SAULE

VOKISZKAS ZEPPELINAS LAIKE BOMBARDAVIMO MIESTO LONDONO.

JUOKAI

PREZIDENTO WILSONO SUŽIEDOTINA? IR JOSIOS SESERIS. ;

Iszmintinga tarnaite.

Pone: —Kairi ųk! Eiki dasižinoti, ar pone daktariene
sveikesne? O jaigu bus numi
rus, tai paklauske kada bus
szermenys.
Tarnaite sugiyžus kalba:
— Pone daktariene sveikes
ne, o diena szermenu da nepa
skirta.

Negerai padare.
Pati in savo vyra:— Klausyk
tu žmogeli, juk tu nuo musu
vinezevones da ne buvai ne
viena karta bažnyczioje?
Vyras: — O kad asz b u tau
ir tada bažnyczioje ne buvęs!.-

Apgynimas per advokata.
Advokatas:— Teiksies guodotinas sūdąs sumažinti bausmia, mano szitas biednas žmo
gelis, priesz vagima nusiavė
czebatus ir panezekas, o tai
del to, kad ne pabustu lygusta
motere kitamia ruimia.
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Trumpa pasakėlė.
Penkių metu Jonukas in sa
vo motina:
— Mamele, ar tu mėgsti pa
sakeles?
— Kodėl nei? Ar gal nori
pasak i ti?
— Naje! tiktai nežinau ar
BERTHA
BOLLING,
MISS
_____
MRS. MATTHEW H. MAURY?
mamelei patiks?
---------SISTER OF
UNMARRIED
of Birmingham, ala.
MRS GALT. PHOTOSRAPHEP
(MRS.
GALT'S
SISTER,)
— Kodėl ne patiks?
WHEN SHE WAS 18 YEARS OLU
PHOTOGRAPHED WHEN SME WAS
SEVENTEEN YEARS OLD
— Ne ilga, suvis trumpa .pa
Auo'szcziau matome Mrs Edita Bolling Galt, patogi sužiedotinia prezidento Wilsono ka
sakele.
— Nieko ne kenkia. Tai sa da buvo jaunesne ir josios dvi sesers. VVasliingtonas mažai žinojo apie naszle nes niekados
apie jaja nerasze laikraszcziai, tik dabar pradeda truputi dažinoti apie josios praejti. Badai
Paveikslas parodo kaip yra pavojingu del t uju oriniu milžinu užlėkti ant miesto ir leisti kyk.
szuvius. Zeppelino orlaivis yra apsiaubtas szrapmdeis ir ka tik nebuvo pataikintas persžuvius
— Tik klausvkie mamele: vinczevonia atsibus szita menesi, bet kokia diena, tai niekas nežino.
Buvo karta labai puiki szepa
mylėti didžiause neprieteli.
Neprieteli mylėt.
Vaikas:— Antanas Tamalu
su
stiklinėm durimi
asz
Dvilype Pilietyste^
kas.
Kun:
—
Tai
teisybe,
žmo

ėmiau ir sumusziau..
Kuningas:— Oj tu žmogau,
— Kuom yra tavo tė
Rusijoi prasidėjus karei su
žmogau. Arielka yra didžiau geli, nes raszte ezventame ne vasDar.
?
■
Geras
pamokinimas.
prisako, kad neprietelius rei
vokiecziais kaip galima buvo
siam neprieteliam del tavęs.
V.
—
Nabasznyku!
kia ryti.
Petnyezioja atsibuvo meto tikėtis, kilo didele neapykan
Žmogus:— Tai nieko ne keri
D- —Nes kuom jis pirmai
džiokle užėjo pietų laikas. visi kia, jegamastie, juk rasztas
ta vokiecziu. Ji buvo tuom di
Daraktorįs in nauja studen buvo.
pie- szveutais mokina, jog turime tuką;— Kaip vadiniesi?
desne, kad Rusijoj iki sziam
N. — Gyvu.
laikui vokieeziai turėjo dides
sidrutyti. Vaikinelis vienas pa
nes privilegijas negu bile kuri
siremias in medi, laike ant vir
kita tauta. Jsztikruju jie tureveles szuiii, ir žiurėjo nuludias
ant ponu, valgancziu kumpi
net ir už
ir kitokias mesas isz kurapkų
paežius rusus. 1 eisy.be sake tie
ir zuikienos. Savinykas szunies
kurie tvirtino,*kad nuo Petro
paregejas
paėmė duonos ir ke
Didžiojo laiku Rusija valde vo
lis szmotelius mėsos padavė
vaikinui, tarydamas.
didesne
— Te, vaikia, užvalgyk.
— Vaikinas paėmė duona
del saves o mesa numėtė szun ui kalbėdamas:
nūs, kai]> Rusijai pailiuosiioti
— Te ir tu užeskie! tau ne
"""GENERAL JOFFRE AND VCIMG VICTOR EMtMlAHUEL
....
nuo to “vokiszko jungo.” Ka
bus
grieko, norint petnyezioja
PTU
SPH-E^E
mėsa
esi!
Man
užteks
duonos!
rei prasidėjus, pirmon vieton
Generolas Joffre vadas francuziszkos kariumenes yra matomas
ant
paveikslo kalbantis su italiszku karalium ant Italiszko Isz nuludimo ir džiaugsmo.
las. 1870 metuose Vokietija
Prabaszczius in savo vargauUžleido labai gudrw insta.tyma, franto, kaip tolia us vesti kare prieszais vokieczius.
mista.
kuris leido vokiecziams priym
buvai nusigeriąs ?
arba pilietyste, bet savo keliu
— Teip, jagamastie, tai nuo
toks asmuo, sulyg minėto įsta
gailesties, mano szvogeris nu
tymo, nenustodavo būti ir vomirė.
Nagi už vakar buvai girtas?
met toks dalyku stovis, km!
kiekvienas vokiety
nuo džiaugsmo mano sesuo susi
lauke sūneli.
gausite derlinga užganadinima kada prikemszate savo pypke su Miners’ Extra
i n sveti mtautiszka pilietybe,
tapdavo “dvilypiu piliecziif”:
Tabaku. Szitas puikus nunokęs ilgai pjaustytas Burley tabakus rukosi veisiai per
“
PRAKEIKTA
”
jis buvo Vokietijos pilietas ir
isztisa diena ir dienos bus sveikos.
SA! NEPRISU'J PPJE
LIGONIO ŠEIMYNOS PAD
MEILINGAS KRIMINALISZKAS
m

the

Pjūtis užganedifiimo...

Karei isztikus, galima su
prasti kokia svarba toks istaty
mas gali turėti.
Rusijoj vokiecziu yra devy
nios galybes. Sulyg vokiszku
Įstatymu jie, nors ir priėmė r u
su padonyste, yra taipgi ir Vo
Rusija dabar sumanė toki
dalyku stovi nuszluoti. Minė
ta komisija priėmė pliana, kad
visi vokieeziai, priemusie rusu
padonyste po 1870 metu, netu
ri tiesos ingyti Rusijoj nejudo.mos nuosavybes. Szitas instatymas vienok nepalydi tu buvu
siu Vokietijos palieeziu kurie
yra slapai: Jie gali igyti nuosa
vybe, kaippirma.
Toji “dvilype pilietyste”
buvo sukėlusi nemažai triukszmo ir ežia. Amerikoj, kuomet
pradėjo asztrintis satikiai tarp
Amerikos ir Vokietijos-

APRASZIMAS
Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu

6x9 col. Dydumo

ANT KRASZTO PRAPULTIES.

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 alkūnių ir
užsidunksojusi.— Ne turime
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio.
Isz rito mėginau sutraukti no
skolinyku kas priguli, nes
sunkei labai eina; tenais kur
ant tikro mislinau gauti, tai
gavau raszta ant ilgo termino.
Tiesiok pasakius, stokas mums
szimta tukstaneziu franku!

„VIENYBE LIETUVNINKŲ”
Prenumerata metams $2.00; pusei metų $1.00.
■ Kanadoje metams $2.50; pusei metų $1.25.
Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00.
Pamatymui siunčiame vienų numerį dovanai.
Kningij katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai.

PREKE 50c.

Jo J. Pauksztis & Co.,
120 Grand Street,

-

DALIS I.
MOTERE BE SZIRDIES.
I.

Visi lietuviai rašykitės p*ie Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant 3550 iki
31000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį,' gaunate
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:*
A. B. STRIMAITIS, S. L. A. Sekr.
307 W. 30th St.,
New York City.

Nusiuntimo kasztus mes apmokame

Brooklyn, New York.

I

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

ir yra rūkomas per dieduką, tęva ir sunu

MISOS’ EXTRA rys?
LONG CUT TOBACCO

yra czisto Kentucky Burley, atsargiai pasenejas
idant ingaut ta brangu saldu kvepanti rūkymą. Po
tam ilgai pjaustytas idant tiktu prie pypkes ar kram
tymu.
Szitas senei žinomas tabakas kas-met’daro ^kas
kart daugi aus prieteliu ir juos užganėdina.

Pabandykite

MINERS’ EXTRA

tabaka per

i anvaite, po tam ir ant tolaus variuosite.
Parsiduoda visur — Pirkite pakeli szendien.
The American Tobacco Company

SAULE
Nes tegul tik pas Lietuvi
— Tu manes klausi? atsa akys —del ko nieko ne atsa
Tuokart pajautė savo ranka
nuejna,
suimta in szaltus drebanezius ke Leonas teipo—gi su rūstybe kai?
Vos slenksti pereina,
— Ba ne sutinku visiszkai
pirsztus Leono, kurio augsztas —gal turiu spakainei ir su
Tuojaus
burna atsidaro,
paveikslas sustojo szale jos; bu džiaugsmu žiūrėti ant to, kaip su tavo nuomone, Ferra.
Kaip isz rankoves varo:
— Jaigu nori idant kas pui
vo malszus tiktai veidą turėjo mano sužieduota, dalina plau
Ka tu man andai davei,
kautu turėdamas tuos akmenis,
biskuti baltesni negu paprasti kus.
Tegul tave velnei!
— O del to esi pavydus! — tai gali duoti juos kam kitam
nai.
Tik
nenorėjau atneszt,
Tegul ir asz ka nor dasiži- paszauke jau velei linksma ir — tore su rūstybe ir atsisėdo
Ir in akis tau mest.
velei ant kanapkos; — misli
nau isz užsimananezios istori pusiau sutikus.
Kita velei:
— Pavydus?! Ne, tiktai tas nu kad yra uana moterių, kujos, pakol pasibaigs — tarė su
Tik ne bukie padla,
tulu spakainumu, bet balsas mano szirdi žeidžia ba yra prie rios užgautos butu tiktai regė
Duokle
man mėsa ana,
jio drebėjo ir skambėjo nava t szinga tame, ka per ciela give- jimu tu brilijantu, <lel manęs
O žiurekie rakali,
nei kad net Ferra nusistebėjus nima savo palaikiau’už szven- jie ne turi jokios verties.
Bruda
pats suėsti gali!.
— O del ko ne pasakei,
pažiurėjo ant jio.
ta ir nedasilyteta, yra prieszinPo kam švara parduodi,
— Vėliau—tarė trumpai, ba gas pridereneziam pasielgimui. Jos Augsztybes Sybil i j ei, jog
Dzievaž,
negaliu
iszmanyti,
Ar
po 10 centu atiduodi ?
tas prezentas nuo jos vyro? —
pykino jiaja drūtas spaudimas
Sudrėbėjo ir pabalo.
Ne
del
kitu
pasakyti,
Ba jagu už tiek ne duosi,
Atsisėdo szale jos ir paemes
jio rankos.
— Leonai! — paszauke.
Kas bus isž musu bobų,
Tai pats suėsi!
vedyla isz jos ranku pradėjo
— Ne, tuojaus!— paszauke.
Prikando lupas ir tylėjo.
Isztikro, net nusibodo.
Dzievaž ausis vysta,
—Ne visados galima visus ve— Ar teip isztikro šūdini?! juom bovitis. Ferra paraudona
Mokinu
kaip
galėdama,
Kaip
isz szalies tokia kalba
vo.
lininius iszpildinti ir turėti — tarė.
Visokius budus naudodama,
ižgirsta,
— O tai kas kito! Rodos
juos iszpildintus.
— Kaip—gi kitaip turi su©
O teip sunkei ejna,
O
da
ir
kitaip
pavadinti,
Stengėsi, bet jam nesiseke. dinti?— atsake Leonas —jaigu man kad kuningaiksztiene ser
Nieko iii guoges nelenda.
Nenoriu sakyt, ba tai piktina.
Kuningaiksztiene iszreiszke mano sužieduota prezentus ati gsti manės kaip tigras savo au
Stanislova sirgo kėlės dienas, kuria atlankė ponstva ZiopDa tarp angliku pusią bėdos,
Galite dasiproteti,
ka szalindama isz tolo. Priesz
tiktai neaprubežinta ' geruma minėję nuo kitu?
laicziai. Kur toji porele kad juju nematyt. Sujieszkokyt!
Pasirodo
nors
žiupsnelis
gėdos,
Ba asz turiu tvleti,
savo szirdies— atsiliepe Nob
Akys mainaneziosios iszrei- jos akis pasislėpt niekas ne
Nes kada pasirodo terp Lie
yra sztant, o po tam jiji manėt,
Ne
kas tarp Lietuviu,
prie jos tiesa ir ne mislino su bejus— ba ciela—gi draugu- szkinejo nusistebėjimą.
tuviu,
nekeneze per pavydejima.
Del musu biznierių,
— Apie ka sakai?!
vis iszsižadeti tos tiesos. Kuom ve dasiprotejo, jog mylemas
— Yriesi per toli Ferra! But Tada duoda vale del burnu. Ar tai sztorninkui ar buezerui.
Isz kur turi taje bronsolet- tas gali kad kuningaiksztiene
daugiau mislino tuom labiau ima isz labai svarbios szalies
Jago nuejna in sztora pas
Kas žin ka anglikai sakytu,
ka ? — paklausė ir nutsvere
Augytine kuningaikszczio daeitinejo prie persitikrinimo, taji atsitikima.
anglika,
yra biski per szurkszti, bet yra
Jagu motere teip plauszken— Esmių ponui dėkingas jos ranka teip druezei kad ro sezyra yra tveri; pertikrinimus
jog tiktai kuningniksztis Dago
Parasze H. Schobert, Verte B.
Tuojaus reikalą atlieka,
te ižgirstu?
bertas yra kaltu tame. Kaip už taji iszaiszkinima—tarė isz dos norėjo nulaužti jiaja.
ir dorybes reike guodot, norint
Tavora pagriebė,
— Lengvamanysta vienu, jis galėjo pavėlinti sau daryti kelmingai Leonas—mano myle
Isz
tikro
duris
parodytu,
— Darai man skausmą — jom ir nesidaliname.
Bjaurei
nedrebe,
tankiai žeidže szirdi — kitu — priezentus jio mylemai be jio ma viską man apaiszkinti pa paszauke pabūgus, o jis štaiArba in kreiziu narna ati
— O! — paszauke Ferra
“
Gudimis
” pasako,
tarė tykiai rodos norėdama su žinios ir be žinios kuningaiksz laikis.
duotu.
gai apsimalszino ir prisilenkė staigai užstoji už kuningaiksz
Nežiūrėdamas
ant
“
stako
”
,
raminti ir paėmė abi rankas tienes Sybilijos. Gal nevat ne
tiene nevat priesz mane ka
Jago bueze tai negirdėjus,
— Turėjo tiesa!— atsiliepe prie jos.
Mat, kad ir niekus nuperka,
riaudamas ?
jio.—Saugokis visados žmonių žinojo apie tai pati pone Mari- Mari j e Bogdanova spiegei! ežiu
Tai ne buezia dainavus,
— Dovanojo jiaja tau kuBuna gerai visada;
Leonas atsiduso.
lengvamaniu, ponas
grafai, je Bogdanova. Nes jaigu teip balsu iszrodai biski ant terono, ningaiksztis? — tarė teip pa
Apie tokes bobas bjaurasnu
Kad ir brangei užmoka,
— Geistau tave pertikrini
yra tai buk žalczei rojuje. Esi buvo, tai del ko Ferra užslėpė Rommingenąi!
_ kės,
mažėl! kad Ferra ka tik galėjo
apie teisingumą mano nuomo
Tai iszsižioti nemoka,
vyras gali prisakinet ir daryt priesz kuningaiksztiene dova
Ant šziadien bus invales.
— Tas stebuklas koloras girdėti ir lauke josios atsakimo nes. Ar ne pamisimai apie tai,
Ba tai negražu derėtis,
kaip pats nori mums moterem na jos vyro?
-:<■
*
*
plauku vertas yra pendzlo tep- kaip apsodintas viroko smer- jog tokia valuamanysta, kaip
Reike nors kiek laikytis,
vale tiktai tylėti!
loriaus
artisto;
juk
tai
privalo
Ir velei rūstybe apėmė jin.
ties.
priėmimas bransoletos, arba
Bostone in viena saliuna,
Ba negali susikalbėti,
Leonas žiurėjo ir zerkola ir Ne buvo isztikro, nužiurinejen pats sužieduotas pripažinti—
padovanojimas plauku gali ta
Ferra pabalo.
Mamule su dviem dūkiem
Tai turi tylėti.
su visa galybe valios savo sten ežiu ir neisztikimu, nes neku- paszauke saldžei Neukirchąs o
— Teip — atsake po valan ve iszstatyti ant visokiu piktu
pribuna,
Teip,
teip, anglikui nieko
gesi duoti veidui savo iszrodi- riuos dalykuose buvo neper- prisilenkdamas prie ponios dėlei ir pažiurėjo ant jio ne- liežiuviu ir nužiurejimuMama prie baro sėda,
ne sako,
Ferra juokėsi.
ma paprastino spakainumo; — praszomu ir rustu sudže, tas Bogdano vos susznabždejo:
drasei —atnesze man jiaja szia
Alų, gere, precelius ėda.
Ant
visko
susitaiko,
(Toliaus l>us.)
paskutinei žodžiai kuningaiksz jau buvo prigimtu pas jin. Ko
— Tiek ermiderio, apie to dien isz ryto.
Dukreles-gi gere kiek valoja,
tienes skambėjo jam ausyse liojo duszioje savo labai kunin ki maža dalykai
— Ir priėmei jiaja? Kaip
Pasigeria net susidaduoja,
kaipo tiktai tykus užimąs —
Ferra tylėjo nevat tada, ka galejei?!
gaikszti ir Ferrai buvo gata
Del ko ne giart, kad už dy
kožna gysla jame drebėjo geis
da
Baubinas
tare
in
Leona
suvas iszkalbeti viską ka jaute
Dantis jio grieže, drebėjo
ka duoda,
mu iszaiszkinimo—pradėjo da
simaiszes.
irVnislino.
isz rūstybes buk ligoje druIr tai nuolatos viskia ir alų
bar su visa pajiega savo proto
— Esmių gatavas iszpildyti gies.
Muszdamasis teip su rūsty
priduoda;
apmislineti, idant tik galėtu at
be ir susijudinimu, iszgirdo ki velinimus pono grafo, nes ku— Bet asz nesuprantu apie
Szinkoriui gerai ir bizni daro,
rasti koki spasaba ir nor ties tam pakajuje sidabrini skam iiingaiksztiene norėjo man pa
ka ejna — paklausė, o ne ap
Tokiu kostumerku neiszvaro.
panaszei iszaiszkintu sau rta bėjimą balso juoku Ferros, aukuoti žiupsneli savo auksi lankydama atsakymo paszauke:
*
*
it
veikalą.
kas ji da in didesne rūstybe niu plaku tiktai tame mierije,
— Leonai, ant Dievo, kas
in viena miesteli nuvikau,
— Eik ponas—atsiliepe ku- invede turėjo pirmiause apsi- idant galėtu užbaigti mano a b stojosi! ?
Tai daug triksu pamaeziau,
ningaigaiksztiene— kas — žin malszinti—o vienok be sušilai roza, kureme turiu visa mano
— Ne supranti manės — at
In viena veseile nusidaviau,
kas ateina in czionais.
kymo perskyrė rankoms porti- vilti o prie kurios neatbūtinai sake su kartumu — ir tas—gi
Kur visokiu žmonių niaeziau;
Ne atsakęs ne žodžio pasi- jerus duryse ir inejo in maža reike man to koloro plauku.
mane teip baisei baime perimiKaiiniszkiu ir Suvalkiszkiu,
kloniojas Leonas gilei ir iszejo asztuonkampini
Jaunas artistas buvo pats su neje. Ar tu nesupranti, kokia
pakajeli.
Dzūkeliu ir vilniszkiu.
isz buduaro su dideliu skaus Czion priesz dideli zerkola sto sijudines ir balse jio skambėjo — kokia— norėjo pasakyti:—
Vyras ka ten ant savo bobos
mu szirdije ir su užtemtu vei vėjo Ferra pakėlus ant galvos karsztas praszymas.
Leonas geda ir pažeminimą — nes
paregėjo,
du.
savo rankas; vienoje rankoje jaute, jog visu akys atkreiptos matydamas savo myleina teip
Na ir isz to prasidėjo,
Dabar net pamate, jog ma laike kvietka rožių o kitoje ant jio, o del to po trumpai va nuliuduse ir nelaiminga stoviu
Vaina su akmenais,
DELEI GEROS ŠVIESOS
Su kulokais ir nagais,
žas aniolukas porcelaninis gu žirklukes ir kirpo nuo savo gal landai pamislinimo ir muszty- ežia priesz save pamislino ir da
PIRKITE GERIAUSI ALIEJŲ
lėjo ant žemes su sudaužytais vos žiupsneli savo auksiniu nes vidurines, tarė, kaip gale davė skobei — kokia kartybe
Pas vaita nuėjo,
Norėdami dideles, aiškios ir šviesios šviesos
In pro va stoti turėjo,
sparnukais, kuri tai kunin- plauku.
didele man suteikineje?
damas, kanospakainiause:
be dūmų ar smirdejimo, dabokite kad par
O ka? kasztus užsimokėjo,
gaiksztiene laike rankose ir
— Ne! — atsake atvirei. —
Jios mitrus laibas ir tiesus
— Ėjo man vienatinei apie
Kaip muilą suvalgia namon
davėjas duotu jums
juom bovinosi.
liemuo persistatinejo tokioje užganadiiiima mano akyvumo Kuningaiksztis szedien atnesze
parėjo.
— Sparnai priguli tiktai pozicijoje kanopuikiause.
ir ne mislinu suvis sulaikyti man jiaja — iszjieszkojo jiaja
Szlektai buna visada,
prie esybių ne žemiszku—tarė
Paregėjo zerkole ineinanti mano sužieduotas mylemos nuo tose dienose pirkinedamas do
Jagu pasigėrė boba,
smutnei tykum balsu, stovėda Leona, atkreipė in jin savo iszpildinimo gero darbo. Pra- vanas del kuningaiksztienes —
O kad nuo girtavimo susitai
ma su sudėtom rankom ir žiū grąže galva ir saldžei nusiszyp szytau tiktai pono apie sugraži buvo tai tiktai atidavimas už
kytu,
Reikalaukite tiktai Rayo. Kitokio nepriimkite. Rayo
rėdama ant pagadytos zobovu- so jo:
nima tu plauku, kada jau ne kita, kuria man vienkart laike
Tai vyreli ergeliu neturėtu.
aliejus yra baltas.kaip vanduo, įvirs i uc> visų nečvstu
kės. Mes turime naudoti gink
Pakajuje radosi gana daug bus ponui reikalingi, ba nevat szokimo kada nupuolė nuo ran
mųir visai nepavojingas. .Jūsų km.) a veprisivela suo
la, jąigu norime gyventi.
ypatų pone Bogdanova, Neu- mažiausem daigteljje ne nore-, kos, sumindžiojo. Priėmiau ja
DIDELĖ DOVANA
džių ir nesmirdės pripilant lempą su Rayo aliejumi.
Zira
pakelio priešakys vertas įc pinigais
je, norint apie tokius daigtus
Niekas pas jiaja neatėjo, kirclias, Baubinas Nobbejus ir tau metyti mano locnasties.
Visi geriausi storai Pennsylvauijoj ir Delcware par
—• .Visas Kuponasjiertas jc pinigais
duoda
Rayo
abeją
—
žibalą.
Atminkite
vardą
—
Rayo.
matomai nualinta, jog jau jije da kelios kitos: visi temingai
— Duodu ponui ant to ma mažai paisau — turiu jin gana,
apleido buduarą, pasiliko—gi žiurėjo ant josios ir apart no žodi—atsake Baubinas guo bet ne norėjau jin rūstinti at
’ ,TH E ATLANTIC R EFl N1 NG CO.
sakymu, ba visados buvo del
del to dabar viena. Atsisėdo, Nobbejaus niekas nepatemino dotinai.
Everywhere in Pennsylvania and Delaware
užmerkė akis ir klausė kaip inejimo Rommingeno. —Ferra
— Rodavinau jam nuolatos manes nepaprastinai meilum.
viesulą siuto lauke uždam a nusiszypsojo ir juokėsi nuola idant savo Helenai duotu juo Del ko-gi ne pyksti už tai jai
tarp medžiu ir szvilpdama už tos nepertraukdama savo užsie dus plaukus nes užsispyrimo ar gu aplaikau bukietus kvietku,
Capitol Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000
kaboriuose, klausė ir nuolatos mimo, ir nevat ne pamislino tįsto negalima buvo perlauži- kas do skirtumas yra tarp vie
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.
kalbėjo pati in save ta pati žo jie apie tai, kad tas jos pasielgi nusijuoke Nobbejus džiaugda no o kito?
—$—
Leonas kelis kartus gilei at
di:
mas mylemui ne patikt gali.
OKAME Antra Procentą ant sudėtu
masis duszioje rūstybe RomPinigu. Procentą pridedam prie
siduso, ne galėjo suprasti to,
— Ka jis padarys dabar?
Leonas stovėjo nesijudinda mingeno.
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos
menesuose, nepaisant ar atneszat
— Ant galo mylemieje pasi kad Ferra ne jaute to paties
Leonas tuolaik praetinejo mas.
parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant
Po pirmesniam pasikalbėji liko pakajuje tik du vienu. ka ir jis.
per visus pakajus, jieszkodapačią vertę.
Gali būti išmainomi j pinigus
ar mažas ar didelis.
MAHANOY
Kaip-gi galėjo lygint kvietarba į vertas dovanas.
mas Ferros, ėjo vienok pama mui su kuningaiksztiene buvo Ferra mėtėsi ant kanapkos sto
(Šį dovana bus duodama iki Dec-31, 1615)
H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid.
CITY
ži, rodos priverstinetas kuom. gatavas daug rustingiau ir asz vinezios prie sienos ir pataisė kas su brilijantais? Matomai
W. KOHLER, Karterius
Kas veikesi jio szirdije? triau apsudint viską ta, kas bronsoleta ant rankos, Leonas ėjo jei tik tai apie szirdinguma
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis .9 lig 12ad.
Tas, ka jiam kuningaiksztiene nor truputi nesutiko su priim žiurėjo ant jos nelinksmai Fer aukuotojaus ir apie locna deLietmky Knygy Kraatiiya.
pasakojo, buvo apskundimu ta forma drauguves ir tik jau ra po tam lengvai žiopterejo ir kingisfe tam—gi už tai, o ne
Mylėtojai gerą kningų, norinti
esybes, kuri jam buvo bran- pats pavidalas Ferros ir užsiė atkreipė galva in kita szali ne apie brangynibe dovanos, toje
išlavinti savo protą ir išsimokinti
giause sviete. Norėtu užstot mimas budino jame nauje nu- žiūrėdama suvis aut savo myle doribe—gi atsiženklino ir jio
anglišką kalbą, kviečiami pirktie
—LAIVAKORCZIU SKYRUS—.
Knygas iš mano krautuvės. Čia
bobute,
kuri
buvo
kožnai
možiurejinia
ir
nauje
rūstybe.
1110. Isz galvos Sfinksono sping
už jaje, ginti jaje garsėi ir at12th. and Carson St, - S.S. Pittsburg, Pa.
gaunama
visokios lietuviškos
Tuolaik žirklukes dabaige sojo tukstaneziai spinduliu pa terei de per sang teip neatbūti
virei ir norėtu —gi visiems pa
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
Tai yra vienatine ir senei žinoma Lietuviszka Banka
sakyti, jog jaigukas nor stojo savo darba sunaikinimo ir Fer kajuje viešzpatavo didele tyku nai reikaliga, kaip kvepėjimas
kos ant užsakymo. Scenos mylė
su kapitalu $75,000.00 kuri randasi po priežiūra Vai.
ma. Veidas Ferros pirmiaus ap kvietkom, viena tiktai mate
toją rateliai imdami kompietus,
Pennsylvanios, talpinasi locnose namuose kuriu verte
si, padare tai Ferra valnama- ra laike plaukus nukirptus ran
sidenge lengvu prakaitu, po
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
sznesa
apie
$150,001.00.
aiszkei dabai' Rommingenas,
niszkai, bet ne papilde nieka koje.
tuve adara kas vakaras.
tam kas kart didesniu raudonu
Priima Pinigus ant,jaczedumo ir moka 4 procentą.
— Dalaikau savo prižadėji mu rūstybes, akys jos blizgėjo; jog Ferra darė nepamislindaIš kitą miestą atsišaukusiems,
dos ko tokio, kas jaje galėtu
Siunezia Pinigus in vi as dabs svieto gre:cziause ir
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:
pig;ause.
Paiducda laivakortes ant visu Laivu.
pažeminti.— Del ko—gi ne pa mai— paszauke linksmai ir pa ant galo pasikėlė ir stojo priesz Uia ir ueuždavinejo niekados
Užlaiko Notarijialna ir vedimo provu kancelaai.ja po
sau klausymu apie tai ka dare.
M. j damijonaitisT
klausė pirmiaus jio rodos, lig davė žiupsni plauku teploriųi- Leona.
vadovyste K. Varaszaus.
Doveinastis ir visokius
— Na ir ką?— paklausė
Dokumentus sutinkaneziusu tiesomis Russjos.
!?HiCftRn nr
— K a ta' ženklina?— pa
ko] prieini broijsoleta nuo ku kad—gi visi mano velinima.i
teip
lengvai
iszsipildintu
!
nekantrai
žiūrėdama
jam
in
klausė su piktybe.
ningaikszczio? Turėjo—gi jis

BALTRUVIENE.
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Mano pus brolis Antanas Stanislovaitis, ir jn sesuo Ona, pirmiaus gy
veno Westville, I’ll,, ir Susiedas Ka
zimieras Kudokas. paeina isz Kauno
gab., Panevėžio pav , Naumiesozio
Wolos.. praszau atsiazaukt ant adre.

