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Du vaikai pražuvo degan- 
cziam name.

Nanticoke, Pa.— Namas ku 
riame gyveno keturios szeimy- 
nos sudege o drauge su juom 
ir du vaikai. Ant pirmo augsz 
to gyveno szeimyna Aleksan
dro Buszinskio, kurio pati tik 
taji vakara buvo pagimdžius 
kudyki. Kada ugnis pasirodė, 
motere pakylo isz lovos pasi- 
ymdama naujei užgimusi ku
dyki mierije gialbejimo jiojo 
gyvastį, nes karsztis buvo teip 
dydelis, jog vos pati galėjo isz 
ejti ir gialbet savo gyvaste pa
likdama kudyki ir 12 metu 
mergaite, kuriuos liepsna ap
ėmė.
Laimėjo girtas laižybas paau

kaudamas savo gyvaste.
Harrisburg, Pa.—- William 

Spriggs, atejas in karėzema su 
silaižino su kitais, buk ižgiars 
po stikleli visu svaiginaneziu 
gėrynių kurie radosi už baro. 
Buvo ten 33 bonkos visokiu 
gėrimu iszgeres tiek stikleliu 
arielkos, džino, rūmo, vino ir 
L t., po tam nusidavė namon. 
Bet da to jam ne buvo gana, 
nes troszkima turėjo dydeli, 
nuėjo sii blesžiUv'i'n'saliuna ir 
parsinesze da už deszimtuka 
alaus, kuri ižgerias, po dvide- 
szimts minutu krito negyvu. .

Bankas žemiau keliu.
Chicago.— Nauja banka ar 

ba slaptinga vieta užlaikimo 
piningu iszrado neiszmaneles 
moteres o ypatingai žemiau ke
lio. Vietoje nuneszti piningus 
in banka, tokios neiszmaneles 
moteres prisirisza piningus su 
skudurebu žemiau kelio, 
ir tenais piningai ne yra 
gus, nes satai kokia tai 
Bendžinska likos apvogta
diena per vagi kuris be jokios 
sarmatos andaroka, pakele nu
pjovė skudurėlius nuo kelio, 
paimdamas 400 doleriu o ki
tai moterėlei 150 doleriu. — 
Panasziu neiszmaneliu randasi 
visur.

Anglekasiai turės szalintis 
karezenu.

Wilkes-Barre, Pa.— Visi loc 
nininkai kasikiu Luzernes pa
viete padavė praszima in suda, 
idant paženklintu laika uždari 
ma ir atidarima karezemu. Prie 
žas'tis tame tokia: Daugelis ang 
lekasiu praleisdami savo laika 
saliunosia lig vėlybai nakezei, 
ne yra tinkamais ejti prie dar
bo po žeme o teipgi ejdamas 
in darba isz ryto, užejnain kar 
czenia paymti “po viena” ant 
sustiprinimo pajėgu, isz ko tan 
kei pakyla nelaimes kasiklosia. 
Kompanijos meldže sūdo idant 
palieptu locnininkams kareze
mu laikyti karezemas atydary- 
tas lig vienuoliktai naktije o 
atydarinetu 7 valanda isz ry
to Tokiu budu anglekasiai bu 
tu blaivesniais turėtu reikalin
gą pasilsi po darbui ir smege
nis czistas. Tame užmanime 
pritarė visos moteres angleka- 
su ir kaip rodos sūdąs ant to 
prisilenks.

Bet 
sau- 
Ona 
ana

Kun. Schmidtas mirė ant 
elektrikinės kėdės.

Ossining, N. Y. Kun. 
Plans. Schmidt, buvusis kata- 
likiszkas kunygas likos elek- 
trikinotu petnyczios ryta Sing 
Sing kalėjime už nužudinima 
savo tarnaites Onos Aumuler, 
Sep. 2, 1913 mete.

Schmidtas sukapojo Ona ir 
inmete dalis josios kūno in 
upe, bet josios galva nieka
dos inesurado. Priek tam pa
dirbinėjo jisai falszyvus pinin
gus su savo draugu Dr. A- 
Muret, kuris likos nubaustu 
ant septiniu metu in kalėjimą.

Teip tai užsibaigė gyveni
mas kun. Schmidto, kuris ne 
tik patsai save nužemino, bet 
n u žem i n d amas k a tai ik iszko 
kunigo luomą.

Pasikorė kalėjime už kojų.
Scranton, Pa.— Franas Ster 

miak, 35 metu senumo norėjo 
atimti sau gyvaste nepaprastu 
budu, pasikardamas už kojų

Stermiakas inkiszes kojas in 
sztangas kabojo kėlės valandas 
tokiam padėjime ir butu tikr-ai 
mires nes dažiuretojas užtiko 
jin in laika ir po gerai valan
dai daktaras jin atgaivino.

Nudurtais už pabueziavima Į 
nuotakos.

Chester, Pa.— Kada du sve 
ežiai norėjo pabueziuot nuota
ka ant lenkiszkos veseilios ežio 
nais, juju užmanime pasiprie- 
szino jaunikis isz ko prasidėjo 
balkaniszkas susimiszimas, o 
vietoje pabueziavimo aplaike 
peiliu in szonus ir krutinia Sta 
sis Kutza ir Mikola Fritzas ir 
dabar randasi dydeliam pavo
juje ligonbuteje.

Kontrabanda guzutes 
Virdžinijoi.

Cumberland, Md.—
trūkio Western Maryland, ku- piktžodžiavimą prieszais Dievą' 
ris ėjo isz ezionais in Barnum., 
W. V. palicije aresztavo kon-! _ ,, , ; , i T,n per lietuvaite,trabandus pas kurios rado 140 ' 
puskvatierkius guzutes. Aresz- szimas kitam numari. 
tavotais yra tris vyrai su mote-1 
remis ir vaikais. Teresa Domi- j 
nik turėjo ant saves 19 bonku i~ , ~ ——— 
ežiu kabanezios ant szniureliu į Pirma iszkase kapa po tam 
nuo gorseto; Agota Dominik! nužudė savo auka. C 
turėjo 8 bonkutes, Ona Laura j Chicago. — Teofile Zdrovv-j 
14 bonkucziu o Jennie FerrieĮkaar Zborovska, prisipažino j 
8 ant krutinės. Dvi mergaites 
turinezios po 7 ir 8 metus am
žiaus turėjo po 12 bonkucziu 
•ant diržo po andarokais. Isz vi 
so turėjo 140 bonkucziu guzu
tes kurias vežesi namon tikeda 
mi padaryti ant to gera pelną, 
nes West Virginijoi yra už- 

' drausta pardavinejima svaigi- 
: uanezius gėrimus.

Harrisburgines diecezijos bis
kupas mirė.

Lancaster, Pa. — Biskupas 
John - Shanahan, Harrisburgo 

nuo

jf* Mt

i

NICHOLAS

TURKAI VEJAMI

Turkams ątsinores kariauti
' o ■«> 100 ,so M,Les '

ER.ZEKUM

■ Neutrales szalies diplomatas ka tik sugrižes isz Sofijos' 
sako, kad vokiecziai atėmė grudus, visai mažai palikdami gy
ventojams.

Bulgarai yra pavargę nuo kares ir bijosi rusu užpuolimo 
pasidarė visu neapkencziamu. Visoje szalyje gali prasidėti 
revoliucija.

Isz Soloniku praneszama, kad 13 fracuzu aeroplanu nu
mėtė 158 bombas ant bulgaru stovyklų ties Strumnica. Bom
bos pagimdė daugeli gaisru. Visi aeroplanai sugryžo namo 
sveiki.

f

trans •

Sztai žmogus, apie kuri kal
ba visas svietas o Bosiję negali 
isz jojo atsidžiaugt. Juonį yra 
Dydysis’ K u ui n gai ksztis N i h a - 
lojus. Paėmė jisai Przemisliu, 
bet paėmimas Erzerumo buvo 
daug svarbesnis. Dabartės

s

Bambizas 
aresztavotas

Mockus likos' 
Baltimoreje už;

ir likos apmėtytas kiauszineis
Platesnis apra-

Rusai pliekia vokieczius prie Rygos.
Petrogradas.— Rusu karo ofisas skelbia kad Rygos ap- 

skrityj rusai sunkiu mortiru ugnimi netoli Repe privertė vie
na vokiecziu orlaiviu ant žemes nusileisti. Vokiecziai sunkia 
ja artilerija dažnai bombarduoja rusu pozicijas Ikskul apy
linkėse.

Dvinsko fronte rusu artilerija pagimdė dvi smarki eksplo 
ziji vokiecziu batarejose. Ilukszto apskrity] pasekmingai atmu 
szta vokiecziu ant Garbanuvkos. Aplink upe Ikva rusu artile
rija iszklojo prieszininku, kurie mortiromis bombardavo rusu 
pozicijas.

Austru kontra atakos ant Usezieczko taippat atmusztos.
Isz to matosi, jogei rusai visu frontu nors mažai pirmyn 

į nužengia, bet teutonai neiszgali ju atgauti, kaip tai kituomet 
i būdavo.

nfj?1-, Graikiją ir Szvedije atsi
kratys nuo Vokietijos kuriai 
prižadėjo pagialbeti. Paveiks
las parodo taji milžiniszka ru- 
siszka vada, miestą Erzerum ir 
žemlapi kur tęsęsi musziai.

PER MASKOLIUS

Austrija randasi ant kranto prapulties.
Nica.—Austrija randasi ant kranto prapulties, o kaip 

žinunai tvirtina, tai ilgiaus negales iszlaikyt kaip lig Apri- 
liaus menesi. Vengrai graudinasi, jog likos inkivinkliotais in 
szia kare. Žmonis turi labai mažai maisto o vargingesnis luo- 
mas pradėjo naudoti akseli su miltais isz ko kepa duoną. Ja« 
go kare greitai neužsibaigs tai Austro-Vengrai bus privers- 
tais daryti sutaiką, nes kitaip bus bankrotu. ■ / A

----------
Vokiečiai paėmė nuo kaimuoc^u (k.

Petrograd.— Vokiecziai apnuoginia Lietimus nuo skrau- 
du, dabar ėmėsi prie czabatu. Prisisavinia visus czebatus ir 
czeverikus isz kronui, pradėjo užgriebinet czebatus kaimtio- 
cziaus. Isz to atėjo ir prie musztynes terp kareiviu ir kainiuo- 
ežiu Baranavicziuosia. Penki kaimuoeziai likos užmusztais, 
daugeli paėmė in kalėjimą o ,37 gaspadorystes nuėjo su du
rnais. Sventcianu miestelio gyventoje! daug nukentejo nuo 
vokiecziu o ir turėjo užmokėt 6000 rublius už koki ten prasi
kaltimą. Gyventojai sudėjo piningus, nes bijojo idant pasiute* 
lei nesudegintu miestelio.

Rusai sunaikino turkiszka pristova.
Londonas.— Isz Petrogrado praneszama apie didžiausi 

ir pasekmingiausi užpuolimą ant miesto isz oro, kuriame li
ko visai sugriautas Turkijos pertas Mažojoi Azijoj.

Rusu hydroplanai lydejusie torpedinius laivus užpuolė 
ant svarbu turku anglinio porto Zunguldeik, kurio apielinkese 
yra turtingos kasyklos ir geležinkeliai.

Isz miestelio po bombardavimui isz oro liko vien griuvė
siai. Namai, sandeliai, laivai, viskas sunaikinta arba bombo
mis. ar nuo ju kilusias gaisrais.

AKYVOS ŽINUTES. * Columbijoj, Pietiniam 
Amerike, praeita meta užgi
mė 58,600 nelegoliszku kūdi
kiu del tiek merginu. Morą- 
liszkumas tenais yra baisei nu
puolęs.

* New Yorke randasi 1,449 
visokiu maldnamiu visokiu 
iszpažinimu.

* Knute Nelson, mires pri- 
glau^oje del vargszu Portland, 
Ore. paliko turtą verties ant 
milijono doleriu.

* In visas bažnyczes Su v. 
Steitosia lankosi 39, 375,271 
tikineziu.

* Mete 1915 Amerike mirė 
84,000 ypatų ant džiovos.

* In protestoniszkas nedie- 
lines mokslaines lankosi 16,- 
000,000 vaiku.

* Sąnaris Massachusetts 
steito innesze užmanymą idant 
uždėti padotkus ant visu ka- 
cziu.

* Ant svieto randasi 1,750,- 
000,000 dusziu. Jeigu visi atsi
sėstu ant baukieto, tai reiketu 
16 eilių stalu po visa svietą 
idant visus susodyt.

* Ant padirbimo vieno sva
ro aliejaus isz rožių sunaudoję 
tris tukstanezius svaru rožių. 
Už tai perfuma isz rožių yra 
teip brangi.

Petrogradą^.— PIatesnios žinios isz kares lauko apie pa
ėmimą Erzerumo daejna kas diena isz Tifliso. Suvirszum 40, 
000 turku likos payinta in nei aisvia. Musztyneje kuri tęsęsi per 
penkes dienas artimoji! drutvietes pražuvo ir sužeista arti 25,- 
00') turkiszku kareiviu. Paymta suvirszum 1000 armotu, viso
kiu mažesniu ginklu ir maisto.

Likuczei turkiszkos armijos pabėgo ir buna Nejauni isz 
užpakalio per maskolius su dydelems bledems.

, l’riesz pabėgima isz Erzerumo, Turkai stengėsi iszneszti 
in padanges visa zoposti parako ir amunicija, kuriuos sukrovė 
del kariumeu.es kafiaujėnczios’kaukaze, bet nepaspėjo isz prie 
žasties daleidima szturmo ant bagnietu per maskolius.

