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METAS XXVII'

Sudegino narna idant turėtu 
už ka gydint paezia.

Logansport, Ind. — Jonas 
C. Bowen, prisipažino prie 
kaltes už sudegimą savo namo, 
už ka likos nubaustu ant de- 
szimts metu in kalėjimą.

Pati Boweno nuo kokio tai 
laiko sirgo o vienatine gyduo
le ant josios ligos, buvo per
maina aro. Vyras neturėda
mas piningu ant keliones isz- 
siunsti savo paezia kitur o mi- 
ledamas jiaja szirdinga, puo
lėsi prie vienatinio budo ap- 
laikimo piningu. Padege, savo 
narna, idant už aplaikyta ase- 
kuracija galėtu jojo pati isz- 
keliaut in pietus ant sveikes- 
nio aro. .■ 'A-’J.

Atėmė sau gyVaste už 
Mergina.

Petersburg, Ind. — Lauren - 
tas Church, 16 metu vaikinas 
atėmė sau gyvaste, už tai, kad 
tėvai jam uždraudė vaikszczio- 
ti su mergyna Leola Baily, 16 
metu senumo. Priesz mirti pa- 
rasze gromatelia merginai, ku
ri sekaneziai skambėjo:

“Mano motyna uždraudė 
man su tavim draugauti. Asz 
be tavęs negaliu gyventi o su 
tavim man neduoda, už tai tik 
vienas dalikas man pasiliko. 
Nutariau atimti sau gyvaste 
szi vakara.”

MEKSIKAS

Tėvas nuszove duktere ir 
pats atėmė gyvaste.

Edwardsville, Pa. — Balsei 
supykias, buk jojo’16 metu se
numo duktė isztekejo už Juo 
zo Frea, be jojo žinios ir pa- 
velinimo, Tamoszius Ausila, 
42 metu senumo biznierius, 
mirtinai sužeido duktere szu- 
viu isz revolverio ir pats sau 
atėmė gyvaste.

Tėvas dažinojas apie apsivy 
riavima dukters, asiginklaves 
in revolveri, nuvejo in gyveni 
ma dukters. Kada duktere 
paregėjo inejnanti tęva in stu
ba, mane buk jisai ateina jiaja 
atlankyti, mėtėsi jam in glebi, 
nes teva’jj isztraukes revolveri 
isz kiszeniaus, paleido in dūk- 

ttere szuvi, pataikindamas in 
pilvą, pažeisdamas mirtinai. 
Manydamas, jog užmusze ant 
vietos, paleido sau szuvi in 
smegenis ir ant vietes atliko.

Rado kūdiki valizoje.
Brainerd, Minn. — Palicije 

rado ant czionaitines Jgeležke 
lio stoties gana dydelia valiza. 
O kad negalėjo pristatyt jio- 
sios del locnininko, atydare 
idant dažinotu prie ko galėtu 
prigulet Valizoje nieko dau
giau nesirado, kaip negyvas ku 
dikis. Dabartės jieszko nela
bos motynos kuri kudyki pali
ko stotije.

Perpjautas pusiau per milži 
niszka pjūklą.

Columbus, Ga.
Sellars, 27 metu senumo, dar
bininkas plytinyezioi Aleksan
der Bros., paslydo ir puolė 
ant greit sukamosio milžinisz- 
ko pjūklo, perpjaudama Se- 
llarso kuna pusiau. Tame lai
ke inejo jojo jauna pati, su ku 
ria apsivedė kėlės nedelias ad
galios ir mate visa atsitikima. 
Motere apalpo ir buvo apmi
rus gera valanda, pakol jiaja 
daktarai atgaivino.

Aresztavoti už kontrabanda.
New York. — Imigrycijos 

agentai aresztavojo czionais 
Kazimiera Dereczkowski ir jo 
jo paezia už kontrabanda žem 
cziugu. Abudu atveže isz Eu 
ropos brangiu žemeziugu, ku 
riuos buvo paslepia, neužmo 
xedami akcizes. Porele paei 
na isz Detroito, Mich., ir badai 
yra gana turtingi žmonis.

Vaikiukas miegojo per de 
szimts dienu.

Menasha, Wis. — Asztuo 
niu metu vaikiukas Robertas 
Shierl, miegojo be pertraukos 
įer deszimts dienu. Daktarai 
negalėjo isztyrinet priežaste 
;eip ilgo miego. Vaikiukas ap 
sirgo vienuolika dienu adgalios 
ir užmigo sunkei. Laike savo 
ilgo miego nieko nevalgė ir 
negere. Jauczesi gana sveiku.

Rusu net tris armijos ejna 
prieszais Turkus. Pirma isz 
szalies Trebizando, antra isz 
Mosulo o freeze isz szalies Bag 
dado. Ženklai parodo tur 

Rusus okiszka vaiska; 
ĮH Anglikus.

Kitas paveikslas parodo ke
lione rusiszko vaisko per lai
vus ant upes Tigro. Jago mas 
koliams pasiseks supliekti Tur 
kus Mezopotamijoi, tai užyms 
visa ploti nuo Bagdado, ir 
visa aplinkine terp Tigro ii' 
Fu prato.

Supliekė meksikonus--75 
užmuszti.

Mardathon, Tex.,— Ameri- 
kiecziai kareiviai, vadovaujami
majoro Longhorne, užpuolė 
Meksikos kaima, kuris randasi 
125 myliu atstume nuo rube- 
žiaus. Czia jie suėmė 75 meksi 
kieczius banditus. Banditai už 
klupti netikėtai net nesigynė. 
Tame kaime surasta ir du Suv. 
Valstijų piliecziu, kuriuos ban 
ditai pagavo kiek seniau už
puolime ant Glenn Springs.

Karanzistai prie rubežiaus.
Toren, Mexico. —- Carranzos 

generolas Trevino su deszim- 
czia tukstaneziu kareiviu eina 
Suv. Valstijų parubežin. Taigi 
dabar su jau esaneziais prie ru 
bežiaus 7 tukstanezeis mexikie 
ežiu kariuomenes parubežyje 
bus apie 17,000 žmonių. Trevi 
no mano, kad tos kariuome
nes užteks, idant užkirtus ke
lia Meksikos banditu užpuoli
mams Suv.Valstiju gyventoju.

Amerikiecziai aplaidineje 
Meksika.

EI Paso, — atvyko

ISZ KARES LAUKO

Drebėjimas žemes Italijoj. - 
Daug^ii ypatii sužeistu.

Rymas. — Gana drūtas dre
bėjimas žemes davėsi jausti 
skersai adriatikiszku mariu, 
tarp Riminos o Cresenos mies
tu. Paskutiniam minėtam 
mieste, likos sužeista daugeli 
ypatų per puolanczius murus. 
Visa vidurinia Italije likos su 
krėsta tankiuose drebejimuo 
šia kurie traukėsi nuo seredos' 
lig ketverge. Tik trumpiau
sios žinios ateina isz fenais ir 
nežine kiek gyvaseziu pražu
vo. Bledes labai yi‘a mližinisz- 
kos. ■

ju kohsulis M;
ir su juo da devyni amerikie
cziai. Arti tūkstantis mexikie- 
eziu seka paskui amerikieezius. 
Laukiama da ir daugiau pabe 
geliu, nes tukstaneziai geidžia 
patraukti isz pietų sziaures lin 
k-d, kadangi, sakoma, ten nebe 
galima gyventi del bado ir ne
tvarkos.
Kauboisai užmusze 16 vilistu.

Namaquipa, Mex. — Kuo
pa kauboisu susidedante isz
25, užklupo netikėtinai ant 
villiszku ban itu. Musztyneje 
užmusze 16 meksikonu, dange-. 
Ii sužeista ir keliolika paimta 
in nelaisvia.

Vagis buvo priverstas siubti 
kudyki.

Aurora, III. — Williamas 
Lustikas su paezia paregeja 
kambarije juoda vagi, teip 
persigando, jog ižbego ant 
uliezios palikia klykenti ku
dyki. Nigeris buvo ant visko 
pasirengiąs, bet nesitikėjo kly- 
kenezio kudykio. Verksmas 
kudykio teip jin suerzino, jog 
negalėjo užbaigti pradėtos va
gystes. Pradėjo siubti[ kudyki 
idant apmalszyt, nes kudykis 
paregejas juoda veidą vagio, 
da daugiau pradėjo klykti. 
Tuom kart Lustikiene pare
gėjus ant uliezios palicijauta, 
paszauke jin ir visi inejo in 
stuba, kur nigeris sėdėjo prie 
vyges ir siubo verkenti kudy
ki. Nigeris pripažino, jog nie
kad jam panaszei neatsitiko ir 
daugiau neapipleszines namo 
kuriame randasi kudykis.

Nenorėjo permainyt pravar 
dės.

Chicago. — Marijona Kaz- 
lauckiute, gyvenanti ant 8724 
Exchange uli. nenorėjo iszte 
ket už vyro, pakol nesurado 
tokio, kuris teipgi vadintųsi 
Kazlauckas, nes nenorėjo savo 
pravardes mainyt. Ant gilu- 
kio susipažino su Viktorium 
Kazlaucku gyvenanezio po No. 
8359 S. Shore Drive, pasakė 
jiem savo velinima ir sutiko su 
ejti in pora. Kazlaucku pravar 
de pasiliks szeimynoje.

Angliszki submarinai paskandino 3 vokiszkus laivus.
London. — Tris vokiszki laivai likos paskandytais per 

angliszkus submarinus ant Baltiko mariu. Laiviai yra Kolga, 
Hamburg ir Bianka.

Dabartės pradėjo veikti smarkiau ir rusu submarinai, nes 
su trūkimu ledu ant Baltiko submarinai apleido pristovas ir 
užklupineje ant vokiszku laivu.

300,000 Austru Italijos fronte.
Rymas.— Apskaitliuojama, kad austrai Trentino — Tyro

leans frontan sutraukė apie 300,000 kareiviu.

Austru belaisviu sukylimas.
Cochrane, Ont.— 300 austru belaisviu, esaneziu Kapus- 

kasing stovykloj sukilo. Sargai pradėjo in-juos szaudyti ir 1 
belaisviu nuszove, 9 mirtinai sužeidė, o 4 sužeisti kiek leng
viau.

Viesulą sunaikino visa 
miesteli.

Denison, Tex. — Devinios 
ypatos likos užmusztos, 48 su
žeistos ir visas miestelis Kemp 
City sunaikintas per baisia vie 
sula kuri perejo pro czionais. 
Užmusztuosios surasta kelioli
ka szimtu mastu nuo miestelio, 
kuriuos vejas nupute. Bledes 
dydeles.

Kruvini musziai ant italiszko frunto.
Viednius. .— Italai likos atspirtais isz Col Santo su dyde- 

lems bledems. Pagal austrijoku daneszimus tai 257 apicieriai, 
12,000 kareiviu, 107 armotu, 28 komitzeriai ir 68 maszinines 
armoteles 1 kos paymta.

Veikimai Rusu ant Vakaru frunto.
Petrograd. — Arti Darevo, in pietų dali Barauavicziu, po 

sunkiam bombardavimui, vokiecziai stengėsi perejti in Rusu 
szali, nes likos atspirtais po sunkiai Ugnei. Muszei nepaliauna 
arti Ikskulo Ilukszto, Smorgonu, Stripas ir Tarnopoliaus.

Ant Kaukazo frunto, Rusai paėmė miestelius Sekiza ir 
Bąn.

— O tai gal tu pats esi po
nas majoras?

— Czto ja, moj szum.
— Ant tuju žodžiu Ivonas 

atsikėlė palengva su bliudu 
rankosia, o matydamas, jog 
Jevute pabėgo, isztrauke ran
kas su bliudu in poną majora 
tardamas:

— Jeigu tai tu ponas majore 
tai palaikyk szita bluda su py 
rageis o asz tau atyduosiu gar
be.

LINKSMAS REKRUTAS.

1,000,000 Armėnu badauja.
New Yorkas.— Armėnu kanezios Turkijoj, Persijoj ir 

ir Syrijoj didinasi. Szimtai ju mbszta kasdien neturedomi isz 
ko gyventi. Pagelba būtinai reikalj^a ir ne mažiau, kaip 
$52,000 menesyje.

600 Italu paymta in nelaisvia.
Berlinas.— Naujas užpuolamasis austru judėjimas plėto

jasi. Da keletas italu pozicijų teko austrams. Austrai užgriebė 
127 italu, kulkosvaidžius, 13 kanuoliu ir suėmė 6,200 italu ka
reiviu ir 141 oficieriu nelaisvėn. Szituos pasisekimus austrai 
aplaike Folgarino lygumoje ir Terrignola apskrityje.

Tūlam pulke tarnavo Ive
nas. Neturėjo jisai tėvo ne mo- 
tynos, pravardes savo nežino
jo, todėl draugai jin praminė 
Ivonu Turėjo jisai savo “Jevu 
kia”,'kuri apie'jin niekad neuž 
mirszdavo.

