del francuziszkos armijos.

Visas trūkis su pasažieriais
nusirito in pragara.

Szimet locnininkai automo
biliu Pennsylvanijoi užmokėjo
už laisnus $1,483,201 in laika
szeszis menesius. Yra tai du
kart tiek, kiek praejta meta
tam paežiam laike. Szimet ti
kisi surinkt suvirszum 1,750,Motyna norėjo sudegint tris
000 dolenu
vaikus.
Ti^je piningai buna sunau
Plymouth, Pa.— Pirmiause
doti ant padirbimo pataisimo
uždegus lova ant kurios užmė
keliu.
tė savo tris vaikus pati Juozo
Paskutinis stritkariu strain Karterio likos užtikta per kai Atejviai apleidinejo Suv. St. —
kas Chicage, buvo pirmutinis mynus kurie ižgialbejo vaikus
darbininkai mažinasi.
kuris užsibaigė malszei be pra nuo baisios mirties o motyna
Spanton, Pa,— Norints ka
lVrjŪTrrrkrrnije.Atrt—-paveizdos atydave in rankas teisingyst^^. re llukrutino V i šokės szakas
Pagal kaimynu apsakima,
ymsime kitus straikus kurie ne
pramonystes o gerbuve užsto
apsiėjo be žudinseziu ir pralieji tai motyna nuo kokio tai lai
ko gerdavo sunkei. Kada vai ję konia visur bet darbininkai
mo kraujo kaip tai:
Chicage straikavo 14,500 kai siautė po stuba, motyna mažta o ypatiogai Steite Penn
darbininku o tik sužeista 2. staigai pagriebus vaikus už sylvanijoi. Daugelis madžiaBostone 4,000, sužeista 75 už mete ant lovos, uždege lova ir ru, slavoku ir italu apleidineje
muszl a 1. Pli i lade ifijoi 60,000 laike vaikus idant nepabėgtu. heszti ginklą prieszais vieni
sužeista 1000, užmuszta 30. St. Kaimynai Ugne užgesino.
kitus ir daugiau jau nesugnz
Louis 3000, sužeista 238, už
in szi laisva sklypą, Ana nemuszta 12. New Orleans 3000,
Ka tai pasiutiszkas užvideji- delia isz Luzernes ir Lackavan
sužeista 5, užmuszta 2.
nos pavieto iszkeliavo in New
mas padaro.
Kitaip szitas rapartas iszro
dytu, jago in pati laika nebū Detroit, Mich.— Atėjus in Yorka arti tūkstantis italu.
tu sulaikia atgabenima strai- palicije mirsztantis Jonas Vi- Nedelia priesz tai iszkeliavo
suvirszum 500 ir konia kasdie
klancziu.
niarskis, apsakė buk likos nu
Rosije nenori pakajaus, nes kariaus lig pabaigai.
na apleidže kasikiu aplinkines
London. Daugeli gyventoju apleidineje miestą Varszava,
Tieje ka szendien pasirengi- durtas peiliu per savo gaspa- kuopos tuju rezervistu. Isz vi
nes tikysi, jog voKiecziai in menesi užyms ir taji miestą jago
Petrogradas. — Rusiszkas dydysis ministeris sugrįžęs isz
neja plaukti in Europa, tegul - dori, po tam krito ant grindų su daliu Suv. St. jau iszkelia
maskoliai neturės dydesnio pasisekimo. Vokiecziai konia kas kares lauko, kur drauge su ministereis ir caru turėjo svarbia
neužmirszta apie tai, idant pa ir numirė. Palicije turėdama vo arti deszimts tukstaneziu.
rodą, iszdave manifesta, buk Rosija nemislina tebiriam laike
diena numeta bombas ant miesto.
sirūpintu reikalingas popieras tik jojo pravarde ir adresa nu Kompanijos rūpinasi isz kur
Vokiecziai dabar suraszineje pravardes ženklivesniu Len apie jokia sutaiką, nes kariaus lig paskutiniam su nevidonais
ir ukesiszkaspopieras. Da apie sidavė ant vietos ir sztai ka gaus darbininku atejteje.
ku gyventoju kurie yra prieszingi vokiecziams, o kada užims pakol jin visiszkai nesu plieks ir patįs mels pakajaus, ir tik ta
szita dalika reikia neužmirszt tenais dažinojo.
da gali kalbėti apie padarima kokiu sutaiku.
Varszava tada visus iszkars.
ypatingai: Paszparta reike pa Kazimieras Kuminga, gyveBerlynas. — Pietų rytinei dalei ant kares lauko, vokie
sirūpint kėlės nedeliais prieez venantis po No. 1850 W. 45Vokiecziai supliekti ant mariu.
ežiai ir austrijokai paėmė in nelaisve 409 rusiszku aficieriu ir
tai, del to, kad ypata pasirū tos uli. nužiurinejo savo bur
Petrograd. — Vokiszka eskarda susidedante isz keturiu
140,650 kareiviu, 80 armotu ir 208 maszininiu armoteliu.
ATSAKYMAI
pinanti paszparta turi nusiunst dingieriu Joną Viniarski, buk
Terp upiu Bug ir Vistulos, ant abieju szaliu Kamunos ve milžiniszku laivu ir daugeli tarpediniu priplaukė arti pristovos
laike
meilingus
susineszimus
P. S. Shenandoah, Pa. —
in Washingtona, prislėgta ap
jesi paskiu maskolius diena ir nakti Prie Gnilos Lipos, likos Vendą va ir pradėjo bombarduot miestą, mierije isz gavimo
likacije prieszais sūdo virszi- su jojo paezia, kuriam baisei Lai guodotina redyste “Sau
paymta in nelaisve 13 aficieriu, 2328 kareiviu ir kelioleka ma vaisko ant žemes idant galėtu užklupt ant Rygos. Priplaukus
ninka. Tokia aplikacije turi uzv dėjo. Ana diena Kumin. les”. man atsako ant mano
rusiszka eskarda, užklupo ant vokiecziu nuskandydama kelis
szininu armoteliu.
sugrįžęs
namon
apsvaigi
klausimo: ’’Nekurie muso taubūti nusiunsta su dviems fatolaivus o Uiti prasiszalino greitai isz baimes idant maskolei nemas guzute, dure su peiliu tieeziai mane vadina “mandraIsz kares lauko Lietuvoja.
nuskandytu visu laivu.
na prikljiota ant aplikacij OS 0 Viniarski be jokios priežasties lium” jagu in juosius nekalbu
* Zapyszkis, Naum. apskr. Zapyszkio aplinkeje yra di
isz Petrapilio. Kitoms instai
ir
pats
pabėgo.
Ta
paezia
nak

kita ant paszparto. J ago atsi
o kiti vela praminė mane džiausios girios, kurios gal kiek trufido Vokiecziams žygiuoti.
goms pabėgėliams szelpti ski
tiktu kokis ergelis apie Iccni ti žudintoju surado ir areszta “softy” (minksztu) jago su kož Jos dabar taip smarkiai dega, kad nespėja gesyti. Manoma,
riama 15 tukst. rub. kas me
ninka paszparto tai galėtu ge vojo. Kumingiene ir kaimynai nu užsiduodu ir prakalbu in kad jas vokiecziai padegioja isz aeroplanu, kurie ežia net po
Vilnius
pripildytas
pabėgėliais
nuo,
tvirtina, buk vyras be jokios vyra, motore, mergyna ar vai kelis kartus per diena apsilanko, mėtydami bombas.
riau isztirinet taji dalika.
— Žydu rinkliava nukente
Jago kastųjų prisakimu n< priežasties nužiūrėjo savo pa ką isz ko tankei aplaikau ne
Taip Gegužes 12 (25) d. viena boba pataikė ir uždege —Lietuviszkos pamaldos. —
jusiems pel karo Lenkijos i:
ezia, nes buvo labai užvidus smagumą. Ka turiu tame daly Branuku kaimo J. Stankevicziu, gyvenanti prie-pat girios. Su
Protestas pas popiežių.
Lietuvos žydams davė daugiai
liauna in Europa, nes gali in- žmogus ir perstatinėjo pasiel kia dayrti, ar paliauti visiszkai degino narna, ir trys žmones, kurie tik— ka isz ugnies iszejo,
Vilnius. — Pabėgėliu randa ne 75 tukst. rub.
pulti in dydele beda isz kurios gimą burdingieriaus visai ki kalbėti ar draugauti su savisz- labai apdege; jie nuvežti in Kauno ligonine. Matyti, aeropla
si czionais daug, o ant kožno
taip. — Sztai ka daro pasiu eis? — Atsakimas: Jau nekar nas mete bombas ant girios, norėdamas ja uždegti, pataikė gi
nelengvai gales iszejt.
žingsnio duodosi girdėt skun
Pamokslas lietuviams,
tiszkas užvidejimas, kuris tan ta davėsi girdėt panaszus rūgo in troba.
dai,
buk
stokas
visokiu
darbi