Erzerum rusams febai svarbi vietove. Toji tvirtove laike 
ka- i uždariusi kelius in Armėnija, Trebizonda, Tabrize ir Mesopo- 

pa, po tam atėmė jam gyvaste4 tamija. Gi dabar tie visi keliai rusams paliko atvyri..
su pagialba kirvio. Da szilta! Džiaugiasi isz tos rusu pergales ir* 1*>. Britanija, nes grei- 
kuna inmete in duobia, užbėrė Į tu laiku rusai angims in Measopotamija gales pasiusti stip- 
žemems ir pabėgo in Chicaga J ria pageli-a. Mesopotamijoi D. Britanijos karuomene ilgas lai 
Pas Sąndatavicziu rado 'tiktai-kas grumiasi su turkais, bet pirmyn pasivaryti negali. Dabar, 
55 dolerius. | rasi, turkams iszjten prisieis neszinties, kueinet jie isz dvieju

* - jszmik ims suremti..
Kaip kaimuoezius pasigėrė! 

karezemoje visi vadina gir- ’ 
tuokliu ir kolioja, o jeigu po- Į 
nas szampanu pasigėrė. Tai sa 
ko kad linksmas ir visi 
gir e.

policijei prie baisios žudinstos.
Pas Zdrowskius ant fanuos, 

arti Benton Harbor, Mieli., pa
dori už darbininką 55 metu se
numo Antanas Sandaraviczius. 
Gaspadorius manydamas kad 
jisai turi pasidėjus pusėtinai 
piningu, prikalbino kita darbi 
ninka Aleksandra Metelski 
idant jin užmuszti. Pirmiausia 
abudu iszkase savo aukai

diecezijos, mirą subatoje 
kraujetekio po aperacijai.

Mirusią biskupas gimė 
ver Creek, Susquehanna 
viete, Pa., diena 4 Gegužio,
1846, Likos iszventytu ant ku
nigo 1869 mete, apėmė vieta 
po mirusiam biskupui Thomas 
McGoveru.

pa-

jia

Bulgarai pražudė 150,000 kareiviu.
'Londonas, vas, 17. — isz Rymo praneszama, jog ten 

gauta tikrą žinia, kad bulgarai szioje karėje jau pražudė 
150.00(4 kareiviu. Jie dabar turi apie 200,000 kareiviu, kuriu, 
vokiecziu nuomone, neužtenka užpuolimui ant Salonikų.

Trumpi Telegramai.
* Miestas San Francisco už

draudė pardavinejima arklie
nos del žmonių.

P. L. Mark isz Wester
ville, Ohio, 67 metu senumo, 
lankosi in ukiszka mokslaine, 
kurioje mokina jojo dvi duk
ters.

— Jonai! ar tai teisybe, jog 
tau Petras davė per žanda?

— Teip davė.
— Ir ka tu ant to?
—L Asz bucze jiam atidavęs, 

kad ne butu perszkada.
— Kokia perszkada.
— Tokia, jog jau buvau už 

sikeisejas. duot jam per žanda ? 
jisai man tvikstelėjo per kita 
žanda.

kariumeu.es


SAULE

KAS GIRDĖT? Kuningaiksztiene geidže persiskyrimo

Utarninke pripuola diena 
gymiino J urgio Washingtono, 
pirmutinio prezidento Suvie- 
nitu Steitu. (ryme jisai 12 Va
sario, 18-1 metai adsalios. 
AVasliingtona praminė “tėvu 
s-zio sklypo” ir laiko jin dyde- 
Šioje paguodoneje visas svietas 
kaipo vienas isz dydžiausiu 
amerikoniszku vyru.

Randaviszkas vokiszkas laik- 
rasztis 1 ‘Nordde utsche Zeitun g” 
raszo, buk reikalinga suvir- 
szum milijonas doleriu ant me- 

: riesto idant užlaikyti nukentė
jusius per kare gyventojus 
Lenkijos ir Lietuvos. — Ne
duokime kentet bada savo tau- 
tiecziams nelaimingoje Lietu
voje, rinkime kanuodaugiau- 
šia auku, -

Kunįng. Miszkiniuva, po paskutiniam vyrui Jackson Gou 
rand, geidže persiskyrimo nuo jojo už apleidimu ir nežmonisz 
ka pasielgimą su jiaja. Apsivedė su juom 1914 mete. Jau ket
virtu kartu isztekejo už vyro. Misznikova yra verta kelis mili 
jonus doleriu; po tėvu vadinasi Crocker isz Kalilornijos.

Lietuviszka Ceitunga” pranc- 
sza sztai ka:

“Geležini kryžių užsipelne 
feldfebelis Jonas Vanagaitis, 
žinomas lietuviu veikėjas, ku
ris dabar priesz maskolius ko
voja.”

Už koki narsumą jis ta atžy 
mejima užsipelne, laikrasztis 
nesako. Jonas Vanagaitis, bu
vęs buvusios “Birutes” leide- 
jis, Amerikos lietuviams pa
ežiai žinomas.

ATSAKYMAI.
V. K. Naugatuck, Conn.— 

Kauno gubernijų labai nuken
tėjo per kare.. In Gardino gu
bernije negalima siunsti gro- 
mata ne piningu. Teip graiku 
kataliku bažnyežia yra po vai 
dže popiežiaus.

J. M. Bay City, Aliuli.— Ra- 
szyk tamista teip A. B. Stri
maitis, 307 W. 30th. St. New- 
York, o S. L. R. K. A. raszti- 
ninko adresas yra J. J. Pale- 
kas, 4629 S. Paulina Str., Chi
cago.

VISKAS BUVO PAREDKIA.
Tūlas amerikietis sugrįžęs 

isz tolimos keliones, užklausė 
savo juodo tarno, kas girdėt 
namie.

-
HILL 
h " 70

as® BATTLE LIN EL- , j- ■ ~s

Vinįa t/irs

otrcnchy n Bass,

Senatas nutarė idant dirb
tuves piningu padirbtu szimta 
tukstancziu auksiniu doleriu 
su paveikslu prezidento Mc- 
Kinley’o. Tuosius dolerius par 
Javines, o pelnas isz juju ejs 
ant pastatymo puikaus stovy- 
leN ________

Krutaneziu paveikslu biznis 
stebėtinai prasiplatino in trum- 

laika. In taji bizni turi in- 
jfc locniajįfcii suvirs.’,um 

juju turi 
užsiėmimą 100,000 ypatų, teat- 
relių randasi 18,000 in kuri°s 
lankosi kas diena suvirszum 
15 milijonu ypatų kas diena 
užmokėdami inžangos milijo
ną doleriu.

Diena 28 Vasario atsibus 
vestuves p. Stanislovo Tana- 
nevicziaus, vieno isz ižduotoju 
laikraszczio “Kataliko”, su pa
na Olga, duktere ponstvos Ta- 
mosziaus Paukszczio. Vincze- 
vonę atsibus Szv. Kazimero 
bažuyczioje, Pittston, Pa., 5-ta 
valanda vakare.

Visos europines vieszpatys- 
tęs prižadėjo po karei atligint 
už padarytas skriaudas visiems 
sklypams kaip tai: Angliję ir 
Fraucuzija prižadėjo užmokėt 
Graikijai už padarytas bledes 
Maloni koja.

Rosije prižadėjo Lenkijei ir 
kitiems sklypeliams savaldysta 
po karei.

Vokieez'ai ir Angliję priža
dėjo užmokėt Suv. Steitams 
už nuskendima laivu ir žmo
nių.

Visos tos vieszpatystės pri
žadėjo atligint praejteje už pa
darytas skriaudas, bet lig sziam 
laikui savo prižadėjimu nėisz- 
pilde, nes Angliję da vis laiko 
T rla u di j a i r Egip ta. Vokieczia i 
laiko prislegia Lenkije ir Al- 
zacijc. Rosije isztreme . laisvia 
Lenkijoi ir Lietuvoje o Aus- 
trije užgriebė provincijes ant 
kuriu turėjo prižiūra. Sunku 
inspeti ar tosios visos vieszpa
tys tęs dalaikys savo prižadėji
mus, kaip dalaike praejteje.

Naujos darbininkiszkos tie
sos “Compensation Law” kaip 
matyt ne yra labai naudinga 
darbininkams o ypatingai del 
tuju, kurie laike darbo pane- 
sza mažesnius sužeidimus kaip 
tai: sužeidimą rankos arba ko
jos. užsiszaldima ir t. t. Pa-

szialpa tik skaitosi po 14 die
nu, po tiek dienu kompanijos 
daktaras paliepė žmogui atejti 
pas save ant peržiurejimui o 
norints ligonis da yra silpnas 
ant sveikatos ir netinkamas 
prie darbo, daktaras duoda 
jam paliudinima pas bosą, 
idant jam duotu lengvesni dar 
ba, norints ant vienos dienos, 
nes tada patrotina tiesas prie 
paszialpos, o k-4da kita- diena 
atejna pas daktara, tasai nuta
rė jin tikrai serganeziu ir ne
tinkama prie darbo 1— nes li
gonis gali sau sirgti norints ir 
kelis menesius, tai neaplaikys 
jokios paszialpos, nes daktaras 
pagal aplaikytas instrukcijes 
nuo kompanijos teip surėdė. 
Yra tai faktas, nes tokiu atsi
tikimu atsitiko daug, kur ang- 
lekasiai aplankydami lengves
nius sužeidimus sirga po pen- 
kes ir szeszes nedelias, o per 
sumanumą kompanijos ir juju 
daktaru, heap lai k c ne skatiko 
paszialpos. Kitados sužeis
tiems anclekasiains buvo lene'- O 
viau aplaikyti paszislpa, kaip 
tai "būdavo po Read ingo kom
panijų, o sziadieh auglekasiai 
ir juju szciinynos turi paneszti 
dydėsni vargą, ~

“Ryg. Garsas” duoda infor
macijų, kaip kares pabėgėliams 
gauti isz Amerikos siunezia- 
mus pinigus:

“Petrapilio paūžtoje susikrd 
ve daug piningu, gautu isz 
Amerikos ir siuucziamu in tas 
vietas, kurios dabar užimtos 
vokiecziu. Kad negrąžinti tu 
pinigu atgaLin užsienius, leis
ta yra pabėgėliams, kurie lau
kia pinigu isz Amerikos, isz - 
siunsti juos tokiu budu: reikia 
kreipties in ta pabėgėliu komi 
teta ar draugija, prie kurios 
jis prisiglaudę, paduodant 
smulkiai savo buvusiojo tėvy
nėje nuolatinio gyvenimo ad
resą. Komitetai gi ar draugi
jos kreipsis tada su praszymu, 
kad iszmoketu jiems pinigus, 
in Petrapilio paczta (poeztam- 
ta), paduodami norineziu gauti 
varda, tėvo vardą, pavarde, 
luomą, ir ant galo ju dabarti
ni ir senaji adresu”.

Naujenos raszo buk Chica- 
gos policija paskelbė su di
džiausiu triukszmu, kad ji su-
sekus platu tarptautiniu anar-

chistu suokalbi. Esą, tarp po- 
pieru, rastu pas aresztuotaji 
Joks Alegrini, dranga Jean 
Crones, žmogaus kuriam pri
metama bandymas nunuodyti 
daugiau 100 žmonių Chicagos 
Universiteto kliubo vakarienė
je, užtikta laiszkai, isz kuru 
matyti, kad anarchistai rengė
si padaryti daug piktadarys- 
ežiu. Policija skelbe, kad kon
fiskuotoje korespondencijoje 
pienuojama sudeginti daug 
bažnycziu, iszsprogdinti daug 
namu: ten pat, girdi, kalbama į 
apie bombas, žudymui polici- Į 
jos ir t. t.

Pasaka policijos visa suokal
bininku organizacija vadovau
ja komitetas, susidedantis isz 
15 žmonių, arba tiesiai — ko
mitetą penkiolikos. Tam ko
mitetui buk teip—gi ineina 
Crones ir aresztuotasai Alie
jini. O

Detektivas Paul Riccio (ita
las), kuris isz verte anglu kai 
bon susiraszinejimus, pranesze, 
kad tūli kalbamos organizaci- 
jos vadovu gyvena Ryme, prie 
pat Vatikano muru.

Baisius' likimas vienos lietuviu 
szeiiuyiios.

• Juozas Jokubonisisz Brook- 
lyuo gavo laiszka nuo savo se
sers isz Smolensko. Ji prane- 
sza jam baisiu naujienų apie 
Jokuboniu szeimyna, kuri gy
veno Kalvarijoj Srivalku gu- 
bernijoi.

Dvi sesers Magdalena ir Ona 
pabėgo isz tėvynės ir dabar 
gyvena Smolenske. Juodvi 
szaukiasi pagelbės, mes . baisiai 
sunkipse sąulygosę gyvena: J u 
tėvelis yra nužudytas 28 d. 
Rugpjuczio Kalvarijoj. Nors 
laiszke nėra pasaky ta, kas ji 
nužudė, bet, veikiausia, bus 
nužudė vokiecziai. Diedukai 
(tėvu tėvai) mirė isz bado Ka- 
sausku kaime. Sesers Onos 
szesziu metu dukrele kasžin 
kur dingo, bebėgant isz Vii- o j O
niaus in Smolenską. Alotina 
taip pat dingo be jokios žinios.

