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nes buvo labai nuvargias, o 
ant užklausymo atsake, jog at

i su Prūsais atėmė adgalios nuo Maskolių

hea culpa, mea maxima

Vėlu k raudonnosiai malszei 
sėdėtu ir Dieva garbintu, o 
tankiau brevijorių ymtu in ran 
kas idant velnias duszios ne- 
isznesztu per langa kokia nak
tį. —Ka vėliname isz szirdies!

Aleks. vai, Konst, 
vai., Pr. Meldžiukas 
Paukszta Pr. Szp^'1S

TegU|iveVas užmoka” kuris 
Jktikruju ir iszsipilde.

“Lietuviu Draugija del karo 
nukentejusiems szelpti” paskel 
be savo apyskaita nuo spaliu

BEINGS THE BEST EE8ULTS TO ADVEETI8EE8, 
- EATES ON APPLICATION.

o idant neaplaiky 
Taipgi maskolei 
žiemiu atejna kita 
dėcziaLnėgales isz

— Ekstra!! — Szauke ne- 
iotojas laikraszczio New 
\rke: —“7500 Russians taken

Vargingas sziauczius viena 
diena pasitiko su Žalnierium,

Ateinanti meta seimas atsi
bus Philadelhijoj. Seime daly
vavo teipgi 23 kuningai ir apie 
tuzinas moterių delegatu. Ne- 
kurie delegatai turėjo prakal 
bas girdami savo laikraszczius 
o pekdami visus kitus.

■H'%^ x v

s Dardanelliuje ir 
aus.

Ana diena Viedniuje padare demonstrancije apie 30,000 ypatų szaukdami idant randas 
paliautu kare ir duotu jiems koki norints užsiėmimą. Tas pats atsibuvo ir Anglijoi, kur apie 
50 00 moterių szauke: “atiduokyt mums muso vyrus ir liaukytes užmuszti muso tėvusI”

raszcz
per mažai.
_ Tada vaikas suszuko: “Buy 
two paperu and you will have 
15,000 Russians. (Pirkie du 
laikraszczius o turėsi 15,000 
maskolių).

Mažai pribusią atejviu.
New York. — Szia nedelia 

pribus in pristova tik septini 
pasažieriniai laivai isz Euro
pos. Skaitlis pasažieriu ant vi 
su laivu neisznesz daugiau kaip 
1500 ipatu. Imigracijos stotis 
daugiausia stovi uždarita o ne- 
kuriuos darbininkus randas 
praszalino nuo darbo, nes ne
turi ka veikti.

Don
geležiniu ratu ir nukirto juosius nuo Memeli 
tu jokio maisto ir amunicijos isz tenais.
paėmė Palange ir kaima Ruczana. Isz 
rusiszka armije in Liepoju ir kaip rodes'jml 
tenais iszsigaut kibą in mares visi supultu.

Prie Rygos susmaugos vokiszka flota u 
kos f lotos bet likos atspirtais.

Anglikai su Prancūzais pliekia Turkis 
jau randasi tik keliolika miliu nuo Gallipolj

Prancūzai plieka kaili vokiecziams ant! 
eme keliolika apkasu užmuszdami daug voki

Amerike įsi ™.°.

Rusiszka Duma užtvirtino ’ \ 
padirbima naujo geletkelio 
kuris kasztuos 17 miliVnu 
rubliu isz Kandalakszo, X, 
changelskoi gubernijoi, per 
Kola susmaugas in prietova 
Kola.

r Rosljoje Ir Lietuvoje $3.50, 
Meto $2.50. ..va?. a,< Anglija ir Skotlandija 15S,
Meto $125 EUrOpOje) prūsuose 15 Marku.

Karalius Konstantinas, Grai 
kijos t^klitojos randasi-ant 
mirsztan^ųp patalo, nuo žaidu 
liu užduot; per savo paczia ii 
kaip rodostures mirti. Mat ka 
raliene yn sesuo prusiszko 
keizerio, turėdama labai karsz 
ta būda ir egalejo klausyt ka 
raliaus psnekinima vokiecziu 
tebyreje lareje. Karaliene in-

tykov/cb
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austrijokai su pagialba vokiecziu atėmė nuo maskolių. Maskolei nebutu 
Bet maskolei tuom nenusimyne, ba aplaike puse milijono nauju kareiviu ir

Po Nauju Metu, Angliję ti- 
kyši 37,000 nauju ukesu—nau 
jei užgymusiu vaiku, kuriu tė
vai randasi ant kares o isz ku
riu daugelis jau nesugryž. 
Neszc^iu mergynu randasi su
virsiu 20 tukstancziu, kuriu 
jaunikei iszkeliavo ant kares- 
Sufragistes jau surinko apie 
20 tukstancziu doleriu ant už- 
laikimo tuju nelaimingu.

in savo pulką, jog jau kone 
davė visus savo piningus 1 
kius turėjo ir nežinojo, k; 
gausis prie savo pulko.

Nuvargias veidas toj 
gaus, ir jojo apsakymas 
dino szirdi sziaucziaus 
pats vos gyveno. Nusivedęs pas 
saye, davė jam pavalgyt ir 
iszgiart, o kada Žalnierius pasi 
drutino v* truputi atsilsėjo su- 
krapszte jam sziek tiek pinin-

Praeita far vaite Scrantone 
atsibuvo Kataliku susivieniji 
mo seimas. Nauja vyriausybe 
likos iszrinkta isz sekancziu 
ypatų:

Prezidentas— Kruszinskas 
Vice—Prez.— Petrauckiute 
Sekretorius— Vasilauckas 
Kasijerius— Burba
Globe j ei kasos

Valukonis ir Staugaitis.

Rado puodą aukso senam name
Mount Carmel, Pa. — Kada 

James Munroe ir Mikola Mul- 
downey kasė skiepe senam na 
me, rado geležini puodą pinin
gu. Kiek piningu radosi puo
de, tojo laimingi radikai neiž- 
davė.

400,000 Italu sugriž adgalios.
New York. — Italu randas 

apgarsino, idant visi tinkami 
vyrai sugi 
nuo neprieteliaus. Ana diena 
apie 8000 Italu atsiszauke in 
konsuli ir bus gabenti in Itali- 
je. Badai isz viso ketina iszke- 
liaut in tevynia apie keturi 
szimtai tukstancziu.

Kas tada dirbs naujus gelež 
kelius, grabes kas, uliczias 
szluos ir t.t. kaip Italijos sūnūs 
iszkeliaus. Amerikonai tokeis 
darbais neužsiymines nes ne
norės dirbti už ta paczia preke 
ka Italai.

Pagal surasza gyventoju 
1910 mete, tai Su v. St. radosi 
712,812 Italai turinti suvir- 
szum 21 metus o tu j aka iszeme 
ukesiszkas popieras buvo 126,- 
326 ir negali būti szauktais 
ant sugrižimo adgalios in tevy 
nia. Paežiam Steite Pennsylva- 
nijoi radosi tame laike 111,536 
Italai tinkami in kariumene, 
isz tojo skaitliaus buvo uke- 
sais szio sklypo 33,461.

— Ant tos popiereles yra 
užraszas, kaip galima padaryt 
geriaus juodyla del czebatu. 
Daug pardavinėjau jo musu 
aficieriams ir tikiuosiu, jog ir 
tu padarysi ant jo gera intere-

helaisviu ku-
Tieie>€T^18ve1 talb'a, buk 
^fprie bado ir, jog daugė
ti. Visi Suvalkų gub. gyven 

’-nepribus greita pagialba tai turės
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ermany!
^kietis nenori pirkti laik

kalbėdama, jog ta

Philadelphia Medical Klini 
ka, kuriuos ofisai randasi ant 
1117 Walnut Str. Philadel
phia, gavosi in rankas Suv. 
Steitu praejta petnyezia. In 
epektorei pacztinei nuo dauge
liu menesiu sznipinejo paslap- 
ta būda gydimo tosios klini 
^sJA^ntgalo surinko tieBuJ**' 
vadu, jog^Stm^Uajjp‘ 
nikos, aresztavojo Leona W. 
Vikowski, J. Grinių, Dr. W. 
S. Yoder ir Dr. F. J Russell o 
kad negalėjo pastatyt kaucijos 
po $3,500 kožnas, per tai likos 
uždarytas Moyamensing kaleji 
me. J. Naujokas iždininkas kli 
nikos pabėgo, bet detektivai ti 
kiši jin suymti trumpam laike.

Toji klinika daridavo biz
nio ant 10,000 doleriu kas me 
nesis, turėjo nuo 700 lig 1000 
ligoniu, kuriuos gydė per pacz 
ta ir ymdavo nuo $8,50 lig 
$10 už bonkute gyduolių ku
rias galina buvo nupirkti ap- 
tiekoje iž 50 centu.

Wlo‘S next?
“Tuom, kuom szendien es- 

mu, ir tuom kuoiu tikiuosiu 
būti, esmių dėkinga* savo mo- 
tynai.” Teip tai iszsikare Ab
raomas Lincolnas, kuris dasto- 
jo augszcziausio laipsniu savo 
gyvenime pasilikdamas prezi
dentu Suv. Steitu, o už kk bu
vo dėkingu savo motynai. 'Ar
gi mes panaszei negalime sekti 
pėdoms tojo garsingo vyro?

Motyna! Kokia tai intekme 
turi ant musu gyvenimu moty
na! Apszluosdama musu asza. 
ras jaunistoje; sustiprindama 
ir palengvindama musu nelai-

^^Austrijokai atėmė Przemisliu.
w^dmus. — Austrijokiszkas randaviszkas rapartas užtvir 

,>afapaemima Przemislio su pagialba -vokiecziu’ Maskolei nu
traukė iii szali rytu.

Maskolei paėmė Przemisliu nuo austrijoku keturis mene
sius adgalios, bet negalėdami jin užlaikyt apleido ir nusidavė 
in Lvava.

Austrijokai paėmė daugybe ginklu, amunicijos ir maisto 
po prasiszalinimui maskolių. .

Vilniaus Gubernijos Lietuvei prapuolė, sužeisti ir užmuszti.
Užmuszti: unt. of. F. Zdanaviczius Aszm. pav., efr. Gri- 

gorius Klimaviczius Aszm. pav., Krevu vai.
Szvenczion pav. Sužeista: efr. F. Dudelis Aleks, vai., P. 

Joczkeviczius Melagenu vai., VI. Boreika Mikai!, vai., P. Je- 
pivala Melagenu vai., Juozas Žibaila isz miesto, Nik. Kibic- 
kas Kamajų vai., K. Laukis Kamajų vai., Jurgis Megutis Go- 
dutiszkio vai., Kazys Cziberas Kaugeliszkiu va!.. P. Gurskas, 
A. Malianskas, J. Kuszinskas, Abelis Kacas (žydas), A. Szul- 
ga, D Branka, O. Tamulinas, J. Muroszka, M. Palenskas, J. 
Czerniauskas Mikailovo vai., Pranas Czerniauskas Linkmenų 
vai., Ign. Sakas, J. Golubevas, J. Kliauzas Zabatal. vai, 
Bron. Kalėda, J. Kirpliukas Jasev. vai., A. Szubelka Jasev. 
vai., J. Szustickas, J. Micinskas, Ick. Kūlikas (žydas), feldfe
belis V. Lokoseviczius Aleksandr, vai., Ad. Kamaszinas Mi
kailovo vai., Petras Stuckis Vysznevo vai., Bron. Szevelins- 
kis Kob. vai., Domin. Palada Nik. vai.

Papuolė nelaisvėn : M. Jukneviczius, J. Blaževicziua Lin. 
vai., F. Vaicekaviczius Lint, vai., Adom. Navickas Podb. vai. 
Juoz. Jeseviczius Kemėliszkiu vai., Mart. Petveneckis Zabl. 
vai., Jul. Voitkeviczius, S. JarauskisDub. vai., Liudv. Rakic 
kis, Ust. Szanelis Lytup. vai., unt. of. Jon. Dynda, Stan Ma 
tukas, Karolis Dynda, unt. of. Pov. Grodzis God. val., unt. of. 
Juoz. lljeszeviczius, Liud. Buczelis God, val., Konst Garbaus 
kis, Adomas Szupa Mik. vai., Napol. Subaczius, Heronimas 
Bielinis Tveriu vai., Kar. Radzeviczius, Ign. Szaksztila Mik. 
vai., Ad. Gaį’evskis, Kleof. Asinskis, Mot. Juraleviczius Sub.

vai. imt of,, Juoz. Gaidetis Ligx vsL^ IIęnr...Turi 
Ant. Biriukeviczius Ligo vai
szie to paties vai.: Ad. Kvietkauskas, Ant. Daszkeviczius ir 
Kaz. Valiukas; Kar. Žveriala isz Ribczioniu; God. vai., Izido- 
ras Luksza, Jul. Gaulis ir J. Szneris; unt. of. Juoz. Pupkevi- 
czius Kam. vai., efr. Andr. Buika Kam. vai. , Vlad. Užeszis 
Mik. vai., Petr. Zukulis Mik. vai., Kaz. Ymoka Kam. vai., 
And. Pupkeviczius Kam. vai., Juoz. Rameiks Kam. vai., 
Adolf. Valiulis Kukut. va!., Zugm. Semaks Kem. vai.,. Pr. 
Budria Kukut vai., Just. Zizdris Lyixs*11- va^> Vaiszka 
Aleks. vai., Mik. Labatonskis AD^8- J°n- PIalikaviežius 

Svilas^-'^8’ vaP? Mik. Skinoris Kam. 
vai., Ad. Stankus Aleks. va!., Kr. 