Puikiam lange palociaus ku
ningaikszczio menlemburskoszverinsko sėdėjo penkių metu
mergaite siausdama su savo
Geo. Grigas,
lelukia, brangei parėdyta. Le197 Rubber Avė,
luke buvo puiki, su puikum
Nagatuck, Conn.
veideliu, juokdami rodos gyva:
Mane dede Bol. S avenas, 10 metu
turėjo ant saves puikia ir bran
kaip
Atnenke.— pirmiau gyveno
gia szlebukia apsiūta in žem
Spring! eld, Ill. paeina isz Suvaiką
eziugus. Maža Elzbietele, duk
gub., Kalvarijos Pav.. Rudaminos
rele kuning. Ludviko FrydriPar. Praszau ateiszaukt ant adreso.
ko, siautė su lelukia ir bueziaPeter Slavėnas f
1 - - lt " ' ' ' ' ' ~ \
vo; vakar ant savo varduvių
42 So. Locust St.,
Mt Carmel, Pa.
aplaike lelukia ir negalėjo su
jaja prisidžiaugt. Tame dirste
Mano szvogeris Juozas Gudinas
lėjo per langa. Sniegas buvo
pirmiaus gyveno Clinton Ind o dar
nežinau kur bun*, Paeina isz Suval
užklojąs ulieze savo baltumu
kų gub. Igliszkiu gmino Padveriszo ant jojo stovėjo mergaite, isz<iu kaimo, tegul atsiszaukja ant adre
balus, vargingai pasirėdžius in
so.
supieszytas szlebukes, kuri pa
Ant. Stankimas
regėjus kuningaikszcziute per
603 E, Union St.
langa, sustojo ir akyvai temi
Tamaqua, Pa
nu in lelukia, Pakajuje iszMano szvogeris Mattnszas Kazskyrent kuningaikszcziutes ta
lauckas pirmiau gyveno Mt. Carmel
»o tam iszvažiavo in Spring Valley
me laike nieko nesirado. Elz
o d»r nežine kur buna Jsiai p eina
bietele atidarius langa, pamojo
isz Suvaiko gub. Mariampoles mies
ant mergaites idant prisiartin
to. Tegul atsiszaukia ant adreso.
tu ir užklausė josios:
J. Benkos
— Ar tau patinka manole245 S. Beech St.
luke?
Mt. Carmel, Pa.
— Kaipgi nepatiktu — to
Mano brolis Aleka Szienkoviczius,
^SAMIMA
kia puiki ir brangei parėdyta!
paeina isz Vilniaus gub , Traku pav.
Semeliszkiu gmino ir para , Beleza
—r O ar tu turi lelukia?
sodo, 3 metai atgal gyveno Shenąn— Akyse vargszes stojo di
the ANCONA
loah£ 6 metai k»ip amerike. Meldžiu
deles aszaros.
sunk. Nov 7?* Ęgi
atsiszaukt, ar kas kitas duokit žine
— Mes namie tankei neturi
o aplaikysit nagrada.
(g o;)
me piningu ant - nupirkimo
M. Blejus,
'Rhodes
7421 Clement avė. S. E.
duonos o kur juju aplaikyt
THE VILLE 0E LA ClOTAT
Cleveland, Ohio,
ant pirkimo lelukes! Tėvas
SUNK DEC,
v
MKLTK
'Mano draugai Juozas Milcziunas ir
mano jau metas laiko kaip nu
THE YASAKA MARU
Juozas Adomaviozia, paeina isz Su
miręs, - motyna antra nedelia
,
SUNK DEC 21*
(
valkų gub., pirmiau gyveno Brook
kaip serga o ketvertą vaiku
lyn, N. Y. Kas žino apie jaos, mel
randasi namie neturėdami ka
džiu praneszti ant adreso.
.
.... it
.o
valgyt. Asz esmių vyriausia.
A, Poszkevicz.
the Persia
Jieszkau darbo, nes reike gy
2814 Snyder avė , Philadelphia Pa.
Sunk DEG 30*
vent. . .. Kada surenku kelis
Mano gimintitis Petras Sutkait's
skatikus, tai perku duonos o
jaeina isz Suvaiką gub., Szakiu pa.
-a,, Naujenaites kaimo, teipgi Jiiomotynai pieno, o kada nieko
zis Margelukas, ir Juozas Reszkeneaplaikau, tai nevalgome pev
viezia, paeina isz Suvalkų gab , K’rvisa diena. .... Lelukes* tai
<ila kaimo , Sudergo para , praszau
da savo gyvenime neturejAu....
atsiszaukt ant adreso.
— Tai pasiimk sau mano,
J. Brazaitis,
— tarė kuningaikszcziute. Ir
Royalton, 111.
nelaukdama atsakymo, iszmeMano pus-brolis Jenas Gildą, pir
te savo lelukia per langa, po
niaus gyveno Chicago, apie 4 mėtai
tam uždare ir iszbego isz patmerike. Paeina isz Kauno gub., Pa
kajaus, bijodama, idant mer
nevėžio pav. Pa k rojaus paozto. Te1
gal atsiezaukia ant adreso.
gaite nesugražytu adgal.
J. Gildą,
Vargsze paėmus lelukia nuo
539
W. Market St.
sniego, žiurėjo da koki laika
Mahanoy Ctiy, Pa
ar gal kuning. ne iszeis, su
Mano pas-sessre Agnieszka Paltavyniojo lelukia in savo suplenavioziute,
apie 11 meta Amerike,
szintus skarmalus, nubėgo na
pirmiaus gyveno West Virginijoj ir
mo.
dar paoziaota. Paeina isz Suvaiką
Kuningaikszcziute niekam
gub Mariampoles pav. Mikaliszkin
neprisipažino ka padare su sa
gmino. Plutiszkiu paia. Tegul atšjszaukia ant adreso.
vo lelukia......... Turėjo užtek
Geo. Waiaitis,
tinai kitokiu zoboveliu. . . .
Box
88
Seltzer
City. Pottsville, Pa.
Tik vargsze žinojo apie gera
'T
pasielgimą ir kožna vakara
Mano tikra sesuo Agnieszka Szmisiautė su i lelukia. Vargingoj
tiene o po vyrui Kazlauokiene pirmiaus gyveno Westville, III, o dar
grinczelei nuo to laik buvo
ciežine kur buna. Tegul atsiszaukja
daug linksmiau.
ant adreso.
Maža kuningaikszcziute isz
Mrs. Rose Til v Įkaitis,
augo in laika ant moteres. Jo
1029 W. Centre St.
sios geri , darbai prasiplatino
Shenandoah, P*.
PHOTO ©
placziai po visa svietą. Mete
B-r
HARRIS o EWINO1830 kuning. Orleano prasze
josios rankos ir likos priimtu.
PERSIA
MR. ROBERT WEY MV.NEELY.
Elzbieta iszkeliavo su vyru in
Francuzije. Padonai verke
Kokia vieszpatyste ant svieto nesusi rūpintu isz nuskandinimo savo laivo ir pražudimo savo padoriu, matant tokia baisia nelaime kaip mums paveikslas
paskui jiaja, nes buvo labai parodo. Sztai laivas Persia kuriu vokieėziai paskandino su 392 ypatoms terp kuriu radosi) amerikoniszkas konsulis Robertas McNeely. Paveikslas parodo
mielaszirdinga del juju.
žemlapi kur laivas likos paskandytas ir kaip iszrode priesz nuskendima o ant kito kada laivas pasinėrė in mares.
Tame laike užstojo sunkus
Ir turėjo iszpildyt dvarine Sztai ka raszo apie “lietuviszka
laikai del Francuzijos. Isz prie ve del tosios kuri apie vargus
Pasakorių.”
kalbėjo.
motere
paliepima savo geros
žasties'ilgu kariu, badas prasi
— Parduok szitas brangeny ponios, o ant rytojaus szimtai
platino ne tiktai provincijosia
Gerbiama “Saules” Redakcijebes
o piningus iždalink tarp vargszu laimino varda kuiliuNaujas Išradimas Spyna be Rakto
bet po visa sklypą.
Acziu tamistoms už teip pui
Asirgo vyras, pati paszauke
Nereikia rakto nešiotis-nėra
vargszu!
—
tarė
paliepinangaiksztienes
Orleano.
Viena diena, kuning. Orleano
___
ką nei pamesti.
kia
knyga
“
Lietuviszkas
Pasa

Moraliszka Kabala, katraiszdeda
daktara, tas užrasze gyduoles.
Musų naujo išradimo beGera mergaite iszaugo ant gesėdėdama apsiaubta dvarinem ežiai.
žmogaus
ateiti - - - Preke 10c
raktinės
spynos
yra
padary

korius.” Szita knyga pasakų Pati nubėgo in Aptieka, parne
Dvarines inoteres pradėjo ros moteries.
tos ant neišpainiojamų pa
moterem, viena isz juju pradė
Tikriania
Burykla, sudėjo Cigonka isz
matų ir yra taip saugios kaip
yra verta tiek aukso kiek ji sze apie puskvorte kokio tai
Egipto Rubiną. Sulva, perdėjo ant
jo kalbėt, jog vargingesnioja jiai to iszkalbihet, jog vyras jo
Bankinis Užraktas. Nusipir
svėrė. Vakar apturėjau ir t ne mieszimo; kada tas ižgere pasi
kęs musų naujo išradimo beLietuviszko D. T .B. - Preke ICc
daliję miestą Paryžiaus, žmo sios užsirustys, jog pardavė sa
raktine spyną jausiesi saugiau
jaus
keletą
istorijų
perskaidare lengvai pasikėlė isz lovos
Musu vaikai.
Tikrianses Kabala, arba atidengimas
negu kad paliemoną pristaty
vo žemeziugus be jojo pavėlini
nis labai mirszta nuo bado.
tam prie savo užrakto, nes jos
pagialba Kaziru, pagal garsingiauas
cziau
kurios
man
labai
patiko
nes
buvo
labai
piktas
tada
pa

Viena motere kalbėjo in sa
kitas jokiu budu negalės atra— Ir lig sziam laikui meto mo;
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku,
Kožna spyna kitaip kyt kaip tik jus. Nelaukdamas
ir džiaugiuosiu, jog taja kny ti paklausė:
rakinasi.
—
Na
tai
užstatyk
juosius
vo
kurna:
—
Del
manes
mesa
Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku
to man apie tai nekalbėjote?—
pareikalauk
nuo
musų
pilno
ga sau užsikalbinau. Asz pata
Preke
10c
tų
spynų
aprašymo
su
paveikslais;
nusistebėsi
— U-gi ko tu Joneli teip
paszauke kuning. susirupinus. pas auksoriu, o kada aplanky galėtu būti ir suputi:— Ne se riu ta knyga turėti kožnam lie
dažinojęs, kaip tvirtai ir saugiai jos yra padary
Prisiuskite 25c vertes stempu o gausite
tos ir pigios. Už praplatinimą mušu naujo iš
—Mes turėdami visko pilna o siu savo menesinia duoklia nuo nei per ciela nedele ne szmote- tuviszkam name. Da karta su piksti ?
visas tris Knygutes per paczta.
radimo beraktinią spyną duodama didelis ver
vyro, tai iszpirksiu,— atsiliepe lio mėsos ne suvalgiau!
— Ka po velniu nepikti, pa tės dovanos. Klausk išlygą.
džiaugsmu dekavoju.
Kasztusnusiuntimo mes apmokame
vargszai mirszta, tai baisybes!. Elzbieta.— Ne galiu nukensti
Laiškus rašykite lietuviškai Įdėdami markę atsakymui.
ėmiau
tiktai
viena
karta
gyduo
Su
pagarba
pasilieku
—
Asz
žinau
mama,
—
atsi

Ir pakylus nuo krėslo, prisi idant kas Paryžiuje mirtų isz
Adresuokit šitaip:
W. D. Boczkowski-Co.
SECURITY PADLOCK CO.
lu ir pasveikau o ežia konia vi
Juozas Vinkeviczius,
Mahanoy and A St., Mahanoy City, Pa,
artino nuo stalelio ant kurio bado,, kada ąsz nieko netrokš?- liepe; vaikas 6 metu, tai kada,
648 W. 31st St. Dept. D. Chicago, III.
motinos dantis taisė.
102 C. Str. So. Boston, Mass. sos gyduoles pasiliko.
gulėjo josios žemeziugai, pada

•
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tau ir pora puskvatierkiu!”— trauke namo. Kad
jie kasdien’ ateina iszsipa VOKIECZIA1 LENKIJOJ
GERUS LAIKUS
plūdo ji, musze ir gnaibė, nes girioti. Nebuvo da Duobos ir
pamislyjo jis da syki.
— Na, dabar iszsyk statyk Mikas niekada nepareidavo Suodaiczio. Vaitas, žinoma,
visa goreziu!—juokėsi Vielpszi teip vėlai ir teip girtas.
da turėjo sėdėti kancelerijoj,
krevskis. — Stasys viens pora
o vargamistra turėjo priimt
V.
blauzdiniu iszdažys!. . .
Nedelioj Baltrus eidams isz per niszpara ant ožiu . Ant ga
Mikas tai gerai žinojo, per
bažnyczios, da ant szventoriaus lo Suodaitis nelabai ne skubi
tai jam ir buvo graudu ant
susitiko su keliais pažystamai- nosi, nes žinojo, kad atėjės be
szirdies. Stasys Suodaitis per
ir iszgirdo, kad Mikas jin pa žiūrint ir pavys ir pralenks ki
ketvirta dali szimtmeezio buvo
davė in suda.-- A!— suriko tus. Baltrus pažiurėjo ant visu
Versziuos vargamistra ir vi
Baltrus ir paszoko lyg ingiltas ir cziuptelejo už kiszeniaus:
sam paviete buvo garsus gėri
—tai teip, tai szitaip! jau pada nelaimingos rublines kiszeniukas. Kita syk da kaip kas
ve!. . . gerai padare. . . matyt je verku.
smarkaudavo eiti su juom isz
— Pusgoreziu! — drąsiai pakad ne kvailas! Vyras, vyras...
laižybu, kas ka greieziau nu
szauke
jis ir isz sykio patrau
bet ir asz ne kvailas! Palauk!.
girdys. Bet jau deszimts metu,
Pamatysime kas kvailas. . .—ir kė visus in savo puse. Viel
kaip niekas priesz ji nestoja.
žinoma, palikes savo pažysta pszikrevskis tik mirkežiojo
Matot, taip buvo. Syki per žo
■Photo by Feature Photo Service, New York
Bliūdžiui ir nesigriebe pilstyti
mus, bego pas sekretorių.
line in Verszius atvažiavo Sen
Isz augszcziau patilpusio paveikslo, nuymto prie fronto,
“Tai tau dvideszimts metu!, ir. vartyti visus, nes Baltrus,
miesczio vargamistra. Jis gir—mislyjo jis,— Už ka-gi, ant matyt, pats moka apsieiti, ne- aiszkei parodo, norints blaivyste yra uždrausta, kad svaiginan
davosi, kad nieks ant svieto
ti gėrimai yra naudojami vokiecziu kariumeneje, patvirt inta
galo? Ar j u vaikai nenumusze mekezioja, kaip Mikas.
tiek
negalis
iszgerti,
kaip
jis.
— Padek, Dieve!—iszgir per Raudono Križiaus draugove.
—. Tai vyruczei gavau nuo saliuninko Krismus prezenta
stimburio mus parszino ? ar neStasys
Suodaitis drąsiai jam at
do
visi ir visi suprato, kad
• cigaru, kad jam teip pragare smirdėtu kaip tas cigaras smir
iszmusze gaidžiui sparno? ar
Mikai, jeigu mislyji tuos Ver Kad jus nesulauktumet!. . . Ir
kirto ir paszauke ji kirstis isz
da. Kur tasai,saliuninkas kuris jam padare toki szposa?
ne pamusze versziui kojos? O Suodaitis atėjo atsimti savo
sziu
meitėlius su pora kvortų uesulauksit!. . . . Spjauju asz
laižybu; ir kas pasirodė! Vie
ka apie Rože pasakoja. . . kad dalies. Suodaitis, teisybe, atėjo
ant jus sūdo! sztai jums. . . Ne
stovėjo stalelis, o ant stalelio nu vakaru du smarkus vyrai asz skuseziau, tai butu kas ki bet graudžiai pasakė, kad jam nupenėjus.” . . .
noriu in suda!. . . Mikas apsi
iszgere
kone
visa
viedra,
ir
buvo pastatyta blausdine bal
ta, Bet Mikas suktas. Neberei- akis skauda. Tiesa, jo akys
sukus
trauke per Versziu kai
takes ir stiklelis. Kada lygiai Suodaitis laižybas laimėjo. kalo jis visada tyli. Jug žinojo buvo užtinusios ir paraudona — Teip, teip, Mikuli, petIV.
mą namo.
Sekretorius ir
puse blausdine patusztino, Mi Senmiesczio vargamistra par
vusios, kaip vėžio. Vienok jis,
• ‘ Jeigu jus susimislytumete kas pradėjo pasakoti, ka jam virto ir net visi pradėjo abejo ka daras: pirmutinis nubėgo. kaipo tvirtas vyras, nelabai nyczioj mes patrauksim judu! Bliudžius tik žvilgterėjo viens
Vielpszikrevskis da trulejo
Spustelsim mes ji, ooo . . o . .
i neiti in Joszkaus kareziama pridirbo Klimas. Tuom tarpu ti, ar jis atsikels kada. Teko
graudinosi, prilindo prie sekre prispausim! . . . Jautu nesirū in kita, . bet suvis nesupyko.
užsiklojęs
dangalu
ir
isz
po
teip, kaip eina visi Versziu pa Vielpszikrevskis aysukriai pil praneszti apie tai prabaszcziui.
Juodu tiktai gailėjosi, kad
dangalo kyszojo tiktai nosis, toriaus ir tuojaus pradėjo nau pink! . . .
rapijos vyrai tai *jus sutiktume stė degtine, verte kiekviena O Suodaitis tik strapinėjo tru
“fundavoti” jau nebus kam.
doti“ Dievo dovanas.“ Atėjo
Taip kalbėjo Bliudžius. Juo
-te juos viena, kita, ar treczia. greieziaus iszmesti ir taip iszro puti ir vis da prasze degtines. apie kurios diduma jau minė
Mikas tuom tarpu abejojo
ir vaitas, bet ne vienas: atsive
jau.
Kada
inejo
Klimas,
No
du su Miku stovėjo ant vidu apie savo reikalą. Ka jis sumis
Lai iszgirstumet ir gana inte de, lyg pats butu “dastates”, Prabaszczius, žinoma, labai su
sius jau nemiegojo. Bet negal’i dė szaltysziu ir da pora žmo rio ulyczios netoli kareziamos
resingu daiktu, ypacz daug vi ir pats myli gerus žmones.
lyjo. Lyg jis nežino, kad nuo
pyko ir ant pamokslo uždrau
nelių jau suvis ne isz ponu.
sakyti,
kad
buvo
jau
suvis
pa

sokiu pamokinaneziu priežo — Na, greieziaus! grei dė visiems Versziu parapijomis
Baltrus, pamatęs szituos sve- ir abudu ant jojs atsisukę. Ro tos szunaujos nieko gero nesu
džiu ir patarlių, kurie tenai ei eziaus! už sveikata meitėlio, “gerti lenktyn su Suodaicziu.” budęs. Jis jokiu būdu nugalėjo czius, iszverte akis bet maty, dės, juodu sžtai ženges pora lauksi. Paduoti in suda ir ka!
na be jokios naudos ant vėjo, kad jis iki kitu kalėdų užaug Tokiu budu Suodaitis buvo atmerkti savo akiu ir pakelti
žingsniu ir pasijus pas Joszku. Baltru! Juk su juom per 20
damas, kad jie nedaug ka mismekeno neužraszyti. Bet jus tu toks, kaip bulius. Szlapi- ant bažnyczios apszauktas, galvos; ji iszrode sunkesne už lyja, prisėdo, nieko nesake ir Bet neženge. Mikas ne nežure- metu. . . O tu Dieve!. . . Ne
didyji Versziu varpa. Bet inejo jn kareziama, tyczia nusisu. tur but, velnias su boba pagun
nematytumėt svarbiausio daig- kai, greieziaus szlapink!
kaipo geriausias girtuoklis. jus Baltrui, jis atsiduso, atsi pradėjo visus mylėti.
to. Geisdami tai matyti, neiki
ko ant kapiniu. Jis dabar bi d e, o kad ne velnias, tai boba:
Szlapikas pamaželi ima sti Jis buvo augsztas ir storas vy kosėjo ir atsisėdo ant lovos.
Pusgorczius! ka tai del tokiu
te tiesiog isz ulyczios, kur visi kleli, pasuka galva in kaire pu ras. Akys buvo raudonos ir
jojo ir pasirodė kareziamoj. jug velnias visada isz vien su
vyru,
kaip
Versziu
sudžios.
boba.
einą. Eikite in kiemą, nuduo se, sako “sveiks” ir.užsiver- amžinai, skaudamos. Suodaitis Atsisėdės ant lovos, jis mislijo
‘
Aha! žinau kas jus per paukponai ir ju geriausi pažysta
Mikas staptelėjo ir, pakeles
dami, kad apie kareziama vi czia. Paskui varo, žinoma, pa nuo to skaudėjimo, kaip ir nuo apie tai, kur jis, kas buvo va
szcziai! Tik patek in jus pul
mi.
Pusgorczius!
—
tai
tik
galva,
pažiurėjo, kas czia atei
sai nemislyjate ir lyg norite eiliui visi kiti. Vielpszikrevs visu kitu ligų, gydėsi degtine. kar, ir kodėl styro priesz ji pa
ka! Bežiūrint apspies tave ir
nuspjauti. Pas mus jeigu ke
na prieszais.— Baltrus! Tur
tik pasiszneket su Joszkum. kis nuolatai žiuri in duris, nes Žinoma, nosis Suodaiczio buvo ilgas smakras Klimo. Ant ga
sudžios ir. ne slidžios; kaip tik
lios
bobutes
ant
bankietelio
būt atėjo praszyma suraszyt.
Isz kiemo per mažas dureles da ne visi Versziu ponai czia panaszi ant griuszes ir teip gra lo jis atsimerke ir viską supra
jie
ir,
užuodžia?
susėda, tai pakol gražiai pasi:
Cha, cha!. . .ar užsznekinsiu,
i neisite in priszvinkusia kuk susirinko. “Ir kur juos velnias žiai raudona, kaip pernokusi to.
—
Teip
....
taigi,
Mikuli,
szneka,
kaip
reikia,
pusgoreziu
ar
ka?. . . Iszsyk užbaigsiu, o
nia, gražiai purvina, kaip pri nunesze?” mislyja jis. “Per aviete. Pakol vargamistra tai — A! ir tu atėjai!. . —malo
petnyczioj
trauke
toiszdažo. Ir nieko — jug negali
žmones tegul pliatiszkia, ka
guli kiekvienai žydiszkai kuk dienas trinasi po kareziama, o kėsi atsisėsti szalia sekreto niai praszneko užkimęs Nosius
liaus
Bliudžius
it
jo
akys
žibe
laikyti
už
dideli
daikta,
jeigu
nor.
niai. Isz kuknipS'inesite in ma czia, khip reikia, lyg tyczia isz riaus, Joszkus atnesze blauzdi- ir tuojaus atsikosėjo.
— Baltrau!
— O kaip ?. . Jis mane viena kitai kartais inkimba in jo taip, 1 yg ka • pikta mislyjo.
žūtėji kambariuka. Toliaus bėgiojo.”.
ne Mikas ant tos ■ blauzdines
— O vakar mes gražiai panplaukus.
Klimas kruptelejo Miką, net
nėr ka eiti, nes ežia visa kom — Aa. .. a. . .a! Sztai ir jie! pažiurėjo tokioms piktoms aki skundžia, o asz dovanosiu!. .
žem,
lyg
netyežia
jis
iszsitare.
Nėr ka szneketi, kad ta piis.is^sigąndo. t
panija. Pirmiausiai pamatysite . — džiaugėsi Versziu vaitas, mis lyg tenai butu ne degtine Palaukk! atsake Baltrus ne vi
gorczupalaiki
bežiūrint
įsage— Kiek palikai vakar pas
—
Kas?
—
paklausė
neapsisai meiliai.
nosi Vielpszikrevskio paskui Duoba, atsistojęs tarpduryje ir buvus, o jo kraujas.
re,
o
“
geriausi
gėrikai,
Bliu

Joszku
?—paklausė Mikas.
mislyjes Mikas: jug negalėjo
— O ko tu lauki!. . . Ir tu
usus Miko Pakinkio, toliaus iszsketes rankas. Duoba, kai Czia prasidėjo pats karsztudžius ir Suodaitis, da nebuvo jis stebetis, kad Bliudžius pau
Baltrus tuojaus sumislijo,
paeiliui: plike su keliais gyv- po vaitas ir, žinoma, ponas, nie mas. Saule jau seniai nusileido ji!. . ka dauginus!—pritarė se
geria
ne
užsilinksmine,
lyg
kad
reikia pasakyti: “asz pali
že.
plaukiais, ties smilkiniais, di kada neidavo tiesiog in kareze ir tarpe blauzdiniu tapo pasta kretorius, pakeles savo nosi
iszsimete tiktai po puskvatier-— Mes: visi . . . visi! Visas kau, o ne tu, ir eik sau savo
dele tamsraudone karpa tarpa ma, bet isz kiemo in Joszkaus tyta žvake. Stiklelis neiszpasa- ir lyg taikydamas iszszauti isz
ke.
Sekretorius
pirmutinis
pa

sūdąs. Žmona, ir Suodaitis pri keliu,” bet vietoj to liežuvis
kyje ir ant galo didelius kuo urvą atsilandydavo gana tan kytai greit ėjo nuo vieno pas jos tiesiog Baltrui in aki.
— Asz ir atėjau! Jugverszis mate, kad liko jau tiktai pa buvo. Jis visada pajunta . . . isztare:
puikiausius usus. Szitie trys kiai. Jis tuojaus priėjo artyn kita: czia stovi tuszczias, kaip
dugnes ir tuojaus mirktelėjo
— Apie tris.
ženklai prigulėjo trims su- ir pradėjo sveikintis.
matai tuoj pilnas, ir vėl tusz ne szuns p. .... o paskutine Szlapikni. . , — O po teisybei, Ir vaitas ir da .. . smagiai inAtsake visai netyczia, ir po
dzioms. Priegtam tas sudžia,
— Ka jus czia tariat? Ma- czias. Nauji svecziai ateje visai koja jam Dievas ne ne ant to jug Klimas smarkus vyras .. . sirežem.
teisybei
ant Miko jis visai ne
Mikui tuojaus dingtelėjo in
ka nesziojo plika virszugalvi, garyczias traukiate? Kur Bliu nežiūrėjo ir neklausinėjo, ko davė, kad vaikiseziai daužytupyko.
Isz tikro vyras. Pakinkis
galva. Jug ne už savo piniib
t urejo mažas, visada apsiasza- džius, ten tur but magaryežios. dėl geria ir kas myli, sėdo drau Ir meiteliukui su pusią uode
— Na, o asz tik pustreczio..
blauzdinuke,
blauzdinuke,
o
rojusias akutes ir kalbėjo plo — Tai, vage, ne! neatminet, ge ir patys trauke. Mikas reke gos negražu bėgioti. Ir jie da
gus jie insireže.
jis vage, isz sykio. . . pusgor — Kas taip mylėjo? — pa Tai katras mudu kvailys?
nu, spiegianeziu balseliu: už pons vaite!—atsake Nosius. — kad jis stato, kad jis sziandien skundžiasi.
Baltrus ant to nieko neatsa
— Pažiūrėsim, pažiūrėsim !.. eziu. Vyra. . . smarkus vyras! klausė jis.
tai ji visi vadino bobute, tuom Czion mes sūdyti rengiamės.
myli. Bet nieks jo neklause:
ke.
— “Tai keiktas rupuže tas
tarpu jo pravarde buvo Rudys.
— Ka toki ?
sznekejo apie viską ant svieto, visur teisybe rasim — nutarė sekretorius! — pamislyjo Kli — Baltrus .... Klimas!
— Ir vis da daugiaus reika
Visai kitaip iszrode sudžia su
— Sėsk ir klausyk! Czia, tik ne apie tai. Tuom tarpu sekretorius ir pradėjo traukti mas: — tiesiog nenor pasaky — Kaa . . as?
— Klimas! Cha, cha, cha! lauja. Jei asz vėl pastatysiu,
tamsraudonu ženklu tarpaky- pons vaite, toki stebuklai, toki Mikas pajuto, kad truktelėjo kelines ant savo ilgu laibu, kiti!
.
.
.
Na,
palauk,
Mikai,
pa

tai pamylėjo. Isz sykio, vage, tai jie prie tavęs kibs. Ir kada
je. Tai buvo da jaunas vyras: negirdeti dalykai, kad rodos pervirsz. Galvoje pradėjo ūžti szku.
žiūrėsim, kas ka apeis.” Paė pusgoreziu, paskui kita. Jau pasibaigs!. . . Ir parszinas to
miklus, raudonas, tamsiu plan jau svieto galas! Kaip tu mane ir dūzgėti, lyg tenai buvo jo— O ka pons sekretoriau,
męs
stikline už kaklo, jis trink tuoj gorezius. Pri . . si . , py . nevertas. Jis jau ir užmirszo:
k u ir aūgsztu pecziu. Pravar gyva matai! . . . Tik klausyki markas. O stiklelis vis keliavo — lyg neiszdrysdamas ir jau
bėgioja ir nežino kad žmones
telejo kelis-syk i stala. Joszde jo buvo Szlapikas. Ka apie Pasimk kede.
aplink stala . Vielpszikrevskis visai nesmarkaudamas užklau kus iszgirdes ikiszo savo barz lem . . gra . . žiai!
per jin visai pasiuto. . .
sudžia su dideliais ūsais, tai
Miką lyg padilgino. Tai Bal
Bet pons vaitai pastūmė netingėjo ir nei Įso, bepildamas sė Klimas, — ar daug vakar da per duris.
— O kas pradėjo?— pa.
apie ji nėr ka ne szneketi. Ji Bliūdžiu ir atsisėdo szalia jo stikleli ir beragindamas kožna pas Joszku prakiszo Pakin — Joszkau, varyk szia da trus jin sukirto ? Tai tau su-,
klausė
Baltrus.
visi aplinkiniai gerai pažinsta, ant lovos.
džios! Geri, nėr ka sakyti. Ma
greieziaus iszgerti, o svecziai kis?
pusgoreziu!
— Boba!. . Kas daugiaus!
ir Senmiestyje kožnas žydelis
— Pakinkis ? . . . O ka asz
— Puikus vyras! Gali pacdr tyt taip . . kas daugiaus . . . Ar žmogus gal pats teip kvai
Mikas pasakojo toliaus, o da mažiaus pailso bepildydami
pamatęs ji pasakys “laba dien”, tuoną. tarpu Nosius du syk ap ta jo raginimą. Isz karezemos žinau? ... Tu jo klausk. Kas ti, . . . e . . . gali! isztare vi Ir piningai bė reikalo prapuo
lioti! Ee. . . ee. . . Baltrau,
o jeigu jus paminėsite Bliū varė stikleli. Bet paežiam buvo girdėt riksmas, keiksmas man galvoj: asz neskaieziau.... si pamažėliu, nuo to syk už lė, ir sirgo jis be reikalo —
meskiva
vaidus mudu ir. . . .
džiu, tai linktels galva. Jis jau karsztume, kada Mikas iszrau- ir skambėjimas stiklu. Bet Mi bet, mislyju mėlynuke paliko! Baltru, rodos galvas butu pa po poniszkam girtuokliavimui
Ir Baltaus su Miku susitai
turėjo per 60 metu ir visi žino donaves pasakojo, kaip dabar kas jau nieko nemate ir negir — Mėlynuke!
isz tikru- guldė. Antras pusgorczius pa jis visa dien užpeczkyje gulė kė ir nuėjo tenai, kur beveik
jo ji per tai, kad per visa savo parszinas iszrodo, atsidarė du dėjo. Jis girdėjo tiktai, kaip ju nusigando Klimas.
dare, ka jam reikėjo. Visi Vi jo, ir su paezia be reikalo susi visi piktumai ir prasideda ir
amži geria ir niekada nepasige rys ir inejo da trys: vaito se sekretorius paszauke da blauz— Ko ežia dūsauji! žmonių sai pavirto, kiti da laikėsi, bet pyko— ji net, baugino jin,
ria. Jam vistiek ar degtine, ar kretorius, sūdo, rasztininkas ir dine ir paskuida viena. . . Jau buvo in deszimts, o visu gerk- jau nevaldė liežuviu, ir tie lie kad tyczia ims ir susigerins su užsibaigia— pas Joszku. Kaip
visi prasidžiugo, pamate juodu
vanduo. Taip prakeiktai su szaltyszius. “Tai tau ir pora te jis, kad viens sudžia, kad les, kaip tavo szulinys. Cha, žuviai tokius žodžius ir priežo Rože.
sėdint
greta už stalo ir sveiki
tvertas, kad ne alus, ne degti puskvatierkiu!” — pamislyjo tik ne Bliudžius, reže jam in cha! smagiaipasilakem! o — o džius vanojo, kad net klausy Tuom tarpu priėjo' sekreto
ne jo neingriebia. O mėgsta jis Mikas ir, pažiūrėjęs ant blaus- peti, pąemes už apikakles trau smagiai! Dabar tavoeilia. Jug ti buvo tropnu. Kiti norėjo pe rius. Jo. nosis ta dien ypacz bu nantys! Visi prasidžiugo, nes
isz teisybes buvo nesmagu, kūd
i sugerti visai vyriszkai ir prieg dines, pamate, kad jau visai ke ir prisznekejo: “ee.. . e. . . jeigu abudu lygiai sudysim tai sztis, bet negalėjo pakelti ran vo paraudonavusi.
toki du geriausi prieteliai už
(am teip moka apseiti, kad už tuszczia. Sekretorius iszpute nieko tu nesibijok, jis tau. • . . abudu turita lygiai statyti! Ar ku. Sekretorius, pasidėjęs nosi
— Ka tariate?
tuszczia. nieką susivaidyjo ir
savo pinigus jam niekada ne sznerves ir intrauke per jas in užmokės. . . mes jinapsudysim ne teisybe ?
— Pasakoju, kaip Baltrus da padavė viens kita in suda.
ant lovos galo, miegojo. Tik
reikia gerti. Jau jeigu Bliu save puse viso oro, kiek buvo ant to mes sudžios, kad sudy— Tai ka! . . . Asz. . . asz vargamistra ir Bliudžius da mylėjo! —. atsake Bliudžius Tik pamislykite, kam jau gali
džius sėdi kokioj Senmiesczio Joszkaus galykloje.
tumėm”. . . Atsimena jis teipgi galiu! . . .
atsake jis.
laikėsi ir szauke da pusgor ir mirktelėjo. Vielpszikrevskis ma isztiketi, jeigu ir juodu ga
kareziamoj, tai žinok, kad jis
Įėjo susipykti.
— Ar paszaukti da blauz- lyg per sapna, kad viens musze
— Tai ir gerai! o pagirioms eziu. Bet ir vargamistra jau už tuojaus suprato.
prisėdo prie dvieju pažinstamu dine?—neva vžklause Miko, ir kita: tur but, kad tik ne No ir visai gerai bus! — prasi giedojo Niszparu giesmes Bal
— Pa-my-le . . ėjo. nėr ka!
Ir Baltrus su Miku nesigaile
kuri geria kokias nors magary tuojaus paszauke Joszku. Kaip sius vargamistra. Pasirodė jam džiugo sekretorius. — Luktelk trus da buvo toks tvirtas, kad Jis, brolau, ne taip: kur kvor je žodžiu, kaip pasakojo visa
ežiais, o jeigu geria kas su tik paspėjo visi kaip reikia su teipjaugi, kad viens reke: “vy truputi.
parėjo namo su kepure ir su ta, kur kita ... isz ■ syk pus savo istorija ir plūdo sudžias.
juom Versziuos pas Joszku, sėsti, jau kambaryje sukinėjosi rai gelbėkit!”. . . Bet kas to Jis nuėjo in kuknia, nusi kritikiu. Teisybe, kojos jo dir goreziu . . . Jis moka! . . .
Visi kuone plyszo juokais. Ir
tai žinok, kad tas ateis po ke da viens ponas, kuris inejo nie liaus buvo, jau jis nieko neatsi
— O jus, sukeziai!. . . jus... niekas taip smagiai nesijuoke,
prausė, tuojaus sugryžo ir ap bo gana dailius vingius, bet
liu dienu in suda. Toki buvo
kam
nematant.
Pamate
ji
visi
mena;
Neatsimena
jis
visai
prakeikti
žydai, ne sudžios!— kaip sekretorius ir Bliudžius, o
sirengė.
galva da galėjo mislyti, bent
tie sudžios. Žinoma, tikras su
Nueje in Joszkaus kiemą jau jis aiszkiai suprato, kad Miką staiga atkirto Mikas:—: tai jus kaip užkrapino netyczia in kar
džia buvo tik viens, o du lovi prasidžiugo, o sekretoriaus no kaip iszejo isz Joszkaus, kaip
sis iszleido ypatinga baisa. pasijuto grabeje szialia viesz- juodu iszgirdo sznekant kar- sukirto ir praeidamas pro grin norite, kad ir asz dabar pusgor cziama vargamistra, tai tas jau
įlinkai.
Visa ta kompanija sėdėjo Viens Mikas iszrode nenudžiu- kelio ir kaip tenai užmigo. At- cziamoje ponus audžias. Matyt, ežia, nusijuokė, pakele kums- ežiais!.. - O paskui Baltru visai kuone netruko juokais.
GALAS.
ant Joszkaus lovų. Tarpe lovų ges, bet ne nenubudęs. “Tai simeūa tiktai, kad pabudęs jie visi skubino iszsipagirioti, ežia ir pritaršė: “Kvailys tu, liepsite isz sykio visa bertaini?

Narrju 5uda?