Liūdna, kaip matote, dalis 
kliuvo Jokuboniu familijai: 
du senukai mirė isz bado, tęva 
nužudė, mažas kūdikis be ži
nios prapuolė, o likusieji, ma
žu, badauja Smolensko mieste. 
Sesers szaukiasi giminiu pagel- 
bos, kurie gyvena Brooklyne, 
Mahanoy City ir Shenandori.

— Viskas paredke, mano 
geradejau.

— Na tai aeziu Dievui!
—■ Teip viskas paredke, tik

tai pono szuo Princas, kuri la
bai mplejai, pastipo!

— O kas jam atsitiko?
— .Suede už daug sudegu

sios arklienos!
— Ka!.... Sudegusios arklie

nos?
— Teip pone, nes sudege 

tau keturi arklei!
— Kada ? z

^*Ugi tada, kada ugnis 
sunaikino narna, tvartus ir ki-' 
tus ifamusj

— Žmpgau! Ar pasiutai?.... 
O kokia buvo priežastis 
ugnies ?

— Matai pone, prie grabo 
uoszves nupuolė žvake ir nuo 
josios užsidegė namas.

— Tai mano uoszve mirė ?
— Teip pone, mirė, arba ge 

riau sakant, krito negyva isz 
rupesties, jog josios duktė, o 
pati pono pabėgo su szoferu, 
kuris pas poną radosi..... Nes, 
szeip viskas randasi paredke....

— Del ko caras nori su 
Ameriku susitaikyt, idant tas 
iszduotu paliticznus prasižengė 
liūs ?

—- Del to.-— Žinai jog caras 
daria geležinkeli isz Siberijos 
in Amerika, tai turės invales 
pasažieriu,

— Laisve.

Moralitzka Kabala, katraiszdeda 
žmogaus ateiti • • - Preke 10c

Tikriauia Burykla, sudėjo Cigonka isz 
Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant 
Lietuviszko D. T .B. - Preke 10c

Tikriauies Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kazhu, pagal garsingiauas 
Chaldiszku, Pprsiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku 
Preke - 10c

Prisiuskite 25c vertes stempu o gausite 
visas tris Knygutes per paczta.
Kasztušnusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy and A St., Mahanoy City, Pa.

ŽEMLAPIS PARODO KUR VOKIECZIAI SOMOSZE FRANCUZUS PRIE YPRO.

Parapijouai in savo kuuin- 
ga.

— Atėjome taki jegamasti 
sudėt velijimus ant dienos tavo j 
varduvių.— Dieve duok kad 
gyventum ilgai iki velibai se
natvei.

Kun.— Tai-gi, gyvenkie, o 
kaip gyvent, kad pensijos ne 
užmokate?... I

 „VIENYBE LIETUVNINKŲ” J
Prenumerata metams $2.00; pusei metų $1.00. W

Kanadoje metams $2.50; pusei metų $1.25.
Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00.

Pamatymui siunčiame vieną numerį dovanai. dt

Kningu katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai.J. J. Pauksztis & Co., f 
H 120 Grand Street, Brooklyn, New York.

Skaitykite Laikraszti “Saule”ANT GAVĖNIOS |
a

Spaustuvėje “SAULES” galime gauti visokiu reika

Didelis Szaltinis. Dangiszku Skarbu 
naujausias spaudimas pagal tikra J O ir 6 
sulyginimą pagal naujausi Szaltiui I.

25c
10c
10c
75c

Veido
10c

Gyvenimas Jėzaus Kristaus, su pavei 
kslais, popierineis apd., 368 pus. • 50c

Kanczia Vieszpaties, arba Dievobai
mingi apmislijimai ant kiekvienos dienos 
per isztisa gavėnia

Stacijos arba Kalvarija
Graudus Verksmai
Kanticzkos ■ f -
Maldeles Arcibrostvos Szv.

Jėzaus Kristaus
istorija Szventa, Seno ir Naujo Insta- 

tymo su 50 paveikslais • • 35c
Evangelija. Lietuviszka! ir Lenkiszkąi 

•ant viso meto, apdaryta in audiiiia - 75c
Gyvenimas Visu Szventuju, visos 6 

dalis, puikiai ir drueziai apdaryta iii 
juoda skuta, 6įx9 coliu dydumo, 1178 
puslapiu - - $4.50

Pekla, arba amžinas pragaras ir gie
smes apie kanczia pekloje ir apie ketu
ris paskutinius daiktus. II. Stebuklai 
Dievo szventese dusziose ezyseziaus, 503 
pus. drūtuose apdaruose • •

Trumpas Katekizmas, 
ma Kun. Pilauckio, su 
dingais pridėjimais.

apkaustyta su kabe, auksuoti krąsztai
992 puslapiu $2,00

AukSO Altorius arba Didis Szaltinis
864 puslapiu . $1,00

Balsas Balandėlis, arba Mažas Szalti
nis, 711 puslapiu

Szaltinelis, ooo puslapiu - -
Garbe Dievui aut augsztybes

puslapiu - - ■ H -

$1.25 
pagal iszguldi- 
nekuriais nau- 

10c

75c 
75c 
640 
75c

Mažas Aukso Altorius, apdaryta in 
francužiszka skūra, apvalais kampais, 
auksuoti krąsztai - • $1.25

Aniuolas Sargas, apdaryta in skūra 
apvalais kampais, auksuoti krasztai, 350 
pus., visos reikalingos maldos, stacijos, 
graudus verksmai ir t. t. - - - 75c

Aniuolas Sargas, ta pati knygele kaip 
virsz minėta bet apdaryta in audimu 
auksuoti krasztai - - 50c

.Gaunamos pas.,.

W. D. B0CZK0WSK1-C0
Mahanoy and A Street Mahanoy City, Pa



SAULE 3

PILVO LIGOS? ___ 
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu-^ 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai). 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokesti.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musu 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkių 
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA
SIUNČIAMA DYKAI.

Angliszld Belaisviai vokiecziu rankosia kurie praleidže laika gana smagei.

Lietuviu vargai tolimoj 
Siberijoj.

--------- /
Daugel musu broliu lietuviu 

yra apleidusi ii savo gimtine 
Lietuvos tėvynė, del karo prie 
žasties. Musu seseles ir broliai 
lietuviai gal nekuomet ir nepa
manė apie tolimus Rusijos 
miestus, ir tolimus Sibiro krasz 
tus, bet sztai užėjus karo szme 
klai, iszgirdus kulku szvilpi- 
rha, armotu trenksmą, kada pa 
juto, kad jau gyvenamosios 
trobos griūna, dega ir jau gra
sia misties pavojus, tuokart ap 
leido savo mylima tėvynė ir pa 
sileido patins nežinodami kur. 
Dabar rados iszblaszkytais po 
visus krasztus.

Dabartinis musu pabėgėliu 
padėjimas, ypacz tolimoj Sibe 
rijoj, labai vargas. Sztai. jau 
artinasi szaltas žiemos laikas, 
bet j u yra daugelis apiplyszu- 
siu, neturi kuo maitintis, už
dirbt nėra kur, nes labai sun
ku yra gauti darbas, ypacz žie
mos laike, o jaigu ir gauna, 
tai menkas uždarbis, kad nega 
Įima su szeimyna pragyventi. 
Tokiu gi yra nemažai. Užvis 
sunkiaus Sibe ijoj Lietuvos 
mergaitėms; joms tai amžinas 
vargas. Teko man su jomis ne 
sykiu pasikalbėti lietuviszkai.. 
Iszgirdusios savo prigimta kai 
ba, labai pradžiugo, kad tai 
esama ir Tomske lietuviu, su 
kuriais esą galima susikalbėti. 
Musu mergaites tuojaus gali
ma pažinti nuo apdaro ir nuo 
viso apsiejimo. Jos daug pado
resnes už ęziabuves. Musu mo
terėles ir mergaites sako, kad 
tik karas pasibaigtu, tuoj 
grinsztumem savo krasztan, 
savo gimtinėn Lietuvon. Ten 
ir oras daug sziltesnis, ir krasz 
tas daug sveikesnis, ir žmones 
daug meilesni, net ir saulute 
daug aiszkiau szvieczia. Kaip 

PAYMTA AMUNICIJA, MAISTAS IR GINKLAI NUO MASKOLIŲ ARTI 
KAUNO. VISKAS BUVO PARENGTA GABENTI KITUR, BET NESPĖJO.

tas pauksztelis, iszmestas isz 
savo gimtinio lizdo, nubudęs 
skrajoja po erdves platybes, 
negaudamas ramios vieteles, 
taip ir musu broliai lietuviai, 
nebeteke savo gimines, vaiksz- 
to nusiminė po tolimus krasz
tus negaudami tikros ramybes.

Sztai gavau asz laiszka isz 
Petrogrado nuo vienos pažins- 
tamos Kauno gub.; sztai ka ji 
raszo: tarnauju pas panūs, dar
bas tai begalinis, kad nėra ka
da ir laiszka paraszyti. Bažny- 
czion irgi retai iszleidžia. Vie
nai rusu tarpe ilgu, liūdna. 
Kad nors turecziau kokia lietu 
viszka kningute ar laikrasztin 
pasiskaityti, tai visgi nusira- 
mincziau, nors kiek. Nors eina 
Petrograde vienas lietuviu lai- 
krasztis, bet tik prie bažnycziu 
jin galima gauti, man gi-bažny 
czion dažnai negalima iszeiti, 
viena karta ar du in menesin, 
taip ir reikia liūdėti ir laukti 
ateinant geresniu laiku.”- ■

Musu jaunimo daugybe su
važiavusio Petropradan, bet 
katra neužklausi, gauni atsaky 
ma, kad geiiauš būtumėm pa
dare nevažiuodami išz namu, 
nes ten ir mirtis butu daug 
malonesne. Kiti vėl raszo: kai 
buvom namie, Lietuvoj, kaip 
būdavo malonu, likimą. Renk- 
davom lietuviszkus vakarus, 
pasilinksminimus, dainuoda
vom numylėtos Lietuvos tauti
nes dainas; vasaros laike, 
ypacz szienapjutei užėjus, kaip 
tai malonu būdavo darbuoties 
su grėbliu rankose ir dainuo
ti...
Eisiu in pievele

Prie žalio szienelio
Ten prie linksmojo darbelio 

Raminsiu szirdele.
Bet szios vasaros laike nebe 

sigirdejo dainų garso, vientik 
armotu trenksmas ir szautuvu 
tarszkejimae...

Kareivis P. Vitas.
(R. G.).

Belaisviai jieszko gi 
miniu Amerikoj.

Mes Lietuviai bejaisviai, 
praszome patalpinti giminiu 
pajieszkojima. Kokis laikrasz 
tie mums prijauczia, meldžia
me perspausdint.

1) Stasys SI a vynąs isz Virba 
lio (Suv. gub.) praszo pininųi- 
nes pagelbos nuo brolio Vinco 
Slavyno. Piningus ir laiszkus 
siuskite sziuo adresu: Stanislav 
Slavėnas N16410 VI Insp. Bu
tow, Pommern, Germany.

2) Antanas Szveikauskas isz 
kaimo Zvirblaicziai, Telsziu 
pavieto. Praszo pinigus ir laisz 
kus siuskite: Antanas Szvei
kauskas N168 77 Bu tow, Pom - 
meru, Germany.

3) Salamonas Szvilpa isz 
kaimo Buktiszkiai, Griszkabu - 
džio valscziaus, Suv. gub. Pra 
szaų pinigines pagelbos nuo 
szvogerio kunigo Jono Kasa- 
kaiczio isz Pittston, Pa. Adre
sas: Butow, Pommern, Germa
ny . N14961' IV Insp. Sal. 
Szvilpa.

4) Kazimieras Paulikas isz 
PalUsztu, Plunges gminos, Tel 
sziu pav., praszo paszelpos nuo 
sesers Onos ir szvogerio Anta-<-J
no Beliausko. Piningai siųst: 
Kazys Paulikas 17499 Butow, 
Pommer, Germany.

5) Juozas Sznirpunas, kai
mas Vaiczlaukis, Alvito gmi
nas, Vilkav. pav., praszau pa
gelbos nuo brolio Sznirpuno ir 
nuo sesers Viktorijos. Mano 
adresas: Juozas Sznirpunas 
N48312 Butow, Pommern, 
Germany.

6) Jonas Žiuris isz Vaiczlau 
kiu, Alvito gmino, Vilkav. 
pav. Praszau paszelpos nuo se
sers Marijonos, teteno Jurgio 
Pruslkausko, szvogerio Alber
to Bernikio ir Jono Jurkszai- 
czio. Adresas: Butow, Pom
mern, Germany.

Mano
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

Aš noriu susipažinti su kiekvienu ser
gančiu. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tete pasaulye. Aš noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingą draugą ir geredari — 
kad žinotų kas aš esu—-kuomi aš esu—ka aš 
ūsu padaręs praeityje Ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. iŠ mano

7) Stanislovas Kutas, Kutu 
kaimo, Lesnitstvos gmino, 
Naumiesczio pav. Praszau pa 
gelbos nuo sūnaus kunigo. 
Adresas Stasiui Kutui, N17234 
Kriegsgefangen Lager, Butow, 
Pommen, Germany.

8) Kazys Trakimas, Szatins- 
ku kaimo; Janavo gm., Kalva
rijos pav. Praszau pagelbos 
nuo brolio, gvvenanczio Pitts- 
ton, Pa., ir nuo szvogerio Sla
vicko. Adresas: Kazys Traki
mas N27555, Butow Pommern, 
Germany.