Aplaikeme sekanezius nau kei ižduoda baisius vaisius.
Linksmai slinko Sekminių
jimai muso skaitytoju. Geriau
* Sartininkai, Ras. apsk. Tasai miestelis po karo ne kaip ninku. Drauguves kurstina
jus iždavimus: “Braižineliai,”
szvente Smolenske. Bažnyczia
tamista padarytum, kad ati beiszrodo. Isz visu jo namu beliko viena tik bažnyczia, iki vi
žmonis
prie
darbu,
bet
tieje
ne
susirinkimas trumpu apraszi- Pasikorė kad jam tėvas nepir duotum “labas dienas” ant už si ugnyje supleszkejo ar sziaip griuvėsiais pavirto.
pilna pilnintele žmonių Mat,
labai
nori
ymtis
prie
darbo.
mu per “Skruzde”. Draugo
klausimo o daugiau nieko, nes
ko nauju drapanų.
* Sziauliu rajone, vokiecziai, pasitraukė nuo Bubiu pozi- Del 4o tai, nekuriems svei szilta gegužes diena i didi
Bendroves Leidinys, 1800 W.
Ringtown, Pa. — Edita kalbėdamos su motere ar mer ciju geguz 14 d. muszesi Kurtavenu — Padubysio frontu. kiems vyrams likos atsakyta
46-th St. Chicago. Kaina 35
Stone inejus in savo tėvo kal gyna inkliusi in meszlyna lie Gegužes 15 d musu karuomene užėmė tuo frontu prieszininko paszelpa kurie atsako darbus. nyczion.
centai.
on
Po pamaldų
žuvininkių ir turėsi isz to pazicijas. Vokiecziai, iszmuszti isz deganeziojo, Kurtavenu
ve,
užtiko
savo
pusbroli
ka

—
Badai
lietuviszki
nacio

“Velnias iszradejas”, Leng
po kunigas ir pasakė gražu,
daug nesmagumo. Geriau būti mieseziuko, musu vejami traukiasi netvarkoje.
nalistai su kuningais nusiuntė
va opera dviejuose aktuose su banti ant balkes kuri greitai
Žemutinėje Dubysoje priszininko užpuolimai, prasidėję pas popieži skunda prieszais jausminga lietuviu kalba pa
baletu. Parasze P. Buksznaitis nupjovė ir a aivino. Kada neutraliszku, nes kuom dau
mokslą. Džiaugsmu vainikavo
muzika sukomponavo Mikas jojo užklausė del ko tai pada giau prietelingesniu del savisz Geguž. 14 d; kita diena liovėsi.
kun. Mikalkevicziu isz priežas
Petrauskas. Spauda “Vieny re, tasai atsake buk isz, piktu kiu tuom tave daugiau apjuo
* In vakarus nuo Sziauliu ir ant Dubysos musziai tebei ties nubaudimo per ji kun. nemažo klausytoju būrelio szir
bes Lietuvininku”, 120—114 mo kad jam tėvas nepirko dines ir paniekinės nes musisz- na. Vokiecziai atkakliai laikosi pazicijose. Rusams tenka dur Olszaucka.
dis plaukiantieji isz sakyklos
Grand St. Brooklyn, N. Y.
— Bažnyczioje Szv. Stepo žodžiai; jie žadino tikėjimo
nauju drapanų. Po prižadėji kei turi toki prigimta būda— tuvais juos stumti isz kaimu ir sustiprintuju vietų. Beimant
kuom daugiau užsiduosi tuom keletą kaimu Bubiu rajone, rusai paėmė nelaisvėn 10 vokie no, likos atprovinta pirma kar jausmus, primine mums apie
Generolas Partfirio Diez 85 mui, jog daugiau panasziai ne- daugiau po liežuvi papulsi.
cziu aficieriu, apie 1300 kareiviu, 2 armoti 4 kulkosvaidžius ta lietuviszkos pamaldos. Kun. brangia Lietuvos tėvynė, kur
metu senumo, būdamas prezi daris, aplaike drapanas.
Bukie prietelingu del visu bet ir virtuve. Desziniuoju Dubysos krantu rusai žymiai pasistū Diakovskis perskaitė lietuvisz- vargas lengvas, kur skausmai
dentu Meksiko per 35 metus,
neperženk per rubežiu nes uz mė pirmyn in vakarus, iszmusze vokieczius keletos kaimu ir kai evangelije ir pasakė puiku nesza ramybe, kur laime ir
mirė praejta petnyczia Parižiu Butu namas ir du nebaszninkai
meile vieszpatauja. . .
tai neaplaikysi jokios paguo- paėmė belaisviu.
pamokslą.
sudege.
je. Diazas gyveno Parižuje
duones.
— Vilniaus kun. Tatjanos
nuo prasidėjimo revoliucijos
Kairiuoju Nemuno krantu žymiu musziu nebuvo.
Centralia, Pa.— Name Ma
1911 mete isz kur turėjo bėgt res Cloverienes, kur gulėjo du
* Jaunieji vyrai, kuriems stoti reikėjo karuomenen 1916 Komiteto duota piningu apy
V. J. Minersville, Pa. —
in Europa.
skaita. Iszviso jo iždan inplau — Del ko tu Jurgi sziandien
lavonai — josios vyras ir bur- Kur yra szendien Justinas Vit m., szaukiami dabar stoti:
ke 150,393 rub., iszleista 134,- ne e jei in darba.
Panevėžio ap. — Panevėžyje (1 sk.)
Alfonsas Crostowski, redak dingieris— vienas isz gailiniu- kauckas, buvusis buhalteris
— Kad. griovė, tai bijojau,
toris lenkiszko laikraszczio ku uždege uždangala sū pape- banke, to negalime tamistai žalime (2 sk.)—gegužes 30 d., Pumpenutse (3 sk.)—geg. 22 675 r., lieka — 15,718 r. Lietu
‘‘Jutszenka” iszejnanczio Cle- rosu o ugnis smarkei pradėjo praneszti, nes dingo kaip kam d., Biržuose (4 sk.)—geg. 15 d. ir Panevėžyje (5 sk.)—birž viu instaigos isz atskiro kredito szelpiamos. 4 menesiams
velande, O. likos aresztavotu prasiplatinet in kitas vietas. paras isz Mahanojaus po pletjoms paskirta kas menuo po in mainas, tai del to bij&jau
Ukmergės ap
per randaviszkus detektivus už Po dydeliam stengimui ugnis ma “prasižengėlio.” Tuom
25 tukst. rub., kuriuos gauna ba geležis labai perkūną pri
raszima paniekinaneziu gro likos užgesinta kuri padare ne kart daugiau negalima apie je (2 sk.)— geg. 15 d., Ukmergėje (3 sk.— 1 d
Liet. Dr. nuk. szelpti staczlais traukia
sk.)—geg. 23 d. ir Ukmergėje (5 sk.)—birž. 8 d
jin duot informacijų.
mažai biedes.
matu prezidentui Wilsonui.

PRANCŪZAI GILUKN1NGAI SUGRĮŽTA IN ST. MIHIEL PO SUPLIEKIMUI
VOKIECZIU APKASOSIA BOIS D’AILLY.

Zinutės isz Lietuvos

Laredo, Texas. — Tris szim
tai Caranzos kareiviu su savo
moterimis ir vaikais bėgdami
nuo prieszo likos užmusztais
arti Monte Morelos, kada trū
kis nusirito nuo sztangu ir gru
vo in gylu pragara.
Kareiviai bego isz Tumpico
in Monterey. Trūkis buvo pri
pildytos pabėgėliais kaip su
gjyvuleis prikimsztas, o idant
trūkis bėgtu greieziaus, majo
ras tosios govedos, prikiszes
revolveri prie inžiniaus galvos,
paliepė paleisti truki ka greicziause su baise pasekme.

