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Numirėlis parode kur pas
Tris vaikai uždusinti ant
HUGHES ISZRINKTAS
lepe savo turtą.
smert.
KANDIDATU ANT PREZIDENTO
Hustler, Wis.— Tris vaikai Lancaster, Pa.— Kada Jonas
Szokei uždrausti steite
Jono Metzdarfo, gyvenanezio Bellmonas farmeris, mirė szeOregon.
. i
arti ezionais, likos uždusinti szis
i
menesius adgal, mažai pi
Marshfield, Ore.— Pitma. ant smert, kada bo vijosi pies- ningu surasta po joję mircziai, Į
karta likos czionais i n vesto! se kii^eje duobėje. Ifcuksk turėjo rio\i nts pstt'Zhroįo. j-fcaw—
ndt^szkab tlWoSj' kuf ios'uždr^u nuo 4 lig 16 metu amžiaus. Tė ninkas paliko gana dydeli tur
dže szokima Nedeliomis. To vas su kaimynais jieszkojo vai teli. Naszle parandavojo farsios tiesos likos invykdytos ku per visa nakti, nežinoda ma Willemui Heil, kuris teip
nuo labai senei, bet juju neisz- mas kur dingo, tik netikėtinai gi visur jeszkojo mirusio turtą
pildinejo ir tik ana diena pra užtiko duobe kur vaikai radosi bet niekur negalėjo surasti.
dėjo taisės tiesas invykdyt isz jau be gyvasties.
Praejta subata Heil sapnavo,
ko pasipylė protestai isz visu
Paliko $7500 ant atkalbėjimo buk Bellmonas jam pasirodė
szaliu.
sapne ir pasakė jam, buk pi
tiek Misziu.
ningus paslėpė szienia tvarte.
Vagis uždare pats geležinia
Jersey City, N. J.— Wil Heil atsikelias ant rytojaus
liam F. Kelley, priesz mirimą, nusidavė in tvarta ir pradėjo
szepa.
Towanda, Pa.— F. H. Ha- padare testamenta, kuriame jieszkoti piningu ir isztikruju,
germonas, sziadien yra turtin užrasze 7,500 doleriu ant at surado juosius paslėptus gylei
gesnių ant 6,000 doleriu, vien kalbėjimo tiek jau misziu ku szienia. Rado bleszinia dežia
tik per tai, kad ne buvo užda rios kasztuotu po doleri. Isz tu kurioje radosi penki tukstanręs geležines szepos. Vagis in- 7,500 Misziu, kuriuos ketina ežiai doleriu aukse. Heil davė
sigaves in llagermono krautu būti atkalbėtos katalikiszkosia žinia apie savo radyni naszlei
ve, nežinojo kad szepa neužda bažnycziosia Jersey City, IIo Bellmonieniai, sugrąžydamas
ryta, pradėjo sukti rankena bokene ir Newarke, 6,500 turi visus piningus.
mierije atydarimo, bet isztikru būti atkalbėtos už jojo duszia
ju jiaja uždare. Vagis bandė o likusia tūkstantis už duszes
Nukirto galva savo kaimynu
suardyti szepa dinamitu bet; gyminiu.
Gymines
priesz
toki
paliki
užmanimas jojo nepasiseke.
Readingo, Pa. — Skaitės
Szepoje tada radosi suvirszum1 ma innesze in suda pasiprie- “Septinta Knyga Mažiesziaus ’
szinima ir kovos ant sulaužimo
6,000 doleriu, kuriu vagis ne testamento, nes tvirtina, buk teip jam protas susimaisze, Pe
paėmė.
Kelley buvo tikejimiszku fana tras Leas pagriebęs girvi, už
tiku.
klupo ant savo kaimyno Abra
Norėjo būti artistu-likos
Insilauže in kalėjimą iszvogti homo Fick, nukirto jam galva
apgautu.
be jokios priežasties. Palicije
arielka.
Chicago.— Norėdamas pa
Tunnelton, W. Va.— Kaip aresztavojo Leas, o kada už
silikti krutancziu paveikslu
klausė jojo del ko teip padare,
artistu, Branislovas Jesinskis, visiems yra žinoma, jog steitas tasai atsake, jog knygoje skai
4807 Troop uli., davė $150,00 West Virginia yra “blaivas”, tė, kad visus savo neprietelius
kokiems tai J. Moore ir C. 0 jag° palicije pas ka suuodže reike nužudinti.
Charles!lughes likos iszrinktu kandidatu ant Suv. Steitu
Wyson nuo Vitascope Film arielkaN tai jin nubaudže o
prezidentu >er republikonus 949| balsais ant konvencijos
Corporation, kurie jin prižade arielka uždaro in kalėjimą.
Keli vagei— girtuoklei, dažijo iszmokyti ant gero akto noja, jog kalėjime randasi apie Ubagas turėjo prie savias Chicage. Roseveltas neprieme kandidatūros ant progresivisz1,000 dolieriu.
kos partijos,
riaus. Piningus paėmė, bet ne- dvideszimts goreziu arielkos,
iszmokino. Abudu likos pasta insilauže in vidų ir visa “ramy
Aurora, III. — Fredrikas
tyti po du tukstanczius kauci- bia” isznesze in kalnus.
Offbergas, 85 senumo, buvuNužudė paezia, save ir
sis gyventoj
mo
Oj tieji automobilei!
vaikus.
metu ir žinomas kaipo ubagas, .Rusai vai) austrijokus adgal.—Paėmė vela 13,714 in
Canton,Ohio.— Ekspresinis
Chicago.— Janina Susienik,
nelaisvia.
trūkis ant Pennsylvanijos ge- jiosios vyras ir keturi vaikai Ii mirė ana diena priglaudo j e
Petrogid. — Per penkes dienas kruvino muszio prie
ležkelio, trenke in p ra važi uo- kos surasti negyvais juju gy del vargszu. Padarita ant jojo
jenti per kele in automobiliu, venime. Moteres galva buvo krata parode, buk senukas tu Kovei Saru/ geležkelio, maskolei nuvarė austrijokus penkio
kuri sudaužė ant szmoteliu ir suteszkinta ant teszlos. Palicije rėjo prie savies $1,153. Nuo lika myliu, ^imdami in nelaisvia 13,714, per ka isz viso pasi
užmusze tris ypatas o sužeido mano, buk Susienikas pirmiau keliu metu Offbergas buvo pa daro dabar S,174 paimtu in nelaisvia per taisės dienas muketures. Szoferis nemate prisi- šia nužudo paezia, po tam at liovės ubagauti radęs priglau szio
artinanczio trūkio kada užva sukęs gaza užtroszko su vai da, bet priesz nieką neiszsidaRusai sulideliu pasisekimu paėmė tvirtovia Lucką ir
ve,
jog
turi
tiek
piningu.
kais.
žiavo ant sztangu.
dabar artinasbrie Strypus upes.
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Augszcziau patilpusis paveikias parodo kalnuota aplinkine
kur Rusai turi daugiausia ergelio su Turkais.
Pirmiausia
matome kele vedanti in Trebizonda kuriuom turkai pabėgo in
Ardasa. Toliaus kaina per kuri Rusai persigavo ir vyjosi pas
turkus. Toliaus miestą Baiburta ir senoviszka citadele ir tiltas
per upe Chorokha, kuris randasi ant kelio vedanczio in Trebi
zondo ir Erzeruma.
i
Rusai dabartės ejna. ant Lembergo, (Lvavo) kuris randasi
tiktai 1.^0 myliu nuo kariszkos linijos o tik 100 myliu nuo
Przemyslio. Penkios dyvijos austrijoku bėga nuo rusiszkos
armijos, kurios negali iszlaikyti rusiszkos artilerijos. Žodžiu
austrijokai niekur negali pasistatyt priesz savo priesza, kuris
ant kožno žingsnio plaka juos isz visu szaliu.
1,000,000 Rusu Galicijoj.
Petrogradas. — Rusai turi sukoncentravę daugiau 1,000000 kareiviu kalbamame apskrityje, ty. fronte nuo Pripet pei
kiu iki Prut upes Besarabijoje. Austru gi ežia yra bisky dau
giau, negu puse rusu, ty apie 600,000 žmonių.
Jokiu pilnesniu žinių apart trumpu oficialiu praneszimu,
kares sztabas ne isz vienos, ne isz kitos puses nepaduoda. Ži
noma tik, kad musziai siauezia 250 myliu fronte ir kad rusai
buvo gerai prisirengė prie užpuolimo.

Italai sulaiko Austrus.
Rymas. — Italai skelbia, kad austru
Pietiniame Myroliuje pilnai sulaikytas.
austru atakos ne tik kad tape atmusztos bet
jie padare labai pasekmingas kontratakas
trus atgal.

veržimąsi pirmyn
Ju praneszimais,
kaikuriose vietoje
ir toli nuviję aus

Rusai sumuszti Kaukazo fronte.
Konstantinopolis. — Turku kares ofisas pranesza apie
sumuszima rusu, kurie bandė pasistumti pirmyn Bagdado lin
kui. Arži Khanikin, kokiu 85 myliu atstume in sziaurius nuo
Bagdado, 51 d. gegužes, sako turku praneszimas, turkai sumu
sze rusus, kurie neteko 800 kareiviu.
Be to paskelbta apie atmuszima rusu atakos sziaureje
nuo Bashekeok, irgi Kaukazo fronte. Centre turkai pasivarė
pirmyn taipgi ir dabar randasi už 8 myliu nuo Ashkall.
Italai sunaikins amunicijos magazinus.
Rymas. — Adige pakalnėje, tęsęsi kėlės dienas artilerijos
galėjimai, nuo kuriu likos uždegta austru amunicijos maga
zinai Anghebene ir Vai Arsa.
Settle Comunni musziai ejna pasiutiszkai, daug Austru
tame muszije pražuvo.

Italiszkas laivas torpeduotas. Daug kareiviu nuskendo.
Rymas.— Italu laivas Principe Umberto, kuris gabeno
kareivius ir amunicije, likos paskandytu ant adriatiszKU mariu
per du austrijokiszkus submarinus praejta petnyczia. Daugeli
kareiviu nuskendo su laivu.
Rusai paėmė Dubuo ir gavosi in Mlynova.
Petrograd. — Rusai paėmė miestą Dubna, persigavo per
upe Ikwa ir užėmė Mlynova. Teipgi paymta daugybe visokio
kariszko materijolo. Austru isz viso gavosi in nelaisvia suvirszum 108,000.
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KAS GIRDĖT?

Kordo Kitchenerio ir 700 jurininku

Japoniszki laikraszczei spiresi idant Japonije sutrauktu
vienybia su Angliję o susidėtu
su Austrija.
Argi teip staigai karalyste
“užtekanczios saules” geistu fi
lipiniszku salų?
Bosiję sziadien turi užtekti
nai kareiviu ir gali milijonu?
pastatyti ant kariszko lauko
kaip tik greitai gali juos apmandieravot ir apginkluot.
Lig pirmos Liepos Rosije tu
rės dydžiausia armije isz visu
karinu jencziu vieszpatyscziu.
Bosijos kareiviai yra geriausi
ir sveikiausi vyrai o kaip pasi
rodo isz suymtu in nelaisvia
vokiszku kareiviu tai tiejei
yra jau likucziai.