9) Juozas Cziuplis isz> Krei
vosios, P eskiniu gmino, Kal
vai’ jos pavieto. Praszau pa
szelpos isz Adomo Cziuplio ir 
Petro Malnonio. Adresas: Ju
ras Cziuplis N2 75'56 Butow, 
Pommern, Germany.

10) Ant. Ileviczius isz Sza- 
babudžiszkiu,* Janavo gmino, 
Kalvarijos pavieto. Praszau pa 
szialpos nuo Jono feabinuko ir 
Vinco Juodzevicziaus. Adre
sas: Antanui Iilevicziui N275- 
54, Butow, Pommern, Germa
ny. .

11) Boleslovas Paleviczius, 
Kuci unai, Beržininku., Seinų 
pav.-Praszau pagelbos nuo bro 
Ii u Stasio ir Pe tro ir sesers Ve 
ronikos Vovag Mano adresas: 
Boleslovui Palevicziai N478- 
44, Butow, Pommern, Germa
n

is) Viktoras Damijonaitis 
isz Sarmaczinu, Paežerių gmi
no, Vilkav. pav., praszo paszel 
pos nuo broliu Jono ir Myko
lo Samueliu ir nuo sesers An
taninos. Adr.: Lager Butow, 
Pommern, N47142.

13) Juozas Radomskis isz 
Bartininkų, Vilkav, pav., pra
szo paszelpos nuo sūnaus Pe
tro ir duteru U rszules, Mares 
ir Onos, taip-pat ir nuo Basa- 
navicziaus. Adr.: Jonas Ra
domskis, N26207, Butow, 
Pommern, Germany.

paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugel) 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę delei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri* 
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinejau tas se
nas. chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. AŠ noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. AŠ jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

14) Juozas Palionis isz Ka- 
vagaliu, gmino Simno, praszo 
pagelbos nuo dukterų Kastu
les ir Jievos ir nuo Juliaus 
Dudonio. Taip-pat nuo Vin
co Bradecko ir nuo brolio Pra- 
nio. , j f

N26273 Lager Butow.
15) Mykolas Olenskis isz 

Žalsvos, Liudvinavo gmino, 
Kalvarijos pavieto, praszau 
pagelbos nuo dukters, Onos, 
nuo Jono Giniuno ir nuo bro
lio Martyno. Adr.: Mykolas 
Olenskis N 27670 Lager Bu 
tow, Pommern.

16) Martynas Lajunas isz 
Žalsvos, Liudvinavo gm., Su
valkų gub., praszo pagelbos 
nuo szvogerio Aleko' Karaliū
no, Jurgio Maliaucko, Jono 
Pleczkaiczio ir nuo brolio 
Adomo Siruczio ir Jono Pa- 
kucko. Siuntinius ir laiszkus 
adresuoti: Martynas Lajunas 
N27671 Lager Butow, Pom
mern Germany.

27) Antanas Gintautas isz 
Kurtavenu, Kauno gub., pra
szo paszelpos nuo brolio Jono 
Piknevicziaus ir Benedikto 
Gudavicziaus, o taip-pat ir Jo
no Szveikauskio. Adresas 
N27314 VI Insp. Lager Bu. 
tow, Pommern, Germany.

18) Aleksandras Arcima- 
viezia isz miesto Vilniaus, pra
szo pagelbos nuo Jono Czer- 
voko isz Kedoniu ir nuo drau
go Jono Jongiuno isz Dirga- 
lainiu. Adresas: N27001 Bu
tow, Pommern, Germany.

19) Teofilis Antanaitis isz 
Gražaicziu, Paszvintiniu vals., 
Sziauliu pav., praszau paszel
pos nuo brolio Mykolo Ado- 
maiezio. N27330, Butow, Pom 
meni, Germany.

20) Kazys Jakubonas isz 
Andrejavo, Sziauliu pav., pra
szau paszelpos nuo kunigo 
Stasio Kuro. Seniau gyveno 
Philadelphia, Adr.: N27332 
Lager Butow, ir taip toliau.

21) Antanas Talmontas isz 
Kartinos miestelio, kauno gub. 
praszau paszelpos nuo Stepono 
Talmonto ir Antano Gintauto- 
Adresas: N27390 IV In. Bu
tow ir t.t.

Karczemoje.
Židukas prisikiszias prie tė

vo pusbalsiu sako:
— Tatele, as radai vienu 

pirsztiuiu.
— Du szvanc! kas isz to 

kad viena?
— Nu, kad ant kitos da tam 

gojus sėdi.

■PatfiisHĮSclinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei nioteris turėtu žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jusu senu laikę svai- 
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigu—siuskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą i svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimu priežastis ir kaip jusu negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitu greitai.

Dr. J. Russell Price Co., L. 1102—aos n. sth Ave., Chicago, 111., u. s. a.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė.......................................................................................................

Gatvė ir No.....................................................................................................................

Miestas ......................................................... Valstija...........:..............................

KUR BUNA?
Mano brolis Petras Matazins 

kas, paeina isz Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav., Meteliu para., 
ir dvaro, apie 6 metai kaip gy
veno Youngstown, Ohio, dabar 
nežinau kur. Turiu svarbu 
reikalą, praszau atsiszaukt ant 
adreso. (-ęi oi)

A. Matazinskiute,
1426 Stadman St., N. S.

Pittsburgh, Pa.
Pajieszkau Antana, ir du 

Jonu Gramalaukai, visi paeina 
isz Savalku gub., Plunsku pa
ra., Cirailu sodo, Antanas apie 
3 metai kaip Amerike, vienas 
Jonis 19 meju, o antras 9 me 
tai. Jeigu kas žino apie juos, 
praneszkit ant adreso

W. Gramalauckas, 
Box 73, Rivesville, W. V.

Mano tėvas Zereckas paeina 
isz Suvalkų gub., Mariampoles 
pav., Gar. gmino, Vicunu kai
mo, teipgi mano draugas Kas
tantas Ekubauckas, isz Kauno 
gub., Petrosunu kaimo, Rum- 
szuku pav., ir Katre Grigoni- 
ke, po vyru nežinau pravardes.

Praszau visu atsiszaukt ant 
adreso.

Ona Grigonis,
Gilford, Mich.

Mano gimine Mare Dzence- 
vicuke, paeina isz Suvalkų gub. 
Starapoles pav., Klebisko gmi 
no, Macunu kaimo. Girdėjau 
kad gyveno Pittsburge, 
praszau atsiszaukt ant adreso.

A. Paseviczus,
719 Alabama avė., 

Sheboygan, Wise.

Mano brolis Antanas Marte 
sus ir Vincentas Drungela. Jei 
gu kas žino apie ji, meldžiu 
duot žine ant adreso.

Ig. Martesius, 
Box 196, Easthampton N. Y.

Daktaras:— Kaip tamstos 
paeziule ?

— O, aeziu Dievui gerai. 
Jau galva ne skauda.

D.— Tai gerai, matai kaip 
gyduoles pagelbėjo.

— Kųr-ten kad gyduolių 
neeme suvis!

D.— Tai ka tamsta davei?
— Pirkau nauje szlebe. . . .
— Ar tu apsipaezevai.
— U-gi kaipj
— Ir tokis esi linksmas!
— Ba matai pati pabėgo su 

kitu.
— O! tai kas kitas!

LIETŪVISZKAS ADVOKATAS

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

Geriauses ir didžiausias ■imas pinigo 
iszlaimeja p rovose už pažeidimu Kasiklose 
Fabrikuose, Geležinkeiuose, Laivėse ir t. t.

Iszlaimejo provas kurios kiti ; 
atsako ar atmeta. Rodą dvk

B. S. YANKAUS
154 Nassau St., Now York, N.Y.

A. J. KEIDOSZIUS
BANK EXCHANGE

202TROY ST., DAYTON, 0.

daigu norite siusti pinigus in Lietuva kad 
greit nueitu ir kad neprapultu, tai s uskite 
per mane. Jaigu norite pirkti Sz pkorte lai 
pirkite nog manes o busite visame užganė
dinti. Mano agentūra randasi mano locnam 
name vertes $1.4,000 ir esiu po kauezija ir 
priežiūra Ohijos Valstijos. Norėdami apie 
ka dasižinosite prisiuskite 2c., stamps

PUIKUS LIETŪVISZKAS KOTELIS

CENTRAL 
HOTELo

A. Miliszanckas, Savininkas 
16 South Baltimore Street 

Wilkes-Barre, Pa.
Skersai Central R. R. Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre tai užeikite 
pas Andriu Miliszaucka. kur. busite svetingi 
priimti ir gausite visokiu gėrimu. Kas syki 
žeina sugri žta adgalios atsibūkite.

PIRMAS LIETUVYS—SKVAJERIS
“ALDERMAN”

atidarė savo 
Kanceliarija, 
po adresu:
WIMO

Aiderman, 1st Ward
301 W. Long Ave.,

DU-BOIS, - PA.
Prie Bankos senoj vietoi bus 

nuo 9-niu ryto lig 3-ju valandų 
po pietų, Skvajerio Offise bus 
nuo 3-jų lig 7 po pietų. 
Banko i vakare. Užkvieczia su 
reikalais, visus Lietuvius DU- 
BOIS’O ir aplikines.Skaitykite “Saule”

W. TRASKAUSKAS
- GRABOMCS-

PIRMUTINIS LIETŪVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kūnus Numirusių. Pasamdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo, 
Krausto Daigius ir 1.1.
520W. Centre St, Mabanoy City, Pa.



SAULE

Augliszkas šžnipas ejua dažirioti ar toli randasi nepriete
lius. Apsaugokite jojo gyvaste surasdami du austrijokus pa
sislėpusius sziam paveiksle Kur jie?

Nuvytus Rūtele.
Puiki apisaka isz kaimiszko

. gyvenimo.

Nereikėja" to pasakoti du 
kartu mergaitei, nes džiaugėsi 
kad da; kitaip gales atsisvei
kinti suj numylėtu-berneliu, ne 
gu teip,ikaip .Jakiyeizdoje tėvu 
Turėjo su juom atsisveikinti.

Palydėjus už vartų Vincą 
a i sisveikino jin jauslei, teip 
kaip atsisveikinę j e pasimy- 
iejušie ir prasze Vinco, kad rn 
pintųsi kuoveikiausiai apsi 
reikazt'/josios tėvui ir praszyt 
nuo jio rankos jio duktes.

^dMcas su skausmu szirdeje 
namus savo numylėtos 

nes turtingumas jin su
vis ne linksmino, o inkvepine 
jo in jin misi is, kad tas ne da 
leis jam susiriszti su numylėta 
amžinu rysziu.

Ilgas laikas praėjo, bet Vin
gis vis da nedrysd " pribūti pas 
Turim su pirszlyste, idant pra 
szyt rankos Mariukus del sa-
VPS.-

Net vienkart jau. po ruge
li j utei tūlo ketvergo vakarą, 
kada Turiu szeimyna sėdėjo 
si ūboje po dieninei procei ilsė< 
damasi, ant kart iszgirdo užva- 
žiavimą vežimo ant kiemo o 
szunes puolėsi prie svetimu su 
lojimu.

Grigas, kuris rengėsi jau po 
teriaut ant kart [pastate ausis 
ir tarė;

— Na-gi kas ežia teip vė
lu vakąra? . Ar tik ne pirszlei.. 
to rodos negalima butu tike-
I IS. ■

Bernai iszejo ant kiemo isz 
slubos Ridant szunis apmalszin- 
ii ir pamatyti kas atvažiavo. 
Tnrim^-gi tarė:

— Kodel-gi pas mus nega
li pribiįt pirszlei ? ar ne turime 
duktes? jau acziu Dievui pa
baigus ąsztuonioleka meteliu, 
ar musu Mariuką ne gali tikė
lis pirkliu? Begki tu Mariuk 
in kamara ir apsidavadink bis 
keli!—|are atsikreipus in duk
terį. j

Maribka supratus kas bliz
ga, rankas nuleido ii’ pati ne
žino ka pradėt; žiuri tai in tę
va, tai in motina, o akutes net 
pražybb', būtent žvakutes, vei
das apkaito o isz vietos pasi
judinti. nebegali, kad motina 
net pastūmėt turėjo ir prigel- 
lieti jei pasipuoszime.

Tuolaik pribuiszai pabarsz- 
kino iii duris.

Grigas tuojaus nutraukė nuo 
kartutęs juoda žeponeli apsi
vilko, plaukus ant galvos su 
glostė ir drebaneziu balsu ro
dos pe-rsigandias isztarė:

— O geriauses Dieve, duok 
—gi mano dukrei gera žmogų 
už josios dorumą, duok jei lai
me! — ir atsisėdo prie stalo, o 
Darata skubei nuszluosczius 
stala nudulkino su žiurstu

balsu.— Ne paniekinekite ma 
nim biednu sierata! Ne imkite 
nog manes gyvasties mano, 
ne atiminekit duszios nog 
manes, be jusu Mariukos gy
venti ne galiu!... Tarnausiu 
jums kaipo tarnas iki pabaigai 
gyvenimo; piktinsiu vale visa
dos visame kuo noringi ausiai... 
Ka norite darykite su manim! 
ne norėkite užmuszti nelaimin
gos siera,tos, duokite da. pagy
venti man ant svieto szio: —

Ir Marinka pamirszus apie 
viską ar jai vale iszejti isz ka
maros, ar ne, ižbego ir [puolėsi 
prie tėvo su verksmu melsda
ma jio teip gailingai, kad ro. 
dos/kiecziausia szirdi akeles 
jos- suminkszfintu, szalcziau- 
sis aszaros jios atszildintu; tai 
vėl žiuri meldeiiczei ant moty- 
nos, idant ir toji melstu tėvo, 
idant ne butu prieszingu ir 
duotu daleidima savo; pati— 
gi praszo.

