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Su tokiu ižgama ant szakos.!
Buffalo, N. Y.— In ligonbutia Columbia likos atvežta
szesziu metu mergaite, kuria
daktaras peržiurėja, dasiprato
jog mergaite buvo ižžageta.
Kaip rodos mergaite mirs.
Palicije ir detiktivai pradė
jo jeszkoti tojo žverio, kuris
papilde taja b.iisybia. Tėvai
mergaites gyvena ant Front
Ave. ir mano buk tai papilde
ižgamaĮ kuris jau praejta me
ta pasielgė panaszei su kita
mergaite.

Regėjimas sugryžo per relikvijes Szv. Onos.
Boston, Mass.— Kada dak
tarai jau toliaus nenorėjo gydint Elzb:eta Murphy, 19 me
tu amžiaus, kuri buvo nerege
ant vienos akies nuo gymimo
ir konia nieko jau nemate ant
antros akies, nusidavė in szvent
kelione in Quebec, Kanada,
kur randasi relekvije Szv.
Onos, bažnyczioje St. Anne
de Beaupre.
Iszrado baisu sprogstanti
Atsiklaupus prie altoriaus,
materijola.
pabueziavo relikvije paduota
Manosas, Va.— Kokis tai
per kunyga ir tame pajuto
akysia durenti skausmą kuris žmogelis kuris pisiraszo su
perejo per visa galva. Kada viena litara “S’’ iszrado baisu
atsistojo ir nusidavė in sedy- sprogstanti materijola kuri gei
nia, skausmas perejo. Patrine dže parduoti del Allijentu, nes
akis su delnu ir pajuto kad re jokio atsakimo nuo juju neap
gėjimas sugryžo. Tomis die laike o vokiecziai kanecz gei
nomis sugryžo namon ižgydin- dže nuo jo pirkti taja slaptyta ir regėjimas visiszkai sugry bia, bet joisos vokiecziams ne
parduos. Du szauksztukai tojo
žo.
ekcplodavojanczio materijolo
Nauja laivinia kompanije in padare duobe pustreczios pė
dos gylio o deszimts pėdu ap
Petrogradą.
Boston, Mass.— Tomis die linkui. Aplinkui tosios vietos
nomis susitvėrė czionais nauja ant 30 pėdu žeme buvo kaip
laivinia kompanije, kurios lai suarta o medžiai likos kaip
nuo žieves, visi
vai plauks tiesiog isz czionais nuskusti
in Petrogradą, Rosijo. iKorn- paukszczei 160 pėdu aplinkine
panije bus žinoma kaipo je likos užmusztais. Jago Ang
“American Finland Steamship liję naudoti 25-svarines bombas
Line”. Laivai gabens 200 pa- padarytas isz tojo materijolo,
sažieriu pirmos klasos ir 1500 tai galėtu užkariauti vokieežius ir puse dienos, o jagu nu
treczios klasos.
mestu 600 svarinia bomba in
Vaikai gales valgyt
vidurį miesto Berlyno tai nepa
mokslainesia. siliktu ne akmenėlis cielas.
New York. — Miestas ma
10 ypatų pražuvo dydelioje
no atydaryti po vakaciju teip
ugneje.
vadinamas “miestiszkas val
gyklas” kuriosia bus parūpin Baltimore, Md.— Pennsylta mokyklų vaikams kasdien vanijos geležkelio elevatorius
po 25 tukstanezius szilto val No. 3 sudege lig pamatu, o su
gio porcijų. Valgis isz centra- juom ir deszimts darbininku
lines virtuves bus iszvežioja- Suvirszum 40 darbininku likos
mas in mokyklas. Parcijos maž daugiau apdegintais ir su
kasztuos po tris centus. Vai žeistais. Du laivai Driet ir
kai tokiu budu suezedins daug Hali likos apdegintais; daugeli
laiko ejdami namon ant piet. vagonu prikrautais su kviecziais sudege. Bledes isznesza
Savo gyvastije paregėjo pir ant dvieju milijonu doleriu.
ma karta pacztinia marke.
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ZEMLAPIS PARODO KARISZKA FRUNTA KUR RUSAI PLAKA
AUSTRUS.

METAS XXVII

Rusai paskandino 13 turkiszku laivu.
Odessa. — Bedratinis telegramas danesza, buk keli ru
siszki torpedinei laivai užtiko netikėtinai trileka turkiszku
transportiniu laivių ant anatolianiszko pakraszczio, kurie ga
beno daug maisto ir kariszko materijolo in Turkije. Visus pa
skandino.

SUSIVIENYJIMO L, R. K. A.
SEIMAS.

Taigi abieju Susivienyjimu
Seimai buvia vienu laiku, jau
praskambėjo. Koks buvo Su
siv. Tautininku Pittsburghe
mums nežinoma, koks buvo
Susiv. Seimas katalikinio teipgi Philad. visuomenei maž ka
žinon a.
Seimas Susiv. L. R. K. A.
buvo be jokios gyvybes! Jokiu
platesniu apie ji pagarsinimu
nebuvo, net prie sales tik amerikoniszka ir lietuviszka karū
nėlės plevėsavo, o kad toje sa
lei Szeimininkai suvažavia seimavoja, tai nebuvo jokio ženk
lo. Utarninko vakare buvo
loszta Szienapjute Lietuviu sa
lei ir Orkestrą. Viskas rodyta
gerai, dainos ir rauzyke atlik
ta tikrai gerai, bet žmonių pri
sirinko mažai ir rengėjai net
kasztus nesurinko.
Seime poseidžiai galima paszaliniams žmonėms buvo gir
dėt tik viena diena, tolinus vis
kas tarta prie uždarytu duru,
ir niekas pasekmių nežino
apart delegatu.
rv^>i i 11
O
/o
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30
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30
Dabar suprantame, kad vis
gi isz to seimo nusidavimu kas
I LOr r
rassa BA TTLE ŪKE
fa/ies)
Pagal paskiausius daneszimus, tai Rusai jau paėmė Czenovica, sostapyle Bukovinos nors bus organe garsinta, bet
garsins žmonijai kibą tiktai isz
Generolas Brusilovas yra vedeju tuju musziu.

ISZ KARES LA UKO
Rusai perkirto geležkeli. Paėmė vela 6000 in nelaisvia.
London.— Rusai dabar randasi tik 20 miliu nuo Czernovicu, perkirsdami geležkeli užmiestije Rusai paymdami mies
teli Sniatyna, artimiausia miesteli prie Czernovicu. Paskuti
niam muszije paymta in nelaisvia 6000 austi ijoku, szeszes armotas ir deszimts maszininiu armoteliu, daug amunicijos su
vežimais.

Rusams sekasi Galicijoi. Paėmė daugybe kariszko
materijolo.
Petrogradas. — Musziuosia Volyniui, Galicijoi ir
Bukovinoi, rusai turėjo nepaprastus pasisekimus. Aurtrijokai
Louisville, Ky. — George
buna suplinkti ant kožno žingsnio netekdami daugybia karei
Terrel, 36 metu amžiaus, atviu ir daugybe kariszko materijolo.
ejas ant paczto, liepe pacztoViename tik apskrityje mes užgriebėme dvideszimt viena
riui nusiunsti gromata, kokia
prožektori, 29 kareiviu lauko virtuves, 47 traukinius su kulVillistai susijungė su
buvo suraszes pirma karta sa
kuosvaidžiais, 12,000 pudu spigliuotu vielų, 1000 cementiniu
Karanza.
vo gyvenime. Pacztorius iszkubiszku akmenų, 10,000 pudu anglių, nepaprastai dideliu
El Paso, Tex.— Visi ban
ajszkino del Terrel, jog be
sandelius ginklu ir kitokiu reikmenų.
markes negales siunsti groma- ditai kurie radosi aplinkinėje
Kitoje vietoje mums teko 30,000 szautuvu patronu, 300
tos in paženklinta vieta. Ter Rio Florida ir Parral, po va- skrynių su kulkosvaidžiu patronais, 200 skrynių su rankine
rel tuom labai nusistebėjo, kai dovysta Villiaus ir jojo pul mis granatomis, 1,000 szautuvu, 4, kulkosvaidžiai ir daugybe
bedamas, jog nežinojo, kad kauninku susijungė su karan- kitoniszku dalyku.
gromata be markes negali bū zistąis.
Paskutiniam muszije pakliuvusiais in musu rankas nelaisMeksikonai yra tosios nuo viais, austru skaitlius rusu nelaisvėje nuo pradžios paskutiniu
ti nusiunsta, nes da pacztines
markes savo gyvenime nebuvo mones, jog Amerikonai ka- užpuolimu padidijo iki 1,649 oficiersu in 108,000 kareiviu.
mates. Aplaikes marke neži necz geidže užymti Meksika, Laimėjom mes taipgi 124 kanuoles, 180 kulkosvaidžiu ir 58
nojo ne kur prilipyt, ka turėjo todėl vienijęsi in viena kuopa pritaisas bomboms blaszkyti.
del jojo padaryti pacztoris, ste kariauti prieszais. Keli tuksBaisios nelaimes vokiecziu prie Verduno.
bedamasis isz kvailumo teip taneziai zapatistu ir keliolika
bandų banditu pristojo po vė
London. — Vokietije lig pabaigos Gegužio menesio neseno žmogaus.
liava Karanzo.
teko, 2,924,586 kareiviu, isz kuriu 734,412 likos užmuszti,
$8,000 už 11,000 myliu.
Isz Chihuahua pribuvo in iszskyrent žuvusiu jurininku laike marinio muszio. Pagal vo
San Francisco, Cal. — Ana Juareza vagonas maszininiu ar kiecziu surasza, tai likos užmuszta 734,412, sužeista 1,851,652,
diena atėjo pekszezias in ezio- moteliu su kareiviais. Dabar paymta in nelaisvia ir dingusiu 338,522.
Prie Verduno musziai nepaliauna, kas diena krinta tuksnais F. L. Balkan, padaręs sa tės Juareze randasi suvirszum
5000
kareiviu.
taneziai
kareiviu ant abieju szaliu be jokio pasisekimo ant
vo kelionėje suvirszum vienuo
Karanziecziai jau apsikasė szalies vokiecziu kurie kanecz geidže permuszti francuziszkas
lika tukstaneziu myliu po Suv.
palei
upe Rio Grande nes tiky linijes. Pribuvia maskolei in pagialba franeuzams, kariauna
Steitus. Už tai aplaikys nuo
Clevelando atletiszko kliubo si neužilgio dydelio muszio su naršei ir kaip rodos _ vokiecziai ne ingales savo prieszu prie
Verduno.
asztuonis tukstanezius dolerius. Amerikiecziais.
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Vokiecziaiir Austrai teip bėga jog Rusai negali juju dasivyt.
Petrogradas. — Austrai su savo draugais vokiecziais bėga
nuo Rusu net rūksta. Negali juju dasivyt o payma kelionėje
tiktai mažus būrelius in nelaisvia.
Aplinkinėje Tarnapoliaus musziai atsibuna ant kasdie
ninio paredko, jeigo Tarnopoliu Rusai payms, tai Lwawas
(Lembergas) negales apsisaugoti ir turės pulti in rusu rankas.

rankas, nes Seimo durys uždary
tos buvo ne tuszcziai. Priežas
tis to seimininku užsirakinimo
nežinomos.
Seimo rengėjai visai, muset
ane nesapnavo kad kiek nors
delegatams kaipo sveeziams in
tikti. Tie žmones atvaževia ne
gavo joki ant paklausimo pri
rodymą ir, tartum del delegatu
joki Philadelphijoj lietuvi kur
yra nurodytinebuvo galima.
Delegatai visi iszvažineja,
spjaudis sniegais ant Seimo
rengėju netikusio priruoszimo.
Kas už tai kaltas, kas teip su
davadijo tai tiktai artinu ren
gimo žino.
Delegatu panedelij buvo
apie 67 tarp tu 7 kunigai, to
liaus atvaževo daugiaus, tai su
sidare apie 70 suvirsz.
Tokis begyvis Seimas nepa
menamas.
Senas Kapsas.