Prasarga tiems, kurie
neturi ukesiszkas po
pieras
Jago atej via! uFesai turi tė
vus, brolius ar pažystamus
gyvenanezius Pennsylvanijos
steite, kurie da neturi ukesisz
kas popieras, negali žuvaut jo
kiam vandenije nes jaigu bus
sugautu tai turės užmokėti
bausme ar turės atsedet kalė
jime. Žuvavimas yra prasižen
gimu del jio, nes jisai ne tu
ri balso.
Toliaus, jaigu tavo tėvas ir
brolis ne yra ukesu negali tai
kyti szuni del savo apsiginimo)
del vaiku siautimo arba del ne
regio} idant ji vestu, nes Haris
burgine legislatura jam atėmė
tais tiesas laikimo szunio, o jai
gu bus aresztavotu, tai liks nu
baustu o szuo nuszautas. Le
gislatura padare tai prasižen
gimu del atejvio, kuris neturi
balso.
Politikieriai visu partijų tu
ri laike skaitymo balsu savo
sargus o Moterių Partij e teipgi atejnanti November! o. turės
savo reprezentantą kada skai
tys balsus ant davimo moterems ligiu tiesu.
Tegul sau legislatura tuom
Taik laikosi taisės tiesas kurios
uždraudže atejviams laikyti
szunis arba žuvaut, bet turime
iszrinkti nauja legislatura ku
ri paniekins taisės nesaužiniszkas tiesas prieszais ateivius.
Per tai turite kožnas bal
suot už moteriszkas tiesas pa
ženklindami
križiuka po
“Yes” o tokiu budu duosite ir
moterems baisa kuriuos pagial
bes jums iszrinkti gerus vyrus
ant darymo tiesu kurios paleng
vins gyvenimą atejviams gyve
nimą Pennsylvanijos.
ANT PARDAVIMO

Puiki farma arti Aszlando
ligonbutes (Fountain Springs)
su visokeis padarais ir gyvuleis arba kam prireiktu ark
liu teipgi galėtu pirkti. Teipgi
parduosiu saliuna Girardville
ant Main uli. Isz priežasties ne
turimo laiko, parduosiu farma
ar bizni pergal pirkiko norą.
Atsiszaukyt
Pijusas Macziokas
118 Main St.
Girardville, Pa4