— Teveli mylemiauses, teve 
Ii brangiauses, motinėlė szirde 
le ne žndinkit savo vienatinio 
kūdikio; ne atskirkite manes 
nuo jio, nes atskirsite ir nuo 
sžio svieto —nes to ne dature. 
siu. Ne noriu asz jusu turto, 
nieko ne noriu, kaip tik vieno 
jusudaleidimo tekėt už numy
lėto mano Vinco, tik vieno ju
su palaiminimo reikalauju. Pa 

. pavėlinkite man bent metelius 
pagyventi su Vinceliu, kad asz 
žinoeziau kas tai yra džiaugs
mas ant szios aszaru ' pakalnes. 
To tik vieno meldžiu nog jusu, 
o už ka amžinai per visa savo 
gyvenimą busiu dėkinga ir 
stengsiesiu visuom savo pajė
gom atsimokėti jum už tai.

Teip melde senu tėvu ir Vin 
eas ir Mariuką, o teip gailin
gai, kad net pirszlis aszaras su 
skvernu sermėgos szluostėsi 
teip buvo susijudinęs tiiom pra 
szymu jaunuju.

Pagaliaus.apsivieszpatavo gi 
Jus tylėjimus; tėvas su asza
roms akyse žiurėjo in savo vien 
turtia teip meldenczia jin Savo 
akimis žodžio isztart nebegale- 
.1°-

Tame uasikele pirszlys ir 
pertrauke tylėjimą sžeis žo- 
džeis:

— Mano mielas prieteliau! 
ne vale man prie teip svarbio 
veikalo nereikalingo žodžio isz 
tarti. Mano dalykas tokis paša 
kyti, ka paprotis liepe ir.lauk
ti atsakymo- ka ižgirdai su 
tuom ejki sau szalin, atgal. At 
sakote mums, jog musu ne prii 
mate, neturime ka czion ilgiau 
Veikti. Bet matant jaunuosius 
teip tvirtai pamylejenezius vie. 
nas kita, susij’iszusius teip stip 
re didele ir tikra meile, gir
dint tokius praszymus, graudu 
ant szirdies. rodos žmogus szir 
dies tokios ne gali turėti, idant 
tas viskas ne sujudintu ir tiek 
pajėgu rodos nieks turėt ne ga 
lėtu, idant perskirt juodu, nes 
jiem abiems galima butu su
trumpinti gyvenimą, arba pa
daryt juodu nelaimingais ant 
visada nes tikra teisybe, jog 
Augszi^iauses surisza pirmvis- 
ko sžirdis jaunuju, mes valei 
Jio ne galime prieszintis. Na 
kaip Grigai Turi? ka-gi dary
ti ? duok savo teviszka palaimi 
nima vaikams, padarysime su
gertuves ir bus gerai.

Grigas vienok tik pakreipė 
su galva, nuszluoste rankove 
aszaras ir vėlei nuleidęs že- 
min galva tyli pagrimzdes mis 
lese.

— O gal motina viską pa- 
daris?-tare pirszlis atsikreipęs 
in Darata.

—4 O mano brangus — atsa
ko motina Mariukos — ar-gi 
motina gali atsakinėt laimes 
savo kūdikiu? Jug ji kraujes 
mano, viską paszveneziau del 
jios laimes, ne turiu nieko 
prieszingo priesz taji vaikina,

suolus ir teippat sėdo su pla- 
kanezė szirdžia laukdama ine- 
jimo sveežiu.

Pribuiszai pabarszkinia tie- 
ežiu kartu atidarė duris, ant 
paszaukimo Grigo:

— .Taigų esate geri žtnones 
ir su geru žodžiu pribunate, 
tai i neikite Vardan Dievo!

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus! — tarė inėjda- 
mas pirmiause pirszlys žmogus 
isz miesto grąžei pasiredias 
tamsei — pilkoje sermėgoje su. 
buteliu degtines ir po trumpai 
pagal senovybes paproezio pra 
kalbai pastate degtiniu ant sta 
lo. /

Pirszlistes placzei ne apra- 
szinesiu, nes gal tas ne daug 
užimtu skaitytoju, o kaip pirsz 
lyste atsibuna; ta kožnas žino, 
primysiu tik, jog nors pirsz- 
lis (svotas nesigailėjo liežu
vio savo, senas Grigas paisz- 
kinius jaunikaitije Vinca Už
kalniu, nuleidias'galvo sėdėjo 
pagrimzdes mislese, ka galima 
buvo pažinti ant jio veido.

Mariuką stovėdama kamaro
je prie duru ir girdėdama 
pirszlio pirszima. sunkei dūsa
vo, kad senas tyli ir nieko ne 
.atsako; misi i jo kad tėvas su
vis ne norės tikti atiduot ran
ka savo duktes Vincui—szirdis 
jios smarkei plake, o rankos ir 
kojos drebėjo buk drugiu kre» 
czemos, ant misles jog tėvas 
stosis užtvara neperlaužema 
tarp juodvieju, o tėvo klausyti 
turės, nors tas ir smerti jei su
teiktu, nes Dievas prisakė gno 
doti gimdytojus ir ju klausyti; 
puolė'pagalinus ant keliu ir 
sunkei atsidusus in Dieva pra
dėjo melstis, idant Tas, kuris 
suriszo juodu, tai yra jijia 
su Vincu, szirdis; inkveptū in 
tėvo szirdi geras misles, kad 
ne atstumtu nog josios numy
lėto bernelio.

— Ant užbaigimo musu lai 
mingos keliones, atsinesziau 
sztai szito vandenėlio ant pasi- 
drutinimo; priimkite nog mus 
to vandenėlio gardaus czierke- 
le, kurs palinksmis jusu szir- 
dela.

— Dieve jums užmokėk! Ge 
ri žmonelei už jusu malonia; 
ejnate isz tolimos keliones, tai 
jums pasidrutinimas reikalin
gas, bet mes visi buvome na
mie, tai ne privalome numažin 
ti jusu gerymo.

Mariuką ižgirdus tokius žo
džius tėvo net skausmingai su
vaitojo ir aszaros pasirito jai 
per veidus kaip žirnei, o Dara 
ta motina jios net rankomis su 
plojo ir paszauke.

— - O nelaiminga valanda! 
Del ko teip turi būti?...
Vincas puolės antkeliu priesz 

sena -Turi su aszaromis rankas 
bueziuodamas melde idant 
ne nustuminetu jin nog saves.

— Bukite mano tėvu!—Kai 
bėjo susprangintu aszaroms 

žinau, kad tai doras, iszmin- 
tingas ir davadnas vaikinelis, 
bet gal bueze ne paeze savo 
vyro, jagu prieczincziausi jio 
norams, idant jio ne kiaušy- 
cziau-o pati savo vale dary- 
cziau — ne mano vale tai da
ryti, nes turiu' vyra. Pas mus 
eina viskas teip, kaip Dievas 
prisakė, kaip dare musu pra- 
boeziai: jis esą del manes tie
sa, o ne asz del jio. Kodėl jis 
ne duoda daleidimo — asz ta 
nežinau, jis žino ka daro gal 
žinosime ir mes tai ne trukus, 
žinau jog jis Vincą mylėjo ir 
gire visada, kaipo dora ir da- 
vadna vaikina, o kodel-gi ne 
nori jio priimti už žentą — 
pati neiszmanau.

Grigas ir dabar tylėdamas 
tik aszaras rijo: potam pasikė
lė, atsiduso skausmingai ir per
sižegnojo pakeliąs akis ant ka- 
banezio ant sienos paveikslo 
Motinos Dievo.

— Vienatini turiu džiaugs 
ma ant szios pasaulės isz mano 
duktes Mariukos; kasdien 
meldžiuosiii, idant butu lai
minga, tai kaip-gi butu: mel- 
džiuosiu, praszau nog Dievo 
vieno o darycziau kita, tai yra, 
prasziczė nog Dievo del josios 
laimes, o vienok pats skandi
eze jia? ! Nesistebekitetuom ir 
palikite mane ramybėje, nes.. 
ne norėjau asz to pasakyti, bet 
privertete mane prie to — gai
lestis ne duoda man tylėti, gai
la man baisei tojo doraus Vin
co, gaila baisei, jog turiu jiam 
atsakyti: Mariukos rankos, bet 
ka-gi daryti?! Tegul jius Die
vas veda geras žmogau eikite 
ir. ne palaikykite man to už 
pikta.

Czion velei visi pradėjo per- 
destineti Grigui ir praszyti.

— Jagu sakot, kad jiums 
tojo vaikino gaila, jog jin my
lite, tai- gi kodėl ne atiduoda
te jam savo duktes ? — kalbe 
jo pirszlis — suvis neiszma- 
nautos mislies.

— Ve! kodėl ne atiduodu? 
— tarė Grigas atsidusias sun
kei — nes gailiuosiu savo kū
dikio. Szedien mislies tos, anot 
jusu, ne galiu iszreikszti. 
Ateik Vincuk ryto, bet pats 
vienas be pirszliu, o tuomet 
pasakysiu tau viską. Daugiaus 
ne turime ka kalbėti, imkite 
savo arielka ir bukite sveiki!

Noroms nenoroms paėmė 
pirszlis arielka nuo stalo ir at- 
sjsveikinia 'iszejo isz sekli- 
ežios Vincas vos kojas pavilko 
ir vos iki vežimui daejo, nes 
pajėgos jin apleido.

Turis pasilikęs su paeze ir 
duktere stuboje, velei sėdėjo 
praskindias mislese. Mariuką 
paguldžius galva ant motinisz- 
kos krutinės, graudžei verke, 
o motina ramino jia glostinda- 
ma josios szvelnius plaukus, 
negalėdama atsistebėt, jog Gri
gas teip nesvietiszkai pasielgė.

Nusibodus matomai Grigui 
bedumojent ir beklausant 
verksnio mergaites, po ilgai 
valandai tylėjimo atsiliepė;

— Na, gana, gana to raudo
jimo, Mariuk klausyk ka tau 
pasakysiu.

Žinojo Mariuką, jog su tėvu 
ne szposas. Ar galėjo, Ar ne
galėjo, jagu tėvas paliepė, tu
rėjo nusiraminti. Nuszluoste 
aszaras ir pakele akis ant tėvo 
klausydama ka tokio jis paša- 
kis.

— Tu, kaip matau, jau nog 
seniau pasipažinsti su tuom vai 
kinu, pirmiaus negu asz jin pas 
save atsivadinau— tarė Mariu 
ka ir sudrėbėjo visu kunu buk 
drebule veju užgauta, ir nulei
do blakstinus savo akiu, vieto 
je apkaisti, ji tai balo, tai rau- 
doriejo—buvo jei ir gedu ir 
baisu tėvo rūstybes.

— Kaip-gi buvo?!— tarė 
rusezei tėvas.

Dabar Mariuką nors mikezio 
dama apsakė tėvui viską: kaip 
jin pamate pirmu kartu, kaip 
susipažino: neapleido nei to 
kaip nuo turgaus ejdami, pasi
liko tik du vienu, nes Ursze 
Sveikiniute su gryžusi in mies
tą tėvo batu atsiimti nog šžiau 
sziaus, jog tuomet iszreiszke 
vienas kitam amžina meile: ve 
liaus turėjo jiedu susiejimą pae 
žereje, jo į; nuo paskutinio pae 
žereje susiejimo daugiaus nie
kuomet nesusiejdavo, net ka
da tėvas atsivadino jin pas sa
ve apsakė visa teisybia tėvui, 
kaip buvo, nieko ne vynioda
ma in bovelna...

— Na, ka daugiau?— per
trauke tėvas—pradžia ne butu 
bloga!—bet pats ne rimsta, ro
dos ant adatų sėdi.

— Viską jau apsakiau teve 
Ii - atsake drąsiau Mariuką — 
paežereje buvo paskutinis ma. 
no su Vincumi susiejimas...

— Gana, gana!- paszauke! 
Grigas—apsakyk tai savo mo
tinai ir padekavok, jog tave 
mokėjo saugoti nuo pikto!— 
pats pasikėlęs jau norėjo bėgti 
isz stubos, bet Mariuką apsika 
bino jin už kaklo skubei prie 
jio prišzokuš ir kalbėjo:

— Ne teveli brangus, ne tu 
r i ko baisėtis, tavo duktė saves 
ne prapuldė buk rami brangiau 
se Motinėlė mano ne pamirszau 
asz tavo doru pamokinimu, sau 
gosiu juos kaipo szveneziau- 
sius daigtus, veikiau mirti ve 
lineziau, negu suterszti savo 
szlovia ir jiums geda padaryti: 
žinau, jog esmių jusu duktė, o 
ne keno kito, baiminuosiu teip 
pat Užrūstinti Vieszpati Dieva, 
kaip ir jus; ar-gi tai galimas 
butu dalykas, jog asz geiseziau 
savo grapulties, ar man ne ge
rai pas jumis, kad žudinezidu- 
pati save?!....

—• Na, žiūrėkis— pertrauke 
tėvas— kad tik ije meluotum, 
ar ko neužslepei?

— Ne, visa teisybia jums 
pasakiau, o jaigu teveli norėsi 
te, idant tai užtvirtineziau pri- 
siega, drasei ir noringai tai pa 
darysiu.