SAULE
— Ne noriu suvis privirti
— Pameni ponas sav musu ne tuojaus ne valandėlės ne Ka raszo P. Mocęjunas
BALTRUVIENE.
mislindama.— Skaitau ant posau alaus isz tos priežastes. vakarykszti pasikalbej ima.
isz Utica, N. Y. apie
Draugyste czionaitine velei ne
— Passon la—desnus— tarė niszko szczyrumo, ponas vicegrafai
!
teip labai tas apeina.
Leroy’us ir nuduodamas kad
“Tūkstanti Naktų ir
— O tai—gi ne nori ponas buk apie tai nenori kalbėti
— Teipat kaip mano neapisztikro nieko pasakyti ? Aps- atslinko savo kede nuo fotelo rubežinta isztikimista del Ju
Viena”.
varstinki ponai gerai dalyka, Ernesto.
su Augsztybes.
užporyt turės atsibūti. bazaras
— Turi Imti szczyrum, no — Tokiame karte buvo pri Puikiausia knyga kokios da nemate
arba bankietas. Jos Augszty- rint nevat ir kartybe apteiktum valumu pono inžengti tuojaus
be apreiszke gat^vuma iszreisz poną — pradėjo Nobbejus ir nevilkinant ne valandėlės su
Asz Povilas Mocęjunas pra
kymo kuningaiksztienei Arba- uždėjo koja ant kojos su tokiu savo žinomi asz esmių tos nuo szau iszleideju laikra^zczio po
novai savo malones ir ižgerimo energieznu užmetimu kad Ana numes,
vardu “Saule” idant malonė
pas jaje arbatos.
tu mano szita korespondencija
tolus ne galėjo susilaikyti nuo
— Kuningaiksztiene drebė
— Na, ir kas isz to.
patalpintie in “Saule”. Asz tu
juoku.
jo
isz nekantrybes, slėptas aky
— Galėtum to vėliau gailė — Ne galėtai! nutylėti apie
riu už garbe praneszti del visu
Lųzei’iieje tulžim miėstelije,
vumas dare baisa jos szaltu ir
tis.
savo pažinstamu kurie gyvena
pono pasargas kas kiszasi kubobos kvaitulį gavo,
asztrum.
— Kvailysta! Kas czion kam ningaiksztienes Arbanovos ir
po kitus Amerikos“' miestus,
Užmetimą, kuria man Jusu kad knyga po vardu “Tūks Kaip saliuninkai diuerkes
prie to, kas priesz metus dėjosi isz tos priežastes paliepiman
susztapavo,
Paryžiuje. Teip, jaigu Jos Jos Augsztybe kuningaiksztie Augsztybe padare yra baisus tantis Naktų ir Viena” yra
Sueja, seiipavojo,
Augsztybe—nes tas viskas nie ne Sybilije apreiszke ponui, ir is^Bbfo ne užsipelniau ant smagiausia skait.t liuosam laiNet
kvailiukes raudoja.
ko ne ženklina. Padaryk man kad vėlina sau su ponu kalbe to. l^B^au teminti, kad pribu ke. Asz kol tos knygos netu
ta malone, mylemas Nobbejau ti rytoj, aut adynos 2 po pietų. ves ^■pnai atradau kunin- rėjau tai visaip maniau apie ja. Būdavo vyrai in darba iszejna,
Bobos iu kuopa suejna,
ir kalbekiva apie ka kita. Kaip
— Navatna! nepaprastinai gaik^rene Arbanova ant ne- Bet kaip tik nusipirkau ir pra Po kvoteriuka kalejna apejna,
Meksikoniszkas puodžius su savo pagialbininku lipina
—gi žmonių yra pono seserei- navatna! Leroy’us paszoko nuo pasiekenezios vietos labai augsz dėjau skaityt isz tos knygos is
puodus, bet pagialbininkas pasislėpė kampelije ir isz savo po
Neprapal giardavo,
ir ponas ne pasakei arba gal kėdės ir pradėjo ne spakainei tai, priiminėta dvare kagi pri- torijas ir prisižiūrėjau in pa
no juokėsi, jog tasai net stena lipindamas puodą. Kus jisai?
Kol
kaip
czuikes pasigiardav
gelbėtu pavėlinta Įirasarga, ar veikslus, tai tuoj supratau jos
nedasižinojei, kas nupirko ark vaikszczioti po pakaju.
Sziadien kaip rodos to nebus,
— Jaigu tai butau žinojas ba geriau tarent iszreiszkimas verti::. Toj knyga, “Tūkstan Ne viena kaip skiedra sudžius,
Žinantis, del to tokis turi pri liūs nuo Lestono?
— Ne—dekavoj u — gerai— butau noringiau liežiuvi sau jospraeites? Mislinu kad tie, tis Naktų ir Viena”. Yra pen
valumus del svieto.
Kitu kartu apie tai daugiau
atsake
Nobbejus ir buvo teip inkandes, negu iszsitares no kurie apsiaubineje jusu Augsz kis kartus brangesne kaip jos
— Chut, chut, — paszauke
padainuosiu.
tybe privalytu pirmiause apie iszleidejai ja parduoda. Toji
Augytine kuningaikszczic vicegrafas juokdamasis ir pu šusimaiszes kad pamirszo užru rint viena žodi in poną.
O dabar nutylėsiu.
Parasze H. Schobert, Verte B.
knyga turi puikiu-puikiausias
te mėlynus kamuolius durnu pa kyt cigaro, kuri laike lupose.
— Padariau tai ka palai viską isz-ižinoti.
*
-xSzaka nuo medžio kirto man lubes. Atsilosze in atlosza kė — Ant Dievo! tikinėsiu jog kiau už privaloma savo — ta — Teip yra, ponas turi tie arabiszkas istorijas su paveiks
Kur ten Ulstere,
nesumaisziau tavo misliu ir ne re su puikybe Ernestas — ir sa— atsake kuningaiksztiene, lais geniuszu, požeminiu ir ma
per veidą kada sziandien raitas dės ir trauke toliausi
Nekurios bobos susitarė,
— Ne buk per daug akyvu, iszveriau ant tavęs ne nesmagu esmių gatavu būti už viską at- laike, kada pana Amanda su riniu gyventoju; garsingu kup
jojau—apsakinėjo Leroy’us su
Alaus parsigabena,
perkreipta ant szono galva ir ežiu, sultonu, ir kitokiu karaspakainumu.— Szaka buvo že ponas: Delko-gi nori neatbū mo ne rūstybes neiszaukiau sakaneziu.
Riaukia, ne buna gana.
mai o asz priesz laika ir nepa- tinai inkalbeti in mane, kad nes man teip rodos— tarė Le Anatolus padėjo jam savo veidu muczelninkes žiurėjo in- laicziu ir karalaitiu. Skaitant
Koki vyra sugriebia;
ka pasakytai! arba iszsitartau? roy’us juokdamasis.— Žinok ranka ant peties.
dangų; nes matomgi niekas tas istorijas ne nejunti kaip
teminau,
■7 arklis buvo insibege
O
Nuo jojo kiek centu sugriebia,
jas ir kada pamacziau jau ne Geriau paimk ponas ta veika ponas, kad labai nekeneziu vi — Cher ami — tarė szval- czionais nieko tvirto nežinojo. laikas praeina. Ta knyga
Per diena lėbauja,
spėjau sulaikyti. Eikiva pas lą teip kaip tikrai yra. Mote su kalbu apie moteres, tas ken nei — teip blogai velei jau Nevat panaszumas, kuri atiden “Tūkstantis Naktų ir Viena”
O vakare dejuoja.
Totoniju, o jaigu ponas tinki res isz augsztesnes drauguves, ke mano nervom. Atsitiko man neyra, ne pavėlinu sau nevat ge Laubinas pasiliko kaipo ne rodos žmogų traukte traukia
Parejna
nuo darbo vyrai,
prie skaitymo. Kad ir nemo
iszgersiva buteli “La Rose”. priiminėtos palociuje kunin- kad jau nesenei gavau liga nėr daiyti tau iszkalbinejimu. Buk tvirtas dasipratimas.
Su boba buna negerai ;•
Galėsi ponas gal apteikti mane gaikszczio, sužieduotos su ad- vu, o pamenu kad buvau labai vienok teip geras ir užtvirtink
— Dabar praszau pono vi- kanti skaityt giarasi taja kny Sako, kad kreczia drugys,
ga, prisižiūrėdami visokiams
jutantais kuningaikszcziu, sto- susijudinęs, kada ižgirdau kad kad ne turėjau jokio blogo užpriek tam savo uaujenom.
siszko szczyrumo.
Nesvietiszkas drebulys.
Achilaus
tėvas
apsipaeziavo
su
vinezios
ant
vietų
nedasiekanpaveikslams.
minimo.
Mon
Dieu
kaip
leng

Nobbejus nesidavė ilgai pra
Atsisėdo ir parode vicegraNobbejus su nusidyvinimu F erra.
vai žmogus gali iszsitart žodi
szytis ir kada jau sėdėjo prie
Tegu buna garbe jos iszleiIndijanoja yra tūla motere,
fui
areziause kede.
— Nutilo staiga!, rodos buk kurio paseknles negali matyti
pilnu stiklu, pradėjo tuojaus numėtė nuo akies stikluka ir
dejiam už tai kad jie nesigaile
Ant vienos akies nerege,
— Jaigu Jusu Augsztybe jo pinigu * iszleidimui tokios
apsakinėti, mėgo jis labai va jau daugiau jio prie akies ne norėdamas sau gerai priminti priesz laika.
Kuri
vyro ir vaiku iszsižadejo,
viską ir atvesti ant misliu, pa
dėjo.
dint save “viso žinotojum.”
— Isztikro esmių gatavas prisako, isztikro prisako. . . .- puikios knygos kokia yra
O in czionais adbego.
— Nepasakei ponas to ty- sikėlė, po tam ižgere pamaži padaryti tai.
Leroy’us svarstei!; ne isz gai- “Tūkstantis Naktų ir viena.”
— Kuningaiksztiene ArbaGirtuokle siera,
traukdamas vyną isz stiklo ir
nova ne pardavinės kvietku czioms!
— O del to turi va užsiim lastes savo aukos, nes per savo
Povilas
Mocęjunas.
Ir boba ne szczyra;
— O ne pasakiau tai suvis pastate jin velei greitai ant sta ti tuom veikalu — tarė Leroy’ szalta perbėgusi kitra apmislio paima in vieta to rusiszka
Ūtica N. Y.
Tankei
vyrams piningus isztraktieiHe su harbata tautisz- nieko ne mislindamas, teip lo.
us, kurio ranka savvalei pasi nima plano—Priesz viską tu
traukia,
— Ne žinau kokiu spąsabu kėlė prie kairio žando.
kaip kalbasi apie viską kita,
kam įparedale, puiki mislis!
riu priminti apie tai jog kada
Nes
ir
viską
tuoj
pariaukia.
užejova ant tos senos nekamti
Kun’ngaiksztis Dagobertas užtvirtinu poną.
— Jau daug geriau, rytoj vakar per neatsarguma savo
Pas
ziegornyka.
Kaip
geros
moteres
susitars
— Ne užtvirtiuek ponas ba kusios istorijos—^įare jaukda gal jau nebus suvis jokio ženk pradėjau kalbėti, ne buvau su
.ir Šjsfcije i^zgersjio puodeli
*I Į I ) t I I 4 I 1 | t‘ a '
Tai taja .vienakiu pakarę
arbatos pas jaje. Bus tai viena ir teip netikiu ar idėja Laubi mas buk rūstingai kakta.— lo.— kalbėjo Ernestas”žiūre7 v nTĮiasir
714114 trpfeuLŽdi-o
gelis
:
—
R
j-aszau
man
pa
tine pone, kuri pasirodys savo no turėtu turėti koki tikra pa Žmogus privalo ant saugos damas in Anatolu.
no žodžei Ims teip didelei svar
mala ?
garbes patalpinti: “tout comp
‘‘kostiume.”
Tas biski susimaisze ir pri bus. Vieta kokia turiu savo taisyti szvituokle.
Nekurios bobos nori inergyZiegornykas: — Turi atneszIr augsztas aficierius buvo rendre, e’est tout pardonner”. kando savo siauras lupas.
Leroy’us nusiszypsojo pik
dinste prie pasiuntinimo prinas užvaduoti,
cielas buk liepsnose, persilen Nes žinai ponas, kad tai jau
tai.
— Atradau gersis gyduoles vereze mane prie didelio atsar ti ir ziegoriu.
Jiaises nuo vaikynu nubaidyti,
Žmogelis:—- Na, juk ziegokė per stala klausydamas te- vėlu? Noretau daejti in klu — tarė per sueziauptus dantis gurno— Gailai—tarė trumpai:
Tai jau szirdeles gana,
ris gerai taksi, tiktai szvytuok
— Ko gaila ? Ar del to, kad mingžii.
bą.
ir skubei atsigryžo in kita szaKaip bobos mergynas bjau
(Toliaus bus.)
le ne nori judėti.
— Del ko ponas apie tai
ne bus pasirėdžius czionaitines
— Aszejnu namon — atsake li.
rina.
mados szlebese? Ar del to kad klausė?
Nobbejus ir užsimėtė skubei
Geltonas sausas veidas panos
Jagu boba mergyna pamato,
nepardavinės kvietku? Ve, tai ežiu ir tvirtu ne teip lengvai ant saves ploszcziu o nutveręs Amandos pasirodė lange iszei- I
taimeriu
Pirkite Szitus Czeverikus.
Tai rodos jaja velnes pakrato.
juk vis tik tiek ar teip ar szi- duosis save inpainioti in kil kepure atsisveikino su Anato- naneziam ant kiemo palocinio. i
OLJ1-/1L/I
Apsiavimai. Du syk ilgiaus nesziojasi negu kiti.
O bobos,
teip turėsime paszvensti musu pas
lium—ba pastanavino kano- Kuningaiksztiene prasivaikszNelabos!
— Buvo jije isztekejus už greieziause paraszyti passeri- tinejo nerymaujenezei po savo į Sznuruoti isz szono kur sznurelei ne perpjaus czeveriko tokiu budu nepasidaro
“obolusa.”
Mergynas aplojate,
kiauri. Padaryti isz grino gurno ir du syk ilgiaus nesziojasi negu senoviszki isz
— Isztikro isz kur kunin- kuningaikszezio Arbanovo?
Leroy’us juokėsi duszioje, maža pakajeli.
Apie vaikus nedbojate,
pritzakio sznuruoti. Klauskite sztoruose arba raszykite.
Suczedina Pinigą.
— Isztekejus? teip tikrai, kada persiskyrė. Žinojo tikrai
gaiksztienei atėjo ant misliu
— Jau eina tarė pradžiu
. Juk jus nemergynos,
tok is rušiszkas paredalas?—- kaip mudu esame nepaeziuo- ka Ernestas dabar pildai ys ir gus pana Amanda ir parode
Tik vaiku motynos.
paklausė Leroy’us gerdamas tais.
viską kas po tam užstos buvo ant puikaus paveikslo vicegraVeluk mislinkite apie mirti,
pamažėl i raudona vyną.
— Isz klosztoriaus Sacre del jio neabejingu.
fo, kuris skubei bego trepais
Apie gyvenimo atejti;
— Na, del ko? asz mislinu Coeur nuėjo tiesok prie alto Dalipstejo pirsztais savo isz augsztyn.
Nekurios turi patarpųsias
kad tas yra suvis aiszkus. Ko riaus, apie tai pasakojo gana siputusio raudo—ne jaute jau
— Iszeik mylema pana Am
dukreles,
kis paredalas dėl .Rosijonkos tankei poni Bogdanova.
ir jiokio ženklo ne butu, vis anda ir pasakyk jam kad lau
Tai vis da laiko už jaunas
tinkamiauses jaigu ne tautisz— Teip? Ali!—atsake Ana tiek jau ne atžengtu atgal nuo kiu jio. Bijausi kad ižgirsime
mergeles,
tolius o norint žiurėjo temingai kelio kuri sau aprinko ir pasta baisybes! —Suszuko savo bakas?
Trumpas dreses liepe neszioti,
— Kuningaiksztiene Arba- in kriszpolus liktorių blizgan navino ejti.
tiestine
skepataite
in
kamuolį
Ir su vaikinais neužsidėti.
ežius nuo szviesos ir szluoste
nova ne yra Rosijonka!
—
Kerszinimas
yra
valgiu,
ir
prispaudė
prie
lupu
po
tam
■su szlapintus savo usus vynu,
Teip, pati motyn bujok,
— Klysti ponas. Tuolaik užsimislines. Nobbejus paszo- kuris geriause smokuoje szaltu prie kaktos o po valandai daDukrelėms
valios neduok,
kada Laubinas atidengė ta tik ko buk elektriku dalipstetas. —-tare in save trindamas ran davė:— O vienok nor trumNorints dukriukes turi metu
ra, garbinga panaszuma pa
piauses vilkinimas butu ne teiarti dvideszimts,
klausta jos staezei apie jos pa — O tai ten dega jausies pa kas.
Už to atkerszinimo matyt da singyste.
rite. Neyra ne kuningaiksztisz veržimo?—paklausė skubei su
Ne pagriebs szimts!
ko. ne grafiszko gimimo o tik blizganeziom akcinis žiūrėda buvo jam vis da viltis—norint
Pana Amanda ižbego in
Kaip mažiau metu turės.
tai paprasto szlektiszko ir va mas akyvai in Anatoliu.
labai ne’tiespanaszi tebiremlai prieszpakaju ir pasitiko czio
Tai ir mamule siausti gales!
dinasi Nasakova.
— Atsimink ponas, kad su ke-— viltis apturėjimo rankos nais su ineinaneziu Leroy’um.
-X-K#
-- Priimta tiktai, kaipo vis ne buvo mano užmanimu Ferros su jos milijonais.
— Kuningaiksztiene yra la
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE
duktė jio, kuria niekados ne kalbėti apie tai—- pertrauke
Illinojuje szlekti laikai užėjo,
Kita diena Anatolus buvo bai susirupinus — pasznabžbuvo! v
Vyru visas narsumas nuėjo,
Leroy’us gana staezei.— Ku kone ciela diena namie, rodos dėjo jam.
— Po knipeliu, rodosi kad ningaiksztiene yra patoga, nes buk tikėjosi keno pas save at
Negere aluezio bobeles,
— Ar tai yra pasarga idaij
metams.
ponas viską prigulenczei žino be ginklo motere, ne matau jo silankymo kada priesz vaka- butau atsargus su davimu ma
Nuliudia net ir mergeles.
Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą“ nebuvo kas
tumei. Apie tai czionais nie kios priežasties, idant būti ne- ra pribuvo Nobbejus, priėmė no žinių ?— paklausė, asztrei
Net szluota payma,
gali tokį ižleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių,
kas ne žino.
Viena laukan iszgena,
prietelium jos ir turetau kenkt jin labai szirdingai.
jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
žiūrėdamas jai in akis.
mai:
apysakos,
eilės,
straipsniai
iš
historijos,
hygienos,
drau

— Mano mielas — atsake jeiBa piningu neturi,
— Džiaugi uosiu kad raudu Žmona prieszingai, beilgu ingijinio gyvenimo I" lt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau
A natolius-guodotinai ir pakele
Tai suvis ne kaip iszžiuri.
- - Nes praszau pono— tarė poną namieje — tarė Ernes žengu ir be atsitraukiu ėjimu!
sių rašytojų amerikiečių.
stiklely jiriesz szviesa lampos Nobbejus pertikrinanezei ir pa tas in Auatolu sėsdamas ant
Pirmži
kožna pas savia szauke,
“S.L.A. KALEND0R5US”, gražiais spalvuotais virAtidarė duris ir abudu įlie
—man rodosi jog czionais apie dėjo ranka ant jio peties.—Pp. parodyto fotelo norint pribuna jo in maža pakajeli kuningaikMeilius žodžius taikė,
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros,
gaunamas
visur,
pas
visus
agentus,
S.L.A.
kuopose,
vi

visokius dalykus žmones nieko misliuk ponas tiktai, kad mu biski neiszmielos priežastes.
Sziadien
szunc snukeis vadina,
sztienes.
suose lietuviškuose kningynuose.
Todėl reikalaukite
ne žino.
Ir da su kuloku grasina.
— O esmių akyvu!
su draugyste turi tiesa prie pra
— Jusu Augsztybe paliepei
jo. Jei negautumėt pas savo kningų agentus, tai reika
— Ba man rodos kad ponas eites tu, kurie in jaje priguli.
To
vyruezei neužmirszkite,
Leroy’us padavė del savo —tarė Leroy’us su žemu pasilaukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen
geriau žinai taje slaptybe apie
Ant kaktos užsiraszikyte,
Butu tas labai neteisingu,
tams rabatas.
Kreipkitės:
O 7 sveczįo dežiuke su puikeis ci kloniojimu.
kuria czionais teip tankei kai. jaigu ponas užlaikytume! ka garais.
O
kaip
vela geri laikai užeis,
A. B. Strimaitis
— Ponas Nobbejus gal isz307
W.
30-th
St.
New
York,
N.
Y.
beta, negu mes. Neprivalai po nors slaptybėje priesz mus,
Velei bobos in akis ejs,
— Priesz viską užsirukink aiszkino ponui priežasti, isz ku
nas butiįuždarytu savyje žmo apie ka privalome žinoti. Vice ponas cigaru, prie cigaro kal rios liepiau pakvesti poną pas
Ant burdo vadys,
gų m, esi?' žmogus 1 gerai svieto grafas krestelejo peczeis.
Meilei skalis.
save — pradėjo kuningaiksztie
bėti daug
smagiau.
O
o

Fernanda

Dovana nuo

KALENDORIUS

SAULE
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tiszku neskaito!, tai visai neži draugus ir drauges su kuriais
not apie baisybes kares. Tik kartu augote ir draugavote lie
jus vaikeliai czionai Amerikoi tuvėje, jie gal dabar visi ken
gyvendami
linksminaties ezia vargo skausmus, gal visi
vaikszcziodami po saliomis po szaukesi justi pagialbos. bet
visokius juokingus perstalimus jus negirdit to j u balso. Gal
savo uždirbtu pinigu iszduot nekurie isz justi vaikeliai būda
anto nesigailit, o apie gerade- mi socziai pavalgia iszsigeria,
jistes darbus visiszkai nesiru- dailei pasiredia, sau linksmai
W|
pinat, o gal dar nevisi supran dainuoja! nemorali<zkas dai
tat kas tai yra tie geradejistes nas, kada jausmingesni žmones
darbai. Geradejistes darbus ga kurie skaito dieninius laikraszIi padaryt visi tie žmoneliai czius apsako del jus apie baisy
kurie yra sveiki ant proto ir bes kares ir vargus žmonelių
kimo, kurie turi luoša gyveni tai jus sakot nereikia, laikraszmą. Geradejistes darbu skaito ežiam tikieti, ba laikraszcziai
si meile artimo, tai reiszkia. melus raszo. Teip manydami
jog reikia mylėt visus žmone negerai svarstote vaikeliai saMilimi mano vaikeliai, szian lius o yjiatingai savo tautie- vo protu kad netikit, jog jusu
die trumpai pakalbėsiu apie czius. Reike ątjaust tautiecziu tėvynėje justi tėveliai, TOLuegeradejistes darbus. Geradejis skausmus kokius nuo vargo les, broliai, ir seseles .
tes darbai, tai vra geriause- ir kenezia, ir suprast kuom gali sunku varga, ir reikalj
,]le
i po
. brangia tise gyduole del tu žino ma jiem tuose skausmuose pa- pagialbos nuojusu. As:
kad jie
niu, kurie kenezia vargo skaus leugvyt. Suprasti reikia teip,
mus. Geradejistes darbai var jaigu jie inejo in varga per sa ten verkia, dejuoje, dusauje
gingus žmonelius suramina, vo nesusipratimą, tada reikia sunkiai neturėdami užtektinai
Angliszki kareiviai pasirengia in gazinias kepures ir lauke prisiartinancziu
sulinksmina, sustiprina, nu- jiem duoti sumaninga patari maisto del palaikymo savo gy
mą su pamokinimu kad. jie vėl vasties. Daugelis jau ju ir mi
vokiecziu su greit szaunamoms armotelems.
džitt sakant, geradejistes dar galėtu isz to vargo iszeiti o tas re nuo bado ir baimes, ir jaigu
vaikeliai
nepasiskubisi
su
sumaningas
patarimas
skaity

bai del varguoliu.yra geriause
sis geradejistes darbu. Ja’gu savo geradeyst.es darbais jiem
Izsiteisino.
iii
pagelba
tai
j
u
kanezios
gali
Juosius
instume
in
varga
neviMilimi vaikeliai, girdim mes
nutvere -tave ant vagystes' A r
per laikraszęzius apie s ivo tau donai ir juie j u ypatiszkai ne- dar pasididinti ba dar kares
gali iszsiteisinti ?
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/K paveikslais, einąs 24-tus metus.
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Skaitykite
“Saule”

“PRAKEIKTA”
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Miners’ Extra Užlaiko Linksmam Bude
Visur rasite MINERS’.EXTRA rūkytojos užimti savo kas dieninosia užsiėmi
muose linksmam ir entužiastiszkam-bude.
Szitie vyrai yra linksmi už tai kad jie
esą sveiki ir užganėdinti už tai kad jiems patinka vėsus, saldus, kvepantis rūkymas
MINERS’ EXTRA tabako.
Jie teipgi mili ta tabaka del kramtymo.

MINERS’ EXTRA
LONG CUT TOBACCO

yra czisto Kentucky Burley, atsargiai pasenejas
idant ingaut ta brangu saldu kvepanti rūkymą. Po
tarn ilgai pjaustytas idant tiktu prie pypkes ar kram
tymu.

Szitas senei žinomas tabakas kas met daro įkas
kart daugiaus prieteliu ir juos užganėdina.
Pabandykite

n

priėmimo austrijoku.

MINERS’ EXTRA

tabaka per

sannaite, po tam ir ant tolaus variuosite.
Parsiduoda visur — Pirkite pakeli szendien.
The

American

Tobacco

Company

I
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SAULE

Ernes in ranka auksini len
— Bet mano kūdiki, tas lai
kas yra ne labai geras, nes ta ciūgą su medaliam, kalbėjo to
ve gali patikti kokia nelaime. liaus:
— Kas isz to aukso? Dory
O vela nepritinka jaunai mer
gaite nakti už slenksczio kojos be, ta pereina,ir auksa! Taip
iszkelti, ypacz savo grinczios pasakęs, davė Elzbietai len
duris reikia greicziau uždaryti ciūgą ir pridėjo:
— Dirstelek, dukrele, Szitai
ne kaip mano kalėjimo.
— Bukie be rupesties, bran tas paraszas iszsipildo ant mus.
gus kareivi, dvare visi miega, Apveizda Dievo saugoja tave!
tiktai nakties sargas ir gaidys, Ta sergėjo ir atvede tave prie
—tie nemiega. Asz del bereika manes. Dievas neapleido ma
lo to žingsnio nepadariau, ži nes tuose Tauruose ir parengė
nau, jog Dievas yra su manim. džiaugsma neapsakoma. Elz
brangiausia,
Pora žodžiu tiktai norėjau bieta! mano
su tavim pakalbėt, žinau, jog džiaugkis! Dievas su mumis,
labai rūpiniesi apie savo duktė Kunrikas užsikietejo ant mus,
ri, tat atėjau tau praneszti apie bet tai tik isz Dievo valios.
Tas kryžius, kuri keneziamas,
ja.
— Apie mano Elzbieta? bus musu linksmybe ir pasal
gyvena
Brangus Dieve, jeigu teip, ma dinimu. Kunrikas
no kūdiki, esi aniolu atsiustu linksmybėse ir mislija, kad
Juze lauke savo milemo kuris ketino atejti in parka pra
nuo V. Dievo. Pasakyk, pasa asz daug keneziu, vienok toje
leist kėlės meilingas valandėlės. — Suraskite josios milenia.
kyk!... bet ar tikrai žinai apie valandoje su juo nesimainycziau. Man sziandien tas van
aplinkoje panaszios jai rasti ne ja?
— Tikrai. Sztai pažinai ta duo ir ta juoda duona daug
galėtum. O jau prie mano vai
ku! tai ne pati motina teip ne lenciūgą ir ta medaliu prie jo? gardesne, neg gardus valgiai
Paveikslas perstatų ligonbutia po apgloba Raudono križiaus. Namas, kuriame ligonbu
— Brangus Dieve! Juk tai ir gėrimai. Nėra ant svieto to
prižures. Kad tai mano mažą
te
randasi
nesenei likos sukiaurintas nuo vokiszku granatu ir randasi tuojaus prie pirmutiniu
Edipas dirstelėjo in toliaus Berta butu in ja panaszi, tai tas pats, ka asz jai padaviau, kiu retežiu, kuriais galėtu kas apkasu ant kariszko frunto.
stovinczia Elzbieta, kuri rymo klupszczias Dievui dekavo kada su ja skyriausi. Asz jai mano duszia suriszti. Mano
prisakiau, idant niekam ta len duszia liuosa ir kožna karta ga paezios ir vaiku. Visi jau sė dvonkianezios urvos, kurioje Kur tik pasisuka, vargina.
jo prie kalėjimo duriu, bet ne cziau.
Nuo szviesos slepiasi,
Filipas dirstelėjo ant Elz euga nepavestu. Tu mano brau b pasikelt pas Augszcziausia. do ant arkliu. Iszeidamas, pa nemate saules, rodėsi dabar
pažino; vienok atmine savo
Dukrele
mano,
kaip
tai
yra
gi, turi būti su ja dideliam su
Tamsybia dangstosi,
bietos su gaileseziu ir taresakė:
jam lyg danguje esąs.
dukteri ir tarė sargui:
gerai,
jog
tave
Dievas
’
vargina
tikime,
jogei
ji
tau
tai
pavede.
Pliovones
ir šmeižimai ant
— Tegul tau Dievas laimi
— Bukite sveiki ir melski — Mano Dieve, — kalbėjo
— Tai ir mano duktė tu pa
isz
jaunu
dienu
kentejimu
kry

dantų,
tės, kad Dievas mane sveika — jeigu žmogui .mirus teip
ežiu metu, jei tiktai kur isz ru na, mano dukrele! Bukie visa Dabar tikiu, jog apie ja žinai.
žium,
jog,
kada
kiti
per
naktis
—
O,
ne
!
Elzbieta
to
len

Argi
da
reikia
dydesniu
kan
užlaikytu.
lengva ir gerai bus, tai kiek
pesties dar nenumirė. O ka, dos tokia ir vesk dora gyveni
bovijasi
ir
linksminasi,
tu
jieszkiu?
Visas pulkas leidosi per var vienas noriai turi mirti!
mano prietėliau, ar apie ja nie mą, o neužmirszk melstis prie ciūgo niekam nepavede ir nie
kai
kalėjimuose
savo
tėvo,
kados
isz
savo
ranku
neiszleisNe
vienas
galvoczius
tauziję,
tus. Paskui jojo Kunrikas
Už valandėlės atnesze jam
ko nedasižinojai ? Tiek jau Dievo, o Jis tavo tėvui palengidant
ji
suramint.
Kentėjimai
Ant praneszimu skaliję,
ant puikaus žirgo ir sidabru Elzbieta pusrycziu ir pastate
kartu tavęs su aszaromis mel vis ir turės isz tėvas džiaugs Teve brangus! Dirstelek in ma
tie
saugoja
tave
nuo
baisaus
ne,
jus
tai
asz
esu
apleista
Elz
Padarysime
ant žemes karapasipuoszes. Stabtelėjo ties ant stalo po medžiu, pasodino
džiau, o tu vis tyli, tai jau asz ma.
grieko.
Visus
savo
kentėjimus
lysta dangaus,
— Duok tai Dieve!— atsa bieta!
vartais ir, padavęs labai senam tęva cziajau ant suolelio ir
ir numanau, kas gali būti...
ir
vargus
apieravokie
V.
Die

—
Tu?
O,
Me,
neprigaudiBet
Lietuvei
tosios karalys
sargui raktus, tarė.
guodė, jog per visa diena ga
— O, ne! asz tyliu, nes jo ke Elzbieta, bueziuodama ran
vui
ir
turekie
vilti,
jog
ir
tau
tes negaus,
Szituos raktus asz pavedu lėsiąs būti darželyje.
kiu bud u negalėjau apie ja da ka Filipui, ir apliedama ja nek manės! Mano dukrele bu
neužilgo
užžibes
laimes
saule

—
Asz
noriai
prie
tavęs
seTiktai
aplaikys
“žmonis ge
vo
skaisti,
raudona.
.
.
o,
ne,
tau, senas sarge, ir noriu, idant
sižinot. Dingo, lyg akmuo van aszaromis.
ros
vales1”
le.
Gerai, jog sargas rengėsi isz tu negali ja būti...
isz ranku nepadėtam ne diena, decziau, — kalbėjo Elzbieta,
denyje. Dvaruose klausinėjau,
Elzbieta pabueziavo tėvui nenakti. Jeigu kas atkeliautu, — bet turiu eit prie darbo;
Nes Lietuvei aplaikyti ne
Diena, kada Elzbieta buvo
bet nieks apie ja nieko nežino. eiti ir szauke Elzbieta, kuri ei
gales.
ranka
ir
prižadėjo
pagal
jo
teeziaus tankiai asz czion dirs
— Teip tai ant svieto eina, dama turėjo laikytis už sienos, su sargu tai turėjo veidą mur mokslo elgtis. Užgesino žibu tai paimkie du vyru, kuriuodu
Kaip
visi
apsiszvies,
zina, ka Filipas gerai buvo
czia palieku tau in pagelba, telėsiu.
kada man gerai ėjosi ir viso kad neparpultu.—
rį
ir
iszejo,
nes
bokszto
laik