Kaip žmogus gali suczedyt
pininga, jagu tik turi ant to
norą, pasirodo isz sekanczio at
sitikimo; kaip pats apraszineja- y
“leptini metei adgalios, tu
la ryta perkratinejau savo ki
szenius ir radau senoje kamzozoleje 37 centus. Padėjau tuo.
sius centus ant stalo ir liepiau
paežiai iždalyti tuosius centus
terp vaiku. Bet mano pati bu
vo protingesne už mane, darodijo man, idant visus centus
czedintumem ant atejties. Kai
bedama, jagu negalime atydeti stambesniu, tai czedinsime
nors centus.
Sutikau ant jiosios noro ir
nuo tos dienos czedinom visus
centus nuo mėsininko, groserniko ir kur tik aplaikydavom
koki centą daejau in dežutia,
jog per koki laika prisipildė
pilna. Džiaugėmės isz to kaip
džiaugėsi dailyda, kada mato,
jog jojo namas greitai auga.
Pirmam mete mųsu czedinimo susirinko tu j u centu $48.62
kuriuos nunesziau in banka.
Tai buvo pradže musu paezedūmo banke. Po tam su dydes
iriu noru dejom in banka ne
tik centus bet ir dolerius o da
bar turime gana puiku turteli
banke kuri pradėjom rinkimu
centu.”
Teip, nuo cento užauga
szimtai. Pradek czedint panaszei o ne nepasijusi kaip surink
-’si szimtinia.
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J. N. Amsterdam, N. J. —
Džiaugėmės jog tamista vela
sugryžai prie musu dydeles
szeimynos skaitytoju. Acziu
už gerus velinimus. Patalpinsim savo laike.
G. B. Bluefield, W. Va. —
Jokios gromatos in Suvalkų
gubernije nedaejna tebyrįam
laike. ’
;. įf-.
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ANT KRASZTO PRA PULTIES.

Visa Angliję apgailestauja žuvusio kariszko ministerio
Lordo Kitczenerio kuris pražuvo su 700 jurininkais ant Žie
miniu mariu, teipgi ir jojo pagialbininkai O’Beirne ir Donald
sonas. Laivas Hampshire pataikė ant povandenines bombos ar
likos torpeduotas per submarina. Mano jog vokiszkas sznipas
žinojo, kada plauku Kitcheneris in Bosiję ir davė žinia apie
tai Vokiecziams.

Du kandidatai ant užėmimo
Kitchenerio vieta

H.M.S.

HAMPSHIR

Ne tik Vilniuj,
kyti visoi Lie
su Lenkais
dingo nea^B
kitus.
-ivi

* Kun. W. Kirpatrick, prabaszezius isz Upper Alton, 1’11
* Nuo prasidėjimo europi sziomis dienomis dirba spaus
oeje ir
nes
kares, likos sudėta in pa- tuvėje o Nedeliomis kalba pa
priesz
czedumo binkasRcsijoj $1,750
mokslus bažnyęzioje.
?.S su- 000,000.

galima sa
Lietuvei

Pabėgėlius

AKYVOS

ZINUTĖS.

is da
viėna
* Pirniut^nes zapalkos pa
ketvirtadali viso ploczio Su dirbtos su niasziiioinis ' mieste
vienytųjų Steitu.
Bostone, 1850 mete.

solidariszsS

Duris kambario Petro Randai
atsidarė pamaželi ir Mikolas,
su pluosztu,popieru po pažaste,
ineio smagei.
Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nepakajum in
veidą kasijeriaus.
Baisus padėjimas — tarė
Mikolas, dedamas popieras ant
rasztiniczios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir
užsidunksojusi.— Ne turime
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio.
Isz rito mėginau sutraukti no
skolinyku kas priguli, nes
sunkei labai eina; lenais kur
ant tikro mislinau gauti, tai
gavau raszta ant ilgo termino.
Tiesiok pasakius, stekas mums
szimta tukstaneziu frankui

x PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

W. Ij». BoczkoWski-Co’
Mahanoy City,Pa.i

iszsiusti

Ilgai negaisz- lojant Maskvoj
žadama suszaukti pabėgėliu or
ganizaciju verkėjus, kad ben
drai pasitarus
jais, kaip pa
liuosuoti Maskva, nuo pabėgė
liu užpludiftio, kurie veltui
duona valgo iii neturima jiems
ne kokio darbo. <

“Lietuva” raszo: “Isz Euro GENERAL .SIR. WILLIAM ROBERT ROBERTSON. Yield Marshall Sir. JOHN FRENCH
pos pasiekia mus gandas, buk
Yra kalbama, buk pulkaunikas Sir William Bobertson
Lietuvoje'po vokieeziais “Span
užims vieta kariszko ministerio Kitchenerio kaipo galva kada vėl užginta”. Tikimės grei
riumenes. Feldmaszalka Sir John French teipgi turi gera pro
tai sulaukti platesniu apie tai
ga pasilikti ant vietos Kitchenerio.
žinių.”

Tūlas angliszkas laikrasztis
paduoda straipsni, “Kaip mu
su milijonieriai ir milijonierkos “bovinasi”— sziteip:
Teisme už persiskirima nuo
tulto-milijonieriaus, jojo pati
duoda priežaste, buk jiosios
vyras tankei pasigiardavo ir nu
puldavo nuo vežimo tankei sa
ve sužeisdamas.
New Yorke kitas milijonie
rius duoda priežaste ant atsis
kyrimo nuo savo paezios buk
toji be paliovos traukdavo
“kokteilius” ir tankei iszpulda
vo isz automobiliaus iszmuszdama su kojoms langus.
Yra tai tikri atsitikimai
bet niekuom negali ligintis su
musu lietuviszkais “Juozais”
ir “Mariutems” kurie pasigėrė
kaip nesutverimai ir pridaro
daug arsziau kaip milijonie
riai.
_________

3 f POSITION
C>JOF6RAND
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* San Francisce, CaL, praej
ta mėta pastatyta 18 nauju fa
briku, kurios kasztavo $4,150,
000.
* Dabartės pradėjo padirb
ti telegrafinius stulpus isz stik
lo. Tiejei stulpai retai kada
sulūžta nekirmije ir jokie va
balai jiems nekenkia.
* Ona Iless, 20 metu senu
mo, prisipažino sude Canton,
Ohio, jog turi vyrus ir ne suvienu ne yra persiskyrus.
* Amerike randasi 240,C 00
bedratiniu telegrafiszku staci
jų. Paežiam mieste New Yorke
yra du tukan ežiai.

Darbiuinkiszkos žinutes.

Shenandoah, Pa.— Tris
tukstaneziai darbininku kasi
klosią Maple Hill ir Knicker
bocker sustojo dirbti už tai,
kad kompanije praszalino nuo
darbo 200 kontraktinius angle
kasius kad tieji apleido dar
bus priesz paskirta laika.

Pittsburgh.-— Daugelis ka
sikiu neprigulineziu in nuije
pradėjo dirbti, bet visos kasiklos prigulinezios prie Pitts
burgh Coal Co. da stovi, nes
25,000 darbininku visai nema
no sugryžti prie darbo.
Vagys apvogė bažnyczie.

Du Bois, Pa
insi
gavo in bažnyczia “Musu Sutvertojaus” ant Bulivardo paymdami kelis sidabrinius kielikus ir auksinia puszka teipgi
kelis szimtus doleriu piningais.
Kaip isz naujo popiežiszko Policije užėjo ant vagiu pedukazo pasirodo, tai jokiu szo- šakio ir tikysi juosius suymti.
kiu negalima parenginet, ypa
# Indijonu Amerike randa
tingai tokius kokius parapijos
parengė balius ant naudos baž si 333,010. Paežiam Oklahonyczios. Jagu nekuriuosia pa mos steite gyvena 118,358.
lapijose tokie balei likos pa * Mieste New York randa
rengti atejteje, tai turi būti at si tūkstantis kiniszku skalbiny
szaukti.
ežiu.

Revizuos visus pabėgėliu szel
pimo komitetus.

Delei iszejusiu aikszten blo
gųjų pasekmių revizuojant
Gardino pabėgėliu komitetą,
vidaus reikalu nrnisteris liepes
revizuoti visus pabėgėliu komi
tetus. Be to žalom a paskirti
nuolatini pabėgėliu instaigu
kontrolieri, kursjsavo laiku da
Žinutes isz Vilniaus.
rys revizija kuritme panorėjęs
Sziadien Vilnius randasi komitete ir apie :evizijos rezul
svarbiausiu punktu vilenskos tatus pranesz kui reikia.
gubernatoryste, apimanti visa
Iszmintingas sūnelis.
vilensko gubernije.
— Jlej Mikuti paymkie diVokiecziai užgriebė visa
nerkia
ir atneszke man alaus.
maista, kaldras ir patalus. Ver
— O kur pinilgai teveli ?
telgysta isz priežasties stokos
maszinu visai sustojo. Isz Prū — Sūneli, alįus už pinin
su atejna kas menesis maistas gus gali gauti kežnas kvailys!,
kuri iszdalina del vargingiau bet parneszti alats be piningu
siu. Visas miestas persimainė tai sztuka!
ant vieno didelio szinkaus ar Vaikiukas daigiau nekalbe
damas paėmė dinrkia ir iszejo.
ba “birgardeno”.
Jokis laikrasztis tenais ne- In kėlės minuta sugryžta ir
iszejna. Vokiecziai iszduoda pastate dinerkiapriesz tęva,
savo, kurie yra spaudomi len- kalbėdamas:
— Kaipgi asz; galiu gerti,
kiszkai, vokiszkai, lietuviszkai
jeigu
din erkeji nesiranda
ir žydiszkai. Žinios isz aplin
kines yra netikros, bet tik tiek alaus ?
žinoma, jog vilenska guberni — Tai matai teveli, gerti
alų isz pilnos dierkes, tai kož
je mažai nukentejo nuo kares, nas kvailys tai ptaikintu, bet
ne teip kaip suvalkine, kur gerti isz tuseziosai sztuka!
ukiszki darbai sustojo isz prie
žasties stokaus arkliu.
— Ko tu Žbpleviczia užsiVilniuje randasi sziam laike
200,000 gyventoju, isz to Len dunksojei?
— Asz mishu kaip mano
ku yra 53 procentas, Žydu 43
procentas, Lietuviu 1. procen kelnes laikytuį jeigu guziku
tas ir Balturusu 1 procentas. ne butu.

Zinutės isz Lietuvos

Reiszke
US sunkei dirbanti vyrai turite atlikti savo sunkus darbus
turite naudoti toki tabaka kuris visame jumis duoda
užganedinima. Todėl niekas negal jus atpratinti nog gprio ;sęno
Miners’Extra Tabako.
.• v/;
Miners’ Extra Tabakas visados užganėdins juso norą prie
rukimo. Priduoda jumis visa>dienini užganedinima už tai kad
tai yra tikras Burley Ilgio Lapių Tabakas, pasenejas nog trijų
lig penkių metu idant priduoti ta brangu, saldu skoni ir visiszkai geras tabaka.

J

MINERS’ EXTRA
Long Cut Tobacco

patinka vyrams už tai kad yra padirbtas
isz brangio Kentucky Burley lapu ir ilgai
pjaustytas.

Visas ilgas, czistas, isznuokias, ats
akaneziu lapu, pasenejas nog trijų lig
penkių metu senumo idant iszgauti ta
kvepanti kvepsni.
Pabandykite del
kramtymo ir del rūkymo.
Miners’ Extra tabakas parsiduodamas
visur.
Pirkite pakeli szendien.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

Parsiduo-

damas

Visur.