— Nuodėmė didele tai dary
ti—paszauke tėvas — prisiegi- 
neti kreivai, arba neteisei, asz 
ir be to tikiu tau, bet tu pri
valai teisybia man kalbėti. Da 
bartes klausyk manės Mariuk! 
Nekarta tau pasakiau, jog 
merga ant amžių pasilikti ne 
vali, isztekesi už vyro. Prisaki 
nejau vienok tau, jog jaigu ko 
ki berneli pamylėsi, idant tuo
jaus man atvirei apie tai pasa
kytumei, o asz apsvarsezius da, 
lyka ir patyrias, jog isz tu mil
tu, gali būti duona, užbaigtai! 
teviszku palaiminimu ir iszke- 
limu svodbinio piloto ir pasi
linksminimo; bet jaigu maty- 
cziau, jog tas kuri pamylejei 
ne yra atsakaneziu, tuomet pa- 
sakycziau : “Nereike, pamirszk 
apie jin”. Jaigu man patiktu, 
tai jam pirmiau visu pasaky- 
cziau: “pribuk žente su pirszlys 
te”, apie ka nei tu pati ne žino 
tumei, idant ne pridaryti žmo
nių'liežuviu! pamyk, kad pas 
mus nedorybių ne butu. Lai
mė, tavo ir mudviejų su moti
na, jog ne pamylejei koki ki
ta: Vincas doras vaikinas, bet 
jaigu teip kitas tai nei neapsi
žvelgtum, kaip pririsztu tau 
akmeni prie kaklo ir per visa 
savo gyvenimą turėtum .jin ne- 
sžiotis, gal kad tiesiok nuo tilto 
in vandeni! Jeigu asz bueziau 
pirmiaus žinojas apie jusu pa
simylėjimą, bueziau tau senei 
pasakęs, kodėl tavęs ne leisiu 
teket už jo, tu butum tuojaus 
pamirszus jin, nes da ne bū
tum tuomet teip didelei in jin 
insimylejuse, sziandien bus sun 
ku tas del tavęs, bet vienok tu 
resi būtinai iszsižadet jio ir pa 
mirszti, nors ir kentėsi didžiau

si skausmą savo deganezios pa
siutusios szirdies.

Mariukai po iszreiszkimui 
gimdytojams visos teisybes, 
lengviau ant szirdies pasidarė, 
bet ižgirdus toki tvirtinimą tė
vo, jau ne su aszaroms melde 
tėvo, idant duotu daleidima te 
ket už Vinco, o apreiszke sta- 
czei. jog taji ypa jeigu atlaikis, 
pasiliks merga ik smert, bet 
niekados neatiduos rankos ki
tam, jog jeigu ne daleis susi- 
risztsu juom rysziu moteristes, 
pasiliks pana iki galui gyveni
mo ir pasiliks isztikima Vin
cui ant amžių.

— Tei p kalbi ?! — paszauke 
tėvas. — O ar žinai, jog; tėvas 
geriau mato tavo laime atejte- 
je, negu tu jaunas kūdiki! Tu 
jauna da, nei iszmanyti da nie
ko gerai negali.

Ejk gult mergaite: ryto busi 
vyresne ir iszmanesne, negu 
sziandien.

Tai pasakęs, pasikėlė Gri
gas ir nuėjo iii kita kam bari, 
arba in miegstube.

Mariuką teip pat nusidavė 
in savo kamaraite ant pasilsio. 
Žinoma, jog buvo tai sunkiau
sia nakties josios gyvenime; 
per isztisa nakti ne miegojo 
kankinta baisioms mįslėmis 
jog ant kart ne teks numyleto- 
kodel, kas do priežastis del ku 
rios tėvas jin atstume; nors 
stengėsi kaip inmanydama at
minti taje misli “myli, guodo- 
je ir gailesi, o vienok atstume 
nog saves” kodėl teip tėvas el
gėsi niekaip sau iszaiszkinti 
negalėjo, ir teip besikankinant 
toms mislemis Mariuką net 
ausztant dienai užsnūdo.

Da saule gerai ne pasikėlė 
ant rytojaus, o Vincas jau pas 
Turius.

Grigas užsidaręs vienas su 
Vincu stuboje atsiliepe:

-— Vincuti, sėskis areziau 
manes ir klausyki, be pertrau
kimo, ka tau papasakosiu!

— Ne už mano teisingumą, 
nes gal esmių didžiausiu nusi
dėjėliu akyveizdoje Dievo, bet 
už maldas gimdytoju mano, 
Dievas apteikė mane dora, vi
same ženklinime to žodžio, do
ra paeze. Teviszkes mudu ne 
tik ka ne sudarkėme, ne gana 
to, jog stengėmės užleikyti cie- 
lybeje, bet da per savo storo- 
nia padidinova jia ir padidi.ne- 
jame nuolatos po biskeli. Dide 
le yra melaszirdyste Dievo! 
Kas dien, meldžemes dekavo- 
dami Jiam, jog Jis malonus 
su nusidėjėliu jog mus apteikė 
dora dukrele isz kurios didėli 
džiaugsmą turime savo gyveni 
me — nes tai ne mergaite o 
aniuolas žmogaus kūne....

— Oh! teisybe, teisybe bran 
gus teveli— pertrauke Vincas 
skaus min gai atsidūsi as.

(Toliaus bus.)

BALTRUVIENE.

Karuku in Džerardville va
žiavau,

Puiku paveiksią užtemijau: 
Važiavo jame du vyrai, 

Ir viena motere, —labai gerai; 
Artoji motere buvo vieno pati, 
Nežinau, ne.s buvo visi apgirti.

Geru daigiu yra meile, 
Nes szirdeles, net driekėsi 

seile, 
Kada žiurėjau ant ju iszsza- 

lies, 
Net užėjo skausmas szirdies;

Bjaurei iszrode, boba ir du 
vyrai,

Tai sarmata ir negerai, 
Vyrui su boba pro votis ar 

reike?
Oj Dieve Dievyti, kokie tie 

Lietuvei,
Nekurie tamsunai ir neisz- 

manelei,
Veluk bobeles puikei nesi- 

rėdykite,
O savo pasiutusius budus 

pėrmainikite,
Ba ka nelabas pasielgimas 

pagadina,
Tai to ir szilkai neapdangina.

* -K- «■

Ej, kantarkeles pasitaisikyte, 
Juoku naktimi nedarikyte, 

Su dreivereis neužsiduokyte, 
Apsivaktuoky te!

Vienas dudorius nuo dantų, 
gėlimo,

Dieve saugok nuo tokio gie
dojimo,

Pas save grinezioje giedoti 
mok yna,

Ir teip grąžei spiegia, rodos 
kad kates kankina.
Cypė ir kauke,

Visokeis balsais staugė, 
Tokis bjaurus praktikas, 

Tai szirdeles ne kas.
Geriausia dudureli padarysi,
Kaip nuvedias in gyria, prak 

tika darysi,
Tai norints ožkas ižbaidysi, 

O žmonim nakti atsilsi duosi.
Veluk kates supraszyk, 

Koncertą padaryk,
Ba su tokiu praktiku, 
Tiktai pridirbi juoku.

* «- -x-

Motynos labai gerai daro, 
Jog poplauszkes isz grinezios 

iszvaro,
Viena mergyna pas kita atėjo, 

Ir del josios apie jaunikius 
kalbėt pradėjo.

Motyna mergynas ižgirdo, 
Ir ant atejves inszirdo, 

Už plauku nutvėrė, 
Duris atydare,

Ir laukan isz vare.
Už tat gera tokia motyna,
Turi dukrele savo sergėt vi

sada,
Ne tiktai nuo Vaikinu,

Bet ir nuo brudu merginu, 
Žmonis nuszneka, jog:

Kas per daug, 
Tai szelauk.

Juk reike merginom vale 
duoti,

Ne reike teip labai daboti, 
. Toji motynele, jagu in kur 

, eina,
Tai ir dukrele su savim pa- 

siyma.
Ar ant baliaus ar ant kriksz 

tinu,
Tai yma dukrele, kad nekąl 

bintu jokis vaikinas, 
Gerai motyn darai, 
Jog dukros dažiurai, 
Nuo akiu nenuleisk, 

Vienos dukreles niekur neleisk.
Tegul žmonis tauziję ka jie 

nori,
Bet tame dydi protą turi, 

Asz ir pagirsiu,
Už tat ne barsiu, 

Visos motynos teip darykite.
Dukreles bausmėje auginkite,

Už tai di’deli džiaugsmą tu
rėsite,

Už savo dukriukes neverksite, 
Veskytes ir ant kriksztinu, 
O nedaleisk prie vaikinu,

O ir bus gana!
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PAMĖGINKIT SKAITYT $ 
Savaitini Laikrašti 5į?

“LIETUVA”
Didelis 8 puslapių laikraštis su 
paveikslais, einąs 24-tus metus. 
“LIETUVA” yra politikos, lite
ratūros ir mokslo laikraštis, pa
duodantis daugiausiai žingeidžių 
žinhj iš Lietuvos, Amerikos ir 
viso pasaulio. Laikraščio kaina

Už visą metą tik $2.00
Už pusę metų tik $1.00

Vienų numerį gausite uždykų, 
jei pareikalausit, adresuodami:

“LIETUVA”
3252 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILL.



SAULE

Nepaprastas stovylas del pražuvusio sunaus ant laivo Lusitania. Tris.
Trejetas pasauleje randasi 

kvailiu.
Žydas, jog geriausios kiau

lienos ne valgo.
Dvąsiszkas, jog ne žino kam 

piningus krauna.
Ir gaidis, ba tada gieda kada 

visi miega.O

2. Tris asabas gali vest:
Meszka, kumele ir mergele.
3. Tris ant svieto riebiausi,
Mėsininko szuo, maluninko 

kiaule, ir kuningo gaspadine.
4. Tris, be ko ne gali gy-/ O Oi/

veutie.
Be darbo, be valgio ir be 

miego.

saE®

Į Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
—ARAB1SZKOS ISTORIJOS-

Aut atminties, savo pražuvusio sunaus, kuris iiuake’ndo ant laivo-Lusitania, Linden Wallace Bates, milijonieris, pa
statys nepaprasta stovyla Mount Lebanon, augszčziausio kalno Berkshire, kuris atmins del ateinanczios gentkartes apie 
gyvenimą jauno Bates ir su.kokiu pasiszventimu paaukavo savo gyvaste del savo artimo — gial bedamas skenstancziąs mo- 
teres ir vaikus, pats nenorėdamas gialbeti savo gyvaste. Stovylas bus 175 pėdu dydžio, su elektrikinia szviesa isz trijų sza 
liu, o vakare, kada elektrikas bus užžibintas, tai atrodis kaip ugninis kryžius kuris bus matomas penkiuosia Steituosia — 
New Yorke, Masacziužes, Konetike, Vermont ir New Hampshire — teip kaip mums paveikslas perstato. Matyt, kad tėvas 
mylėjo savo sunu, jago stato toki puiku stovyla, kuris kasztuos keliolika milijonu doleriu.

Du Mozūrai nuėjo vogt pas 
lietuvius ir likos nužvelgti per 
Lietuvius. Mozūrai pradėjo 
bėgt o Lietuvei paszauke:

— Jonai laikyk ir palaikyk 
jin!

Viena nutvėrė ir pradėjo 
muszt o kiti pribegia tarė: Ga
na ne muszk.

Iszsprudias Mozūras 'nuo ju 
leidosi kaip kulka o suredias 
savo dranga tarė:

To psiakrvi te litviny, jeden 
mūvi. Turėk o kitas tarė gana. 
Tai kaip adbego tasai muszk? 
tai mane at gynė.O v

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

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

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks,

Vokiecziu Pacztas 
Lietuvoj.

“Dabartis” raszo apie paei
tus sekaneziai:

“Žinia, negalima iszkarto 
inkurti paczto kiekviename 
kaimelyje, kaip tat yra Vokie
tijoje. Tokio daikto gyvento
jai po rusu valdžia, rodos, nie
kados nėra tureje. Bet vis di
dokame vietų skaitliuje, tuoj 
paezioje pradžioje atvers vai- 
dijos paczto instaiga. Dar di
desnis tokiu vietų yra skai- 
ežius, kur, reikalui atsiradus, 
atvers paczto butus kiek vė
liau. Pirmųjų vietovių vardai 
szitie: Gardinas, Suvalkai, 
Kaunas, Vilnius, Sziauliai, Pa 
uevežys, Liepojus, Mintauja ir 
Baltstoge.— Gi Augusta vui, 
Alytui, Vilkaviszkiui, Kelmei, 
Aizputei, Ventei, Bauskei, 
Szojkai ir Bielkui ten-pat vei- 
kianezios kares lauko paczto 
instaigos deres, szale kariume- 
nes susineszimo, taipgi susinesz 
Ii gyventojams.

Vietos, kame vėliau bus ati
daryta valdijos paczto instai
gos, yra szitos: Seinai. Kalva
rija, Marijampole, Naumiestis, 
Kretinga, Seda, Akmene, Jo- 
niszkis, Telsziai, Kurszenai, 
Szeduova, Vežaicziai, Kėdai
niai, Pajūris, Jurburkas, Kasei 
iiiai, Januvas, Grobinas, Kui
lį iuga, Talsenna ii' Takumas- 
Taigi visos beutkiek žymesnes 
vietos gaus—ar tai tuojau, ar
ija po trumpo laiko—žmonių 
nekareiviu gerovei skiriamajin 
pacztinin susineszima.