Pol. vai.

Vokietijos reischstage soc — 
demokratu atstovas Lebeduras 
netaip seniai buvo pasakęs 
karszta prakalba priesz vokie 
ežiu karininkus, kad jie užim
dami lietuviu gyvenamąsias 
vietas szvelniau su jais apseitu 
j u neskriaustu ir neteriotu 
kraszto: jie paliksią tuomet pa 
lankesni Vokietijai.

Dabar del to vokiecziu bal 
so Paryžiaus {“Lietuviu infor
macijos biuras” savo “Biulete
nyje” No. 5 padejes yra toki 
atsiliepimą, kuri pavadino 
“Lietuviu'lojalizmas (klusnu-

i) Rusijai neabejotinas”. 
Skamba jis taip: 
^^^Voki^gin ’ atėto
vas Lebeduras neseniai reichs 
tage yra iszsitares, kad Vokie
cziu vyriausybe gali tikieties 
savo karu omen ei lyg 
isz kitu Rusijos tautu paspir
ties, ir isz lietuviu.

Mes esame^ įgalioti griežtai 
užginezyti tvirtinimą. Isz pat 
karo pradžos lietuviai jau 400 
tukst. žmonių skaieziuje kovė
si po rusu vėliava. Lietuviu 
tauta niekame dar nebuvo pa
rodžiusi savo neklusnumo Ru
sijai, kuri kaujasi su savo nar
siais sajunginikais vardan per
galėjimo teisybes priesz žiau
ria privarta. Ji tvirtai nutaru
si kovoti petys in peti su ru
sais, nežiūrint kerszto baugini
mu ir visu kūno ir dvasios 
kaneziu, kurias ji turi kentėti, 
vokiecziams isiveržiant in Lie
tuva, kur miestai sunaikinti, 
sodžiai sudeginti ir valgomieji 
produktai atimti prievarta, gy 
ventojai gi liko nuveikti arba, 
kaipo belaisviai, Prusuosna 
iszgabenti.
N“ Vii. Viestn.” žymioje vieto 
j^Sdejes yra savo skiltyse ta 
prot^fa)r pavadinęs ji “Lietu
viu baSąm”. Reikia pastebėti, 
kad “Biustą” jau nepirma kar 
ta tuo klausH^n kelia savo bal 
sa lietuviu varcTtn — L. Ž.

mesia; pas kuria glaudžemes 
su visokioms rodoms kada da- 
ejname prie metu 
tyna yra musu dydžiausiu prie 
teliu ir geradeju, žemeziugas 
neužmokamas.

Jago tavo motyna gyva, guo 
dokie jiaja ir josios pasiszven- 
tinimus del tavęs. Jago tavo 
motyna jau apleido szia asza- 
aros pakalne, kur ir mes visi 
kada keliausim, atsimyk jiaja 
savo kasdieniniam užsiemime 
ir poteriuosia.

Jago mili ir garbini savo 
motyna, stengkis daryti gerai 
sziam gyvenime, idant josios 
akis pražibetu su džiaugsmu 
ir galėtu gėrėtis tavo pasielgi
mais o saugokis jaja užrupint 
ir iszspaust aszaras isz josios 
akiu, nes motyniszkos aszaros 
tai tavo nelaime.

— Prie atsisveikinimo isze 
me isz kiszeniaus popierele, ku 
ria paduodamas savo geradejui 
tarė:

Kada sziauczius sugryžo na
mon, bhnde tuo jaus daryt juo- 
dylta ir tuojaus persitikrino ge 
ruma jo. Pradėjo szale savo 
sziauczystos isz darinet juody
la ir nepoylgam pastojo turtin 
gu fabrikantu.

Teip tai iszsipilde velij 
Žalnieriaus; “Tegul tau Die
vas szimteropai užmoka” Die
vas iszpilde jin už padaryta 
mielaszirdyste, kokia padare 
vargingas sziaucziu Žalnieriui. 
O teip, Vieszpats Dievas atsi
moka gerai už papildinta mie- 
laszirdystia. F. B:

22 d. ligi bal. 8 d. sz. m. raja- 
mu per ta laika buvę 109,160 
rub. 95 kap., tame skaieziuje 
isz kun. Tatjanos komiteto — 
45,000 rb , isz miestu sąjungos 
8,500 rb., per “Russk. Vied.” 
—7,607 r., per. liet, laikrasz- 
ežiu redakcijas — 2,007 r., isz 
Amerikos lietuviu Tautos F on 
do — 7,282 r., isz Žemaicziu 
ir Vilniaus vyskupijų bažn. 
rinkliavų — 21,331 rub. Isz- 
leista iszviso 100,184 rub., tam 
skaieziuje paszelpos skyriams 
51,815 r., sziaip žmonėms pa- 
szelpoms 29,165. Draugija sky 
riu turinti 98: Kauno gub. — 
37, Suvalkų gub. — 32, Vii 
niaus gub. — 26 ir Gardino 
gub. — 3. Visu ju globoje bu 
ve daugiau kaip 10,000 pabe- puolus in iiaszeluma, dure ka

gu, idant galėtu sau nusipirkt 
bilietą ant trūkio. Po tam nu 
vede savo sveczia da ant staci
jos. Ejdami ant stacijos, žalnie 
rius tankei isztardavo.

— Tegul tau Dievas szimta 
ropai užmoka už tavo gera szir 
di ka man vargszui pagialbe-

Visa Suvalkų gub. apimta badu
Vilnius.— In Vilnių adgabenta keli tį^'^ 

riuos paėmė Suvalkų gubernijoi. 
Vokiecziai potis privertė kaimua 
lis isz ju mirszta neturedam 
tojei keneze bada, 
visi issmirt.

SAULE-SUN
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

Popiežius paaukavo piningus ant kari&zku altorių.
Rymas.— Popiežius Benediktas paaukavo 5000 franku 

ant nupirkimo dvideszimts penkių altorių įurios naudos ant 
kariszko lauko. Isz viso surinkta 39,000f. an 
lu ant frunto.

Farizejai nuo Czikaginio 
“Raugalo” neturėdami kuom 
pripildyt sejminio numario, 
pėrspaudino isz szmotpalaiko 
\^žio isz Szkotijos atsilankima 
ih “Saules” redakcije, Tasai 
straipsnis raszytas kokio tai 
pragiart smegenio kuningelio, 
kuris ne tik “Saule” isz, 
bet ir kitus Amerikos 
viszkus laikraszczius, 
“Raugalas” norėdamas 
kuom inkast “Saule” iszrinko 
tinkamiausia straipsneli apie... 
“Saule”, už ka apgarsino 
szmotpalaiki veži savo skyltyse 
nes iždaveju tojo vėžio yra ju
ju konfratrai — “Par nobile 
fratrum.

Ko Czikaginei raudonnosiai 
ir j uju panaszus sėbrai nori 
nuo “Saules” tai dydele mislis 
atminti! Truputi numanome, 
bet szendien da užtylėsime, 
pakol daugiau faktu nesurink
sime, nes tinime “danoszczi- 
kus” isz kožnos klebonijos.

Staugs ne tik Czikaginio 
“Raugalo” raudonnosiai bet 
visa kumpanije tuju iszmintin- 
gu(!) apuoku o jago atejteje ne 
paliaus užsipuldinet ant “Sau
les”, kuri niekam in akis ne
lendao tik svilina raudonuo
sius isz “Raugalo” lizdo, ku
rie bijodami idant juju elek
triką isz smegenų neužgestu 
se^gjzvieša isz “Saules be ku- 
SSgEigali apsiejti.

nebus laiko gailėtis

m



Jonas su dviems draugais nukeliavo žuvaut, norints visa 
diena praleibavo bet nieko nepagavo Kur jojo draugai?

nuleido 
tas ižsi

dukrele,

Dorumas persvere
auksa. (

Buvo tai vasara: szeszta va
landa vakaria.
v Per ciela diena spragino 
saule, laukai, troszko lietaus. 
Ne vienas laszelis lietaus per 
ciela nedele nenupuole. Visi 
žmonis aplinkineja prasze Die
vo lietaus nes maldos ir praszy 
mai žmonių rodos nebuvo isz- 
klausytos. Ant kart apie piet 
apsiniaukė dangus.

Isz pradžios buvo maži debe 
selei, paskui kas kartas darėsi 
didesni ir juodesni.

— Bus viesulą ir didelis 
buris. Dieve gink nuo pikto.

Žalumai ir žiedai suvytia ir 
nuleidia virszuneles, rodos ke 
tino pasilsėt nuo nuvargymo.

Per alksnyną plauke upelu- 
kas, ant kurio stovėjo malūnas 
vandeninis. Augszti aržuolai 
buvo apie maluna apaugia. 
Tas malūnas pereitinejo nuo 
tėvo ant sunaus ir jau ketvirta 
eile jame gyvena. Buvo tai tur 
tingi žmonis ruoszus ir guodo-

tekai. Tu ir Veronika kokia 
tai pora?! Jokūbai, ant josios 
laukia geresni žmonis negu tu.

Veronika yra vienturte vis 
ka po mano myriui apyms, asz 
jiaja ižduosiu už tiek aukso, 
kiek j i ji svefe! Mausziukas 
iszrado del josios didelei tur
tinga vyra. . .

Jokūbas pabalo kaip drobe 
ir tarė:

— Ponas maluninke: asz 
nesitikėjau tai ižgirst.

Nes da karta klausiu: ar tai 
paskutinis tamistos žodis?

— Teip paskutinis! Žinau 
gana gerai mano praeite ir gi 
mima ir kiek esmių vertas...

Jokūbas iszejo.
Pei priemene velei praėjo 

Veronika. Pažino tuo jaus ant 
veido Jokūbo koki ižgirdo at
sakymą nuo tėvo. Dėlto greitai

Maluninkas pats likosi s ve-

Upelukije teip buvo nuse
ktas vanduo, jog jau nuo trijų 
dienu negalėjo pasukt rato.

ant upelio ir vos bėganti van 
deni. Ant kart kruptelejo, nuo 
storo ir drūto balso:

— Padek Dieve, ponas, 
meisteri!

— Dėkui, dėkui, Jokūbai! 
Na su kokiu reikalu pribuni? 
— tarė maluninkas. — Jaigu 
reikalauji malimo, tai atneszk 
biski lietaus, o paskui malsi
me.

— Ne, maluninke, neturiu 
jevu ant malimo, nes. . . .

— Na ka, nes?
— Juk žinai ponas malunin 

ke jog. . .
— Na, sakyk aiszkei, ko no 

ri? O ant galo eikiva in grin- 
cze.

Jokūbas tuom laik ėjo kaip 
apkvaitias takeliu namon. 
Kaip jis linksma^ galvojo atei 
damas, nes dabar viskas persi
mainė, ir atsidustas pamielino: 
Man Dievas ne paskyrė Vero 
nikos. Ėjo pamaželi, vos kojas 
vilko ir parėjo namon.

— Veronika!- davėsi girdėt 

balsas prremenioje.
Duktė pažino ant balso, jog 

tėvas užpykias.
Inejo vienok in svetaine.
— Ar girdi Veronika, nore 

tau apie ka tai tavęs paklausti!

— Pasakykie man teisybia: 
ar tu tank ei su ein i su Jokubu?

— Ar su Jokūbu Teip, 
laikais kalbėjau jaigu suėiu^o 
va isz netycziu.

— O ar tankei sueidavai?

detinas turi turėt tiek aukso, 
kiek tu sveri. Jau Mauszkutis 
žydas surado tokiu. /

— Teve, ne kalbėk teip. 
Dievas tave už toki pasikelima 
gali nubaust. Ne auksas daro 
žmogų turtingu ir laimingu,— 
aes dorybe, ir nesuteptas bū
das..

Tėvas nutilo ir 
akis. Valandėlė tęsęsi 
tarimas.

— Teip bus mano
kaip pasakiau. Jokūbui ne 
teks ne mano turtas, ne tu pa 
ti.

Veronika mate, jog apie ta 
dalyka ne galėjo su tėvu kai 
bet nes ne butu tikias. Pašto 
vėjo valandėlė ir iszejo. Jaigu 
Mauszkus tokia intekme ant te 
vo turi, reikes prie jio pultis 
Tai jau ne kas jog in viską žy 
das skverbėsi.