3

BAILĘ

In Nauja Anglija nukakau,
paksznoti Vingiai mato, jog — Ar asz pr grudus brai
Pirmsedis
moteriszkos
federacijos.
Ir kriksztynas užtikau,
nieko nebus, skubinai pasikin dysiu ! pasiimkte patys!
Už stalelio sėdau,
ke, sukritę nors ant nepriverž — Ne liežui laidyk atsisto
Ant sveteliu žiurėjau.
to vežimo, neatžvelgdami nu jusi, bet eik m n tuojau vagų
Isz
kur ten penki kucai pri
lėkė namo. Katre atsikėlusi kasinėti, ganapzia besitrynioti
buvo,
;
apsižvhlge mažai kas pastebėjo po jauja.
O
tiktai
du
isz
juju
geri buvo,
— Už tai siieszkite grūdos
jos nukritimą, nes kiekvienas
Tiedu valanda pasisvecziavo,
skubo, kiekvienas, savim užsi nes kiaules in indą per pama
Palykia draugus iszvažiavo.
ėmęs, nelabai tesistebi in ki tus, negal czhtlikti.
Likusiejei prisipūto,
— Parykiu k dar lyg mes
tus. Buvo beeinanti namo, bet
Ir
kaip žverei pasiuto,
galva svaiguliuoja, kojos dre nežinome. Kip asz liepsiu,
Po uliezes strapaliojo,
ba, todėl lindo in kūgi, nes teip ir bus!—suszuko tėvas —
Priekabiu
visokiu jeszkojo.
kits vėl, dribsk kas-žin kur
jau isztiesu pradėjo lyti.
Ant tūlo vaikinelio užklupo,
Katre, pakritusi sziene, skau inlindes.— Istfjo Jonas.
Ir ka tik kaili neiszlupo,
— Nuneszkgrudus in kie
džiai atsiduksejo:
Turėjo žmogelis pabėgt,
— Kas ten manes laukia?.... ti: tuojau eik ^>gti!
Ir
nuo girtuokliu pasislėpt.
Tokios tai meiles trokszta ma — Taigi, kiipgis! braidy
Ka gali nuo girtuokliu norėti,
no szirdis! Kad bent butu pri siu czia per p r vynus! Paban
Kad toki ne kiaules neverti?
siartinęs,bent žvilgtelejes. . . dyk pats neszi, kad teip leng
Trauke guze isz butelio,
kad teip bueziau negyvai už-i va.
Ir ant galo,
Tėvas, paydzdejes in grin
muszusi?! vistiek o gal dar pasi
Kada apsigulejo,
džiaugtu?! Toks t ai užmokes- dus, pakreip s galva tarė:
Tiejei nebagai pisorelei, pradeda maustyti kada prasidės
Tai
suvis
valdžios neturėjo,
— Te’yjė, sunku savim
nis už mano darbus ir vargus.
jiems, vakacijos. Mislina apie tai kožna diena, bet bosas ne ne
Pritersze lova, stuba priBevelycziau vartele szokavosi, tempti, verziau nuveszime va
mislina duoti vakaciju. — Kur jisai?
smardino,
ne kaip in tokiu beszirdžiu na kare.
Tai-gaspadyne su szluota isz
— Anokį ežia ne sunkeny
gal kojas pastatyti, besipleszy- gus pakliuvusi. Eisiu prie teve
vijo.
dama viena su darbais. Moti liu apkabysiu kojales, be ne be — atsilieje Katre—po pure
Vos in palicijos nagus nepa
na isz didelio darbsztumo, priglaus manes, be nepasigai Ii du kartu su vai kszczioti, dau
teko,
marezia ingavusi, ir rankas su lės. O ar padės ka ? Sukelsiu giau sugaisities kinkinetis ar
Kaip rodos ant saidvoko.
sinėrė. Pagaliaus nebenesza tik trukszma: ir be to mano klius, ne kdp suneszti.
Leidosi
ant dypo, nieko ne
— Taip, kaipgis! Neszk pa
Merginos inkandin vyru ne pietų; Katre, ateidama broleliai baudžiasi Joną priper
žiūrėjo,
ti; o ka tai padės? Jam szirdis ti, jei nori
szarpavo, kaip biteles erszket- grėbti, turi atsineszti:
Kad
ir
treinas
da
neatėjo,
— Tik, sakau, eik in lauka
Kas-žin kur inirszo pliauksz neindes. Kuo vilkas gimė, tuo
rožese, nelaukdamos ne žoles
O cze vaikyne piningu ne
ir karsz; jei geruoju nieko ne —suszukd levas —nesirūpink
pavytimo leke in pelke padė ti neeje dar esti.
turėjo,
liotomis lentomis arba kur pa — Pone Dieve sergek, kad padeda, piktuoju ne tiek. Die su grūdais,'dirbk kas tau liep Sztai motere Mrs. Cowles isz Los Angeles, kuri likos aprinkta
Net 20 miliu namon ėjo.
kliuvo murdesi, brido pasikai- szymet iszpijoventos! pernai yuliau, mano Dievuliau! tokia ta.
pirmsedžiu moteriszkos federacijos Amerike ant atsibuvusio
Jau
tai ne pirmas kartas,
tai mano laime, ir ne mažiau Vakare suszliurusi, suszalu- sejmo Moteriszku Kliubu New Yorke. Tykslas tosios mote
Rusios, dumblais susitaszkiu- daug buvo sausesnes.
O jau viena syki buvo nu
— Visa sziena gaus patys sios vilteles nėra pagerėjimo si, varejo Katre, lindo in duo riszkos federacijos yra pakėlimas moteriszku tiesu Amerike
S1O‘ basos, kaip antys raudodurtas,
ba pasiszildyti, czia staiga su ir rūpintis idant moteres aplaikytu lygias tiesas su vyrais.
nom^kojoms, nebodamas nie iszvilkti, arkliu neinves, atbo mano būvio:
Oho, jedu to verti,
ko stui^ gu grėbliu pradalge dus darbas, kad bent Dievas
— Katrės karsztos aszaros sirgo. Užiege galva karsztis,
Kad
ir butu pakarti.
^e*e, sugrėbusios gle giedra patęstu, iszvilktas nesu- riedėjo; debesys slinko, lytus kartu szadis, virpulys, dygu — Gerkim mudvi bo bur
TARADAIKA.
*
*
*
biais dėjo v rvanti sziena ant putu.
retejo; perkūnija kaskarts to liai, skausmai varste be palio nele, sveika! ir siurbė abidvi.
— Negersiu degtines, ne!
velkiu, prisp<.1(je gu grebliu,
Piovejai pradėjo žvalgytis liau grumėjo.— Kaip nekęsiu vos. Numanydama, jog czia nie
Jeigu padaro szoki,
paskui užmėtė ^ryele aūt pe. in savo szeszelius.
—
gynėsi
ligone,
—
man
szir

aeprisiszauks,
vilkosi
in
ko
tinginiu; bepigu dar, kad jis
Tai vis turi kitoki;
ežiu, karteliu galus nusitveru — Kas-žin, kelinta gal bū mane mylėtu, bent viena žode trioba. Motiią pamaeziusi, isz- dis pyksta, kad jus geriate;
Vienas saliuninkas szoki su.
vereziau iszvirkite [kokios žosios murdesi, brido >-nUįda- ti adyna?.—paklausė viens isz li už mane užtfj tu; kad bent tolo paleido gą arine:
dare,
'Unwr.r.
--v
’
os
gale
yra
mos, klupdamos per pur\;n^S) būrio.
iszausztu kuorj , eresne diene
Pilna
visokiu
prisivarė.
Iszkirmj0 '
'luobai'-*
,
..1 kt
ai žygiai: verke! cukraus.
iki pribrido ligi padėliotu x
— Adynos (]«”. m-6
Na ir toki pelną turėjo,
y®
,
įsi
ir sun
Popūtis giltinių! — bambė
.38 berots skanu
ku. Prikopusios lieptus pasi-' kial — Juokėsi kitas — pilvas- skausmas raminosi, karsztos
. Baczkiale guzutes palydėjo,
jo motina, kaisdama katilėli
= gavo, kone tekinos leke, iszil- )er vis geriau laika nurodo; aszaros vėso, pavargusios akys
Apie 60 doleriu kasztavo,
merkėsi,
rustus
paveikslai
jau
Jutai
ir
neszejos
atvilnyja
su
gai vilkdamos szeku valkty už
Katre, nusilenkdama ėjo sta — visu instaigu reikalinga; ne
Ir in bomu nagus insigavo.
kejo. Saule ja szilde sziluma, eziai in lėti bet nebenugulejo; man reikėjo tu cukru arbatų,
save didesni, kaip skruzdeles. pietumis.
Ar ne linksmai szokinejo,
Jau tik yma mane juokai,
Vilko ant kalvos, verte in pa ^karabino dalgius, szluoste- pradėjo meiliai svajoti, glaudė pleszesi, blaszkeši lovoje ir ant ne nieko; o jos opumas, Dieve
Juog nuo guzeles baczkele ne
Jeigu suaugia vyrai ginezi
kūge džiovinti. Apilsusios, su- si prakalta ir palengva pradė si su mažu kūdikėliu, ant galo žemes rėploms sklankiojo. Jo sergek!
iszsistovejo.
jesi kaip vaikai,
Tiesa, tiesa, — tvirtino boba
szilusios skubina; nors kiekvie jo pc kelis kalvon slinkti. Vie viskas persimainė in sąpna.
nas isžgirdes dejuojant nusiaza
Kasžin, ar kadai paties saVienas sako, ka tu žinai,
Vyrai parlėkė namo su veži lino gulti in sziaudus. Rytmety — neturi kantrybes ne už ska
na savo režyje verczia, o ap nas leisdamas staeziai insmuluninko neisznesz,
Bene tu ten buvai?
skritai iszrodo, jog kits-kitai ko ligi juostos, storai nusipur- mu staeziai inpuole in daržine. jau vėlai, atsiminė motina pa tiką, lyg ne kiekvienai reikia
Ir in kita miestą neiszvež ?
Teisybe, asz ten nebuvau,
pavydėdamos grobsto, godeja- vines, vos iszmaujojo. Kits ei Belaukdami Katrės parėjimo žiūrėti, ko nesikelia marti. Ra nukenteti. Motinos! ka czia ji
Tas dėjosi Ulinojuje,
Nes apie tai skaicziau,
si, kiekviena stegiasi, kad tik damas takiszu in szaka in- Jonas užmigo, tėvas atkinkęs dusi ja besiblaszkant, tuojau priduos? mus tik bemusztraApygardoje nedydelioje!
O jeigu įr skaieziau,
darai, teveli,
pliumpejo; juoku, klegesio li arklius pavarė in apluoką, suprato, kas per liga; bardamo vos. Gerai ir
daugiau suglemžtu.
Tai vaikynia ir žinau.
Vyrai kinkuoja ir slenka gi valios. Jaunesniejie užniko pats spruko in trioba. Juokda pi už nekantrybe, parvarė Kat kad neklausai joti.
Ar
tu tyki kas paraszyta,
— Nieks ir nesiskubis pil
in viena puse; moteriszkes vel mergas velėnoms taszkyti, ir mosi pasakojo motinai, kaip re in trioba, paszauke prisimaKas knygosią pritepliota?
ka, szliaužia prieszingai in ki tos nepasiduodamos laidesi marti nusitelžė nuo vežimo. nanezia bobele, siūle valgyti dyti jos užgaidus. Sveiks!
Asz
kad ir skaityti nemoku,
Siurbstė sau tėvai su bobele
— Katies neraus giltine, bet Katre nieko nevalgė, tik
tapuse; vilniuja kaip varpos prieszais; paskui juokuodami
Bet isz tuju turiu juoku,
szildyta degtinėle. Jonas knar
vėjo linguojamos, maiszosi, stumdydami esi, mergų valk- bet tas vaikas galėjo nusigąsti verkdama szauke:
Mano pus-brolis Juozas
Ka
apie žvaigždes posmuoje,
ke duoboj inlindes. Katre ga
marguoja žalios ventu plotmos czius pagriebė, arba jas pa- —pasirūpino motina.
— Jėzau, Marija! nebetver
Aleksas, paeina isz Suvalkų
O tai vis meluoje.
— Ne toks jisai kvailys! ne siu, susimylekitė, duokite žinia lavosi viena, verke, szaukesi
tarytum baltu žasu prisklidu czias už ranku, iszlakino, iszgub.,
Vladislavos pav., Ilgu
Asz esmių ne kvailys,
motinėlės, bet nieks nepasigai
sirupink!— juokėsi tėvas — ne
sios. Taszkosi po vandeni, klegėjo isz pelkes.
mano motinėlei!
vos para., Szilvenu kaimo, 12
Esmių valnamanys,
lėjo. Ant nakties prisitelkė
murdosi po dumblynus, bėgio Rinkosi visi in būrelius; skersas nepažvelge: paliko be— Tylėk, tylėk! — draudė daugiau bobelių; visos gelbuometu
kaip Amerike, girdėjau
In nieką netikiu — ne in
ja, rodos banda gyliuoja. Sau jieszkojo užuksmes ir neszejos dribsanezia.
bobos — nebijok, bus viskas ja, visos degtinėle siurbsto ir
rasztus,
kad gyvena Paterson N. J.,
iszsisklaide su pietumis, kiek — Na, žinai-gi užmigs, jei
lele kaitina be jokio vejalio.
gerai.
Ir
visokius
niekus.
kas žino apie ji malonėkit
žadėtosios valandėlės belaukia.
Nebetoli jau pietus, nes bo viena prie savo szeimynos, tie tik pasiliko! Pirma kas tai vik
Tai
iu
ka
tu
tyki,
pasakyk,
Motina iszejusi vare Joną O Katrei kaskadas plogiau.
praneszti ant‘adreso. (ąo pj,)
bos’Su laukneszeliais, persiže- in rata susisėdę, lauknesžius. rūmas buvo, kas tai gaszumas,
Ba
asz
akyvas
esmių,
tai
man
srie
Katrės
tėvu.
J. Jenuskevich,
Gaidgyste jau ir bobos nubu
bojhsios krepszeliais, nuo so pasistatė viduryje, juokaudami o dabar in amžina tingine pa
ižguldyk?
66 Mechanic St,.
— Taigi, kaipgis! Josiu, do ir tėvas žadėjo, kaip iszaus,
dos slenka per puszyna iu pa- valgė. Neszejos szalyje susėdo. virto; ne gana, mat, vežimo ne
Ka
cze
apie
tai
kalbėt,
sze
Hoosick
Falls, N. Y.
szius. Ankstybesniųjų būrelis, Pacziame inirszime pietų, tik bemoka nukrauti, bet ir po na mat, asz ten prie tu galvažu jeigu nelis, duoti žinia tėvams.
užpundysiu,
susėdusios pavėsyje, lukuriavo griaustinis: turrrurrrur!! czia- mus, isztižo kaip kantaple! ne džiu. Andai, kąreziamoje Cip- Rytmetyje visos bobeles isz
O paskui tau ižguldysiu.
iki iszbris darbininkai, ir tarp pat, rodos, ant galvos. Kaip besivalo, nebesiszvarina, no ras kad drožė man in ausi! lakste.
Mano brolis Dominika Eidi
Ba kam cze skaityt,
elektriką užgavo visitelius, su sim ardama cziužineja po sa, Taigi, kaip nujosiu, gal mane
saves sznekucziavo:
ninkas
paeina isz Kauno gub.,
Kam daug iszmanyt,
Motina per svetimus žmones
užmuszti,
taigi
ko
nenuėjus
kol
judo
kaip
skruzdeles
per
skruz
szlavus
ir
purvynus,
kaip
amži
— O tai, žiūrėk, kokia valk
Baseinu pav., Pabambiu sodo.,
Asz tiktai tiek žinau,
nejuczioms patyrusi Katre ser
buvo sveika.
ti Katre velka!—rode viena— dyna užkirtus. Kiekvienas nu noji nevaleika.
Girdiszkes para., 27 metai kaip
Ka savo akimi matau:
gant,
atlėkė kogreieziausiai
—
Tėvai!
jok
tu,
kad
teip
—
Tai-gi,
ir
dabar
neparsi