Žinia, jog, kares aplinkybių 
delei, bus sziokiu-tokiu suvar
žymu. Laiszkuose ir visame 
paęztu susineszime tesivartos 
. iena t vokiszkoji kalba—delei 
neaplenkiamai reikalingos 
laišzku cenzūros. Taip-pat sa 
vaime suprantamai ir kiti visi 
cenzūros reikalaujamieji atsar
gumo žingsniai.

Pacztas priims atvirus pa
prastus arba inraszytus laisz- 
kus, paprastas — ne telegra- 
f i szkas —perlaidas, telegram u s 
iki 15 žodžiu ir laikraszczius. 
Leidimas siuntinėti telegramus 
gali būti vėl atszaukiamas.

Visus paczto siuntinius turi 
apmokėti patsai iszsiuntejas, 
užlipindamas paczto verezios 
ženklu su antspauda “Postge- 
biet Ob. Ost.” Juose visa turi 
būti iszraszyta vokiecziu kal
ba. Kalba privalo būti aiszki, 
gerai permanoma. Apie kares

< dalykus raszyti užginta. Ant 
j kiekvieno siuntinio, taip-pat 
' ir telegramuose, siuntėjas turi 
padėti savo gyvenimo vieta.

Visi laiszku siuntiniai ir te
legramai priklauso cenzūros. 
Rasziniai privalo būti rasžomi 
kuotru alpiausiai ir uegal būti 
ilgesni per du puslapiu in ket- 
verezius sulenkto lanko (arkų- 
s^o). Laiszku vokai (konventai) 
turi būti be pamuszalo.

Perlaidu atkarpoje nevalia 
raszyti laiszku.

Telegramai siusti tebus leis
ta tiktai labai didžiame reika 
la prirodant paczte. Telegra 
mai reikia žodžiu praneszti ap 
skriezio virszininkui— Kauno 
gubernijoje kariumenes polic
meisteriui, kuris telegrama už- 
raszo ir iuspaudžia savo ant
spauda. Tada siuntėjas neszasi 
telegrama paczto atvaron, už- 
siuntimą ir isz ežia patsai nu- 
nesza paduoti kares lauko tele 
grafo vieton.

Isz laikraszcziu bus leista 
siuntinėti paczta visi paczto 
srityje vyriausiojo vado rytuo
se einantieji, tarpe kuriu, žino 
ma ir “Dabartis” bei “Kowno- 
er Zeitung”.

Paczto instaiga siuntinius 
neisznesziodins.. Paprastus 
laiszkus isz paczto atsiims vy
resnybe. Jei apskriezio mieste 
yra pacztas, tai gyventojai ta
me mieste turi savo pacztinin 
susineszima. Paprastus laisz
kus kiekvienas kaimas pąrsi- 
neszdįna per savo pasiuntiniu- 
Siuncziant laiszkus in vietas, 
kame nėra vokiecziu paczto 
tai antrasze reikia priduoti pri 
klausomoji paczto vieta. Inra
szytus laiszkus ir piningu per
laidai gavikas pats privalo pa
tsai atsiimti isz paczto atvaros; 
Jisai turi parodyti iszrodos 
lakszta ir vokiszka paša arba 
vietos virsziuinko paliudyjima-

Paczto siuntiniu apmokėji
mo tvarka szitokia: už užlipin
tus laiszkus iki 20 gramu 10 fe 
nigiu, nuo 21 lig 250 gramu 
20 fenigiu; už atvirus laiszke- 
lius 5 fenigiai: už spaudinius 
siuntimus 3 iki 30 fenigiu, dės 
tis, kiek sveria; už perlaidas 
iki 5 markiu 10 fenigiu, per 5 
markes lig 100 markiu 20 feni 
giu ir einant daugyn 10 fenigiu 
virszaus už kas 100 markiu”.

* P. E. Weller isz West 
Pittsfield, Mass, dabar važinė
ja rogėms, kurios likph padirb
tos 200 metu adgal.

Anglekasiu derybos su 
kasyklų savininkais.

Balandyj užsibaigs Pennsyl- 
vairi jos kasyklų savininku su
tartis su darbininkais angleka- 
sis tos paezios valstijos. Angle 
kasiai pareikalavo pakėlimo 
mokesezio, sutrumpinimo die
nos darbo ligi 8 vai. ir kitokiu 
palengvinimu.

Kasyklų savininkai apie 
tuos pagerinimus nenori nei 
klausyti, nei girdėti. Derėji
mais! teeziau vedami. Kapita
listai sumanė surasti būda, kad 
iszsisukti nuo patenkinimo dar 
bininku reikalavimu. Jie nu
tarė iszkvoszti publikos opini
ja, ar ji nebus prieszinga pake 
limui mokesties už anglis. Ta O 
da, girdi, ir jie darbininkams 
pakeltu uždarbiu mokestis.

Tuo tikslu savininkai siunti
nėje in visus Amerikoje lai
kraszczius cirkulerus, apdirb
tus straipsnius ir stengiasi in
kai beti skaitytojams, kad vedi 
mas kasyklų, pakėlus mokestis, 
yra negalimas prie dabartiniu 
kainu už anglis, nes turėtu su- 
bankrutyti. Apskaito, kad su
sitaikymas su darbininku rei
kalavimais savininkams atnesz 
tu, 23 milijonus nuostoliu per 
metųs.Aiszkina, kad pastarųjų 
penkių metu laikotarpyje ang- 
lekasiams pakelta po 25c. ant 
tono, kas sudaro mažiausiai 20 
nuoszimti uždarbio. Tie, girdi, 
darbininkai, kurie 1901 m. ap
skritai per metus uždirbdavo 
$560. 1915 m. uždirbo $720.00 
teeziau nenurodo, kad 1901 
metais anglekasis sukraudavo 
tiktai 464 tonus anglies, O 
1915 m. 520.fonu. Tokiu bū
du darbininkas nejautė jo
kios malones.isz savininku pu
ses, didesne užmokestis jam at
siejo didesniu jegu isznaudoji- 
mu ir prakaitu.

Tiesa, per deszimts metu už
mokestis pakelta po 10 centu 
ant tono, bet tuo tarpu savin
inkai pakele kainas nuo 50c. 
ligi 95c. už tona. Rezultate pa 
sirodo, kad savininku pelnas 
10 m. laikotarpyje už tona pa
kilo net 50 nubszimcziu. Isz to 
aiszku, kad kapitalistai sten
giasi gudriai apmuilinti visuo
menei akis, kad pasiliuosuoti 
nuo rimtu ir teisingu darbinin
ku reikalavimu. P.

- Nebraskoje bankai turi 
$114,487652,98 piningu su
dėtu per 380,222 ypatus.

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams, i į 
Banka talpinusi savam bailiuke kurio verte iszuesa apie 
$130,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu ' 1 
ir raudasi po kontrole Valstijos Peimsylvauios Už su- ( | 
taurintus Pinigus moka 4 procentą. Siunozia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kaucelaaija del padirbimo doviernaseziu j i 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- , 
žiuis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Karaliaus Varasziaus valdjszkd Notayijuszo. (

DEPOSIT BANK ;;
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. 0BIECLNA8 ir KOMPANIJA '' 
and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. ' '

LIETUVISZKAS PASAKORE
Labai Puiki ir Didele Knyga

88 ’■ Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų • 88

Puikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga 
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invalez.

• 609 Puslapiu • 6| x 9f coliu dydumo.

PREKE $2.00
(N usiuntimo kasztua mes apmokame.)'

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

A pie J ona Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

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

Apie Karalaite paversta iu varle
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda ne
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
GilrukningaB Zbrajus.
Zerkola.3.
Hzetoniszkas tuokia
Prakeikta.
valtys.
G ūdras, Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas,
Apie milžinus, mftžus žmonis ir 

niksztukus
Du brolėi.
Apie Karalaiti Varguti, Szuuili lo- 

. juti. Katinėli uiauklčli ir apiu Ra- 
gtUHŠtįka Jietia;.-

Petras bude.
Apie tris Brolui Karalaiczius ir 

serganti jiu Tęva
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Nlksztukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuscaa ir juodu 

sztd ji Karalius.
Akmedas ir Raganaile Paribana.
Trys laipai kirmėlės.
Apie Karalių sultonu, jiojo stmu, 

dideli galineziu ir apie karalaite gulbė
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinez’us.
Juozas ir Maiijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gil ūkis mainosi.
Ragana.
KlneSj Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Eazbainiukai.
Vaitiekus. •

Szluocziauu duktė.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brpĮei.
Stalorius daktaru.
YIgasis. platusis ir smark-akia-
Tris jaunikei.
Mėsžkinas.
Baidiklos.
Akmenorius-
Kal vis ir ponas.
Pabaiga kaziniinko.
Skarbau o pati.
N dainingas atsitikimas.
Fuudatoris.
Kaip Radonai iszpildo paliepim>as

savo valdonu. Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas.
Medalikas motinos. .
Jezusas ant vakarienes. Api’saka 

senu žmonių.
Laižybos.
Įsa gyvenimo nnlinczios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
įkilus suknele.
Nė reike.'prįesjiinlis valei Dievo.
Stebuklinga lobliezis.
Ne sūdyk ant pažiūros. 
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
D vase kasikiu. Apianka seno

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio 

jo. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens.
Netikėtas sžvecžias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Valka katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Simu kur savo 

trijų Sesei u ėjo jieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagramduku.

W. D. Boczkowski-Co.
Szita Knyga perkupeziams arba agentams 

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.

Puikei apdaryta aiideklineis 
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 prisiuneziu jumis 

$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti 
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ant žeminus padėto adreso.

Su guodone,

V ardas

Ulyczia

Miestas

W. D. BOCZKOWSKI-CO• J y Mahanoy City, Pa

PHONE DROVER 7800

: Dr. A. J. T ananevieze
!

! I Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas
..... -- —

[ Ofisas Ir Gyrenlino vleU Vaianies

I 3249 So. Morgan St., Chicago, IIL
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Žinios Vietines Herrick, Ohio.
— Darbai ėjna gerai, uždar 

bei nelygus, nes kas kiek už
dirba tiek ir aplaiko užmokės- 
ežio. Lietuviu randasi trys szei j 
mynos ir trys pavieniai. Neuž- 
ilgio pribus pone Baltruviene 
ant apmalszinimo bobelku.

Torrington, Conn.
— Darbai geri ir uždarbei, 

isz kitur pribuvusiems darba 
nesunku aplaikyti. Lietuviu 
randasi pusėtinas būrelis, tik 
labai gyvena nesupratime. Yra

— Sziadien diena gymi m o 
Jurgio Washington©.

— Vasario menesis jau bai
gėsi — baigsys ir visos links
mybes su pribuvimu Gavėnios.

— Garsingas Mockus ketina 
atlankyt iii Schuylkino pavie
tą tyksle. apspietimo (!) žmo
nių.

— Praejta nedelia detekti- 
vas Samuelsas aresztavojo 
Mrs. Annie Peters su jiosios 
septiniu metu dukrelia už pa
vogimą $550 isz klebonijos 
kun. Vladislovo Rakovskio 
isz P-hiladelfijos, pas kuri bu
vo už gaspadinia. Motore ap- j 
laikius kaucije lig teismui ve-! 
la iszkeliavo in .
Piningu prie j ilsios nerado.

— Jago Amerike butu kare , grajyti puikius szmotelim 
tai isz Skulkino pavieto trauk , — Torrinijtono Senelis, 
tu nemažai ypatų tinkamu in j 
vaiska. Isz Mahanojaus pa
trauktu 2891, Shenandorio 
3574, Pottsville, 1,236; City, 
Tamaqua '2,025; St. Clair, 
1,389; Minersville, 1,236; Ash
land 1,222; Scuhuylkill Ha
ven, 918;. Girardville, 861; 
Gilberton, 638, and Frack
ville, 613. Arba isz viso pa
vieto paimtu 32,793 vyrus. 
Žinoma isz tojo skaitliaus at
sirastu daug netinkamu prie 
kariumęniszkos tarnystes.

©J 1 I
czionais keturios paszelpines i 
draugystes: Szv. Vincento, Lie 
tuviszkas neprigulmingas kliu- 
bas, Dydžio K. L. Vitauto ir 
kita. Nesenei susitvėrė lietu- 

: viszkas benas ir jau prisirasze 
PMaMphia. IaPie ’ G”'"" ,Veli'.1' ■

: ta jauniems gero pasivedimo ir 
į kad neužilgio galėtu mums pa

Van Lear, Ky.
— Pas mns darbai gerai ej- 

na ir uždarbei geri, nes i 
viu czionais labai mažai, tik 
tris szeimynos ir pavieniu apie 
deszimts. Jaigu kas iu czion 
pribūtu, tai darba tuojaus ap- 
laikytu. Visi gyvena sutikime 
ir malszei.

M": Fredas
sako

W. RYNKIEWICZ
.......... NOTARIUSZAS...........

— Dinsta vargoninko Szy. 
Juozapo lietuvišzkoje parapi- 
joi apėmė p. Visminą isz 
Homestead, Pa.

— Jonas Balcziunas 60 me ■ 
tu amžiaus u ėjas in saliuha 
Petro Juozupavicziaus, subatoš1 
diena, kryto negyvu nuo szir- 
dies ligos. Balcziunas nesenei 
sugryžo isz namu priglaudos.

- Malianojui atsirado ko
kis tai pragertsmegenys ku
ris yra kandydatu ir pasiuntė 
liu namu, paleisdamas neteisiu 
gas paskalas apie tūlas ypatas. 
Jagu liežuvio ne subans, tai 
ant praszimo inžeistu ypatų 
bus skaudžei nubaustu. Gerai 
skelbe senoviszkas priežastis: 
“ka Dievas ketina nubaust, tai 
pirma jam atyma protą.”