Atsitraukė. Filipas vaiksz- Tada padoriai gyventi gales,
patemijes, bet dabar buvo nuir tada inleiskite. Jeigu kas
pilnas buvau, tai ir prieteliu Elzbieta duodasi pažint savo
Nes kadai tai bus,
nusiprausus ir jokio juodumo rodis musze penkta valanda.
negero atsitiktu, tai atsakai už cziojo po darželi kvėpuodamas
turėjau, nes kožnas prie ma
Tai da nevienas supus.
tėvui.
tyru oru, szildesi priesz saulu
ant veido nebuvo; tada tarė
Elzbieta kaip galėdama pa tai savo žila galva. Potam lei
nes glaudėsi, kad užtarycziau
*
*
*
Elzbieta perleido ta vakara Elzbieta:
dosi paskui pulką. Tilta pa te, dekavojo Dievui už neti
prie ciesoriaus ir kunigaikszlengvina
savo
tėvui.
kėta geradejyste, kuria nusiun Du Lietuvei Filadelfijoi in
labai nuliūdus. Iszblyszkes tė — Dirstelek, teve brangus,
kele, vartus užrakino.
czio‘ bet kad mano koja paslyLaiku
spėjo
Elzbieta
parei

žverineziu inejo,
vas stovėjo jos akyse, o jo var su žiburiu, o tada pažinsi savo
Per visa diena sargiene su tė jam per jo dukteri.
visi atsitoliuo? Matau, jog,
ti, nes vos spėjo pakabinti rak Elzbieta turėjo triūso viryklė — Tai teisybe, kalbėjo pats
Vienas su”meszka antras su
gas plesze jai szirdi; turėjo vii dukteri.
^Tal ne man, tiktai mano laimei
levu ymtis norėjo,
ti, jog jam kame palengvis ii’
— O tu, mano linksmybe! tus ir nuėjo in savo kamaraite, je, o kad abidvi sugryžo in sa sau ta saule, tai didele gerade
lanka vojo! Vienok Dievas ant
Amerikonai apstojo,
tuo tiktai raminosi. Kad nuėjo Elzbietele mieliausia! Jau da- sargiene paszauke, idant keltu vo grinezia, tarė gaspadine jyste žmogui.
manes susimylės ir mano kudi.
Kaip
ant dyvu žiurėjo.
in savo kamaraite pasilsėti po dabar matau, jog tu esi mano ir triustusi apie pusryczius Elzbietai:
(Toliaus bus.)
kio neapleis; turiu vilti, kad
Norėjo in kletka uždaryti,
dienos darbu, puolė ant keliu kūdikiu! Ka ' tu ežia veiki? sėdo prie stalo .valgyt, szitai
— Man teip neramu, jog
geroje yra vietoje. Duok Die
Ir
už piningus žmonim rodyti;
ir prasze Dievo, idant ja stip Eikie szian, tegul su tavim pa inbego in grinezia, tartum su ryto turėsiu su vaikais eiti pas
ve, kad galeezia dasižinot, jog
Juk vyruezei Lietuvis,
rintu ir padėtu jos darbuose sidžiaugsiu. Kad ežia tave re vesula, Kunrikas. Elzbieta, savo motina in sveczius. Sumano kūdikis padoriai gyvena
Visur
kvailybia savo parodis;
teipo-gi, kad iszliuosuotu jos giu, nieko dauginus nuo V. kuri nieką jo grinezioje nere grisziu tur-but vakare, nes su
tada ramiai numireziau. Tu ne
Gerai padarytu,
tęva. Ilgai negalėjo užmigti, Dievo nenoriu, o tie retežiai gėjo, labai persigando. Kunri mažais vaikais negalima pasi
tiki, brangus sarge, kaip bu
Kad
in
žverineziu pasiduotu.
kas tuo tarpu liepiancziu bal skubint, — reikia tankiai sil
ir jau buvo geiai vėlu, kad už nesunkina.
vo gera ta mano mergaite, ta
*
*
*
migo.
Prispaudė ja tėvas prie szir su suszuko:
sėti. Vartų mums dabar ne
mano mergaite, ta mano Elzbie
— Sziandien prie vartų ne- reikia saugot, o per prižiūrė
Kriksztynos atsibuvo,
Vos spėjo užmigti, szitai pa dies Elzbieta isz didelio gaitele, kaip ji mane mylėjo, kaip
sergesit,
nes
asz
pastaeziau
te

Daug
žmonių pribuvo,
ti, idant parengtu pusryczius leszczio negalėjo žodžio pra
jimą kaliniu, jokio darbo ne
noriai ji man pasitarnaudavo,
nai kareivius.
Atėjo ir tris broliai,
ketinaneziam keliauti sargui. kalbėt.
turėsi. Tuiek parengus mums
mano norą atspėdavo. Buvo tai
Elzbieta
mislijo,
jog
dasižiViskas ėjo grąžei.
Atsikėlė, prirengė, o kad. tasai
Kad kiek apsimalszino, ta
vakariene, kad sugrinszim.
po Dievui mano vienatiniu su
Ant galo,
nojo apie jos atsilankyma pas
pavalgė, pagyre Elzbieta ir re tėvas:
O, kaip Elzbieta tuo džiau
siraminimu; žinau, jog kur bu
Vienas isz broliu užmano,
prižadėjo parvežti jai dovanu,
— Dukrele brangi! pasaky- tęva ir už tai dabar bus nu gės! Pereitas dienas negalėjo
na, Dievas ja laiko savoapveiž
Kad kalekta padaryti,
jeigu gerai elgsis, potam sėdo kie tu man kokiu budu ežio- bausta. Vienok atsikvotejo, ilgai su tėvu pasikalbėt, kada -Dievas Lietuvi sutvėrė ne
doje. Ir tu, mano mergaite, bu
Ant iszbadejusiu Lietuvoi
del ko
ant arklio ir leidosi in kelio nai patekai in to nevidono kada Kunrikas pridėjo, jog nuneszdavo valgyt. Dabar ga
kie tokia pat savo tėvams, jei
nusiunsti.
Tiktai del to:
ne. Varta stovinti prie vartų d vara? Pasakykie man. Kas abidvi turesiusios eiti virykgu dar ju Dievas nepaszauke iszleido sarga ir vėl duris užra ežia tave instume už tarnaite lon padėti virt, nes sziandien les jiji būti su juo per visa die
Po kriksztynu namon parėjo,
Kad butu tamsuoliu,
na. Jau ji priesz tai paruosze
pas save, o tada gerai laimėsi.
Tris
broliai dainuot pradėjo,
tikisi daug svecziu.
kino ir raktus nunesze in Kun pas Kunriko sarga?
tėvui marszkiniu, kurios pa Baudžiauninku ir varguoliu,
Kad tėvas pasakojo. Elzbie riko rumus; sargo pati nuėjo
Isz pradžis grąžei ėjo,
Suprato jis jog Elzbieta la siuvo isz audeklo atneszto aug
Kad giart ir uliavot,
tos szirdis buvo teip suspaus gult, ta pat liepe ir Elzbietai
Czia papasakojo Elzbieta bai bijojo, o tai jam patiko,
Na
ir susivaidyti parėjo.
Uždirbta
centą
prakaziruot.
lio dukters, numezgė teip-gi
ta, jog maž ne puolė prie tėvo,
apie viską nuo tos dienos, ka nes jisai norėjo, kad visi jo
Vienas isz broliu ka ten plo
Keno tai kalte, nežine,
daryt.
pora szkerpetku. Kaip tiktai
bet ant jog giliuko turėjo tiek
voj?,
’da su juo atsiskyrė; labiausiai bijotu ir drebėtu priesz ji, tai jos gaspadine iszejo su vaikais,
Ar gal nuo Dievo bausme
Jaunesnis
bart
jin
pradėjo,
kantrumo, jog susilaikė. AszaBet Elzbieta kit ka turėjo gyre Buraga, jog ja teip gra gi maloniau jau dirstelėjo ir —
tame ?
tuojaus iszsiskubino pas tęva:
Ir kas tolyn,
ru negalėjo sulaikyt ir vos sto ant mislies. Kada viskas apsi žiai priėmė pas save, kaip ji iszejo.
Davadna retai matysi,
nunesze marszkinius, szilto
Tai labyn.
vėjo ant kojų. Tas jos susi malszino ir sargo pati drueziai apmislijo eiti in Kunriko dva
Norint
augsztesni
mokslą
pa
Sargiene su Elzbieta tuojaus vandens, muilo, abrusa, nuėmė
baigusi,
Jaunesnis brolis su stiklu in
graudinimas nepasislepe priesz užmigo, inejo pamaži in grin- ra tarnaut, kad galėtu su tėvu nuėjo virykjon. Apie pietus
nuo jo retežius ir tarė:
Kvailybes
pilna
turi,
galva paleido,
Filipa ir jis kalbėjo toliaus:
ežia, paėmė raktus, užžibino pasimatyt ir ant galo pridėjo: atvyko isz aplinkes kareivis
Dabar,
brangus
teve
atvesIsz
augszto
ant
žmogaus
žiuri,
Stiklas
sutruko,
kraujeis pa
— Kaip žiuriu, tai tau ture žibintaite, suvyniojo in žiurstą
— Dabar, kada Dievas ma su keliomis deszimtimis žmo
sileido,
Tai viskas, ka jis gali padaryti,
jo neseniai numirti tėvas arba ir ant pirsztu nuėjo pas tęva. no praszyma iszklause, labai nių, pavakare—antras ir su kie, asz tuojaus sugrysziu.
Isz to kvaila gali pažyti.
Už galvo nusitvėrė, nežino
Filipas mėgo szvaruma, už
motina, jog teip graudžiai ver Atidarė kalėjimo duris, ati džiaugiuosi isz tos geradejys- pulku. Ant rytojaus pas Kunjo kas,
Apie
tikyba
mažai
te
žino,
ki?
dengė žibintaite,'szitai Filipas tės.
rika atvyko dar raitu ir peš- tat labai džiaugėsi isz to. Kad
O
jaunesni
bobos
iszstume
Ba ar kas jin su tuom apipa— Motina jau seniai kaip sėdėjo pasirėmęs ant delnu. Ne
Tėvas, pakeles akis augsz- ežiu; žmonių kaip skruzdžių nusiprausė ir apsvilko marszkižino?
laukan žaras.
mirė, tėvas dar gyvas, bet jam mažai nusistebėjo, kad pažino tyn, tarė:
knibždėjo, o kas rūmuose ne uiais, atsirado velei Elzbieta.
Žino,
kad
yra
dangus
ir
peNetrukus
broliai
susitaikė,
labai blogai einasi,— atsake ta paezia mergaite, kuri vakar
— Esi geriausia duktė isz tilpo, tai ant kiemo kūreno Gyrėsi jai esąs lyg naujai už
kloja smala,
Ir viską už giara palaike,
mergaite.
buvo su sargu.
visu dukterų, o asz laimin ugnis, valgė ir gere. Dasipro- gimęs, teip jam buvo lengva.
Už
tat žino gerai apie viske
Kalte suvarė ant alaus ir gu
— Tegul ant jo Dievas susi
— Ar tu esi ta pati gera giausiu tėvu, nes turiu geriau tėjo Elzbieta, jog czionai ren Džiaugėsi ir duktė, jog intiko
ir alų.
zes,
myli! Kaip matau, mano kudi mergaite, ka vakar buvai? sia dukteri, kuri del tėvo pa giasi ka nors užpulti, dasiži- tėvui. Tarė:
Ir da ant galu:
Tos bjaurybes;
ki, turi gera ir jautria szirdi: Kas ežia tave atsiuntė nakti? siszvente ant visko. Mano Die nojo nuo savo gaspadines, jog
— Bet dabar, teveli, reikia
Apie kaziras,
Tai tokios tokeles,
tegul tik tave Dievas sergsti Girdėjau, kaip neperseniai pa ve! kokia asz turėjau rūpesti ir sargas turesiai drauge su pakvėpuot szviežiu oru.
Ir apie merginas.
Tokios naujeneles.
nuo klaidaus kelio.
naktinis triubijo antra adyna. apie tave, dabar nesunkus man juo traukti.
Isz tamsaus karitoriaus ėjo
O ka skaitimas,
Sąmoninga gaspadine
Tai teisybe, tarė sargas Elz — Nepykite, brangus karei tie retežiai. Nesidžiaugiau
Sargas sugrižo ta diena jau dureles in darželi, kurs pri
Del Lietuvio ne kas;
visada turi savo namuose buteliuką
bietai,— esi perdaug gailinga vi, jeigu jus apmaudžiau, nors tiek, kada ciesorius uždėjo ant vakarop, o ant rytojous, pasi klausė sargui. Nebuvo jisai
D-ro Richter’Io
Skaitimas nieko neduoda,
Neverk,7 nes asz otau negalėsiu matau, jog nemiegate, teip manes aukso lenciūgą, kaip rengęs atsisveikino su paezia didelis, bet Elzbieta gerai pri Ne smagumo nepriduoda.
PAIN-EXPELLER
pavesti kaliniu.
kaip ir asz. Mane priverstinai asz sziandien linksminuos isz ir vaikais. Buvo tai gailingas žiūrėjo. Tenai dabar jiji nu Lietuvis ant peklos nežiūri,
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo
skaudėjimo Reumatizmo, persišal— Ar žinai, ponas kareivi trauke prie tavęs, noriu su ta tu geležiniu retežiu, kurie nu atsisveikinimas: verke vaikai, vedė tęva ir pasakė, jog be
Jis papratęs, jis czion pekla
dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke
jog tai tikrai gera mergaite- vim pasikalbėti, kad nieks ne trynė man kojas ir rankas, ne o ir Elzbietai birejo aszaros, baimes gali jame užtrukti. Bu
turi,
“ĮKĄRĄ”
visoje aptiekoao arba
Dievobaiminga; darbininke, vi girdėtu ir dėlto nakties laika jau ežiu tu sopuliu. Kitokios tartum ir ji priklausė prie tos vo tai labai gražus rytas, oras
Ba svietiniai velnei juosius 25c. ir 50c. buteliukas
stačiai nuo
w
F.
AD.
RICHTER
& CO.
sur eina su noru, niekur ežia I apsirinkau.
kankina,
linksmybes nenoriu ant svieto. szeimynos. Vos isztruko nuo czystąs. Kad Filipas iszejo isz
’4-80 Washington Street. CSew York, N. 1
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vojant palieijai panaudoti bu*
vo vaistai galimi ir negalimi,
idant užtrint pedsaki tikro žudintojaus.”
(Toliaus bus.)
TARADAIKA,

Karalius Montenegro kalba
si su savo generolu kaip toliaus
vesti kare.-:— Kur tasai gene
rolas?

--Snectal Ph’utG^ranh N. Y

JI. Service

f.URIE SUSTOJO PLAUKT IN EUROP’A ISŽ PRIEŽASTIES VOKISZKOS
IR KERSZINIMO PASKANDINIMO.

AMERIKONISZKI KUPCZISZKI LAIVAI NEW Y

Ir visai nenorėjo tikt ant ma gal instatu vieszpatystes, jei
no noru. Mislijau, kad vaiku ■ kaltas nubaustu, o jei ne—- pa
ežiai da baisesis manės ir ne- leistu, o ne už piningus perženėis, bet apsirikau, kadangi vy ginet tiesas instatymu.
riausias pats pribėgo prie ma Arirszininkas ant tokio ma
nes pakele savo nekaltas rauke no atsakymo lig susigėdijo, bet
Apraszhiian išz užraszti kel'auninko
po Siberije.
lias ir žiurėjo tokioms akelėms, tuojaus nusijuokė ir. susirau
kad būtinai turėjau paimt jin kęs, atsake.
Dora niotcrįszke matydama ant ranku ir daleist pabącziuot
— Kvailas esi mužike! Jei
kad josios liudijinųis pasilieka save. Ta—pat padare ir jau gu tu lauksi tiesdarystes nuta
bevaising^pradejo
vartant nesnis, o mažiausi ji pati pake- rimo, tai ir supusi kalėjime, o
dideliai. Matydama, kibi
jr padavė man.
Kada tas neiszeisi. Jeigu ant galo ir at
rakina rankas, pradė^^mlyIjiękaltas aniuolelis apkabino sitiktu teip, kad taptumiai sta
ir sielvartiniu balsu sz'.^tW. '■ įnauo .kakla ir prispaudė savo tytas priesz suda, tai ir sūdąs
— Už ka-gi rakinate..re i^stt^jitaš lupelias prie mano da gali sprenst dvejopai. Tu
težius ta ji dora žmoguj kii^iiį^ye^hp>susijudinimas mano pe- riu asz ežia jaseziukij instatyprasikalto jis gelbedamgs
i^^ijatįiyubežiu; nors stengiau mus ir galiu tau parodyt juJ’s
vasti motinos ir josios valke J^^U,^oin"u’s^ekoinis susilaikyt jei nori, o persitikrinsi kad,ki
liu. jis iszpitje ;privalumi- nuo verksmo, negalėjau isz- tokiu būdu nepataikinsi išsi
kriksžezionio, iszstatinedamaU tyert, as&aros pasipylė isz ma- sukt, jeigu to vyriausybe neno
^savo gyvastį jiiit.^lidžio pavo- np'Mkiu, graudumas susprangi- rės. Tu manai kad instatai tu
is, aukaudąi^
Avo gyvas no gerkle; verkiau balsu nei ri didžiausia galybe, bet Muš
piginimui mano gyvasties ir mažas kitdykis!....
Ak, kaip ti, kadangi “czinovninkai ” ir
įo vaikeliu.N
valdžia gera buvo toji moteris.
Gal “uredninkai” turi didesne ga^kesigedi baust,žftiimes’ už tik del jos vienos maldų
Dievas
■ ----- įlybe.
Tu vienog atsiszauki
: ^hamiiktadaru) žmog- Visi^ teisingiausias atleis man |ant instatvmiu, lai tau paaiszikinsiu, jog galima sprenst teis i nga i < i ve jop n budo. Klausyk!

žodi, bet apsiriko varg-Į sveikint jin.
szas, nes buvo galingesni nuo j — Žinomas daigtas? — atsa
jio gelbėtojai, kurie iszgelbejo kiau mano susilaikė ties juoni.
— Reikalausi tamista tur
mane netrukus.
Atėjo tokis
rasztas, kad assesori suvarė in būt arkliu? — atsiliepe in ma
ožio raga. Antra karta liepe ne pirm, negu suspėjau prisimane atvesti in rednami. Siun sveikint jin.
Žinomas daigtas? — atsa
tė perkūnus ant mano galvos
kiau.
dūkdamas isz apmaudos, bet
—- Nėra, nėra, brangus prie
viskas buvo veltui, kadangi da
tęliau!
— atsake perdetinis žita paezia diena likausi paliuosūotas, visai be jokio tiesdarys gunes, pliauksztelejes liežiutęs nusprendimo.
Iki sziai viu.
dienai negaliu, kas tiesa, suma — Beje, Wasiliji Iwanonyti.kokiu bildu virszininkai ka wicz? Jug pats matau, kad ark
Įėjimo priversti paleist mane. liniczioj stovi arkliai.
— Kas tapo su Twanu Salie — Tas tiesa! — atsake juok
durnasis virszininkas. — Stovi
ro wu? — užklausiau.
— Beto! jeigu nori tamista, ju ten net visas trejatas. — Bet
tai apsakysiu ir apie ta dalyka, tamistai arkliu sziandien netu
kiek pats žinau. Szitai, kaip riu, sakau teisybe, kaip tamis
jaU tamistai žinoma buvo jio ta myliu ir gliodoju. O tai del
su seniu vienrankiu sutartis to, kad nematau jokio reikalo,
apipleszt ir nužudint ta mote kuris tamistai lieptu skubintis.
rį. Senis užbėgės už akiu su Ar negaletumiai užtruki ir palaikęs mus, o Saharowas pagal sivieszint biskeli pas savo se
sutarti pasiliko užpakalije ir na pažįnstama?„Apart to, ark
sergėjo, jeigu asz bueziau ne liai tikrai užimti, nes važiuos
paklausęs vienrankio ir bu- jeis uredninkas^ kini priverNtau parsimętes, idant suriszt
[giskvarbus reika-

BLOKĄ

Ne gali pasikelti Lietuvei,
Norint czion apsigyvenia senei,
Geriausia padarys, kaip mal
szei sėdės, Ant amerikonu prisižiuręs.
Veluk tegul nekelia lietuvyste,
O nustoja girtuoklyste- ir
kvailyste,
Pameskite bjaurus papratimus
Ir visus tuosius kudykinius
užmanymus;
Ba tai ne verti žiupsnio ta
bako,
Nes jau visiems tas dakako.

kurios negaliu gaut arkliu?
— Asz tamistai paaiszkinsiu — atsiliepe velei moterisz
ke. Mano vyras mėgsta daryt
visad juokus, ko ir jis, neužgin
czis man. Neesmiu teip neiszmani ,kad nesuprasi kokiais es
t i guodojami jio augsztai sto
vinti žmones.
—- Galėsi tamista paklau
syt pasakos mano mylimos mo
terėlės, kiti-ia savo klausymu
isznekantryiiai. Gal but kad t n
Dažinojau, jog vienoje ■ apy
rosi kuomi pasilinksmint. Pa
gardoje,
likosi apgirdyta kogal mano nuomones ,valdžia
žino kam pavest koki dinsta..... keis niekais viena moterc, ku
—' Pamesk/tamista ta kalba ria turėjo namon parvežt, nuo
apie uredninkus, asz apie juo taka teip apsirgo ,jog net dak
sius gangerai žinau, o tarp ju taras negalėjo pažinti priežas
randasi visokiu žmonių, o ir ge ties ligos. Toki latra už toki
ru ir blogu! — pertraukiau AVa darbeli reiketu gerai pamokyti
mat tai lietuviszkas szposas.
šilini isznekantrintas.
Vyruczei, net smegenis var
—. Labai nekantrus esi ta
tosi,
kaip apmislinu apie neku
mista! Kas-gi do per sirokas.
Lukterk, o patyrsi.
Sztai rtuos justi pasielgimus. Paži
priesz keliolika jau metu susi nau pasielgimus žmonių visose
tvėrė ezionais bendrija, kurios tautosia, pažinau būda Filipi
mieriu buvo gaudyt visus pa nų, bet ir tiejei puslaukinei gra
begalius pleszikus ir valkatas žiau vedasi negu ne kurie liekuriu prisiyeise daug ir buvę tuviszki pasturlakei.
Yra ir. terp, Lietusiu,
Medingais ramiems gyvento
Tszge Įjojau jia ir pu,
' ''■’.'i'. Illl’-sli flTO'U,
jams. Isz pradžių tos bendri
s.ki i b i n i j n^fftgolba se i imi ir nu-.
Geru tėvu vaikai,
: Kas atsitiko nepaprasti jos darbai buvo naudingi visuo
szaut mane': Bėt tuotarpu isz-j
■ iTesdarystTii ir nWI
—
Tas
tavo
darbas
nužudiNes
ant nelaimes mažai.
u^Wnvsil^m^br^irtiai savo.
vydes ka kito, kas atsitiko su no, jeigu sakai ^Vasilijau, kad meiliai, bet įlgamiu mieris jos
H^as, ar ne, o jie turi i
Ir tikrai savo žodi isztesejo. nimas žmogaus apginime gy jio nedoru bendru, leidosi link uredninka gena .svarbus reika paėmė kita pakraipa.
Žino, Be laikraszczio ne gali būti,
■mogžudi” aresztuot ir ati
vasties
kito,
sprendžiant
pagal
Ne vienos dienos rimti,
mas tas priežodis* visiems:
Žinomu yra tas ir tamistai
manes,su mieriu užmuszt ma las?.
■not in rankas tiesdarystes.
tavo sanžineš • vertas pagiros,
Visokes knigas skaito,'
Galop matydama kad ji nie kad ir tiesdarystese, nežinau o ne bausmes. Tai vienas bū ne bet kad iszvydo mane drą — Nesirustink, prieteliau, “Ranka, ranka prausia, kad
Apie vėjus nesivaiko.
siai, su kirviu rankoj bėganti lukterk valandėlė kantriai o pa ■abi baltos butu, koja, koja re
ko nenuveiks, kad neiszgelbes ar ir kituose krasztuose pasau das teisingo nusprendimo.
Tieje
in bile pakuliu ne žiuri,
prie jio persigando nei szesz- pasakosiu viską. Bet visu pil mia, kad abiem lengviau bu
manės isz nagu nedoru virszi- lės teip yra kaip ir pas mus,
Piningu invales turi,
— O antras ?
kas ir pabėgo in girria, atbū niu praszau inžengti in mano tu.” Teip pradėjo sand arbuoninku, inpuole in toki sielvarta bet musu Rosijoj tai piningas
Nesibijo jie bedarbes,
— Antras? — Pasižiūrėk damas pražudyt gyvastį. Vė butą, ten truputi busią sma tis ir sanariai tos bendrijos de!
ir padūkimą kad net persigam visur yra galingu, ir tiesdarys
naudos savo, o ne visuomenes Ųž tat verti dideles garbes.
dau, idant ji negautu sumiszi- tese jis esą geriausiu liudyto- pats in savo kuniszka sudėji liaus dažinojau, jog da ta—pat giau pasakot.
Inejau paskui jin in jio bu ir valdžios, kad ant galo ne ple Sveiki, skaistus, kaip putinai,
Musu val mą, apsvarstyk savo spėkas, diena, sugryžes namon iszkase
mo proto. Pribėgo prie manes jum ir apgineju.
atmink apie sena vienranki užkastus žemei piningus ne ir tą, kur visu pirmu iszvydau sziku —- valkatų reikėjo bai Grąžei iszrodo, pilni veidai,
ik stengėsi sutrupint geležis džios virszininkai už . pininga
Vedasi grąžei kaip priguli,
ant mano ranku; ale ka-gi silp didžiausi piktadari padaro ne žmogų, kurio spėkos negalėjo pasakęs niekam nieko prasisza gražia moteriszke, kuri tuolaik mintis ,o tik tos bendrijos, ar
Ar nepraši-: lino nežinia in kur. Ant ryto sėdėjo prie stalo užimta gėri ba geriau pasakius szaikos ple- Už tat ir pąjįegas in darba turi
na motere instengs, nors siel kaltu, o liekalcziausi žmogų būti dideles....
O kokia nauda isz tu,
žengiai žudydamas jin. vieton, jaus po jio pabėgimui namai mu arbatos.
sziku.
Kada pamate valdžia
vartas ir apmauda deszimterio kankintiniu. Rasi, ir dabar da
Isz
girtuokliu kazirninku,
AVasilijus I wanoviezius per jos bledinguma, nusprendė pa
bueziau kentejes kalėjime, kad parsimest, suriszt ir atiduot iii jiu arba tas lizdas piktadariu
pai padidino jos spėkas.
Sudžiuvia ir susisukta,
Stengiausi nuramint jia, kal ne gera moteriszke ir geras jos lankas valdžios? Sprendžiant sudegė sulig pamatu. Kas pa statė mane savo moteriai, o po daryt gala jos sau valiszkąm
Iszrodo
kaip kates muka.
isz kitos puses, augszcziau mi degė triobas, ar pats Saharo tam tarė:
veikimui; tapo tas darbas pa
vyras. Jie mane iszgelbejo!
bėdamas:
Smegenis iszdžiuvia, proto
nėtu budu, ar neužsipelnei ant was, ar paikszas Kuzma— to — Klausiai manes tamista vestas ant. atlikimo guodoti— Nusiramink gera poni, — Kaip-gi jie tave iszgelbeneturi,
Moteris palik kas do per priežastis yra skubi nam ponui Proskurowui.
nusiramink ir veltui nesi- ,jo? — užklausiau, norėdamas bausmes? Kaip-gi dabar pats nieks nežino.
Aptemusias spanges turi.
. stengiu kadangi susijudinimas paragint važnycziu prie toles manai, ar toki pasielgimu tavo tos Saharowo be globos ir pa nimosi ure.dninko per ka ark
Tai
tokios tokeles ant to bal
— Nematau tame nieko ypa
kenkia sveikatai. Meldžiu, ne nio apsakymo. — Baugi pinin instatymai gali pagyrti? Pra- stoges iszejo taip-gi in svietą, liu negalima kitam pakeliavinto svieto, gero negirdėt! nieko,
sižengiai tuomi, kad pats sav- turbūt ubagaut.
Saharowas gam žmogui samdyt, tai dabar t ingo.
daryk sau isz to nieko, o neuž- gais iszpirko isz kalėjimo.
— Teisybe, bet vis žingei- payria barszczei visur, ant lie— Nekitaip, kaip, tik pinin valiai baudiai prasikaltėli, kas vienog su laiku likos palieijos atsakysiu, bet vieton atsakymo
mirszk kad Dievas teisingas;
du,
kad tokis sunkus darbas li tuviszkos dirvos baisei usnis ir
priklauso
vien
tik
valdžiai.
To

surastas ir patalpintas kalėji visu pirmu užduosiu tamistai
pats Jis nusprens ar esmių kal gais! — atsake važnyczius. -—
kosi pavestas Proskurowui. varputis žele net dangų reme.
ta, ar ne, o geri žmones eis pa Kada inkiszo 500 rubliu tai dėl prasikaltai valdžiai, už ka me, kur turėjo metavot už savo klausymą: Ar pažinsti, tamis
Jau nuo trijų menesiu pildo jis Nenusiminkime bus gerai,
gal Jio nusprendimo ir paliuo- tuoj mane paleido, kadangi to valdžia pagal instatymu bau nedorus darbus ,nes neturejes ta, Praskurowa?
— Isz kur-gi tasai žmogus ta savo mede. Su laiku apemi Ba jau pareina in protą vyrai,
tik ir lauke. Apsakysiu .tamis' džia sunkiai. Dabar supranti, už ka iszsipirkti...
stios mane.
Ne tokios orgijos kaip buvo,
— Ale įau ir aeziu Dievui gali pažinot tokias ypatus, mo per jin to urėdo ,ant visu
Po tu žodžiu moteriszke nu tai da in keno kiszeniu tie pi kaip galima tave pamjtttfjf'i
Gala gavo —- pražuvo.
instatymu apsūdyti
atvežiau mmista laimingai in kai pantai Proskurowas?—• at stacijų užstojo didis judėjimas
siramino, o kada užvažiavo ve ningai pateko.
Žinome,
kas mus gaiszi.no,
siliepė moteris AVasilijo pirm užvaikytą visiszkai jau de— Suprantu! A
vieta.
'
Vien kart atėjo in mano kam
žimas veszt jia tolyn, su aszaKas piningus rinko ir midau
szimts geru arkliu.
negu asz suspėjau atsiliept.
roms atsisveikinejo, kalbėda bareli assesorius sūdo ir liepe būti sūdytu tiesda
gino,
— Veltui nevaikintu, tai ži
— Ne, Marija — pertrauke
eit paskui.
Nuvede mane in gu užsipelniau pa,j
Pabėgėliai Siberijoj.
ma:
skubiai — skriaudi garbe tired nomas daigtas, Wasiliau — at Nepasiseks ta daugiau daryti,
nu— Už tavo labdaryste, ge rednami. Invede mane in sa tęs nusprendimo
Isz biednu žmonelių bizni va
poPraėjo’ beveik menesis laiko ninko teip kalbama. Proskuro sakiau. — Kiekvienas isz tu
ras žmogau iszreiszkineju da vo butą ir. paklausė kiek duo baustas, ar dabarj
ryti.
“
ponu
”
jei
tik
gali,
tai
kiszenie- nuo tos dienos, kada susipaži- was, mano brangi augsztai sto
bar tik tau szirdinga aeziu, bet siu už iszleidima manes in ka nas assesoriau?^
Da noriu jums prūnyti vyru- .
ko, visai nieko, nesinoriu tei- iiau su Silinu, arka kaip jin va vi, o priegtam ir mano drau niaus nelaiko užgniaužęs, o tik
riemirsziu apie tave ir atsimo lėjimą.
czei
idant laike szitu baisu lai
dindavo žmones “Žmogžu gas. Privalai net Dievui deka- stengiasi prikimszt jin.
— Ak, tu niekadejau — pa singystes, o ne szalbierystes.
kėsiu tau už savo gyvastį ir vai
— Gerai.-— tarė supykęs as- džiu,” koki tai varda davė sau vot kad tavo vyras turi ta gar — Teip, bet Proskurowas ku kokius dabar turime ant
keliu mano. . Negaliu dabar mišti jau — tu reikalauji nuo
Atlikęs be vadint toki žmogų sau drau daro viską legaliszkai. Užtat svieto o ir paežiam Amerike,
Isz kur-gi, seseris —- sakau tau, kad pir visupirmu jis pats.
paliuosuot tavęs ,stengsiesiu manes piningu.
drauge su savo vyru, idant kuo asz ju imsiu — nežinojau kad ma, negu tavo pro va daeis in miestelij savo reikalus, skubi gu ir prietelium. Kaip manai, tas nepatinka gaujai žandaru, kur.liile diena kare gali iszlįilveikiausiai atgautumiai pilna ant mano vardo buvo prisiuns- tiesdarystes rankas, supusi ka nau tuojaus adgal in gimtiniu ar valdžia rinkdama jin ant nas vaik-osi paskui jin, jeigu ti su kryžiokais, idant malszei
szali, arba tecziaus pasakius tiėsdariso — tyrinetojaus neži nesuspėja pirma jio priimt in užsilaikytume!, priesz randa ■
ta in kalėjimą 500 rubliu nuo lėjimo.
laisve.
Gryžtant man atva nojo kokiu jis esą žmogum? vieta kokio nebūk atsitikiiųo. nėpriesztarautumet ir nuo cici— Neganzdink manes, po namon.
— Vaikeliai atsisveikykit geros moteres ir jos Awro — bet
kad ir turecziau, tau nelabas nas assesoriau savo grūmoji žiavau ant stacijos Z. Į.... gu Keszelninko — plesziko, isztik Nevisad vienog sekasj palici- lizmo szalintiimetes, nes isz to
musu iszgelbetoju.
jai ta padaryt; kadangi da tik gali būti kuka ir ne vienas in
Mano senas priete- ro, niekad neiszrinktu.
mu, kadangi visai asz to nesi bernijoj.
— Ne, poni palik mane, ne žmogau neduoeziau.
— Už ka-gi asz pinigus da baidau! —atsakiau teip-gi szar lis tarpe duriu paczto rakinda -— Apie ka tamista kalbi? viena karta pavyko jai paslėpt beda gales papulti arba nuo ge
esmių vertas dasilytet nekaltu
mas cigąra, kada vežimas ma- Isz tu pasakytu atmistos žo nuo jio labai didele žuvyte. ru amerikoniszku patrijotu ga
kudykeliu, nes esmių žmogžu vinėsiu ? — atsiliepiau. — Ai piai jam.
džiu nieko sumastyt, negaliu. Proskurowas teip buvo tuorn li aplaikyti kulka in sėdynių.
Tada liepe mane volei adgal no susilaikė ties juom.
tai ir teisingyste galima už pi
džiam — atsakiau jai.
Bus gana ba jau žlybes apte
— Žmogžudžiam
nelabo ningus nupirkti ’ Noriu idant in kalėjimą nuvesti, o ponas — Reikalausi tamista tur- Man rodos asz visai nesiklau sujudintas ir inpykintifs, kad
žmogaus, žmogžudžio, bet ma tiesdaryste dalyka peržiuretu assesorius džiaugėsi isz to, jog but arkliu ? — atsiliepe in nia- siau; apie .sudžias tyrinėtojus, rąszydamas raportą in augsz,- mo, o ežia turiu po baileriu bul
. ir iszduotu nusprendimą pa- gales man kerszint ir isztėset ne pirm, negu suspėjau prisi- o til< apie tikra priežastį' dėl tesne valdžia, paraszes: “Dėka 'ves iszsikept ir gulti lapset.
no iszgelbetojas.