ne tingine, sesele! jug ežia ne sigandęs žvalgėsi in debesis.
amerike, pirmiau gyveno Desprie savo dukters. Inpuolusi Kur geras alus, stiklai dydėli,
valios jai nėra, dėlto dirba pa Pamiszo ir pietus: kitas paval velka, ne vežimo nėra kam isz ji užsimanė.
Jog gerdamas, net žmogus Moines; teipgi mano draugas
in
trioba
persigando:
nebepa

kimszti.
—
Tegul
juos
velnias
!
Asz
gęs, kitas ne, vieni pasigriebė
szelusiai, kad beda!
Stanislovas Milkinta, 4 metai
steni,
Užkujniszkiu bijau isztolo, o žįstama dukrele, sutinusi, pa
*
*
*
— Ka-gi darys nedirbusi, greblius sausa sziena mete in
O ka jau apie pekla ir kitus kaip amerike; ir mano szvogemėlynavusi,
užszalusi,
tikra
nu
dar
teip
lyja,
ar
biesas
gal
jo

Szi rudeni kas pasivėlavo su
kad vyras tinginys, pati turi kupszczius arba krovėsi veži,
ris Stanislovas Bridika, paei
daigtus netikiu,
mirele. Užnyko ji klykti, bar
na
isz Kauno gub. Baseinu
būti darbininke, visuomet teip mus. Kiti iszlakste arkliu at rugiu įėjimu, tas prakiszo nes ti ?!
Ir isz visko iszjuokiu!
tis
ant
tėvu
ir
žento,
ko
lanke
—
Nereikia,
nereikia!
—
sivesti. Szienas piauti niekam tirszti rukai ir tankus lietus
yra.
Tai tu vaikynia kaip gyvulys, pav., Skaudvilės para., Margi
teip ilgai, neveže daktaro, ne
tramdė
boba
insimaisziusi
in
neberupejo,
puolė
lik
iszdžio
pralijo
dirvas,
sunku
beinbrisKaip žydiszkas arklys,
nio sodo, 16 metu kaip ameri
— Ne duok Dieve! in koki
davė jai žinios.
kalba
—
betarszkes
Driežiene
Negaliu su tavim kalbėti,
ti. Vingiu paprasta su visais
ke, pirmiau gyveno Pounee
suru rasala inkrito mergele vintaji gelbėti.
atlėkusi
bus
reikia
daktaro
ir
Turiu
namon
keliauti.
—
Ar
dar
nepasitaisete
?
Lie
darbais
testis,
todėl
ir
rugius
Kas-žin kokia szirdis jo tėvu;
1’11., meldžiu atsiszaukt ant
Iszsigražino savo arklius
*
*
*
adreso.
tokia dali paklojo, sesele, o tus ja u ant nosies, kiti jau va taszke murdė in szlapia ir pras kaszavarkos, visoko; o czia prie daktaro, liepe vaikui lėk
nieko
nereikia;
žadėtosios
va

žiuoja.
Jeigu
ejni
in
karezema
Skul
kiesta
žeme.
vaika inkiszo in toki varga,
K. Eidininkas,
ti kaip tik inszoka arkliai.
kine, tureke smulkiu,
tai beda!
— Tai-gi! kad virve trūks Tėvas žardienoje taisėsi eiti landėlės tik belaukk. Degtines
771 Grand Ave.,
su
žolelėmis
pasivirinkite.
O
niekad
nerodyk
stambiu,
Katre
pažino
savo
motinėlė,
— Motina, žinoma, gailisi ta.
vagoti. Jonas bevesdamas ar
Port Washington, WisTėvas pripuolė, vadžiasjpri- klius sustyro, inlindo in duo — Jonai! kaip tu Poną Die prasidžiugo, apsikabinusi ja
Ba jeigu stambu pininga pa
prapuolusios dukreles; maduosi,
ba. Katre klojime vete gludus. va pažinsti, —szauke Katre — verke. Do. . . va. . . no. . . kit!.
cziau paszventoryje, kaip Ka riszo, suėmė kartu su virve.
Pajieszkau Jono Matuliavijok
tu
prie
mano
motinėlės.
Tai
jau
smulkiu
negausi.
—
Spausk,
užgulk
karti,
— Ar girdi, tu paduok man
tre verkdama guodžiojosi. Mo
vos beiszdauže paskutini žodi.
eziaus, paeina isz suvalku gub.,
— Jonas kepure užsismau
Jeigu už kvoteri ižgiarsi,
tina kartu verke, o tėvas, gir ;u isztiža!— szauke ant Kat pavalkus iszduobos!— szauke
Seinų Ujezdo, Leipalingio
Katrės brolelis gal puskeleO penkinia paduosi,
kęs iszdrože pro duris.
dėjau, sake: kentek, dukterį rės— o tu, ežia! sukibo abudu tėvas.
gmino, Valanczunu sodo., tu
— Gerk degtines stikleli! je tebebuvo nuo daktaro kaip
Tai jau reszto neregesi.
pasigausi po tėvu mirties, že veržti. Tik kartus trakszt! pu — Joneli! neszk tėveliui
riu svarbu reikalą, praszau at
Vyruczei, su tokia mada,
siau, kaip spriegs! Katre nuo pavalkus! —paszauke Katre. — siūle motina — busi stip ji iszkeliavo isz szios pasaulės
me gera!
siszaukt ant adreso.’”
palikdama didele kraiti, gyven
Tai jau gana:
— Mat, szuo szuni, szuo szu resne.
_ .
— Kentek, kentek!—juoke- vežimo, net kojos pakėžėjo.
F. Pakazus,
O jeigu reszto pro vysi esi,
kesi kita — iki saule patekės, Laime, dar kad pasitaikė ant ni, szunes uodega vykst! ana — Iszgerk, iszgerk! — va dama, gera.žeme, geruosius ir
7219 Minnesota, St.,
Tada vaikynia in kaili gausi.
rasa ir akis iszes. Toki dar oakuges. Czia lietaus pirmie teip ir czia. Kita szauks dar, o re boba — už vaista reil n kiltuosius tėvus.........
St. Fouis, Mo.
GALAS.
gerti.
dekti tėvai; marti dar pirma jie stambus laszai pradėjo jau tu pati ar negali ?

Marti

KUR

BUNA?