Racine, Wis.
— Czionais rupeseziu S. L. 

A. 100 kuopos tapo suloszta 
“Lizdas Naminio Liūto,” 30 
Sausio. Teipgi likos užkviesta 
212 kuopa isz Kenoslią, AVis. 
ant kurio atvažiavo gana skait 
linijas būrelis, už ka 100 kuo- 
pa taria szirdinga aeziu. Tea
tras likos nulosztas neperblo- 
gai, buvo pertraukosia du mo- 
noliogai ir dvi deklamacijos. 
Monolioga kalbėjo atvažiavę 
isz Keno-hos:

1) V. Braževiczius kalbėjo 
“Mano palvis.” ir deklamavo 
“Pulkim ant keliu,” 2) p. Zo- 
fije Brazevicziute deklamavo 
“Žolinele žydėti pradėjo,” 3) 
Elzbieta Kaupiute isz Racine 
kal> ėjo eiles. Po užsibaigimui 
teatro buvo antras monaliogas 
“Bedarbe” per p. Loheli isz 
Kenosha. Labjausia publikai
patiko V. Br. deklamacijei 
“Pulkim ant keliu.” Žmonių 
atsilankė suvirszum du szim- 
tai. Vasario 6 diena, likos nu
tarta per 100 kuopa aukauti 
in miesto knygyną du Jietuvisz 
kus laikraszczius “Lietuva” ir 
“Naujienos,” ypatingai atsižy
mėjo p. Adomas Simanaviczius 
gausia dovana, užraszydamas 
ant metu “Saule,” antras auka 
vo p. J uozas Bakaitis “Tevy- 
uia.” Pirma tame knygyne bu 

jdavo tik lietuviszkos knygos o 
• dabai- bus ir luikraszcziu. 
ITeipgi S. L. A. 100 kuopa ža-

“Negalima pažinti 
pagal stubos, kokis; 
ten žmogus gyvena, 
teipgi negalima pa
daryti profesori. isz 
vagies priduodamas 
jam ilga juoda surdo- 
ta ir pridedamas jam 
szoninus peisus.”

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

VYK V
Darbo Invales
Gera Mokestis

Mainierei, Leiberei ir prie 
Koksiniu pecziu, yra reikalingi 
prie kasikiu arti Uniontown ir 
Connellsville, Payette Paviete, 
Pennsylvanijoj, ir Mt. Pleasant, 

. Westmoreland Paviete, Pa.

Dreiverei, Tinibermonai ir Statytoje! Gele
žinkeliu (Tracklayers) dar gauna $3.05 ant dienos

Prie Koksiniu pecziu (Coke Drawers)
dar gauna - - $3.00. ant dienos

Mainierei (PickMiners) dar gauna $3.50 lig $4 ant dienos
4

Luodotojei anglių su maszinoms
(Machine Coal Loaders) dar gauna - $5 art dienos

Varytojei Masziniu (Machine Runners)
dar gauna ... $6.00 ant dienos

Kitokį darbai teipgi gerai apmokami.

Geros stubos del darbinin
ku, daug su eletriku. Galima 
važuoti aut eletrikiniu karuku 
tiesog in darba. Arti miesto, 
mokslaiuiu ir bažnyeziu.

Karu Užtektinai

233-235 West Centre Street ■ • Mahanoy City, Pa.

PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA RANDO8

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija irjpriežiura valdžios 
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del. keliaujaneziu parūpinu. Didžiause 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 1.1. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplankysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoja namus ir naminus daigtus nog ugnies,

UNION 
NATIONAL 

BANK 
MAHANOY 

CITY

Capitol.Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000 
Suv. Vai. Pandas turi musu banke sudėtu pinigu.

Mokame 
Pinigu. 
iiiRii nirMOKAME Antra Procentą ant sudėtu 
Pinigu. Procentą pridedant prie 
justi pinigu 1 diena Sausioir Liepos 
menesuose, nepaisant ar atneszat 

parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant 
ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid. 
W. KOHLER, Kasierius

Atydaryta 9 lyte lig 3 popiet, Suimtomis 9 lig 12ad.

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras

( Alk. A tik pargabenome daugybe szviežio ta voro del rudens Z 
\ ir žiemos. Dar esame pasirenge jumis parodyt viso- /

I kiti ceikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu. (>
\ Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu. Teipgi puiku gatavu i
' I szlebiu veseilems kriksztindms ir t t. Teipgi užlaikome viso- 'y
< kiti vatinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu f,
I sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t, \
\ Pirkite savo sziltus apredimus pas: f.

Kas gyvas rengkites ant szio Ant-pardavimo geras
Teatro!

THE GLOBE, 133 West Centre Street. )

— Aut Center ulyezios ran 
dasi ant pardavimo pigei geras 
barberszapis, nes locnii tinkas 
luri kiloki užsiėmimą ir nega
li prižiūrėti. Dažinokit “Sau
les” offise. (-cz-oi)

ISZ LIETUVISZKU KAIMELI).
Kingston, Pa.

Dieve brangus,

Į dabar
I .. 
d a ir 
kiek tik bus ■nors 

czion nvvena daug lietuviu.
l >et atszale j u szirdys del Tevy 
nes musu Lietuvos paszialpi- 
mo. Buvo inneszimai per ge
rus žmonis ant visu draugys- 
cziu mitingu, kad nors po 25 
centus paaukauta ant menesio, 
bet tasai užmanymas likos at
mestas. Szv. Juozapo draugys
te sutarė tautos fondą ir ymsis 
prie darbo, nes prie to darbo 
turi prisidėti visi lietuvei ir lie 
tuvaites ir lai nesigraudina 
rinkti aukas del musu nelai
mingu' tautiecziu Lietuvoja. 
Nesigailėki te paszvensti savo 
la;ka ir piningus, juk gal pa
tys atsimenate, kaip keliauda 
mi in Amerika jusu tėveliai 
ar gimines užstate paskutinia 
karve pas žydą idant j us pada
ryti laimingais o sziadien grau 
dinates duoti kelis centus ant 
j uju suszelpimo.

— Badai p. Silvestras 
Pauksztis serga vėžiu. Dakta
rai mano, jog isz tosios ligos j
iszeis. i Rapids, Iowa.

ant toliaus darbautis 
jalima, rengda

mi teatrus, prolekcijes ir t. t. 
Patarėm visiems tapti nareis 
szios garbingos organizacijos 
S. L. A. Rasžykites sziadien, 
nes ryto gal būti už vėlai.

—- Kasparaitis.

MINERS1 
EXTRA

Long Cut Tobacco 
tai turite stebėtina vaiszinima 
ateinanti prie jus. Suprasite 
kokis tai priemnas tabakas, 
darytas vien isz seno Kentucky 
ilgio pjaustyto tabako.

saliunas.
Saliunas su visais reikalin- 

j goms prietaisoms arti Readin- 
' go (Franklin) stacijos. Galima 

. j laikyti vyrus, nes randasi 28 
kambariai, arti Lenku Lietu
viu dalies miesto, biznis gerai 

i ejna o bizniavus žmogus gali 
greitai padaryti turtą. Fž tai 
parduodu, kad esmių nesvei
kas ir keliaunu iu ligonbuti.

Win. Smith,
236 N. 9th. Str.

(•'JI o j) Reading, Pa.

Merchants Banking Trust Co., Banka 
-turi geriausia būda del 

suczedjnima Pinigą.

Nes 'bus losziamas pirma kar; 
ta sziame mieste vienas isz Ge- j 
riaušių veikai u “Žiemos Ledai” • 
3-jų aktu Drama susdedanti 
isz loszimo ir daug gražiu dai
nelių.

Nepamirszkite, kad sfci vei
kalą losz gabiausi ir seniausi 
artistai (aktoriai) ir geriausi 
Shenandorio dainininkai. Jus 
ant szio teatro pamatysit daug 
geru, pamokiuaneziu, graudin 
gu dalyku, bet dar daugiau 
turėsit juoku. Ypacz szi veika
lą pilosz gražiausios dainos ir 
jaunimo žaislai.

Nors rengėjai padėjo daug 
energijos ir valgo rengdami, 

j bet užtikrina, kad visi atšilau-

1. — Iszduodą Thrift Korcziuke ant 
kurios galima dėti po 1c, 2c, 5c bile kokia 
diena.

2. —Galite daryti 50 depozitu ir aplanky
ti visa suma su procencziu.

3. —Nereike laukti visa meta del sudeji-- 
ma tu 50 depozitu.

4. —Galite bile kada iszimti pinigu isz 
j ūso paezedžiu.

5. —Deszimtukinis depozitai susidedant
is isz 5Q deszimtuku yra geras būdas del 
vaiku.

6. —Pabandykite pradėti czedint pinigus 
pagal musu lc, 2c, 5c Thrift Korcziukes 
buda. Galite iszsirinkti sau viena isz musu 
50 spasabu depozitu kuri jumis geriausia 
patinka o datirsite kad mes turime geriau
sius spasabus del suczedinima pinigą.

7. —-Thrite tiesa paskirti sau bile kokia 
suma ir bile kada galite iszimti.

AUG. JERMALA
...UŽLAIKO PUIKU SALUNA...

Pas ji rasiIe visokiu geriausiu amerikonisz,- 
ku ir importitu gėrimu. Gardaus szalto 
aluczio, Kvepancziii cigaru. Teipgi už
laiko visokiu užkandžiu ”, —. -------- , ,   —   L* laiko visokiu užkandžiu Busite sveitingai

1 kiusieii džiauirsis isz ju triūso i P™3“' Jai8u ka,la busi^ Tamaqua tai 1. y. : užeikite.
19 Centre St., - Tamaqua, Pa.j ir liks pilnai užganėdintais.

j Todėl viengeneziai, ' nepra-i- 
įleiskit szios progos, bet visi ir' 
įvijos atšilaukykit ant sziosL 
! “Teatraliszkos Kuopos” pa- 
■ rengto vakaro.

Bus Losziamas utarninko va i 
kare 2(* Vasario Baezkausko; 
svetainėje, Mahanoy City, Pa. ■

Inžanga 25c., 35c., Pradžiai 
7:30 v. vak.
Szirdingai kvieczia Komitetas j

ikslas yra; visada stengtis 
atlikti musu kostumsriu 
reikalus ka nuoatsakan- 
cziausia, daryt ta visk* 
idant bankavi reikalai b'u- 
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
vieada butu užlaikomi 
atsargiausam bude.

Isztinusiu kojų.
Ir strėnų skausmo, paeinam 

czios noi kepenų ligos, užde
gimą inkstu ir pūsles, užsilai
kymo szlapumo, gelt lige ar 
pilvo rugsztumo, greitai prasi- 
szalina jaigu variuosite Seve- 
ros gyduole nuo Inkstu ir Ke
penų (Severas Kidney A Li
ver Remedy) yra garsei žinoma 
kaipo gera gyduole del vaiku 
kurie bemiegant neužlaiko 
vandeni. Mr. Ad. Kraipavi- 
ežia isz Coaldale, Pa. rasze: 
“Asz rekomendavoju Severos 
gyduole nuo Inkstu ir Kepe
nų del visu kurie kenezia nuo 
inkstu ligos. Man daug pagial- 

$1.00. 
tiesog 
Cedar 
(Feb.)

bėjo.” Preke 50c. ir 
Gausite aptiekose arba 
nog W. F. Severą Co.

MINERS’ EXTRA 
Tdbakas parduoda
mas visur-—pirkite 
pakeli szendien.
AMERICAN TOBACCO COMPANY

Reikalinga.
Mergina del ofiso, kuri gali 

szneketi ir raszyti angliszkai ir 
lietuviszkai, adresuok:

Miss Roder,
Suite 1501, 
(to 16.)

154 Nassau St

Coal Dale, Pa.
— Pacziule Jurgio Stanelio 

apdovanojo savo vyra puikeis
ir drūtais dvynais-—sūnūs.

Tamaqua, Pa.
— Arti czionais dirbtuve! 

parako Atlas Powder Works, Į 
padydins savo dirbtuvių pri-1 

Įymdami prie darbo 1500 darbi] 
ninku. Darbas ir užmokestis i 
gera.
Prie išsinarinimo ir isipjovimtn

Tuojau įtrink B-ro Rldrter’io

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ"
25c. Ir 50e. buteliuką, visose' aptiekoso arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CC.

74-80 Washington Street, New York, N. Y

Merchants Banking Trust Company 
Mahanoy City, Pa*

Pirkome Visa Kara Lovų -
ir sukrovėme iu savo kroma.
Pigiaus turėjome mokėti už freita.
Pigiaus gavome pirkti ir pigiaus atsiejo mokėti 
sukrauti in mušu kroma. Todėl ir jumis pada
rėme pigešhes prekes ant szitu lovų. Mes parduo
dame Lovas pigiaus negu bile kokis kitas sztprąs 
visam sklype.
Busim žinomi kaipo pigus sztoras del Lovų, 
Springsu ir Materosu.
Ne visas sztoras gal prisilygint prie musu prekių 
už tai kad gauname pigiaus pirkti ir neturime 
kasztu del gabenimą tavora nog geležinkeliu. 
Galime jumis parduoti Materosa už $2.50. Lova 
už $3.00. Parduodame gerus Springsus.

GIT’IMAM’C Mahanoy City - ShenandoahUUllMAlNb Mount Cannel - Lansford
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