Karta pastate jin ant sargy
bos. Jevute jin atlankė atnesz- 
dama jam pilna bliuda pyra
gu. Ivonas paregejas pyragus 
užmirszo apie visa svietą ir ka 
riszka tarnysta. Pastate kara
biną ant szalies, pasidėjo blu- 
da su pyragais ant keliu ir pra 
dėjo valgyt dovana Jevutes, 
net žandai braszkejo.

Isz netycziu užėjo ant jo po
nas majoras. Ivonas paregejas 
jin visai nesusimaisze, nes jo
jo nepažinojo. Už tai pažino 
jin majoras. O kad majoras 
buvo geru žmogum, tare in jin 
szirdingai:

— O ka tu darai Ivonai?
— Vartuju.
— Czto ty vartuju?
— A boza znaju czto, vot 

kazali vartovac czto i vartuju.
— O senei tu ant tarnystes?
— Nuo kada mano tėvas 

mirė, to ja pojazow služyty i 
šiužu do taper.

— O pažinsti tu poną majo
rą?

Po valandėlei insižiurejimo 
in poną majora, tarė:

AKYVOS ŽINUTES.

* Isz Afriko praejta meta 
likos atgabenta in Amerika 
1,913,000 svaru gvazdiku.

* Mesa mariu vilku (Shark) 
valgo Floridos gyventojai.

* Suv. Steituosia visokiosia 
fabrikuosią dirba du milijonai 
vaiku turinti nuo 10 lig 15 
metu amžiaus.

* Suv. Steituosia kas metas 
lieka užmuszta 35,000 ypatų o 
1,590,000 sužeista nuo visokiu 
atsitikimu.

* Telefonai Japonijoj kasz- 
tuoje suvirszum $26,000,000. 
Telefonai ir telegrafai priguli 
prie rando.
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KAS GIRDĖT?
jau pradėjo iszsipildint mu

su pranaszysta, jog tiejei ka 
neturi amerikoniszku popieru 
ir nemoka angliszkos kalbos 
neaplaikys darbo arba bus 
nuo juju praszalintais.

Sztai gubernatorius Whit 
manas Steito New Yorko, pa- 
sirasze ant bilos, kuri uždrau- 
dže darbdaviams priymineti 
prie elektrikiszkose stotysia 
ir ant garlaiviu darbu, katrie 
nemoka angliszkos kalbos ir 
negali skaityti

Nekarta klabinom visiems 
idant mokytųsi angliszkos kal
bos ir iszymtu ukesiszkas po- 
pieras, nes atejs toki laikai 
Amerike kad nuo darbu pra- 
szalines. Na ir tas sziadien sto 
jesi.

Anglikai persitikrino, jog 
ant rusiszku laivu, kurie ne- 
vos gabeno szrapnelius del ka- 
riumenes, radosi daugybe gu- 
zutes, vino ir likieriu.

Apie kariszku sutaiką pra
deda kalbėt kas kart garsiau, 
bet diplomatai tyli, nes anuo
tos da. . . . griauna.

Wilsonas su visa savo finan- 
siszka kamisije laužo galvas, 
kaip cze uždengti kasztus isz 
priežasties padidinimo armijos 
ir flotos, nes ant juju užlaiki- 
mo reike $200,000,000.

Mieste Chicago likos uždė
tos skustbarzdinyczios kurio- 
šia kožnas kostumeris skutasi 
patsai. Skustbarzdesia talpinu
si viskas, kas tik yra reikalin
ga ant padabinimo žmogiszko 
veido, o tik mokasi 10 centu 
už naudoj ima britvos ir t. t. 
O gal visur neužilgio pana- 
g?ios skustbardes invyks.

js.are3-fJJJBR°bt neiszpasa- 
kytinai, o tai tokiu budu. Pra
džioje sziu metu, preke plieno 
ne buvo teip augsztos kaip 
sziadien. Kovos menesije plie
nas pabrango 8 dolerius ant to 
no. Priežastis tame gana leng
va, jeigu suprasime, jog isz 
Suv. Steitu kas menesi ižgabe- 
na plieno ir geležies arti 400,- 
000 tonu. Ant prekes visai 
europiecziai netemina, byle 
gautu. Mete 1915 Amerikas 
iždirbo 19,900,000 tonu gele
žies o szimet užaugo dvigubai. 
Priesz kare nekurie fabrikai 
vos laikėsi ant kojų, o szia
dien uždirba milijonus o loc- 
nininkai sto j esi turtingais. 
Dirbtuves Bethlehem Steel 
Co. iždirba dabar nuo 2,000,- 
000 lig 2,500,000 tonu geleži
nes rudos kas menesis.

’Sulaikėme del nekuriu skai
tytoju laikraszti isz priežasties 
užvilktos prenumeratos. Visus 
tuos kurie grąžei atsiligino in- 
raszem in naujės knygas. Tie- 
jei, kuriu prenumerata jau bai 
gesi, lai prisiuncze, nes busi
me priverstais sulaikyti “Sau
le”.

Iždavysteje “Kovos” statyto 
jai Ii tarų (zecerei) iszejo ant 
straiko. Mat, prie “Kovos” ko
vojo už geresni būvi. Kaip 
straikas užsibaigė, nedažynota 
bet prie iždą vystės tokie strąi- 
kai, padaro daug sugąiszties' 
ir nesmagumo o ir sugaiszini- 
ma iszleidime laikrąszczio. 
Tokie darbininkiszki ergelei 
spaustu vesią privalo būti pa
sekmingai užbaigti priesz lai
ka.

Isz priežasties pabrangimo 
drukoriszkos popieros, paliovė 
iszejtineti daugeli laikraszcziu 
nes ne tik ka pabrango dvigu
bai, bet fabrikai negali josios

pristatyt. Drauguve Inland Dai galime priimti už auksa visko 
ly Press, nutarė siunsti atsiszau kas tiktai blizga. O Delko 
kiraa in visus laikraszczius 
idant sumažinti kasdieninius 
laikraszczius ant puses.

S. P. Tananeviczius, “Kata
liko” leidėjas, iszleido puiku 
szmoteli ant piano ar vargonų 
po vardu “Vycziu Hymnas” ke 
turiems vyru balsams. Parasze 
A. Aleksandra vieži us. Kaina 
25c. Kožnas mokantis graynti 
privalo sau parsitraukti ta ji 
szmoteli nuo S. P. Tananevi
czius, 3249 S. Morgan St. Chi 
cago.

Visu Szventu Litanija.

Nuo nekurio laiko inviko 
pas Amerikos Lietuvius pa- 
protis ypatingo garbinimo 
viens kito ir augsztinimo už 
mažiausius niek niekiu teip 
kad, isz szalies žiūrint rodos, 
jog visa musu tauta susideda 
isz vien szventuju, Dievo ir di
džiausiu milžinu ant svieto. 
Kur tik pasisuksi, tenai didvy
riai, tenai patrijotai, tenai už- 
sitaranavia ant tautiszkos dir
vos, ant didžiausios paguodo- 
nes, ant garbes na — ir.........
žinoma ant auku ir paszelpos 
........ Navatni musu szirdis 
užsidegė meile artimo, tevines, 
Dievo ir tu visu szventuju. 
Jau skaitlus Szventuju senovės 
Litanije mums dabar ne užten
ka; reikia pasijeszkoti dau
giaus naujesniuju isz tarpo 
gyvu ir numirusiuju. O ežia 
jau ne stokuoja: yra pranaszai 
apasztalai, daktarai, iszpažinto 
jai kankitinai ir kankitojai, už 
taritojai ir t. t. Paskutines ma 
dos Lietuvis jau turi melstis 
dabar sziteip “Szvęntas Tume, 
-melskis už mus. Szvęntas dak 
tarė usztaritojau pavargusiuju, 
melskitės už mus. Szvęntas 
Ycze, melskis už mus Szvęntas 
-Gabš-HĮ^lakisyuž mus Szven- 
tas Aliszaucke gydinfbjau ir- 
goniu melskis už mus. Visi 
Szventi kankintiniai už vagys- 
tas, padegimus ir žudystas 
melskis už mus. Szvęntas Visz- 
teli su tabaku, melskis už mus 
ir 1.1, be galo, — nes kas dien 
pribuna nauji. Tiktai navat- 
nas dalikas, — kad senovės 
szventieje pasiganadino musu 
maldoms, o szitie reikalauja 
priverstinai “auku”. Jau tos 
aukos ingriso žmonėm: ant 
rasztu rasztiniku patrijotu, 
apasztalu, apszviestunu, inteli
gentu pranaszu, didviriu krep- 
szelninku vis tik aukos ir au
kos. Bet ka daria žmoneles? 
Kad czionai daugiau kongre 
gaciju, negu Rime: tiktai ant 
ju užmanimu, tai tave kano- 
nizavoja ir szventu padaro; o 
ne, tai amžinai prakeiks ir pa- 
talpis in pragara. Taigi, — o 
tankiause teip daro, kurie ne 
intiki patis in pragara. Mat to 
kiu budu nori iszliuosuoti Lie
tuvius nuo despotizmo. Tas 
viskas iszrodo, kaipo kokia ko 
mediją losztu, arba maži vai
kai persiredia in rubus karei- 
viszkus su blekinem szoblai- 
tem ir karabinukais bovitusi, 
atiduodami viens kitam garbe 
už koki kudikiszka atsiženkli- 
nima. Bet czionai ima tame da- 
livuma teip vadinanti inteli
gentai, apszviestunai ir vado
vai visos tautos lietuviszkos. 
Tokiems tai jau prigulėtu nor 
savias geditis ir daugiau turėti 
senso; o ne is.zstatinet visus 
Lietuvius ant juoko. Ant vis
ko yra miera; kas perdaug tai 
szelauk. Daugumas turi ko ge 
riausius norus ir darbszuojasi 
pagal savo iszgaleima. Bei to
ji procia ir jos vaisius turi bū
ti apcienavotes pagal tikra sa
vo verte. Mums miela matyti 
kiekviena apsireiszkima krutė
jimą Lietuviu: bet del to ne

Dėlto, kad to kitiems ne galė
sime ižduoti už auksa. Ka pa
gelbės, jeigu tuszczia pūsle 
kas-žin kaip isžpusime, kad 
vis joje nieko nėra? Giriamės 
savo rasztais, rasztinikus ir vi- 
sokiajs didviriais. O ka jie ver 
ti akise sveikos kritikos szvie
šoje tikro mokslo? Užsimanėm 
pasirodit priesz svietą su savo 
literatūra ir ivairiajs musu tau 
tiszkais iždarbiais ir iszradi- 
mais. Na, ir pasirodino su sa
vo penkiais centais, kada kiti 
pasirodė su milijonais doleriu 
sudedami aukas ant nukentėjų 
siu savo tėvynių. Lygiai ant 
musu turtingos literatūros, su- 
sidedanezios isz piemeniszku 
dainelu kurias mes vadiname 
“poezija” isz knigeliu ir lai
kraszcziu pripilditu asabisz-
kais plūdimais, keiksmais ir. 
barniais, o sutaisitu tokiu sta- 
traszu, kad ne pats Salamonas 
ne galėtu suprasti, kaip ta vis
ką reikia skaititi, ir kuris isz 
jiu geresnis......... Ne bijokit,
auksas ir pelenuose szvieczia; 
jeigu ka gero padarisime ar pa 
raszisime, pažins visi tikra 
verte. Henrykas Sienkieviczius 
niekam ne siūlo savo rasztu, o 
ne spėja pabaigt koki veikalė
li, kaip jau tampą iszverstas 
ant visu kalbu civilizavoto 
svieto. Tiktai žydai giria savo 
netikusi tavora, bet iszmintin- 
gi žmones gerai žino, kur ka 
gero gali nuspirkt. Mes tik pa
tis giriamės su savo paroda, 
bet isz kitu niekas mus ne pa- 
gire. O delko? Dėlto, kad nėr 
už ka: Ot, — už — manitojai 
prasivažinejo sau ir paulavojo 
už visuomenes sudėtus pinin
gus, tai ir viskas. O už tai dar 
stojosi “didviriais”, garbingais 
patrijotais, kuriu vardai patil- 
po Litanijoi visu Szventu. . .. 
Jau beveik ganą butu tu hum- 
bugu, ir didelis laikas visiems 

elus nuo

Ne Yra Vienoki

PABANDYKITE Miners6 Extra tabaka—rūkykite 
arba kramtykite — tuojaus suprasite gerumo tabako.

ŽIŪRĖKITE ant Miners6 Extra—ilgai pjaustyto 
tabako, brangus ii’ pilnas saldus kvepkjimo.

PACZIUPINEKITE Miners6 Extra tabaka mink 
sztas ir szvelnas—nesiranda kietu kuoteliu. Tabakas 
rinktas rankomis.

Miners’ Extra tabake gaunate pilna užganedi- 
nima daugiaus nieko. Gausite daugiaus gėrio rūky
mo ir užganedinanczio kramtymo kožna karta isz 
pakelio Miners’ Extra. Sztai kodėl.

P 
kviecziu.