WWW

jos szakos yra szaliu, kur to
sios ūkio szakos plecziasi savystoviai, duoda uždarbi mip
(Tikra teisybe.)
■i i' nams žmonių. Teip BelgiMiestelis P. randasi Suval
>. \ žyras (Afrikoje), Tasmakų redyboj. Kitados jame bu
i- - '■'etines Australijos sala)
vo burmistras; ale po iszduo■ -i .- yra daržovėmis; Serbito ciesoriaus “ukazo” 1864 me
,a
Rumunija, Besarabija,
tuose, likos permainyta ant pa
Jungtines Valstijos — sodais;
kaimes, kaip daugelis mieste
Pietine Prancūzija, Vengrija,
liu, o vietoja burmistru, pra
Krymas, Kaukazas — vynu;
dėjo randyt vaitai.
Danija, Szveicarija, Jungtines
Tas tai miestelis, apie kuri
Amerikos Valstijos — pieni
jumis ketinu apraszyt, buvo la
ninkyste; Pietine Rusija, Ven
bai užtersztas, ka ii- dabar negrija,
Danija,
Jungtines
geriaus, ba niekas nepersimaiValstijos — gyvuliu auginine; ne yra jokios lempos, kad
nu; Vengrija, Serbija, Lenki
laikia tamsios nakties pakelei
ja — kiaulių auginimu; vėl
vingas, nepažinodamas mieste
Rusijos tyrai ir Australija garlio, negalėjo isz vienos in kita
daviu auginimu ir vilna.
pusią uliezios eite. Jeigu ant
Arti žemdirbystes stovi pauliezios puolė kokia szviesa,
szariniu ir pramonijoje reika
tai tik kibą per Įauga isz ko
lingu auginimas augalu, kaip
kio gyvenimo, ir tai tik tada,
tai: cukriniai burokai (runke
jeigu nebuvo uždarytos langiliai, bulves, cukrines nendres,
nyczios. Vienok tas atsitikdavo
apyniai, linai ir kanapes, o
retai, kad tokia szviesa ant uli
karsztose szalyse medvilne (boežios buvo paregėta, ba kaip
velna).
tik sutemdavo, tai kožnas lanTai visa yra medžiaga. Kur
ginyczias uždarydavo ne del
jos
gausiai esama, tenai kila
NR.DUVENT
Lady colbrookeJ
to, kad pavydėti einantiems
SELLING TICKETS '
fabrikine pramonija: cukraus
FOR THE ALLIES A
szviesos, tik del to, kad niekas
dirbimas,
bitininkyste, audi
BAZAAR
■'
nežiopsotu in vidų, kas J°.)a
mas ir k.
dedasi.
LOUIS
Szalis kur gyventoju dau
VEILLARP
FRANCOIS
Nebuvo tada stubose geru
guma gyvena isz ūkio vedimo,
VALAOE
lempu kaip dabar, tiktai
vadinamos yra ukiszkomis.
nes po dvileka žvakutes arba
Ukiszkosios szalis staeziai
NISS EDNA MAY SELLING TICKETS
maža su karasinu lempute, ku
gali būti vadinamos žmonijos
rios szviesa vos buvo matyta.
maitintojomis ir dangstytojoIsz pradžių buvo aprinktas
Turtingiausios ypatos New Yorke perenge “Bazara” ant naudos suszelpimp nukentėjusiu mis.
vaitu mužikas — buvo geras angliku per kare. Savo laika ant tojo pasilinksminimo paszvente Miss Edna May garsinga
Ukininkyste duoda tiek vai
žmogus ir visi jin mylėjo. Ka aktorka, Veillard ir Valade isz Kanados ir Duvent isz Prancūzijos.
gio produktu, tiek apdarui me
.
da tas savo laika iszbuvo, likos
džiagos kad, dalis sunaudojus
putoj
Dar ta paezia nakti dažinojo iszmintingi! — ir :
per naczelnika atsiunstas kitas mylėjo kaip vaita, o būdavo
vietoje saviems reikalams, ga
— kokis tai rasztininkelis. kaip duodavo kam kokia rodą, visi miesto gyventojai apie ta vaitelis isz piktumo
lima dar parduoti in kitosna
Ale ponas maįįd
Tas tai szviežias miestelio val tai niekas geresnes negalėjo senio sžposa, isz ko pilvus susi
szalysna, kur uMs mažiau nauapie ka jums^^
dytojas neretai iszeidavo pava- duot. Už tai vaitelis kerszijo emia juokėsi. _____
dos duoda.
ukio pramoAnt ryL-')ju.-d‘AdFTl'W7Tr Icana?
karia, o gryždavo tamsoj ir ne ir tik progos jieszkojo, kad ka
n i ir) •'.rtiflt
4-ag-xisiitometinis buvo rasztininko darbas
galėdavo namon pataikint, o me Stabaucka sugriebt.
nes globos i;
įkyino, O uki
• ■, -i
3
neretai su guzu ant kaktos ar Kada vaitelis buvo savo nauja vaitelio “ukaza” para- vela, liktarna’’PSt.
didžiausios
muko luomas
ba su sumusztu keliu. Vienok “ukazais” aplipinias visus už szyt, o tai toki: idant kožnas, žvakia.pagarbos ir padėjimo darbe.
— Po szimts velniu halė ne
buvo pasiputias kaip kurkinas. kaborius, džiaugėsi savija, jog katras rasis ant uliezios, turėtu
Girios pramonija.
Kožnoj tada kareziamoj pas kaip naczelninkas dažinos apie su savim liktarna su žvakia.
Nežiūrint in tai, kad ukinin
Vela naujas prisakymas pa —Ar tai turi degi asz to
žydą skyriam kambarėli sėdė toki paredka, tai’krėsta isz vy
nežinojau! o ir ant ukazu ne kyste duoda maista ir apdara
sirodė visur prilipinta.
davo ir visokias rodąs davine- riausybes gaus.
kad turėtu — reikalingiausius
yra
paraszyta
žmogui
— Tegul dabar manes vie
davo. Buvo geri tada del to Buvo tai rudens laikas ad
daiktus, vis dar nepatenkina
ventus, ir labai buvo tamsios nas neklauso! — kalbėjo pats
kio vaitelio czesai.
Vaitelis
neturėdamas
ka
sa

visu žmonijos reikalu.
Tai-gi, nebuvo tas vaitelis naktys. Ant lauko buvo dar in save vaitelis — už pirma
Reikia dar medžiagos tvir
didei asztrus, bet žinoma, kad gana, per ka jokios žvaigždu karta užmokės 75 kap.; asz kyt užsismaukė kepuriair nėrė
kaip
lydeka
per
duris.
Pats
pa
toms
trioboms, padarams, pa
juos iszmokinsiu! .... Matau
visada apie pusiaunakti namon tes nebuvo matyti.
Ponas vaitas sėdėjo prie laj kas ežia per prieszingas svietas žino dabar savo kvailumą ir galios szilumai žiema namuose
gryždavo, tai apsikuldavo gal
va arba kitas dalis kūno. Sztai ines kancelerijoj žvakutes, ba — norėjo mane pagaut, na, na! jau su ukazais davėsi pakaju. palaikyti, ir t. t. Geriausia
tiems dalykams medžiaga yra
atėjo jam in galva mislis, kad neturėjo už ka pirkt sterinines bus kitaip! Ant ko asz vaitas,
medis, kuri duoda girios pra
prisakyt per prilipinetus laisz- o ir lempos neturėjo; pažiurė asz tiems kamams parodysiu!
ŽMOGUS
monija.— Seniau, kada buvo
kus, kad niekas nedrystu ant jo ant laikrodėlio — szeszta teip reke vaikszcziodamas po
daug
giriu, užtekdavo tiesiog
Ir
žmonių
gimine.
kancelerija.
uliezios nakties laike be liktar adina!
pasikirsti medžiu ir juos sunau
Tame užėjo naktis, kaip va
nios pasirodyt, po kora 75 ka Jau stojo ir norėjo e.itie in
Augszcziausia pakilo žemes
doti.
Toks elgimasis su giriopeikų. Teip-gi ir jomarko die savo butinia, kad sztai atsida kar, laukia tamsu, nors su dirbimo mokslas Belgijoje,
noja vienas su bubnu vaiksz ro kancelerijos durys, per ku pirsztu in aki durk. Ponas vai Anglijoje, Danijoje, o ypacz mis padare tai, kad dabar be
veik visur pabrango giria, mal
rias insirabantino zemskis su tas vela net lig szesztos kancecziodamas ta pati apszauke.
Jungtinėse Amerikos Valstijo
Vieni gyventoje! pagyre ta aresztuotu Stabaucku, kuri už lerijoj sėdėjo. Tame sargas pa se. Visur tenai rasi gerus insakė, kad vela atveda zemskis
vaitelio prisakima, o neku- tiko ant uliezios be žiburio.
rankius: dvivagiai, plūgai ne
ta
pati Stabaucka,
Ponas vaitas pasipūtė ir lie
riems nepatiko, kad turbacija
karta garu varomi, visokie inKraujas vaitelio užsidegė ir
pė prisiartint. Ir pradėjo jam
o ir liktarna reikes pirkti.
rankiai žemes dirbimui ir prie
Mažas kytruolius.
Tame miestelija buvo vienas sakyt pamoksta prikiszineda- paszauke:
žiūrai; kirtimui — kertamo
— Ne! jau per daug; mato
atstaunas Žalnierius, kuris bu mas visokius savo ukazus.
Tėvas:— Kas diena nuo ryto
sios maszinos, kūlimui — gari
mai
isz
manes
szidija;
reikia
lig
vakaro nieko ne veiki, tik
vo buvias lenku vaiskia o pas ’ Stabauckas
stovėdamas
nes arba elektra varomos ku tai valkiojęs! isz kampo in
kui maskoliszkam prie Mika priesz jin menkai paisė ant jo dabar suimt asztriai! O tai liamosios, trejerai, sėti— eili
kampo! — Kas isz tavęs bus,
žmonys! vela
lojaus; vienok kad ir senas, pamokslu ir tiktai savo dide prieszginiai
nes maszinos. Reikale vartoja tu rakali?
ale dar buvo skabrus senelis. lius žilus usus taisė, Atsileido maiszta nori pakialt!
ma dirbtiniai meszlai (traszos),
— Ar asz žinau! Gal busiu
Tame sztai inveda in jcanceTeip-gi buvo linksmas, o kur vienok vaitelis, bet liepi ilga
rūpestingas taikymas sėti tin kitu teveliu...
\
tik būdavo szermenys, kriksz- protokolą raszit — ba žinoma, lerija Stabaucka.
kamus javus, apielinkeje pa
—
Ar
tai
tu
teip
mano
pritynos ir kitoki pokilei, tai vis kad pas mus be pr■otokolu ne
geidaujamus:
— sztai gerai
ir jin papraszydavo, ba mat apsieina, ir pasakė, kad pir ina sakima užlaikai? Ar teip reik pastatyto ūkio ypatybes.
,
su valdžia apsieit?— rekevaite
mokėjo visokioms pasakėlėms karta užmokės 50 kapeikų.
Atsižiūrėdami in tai, kad
lis.— O ar žinai kas asz esmių?
ir jo locnais atsitikimais susi — Ar asz turetau mokėt!
žemdirbyste daugiausia duoda
rinkusius užbovint. Teip-gi paszauke senas Žalnierius drą Azs esmių miestiszka valdžia!
žmonėms maisto, nesistebesimane prisiuntė valdžia, kad
mokėjo visokiu dainelių, o siai — o gi už ka ?
me, jei tukstaneziai gaivu dir
maisztus apmalszint, o jius ma
kaip jau kiek užsikauszdavo,
— Ar tai tu nežinai, kad
ba, kad ja isztobulinus. Nėra
tai dainuodavo visokias patrio- nevalia ant uliezios be žiburio nos neklausot! Užmokėsi be jo
metu, kad nebutu daromi nau
tiszkas dainelias; nebijojo ane rastis! — atkirto vaitelis — ar kio iszsiteisinimo už peržengi ju valgomųjų augalu bandy
maskolių ane rūstaus vaitelio tai tu teip mano prisakima už mą prisakimu 75 kapeikas. Ar
mai, kad nebutu gerinami
supranti?!
po draug ir zemskiu nebijojo. laikai! ka?
|
— Na, na, ne teip asztrei, po ūkio inrankiai jau iszrastieji
O kad vaiskia ir ilgus metus
Moraiiszka Kabala, katra iszdeda
— O kur tai yra paraszyta,
arba iszrandami nauji. Stam
služijo, vienok negalėjo jokio kad sujžvakia vaikszcziot! Ju- nas vaite— atsake szypsodama
žmogaus ateiti - - - Preke 10c
sis senas Žalnierius. — Asz ne bus ūkiai stengiasi tuos page
iszmokt amato, per ka dabar
Tikriauia Burykla, sudėjo Cigonka isz
kaip prūsiniai kupeziai pri- su prisakime aiszkiai paraszy ne esmių jokis maisztininkas! rinimus investi pas save; smul Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant
pirkdavo kiaulių arba žasu, tai ta, kad su liktarna kožnas asz valdžios prisakymu neper kus, silpni ūkiai susideda ūkio Lietuviszko D. T .B. - Preke 10c
vaikszcziotu — ir tai pasakias, žengiu! Už ka apie mane teip draugijosna ir tokiu budu inpamaezydavo varyt.
Tikriauses Kabala, arba atidengimas
Vadino jin Stabaucku, ale pastate senas kytruolis ant sta sudijat? Reikia ponui vaitui ži gauna pajėgas ineszti pas save pagialba Kaziru, pagal garsingiauas
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku,
badai nebuvo tai tikra jo pra lo priesz vaita lempa, kur po not, kad provas musu cieso pagerinimus.
Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku
varde, ba buvo nuo maskolių skvernu turėjo.
Tai antroji gerai vedimo Preke - 10c
riaus suprantu gana gerai, ba
pabegias, tai pravardia per Vaitas pažiurėjo in zemski; buvau Žalnierium, duriai! ir ūkio svarbioji žyme.
Prisiuskite 25c vertes stempu o gausite
mainė, ba bijojo Siberijos ar zemskis-gi- in vaita — ka da szoviau ant prisakymu, ale iszArti ukininkystes stovi: so visas tris Knygutes per paczta.
W. D. Boczkowski-Co.
bar jie darys? Stabaucko tei mintingu.
ba rimbu but gavės.
dininkyste, daržininkyste, gyMahanoy and A St., Mahanoy City, Pa.
— Ar dar tu ežia mandrau- v "įu ir paukszcziu auginimas,
Vaitelis jo labai nekente už sybe jin paleist ir iszsižadet 50
si! Ar tai mano prisakyme v
iinkyste ir k. Tos pramonitai, kad jin žmones geriaus kapeikų.

