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ISZ AMERIKOS.
50,000 anglekasiu atmete 

kontrakta.
Pittsburgh. — Ant sudrinki 

mo delegatu isz distiikto No. 5 
anglekasiu unijos U. M. W. of 
A. likos nutarta atmesti nau 
jas iszligas užmokesties padary 
ta New Yorke.

Isz tosios priežasties sustos 
dirbti visos kasiklos Pittsbur- 
ghe, Allegheny, Monongahela; 
Yonghiogheny ir Ohio aplinki 
nese, o suvirszum 50 tukstan- 
ežiu anglekasiu rasys be dar
bo. Jago kompanijos greitai 
nesusitaikins su anglekaseis, 
tai pavojus bus dydelis, nes fa 
brikai teipgi sustos.

Atėmė sau gyvastį, jog ne 
buvo bartenderiu.

Chicago.— Vaitiekus Ko
valskis, 15 metu senumo, atė
mė sau gyvaste, už tai kad 
jam nepavelino būti bartende
riu ant veseiles savo sesers. 
Veseile atsibuvo ant sales po 
No. 1511 Emma uliezios, kur 
prie baro buvo padavinėti už- 
kandalai ir gėrimai. Vaikui 
buvo prižadėta, jog gales sve- 
cziams patarnauti prie baro. 
Kada atėjo ant rytojaus pildy
ti savo dinsta, rado ant savo 
vietos kita bartenderi, isz tojo 
rupesezio nuėjo namon, atsu
ko gaza ir užtroszko. Kada 
jauna pora sugryžo namon ra
do Vaitiekeli negyva.

Kuningije gavosi in dydeli 
ergeli.

New Yorkas, —- New Yor- 
ko miesto mayoro pastangomis 
pradėta ir jau kelios dienos 
kaip tęsiasi tyrinėjimas apie 
kataliku kunigijos New Yor
ke suokalbius, apie kuriuos 
New Yorko policija patyrė 
kunigams besisznekant telefo
nu.

Tie suokalbiai ėjo savu lai
ku tarpe New Yorko katali- 
kiszkos dvasiszkijos ir kaiku- 
riu kitu ypatų kaip supainio- 
ti ir apsunkinti miesto val
džiai revizija visu miesto ži
nioje esaneziu kataliku lab
darybės instaigu.

Pagal Mitchel’io apkltini- 
mo, katalikiszkieji New Yorko 
kunigai tarėsi, kokiu budu su
naikinti svarabius dokumentus 
turinezius saryszi su revizuo- 
jan ežiomis instaigomis, apie 
praszalinejma isz tarpo dariu
siu tyrinėjimus negeistinu ku
nigams ypatų, apie suorgani
zavimą kampnijos prieszais 
miesto valdžia, prieszais tyri
nėtojus ir t. t.
Guzute lovoje, neteko paezios

San Francisco, Cal. — Rūta 
N. Mosley, innesze skunda 
prieszais savo vyra už girtuok
lyste. Skunde paduoda prie- 
žaste persiskyrimo tokia: jio- 
sios vyras kas nakt eidamas 
gulti, paymdavo su savim 
kvorta arielkos kuria ižgiarda- 
vo per nakti. Sudže isztirine 
jas teisingumą užmetinejimo 
moteries, viroka sulaikė ant 
persiskrimo.

Sudege save ant laužo kaipo 
auka Dievui.

Denver Colo. — Tamoszius 
Saweyeris skaitydamas Rasz- 
;e Szventam apie paaukavima 

Izaoko sunaus ant afieros Die
vui, teip sau erne in galva ta ji 
apraszima, jog pats save nuta
rė paaukauti Dievui. Surin
kęs medžio padare dydeli lau
žą ant kurio atsigulė ir save 
užsidegė. Ant rytojaus pati 
Saweyrio rado suauglijusi ku 
na savo vyro.
langeli atejviu atplaukė isz 

Italijos.
New Yorko. — Ana diena 

atplaukė laivas isz Italijos :ku- 
ris atgabeno 2020 pasažieriu. 
Yra tai dydžiauses skaitlis pa
sažieriu kokis atplaukė isz Eu
ropos nuo prasidėjimo kares, 
^aivas “Guiseppe Verdi” at
plaukė tiesiog isz Italijos.