Ant lauko lekioja kregždes 
palei žeme. Isz tolo prisiartinę 
jo griausmas. Kas kartas gar 
siau ir garsiau. Malūnininkas 
žiurėjo ant kabaneziu tos savi 
mi debesiu. Ir duszia jiojo sun 
kino slogutis panaszus ant tu 
debesiu. Veronika, ant kurios 
daug labai skaitė, irjsz kurios 
didinosi, baisei jin užvede. 
Nes tuojaus suėmė nauja viltis 
Ar gi jau jiam nepasiseks 
tuosius ožius iszvyt isz galvos 
merginos?

Stojo ir tare in save:
•— Iszvysiu jiaja isz namu 

jaigu da kada cipteles žodi 
apie Jokūbą. Kitokio spasabo 
nebus! Jokūbas josios ne gaus 
Jis negali būti josios vyru! 
Mauszkutis persza Florijoną, 
asz velyczia Bagusza.. . Ant 
galo tegul buna Florionas nes 
ne Jokūbas.

Trypė su koja, baisei iszro- 
de, net kumsztes sugniaužė.-— 
Nieko ne bus, nieko!— paszau 
ke garsei net sugergždė jog net 
lauke buvo girdėt. Priesz na
rna stovėjo Veronika.

— Nieko nebus nieko!—gir 
dėjo tuosius žodžius. Priėmė 
nioja kabojo senas medinis 
kryžius guodotas per prose
nius. Veronika visada turėjo 
kryžių atminteje, kaiszydavo

iz ]in. ITabar užnTSreiUesi priesz jin.______ _
dege žibintaite kalbėdama:— 
Vieszpatie sergek mus priesz

— Ar ir paskutinia szven 
te?

—- Per szvente? Kada tai] 
buvo?

— Praeita sereda!
— Praeita sereda? Ach teip.
Gerai kad ne meluoji, ba- 

maeziau pats stovinte su juom 
ne toli karezemos...

— Teip, kalbėjau su juom 
ne toli karezemos.

— O paskui nuvede

Per priemene perbėgo Vero
nika vienatine duktė malunin - 
ko. Nepasveikino pribuiszo, 
nuduodama, jog jio nemato.

— Na tai apie ka tau eina?
Radosi jiedu svetaine ja: teip I net lig takelio? 

pats maluninkas vadino, kuria 
me sveczius priiminėjo, kaip 
isz poniszko jis pats vadino, prisipažykie! 
Jokūbas atsisėdo prieszais ma- 
luninka.

— Maluninke, žinai apie tai 
gerai, jog tėvas mano su tavim 
visada buvote gerais prieteleis.

— Teip tai teisybe, buvom 
visados gerais prieteleis. Ne 
viena reikalą padareva.

— Del to asz ir mislinau!
-— Ka mislinai?
— Maluninke, turiu gaspa 

dorystia, verta du tukstan 
ežius. . .

— Kas mania tai apeina?
— O mano tėvas buvo tavo

geru draugu. —
— Na teip, jau man apie 

tai pasakei.
— Mislinau, jog Veronika...
— Tai kas Veronika? Kas 

stojosi su jiaja?
— Pati jusu, visada apie tai 

kalbėjo, ir Veronika nieko 
priesz tai neturės.

— Nes pasakykie, apie ka 
mano pati kalbėjo?

— Nugi kalbėjo, jog Vero
nika ir asz esą va del saves su
tverti.

Paszoko maluninkas kaip
isz ugnies ir paszauke:

— Jokūbai, gal tu proto ne

te staugdamas. Maluninkas no 
rejo eit namon. 1
— Dabar ne Įeisiu palauk va 

landei e kol ne pereis būrys,— 
tarė szinkoris. Lauke da. Ve
lei sėdo ant tos paezios vietos 
irnieko ne kalbįjo.

Lietus pila kaip isz viedro, 
rodos kad debesis truko. Dan 
gus atidarė visus latakus.

Būrys ne nustoja ir .tik vis 
da didinasi, rodos kad tvanas 
užeis ir viskas dyngs.

Laukia užstojo tumsuma. 
Lietus nešimaIszino. Malunin 
kas iszejo ir dabar žodžio ne
prakalbėjas. Nebylys atėjo ne 
bylys iszejo.

— Kur eini, pasilik ant nak 
vynes, —prasze szinkoris.

— Ka cze likt einiu ir gana! 
Niekas ne sulaikinejo kad ei
na tegul eina.

Szinkoriui pagailo malunin 
ko tada nusiuntė puskui ji sa 
vo berną. Bet maluninkas pa
sakė kad jis eita "namon.— nes 
jis nereikalauje.

Lietus nesimalszino; pile 
kaip isz viedro.

Kas tai! Ant kart iszgirdo 
baisa zvanelio. Maluninkas su 
prato ta baisa — buvo tai z va- 
nelis isz malūno.

— Nelaime, nelaime?- pa
szauke.

Tasai balsas ji sujudino ir 
prablaivė. Bego skubei linkma 
luno. Isz toliau daeitinejo oszi 
mas vandenio apie maluna. Jau 
priėjo elksnyna. Žemė perm ir 
kus ret kojos klimpsta. Per
mirktas stoję prie prūdo. Ap
linkui tamsuma. Vanduo oszia 
be paliovos didelei patvino. 
Sustojo ne žino Un kur kreip
tis. £ -

Da tik keliolėka žingsniu in 
maluna. Keleffl|įBK in pakai 
ne. Malunikas žino gana gerai 
kelelius. Vanduo/užliejo nes 
jis gal perbrisJ Eina drasei 
priesz save. Alįksnei oszia ro
dos persigandia/ Kojos klimps 
ta ne gali paeit/Da žingsni pa 
dare ir sustojoJ^o'redamas ad-

griebėsi už mecjžio ir laiko na
gus inleidias. Jaucze pasike- 
lent vandeni p jąs^ kartas sprau 

[apie Veronika.nesnis. Mislim 
Kur jiji dabai raudasi? Kas 
žin, gal jau nf—

Mislino vienok ape kitoki 
buri ir apie kitokius griausmus 
ir pabueziavo su graudumu su 
žeistas kojas Ižganytojaus.

x Da karta užmėtė akis ant 
kryžiaus paskui iszgirdo drū
tus žingsnius. Tėvas ateitine- 
U: mergina isznyko.

Už -njaričloa nuejo trepais 
maluninkas.

T urejo rankoj..., ,da įr skry 
bele ant galvos.

In kur nuėjo?v IKas tokis ji rodos iszstume I & 
isz svetaines.

žin, gal jau n ^skendo. Buvo 
gera mergaite ii - paklusna. Tik 

sirodis savvale. 
ėjimas padare.

tai sziandien pa 
Nes tai insimyl

Szirdis jiam
Gal sziadien 

dingt. Gal va; 
nesze. Ne senei

ir jiojo turtas 
zaįid.uo viską nu-

buvo puikus ir
sziauszus Mafszkus ™ Jiam 
kalbėjo jog but 
už visus kitus

net verkt. į
Vanduo da v

^turtingiausiu 
kaimia. Dabar 

pelis. Pradėjo

is pasikelineje. 
jT^aikosi alksnie >ir su ran 
į ^V^psikabiil0-
| ^A>jo. GaFvisi na

a$t szmoto auk-

, *
Matyti žiburėlis,

szus ir teisingas. Maluna nau 
ja pastate, o jiojo myltai buvo 
toli apszaukti, kaipo geriausi 
ir puikiausi myltai.

Senas maluninkas buvo prie 
pukters ant loskavos duonos 
Ne nori sėdėt be darbo, szvais 
tosi apie maluna ir lauka teip 
kaip pirmai o ir su anūkais 
sziaucziasi. — Prie alksnio ant 
kurio buvo užsikabinias, pas 
tate puiku kryžių, kuris su lai 
ku buvo dideleja garbėje pas 
gyventojus kaimo o ir aplinki 
nes.

Kuris buna patsai kaltas, 
Bet kita sudina, 

Ta tautieti kuris tirias, 
Melu subrudina.

Melagyste yra naudai 
Jos nereik naudoti,

Isz jos kyla didi vaidai, 
Tas reikia žinoti.

Melagyste ir puikybe, 
Pas mane už nieką, 

Tiktai tiesa ir dorybe, 
Tegul man palieka.

Galim juoktis viens isz kito, 
Be tik ne užgaunant, 

Ir peržiūrėt darbus kito, 
Ant algos tarnaųjent,

Asz nežinau tokio žmogaus, 
Kurs klaidu nedare

Du tris kartas arba dauginus 
Tai kožuas padare.

Tas nedivai tiktai juokas 
Kam su tuo didžiuotis,

Kaip užsėtas grūdais laukas 
Gali paukeziai džiaugktis. 
Man paskyrta dale dirvos

Asz ja prižiuresiu
Ir del geru reporteriu - 

Gerus vaisius sesių.

iszvaryti per berną baube žiū
rėdami in szali malūno.

* * *
Maluninkas ilgai miegojo. 

Kada pabudo apsidairė in vi
sas szalis ir klausė: — kur asz 
esmių? — Rodos kas tokis jin 
slogino. Iszpalengvo atsiminė 
sau, jog yra pas Jokūbą. Vi 
sas vakariksztis vakaras stojo 
jiam akysia.

Veronika padavė tėvui pus 
rycziams szilto viralo.

-— Ar ne sergi teveli — pa 
klausė jauslei.

— Ne sergu, tiktai, tiktai 
baisei esmių nuvargęs.

— Tai ne kialk, teveli.
— O kas Veronikele stojosi 

su malunu.
— Stovi da ant vietos!
— Dėkui Dievui, turėsime 

norint kur prisiglaust.
O kas butu su manim stoja

si, jaigu tavęs ne turetau? Kas 
rupytusi apie mania!

Nutilo ant valandos, paskui 
paklausė:

— O kaip tu ižsigelbejei?
— Vakaria autsiguliau ant 

pasilsio. Tamia ižgirdau kas 
tokis musza in Įauga ir szauke.

— Veronika Veronika—
upelis tvysta!

Buvo tas Jokūbas. Iszbegau 
ir persigandau baisaus oszimo 
vandenio.

— Kur tėvas?— paklausiau 
Niekas tave teveli ue mate. 
Jieezkojau tavęs visur nes nega 
Įėjau surasti. Gali sau teveli, 
ta mano baime del saves pers- 
tatyt. Tamia szaukia Jokūbas: 
—U.žskambyk! — Pradėjau 
skambyt nes niekas ne ateina 
isz tarnu. Tarnai gelbedamiesi 
patis save ir gyvulius paėmė. 
Jokūbas atriszo valtele sėdau 
in ja ir plaukiau, in kita krasz 
ta jieszkoti tavęs.

Ir radai mania ant medžio 
Tegul bus Dievui garbe už ta 
malonia. Ant tosios vietos, 
kaip tiktai vanduo nupuls pas 
tatysime kryžių.

— Teip, teveli, privalome 
tai padaryti, ba yra už ka Die 
vui dekavoti.

Už valandos po tam atėjo 
Jokūbas.

— Na kaip turites malunin
ke po vakariksztei?

jo o cze lietus nenustoja. Me
dis, ant kurio sėdėjo storas, tai 
ne reikėjo bijot idant sulužtu.

Vejas pute net per szakas 
szvilpe, o laszai no lapu nupuęr 
linejo in;vandeni kaip akme
nukai plupsejo.

Maluninkas velei užsidunk- 
sojo apie savo narna. Ir kurgi 
nedunksos, turėdamas didėle 
ūkia su malunu,*daugybe pie
vų ir pilnus tvartus gyvuliu. 
O eže staigus tvanas gali ant 
kart padaryti ubagu! Gąl rytoi 
ne turės tiek kiek turi Jokū
bas. Kam bus vertas be malu 
no, be gyvuliu?!

— Ar-gi mane neiszjuoks 
kaip kalbėjau; Mano Veroni
ka mainysiu 
so!.

*
Temykit!

girdėt balsai žmonių; plupseji 
maa arkliu.

Maluninkas isztempe ausis. 
Supranta balsus pažinstamu 
—baisa Veronikos ir pirmiau- 
sė supranta.

- — Turime ji surast, juk 
tai mano tėvas!

Ant vandenio pasirodo szvie 
sa atmuszta nuo žiburio sztai 
ir valtele iszlenda isz tarp me
džiu.

— Veronika, Veronika! — 
paszauke maluninkas.

—- Sztai ir mano tėvelis — 
paszauke su džiaugsmu mergi
na.

— Kur yra, kur?—atsiliepe 
vyriszkas balsas.

— Veronika, Veronika, szi- 
czion esmių in szen, in gzen!

Valtele prisiartino pr‘e me
džio, nuo kurio paėjo balsas 
szaukentis pagelbos.

— Tevef Teve!— szauke Ve 
ronika.