To užginti ne galime, kad 
terp mus kas dien atsiranda 
daugiaus pajėgu dvąsiszku ku
rios prie gero suredimo ir suti
kimo galėtu gerai iszsilavyti ir 
didele nauda atneszti. Bet kas 
isz to, kad visur tik partijos ir 
partijos ir partijukes, kiekvie
nas laikrasztis turi savo įvai
rias pažvalgas ir kitoki mieri 
kiekvienas rasztinikas savo asa 
biszka idėja, kurios kaip insi- 
kandias laikosi,., ne norėdamas 
duoti kitiems ne iszsižioti, jie 
tik ta giria kas jam patinka, 
tik tuos stato “didvyriais”, ku
rie jam pritaria. Pertai ir ge
riausiu noru žmogus turi prie 
kokios nors partijos prisidėti, 
vienos szakos laikytis ir neno- 
roms dvasiszkai szlubuoti. Sto 
ka pas mus visopusiszko moks 
lo iszauklejimo ir sveiku kritisz 
ku pažiūru ant dalyku. Gerai 
yra turėt kąrszta meilia tėvy
nės, bet kam ardyt Dievo su- 
redima? kam?—idant atsiženk 
lyt kuom-nors akyse tąmsune- 
liu, stotis garsum ir......nors 
nuo tokiu užsipelnyt garbe.... 
Teip, teip, tos garbes, tuszczios 
garbes tai visi jeszko kaip ima 
n y darni. Ne patinka jam tyka 
procia del naudos artimo ir del 
garbes Dievo, kurs mato visas 
sląptybias ir užmokės kiekvie
nam pagal tikra užsitarnavi- 
ma. Užsimirszta apie tą, kad 
toji garbe svietiszka yra tiktai 
cimbolas barszkantis,—o kuri 
kas dien mainosi, kaip vejas. 
Tiek to. Bet isz to malone, 
kad jeigu toksai ir milžinisz- 
kas stulpas lietuvystes teip 
silpnas yrą savp persitikrini
muose, tai ant labai trapiu sto
vi kojų visi tie kurie penesi 
ant garbes ir pagyrimo mažių- 
lėliu “Valandoj nepasisekimo 
arba pagundos apalps jiu szir
dis ir nudribs ju rankos”. O 
kas jeszko garbes Dievo, tas 
bus pagarbintas ant amžių.— 
Kunigas.

PASKANDINIMAS LAIVO BATAVIER V.

■3^3
batavierv

Laivas Batavier V., prigulintis prie Holandijos plaukentis isz Londono in Rotterdąma, 
likos paskandytas per v.okiszka submarina. Ant laivo radosi telegrafistais Mancini, amerikonas 
isz Roswell, N. M. kuris pražuvo su kitais pasažieriais. Tasai atsitiko, po prisiunstam prižade 
jimui Vokietijos, jog jau daugiau neskandys laivu, per tai vėla galima tikėtis nauju tasyniu 
erp Ameriko ir Vokietijos.

$20,000 už sužeidimą.

Marcele Akelaitiene isz 
Cumbola, Pa. Nupirko tikie- 
ta isz Pottsville, Pa. in New 
York ir važiavo ant trūkio; 
bevažiuojant reikėjo pereiti in 
kita kara, einant per platfor
ma treinas truktelėjo ir Ake
laitiene parpuolė ant platfor
mos ir nusigando labai. Atva
žiavus in.New Yorka padavė 
savo prova visiem gerai žino
mu advokatu B. S. Yankui 
New Yorke, kur užvede pro
va priesz Central Railroad of 
New Jersey ir 15 d. May 1916 
m., sudino Supreme Courte 
Bronx County New Yorke kur 
prisekintoju jury iszęesze nuo
sprendi kad kompanije turi 

MINERS’ EXTRA
Long Cut Tobacco

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

Visas ilgas, czistas, isznuokias, atsakancziu

lapu, pąsenejas nog trijų lig penkių metu senumo 
idant iszgauti takvepanti kvepsni. Pabandykite del 
kramtymo ir del rūkymo. SKAITYK

Moraliszka Kabala, katra iszdeda 
žmogaus ateiti - - - Preke 10c

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

Tikrianses Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kaziru, pagal garsingiąuas 
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku 
Preke - 10c

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

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

Minerį Extra 
tabakas parsiduodamas visur. 
Pirkti pakeli szendien.

THE AMERICAN TOBACCO C0.

užmokėti Marcelėj Akelaitie- 
nei naszlei su 8 vaikais $20,000 
už jos koliestva nors skundikes 
nebuvo niekur kaulai sulau
žyti.

Anthony Piaseczny lenkas 
isz Shamokin, Pa. Kur patro- 
tino viena aki visai o kita ko- 
lieczyno dirbdamas mainose, 
padavė savo prova B. S. Yąn- 
kui katras skunde Buck Ridge 
Coal Mining Companije. Prova 
atėjo sūdyt 22 Mojaus, Kom- 
panije siūle ugado 10,000 ir 
1,000 B. S. Yankui kad suga
dintu ta prova ir paimtu ta 
tūkstanti be skundiko žinios 
kaipo papirkima. Bet B; S. 
Yankus atsisakė imti pinigu 
■be skundiko -žinios-ir - • reikala
vo kad kožnas doleris ir cen

tas eitu ka gaus butu mokami 
ant vieno czekio ir skundikas 
žinotu kiek kompanije moka 
už jo koliestva. Jeigu kompa
nije neužmokes $15,000 pagal 
skundiku reikalavima tai pro
va sudis Courte kur tiki kad 
bus laimėta daug daugiau ne
gu dabar siulina.

Apart aukszcziau minėtu 
provu szia žiema B. S. Yan
kus iszgrajino daugeli kitu pro 
vu už sužeidyma yvairiose 
Courtose.

Joseph Paslik už patrotini- 
ma dvieju pirsztu priesz Cen
tral Railroad of New Jersey 
$6,000.

William Sostock isz Shenan 
doah, Pa. priesz Shenandoa-h 
Arbatori Kompanije Lietuviu

Sold
All

Over 

prova sudina Philadelphia, Pa. 
už sutrinimo vieno pirszto $2,- 
000.

Charles Degužis isz Edwars- 
ville, Pa. priesz Delaware Lac 
kawana Western Rail Road 
Kompanije Mainose gazas ap
degino gavo $2700.

Aleksandra Yuravicze isz 
Elizabeth N. J. priesz Singer 
Manufacturing Kompanije už 
sulaužima 2 szonkauliu gavo 
pinigus $4,000.

Kostantas Tvaryjonas isz 
Elizabeth N. J. priesz ta pacze 
kompanije už puse pirszto ga
vo pinigus $700.

Charles Arlauckas isz Eli
zabeth N. J. priesz Singer Ma 
nufacturing Kompanije už nu
kirtima vieno pirszto o kito 
pagadinima gavo pinigus $3,- 
000.

Antanas Yonaitis isz Brook 
lyn N. Y. nukrito nuo maiszu 
kupetos priesz Williams A. 
Jamison savinika Cukronies 
Brooklyne gavo pinigu $500.

Hugo Sperling isz Brooklyn 
N. Y. priesz Holbrook Cobot 
Rollins Kompanije buvo ko- 
lieczytas ir pasirasze kontrak
tą kad duos darba ant visados 
kada laikas iszsibaige skundi
mo tai iszvare isz darbo tai 
skunde už sulaužinima kontrak 
to ir iszgrajimo $1,675.

Apart aukszcziau migetu 
del daugeliu sugadino pirmiau 
sudu ir gavo pinigus už viso
kius sužeidyinus neskaitant tu 
ka sukoliektavo keliem seniau 
prisudintus ir per apaliacije 
iszgrajino ir sukolektavo su- 
virszum $75,000 vienais me
tais.

Aukszcziau minėtus žmonių 
vardai ir j u iszgrajintas sumąs 
pinigu parodo gabuma gero 
advokatu B. S. Yankaus kur 
darbojasi teisingai del biednu 
žmonių jeszkodamas atlygini
mo už ju koliestva su gerom 
pasekmėm. Jam kiekviena pro 
va yra gera kaip ten nebutu 
atsitikę koliestva ir priesz bi
le kokia kompanije; neatkreip 
damas atiduos ne ant praleistu 
tam tikru instatymu kurios va 
dina “Compansation Law” ir 
dabar egzystoja daugeli Stei- 
tuose kaipo New Yorke, New 
Jersey! Pennsylvanijoj ir dau
geli kitu. Jisai ima ir varo pro 
va ir moka iszsisukti nuo tu 
instatymu kurios dabar egzys
toja daugeli steituose ir jam 
nieko nedaro jokio kieblumo 
del valymo provos nors daugy 
be kitu advokatu sako žmo- 
niem kad dabar skusti nevale, 
arba nieko negalima gauti. 
Dabar ypatingai lengvai isz- 
grajinti provas už koliestva 
priesz visokias Mainu kompa- 
nijes katrie lieka kolieczyti ar 
užmuszti mainose dirbdami.

K. Wilkeviczius 120 Grand 
St. Brooklyn, N. Y". Adv.



SAULE

Nematau—Netikiu.

Sėdėjo po medžiu, pavesije, 
Ibu Hallah, mokintas ir dide
lei szviesus derviszas (dvasisz- 
kas ir mokino apie save susirin 
kusia jaunuomenia ir studen
tus, kurie nuolatos uždavinėjo 
jam naujus klausymus ir ant 
visko gavinejo atsakymus.

Tame prisiartino keli jauni 
iszdykeliai, turtingu tėvu vai
kai ir pradėjo isz senio szan- 
dint.

Ibu Hallah tylėjo vienok. 
Insijuszinias tuom EI Zoridas, 
vienas isz tu tinginiu paszauke:

— Jeigu jau teip labai esi 
protingu, Ibu Hallah’e, tai 
man ant trijų mano klausymu 
atsakykie. Pirmiause: Sakai 
yra Dievas? Juk ne tu, ne asz, 
ne kas kitas jio ne mate, o ko 
nematau, in tai netikiu, To
linus:— Del ko žmogų gąsdi
ni bausme už jio darbus? Juk 
kaip Dievas žmogų sutvėrė, 
tai teip turi ir darytie ir nie
kas tiesu neturi jin baust. Ant 
galo: iszdekie man, kokiu spa- 
sabu gali velnes k ianst'peklos 
kankias jeigu pagal “kurana” 
(moliometu katakizma kūnas 
ji) susideda isz ugnies? Ar ug 
nis gali ugniai kenkt?

Ibu Hallah da tylėjo, o EI 
Zoridas juokdamasis nuolatos 
savo klausymus paantrinejo.

Tada derviszas pasilenkiąs 
paėmė kieta nuo žemes grums
teli, mete tam iszdykeliui sma
giai in galva, jog net jio apvy 
niolas nuo galvos nupuolė.

Kada EI Zoridas atsipeikė
jo, nubėgo su savo draugais 
pas sudžia (Kadi) ir apskun
dė Ibu Hallah’a.

Nes Kadi buvo protingu ir 
teisingu žmogum ir nenorėjo 
nubaust derviszo, kol neiszklau 
sis. Nusiuntė paszaukt jin.

EI Zoridas turėjo da viską 
apsakyt ii’ druezei skundėsi, 
jog jam labai galva nuo meti
mo grumsto skauda.

Kada pabaigė, Ibu Hallah’as 
paglostias savo ilga barzda ir 
nusiszypspjas tare in Kadi:

— Pone, suvis neturėjau 
mierio užgaųt EI Zorida, idant 
jam sopuli užduot. O kad nore 
jo to, tai daviau ant jio užklau 
symo atsakymą.

Katrie radosi pas ^udže, visi 
ant apskunsto sužiuro.

— O Kadi!—kalbėjo toliaus 
derviszas -— kaipgi EI Zoridui 
gali galva skaudet?— Na, ar 
matai taji skaudejima ? — Asz 
ir nematau? O ko nematau, in 
tai netikiu. O toliaus: kaip ga 
Ii mane priesz sudže statytie 
už tai? Turiu teip daryti, kaip 
darau ir niekas manes už tai 
nubaustie negali. O ant galo: 
ar gi muš nevisus Allah’as 
(Dievas) ant žemes sutvėrė. 
Juk asz tik grumstele žemes 
mecziau ant EI Zorido. Ar-gi 
žeme gali ka kenkt žemei?

— Turi teisybia, Ibu Plallah’ 
ai, kuris turi didele iszminti ir 
ant bausmes nenupelniai—kai 
bėjo Kadi— tai del pliovoto- 
jaus davei prigulinti atsaky
mą!

Nejuokai, o vis-gi pamokslas.

Privažiavo žmogus upia; 
Ant upes nebuvo tilto, reikėjo 
kelte keltis. Žmogus nukinkias 
kumele ir,užtraukiąs ratus, ant 
plausto, norėjo užsivestie ir ku 
mele turėjo niki: žmogus ir už 
apinasrio jia traukia ir isz už
pakalio užejas stumia nieko ne 
padaro, neina ir gana. Bet žmo 
gus to nekvailo butą: užejas 
isz užpakalio, jisai eme kume- 
lia už vuodegos atgal trauktie. 
Kumele, jam ne pasiduodama, 
nėjo ne in ta puse, kur trauke 
bet in kitą ir nepasijuto, kaip 
ant plauto užėjo.