kart labai szaltais, kadangi bu
— Žinai Vincuti—tarė vien ninkui savo linkėjimus. Isze
vo jiems kitaute, bet su lai kart in ji Viktorija—man ro jus Vincui ant slenkszczio isz
ku susigyveno ir santikiai su dos jog esame persekiojami visu krūtiniu iszsiverže karszti
kaimynais pasitaisė, kadangi policmeistro, kuris daro tai ne szirdingi szauksmai. Vincas
pažino jas geruma ir dorumą be priežasties. Nieko iszrast sujudintas dekavojo žmonėms.
Jau iszejo isz spaudos Milžiniszka Knyga i
kas nors piktom kaiminkom pikto negali mumyse, o vienog
— Tas prisiriszimas ir mei
nepatiko ir negalėdamos kito policija mus ant kožno žinks- le tu biednu vargszu penėtojų
kio lopelio prisegt, vadino no daboja. Matai kaip asz ne- kuriu gerbuvys yra mano ran
“tamsia Litvinka” bet su lai bludau atbodama maskolių.... koše priveczia mane pasilikt
ku ir tas lopelis ant jos prade
— Nejaugi teip blogai vėl czionais—tarė jis in savo mote
jo nelipt, kadangi nebuvo ji sanprotauji Viktutė? kad po ri. Nieko smagesnio pasaule
tokia kokia ja bandyta intart. licmeistras jieszko priekabes j e rast sau negaleeziau kaip
Niekam pikto nepadarius net atjaueziu ir asz, bet kalte pri- tas, kad galiu sziek-tiek pa
mislimis ne tik žodžiu likos pa meit.tam, kas jos vengia ne lengvint sunku
gyvenimą
Vyruczei nebukyte užvydus
mėgta ir buvo guodojama. gales ne jis. Mat jam eina apie tiems nelaiminguoliams. Ir
savo moterei,
Tuorai ji nesididžiavo net savo sunu, kuri in mano vieta dabar jis neatstume ju su nie. Jago elgesį dorai ir malszei,
priesz žemiau už ja, moteri in norėtu inkiszt, bet tas neyra ku nuo slenksczio vien apdo
Kam jaja paniekinet,
žinierio, stovi r. czia, todėl ir teip lengvu daigtu, kadangi vanojo kienviena kiek galo Ir visokius niekus užmetinet?
nestebetina, kad ta savo dory ne asz esmių tame jam kliute jo, o tie garbindami ji iszreisz
Juk žinote, jog užvidejimas
be ingijo bent pažistaneziu vien direkcija ar net pati ko kinejo savo karsztus linkėji
tai liga bjauriausia,
ja simpatija ir paguodone.
munikacijos ministerija kuri mus entuziasztizkais szauks Gera žmogų padaro niekiausia
Ir tikrai buvo ji laiminga, reikalauja nuo inžinieriaus mais.
Vakacij u laikas užstojo. Magduka su Keiduka ir pasirenge
Ba tai tik szetono pakurstikaip
lygiai
ir
jos
vyras,
ypacz
žinistos
apie
pareigas,
o
sunui
(Toliaus
bus.)
nimas,
iszkeliaut in Atlantik City. Czionais matome Magduka bet
da kada Kūdikėlis sveikas ir Katkovo to trūksta. Policmeis
Ant nekaltos moteres nužiū
kur yra Keiduka?
linksmas pradėjo szypsoties tras turės persitikrint jog nees
rėjimas.
kur su kuria jai namine ugna ant j u kalbinimu ju laimei jau miu jo prieszu jo tendercijog^
Lavonine.
Bausme Dievo.
viete tas, kuri ji sau iszsirin nieko pritrukt negalėjo.
ir paliks mus ramybėj.
Vienos ponios pats labai ge
ko už globeji ir tęva, kuriam
— Duotu tai Dievas, be ma
Bet laime žmogaus trapi,
I.
(2 prižada amžina meile ir iszti
smūgis užvyduolio pikto žmo ne vis ima nerimastis, kadan re, ir negalėjo su juom duot Ilinojui atsibuvo smarki k ai e
— Ar tikrai ketini, Vincu- kimyste. Ne, ne Vincuti, nuo gaus veik ja gal sunaikint gi žinau, jog maskoliszki vai rodą norint viską dare kad tik Kuri nemažai sarmatos padare
ti, priimt urėdą Maskolijoje? tavęs atskyrt manes ne gal Ne veltu sakoma kad liežiuvis dininkai ypacz policistai suvi nog arielkos atpratint. Susita
O tai keli girtuoklei,
užklausė jauna moteris vyro nieks, kad ir didžiausias kan- murus griauja. Piktas liežiu sai nepaiso ant to, kas yra žmo rė su vienu dažiuretoju namo
Nuo visu atlikia Lietuvei.
kureme rastus negyvėlius sude
tęmirgai žiūrėdama jam in czias surenginetu. Su tavim vis užvyduolio baisesnis ir niszku ir teisyngu.
Juk ka nuo girtuokliu gali
akis, kuriose matoma buvo pasirengus keliaut, kad ir prie už didžiausi pavoju. Tas pik.
tikėti,
Vincas nuramino moteri da arba kaip vadina lavony
lyg kokia baime, lyg nerymas sziaurinio poliaus, kurio jiesz- tas liežiuvis kaip angies giluo- linksmai besijuokdamas isz jos cze. Kada ne ilgai laukus, jos
Ir ka nuo besmegeniu gali
tis ir podraug meldimas.
norėti?
kant kaip nesyki pasakojai nys dalypstejo ir laiminga gy moteriszkos baimes ir neiszsiti pats pasigėrė kaip vanta ir vos
parejas namon užmigo: tada Sztai 3 diena Liepos subatoje,
— Teip, Viktutė, mano. daug keliauninku pražuvo venima musu Vincu.
kejimo.
Jug du tukstancziai rubliu me leduose.
T ai dej osi sodom i j e.
Paežiu maskolių, arba rusu
In kelias dienas potam abu paprasze poros žmonių, nunetines algos tai ne by kuom ki Jaunas patogas vyras pri priežodis sako “donoszczik liu du vienkart szventadienji uže sze in ta lovonieze ir paguldė Keli girtuoklei susirupeziavo,
tu in gyjami.
Tai ko tik galo negavo,
spaude prie szirdies savo gera že vora”, t y “daneszikas ar- jo in arbatinyczia. Susede ant murmurinio stalo ant ku
— Bet jug ir ežia Tėvynėj moteri ir padekavojo jai už ta szesnis už vagi,” o bet nieks prie stalelio, Vincas iszvydo rio pjausto negyvėlius, ir mie
Kaip szunis ėdėsi,
but galima gaut kokia vieta. jos meiles ir isztikimystes isz turbut tokios malones pas Ro- tarpe kitu linksmu draugu jau gojo kaip tikras lavonas. Kada
Per nakti pjovėsi.
Yra tai ketvirtas pagerintas iszdavimas szitos puikios knygos.
Czia jug tarpe savųjų kaip reiszkima karsztu pabueziavi sijos valdžia neturi kaip “da na Katkova. Netrukus patyrė už geros valandos pabudo, atsi
O ar tai gerai,
704 dideliu puslapiu, apie 150 paveikslu. Spaudinta
sėdo
ir
pradėjo
dairytis
in
sza
daug turbut smagiau gyvent, mu.
Jus
pabaigti
latrai,
kad linksmi juokai Kotkovo
noszczikas”.
storos popieros. Puikei ir drueziai apdaryta au
lis
o
pamatęs
prie
pecziuko
se
negu tarpe svetimųjų — ir tai
Da
vienas
ižbego
ant
stryto,
Kaip-gi jautėsi jis laimingu
Policmeistras Katkow neap vo ir jo draugu palieczia ji pa
iszmargyntais vyrszais; teip kaip ant paveikslo
dinti
žmogų
ir
cigara
rukenti
maskolių — dabaige nuleistu gyvendamas nuo puses meto
O
kitas
palicmono
užriko,
kente inžinierio nuo pat pra ti ir jos moteri, nes jaunas
Dydumas knygos, 9 coliu aukszczio, 6 coliu ploczio ir 2. colei •
paszauke:
—
Ej!
ar
girdi,
žmo
balsu.
Tas
tuojaus
pribuvo,
su ta savo numiletine, kuria džios, o gal tik kaip paprasti Kotkovas kada Vincas klaustoro. Yra tai puikiausia, dydžiausia ir pigiausia khyga
gau, kur asz esu?
— Vistiek paeziut —atsake vede ne del jos turtingumo,
Dvejetą
in
lakupa
inkliuvo.
nai maskoliezkas palicistas sianeziai in ji pažiurėjo, net
Lietuviszkoje kalboje. Kitos spaustuves ne sztant atspaudint
— Tu esi lavoniezo.
besiszypsodamas vyras. Masko nes ji buvo suvis neturtele, jieszkojo priežasties kaip pa- atvirtes ant kėdės garsiai pra
Kozoje konia para sėdėjo,
tokia knyga už szita preke.
Tiktai $2.00 ir mes užmokame
— Oj kibą cze mane kvaraliai tokie jau žmones kaip ir vien del jos duszios turtingu muszt sau po kojom “neblago. dėjo piktai juokties. Vincas
Nuo baimes yis drebėjo,
nusiuntimo kasztus. Tikrai sakant szita knyga verta du syk
ba atnesze!
visi. Bereikalo baiseties... Ga mo, del jos dorybes.
Staugė
nuolatos,
nadežna”idant padaryt savo besijausdamas užgautu ir in
tiek ir patis nusistebesite kokiu budu mes tokia knyga galime
— Ne kvaraba, vakar labai Net buvo girdėt ant uliezios.
baus du tukstaneziu rubliu ai
Rods teviszke jo buvo tui karjieroj viena laipsni augsz- žeistu bjauriu Katkovo pasiel
parduoti už szita pigia preke.
pasigėrei, ir rado tave ne gyva Nedelioje per diena ižseįpjo,
gos czionais negausiu niekados tinga bet ji jam neteko, negut
gimu pasikėlė ir iszeitinejo isz
tyn.
ant uliezos, tai tavo pati, par
todėl kad augsztesni urėdai kad davė jam mokslą, bet
Net ant septintos vakare isz
Katkow buvo žmogumi tik restauracijoj, j bet tęptarpii
užimti rusu, o net ir žemesnio apart to nieko daugiau. Nuo ru tipu Rosi jos valdininko. Ir Kotkovo draugai ir jis pats davė itrlavonicze ir busi kaip
laku po iszejo.
meitelys iszmesinet s.
menka pelną atneszanczio czia puses meto apsigyveno jis ma
Geriau butu valdže padarius,
jis pasiekė ta savo augszta vie būdami areziau duriu sustojo
musu žmogui ne yra lengva žam mieseziukije beveik gy ta ne savo gerais darbais ne teip, kad Vincas turėjo pra — Kaip mane mėsinės, kad Kad butu isz miesto iszvarius.
asz esmių gyvas!
gaut.
Geri Lietuvei sarmatos netu
veno da isz gautos isz tevisz mokslu, vien piktadarystėm eidamas nustumt sau nuo ke
—
Vis
tas
pats
ar
ne
gyvas
— Bet kaip graudu bus at kės dalies, bet ta jau baigėsi o kokiom pasipiktint galėtu ir lio maskolpalaike. Tasai pap
retu,
ar gyvas daktarai nupirko tai Jago tokiu latru nesirastu.
sisveįkint gimtine szalele gai uždarbiu savo menkei galėjo latras, žmogus kuris neprisVIENYBE LIETUVNINKŲ
rastinai maskoliszkai mužiku
ant to ne žiūrės.
la bus palikt Tėvynė, kaip padidint isztekliu.
Laime kaitomas prie draugijos, bet kai užkeikęs suriko:
reiks jos ilgeties.
Prenumerata metams $2.00; pusei metų $1.00.
Vincu vienog nesitemde da tokiais darbais Rosijos valdi — Ko besistumdai miatežKanadoje metams $2.50; pusei metų $1.25.
o už valandos tarė:— Kad jau
— K a gi daryt — įeik tuos juodais debesiais kadangi nu- ninkai arba biurokratai vien nyke! latre!
Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00.
Puikei Luzernes szpicai pa
menkus daigtus pamest, reik siszypsojo da gražesne ateitis. te gali pasidaryt sau kelia prie Vincui smarki banga krau kitaip ne bus, tada susimylda
mas, broluk, pasistorok del ma
Pamatymui siunčiame vienų numerį dovanai.
fig
padaryt auka del ateities. Vincui kaipo inžinieriui dėka augsztu vietų valdyboj.
jo atplaukė in galva. Jo var
Kningų katalogų siunčiame ant pareikalavimo dovanai.
nes puskvatierkie arielkos, no Su akmenais per galvas belde,
Czia gyvenant vien skurdo jo pastangai ir gerai akyveiz
Nekalbant jau apie tai, kas do garbe buvo nesuterszta jo
Daktaras darbo turėjo,
laukt galima ir vargu. Gabaus doje valdžios reputacijai pri neapeina skaitytojaus žinau- kiu pletmeliu, jautėsi neapsa re tau iezgert norint paskutinį
J. J.
Kol kopustines susiu vinejo;
net nesitikiu ten Rosijoi pasi žadėta jam urėdą prie geležin ežio kokiu budu maskoliszki komai nužemintu ir inžeistu. karta priesz smerti.
Grand Street,
Brooklyn, New York.
Nekuriems su dratais kiau
likt ant visados. Sugrižszime kelio, bet uszpraponuota ke “uriadninkai” daro savo kar
— Kas latras ir miatežni
szus varste,
vėl in Tėvynė, kurios tau teip liaut in giluma Maskolijos, jieras, pažvelgime in palic
B a butu smegenis ižbarste.
Suprato.
gaila. Ve, o kad gal kalbin- ant ko Vincas ir sutiko. Bet mo meistro Katkovo pasielgimą kas!—suriko jis pakeldamas sa
Capitol Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000
cziau tave in Amerika, tai be teris jo kaip matome isz juod- su “nebloganežnu” Vincą, ku vo lazda ant galvos Kotkovo
Suv. Vai. Raudas turi musu banke sudėtu pinigu.
Kazarmose mokinosi žalnie
abejones nesigailėtum Lietu vieju pasikalbėjimu ne su ris neiszsitiketinamu buvo ne bet ir isz kitos puses pakilo su
UNION
vienu sykiu kelias lazdos ir ro rei rokundu apie sudėjimą ir
OKAME Antra Procentą ant sudėtu
Vienas
vos. Ar gal ne?
linksma szirdžia priėmė links gut Ratkovui, kuris in jo vieta
Pinigu. Procentą pridedam prie
dėsi pesztyne bus jau neisz- atemima. Aficieras pabaigęs
paeze
turėjo,
jusu
pinigu 1 diena Sausio ir Liepos
— Blusti, brangus, neken- ma jos vyrui žinia.
NATIONAL
norėjo pastatyt savo sunu.
menesuose,
nepaisant ar atneszat
vengtina. Urnai visu esantie iszdestynet rokundas pradėjo
Jokios
rodos
su
j
a
ja
gauti
ežiu ir Amerikos užtat, kad
parodyt
Knygute
ar
ne.
Mes norim kad ir jus
Jo meile del jos gabaus su
Sūnūs Katkovo nors moki
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant
BANK
arbatinyczioj
sukilo
ir
vyrai
kožno
paskirium
klausinėt.
daug žmonių iszviboja isz Tė teikė ir tai kad neiszgabeno nosi politachuikos, bet mokslo
ar mažas ar didelis.
MAHANOY
szoko
ir
stojo
puseje
Vinco.
—$—
—
Nu
Jakimov,
ar
tu
supra
vynės ir ja palieka apleista jos su pažeista szirdžia isz Te nebaigė ir pasiliko be egzami
Isz pradžios kaili lupo,
II. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid.
CITY
kaip kad ne savo motina, vynes. meldimus jo iszklau no pavarytas už blogus pasi Žodžiu “miatežnik” Kotkov tai, kas tai sudėjimas ir atemi Kaip parėjės girta užklupo;
W. KOHLER, Kasierius
užgavo
visus,
kurie
nebuvo
mas?
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.
kaip kad ne ta, kuri juos isz- syta ir paskyrta jam vieta elgimus isz mokyklos.
O kad ir nuolatos buvo melina
rusais,
o
jo
szalininku
buvo
maitino, kuri iszauklejo, kuri Lenkijoje
— Supratau, vasze blalioroNieko nemaezino ir gana.
Tėvui rūpėjo vaiko ateitis ir
miestą Kalisze.,
teip
mažai,
kad
visu
veikiau