— Dėkui Dievui jog esi gy
va, mano dukrele.

Kada ižgirdau baisa musu 
zvanelio, tai mislinau jog ma
no szirdis truks.

— Teve tavęs jieszkojome 
ir del to zvanijome.

— O kas czion yra kitas 
prie tavęs?

— Tai as;z esmių prie josios 
Jokūbas.

— Ar tu Jokūbai?
Teip, asz Maeziau, jog del 

malūno bus pavojus, del to pri 
buvau in laika su pagelba.

—■ Jokubuk, esi szaunas vai 
kinas, nepyk ant manes ir at 
leisk kalte jaigu gali.

Ir tu Veronikele nepyk.
Valtele susileido prie me

džio. Maluninkas nusileido že 
myn, o Jokūbas paėmė in savo 
glėbi, pasodino sumirkusi seni 
in valti ir pasuko link kraszto.

~ In kur plauki Jokūbai?
Nugi in kraszta.
— O kas stojosi su malunu?
— Malūnas apsiamtas, stovi 

vandenije tvartai teip pat, turi 
me toliau plaukt. Gausimės in 
kraszta, o paskui eisime m ma 
no grineze. Kad ir mano grin- 
cze nedidele, bet su atvira szir 
V-^riimsiu ir bus del jus ge riauktų ,

MaluŽ^ 
Prisiglauct
terš ir vos isztare

Veronika, tavo Jokūbą, 
tai szaunas vyrukas. Žydą te 

I gul kvaraba paima.
* «

TARADAIKA
Vyruczei, teiksitės atleisti 

man sziandien kad nekalbėsiu 
nieko isz telegramų, tiktai 
trumpai pakalbėsiu už ka ant 
mane pyksta nekurie univer 
salistai. O tai už tai, kad asz 
nesimokinu isz j u enciklope
dijos, kurios progromas moks
lo yra tokis:

Potenlacijalogija, Problama 
cijalogija, Metodinasijalogija, 
Susistemotilozogija, lodomu- 
misologija, Psychiszkalogija 
Intelektalogija, Dogualikna- 
logija, Tekchiszkacilogija, 
Kunkuluojalogija Shematolo- 
gija, Estetiskologija, Bilonso 
logija, Filosofigilogija Systa 
matiszkalogija, Abstrukcijalo 
gija, Subjektiversalogija, Te- 
rugilogija, Horizontologija
Frozenmisijalogija, Szobloni 
salogija, Argunlagilogija,
Traktalogija, Aurologija, De- 
finicijalogija, Periodiszkuma- 
salogija, Relecijasologija, Den

ja, Aszmenisalogija, Fenden- 
cijalogija, Egzistuotiiogija, 
Scrittetelogija, GFildenimalo- 
gija, Poreimunavilogija, Sugra

nes

| DIDELE AUKA j
Priedą kis ant pakelio 'NEBO, be jokio apgarsinimo laikra- 3^ 

□5 ^-*«*****,,**,^ \ biluose, jau dabar turi vertę jum j c.

■»io>rwi Y*"* piningais; prleg tame rasit kožnam B

(biro

pakelije NEBO a" 

clgaretų kuponų 

ant į cento. Ga- 

Ii rinkti prleča- 
klua pakelių ir 

kuponus, nes už 

Juos kožnas. kas & 

tik nori, gali 
gauti gralius 
prezentus. Pa- 3^ 

klau.sk apie juos fa 

savo štornlnko, 
o jis tau pap-asa- 
kas apie juos.

(ŠIŲ dovuna t>u» teitu tik Iki 31 dieno* CruoCtlo. I9IŽ m.)

P. Lonllard Co., New York City
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PUIKUS
NAUJOS KNY

ja, Traktomacijaiogija, KoTe- 
gorijalogija, Tozminologija, 
Gresztovimalogija. Sporalisz- 
kalogija, Idealulogija, Rubri- 
kalogija, Kompetentiszkalogi- 
ja, Temalavizmalogija, Prici- 
pagilogija, Vizitalogija, Spe- 
rasmalogija, Kulisiniologija, 
Inicialogija, Kodeksanalogija, 
Abstrakliszkumalogija, Irstau 
ei jai ogi ja, Nagrihejalogija, 
Propaguojalogija, Biletristisz- 
kalogija, Primitivisalogija, 
Homeriszkalogija, Odisejuso- 
logija, Tematasalogija, Sensti- 
cijalogija, Macijasilogija, Kon 
timentalologija, Stylivjalogija, 
Diskretiszkalogija, Konkluzi- 
jasalogija, Reperaturologija, 
Opiu i j alologi j a, Kon ceptisolo ■ 
gija, Diletanlitiszkalogija, Re- 
cezentasologija, Roferatusilo- 
gija, Poziliviszkalogija, Negu- 
tiviszkasologija, Munopligilo- 
gija, Inceratasalogija, Feljeto- 
niszkalogija, Provincionalogi- 
ja, Erudisijalogija, Anektota- 
silogija,
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■ Preke ežios knygos tik 25o 
f

ek” “Senas a 
Namu sudaB 
i” “Istorija ff 
dlas tikeiimss’

sybe n 
pavojuje’ 
ralus čigonu” 
meto” “Kvailas 
doras ponas” “Girtavimas” 
tos knygos preke tiktai 25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir aficieriu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o,

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

1795 
“Nelabai esmių nuvargintas.

— Turite czionais pabūt, pas 
mania, cze nieko ne štokuos. 
Asz nueisiu in maluna nes te-- 
nais yra labai daug darbo.

— Gerai, Jokūbėli.
— Veronika czionais prižiu

ręs jin, o ka galėsiu padaryti, 
viską del jius padarysiu.

Grinczioja buvo tylu.
— Jokūbai,— tarė ant galo 

drebaneziu balsu, — vakar di
dele tau padariau skriauda 
Užrūstinau tave, o tu szuvis 
ant to nenusipelnei. Panieki
nau tave, jog ne esi teip turtin 
gas, kaip asz, nes Mauszukus 
mania ant to pribalbino. Pir- 
szo man kitoki žentą. Biedna 
tu Veromkele! butau tave pa11 
davės už netikusi pininga, nes 
norėjau tave apmainyti už 
szmota aukso. Dabar matau, 
jog tave ne galiu parduot už 
auksa, nes auksas priesz tave 

, sturi jokios rizirdis
? darĮg^au verta> negu 

turtai viso svieto!
Veronikele ir tu Jokūbėli tery^^^

Veidas jaunikaMoprfcvi. 
, to, rodos skaiszziause saule 

apipyli. į
Po trumpai, vandelei 

luninkas kalbejo^liajp-^^
— Jokūbai, kUtu duotu- 

uiei atsakyma, jai asz tavęs 
sziandien paklausi.

— Ar nori an et, mano 
lauka, pievas ir iluna ir di 
džiausią ir mielse skarba 
mano, dora Verca? T11 va 
kar manes kl«i ape tai, o 
asz sziandien ta j klausiu.

— Kaip asz g atsakyti? 
tiktai tiek: Vena yra gy 
vastia ant svieTu esi jo
sios tėvu o jaiguri ir paveli 
rii, vadysiu tavedžiaugsmu 
tėvu.

Nustojo, n(ip susigrau
dino, jog ne jo kalbėt.

* - *
Senas malkas atidavė 

Veronika Jdii o ir viską 
Jokūbas pers in maluna.

I- Matomai, joguom ir laime
> pribuvo. Bulidelei darb

o 
S o 
3 O 
3 o

s

o

o

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preue 25o

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ąpt kranto prapulties” “Mis- 
trssir krepesius’’ 
duonos"

Perejo drasei per tilteli ant mi8zkei ding^Uy^^ sziandien 
►elio kuris labai tingei ežiu- dedasi! Ak mS^-- -ohikele!

Veronikele!
Buvo tai vienatine esybe ak. 

svieto, kuria mylėjo no numiri 
mo paezios. Ka vertas turtas ir I 
viskas ?! Arksas po teisybei 
blizga nes neszildo. O prie auk 

į so ir turto pririszo savo szirdi, 
i o duktere norėjo atstumt!

Dabar pats sarmatinosi to- 
Ir vėlei stojo akyva jiam pa 

veikslas Veronikos, Gražios 
josios juodos akeles, žiurėjo 
ant jiojo su kudikinia nė drą
są, rodos norėjo klaust. Ar-gi . . . .-XT -L •

Į jau galėjo dingt jiojo dukrele? pngelbejo iszeiti Veronikai o
Drebulys ji peryminejo.r 

Pradėjo melstis.
Laikėsi lig sziol alksnio, o 

matydamas, jog vanduo pasi-1 
kelineje pamaželi ir jis užsika 
binejo augsztin ir szeip teip 
atsisėdo.

Kada pradės ezviszt, tai vis 
pasirodis žmones kurie jin iž- 
gelbes, ar gal kiek vanduo nu 
seks. Žinojo jog ne dings: nes 

j Veronika? O ta mano dukrele!
— Sziandien apsiėjau su jiaja 

per szarkei. Ne privalau teip 
padaryti. Buvo visada dora, 
gera ir paklusni, o jaigu myli 
Jokūbą, tai jau josios gzyrdies I 
dalykas.Tegul tas žydas Mausz I 
kus prasmenga su savo rodo 
mi! Juk ir mano paezia paė
miau ne turtinga? Kaip galė
jau del mano dukters but 
teip riistus? Ant Jokūbo ne tu

Jau pradėjo nupuolinet ret- riu ka sakyti tiktai tiek jog 
karezeis dideli laszai lietaus, yra už mania biednesniu. Jau- apneszta be arkliu 
Griausmas didinosi, vejas pu-1te, kad vanduo vis pasikeline-| pakrypus. Gyvulei ant lauko

upelio kuris labai tingei ežiu- 
reno.

Nuėjo tolinus per elksnyna.
Vejns sznabždejo per szakas 

Kregždes lekioja ezirpedamos 
ape triobas.

Maluninkas rodos nieko ne 
mate. Buvo kaip apkurtins ir 
neregys, ir teip slinkdamas nu 
siyre net in kaima.

Griausmas tuom laik kasi 
kartas didinosi.

Žmonis, katrie maluninka 
pamate klausė stebedamiesi: 
in kur jis vakara eina?

Užėjo in karezema. Szinko- 
rius nusistebėjo jog in toki lai 

gal ka ateina. Liepe duot kriuža 
alaus, pastate priesz ji ant 
stalelio, tas gere nieko ne kai-

tave nieko neatsake.
’utines dūk-

“Mis- 
“Kampelis 

“Isz ko dideli ponai”

o

—■ Teip, teveli.
— Ka jis in tave kalbėjo,—

Apkaito.
— Teveli!
— Ka pasakė?
— Teveli, juk tu pats žinai. 

Ir nuleidus akis apkaito.
— Asz dasiprantu, apie 

tau kalbėjo. Bet pasakau 
idant iszmestumei sau isz 
vos.

— Nieko isz to ne bus.
— Teveli! - Ir žiurėjo maloIbedamas, 

nyngai ant tėvo. Nes tas buvo 
ne pajudytas ir kalbėjo tolinus 
supykins.

—- Veronika, matau, jog
jau del tavęs užverta galva. Į 

ĮNesturekie protą. Pamislyk 
kuom tu esi. Turtingo malu 
ninko vienturte. Ir už tokio 
Jokubulio turėtumei iszteket? 
Prisižiūrėk jojo bakūžei. Ka
da jis parduos ir gaus pora 
tukstaneziu rubliu ir tada in 
lys in szilta guszta. Ar — gi 
asz turetau parduot maluna, o 

į tu persinesztum in jiojo būda ? I ežia ir pradėjo poteriaut,
— Teveli, ne jiojo tame kai 

te, jog ne turi tokio turto kaip 
tu.

— Ar žinai dukrele mano 
pas tave turi pribut biskuti ge 

Iresnis, negu tas; tas tavo prizą

ka 
tau

— Ar gal ponas meisteris 
nesmagauji?—paklausė szinko 
ris bet tas tylėjo, tiktai alų 
gere.

— Ejkie namo tarė szinko 
ris —matau kad esi nesmagus. 
Užeina lietus, o bus ne 'mažas. 
Maluninkas nieko neatsake 
ir da baisei ant szinkoriaus 
pažiurėjo.

Griausmai dundėjo kas kar 
tas labiaus, žaibai ugnynei pla
ke kas kartas.

Szinkoris uždege gramny

Maluninkas sėdi ant savo 
vietos. Ne atsiklaupė norint vi 
si suklupo. h.

*
Ne trukus priplaukė Joku 

bas prie kraszto ir iszszoko isz 
valtes, pririszo prie medžio,

paskui m aluninkūi.
Suvis buvo nuvargias ant 

dvasios. Jokūbas ir Veronika 
atvėde ji in gnnczia, paguldė 
in szilta lova ir davė szilto-vi- 

| ralo.
Veronika sėdėjo prie te?o 

per ciela nakti, Jokūbas gi nu 
ėjo ant tvarto ant szieno pasil 
set nes buvo nuilsias.