Sjįberijos
Valkijozai
v ..
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SAU LE

NORI PERLĖKTI ATLANTIKO MARES £U SAVO VYRU

DEL MUSU V£IKU.

(prie kranto, iszmete Joniukui.
Neapsakomai’ nudžiugęs, Joniu
kas, tuojau nunesze žiedą va
dovui.
Susiraukė karalius ir tarė:
— Žiedą radai, bet toli dar
gražu....
Turi dar jszpildyti
antra mano paliepima.

PELENU DIENA.

Eidamas pro szali kapeliu,
Regiu galvas numirėliu,
Duszioje nuliūdimas daros,
Isztekejo man aszaros.
Dusauju, ak duszios musu,
GERA SZIRDIS.
Ar-gi bus teip ir isz musu,
Kolei gyvenome szviete,
Gyveno pasaulyje bėdinas,
Ir
iszsiunte
valdovas
sodan
Visko užsimanėm turėti.
I nelaimingas žmogus, kurs ture
po vieninteli sunu. Viena kart deszimti savo tarnu, ir tarnai Dar neturim alaus ne vyno,
'tas žmogus tarė savo sunui: išzbarste deszimti maiszu ru Nieks in bankietus ne vadina,
Visi vienoj ejlioj gulim,
— .Mano Joniukai! sėdėda giu ir taip pasakė:
Priesz
saulei
tekant
ruNe
jokiu barniu neturim.
mas su manimi drauge toje ap
leistoje pirkelėje tik vargus gini reikia surinkti ir in mai- j Nesiveržem del gronyęziu,
i matysi. Tai-gi eik, sūneli in sžus supilti; žiūrėk, kad nepa Dirvų, pievų ir vynycziu,
jmargaji pasauli, gal ten rasi siliktu žolėje nevienas grūde .'■k,*po trumpa galva,
lis. Jei to neiszpildysi —- pra
dama man teip kalban
sau laime.
žūsi.
Dieve
teisingas,
Joniukas pasiėmė lazda ir nu
V ts žmogus nelaimingas,
lojo, kojų neszamas, akiu veda Susirūpino Joniukas, atsis«
do
ant
žemes,
ir
galvoja,
kaijl
B
gyvenom ant svieto,
mas.
Viena kart, beeidamas tven jis grūdelius surankios. Pr.*J BK’upinom ant nieko.
Poni Antanina Sundstedt, pati kapitono Hugo Sundstedt kinio krasztu, pamate tris dide slinko, jau puse nakties, ir jB ^^’akutavoti nenorėjom,
isz Szvėdiszkos kariumenes, pribuvo ana diena isz Europos les ir gražias žuvis, kurios bu vis nieko iszgalvoti negalėjo. Cnatosia neužsiturejom,
melsdama savo vyro idant jiai pavėlintu perlėkti per Atlan- vo taip inkliuxmsios nendrese, Galva nusviro berniukui, bai Kas mums isz to pasiliko,
tiko mares su dideliu lekiamaja maszina del kurios dirbusi kad nieku gyvu negalėjo isz- siai suspaudė jam szirdi, nes Tiktai kaulai mus iszbliszko.
Curtiso fabrike Buffalo. Kapitonas Sundstedt perleke isz trukti. Joniukas inbridės tarp saulei tekant lauke jo mirtis. Pilvas likos del kirmėlių,
Stoekhohno in Paryžių, tūkstanti myliu tolumo. Paveikslas' nendrių paleido žuvis. Žuvys Bet vos saulutei sodan inspin- Ir del draskaneziu ereliu,
Kūnas supuvo, sutirpo,
perstoto jin su savo draugu pulkauninku Kjelo Nyegaard isz linksmai suteszkejo, ir galvas dus, Jonuko nuliūdimas netike
pavirto
karszcziąusiu Ir in pelenus pavirto,
isz vandens iszkiszusios, susžu- tai
džiaugsmu: rugiai buvo surink Daug metu žemeje gulėjau,
ko:
— Nuoszirdžia i sakome tau ti ,maiszai pripildyti, ne vienas Ne paduszkos neturėjau,
ANGLISZKAS SALONAS PATALPINTAS APSAUGOJE.
iacziu, Jonuk, kad iszgelbejai grūdelis žolėje nepasiliko. - De Paduszka tiktai skiedreles,
.mus isz mirties žabangų; pasi kingosios skruzdeles ta darba Apsiraitusios kirmeleles .
stengsime kuo nors atsilyginti. atliko.... Skruzdelių karalius Ant grabo buvo vainikas,
Joniukas nuėjo toliau. Va atvyko su tukstancziais skruz Dabar barszka kuosas plikas,
landėlei praslinkus, jam pasi delių, ir jos kantriai grūdelius, Linksmybes visas mylėjau,
girdo smėlyje, po kojomis, lyg surankiojo ir pripildė anaiszus. Už vius geriaus szokinejau.
•hipnas balselis.
Sustojo ir Valdovas atsikėlęs tuojau Kada užmerksi ir tu akis,
klausosi, — o ežia pats skruz- iszejo sodan ir net sudrėbėjo Ir užkas tave iri žemes,
leliu karalių žmones bara isz piktumo, pamatęs Joniuką Visi kojom mindžios,
Kur pirma visi dabojos.
ir ta paliepima iszpildžius.
plusta.
Gerai
turim apie tai pagalvot,
—
Na,
na,
—
suriko
baisiai,
— Dievuli mano! Koki tie
Žmones beszirdžiai: visuomet — matau, kad tu burtininkas. Ir ant smerties padūmok,
savo sunkiomis kojomis man Bet ne daug tuo tepeszi: jei O kaip czionais pasiklosim,
man neatneszi auksinio obuolio Teip ant amžių iszriiiegosim.
skruzdeles mindo.
Kaip tik Joniukas tuos žo- nuo gyvybes medžio nuskinto,
—- Vincas Kiburis.
Ižius iszgirdo tuojau iszsirin- —- pražūsi! atmink mano žo
ko sau kita kelia, ir skruzdelių džius!
Nežinojo Joniukas, kur auga
karalius tarė:
— Tavo geros szirdies asz gyvybes medis. Sunkiai dū
kuo saudamas ,nuėjo tiesiai kua
niekuomet nenž
akis žiuri..
Joniukas inėtjo iii Jlfdtfi misz te, tWiomis giridifiis, per. Praeita, subalos ly^MBBI
ka. Augsztame medyje, gūž dideles upes ir augsztus kalnus Ivanauskas nuskriaudė savo
telėje, jis pamate du pauksz- Pagaliau privargęs sustojo po draugus ant keletą szimtu do
3zitiku, kuriuodu taip aimana senu ažuoliu ir taisės miego. leriu ir iszbego isz ShenandoTuo tarpu subruzgo kasžin kas rio in nežinomas vietas. Jisai
vo:
medžio
szakose, ir puikus auk yra apie 35 m. senumo, rauplė
— Medžiotojas mums tęva
ir motina nuszove.
Ka mes, sinis obuolys nukrito ant že to veido su ūsais, apie 5 pėdu 8
apleisti naszlaicziai, bedary mes. Tuo paežiu metu dvi coliu augszczio. Turėjo ant sa
simi1
Skraidžioti dar nemo paukszti nuskrido nuo medžio, ves du siutus ir trumpa mėlyna
kam, nebegalesim iszsimaitinti atsitūpė jam ant peeziu ir taip languota overkoti. Yra mena
— reikės, turbūt, badu stipti. pasakė:
ma kad gal iszdume kur apie
Pasigailėjo gerasai berniu — Mes tos paezios paukszty Chicaga. Duokite žinia o gau
Sztai vienas.isz daigelio angliszku bolonių, su kuriuom
kas pauksztycziu ir inhere tęs esame, katroms tu pasigai site $5 nagrados. Adresavoki
al'icieriai dasiž-iho apie priešzu pozicijos. Po dienos darbui jiems gužtelen žirniu, kiek tu lėjęs nedavei badu stipti. Už
te.
(to 16.)
pritirti! ina jin. su diržais priglaudėjo idant vejas jojo nenu- rėdamas. Apsidžiaugė pauksz- augome dabar.
Iszgirdome,
Juozas Balczius.
nesztn.
’ :teliai, ir įszkisze galvytes isz kad tau paliepta auksinio obuo
409 E. Lloyd St.
lio jieszkoti; per begalines jū
gūžtos ,taip sueziulbejo:
Shenandoah, Pa.
Acziu labai, gailestingajai res nuskridome pasaulio galan
Paiki istorija apie “Jcmasza ^orezaka”
262 puslapiu* Preke 35c. H IV. D. Boezko’.rski-fo. Mahanov <’ity. Pa.
>
žmogau! Gal ir mes savo silp kur gyvybes medis auga, ir at- Mano sesers sūnūs Jonas
nu viekeliu padėti tau kada neszem tau aukso obuoliuką. Klimas, apie metas adgalios gy
Nudžiugo Joniukas ir, sugry
nors galėsim.
veno New Britain, Conn, dar
žes miestan, padavė karaliui
nežinau kur buna. Tegul atsiIlgai keliavęs Joniukas inejo obuoli.
szaukia ant adreso.
(to 16.)
in dideli miestą, kur vieszpata- Susirūstino valdovas: kakta
Tamas Leskewicz.
vo labai piktas ir smarkus ka jam susiraukė, isz akiu baisus Box 28.
Seltzer City.
ralius. Joniukas, vos miesto pyktis žėrėjo. Tecziau kara
Pottsville, Pa.
vartus peržengusi, tuoj nutvė liui, kąsneli auksinio vaisiaus
rė miesto sargyba ir nuvedė suvalgius, suminksztejo pikto
Mano brolis Bladislovąs Stul
prie paties karaliaus. Baisiai ji szirdis; nurijus antrąjį kasne
iau gyveno Chica
gin
’j
supyko karalius, kad svetimas Ii gailesio aszaros isz akiu by go,l
nežinau kur; paSuvalgęs visa
žmogus iszdryso in jo miestą in rėti pradėjo.
einaj
idenio
para., Jeieiti. Tuojau paliepė savo tar obuoli, karalius apkabino Jo gu 1
pie ji, malonėkit
nams nuvesti drąsuoli ant ju niuką, prispaudė ji prie savo
gdreso.
pram
ros kranto; mete visu brangiau szirdies, brieziavo ir melde užBbjnskas,
siaji žiedą vandenin ir liepe su mirszti visas tas ka.nezias, ku
Į Export, Pa.
Box
rasti ta žiedą juros dugne ir rias nuo jo nukentėjos.
Nuo to laiko visai persimai
jam atiduoti.
— Jei tu neatrasi žiedo ir nė karalius: savo valdiniams Mano draugas Juozas Kibarrytoj ausztant man neatiduosi, radęs geriausias ir gailestin ta, paeina isz Kauno gub., Szau
tad liepsiu tave, kaip szuni, pa- giausias; rūpinosi ju gerove, liu pa v.. Pasviteno Wolos.,
skandyti juros gilumoje — ta del ju darbavos, ir niekas jo praszau atsiszaukt ant adreso.
kios nuoskaudos isz jo nebenuP. Jensauckas,
re karalius.
127 Siegel St.
Karaliui ir jo tarnams namo kentejo.
Philadelphia, Pa.
Jonuką
gausiai
apdovanojo.
šugryžus, berniukas nulindęs
pasiliko vienas ant juros kran Joniukas parsikvietė savo tėve
to ir galvoja, kas jam daryti? Ii ir gyveno drauge laiihingai, — Tu Srulau labai sziandien
linksmas!
Tuo tarpu vandeni pasirodė senatvėje ir meilėje.
— Nu asz sziandien apvaiksz
tris auksines žuvytes, kurias
BERNARDAS BARUCH KURIS UŽDIRBO §476,168 ISZ Jonukas buvo isz mirties iszgel
czioju
jubileju 25 to sykio, ba
SKAITYKITE “SAULE”
PRIEŽASTIES ATLAIKYTU SLAPTYBIŲ ISZ’BAL
mane sziandien paleido isz kale
beje. Dantyse jos turėjo kara
SKAITYKITE “SAULE”
TO NAMO WASHINGTONE.
jimo.
liaus žiedą, ir priplaukusios
SKAITYKITE “SAULE”

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.

liksiantis Nakta
fl irMena W

Puikei apdaryta audeklineis
iszmargyntais vyrszais,

Dydumas Knygos, 6? x 9i coliu,
Apie 150, Paveikslu - 704 Puslapiu.
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite
ilgai bet t rojaus 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

S

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..............
(Jlyczia......................

...................

Miestas

W. D. BOCZKOWSKI-CO., “*h“1 ELXr.
ISTORINES KNYGOS
No.l_ Padžiaus NuskureliS; Tngrabanas 324 pus. 6x9 col. dyd.
No. 2 — Kunigo Paslaptį“; ;In Merika; Pakaruoklis. 220 puslapiu
No 3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites. 214 pus. 6x9 col.d.
Nb.4_ Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka. 108 pus.

Preke 50c
Preke 35c
Preke 25c
Preke 25c

Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.
W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mak and A Si., Mahanoy City, Pa.

SAULE

• *>ApW«»a
menesiu ženklus, tankiai
randamus kalendoriuose
Kimi neteko matyti kalendo
riaus paduotais ant kiekvie
no menesio tam tikrais ženk
lais, tankiausia dar nuopiesztais (maliavotais)? Truputi se
ninus szitu ženklu neapleisdavo beveik ne vienas kalendo
rius, nors tie, del kuriu tuos
kalendorius iszleisdavo, tik ke
lintas tesuprasdavo, ka tie visi
ženklai reiszkia. Bei nereikia
tuomi stebėtis, nes ir patys iszleistojai kalendorių tankiai
apie juos nieko heiszmanydavo: užtikę tuos menesiu ženk
lus kokiam senesniam kalendo
riuje, jie bruko juos ir in savaji.
Tai pi n am i eji e k alend ori no
se ženklai del visu 12 menesiu,
pradedant nuo sausio, paeilium
yra szie: vanduo, žuvys, avi
nas, tekys (jautis), dvynucziai,
vėžys: liūtas (levas), merga,
svertuvai (vogos), kurklys (tur
klys), szaulys ir kalnu ožys.
Ka-gi isztikro jie visi reiszkia?
Taipi tiktai klausykite.
Truputi akyliau? pažiurėjus
in žibanczias naktyj ant dan
gaus žvaigždes, lengva užtėmy
ti daigtas jeib kokias figūras
(pavidalus), daigtais krūveles,
susidedanczias isz keliu tukstancziu aiszkiausiai žibancziu
žvaigžducziu. Tokias krūveles
mes czionai vadysime žvagždy
nais, žvaigždynu dabar jau yra
suskaityta 100 suvirszum (kitus,
kaip antai sietyną, gryžuolio
ratus, szienpjuvius, mes beveik
kiekvienas pažinstame. Gilioje,
kur tai dar pirm Vieszpaties
Kristaus pagal padėjimą ant
dangaus žvaigždynu, nakti
žmones pažinojo, kur rytai, o
kur vakarai galėjo dagi suskai
tyti valandas, kaip mes dabar
ant laikrodžiu (ziegoriu). Ge
riausiai pažinojo žvaigždynus
Egipto gyventojai.
Egipto žvaigždininkai užtė
myje, kad tarp žvaigždynu yra
12 tokiu kurie kiekvienas pasi
rodo j u szalyje ant dangaus
tik per viena menesi in vienus
metus. Kadangi tie 12 žvaigž
dynu kiekvienas būdavo mato
mas vis per viena (ir ta pati)
menesi, todėl Egiptiecziai ir
praminė juos vardais svarbes
niu atsitikimu savo szalies, podraugei dar paskirdami juos
už ženklus menesiams.
Tai-gi, Liepos menesyje
Egipte, placziai patvinus upei
Nilui, laukus apnesza dumblu,
kuris yra labai geras meszlas
dirvai, todėl ir žvaigždynas,
szviecziantis per visa szita me
nesi, tilpo pramintas Egiptieežiu, per dėkingumą vande
nims, vanduoniu.
Paskui jau ir pats Liepos
men. nuo savo žvaigždyno ap
turėjo už ženklą vanduoni.
RUGPJŪTYJE, nusekus van
deniui upese, del Egiptiecziu
buvo geriausias laikas žvejoti,
todėl ir tas žvaigždynas, kuris
buvo matomas jiems per visa
szita menesi, tapo ju pavadin
tas žuvimis. Sztai nuo to ir pa
liko ju ženklas del Rupjuczio
ntfenesio.
RUGSĖJYJE, Egipte, pradžiū
vus po tvanui žemei, pasirodo
jau aut lauko žole, ant kurios
galima iszginti avis, todėl ir
žibantis per szita menesi žvaigž
d ynas gavo varda avino. To
kiu budu avinas stojosi ženklu
Rugsėjo.
Spaliu menesyje Egipte jau
•buvo puiki geneva, jau turėjo
kur paėsti iszginti galvijai, per
tai ir pasirodantis tenai sziame
mėnesyj žvaiždynas tapo pra
mintas tekiu, kuri szis menesis
gavo per savo ženklą.

3

Lietuvi busiantis pilieti

Geras biznis.
KING PETER
0F

SERBIA
s*.- y »

Sekantis apgarsinimas vie
nam lietuvisžkam Jaikrasztije:
Ant pardavimo — Geras biz
nis graboriaus. Miestas yra la
bai nesveikam padėjime, ku
riame daug žmonių mirszta
tankia. Mieste randasi tik vie
nas gydyntojas. Smertis nog
vienos karsztliges apmoka vi
sus kasztus graboriaus, o resztas tai tikras pelnas. Kito gra
boriaus nesiranda visam mie

Žinoma jog ant tokios vietos
daug atsirado kandidatu.—
F.B.

Teip yra.
— Nu-gi tu Jonai ne nemis
lini užmokėti: ka inemei už
grosere.
— Ar žinai ka mister sztornike: ateisi tu po nedelei, tai
asz tau pasakysiu, kadai tau
skole atiduosiu.

Serbu karalius Petras kuris apleido
savo tevynia nusiduodamas in
Skutara.

KRYŽIOKAI
ISTOBI3ZKAS APP_ASZtMAS

I’£R n.SINKEVICZm

PQJKI TOMAI, 2 KNYGOSE

Dovana nuo

perskaityk.

Seniai isz visur girdžiusi pri
kalbinėjimai in musu brolius,
kad rūpintųsi pasilikti Ame
rikos piliecziais teip veikiai
1916 metams.
kaip tik in szita kraszta atkeTokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo kas
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių,
liauna. Pilietis turi didesnes tie
jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
sas, turi amerikonu akyse geros
mai: apysakos, eilės, straipsniai iš historijos, hygienos, drau
gijinio gyvenimo ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau
ni varda ir balsavimais prisi
sių rašytojų amerikiečių.
deda prie budavojimo szios sza
“S.L.A. KALENDORIUS”, gražiais spalvuotais virlies žmonių geroves.
šiallais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros,
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi
Bet musu žmones iksziolei
suose lietuviškuose kningynuose.
Todėl reikalaukite
labai mažai szitomis prakilnio
jo. Jei negautumėt pas savo kningų agentus, tai reika
mis tiesomis rūpinosi.
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen
Del palengvinimo musu
tams rabatas.
Kreipkitės:
vientaueziams pasilikti pilieA. B. Strimaitis
ežiai.? Brooklyn e jau kiek me
307 W. 3O-th St. - - New York, N. Y?
tu atgal susitvėrė Lietuviu
Amerikos Piliecziu Klubas,
kuris jau daugybe savo sąnariu
padare piliecziais. Kad supa
žindinti musu visuomene su
Amerikos konstitucija, insta...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...
J
tymais
ir pilietyste, tas patsai
P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA ■
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. ( Klubas iszleido dailia ir storo
ka kningute po užraszu:“Kaip
Tai yra vienatine Binka kuri senei žinoma Lietuviams. I
Bunka talpinami savam budinke kurio verte isznesa apie < pasilikti Amerikos Piliecziu”.
$150,000 ir vartoja raeme laike apie milijoną dolieriu
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- < Ta kningute yra per puse lietaupintus Pinigus moka 4 procentą. Šiunczia Pinigus < tuviszkoje ir angliszkoje kal
in visas dalia svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko
Notarijialną kancelaaija del padirbimo doviernaseziu < bose ir talpina .sjąuos straips
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- <
nius: 1. Sutrauka Natūraliza
žinia skyrius randasi po .vado via te gerai žinomu
Karotinus Varasziaus vaidiszko Notarijuszo.
I
cijos Tiesu Suvienytose Valsti
jose. 2. Kaip pasilikti Ameri
kos piliecziu — klausymai ir
atsakymai. 3. Apskelbimas Neprįgulmybes. 4. Konfederaci
jos straipsniai. 5 Suvienytu
Valstijų Konstitucija. 6. Prie
dai prie Suv. Valst. Konstitu
6x9 coliu dydumo. Preke 35c cijos ir kiti. Vertimas kilių
tęs lengvas, gražiai skGaunarnoy pas
daili spauda,. netoli 1“
lapių. Kįekvienaiii r<
W.D. Boczkowski Co. Mahanoy City, Pa ‘ pilietystes ran1ma syki to'
kalboje j

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS

ALL NATIONS DEPOSIT BANK

Tokiu tai budu pas mus me
Tomas I ir II. Yra tai
Lapkrityje Egipto szalyj bursz
Enikus apraszymas iaz laikesi oszkos su ožiais, nuo ko ir nesiai gavo sziuos ženklus
u kariones lietuviu su
kilo vardas atsakanezio žvaigž sausis — vanduoni, ženklą sep
kryžiokai laikuose D. L.K.
Vytauto ir karaliaus Jagailo.
dyno ir ženklas szio menesio— tinto men (liepos) pac Egiptid
495 Puslapiu.
ežius; vasaris — žuvis; ko®
ožiukai.
Pradedant nuo gruodžio — avina; balandis — teki®
Tomas III. IV. ir V.
Yra tai tolesnis trūkis pirmo
men. saule Egipte vis labinus o-užis — dvynuezius ®.
tro kryžokiu tomu kur
leidžiasi iii pietus, lyg eidama ožiuku nes pas mus szij®
^^bįiliai sprasz-yta kare
kr> žiokais po
atgal, kaip vėžys, dėlto tai ir jtąsi rodantis žvaigždę®
valdu) kur
žvaigždynas, szviecziantis ant pramintas dvvnu<‘zi®
SgifB bu lenku
j® biimu-.'“
dangaus per szita menesi, tapo men — veži: liepos®
■laikino j u
pramintas vėžiu, kuris vien liūtą (nes per szi rn®
B: t<z k.ivoe
kart stojosi ženklu gruodžio didžiausi k.'ir-d:';::;:;)®
— merga: rugsėjis ®
menesio.
Capitol Stock $’25,000 -— Surplus ir Profits $390,000
Sausyje Egipte esti didžiausi vus (pas mus -zi nfl
Suv. Vai. Pandas turi musu banke sudėtu pinigu.
karszcziai, todėl ir liūto vardu puola rudeninis die®
UNION
1APRASZIM0)
OKAME Antra Procentą ant sudėtu
gyvenanczn? • karsztose . szalyse ežia siisilyginimas);®
Pinigu. Procentą pridedam prie
iii airi trumpe taiko! •
jusii pinigų 1 diena Sausio ir Liepos
NATIONAL
žvėries, buvo pramintas to me kurkti: lapkritys —s®
menesuose, nepaisant ar atneszat
parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
nesio žvaigždynas; tas pats liti japyruodis — kalnu o®
Nusiuntimo kasztus
i BANK / turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant
mes apmokame.
ar mažas ar didelis.
tas tapo priimtas Egipte už
L MAHANOY J
ženklą szito menesio.
M. -CITYH. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid.
W.D.B0CZK0WSKI-C0.
W. KOHLER, Kasierius
Vasaryje pas Egiptiecziu?
MAHANOY CIT Y, PA.
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.
prasideda rugpjūtis, kada nega
Įima apsieiti darbe be mergų,
pertai ir. žvaigždynas, matomas
pas juos per szita menesi, gavo
varda, o pats menesis ženklą
— mergos.
Kovo menesyje Egipte nak
' W
r-■
tis susilygina su diena, taigi
lyg ji atsveria diena; nuo to ir
kilo vardas žvaigždyno ir žen
klas szio menesio — svertuvai.
Balandžio men. tarp Egiptie
cziu platinasi baisios ligos, dėl
'
SKAITYKITE IR PLATINKITE
X
to ir szis menuo apturėjo žen
klą žvaigždyno, vardu — kur
klys (nes kurklys (skorpionas)
skaudžiai kandas).
“KATALIKĄ”
Gegužyje Egipte esti labai
IS paduoda vėliausias žinias apie karą ir visokius atsitikimus pasaulydideli vejai, pucziantiejie be
% ^e’ Visuomet pilnas indomių straipsnių.
veik greitumu lekianezios vilyĮtpyj Dienraštis ‘‘KATALIKAS” eina tautiškai—krikščioniškoje dvasioje.
ežios, todėl ir szviecziantis per
Dienraščiui “KATALIKUI” rupi lietuvių reikalai, darbininkų,'moterių,
szita menesi žvaigždynas tapo
jaunimo gyvenimas, lietuviu pramone ir kultūrinis kilimas aplamai.
pramintas szaulii; o pats menuo
Amerikos Lietuvių D&nraštį “KATALIKĄ” leidžia
kaipo ženklą apturėjo szaudytoja, kuris leidžia isz kilpinio
TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
(lanko) vilyczia (striela).
JONAS M. TANANEVIČIUS Bendrovės Prezidentas
Ant galo, sėjos menesyje dd
S. P. TANANEVIČIUS, Bendrovės Vedėjas
Egipto saule stovi ant dangaus
DIENRAŠČIO KAINA:
augszcziausia, dėlto tai ir szio
$5.00.
y
Metams ..............
menesio žvaigždynas tapo pra
3.00.
y"
Pusei metų ....
mintas kalnu ožiu, t. y. vardu
1.75.
,
Trims mėnesiams
žvėries, gyvenanezio ant augsz
1.25.
Dviem mėnesiam
czausiu Egipto kalnu. Tokiu
7.00.
Europoje metams
budu ir ženklu sėjos menesio
Praneškite savo adresų, o gausite pasižiūrėjimui vienų numerį veltui
pas Egiptieczius tapo kalnu
°ŽyS’,
Tai taip kilo menesiu žen
klai pas Egiptieczius. Kitos
REIKALAUKITE KATALOGO.
tautos tiesiog paėmė nuo Egip
tiecziu vartojamus pas juos me
Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:
nešiu ženklus,
perkeldamos
tiktai juos ant kitu menesiu.—
Musu kraszte kiekvienas isz 12
žvaigždynu pasirodo ant dan
gaus 6 menesiais vėliau, nei
Egipte, todėl ir visi angszcziau s
paminėti ženklai pas mus tapo
perstumti ant 6 menesiu toliau

Jopasza KorczaKa

M

LIETUVIU DIENRAŠTIS

y Visuomenes, literatūros ir politikos iliustruotas laikraštis.

Amerikos Lietuvių Dienraštį

Taippat užlaikoma Didžiausia Kningij ir Muzikos Krautuvė
TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

3 menesius iszejo ke

tijas.
Dabar Lietuviu AmerikiTS
Piliecziu Klubas rengiasi isza
leisti kita kokia lygiai lietu v
apszvietimui reikalinga knin
ga, todėl nori atleisti vieta ir
pabaigti leisti svietai! likusi
nedideli skaitliu viražui apraszytos kningutes už labai nu
mažinta preke. Tobel prane
šta placziai visuomenei, kad už
puse prekes kninga. “Kaip
pasilikti Amerikos Piliecziu”,
kas ims ant sykio nemažiau
kaip 25 kningas. Vadinas, vie
ton mokėti po 25c. arba 25
kvoterius už kningas, dabar
gaus už puse prekes.
Tai yra didele, proga drau
gystėms, klubams ir pavie
niams žmonėms, kurie nori .--zita kningute pigiai gauti, ja
tarp žmonių paskleisti ir pa
tarnauti musu vientaueziams
pastojime piliecziais'
Pasiskubinkite, iszraszy t i,
nes mažas skaitlius egzamplioriu beliko, Piningus ir orde
rius adresuokite:
(l0T°l)
Lithuanian American
Citizens Club,
803 Driggs Ave. A.
Brooklyn, N. Y