slepia savo iszcziuje kaulus prie geležinkelio jungian ežio norėjo duot jam vieta prie
die.
Nežine kas jam darodijo,
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
siai
smuko
jie
pro
duris
lauk.
-LAIVAKORCZIU SKYRUS—
brangiu mums musu tėvu, ku Warszava su Vienna, Austrijos geležinkelio kaipo inžinieriui.
— Nu, tak skaži jaigu tureAr gal pats sumislino,
P. v. OBiECUNAS IR KOMPANIA
Cor8 12-th. & Careen St.,
Pittsburg, Fa
riu kraujais ir prakaitu sulais sostmieseziu. Viktorija nusi Direktorai geležinkelio be rei
Nupirko arielkos ir visokiu
Vincas sugrižo namon ra jei kiszenije 15 kapeikų užejei
Tai yr» Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
tyta maitina ju vaikus ir ju džiaugė isz to nemažai, nes pa kalingu kvalifikacijų arba pa mus, kaip visai neatmenaus in karezema ir iszgerei ariel
žolių,
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
budelius.
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose aa<
gal jos nuomones Lenkija yra liudijimu, jog pareigas inžinie kas atsitiko, tik Viktorija mė kos už 5 kapeikas, na, tai jau- O neužmirszo ir czemerycziu.
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
— Isztikro Viktutė, tu ge artimesne Lietuvai negu Mas riaus gali pildyt, atmete pada tėsi jam ant kaklo ir su verks atemei no turėtos sumos, ar tei Su szaknelem kitom sumaisze,
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
ra patriote, bet atsimyk kad kolija, kadangi nuo senu seno vimą Katkovo. Policmeistras mu pradėjo maldaut.
sybe?
Ir su arielka pritaisė.
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Sviete
sziandien patriotizmas suvisai ves suriszta su ja giminystes nusprendė atkerszyt, be kadgreioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes and
— Pamesk tarnysta Vincu — Taczno tak vasze blalio Kada vyras in darba iszejo,
visu geriausiu Laivu, Užtaiso Notarijialna ir venieko nereiszkia, arba kitaip saitais kenezia drauge kaip direktoriai jo baiseties ne rei ti, pamesk nes ji pragaiszys rodie!
Boba po kampus sznipinejo,
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaezaas
suprantamas. Ūbi bene ūbi dvi naszlaites sesutes po žiau kedavo, savo apmaudu atkrei musu laime ir mus paežius.
— Na, kaip tas iszdavimas
Buteli kur ten užtiko,
Natarijausdo užtvirtinto per valdžia, kursai padai•
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutink&nosia
paria, sako lotiniszkas priežo ria globa pamatęs Rosi jos, o pė link neprasikaltusio jam ne Kotkov dabar jau turės prie- vadinasi?
Gere bobelka, jog net mažai
s- tiesomis Ruississ.
dis, t. y. kur gerai ten ir mus žmones jai iszrode artymes niekam inžinierio Vinco, kuris žasti...
— Vypitka, vasze bloliorote liko.
tėvynė. Mokslas sziandien su- niais ir ne tokiais baisias, kaip gavo ta vieta, kokios direkcija
Ir kas isz to pasidarė:
— E ka czia vėl pasakoji! die....
PHONE DROVER 7800 J ’
ligina visas tautas ir skirtumai rusai arba burlokai kaip juos nedave jo sunui.
Aficieras klausė kito žalnie Bobai pilve užgurguliavo,
—tarė neužganėdintas vyras.
tautu jau negimdo tu barba- pas mus vadina ir kuomi kaip
Kaip pradėjo ožius varyt,
Gyvenant Rosijos didesnėm Ar nereiktu jam atsakyt teis riaus isz rokundu:— Ej Gavry
riszku skerdynių, kokias atli kad mus vadina ir kuomi kaip mieste niekad negalima but me už savo sunaus pasielgi lov! jaigu turėtum vienam ki
Vare ir vare, jog negalėjo
kinėjo sentėviai seno ve je.
susi valdyt,
kad primena tuos baisius “vii tvirtu ar ryto teip galėsi ra mą. Jug pastojo kelia ir kri- szenije 25 rublus o kitam 15
— Gal tavo teisybe, tu kalokus” apie kuriuos pasako miai laimingai praleist diena minaliszkai prasižengė.
kiek turėtum iszviso?
Abiem galais szpuliavo,
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas
daug daugiau iszmanai ir ži se esą girdėjus.
Jog vos galo negavo,
— Teip, bet tai yra masko — Turetau in vales ant vod
kaip sziandien leidi. Nevienas
nai, bet pagal mano nuomones
Per tris dienas veme ir stenėjo <, Ofisas ir Gyvenimo vieta
Valandos
suvis nežino už ka ji paima in lius, mus žmogui reiktu kaleji kos, vasze blahorodie.
II.
tai tas gali ir yra priežastim
8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po plot
— Ali ty durak!
Jog susilaikyt negalėjo.
biurą policijos ir kalėjime at me suput, bet jam plaukas
< ’ 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
Ir 7 lig 9 vakare.
Miestas Kaliszis, kaip jau Sibyroj net gal patirti kad kas nuo galvos nenukris, o mums
kad tautos nyksta, nes sūnūs
— Toczno tak vasee blalio
Vyras rodos nieko nežinojo, i •
__
pamirszo sekt savo sentėvius minėjom guli Lenkijoi prie nors ji denuncijavo arba aps gal grumo pavojus.
Pas kūmas rodos klausinėjo,
rodie.
anų prakilniais veikalais pra geležinkelio, bet nuo geležinke kundė už koki nors priesz vai
Bobos visokiu žolių su guVincas nors juokėsi ir da
lio linijos atitolintas. Vincas džia prasikaltima Vincas prasi bar isz bereikalingos baimes
mintais takeliais.
žute davinėjo,
— E, tu da kūdikis mano su savo gera žmona apsigyve kalst negalėjo, kadangi nebu savo žmonos, bet tikrybei jau
O ligone ne žiūrėti ant to ne
J.
KEIDOSZIUS
Viktutė, tavo nuomone teip no czia gana puikiam nameli- vo jis idealistu ir prieszu vai te ir jis pats savo duszioje bai
BANK EXCHANGE
kudikiszka da kad parodo jog je. Alga buvo gana usztekti džios suredimo tacziaus galima me ir neramumą.
Tuojaus raivesi,
202 Troy St;
Dayton, 0.
tu firmų kurie neduoda jumis užbijai svieto. Svietas neyra teip na net jųdviejų szeimyniszku buvo apie ji pasakyt, jog buvo
Ir vemt žiojosi.
Vinco žmoniszkumas ir gra
ganedinima už j ūso pinigą. Mes
esame vienatine kompanija ka už
baisu, kaip sau insiveizdineja reikalu, o ir nepasirodė neuž- konservatistu ir pasidaveliu po žus su žmonėmis pasielgimas
Vyruczei, szendien jau sveika,
ganėdino daugybe žmonių su mu
tie, kurie namuose užaugę ir tektina apdovanojus juos Die jungu despot zmo. Jam rūpėjo suteikė jam daug prieteliu.
Blaivi ir labai linksma,
su GRAMOFONAIS kurios gvarantiname ant 15 metu.
vui
šuneliu.
Vincas
tikra
1
apart savo kaimo nieko dau
Ant arielkos žiūrėti negali,
dabartinybe ir szeimyniszkas Visi darbininkai kurie po joAnt musu gars'ngu gramophoniu
daug darbo suteikianezio nau labas, kaipo ir pareigos tarnys valdžia dirbo -labai mylėjo ji
kurios parduodame už ketz ir ant
giau neesą mate.
lengvu iszmokeszcziu
da turėjo. Viktorija nors bu tos, o bet ir jame piktas valdin ir guodojo kaipo gera ir tei— Teip, bet. . . .
Del bobų ir kiaulių czeme$1.00 ANT MENESIO
— Bet ka? Nenorėsi drauge vo tarpe artymesmu jai žmo inkas nužiūrėjo neiszsitiketima synga vyra.
ryczios
geriausia,
galite
iszgirsti juso name geriausia
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva
muzike
ir dainorius 3 Menesei iszsu tavo vyru apleist gimtines nių negu burlokai, nes tarpe žmogų, pavojinga... Jau kelis
O ir ižgydo greieziausia,
Kada in dvi dienas po mi kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai
bandimas dykai 24 ir 50 Dainiu ir
Muzikes DYKAI. Raškykite o gausite dykai kataloga.
pastoges, kuri tau už viską kataliku bet vis ilgeties Tė kartus kviestas jis in biurą po nėtam atsitikimui atėjo diena siuskite per mane. Jaigu norite pirkti
Asz apie tai nežinau,
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
vynės negalėjo paliaut. Nuo licijos, kelis kartus pareikalau jo varduvių darbininkai susi site visame užganėdinti. Mano agent Ba maitele paeziuotas nebuvau
brangesne.
— Už viską brangesnis esi boduma nuvarinedavo nuo ta jo moteries, bet vis pasirodė rinko ankstutelei priesz Vincu ūra randasi mano loonam name vertes Nes jagu kada apsipaeziuosiu,
91 E. 4th Str., Dept. 51, New York,N.Y.
$14,000ir esin po kauozija ir priežiūra
tu man. Moteries ten tėvynė saves triusu ir naminiais dar kad ji policija be jokios prie narna, idant sudėt garam ju Ohijos
Tai
savo
boba
ir
teip
gydysiu,
Valstijos. Norėdami apie ka
kur randa savo szirdžiai vieta, bais. Kaimynai buvojai isz- žasties persekioja.
Kol ne numarysiu.
virszininkui ir dienos vardi- dasižiaoti prisiuskit® 2o. stamps.