Kada isz ryto saule užtekėjo 
pamate ciela aplinkinia užlie
ta. Svietas lengvai kvėpavo, 
rodos jau užmirszo, kas vakar 
dėjosi po griausmu ir buriu. 
Ant medžiu czirpino paukszte- 
lei, džiaugdamiesi isz smagaus 
oro. O tenjpakalneja kyszuo 
je malūnas isz vandenio, kuris 
jau pradėjo nupuolinet. No 
rint da laikėsi, vienok buvo 
kaip kur sugadytas. Tvartai 
ir tvoros nunesztos. Arkliny- 

;| ežia stovėjo tuszcze dumblais 
i, ant szono

silogija, Konvencionalogija j J
Komentanjj^logiįa, Vaisbi*iD g 
kalogija, Klaviatarosoh^1Ja? 
Labirintanologija, Sit^ac^a^0' 
gija, Anonimalogiio Komen- 
tarologija. Ar Hėgelis yra ki 
tokiu moksb’toje enciklope
dijoje. nes rišu neminėsiu ba 

kaip pamisimu 
^x^fe tuos universaliszkus mokei 
linezius, kurie tiek daug mbfca 
litaraliszkai pasirodyt. Jie yra 
verti dideles garbes. Asz veli
ju, kad dar daugiau nukaltu 
nauju žodžiu kuriu kiti nega
lėtu suprasti ir kad aplaikytu 
patentą “savijalogijos.” Man 
tai nėra laiko mokintis isz tos Į 
enciklopedijos turiu atsakinėti 
savo tautiecziams teisingai ant 
aplaikytu telegramų ir telefo 
nu. Kada gaunu geras žines 
tada buna ir man linksmiau 
garsinti kitiem. O kada blo
gas tai mane piktumas užgau
na ir turiu nenoroms keikti, I 
per tai ir negaliu del visu in- 
tikt. Net isz rupestes padai
nuosiu trumpa dainele:

Reporteriai man žinelių, 
Praszau negailekyt,

Kaip turėsit naujeneliu, 
Tai telegramavokit. |

Bet piktybe neužgaukyt. 
Ne vieno tautieczio,

Ba asz tokiu reporteriu 
Tai labai nekeneziu.

8 istorijos, 122 puslapiu apie g 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” a 
“Kodėl neleido Baltraus in dan ® 
gu” “Bausme už szyksztuma” © 
“Mažo sziaucziaus dideli reika- § 
lai” “Dienos kentejimoNantoj” M 
“Netobulas žmogus” Szitos 3 
knygos preke tik 25o, a

a © 
a o 
ff o 
fi o 
© 
S 

. © ff @ 
ff

^--Xjgikslais. 177 puslapiu tik ž5o 

4 istorijos, 19^puslapiu apie 
g “Urvą užkeikto” “Panaszus’’ 
3 “Lorenas” “Sermėga mužiko” 

“Su kuom kas kariauja, nog to 
g dingsta” Preke knygos 25o

© 
ff © 
g ©

ff © 
ff

© 
ff o 
3 a 
9 
B 9 
■ a 
g o 
ff 9 
ff o

Puiki istorija apie‘Vaidelota’ 3 
apraszimas isz pirmutines puses 3 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- į 
viszku užliekū, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa- 
-v^ikslais. 177 puslapiu tik 25o

o

o

o 
s & 
a9 
3 6>

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Doiybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

8 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

©

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minėtu knygų, 
arba $1,25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paozta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite, Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. FOCZKOWSKI-CO.
M&biaoy Gty, Pa.

o

klau.sk


PUIKI ĮSŪNIO PAKALNI, KURSZENDIEN LIEJESIKRAUJE

Valandos

1118

<as

Oi

Kam uždrausta įvažiuotiOKOS

8Z11

apie

1S1U’

>naa'

cziau

onai

czier

tuviai

o vienas

Lietuvišku Knygy Krautuvė

i«»sjaaai

nne-
savo

9-ftd. ryte lig 8 popiet. 
Suimtomis 9 lig 12-ad.

apie
Mis-

u apie 
‘Viesz
s žmo- 
s 25o

$5.00, 
3.00. 
1.75.
1.25. 
7.00.

lelota’ 
puses 

Lietu -

javokit

1X0.

i, apie 
' metu 
lirusiu 
>da in

apie 
kazo 
Jarsi 
ras”

>etu
irba
aer- 
įas 
jista

aszūb’.’ 
čižiko” 
aog to

i apie 
ūdra” 
n dan 
urna” 
reika- 
mtoj” 
Szitos

O

nsiuns 
$1 tai 
jnygu, 
už $1.

Mes 
ozta ir 
Galite

Visokiu Pasakų 
ir trumpu istorijų

— Miega kietai, 
dėjo. — Apsukit j t 
skepeta ir in upe!

susznabž 
galva su

kite'
-Kaip tau Žiopli patinka 

tojiida? — prakalbėjo Kuo-
mi ™

Didele 1
Visos 6
apdaryta. Knistus nusiurtim

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu, .
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszat parodyt kni 
turėtumėt reikalą su musu

api 1800 puvlapr 
druestai ir peikė

mes apmokame. PKSKS FBI
W. D. Bscakew^frCe

S8AHA8S8W S1TF. PA

Ohijos vMj 
dasižinoti prisiuskite 2o. stempa

-Morta gerai rodina — 
sumetėjo Priekalas. — kar- 
sztl iszsigaus ir isz szoks isz

Mylėtojai gerų kningų, norinti 
išlavinti savo protų ir išsimokinti 
angliškų kalbų, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia • 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompletus, 
$. v. gauna papiginta kaina, Krau
tuvė adara kas vakaras.

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogų dykai. Adre.;

M. J DAMIJONAITIS^
901 West 33-rd Si., CHICABO, ILL

—Tuk jus turite ant to sa
vo Įta — atsake malszei

Apdaryta in 
audeklą. 609 pus.

PREKE $2 
6|x9| col. dydu. 
W D Boczkowski Co- 
Mahanoy City, Pa.

Nusiuntimo 
kasztus mes 
apmokame.

kenk- tarė Žioplis mostele 
jas sinka.

Žiie nudžiugus, jog jo
sios į likos priymta, prisiar 
tino ] lovos ligones, mostele 
damaranka ant vyru idant 
prisietu.

J Pajieszkau Jono Globelicas, paei
na isz Kauno gub , Raseinu Ujezdo, 
Erszvilko paczto, S rapinskiu kaimo. 
Apie 9 melai kaip Amerike, pirmiau 
gyveno Chicago, I’ll, dabar nežinau 
kur. Turiu svarbu reikalą, jis pats ar 
kas kitas, meldžiu duot žine ant ad
reso.

S DVIEJU TAUTU, KUR BUNA?

-Migo jusu boba szaltis 
kreci- kylis kyli iszmusz— 
dadažinune.

u£ms.
Szventežerio apylinkei, kaip 

raszo “VilF\ nuo vasario 13 d.

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, 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.

Marijampole. Kaip ra^zo 
“Rus. SI.” vokiecziai isz mies
to jau iezvede savo didžiasia? 
jiegas 
m o

NETROTINKITE VILTIES,
Jaigu esi plikas ir plaukai slenka 

nuo galvos, tuksztanczei jau likos 
iszgydintais, gydimas dykai, adresas 

“Professes” Box 9, Station W.
Brooklyn, N. Y.

ežiais (citizens). Czionais tal
piname ieztrauka isz “Teisiu 
vadovas ir patarėjas” kuri pa- 
rasze V. A. Juristas, o kuri 
galima gauti spaustuvėje M. 
J. Tananeviczius, 670 W. 18th 
Str. Chicago už $1.00 )

(Daugeli isz musu skaityto
ja praszo, idant pataipintu- 
mem apie privalumus ir teises 
czionaitiniu atejviu ir kaip tu

Naįjiausras iszradimas.
Jaigu tfrd dantų gėlimą; kornus 

ant kojų,Jai gausi po 5o., gyduole. 
Jaigu nepagelbetu bus sugražinti 
pinigai, 'i’eigpi iszsius plaozes infor
macijas n»o ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir nupucz- 
kave veidai. Tukstanozei dekavoja

Už dyka rodą. Raszyk tuojaus: 
Gratis Specialists 9.

Box 106 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.

sunaikino 
kad 
isz- 
Asz 
szia 
ma-

op ~
Upe Isonzo yra viena isz puikiausiu upiu tekaneziu per^Kklnus...A ipu. Terp trijų kalnu 

randasi puikus miestas Gorz kuri Italai jau paėmė nuo Austrijos. Šzendien.toji puiki aplin 
kine kruta italiszkais ir austrijokiszkais kareiviais, kurie žudina vieni kitus.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

lEBs* Las

dėsniu susirėmimu. Kovo 7 d., 
traukdamiesi nuo Seiriju, vo
kiecziai pasidarė ežia pozici
jas, delko sudegintą buvę 13 
ūkininku Bagdanoniu ir 4 Ja- 
renu, Straight dvaras, ir paga- 
liaus paežiam Szventežaryje su 
deges 5 gyventoju trobos. Ko
vo 19 d. vokiecziai tureje pasi 
traukti isz Lazdijų, bet po to 
ligi 26 d. ju pozicijos dar bu
vo Radziszkes, Vaideliotu ir 
Teizininku sodžiuose. Kruvini 
mueziai buvę 27 d. ties Bacziu 
ir Dzebrenu sodžiais, kur rusai 
paėmė nelaisvėn vokiecziu ata 
kavusiji batalijono. Per tuos 
karo žygius teke nukenteti ir 
sziaip žmonėms: 7 užmuszti, 
apie 30 sužeista, apie 15 ūki
ninku sudeginta, kitu trobos 
sugriauta apkasams. —f.—

Sulyg 59 jo Kongreso nuta
rimo, kiekvienas svetimžemis, 
užžengdamas ant Suvienytųjų 
Valstijų teritorijos, moka 4 
dolerius pagalves. Nuo to mo- 
kesezio yra paliuosuoti svetini- 
žemiai, kurie priesz iąvažiavi- 
ma in Suvienytas Valstijas 
pragyveno mažiausiai vienus 
metus Kanadoje. New Foun- 
landė, Kuboje arba Meksike, 
arba taippat pribūvantieji in 
Guam, Porto Rico ir Havaii. 
Pelnas isz to mokesezio suvar
tojama immigracijos regulia
vimui. Jaigu prezidentas per
sitikrina, kad svetimu valsty
bių vyriausybes lazduodami sa 
vo pavaldiniams pasportai isz- 
važiavimui in svetima szali, isz 
imant Suv. Vai., arba Suv. 
Vai. priguli n ežias salas, arba 
in Panamos kanalo apskriti, 
yra vartojami pelengvinimui 
ju savininkams persikelti in‘ 
tikrąją Suv. Vai. teritorija, 
kas atnesza bledi vietinėms 
darbo sąlygoms, tai preziden
tas tokiems svetimžemiams ga
li uždrausti invažiuoti in Su
vienytas Valstijas isz kitos sza 
lies, arba isz Suv. Vai. prigu- 
Imcziu salų, arba isz kanalo 
apskriezio. (Tas įstatymas turi 
tikslą uždrausti japonu darbi 
ninkams, gyvenantiems ant 
Havaii salų, persikelti in Di
džiojo vandenyno pakraszczius 
Suvienytose Valstijose.

Pajieszkau Jurgio Kasparaituko 
Simano .Tutczuko, ir Jono Jakubait 
ožio, visi paeina isz Suvalkų gub , 
Naumesozio pav , Slavikų para , pra- 
szau atsiszaukt ant adreso, ‘(gf o,) 

S. Gilia.
48 S. 8th St. Kansas City, Kans,

Pajieszkau Jono ir Prano Kuruku, 
Jurgio Bakitczo ir Jono Dailidžuko 
visi paeina isz Suvalkų gub., Slavi
kų para; praszau atsiszaukt ant ad
reso, ( 9p o;)

V. Markuzas,
48 S. 8th. St, Kansas City, Kans-

Pajieszkau Mares Mickevioziutes 
paeina isz Suvalkų gub , Seinn pav,, 
meteliu gmino, Zapecziu kaimo, vie
nas metas kaip Amerike. Turiu 
svarbu reikalą, praszau atsiszaukt 
ant adreso, ( oį)

Jos. Kamarauckas.
1524 E. Moffat Ave.,

Springfield, Ill.

Pajieszkau Veronikos Kuozinskie- 
nes, ji pirmiau gyveno Ellsworth, j 
pati ar kas kitas, malonėkit duot ži* 
ne ant adreso: (• gpoi;)

Mike Miller.
X

Box 31, Greene Co., Crucible Pa.