Milaszirdingumas angliszku daktaru Macedonijoi.

Macedoniszki gyventojai yra prietelingais del angliszku kareiviu, kurie randasi ant 
kvatieros pas juosius. Geriausia galima tai suprasti isz szio paveikslo, kuris perstato regimen- 
taliszka daktara apžiūrint ligonia kuri aplaike szmoteli granato in aki. Kariszki daktarai ap
žiūrinėje serganezius ir sužeistuosius gyventojus kurie szimtais pribuna pas juosius su viso
kioms rodoms.

ŽMOGUS

Ir žmonių gimine.

Žydu tikybos iszpažintoju 
yra apie 7 milijonai.

Jau su virszum 1900 metu, 
kai Žydu žemeje, miestelyj Be 
tlejuje, atėjo szin pasaulin mu 
su Iszganytojas, Jėzus Kristus. 
Jis atnesze pasauliui nauja ti
kėjimą, kuri iszpažinstame ir 
mes patis, vadindamies 
Krikszczionimis. Kaip žinome, 
Žydu vyresnieji, neapkezdami 
naujo mokslo, nukankino Isz- 
ganytoja baisia mirtimi ant 
kryžiaus. Bet Jo Apasztalai, 
sutvirtinti savo Mokytojo pri
sikėlimu isz grabo ir Dvasios 
Szventosios malonėmis apdo
vanoti, iszplatino Jėzaus Kris
taus mokslą po tolimiausias 
szalis. Nepaisant kruvinu per
sekiojimu, tasai ramybes ir 
meiles mokslas prigijo Azijoje 
Graikijoje, Ryme O isz ežia per 
tūkstanti metu apėmė kuo-ne 
visas Europos tautas. Penkta 
ir szeszta szimtameti, J. Kris
tui gimus, krikszczionimis bu
vo jau visos Romanu ir Germa 
nu gimines tautos, o deszimta 
szimtmeti Slavu tautos priėmė 
sz venta j i krikszta: Czekai 871 
metais, Lenkai 965 m. prie 
Mieczislovo, Rusai 988 m. prie 
Vladimiro. Vėliausia Europo
je kriksztijosi musu protėviai 
— Lietuviai. Nes Augsztai- 
ežiai Lietuviai 1386 metais 
prie karaliaus Jogailos ir di
džiojo Lietuvos kunigaikszczio 
Vytauto, Žemaicziai priėmė 
krikszta 1414 metais, tik per
galėjus savo galinga prieszin- 
inka — Kryžiuoczius ties Žal
giriu.

Metams bėgant krikszczio- 
niu tarpe atsirado atskalūnai, 
eretikai, kurie eme kitaip, ne
gu Bažnyczia, aiszkinti tikėji

mo tiesas, kurie nepanorėjo 
klausyti Bažnyczios mokslo, 
nei žinoti jos valdžios.

Musu laikais kataliku yra 
per 240 milijonu; rytiniu apei 
gu (pravoslavu ir kitu) per 
100 milijonu; protestantu (liu- 
teriu, kalvinu, anglikonu ir k. 
k.) 150 milijonu.

Kataliku Bažnyczia valdo 
Popiežius — szv. Tėvas, gy
venas Ryme.

Iszganytojas, būdamas ant 
žemes, Szv. Petrui Apasztalui 
pavede valdyti visa Bažnyczia. 
Szv. Raszte randame Iszgany- 
tojo žodžius, Szv. Petrui pasa
kytus: “Simonai, tu vadinsiesi 
uola (lotyniszkai petro); ant 
tos uolos pastatysiu mano Baž 
nyczia, o pragaro vartai jos 
nepergales”. Mirus szv. Petrui 
Ryme, jo valdžia valdyti visa 
Bažnyczia liko jo inpediniams, 
Rymo vyskupams. Ir taip, nuo 
Szv. Petro laiku lig sziai die
nai krikszczionis-katalikai, 
klausydami Popiežiaus, iszlai- 
ke Jėzaus Kristaus mokslo pil
nybe.

Krikszczionis rūpinasi pla
tinti Kristaus mokslą pagonu 
tarpe, darydami taip vadina
mas misijas. Misijonoriuosna 
eina uolus kunigai bei vienuo
liai, nesibijantiej kad ir krau
ją pralieti už Kristaus mokslą. 
Jie apsigyvena po viena arba 
kelis pagonu tarpe* ir pamoks
lais, darbais, pavyzdžiais pa
traukia laukinius žmones in 
tikraji tikėjimą. Paprastai 
mokina jie vaikus, stengiasi 
suszvelniu laukiniu papro- 
czius, mokina kaip geraiu že
me dirbti, nekarta ir pasauli
niam (svietiszkam) mokslui 
daug patarnauja, isztirdami 
szalis ir tautu paproezius, ku
riu tarpe gyvena. Nekarta at
sitinka, kad misijonoriai savo

apasztalavima užbaigia kan - -save pabueziuot prie visu savo 
kiniu mirtimi. 1 • dvaro ponu ir tai in lupas.

Septinta am?i V ’Tezui gi
mus, Arabijoje (Azijoje) atsi
rado žmogus, kuris pasivadino 
pranaszu, Dievo pasiuntiniu, 
ir eme skelbti nauja tikyba. 
Vadinosi jis Mahometas. Už
tat jo pramanytoji tikyba nuo 
jo ir varda gavo — mahometo
nu tikyba.

(Toliaus bus.)

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINALISZKAS 

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

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo 
DALIS J.

MOTERE BE SZIRDIES.
L

ANT KRASZTO PRAPULTIES.
Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pluosztu,popieru po pažaste, 
ineio smagei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nepakajum in 
veidą kasijeriaus.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popierap ant 
rasztiniczios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku. kas priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai' 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stekas mums 
szimta tukstaneziu franku!

PREKE 50c.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame 

W. D. Boczkowski-Co
Mahanoy City, Pa.
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® PAMĖGINKIT SKAITYT I 
Savaiminį Laikraštį

| “LIETUVA” !
i Didelis 8 puslapių laikraštis su $ 

y paveikslais, einąs 24-tus metus.
& “LIETUVA” yra politikos, V te- ® 
Jj; raturos ir mokslo laikraštis, pa- (j, 
hi duodantis daugiausiai žingeidžių 

žinių iš Lietuvos, Amerikos ir
g viso pasaulio. Laikraščio kaina (j;
| Už visą metą tik $2.00

. Už pusę metų tik $1.00 y1!,
Vieną numeri gausite uždyką, 
jei pareikalausit, adresuodami: įjį

“LIETUVA”
It 3252 SO. HALSTED STREET | 

| CHICAGO, ILL, |

Bucziavimo istorije.

Byron kalbėdavo, jog pabu- 
cziavimas, yra tai vienatinis 
ant žemes smagumo daigtas. 
Daugumas prilaiko, jog bu- 
cziavimas yra reikalingu žmo- 
giszko prigimimo, ka sumusza 
vienok faktas jog bueziavimas) 
ar tai butu jauslos daigtas, ar 
tai pasisveikinimo būdas, tai 
pas daugeli tautu senovės ga
dynėje buvo suvis nežinomas. 
Teip Japonai meilumo pavi
dalą, teip ir Eskimai, turi pa- 
pratima prie susiejimo pasi
sveikinimą, trintis in vienas 
kito nosemis, o apie ka ir ne
visi žino, lyginai, kaip ir Afri
kos negrai, kada sueina, da
ly psto vienas antra kojų pir- 
sztais.

Senovės rymionai pažinojo 
bueziavima, bet už republikos 
laiku buvo tiktai tas paprati
mas tarpe poruotu, o ir su 
tuom turėjo žmonių sergėtis. 
Ba tas buvo priesziugu ir pa- 
piktaneziu daigtu, jeigu poruo
ti akiveizdoje kitu bueziuoda- 
vosi. Kas drinso motere pri
verstinai pabueziuot, tas buvo 
nubaustas smerte. Po užstoji- 
mui ciesorystes, kada dorybe 
pradėjo nupuolinet, ir tasai 
papratimas buvo kas kartas 
mažiau draudžiamas. Nes da 
Kato nubaudė viena senatorių 
numesdamas jin nuo dinsto 
užtai, jog drinso savo paezia a- 
kysesavo dukterų pabueziuot.

Pradže XV szimtmeczio igi 
pabaigai XVII gali pavadint 
bucziavimo okresu. Buvo vi- 
siszku budu, kad vyras pui
kaus auginime turėjo pasvei
kindamas motere in lupas pa
bueziuot. Nebuvo skirtumo 
tarp bagotu arba biednu, ne
gražiu, senu arba jaunu ir pa
togu. Bucziavimas tada nebu
vo meilingu daigtu. Elzbieta, 
Anglijos karaliene, del savo 
mylemo Leicestro pasivialino

PHONE DROVER 7800

Dr. A. J. Tananevicze
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas

T Ofisas Ir flyrenlmo riet® Valonio,
į 3249 So. Morgan St, Chicago, III. 8118

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA 
r-ARABISZKOS ISTORIJOS-

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. ;

Del tos tai priežasties isz 
szalies moterių ir vyru pasike- 
protestai. Vyrai užtai nebuvo 
užganėdinti, kad be skirtumo 
turėjo pabueziuot — moteres 
vėlei palaike sau už nužemini
mą davinetis in lupas bueziuot 
ir teip tas papratimas pradėjo 
pamaželi isznykt, tiktai da 
sziaures szalije tas papratimas 
laikosi, o jau pietų szalije 
mažta. Prancūzijoj jau ne vy
ras paezios nepabueziuoje, jei
gu kas matytu: o ir laikia su
tartu viu ant susiporavimo din
go tas papratimas. Jaunikiui 
tiktai vale dalipstet lupomis 
merginos kakta, su kuria su 
tarta apsivest. Anglijoje to 
nepaiso. Jaunas vyras su savo 
prižadetina gali bueziuotis, 
kiek tik nori.

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

JUOKAI
Dvi žiurkes rado kasžin kur 

kiauszini. Rengėsi pusiau daly 
tis ir: ežia jau suvalyt, bet žiu 
ri — lekia varna, gal atimti. 
Jos dvi szen puolusios, ten puo 
lusios, kur kiauszini dėti? 
Nesztis? nepaimsi. Risti? da su 
muszi. Ir ka-gi jos dvi daro? 
Viena, atsigulus augsztienika 
pasiėmė kiauszini sau ant pil 
vo, o kita, nutverus už vuode
gos nusivežė jin kaip ant ko-

Dydųmąs Knygos, x (k coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite 
ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta 
blanką, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

Kvailys turėjo gera peili. 
Eme jis tuom peiliu pjauti vi
ny. Peilis nepjauna. — Niekai 
—sako — peilis. Eme pjaut 
putra. Patraukė syki, patrau
kė kita, nieko nežymu. — Et 
jau gana, peilis nepjauna ne 
putros—ir numėtė kvailys ge
ra peili.

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

Gerbemei :—
Czionais prisiuneziu jumis 

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

Su guodone,

Vardas...................... „■........

Ulyczia........................

. Miestas...............................................

W. D. BOCZKOWSKI-CO, Mahanoy City, Pa



Lapinskas invažiavo in bala ir mislina kaip cze isz josios 
iszsigauti. Lauke ant savo draugo kuri nusiuntė jeszkoti 
pagialbos, bet tas sau stovi isz szalies ir juokėsi isz Lipinsko. 
— Kur jisai?

Dora mergaite.
Duktė ir motina.

Vienok cielas tasai atsitiki
mas buvo kitokis negu Klara 
mielino Kareivis Arturas, tai 
pats liepe savo žmonim pagrieb 
ti Klara, ir nudavė, jog jis jia- 
ja iszgelbejo isz ranku pikta
dariu kurie nevos buvo jia 
pagriebia. Dabar tik mielino, 
kokiu spasabu galėtu jia už
laikyti savo dvare kanoilgiau- 
sia. Gendruta-gi nebuvo jokia 
teta Arturo, nes paprasta bo
ba isz prasto gimimo, nedoraus 
gyvenimo, kuri buvo paleistu- 
vingo gyvenimo, o prasimine 
teta Klaros akyse, kas galėtu 
greicziau prikalbinti jauna 
mergina ant paleistuvystes.

Toji tai prasiminus teta in- 
ejo in pakaju, ir vėlindama su 
meilumu gero ryto, prasze jia- 
ja ant pusryt. Toji teta pasako 
jo, jog Arturas ir tie jei tarnai 
ilgai turės gydintis isz žaidu- 
liu katruos aplaike galedamie- 
si su piktadareis. Klara net ap 
siverke iszgirdus apie tai, jog

Gendruta atsisuko dabar su 
aszaromi in Klara ir kalbėjo: 
O tu mano brangiausia susimy 
lėk ir ne norekie to nuo jojo. 
Tegul da palaukia!

Klara atsiduso ir tarė:— 
Ach kaip mano motinėlė neri
maus be manes. O jije to ne 
pergyvens.