Iszmusz naujus piningus.
Washington, D. C. — Suv. 

Steitu randas pradės muszti 
naujus pusdolerius, kvoterius 
ir deszimtukus nuo Julajaus 
‘.-mo. Piningai bus naujo pa 
vidalo ir labai bus puikios isz- 
veizdos.

Krautuves dinamito isznesz- 
tos in padanges.

Osceola Millis, Pa. — Dvi- 
eka krautuvių dinamito pri- 

gulinezios prie Moskamon 
Coal Co., likos isznesztos in 
padanges per nežinomas ypa- 
tas, padarydama bledes ant 
15 tukstaneziu doleriu. Kom- 
panije paskyrė tūkstanti dole
riu dovanu už susekimą pikta
dariu.

Mete peiliu in Roosevelta.
Kansas City, Mo. — Kokis 

tai kvailys mete peiliu in bu
vusi prezidentą Roosevelta, 
vada tasai važiavo automobi- 
ium per miestą po laikytu 
prakalbu. Ant gilukio peilis 
nepataike ir puolė szale auto- 
mobiliaus. Vėliaus palicije 
aresztavojo koki tai Edvardą 
Mc Donaldą už metimą peilio.

Gonkeles sugriuvo - 4 ypatos 
užmusztos.

Dallas, Tex. — Keturios ypa 
tos likos užmusztos o keliolika 
mirtinai susižeido per suluži 
ma gonkeliu virszui kromo. 
Daugeli ypatų radosi ant gon
keliu žiūrėdamos in praejnan- 
ežia paroda kada tosios sulū
žo be mažiausio persergejimo.

Mažas arkliukas.
Beloit, Kan.— Petras Broo 

key pradėjo czionais rodyt ma 
ža arkliuką, kuris yra tiktai 
30 coliu ilgio, 24 colius dy
džio o svėrė tiktai 90 svaru. Ar 
kliukas turi keturis metus se
numo ir gyme ant farmos arti 
Scribner, Nebr.

* Pennsylvanijos geležkelis 
turi po savo valdžia suvirszum 
275,000 visokiu darbininku.

* Jonas Rebowas isz Wil
kes-Barre, Pa., yra labai miela 
szirdingu žmogum, nes priėmė 
aiįt iszauginimo 20 sieratuku 
norints turi 7 savo locnus vai
kus.

GRAIKAI NEUŽGANADYTIU2 UŽEMiMA JUJU SKLYPO PER BULGARUS.

..
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* Juniaus menesije mieste 
Cleveland, Ohio, atsibus tūks
tantis szliubu. Tosios Veselkos 
kasztuos $250/ 00.

Graikai negalėjo atsispirt 
Bulgarams kada tiejei atėjo 
in juju tevynia, nes jeigu butu 
pasispyria priesz tai, tai butu 
iusikivinklioja in kare. Pa
veikslas parodo Bulgarams 
p tie rubežiaus, o žemiau Grai
ku peksztininkai ejnanti prie 
apginimo rubežiaus.

; v
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ISZ KARES LA ŪKO
Rusai kariaus kad ir 20 metu o nepasiduos.

Petrograd. — “Rusai kariaus kad ir 20 metu, jago tai 
butu reikalinga, pakol Vokietijos neprispirs ant sutaikęs iszly- 
gu.” Teip kalbėjo pirmsedis durnos Mikola Rabianko. To- 
liaus kalbėjo:

“Rosijoi nesiranda jokios revoliucijonieriu partija o jokia 
revoliucije negrasina musu sklype, nes tai paskalas paleistas 
per1 Vokietije. Visa durna, caras ir gyventoje! yra vienos dva
sios, idant kaer vesti toliaus, pakol vokiecziu armotos bus su
krautos ant vietos. Rosije nedarys jokios sutaikos be žinios sa
vo draugu o kad ir musu draugai padarytu kokia sutaiką tai 
Rosije ant to nesusitaikius ir kariaus viena.

ATSAKYMAI.

. s. ■- '1h*

S. S. Port Washington, 
Wis. — Teip galima raszyti 
lietuviszkai in Szvaicarije.

S. Ž. Brooklyn, N. Y. — 
Nuejkie tamista pas agenta 
o jisai duos geriausia rodą 
apie siuntimą piningu. Jusu 
mieste yra keli agentai ir duos 
rodą visame.