»
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— Tai tiktai kalte Neukir— Mirsztu noringai - taregyvastis mano ne turėjo jokios cho—szauke Amanda su verks
vertes ne palieku nieko galas mu ir meldže kuningaiksztie
gyvenimo gali ateit kada nori. nes apie užtarymą už biedna
Rūpinkis ponas apie tai, idant iszsiuntini.
Kuningaiksztis klauso pra— Ferra— nedasižinotu apie
mano smerti — galėtu tas jai— szymo savo paezios be jokios
suteikti kartybe. Del manes rūstybes ir ant galo kalba spaviskas— buvo pervelu— pavė kainei.
— Tau vale iszparandinet
lintu!
Per lupas aužuolo spindulei tavo moteriszku dvaru, Sybilisaules prasimuszineje ir apsz- je mano aficierius isztikro gal
viecze numirusi ir mirsztanti. paliksi del manes. Nusiunsk
Achilus nuolatos žiuri in poną Amanda drauge su broliu
szviesa saules, o juom ilgiau jaigu be jio gyvent ne guli
— Kuningaiksztiene užsižiuri, tuom didesnes darosi jio
akys augezeziau blakstienai ky rūstino tuom labai ir atsake
la—veidas jio iszrodo teip, jog savo isztikemai tarnaitei nog
rodos buk prisiklausineje te sziol visokio užtarimo kokio
rn ingai. Augsziau jio ant med tai ne buk už broli josios, ku
žiu cziulba visokį pauksztelei- ris dabar isz tolo nuo sostapiles
— lengvas vejalis vedina jam turės gana laiko ant pažinimo
Jonas kasosi san pakauszi maustydamas ka ežia pirkti sa
jio balta veidą. Meilus nusi- tos nemielos teisybes, jog per
vo milemai ant kalėdų. Mes patartam ir palengvinam Jonui
szypsojimas rodosi ant jio lu augsztai laike visados dinsta
iszrinkti dovana o toji yra, idant užraszytu savo milemai
pu ir praszvietineje jio veidą dinsta savo sesers.
laikraszti “Saule” ant meto, nes tai naudingiausia ir pigiausia
Viskas kitas ant dvaro D.,
— niekas nedrysta prakalbėti
dovana kokia gali padaryt. Kur Jono milema?
ne vieno žodžio. Paukszczei pasiliko po senovei ne permai
Gulbes kurios iszbailintos tik vieni cziulba ir pertrauki- nytu.
Dalykas tarp poros kuninpirmutineis szuveis, pabėgo su neje tykumą, gulbes plauke pa
gaiksztiszkos
jau pasigerint ne
'gryžta velei ant' ežero ir ve kele galvas ant tykaus vande
Augytine kuningaikszczio lei plauke akyvos prie kraszto nio darydamos aplink save ra gali But tas gali, jog kunin- '
Parasze H. Schobert, Verte B.
— Viens - du-tris! - Velei us vilniu, o ant žalios pievos gaiksztiene kada nors atsimaikyla debesėlis durnu in virszu. spinduliuose saules baigė savo uis, kada pinkles ir pakursti-.s
XXII.
Balsas szuviu vėl privercze gyvenimą kuningaiksztis Ach] nimas Nobbeju neiszverinęfįS
Ant vidurio plataus parko pasikelti gulbes nuo ežero.
lūs Arbanovas—su nusiszypso- ant jos intekmes szkadlyvosJj
randasi ne per toli nuo miesto,
Achilus ir Leroy’ns abudu jimu ant lupu ir ramumu szir kuningaiksztis Dagobertas gy$
labai graži žale pieva, kuri griuvo ant žemes - kraujas jin dije.
vena su senu ekscelencije NeuM
t aukosi iszilgai szale tykaus tersze žale veja pievos. Buk
Visas miestas sostapiles D. kirčiui didesnėm, negu ka<M;,
'•zero, kurio szviesei mėlynam raudoni perlai teka siaurais la- buvo didelemtkrutejime ir susi nors, sutikime.
,
vandenije judinanczem lengvu peleis žoles žemiu. Musztyne judinime. Norint gana stengėsi
V ra lai vienatinių, kuri;
paplitimu vėjo, atsimuszineje pabaigta. Pakelta juos ir pa- idant užlaikyt slaptybėje nelai \isu audru, kokios paski^W
auksinei spindulei saules. Po- guldiuta szale vienas kito pa- minga galiu ėjimą, kuris užsi niuose laikuose-- perejo
' . .: ra baltu gulbių plaukinėje isz- vesije didelio aužuolo. Anato baigė smerte dvieju žmonių, miestą sostapiles D., iszejc-^Objį
kebningąi iszriete savo ilgus lūs vaitoję garse! kulka perėjo toj vienok žino toji su žaibo kliudintu, be vienos
t?
■k.'s kaklus. Isz vienos sza- per plauczius-ir kvėpavimas smarkumu pasklydo po visa ant \ i-ido daiigiaijaį8a
oas apsiaubtas gluosneis tiktai priskubineje jio gala gy miestą.
|il:tu! o ąul,
■L^akps nusikorė kone veninio. Gydintojas apžiurėjo
ri
lai
Vienatine, kuri ne žinojo, o
J®
; B
B'
■fc.-nieki ir judindamos jin.
."Jkuria palaikyta už pirmutine lu ir k\^ '■
vM
kuriu žaliuo
Ne yra jokios jau vilties! priežaste to visko, buvo Ferra.
I’raii]
»=====
Utelei, rodos -—tare in Nobbeju.
Nes Eustachi j uszas ir poni ■ i.-.i-> ■
a’.-Vty
K paveikslu
r>
ui.-duui karei su Serbija, tukstanezei Bulgaru ,persikelinejo per upe Danuba idant
^tavTąicdįO^j^toįrt^
11 ■ ><-t \ o i-iirulY ma
lt nuo užpuolimu Serbu. Paveikslas geriau iszaiszkina susigrūdimą.žmonių prie per
■musžtneje vandenije
Miršztantis išgirdo tuos žo te mierije užslepimo nuo josios
t juosius gabeno ant kitos puses.
t
?
Laikas da anka- džius ir sudrėbėjo—isz baimes smntnos tesybes. Dyvinosi ji ji davadu piw
■r Saule szviesdama per vadžioje akimis luidnei žiuri isztikro labai, jog Achilus ne- dabar pi!iflį. .
Wsistcbcjini,-;. baisi- pi r- jame drūta atida be jokios abe
. —O, o, o !z— szauke Ferra
|R<ąs medžiu,yla ueapdžiovi- in Veidus visu czion esancziu, vat neatsisveikinęs su jiaja
— IviismHniSrtiyW o> -'.gi
snMidėTiu'ska^h^^
sžirdies.
Bku jos gyvenime. Kada jones, ba apie' jiotgėi’uVe^yra
'no rytines rasos, kuri da bliz- smertis pripildo jio szirdi pa iszvažiavo namo, nes ant galo to?—tare Marije su iszjmW
Achilus
ne
numirė,
nes likos
■ kiną su Ferra žiba jos pertikrinta. Buvo visados silp
užrausztu!
Leory
’
us
jin
užmukg‘jo priesz saule buk brilijan- siutiszka baime.
suramino save tuom, jog buvo mu. — Žmones reike papiW
I* akutėse aszaros szirdin- na neapginkluota riiotere, ku
sze,
ne
teisybe-gi
Leonai
?
i .ii ant lapu medžiu ir žoles;
Įnorint neprisipažinstu ri noringai duodsai vesti save
Nes ir gyvenimas Achilaus jis visados biski navatnas apsi kokiu ne buk spasabu. Tiki]
— Teip, puolė mpsztineje su
B už nieką sviete. Neken- drūtam virui; pati ne turėjo
. r linksma ezionais dabar del baigėsi, jis teipo-gi turi mirti. ejime, o meile Leono ne pave- drąsos ir puikios dorybes
•i
om
.
ob
sžirdies žmogaus, ba visa gro
■stapiles ir pastanavino niekados drūto budo, ne geide
Jaucze tai isztikro gal pats, ha velino jai apie tai ilgai mislint. Svieto jau nesiranda.
— Baisus,’ nelabas žmogus!
žybe gamtos ežia matyt akimis
Prieszingai
vilczei ir
niekados patvaldistos ir vieszLot.in kelione.
Rodėsi dabar net Leonui,
o
w lauki]
nenori priiminėt jokios gydin
— Jis teipo-gi ne gyvena!
ir jausti savo jautimais galejei.
mams
gyventoju
miesto^
vii
1
patavimo.
[Važiuok
su
mumis
Majog
Ferra
jau
tikrai
priguli
tojiszkos pagėlbos —jio labas
Ferra pradėjo drėbėt ir atrė
Ne toli nuo ežero ant pievos
— Ka velei prasikaltai? pak mė galva in peti Leono.
praszo Ferra josios, nes
szvelnus veidas yra visiszkai prie jio.—tas, kuris laikais ver czevone Leono RommingenJ
stovi inkiszti in Jžerne du kar
Bogdanova prieszinasi lausė Leonas jauslei prisilenk
— Apsimalszink brangiau
ramus ir nesujudinamai mal- žesi in tarpa jin ir kas ji ne su Ferra atsibuvo tykiai. Tik
dai. Dreba ir siubuoje nuo pa
tai
kelios
ypatos
aplaike
užpraf
damas prie jos,
si!— ramino jaje prispausda
karta in vesdinejo in nusidyvini
szus, kaip ir visados.
pūtimo vėjo po savo sunkeny
szyma ant svodbos, tarp kuriu’ . HA'įsi mislis! Imti trccziu — Esmių labai laiminga!— ir mas prie savo krutinės.
Nobbejus prisilenkė prie ma, buvo dabar jau sunaikin
be o ne toli jin prie kožno sto
— Del manes —kalba Fer
radosi ir Eustachijuszas Deutas yra iszaiszkintas.
jh
Tol’°.i(‘- — kalba cner- aszaros pražibo josios stebuk ra apsiliedama aszarom. —Del
vi puikei pasirėdęs vyras. Se Anatolians.
Žinojo, jog nuo szio laiko renas, kuriam tai isz malones
ir nuduoda, jog tas jos lingose akyse, kurias pakele manes abudu numirė! Biednas
— Kuningaiksztis Arbano
kundantai pabaigė prisirengi
Jio
Augsztybes
kuningaiksz
bus prilauki ir paklusnu del
didelis persitikrinimas. — Už ant jio.— O tai vis turiu būti Achilus jio užmanymas ne pa
mą ir davė pirmutini ženklą. vas teipo-gi mirszta—tarė jam
del jio, jis pats stosis iszmanes ežio Dagoberto likos dovanota melu teip............ gal už metu. už ta viską dėkinga, Achilui. dare jin laimingu — jis turėjo
Achilus susilaikė ant valande- ant suraminimo.
Kur ir kuom butau be i jio! jin savo gyvaste permoket.
niu del jos mažu klaidu ir silp puse bausmes.
Anatolius stojesi kas kart ne
1 es da po tam nuleido ranka su
Priesz atsibuvima ceremoni
Parasziau — gi del to sziandien Biednas Ach dus!
numo. Dabar kožnas isz ju darevolveriu ir prisiartino prie spakainesniu—visas jio szaltas
Pb
metu,
tai
yra
kita
pava
jos
susiriszimo
mazgu
moterispas jin gromata ir -paprasčiau
— Verk!— sznabžda Leo
tyre galybes meiles ir abudu
kraujas apleidže jin staigai—
vicė-grafo.
daejo lig tam persitrikrinimui, tęs Leono su Ferra, pribuvo sari stovi tris ypatos ant gon- pas mus in sveczius. Gromata nas, glostindamas jos auksi
— Anatolian Leroy’au — smertis ir amžinista artinasi
jog niekas sviete jin perskirt kuningaiksztis Dagobertas in ku palociaus Erdenfluch. Sza guli ant mano biurko. nori jaje nius plaukus — verk, užsipelnijo jis ant to.
szauke o norint kalba tykiai, greitai! Sunkei stengėsi atsinarna ponios Bogdanovos su le grotu gonku siubuoje vir- perskaityt?
■. .. <.
nebus sztant.
Marije Bogdanova skubei
balsas jio skamba skambanezei gryszt teip idant galėtu matyt
Leonas nieko neatsake, žiū
Eustachi j uszas
Deurenas puikum bukietu kvietku ir pa szunes žaliu medžiu, stovi prie
prisiartino
prie jin, vilkdama
Achilu
—
nori
su
juom
neatbū

aiszkei buk varpas.
mažo stalelio užstatyto arbata rėdamas temingai in siubuojenprasze atvalnijimo saves nuo davė sužieduotinei Leono.
ne
paisauezei
savo brauges il
— Tiktai vienas isz musu tinai padaryt sutikima, ba sau
— Vėlinu jums abiem ka ir visokiais prismokais, Leonas ežius sode medžius.
dinsto adjutanto ir su ramumu
gas
szlebes.
Temino
jam nuo
gali apleisti ta vieta. Tegul žine ne duoda jam pakajaus ir
Ferra padėjo jamf ranka ant keliu miliutu, jog jauna pora,
priėmė kalėjimą drutvieteje no didžiausios laimes! — tarė ir Ferra. sėdi užimta valgiu
kožnas isz musu muszasi už sa kankina jin kaišei kas kart la
kalba apie ka tokio nepapraskaipo bausme už tarnysta se szirdingai ir pabueziavo ranka Marije Bogdanova. Randasi peties ir kalbėjo toli aus:
vo gyvas'e — be gailėsies—be biau, o pa jėgos kas kart maži- kundanto.
jau
jije
ezionais
no
keliu
hede
Ferros. — Rasite jaja, o asz
— Jaigu Achilus m-atvažiuos tino.
puikamisles. Arba tu — arba naši.
Leonas žiuri ant jos.
Atsisveikindamas su Leonu, ne pavydėsiu jums josios, prie liu ir kaip jai czion ant kaimo tai norint dasižinos, jog esmių
— Achilau! -- sudejavo su užtvirtino jin, jog nieko nesi szingai džiaugsiesiu szczyrei Erdenfluch patinka, jog kas jam dėkinga. Mistinu, kad tas
-— Biednas Achilus!—szau
Leroy’ns staigai pasijudino, visom savo pajėgom, kuriu jau gaili ir nesigraudina ir jog isz to.
dien kalba sau pamokslus, no jam suteiks džiaugsmą. Nė tei ke'Ferra da karta, po tam pa
sybe Leonai
regėjus savo giminaite, daduo
rodos buk norėjo szauti in spa suvis mažai turėjo—smertis tai nor ir galėtu, ne permainytu
Szviesus jio ilgi ūsai sudrė rėdama pati persitikrini, jog
Grafas Rommingėnas pajudi dą su aszarom:
kainei ir ramei stovinti Achi priverstinojo prie sutikimo-ej • nieko isz to, kas stojosi—buvo
turi isz ezionais iszvažiuot.
no prieszingai' įu- • gal va i r po
lu, nes neiszpilde savo žudin- kiva sutikime in amžinysta— linksmas ir džiaugėsi isz inga bėjo pajudinti lengvu atsidūsė
— Bus tai del manes amži
Nes
Leonas
ir
Ferra
ne
nori
jimu.
valandai
tarė:
tojiszko užmanymo — ir velei
nai
didžiause kartybe ir iszine
Įėjimo melagystes, nor už tei
apie tai ne klausyt. Dori žmo — Ne mylema mano nesinusk tinejimu saužihes.
O
vienok
garbinta
kuninstovi abudu vienas priesz kita, paduok man ranka.
Paskutinius žodžius reke ko sybe užmokėjo Achilus savo gaiksztiene Arbanova padare nes!
kaip reike.
tos gromatos, Ackilus jos nie
gyvaste.
Poni Marije būcziudjė* jaje
kados ne gaus!
— Viens-du - trys - abudu ne, laike kada kraujas teka be
Brangiauses!
—
kalbėjo
laimingu
savo
iszrinkimu
pa

szirdingai.
Poni Marije trina sau ran
perstojimo isz žaidulio ir vei
— Del ko? Jaigu kelionėje,
szuvei puolė vienlaikei!
kas ir drebėdama tvirtina, jog prastina tiktai, prasta valdoną jauna raotere glausdamasi prie
— Kvailysta! —szauke! ėndas
mirtinai
bala.
Sunkei
pa

Sekundantam rodėsi kad a
gyvenimas pradeda būti bai kaimiszka. Isztikro Ferra, da savo vyro — norėjau tau ka jai atsiims jaj-ę vėliau kožname ergieznai su paprastinu ■ sau
sum.
budu priesziniukai sudrėbėjo, kele savo ranka.
karte perskaityb jaje turi. Pri szaltumu, — Ne esame atsabar esmių tiktai kaimuoezium! nors pasakyti
Achilus
žiuri
dn
jin
didelėm
Palociuje kuningaikszczio — kalba Leonas žiūrėdamas
nesant užklausymu jin aplaike
Po tam apsižvelgė ar Marije valo žinot, jog--mes apie jin kanezeis už tat kas mums yra
paskirtu. Vieni dingsta kiti ky
a f sakymu, nuo abieju prieszin- placzei atidarytam akimis—po Dagoberto guli pana Amanda, su nusiszipsojimu ant savo juo neprisiklausineje in jin ,pasi- mislinava ir mylime jin.
tam
atsigryžta
in
kita
szali
gavus liga isz piktumo. Ne ga do frako.
gus pakratiraus su galvom. Ka
kai bji ma.
— Achilus nusidavė in ta la augsztin, tokis jau paskyri
užpakaliu
in
ji,
nenorėdamas
na jog jos mylemas brolis apsu
da teip stovi abudu da priesz
— Nes ne pamirszk daduot
Leonas riusiszypsojo. Žinojo sklypą isz kurio niekas no su-, mas nuo Dievo. Mes neprivalo
me iszdildint isz savo sžirdies
vienas kita da karta užsidegė iszklausyt propozicijos Anato dintas ant bausmės— ba tai da to, jog tuom kaimuoeziu yra papratimus savo mylemos pa- griszta.
- ■
atmintos geros del jio ba to
galima atmainyt, nes apart to, mano mylemas Leonas— atsa czios. Ne dare nieko be jio ži
pasiutiszka neapykanta szirdi- lians!
vertas yra ir tokia bus d ekiuDrebulys traukulinis perbė ant aiszkaus prisakymo Jio ke Ferra su savo paprastinu nios ir rūpinosi visame elgtis asz n i ek o a pi e tain ėž i n au! — giste jam už jio dora szirdi.
je Anatolians ir paniekinimas
zirdije A chili aus su visa gale. ga per visa kuna Anatolians, Augsztybes, perkeltu likos in szposingu nusiszypsojimu.
pagal jio norus.
paszaukc Ferra sudrėbėjus.
— 0 teip!— kalba Ferra,
'mroy’us suspaudžia drucziai da valandėlė - jau ir negyvas. pulką peksztininku in giluma
Marij e Bogdanova yra suvis
— Vėlino to pats sau idant paduodama savo vyrui ranka.
Ferra jautėsi labai laiminga
savo dantis, Achilus pajaucze
Achilus akimis szauke savo provincijos ir ne yra jokios vii spakaina ir labai injauslinta, įr užganadinta tuom, kad turi apie jio smerti nežinotum. Nu
nubbnda prie visu žmonių ir jauna susijudinusi sekundan- ties idant isz to ižgujimo kada rūpinasi labai isz netekimo toki, kuriam gali visados savo mirė, tada kada, buvo sostapiprie viso szio svieto.
danta.
sugryžtu.
Ferros, vienatinybe iszverineje nuomone iszreikszti ir padėt leje D.
.....

BULGARAI BĖGA PER UPE DANUBA PRASIDEDANT
KAREI SU SERBIJA.
'

Fernanda

1A-*- ’

KB

A

CJ

- - c- .

i

kaip krisztobūda las vandens. Czia susėdo pasil
Hpmra i s. Inas apsipažinęs geriau su bu sėti, užkando kiek džiovintos
■i e Oliti du indijonu, mažiau isz to ste tauro mėsos ir, pasistiprinę, ju
; jeigu bėjosi ir tik isz papratimo pri dinosi toliau paskui savo nenu
^^^^^nuskriaus, tai numirs tarė Reginaldui. Ant galo ta ilstanti vada.
Dabar jiems prisėjo eiti per
Tcaip szuva, ir vilkai neszios jo re:
— Kares Erelys iszejo pri kalnuotus laukus, per gilius
po kaulus. Pasakiau.
BByupasipyne, du drūti baltie
Paskutinius žodžius misi jo- sižiūrėti areziau gaujai Dako- vandens isznesztus grovius.
jie dastojo jam kelia puldami nierius isztare su tokia guos- tu. Jie praėjo jau pro savo sė Kiekviename tokiame griovy
ant jo su peiliais. Smarkus in- me, tarytum gilia pranaszyste, dyba ir dabar turės gryžti at je Kares Erelys apsistojo ir su
dijonas atszoko atgal ir dviem kad jie Mahega smeigte per- gal. Kares Erelys nori atsiži- didžiausiu akylumu prisižiuypais savo lazdos paguldė abu smeige ir kariszkasis Osagu va noti in kuria puse jie pasikrei rinejo pėdoms tauru ir kitokiu
savo prieszininkus. Tas visai das nedryso silpnam misijonie- pė, idant pagauti juos in savo žvėrių.
Ant galo inejo in dideli inatėmė drąsą Del varams ir bal riui pažiūrėti in akis. Misijo- kilpas.
Dar
neiszauszus
sugryžo
Ka
kloni apgaubta auksztais kran
tiejie tik isztolo jau kėsinosi. nierius nudžiugęs, kad jo žo
Delavarai ir baltiejie pama džiai pergalėjo indijonus, pa- res Erelys ir visus žmones tuo- tais, per kurio viduri bego
te, kad jau Osagai ima virszu, mislijo sau: Dievas atleis man, jaus padalino ant dvieju daliu; platus upelis su krantais apžė
bego slėptis in arcziausia gi kai tokiu budu mėginu apsau su vien leidosi jis pats, kita su lusiais alksniais, popeliais ir
ria.. Osagai puolė vytis ir gal goti nekalta mergele nuo tiro- kitu vadu turėjo veikti pagal beržais. Kares Erelys pasakė,
jo insakymus. Reginaldas ėjo kad ima neiszpasakytas džiaugs
butu visus iszpiove, jei Mahega niszko indijono.
nebutu ant szvilpynes suszvil
Už keliu minutu misijonie- su Kares Ereliu buriu, o Bap mas, jog niekam nematant jie
peš. Ant balso vado visi Osa- rius buvo jau kelionėje in ry tistas ėjo su kitu. Priesz persi- dasigavo in szita vieta. Paskui
perskyrė jis savo žmones in
gaj susirinko aplink ji. Ne vie tus, su aszaromis apleidęs kai skiriant Baptistas tarė:
nas nedriso prieszintis insaky- mą indijonu.
— Reginaldai, neužmirszk dvi dalis ir sustatė juos abiszaMahega, žinodamas, kad Ka kaip duoti ganda, kuri iszm o- liai teip, kad ju niekas nega
mams Mahegos. Stovėjo visi
tyliai glitoje szale Olitipos sze res Erelys veik atsižinos apie kome; dabar tas mums gali lėjo matyti tankumoje; jie gi
gražiai galėjo matyti kiekvie
tros. Mahega perejo visa glitą, ta visa, kas ežia atsitiko, prie būti reikalingu.
skaitydamas kiek yra užmusz- taru bijodamas, idant baltiejie
Reginaldas prižadėjo ta at na praeinanti.
Kita dalis, kurioje buvo
tu ir sužeistu; pasirodė, kad nepasiszauktu "pagelbon kitu minti.
Baptistas,
turėjo paliepima Už
penkiolikos truko: jie buvo už aplinkiniu draugingu sau in — Asz tau patariu dar viena
muszti. Nuostolis buvo baisus dijonu, galineziu jam kelia už dalyka, — kabėjo toliau Bap eiti Dakotams isz užpakalio ir
bet daug baisesnis buvo Delva kirsti, paliepė greitai palaidoti tistas,— laikykis visuomet su kaip juos kares Erelys inrams, kuriu daugybe buvo už užmusztuosius Osagus, ir pa Kares Ereliu, nes abu prisisie- trauks in kilpas, užpulti ant
muszta ir net dvideszimts suim ėmęs Olitipa su visu jos turtu kete būti broliais; todėl jei ju isz prieszingos puses. Po il
tu gyyais, kuriems rankas ir ir dvideszimti anų belaisviu, Kares Erelys pakliūtu in ne gai ir sunkiai kelionei Baptis
suimtu laike kares, iszsiskubi- laime, tai tu turi ji ginti, o tas pamate priesza ir, apistojes
kojas suraisziota karklais.
jei ji užmusztu, tai ir tu turi tinkamoje vietoje, lauke su
Mahega dabar in kiszes gal no in savo szali.
ji ginti, o jei ji užmusztu, tai kalbėto ženklo.
va in Olitipos szetra misijonie
Vejesi.
Pirma negu pamatysime su
ir
turi mirti drauge su juo.
riui prisakė iszeiti. Jis prisiža
sirėmimą
Delavaru su DakoTuo tarpu Reginaldas ir Ka
— O! — atszove karsztai
dėjo nedaryti jokios skriaudos
tais,
turime
gryžti in vieta, kur
dvasiszkamjam, kadangi jis res Erelys vijosi vagius kolaik Reginaldas, — asz ir pats apie
Osagai, paėmė Olitipa, nuėjo
terp Osagu turėjo daugybe gal ° j o tamsoje matyti pėdseky ta maniau. Delevarai nepasa- szalin, viską sugriovė ir paliko
draugu; nebuvo namu, kuriuo beganeziu. Bet toliau teip su kis, kad j u vado pririnktasis užmusztuosius.
se jis nebutu ka gero padaręs. temę, kad reikėjo apsistoti ir brolis apleido ji! Apie davi
VingenundaS.
— Juodasis Tėvas tegul isz laukti ryto, idant nepamesti mą gando irgi neužmirsziu.
Ka tik Osagams pasitraukus
eina su mano žmonėmis in ry pėdsekio. Trys raiteliai iszsiu- Lik sveikas!
nuo
vietos muszio, atėjo ten
Po tu žodžiu jiedu persisky
tus, nes jis ežia yra jau nerei sti vytis pryt-zakin, sugryžo
Vingenudas ir prisiartinęs prie
kalingas— tarė Mahega misi- dar nakezia ir pranesze, jog rė.
Kares Erelys su pulkeliu sa vietos, kur buvo Olitipos szet
jonieriui. Tegul jis jieszko gy pedsekis eina pirma sziauresvenimo Delavaru antroje puse link, o paskui sukasi in vaka vo žmonių ženge tolyn in ry ra, nutirpo visas ir stojo kaip
j e upjs: tegul juos mokina sė rus nuotos vietos, kur, turbut, tus, neisztardamas ne žodžio. stulpas, nepasikrutindamas isz
Ant jo kaktos briežesi mintys vietos. Jis mate, kas czia nese
ti javus arti ir kasti, o ten, ganėsi Dakotai.
Kares Erelys teip nusidžiau ir jis kartas nuo karto stovinė niai dėjosi; mate, kad visas
kur Osagai medžioja, tegul nei
na daugiau. Mano žmones bus gė szita iszklauses, kad net jo jo, prisiklausydamas, ar nesi kaimas isznaikintas ir, pažiurė
draugais Juodam jam Tėvui veidas užkaito, ka patemijo ir girdi kas, ir žiūrėdamas in jus ant to visko sziidis jo apsi
kiekviena prasikiszusi kalneli. liejo kraujais .... Nelaime
tris dienas; gal teks jam susitik Baptistas.
— Ar Kares Erelys mato Kelione tęsęsi be sustojimo ir jam rodėsi didesne, negu ji
ti su spėjimais žmonėmis; jei-

Ippfiiodamas
|Brwlga juoda surdu
V n a tą ir pridedamas jam
sžoninus peisus.”
Ii

■^uoja,
Bežinoti,
B^Tir snargliuoti,
Nėra kam apvalyti,
Ne pavalgydyti.
Asz mislinu, jog kožnas no
rėtu turėti szvaria motere?
Asz jumis vyruezei duosiu ro
dą:
Laikraszti reik užsiraszyti,
Pratint savo motere skaityti,
Kaip skaityti papras,
Nuo gėrimo atpras.
Grinezioja darba suras,
O sziadien kas?
Gere tėvas, mama ir visi,
Nevet ir vaikai maži,
Gere, nereike ragyti,
.,Ne reike ne duot valgyti.
Norint blede pataisyti,
Reike laikraszti skaityti,
Katros moteres skaito,
Tosios veju nesivaiko.
Girtavimo bjaurinasi,
Nuo kumueziu szalinasi,
Ba turi skaityti,
Po kampus nesivalkioti.
Yra ir tokiu mergų,
Jau žilaplaukiu.
Kur vyrus apgaudinėja,
Ant juoku paleidineja.
Riaukė alų kaip karves broga,
O jeigu katram žodi duoda,
Ir norint prie vyro laižosi,
Vienus prigauna, kitu dairosi.
Vyras ne turi duot prisigauti,
Turi tokiai in akis spjauti,
Ba tokios po Amerika reizuoja,
Nuo kvailiu piningus vilioja.
Asz trankydamasis po visa
svietą,
Užtinku ne viena vieta,
Daug labai matau,
Už tat jums pasakau,
Mano rodos klausykite,
O pamatysite,
Kaip gerai iszkirsite,
Ba sakau,
Ka žinau.

Nežine, kada tos bobos iszsiblaivys,
Kada gaus isznokusi protą
ir pasitaisys,
Kur tik jaueziu koki kraszta,
Tai kas diena gaunu raszta:
Tiktai dieduk pribuk,
Nežinau, kas bus dalibuk,
Net szlykstu darosi,
Kaip apie bobelkas girdysi.
Nusidaviau in apigarda viena,
Ir dažinojau apie naujena,
A beeze,
Nežinau kur cze,
Lietuviai gyvena,
Sztai pamaeziau Džiana.
Tas sustojo,
Ant manės pamojo,
Priėjau,
Jin pasveikinau,
Nuėjome pas Szimuka,
Ižgereme po stikluka,
Sedome paszalije prie stalo,
Sznekejome szi ta, jis tarė
ant galo:
Oj deduti, deduželi,
Randasi ne viena mamuželi,
Ka nežino kaip gyvena,
Tok is gyvenimas, tai gana.
Užsigėrė ir pamirszta,
In lova kaip meszkos invirsta,
0 kada vyrai parejna isz darbo
Turi nemažai vargo.
Vieni diszius mazgoja,
Kiti vela lovas kloja,
Verda vakarienia,
Mesa ir kiauszinienia.
Bene tai dyvai, jeigu mote
riuke užsitraukia? Tai daro
isz nubodumo! Pasilieka nebageles vienos grinezioja, ne
turi ka veikti, ba vis’ atidestineje ant toliaus, o tuom laik
Kaip kumute atejna,
Be gėrimo neapsiejna,
Ba be gėrimo ne yra ruko,
Reike bėgti parneszti bituko.
* Tifusas kas metas padaro
Sėdi, geria ir dajnuoja,
Amerike bledes ant $271,93 2
Savo vargelius pasakoja,
880 Q gelton drugis $694,904,
Ir teip liežuvius vilgo,
Kol savo vargeliu neapszildo. 750.

“Tas pats su tabaku.
Duodamas jiems pui
kus vardus nepadaro
tabaka geresni ir ne
galima tokius tabakus
visai priligint prie
Miners’ Extra tabako.

MINERS3
extra

Long Cut Tobacco
patinka vyrams už tai kad yra
padirbtas isz brangio Kentu
cky Burley lapu ir ilgai pjau
stytas.

Visas ilgas, czistas, isznuokias, atsakaneziu lapu, pasenejas nog trijų lig penkių metu
senumo idant iszgauti ta sma
gu kvepanti kvepsni. Pabandy
kite del kramtymo ir del rūky
mo.

MINERS EXTRA TABAKAS
parduodamas visur —- pirkite
pakeli szendien.

The American Tobacco

Co.
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džiame at^B

Jieva Noreikiem^^^HH
Lankeliszkiu, valscziaus Alvi
to, Apskriczio Vilkaviszkio,
rėdybos Suvalkų jieszko duk
ters Onos Noreikiutesjl8 me
tu. Iszvažiavo in Amerika jau
3 metai ir apsigyveno Chicagos mieste. Mano adresas:
Russia, Petrograd, Klimskii
prosp. N 18-22, kv.ll, Eva
Noreiko.
Kareivis Izidoriais Petroszius isz Kauno gub., Raseinių
pav., isz Z vingu miestelio jiesz
ko broliu: Jono Stonislovo

Dominiku

Tag
ke. ■

'
■giežius isz Su-■
Kalvarijos
Mp-iines kaimo, jiesz
BF Alencko, Jono ir

■-

I’m boru Sz.-i

Juzefą Masiene su dyrem. bUmzoMerkuszevicziu, Anta
vaikais isz Kauno gub., Uk no Miluko ir Petrones Grablimergės pav., Troszkunu vo kiutes isz Suvalkų redybos,
lost. pajieszko savo vyro Kazi Kalvarijos apskr. Kirsnos vals
miero Masio. Jis gyveno Pitts- cziaus, Iszlandžiu kaimo. Ma
burge. Mano adresas tokis: no antraszas: Russia. Petro
Russia, Petrograd. Smolenską- grad, Zabalkanskii per. N. 30,
ja ulica Nil, Juzefie Masis. kv. 32. Ivanu Jakimoviczu.

. NAUJI INTAISIMAI ANT KARABINU SU KOREIS PERKERTA
DRATINES TVORAS.
5-'-'įw'A
tog

Angliszki kareiviai ne senei aplaike naujus intaisimus kurios uždeda ant laupos karabinu
ir perkerta dratines tvoras savo prieszu laike užklupimu, apt apkasu. Paveikslas parodo Wor.
cesterio pulką priesz užklupima ant vokiszku apkasu.

iu

Ir in kelū/nieUik teip viskogm!^^^^B^|
Skaityt, raszyt ir ruokot’, Jog isz džiaugsmo szoktu!
Ii- neužilgio pasilikau garsingu feltfebeliu,
Koki džiaugsma turėjau, aprašzyt negaliu.
Bet užstojo dabar laikai del mus baisiausi,
Turiu ejti ant baisios kares kad ir nuotoliausi,
Ir nuvarė mus prie Rygos muszti ten križioku,
Tai asz ėjau szokinedamas byle raszyt moku.
Ir nuėjom in apkasus kur sau linksmai ulevojom,
Kaip iszejom ant ligumos po kraujeis braidžiojom,
Po musztinei reik suskaityt kiek kryto križioku,
Ašz nubėgau szokinedams bile raszyt moku.
Ir suskaicziau tris tukstanezius nelabu prūseliu,
Kokis mano buvo džiaugsmas aprašzyt negaliu, 1
Apkasuosia kareiviai po purvina bebraidžiodami,
Linksmas dainas kiek kas gali bėdai nuodami.
Apkasuosia kaipo žiurkes vandenije mirkstam,
Kaip iszejnam ant ligumos in žverius pavirstam,
Ir smaugem prūselius kaip katukes pelia,
O kas pasilieka tai paymam in nevalia,
Ir pasiuntė mane aficierius kad asz suraszyczia,
Kiek paėmėm in nelaisvia ir jam pasakyczia,
Ir suskaicziau kelis tukstanezius nelabu križioku,
Tai turėjau dydi džiaugsma kad asz raszyt moku.
Sugryždami in apkasus linksmai dainuodami,
Nutvėrė koki sukoreli gardžei begriauždami,
Apkasuosia kaip pagaunam koki uteliuka,
Tuo nutraukėm in purvina kaip koki tieluka.
Mes ant tuju gyvulėliu, norints kanda, nepaisom,
Dainuodami ir szokdami musu karabinus taisom,
Visi žinom gana gerai kad reikes galetis,
Ant pleciaus visiems stipriai su prūsais laikytis.
Apkasuosia niurni prusai neduoda pakajaus,
Nes tai gyventojai neapkenezenti musu krajaus,
Bet-gi bijo tie velniukai musu ilgu bagnieteliu,
Su kureis ižbadom kaip varliukes musu neprieteliu, "s.
Tuo pasiuntė aficierius lavonus suskaityti,
Asz began szokinedams, ba iszmokau raszyti,
Ir sugryžom in apkasus apteszkeja krauju,
Neturėjom permainyti mandereliu nauju.
Tuos paežius iszczistinom ir juos pasiklojom,
Viena akia tik primerkem o kita dabojom,
Ba nėr laiko apkasuosia spakainei miegoti,
Ar tai diena ar tai nakti reik prūselius daboti.
Kaip priejna pruselei prie mus ka areziausia.
Tada szokam kaip levai ir muszam ka smarkiausia,
Mes prūselius kaip parszukus visus ligiai skerdom,
Su bagnietais ju krutinės kiek vienam suardom.
Tuojau begau kagreieziausia suskaityti prūseliu,
Kokis mano buvo džiaugsmas aprašzyt negaliu,
Nes suskaicziau daugybe tuju nelabu križioku,
Už ka gyre mane aficierius kad raszyti moku.
Bet neverkit tevuželiai nes jus suraminsiu!,
Kaip pabaigsiu szita kare, vėl pas jus sugrysziu,
O kad reiktu ant pleciaus ir galvelia padėti,
Tai vis reike kiek galim tevynia gialbeti.
Tuos prūselius nevidonus mes juos iszvarisim,
Ir pabaigė taja kare in tevyszkia sugryszim,
O pargryžia pas tėvelius linksmai ulevosim,
Taja kare per daug-metu visad minavosim.
Asz būdamas feltfebeliu prūseliu daug padėjau,
Nes baise! neapkeneziu tuju niekadeju,
Daug tukstaneziu in nelaisvia nuvariau križioku,
Ejsiu namo szokinedams kad raszyti moku.
__ ________ ___________ __ __
— K. Matule viezius.

iszmargyntais vyrszais.

Dydumas Knygos, 6’ x 91 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

Mahanoy City, Pa

3

inkimas Union Square, New Yorke.

NAUDINGUMAS DRUSKOS^
Druska sumaiszyta su sode
yra gera gyduole nuo inkandimu bicziu ir szirszinu.
Druska su vandeniu fra ge
ra gyduole ant plovimo skaudanczios gerkles.
Druska ir verdantis vanduo
greitai atleidže suszalusias pai
pas.
Druska iszczystis plėtimus
ant porceliniu puoduku ir torielku.
Druska numesta ant ugnies,
užgesina deganti kaminą.
Druska su sziltu vandeniu
yra geru prieszu prieszais užsi
trucinima
Druska suszildyta ir ' intrinta in pletma ant baltos materi
jos praszalina pletmus ir bus
kaip nauja.
/
Druska inpilta in vandeni
del plovimo drapanų apsaugos
skalbimą nuo suszalimo laike
szalcziu.
'

Mg

utu
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Argi tai teisybe.