AKYVOS_ŽINUTES.
* Kada daktarai padare ape
racije ant Ryszardo Williams,
Stocktone, Cal. rado jojo pilve
du sidabrinius peilius.
* Garsinga milijonierka Liet
ty Green, gyvena New Yorke
mažam pakajeli už kuri moka
tris dolerius ant nedėlios.
* G. Blasio, kuris nesenei
mire Bridgeporte, Conn, svė
rė suvirszum 500 svaru.
* Ant kožho nevedusio žmo
gaus pripuola 38 prasižengė
liai ant kožno 1C00, terp pacziuotu vyru tiktai 18 prasižengelei ant kožno 10C0.
* Antanas Hoflingeris, 62
metu, apsivedė su penkta paežia. Ketures nalaidojo.
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rando, buk gali siunsti pinin Sveteliai isz pradžių sveiko
Ajrisziniai pasikeleliai uždaryti kalėjime už pakėlimą maiszaczio.
gus in tenais, ne daugiau kaip desui, vis laikėsi prie tvarkos;
25 lyrus (apie $115.) Apie tai vaikinai kalbėjosi kaip cukerSkrantone tūlas vaikinas, galite dažinot ant kožno eks nes darbai ant delnu pūsles už
turėdamas randaviszka užsiė presinio ofiso.
graužia, bobos viena rugojo
mimą, nusidavė pas savo perkad reikia szilti pietus cukerKaip pasirodo, tai ameriko nen vyrams neszt, kita vėl sa
detini su praszimu, idant jam
pakialtu alga. Perdetinis susi nai mažiausia suczedina pinin ko:
raukė ir apreiszke jaunikai- gu isz savo uždarbiu. Ant paMan szirdeles arsziause, kad
veizdos
ymsime
darbininkus
cziui, jog algos jam nepakials,
tie velnei burdingieriai vieni
nes nieko nedirbo per visa me isz Fordo automobiliu dirbtu dirba dienomis kiti naktimis,
ves Detroite.
ta.
tai ne stala nespėji taisyt.
Jaunikaitis labai tuom užsi Sziadien tiejei darbininkai
Treczioji nusiskundė, kad
perka
sau
namus
verties
$21,rūstino, tvirtindamas, jog atejesą arsziausias zababonas, ali
davo kas dien in kancelarije, 787,493; užasekuravojo savo nis uzbonas ir — pareina sako
nes perdetinis pradėjo jam isz- gyvastes ant $14,832,916; isz mano diedas isz darbo pailsės,
aiszkinet sekancziai, jog tikrai skaitlio 29,116 darbininku tik tai kas vakaras turiu jam par19 netyki in nieką. Toje dirb neszt uzbona alaus.
per visa meta nieko nedirbo:
tuvėje
dirba 62 tautos, kurios
Kožnas metas skaito 365 dię
Besisznekant tiems svete
sudėjo
sekanczia
skaitli
pinin

nas. Miegojai asztuones valan
lėms, vis paeiliu sveikas, dė
das kožna diena, ka pasidarė gu in bankas, tai yra padali kui, sveikas dėkui, ik pradėjo
per meta 122 dienas. Pasiliko nant ant kožno žmogaus iszne- labonis inkaisti.
pt r tai da 243 dienas. Kožna sza tiek: Amerikonas $204,
Vaikinai buvo pradeja ryAnglskas
277,
Szkotas
275,
diena sylsiesi per asztuones va
liuot nei paliose vilkai, bet de
landas, ka pasidarys in metus Ajriszis 343, Vokietys 348, diene viena tuojaus užtapavo,
? 122 dienas, arba, kad pasilieka Kanadietis 241, Hungaras 563r ir ji pati užtraukė juokinga
dą, 121 dienas. Kožnas metas Lenkas 459, Lietuvis 462, dainutia.
priek tam turi 52 Nedelias, ku Italas 355, Austrijokas 697, -^“Tris mergos kaip lelijos,
O ju krūtys kaip bąlijos.
rįuosia nieko.nedirbi arba 52 Žydas 641, jArmenas 796, Tur
dije^9S,y!elft^t^iyma. Vela pa- kus 821. Isz to skaitliaus pasi
Trilla trilla trillala.
rodo,
jog
Amerikonai
mažiau

Iszgirdusi kita kad jos drau
• . pasilieka .tik ,6|9 dienos. Kožna
Anglijos ministeris geisdamas isztiryneti daugiau apie pasikelima ajrisziu, atlankė nekuriuos vadus kalėjime, nuo kuriu
ge uždainavo, ir toji nei ožka
subata po piet teipgi nedirbi sia czedina piningus.
dažinojo priežaste sukilymo, ir už tai prižadėjo juosius paleisti ant liuosybes.
ha pasidaro per metus 26 die “Laisvėje” skaitome: Lenku kreipt su koja ir pradėjusi vie
Visi anuometiniai Port Art nu. Kaikurie isz, jti pirmiau isz sodžiaus Žaliosios, to paties ulica, Za-Krestovskaja zastanas, Lieka da 43 dienos del socialistu laikrasztis “Gornik na sau suktis insiremus užtrau
huro
pesztukai pranyko, vieni gyveno CJiicagoje. Beto jieszko pavieto. Jono Valfticzio isz va, Magdalinie Aliszkevicz.
. darbo. Kožna diena turi pus Polski” (N23), iszeinas Pitts-, ke senovės dainelia:
iszsidangino kas žin kur, o kiti gimines Benedikto Bažutis isz Marduku, Paežerių valszcz.
Aleksandra Patapovicz jiesz
antros valandos ant suvalgimo burge, padėjo straipsniu antSukis sukis kedeli,
pasitaisia dabar dori yra žmo Gedoiku, szveksnos parap. Ma Mano adresas: Russia. Vely- ko vyro. Aleksandro Potapo. pietų, ka pasidaro per metus galviu “Lietuviu Soczialistu
Dar kubile keturi,
nes.
no adresas: Russia. Ryga, kie Soroczinci, Poltovskoj viez. Jis paeina isz Kauno
28 dienas. Kožna meta aplai- darbas Suv. Valstijose”. Infor
Vaikinai kvatojo isz bobų
Isz tu linksmu tarpo mote ‘‘Rygos Garso” redakcija, ati gub., Vospitanniku Veiverskoj gub., Raseinių pav., Szidlavos
kai dvi nedelias vakaciju, arba macijas suteikęs L. Pruseika. narsumo net rankoms plodami.
rėliu viena juodskruoste S. pa- duoti pabėgėliui Juoz. Visžtar seminari Kazimiru Francevicz par. Jis gyveno 368 Chapes
po 14 dienu. Per ka pasilieka
Viena juodbruvėlė suszuko:
— “Naujoji Gadyne” tuoj
daukais iszejo, savo. vyra pa tui.
Barkis.
str. Sackport N. J. (turbut ne
tau tiktai viena diena ant dar- pasirodys. Pirmame num. tilps
— Boba padla, jieszkok bomėtė ir dar kur ten North
Juozas
Czaplinskas
jieszko
Antanas
Reikow
kareivis
teip.
Red.) Mano adresas: Ru,uvbo, o tųom yra 4 Liepos, o ta straipsniai A. Hermano, S. niukia, ka czion gersim szita
miesto dalij su vienkojų vete Julijono Czaplinskio. Jis dir jieszko savo brolio Aleksan ssia-Siberija. Kainek, Toniš
da. kancelarije yra uždaryta ir Michelsono, J. Baltruszaiczio, smirdala, iszsivirykim krup
ranu gyvena..
bo Port Washingtone. Jis pa dro Reikow. Gyveno Philadel koj gub. Rimsko-Katol. kosniekas nedirba. Matai dabar, Z. Angarieczio ir kitu.
ninko, ar turi medaus ?
Kad kas dabar tiems viszna- eina isz Airiogalos valszcz., phia, Pa. Mano adresas: Rus tel. Aleksandrie Potapovicz.
a 'jog žmogus per visa meta nie— “Dilgeles”, kaip girdėjo — Neturiu, gaspadinele at gistam szi rašzteli pakisztu, tai
Butkiszkes parap., Survilų sia. Diestvujuszczaja armija
ko'nedirba.
me, virs menesininku.
siliepė.
už atminti su patundymais gau sod. Mano adresas: Russia. sztab 10-u Pontoni batalion
Zose Babiczaite jieszko dė
Ant tokio iszajszkinimo sa — “Jaunoji Lietuva”, A.
— Jurguti, tu geras gražus tu aeziu.
Vorones,
Gruzovaja
ui.
N
28,
Jvanu
Reikow.
dės
Juozapo Czibiro ir brolio
vo perdetinio, jaunikaitis nu Rimkos redaguojamas menesi- vyrukas skubink in sztora,
Senas Kapsas. 6-je obszczežitie uczascziche
Magdalena Aliszkevicziene Jakimo Jankūno abu isz Vil
leido nosi ir nesispyre pakėli ninkas, kaip girdėjome, žada parneszk medaus, o sznapso
bieszencu
J.
Czaplinskas.
jieszko
savo sūnaus Antano niaus gub., Szvenczioniu pav.
mo mokesczio.
sustoti ejes.
matai turime.
Isz Europos Pajieszko. Kazimieras Borkys isz Obsz AliszkevicziaUs, 23 metu, isz Mano adresas: Russia. Petro*
— Amerikon žada atvažiuo Jurgutis tuojaus capu lapu
Rusišzkas laikrasztis “Riecz” ti dar daugiau svecziu isz Lie nucimpino sztoran, parnesze
Jonas Barkį^skas isz Pilvisz rutu sod., Paežerių valszcz., Suv. gub., Kalv. pav., Ūdrijos gradas, Mikalaiskaja ui. N. 65
danesza, buk aplinkinesia As- tuvos — tautininkas Narusze- medaus ir iszsivirinia krupninko kiu, Suv. gub?jieszko savo se Vilkaviszkio pav.5,'' Su.v: gub’.,' valš'čz. M/ano adresas:' Rusšlai '(praczeszhbje za vedeni je,'Zositrachano, guli 7 milijonai pu- viezius ir du stambus demo kaip po kausziuka patraukė, sers Marijonos Barkauskytes. jieszko Petro Juknevicziaus Moskva staro Aleksieevskaja ja Babiczaite.
du visokiu žuvu, kuriuos isz kratai. Visa Lietuva suvažiuos tai visu akins pasidarė dagios Mano adresas:' Russia. Gorod
priežasties stokas vagonu, ne Amerikon...
ir kerszos, kad nepoilgo visi Voronež. ugol B. Maskovskoj
galima iszsiuntineti po sklypą.
Teip, ^kuom daugiau tuju vaikinai ir bobos kaip szieksz Nikitinskoj, Litov. obszczežiTame tyksle likos iszsiunsta svecziu pribus in Amerika, tai nugriuvo, ir sumigo tartum tie, Ucz. VI kl. Antonu Peštispecialiszka kamisije ant iszti- tuom daugiau amerikoniszkus saldžiausiu miegeliu kad ir mu nikų, perėdatl. Barkovskomu.
rinejimo. Kamisije iszkeliavo, Lietuvius suerzys.
Veliuk sės visur landžiodamos, juos
Mok. Pranas Būdvytis jieszgal viską isztirines, jog žuvys kad tieje “patrijotai” sėdėtu neiszbudino. Tai buvo szesz- ko giminiu gyvenaneziu Ame
“da ten randasi” ir sugryž ve namie paliktu amerikieczius nycziu miegelis nes 6, tris vai rikoje. Praszau raszyti man:
la.
ramybėje kaip tai buvo kelio kinai su trimi bobom kepszojo Russia. Moskva, s. BogordskoNiekas nepagialbsti vyrui praleisti
Kaip
ten
paibeliuos
vienas
je. Andr. Zabiel. ulica 10, kv
Tuom kart Rosijoi yra dyde lika metu adgalios nes nuo ka
linksmai darbo diena, kaip Navy Long
vaikinas rukens cigara neužge 1, uezeniku Francu Budvitisu.
da
tiejei
“
galvocziai
”
pradėjo
lis stokas ne tik ant žuvu, bet
sinta inmete in lova ant kai& Cut tabakas. Kada turite atliekaKilęs esu isz Kauno gub., Ba
ir kitu valgomu tavoru ir ker- in Amerika plaukt, nuo tada droš.
szina dydelis badas. — No- kylo visoki nesupratimai ir Kaldra insirusejo durnai seinu apskr., kaimo Kalniszma minuta, suviniokite sau pilno
rints randasi milijonai pudu pradėjo vieni ant kitu staugt! pradėjo rūkti ir per langa kiu.
^S^skono cigareta isz NAVY tabako,
Jurgis Dundulis jieszko gi
veržtis, o szesznycziai miego
visokiu daliku kur ten ant gedami
nieką
nejautė.
miniu. Adresas: Russia, Mos
, ležkeliu, nes nežine ar tiejei
arba insidekite sau in pypke, ar
Philadelphia,
Pa.
Maži
vaikai
kaipo
paikai
kva. Miliutinski per. 18 Li
- vagonai pilni ar tuszti.
aplink bėgiodami pamate du to vskoje
Ii
jaigu neturite laiko tai insidekiVspomogatelnoje
Kokis tai rusiszkas politikie
Isz
praeites
gyvenimo.
rnus
per
langa
berukstanezius,
obszczestvo,
peredat
Jurgiui
’rius iszsikalbejo, jog Kinai ap
M te sau in burna o turėsite ilga,
Seniaus Pbiladelphijoje bu davė žinia fajermonams kad Dunduliui.
sigipkląvo.. pigiim budu per
užganėdinanti kramtymą.^?
Jonas Gudelis jieszko gimi
Rosijos prię^a^te.Dalikas tame vo neuždaug lietuviu gyvento fajeris ten ir ten.
Fajermonai veikiause atva niu ir pažystamu Antano Va
tokis:' Rosije už angliszkus ir ju ypatingai ženotuju. Daužiavo
ir ugni nemate apart kad lio, Jono Valio, Antano Kirk
giause
apsigyvendavo
netol
I francuziszkus piningus užpir
ko dydelius kariszkus zopos- cukerniu kur diduma darbus peik langa ant antru grindų po lio, Petro Smalsto. Mano ad
tis, kuriuos rusiszki uriadnin- turėjo. Pas kiekviena gaspa- biski ruko dūmai. Tuojaus resas: Russija. Petrograd, Fon
kai tiesiog isz Vladivostoko dinelia būdavo po 6-7 burdin- prie lango pasistatė kopeczias, tanka N. 121, k v. 70. Ivanu
pardavė Kinams, po tam sude- gierius. Kas gi tai buvo tie vienas isz fajermonu palipejas Gudelisu.
Julijonas Viliunas jieszko
' gino dydelius magažinus, vė burdingieriai? Cukerniu dar per langa pažiurėjas mate, kad
bininkai,
kumsztiniai
vajakai,
nuo
lovos
rūksta
durnai.
Sta