A. T. Shenandoah, Pa. — 
Suvalkų redyba yra lietuvisz- 
ka. Yra mažiausia už visu Lie 
tuvos gubernijų, ir beveik 3 
kartus mažesne už Kauno ir 
Vilniaus gubernijas. Plotos 
jos siekia arti 13,000 keturkam 
piniu kilometru. Padalyta in 
7 apskriezius: Suvalkų, Au
gustavo, Seinų, Kalvarijos, 
Mariampolio, Vilkaviszkio ir 
Naumiesczio. Gyventoju priesz 
kare buvo apie 600,000 isz ku
riu radosi 400,000 Lietuviu. 
Lietuvei gyvena apskrieziuo- 
se Naumiesczio, Vilkaviszkio, 
Mariampolio, Kalvarijos, Sei
nų ir dalyj Suvalkų.

Kaip ruski popai apsieina su 
savo parapijonais.

Ėjo sau nuo kaimo in kai
mą vienas žmogus ir nesze su 
savim visa turtą: kūdiki ir 
dvi visztas. Kada ėjo per gir- 
re, užpuolė ant jio razbainin- 
kas ir norėjo . apipleszt. Žmo
gelis pradėjo praszytis kalbė
damas:

— Žmogau, asz nieko prie 
saves ne turiu kaip tiktai ku- 
diki ir dvi visztas.

— Tai duok visztas! — pa-

Prie Verduno da vis ejna smarkus musziai.
Berlinas.— Vokiecziai pranesza, kad smarkus artilerijos 

veikimas pažymėtinas buvo abiejose Meuse upes pusese Ver
duno fronte.

Prancūzai padare pora silpnu atakų, idant atsiemus isz 
vokiecziu Cumieres kaima, kurio jie neteko praėjusia savaite, 
bet liko atmuszti.

Jau 100 dienu siauezia nepaliaujantis musziai prie 
Verduno. Vokiecziu apskaitliavimais vien franeuzai turi ežia 
sutraukė apie 1,580,000 kareiviu. Pasak vokiecziu praneszimu 
musziuose prie Verduno aktyviszkai dalyvauja apie 450,000 
kareiviu. Kiti yra rezervuose. Vokiecziu esą ežia ant puses 
mažiau, negu franeuzu.

Amerikas pasipriesžino prieszais sulaikyma paczto.
Washingtonas. — Vieszai paskelbta tekstas notos, inteik- 

tas Francijos ir Anglijos ambasadoriams. Notoj Jungt. Ame
rikos Valstybių valdžia protestuoja priesz Anglija ir Franci ja 
už sulaikyma pacztos, siuneziamos isz Vokietijos arba Euro
pos neutraliu valstybių in Amerika arba isz Amerikos in ten.. 
Toksai pasielgimas pavadinta nelegaliszku ir pabriežta, kad 
Amerikos valdžia patenkinti gali tiktai radikale tame dalyke 
atmaina Anglijos ir Francijos pasielgimuose.

Italai paskandino Austru laiva.
Rymas.— Dydelis transpartinis laivas likos torpeduotas 

per italiszka kariszka laiva austrijokiszkoje pristovoje Trieste, 
Laivas tuojaus nuskendo drauge su penkesdeszimts kareiviais.

17,000 austrijokiszku kareiviu mirė rusiszkoi nelaisvėje.
Viednius.— Septiniolika austrijokiszku kareiviu isz skait 

liaus 80 tukstaneziu, kurie radosi nelaisvėje Orenburge, ryti
nei Rosijoi, mirė nuo bado, neszvarumo ir szalczio.

Toki raparta danesze inspektoris abazu nelaisviu, kuris 
nesenei in tenais buvo nukeliavęs isztirineti nelaisvu padėjimą

Toliaus tasai inspektoris kaltina Orenburg© gubernatorių 
už toki apverktina padėjimą austrijokiszku ir vokiszku nelais
viu, nes gubernatorius prisisavino randaviszkus piningus pas
kirtus ant iszmaitinimo nelaisviu apie kuriu padėjimą visai 
nesirūpino o piningus praleido ant savo reikalu.