SOCIALIST

RADAIKA

Ir be merginu neapsiėjo
Ir.isz tu keletas atėjo.'
/• Sveezei alų mauke,
jhp Iifguzute trauke, *
Į^ad^Jau linksmi buvo,
mKHh. su birbinia

Vienas vyras, kuris buvo
susirgias ir turėjo namieje sė
dėt. Tas prisiklausė, kokius
žodžius moteres sueja labiause
naudoje. Ir teip, jeigu sueina
dvi tai pirmutinis žodis apie
alų ir kur daugiause duoda,
ir gerdamos isztare 70 kartu
ar žinai ka! 45 kartus mini
apie skrybėlė, keipa ir szlebe
10 kartu apie vyra ir vaikus,
2 kartu apie “kriksztinaitps”
o apie “kunigus ir bažnyczia”
82 kartus. Apie “bųrdingierius 150 kartu.
<<
Apie skaitymą, siuvimą,
prosyma, namini trusa” ne sy
kio.
/
Ji
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Nelaime su automobiliu ant kariszko lauko.

'fe

@ N. y. H;

FBOM THE SPHERE-,LOJ^DOM.

.

Szitas atsitikimas atsitiko kada gana sunkus apginkluotas automobilius, bego ant 1lauko in pagialba savo draugams. Kada kareiviai dirbo idant automobiliu iszgauti i;
neprieteliaus kulkos szvilpe aplinkui, bet kareiviu nepataike.
Po ižgavimui auto1
leidosi toliaus in paženklinta vieta.
visa Amerika nedidelėmis gi
JUO
minėmis. Viso labo ju nedau
giau esama kaip pora milijonu
Ir žmonių gimine.
ir tas skaiczius vis mažyn ei
Vienas ubagei
Dauguma juoduju ligsziol na.
no
bedievio ks
gyvena kaip laukiniai; yra ju
Paskutine žmonių veisle yra sedinczius apsz
tarpe net žmogėdrų. Nesudare
Malaju
rase taipgi artima gel- almužnos;
jie ligsziol jokios kultūringos
— Susimyl
(apszviestos) valstijos. Smul tonajai. Senoveje gyveno ji
Azijos
pietų
rytuose.
Paskum
pavargėlio ir
kios Nigeriu tauteles amžinai
užėmė
kuo-ne
visa
Australijos
skatikėliu.
tarp saves kaujasi, nesutinka,
— O ar ti
užtai lengvai patenka in baltu salas, o taipgi Madagaskaro
sala
Afrikoje.
Tos
veisles
žmo

velniu
!-tare
ju valdžia (Anglu, Vokiecziu,
nes sziek-tiek panaszus in bal- nas—Ar tu
Prancūzu.)
Gražiausi ir stamantriausi tuosius ir in geltonosius. Odos le? Ar tu
isz murinu (juoduju) yra Ka varsa rausvai alyvine, gražaus, mečiai'
trai — Afrikos pietų rytuose bet silpno kūno sudv/mo^jfct- ženstva

Žmogus

Inini kurie crvvenn mil

1

! J
i
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Jevute mansto katra isz dvieju jaunikiu turi iszsirinkt.—
Kur jieje?
gu Juodasis Tėvas tylės, tai sa
vo gyvasti iszgelbes, o jeigu
prakalbęs, tai kirvelis prisi
Po tu žodžiu misijonierius gers jo kraujo. Kaip mano
iszkele rankas virszum klupau žmones ji apleis tai jo liežuvis
ežios Olitipos laimino ja.
bus liuosas, pasakiau!
Tuo tarpu baisus džiaugs
Czia Mahega davinėjo tyliai
mo riksmas apreiszke, kad O- kai-kuriems Osagu jaunikaisagams pasisekė persilaužti cziams savo prisakymus; misi
per Delavaru sargyba. Dabar jonierius gi ženge kelis žings
in vyko baisi valanda; sumisze nius pirmyn ir tarė:
žmones pradėjo vienas kita
— Mahega yra dideliu vadu
piauti ir smaugti; iszkilo bai Juodasis gi tėvas yra silpnu
sus užimąs, dejavimai sužeisti ir turi jo klausyti; bet kol Juo
ir kriokimas mirsztancziu. Asz dasis Tėvas iszeis, jis nori ke
tuoni baltiejie, palikti Reginai lis žodžius pasakyti, kuriuos
do saugotiszetra Olitipos, ko vadas tegul užlaiko savo szirdi
vojo smarkiai priesz Osagus; je. Mahega nori paimt sau už
kelis ju paguldė ant žemes ne moteri Olitipa; bet tegul Ma
gyvais, vienok neužilgio turėjo hega atmena, kad Olitipa yra
bėgti, nes prieszai nedave globoje Didžiausios Dvasios.
jiems laiko užtaisyti szaudyk- Mahega yra stiprus, bet jos
les. Balsas Mahegos buvo teip vaistas*) yra už ji stipresnis.
baisus, kad užrėkė visa kova; Olitipa moka surinkti in viena
\ prieszj^jįnkla^^BMMfc^M ^uvajsaules ugni ir semti jos

Indijonu nelaisvėje

k

pedseki Dakotu? — užklausė
Baptistas,—nuo akiu Didžiojo
Kirvio jis yra užleptas.
— Naktis yra 'tamsi,—atsa
ke Kares Erelys, — ir pėdsekio
matyti negalima. Bet vilkas
randa kelia-pas sužeista taura,
o karvelis atranda, kur yra jo
lizdas. Didžioji Dvasia padare
Delavaru kareivi tokiu jau
iszmintingu, kaip pauksztis ir
žvėris: Kares Erelys žino ke
lia szuniszku Dėkotu!
Pasakęs ta prisilenkė Baptis
tui prie ausies ir ilgai kuždėjo
jam ka indijonu tarmėje.
Baptistas sugniaužė rankas.
— Teisy,—tarė jis Reginaidui,—kitaip negali būti. Szungalviai Dakotai tik del to ir
ėjo in sziaurius, idant supai
nioti kelia. Jie nori eiti ne lin
kui upes Missouri, tik linkui
savo apygardos iu rytus. Kares
Erelys mano užkirsti jiems ke
lia ir ant j u užpulti.
Kares Erelys prisakė rai
tiems ir peštiems Delavarams,
kurie galėjo gerai bėgti, vytis
paskui Dakotus ir sekti ju ped
seki, bet saugotis, kad anie
ju nepatemytu. Paskui paprasze Reginaldo ir Baptisto pas
tatyti sargyba. Pats, po tokiai
ilgai kelionei nieko nevalgęs,
susiveržė diržą ir leidosi szniReginaldas lydėjo akimis
iszeinantiy kol tas neisznyko
tamsoje.
— Isztiesu,—tarė jis in Bap
tista, — turiu pavydėti szitam
indijonui tokio pakantrumo;
tarytum jis visai nereikalauja
pasilsio. Asz džiaugiuosi, kad
nors tiuputi galiu iszsitiesti
ant žemes ir suvalgyti szmoteli
žalios mėsos, o jis lekia toliau
be atsilsio ir maisto ir teip sku
briai, kad rodosi jis tik ka isz
lovos a taiko!a_

pasistiprinime!
Reginaldas lai
iszalkes ir apsi
les kaitros.
Staiga Karei
riktelėjo, dant>
iszsitiese ant žei
Kares Erelys 1
Reginaldo ir ku;
mas in virszu to]
— Ten yra ži
Reginaldas ak
rėtis tenlink, ku
bet nieko nemati
denge akis rank1
mate; bet ir tei
damas, pakral
kejimu.
Kares Erelyi
— Akys n
tarė, vadas, — <
nėra pratusios’
ežius tyrus. 1.
pasiekia savo ra,
line dūdele ir pa'
Vienas dirstele]
rona pritvirtino
jog Kares Erelys |
bėjo.
i
—. Teisybe, — i
ginaldas, matau jn
trys raiti besivaiką'
— Gerai, — tai
Erelys, — laikyk iii
ne dūdele, tegul ji p’
indijonai isznyks, ar _
sis daugiau.
,
Už keliu minutu R,
papasakojo, kad indijoi
nyko už kalno ir daugiai?
pasirodė ne vienas. Iszgird,
Kares Erelys paszoko ir tt
— Dabar neužilgio gai£
mano brolis gerti szaltinio
vandeni ir atsilsėti; pavėsis ir
vanduo yra netoli.
Už puses adynos priėjo jie
gražia žalig^^ka,, >peĮ^^įjįį

■umytele,
Rave?
■ko,
■lovei.
Rs usa pu ežia,
lies laiko muczia
liet pas maue. —
įmytele
rdeti?
>ski,
Įijesnio.
Į/yras pasigėrės
toroms nusitveręs
let pas mane.—
limytele,
lirdeti ?
■perdaug,
■ujienu.
■.e dažnai tašo,
■ kupra kaso
Ret pas mane.—
■rdet?
Blogai,
Bkerejo.
R ji pastūmėjau,
■sz to nenorėjau.
R tyso stabas,—
■o?.. Ar negyvas?..
■zliejas?...
Ilogai,
likyk niekams.
R girtas parvežliojo,
Įmtrepais nurėpliojo
augiau nekele.
— J. V. K.

JUOKAI
Daug tokiu yra.

t

PHONE DROVER 7800 i i

X

••

I Dr. A. J. Tananevicze |

Parvažiavo vienas Lietuvis
isz San Francisco in Luzernes
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas
pavietą, o inejas in viena kar- t
czema kur buvo daug Lietu X Ofisas ir Gyvenimo vieta
Valanloa
viu, ir.uzyjo ne sutvertus daig- | 3249 So. Morgan St., Chicago, III.
81,g
pl“
tus Al žiopliu, o ka ant galo
didure? Szitai kalbėjo, jog
tenais yra teip karszta, jog gas
padines turi visztas laikyti leJau iszejo isz spaudos
daunese, o kad to nedarytu,
tai visztos dėtu kiauszinius kie
Milžiniszka Knyga:
tai iszvirytus. . .
t
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Ne Nori.

— Ar žinai, Mariute, jog
kada asz tave pažinau, tai tik
tų viena mano galvoje sėdi.
-- Ar tamista ne meluoji?
Asz bijau viena grinezioje sė
dėt, o ežia sedetau tusztio galvo.
Dvi kūmutes.

— Vai beda, beda! Kūmu
te, mano sūneli paėmė in raiš
ka.
— Musu ne paėmė ne vie
no. . .
— Kodėl?
— Ba ne turime ne vieno
sunaus, tik szeszes dukteres.

—
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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.

KAREIVIO DAINA.
Es tai gali apsakyti kareivio linksmumą, \
(Kožuas kas tik gyvas in vaiska pakliūva,
Bet ne kožnas yr laimingu kuris nemokytas,
Jeigu nemok skaityt ir raszyt visur yra paniekytas.
Neiszmano tai tėveliai ka savo vaikeliu,
Nedaleidže jiems mokytis skaityt ant knygeliu,
Kas tik turi gera norą, raszyt ir skaityt iszmoksta,
Rusu kalbos o ir musztro ir ka szirdis trokszta.
Bet asz buvau netingynis visko norėjau mokytis,
Kaip pareisiu isz vaisko turėsiu kuom gintys,
Papraszįg^ajjo afieierio kad mane mokintu,
RRBįta|^^B^Lbszczatuojaus pristatytu.
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— Kad teip man - szokosi
Žilis: bueziau pėrės paezia kas
diena, kaip velne; irgi matycziau, ka padarytu man tas
prabaszczus!
— Tiek ir težinote, kaip
tik paezia perti!— szauke bo
bos: o kam-gi jisai degtine
teip rijo?—
Tfu! — nusispiove kaži-koks
plikkaktis: tokius niekus beberaszydami! Anokios ežia
naujienos; “kokia mada, tokia
pati?— yra ežia ka raszyti!—
Kita syki, kaip asz buvau dva
re pas pono Vaigavyczios pir
mu už lauczaji, potam už liokaji tai, būdavo, skaitysime ne
Nesenei atsibuvus s
tokius niekus, bet visokias nau mas socialistu New
jienas: apie kares, karalius, paniekino kapitalistus
kitas žemes; raszyta lenkiszkai bėjo susirinkusiems id
Petrukas su automobilium leidosi nuo kalno ir pataikė in ar maskoliszkai. . . Nors ne la prieszingi prieszais pa
bai tesupranti, betgi gražu ma ant kares. Parodoje
senuką kuri permeti. Kur jisai?
klausytis! vo suvirszum 35 tuksta
Reik pasiusti papraszyti, te — Gražiai, gražiai ir ežia ra
vyru, moterių ir vaiku,
gul ateis Antanėlis mums ežia szo!— gyre kaži katra bobele:
nekuriu plakatu buvo isz
ka norint paskaityti—tarė SraŽinoma, kaip drukoriai be- kuota: “kuom yra'dydesne
Kartu su svecziais 'apsisma- giene.
apgaulioja žmones: pripai- riumenia tuom buna maž
gino ir pats Sragys:
— O kodėl ne?!. . . Gal szys kokiu nieku, o jus kvai
— Dar baczkikei’ pliauszk1 ateiti!—tarė Gaidiene: ka turi liai pirkit pinigus tik jiems visuomenia.” “Lai darbinink
inženge in submarine flota p
—tarė iszneszdamas
pilna namie vienas sėdėti insismerkes mokėkit!. . .
kandyti kapitalizma” ir “kar
pleczka: bene reiketu ir kai in knygas, — vereziau visiems
— Asz nežinau— stebėjos yra pekla, o jago nori kare
mynus atgaivinti?! Jug ir ju tepaskaito! . . .
kitas: kas jiems ir priraszo?!— tai ejki in pekla,” ir tam pana
blogos ’galvos isz vakarykszNetrukus atėjo Gaidys ir Tur but užmoka už raszymus.
szus apskelbimai.
tęs!?. . . Pabaigsme degtine ir Antaniukas drauge.
— Kaip norit teip peikit —
užteks; o alaus dar .yra^gauSragiai juos vaiszindami ru- tarė Gaidys; dėlto kiekvienoj iszmaiszysime!. . . — juokės
šiai. . . .
gojo už pasivelavima.
knygelėj’ gali atrasti gerus pa abudu.
— Juozuk’! — paszauke SraTuodu truputi užkandę de- mokinimus.
— Vakar kuone pastipau
giene vaikiuką: bėk per so kavojo jau nebenori valgyti.
— Kits vėl mokslininkas! juokais isz tavęs, —sake Lilis:
džių, suvadink visus ant alaus!
— Na, pani kavaleriau!— po velniu!— juokės Palszys;ka czielas kipszas esi su savo sztuNetrukus susirinko visi kai sznekino uoszviene Antaniuka: jau teip iszmokai isz tu knygų ?
komis!
mynai. Sragys, iszneszes pilna girdėjom, jog gražiai skaitai ir Nor; ir perki jas apsisukda
— Menka sztuka! — tarė
pleczka, ragino gerti, kad at turi nauju knygeliu. .Praszom mas, anokia ežia turi nauda?!
Palszys: ir tu teip galėjai pa
sigauti isz pagiriu; pasakoda paskaityti bet ir mums kokiu Ar kad iszpaikai degtines ne
daryti! paėmiau valkia kark
mas, jog daugiau degtines ne- naujienų!
begerti ?!
line klote ilgumo nuo priean
betų ris, isznesze antra, treczia
— Klausysimės visi, paskai -— O koki tu pelną turi, gio duriu ligi szalinio lango:
ir daugiau ir vis buvo jau pas tyk!—pritarė kiti.
gerdamas ? klausė
Gaidys. tarpdurij atsistojęs kaip resziu
kutine. Bebengdami degtine,
Gaidys isztrauke isz užan Klausyk brolau!— trauke to per siena, • langas-džidzini
gerdami alų, inbyzo visi po ežio knygele, padavė vaikui, liau: asz, viena, mažiau teiszlei
o asz ant to iszgasczio
senovės.
tardamas: skaityk, Ante! pa džiu pinigu, antra— jeigui ran kaip nieko nežinąs! . .
Uoszviene, raudonuodama mažu, aiszkiai!”
du knygoj blogus paveikslus,
— Asz numaniau, jog t
kaip žarija užstalij’, sumojo
Vaikas, dar truputi nedrys- biaurius paproezius, tai galiu ežia prąnĮPfli^.<4 O boboa
žentą pagelbuoti; todėl atsilie damas, paemes ant virszaus per pasisaugoti teip nedaryti; teito kuone susipesže, bemetyd!
pė:
skaitė: “Kas kaltas.”—
po-gi randu kita paveiksią ge mos ant kitakitos kalczia.
— Žentel’, ka turi mumis
— Na, irgi matysime!—su- ra, matau iszmintinga apsieji Ir szis kartu kaltina
bauginti baigias degtine,—sze szuko Palszys: kas kaltas: ar mą, tai galiu ir asz pasimokyti
kursto. . . .
rubline! pasiusk daugiau par- asz kad negeriu, ar Sragys, dorai ir naudingai elgtis. O isz
— Jeigut tik neduos degti
neszti! — Tai sakydama mete kai degtines neturi?
tavo degtines kas? Ar ne skaus nes, asz ir szendieu prigausiu
Oj
popieriuką ant stalo.
Visi tylėjo. Vaikas skaitė mas galvos?!
Sragi dar kaip norint. . . .
— Ot, gerai praminė pony- balsu, aiszkiai, teip kad kiek Palszys uks-niks,— nebsu— Tik spėriai apsisukim —
tele! — mesme “od noszaJĮ po vienas suprato. Truput jam taisė atsakymo. Kažikas kits
tarė Žilis: asz turiu važiuoti
grosza” ! . . . — suszuko kaži staptelėjus, Palszys veliak p ra- pasiszove.
in turga: nebeturim gazos. . . . P
kas—mete du sidabriniuku.
szneko: — kagi be rasza! Apie
— O-gi vakar per degtine Ant pragerimo ar gaiduką inSubruzdo visi makiukus jomarka, girtuoklius! .. .. Ar mano ožka nusvilino. . . . Dar
simesiu, ar ka? ! . . .
-cziupineti; ir bobos graibės po gi mes dar neprisistebam ? Ak malone Dievo, kad jie sodžiaus
— Na, gerai! ir asz važiuo
K
kiszenes. Katras smulkius na ir mums patiems tankiai atsi neuždege!
siu! Susidesime po arkli ir va
mie užmirszes prasze kito už tinka pasigerti. Ta mes žino Palszys juokdamos ir nuo
liai! . . Asz ir avižų insipilsiu Net
dėti. Ir teip menka valanda me! ■
suolo paszokes, tarė:
koki puspūri, — užteks ant
M
užaugo ant stalo nemaža kru— Už taigi žiūrėk — tarė
— Mes rengemes tau ožkinu butelkos! . ..
vike sidabriniu ir varioku.
Gaidys: koks negražumas teip kailinus taisyti! Savuosius saTeip susirokave nuėjo prie
O
— Juzuk! — paszauke Sra daryti: tokius darbus ir rasz- voliojai purvyne. . .. Macziau, Sragio. Guodes turi su pūtusias
gys: pasikinkyk szirvuka! Par tuose mat iszjuokia! . . .
kaip rupkini isz vakaryksz- galvas. Sragiai pripažino rei
veszi degtines! Nuvažiuok in
Vaikas skaitė toliau. Pal ežios patiesti ant žiogrio!. . .— kalą pagelbos. Pastate sveKadagine! Ickus turi prūsinio szys vėl suszuko:
juokės, klejojo visi ir pradė cziams pleczka degtines ir uzspirito. . f pasakyk, jog tai
— Žiūrėk, Gaidy! kaip tas jo tam lygius iszjuokimus bona alaus, gydė ligonius.
man, -— jis nebijos duoti. Už sako: “iszmislykit ir mums isz kitskito pro vyti, tycziotis, Tuodu szarpavo gydytes. —
tuos pinigus bus pora goreziu.. prastiems koki gera reikalą.”. rodydami biaurius pasielgi bijojo in turgu pasivėluoti.
mes patys pasileisziuosime!
— Argi dar neturi? —atszo- mus vakarystes girtųjų. Tuo Praszapus paežiai, SragysTik nesnausk, suszveisk szar- ve Gaidys: ko-gi be reikia ge jau butu daeje lyg baisios bar priszokes j u prasze:
piai arkli: tas nusprogs, bus ir resnio už skaitymus? Turi lyg tynęs; bet Juozukas, inplausz— Vaikeliai, neskubėkit,
kitas! ....
kol
uoszviene isztruks galva. .
valios, pasiskiriant, skaityk! kines in vidų barelka spirito
Juozukui tuo be rodą: bevei Rasi visokiu pamokinimu, pa
Tada ir asz su jumis važiuo
pertrauke inirszima. Subruzdo siu drauge. Supitlysme dar
zink pasikinkė ir iszleke.
liksi ir pats doresnių.
visi apie ja suktis, pylioti, ra stipriai pas Sroliuko! . . .
Svecziai truputi nuleibejo.
Palszys kuo-ne užpyko, bet gauti. Nebereikejo ne raginti:
*
*
*
Isztiesu Sragys jau pabaigė kantriai nutylėjęs klausės to
drąsiai visi gere, nes visu buvo
degtine, gurksznojo alų, kando liau.
Koki turėjo pelną isz tokiu
mesti pinigai.
atminimu
duszia mirusios, ne
szi-ta, bet smagumo nebeliko
Bobos—vienos teip susigrau
Gadys su vaiku, suglemže
gali žinoti; o gyviejie isz to
ir klegesys truputi nuszcziuvo. dino,—net aszaras braukė, ki
knygeles, iszspudino namon:
susirinkimo vaikszcziojo kuo
— Gaidienele! kur pasiliko tos žiovavo ir pro langa žiurė
o likusiejie už valandos pavir
ne per ciela sanavaite parkliotavo vyras?— paklausė Sragys jo, o nekurios ir snaude. Vy
to atgal in vakarykszczius;
ke iszblyszke, raudonoms no
vienos bobos: dabar tik asz jo rai vieni pypkes krapsztinejo
mainomis bueziavos, keikes,
te pasigedau!
T
ir kure, kits tabakierka brasz- dainavo, snaude ir t. t. Vaka sims, užgriuvusioms akimis,
— Tee — e, pasiliko namie!
guodis
skausmu
galvos,
graib

O
kino, o kiti žvalgydamos pro re veliak patvoriais ir po pur
Su savo iszmislais! Atsivilko
T
langa sznibždejo: “kur tas Ju- vynus voliojos; lygi vėlumo stės gerti kokiu norint rugsztiknygininkas, paliko besilygsmu.
—
Gaiviuos
kaip
be
inmazis teip užtruko”? !..
varguliavo kol dasieke namu.
tas. . . Žinoma jo mada: pama
GALAS
ne.
Rytmeti Palszos su Žiliu su
—
Tai
apie musu kleboną
te kokia nauja knygele, — ne
sieję viens antra baudino:
dovanos nenupirkes. — O tas raszo!
Gerai atkirto.
Vie
— Einam prie Sragio atsi.
—
O
kame
jo
sesuo?
—
atmano Antaniukas ant tu skai
Sveczes (resturancijoj in
pagiroti!. .. Balazijom beveik
tymu, kaip musele ant me szove kita; ežia staeziai apie
Ant
kelneri);
— Toji kepsnis yra
kad
Vainuliszki,
jug
girdi
per
nakti;
teip
galva
sunki!.
..
daus! .... Inmano tėvui ran
Atsigersime nors alaus! Jug labai kieta.
kas nugriaužti, praszydamas, druktas!
Szesz
Kelneris atsako staezei
kad tik pirktu ir pirktu. . . .
— Kaip gis?! Ar ne apie tas velnias turi dar ir degtines,
— Bet Antanėlis tamstos Darbeniszki?— balsu pradėjo —mes neiszgerem visos: o pa Tai ponas turi su jaueziu apie
bied gražiai ir skaito! . . .
ginezytis bobos, lygindamos matysi,— gisis ne turis. Kas tai pakalbėt.
Sveczes; Juk asz su jauczi
■— Už jo skaitymą griekas kiekviena vis kita kleboną; ta biesa apgaus?!. . . Eikim!
kalbėti,—begaline turi ukvata. maste, apie katra butu raszyta. Kaip neduos degtines, langus ir kalbu.

ĄTMINIMAI

važiavo,
h dydele valnysta
gavo.
e nebagelis,
miza verszelis,
rie bobų kabinosi,
joms ved žiojosi.
galo suknubo,
eikejo ejti namo,
per naktį gulėjo,
rtojaus iszsipagyriojo
t kitu .iszranda kad
girtuokliauja,
kaip gere tai nepasiliauja,
te iszrodo ant sportelio,
i po panosia ue plau
kelio.
žemskiu norėtu būti,
ik nustotu gerti,
jojo bobele žinotu,
us m czion atlapsetu,
r sprandą nusuktu.

lontkarmu pasakos netalpinau,
:buvo, tai tikrai žinau,
a n\io senovės laiku,
saka del kvailiu.
O velei tokiu,
ntkarmeje vardu,
lsz negirdėjau,
ata m gurbą padej au.
5 noriu žinių,
singu atsitikimu,
tosios balabaikos,
i senovės baikos;
ertes.jokios neturi,
egul gurbe guli.
dydeliam mieste,
iksztinos buvo,
u apie tris tuzinai
ežiu pribuvo,
kėlės alaus turėjo,
:iu gėrimu nepavidejo.
žiu buvo senu,
vyrti jaunu,

diunyz^ įį Antana
_____ U1T paeina isz
£ub., Baseinu pav., Eržvik
iara., Paupiu kaimo. Meldžiu
atsisžaukt.
n ir mergų.
J. Mankė vi ?zia.
melahgai suskambėjo,
Seatonville, I’ll.
iclkfs ant stalo suteszkejo,
Mano pus-brolis Antanas.
Kėdžių kojos iszsinerino,
Balevicžius
5 -'metai kaip
Palicrnonais užgasdino
Amenke, pirmiau gyveno
Ir net tada nustojo,
Connecticut Vals., dabar ne
Kožnas. kepure pasijieszkojo, žinau kur, teipgi mano teta
Varnon yrėsi,
Elzbieta Sokeravicziene, . 9
Ir in užpakali dairėsi
metai kaip Amenke, pirmiau
Ar kas neatsiveje,
gyveno Lawrence, Mass., pa
Su lazda negrumoje.
eina isz Suvalkų gub., Seinų
Dvi mergynos vede vaikina, pav., Leipalingu para., gmino,
Cze vienas priselina,
ir paczto. Praszau atsisžaukt
Reže su buteliu per galva,
ant adreso.
(io 38)
Kaip su kucium per pilvą
Bron. Balevicz,
Vaikinas to nesitikėjo,
207 Ė. Raspberry, ai
O tas musztukas tuojaus pa
Shenandoah, Pa
bego,
Ir ka padaryt galėjo?
Nano brolis, Juozas Kaziu
Vaikinelis daktarui užmokėjo, kas, paeina isz Suvalkų gub.
Jog galva susiuvineja.
Naumesczio pav., Raugalu ka,
mo. Jeigu kas žino apie ji ma
lonėkit duot žine ant adreso
Kur tas buvo, nesakysiu,
(to 37).
Del saves da pasiliksiu,
K. Kazlauckas,
Vienas pacziotas su jegamas
Box 43,
Gilberton, Pa.
tiene,
O vyreli puiki gaspadine
Kazimieras Knukas mano
Tai abudu gerti mylėtu,
vyras, kuris pabėgo su svetima
Kad tik kas pundytu.
boba. Paejna jisai isz ? Kauno
O jeigu katras isz vyru ne guber., Panevėžio pav., Vabal
pundina,
ninku para., Lamakiu sodžiaus.
Tai nuo abieju pipiru gauna, Su geltonais stambeis plaukais
Norėtu daryt kas Kedelia mėlynomis akimis, 5 pėdu
balius
augszczio. Mane apleido jau
Ir kitokius girtavimus.
keturis menesius, pasiimdamas
Del dvieju nubodo tiejei balei visus piningus, palikdamas ma
Tai nakti iszbe<?o —valei
ne dideliam varge su 2 kudi
Iszsižadejo ir baksu,
keis. Kas danesz apie jo puti
Ir kitokiu daigtu.
aplaikys piningiszka atlyginiO vienas net buvo sude
ma.
(51 W T)
Su taja gaspadine,
Mrs. M. Kliaubaicze-Krukiene
Bus jau gana,
27 Gossamer Ave.
Jau temsta, ana!
Philadelphia, Pa.

Skaitykite
Saule

Netrotykite vilties! Jeigu
plikas plaukai slenka; Gydy
mas dykai! Adresuokite:
Dr. Brunzda Co., Sta.
W., B’lyn, N. Y.

taus kare su austrijoku

PHONE DROVER 7800 !

t

O ar žinot jus vyruczei apie Austrijoka,
Supuvusi pelu maisza žydu gugelioka?
Tai asz jum czionais truputi apie jin apraszysiu,
Kokis buvo isz jo galinczius, viską apsakysiu.
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas
;
, Matot austrijokas norėjo kuom pasirodyt,
;! Ofisas Ir Gyrealmo rietą
Valanies
Nemokedams ant arklio labai gerai juodyt,
I 3249 So. Morgas St., Chicago, Iii.
8 Ug lr%TM.8r p,e‘ j
į Nuėjo pas Kaizeri ant kokios tai rodos,
1 Padarydami del saves labai daugel bėdos.
FYhnc Juzas nukrisdamas nuo savo arkliuko,
Isz to kylo dyde laime kad sprando nenusuko,
Kaip tik gyvas-invežliojo ir ant lovos kryto,
I Jau iszejo isz spaudos
|O tarnaita ant jo žiūrėdama isz juoku nuvirto.
Milžiniszka Knyga:
Tik vyruczei pamislykit kokis tai monarka,
Austrijoku Juzkas tas žydiszkas parka,
TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
Kaip pasveiko nuo puolimo vaiska tuo riktavo,
-ARABISZKOS ISTORIJOSPaszauke kares vada ir tuo jam užkamandieravo:
Tas surinko penkis pulkus vaisko gražaus,
Tuojaus liepe juos varyti ant Rusu rubežiaus,
O kaip pamate maskolei austrijoku pulką,
Tuo paleido in žydbernius armotinia kulka.
Kam/uidieriai visa vaiska gylin varydami
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)
O j u miestus kiek tik gali visus paymdami,
Ir netrukus kėlės dienas paėmėm Przemisliu
In trumpa laika; vienos sanvaites, iszJuszkui tas pavojus neatėjo ne ant misliu.
siuntem daugybe szitu knygų in visas szalis
Dažinojas kad jo vaiskas Przemisliu apleido,
Nusigando isz tos baimes ir rankas nuleido,
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki
Nebagelis greitai mislin ka dabar darysiu,
knyga prisiuntė mumis padekavones.
Bėgsiu greitai pas Keizeri pagialbos praszysiu.
Keizeris žmogus geras davė prisikalbetie,
Ir pagialba greitu laiku prižadėjo siustie,
Mes tikrai gvarantinam
Ilinderburgas kaip atėjo Przemisliu adgavo,
S
kad ir jumis patiks.
Juszkus dažinojas tuo in Berlina važiavo.
Isz to džiaugsmo Keizeriui rankeles bucziavo,
O Kaizeris Franciszkeli gerai bavarskiu tritavo,
Nuo to laiko Franc Juszka visados gialbejo,
Ka tik prasze to ir gavo nieko nesigailėjo.

i: Dr.A.J.Tananevicze i

Tiktai $2.00

anes
irau

vriitojui sauJį
žiauriais pap*
Bmszmenai ir Gontentotai, gy
vena Afrikos pietuose, plaežiai žinomi savo szlykszczia
žmonių, kurie
isz vaizda ir neszvarumu.
Prie Nigeriu rases taip-pat nai apsigyventi. Di75ar
ausis. Nes nežiną®
priskaitomi Australijos lauki tos kovos, bet kur 3ik M
ve gali ka slapto 11
puasai susisiekia su baltaisiais, I m jie
niai gyventojai
— Kaip tai? i
Yra tai laukiniai žmones be mirte mirszta. Pirmiausia tai
— Asz patemiml
baigia nykti. Baltieji užima ju daro ligos, baltųjų .užnesztos: tai buvau pas tav<!
žemes, o juos pravaro in dyku raupai, jedra ir kitokios; pas
ka sznekucziavome.
mas, nekarta tiesiog žudyte žu kum degtine ir paleistuvyste
jus visos skylukes
—
tai-pat
baltųjų
dovanos.
do, taip kad nelaimingieji
Dažnai jokios, tarsi, nėra prie durise, turi akis.
nyksta, tirpsta kaip sniegas.
žasties, o vargszai Malajai
Raudonoji rase (veisle) arti mirszta; kaip žmones kitu silp
ma geltonajai. Prie jos pri nuju rasiu, užtvinus baltiemklauso pirmykszcziai Ameri siems lyginai. Rodos, kad to
kos gyventojai, kurios Euro- liau likos ant žemes rutulio
piecziai vadina Indijonais. Yra tik tris didžiosios rases balto
tai žmones augaloti, gražaus ji, geltonoji ir juodoji.
kūno sudėjimo, augsztos galvos
su iszsiszovusiu maumoniu,
iaus bus.)
stambaus veido, dideles nosies,
iszsiszovusiu žandu, juodu
plauku, nusidriekusiu ant pecziu. Odos varsa rausvai dur
pine. Kaip ir kiti pirmyksz
cziai žrffiones -— mėgsta puoszti oda spalvuotais piesziniais,
rasztais.
Priesz Amerikos atradima
(1492 metais) kai-kurios rau
donosios rases tautos turėjo
placzias gerai sutvarkytas vals
tijas. Gerai nusimanė apie
ukes vėlimą, daile, turėjo kai
mus iri. miestus. Tokie buvo
Inkai, gyventojai Peru szalies
(Amerikos pietuose), ir Aztekai — Meksikoje (vidurinėje
Amerikoje.) Kitos gi raudonų
jų gimines, kaip laul mes, bas
tydamdsi isz vietos in vieta,
gyveno isz gyvuliu auginimo
ir medžiokles.
Atsikrausczius in Amerika
1 uitiesiems, daugybe raudonų
jų žuvo nuo Europiecziu kar
do arba szautuvo, o jei ne, tai
nuo užkrecziamuju ligų bei
degtines, kuria užnesze in
SUSSEX
Amerika baltieji, neva apszvie
timo platintojai, o isztiesu ki
Sztai dydžiausia priežastis nesutikimo terp
tu žmonijos veislių žudytojai. Sussex” per vdkiszka submarina. Laivas nenu
Dabar'raudonieji gyvena po rancuzije.