į

Vaito prisakimas.

t

PHONE DROVER 7800

Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas
Valantos

Ofisus Ir Gyvenimo vieta

8 lig 10 vyto, 1 lig S po plot
Ir 7 lig 9 vakare.

3249 So. Morgan St., Chicago, III.

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
-ARABISZKOS

ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

In trumpa laika; vienos sanvaites, iszsiuntem daugybe szitu knygų in visas szalis
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki
knyga prisiuntė mumis padekavones.

Mes tikrai gvarantinam
kad ir jumis patiks.

TufetaotisNaloii
H irVena ®

q

Dydumas Knygos, 6« x 9* coliu,
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite

ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

W. D. Boczkowski-Co.,
,
Mahanoy City, Pa.

Gerbemei :—

Czionais prisiuncziu jumis
$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.
Su

guodone,

Vardas
Ulyczia

Miestas

W. D. BOCZKOWSKI-CO• J

Mahanoy City, Pa

SAULE

DYKM VERTES KNYGŲ
SETAS No. 1.
/
Lietuviszkięjie rasztai ii* rasztininkai. Nedarykia skirtumo terp vaiku. Velniszkas kaziriavimaa. Jesikojo tarnaites o rado paczia.
Stebuklinga kuczia. Krėslas. Nelaimingas karalius ir jio vienturte duktere. Nelabas vyras. Prakeikimas. Delegatai pas grafa.
Užkeikta skripka. Del tu ka ketina antra karta apsipacziout. Pikta onuka. Baisi naktis. Dzūko-pasaka. Atsargiai szokiuosia.
Protas ant proto. Graži istorije.

SETAS No. 2.
Prake'kta
Andrius sakalukas.
Varginga elmana ir karalaile revelija.
Apie karalu sultoną.
Apie žalnieru.
Raganius.
Talmudo paslaptys.
Pelemute. Apie du brolius varguti ir skuputi.
Doras gyvenimas.
Privesta linksmybe.
Apie vargingo
žmogaus'sunu. Apie tris užkeiktai karalaus dukteres. Apie juokuti kuris buvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3.
Ragana. Apie kelauninkajona. Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. Kunigo paslaptis. In merika. Pakaruoklis. Po laikui.
Del pirsztiniu. Apie mirimąOnytės laimes Per neats irguma in balta vergija. VieSzpats Jėzus ir miszko medžiei. Žvake.
Pavasaris.

Apie saule, menesi ir žvaigždes.

Meszla-veržis.

Grapas.

Ėgli, arzuoles ir uosis, budyne.

SETAS No. 4.
Graži istoriji.
Slaptybe antgrabio. Apie kapitoną trunka. Dasekta nekaltybe. Vagis kiausziuiu.
Ne yra to pikto kad ant
gero neiszęjtu. Kaip joniszkei apvogė sarga. Atidengta žudinsta. Žmogus be szirdies. Užmirsza. Pranaszavimas apie moteres.
Iszgialbeta per alinika. Dziko pasaka apie Jezusa.
Kaip ponas raukszlis atsivertė ir pastate virbalų bažnyczia. Stebuklingas
akmuo. Burike ir bdrikas. Kareivis ir velnias. Kas man nakci acitiko, dzūko pasaka. Užliekos izs senovės padaviniu. Peary
ant žemgalio. Baisi naktis.. -Dzūko pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5.
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis grabelis.
Drąsus szuo.
Kolera. Senelis. Vergo Sapnas. Kelios psakaites apie čigonus.
Gregorius. Isz numirusiu prisikėlė. Dorybe veda inlaime, Szaltiszaitis. Debesėlis. Piktadariste neiszsisaugoje koros. Tomila.
Kapitonas stormfield danguje. Pitbegele.

SETAS No. 6.
Vaidelota. Berbele. Mokytoja. Velniszkas tyltas ant upes nemuno. Auklėjimas sveiko ir serganczio kudiko. Herodas bobą.
Kas nepažinia dievo tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes in szviesa.
Pasitarsiąs prasižengėlis.
Duktė malkakerczio.
Apie
Kupcziaus sunu jurgi. Apie kapitoną tumka ir jio denczika. Vargingas gyvenimas ir smertis. Javarovas ir jio kliūtis. Gaidžio
pamokslas. Nebūtus daiktus. Tris raiczius. Tris pamokinimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. Dusze pakutavojencze liepoje.
Apie ne szvaru. Apie labai dideli szelmi. Sidabro stikline arba sakyk visada teisybe- Dorybe ir milaszirdingumas. Paskutinis
pinigas. Pražuvę miszkai. Apleista naszlaite. Jieszkok aukso szirdyje. Lape ir vynuoges.

W. D. Boczkowski=Co.;

Kas pirks Didele Knyga
po vardu:

SETAS No. 7.

‘KAPITONAS VELNIAS’

Ali-Baba ir keturesdeszimts razbajninku. Balada- Malūnas girnoje- Paskutines miszios- Irlanda- Robertas velnas. MedėjusKaip kuzmas skripkorius liko turingu ponu. Kalnu gyventojus. Kaukazo belaisvis. Lozorius. Narsi mergina. Užvydus Vyras.
Jurgis skaptukas.
Ergelei pono morkaus.
Du ar keturi:
Svietas dvasiu.
Iszreiksztas razbaininkas. Žydai kaimuose.
Nevidonas.

kuri parsiduoda už $1.00,

SETAS No. 8.

gaus kitokiu Knygų
vertes SI DYKAI!

Neužmokamas Žiedas: Apie drūta alksni. Valukas isz gurios. Ant nemuno. Ketvirtas prisakymas Dievo. Kelautoje in szventa
žeme- Beda. Auksiniai peliai: Dvynos kara’aites- Apie girios sargo sunu ir dukterį: Kajimas. Drūta petra. Joną Nuogali.
Valdamieris. Bedalis.

Randasi 12 Setu Knygų.
Kas pirks knyga “Kapitonas
Velnias” ir inumis prisius
$1.00, tas gales sau iszsiri- I
nkti bile koki setą žeminus
padėtu Knygų DOVANA
prie knygos:

Parižiaus nuskurelis. Auka nihilistu. Stebuklas kuczios nakti. Kalvis paszku: Atsitikymas senam dvare- Pasaka geležini vyraApie smaka ir nikita. Dede isz amerik>s.
Pasaka mani dėdės, dzūko pasaka.
Viena nedele teisybes. Iszgydintas. Nedoras
dede. Apsigavo- Valkata. Paukszteles Jezuio. Žibinte Bažnytajteje. Sugertuves traukije. Alute duktė kun-kerniaus. Koksz'.ag
ant salos dago. Ingrabanas.

‘Kapitonas Velnias.’

Sudus malkiaus. Iszklausyta malda v.argszo. Apie Joną ir aliana. Geras medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. Kolei baltracs
neleido in dangų. Bausme už szykszluma. Mažo sziaucziaus dideli reikalai. Senelis. Dienos kitėjimo nantoj. Hau! haul haul
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. Sruolis isz lieluvos. Dvarine pana. Baisi istorije.
1

Jaigu pirktumėt szitos
knygos isz musu kataloga
tai turėtumėt mokėti Doleri,
bet kas pirks knyga:
“Kapitonas Velnias” ir pri
sius mumis Viena Doleri
tada gauna bile koki setaknygų DYKAI.
Mes apmokame prisiutimo
kasztus.

Szitas pardavimas tik ant
trumpo laiko.

SETAS No. 9.

SETAS No. 10.

SETAS No. 11.
Doras gyvenimas- Trys užkeiktos karalaus dukters. Blozijas kuris buvo protingesnis už savo poną. Anglonus isz valencijos. Kožnas
daigias turi savo vieta.
Ka pasakė katras paciiuojes.
Janaszas korczakas. Vaitas szvilpikas.
Pas merga.
Gražios akis.
Tarnas. Vargdienis jonukas karalum. Graži haremo nevalnike. Lūoszis. Istorija vienos motinos. Vaikucziu plepeji nas.

SETAS No. 12.
Grafas ir meszkininkas- Apie ragana, karalaite ir aficiera. Del moterių ir apie moteres. Aukso mišles garsingu rasztininku ir poetu.
Cigonka arba pagriebta ir velei atgauta mergiuke- Mano džiaugsmas. Diedas ir boba. Apleista naszlaite. Keidosziu onut?..
Kaimynai- Kuo baczka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena boba kirsene už velnią. Uždėjimas miesto Vilniaus. Navatna lyga
ir havatna gyduole. Du medejei. Inžeidingas neatbolnumas- Kas yra Kristus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas žmogus pavojuje.
Namus suda». Kvailas tikėjimas.
Karalius čigonu. Istorija isz 1795m. Nedoras ponas. Girtavimas. Genavaite. Kalėdų
nakties miszios. Žvaigžde mesijosziaus. Pasikalbėjimas 13 vyruotu moterių ir vienos naszles;

Mahanoy City, Pa.