— O, jeigu apie tai eina, 
rasime rodą — atsake teta. — 
Tuojaus iszsiunsime siuntine 
su gromata, kuris mužikiszkai 
persiredias gausis in viete ne- 
kludintas per nieką. Daneszi- 
me tavo guodotinai motinai, 
kokiu spasabu likaisi iszgelbe- 
ta nuo pavojaus ir jog raudiesi 
po gera apgloba ir netrukus 
sugryszi pas motinėlė. Tuom 
laik. Arturas surinks daugiau 
žmonių isz kitu savo dvaru ir 
su dideliu pulku pristatys pas 
motinėlė.

Klara, kuri tuosia žodžiuo- 
sia ne prijautė jokios apmąu- 
dos, davėsi apsimalszyti. Artu 
ras ir jojo perbėgi pagelbinin- 
ke stengėsi apkvaitinti josios 
nuomonia visokiomi zobovo-

SAULE

iszgelbejime josios turėjo net 
krauja iszlieti, ir inejo in paka 
ju kuriame buvo parengti pus- 
ryczei.

Kareivis Arturas, kuris jau 
tenais lauke Klaros, priėmė 
labai meilei, pastate del josios 
lede ir prasze sesti prie stalo 
tarydamas.

— Praszau valgyti, pa toga 
Klara, ba sziandien turėsime 
ilga ir ne kam tikusi kele.

— Del Dievo, mano brolu- 
nia, — atsiliepe prasiminus te
ta.—Ar tu laikais mislini vež
ti Klara per ta baisia girria, 
kurioja yra pilna razbaininku. 
Ne, ne bus nieko, asz negaliu 
pavėlinti. Visi konia žmonis 
sužeisti, jog prie nieko negali 
juju reikalauti. Ir tu turi ran
ka pažeista, norint ant to ne
paisai ir da slepiesi priesz pa
na Klara. Jeigu ant mano per 
sargu ne paisesi, tai pats ir pa
na Klara iszstatysi ant pavo
jaus. Ar tu mislinini, jog pik
ta darei, nuo kuriu atemei Kla 
ra, ne turės tavęs ant akiu ir 
praleis per tamsia girria? Juk 
žinai, kad du isz tu latru pabė
go. Ar tai negali susitarti ant 
tavo gyvastes? Tu tuom kart 
vos trisz žmonis turi: viena se
na o du jaunus vaikinus? Ar 
tu mislini stengsi atsiginti nuo 
gaujos užpuolu? Teip, teip, 
jeigu nori dingti, tai apsaugo- 
kie norint ta jauna mergaite ir 
ne pastatyk ant pavojaus.

Arturas atsake su szaipu! 
—Prižadėjau Klari pristatė jia 
ja kagreicziausia motinai, o ži
nai tetule, jog mėgstu duota 
žodi dalaikyti. Jeigu mane pa
na Klara pati neatliuosuos nuo 
duoto del josios žodžio, tai ke
liausiu, kad ir turetau pražūti 
josios akysia.

mi. Arturas, kuris turėjo dide 
lia dovana užbovijimo ir daug 
turėjo lavumo apsakinėjo del 
josios visokius atsitikimus už 
savo kareiviszko gyvenimo. 
O vis dangstėsi dorumu, kad 
Klara ne nužiūrėtu melagystes, 
na ir toji tikėjo tam visam.

Viena vakara stengėsi Ar
turas užbovyti Klara su muzi
ka. Jis dailei grajinoant kank 
liu, ir neszlektai dainavo Kla
ra klausė su smagumu, o del 
to, jog da nebuvo girdėjus 
kanklių balso. Gendruta pa
klausė josios, ar jije moka gie
doti. Klara atsake jai, jog kas 
diena giedojo su motina rytme 
tije ir vakare szventas gies
mes. Arturas prasze Klaros 
prisispyrias, idant užgiedotu 
vakarinia giesme, ba jau bu
vo vėlybas laikas.— Klara gie
dojo savo czystu aniuoliszku 
balsu szventa gi smia, o apmau 
dingą Gendruta sudėjus ran 
kas kaip ant maldos klausė.

Kareivis gyre labai baisa 
Klaros ir tikrino, jog net susi
graudino josios giedalu.

— Oi, gaila man patoga 
Klara, jog savo balseliu nega
li su instrumentu pritarti.

Prasze josios, idant priimtu 
nuo jiojo dovana kankles ir ap 
sieme j jia iszmoki ti grajyci.

— Už keliu dienu, kol czion 
užtruksi gerai grajysi,— dada- 
ve. Jeigu norėsi, galėsi rytoj 
pradėti.

Klara priėmė ta užmanymą 
su dekingysta: Nesusiprato, 
del ko jiaja Arturas mokins. 
Klara po kožnu pusrycziu, pie 
tu ir vakarienes, skubinosi in 
savo pakajeli, kad galėtu būti 
pati viena; Arturas del to no
rėjo j a mokinti grajyti, kad 
galėtu su jia ilgiau būti.

Be kaltybes pilna Klara, ne 
dasipratinejo pavojaus jokio. 
Ne ant mislies del josios ne 
užėjo, ant ko ežia užsinesza. 
Teip tai stovėjo ties gilia pra- 
pulte, ne matydama josios 
priesz save. Buvo panaszi in 
eruka, ka norėjo pasislėpti 
nuo viesulos, pasislėpė in vil
ko urvą, toja mislije, jog iszsi- 
saugos pavojams.

Pribuvus vienok in savo pa
kajeli vakaro laikia, neuž- 
mirszinejo niekados atkalbėti 
savo maldeles. Puldavo ant 
keliu ir karsztai melsdavosi. 
Apie viską, ka girdėjo nuo 
Gendrutos ir Arturo ir apie 
svietinius smsg imus, po mal
dai užmirszdavo. Arturas pra
dėjo del josios pabjurti. Pasta 
navijo būti atsargesnia. Bodė
josi kas kartas labiaus motinos 
ir melde Dievo, idant kagrei- 
cziause iszgelbetu isz tosios 
peklos, nuo tu kasdieniniu 
linksmybių ir sugražintu in 
prasta bužine mylemos moti
nos.

■-i- III.
Sunkus mėginimai.

Viena diena parode Gendru 
ta Klarai daugybia gražiu pa- 
redu ir brangenybių, kalbėda
ma:

— Tai vis paskirta del vie
nos giminaites Arturo, labai 
meilios mergaites.

Tarp tuju paredu, būva raus 
va, szilkine szlebe, kuri labiau 
šia Klarai patiko. Gendruta 
prikalbinėjo jiaja, idant pasi- 
mieruotu. Gulėjo ant josios, 
rodos kad del jos pasiūta. Pas 
kui Gendruta suszukavo josios 
plaukus labai navatnai sugar- 
biniavo, apdėjo žemcziugu ei 
lukem, ant kaklo uždėjo bran
gu lenciūgą ir nuvedė priesz 
zerkola, duodama ženklą tar
naitei, idant Klaros drabu
žius isznesztu. Klara save vos 
pažino zerkole ir net nusyszip- 
sojo.

Toja valandoje ineina Artu* 
ras in pakaju. Rodos kad ap
kvaito nuo dyvu, ir tarė:

— Ka asz matau! Ar tai 
Klara? Mislinau, jog tai ko
kia duktė karaliaus. Isztikro 
ant svieto patogesnes niekad 
nerege jau. Matomai Dievas 
del tavęs patogumo nesigailė
jo. Ne, tu turi ta apredala ne- 
szioti. Atiduodu del tavęs ta
je szlebe, tuosius žemcziugus 
ir ta aukso lenciūgą. Daugiau 
nesiredysi in savo drabužius. 
Tai butu dideliu prasižengimu 
in prastus drabužius rėdytis. 
Ne gryszi daugiaus in senus 
griuvėsius. Tai sutverta, idant 
gyventumei karaliszkuosia pa- 
lociuosia.

Aut tuju visu pagiru Klara 
labai apkaito. Dabar suprato 
jog Arturas ne turi geru mie- 
riu del josios. Atsiminus sau 
prasargos motinos, idant saugo 
tusi prisilaižiku, kaip gyva- 
ežiu. Baimingai pradėjo dairy
tis savo drabužiu, o kada ne 
buvo, tarė staeziai:

— Gana jau tuju szposu. 
Buvo tai kvailyste isz mano 
szalies rėdytis in ne savo dra
bužius. Praszau man atiduoti 
mano drabužius!

Arturas rodos isz to nusimi
nė. Gendruta gi paszauke tar
naite ir liepe tuojaus atnęszti 
Klaros drabužius.

Tarnaite atsake su nuduotu 
rupeseziu, mat mislino, jog jau 
Klara nereikalaus savo sulopin 
tu drabužiu, tai atidavė ubagei 
kuri buvo ant kiemo pasisu
kus. Jog labai perpraszo už 
tai, ir jeigu pana Klara nori, 
tai isz savo algos užmokės.

Gendruta nudavė didelei už 
pykusią ir rustai koliojo tar-' 
naite su kuria vienok buvo su
sitarusios „kaip padaryti. Nes 
Klara nuo sziol persimainė.

Stojosi kaip nebile, o jeigu ir 
atsakydavo, tai szaltai ir sta- 
czei. Kas diena klausinėjo, ar 
neatėjo nuo motinos kokis gan 
das, Gendruta perstatinėjo del 
josios nuolatos naujas nebega
les, kalbėdama:

— Da žmonis nusiunsti nesu 
gryžo, turėjo gautis ir rankas 
piktadariu. Ne žinia ir tai, del 
ko ne pribuna žmonis isz kitu 
dvaru Arturo. Jisai pats bodi 
si, jog turi kaip nevalninkas 
sėdėti dvare.

Tuom laik dvarokai tankei 
daneszinejo žinia buk gaujos 
valkatų pasirodinėja apie dva
rą, gal rengėsi isz nežinių už
klupti.

Klara vienok karta persitik 
rinus apie nieksza kareivi, ne
sidavė teip greitai apsikvailin
ti. Temino da labiaus ant pa
sielgimu Arturo ir sau namie 
ja iszdestinejo jojo žodžius. 
Tasai velei ka kastas buvo 
drasunas. Kalbėjo tankei apie 
save meile, o ir apie apsipaezia 
vima. Kerszino del josios nu- 
siszovimu, jeigu už jiojo neisz- 
tekes. Klara labai tuom rūpi
nosi, bet da vis ne tikėjo jojo 
meilei, tiktai gailėjosi jiojo. 
Tasai karsztavimas ne iszrode 
tikru del josios. Žinojo jije jog 
Arturas, teip garsaus gimimo, 
niekados nesipaezuos su bied 
na mergina, kurios tėvas ne 
buvo augszto gimimo. Ne mis
lino velei, kad norėtu jia pri
gauti, nes žinojo, jog ne gali 
save suvaldyti, tai del to ne 
isztikejo jam.

O, Rudolfas buvo suvis kito 
kio budo — mislino tankei sau. 
Tasai apie jia teip netupine- 
jo ir ne prižadinėjo to, ka ne 
galėjo dalaikyti.

Ir apie Gendrutos veidmai
nyste suprato gana gerai, kuri 
norėjo Klara del Arturo per
dirbti ir per tai pradėjo tosios 
bobos ne kehsti.

Klara pradėjo kas kartas 
szalintL-:" nati viena mėgo sa
vo paE?**!? s|edeti. Meldėsi ir 
prasze D$vo,< idant duotu dru- 
tybia iszsisatigoti kilpų ant 
josios užspenstu. Tankei nusi 
davinėjo in soda, ba jau del 
josios murai pradėjo baisėtis.

Viena vakara, stovėjo prie 
krūmo rožių, prisiartino prie 
josios dvarinis sargas, senas 
žmogelis, su ilga barzda. Tasai 
dirstelejas su akia pilna, gai- 
lesties ant Klaros, parode del 
josios bumbuoreli rožes ir ta
re:

— Mylema dukrele, dabar 
esi panaszi in ta bumbuoreli, 
paskui parode in suvytusio žie 
do rožes, tarė:

— Žiūrėk in ta rože, teip 
isz tavęs nori padarytie nedo
rus žmonis. In szlektas gavaisi 
rankas. Laikykis ant sargybes, 
mano dukrele. Neužmirszkie 
apie Dieva, melskis karsztai 
prie jiojo o niekam neižduokie 
ka tau kalbėjau.

Norėjo da daugiau kalbėti, 
nes Gendruta, kuri nuolatos 
turėjo Klara ant akies atbė
go-

— Saugokis tosios moteres 
— dadave pamaželi — jije ne 
yra teta tojo kareivio, tiktai...

Ne galėjo pabaigti, nes jau 
Gendruta buvo prie josios. 
Žodžiai senelio pataikė in szir- 
di Klaros. Padekavojo jam su 
aszarom akysia ir per ciela 
nakti negalėjo akiu sumerkti, 
pradėjo szvist o da/jije atsi
klaupus karsztai meldėsi — 
pagelbos nuo Dievo szauke.