Apie Turku Mahometą nedaug paraszysiu,
Ta bedievi ir bevieri; trumpai jum pasakysiu,
Jis iszpjove daug Armėnu tu geru krikszczioniu,
Kelis szi nitus kožna diena tu nekaltu žmonių.
O ju kraujas szauke pas Dieva susimylejimo,
Ir iszklause Ponas Dievas ju karszto meldimo,
Caras Nikalajus ižgirdes Armėnu nelaimia,
Tarė Caras in Sultoną padarysiu tau baimia.
Bet sultonas pasipūtė kaip varle priesz jauti,
Kalbėdamas, turiu asz vaisko labai didi skaitli.
Tai gerai, tarė caras, gali vaiska pastatyti,
Trrbmid"me caro vaiskas net in Erzeruma,
Isz kurio padarėm purvina per musu vikrumą,
Cypė, spiege, kaip velniukai tiejei mahometonai
Kaip užklupę mus maskoliai, bego kaip szetonai.
Kaipo žaibas mus bagnietai ir griausmas armotu,
Kases turkai kagyliausia kad pasikavotu,
Kiti bego kiek galėjo kur ju akis nesze,
O cze rusu kulkos turkams galvas pesze.
Keli metai jau adgalos, gal jau tai pamirszai,
Kad tau galo nedarytau, nes tu atsipraszei,
Nes asz caras esmių giaras ir tikras krikszczionis,
Tu sultonas ir szetonas tai arszausi pagonis.
Nes tu žudai kaip budelis visus gerus žmonis,
Nedarytu tu žudyscziu arsziausias tyronis,
Palauk biski tu rakali asz tave pamokysiu,
Daug miestu jau paėmiau ir da daug paymsiu.
Tuo paymsiu visa žeme ir tavo karūna,
Ir inmesiu in purvina tegul tenais žūva,
O pas tave kaip atejsiu grąžei pasveikinsiu,
Iszsitrauksiu savo karda galva tau nuymsiu.
Neš tu buvai kraujegeria krikszczioniszko kraujo,
Visus turkus iszvaikysiu, užvesu paredka isz naujo,
O dabar jau nustosiu, nieko daugiau neraszysiu,
Kada nustos kare vela ka tokio naujo pasakysiu.
—K. Matuleviczius.

~

WTiiri
pas ta

nudvi
■akto

laivui “Sussex

Apie maluninka ir szinkarka.

Vienas maluninkas gavasi
po smert in pekla, suėjo su sa
vo kurna szinkorka, ir klausė
josios nusidyvydamas:
— Ar ir tu kumute sziczionais s
— Ar ir tu kumuti sziczio
nais i
— Už ka tu kumute gavai
si in czion?
— O už ka tave kumuti in
czion prisiuntė?
— Asz už tai, jog imdavau
malima, kožna karta seikėjau
su kaupu.
— O asz del to jog vis ne
nedapildžiau miera. Na ir tai
yra teisybe ant svieto!?

Puikei apdaryta audeklineis
iszmargyntais vyrszais.

jį

Dydumas Knygos, 61 x 91 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 prisiuneziu jumis
$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.

Smertis blakėms in
minuta laiko.
Dykai pasiusta bustant ke
liu metu del blakių isznaikinimo; kas urnai atsius stempomis paczto. 4 dvi centinas, kam
mokete po 50c. iki $1. Czia
gausite konia dykai. Szitasczia
apgarsinimas tik dabar pasi
kietuos—už sunaikinimą laivo naudokite sziandien. Adresas.
ūke ant pataisimo in Bolougne, B. Specialty Box 9. Sta W.
Brooklyn, N. Y.

Su guodone,
V ardas................ ...............................

Ulyczia...............................................
Miestas

n

W
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OU/Clfl pn Mahanoy and A Str.
Ui DUUlMJWdM-uUij
Mahanoy City, Pa

pedseki Dakotu? — užklausė pasistiprinime®
Baptistas,—nuo akiu Didžiojo Reginaldas lai®
iszalkes ir apsi®
Kirvio jis yra užteptas.
■
— Naktis yra 'tamsi,—atsa les kaitros.
Staiga Karėj
ke Kares Erelys, — ir pėdsekio
inkimas
matyti negalima. Bet vilkas riktelėjo, d an t®
randa kelia- pas sužeista taura, iszsitiese ant žet]
o karvelis atranda, kur yra jo Kares Erelys i
lizdas. Didžioji Dvasia padare Reginaldo ir kuz
Delavaru kareivi tokiu jau mas in viražu tol
— Ten yra žil
iszmintingu, kaip pauksztis ir
žvėris: Kares Erelys žino ke Reginaldas aid
rėtis tenlink, ku!
lia szuniszku Dėkotu!
bet nieko nematj
Pasakęs
ta
prisilenkė
Baptis
■
tui prie ausies ir ilgai kuždėjo denge akis ranki
mate; bet ir teiti
jam ka indijonu tarmėje.
Baptistas sugniaužė rankas. damas, pakrato
— Teisy,—tarė jis Reginai- kejimu.
Kares Erely.®
dui,—kitaip negali būti. Szungalviai Dakotai tik del to ir
ėjo in sziaurius, idant supai tarė, vadas, —®
nioti kelia. Jie nori eiti ne lin nėra pratusios’®
Jevute mansto katra isz dvieju jaunikiu turi iszsirinkt.
linki
kui upes Missouri, tik linkui ežius tyrus. rl®
Kur jieje?
orke
savo apygardos in rytus. Kares pasiekia savo ra®
gu Juodasis Tėvas tylės, tai sa Erelys mano užkirsti jiems ke line dūdele ir pa]
Vienas dirstelel
vo gyvasti iszgelbes, o jeigu lia ir ant j u užpulti.
Kares Erelys prisakė rai rona pritvirtino'
prakalbęs, tai kirvelis prisi
Po tu žodžiu misijonierius gers jo kraujo. Kaip mano tiems ir peštiems Delavarams, jog Kares Erelysi
jai
iszkele rankas virszum klupau žmones ji apleis tai jo liežuvis kurie galėjo gerai bėgti, vytis
ežios Olitipos laimino ja.
paskui Dakotus ir sekti j u ped
bus liuosas, pasakiau!
—Teisybe, — ®
Tuo tarpu baisus džiaugs
gi
maldas,
matau jt:lB®B®®U
Czia Mahega davinėjo tyliai seki, bet saugotis, kad anie
mo riksmas apreiszke, kad O- kai-kuriems Osagu jaunikai- ju nepatemytu. Paskui papra- trys raiti besivaika®
sagams pasisekė persilaužti cziams savo prisakymus; misi sze Reginaldo ir Baptisto pas — Gerai, — ta®
per Delavaru sargyba. Dabar jonierius gi ženge kelis žings tatyti sargyba. Pats, po tokiai Erelys, — laikyk ii®
invyko baisi valanda; sumisze nius pirmyn ir tarė:
ilgai kelionei nieko nevalgęs, ne dūdele, tegul ji ii®
žmones pradėjo vienas kita
— Mahega yra dideliu vadu susiveržė diržą ir leidosi szni- indijonai isznyks, ar ■
piauti ir smaugti; iszkilo bai Juodasis gi tėvas yra silpnu
Reginaldas lydėjo akimis sis daugiau.
sus užimąs, dejavimai sužeisti ir turi jo klausyti; bet kol Juo iszeinantiy kol tas neisznyko
Už keliu minutu Re®
ir kriokimas mirsztancziu. Asz dasis Tėvas iszeis, jis nori ke tamsoje.
papasakojo, kad indijon®
tuoni baltiejie, palikti Reginai lis žodžius pasakyti, kuriuos
— Isztiesu,—tarė jis in Bap nyko už kalno ir daugiau®
do saugotiszetra Olitipos, ko vadas tegul užlaiko savo szirdi tista,
turiu pavydėti szitam pasirodė ne vienas. Iszgircfl®
vojo smarkiai priesz Osagus; je. Mahega nori paimt sau už indijonui tokio pakantrumo; Kares Erelys paszoko ir t:»
kelis j u paguldė ant žemes ne moteri Olitipa; bet tegul Ma tarytum jis visai nereikalauja
— Dabar neužilgio gale!
gyvais, vienok neužilgio turėjo hega atmena, kad Olitipa yra pasilsio. Asz džiaugiuosi, kad mano brolis gerti szaltinio
bėgti, nes prieszai nedave globoje Didžiausios Dvasios. nors tiuputi galiu iszsitiesti vandeni ir atsilsėti; pavėsis ir
jiems laiko užtaisyti szaudyk- Mahega yra stiprus, bet jos ant žemes ir suvalgyti szmoteli vanduo yra netoli.
les. Balsas Mahegos buvo teip vaistas*) yra už ji stipresnis. žalios mėsos, o jis lekia toliau
Už puses adynos priėjo jie
baisus, kad užrėkė visa kova; Olitipa moka surinkti in viena be atsilsi oir maisto ir teip sku gražia žalja^^Ma,
prieszjodnlU^®®B®®^^^ Jumvasaules ugui ir semti jos briai, kad rodosi jis tik ka isz
fflfeikterys lovos atsik^leJ J
J i e va No r e iki e
Uankeliszkiu, valscziaus Alvo
to, Apskriczio Vilkaviszkio,
redybos Suvalkų jieszko duk
ters Onos Noreikiutes .18 me
tu. Iszvažiavo in Amerika jau
Somėtai ir apsigyveno Chicagps mieste. Mano adresas:
Russia, Petrograd, Klimskii
prosp. N 18-22, k.v.ll, Eva
Noreiko.
? Kareivis Izidoriais Petroežius isz Kauno gub., Raseinių
pav., isz Žvingu miestelio "
—
jiesz
ko broliu: Jono Stonislovo
---- -*

Dominiku

A

®l

‘ "■ ’ A•
" -U® U iiJU

Juzefą Masiene su dvmm
vaikais isz Kauno gub., Uk
mergės pav., Troszkuuu vo
lost. pajieszko savo vyro Kazi
miero Masio. Jis gyveno (Pittsburge. Mano adresas tokis:
Russia, Petrograd. Smolensk
ja ulica N 11, Juzefie Masis

Igprii /.iu i isz Su®
Kalvarijos
iii. • kaimo, jiesz
'■.’•‘:®F Alem-ko, Jono ir
TOozoMerkuszeviėziu, Anta
no Miluko ir Petrones Grablikiutes isz Suvalkų redybos,
Kalvarijos apskr. Kirsnos vals
cziaus, Iszlandžiu kaimo. Ma
no antraszas: Russia. Petro
grad, Zabalkanskii per. N. 30,
kv. 32. Ivanu Jakimoviczu.

NAUJI INTAISIMAI ANT KARABINU SU KOREIS PERKERTA
DRATINES TVORAS.

FRO<*1 A

OFPtCIAU pMOTOCRAf*H.lfl6
FKOM THE SPHGKX

Angliszki kareiviai ne senei aplaike naujus intaisimus kurios uždeda ant laupos karabinu
ir perkerta dratines tvoras savo prieszu laike užklupimų. ant apkasu. Paveikslas parodo AVer,
cesterio pulką priesz užklupima ant vokiszku apkasu.

Union Square, New Yorke

NAUDINGUMAS DRUSKOS.
Druska sumaiszyta su sode
yra gera gyduole nuo inkandiimu bicziu ir szirszinu.
Druska su vandeniu yra ge
ra gy duole ant plovimo skaudanežios gerkles.
Druska ir verdantis vanduo
l greitai atleidže suszalusias pai

Druska iszczystis pletifius
ant porceliniu puoduku ir torielku.
■ *
į Druska numesta ant ugnies,
I užgesina deganti kaminą.
I Druska su sziltu vandeniu
I yra geru prieszu prieszais užsi
l trucinima
Druska suszildyta ir ' intrinl ta in pletma ant baltos materi
jos praszalina pletmus ir bus
kaip nauja.
į Druska inpilta in vandeni
del plovimo drapanų apsaugos
skalbimą nuo suszalimo laike
įszalcziu.

ft*.

radaika

In
Ir in kelispuėtflš teip
Skaityt, raszyt ir niokot, jog isz džiaugsmo sz okan
Ir neužilgio pasilikau garsingu feltfeheliu,,
Koki džiaugsimi turėjau, aprašzyt negaliu.
Bet užstojo dabar laikai del mus baisiausi,
Turiu ejti ant baisios kares kad ir nuotoliausi.
Ir nuvarė mus prie Rygos muszti ten križioku
Tai asz ėjau szokinedamas byle raszyt moku.
Ir nuėjom in apkasus kur sau linksmai ulevojom,
Kaip iszejom ant ligumos po kraujeis braidžiojom,
Po musztinei reik suskaityt kiek kryto križioku,
Asz nubėgau szokinedams bile raszyt moku.
Ir suskaieziau tris tukstanczius nelabu prūseliu,
Kokis mano buvo džiaugsmas aprašzyt negaliu,
Apkasuosia kareiviai po purvina bebraidžiodami,
Linksmas dainas kiek kas gali bėdai nuodami.
Apkasuosia kaipo žiurkes vandenije mirkstam,
Kaip iszejnam ant ligumos in žverius pavirstam, 1
Ir smaugem prūselius kaip katukes pelia,
O kas pasilieka tai paymam in nevalia,
Ir pasiuntė mane aficierius kad asz suraszyezia,
Kiek paėmėm in nelaisvia ir jam pasakyczia,
Ir suskaieziau kelis tukstanczius nelabu križioku,
Tai turėjau dydi džiaugsma kad asz raszyt moku.
Sugryždami in apkasus linksmai dainuodami,
Nutvėrė koki sukoreli gardžei begriauždami,
Apkasuosia kaip pagaunam koki uteliuka,
Tuo nutraukėm in purvina kaip koki tieluka.
Mes ant tuju gyvulėliu, norints kanda, nepaisom,
Dainuodami ir szokdami musu karabinus taisom,
Visi žinom gana gerai kad reikes galetis,
Ant pleciaus visiems stipriai su prūsais laikytis.
Apkasuosia niurni prusai neduoda pakajaus,
Nes tai gyventojai neapkenezenti musu krajaus,
Bet-gi bijo tie velniukai musu ilgu bagnieteliu,
Su kureis ižbadom kaip varliukes musu neprieteliu.
Tuo pasiuntė aficierius lavonus suskaityti,
Asz began szokinedams, ba iszmokau raszyti,
Ir sugryžom in apkasus apteszkeja krauju,
Neturėjom permainyti mandereliu nauju.
Tuos paežius iszczistinom ir juos pasiklojom,
Viena akia tik primerkem o kita dabojom,
Ba nėr laiko apkasuosia spakainei miegoti,
Ar tai diena ar tai nakti reik prūselius daboti.
Kaip priejna pruselei prie mus ka areziausia.
Tada szokam kaip levai ir niuszam ka smarkiausia,
Mes prūselius kaip parszukus visus ligiai skerdom,
Su bagnietais ju krutinės kiek vienam suardom.
Tuojau began kagreieziausia suskaityti prūseliu,
Kokis mano buvo džiaugsmas aprašzyt negaliu,
Nes suskaieziau daugybe tuju nelabu križioku,
Už ka gyre mane aficierius kad raszyti moku.
Bet neverkit tevuželiai nes jus suraminsim,
Kaip pabaigsiu szita kare, vėl pas jus sugrysziu,
O kad reiktu ant pleciaus ir galvelia padėti,
Tai vis reike kiek galim tevynia gialbeti.
Tuos prūselius nevidonus mes juos iszvarisim,
Ir pabaigė taja kare in tevyszkia sugryszim,
O pargryžia pas tėvelius linksmai ulevosim,
Taja kare per daug-metu visad minavosim.
Asz būdamas feltfebeliu prūseliu daug padėjau,
Nes baisei neapkeneziu tuju niekadeju,
Daug tukstaneziu in nelaisvia nuvariau križioku,
Ejsiu namo szokinedams kad raszyti moku.
— K. Matulevieziusi

Vienas vyras, kuris buvo
susirgias ir turėjo namieje sė
dėt. Tas prisiklausė, kokius
žodžius moteres sueja labiause
naudoje. Ir teip, jeigu sueina
į dvi tai pirmutinis žodis apie .
' alų ir kur daugiause duoda,
į ir gerdamos isztare 70 kartu
BA %
i<£s*
lar žinai kai 45 kartus mini
I apie skrybėlė, keipa ir sžlebe
į 10 kartu apie vyra ir vaikus,
2 kartu apie “kriksztinaites”
Ir be merginu neapsiejo,1 I o apie “kunigus ir bažnyczia”
Ir isz tu keletas atėjo.
82 kartus. Apie “burdingie/. Sveczei alų mauke, •
Iįrius 150 kartu.
« <
li^guzute trauke, * ■
V Apie skaitymą, siuvimą,
^ad£jau linksmi buvo,
i prosyma, namini trusa” ne sy
birbinia pri

Puikei apdaryta audeklineis
iszmargyntais vyrszais.

Dydumas Knygos, 6t x 91 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 prisiunczm 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.,

iiX.

TĘS
Bumytele,
Bave?
■ko,
■rovei.
Bs usa puczia,
lies laiko muczia
liet pas mane. —
įmytele
rdeti?
,ski,
pjesnio.
pyras pasigėrės
toroms nusitveręs
let pas mane.—
limytele,
lirdeti ?
■perdaug,
■ujienu.
■.e dažnai tašo,
■ kupra kaso
Bet pas mane.—
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Nelaime su automobiliu ant kariszko lauko
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Szitas atsitikimas atsitiko kada gana sunkus apginkluotas automobilius, bego ant ka
lauko in pagialba savo draugams. Kada kareiviai dirbo idant automobiliu iszgauti isz;
neprieteliaus kulkos szvilpe aplinkui, bet kareiviu nepataike.
Po ižgavimui automoĮ
leidosi toliaus in paženklinta vieta.
—

visa Amerika nedidelėmis gi
Žmogus
minėmis. Viso labo ju nedau
giau esama kaip pora milijonu
Ir žmonių gimine.
ir tas skaiezius vis mažyn ei
Dauguma juodu j u ligsziol na.
gyvena kaip laukiniai; yra ju
Paskutine žmonių veisle yra
tarpe net žmogėdrų. Nesudare
Malaju
rase taipgi artima gel
jie ligsziol jokios kultūringos
(apszviestos) valstijos. Smul tonąją!. Senoveje gyveno ji
kios Nigeriu tauteles amžinai Azijos pietų rytuose. Paskum
tarp saves kaujasi, nesutinka, užėmė kuo-ne visa Australijos
užtai lengvai patenka in baltu salas, o taipgi Madagaskaro
ju valdžia (Anglu, Vokiecziu, sala Afrikoje. Tos veisles žmo
nes sziek-tiek panaszus in bal-'
Prancūzu.)
Gražiausi ir stamantriausi tuosius ir in geltonosius. Odos
isz murinu (juoduju) yra Ka- varsa rausvai alyvine, yjraž ,us.
frai — Afrikos pietų rytuose bet silpno kūno sudvjfmojj
. gyvena. Narsiai jie kovojo su lajai, kurie gyvena an^ sj
Bėgles, kol szie r mžgrebe j u žemio, vercziasydB '
duju gi-1 tieji
fc^Tarpe kitu
A
B^įs yra )

JUOKAI

JUOK
Ubagas.

Vienas ubagėlis tžį
no bedievio karezęn
sedinezius apszviesti
almužnos;. W
— Susimylėkite
pavargėlio ir apteil
skatikėliu.
— O ar tu ne <
velniu!-tare vienas
nas—Ar tu ne žinai
le? Ar tu žinai jog <dal
me^ laike atsiprovi ne.
ženstva? Eikie sau

Brdet?
Blogai,
Bkerejo.
B ji pastūmėjau,
Bsz to nenorėjau.
B tyso stabas,—
B>?.. Ar negyvas?.,
■zliejas?...
[logai,
Įikyk niekams.
p girtas parvežliojo,
Lntrepais nurėpliojo
augiau nekele.
— J. V. K.

Daug tokiu yra.

Parvažiavo vienas Lietuvis
isz San Francisco in Luzernes
pavietą, o inejas in viena karczema kur buvo daug Lietuvii., Truzyjo ne sutvertus daigtus d 1 žiopliu, o ka ant galo
didure? Szitai kalbėjo, jog
tenais yra teip karszta, jog gas
padines turi visztas laikyti ledaunese, o kad to nedarytu,
tai visztos dėtu kiauszinius kie
tai iszvirytus. . .

t

PHONE DROVER 7800 !

Dr. A.J.Tananevicze i
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas
Valan4*a

Ofisai) Ir Ojrrenlmo rietą

3249 So. Morgan St., Chicago, UI.

8 lig 10 ryto, 1 lig 8 po plel

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
Ne Nori.

-ARABISZKOS

— Ar žinai, Mariute, jog
kada asz tave pažinau, tai tik
tų viena mano galvoje sėdi.
'-s Ar tamista ne meluoji?
Asz bijau viena grinezioje sė
dėt, o ežią sedetau tusztio galvo.
Dvi kumutes.

— Vai beda, beda! Kumu
te, mano sūneli paėmė in vaiska.
— Musu ne paėmė ne vie
no. . .
— Kodėl?
— Ba ne turime ne vieno
sunaus, tik szeszes dukteres.

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.

KAREIVIO DAINA.
■

■rz
P|es
ežiu
SS Ru■Adi

*

J*
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Bis tai gali apsakyti kareivio linksmumą, “s
ĮKožnas kas tik gyvas in vaiska pakliūva,
Bet ne kožnas yr laimingu kuris nemokytas,
Jeigu nemok skaityt ir raszyt visur yra paniekytas.
Neiszmano tai tėveliai ka savo vaikeliu,
Nedaleidže jiems mokytis skaityt ant knygeliu,
Kas tik turi gera norą, raszyt ir skaityt iszmoksta,
Rusu kalbos o ir musztro ir ka szirdis trokszta.
Bet asz buvau netingynis visko norėjau mokytis,
Kaip pareisiu isz vaisko turėsiu kuom girtys,
Papraszi £į^o aficierio kad mane mokintu,
Bhszezatuojaus pristatytu.

f TufefentisNaki
Sfi
irViena

"i

■ >

JBKioclamas
pPnwlga juoda surdota ir pridedamas jam
sžoninus peisus.”

Kna
Lf,. kaip kriszto^BBB^BHpiistasTbu d a las vandens, Cžia susėdo pasil
mas apsipažinęs geriau su bu sėti, užkando kiek džiovintos
Kapoja,
Bi<- < dili du indijonu, mažiau isz to ste tauro mėsos ir, pasistiprinę, ju
“Tas pats su tabaku.
Bežinoki,
jeigu bėjosi ir tik isz papratimo pri dinosi toliau paskui savo nenu
^■I^Wir snargliuoti,
B^^^^nuskriaus, tai numirs tarė Reginaldui. Ant galo ta ilstanti vada.
Duodamas jiems pui
1 Nėra kam apvalyti,
Dabar jiems prisėjo eiti per
'kaip szuva, ir vilkai neszios jo re:
Ne
pavalgydyti.
— Kares Erelys iszejo pri kainuotus laukus, per gilius Nežine, kada tos bobos iszsipo kaulus. Pasakiau.
kus vardus nepadaro
Asz mislinu, jog kožnas no
^i^i^asipyne, du drūti baltie
blaivys,
Paskutinius žodžius misijo- sižiūrėti areziau gaujai Dako- vandens isznesztus grovius.
jie dastojo jam kelia puldami nierius isztare su tokia guos- tu. Jie praėjo jau pro savo sė Kiekviename tokiame griovy Kada gaus isznokusi protą rėtų turėti szvaria motere? tabaka geresni ir ne
Asz(jumis vyruezei duosiu ro galima tokius tabakus
ant jo su peiliais. Smarkus in- me, tarytum gilia pranaszyste, dyba ir dabar turės gryžti at je Kares Erelys apsistojo ir su
ir pasitaisys,
dijonas atszoko atgal ir dviem kad jie Mahega smeigte per- gal. Kares Erelys nori atsiži- didžiausiu akylumu prisižiu- Kur tik jaueziu koki kraszta, dą:
Laikraszti reik užsiraszyti, visai priligint prie
ypais savo lazdos paguldė abu smeige ir kariszkasis Osagu va noti in kuria puse jie pasikrei rinejo pėdoms tauru ir kitokiu Tai kas diena gaunu raszta:
Pratint savo motere skaityti, Miners’ Extra tabako.
savo prieszininkus. Tas visai das nedryso silpnam misijonie- pė, idant pagauti juos in savo žvėrių.
Tiktai dieduk pribuk,
Kaip skaityti papras,
Ant galo inejo in dideli inatėmė drąsą Del vara ros ir bal riui pažiūrėti in akis. Misijo- kilpas.
Nežinau, kas bus dalibuk,
Nuo gėrimo atpras.
Dar neiszauszus sugryžo Ka kloni apgaubta auksztais kran
tiejie tik isztolo jau kėsinosi. nierius nudžiugęs, kad jo žo
Net szlykstu darosi,
Grinczioja darba suras,
Delavarai ir baltiejie pama džiai pergalėjo indijonus, pa- res Erelys ir visus žmones tuo- tais, per kurio viduri bego Kaip apie bobelkas girdysi.
O sziadien kas?
te, kad jau Osagai ima virszu, mislijo sau: Dievas atleis man, jaus padalino ant dvieju daliu; platus upelis su krantais apžė Nusidaviau in apigarda viena,
Gere tėvas, mama ir visi,
bego slėptis iu areziausia gi ka 1 tokiu budu mėginu apsau su vien leidosi jis pats, kita su lusiais alksniais, popeliais ir
Ir dažinojau apie naujena,
Nevet ir vaikai maži,
kitu
vadu
turėjo
veikti
pagal
ria.. Osagai puolė vytis ir gal goti nekalta mergele nuo tiroberžais. Kares Erelys pasakė,
Long Cut Tobacco
A beeze,
Gere,
nereike
ragyti,
jo insakymus. Reginaldas ėjo kad ima neiszpasakytas džiaugs
butu visus iszpiove, jei Mahega niszko indijono.
Nežinau kur cze,
Ne reike ne duot valgyti.
nebutu ant szvilpynes suszvil
Už keliu minutu misijonie- su Kares Ereliu buriu, o Bap mas, jog niekam nematant jie
patinka vyrams už tai kad yra
Lietuviai gyvena,
Norint blede pataisyti,
Sztai pamaeziau Džiana.
peš. Ant balso vado visi Osa- rius buvo jau kelionėje in ry tistas ėjo su kitu. Priesz persi- dasigavo in szita vieta. Paskui
padirbtas isz brangio Kentu
Reike laikraszti skaityti,
Tas sustojo,
perskyrė jis savo žmones in
gaj susirinko aplink ji. Ne vie tus, su aszaromis apleidęs kai skiriant Baptistas tarė:
cky Burley lapu ir ilgai pjau
Katros moteres skaito,
Ant manes pamojo,
nas nedriso prieszintis insaky- mą indijonu.
stytas.
— Reginaldai, neužmirszk dvi dalis ir sustatė juos abiszaTosios veju nesivaiko.
Priėjau,
mams Mahegos. Stovėjo visi
Mahega, žinodamas, kad Ka kaip duoti ganda, kuri iszmo- liai teip, kad ju niekas nega
Girtavimo bjaurinasi,
Jin pasveikinau,
Visas ilgas, czistas, isznuotyliai giltoje szale Olitipos sze res Erelys veik atsižinos apie kome; dabar tas mums gali lėjo matyti tankumoje; jie gi
Nuo
kumueziu
szalinasi,
Nuėjome
pas
Szimuka,
tros. Mahega perejo visa glitą, ta visa, kas ežia atsitiko, prie būti reikalingu. .
gražiai galėjo matyti kiekvie
kias, atsakaneziu lapu, paseneBa turi skaityti,
Ižgereme po stikluka,
skaitydamas kiek yra užmusz- taro bijodamas, idant baltiejie
Reginaldas prižadėjo ta at na praeinanti.
jas nog trijų lig penkių metu
Po kampus nesivalkioti.
tu ir sužeistu; pasirodė, kad nepasiszauktu "pagelbon kitu minti.
Kita dalis, kurioje buvo Sedome paszalije prie stalo,
senumo idant iszgauti ta sma
Yra ir tokiu mergų,
penkiolikos truko: jie buvo už aplinkiniu draugingu sau in — Asz tau patariu dar viena Baptistas, turėjo paliepima už Sznekejome szi ta, jis tarė
gu kvepanti kvepsni. Pabandy
Jau žilaplaukiu.
ant galo:
muszti. Nuostolis buvo baisus dijonu, galineziu jam kelia už dalyka, — kabėjo toliau Bap eiti Dakotams isz užpakalio ir
kite del kramtymo ir del rūky
Kur vyrus apgaudinėja,
bet daug baisesnis buvo Delva kirsti, paliepė greitai palaidoti tistas,— laikykis visuomet su kaip juos kares Erelys inOj deduti, deduželi,
mo.
Ant juoku paleidineja.
rams, kuriu daugybe buvo už užmusztuosius Osagus, ir pa Kares Ereliu, nes abu prisisie- trauks in kilpas, užpulti ant Randasi ne viena mamuželi,
Riaukė
alų kaip karves broga,
muszta ir net dvideszimts suim ėmęs Olitipa su visu jos turtu kete būti broliais; todėl jei ju isz prieszingos puses. Po il
Ka nežino kaip gyvena,
O jeigu katram žodi duoda,
tu gyyais, kuriems rankas ir ir dvideszimti anų belaisviu, Kares Erelys pakliūtu in ne gai ir sunkiai kelionei Baptis Tokis gyvenimas, tai gana.
Ir norint prie vyro laižosi,
suimtu laike kares, iszsiskubi- laime, tai tu turi ji ginti, o tas pamate priesza ir, apistojes
. kojas suraisziota karklais.
Užsigėrė ir pamirszta,
Mahega dabar inkiszes gal no in savo szali.
jei ji užmusztu, tai ir tu turi tinkamoje vietoje, lauke su In lova kaip meszkos invirsta, Vienus prigauna, kitu dairosi.
i
O kada vyrai parejna isz darbo Vyras ne turi duot prisigauti,
va in Olitipos szetra misijonie
ji ginti, o jei ji užmusztu, tai kalbėto ženklo.
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Turi tokiai in akis spjauti,
Vejesi.
Turi nemažai vargo.
tn
fe
riui prisakė iszeiti. Jis prisiža
Pirma negu pamatysime su
ir turi mirti drauge su juo.
iv: «
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Ba
tokios
po
Amerika
reiJ4
Vieni diszius mazgoja,
O 1
Tuo tarpu Reginaldas ir Ka
dėjo nedaryti jokios skriaudos
— O! — atszove karsztai sirėmimą Delavaru su Dakoi ?
*5
92
zuoja,
ją
Kiti vela lovas kloja,
dvasiszkamjam, kadangi jis res Erelys vijosi vagius kolaik Reginaldas, — asz ir pats apie tais, turime gryžti in vieta, kur
$ <
o
Osagai, paėmė Olitipa, nuėjo
Nuo kvailiu piningus vilioja.
Verda vakarienia,
terp Osagu turėjo daugybe gal ° jo tamsoje matyti pėdseky ta maniau. Delevarai nepasaKM
szalin, viską sugriovė ir paliko
a
Asz trankydamasis po visa
<0
Mesa ir kiauszinienia.
draugu; nebuvo namu, kuriuo beganeziu. Bet toliau teip su kis, kad j u vado pririnktasis užmusztuosius.
c7
svietą,
Bene tai dyvai, jeigu mote
se jis nebutu ka gero padaręs. temę, kad reikėjo apsistoti ir brolis apleido ji! Apie davi
rij* n
5
Užtinku ne viena vieta,
VingenundaS.
32 S
oo
e
riuke užsitraukia? Tai daro
— Juodasis Tėvas tegul isz laukti ryto, idant nepamesti mą gando irgi neužmirsziu.
o
Daug
labai
matau,
eina su mano žmonėmis in ry pėdsekio. Trys raiteliai iszsiu- Lik sveikas!
Ka tik Osagams pasitraukus isz nubodumo! Pasilieka nes
Už tat jums pasakau,
sti
vytis
pryt-zakin,
sugryžo
tus, nes jis ežia yra jau nerei
Po tu žodžiu jiedu persisky nuo vietos muszio, atėjo ten bageles vienos grinezioja, ne
Mano rodos klausykite,
kalingas— tarė Mahega misi- dar nakezia ir pranesze, jog rė.
Vingenudas ir prisiartinęs prie turi ka veikti, ba vis atidestiO pamatysite,
jonieriui. Tegul jis jieszko gy pedsekis eina pirma sziauresKares Erelys su pulkeliu sa vietos, kur buvo Olitipos szet neje ant toliaus, o tuom laik
Kaip
gerai iszkirsite,
veninio Delavaru antroje puse link, o paskui sukasi in vaka vo žmonių ženge tolyn in ry ra, nutirpo visas ir stojo kaip
Kaip kumute atejna,
Ba
sakau,
j e upis: tegul juos mokina sė rus nuotos vietos, kur, turbut, tus, neisztardamas ne žodžio. stulpas, nepasikrutindamas isz
Be gėrimo neapsiejna,
Ka žinau.
ti javus arti ir kasti, o ten, ganėsi Dakotai.
Ant jo kaktos briežesi mintys vietos. Jis mate, kas ežia nese Ba be gėrimo ne yra ruko,
MINERS EXTRA TABAKAS
Kares Erelys teip nusidžiau ir jis kartas nuo karto stovinė niai dėjosi; mate, kad visas Reike bėgti parneszti biruko.
kur Osagai medžioja, tegul nei
* Tifusas kas metas padaro parduodamas visur —- pirkite
na daugiau. Mano žmones bus gė szita iszklauses, kad net jo jo, prisiklausydamas, ar nesi kaimas isznaikintas ir, pažiurė
Sėdi, geria ir dajnuoja,
Amerike
bledes ant $271,93 2 pakeli szendien.
Savo vargelius pasakoja,
draugais Juodam jam Tėvui veidas užkaito, ka patemijo ir girdi kas, ir žiūrėdamas in jus ant to visko sziidis jo apsi
880 o gelton drugis $694,904, The American Tobacco Co.
tris dienas; gal teks jam susitik Baptistas.
Ir teip liežuvius vilgo,
kiekviena prasikiszusi kalneli. liejo kraujais .... Nelaime
— Ar Kares Erelys mato Kelione tęsęsi be sustojimo ir jam rodėsi didesne, negu ji Kol savo vargeliu neapszildo. 750.
ti su spėjimais žmonėmis; jei-
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