TARADAIKA

Tūkstantis Nakia
irMena ®

Su

Prisiuntimu $2

Pauksztis & Co.,

M

j

Dr. A. J. Tananevicze

g A U GOJOTĘS

BOYAL PHONOGRAPH CO.
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DIDYSIS MINISTEMS SU ANGLISZKU VADU.

KUR

BUNA?

Mano broliai Antanas ir Juozas
• Link gelbejimo Lietuva Fon
Januszauskai, 22 rustai kaip Amerike
Chicago] prezidentai isz
pirmiau gyveno Brooklyn, o dabar
■i veikt nesusitaike, Lietuva
nežinau kur. Meldžiu atsiszaukt ant
■^“Tėvynė” ras o vienaip., o
adreso.
•BUY HER
BDraugas” kitaip: “Draugia”
B. Januszaukas,
ONE FOR
HOT
12 Market St.
Inkerman Pa.
tu nesu itaikymu tarp Fondi
WEATHER
niu prezidentą prasilenkdamas
Mano pns-brolial Vladislavas Anvien duoda velniu Dr. Šliupui
druszkeviczius ir Simanas Zupkeviczi us, abudu paeina isz Kauno gub ,
su Raczkausku už praka’bas
Karmaliavos para.. Navasdu kaimo.
I gra«
kur buvo inveltas ir p. St.
I «£■’
Girdėjau gyveno mieste Racine
Szimkus isz Lietuvos atstovas
Wise , dabar nežinau kur. Meldžiu
Prakalbose Szliupas ir Raczatsiszaukt ant adreso.
kaus sako inžeide kunigus.
Chas. Giarve,
“Katalikas” gana rimtai apkal
Box 175
Tower City Pa.
CM Mil
tina abi szalininkysti daugiau?
Mano pus broliai Vinoantas ir Jo
laisvamani ja, nes toji intern pe
nas Skripkunai,. Vincantas pirmiaus
gyveno Worcester, Ma's, o Jonas
in savo sukuri nekaltai p. S.
Iloosick Falls, Mass, dabar nežinau
Šimkų. .
kur. Praszau atsiszaukt, ar kas kitas
Žmonijai lietuviszkai suside
malonėkit duot žine ant adreso,
danežiai kaip sake isz klerika
Marion Baltroniute,
lu ir tautininku norint nusi
B x 320
W. Rutland V, T.
kratyt nuo nesmagumu, nėra
Mano dede Jurgis Mikalauckas
kito kelio kaip tik garsius va
paeina isz Kauno gub., Panevėžio
pav., Pakroye para., Karasiles sodo,
dus atstumt in szali visuose su
9 metai atgal gyveno Wilburton.
sirinkimuose kur lankyieis isz
Okla. Turiu svarbu reikalą, jis pats
ar kas kitas meldžiu duot žine ant
Lietuvos sveczias p Szimkus.
adreso:
Tas nereiszke kad skustum bulves, mazgojimas tolierku ir kitokius kukninius
kalbės
rinkt auku. Kada
A. Kernagis
darbus, bet prigelbek jiai per nupirkimą aliejino pecziaus kuris palengvina jiai
vienas sveczias, jisai ra okes isz
225 N, 7th. St.
Clinton, Ind.
darba ir priduos daugiaus vigados. Ne esi tu tas kuris turi stovėti prie raudono—
silėnkti nuo užgavino bent sza
karszczio pecziaus darydamas valgius, teipgi ne visada būni apie namus kada reika
Pajieszkau Onos Zoneliutes (bro
lininkyste.
linga yra malku, anglių arba pelenius iszneszti, viską ta turi atlikti tavo pati.
lio dukters) ir Onos Mazurkevicziutes (sesers dūkta). Asz paeinu isz
Mat, žmones prascziokeliai
Bet tas ne viskas, neprivalai tu ne tavo pati ta viską daryti, jaigu pirksite
Suvalkų gub., Ludvinavo para. Mel
klerikalai ar tautininkai, sziadžiu ateiszaukt ant adreso:
dien tarp saves moka toli pa
G. Zunnel.
doriau elgtis, nesiburnit visaip
817 S. 16 th. St,
Herrin, Ill.
(ALIEJINIS KUKNINIS PECZIUS)
negu ponai vadovai. Szie bent
Ir tavo pati nereikalaus stovėti prie karszczio pecziaus darydama pusryežius, pietus
kur susitelkia pasiszneka apie
ir vakariene. Susimilek ant savo paezios ii palengvink jiai kuknini darba, pirk jiai
reikalą ta, apie kuri maž daug
szita aliejini pecziu.
rūpinamasi, bet vadovai tuo
Ministeris Asquith nesenei buvo atlankęs angliszka kares lauka su generolu French, duo
Mylėtojai gerų kningų, norinti
Tik pamislik kaip lengvai bus jiai, tik užžibina zapalka o peczius tuojaus yra
išlavinti savo protą ir išsimokinti
jaus vienas priesz kita iltis pas damas nekuriuos pamokinimus kaip vesti toliaus kare prieszais vokieczius.
anglišką kalbą, kviečiami pirktie
gatavas del vyrimo—nereike laukt.
Suczedinkite pinigą?
Žinoma!
Kada
tato nepaisant kiek tas gali rei
Knygas iš mano krautuvės. Čia
nesivartuoja peczius tada nereike jio kuryt ir nereike jio prižiūrėti. Peczius gali
Kristina. Taip, taip... labai
Siauriausiu pažiūru žmoge
kalui kenkt, ir kaujasi raujasi.
gaunama visokios lietuviškos
numiriau
būti variuojamas del visko ligei kaip ir anglinis peczius.
gerai.... Taip, sziandien vaka
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
Taigi žmonija pati būdama liui, Tautos Tarybas nurodyk
Dabar nelaukite ilgai, bet nusiduokite in bile koki geležini sztora ir peržiurekite
kos ant užsakymo. Scenos mylė
Vieno veiksmo juokai.
re? Acziu... Sulig pasimaty
ramesne, szitose valandose pri- ir klausk kas isz to iszeitu, tai
tojų rateliai imdami kompletuą,
szita New Perfection Oil Cook aliejini pecziu.
Neiszduoda jokios smarves, durno
tikrai atsakys — isz tokiu mil Parasze J. Mesnickis. Verte J. Szta mui. . . .
s. v. gauna papiginta kaina Krau
nei suodžių. Pirkite viena o juso pati bus jumis už tai labai dėkinga.
ras.
tuve adara kas vakaras.
VIII.
Stepas
ir
Kristina.
tu
kosze
virt
negalima.
Tos
nedaleidžiant kad ju vadovai
Iš kitų miestų atsišaukusiems,
Stepas (verkia) Gydytojas,
VI. Vabalas (vienas).
gali greicziaus, negu paskui dvi Tautos Tarybos besilenk
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:
THE ATLANTIC REFINING CO.
poniute,
dar
miega,
o
policijai
tyniuodamas
anot
“
Jaumiosios
Vabalas
(bambėdamas).
Asz
suvest in sutaiką.
Philadelphia
Pittsburgh
M. J DAMIJONAITIS
Kiek viena lietuviais apgy Lietuvos” žodžiu pasijus kad tuonake! Devynake! Bubnu —kiemsargis pranesze... Ak, 801 West 33-rd St.,
CHICABO. ILL
Geriausia pasekme gausite per naudojima Rayolight aliejų.
karalius!... (Atbunda, numeta Dieve, mano Dieve! Jau ir ta
venta kolionija, pažysta gerai abi užpeczkij sėdi.
“Draugas” 26 No piacziai nuo galvos antklode, ir dairo sai atėjo. . .
savus karsztuolius, klerikalus
Kristina. Kas? Ar grabdirar tautininkus net ir socijalis- iszvadžioja visu szalininkys si). Pamigau! O kelinta datus, taigr kada bus p. S. Szim eziu troszkima Lietuvai lais
Stepas. Ar galima jam įeiti?
kus rinkt auka gelbėjimui Lie ves, bet tame pat straipsnij ne di). O'h o! Jau deszimta! (Szo
Kristina. Paszauk ji ežia
tuvos nuskriaustu žmonių, juos pavydi szalininkystems tauti ka nuo lovos ir sukniumpa).
s®
nedaleist kalbėt, ir tuomi tik nei bei socijalistams ir purvu Kas ežia tokio? Ciela eile? Ka greieziau...
drebt
ant
akiu
kaip
ve:
“
Ru
me asz esu? (Dairosi). Na, juk Ak, kokia baisybe! Tapti nasz
bus užbėgta dabartinei nesuti
kimu karsztinei. Kita beda pinasi tais dalykais katalikai, asz savo namuose... Bet kam le taip netikėtai!... Dabar ne
kad aukos tenka turtinges svajoja apie tai tautininkai, tie visi puodai su gėlėmis, tos mirties rubu, ne szio, ne to...
socijalistai ir tie retkareziais žvakes ir ta antklode ? (Atsi nieko, o nieko nėra...
niems o vargszams nieko.
menu). Vakar asz buvau inte IX Kristina, Debesuolis ir
— Prascziokeliai! ižiurekim apie tai prasitaria.” .
Toliaus pats “Draugas” vėl ligentu kliube, o paskui — pa Vabalas.
kad ir kitas yra isibrioves tarp
Debesuolis (mesdamas žvil
tu szalininkyseziu bužys, t. y. sako: “Szlektu Lenkijos savy- rejau namon.. Atvažiavau —
vadai jieszkojimo Lietuvai au tarpinis nesutikimas lenku ka ir.. (Suduoda pirsztu sau in gesi i Vabala). Nejaugi mirė?
Kristina. Ot, kas, mano kai
tonomijos. Szis apsireiszkimas ralija nuszlave net nuo žemla kakta).. Aha! Dabar asz jau
DOVANU 14 GDI D FU I FD AIIK^O I AUCRODFIIS t1?
Specijaliszkas iezpardavimas 14k. Gold filled Aukso Lia
£***
dykai
A
“
vSvJLl/
1
]<rodeliu.
staeziai pagal Fabrikos Preke, kad kuodaugiau
pio
kaipo
savistovia
valstija.
”
mynėli!
Kas
to
galeje
laukti?
suprantu, kame dalykas!.. Lip
akyvas ir svarbus.
šiai
ju
iszparduoti:
tai
Kas
dabar
pirks
pas
mus
Laikrodėli,
tai
augszcziau
patalpintus
25
puikius
daiktus
apturės prie Laikrodėlio Visai Dykai
Taigi kad istorija parodo damas laiptais, asz jau jaueziau
Debesuolis
(užsimąstęs)... kaip tai Importuotas atviras Laikrodėlis (modelis), Harmonika, moteriszka Branzoleta, Veidrodėlis skuroj aptaisytas su trimiskožnas