Long Cut Tobacco
pusbroliu Amerikoje, Simano
liaus tvirtindami, jog ir transpprtai visi sudege su tavoru dauguma akavitos mylėtojai las apkrautas gėrimais,' o bo Zizo ir Prano Zizo, abu paeina
Geriausias tabakas-Geriausiam pakelije r
(o magažinai tuom kart buvo gaspadiniu prietelukai ir 1.1. bos su vyrais kepszo; dasipro- isz Kauno gub., Ukmergės
NA VYtabakas yra szvelnas Burley taba
Ant
So.
Front
St.
vienur
tejo
kas
ten
yra,
užtaise
paika
pav.,
Utenos
valszcz.,
Norkų
tuszti). Uriadninkai ant to už
kas, su stebtinih priimnu skonu nesirandantis
dirbo puikius turtelius, o ru buvo lietuviu prisikimszia tirsz ir per langa davė ikvalei in vi nu kaimo. Jie ar kas juos žino
,kitam tabake.
Pasenejas ir sumaiszytas del
tai,
tai
ta
vieta
vadinosi
Portdurį
vandens.
Pyle
vandeni
te
atsiliepkite
sziuo
adresu
:
siszkas vaiskas ir teip muszasi.
priemno rūkymo—po tam sudėtas in keturias ■
ant lovos, pyle ir ant bobų su Russia. Voronež, Gamovskaja
Juk ant to nieko netrotino Ro Arthur.
popieras kadužlaikyt tabaka szviežiara, czistam,
Karta
apie
ta
Port-Artbura
vyrais,
stuboj
pasidarė
net
tam
ui.
d.
N
16.
uezeniezeskoje
sije! Maskolei moka vogt!
saldam ir geram padėjime.
užputę koks pagundų vejalis, su, vanduo kad pilasi, sukilia abszczežite Culianu Osipovu
u Kožno gero laikraszczio už- kad keli tie vajakai ir kelios visi baliauninkai prunkszte Viliunas.
Vincas Auszrota (sunu Jo
’ duote yra talpinti žines o ne dedienes misiukes, susitaisė rėkdami: “isz kur ežia patapas
sau
gera
anot
dzūko
viesznagia
pfaujal
...
”
no)
isz Vilkaviszkio, Suv. gub.
polemikas ir ypatiszkus užsi
Isz
nuogasties
susidurnino,
kaip
kad
piemenukai
su
piejieszko giminiu ir pažystamu.
puldinėjimus vieni ant kitu.
kad
ir
iszbegt
žemyn
netropijo
menukems
per
sekmines
pauKnygute popie
Adresas: Russia. Voronež. Bol
Skaitytojams toki straipsnei vi
o
fajermonai
tol
pyle
vandeni
tienia
kept.
Apsirinko
jie
vie

rukiu
su kožnu 5c
szaja-Moskovskaja,
uezeni
sai neapejna ir nuo tokiu laiPakeliu.
ta tartum tyczioms žadėta, po kol užgesino kaldra ir svete ezeskoje adszczežitije. Viken
’ kraszcziu szalinasi.
No. 1310 So. Front St.
lius kaip drapus iszmaude.
tij u Auszrota.
Dedienukes spėja vyrus dar
Susiedai ta juokinga atsiti Juozapas Visztartas jieszko:
• Nudžiugs Lietuvei ižgirdia,
' jdg galės siunsti piningus tie- ban iszleist, rūpinosi veikiau- kima dažinojo ilgai (ilgai juo Petro ir Izidorio Visztartu isz
‘ siog in Lietuva (toji dalis už- sei idant pasiekti viesznages kavo, o viesznagistai kaip^ tik kaimo Pepleszkes, Kvedernos
parap., Raseinių pav., Kauno
ymta per vokieczius) del savo krėslą. Cvikiai vaikinai žino priepuola negavo.
G.W.GAIL&AXJ
'gyminiu ir pažinstamu. Ameri mai kaip vajakai greiti prie
Kai kurie atsimindami lie gub. Antano Bride isz Lem
BALTI MORE,M D. ®
can Express kompanija aplai- visko. Viso labo buvo tris bo tuviai da ir dabar apie ta Port bas, Juozapo Zaremba isz Kla
bo, Antano Ligota isz ZonsėArthura juokus kalba.
ke pavelinima nuo angliszko bos ir tris cvikiai.

KAS GIRDĖT?

Visada prie Darbo
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SAULE

Jonas pirko cigara, bet toki smirdanti, jog negali rūkyti
ir keike pardavika kuris pardavė jam toki netikusi cigara. —
Kur par d a vi kas?
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Puikem palocelije miestelio
K. . . prie atidaryto lango sto
vėjo dvejetas žmonių vyras ir
motere laikydami vienas kita
už ranku, matomai atsisveikinėjo vienas kita ka galima bu
vo matyti ant jųdviejų veidu
ypatingai moteres. Nes buvo
tai vienok pora insimylėjusiu;
veidas moteres buvo iszblyszkes vienok da gana patogas ir
liudijo da apie raganaujenczia
grožybia jio jaunistoje, nes
sziandien motere toji jau keturesdeszimts metu amžiaus. Vy
ras, žiūrintis tiesiok jai in akis
su nusiszypsojimu linksmu,
matomai ne jausdamas jausmu
szirdies moteres priesz jin stovinczios, ar gal nepaisindamas
suvis apie tai, ne turėjo dau
giau kaip dvideszimts mietu.
Buvo jis augszto ūgio laibas
su szilkineis, juodais, nedideleis, useleis juodas dideles akis,
lupas pilnas ir druczei raudo
nas ir veidu panaszus buvo in
moteria.
Buvo jis isztikro sunum, patogos ponios Alenos Livickienes, sunum vienatiniu numylė
tu, iszliapintu, o iszliapintu bu
vo perdaug.
Žiuri jiedu ant karietos stovinczios priesz gonkas palocelio, pakinkytos pora puikiu
žirgu, o du tarnai priraisziojo
tame laike isz užpakalio karie
tos kufarus ir valizas, matomai
jog karieta ture veszti poną
kur toli in kelionia.
Motina su aszarom, kurios
buk sidabrinei laszai rasos ryt
metyje vasaros laike, tekėjo isz
jos akiu žvelge tai ant karietos
tai ant sunaus savo, kuris rū
pinasi suramint jiaja, bet teip,
kaip ramina jaunas veržentysis
prie gyvenimo ir geistantis pa
ragauti nepažinstama da jam
svieto.
— Paliautau tave mylėti—
kalbėjo motina —jeigu nuo ta
vęs gromatu ne turetau ir ne
aplaikinetau du kartu ant ne
dėlios, o priek tam pamislink,
jog neturėdama gromatines ži
nios apie tave mislintau, kad
sergi! O! Viktoriuti, sunau ma
no, pamyk, jog asz pasiliksiu
ežia pati viena, jog pirmu kar
tu palieki mane ant teip ilgo
laiko. . . o da priek tam turė
siu mislint, jog gyveni dide
liam mieste! Ach! baime ir
baisiausia rūpestis peremineje
mane, kada pamielinu, jog ten
busi vienas be manes! . . .
— Juk važiuoje su manim,
brangi motinėlė— atsake juok
damasis garsei—ponas Lisovskis. Ar mama teip mažoje ver
tėje laiko mano globėju.
— Oh! tu kūdiky mano!—
paszauke szirdingai bueziuodama savo vienturti in kakta—tu
sau visados szposauji isz visko,
bet sziadien mesk in szali szpo
sus, man sziadien nemiela klau