Nustojo Klara melstis ir 
stojo prie lango, kad gauti 
szviežio oro po praleistai nak- 
tei. Dangus pradėjo raudo
nuoti rytu szalije, nes jau bu
vo gana szviesu, kad viską 
matyti. Žodžiai senelio atsilie
pinėjo josios duszioje. Dūsa
vo pas Dieva ir prasze pagel
bos nuo Jiojo.

“Penktas pulkas” northumberlandiecziu, kurie paėmė
600 mastu vokiszku apkasu po St. Eloi.

Kada teip. apmislinejo, iž- 
girdo Klara ant kiemo dundė
jimą arkliu, kurios dvarokai 
vede girdyti, o szulinis buvo 
szale josios lango. Szale szuli- 
nio stovėjo žmogus su botagu 
rankoje, szvariau pasiredias 
nuo kitu. Prisižiurinejo Klara 
in jin ir pažino, jog tai buvo 
tas pats ka jia nuo szaltinelio 
pagriebė. Tos paezios žibantes 
akis, toji smaili nosis, ta kal- 
tunuota barzda ir tasai pats 
bjaurus veidas. Darbar baisi 
szviesa puolė in josios akis. 
Arturas del josios tankei kal
bėjo, jog tasai piktadaris, ka
tras jia pagriebė, tai isz jio
jo rankos dingo. O dabar ma
te jin, jog tasai razbaininkas 
yra perdetojum kareivio žmo
nių. Dabar viską suprato.

— Ach! — paszauke — 
kareivis Arturas ne yra mano 
ižgelbetojum, nes mano suvi
lioto jum!

Drebėdama sėdo ant kėdės 
ir pradėjo mislyti apie savo 
nelaiminga butia. Toje valan
doje inejo Arturas, in josios 
pakaju, vėlindamas laba ryta. 
Klara tuom labai užsirūstino. 
Puikybė ir dorybe apėmė jo
sios szirdi. Arturas tai pama
tęs, susimaisze. Nieko jiam ne 
atsakė ant pasveikinimo tik 
tai graudžei ant jiojo žiurėjo 
o tas žiūrėjimas pervėrė jiojo 
duszia!

— Ponas Kareivi — tarė 
po valandėlei — noretau su 
ponu kalbėti apie atsitikima, 
apie ka dabar mislinau; nore
tau tamistos viroka iszgirsti 
tame mierije. Tiktai ponas 
klausyk:

Prastoją bakūžėje gyvena 
biedna nasžle. Turi'jije viena 
tinia dukterė, kuria myli už vi 
saka ant svieto. Mergina yra 
dora ir nekalta ir daugiau nie
ko. Jije apsaldinejo motinai 
savo gyvenimą. Tame atsiran
da vienas ponas, didelei galin
gas ir užduoda del motinos 
baisiausia sopuli, baisesni, ne
gu smertis. Iszplesze isz josios 
glėbio vienatine duktere ir pa
lieka vargszia, apleista^ motina 
dideliame vargia ir gailestije. 
Priesz taje pagriebta mergina 
biedna, tasai ponas nuduoda, 
jog yra josios ižgelbetojum ap 
gaudinedamas begediszkai. 
Nuduoda, buk ingali razbai- 
ninkus, kuriuos pats prikalbi
no ant pagriebimo josios, o ku
rie yra jojo draugais. Apsi
gobiąs skraiste ižgelbetojaus 
tikisi taje mergina suvilioti. 
Paveda taje nelaiminga mergi
na in rankas nedoros moteres 
kuri ne yra jojo teta, kaip 
pats jiaja perstatė, tiktai pa- 
gelbininke begediszku darbu. 
Visaip daro, kad tiktai taje 
mergina suvedžioti. Nori ap- 
dumpti brangeis paredalais, 
užnuodinti jiosios szirdi prisi

laižimais ir apmaudingais pri
žadėjimais. Prižadėjo jisai pa
imti jia už paezia, o apie tai ne 
ant misliu ne turi, ba butu isz- 
juoktas nuo aplinkines ponu, 
jog apsipaeziavo su varginga 
mergaite. Ne Jgana, jog nori 
biedna mergina prigauti ir do
rybe iszpleszti, nes ir josios 
duszia nori prapuldyti ant am- 
žio. Padekime, tegul ir motina 
tosios merginos atėjus pasaky
tu.

(Toliaus bus.)

TARADAIKA.

Vaitas pro vos nepadare, 
In Vilkesbario suda padavė, 

Kur prova pralaimėjo, 
Pusėtinai bausmes užmokėjo.

O ka, neyra rodos, 
Reik krapsztyti isz masznos, 
Ba jeigu ne butu užmokėją, 
Butu cypeje ilgai pasėdėja.

* * *
Skulkine vienas labai užsi

manė paeziuotis,
Na ir pradėjo mergynos jesz 

kotis,
Nerado lietuvaites, 

Griebėsi už p rusaites.
Cup-lup apsipaeziavo,
Bet laimes ne gavo, ■

. Nedelia žmogelis kentėjo, 
Ilgiau kensti negalėjo.

Vyruczei turite gerai apsižiu 
reti,

Jeigu norite in pora suejti; 
Ba tai ne szposas apsismardyti,

Ir per visa gyvaste varga 
kentėti.

* * *

Du vyrukai anksti atsikėlė, 
Guzutes sau iszsigere, 
Sziaudikles pasiėmė, 

Ant medžiokles nusidavė.
Ketures miles kelio padare, 

Net ant farmu nusivarė,
Lapia pamate,, 

Karaule apstatė.
Vienas isz medeju plumptelėjo, 

Lape vis da krutėjo,
Nes nelaime atsitaike, 
Savo draugui pataikė, 

Tas isz skausmo voliojosi, 
Visu szventu szaukesi,

Sziadien szpitoleje gydosi, 
Isz žaiduliu laižosi.

Ir kaip tasai medėjus apsi 
žiurėjo,

Tai ne lape gulėjo, 
Teip, ne lape, tiktai arbūzo 

lapai.

Vajei, už tokio senio tekesi, 
Pamatysi, kaip ne ilgai gy

vensi,
Ana kaip arklys kvepuoje, 

Kosėti nenustoję.
Tai nieko motynele, kaip 

pastips,
Visi piningai ir benefitas 

man pasiliks;
Tada koki norėsiu, 
Tai sau vyra gausiu,

Su juom arsiu ir akėsiu, 
Ba piningu invales turėsiu, 
Tai bile vyrui neapsileisiu, 
Daryke dukrele kaip nori, 
Mano protas nuo tavo toli.

Kaip pasiklosi, 
Teip miegosi.

* * *
Lietuvis su slavoku, du szvo 

gerei,
Sziurksztus abudu kaip ežei, 

Atėjo pas viena susi ėda, 
Ir kas darosi, abudu susiedą.

Ant rytojaus daktaras dar
bo turėjo,

Kol žaidulius apžiurėjo, 
Ir susiuvinejo,

Pas vai ta nuėjo, 
Ba be vaito neapsiejo.

Tūlas vaikinelis, 
Kvailas kaip avinėlis/ . .< 

Paėmė 50 dolerius pedes; 
Viską prakaziravo ir buvo 

ne edias.
Stenėjo net per. tris dienas, 

Tai susimilejo ant jo vienas, 
Penkis dolerius paskolino, 
Ir nuo bado ižgialbejo; ' 

Tai mat, be straiko o varga 
turi, f

O jeigu butu straikas, 
Nustiptu vaikas, 

Niekas daugiau nepasiliktu,
Naje pastiptu! -

RUSU ARTILERISTAI ANT
i RFUNTO. -..-t

Pagal randaviszkus rapartus 
tai Rusu kariumeneje randa
si kureziu kareiviu apie 78, 
tukstaneziu kuriu bubnelei au- 
sise sutruko nuo trenksmo mil-, 
žiniszku armotu. Kada taisės 
armotas iszszauna, tai turi už- 
sikimszti sau ausis o neku- 
riems, kurie pirma karta stovi 
prie tuju armotu tai net krau
jas prasimusza isz ausu.

Smertis blakėms in 
minuta laiko.

Dykai pasiusta bus ant ke
liu metu del blakių isznaikini- 
mo; kas urnai atsius rstempo- 
mis paczto. 4 dvi centinas, kam 
mokete po 50c. iki $1. Uzia 
gausite konia dykai. Szitas ežia 
apgarsinimas tik dabar pasi
naudokite sziandien. Adresas. 
B. Specialty Box 9.. Sta W. 
Brooklyn, N. Y.
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| UŽDYKĄ!!! g
I Lietuviškas Sieninis Kalendorius r
'•e su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventėmis 68

Kas prisius tiktai Sc stampomis persiuntimo išlaidoms, B 
įį tas aplaikys UZDYKĄ puikų Lietuvišką Sieninį Kalendorių.
įĮ Rašykite tuoj aus adresu:

I S. P. TANANEVIČIUS
B “KATALIKO” LEIDĖJAS
i 3249 So. Morgan Street Chicago, Illinois J
jmiitMMJatgliMffiiMMIIIIMIIIM .. .. ..................

Holandije pasirengineja ant atmuszimo visu užpuolu.

Ap Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
2G2 puslapiu - Preke 35c. IV. D. Boczkowskl-Co. Mabamy City, Pa.

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York Cit,'.

z LIGONIO šeimyiios padėjimas jei jisai uepbiguli prie ,

S. L. A.

Vaidelota Apysaka isz LietuviuSenoves Gyvenimo 
su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c. 

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

% „VIENYBE LIETUVNINKŲ” f
Prenumerata metams S2.00; pusei meti, $1.00.

Kanadoje metams $2.50; pusei metę $1.25. j®
BL Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00.

Pamatymui siunčiame vieną numerį dovanai. af,
Jp Kningę katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai, įįj

f J. J. Pauksztis & Co., > 
120 Grand Street, Brooklyn, New York. <

. PICTURE

Holandija ne miega, nes pasirengineja ant atmuszimo visu užpuolu, o jago katra 
kariaujanti vieszpatyste geistu insiveržti priverstinai in Holandija, tai butu karsztai priymta. 
Paveikslas perstato holandiszka pulkeli su maszininems armotelems laike manevru. Holandija 
sziadien turi suvirszum 400 tukstanczius kareiviu

Viktorios Gumbelevicziu, Ad
resas: g. Bielev. Tulskoi gub. 
231 peli. zap. bat. 4. rota. 3 
vzvod I. Armonovicziu.

Jonas Masaitis jieszko tėvo 
Jurgio, szvogerio antano ir 
pažinstamu Kauno gub. Sere
džių vai. Stalioraicziu sodž. 
Atsiliepkite: Diestv. arm .Ko- 
raendant. Szlok. Tukumskaja 
Karaul. komanda I. Masaiti- 
su. Tuo paežiu adresu jieszko 
ir Teodoras Kuleviczius tėvu 
broliu, seserų ir pažinstamu 
isz Kauno gub. Varnių vai. 
Paluksziu kaimo.

Kaz. Norieka jieszko žmo
nos Urszules su szeimyna Kau
no gub., Vinkszniu vai. Mel
džiu atsiliepti: Gor. Barnael. 
Tomsk gub. Bieskaje ui. No. 
188 P. Gricziunas, per. K. No- 
reiko. ir Petras Gricziunas 
jieszko giminiu ir pažįstamų 
nuo Biržių. Atsiliepkite: Kaz. 
Noreikos adresu.

Julija Galeckaite jieszko dė
dės isz Nauzerdžiu sodž. Rad- 
viliszkio par. Nemunėlio par. 
Atsiszaukit: gor. Riga, Petro- 
gradsk szosse No. 115 kv. 28

' Adolpina Andriliuniene isz- 
bėgus isz Rygos jieszko tėvo 
Juozo Kubiliaus 50 m. moti
nos Aneles 40 m. dukters Ma
rytes 5 m. ir brolio Petro isz 
Kauno gub. Panev. ap. Pa
biržės dvaro. Atsiliepkit: g. 
Tver. 11 ulica za Liniei Nikol 
ž. dor. No. 10 E. S. Serenovs- 
ko j.

Norint surasti pabėgėliu rei 
kia kreiptis in Pabėgėliu Ra- 
szomaji ir žinių teikiamąjį biu 
ra prie Centralio Lietuviu Ko
miteto del karo nukenteju- 
siems szelpti.

KUR BUNA?
Mano sesers Monika ir Pet

rone Panjulaiczukes, paeiną 
isz Kauno gub., Raseinu Ujez- 
do, Eržvilko para., Bauzaicziu 
kaimo. Praszau atsiszaukt ant 
adreso. (gf-oiį)

Ona Panjulaiczuke,
Box 12, Tiro, Ohio.

Mano pus-brolis Aleksan
dra Kerszauckas, paeina isz 
Kauna gub., Szauliu pav., 
Paszvitines para., Geleu sodo., 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso.

B. Jaszkulis,
58 Perry Ave., 

(jp-o^) Maspeth, N. Y.

Mano pus-brolis Tamoszius 
Bargailas, paeina isz Kauno 
gub., Szauliu pav., Padre- 
bise. Wolos., Pakapies para., 
12 metu kaip Amerike, pir
miau gyveno apie Chicago, da
bar nežinau kur. Jeigu kas 
žino apie ji, malonėkit pra- 
neszti ant adreso. (jf- o;) 

Wm. Bargaila, 
‘2708 Penu Avė.