Mahanoy and A Street

* Puse ergeliu gyvendami
kožnu žodžiu sveikintum, o ne
Pamokinimai.
ant sveito, galėtume iszsisauranka.
Gera tai yra del tu paveizda,
Tai pasakias, pats savo tar Ka žmonis apie tave girdi got, kad mes nesiskubintume
ka už maža daigta tuojaus vie ną nuo žemes pakele ir nuėjo gero tu to sau in galva nedek, isztart žodžio teip ir nesivelinas kita skundžiasi ir sunkiai in pakajus, o tarnas ilgai tos o ka girdi apie save pikto, tai tumėm isztart žodžio ne. . .
uždirbta piniiigeli ataduoda savo pono geradejystės neuž- to ne užmirszk ilgus metus.
* Aszara, viena kuria nudel sudžiu ir nielagrtr^bjeriu.) mirszo.
* Kada esi laimingu nesi- szluostai artimui, daugiau svė
Yra tai paprastu budu silp
kelk.
rė, negu deszimts aszaru isznos iszminties žmonių, jeigu lietuviszkagiminele
* Kada nelaimėje esi, tu verktu per tave pati, ant tos
už maža kalte savo broliui ne
rėk vilti isz nelaimes iszėit.
nelaimes artimo.
Lietuviszka tu giminelia,
dovanoja.
*
Paskolinti
piningai
grei

* Prisilaižimai žmonių yra
•Apreiszk mums savo bedas:
Iszmintingi žmones prieszintai iszeina, o vela niekas teip tai kaip kvepentis vanduo gali
Sakyk, už ka tavo dukreles,
gai: žino jie, kad mąžas daiggreitai neužsimoka kaip sko- jin uostyt, nes ne reik — rijt.
Vaba svetimas kalbas.
tas jiemis szloves neatims, o
Ar isz naudos dabar naikina, les.
* Serbu priežodis kalba: —
jeigu kada kas isz keno priežas
Lietuviszkaja tauta,
* Ne pertrauk siūlelio tarp Namas stovi ne ant žemes nes
ties kenezia, nieką sau jsz to
prietelystos ba kad ir vela ant geros moteries.
Ar jie ja isz vargu gaiszina,
nedaro.
mazgeliu suriszi tai tiek Belai
Ar užmirszimo jiji verta?
* Raszykie tiesa, mylėki e
Daug turime isz senovės paBene
mums
gėdos reiks turėti, kis.
tuosius,
kuriuos tau iszpuola
veizdu, isz kuriu czion viena
Del
savo
prigimtos
kalbos?
*
Nori
turėt
nevidonu
isz
plūst.
paduodame.
Sakyk, ar gal dailiaus skambėti žmonių ?
* Savo nevidoną,
Gyveno karta marszalka
Balsai
bile
kitos
sznektos?
*
Paskolink
del
juju
pinin

Turrenijuszas, kurio visi bijo
* Apteik druska ir duona.
gu.
jo ypatingai kares laikia, per Ar žmones, kurie ja vartoja,
Yr1 koki pasileidelei ?
* Prasiszalink nuo musztyka Prancūzija augsztinosi isz
Ar jejei yra vajevoja,
niu ir barniu.
savo tokio vyro. Savo nami
Vis savo artimus didei?
* O miegosi saldžiu miegu
niam gyvenime buvo suvisTo nieko kaltint negalėsi,
* Daugiau pragersi kaip
prastu; prastais rubais dėvėjo
Nei lietuvius, nei kala jin:
pravalgysi.
ir naminei rakandai buvo pras
Daugians pakilti Tu turėsi,
* Bet nuo gėrimo pajiegu
ti, o su kožnu broliszkai apsiLietuvos žemia isz visu.
ne turėsi.
ejtinejo. Atsitaike karta, kad
Kurioje Dievas pats mokinias,
vasaros ryta Turrenijuszas bu
Pirm tukstantiszkos kartos,
vo iszejas isz savo pakaju vie
Žvėrini žmogų atgrasinias,
nuos tiktai marszkiniuos po
Kurie buvo baisios gamtos.
soda pasivaikszcziot. Po valau Kurios pamokslas yr1 iszkelias, B No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c
dai prisiartino prie lango, ka
2 — Kunigo Paslaptis; In Merika; Pakaruoklį, 220 puslapiu Preke 35c
Ant aukszto laipsnio žmonių H No.
No. 3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c
buvo adaras, pasirėmė ant ran Kad Nojaus vaisius esti želiąs,
g No.4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus. Preke 25c ■
ku ir su paczia kalbėjo. Ta Tarp Dauguvos ir Indiju.
me prisiartina jo tarnas, o Linksmybes rojaus vėl ingysim
Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta. fl
mislydamas, kad tai jo drau Jei pilnevota bus kalba,
W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mah. and A St., Mahanoy City, Pa. i
gas, priselino ant pirsztu, trau Tai antra syki iszbaidysim,
ke su ranka smagiai in užpaka Isz tarpo mus vargus apmauda
Ii ir už kampo namo pasislėpė. O žmones aiszkiai iszpažinia,
Turrenijuszas atsigryžias ta Kaip graži musu kalba,
...DIDELIS...
Mokinkis kurios užsigynia:
re spakainiai:
Tai bus pagirta Lietuva.
— Prieteliau, turi ranka
smagia, paminkle, idant kita Kodėl lietuviszkos mameles,
Mokinat savo vaikus,
karta teip smarkiai ne muszBijot lietuviszkos kalbeles,
tum.
Szneket svetimus balsus?
Kada tarnas iszgirdo baisa Ar norit kvailei daryti,
Su Paveikslais beveik prie kiekvieno
savo pono, vos isz baimes ne
Patomkams*) savo gyvasties
numirė. Puolė ant keliu ir Kad taj bandot isznaikinti,
Sapno. Szitoj knygutei teipgi randasi
melde, kad dovanotu, teisinda Kuria reiks vėl mokinties.
masis, kad jin palaike už savo Ar geidžet vaikus regeti,
Planetos ir visoki Burtai.
drauga.
Kad but pasileidėliais ?
— Didesne buvo tavo ran- Ar nenumanot, kad “kalbėti”
košia klaida, ne kaip akysia— Mokėdamas nieko nežeis.
248 Puslapiu - 43x6 coliu dydumo
atsake jam Turrenijuszas.— Teskamb’ lietuvįszki balseliai;
Juk ir del tavo draugo but
Ausysia munĮ^yisados,
Preke szitos Knygos su nusiuntimo tiktai 50c.
perskaudus ypas. Asz tau duo- Tai vėl pastosinW^pkaryelei
Jj^DjBoczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
czia rodą, idant kitu kartu
Žmogus ’v<įjS»
Turrenijuszas

’

Apkasinei Telefonai Naudojami per Francuzus prie Verduno
DAINELE.
Ana puse Dunojaus,
Liepuže iszkerojus.
Auga žalia liepele;
Ten vaikszcziojo Mergele,
Ten mergele vaikszcziojo,
Aukso kubka nesziojo.
Sau berneli viliojo.
Ir atėjo ’ bernužis,
Prasivėrė jis duris.
a LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULi PRIE c
Sztai ateina moeziute,
Net pabūgo dukriute.
Klausinėjo dukružes,
Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių
Kas pravėrė duružes?
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
Ir
kas kieti atidarė,
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate
Taja klasta padare.
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
Puti sziauriu vejalis,
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.
Atidarė dureles.
307 W. 30th St.,
New York Cit',.
Motina grumo dukrelėj,
Jog ne tikri žodelej.
Buvau jaunas bernelis,
Tai pravėrė dureles.
„VIENYBE LIETUVNINKŲ”
O tai tiesa moeziute,
Mylimoji gulbuke.
Prenumerata metams $2.00; pusei metų $1.00.
Kanadoje metams $2.50; pusei metų $1.25.
Szoko mama prie lazdos,
Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00.
Pradėjo muszti be galo.
įr
Pamatymui siunčiame vieną numerį dovanai.
fiF Plieke net mergina virto,
JP
Kningų katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai.
Jog net oras prasmirdo.
Oj moeziute gana bus,
{
J. J. Pauksztis & Co.,
> Daugiau
jau to nebus;
120 Grand Street,
Brooklyn, New York. || Duris svirno uždarysiu,
Kaip mylema paguldysiu.

.

Skaitykite
“SAULE”

r----- ISTORINES KNYGOS------- j

SAPN0R1US

SAULE

e .sutiko ir Kariszka linija Galicijoj,
Žinios Vietines Kas tai yra
Anglija. An
s politikos
Monroe Doktrina vyro Canning’o horu buvo,
kur Rusai pliekia
— Utarninke Szv. Antano.
idanf Naujasis Pasaulis iszkilAustrijokus.
G. Washington’as karsztai
— Panedeli kasikloš nedirbo

Menesije

Birželio — June
pripuola:

L1ETUVISZKAS ADVOKATAS

W. TRASKAUSKAS

BALTRUS S. YANKAUS

-GRABORIUS—

ATTORNEY, COUNSELLOR
<fe ADVOCATE OF UNITED
STATES COURTS.

Katalikiszkos szventes.
«•

. a:

•*.,^ , * ** *

—

{U

13. Szv. Antano.
Geriauses ir didžiausias sumas pinigo
■ -8" . ** Ji
tu tarptautinėje politikoje taip
rekomendavo, kad Suvienytos
iszlaimeja p rovose už pažeidima Kasiklose
14.
16
ir
17.
Ketvirtines
— Miestas puikei iszredytas Valstijos vengtu insimaiszymo augsztai, kad galėtu invykdinFabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. t.
PIRM UTINIS LI ETŲ VISZK A S
(kvart.)dien. Pasnin.
Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai
ti
lygsvara
Senajame
Pasauly

GRABORIUS
MAHANOY
CITY,
PA
— Szi vakara didele paroda in Europos politika. Augant18. Szvencz. Trejybes (Traiatsako ar atmeta.
Rodą dykai.
Laidoja Klintis Numirusiu.
Pasamdo
— Didžiausia paroda eis gi Suvienytu Valstijų galybei jeces).
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo, B. S. YANKAUS
Monroe Doktrina, kaip ma
per miestą Seredoi.
ir intekmei, kilo czia ir ta nuo
22. Dievo kūno (Devinti Krausto Daigtus ir 1.1.
tome, priimta buvo sekaneziais
520 W. Centre St., Mahanoy City,Pa. 154 Nassau St., New York, N.Y.
— Ant West End parko di m on e, kad Europos valstybes
nes).
tikslais: 1. — neprileisti Eu
delis karnavalas ant naudos negalėtu kiszties in visus Ame
24. Szv. Jono Krikszt. 29.
LIETUVISZKA AGENTŪRA
rikos reikalus. Tos amerikie ropos valstybių prie kiszimosi
Airisziu Bažnyczios.
29. Szv. Petro ir Povylo.
LUZERNE COUNTY
AUG. JERMALA
ežiu nuomones sulig Europos in vidurinius neprigulminguju
...UŽLAIKO PUIKU SALUNA...
— Szia nedelia pripuola
Lietuviams minėtinos dienos,
Amerikos valstybių reikalus;
Kas nori pirkt ar parandavoti Salunus ar
Pas ji rasite visokiu geriausiu amerikonisz- Namus tegul atsiszaukia pas mane Asz turu ■
czvertis meto.—Pasninkas Se valstybių sutrauktos krūvon 2. — pasergėjimui, kad Euro
30. Liublino Unijos priemi, ku
ir importitn gėrimu. Gardaus szalto visokiu del pardavimo ir del parandavojimo.
ir žinomos yra vardu Monroe
redoi, Petnyczio ir Subatoi.
aluczio. Kvepancziu cigaru.
Teipgi už
mas — 1509 met.
Paskolinu ir pinigus tame reikale.
pos
va
’
stybes
ateityje
nebeban
Doktrinos; mat, jas oficialiszlaiko visokiu užkandžiu Busite sveitingai Atsiszaukite ant adreso:
priimtiJaigu kada busite Tamaqua tai
— Per pede
nekurtose kai paskelbė penktasis Su v. dytu steigti Amerikoje savo
Reikalinga.
užeikite.
JONAS SZOSTOKAUCKAS
kolonijas.
Czia
rūpėjo
saves
saliunuose reke per visa nakti, Valstijų prezidentas James
19 Centre St.,
Tamaqua, Pa. 311E.Broad St, W.Hazleton,Pa.
Merginu del prosinimo mo
teip kad aplinkines žmones ne Monroe (1758-1831 metuose); apsigynimas ir apgynimas ma
terių drapanų, teip-gi prie kra
galėjo miegoti.
Apysaka isz LietuviuSenoves Gyvenimo
jis buvo prezidentu d v e m at žesniųjų respublikų; tai buvo
kmolimo
ir
prie
maszinu.
10
ne
instatymas,
nei
teise,
bet
po
— Visi mėnesinei darbinin vejais, nuo 1816 iki 18'20 ir
su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c.
myliu nog North Chicagos. At
W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
kai dirbanti po Redingo kom nuo 1820 iki 1824 m. Monroe litika. Toliaus, kaip aiszkino
siszaukite
pas:
oi)
John
Quincy
Adams,
buvo
panija kaipo: bosai kliarkos, Doktrina buvo paskelbta 1823
Reliable Laundry,
9
svarbu apreikszti, jog Ameri
inspektoriai ir kiti aplaike pa m.
TWO POINTS AT WHICH, RUSSIANS ADVANCE?
Highland
Bark
Ill.
didinimą mokescziu ant $5 ant
Prezidento Monroe deklara ka yra užgyventa neprigulmin
Po vadovysta rusiszko gene
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...
ANT PARDAVIMO
menesio. Darbininkai visai to cija iszkilo dėlto, kad Europos gu valstybių ir pertai nelieka
F.
V.
OBIECUNAS ir KOMPANIJA
rolo
’
Brusilovo,
likos
paymtas
jo padidinimo nesitikėjo.
Puikus salimas su namais
valstybes, susijungusios in va czia vietos jokiai isz kitur at12th.
and
Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.
sikraustaneziai virszenybei. In Luckas o dabar artinasi prie mieste Tower City, I’a. Netoli
< i
— Panedelije prasidėjo na- dinamaja szventa Sandara
Tai yra vienatine Banka kuri senei Žinoma Lietuviams.
Lvavo (Lenibergo). Ant to ka geležinkelio stacijos. Lietu
statymiszkos
Monroe
Doktri

Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie
turlizacijos sodas, iszklausime (Holy Alliance), užsimanė at
ruzko frunto badai paymta ar viais apgyventa. Pąrsiduos ne31150,000 ir var'oja szeme laike apie milijoną dolieriu
nos
sankcijos
tuokart
nebuvo
aplikantu ant iszemimo ūke- gaivinti Pietinėje Amerikoje
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanioš. Už su- II
perbrangiai
už
tai
kad
locniti
SO
tukstancziu
austru
in
ne

duota, nesą pirmuoju jos tiks
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siuhėzia Pinigus
sišzku popieru. Arti 400 apli Ispanijos kolonijas, kurios bu
ninkas turi važuoti in virszutiin visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko
laisve’.
lu
buvo
užtarti
už
Pietines
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviernaseziu
nes isz priežasties kad vaikai
kantai suvažiavo isz visu szaliu vo jau apsiskelbusios neprigul
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. UžrubeAmerikos
respublikas,
kad
ju
tenais aplaike darbus. Biznis
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo
pavieto tyksle pasilikimo ūke- mingomis. Kad sustabdžius ta
uepasiglemžtu Ispanija.
Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.
r
ANT PARDAVIMO
gerai
eina.
Atsiszaukite
ant
europiecziu
pasikėsinimą,
Mon
sais.
(‘j -į)
Nors Monroe Doktrina ne
Namas ant viso loto ant W. adreso.
roe, 2 d. Gruodžio 1823 m., inJohn
Rickis,
nesze Kongresan sekanezia de buvo priimta, kaipo tarptau- Spruce St. Teip-gi namai ant
Merchants Banking Trust Co., Banka
Tower City, Pa.
ISZ LIETUVISZKU
tiszkoji teise, tacziaus nekartą kito galo loto prie W. South
klaracija:
“Karese, kurias veda Euro ji buvo politiszkame Amerikos Alles. Atsiszaukite in “Sau
KAIMELI).
turi geriausia būda del
pos valstybes delei j u paežiu gyvenime pritaikoma. Taip les” ofisą.
reikalu, mes niekados nedaly 1850 m., remienties ta Doktri
Minersville, Pa.
suczedjnima Pinigą.
.aiOWOHClMOMOWOMOMOMOSSbuOnoa
— Czionais gegužio 4, 5,. 6 vavome, ir dalyvavimas jose na, Anglija ir Suvienytos Vals
Szv. Pranciszkaus lietuviu, nesutinka su musu politika. tijos sutiko nesteigti savo ko
bažnyczioje buvo 40 valandų Taip turėtu būti tiktai tuomet, lonijų Centralineje Ameriko ii
J I savo pinigus in deda ant pirmo moNAUJOS KNYGOS
atlaidai. Bažnyczia, ypatingai- jei musu teises butu užpultos je. Pritaikyta taip-gi ir sulig
rgeczio ant namu, kuri yra atsargiausias
gi altorius buvo puikiai žoly ar žymiai butu joms užkenkta, Maximilian’© kuri Prancūzijos j 9 ...
istorijos, 122 puslapiu, apie
nais papuoszti: Gerb. kun. ar jei butu reikalas mums ru- insikiszimas in Meksikos rei * “Kas yra Kristus” “Priesz teibūdas del sudėjimą pinigo.
J. Dumcziui in 'pagialba at pinties apsigynimu. Su bruz kalus, iszkele in imperatorius i’ sybe nekalbėk” “Senas žmogus
į pavojuje” “Namu siidas” “KaTas reikalauja giaro užsitikiejimo už
vyko kun. J. Sutkaitis isz dėjimu szioje pasaulio puseje ir kuris iszbuvo imperatorium
ralus čigonu” “Istorija isz 1795
iki
užsibaigė
Amerikos
Civile
i
» meto” “Kvailastikėjimas” “Ne
Pittsburgho, kuris Nedelioj mes esame tiesioginiai suriszti
tai kad visada turi but pilnai persitikrinę
doras ponas” “Girtavimas” Szi- I
per suma pasakė pamokslą. tokiu priežaseziu, kurios tur Kare.
f
£ tos knygos preke tiktai. 25o,
kad visada turi but pilnai persitikrinę kad
t
• ■
vakare-gi per Niszparus pa būti aiszkios bepartyviam ty Monroe Dcktrino taip-pat a
NAT
S
8-istorijos, 141. puslapiu apie i
mokslą sake kun. M. Duric- rinėtojui. Politiszkasis susitel buvo aiszkiai priimta ir tuo a “Grafas it njeszkininkas” “Apie
cS’sHWffl
paskola yra atsargi.
tie 5
kas isz St. Clair, dar sekantie kusiu ju valstybių systemas kart, kada Anglijos Guiana iT Ruganar^lttTslaite ir aftoiena” tt
4
mdtoriu ir apie moteree” t
Ji nori kad detumet savo paezedžius in
ji kunigai sake pamokslus: yra isz pamatu skirtingas nuo paskelbė savo pretensijas prie »I ‘“Olai
Aukso mįsles garsingu
poetu .f
K-Z
kun. J. Valaitis isz Mahanoy Amerikos systemo. . . . Atsi Venezuelos teritorijų. Tuomet > ir rasztininku” “-Cigonka
Cigonka arba g
szita banka ir mokes jumis procentą.
City, kun. P. K. Czesna isz žvelgiant in draugiszkus san prezidentas Cleveland’as (1895 i pagriebta ir velei atgauta merr I
> giuke”
'■Mano džiaugsmas ®
Direktorei szito banko yra gerai paikslas yra: visada stengtis
Tamaqua kun. J. Miliauskas tykius, vieszpataujanczius tarp ra ) pasiūlė pavesti gineža tam S “Diedas ir boba” “Apleista g
t
v
atlikti musu kostumeriu ;« žinstami biznierei ir vyrai kurie esą savi
isz Pittston ir kun. K. Stri tu valstybių ir Suvienytųjų tikrai komisijai ir pagrasino S naszlaite” Preke tiktai 25o, £
c
3
reikalus ka nuoatsakan- »
maitis isz Hazelton. Apart Valstijų, privalome apreikszti, kare, jei nebūtu susitaikyta
5 istorijos, 187 puslapiu, apie ■
į “Kalnu gyventojus” -‘Kaukazo 8
oziausia, daryt ta visk* įig ninkai brangiu nejudinamo turto.
B
virszminetu kunigu dar sekan jog kiekviena j u pasikosi u ima ant komisijos nurodytu rube- ,1
idant bankavi reikalai bu- k
belaisvis•■U'
” - “Lozorius” “Narsi ia
Jaigu norite pirkti namus, szite direktorei jumis pa
tieji dalyvavo atlaiduose: kun. investi savo systema szitoje pa žiu.
“Tėvynė’’. i mergina” “Užvydus vyras” <s
tu jiems priemni ir su
s
*
Jaigu norite pradėti
Prekę szitoa knygos tik 25o,
V. Dargisir kun. J. Supszins- šaulio dalyje mes laikysime
8
nauda, o ju pinigai kad s skolins pinigus ant pirmo morgeczio.
3
£
s
koki
bizni
galite
pasiskolint
pinigu
priduodami
atsakanti už
a
pavojingu
musu
santaikai
ir
kas isz Wilkes-Barre, kun.
visada butu užlaikomi y
7 istorijos, 90 puslapiu, apie *
i
PIRMUTINE LIETUVISZKA
į
t
“
Ęrgelei
pono
Morkaus
”
“
Du
atsargiausiai bude.
stati. Szita banka gali būti jumis didžiausia pagialba. Gera
S. Dobinis isz Shamokin, kun. atvangumui. In esaneziuju da
APTIEK A PHILADELPHIJOJ. 3> ar keturi”
“Svietas Dvasiu” tt
banka yra visada geras prietelis.
bar
Europos
valstybių
koloni

V. Matulaitis iszĮ New Phila
c
i “Iszreiksztas razbainikas” “Žy i
delphia, kun. P. Gudaitis isz jų reikalus mes nesikiszome „--—V Sziame mieste landasi .visokios š dai kaimose” “Nevydonas” cJ
Merchants Banking Trust Company
ruszies lietuviszku bizniu, bet i “Jurgis Skaptukas” Prese 25o 1 *
Tamaqua, kun. V. Brozys isz nei nesikiszame. Bet sulig vals
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Vaiskavoje szpitoleje.

Daktaras pulkavas klausia
didžurno Žalnieriaus.—Keli li
gonei sziandie numirė?
— Devyni — vasze viso ko
blagaradije.
— O kas tai gali būti, juk
asz daviau receptus ant deszimts Žalnierių.
— Teip vasze vysoko blagardij e, vienas nenorėjo imti
gyduolių, tai likos gyvu

VAIDELOTA”
Apysaka isz

Lietuviu Senovės Gyvenimo

su Paveikslėliais
177 puslapiu.
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Savaitinį Laikraštį

“LIETUVA”
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Už visą metą tik $2.00
Už pusę metų tik $1.00

numerį gausite uždyką,
♦ yra geros ir kožnam jie patiks. E« su Vieną
jei pareikalausit, adresuodami
s Raszykite szendie, Adresavokit g
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W. D. Boczkowski-Co.
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“L I E T U V A”
3252 SO. HALSTED STREET
CHICAGO, ILL,

L?

Del Vyriu...
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?i?
su
71?
;i;
7.1
ii!
iii

$10 ir $15 Siutai Vyrams ir Vaikams, yra tai geriau
si Siutai už szita preke.
Geras kriaueziu darbo vilnionis Siutas, $16.50 lig $25

Vaikams Siutai...
Siutai po $2.98, $4.75, $6 ir $8 del mažių ir dideliu
vaiku.
Datirsite kad pas Guinaria rasite pigiausi
Kromai steite del pirkimo giaro tavoro.

GUINAN’S

Mahanoy City •
Shenandoah
Mount, Cąrmel • Lansford