syti juos mano szirdis sziadien
skausmu suspausta. O nelai
minga, per virsz tave mylėjau!
— Sunu ir toki kaip asz,
prider mylėti — nusijuokė vė
lei tais paezeis linksmais szaltais juokais, bueziuodamas ran
kas motinos.
Jeigu nor ponas Lisovskis
pasiliktu su tavim Paryžiuje,
vienok jis sugrysz, nuviažes
tave, namon, o tu pasiliksi vie
nas, vienas tam baisiam mies
te pilnam apmaudu ir piktadaryseziu. Da man ten kūdiki
mano nedori žmones iszves isz
kelio! Pamyk sunau mano,
jog kiek kartu turėtai papildyt
ka blogo, tiek kartu motinos
savo szirdi perversi peiliu, jog
dvasia mano visados bus prie
tavęs kiekvienoje sekundoje
tavo gyvenimo, del to jeigu
nori atsimoket už mano prisiriszima prie tavęs už mano
meile del tavęs, buk visados
dorum teisingu žmogum!
— Busiu, busiu mamyte,
juk mane pažinsti, ar kada pa
dariau del tavęs kada nors ty
ežioms kartybia ir skausmą?
— Žinau, kad ne, bet esi
silpnu, pasiduodi valei kiek
vieno, lengvai duodiesi prisi kalbint prie visokiu žaislu (zobovu).
Nusiszypsojimas, kokio tai
didelio džiaugsmo, sauvalei pa
sirode ant lupu Viktoriaus.
— O po tam sūneli mano—
kalbėjo toliaus motina, kas
kart labiaus nuliusdama — ži
nai gerai kiek man sunkenybes
ir praszymu kasztavo tas pavelinimas buvo važiuot tau in
užrubeži. Tėtulis žinodamas
tavo būda, už ka kaip pats ži
nai tavęs ne myli, ne norėjo
pavėlinti apleisti namus, kal
bėdamas, jog pamirszi sviete
ir ta, ka namie būdamas iszmokai, o jeigu dažinotu, kad
tave daugiau užima muzike
negu iszsitobulinimas ant inži
nieriaus! . . . Jis, kuris man
visados galva džiovino, jog
ne turi jokio talento. ..
Akys Vitorio sublizgėjo rus
tybia ir tarė staigai:
— Ach tas “tėtulis!” jis vi
sados del manes buvo neteisin
gu ir susiraukęs nuolatos prisi
žiūrinėjo in mane temindamas
tiktai apie mano klaidas, o
apie gerus darbus niekad ne
paiso ir to manyje ne mato, o
del to-gi pasakysiu mamai tik
ra teisybia, jog geidžiu prasiszalint jam isz akiu ant ilgo
laiko, o po tam kada pasilikoiu dide iu “artistu”, pažiūrėsi
me kas ka perpraszines.
— Ne kalbėk teip mano
vaikiali, ne tikėk teip druczei
in pats save, bet prociavok nenuilsanczei, jeigu isztikro tenpasakys, jog esi tinkamas prie
to ir jog mokslas ant inžinierio sekasi, tada laikykis, ma
no sunau, tobulinkis ir stengkis visa savo spėka, visom sa
vo pajėgom, idant pasiliktum
žmogum, kuris gali but tvirtu
kad isz to turės szmoteli duo
nos.

— Viktoris palukejas va— Duonos, duonos—suniur
— Važiuok-gi, jeigu nori
Ponas Lisowskis apsakias ta
nėjo neužganadinimu Vikto- landelia jau drąsiau prisiartino važiuot, asz tavęs suvis ne lai viską savo Viktoriui, užlaužė
kau ir nedraudžiu.
ris — juk ne esame vargszais. prie biurko ir tarė:
rankas ir melde jio, idant ka
— Ateinu.........
Sūnūs paėmė ranka tėvo ir nogreieziause apleistu ta staciTėtulis turi dvara su kaimu>
Ponas Livickas ne pakele vos dalipstejo lupoms, po tam je ir važiuotu’toliaus, o geriauszy narna miestelyje ir badai
tvirtu žingsniu ir skubei isz- se rodino sugryszt namon, vie
dideli kapitala priek tam. akiu augsztin.
—
Dovanos
tėtulis
—
tarė
ėjo isz gabineto.
Kam-gi ta viską paliks jeigu
nok turėjo ežia nakvot, nes
Ponas Livickas po iszejimui Viktoriuks jau ne nenorėjo
ne man?—dadave su rustybia. velei— jog pertraukineju užsi
— Motina pabalo, nuleido ėmimą bet pribuvau atsisvei sunaus nuleido galva ant kru klausyt globejaus, kuris per
tinės, užsimislino gilei ir ne ne visa nakti akies ne sumerkė.
galva ir užsimislino ant valan kint, nes...
Ponas Livickas iszleto padė patemino, kaip du laszai karsz Ant rytojaus kada jau važiavo
dėlės, bet staigai atstumdama
nuo saves nemielas mintes, jo in szali popieras, pakele ant tu aszaru tykei nusirito per in Viedniu, ant vienos stacijos
iusedo in ta pati vagona, ku
kurios subursdejo josios misle- pribuvusio savo akis ir ilgai veidus ir žila barzda.
riame važiavo Viktorius su po
se —tarė saldžei ir iszpaleng- prisižiurejas in jin tylėdamas,
III.
tarė ant pagalios szaltu pervevo.
Viktoris
turėjo
szimta nu Lisovskiu dvi jaunos panos.
— Mano sunau tikėk man, raneziu balsu:
džiaugsmingu suraminimu su Viktorius tuojaus su didžiau
— Ar pamislinai gerai, jog savo globejum ponu Lisows- siu mandagumu (grecznumu)
tas turtas ne yra teip didelis,
parode joms vieta, bet nelai
kaip tau nurodo, o norint ir važiuoji ne ant tinginiavimo, kiu.
butu didžiausiu ne remk savo ne gyvenimo pas globėjus, o
Juokingas-gi buvo tai žmo mingas globėjas, pamirszes ant
idant
tenais
iszmoktum
ama

valandėlės apie žandarus, privilties niekados ant jio. Užkei
gus.
kiu tave ant visko kas yra del to, idant galėtum gyvent isz sa
Pakolei
turėjo geležinia leisdinejo baisiausias situaci
vo
procios
ir
atiduot
savo
glo
tavęs szventu ir brangum, isz
sveikata, akys geros tarnavo jas, in kurias papult gali jio
moktie skaityt tiktai ant pats bejams ir iszaugintojams kasz- pas visus rejentus, kaipo kon Viktorius. Del to nuolatos jin
saves, aprupinet savo ateitia tus kuriuos ant tavęs iszdejo?.. celista, bet kada sveikata susi sznekino, o ir stojosi tokis
Nes jeigu tavo užmanymu mažino, ypatingai papuolė ant sznekus, jog sedinezios priesavo locna procia ir tik nuo
yra
jieszkot dideles garbes ir akiu, kad tankei per cielas ne- szais panos ne galėjo susivalvienos manes gali tikėtis ma
žos paszialpos—dadave su isz- szloviu be nuopelno, be locnos delias jam muses priesz akis le dyt nuo juoku. Viktorius teiblaivytu veidu, bet sūnūs da procios, jeigu geidi, idant ta kiojo, paėmė jin, susimylejas pogi prigialbejo joms tame o ir
ve vadintu didžiu artistu, kuom ant jio, ponas Livickas pas sa pradėjo sznabždet in ausi savo
labiau nuliudias atsake.
isztikro
ne butum, jeigu misli- ve, idant mokintu jio sunu, globėjui, idant, kada sustos
— Mama teip kalba, rodos
buk tėtulis norėtu manes iszsi- ni kimbt ir svajoti tik apie tai yra pildintu dinsta guverno Viedniuj atsilankytu jiedu pas
žadet ir turtus kam kitam pa merginas—teip kaip ežia da riaus. Viktorius jau iszaugo, o tais ponias, kad sueit su juom
likt. Pažiūrėtume, kokia tiesa rei, tai velintau tau geriau pa ponas Lisovskis vis da pasiliko in geresnia pažinti.
turėtu ant to? jog manes ne silikt namie nes czion norint pas ponstva Livickus pildinda
(Toliaus bus.)
myli, kaipo sunaus, tai to neuž tau valgio ir gėrimo ne pri mas savo guvernoriszka dinsta
truks, o ten gali pasilikt be o kada jau Viktorio mokint ne
tekti nai! ....
BALTRUVIENE.
Motina užėmė su ranka jam nieko, be priglaudos ir be ska ręikejo, tai ponas Livickas pas
tiko ant ulyczios.
lupas.
kyre jam isz malones savo duo
Viktoris susimaiszias tarė: na ir teip gyveno ant loskavos
— Biaurus esi, jeigu kalbi
— Kaip tai be skatiko?
tokius dalykus. Ne kalbėk
duonos.
— Be skatiko, nes tu pinin
niekados, o ir tuojaus dabar
Szeszta kryželi jau baigė ne
eik pas tęva ir atsisveikink su gu, kuriuos su savim imi turi sziot, o buvo tokis navatnas
juom kanojauslingiausia. Jei užtekt tau net ant dvieju me kaip kūdikis.
gu mane myli ejk-gi tuojaus tu, o po dvieju metu nesitikek
Nieko stebetino jis nežinojo,
nuo manes jokios paszialpos. ne žmonių ne svieto, o kas da
pas jin!
— Juk-gi tėtulis.... 1
— Jauslei, jauslei— niurne
svarbesnio moteres. Tolesnio
— Jau laikas butu tau at svieto ne jis pažinojo, ne norė
jo susiraukęs Viktoris— Ar
del to tėtulio galima but jaus prasti vadint mane “tetulu”— jo suvis pažint, nes ateitis da
imu?! Kada žvilgters ant ma pertrauke ponas Livickas tokis bar jam rodėsi sziltam kampunes, tai man rodos jog mane vyras kaip tu, jau su ūsais pri tije pas poną Liwicka. NawatKur ten Indijanoi,
visa szaltu vandeniu aplieja, o valai pasirodyt, jog ne esi jau nybes jio budo insitemino VikSzalije tolymoi,
ranka jio, kada bueziuoju, vi kūdikiu.
Net dvi kriksztinos atsibutorukas, kada da buvo mažu
Ir žvilgterėjo ant jio su sa ir mažai ka numananeziu mo
sados szalta kaip ledas. Žino
vinejo,
mama, kad ne karta ilgai mis- vo pilkom akimis o tas žvilgte kintiniu, kas-gi dabar do Ant kuriu daug svecziu nuėjo.
lindavau del ko jis visados ant rejimas da labiau sumaisze jau džiaugsmas jio buvo kada da- Isz kitos stubos kurna atėjo,
manes tokis piktas ir atžaga- nikaiti, kad pamiiszo žod sižino,’ jo globėjas jio, kuris Žinoma pasižiopsoti norėjo,
rus! O tas tai kas kito!— pa žius kuriuos ketino isztart.
Kaip ejnasi,
dreba isz baimes tolesnio svie
Dabar ponas Livickas atsi- to, turės su juom atlikti tolima
szauke staigai su džiaugsmu
Kaip žmon;s bovijesi.
paregejes iszejnanti ant gonku grižes visu kunu in jin, kalbė kelionia važiuot in svetimus
Kada pietų laikas atėjo,
koki tai augszto ūgio vyra jo toliaus kas kart szaltesniu sklypus; kiek -gi gales turėt
Svetes iszleisti nenorėjo,
su tuom tai teip smagei man balsu, bet teip asztrus buvo isz jio juoku — kaip daryt
Vieta prie stalo padare,
pasikalbėti ir su juom gyvent tas balsas jio, kad Viktoriui ro szposus visokius isz jio. Nes ir Ir gaspadorius namo tarė:
visada noretau, asz jin myliu dėsi, jog girdi griežimą gele ponas Lisowskis isztikro bijojo
Seskie, — valgysime, ■
kaip ir jis mane... mylemas po žies:
Bet
pirmiausia atsigersime.
keliones, nes jis toliau ne žino
— Asz būdamas tavo metu jo svieto, kaip iki Kriokavai,
nas Stanislovas!— ir palikes
O vienas szpicas užpakalije
kėdės lauke,
motina leidosi prie duriu, procevojau jau nuo szesziu me dabar-gi turi veszti savo putu,
maitinau
motina
ir
seserį,
Kaip motere sėdo, kede pa
idant pasitikt pribunanti, bet
pili net in Paryžių, ir isz ten
traukė,
motina sulaikė jin už rankos diena procevodamas ant duo sugryžti pats namon — vie
nok
kas
jin
parvesz
isz
Pary