Mano tikras brolis Kazimieras Pui
dokas (angliszkai Chas. Pedok) kuris 
gyveno kitados Adamson, Oklahoma 
ir Tamaqua. Pa., Amerike gyvena 13 
metus. Paeina isz Kauno gub., Rasėj 
nu pav. Miszunu kaimo, Girkalniu, 
par. Turiu pas jin svarbu reikalą ir 
meldžiu tegul jisai pats greitai atsi- 
szauke arba kas kitas danesza 
jin ant adreso; (ęg ‘u? i)

Mr. Anthany Rupokas.
1214^ Center St.

Maha noy City, Pa.

J. Pakutinski,
Box 117. Mammoth, W. Va

Mano szvogeris Vincas Skirevis, 
paeina isz Suvalkų gub , Remeikų 
kaimo, pirmiau gyveno Patton, Pa. 
Turiu svarbu reikalą, praszau atsi
szaukt ant adreso.

J. Murauskas,
Box 853, Monessen, Pa.

Mano szvogeris Antanas Moluskis, 
girdėjau kad gyvena Ohio Steite. 
lis pats ar kas kitas, praszau duot ži
ne ant adreso.

G. Barasauckas,
222 Greenridge St. Dunmore, Pa.

Mano pus-breliai Klemensą ir Vin 
centas Rokai, paeina isz Kauno gub., 
Buozunu sodo, Gruzdžu para., jie pa 
tys ar kas kitas malonėkit duot žiae 
ant adreso:

F. Gutovskis.
1211 Main St. Sharpsburgh, Pa.

Pajieszkau Juozo Karpuozio, paei 
na isz Kiuno gub , Raseinu Ujezdo, 
Erszvilko paszto, Sarapiniku kaimo. 
Apie 7 metai kaip Amerikey pirmiau 
gyveno Chicago, Ill., dabar nežinau 
kur. Kas apie ji žino, meldžiu duot 
žine ant adreso.

J Pakutinski.
Box 117 Mammoth W Va.

like tik kiek landsztur- 
(apsaugo?). P’rmiau ežia 

buvę ju sztabai, ligonines, ve
žimai. Marijampolėn buvo at 
vykę jau nemaža isz Vokieti 
jos ir sziaip žmonių, įvairiu 
valdininku.

Kazarmes esą sugriautos Ii 
gi pamatu. Taip pat eunaikin 
ta namai, kur buvo pirmiau 
apskriezio Jvirsziniako raszti 
ne, policijos ir karo valdybos, 
apygardos teismas, vyru gini 
nazija ir 1.1. Vokiecziu kirke 
nepaliesta, rusu cerkve pusiau 
sugriauta, kataliku gi bažny- 
czioje ir žydu sinagogoje stove 
je arkliai. Bažnyczios bokszte 
buvę įstatyta dvi lengvi armo-

baime—isztare Kuolas.
— Galima pabandyt — pa

antrino Priekalas.
— Nieko neszkadys — pri

tarė Kuolas.
— Taigi reike paskolit, ka 

rabina nuo girrinio sargo ir 
iszszaut su paraku in ligonia 
—trauke vela Priekalas.

— Taigi! — sukrutėjo pe- 
czeis Morta — gerdama 
kele in kumus. Ar

kaip 
tais DziudŽTlš^B^U 
moeziute... z _

— Kv>;-’d pertrauke
— kas Jam PaliePe 

uzpwyt karabina su paku- 
loms's Pataikė in szirdi ir 
smer...

i —Mano rodą tokia —■ in- 
ImesIŽoplienia in upe — atsi- 

liep Morta.

Už miesto naikinai, pozici
jas berengiant, kolofldO8 Ma- 
tukino, Liublinskio, \guso, 
Bekelio, Balkevicziaus.\^įe 
plento Vaitauszcziznoje su cL 
ginta Romanavicziaus trobos 
jis pats ir sūnūs paimti nelais 
ven (sūnūs jau pabėgės). Žm< 
neles gryždami in savo iszardi

Marijampolėje laikoma ke
letas apylinkes valstiecziu, 
kunigu ir vietos dvarininku, 
paimtųjų nelaisvėn, kaipo už- 
stovu. Kai-kurie j u iszsiusti 
Prusuosna, kiti uždaryti czio- 
nai.

Prieraszas — Mat kipszai 
vokiecziai sumislio teip pada
ryt kaip senoveje Czenstakave 
padare Paulinu zokoninku 
przeoras Kordeckis. Kada už- 
plovė apielink Czenstakava 
Szvedai, kunigas Kordeckas 
su zokoninkais turėdami baž 
nyczios auksztame bokszte ar- 
motas kad pradėjo szvedus 
barszkyt, tai tie apipaike rė
kavo kad isz dangaus perkū
nas beldžia, nes tuom kart ir 
perkūnija buvo, pradėjo szaut 
virszun, bet pergazdinti atsi
traukė.

Dabar-gi fliukai pasiekia Ma 
rijonu auksztus boksztus Ma- 
riampoles bažnyczios susitrau
kė in boksztus armotas, bet 
kas žin kaip ten galėjo nusi
seki maskolei belst.

Gaila kad 
daug inžymiu vietų kaip 
gimnazija isz kurios daug 
Iio gerai mokytu vyru.

•udams isz tos apielinkes, 
Ėen tartum Mariam pole 
ku, bet jau nelaiminguose var 
iiose.
Apie Krosna sudege 10 uki- 

įnku, Vartuose — 2, Nauja- 
^lakiuose — 3, Romanave, 

Krosnenuose ir Gudeliszkeje 
po 1, Grabaukoje ir Turiszky- 
je—du žydu.

Simne vokiecziai svecziave 
si jau 3 kartus.1’ Dadar pa
ežiam miestelyje buvo pabary- 
ti apkasai, kurie iszkasti buvo 
net kitu namuose. Miestelio 
namai po musziu iszraižyti 
kulku, prakiurdinti szrapne- 
liu, langai iszbyreje. Visai su
dege ir sunaikinti Finkelsztei- 
no dvieju auksztu muro namai 
(sudege kartu sunesztosios ru
siu prekes, rubai); Kauno gat
vėje sudege Myk. Paulauskio, 
Ad. Juknevicziaus, Ant. Mise- 
vieziaus. Vyžainiu gatve gi 
jau rudeniop buvo visa iszde 
ginta. Nuo szovinių daugiau-

y Visuomenės, literatūros ir politikos iliustruotas laikraštis.
' SKAITYKITE IR PLATINKITE
Amerikos Lietuvių Dienraštį

“KATALIKĄ”
FXtII IS paduoda vėliausias žinias apie karą ir visokius atsitikimus pasauly- 
« je. Visuomet pilnas indomių straipsniij.
dbo Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiškai—krikščioniškoje dvasioje.

Dienraščiui “KATALIKUI” rupi lietuviu reikalai, darbininku, moterių, 
jaunimo gyvenimas, lietuvių pramonė ir kultūrinis kilimas aplamai.

Amerikos Lietuvių Dienraštį “KATALIKĄ” leidžia

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY 
JONAS M. TANANEVIČIUS Bendrovės Prezidentas 
S. P. TANANEVIČIUS, Bendrovės Vedėjas

DIENRAŠČIO KAINA: 
Metams .............
Pusei metų .... 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Europoje metams

Praneškite savo adresą, o gausite pasižiūrėjimui vieną numerį veltui

Gyduole ant karsztliges
Martinas Kuolas, raczius i 

specialistas nuo sulaužtu kau-* seskie in vaite ir laukie lig Ii- 
lu; Raulas Priekalas, kalvis ir gone sukliks trecziu kartu, tą 
daktaras nuo gyvuliszku ligų 
ir Morta Varpeliene užžadėto
ją visokiu žmogiszku nesmagu 
mu — susirinko po nusileidi 
mui saules in grinezia Luko 
sziaus Žioplio, paszaukto pas 
ji ant rodos pas savo sergan- 
ežia paezia.

Žioplienia nuo kokio tai lai-' 
ko kratė karsztlige. Nepagel- 
bėjo jokios žoles ne rukimai. 
Nepagelbejo moterei ne gyvas 
nurytas vėžys o ka jau kalbėt 
apie arielka su pipirais ir tau
kais. Nuobrodus karsztlige pa 
guldė savo auka ant lovos so
puliu, isz kurios ketino jaja 
prikelti sutartis ‘ iszmintingu 
kurnu ir kaimynu.

Sekanežios žmonių katego
rijos neturi teises įvažiuoti in 
Suvienytas Valstijas: idijotai, 
silnn^pxxi£izini\ pamiflzeliai taip 
pat iszgydyti isz pamiszimo 
mažiau negu priesz penkis me
tus; žmones, kurie gali palikti 
sunkenybe visuomenei; prof e 
sijonaliai elgetos; žmones, ser
gantieji džiova ar kita kokia 
bjauria liga arba pavojinga už 
sikrecziama liga; žmones, pa
pilde kokia piktadaryste arba 
moraliszkai nupuolė; poliga- 
mistai arba žmones pripažistan 
tieji daugpatyste; anarchistai, 
arba žmones, kurie tiki ir skel 
bia prievarta panaikinima Su
vienytųjų Valstijų vyriausybes 
arba visokios vyriausybes, ar
ba visokiu teisiu formų, arba 
vieszuju valdininku žudymą; 
prostitutes arba moteris ir mer 
gaites, atvykstanezios in Suv. 
vai. su nemoraliais tikslais; 
kontraktuoti darbininkai, ku
riuos patraukė atvažiuoti pasiu 
lytas darbas arba kokia-nors 
sutartis žodžiu ar rasztu, su 
tikslu atlikti szioj szalyj koki- 
nors profesijonali ar neprofesi ' 
jonali darba; žmones;
važiavimo kelias yra pilnai ar- 
įba dalimi kitu apmokėtas, jai- 
b\nebus prirodyta, kad tas 
žm\^g nepriklauso in jokia 
augszN^u paduota, kategeri-m 1 
ir kad j oX^Q^a-agf^jl5vDap mo
kėtas jokiossferporacijos, drau 
gijos, miesto radybos arba sve 
timos szalies vyriausybes; visi 
jaunesnieji 16 metu amžiaus 
vaikai, neesantieji drauge su 
abiems arba vienu kuriuomisz 
;evu, kas pagalios paliekama 
rirklybos ir pramones sekre
toriaus nuožiūrai. Tos taisyk
les nepalyti žmonių, pasmerk
iu grynai už politikos prasikal 
įimus, neturinezius moralio 
nupuolimo pasekmių, jaigu tie 
žmones isz kitu atžvilgiu atsa 
ko j u insileidimui.

A. J. Kaydoszius gflflį 
BANK EXCHANGE
202 T r OfSt; DiytOh, 0.
Jaigu ncjąįe siusti pinigus in Lietuva 
kad greit Aueitu ir kad neprapultu, tai 
siuskite par mane, Jaigu norite pirkti 

manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano loonam name vertes 

suūzijair priežiūra 
Norėdami apie ka

Profesijonaliai darbinkai ga 
Ii būti parsitraukiami, jaigu 
szalyje tos profesijos darbinin
ku nėra be darbo. Taisykles 
apie kontraktuotue darbinin
kus nepalyti profesijonaliu ak 
toriu, artistu prelegentu, dai
nininku, dvasiszkuju, kolegijų 
ir seminarijų profesorius ir na
mu bei asmeniszku tarnu.

(Toliaus bus.)

užklausė 
stovinti ant kraszto kūmai.

— Turiu, turiu! — szauke 
Žioplis, irdamasis prie kraszto 
su apmirusia motere.

Kada nelaiminga motere ku 
mai innesze in grinezia — žinu 
ne dirstelėjus ant josios, pa
kratė su galva ir nuliudus pa- 
szauke:

— Na, stojosi! Reike dek 
Magdės pasirūpint graba^rf
- Magduk!

riko Žioplis 8avo 
damas
^iz^Ka daryt, stojosi — pra- 
raibėjo kaimiszka žinune. Mat 
;karsztis baisei insiskverbe in 

josios kuna, jaigu paėmė su sa
vim josios dusze.

Teip tai gydo tam sūneliai sa 
vo ligonius su pagelba kurnu 
ir raganių bobų.

LIETUVISZKSA

PAŠA KORIS 
I ubai Puiki ir 
Didele Knyga..

da pagriebk jaja ir yrkis prie 
kraszto. Asz tuom kart czio
nais pajieszkosiu patala ir su- 
szildy si u... Na, -griebkite jiąj^ 
sykiu, o laikykit druezei, kad 
ne iszsprustu!

In^ koki laika po tam, davė 
si girdėt inmetima in vandeni 
moteres ir baisu riksmą sken- 
stanezios. Žioplis sėdėjo valtije 
ir visas drebėjo ir lauke.

Po trecziam klyksmui mote 
res, pradėjo yrtis ant vidurio 
upes.