kitais dalykais, Lenciugelis su Breloku, Kryželis su
Lietuviu kataliku Federa kokius vaisius nesutikimai at- si, kad man pasidarė bloga . Taip! Gyvena, žmogus, ir vie iszvaizda Vieszpaties Jėzaus, Branzuoleta su laikrodėliu (jaunuomenei), 32 kalibro Revolveris (Modelis), Plunksna fontanine, Pipke Britva, Diržas galandimui britvos, spilkute
kaklarysziui, Sa»ucziai manketams, Žiedas, Peilukas. Taigi kas dabar iszkirps ta apgarsinima ir prisius su 25e , tam tuojaus iszsiusim laikrodėli ir 25 dovanais Visai Dykai.
cija vadovaujant kun. Keme- nesze szalimis ir tautoms pra- Tikrai bus mane už mirusi pa nu kartu žmogaus nėra... (pri Kada
priimant siuntini persitikrinsiu ;og tas laikrodėlis yra tikrai 14K GOLD FILLED, GVARANTUOTAS ANT 20 METU su geriausiu pasauleja mechanizmu, o tie 25 dovanu
yra
teipgi
kuogeriausios ruszies, tai užmokėsit likusius $5.25 ir 35 c už persiuntimą, jeigu nepatiktu tai sugražisim jūsų 35c, Turim priminti jog perkant laikrodėli nuo mus nei
sziui, sutaisė Clrcagoi tautos, eiteje, tai kodėl su apetitais ge laike! Tai keista! Ar matote!. siartina prie Kristinos, ima ja kiek ne rizikuojat,
kadangi musu laikrodėliai yra GVARANTUOTI ANT 20 METU ir jaigu laikrodėlis pasigadintu tai mes pataisisim ar iszmainysim ant kito VISAI DYKAI
taryba, iszrinko sau valdžia už rais toje nesutikime reik nau Asz^ numiriau! Cha— cha— per viduri ir bueziuoja links Isz Kanados užsakant visi piningai turi būti prisiunsti isz kalno. Taigi kas nori turėti gera vyriszka ar moteriszka laikrodėli su dovanoc tai tegul perka nuo:
tiese pagal savo nuomones vi dotis lietuviams dabar svar cha-cha!.. Bet kaip man va mai) Labas rytas, mano mielo American Novelty and Jewelry Company - 1427 Minford Place - Dept. S. L, - New York, N. Y.
sas striunas t. y. konstitucija ir biausioje tautos gyvenimo va kar tame inteligentu kliube ne
ta viską sutvarkusi tautos tary landoje?
siseke, jeigu jus tai žinotumėt.
Vabalas (judėdamas ant so
ba pasiuntė susivienyjimo
Sziose aplinkybėse mums Ir dabar tam nabaszninkui, fos). Oho! Gerus daiktus asz
L. A. vyriausybei reikalaujant randantis, gal butu geriausi s velnias žino, kaip nelinksma. sužinosiu po savo mircziai!
kad S. L. A. kaipo dide tautisz būdas tais Tarybas suvaryt Prasilosziau in dulkes! Jeigu
ka organizacija prisidėtu nes daiktan vienan, visu žmonių apie tai mano Kristina sužinos
Kristina [(ruscziai). Petrai!
jau esans prisidejas Susiv. L. szauksmu.
tai visa amžių man kakla pie- Dar jis neatszalo kaip reikia,
R. K. A. ir kataliku FederaciVisu szalininkyseziu drau lavos! (Už scenos Kristinos o tamsta jau lendi bucziuotis...
AMERIKOJ
gystes savo mitinguose, organi balsas). Žmona! Gulsiu geriau Tamsta turbut negerbi mano
zacijų kuopu mitinguose, pa ir pažiūrėsiu, kas po mano mir nabaszninko vyro.
Tame tai laikotarpi]’ buvo
rapijų mitinguose turėtu už ežiai atsitiks. (Gulasi ir antklo
susivaževimas S. L. A. Centri
Debesuolis. O, prieszingai!..
atakuot ant abieju Tautos Ta de užsikloja).
nes Valybos New Yorke kur
Tai mano geriausias draugasrybu varant jais dirbt autono
sekretorius Strimaitis dalyku
nabaszninkas buvo!... Asz
mijos klausime iszvien. Taiky
'
SKAITYKITE IR PLATINKITE
VII. Kristina.
pardavė prie sesijų.
tamsta, Andriau labai pamyle
mosi būda iszsidirbs Tarybos
Isz to viso apreiszkimo pa
Kristina (eina prie telefono). jau už tai, kad tamsta taip stip
paezios.
Jaigu nesueis dirbt iszvien, Duokite man, melždiamieji, riai buvai prisiriszes prie to in
vyru ir tik vienos szalininkys- neduoti paraszu jokiu ne vie No. 483—47. . . Taip, taip. . . teligentu kliubo... Delei to asz
“KATALIKĄ”
tes vieką sutaisė net ir užtvir nai, ba dviem keliais eidamos, Krautuve Avroros ? Tamsta turėjau proga pažinti tamstos
,
11 IS paduoda vėliausias žinias apie karą ir visokius atsitikimus pasaulytino kad prie to pamato užtie- kaiszios viena kitai koja ir ge pati krautuves savininke? La skaiscziaja žmona, su kuria
A ® Je- Visuomet pilnas indomių straipsnių.
sino, visiszkai kviest S. L. A. ra proga nueis ant sziuns vuo- bai esu užganėdinta... Kalba linksmai nuobodžias valandas
|(W Dienraštis ‘ "KATALIKAS” eina tautiškai—krikščioniškoje dvasioje.
nekviete, tai ir prie to reikalo degos. Szis mus tu reikalu su j’ mis Kristina Vabaliene... praleisdavome. Myliu asz tave,
kad nevisatinas prisidėt atsisa klausymas man" t ei p iszsirodo. taip... taip... Ar jus nepažins Andriau, o tamstos mieląją
Dienraščiui 11 KATALIKUI” rupi lietuvių reikalai, darbininkų, moterių,
jaunimo gyvenimas, lietuvių pramonė ir kultūrinis kilimas aplamai.
kė iszrasta kad toji .tautos ta
Senas Kapsas. tate mano bah o ? Jus negalite žmona — dar daugiau...
ryba visu lietuviu vardu veikt
sau persistatyti, kaip asz susi
Amerikos Lietuvių Dienraštį “KATALIKĄ” leidžia
negalinti. Toji tautos taryba
krimtusi esu... Baisu ir pasa Vabalas. Koksai gyvulys!
ISZ
LIETUVISZKU
sutaisė net ir peticija kuria kad
TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
kyti!... Mano vyras suteikė di Debesuolis. Tiesa pasakius,
suteikt Kongresui buseneziam
JONAS M. TANANEVIČIUS Bendroves Prezidentas
dele man nelaime!... Kokia ne mano brangioji, asz taip užga
KAIMELU.
po karei. Peticija reikalauja
S. P. TANANEVIČIUS, Bendrovės Vedėjas
laime jus klausiate? Paczia nėdintas mirczia maloniojo An
Lietuvoj pilnos autunomijos, Chester, Pa;— t 15 d. Birže visudidžiausia... Sugrižo szia- driaus, kad net norisi ji pabuDIENRAŠČIO KAINA:
tik reik kad Amerikos lietu lio - po trumpai ligai atsiskyrė nakt isz inteligentu kliubo ir cziuoti.
Metams ............................. $5.00.
viai paraszus duotu.
V a balas. Paban dyk tiktai,
Pusei metų ........................
3.00.
su sziuom svietu Romaidis Mic —numirė! Ar jau jus žinote
Trims mėnesiams ................ 1.75.
Dabar Cgicagoj buvo susiva kiaviczius 24 metu amžiaus, pa jo būda... Dekavoju jums už tuojaus paliksi be nosies!
Dviem mėnesiam ................ 1.25.
ževimas laikrasztininka, tai einantis isz Kauno gub. Pane prijautimą. Bet dalykas tame,
Debesuolis (apkabindamas
Europoje metams ................ 7.00.
susitvėrė kita Tautos Taryba vėžio pav., Rozalimą para. Ve kad jo mirtis užtiko mane ne Kristina). - Tamsta netikėsi,
Praneškite savo adresą, o gausite pasižiūrėjimui vieną numerį veltui.
kuri busenti visu lietuviszku lionis buvo doras vaikinas, li tikėtai, visai neprisirengusia; koks asz laimingas.. Pagalios,
szalininkyseziu perstatytoja.
kos palaidotas su bažnytinėm asz neturiu mirties rubu.. Jei tamsta laisva ir prigulėsi man
Taigi turime Amerikos lie apeigom. A. a. Romaldis pali gu asz bueziau žinojusi, tai isz tiktai vienam., man, tiktai man
tuviai dvi Tautos Tarybe, o ko dideliam nubudime senus anksto bueziau užsakiusi pas vienam..
REIKALAUKITE KATALOGO.
Lietuvos inteligentija regis tėvelius, 3 brolius, 3 seseres ir jus jam mirtinus rubus... MieKristina, (glausdamosi prie
kad tais Tarybas Amerikos ig dedia. Lai būva lengva jiam ra, tikiuosi, jums nereikalin Debesų olio). Ak, Petreli! iszRašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:
noruoja nes ka ten veikia, szaltoi žemelei. Kas isz gimi ga? Na žinoma... Bijokite Die pildykime pirma musu prieder
Amerikos Taryboms žinot ne niu norėtu žinoti apie velionio vo, kaip galima greieziau pa me palaidokime ji, o paskui
duoda.
mirti, raszykit ant adreso.
siūkite ir atsiųskite.... Ka? Isz jau kalbcsiva apie mudviejų
Czion norai suprantama gra
K. Vaitkiavicz.
paezios pigiausios materijos.... meile!..
|zus, bet kad inkiriai supinti, Box 37
Vabalas. Dar asz pažiūrėsiu
Linfield Pa. isz paezios pigiausios...
supainioti, jogei iszpainiot
(Per klaida szita žinute li Vabalas. Szimtas ir devyni, kaip jus mane laidosite! Tegul
kaip galima, tai galva tik link kos patalpinta in Linfield, Pa kaip ji po mano mircziai, pra- jus szimts velniu pagriebia!
praejtam numari.)
telk ir gana.
Į dėjo szeimininkauti.
(Toliaus bus).