Biedna smarkei klektelejo,
ir balsu tokiu, kokio jis da nie nos kasdienines, o nakeze užsi
įminėdamas apsiszvietimu pats žiaus niekas apie tai ne pamis Skausmą ir sarmata turėjo.
kad pas jia ne girdėjo, tarė:
imo —jis vienas tiktai su burO ka jau gavo, tai gavo ta
— Praszau ejk tuojaus at saves, tobulinausi moksle. Dvi tinine baime mislino apie tai,
sai žmogelis,
sisveikint tęva!
deszimtuos metuose amžiaus vienok to niekam iszreikszt ne
Badai
net
per
žanda aplaike
— Ach! tas tėtulis — suniur žinojau jau sunkenybia gyve dryso.
kelis,
nėjo velei Viktoruks ir pama nimo žinojau ir svietą, o tu ka?
Kelionėje baugino jin vagis
ži, rodos lig baudževa atlikda — Mane niekur ne per žandarai ir nelaimes apie kurias Ir da priesz vaita pakvietė,
mas nuėjo prie duriu po kairei slanksti namo neiezleidote — tiek prisiskaitė isz gazietu, bi Bausmes 18 dol. turėjo už
mokėti.
szalei vedaneziu in prieszpaka tarė kone su iszmetinejimu sū jojo teipo-gi kilpų užstatine
Teisybe,
tokis
szposas
netinka,
ji gabineto pono Livicko, vy nūs— o pripratinote mane prie tu per apgavikus o ir apmau
ro ponios Alenos.
tos misles, jog turiu turtingus dingas moteres. Raukszletas Biednai moterei nepritinka,
jio veidas papuosztas dideleis Ba tai ne vyras ne vaikinas,
gimdytojus.
Tiktai boba, silpnas šutve
II
— Tai ne asz— pertrauke juodais akulorejs skausmin
rimas.
Viktoris perejo skubej per ajszkum balsu su prispaudimu gai iszsikreivino, kada tik pa
*
*
*
prieszpakaju, nes kada dasilips ponas Livickas—tai tavo moti sitiko su svetima ypata - vago
Kur ten Masaciuzeje,
tėjo duriu vedaneziu in gabine na, jei padekavok už tai.
ne trūkio ar ant stacijų bufeVienoje bakūžėje,
ta pono Livicko, nedrąsą apė — Motina mano mane myli tineje saleje. Viktorius nuola
Veselka atsibuvo,
mė jin, nes niekados linksmai o tu...
tos už szonu ėmėsi isz juoku
kalbėti in jin ne galėjo, visa — Neužsipelnei ne ant to žiūrėdamas in savo globejaus Ir viena mergyna pribuvo.
Ten radosi ir daugiau mer
dos turėjo drebėti nuo jio rūs pas mane idant nor mylėtu ta veidą ir tycziojosi isz jio ne
ginu,
taus pažiūrėjimo ir dabar ne ve.
mielaszirdingai, tyčia arzinBa kaip apie veselka dažinu,
kaip suaugės jaunikaitis o tik
— Ne tu tėtuli nesirūpinai damas seneli tukstanezeis ypa
Tai prigarme visokiu,
kaipo kūdikis nusiire per du apie tai idant asz prisirisztau tingiausiu spasabu. Kelioneja
Aut szokiu.
ris ir prisiartino prie savo biur prie tavęs ir guodotau tave, in Viedniu nusidavė ant vienos
Tai-gi,
ta apie kuria noriu
ko praskindes teip gilei popie- kaipo savo tęva— paszauke stacijos in bufetinia szalia ir
pasakyti,
rose ir skaitime, jog ne nepate- teipo-gi garsei su puikybia ir sugryžo baisei pabugias isz
Ir
josios
mandruma
iszsakyti,
mino inejimo Viktoriaus, o spingsojenezioms akimis.
priežastes susitikimo su žanda
Žale drese turėjo,
gal ne norėjo atsigriszt ir pa Ponas Livickas velei žvilgte ru kuris tai apžvelginejo jin
Tai
ne szokti nenorėjo.
kelt galvos.
rejo ant jio savo szaltu perve- nuo pedu'igi virszugalviui, inVienas vaikinas szale norėjo
Buvo tai žmogus szeszesde- raneziu pažiurejimu, vienok sižiurejo temingai in veidą jio
sesti,
szimti metu amžiaus, turėjo sūnūs savo akiu ne truputi ne ir persitikrinejo ar nepanaUž tai norėjo jin suėsti,
plaukus jau visiszkai žilus ir nuleido.
szus in fotografije,
kuria
Tai
kaip stūmė nuo saves,
Žiurėjo teip abudu vienas iszsitrauke isz kiszeniaus. Isztokia-gi barzda, akis gilei ture
jo paslėptas po dideleis skruos ant kito per valanda, rodos du klausinėjo priektam rūpestin Vaikinas rodos kvaitulį gavės.
Nuo žemes paszoko,
tais, veidas buvo raukszle- didžiausi prieszininkai ir nuo gai, ir iszkuosdamas kokia tai
Prie merginos priszoko,
tas, kas liudijo apie praleistas senu laiku neprietelei vienas matomai slaptybia, su kuom
Norėjo už cziubo mergina
ligas ir karezius datyrimus gy kito ant pagalos tėvas pirmuti važiuoje, kaip jio draugas ke
stverti,
venime jio.
nis atsiliepe:
liones iszrodo ir t. t.

Ir pramuszias smaugti.
Žinoma, žmonis nedaleido,
Mergina per duris iszleido,
Liepe namon bėgti,
Ne neatsižiureti.
*
*
*
Waterburio moterėles biski
susilaikykite,
Jaunu vaikinu neaplokite,
Ba kaip pribusiu,
Tai nesigailėsiu.
Duosiu net dulkes,
Ir niekas nesusimiles.
Reike daugiau grinezia vektuoti,
Burdingierius prižiūrėti,
Vakarienia padaryti,
Lovas pakloti,
Blakes iszvaikyti.
*
*
*
Ar jus Tamakves moterėles,
Neturite daugiau proto szirdeles,
Kad ant atryto vyrus užka
binai,
Ir visaip iszvadinat;
Geriausia apsimalszyt,
To daugiau nedaryt,
Ba turėsiu jum tėrlas uždaryt.
*
* ' \ *
U-gi kas ten Amsterdame
pasidarė,
Mergele Petruką in ruimą
uždare,
Badai merginai gorseto szniu
rai truko,
O bernužėlis bego net ruko.
Dabartės dede geidže jin
parvesti,
Kad su mergyna greieziau
apsivesti.

KUR BUNA?
Mano pus-brolis Juozas
Aleksas, paeina isz Suvalkų
gub., Vladislavos pav., Ilgu
vos para., Szilvenu kaimo, 12
metu kaip Amerike, girdėjau
kad gyvena Paterson N. J.,
kas žino apie ji malonėkit
praneszti ant adreso.
(ąo
J. Jenuskevich,
66 Mechanic St,.
Hoosick Falls, N. Y.
Mano brolis Kazimiera Kaži
miera Akielis, pirmiau gyveno
Brooklyn, N. Y. dabar neži.
nau kur. Turiu svarbu reikalą
meldžiu atsiszaukt ant adreso.
M. Akielis,
251 S. 20th. St.,
So.
Omaha,» Nebr.
_____

Mano draugas Jonas Alkeviezius, paeina isz Suvalkų
gub., Vilkaviszkio
Ujezdo,
Bartniku gmino, Sausiniku
kaimo, 4 metai kaip amerike,
eyvena apie New York. Mel
džiu atsiszaukt ant adreso.
K. Liždaitis,
531 E. 8 th. st.,
Kewanee, I’ll
Mano brolis Jonas Szalczius
paeina isz Suvalkų gub.. Stara
poles pav., Klebiszkio gmino,
Maczunu kaimo, Prienų parų
turiu svarbu reikalą. Jeigu kas
žino apie ji, malonėkit duot ži
ne ant adreso.
(įc-oj)
M. Szalczius,
Box 117,
Warehouse Point, Conn.
Mano brolis Juozas ir sesers
Marijona ir Babora Budviczai
paeina isz Kauno gub., Švėkš
nos Ujezdo. Jeigu kas žino
apie juos, meldžiu praneszti
ant adreso.
St. Budvicus.
Box 434
Natrona, Pa.,

Mano dėdės Juozas ir Mar
tinas Jelenskai ir tetos Rožes
Karpie nes,ir Mares Ramanauc
kienes, visi paeina isz Suvalkų
gub., Kalvarijos pav., Kirs
nos gmino, Szventažerio para.,
Raudziszkos kaimo. Jeigu kas
žino apie juos, meldžiu duot
žine ant adreso.
(?o ęQ
Ona Jelenskiute,
Box 131,
Scarbro, W. Va.