— Ar turi

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
„ - LAIVAKORCZIU SKYBUS-

P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & Carson St., 8.8.Pittsburg;,Pa

įĮį Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie 
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinusi loonose na> 
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,

M Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
||| Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Sviete*
IB greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakorles a»j 

visu geriausiu Laivu, Užtaiso Notarijialna ir ve
Ig1 dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaszaua
Ii Natarijausaio užtvirtinto per valdžia, kursai padare 

Diovernastis lt visokius Dokumentus autlnkanosla
»-<Ba tiesemta Rdissjei. - -.r--

, Ofisas ir Gyvenimo vieta

J 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

♦♦♦♦< ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
P PHONE DROVER 7800 J

Taippat užlaikoma Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė 
REIKALAUKITE KATALOGO.

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

UNION NATIONALBANK 
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IE PROFITS $390,000.
Suv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu,

Procentą pridedam 

jute ar ne. Mes norim kad ir jus 
anka, nepaisant ar mažas ar didelis.

HARRISON BALL, Presidents. 
F.’J. NOONAN, Vice-Presidentaa. 
W. H. KOHLER, Kaaieritu.

AMERIKOS
LIETUVIU DIENRAŠTI5



Žinios Vietines W. RYNKIEWICZ
NOTARIUSZAS

233-235 West Centre Street

R IVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU'’PO PRIZURA RANDO;

PREKE $2.00

ne-

SAUGOKITĖS PELIO

Greitaiuodu

Ant Visados

banko

DIREKTOREI

Parsiduoda arm
tinkamas

Naujas Pavasarinis ir Vasarinis Tavoras

Tiktai

THE GLOBE, 183 West Centre Street

Svarbi žinia lietuviam

Visok Geležiniu Baigtu
(CZI0NA1S PADEKITE SAVO PILNA ADRESA) muso

V ardas

Miestas

W. D. Boczkowski-Co

kokiu
Visur 

mieste

22 W. South St 
ahanoy City, Pa.

MAHANOY CITY, SHENANDOAH, 
MOUNT CARMEL, LANDSFORD

Vyrsz Millijonas

— Atejnanczia petnyczia 
Birutes . dramatiszka kuopele 
losz teatra Gilbertone.

Visokiu Pasakų 
ir trumpu istorijų

gausius akmenis
ryti elektra

87 Greenwich Street 
New York, N. Y.

V. Lapinskas.
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City Pa

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS

Apdalyta in 
audeklą. 609 pus.

PREKE $2 
6|x9| col. dydu. 
W D Boczkowski Co- 
Mahanoy City, Pa.

Nusiuntimo 
kasztus mes 
apmokame.

(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

W. TRASKAUSKAS
...GRABORIUS...

Asz pristatau siuntėjui Pini
gu kvitą isz krajaus ant kurios 
yra paraszas paeniejaus ir tas 
yra pilnu davadu jog pinigai 
likos paimti. Per laiszka ar 
asabiszkai atsiszaukite nas:

Kas tai yra žaibas ir 
griausmas.

Pigios Drukuojamos Maszinos.
Nemokantis raszyte gal iszsi- 

mokyt lengvu budu ant dru- 
kavojimu maszinu gerai žinan 
ežiu visai žmonijei. Nepirkite 
zoboviniu maszineliu ir neisz- 
duokite keliu ^doleriu ka ver
tes nėra 5 centu. Bet siuskite 
dabar mumis orderi ant gar
singos $100 Remington Stan
dard Typewriter, gerame pa
dėjime, dabar preke tik $20. 
Teipgi garsinga Lietuviams 
“Bennett- typewriter. Kaina 
$18, kurs yra placzei pagarsė

tai mes par

Manau kad lietuviai gyvenau 
ti Schuylkill paviete, Pennsyl 
vanijos valstijoi visi gerai žino 
miesteli Frackville, yra tai vie 
nas isz gražiausiu miesteliu szi 
toje aplinkinei, dabar yra giara 
proga nusipirkti ten lota ir in 
gyti savo namus. Lotai nebran 
gus, vieta smagi, žiame labai 
graži ir lygi, neakmenota. In 
darbus visur arti. Be apsiriki 
mo galima sakyti kad tai yra 
gražiause vieta visam Schuyl 
kili paviete. “The Frackvill 
Reality Co” turi apėmė dideli 
plota žemes ir iszmieravo indo 
tus, ju pardavima pavede man 
todėl norėdami pirkti lota at 
siszaukite pas mane, asz jumis 
noringai parodysiu kur tie lo
tai randasi. Su aukszta pagar-

Skirtumas Darbo ir skirtumas Ceikije, 
padaro ir skirtumą prekese Vyriu Siutu

ikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalus ka nuoatsakan- 
czviusia, daryt ta viską 
j/tant bankavi reikalai bu. 
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
vitada butu užlaikomi 
atsargiausam bude,

Ramoat Hardware Co 
113-1 lx Main St., Shenandoah, Pa.

LIETUVISZKAS PASAKO
Labai Puiki ir Didele Knyga

tai yra gera gyduole.
J. F. Drumheiser.

Burmistras, Shamokin, Pa

kosi agentėlei isz 
parduodami lotus 
na an

19— Pas merga.
20— Gražios akis.
21— Tarnas.
22— Vargdienis Jonukas karalium.
23— Paveikslas gyvenimo.
24— Nuopolei Mateuszo Jerubaucko.
25— Osieczna.
26— Graži haremo nevalnike.
27— Luoszis.
28— Istorija vienos motinos.
29— Vaikucziu plepėjimas.
30— Stebuklingas Zerkolfelis.
31— Sidabrinis grabelis.
32— Drąsus 8zuo.
33— Kolera.
34— Senelis.
35— Vergo sapnas.
36— Kelios pasakaites apie čigonus.

GEBA MEILI 
~^4įpirkite sau keletą 
buteJTtt^Uiij^og 
HORKEVICZIAUTl^. 
Geriausia arielka visam 
mieste. $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite.

S. Norhwicz
408 W. Mahanoy Street

jus Lietuviams 
duodame dabar tik už $10.I 
Kas atsius $10, tai aplaikys 
urnai in namus ta puike maszi-! 
na “Bennett tik už $10, pui
kioje skrynelėje. Dastatymai 
gvarantavota. Szita specijalna 
labai nužeminta preke tik ant 
szio laiko, nes kas ilgiaus 
lauks, tai proga toke neturės 
suczedinte ant Remington ma 
szinos $80.

Taigi, pasiskubinkite musu 
utrota o jusu didžiause laime 
ant daugybes metu turėsite 
džiaugsma už mažus pinigus. 
Kas papranta spaudinte žo
džius, — tai gali ant minutos 
atspauste po 50 iki 100 žodžiu. 
Siuskite orderi dabar, tai gau
site dovanai po 200 popieru ir 
konvertu tinkamu laiszkams. 
Adresavokite: (n 'Iu ’1)

Brundza Co.
Box 9. Sta. W. Broadway, 

Brooklyn, N. Y.

D. M. Grabam. Prezidentas. Leon Eckert, Vice Prezidentas 
D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.

Antanas Daniszeviczia, W. F. Rynkieviczia, Mikas Gavula, 
W. J. Miles, Thomas G. Hornsby, Jos. H. Garrahan

'ta Knyga
kas nusipirks tai turės skaitymo invales.

VISOS sekanczios Istorijos tik ant 
trumpo laiko už Viena Doleri 

ir mes apmokame nusiuntimo 
kasztus. Gausite per paczta. Szitos puikios 
istorijos talpinasi 10 Knygutėse ir visas in 
viena pasidaro net 536 Dideliu Puslapiu 
skaitymo. Iszkirpkite szita apgarsinima, 
paraszykite aiszkiąi savo varda ir adresa, 
indekite Popierini Doleri arba Money-Order 
ir prisiuskite mumis o tuojaus gausite ta 
viską per paczta.

Dekavoniu už geradejiste.
Su musu teisingumu, užsiganedy 

na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, pucz- 
kai visoki, pusplike galva arba plika 
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie' kad ir 
senyvam žmogui plaukus su musu 
naujausioms gyduolėms. Tai kam 
lauktie ilgai nereike ne dienos hukti 
bet raszik laiszka mumis, neužnM"" 
paduoti© savo adreso dabar dyk® 
dymas. S

d'FoiYTfTTL'JlrTj^Iza UO,
Broadway & So. 8-th. B 

Brooklyn, B

del staloriu ir minu pareikalavimu rasite 
didelam sztor Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu 
daigtu kokiu ima gauti pas mus. Ka tik pareika
lausite ar manr didelio daigto mes galime jumis 
pristatyti: Plaku, kirviu, pinkliu, pielycziu, visokiu 
vyrviu, skaur, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu 
spiniu, ir t.t;lik pareikalausite gausite musu sztore.

1— Dvarine pana.
2— Baisi istorija.
3— Kapitonas Stormfield danguje.
4— Pabėgėlė.
5— Kasgi isztire?
6— Prigautas vagis.
7— Jonas ir Aliana.
8— Pavojinga klaida.
9— Duktė akmenorius.
10— Klara.
11— Nusprenstasis.
12— Ant kiek motel’s užlaiko paslaptį.
13— Baisi žudinsta.
14— Urlikas razbainikas.
15— Ketvirtas prisakymas Dievo.
16— Kelautojei in szventa žeme.
17— Beda.
18— Vaitas Szvilpikas.

giau sykiu. Tankiai pasitaiko 
per vėtra užsidegti malūnui. Į 
Malūnas užsidega nuo pasida
riusios apie volą elektros.

Žaibas ir griausmas debesy
se visuomet esti kartu, tuo pa
ežiu metu kaip žaibuoje, tuo
met ir trenkia. Bet mums re
gis, kad pirmiau sužaibuoja o 
paskui trenkia. Taip mums 
iszrodo dėlto, kad žaibo szvie-

negu griausmo dundėjimas. 
Jei kas toli kala plaktuku jau 
sudavė, bet taji sudavima mes 
tiktai po valandėlės iszgirsta- 
me. Taip pat ir szaunant atsi
tinka: durnus ir ugni pamatai 
pirma, negu szuvio trenksmą 
iszgirsti.

Kodėl gi, sužaibavus viena 
karta, griausmo dundėjimas 
nusitęsia ilgai, tarytum ratai 
Įtrinksi, važiuojant per akme
nis? Dėlto kad griausmas atsi
lieps toli miszke: sakoma-skar 
das arba aidas eina. Taip-tat 
ir griausmo aidas eina per de
besis ir griaudžia patrinkseda 

’mas.

Puikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą 
visiems labai patiks

rgabenome daugyue naujo tavoro ežiam mete 
laiko. Visokiu apredimu del moterių ir merginu. 
Gatavu pavasariniu siutu ir szlebiu pasiūti isz 
naujausios mados materijolo ir pasiuvimo. Teipgi 
visokiu ceikiu del pasiuvimo visokiu drapanų del 
moterių ir merginiu. Gatavu szlebiu del veseiliu 
kriksztiniu ir 1.1. Ateikite peržiureti musu nauja 
tavora o jaigu piiksite tai busite užganėdinti.

— Antanas Radzeviczius li
kos sunkei sužeistas in koja 
Hillso kasiklosia. Likos nuga
bentas in Ashlando ligonbute.

— Praejta ketvergo vaka- 
ra, prie Mansion House, ture 
jo akyva kalba apie ligybe mo 
tefiu pana Rozalije Wenslo- 
vinte (Winslow). Klausitojei 
gėrėjosi isz atejves, jog teip 
puikei iszaiszkino reikalavima 
moterių ir melde idant vyrai 
atejnancziosia rinkimuosia bal 
suotu už moterių ligybia. Ne 
užilgio pana Wencloviute kal
bės Szenadorije.

— Po skulkino pavietą tram 
New Jersey 
ir prikalbi 

glekasius ant pirkimo tu 
ju lotu po 500 doleriu. Jago 
lotai butu geri, tai tenaitinei 
gyventojei jiaises pirkinėtu o 
nevažiuotu in czionais jeszkoti 
kvailiu.

— Nedelioje iszejo pirmu- 
tinios užsakos panos Agniesz- 
kos Aleksandravicziutes su p. 
Juozu Kiniaucku jaunikaieziu. 
Pana Aleksandravicziute yra 
viena isz zecerku “Saules” 
spaustuvėje ir yra trecze dar- 
bininke kuri isztekes už vyro 
szimet. Tik ir giluki turi to
sios “Saules” darbininkes isz 
tekejime už vyro.

— Szia nedelia užsidarė vi
sos publikines mokslainios ir 
užstojo vakacijos.

— Viktoras Lapinskas pir
ko puiku automobiliu. Ir kiti 
Lietuvei ketina nusipirkti sau 
bearklinius vežimus atejteje, 
kurie ^žmogui priduoda daug 
smagumo ir pasilinksminimo.

b __ 'į e
i Pinigus- -Pinigus g
1 Jau galima siusti in Lietuva. |

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir’priežiura valdžios 
ir pinigišzkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didž’ause Lietuviszka 
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis 
Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie 
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas, 
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir t.t. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir t.t,, raszykite pas mane o aplankysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies.