Tamista, Pagelbėk Savo
Paežiai Kukneje!

NEW PERFECTION OIL COOK STOVE

LIETUVIU DIENRASTI5

y Visuomenės, literatūros ir politikos iliustruotas laikraštis, 'r

Amerikos Lietuvių Dienraštį
a

t

Taippat užlaikoma Didžiausia Kningii ir Muzikos Krautuve
TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

Szimet (1915') Szv. Juozapo duoda siauros kleidukes, dul
Priesz mus tad stovi didelis
Farmos.
W. TRASKAUSKAS
mokykloje, vaikszcziojo moky kės maiszosi ir visur lenda, nei darbas tuos griuvėsius prikel
...GRABORIUS
Geriausios farmos.
blakes kutena, na kaip nebūk ti. Skruzdėlyną iszdraskius, jo
tis
be
maž
septini
szimtai
vai

— Piszkino ant “Džiuladasieke j aunu c žiu batali jonas gyventojai tuojau pat griebiasi Pigiai parduodu geriausias gatavas
ku ežiu.
NOTARIUSZAS
jaus.”
Baigentes vakarui, vietinis vieta pažadėta, na vyrai mer ji vėl taXyti, nesza skujas, sza farmas su budinkais, sodnais ir užsė
— Buvo ir tokiu, ka netu
Mahanoy City, Pa.
233-235 West Centre Street
klebonas pakvietė p. J. V. Ko gos viskas jau gerai kaip mus pus, ir visas skruzdėlynas virte tais laukais. Turiu visokio didumo
rėdami ka piszkint, piszkino
va kad ka pasakytu apie vieti szneketa!.
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Kaip lietuviszkai suszneke- vams reiketu ežia nepagailėti Michigan. Keliai visur pilti žvyru,
— Mahanojus ženge pir
520 W. Centre St., Mahanoy City.
verkė isz džiaugsmo, linkeda
upes ir ežerai pilni žuvu. Lietuviu
savo
žinių
ir
jeigu
tam
darbui
myn! Ana nedelia nupirko au
PUIKUS UETUVISZKAS KOTELIS
mas jiems' laimingiausias klo Juodukai polenderiais va sutvarkyti ir jam greieziau pir kolionijos centras randasi arti Michi
tomobilius p p. A. DaniseviMano
Privatiszka
Banka
yra
po
didele
kaucija
ir
’
priežiura
valdžios
ties j u ateiti je.
dint pradijo.
myn pastumti. Kai ateis staty gan ežero ir arti portavo miesto, Lu
CENTRAL^HOTEL
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.
ežius ir Jurgis Kalėda o da
dington. Geriausi transportacija van
Toliau plscziiai kalbėjo apie
Vaikai už tai kad supyko, mo laikas, kad piuklai butu deniu ir geležkeliu. Yra czia turgai,
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Kad po karei butu nei rus- svetur pasimokykime. Dar di ir asz jums parduosiu geriausia žeme
likos tik vienas anglekasis užto alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
lengvesni ir geresni pragyve kiai isz Premislia prasitraukia desne piutis laukia apsukriųjų kokia tik yra Amerikoje. Nuo manes
mu. Cigarai kvepenti net isz Havanos
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ADVOCATE OF UNITED STATES
Scottville, Mich.
COURTS.
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senyvam žmogui plaukus su musu
su kooperatyvai, kuriems butu daktaro bet man nieko negialzapo Lietuviu parapijos mo Lietuviu sale tikrai pradėta gavo.
naujausioms gyduolėms. Tai kam
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minga vakara, parengė platu dėjo darba prie kasimo skiepo.
j u. Atvirai galiu sakyt kad
paduotie savo adreso dabar dykai gy
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Na o kaip pasidžiaugt gal tyvas ir t.t.
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New Haveno, klebonas pasakė
naujausios mados materijolo ir pasiuvimo. Teipgi
do prakaitavima ir praszalina
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Naujas Pavasarinis ir Vasarinis Tavoras

Ramonat Hardware Co
Didelis Geležinis Sztoras

Ramonat Hardware Co
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