SAULE
PHONE DROVER 7800

f

Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Lig;
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Oflnas ir Gyvenimo viela
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| 3249 So. Morgan St., Chicago, IH.

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
- ARABISZKOS

ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)
PRESIDENT
WILSON

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

Vasaros laike, kada tai di
^DEMOCRATIC"
džiausi karszcziai, visoki vaba
'NATIONAL
CONVENTION
lėliai kruta, žeme o ypatingai
IN SESSION
molienos visa miera indžiuvia,
AT ST. LOUIS
vienam pagirrija stumdė pilvu
f>HOTO. ev COOK St WAGNER.
atremtas artojas žagria, per po
Demokratai pradėjo savo
ra susikuprinusiu jauteliu frau
konvencije mieste St. Louis,
kiama, o visoki vabalėliai
Mo.
ant aprinkimo kandidato
ge apie jautelius; jauteliai me
ant prezidento. Kaip rodos tai
tosi in visas szalis; bernas
iszrinks
vela Wilsona ant pre
sturgali teipos-gi kraipo,
zidento o ant vice prezidento
sas suszilias, kojos apdaužytos
badai rinks Marslialli. Mano
in grumstus bei akmenis. O
ma, buk tai bus viena isz malkada jau pajiegu neteko, atsi
sziausiu
konvencijų kokia lig
sėdo po placziu ąžuolu, pipke
sziam laikui demokratai turės.
užrukę ir su rankove prakaita
nuo kaktos szluostydamas kei
Vienose szalyse daugiau yra
ke ant Adomo ir Jievos, jog
geležies, kaip tai Szvedijoj,
prasikalto rojuja, neklausyda
kitose anglių — kaip A nglrjomi Dievo prisakymu, per ka
je, trecziose szale gele:ižies ranužtraukė ant visos žmonijos
dama ir angliai, kaip J ungtivarga — ir teip bepiktžodžiau
nese Amerikos Valstij ose. Pas
jaut užmigo.
tarosios yra teip turtin gos, kad
Tame paėmė jin aniolas ir
visokiu kasiniu turi didele
nunesze in puiku darža arba
MARTIN
daugybe.
soda, panaszu rojui, pabudino
GLYNN
Beveik visose szalyse žemes
ir pavelijo jam naudot visoCOLONEL. JOHN 4. MARTI NU
gilumoje
girdėti kuju balsai,
kės gerybias, tik liepe turėt
kur stropaus darbininko ranka
kantrybe.
darbuojasi, iszplesdama isz
Džiaugėsi musu artojas, kad
Paėmė
aniolas
artoja
ir
vela
nebutu
kasamas
molis
puo
žemes viduriu turtus visos žmo
szitai benaudojant visokias ge
ŽMOGUS
prie
žagres
pristatė.
dams
ir
trioboms
lipinti,
kur
nijos naudai. Kaip kurmiai,
rybias, prisiartina prie rojaus
Kada
treczia
diena
iszejo
ar
nedegtu
plytų,
kalkių
arba
žmonių
gimine.
rausiasi jie po žeme, dirba
bromo kokis tai žmogus, nesztojas
arte,
ant
jo
negiliuko
ve
žvyrio
mūrininkams.
Molis,
tamsoje, troszkiame ore ir
damas ilga szatra, ir nori in
Užtai dabar beveik visose kalkes, smėlys, akmenis staty drėgnume, kas valanda galė
jas
buvo
isz
kitos
puses
girnos
eitie in rojų, bet negali, ba
apszviestose szalyse girios pra mui, marmulas — tai tau vis dami susižeisti ar net gyvas
mat szatra negaliu atsukias per ka ir szutino kaip puode;
debesei pakilinejo ir užsinesze meni ja sutvarkyta. Gilios yra paprasti kasiniai, bet drauge ties nustoti. Per versta žemes
per bromą nesza, ale szonu.
iszmatuotos ir padalintos in didžiai naudingi. Ir jie surasti gilumoje insikases kainininkas
Matydamas tai musu arto ant lietaus. Tai-gi ta diena la
ski hymns po 60 bei 100 metu. ir iszkasti labai lengva. Bet — juodas, aprūkęs, su lempu
biausia jaucziai mėtėsi.
jas, paszauke:
Perimtas artojas visa miera Kas metai iszkertama vienas yra kiti didesnes svarbos kasi te, kaip vilko akis, prie kak
— Ar kibą tu pasiutai, žmo
skinymas, už 60 metu bus ker niai, užslėpti žemes gilumoje, tos, pavydi artojui, kuris ten
gau, atsuk galu szatra, o tada piktumu, jau neiszrado žodžiu
ant keikimo, o labiausei Ado tamos, paskutinis; tuo gi lai nelengva jie rasti, sunku pa augsztai ant jo galvos aria žeme
ineisi!
ma ir Jeva. Ant galo pasuko ku jau užaugs pirmasis. Tokiu imti, o perdirbti in naudinga
Akies mirksnyja, pasijuto ar jauczius in pavesi, puolė po budu, kad ir mažiausia butu, medžiaga — dar sunkiau. To Kvėpuoja grynu lauku ir lan
tojas pagirrija prie žagres be ąžuolu ir nepasijuto, kaip už giria iszliks amžius. Be to, gi kie yra ypacz: geležies, cino ir ku oru, džiaugiasi saulutes
esans. Nežinojo dabar, kas su migo. Paėmė jin aniolas ir pa rios esti tyczia sėjamos ar so szvino ruda, varis, sidabras, szviesa.
Garbe tad kalniukams, didi
juom atsitiko, o ant galo mis- state rojui prie vyno szaltinio dinamos, prižiūrima, kad jau auksas ir k. Czia jau priskailiepdamas
atsigert,
kad
susigarbe už ju darba, pilna palijo, kad tai sapnas buvo.
drutintu. Ir vela pavelijo gert, noje draustinoje girioje nebutu tomą: druska, akmenis, angliai siszventimo ir pavojaus.
Ant rytojaus vela iszejo ar valgyt, tik kad turėtu kantry- ganomi gyvuliai. Daug amatu nafta ir visokie brangieji ak
(Toliaus bus.)
te; saulute užėjo augsztin, pa
randa medžiaga girioje, pradė menis.
leisdama savo spindulius že Ilgai artojas laikėsi kalbė jus nuo paprastu malkininku,
Pats tu naudingu kasiniu
miu, budindama visokius vaba damas, jog neapsigausiant dau o baigiant dailidėmis papras jieszkojimas reikalauja gerai
lėlius, ir velei tie teip apspito giaus. Kad szitai ant jo nelai tais ir laivu statytojais, staliais dalyka pažinti, darbo ir iszlaijauczius, jog artojas nuilso mes atvažiuoja motere su be- drožikais, žaislu dirbejiais ir k. du. Kartais dideli pinigai nie
dugninia baczka semte isz szal
trenke žagria in žeme, sėdo ir tinio vyną. Motere pila vyną Antroje praėjusiojo szlmtame- kais nueina bejieszkant pv. auk
Adoma su Jeva keike, o ant in baczka, o vynas bėga ant ežio p useje isz medžio imta da so, nastos, o kartais netycziogalo užsnūdo.
žemes. Ilgai žiurėjo ant to ne ryti degtukai ir metas in metus ms jie randami. Pasakoja, kad
Ir vela likos per aniola in tikusio moteres darbo, kad jau girios staeziai, supiaustytos in Brazilijoje surasta diementai
rojų nugabentu, kur vela visa ant galo neteko kantrybes ir szipulius, eina ugnies inkuri- netyczia — jie rasta paplautu
paszauke su visa gerklia:
vale gavo, tik liepe turėt kanmui.
visztu skilviuose.
— Po perkūnu! užkiszk
Yra szalis dar turtingos gi Aptikus žemeje kasinius,
skylia, o tada pripilsi!
Kada atvesias artojas paval
Dabar paėmė jin aniolas, riomis kaip: Rusijos žiemiai, rausiama tokie szuliniai, isz
gė ir atsigėrė, ėjo pasivaiksz- nunesze prie žagres ir tarė:
Moraliszka Kabala, katra iszdeda
Siberija, Pietų Amerika ir k. kuriu in visas puses po žeme
žmogaus
ateiti - - - Preke 10c
cziot po rojų, kad prisižiuret
— Ark žmogau. Adomas su Europoje gi jau dideli plotai daroma karidoriai — urvai.
Tikriania Bnrykla, sudėjo Cigonka isz
jo grožybei. Kad szitai pama Jieva tik syki perženge Dievo visai liko be giriu, kur staty Tuose karidoriuose kalniu
Egipto Rubiną Sulya, perdėjo ant
te mediją sėdinti vaikinėti, ku prisakyma, o bet likos iszgui- mui triobu ir kurui reikia im kai geležinėmis sztangomis, Lietu viszko D. T .B. - Preke 10c
ris skynė obuolius ir nieku ne- tas isz rojaus, o tu tris syk. ties kitos medžiagos, t. y. ak paraku ar dinamitu iszlaužia
Tikriausei Kabala, arba atidengimas
apsijuosias in enti dėjo, o obuo Syki žmogų pamokinai ineitie meniniai angliai ir durpes.
pageidaujamus
kasinius, ku pagialba Kaziru, pagal garsingiauas
in rojų, antra pamokinai vai
Persiszku, Graikiszku,
liai pro marszkinius ant žemes ką kaip obuolius skint, o
riuos vidai traukia in virszu. Chaldiszku,
Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku
Kalnu ir utu pramonija.
krito. Perpyko artojas ir pa ant galo norėjai moteriszkai
Instaigos, kur eina toks “kai- Preke - 10c
szauke:
Nuo seniausiu laiku didžia navercziu” darbas, vadinasi Prisiuskite 25c vertes stempu o gausite
baczkai skylia užkiszt, už ka
visas tris Knygutes per paczta.
— Jeigu neturi kuom persi- dauginus in rojų negryžszi.
nauda duoda žmonėms kalnu kasyklos.
Tai
pasakias
anuolas
isznyW. D. Boczkowski-Co.
juost, tai marszkinius in kel
pramonija — suradimas ir isz
Kasyklomis turtingos yra
nes sukiszkie, o tada prisiskin- ko, o artojas lig szendien pasi žemes gilumos iszgavimas ka szios szalis: Rusija, Anglija, Mabanoy and A St., Mahanoy City, Pa.
liko artoju m.
siniu. Beveik nėra kraszto, kur Jungtines Amerikos Valstijos.

Mes tikrai gvarantinam
kad ir jumis patiks.

lakstantis Nal
H irMena i

■

SKAITYK

Puikei apdaryta audeklineis
iszmargyntais vyrszais.

Dydumas Knygos, 61 x 91 coEu,
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
ežia

Miestas

W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mah“or JEL&.f.

,

:

Kas pirks Didele Knyga
po vardu:

SETAS No. 1.

1

Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai. Nedarykia skirtumo terp vaiku. Velniszkas kazi riavintas. Jeszkojo 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 apsipaeziout. Pikta onuka. Baisi naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szokiuosia.
Protas ant proto. Graži istorije.