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

Užpraszo juso paezedžius.
Mokes jums procentą ant sudėtu piningu ir duos 

rodą kur geriause juos investi.
Jaigu pirksita namus ar norite pradėt koki bizni 

tai szita Trust Co. banka visada yra pasirengus jumis 
prigialbsti savo kostumerams.

Teipgi užsiims būti jumis apiekunais del sieratu 
arba administratorium ant palikto turto.

Iszpyldys juso testamenta teip kaip jus paliksite.
Trust Kompanija yra visada atsargesne už ypata 

kaipo Trustee arba Exekutorius.
Ji niekad nenumirszta. Ji niekad nesikrausto.
Kapitolas ir Pavirszis yra tai bondsas ka gvaran- 

cija atsargumo. Ji yra po priežiūra Bankavos komi
sijos kuri peržiūri visas rokundas piningu palaikytu 
Trusto fonde.

Užsimokės jumis stoti depositorum szito 
ir aplaikyti ta gemma Trust kompanijos.

Galite paezedžius prisiųsti per paczta.

Vasara tankiai ateina debe 
sis su žaibais ir griausmu. Pa 
prastai atsiranda po dideliu 
kaitru.

Žaibu debesys būva tamsiai
— mėlynas. Jam artinantis nu 
tilsta visa gamta, tarytum, ko 
nusigandusi; paskui urnai pa- 
kila vejas, neszioja dulkes ir 
laužo medžius; dar valandytė
— ir papliumpa lyti, sužaibuo 
ja ir sutrinksi griaustinis, net 
langu stiklai ima drebėti.

Seniau žmones visai nežino
jo kas tai yra žaibas ir griaus
tinis. Pirmiausia tai suprato ir 
iszaiszkino garsus Amerikos 
mokslininkas Franklinas. Ji 
sai pasidirbo isz szilkines ska
reles aitvara (panaszus in po- 
penni, koki pasidaro vaikai) 
ir priesz žaibuojant, iszejes 
laukan, paleido taji aitvara 
auksztyn, o patsai laike aitva
ro siūlo gala, stovėdamas pa- 
dankteje.

Pakilo audra. Siūlas visas 
suszlapo, tik jo galelis, kuri 
turėjo Franklinas, paliko sau
gas. Franklinas paliete pirsztu 
suszlapusi siūlą—isz jo staiga 
blykstelėjo kibirksztis, sutrink 
sėjo ore ir, tarytum kas pakra 
te jo pirszta ir visa ranka. 
Toksai isztirimas buvo labai 
pavojingas: žaibo kibirksztele, 
Franklino nuleista žemen, ga- 

| Įėjo užmuszti ji pati.
Kitas mokslininkas pasidir

bo labai dideli szilko aitvara, 
suvijo siūlą su laibute geleži
ne viela (dratu), pririszo prie 
jo aitvara ir paleido oran. Ta 

I suvytąjį su viela siūlą jisai pri 
riszo prie stiebo. Per audra 
isz jo szoko kibirksztis, dau
giau kaip sieksnio ilgumo ir 
smarkiai spragėjo. Dabar jau 
szulas nebegalima buvo paleis 
ti pirsztu, — in ji teartino vie 
la, kurios antrasai galas buvo 
inleistas in žeme.

Taip darydami žmones su
prato kad kibirksztis, kuri ei
na isz siūlo, ir žaibas yra tai 
pat. Žaibas yra didžiule elek
tros kibirksztis, griausmas gi 
yra tik trenksmas, kurs girdė
ti sprogstant kibirkszcziai.

Didele elektros kibirksztis 
užmusza žmogų, gyvuli, užde
ga namuš,suskalo medžius, su 
tarpina 
Žmogus gali p 
tam tikromis maszinomis, tri
nant viena daikta in kita, rei
kia labai smarkiai trinti. Pa
vyzdžiui, elektra daromosios 
maszinos ratas apsisuka in mi- 
nuta apie 1000 sykiu, o in se-

Merchants Banking Trust Go. Banka
ISZ MAHANOY CITY. PA.

(SA. Ramoiuitls, Locnfnikos) z 

...Dideli: Geležin U^toras...
Wolesale

Metinis Susirinkimas.
Szv. Juozapo parapijos isz 

Mahanoy City, Pa., atsibus 
Petnyczios vakara 11 diena 
Birželio (june) 7 valanda vaka 
re mokslaineje. Ant susirinki 
mo bus inleidžiami tik tie Pa 
Tapt]’ unar ~~kurie—ji žsiurokej o 
randas už sedines Bažnyczioj 
1915 metams. ('^f 03)

Parapijos Komitetas.

And. Miliszauckas, Savininkas 
16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa*

Skersai Central H, R. įkypa
Jaigu kada busite Wilkes-Barre 

tai užeikite pas Andriu Miliszauoka 
kur busite svetingai priimti ir gausite 
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka 
dugines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokavo, visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net isz Havanos 
Užeikite o busite visame užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užęim 
sugrįžta adgalios atsilankite,

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Tankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriausefl ir didžiausias sumas 

piningo iazlaimeja provos© už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, geU- 
žinkeluose, laibose ir t.t. lezlaimsj; 
provas kurios kiti advokatai atsako ■ ■ 
atmeta, Rodą duodu dykai.

Ądresavokite:

BeSeYANKAUF
154 Nassau Staff 

NewYw&.N.V-

X*—Pasekmingas, moks- 4 Y liškas gydymas dykai .JĮ del vyru ir moterių.
- Ar slinka jums plau-

i•
Ar pražilę jusu pląu- 

yylrZkr kai nud metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar plaiskotes,
niežas odos galvos?

gs? Ar plinki, bei pru- 
dedi plikti ?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydyme- aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
g-uoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jUsu prigemtą. kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita.europos gar-

gingo specialisto, kuri- Kf. 
oje randas Įvairios ži- 
nios: •

Gražybe plauku,—su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin- 
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei- 
katą, ir išauginti plan- 
kus.—Ir kaip tai i non - 
kius savitis turėti gra- ^gįįįĮjįjSgĮ^įį^^ 
žilis plaukus.-žili plau- 
kai.—Barzda.—ir delta- 
v,ones nuo užganėdintu 
kliętu. . Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.

*
Męs galeme perti- 
krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 
apgfm-p savaite miau atspaustą kuponą sestoje savaite. ir siuskete gianden.

UNION LABORATORY, Box 540, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box 540, Union, N. Y.
Stačiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man. tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.).

i i 0* Ranku darbas isz viso vilnonio materijolo, nau-yjiv v [Ullll jausios mados ir puikio kraneziu darbas. Szitie
Siutai yra gvarantjti laikyti koloro ir siuvimą, už tai kad ceikis yra czisto 
vilnonio o pasiuvimas geriausias.
CIO liflC bintai Vilnonio materijolo bet pigesnio kriauezio darbo; Elg^wlT"ulUlul yra ne toki geri kaip siutai vertes $15 lig $25.

Ii O’ k’igi0 materijolo ir pigio darbo. Szitie Siutai$0 y y 11^ iDlU ly IdlOI nuszius už tai kad yra pasiūti isz vatinos ceikes. 
Yra padaryti per greit idant parsiduotu už pigia preke.

Klauskite mus kokio Siuto norite o mes gvąrantinam duoti jumis taka 
reikalaujate.

GUINAN'S

Szluocziaua duktė.
Nelaimingas bagoezius. ! ' 
Kalvis. ’ į;
Raganius.
Tris brolei. į
Stalorius daktaru.
Ylgasis. platusis ir smark-^kis.
Tris jaunikei.
Meszkinas. y
Baidiklos.
Akmenorius.;
Kalvis ir ponas. !
Pabaiga kazirninko. '
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas. ■
Fundatoris. V
Kaip Padonai iszpildo paliepimus

savo valdonu. Kiniszka . pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas. / 
Medai i kas motinos. ?
Jezusas ant vakarienes. , AĄisaka 

senu žmonių. į ■
Laižybos. '
Isz gyvenimo milinezios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apisaka seno 

.nainierio. ‘
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio 

jd, Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiuike katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras KaiaUaus duk

teris iszgelbeįo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo iieszkot.
Apie Dumiu t jo Szyvuke.
Apie Žydą ii Tetra.
Apie du vaiku Siratąs^ ^- _
Apie Pagra oduka.

Už piges prekes 
del visokiu jevu, dįl kviecziu 
r u giu ir avižų, kon^.^1 
szieno, ir visokiu jj?vu 
tik ant svieto auginasi, 
arti prie miestu. Mpsu 
Fountain viską galima pirkti 
ir parduoti viską kas užauga 
Teip-gi netoli bažnycziu. Asz 
farmeris gyvenu trik miles nog 
miesto, galima paklaust bile 
kokio žmogaus o pasakys kur 
asz gyvenu, bet jaigu ketinate 
atvažiuoti tai duokite pirmiau 
se žinia o asz pasitiksiu prie ge 
ležinkelio stacijošT^Adresavoki 
te. Uf oi)

Jos. F. Malusky 
535 Box 137

Fountain, Mich.

PAVOJINGU OPERACIJŲ

Ruptura
Iszgydoma

Abšolutiszka iszgydima ruptura 
(abieju 1 ežiu) senu ir jrunu, nepai
sant kaip ilgai sergate, be naudojimo 
peilio.

Dr. O’Malley’s spasabas gydimo 
yra tikrai luoša nog pavojaus. Nėr 
pjaustimo, be skausmo be operae jos. 
Be trotinimo Liko. Gyvenanti kitur 
gal atvažuoti aplaikyti gydimą ir 
grįžti namon ta paezia d^ena.
Ne reike nesziot jokiu diržai. 
Satisfakcija gvarantyta. Daug turi
me dekihgu gromatu nog iszgydintu 
ypatų. Suvirsz 500 ligeniu iszgydyii 
praeita meta.
Atsilaukykite arba raszykite o gausite 
knygute apie gydimo Rupturos.

Atsiųskite 2o. stempa.

DR. O’MALLEY STAFF 
SUCCESSOR TO

DR. ALEX. O’MALLEY
4SaxwashLn.gton.St., Wilkes-Barre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma. Suvirs- 
zum 33 metu daktaravimo Wilkes- 
Barre, Pa., muso glaunas ofisą.

Mes tu knygų neperdaugiąuse turime todėl nusipirkite viena 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemeziugpilo.

Apie Karalaite paversta in vark
Apie Karalaite ' stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus,
Zerkolas.
Szetoirszkas szokis.
Prakeikta.
valtys.
( ūdras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus mažus žmonis ir 

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apie Ra- 
ganiszka ^ieda,

Petras bude.
Apie tris Brolu Karalaiczius ir 

serganti jiu Tęva
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas

szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana«
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu, 

dideli galineziu irapie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep 

tinis galinczhis.
Juozas ir Maiijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus,

L1ETUVISZKSA
PASAKOR1S 

labai Puiki ir 
Didele Knyga.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunus Numirusiu.., 
Pasamdo Riginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir 
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir 
puikiause. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS

CENTRAL HOTEL

Naujiausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą; kernus 

ant kojų, tai gausi po 5o., gyduole. 
Jaigu nepagelbetu bus sugražinti 
pinigai. Teigpi iszsius plaoze s infer 
macijas nuo ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir nupucž* 
kave veidai. Tukstanczei dekavoja

Už dyka rodą. Raszyk tuojaus: 
Gratis Specialists 9.

Box 106 Sta. W. Williamsburg 
Brooklyn^ N. Y.

Didele knyga api 1300 purlspr 
Viso a 6 daus drueziai ir pnikei 
apdaryta. Kaeztna nuiiuptiirf 
mes apmokame. PIRKS TIK 14 
W. D. BoukevtH-Ce

msAim cm, fa

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knygt 

palytinti daug isz Lietuviu praeitai 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

Ąpszvieta, apdaryta JI.25.
Mainieris Ir Leberis su 00 pus. IOoi 

Gaunama pirkt ilk pas:
T. Astramkl, 143S. 2ii SL Phils,. Pi

Rumatizmas.
, Jaigu sergate ant rumatiz- 
mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies^ svaiguli galvoje, 
tai asz tikrai galiu jus nog to 
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus 
pas mane lietuviszka, prisiu
skite 2c marke del atsakimo

Andrius Kairaitis, 
1018 Oneida St.

Shamokin, Pa.
Skaitykite ka sako apie szita 

gyduole.
Shamokin, P$. Dec. 29, 1914 
Kas link p. Kairaiczio gy- 

GĮpoles- del rumatizmo tai jia? 
vom^?^1’^11, Kada sirgau lo- 
daktaroWlau gyduoles nog 
belo. Apiai&W ,meį° “egial- 
raiezio gyduoleF4M^a P; Kai
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