Pittsburgh, Pa.

Netrotykite vilties! Jeigu 
plikas plaukai slenka; Gydy
mas dykai! Adresuokite:

Dr, Brunzda Co.,
Sta. W. B’lyn, N. Y.
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PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

LIETUVISZKAS PASAKOJUS
Labai Puiki ir Didele Knyga

88 - Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

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

609 Puslapiu 6į x 9| coliu dydumo.

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

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

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

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

Apie Karalaite paversta in varle.
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda ne
matomai muszanti.

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

niksztukus
Du brolei.

Szluocziaus duktė.
JSelaimingas bagoczius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis. platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazįminko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas.
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka 

senu žmonių.
Laižybos.

Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 
juti, Katinėli niaukleli ir apie Ra- 
ganiszka uieda.

Petras bude.
Apie tris Brolus Karalaiczius ir 

serganti jiu Tęva.
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukos.
Apie Ragamszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniusząs ir juodu 

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

dideli galincziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

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

Isz gyvenimo milinczios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliczia.
Ne sūdyk ant p;
Mažas Antanui
Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apisaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio

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

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo

trijų Seserų ėjo iieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Sirataą.
Apie Pagramduka.

auros.

W. D. Boczkowski-Co.
Szita Knyga perkupcziams arba agentam 

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio

Pakvietimo dainele
Paklausykit, drauges mielos, 
Koki virto laikai:
Vargsta kenczia musu tėvai, 
Iszvaryti vaikai.
Atsiminkim, seses mielos,
Kaip mes jaunos buvom, 
Augom dailiai, žaidėm meiliai, 
Kad prie tėvu buvom.
Kaip pavasario sulaukėm, 
Gieda vieverseliai, 
Piemeneliai bandas gena, 
Aria artojėliai.
Ten seseles stakles taisė, 
Darželius dabino;
Ten broleliai tvoras tvėrė, 
Medelius sodino.
Nesirupinom ne viena, 
Ateities vargeliais, 
Jeigu kada gal prispausti, 
Dienos nedaleles.
Taip greitai pradėjo laikas, 
Liksmos, jaunos dienos; 
Nesupratome, seseles, 
Isz musu ne viena,
Ar laikraszti, ar knygele, 
Reiktu paskaityti,
Kad varginga szi pasauli, 
Teisybėj pamatyti.
Dabar girdim dejavimą 
Mylimu broleliu;
Kitu kaulai seniai ilsis, 
Smiltyse kalneliu.
Kenczia varga, szalti, bada, 
Naszles ir vaikeliai.
Karcziom aszarom nuplauti 
Lietuvos takeliai.
Szirdis plyszta, jau be vilties, 
Senu ju teveliu;
Jie neteko ant senatvės 
Paramos vaikeliu.
Vargingus tėvelius senatvėj, 
Nėr kam prižiūrėti,
O numirus j uju kaulus 
In.graba sudėti.
Mes atverkim savo siela,
Ir paczios atjauskim,
Delko ir mes drauges, vargstam 
Viena kitos klauskim;
Spieskimes in kuopas;
Iszvien darbuokimės;
Sveikinkim naujas drauges,

Ranka joms paduokim. 
Stokim visos ežia in eile, 
Sesutes mieliausios;
Naikinkim kanezias, skausmus 
Isz szirdies giliausios.
Pasaulio nedorybes, 
Iszvieno naikinkim, 
Laiminga, szviesu gyvenimą 
Žmonijai redykim!

— M. V. Rankpelnije.
•--------- ■» - ■»---------

Isz Europos Pajieszko.
Stanislovas Mikulskis jiesz- 

ko brolio Juozapo isz Kurk 
liu sodž. Laižuvos par. Duoti 
žinia: Riga, Livonskaja ui 
No. 17 kv. 6.

Alena Vilkuniene pranesza 
giminėms ir pažinstamiems sa
vo antrasza: Riga, Gospitalna- 
ja ui. 13, kv. 9.

Agnieszka Bocziene jieszko 
vyro Adomo isz Liackavos 
par. Pulnikiu sod. Atsiszauk 
ti: Riga, Katoliczeskaja ui. 
15, kv. 13.

Antanas Poplauskas jieszko 
motinos, seserų ir pažinstamu 
Kauno gub. Viekszniu par., 
Meszkeliu sod. Diestv. arm. 
17—i Dopolnitelni volnonaem 
obozni batalion, 582 i trans
port, 1-i vzvod, 1 otd.

Bronislavas Gubauskas jiesz 
ko giminiu ir pažinstamu isz 
sodž. Martnaniu par. Balnin
kų, Atsiszaukit: Riga, Oficers 
kaja No. 1.

Rozalija Januszonis jieszko 
tėvu, broliu ir pažinstamu isz 
Kauno gub. Kriaunų par. Bar 
szenu sodž. Atsiszaukit: gor. 
Riga, Kotolicziskaia ui. No. 
56 kv. 29.

Jonas Vaicziulenas jieszko 
paczios Valerijos su 3 vaikais: 
Adresas: Sissigal Lifl. gub. 
Varžų krogs.

Jonas Samulionis jieszko 
žmonos Agotos, dukteris Juli- 
jonos, motinos Viktorijos ir 
szvogerkos Onos isz Vilniaus. 
Duoti žinia: Riga, Kotoliczes- 
kaja ui. No. 4850, kv. 53.

Petras Kvaselis jieszko gi
miniu ir pažinstamu isz Paka
ltu, Leliunu par. Diestv. arm. 
25-ja vozduhoplavalnaja rota.

Dora Roniene jieszko brolio 
Jono Kurapką isz Dianiunu 
Linkuvos par. Baltro, Marijo
nos ir Onos Judinskiu. Duoti 
žinia: Novosele Siev. zap. ž. 
d. imienije Poczinok-Gurovo 
A. Boidžiunas.

Albinas Jankauskas jieszko 
tėvu, seserų ir pažinstamu isz 
Panev. ap., Krincziu par., Pacz 
-zmeniu dvaro. Atsiliepkit: 
Diestv. arm. 82 ieli. Žizdrinski 
polk 4 r. A. Jankovskomu.

Kareivis Jonas Nogulevi- 
ežius isz Mintaujos jieszko gi- 
miniu, draugu ir pažinstamu. 
Atsiliepkit: Moskva, Novae- 
Basmannaje ui. 3, Lazaret Sa- 
požnikova.

Kareivis Zigmuntas Kilis 
jieszko brolio Antano ir sesers 
Vandos ir pažinstamu, Atsi
liepkit: gor. Riga, Orlinaje ui. 
No. 16 kv. 2.

Emilija Žuromska jieszko 
giminiu ir pažinstamu isz Sziun 
eziuliszkiu kaim. Pan. aps. 
Krakinavos par. Atsiliepkit: 
Petrograd, Borovaje 67,41 kv. 
1. S. Žuromskoi.

Jonas Simonaitis jieszko pa
žinstamu pabėgėliu nuo Vasz- 
ku m. Kauno gub. Atsiliepki 
te: Deistv. arm. 334 pieh. Ir- 
binskago polka. B. Komandų 
svezi, Ivanu Sim'onaitisu.

Jonas Armaviczius jieszko 
tėvo Juozapo ir Onos, seserų: 
Malvynos, Onos ir Teodorijos, 
broliu: Juozo ir Bronislovo 
isz Ratkunu kaimo, Kiburiu 
vai. Pan: ap. Kauno gub. Be 
to Kunigo Jono Rinkuno, 
Deltvuos klebono, 'kunigo 
brolio Juozo, Deltuvos vargo- 
ninko ir Salocziu klebono 
Aleksandros Stombergio, An
tano Šamo, Jodo ir Simano 
Rimkunu su žmonomis; Miko 
Izidoriaus, Kazimiero, Onos,

Biuras raszo visus lietuvius, 
iszsiblaszkiusius po Rusija, 
renka žinias apie ju padėjimą 
padeda sujieszkoti kits ki
ta giminėms, pažįstamiems ir 
kaimynams; teikia visokiu pa
bėgėliams reikalingu žinių ir 
duoda žodžiu ir rasztu teises ir 
kitokiu patarimu.

Biuro adresas:
PETROGRAD,

Baskov per. 29, b. 10.
Norint su Lietuvoje liku

siais susižinoti galima raszyti 
in Rusijos komitetą Stock kol- 
me adresu: Comite Russe Stock 
holm, Sweden. Komitetui rei
kia raszyti laiszka nurodant 
ko pajieszkai. Padėti vardus 
pravardes ir adresus pajieszko 
jamuju aszmenu Lietuvoje. 
Laiszkan reikia indeti krasa- 
ženkli už 10c.

(Tolinus bus.)
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ikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalus ka nuoatsakan- 
oziausia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiausam bude,
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9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir afioienu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso mieles 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 5 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo g 
belaisvis” “Lozorius” “Narai $ 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

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

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ąnt kranto prapulties” “Mis- 
tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

8 istorijos, 122 puslapiu apie
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztuma” _ 
“Mažo sziauoziaus dideli reika-, “ 
lai’ ’ “Dienos kentejimo Nantoj” ■ 
“Netobulas žmogus” Szitos B 
knygos preke tik 25o, jį
------------------------------------------------- 0

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ ® 
apraszimas isz pirmutines puses B 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- ■ 
viszku užlieku, parodo kaip g 
senoviszkos laikose Lietuviai e 
gyveno, puiki apisaka su pa- J 
veikslais. 177 puslapiu tik 25o ®
\ 4 istorijos, 196 puslapiu apie 

“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
{irisikele” “Dorybe vedą in 
aime” “Debesėlis” Preke 25o

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

Skaitykite! f™“? 
gaus 5 isz virsz-minėtu knygų, 
arba $1,25 vertes knygų už|il. 
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. Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.
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SAULE

Žinios Vietines.
— Atejnanczia sereda Re- 

dingo kasiklos szioi aplinkinei 
mokes pede. Bus tai viena isz 
didžiausiu pėdžių, nes kompa- 
nije taja diena iszmokes arti 
milijoną doleriu Anglekasiai 
aplaikys užvilkta mokesti nuo 
Apriliaus 1 ir procentą. Kas 
paczedus tai pasinaudos isz to.

— Juozas Marcinke vieži us 
atidarys ir apims S. Davidavi- 
ežio saluna ant W. Mahanoy 
St. Szitas salunas per daug 
menesiu stovėjo uždarytas isz 
nežinomos priežasties.

— Draugyste “Moose” ku
ri ketino laikyti karnavola ant 
Pleasant Hill, likos perdėtas 
aut tolimesnio laiko.

— Prof. Szimkus isz She
nandoah, apsiėmė mokyti 
M^hanojaus bažnytini chorą.

— Viktoras Baczkauskas, 
vienas isz iszduotoju “Saules” 
iszkeliavo praejta nedelia in 
New Yorka, lavintis moksle 
ant linotaipo maszinos kuri 
sudeda litaras ir atlieja visa 
ejlute ant kart. “Saules” iszda 
vyste teip pasididino, jog bu
vo priversta pirkti kėlės tokes 
maszinas del statymo laikrasz- 
ežio.

— Lehigh Valles kompani
ja pradėjo griažti skyles ant 
East End Parko, tiksle jeszko- 
jirao anglių. Tasai puikus par 
kas kaip rodos neužilgio isz- 
nyks, norints žmonis jau iszda- 
ve arti $18.000 ant padabini- 
mo ir intaisimo visokiu zobo- 
veliu jame. Su kompanijos že
me vis teip atsitinka, kada 
jiems reikalinga, tai nežiūri 
kas ant jos stovi, pasiymk su 
savim ir neszkis toliaus.

Pajieszko Kontraktoriu.

Komitetas parapijos Sz. 
Juozapo pajieszko kontrakto- 
riaus del padidinimo murines 
bažnyczios parapijos Sz. Juo
zapo.

Teipgi pajieszko kontrakto- 
liaus del numurimo cimenti- 
nes sienos ant kapiniu parapi
jos Sz. Juozapo. Tegul toki 
mekanikai atsiszaukia pas

Komitetą parapijos 
Sz. Juozapo

Mahanoy City, Pa.

ISZ LiETUVISZKU 
KAIMELI!.
Meizville, Pa.

— Mažo Petruko Kroniko 
kūneli da nesurado. Darbiniu 
kai kasa diena ir nakti idant 
greieziau daeiti prie kūnelio. 
Žeme vis apsiseda ir kaip ro
dos tai nauja Graiku bažnyczia 
randasi dideliam pavojuje in- 
griuvimo in kasiklas. Kompa 
nije davė žine 24 szeimynoms 
idant iszki austytu savo rakan
dus isz namu, nes namai gali 
in griūti bile diena.

Mount Carmel, Pa.
— Pirma karta nuo nepa

menamo laiko nupuolė czio
nais sniegas Gegužio menesije.