SETAS No. 2.
5

Prake kta
Andrius sakalukas.' Varginga elmana ir karalaite revelija.
Apie karatu sultoną.
Apie žalnieru.
Raganius.
Talmudo paslaptys.
Peleniute. Apie dn brolius varguti ir skuputi.
Doras gyvenimas.
Privesta linksmybe.
Apie vargingo
žmogaus siutu. Apie tris užkeikta; 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.
Onytės laimes Per ueatsarguma in balta vergija. Vieszpats Jėzus ir miszko medžiei. Žvake.
Del pirsztiniu. Apie mirimąPavasaris. Apie saule, menesi ir žvaigždes. Meszla-veržis. Grapas. Ėgli, arzuoles ir uosis, budyne.

SETAS No. 4.
Graži istoriji.
Slaptybe antgrabio. Apie kapitoną tnmka. Dosekta nekaltybe. Vagis kiausziniu.
Ne yra to pikto kad ant
gero neiszejtu Kaip joniszkei apvogė sarga. Atidengta žudinsta.. Žmogus be szirdies. Užmirszr. Pranaszavimas apie moteres.
Iszgialbeta pęralinika. Dziko pasaka apie Jezusa.
Kaip ponas raukszlis atsivertė ir pastate virbaluj bažnyczia. Stebuklingas
akmuo. Burinę jr b’.ifikas. 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 veria inlaitne. Szaltiszaitis. >Debeselis. Piktadariste neiszsisaugoje koros. Tomila.
Kapitonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SETAS No. 6.
Vaidelota. Berbele. Mokytoja. Velniszkas tyltas ant upes nemuno. Auklėjimas sveiko ir serganczio kudiko. Herodas boba.
' Kas nepažinsta dievo tas nepažinsta tėvu. Per tamsybės in szviesa.
Pasitaisias prasižengėlis.
Duktė malkakerczio.
Apie
Kupcziaus sūnų 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.,
Sutiko, ale pardavikas ati
dėliojo ant tolesnio laiko šaky
Vienam kaime buvo puikus damas, jog dabar negalima, ba
smuikorius (muzikantas), ku tai pilnaties. O kada vaikinas
ris ne tik ka gerai mokėjo ant antra karta atėjo, tai vela ati
smuiko*' griežt?,-' ale ir juos dėliojo sakydamąsį jog . dabar
dirbt. Kiti visi smuikoriai 'di- delcze; liepe jam ateit kada
dei užvydejo jam tos laimes ir bus jauno, tai vela didyji ket'kalbėjo, jis ne isz savo gudru vergą ir ant galo dadave:
mo teip grajija tiktai su vel — Jeigu nori velnius gerai
supažindint, tai turi atsineszt
niu pagelba.
kvorta geros degtines, švara
Viena karta atėjo pas jin deszru ir didelia milžtuvia.
jaunas isz kito kaimo vaikinas Vaikinas lauke su didelia
praszyt, idant jam parduotu po nekantrybia tos pirkimo die
ra velniu, nes — girdi — ir nos ir mislijo sau, jog kaip
jis norėtu gerai ant -smuiko nusipirks du velnius, tai bus
grajyt. Grajotas valandelia puikiausiu visoj aplinkinėj
pamislijas tarė:
grajotu.
— Gerai, asz del tavęs- par Ant galo atėjo didysis ketduosiu velnius, vienok turi pa vergas. Vaikinas pirko geriau
laukt, pakol dvieju nepaklau sios kvorta degtinės, nuo moti
siu velniu.
nos pavogė švara deszru ir gi

Pirkimas velnio.

CORK TIP

CIGARETTES
Tabakas — Geriausias
Suj sukimas— Puikus
Skonis — Nepaprastas
Rūkymas — Vėsus
Kvepėjimas — šiaunus
Padarymas — Tobulas

PARSIDUODA VISUR
Kuponai kiekviename,
pakelyje.
Geri del pinigų arba
puikių dovanų.
IGARETTES
* CORK Tltf

Hahway Automatia
Lighter. 75wholea)upoiu|

Rašykite prašydami dovanų kataliogo

Nebo Department
95 First St., Jersey City, N. J.
P. Lorillard Co. InCw

Established 1769.

Ace Eight-day Alarm
Clock. 275 wholecoupon^

kuri parsiduoda už $1.00,

SETAS No. 8.

gaus kitokiu Knygų
vertes $1 DYKAI!

Neužmokamas Žiedas; Apie drūta alksni. Valukas isz girrios. Ant nemuno. Ketvirtas prisakymas Dievo. Kelautoje in szventa
žeme. Beda. Auksiniai peliai: Dvynos kara'aites. Apie girios sargo sUnu ir dukteri: Kajimas. Drūta petra. JonaNuogali.
ValdamierL. Bedalis.

Randasi 12 Setu Knygų.
Kas pirks knyga “Kapitonas
Velnias” ir mumis prisius
$1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki setą žemiaus
padėtu Knygų DOVANA
prie knygos:

Parižiaus nuskųrelis. Auka nihilistu. Stebuklas kuczios nakti. Kalvis pa'zku: Atsitikymas senam dvare. Pasaka geležini vyraApie shiaka ir nikita. Dede isz amerikas. Pasaka mana dėdės, dzūko pasaka.
Viena nedele teisybes. Įszgydintas. Nedoras
dede. Apsigavo. Valkata. Paukszteles Jėzum. Žibinte Bažnytajteje. Sugertuves traukije. Alute duktė kun-kerniaus. Koksztas
ant salos dago. Ingrabanas.

‘Kapitonas Velnias.’

Sūnūs inalkiaus. Iszklausyta malda vargsta. Apie Joną ir aliana. Geras medėjus. Pranuko nelaimės. Audra. Kolei baltra's
neleido in dangų. Bausme už szyk-ztuma. ; Mažo sziaucziaus dideli reikalai. Senelis. Dienos kentėjimo nantoj- Hau! han! liau!
Apie stebuklinga puotlfl.. Duktė mariu. Sruolis isz lie'.uvos.- Dvarine pana. Baisi istorije.

Jaigu pirktumėt szitos
knygos isz musu katalogu
tai turėtumėt mokėti Doleri,
bet kas pirks knyga:
“Kapitonas Velnias” ir pri
sius mumis Viena Doleri
tada gauna bile koki seta
knygų DYKAI.
Mes apmokame prisiu timo
kasztus.
Szitas

pardavimas

tik

ant

trumpo laiko.

SETAS No. 9.

SETAS

jaunas kvailukas užszvilpe ant
velniu. Greit iszszoko isz krū
mu du velniukai (berniukai)
su virvėmis. Norėjo vaikinas
dirstelėt velniams ir akis, ale
negalėjo, ba turejo..ant- galvos
milžtuvia, kuri jam net ausis
uždenginejo, o isz vietos judin
tis uždrausta jam buvo. Tame
vienas isz velniu paszauke:
— Ko reikalauji?
y— Velniu — atsake vaiki
nas — idant man prigelbetu
ant skripkos grajint.
—.Tuojaus tau užgrajysim
— suniurnėjo velnes.
Berniukai, laikydami po sudvilinkota virvia rankoj, pasi
smagino gerai ir pradėjo per
szonus grajyt. Vaikinas nedalaike, iszszoko isz rato ir kiek
tik pajiegu turėjo bego, o anie
paskui ir musze kiek tik tilpo.
Ir tiek pirkikui proto inliejo, jog nuėjo in spaviedni ir
iszsižadejo velnio, o erne Die
va in pagelba. Ir gerai ant to
iszejo: ba iszmoko gerai gra
jyt. Sziandien jau niekam neti
ki, jog velnei yra ant pardavi
mo.

į

Szarka Lenkuos j ir visam
slaveniszkam sviete laiko už
apreiksztojo svecziu. Teip apie
jia pasaka: — Jeigu toji kam
perlekia per kelia ir kvarksi,
tai bus kokia naujiena, nes ge
ra; jeigu varna, tai nelaime ka
reikia sergėtis. Nekurie žmonys pilni burtu, kada iszgirsta
kvarksenezia varna, spjauja
ant žemes, žegnojasi ir sako:
Kvarksėtum tu ant savo nelai
mes.
Vokietijoj kada szarka apie
stuba lakstydama kvarksi tada
laukia svecziu; kada ant stubos
stogo kvarksi, reiszkia nelai
me, ka neužilgo bus. Nekurios
vokiecziu szalysia kalba kad
szarkos kitados suvis buvo bal
tos, ir sziandien galėtu but bal
toms, kad pabustu ciesorius
Fridrikas Rudbarzdis ir su
gražintu del vokiecziu senovės
gerus laikus. Važnyczios turi,

No. 10.

SETAS No. 11.
Doras gyvenimas- Trys užkeiktos karalaus dukters. Bloznas kuris buvo protingesnis už savo poną. Anglonus isz valencijos. Jyožuas •
daigia; turi savo vista.
Ka pasakė katras paeziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas szvilpikas.
Pas merga.
Gražios akis.
Tarnas. Vargdienis jonukas karalum. Graži haremo nevalnike. Luoszis. Istorija vienos motinos- Vaikucziu plepėjimas.

SETAS

No. 12.

Grafas ir meszkininkas- Apie ragana, karalaite ir aficiera. Del moterių ir apie moteres. Aukso misles garsingu rasztitiinku ir poeto.
Cigonka arba pagriebta ir velei atgauta mergiuke. Mano džiaugsmas. Diedas ir boba. Apleista naszlaite. Keidosziu onute.
Kaimynai- Kuo baczka prism irs, tuo ir dvoks- Apie sena boba kirsene už velnią- Uždėjimas miesto Vilniaus. Nava na iyhra
jr navatna gyduole. Du medejei. Inžeidingas neatbolnumas. Kas yra Kristus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas žmogus pavoj je.
Namus sūdąs- Kvailas tikėjimas.
Karalius čigonu. Istorija isz 1795m. Nedoras ponas. Girtavimas. Genavaite. Kalėdų
nakties miszios. Žvaigžde mesijosžiaus. Pasikalbėjimas 13 vyruotu moterių ir vienos naszles:

Mahanoy City, Pa.

ta tikėjimą, kad kaip szarka
užmuszta staineja randasi, tai
arkliai tunka.
Peleda, o labiause apuokas
kada apie namus rėkia, sako,
kad kas nors numirs. Vokieczei
labai bijosi apuoko kada apie
langus vakarais laksto. Ta pa
ti kalba ir mislija Lenkijoj o
nekuriose szalysia ir Lietuvoja.
Genys, pagal maskolių pa
sakos, kada in saspara namo
kala, tada turi numirtie. Ne
kurie mena, kad genys yra di
deliu skarbu žemeje sargu.
Gaidi laiko už žinuna, ba
apreiszkia artinante diena.
Del to-gi sako, visos piktos
dvases (kuriu nėra) jo bijo
ypacz kada gieda ba tada ’ visa
jin galybe prapuola. Laikais
atsitaiko, jog tarp visztu atsi
randa ir kaip gaidys gieda,

tada tarp visos szeimynos vieszididele baime, už ka tuojaus
biednai visztelei nusuka spran
dą del to, kad neiszgiedotu
vieno isz " tarpo.
Dideleja guodoneja buna
Lenkijoj ir Rusijoj pakelei
vingi paukszcziai: gandrai,
gerves, krekžles, pempes, viturukai ir t. t. Labiause nuo
tu buna guodejamas garnys,
ant kurio stogo lizdą krauja.
Jeigu lizdą pagadina, tai sako,
kad atnesza garnys deganti nedoguli ir ta narna uždege. Tai
yra tikras melas. Kiti vela sa
ko, jog garnio taukai yra gy
duole; tai vela, kad pavasari
parlėkdamas parnesza
ant
sprando kielaitia. Daugelis
visokiu tarp žmonių pasakų
randasi.

Vis tokis.

— Ar žinai tetytia ne senei
isztekejau už Petro, o jau
ženklyvai persimainė.
Teta: — Visaip ant svieto
buna, padekime mano vyras
jau dvideszimts metu gyve
nome su savim, o suvis tokis
dabar kaip tada buvo — po
szliubui.
— Ar teisybe, tetulele ?
— Tikra teisybe. Tada bu
vo niekai ir sziandien niekai.

Teisybe pasakė.
— Tai tu nori su mano dūktere paezuotis?
— Teip, misiukia, noriu. 1
— Kad tu nieko ne turi-jokio turto.
— Tai nieko, kaip apsipacziuosiu tai turėsiu, juk del
dukrelies duodate narna.

PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai),
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi JTamistos
namuose už labai mažą užmokestį.
Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodijimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnintas,
Sukrekėjimo Štriktura, Pūslės bei Inkstų Negalės
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip
tankiai kankina.

Kaip žmones apie paukszczius mena.

T“ NEBO
Coffee Mill.
140 whole coupons,

‘KAPITONAS VELNIAS'

Ali-Baba ir keturcsdeszimts razbnjninku. Balada. Malūnas girrioje. Paskutines miszios. Irlanda. Robertas velnas. Medėjus.
Kaip kuz'mas skripkorius liko turingu ponu. Kalnu gyventojus. Kaukazo belaisvis- Lozorius. Narsi mergina. ^Užvydus Vyras,
Jurgis skaptukas.
Er-gelei pono morkaus.
Du ar keturi;
Svietas dvasiu.
Iszreiksztas razbaininkas. Žydai kaimuose.
Nevidonas.

Mahanoy and A Street

liausia milžtuvia; mislijo sau
jog toja milžtuveja velnei vai
<jis deszras degtinia. Pardavikasgi
in kai
o tuom laik nubėgo
o
ma paszapuot pora velniu,
idant jaunam kvailiui duot pa
mokinimą. Nuprasze pora sma
giu berniuku ir nusiuntė juos
ant kryžkeles krūmuose apie
deszimta adina nakti. Sztai ir
velniu pardavikas su pirkiku
ateina neszdami degtinia, desz
ras ir gilia milžtuvia. Pardavi
kas aprėžė aplinkui su sausa
medžio szaka rata, kuriame
liepe pirkikui vienmarszkiniui
stot ir užvože ant galvos milž
tuvia. Paskui prisakė, idant
nei in viena szali nesidairytu
ir isz rato neiszeitu, ba jam vėl
nei nusukta galva.
Kada pardavikas atsitolino,

Kodėl?

SETAS No. 7.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA
SIUNČIAMA DYKAbl.a
Mano
Ypatiškas
Pranešimas
Vilties.
A§ noriu susipažinti su kiekvienu set- X
pančiu, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tete pasaulye. Aš noriu, kad jie mane
Žinotų, kaipo teisingą draugą ir geredari —
kad žinotų kas aš esu—kuomi aš esu—ka aš
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurj aš dabar veikiu. Iš mano
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau
medicinos praktikavimu per daugelj, daugelį
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dūlei
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patirimo. Aš atidžiai studijivau ir tirinejau tas se
nas, chroniškas, giliai jsisedusias ligas, taip
'sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai
taip mažai Žino. AŠ noriu, kad kiekvienas
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu
Ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra

nešima vilties.

’
Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. .Tojo pasa' -kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus,
: kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti—
svarbi tiems, kurio ketina apsivesti. Jeigu norite
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svaij kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti
dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias
' negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negales gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilnų vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien.
Neužmiršk užlipinti štampą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. Russell Price Co.,l.ho2~9

so. ciinton st., Chicago, ui.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta

pačta jūsų brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė.................................
Gatvė Ir No. ..................................... .
Miestas

Valstija

Žinios Vietines.
— Nedelioje
“Szventos
Traices.”
— Yra tai paskutinia diena
Velykines.
— Kasiklos nedirbo seredo
isz priežasties Indijonu seimo.
— Visi biznieriai pradėjo
uždarinėt kromus ketvergais
idant duoti pasilsi darbinin
kams— Seredo buvo puiki pa
roda suvažiavusiu Redmonu
isz visu daliu Pennsylvanijos.
Žmonių mieste radosi arti deszimts tukstancziu. Krutėjimo
buvo daug. Paroda tęsęsi arti
dvi valandas. Miestas buvo
parėdytas puikei ant priėmimo
svecziu kurie gėrėjosi musu
miesteliu.

JUOKAI
Ne gali būti.
— Ar poni namieja?
— Poni nesmagauja ant dan
tu, tai ne gali matytis.
Dentistas:— Tai ne gali būti
ba asz josios dantis turiu kisze
nija.

SZ1TAS DAKTARAS

W. TRASKAUSKAS
-GKAB0R-1US—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

EKSKURCIJOS

JUNE 18 - JULY 16 - AUGUST 27
-a
aa

Įgy in ten ir adgabos
^5 Vaikams - - 65c.

Laidoja Kilnus Numirusiu.
Pasamdo
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo,
Krausto Daigius ir 1.1.
D r. Andrew IV. O’Malley

BALTRUS S. YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR
& ADVOCATE OF UNITED
STATES COURTS.

HARVEYS LAKE
NEDELINOS

LIETUV1SZKA8 ADVOKATAS

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo
iszlaimeja provose už pažeidimą Kasiklose
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. t.
Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai
atsako ar atmeta.
Rodą dykai.

B. S* YANKAUS

520 W. Centre St., Mahanoy City,Pa. 154 Nassau St., New York, N.Y.

LIETUVISZKA AGENTŪRA
Reikia apsižiuret.
Atlankykite savo draugus Wilkes-Barre arba važuokite
AUG. JERMALA
LUZERNE COUNTY
— Seskie kūmai, asz tiktai in Harveys Lake praleisti linksmai laika ant szviežio oro prie ISZGYDYS RUPTURA
...UŽLAIKO PUIKU SALUNA...
ežerio.
Klauskite
ant
stacijų
o
gausite
knygute
kuri
parodo
paraszysu gromata pas paczia
Kas nori pirkt ar parandavoti Salunus ar
Namus tegul atsi-zaukia pas mane Asz turu
in Piladelfije, o tada pasikal szita gražia vieta.
BE PEILIO IR OPERACIJOS. Pas ji rasite visokiu geriausiu amerikonisz- visokiu
del pardavimo ir del parandavojimo.
ku ir importitu gėrimu. Gardaus szalto
bėsi va.
aluczio. Kvepancziu cigafu.
Teipgi už
Paskolinu ir pinigus tame reikale.
LIGONEI NEZRA ATLAIKOMI NOG DARBO. laiko visokiu užkandžiu. Busite sveitingai
— Ar tankei pas jia raszai?
priimtiJaigu kada busite Tamaqua tai Atsiszaukite ant adreso:
užeikite.
JONAS SZOSTOKAUCKAS
Visuomene labai nusistebėjo is s
— U-gi kas diena.
19
Centre
St,
Tamaqua,
Pa.
su
E.Broad St, W.Hazleton,Pa.
stebetino iszgydimo Rupturos ir ne— Tai butu pertankei!
rviszku ligų per Dr. A. W. O’Malley
Tikietai geri tik ant Specialiszko Treino apleki iant:
— Suvis ne pertankei Jeigu
be naudojim > peilio ir be operacijos!
Mt.
Carmel
6:00
a.m.
Girardville
6:15
a.ni
Mahanoy
City
7:05
a.m.
a’z kas diena ne raszytau, tai
Centralia - 6:15 ”
Lost Creek 6:23 ”
Park Place - 7.15 ”
apricz pavojingo padėjimo, neaplaiApysaka isz LietuviuSenoves Gyvenimo
Ashland - 6:05 ”
Shenandoah 6:40 ”
Delano - - 7:25 ”
pamislytu, jog kas pikto stojo
kant nog užsiėmimo ir darbo.
Apleidžia
Harveys
I
ake
6:00
vakare
Wilkes-Barre
7:00
vakare.
W
OsilOlU
8
O
su Paveiksleliais, 177 puslapiu, Preke 35c.
si ir parvažiuotu, o asz to ne
Žmones visada mislino kad RuptuW. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
Apie
tikietus
ir
daugiaus
klauskite
ant
L.V.Stacijų
arba
noretau.
ra jokiu budu negalima iszgydyti
pas S. K. Weaver, Division Passenger Agent,
South Bethleham, Pa. kaip tik per operacija, tas netiesa.
— Shumakerse antra diena
Pasakė teisybia.
Asz paszventin tu v sa savo laika
Sekminių, Pranas Czekowskis
i)
Unteraficieras in rekrutą:—'
mokslą
del
gydimo
Rupturos,
be
skau
< i
norėdamas užbaigti szvente
Jeigu ser^etumei narna, kuria
smingos operic-ijos.
Dar ant galo
prigulinczei idant atminti’ taja
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...
daejau prie to kad galu pertikrint
me sudėtas parakas o tas užsi
diena ir veiliaus, dure su peiliu
P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
kiekviena
kas
tik
panorėtu
apie
tai
degtu, pas ka begtumei pasa Parengė Szv. Jurgio Parapijos Choras
12th. and Carson St, - S.S. Pittsburgh, Pa.
PovylA. Aleksandravicziu už
žinoti.
kyti?
ka likos paszauktas priesz skva
Isz Shenandoah, Nedelioj 18 Birželio Apie tai geriausia paliudyje
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams.
Rekrutas:— Begtau kogrei
Banka talpinusi savam budinke kurio verte isznesa apie
jeri.
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu
O’Hara Teatre. Prądžia 8 vakare. žemiaus padėta padėkavone:
cziausia in laukus!...
ir randasi po kontrole Valstijos Bennsylvanios. Už sutaupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus
Po vadovyste Prof. J. Žemaiczio.
— Stasys Juodeszka isz She
ATS TIKIMAS No. 647
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko
Geriausia.
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviernascziu
nandoah, likos nusiunstas in
Mr. Andrius Rt.faj, 101 Hawkins St.
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube— Kuom tu sūneli nori bū
AKTAS I.
Newark, N. J., pribuvo pas mane
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo
Pottsvilles kalėjimą už insilaugydytia l Liepos - kent'jo ant Ru
Karaliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.
*
ti.
1.
Lietuvos
Himnas,
dainuos
choras;
2.
Kur
tie
Rubežiai?
žima in narna Donahoe ant
pturos, nog mažumos. I*o asztuoKalbės Katre Gaudinskiute. 3. Mariu Žvaigžde, solo ir duetas,
ni dienu gydymo, grižio sveikas
West Centre uli. mierije apvo — U gi karainszluocziu.
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