— Colonial kompauije pir
ko visas kasiklas nuo Anthra
cite Coal Co. isz Pittsburgo, 
užmokėdama $2,000,000. Aug 
lis randasi aplinkinėje miesto, 
Northumberland ii’ Columbia 
pavietosia ir Coningham aplin
kinėje.

— Feliksas Kavaliauckos, 
vaikutis keliolikos metu senu
mo radęs bleszinia ant stalo 
manydamas kad ten randasi 
vandenio, paemias apvertė ir 
aplaistė burnelia ir akis. Ble- 
szineje radosi lajus kuris vai- 
kucziui apdegino visa veideli 
ir iszdegino akutes. Ant ryto
jaus mirė.

Spring Valley, III
— Darbai eina nepergeriau

sia, dirba 3 ir 4 pusdienius ant 
nedėlios tai ir uždarbei būna 
pagal darbo, o brangenybe bai 
si—konia dvigubai, todėl .žmo
nis apleidineja miestą ir kėliau 
na in Rockforda ir Chicago in 
fabrikus, per tai pradeda kaip 
kur ir stokotie darbininku in 
kasiklas jeigu žmonis nesugryž 
tai kompanijos bus priverstos 
uždaryt 5 szapta, kuriame dir
bo apie 600 darbininkai o da 
bar pasiliko vos 200.

Žmonelei nežiūri kad darbai 
mažinasi, už tai užymai kareze 
mosią dauginasi. Už tai musu 
mieste randasi 18 lietuviszku 
karezemu nepriskiriant szetim 
tautiszku. Czionaitinei lietuvei 
gyvena nesutikine-vieni kariau 
na už tikėjimą, o kiti už lais- 
vamanyste.—Oras szaltas, kad 
net overkotis butu reikalingas. 
Reiketu czionais p. Baltruvie
nės ant apmalszinimo nekuriu 
neszvariu moterėliu ir trauki
mo rudžio. Nekurie vyrai jau 
surinko ant tikieto ir ketina 
nusiunsti telegrama idant pri
būtu.

ANT PARDAVIMO

Puikus trijų floriu biznavas 
namas ant E. Centre St. Ma- 
hanojuje, kuriame talprnasi 
salunas ir sztoras o ant kito 
galo loto randasi namai ant 
2 familiju. Viskas geram pa
dėjime beveik nauji. Galima 
pirkti už neperbrangia preke. 
Giara proga, todėl atsiszauki- 
te tuojaus pas

Frana Karaszaucka,
217 E. Centre St.,

Mahanoy City, Pa.

Reikalinga.
Merginu del prosinimo mo 

teriu drapanų, teip-gi prie kra 
kmolino ir prie maszinu. 10 
myliu nog North Chicagos. At 
siszaukite pas:

Reliable Laundry,
Highland Park, Ill.

Reikalinga.
Motere arba mergina virsz 

16 metu, prie kuknios darbo. 
Atsiszaukit in

Presto Resturant
15 E. Centre St.

Mahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO

Namai, mažos farmos ir lo
tai aplinkinei Pottsvilles. Gali
ma nuvažuoti in Pottsvilla in 
5 minutas ant karuku.

Namai su didelom lotom ku? 
•galima laikyt gyvulius ir 
paukszczius. Teipgi namai tin
kami del groserniu, buezerniu 
salunu ir t. t. Darbu visokiu 
visados užtektinai arti visokiu 
fabriku. Apie daugiaus atsi- 
szaukite pas

H. Seaman
300 E. Bacon St.

Pottsville, Pa.

...DIDELIS...SAPNORIUS
Su Paveikslais beveik prie kiekvieno 
Sapno. Szitoj knygutei teipgi randasi 
Planetos ir visokį Burtai.

248 Puslapiu - 4»x6 coliu dydumo

Preke szitos Knygos su nusiuntimo tiktai 50c, 
W. D. Boczkowski-Co. - Mahanoy City, Pa.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... i 

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA J

12 th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. (,
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. (Į 
Banka talpinusi savam budinke kurio vertę isznesa apie 
$150.000 ir var'oja szemejaike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios Už su- ( I 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, biunezia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notariiialna kancelaaija del padirbimo doviernaseziu ( I 
ir kitokiu dokumentu rei1 a inga Lietuvoje. Užrube- . 
žinia skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo. I

Skaitykite ka sako apie szita 
gyduole.

Sirgau 8 metus rumatizmu 
ir skilvio liga, per 4 metus ne
galėjau paeiti tik ant krėslo 
sėdėjau, o mano vyras turėjo 
mane ant pecziu neszti ir pa
guldyt in lova, suvirszum $800 
kasztavo daktarai ir gyduoles 
bet niekas nepagelbejo, tada 
bandžiau gerti Andriaus P 
Kairaiczio gyduole po vardu 
“Old Faithfull” ir kada iszge- 
riau 4 bonkas, lig ranka atėmė 
mano liga, todėl vėlinu vi
siems kurie serga panaszom 
ligom kad naudotu szita gy
duole.

Mrs. Engle.
R. D. 1 Shamokin, Pa.

ANT PARDAVIMO

Puikus salunas su namais 
mieste Tower City, Pa. Netoli 
geležinkelio stacijos. Lietu
viais apgyventa. Parsiduos ne- 
perbrangiai už tai kad locni- 
ninkas turi važuoti in virszuti- 
nes isz priežasties kad vaikai 
fenais aplaike darbus. Biznis 
gerai eina. Atsiszaukite aut 
adreso. ('J 4)

John Rickis,
Tower City, Pa.

Randasi visokiu muilu
Kuriu visai neprivalo but 

naudojami prausimai. Toki 
muilai sugadina veidą ir ran
kas isz ko atsiranda visokios 
odines ligos. Todėl privaloti 
visada praszyt Severos gydante 
Odini Muilą (Severos Medi
cated Skin Soap)yra tai tyras 
ir antiseptiszkas muilas tinka
mas maudymuisi, galvos prau
simui ir skutimui, teipgi kū
dikio maudynėms. Vartokite 
kas dien. Aptiekose gausite 
po 25^,arba raszykite tiesog 
pas W. F. Severą Co. Cedar 
Rapids, Iowa. (pjnX)

ANT PARDAVIMO

Hotelis su saliunu, arti ge
ležinkeliu stacijų Mahanoy 
City, Apie daugiaus dažinosi- 
te “Saules” ofise o;)

W. TRASKAUSKAS
—GRABORIUS—

PIRMI TINTS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdė 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo, 
Krausto Dalgius ir 1.1.
520 W. Centre Si., Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo 
iszlaimeja provose už pažeidima Kasiklose 
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. t.

Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai 
atsako ar atmeta. Rodą dykai.

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

Darbininkiszkos žinutes.

London. — Kristianoj dar- 
bininkiszka unije apszauke lo- 
kanta. Suvirszum 77 tukstan- 
ežiai darbininku pamėtė dar 
bus.

New York.— Visi darbinin 
kai prie doku sugrįžo prie dar
bo izskiriant ‘700 isz 15,000. 
Kompanijos sutiko ant reika
lavimu darbininku.

New York.— Franas Morr
ison, prezidentas American 
Federation of Labor, pribuvo 
czionais padaryti sutaiką tarp 
rubsiuviu ir darbdariu. Kaip 
rodos straikas neužilgio užsi
baigs.

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

LIETUVISZKA AGENTŪRA 
LUZERNE COUNTY

Pas ji rasite visokiu geniausiu amerikonisz- 
ku ir importitu gėrimu. Gardaus szalto 
aluezio. Kvepancziu cigaru. Teipgi už
laiko visokiu užkandžiu. Busite sveitingai 
priimti- Jaigu kada busite Tamaqua tai 
užeikite.
19 Centre St., - Tamaqua, Pa.

Kas nori pirkt ar parandavoti Salunus ar 
Namus tegul atsi-zaukia pas mane Asz turu 
visokiu del pardavimo ir del parandavojimo.

Paskolinu ir pinigus tame reikale.
Atsiszaukite ant adreso:

JONAS SZOSTOKAUCKAS
311 E.Broad St., W.Hazleton,Pa.

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras

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

kiu oeikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu. H
Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu. Teipgi puiku gatavu i 
szlebiu veseilems( kriksztinoms ir t t. Teipgi užlaikome viso- '1 
kiu vatinu ir. vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu L 
sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t, \

Pirkite' savo sziltus apredimus pas: (

THE GLOBE, 133 West Centre Street. \

Middleport, Pa.
— Praejta ketverga, kada 

iszvažiavo ant moterciklio Ig
notas Kalanta, 24 metu senu
mo, su savo draugu Jonu Rad- 
vicku, 21 metu senumo, susi
dūrė su automobilium. Susi
dūrimas buvo teip smarkus, 
jog Kalanta likos ant vietos už 
musztas o dranga mirtinai pa- 
žeido. Velionio laidotuves at
sibuvo panedelije su bažnyti
nėms apeigoms. Jonas Kalan
ta paliko motina, brolius ir se
seris ir daugeli giminiu ir pa- 
žinstamu kurie labai apgailes
tauja, jog teip staigai nelaba 
mirtis paėmė jauna gyvaste 
Ignoto.

Washington, D. C.— Da 
niekad susiorganizavę darbi
ninkai neaplaike padidinimą 
mokesezio kaip tebyriam lai
ke. Po visa konia Amerika 
darbininkams pakialta mokes- 
ežiai nuo 5 lig 15 procentą 
daugiau. Norints darbdavei su 
tiko ant darbininku pareika
lavimu, bet darbminkai da ne
yra užganadintais ir visur su- 
rengineje visokius ergelius. Pa 
gal randaviszka suskaita, tai 
praejta meta buvo 1500 viso
kiu straiku ir konia treczia da 
lis ju buvo pasekmingai.

Ansonia, Conn.— Laike 
maiszaties prie Ansonia Manu 
factoring Co. dirbtuves, penki 
straikieriai likos sužeistais o 
vienas mirtinai—Kazys Liepa. 
Straikieriai užklupo ant dirb
tuves ir likos atspirtais szuveis.

Minersville, Pa. Otto kasi
klos, tarp czionais o Branch- 
dale turėjo sustoti, isz priežas
ties sustojimo 700 anglekasiu. 
Priežastis pakilo isz nesuprati
mo apie darbu veikalus pagal 
nauja sutarte.

Lietuviszkasj 
Pasakorius

...Labai Puiki ir Didele Knyga...
609 Dideliu Puslapiu - Talpina 88 Visokiu Gražiu
Pasakų ir istorijų. K '•

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet I 
tuojaus iszpildykite žemiaus padėta blanka, iszkirpkite i 
ir prisiuskite mums drauge su $2.00 o knyga bus jumis I 
tuojaus iszsiusta. I

W. D. Boczkowski-Co., >

Mahanoy City, Pa.

Gerbemei:
Czionais prisiuneziu jumis $2.00 už ka praszome man tuojaus 

prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant 

žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

Vardas................................................................. ....

Ulyczia....................................................................

Miestas.................... .........................................

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

Merchants Banking Trust Co., Banka 
turi geriausia būda del 

suczedjnima Pinigą.
,JI savo pinigus indeda ant pirmo mo- 

rgeczio ant namu, kuri yra atsargiausias 
būdas del sudėjimą pinigo.

Tas reikalauja giaro užsitikiejimo už 
tai kad visada turi but pilnai persitikrinę 
kad visada turi but pilnai persitikrinę kad 
paskola yra atsargi.

Ji nori kad detumet savo paezedžius in 
szita banka ir mokes jumis procentą.

Direktorei szito banko yra gerai pa- 
žinstami biznierei ir vyrai kurie esą savi
ninkai brangiu nejudinamo turto.

Jaigu norite pirkti namus, szite direktorei jumis pa
skolins pinigus ant pirmo morgeczio. Jaigu norite pradėti 
koki bizni galite pasiskolint pinigu priduodami atsakanti už 
stati. Szita banka gali būti jumis didžiausia pagialba. Gera 
banka yra visada geras prietelis.

Merchants Banking Trust Company 
Mahanoy City, Pa.

fe ..
UNION 

NATIONAL 
BANK
MAHANOY 

CITY

zl Capitol .Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000 
| Į Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.

M
OKAME Antra Procentą ant sudėtu 

Pinigu. Procentą pridedam prie 
jusu pinigu 1 diena Sausio ir 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 ryte Lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

Visos Prekes Numažintos Didelam 
Pardavime :: :: :: :: ::

Moterių Siutu ir Kotu...
$8.00 vertes Balto Chincilla Kotai po ■ « $4.98
$9.00 vertes Kotai po • • • $5.98
$10.00 vertes Kotai po • ■ • $7.98
$15.C0 ir $16.00 vertes Siutai po • - • $11.98 •
$20.00 vertes Siutai po - - - $14.98

Gražius Mergaitėms Kotai po ■ ■ $1.98

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

Vaikams Siutai...
Siutai po $2.98, $4.75, $6 ir $8 del mažių ir dideliu 
vaiku.

Datirsite kad pas Guinana rasite pigiausi
Kromai steite del pirkimo giaro tavoro.

Mahanoy City - Shenandoah 
Mount Cąrmel ■ LansfordGUINAN

1
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