Katalikiszkos žiniutes.

f Vienas kunigas buvo isz- 
ventytas kas 22 valandas S u v. 
Steituosia praejta meta.

j- Amerike randasi du zoko- 
nai juoduju minyszku: pirmas 
vadinasi Oblatai o antras Se
sers Szventos Szeimynos, ku
rie susideda isz 400 minyszku.

f Drauguve “L’Aszociation 
de Natre Dame de Salut” isz- 
siunte ant kariszko lauko 3620 
sudedamu altorėliu del kuny- 
gu ant kuriu galėtu laikyti 
Miszes.

f Per tarpininkysta Popie
žiaus Benedikto XV likos pa
leista ant liuosybes isz nelais
vės 150,000 sužeistu kareiviu.

f Klevelande neužilgio sta
tys nauja katedra prie Wade 
Parko, kuri kasztuos milijoną 
doleriu.

f Kolorado steite randasi 
110,384 kataliku. Praejta me
ta priėmė katalikysta tenais 
520 ypatos.

f Kokia tai motere supjaus
tė brangius paveikslus ir su
daužė stovylus bažnyczioje 
Szv. Rožes, Quincy, Ill. pada
rydama bledes ant keliolikos 
tukstaneziu doleriu.

f Lenkiszka parapije Du
pont, Pa. perprasze biskupa 
Hobena už sukėlimą tenais 
maiszaties. Kun. Kurkowskis 
likos priimtas ir ergelis užsi
baigė.

j- Newark, N. J. katedroje, 
Paulinu zokoninkai atvertė 
ant katalikiszko tikėjimo 3950 
protestonu.

szauke razbaininkas.
Žmogelis atsake:
— Ar tu turi szirdi atimi

nėti man jaises? Ar ne matai, 
jog tosios visztos maitina ma
no kūdiki ?

Razbaininkas pripažino jam 
teisybe ir atsitraukė. Biednas 
žmogelis pribuvo in kaima ir 
nuėjo pas popa, idant kūdiki 
pakriksztytu, ba da ne buvo 
kriksztytas. Popas pakrikszti- 
jo kūdiki ir pareikalavo už- 
mokestes.

— Guodotinas teve, esmių 
biednas nieko neturiu prie du- 
szios. •

— Juk turi dvi visztas! 
Duok szen!

— Batiuszka, susimilk! — 
tosios visztos yra maistu del 
mano kūdikio.

Tu kvailas, atsake kunin- 
gas, — ar tai tu nežinai, jog 
kaip duosi kūdikiui kietai isz- 
virta kiauszini tai gali apsirgt 
ir numirti.

Popas paėmė visztas, idant 
kūdikis nepagadintu sau pil
velio su kietais kiauszineis. 
Netrukus kūdikis numirė nuo 
bado.

* Norints II. Lewis darbi
ninkas isz Milford, N. TI. ap- 
laike po savo dedei 895,000, 
bet nepaliove dirbti fabrike.

* Vyrai ant salos Ceylon, 
Azijoi, neszioje plaukuosią di
deles szukas.

* Pennsylvanijoj randasi 
8,000 moteres, kurios turi savo 
farmas.

* Praejta meta mieste Eres- ■ 
no, Kalifornijoj, uždirbta 455,- 
964 svaru sūrio.

* Pietinioje Kalifornijoj, 
1915 mete, surinkta italiszku 
rieszutu (walnuts) 14,500 va
gonu, kuriu verte isznesze ant 
84,000,000.
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KAS GIRDĖT?
Birželis — menesis rožių ir 

lietuviszku sejmu. Katalikisz- 
kas atsibus Philadelfijoi o tau- 
tiszkas Pittsburge.

Lengvas būdas apsivedimo 
czion Amerike, duoda tankei 
akyvus apsireiszkimus, kaip 
tai nesenei atsitiko Canton, 
Ohio. Jauna moterele Ona 
Hess, 20 metu senumo, likos 
apskunsta už tanku apsivyria- 
vima, nes jau turėjo tris vyrus.

Ona pirma karta isztekejo, 
kada vos pabaigė 12 metu. 
Vyras josios panaszus jiai bu
vo snarglys, apleido jiaja po 
keliu menesiu, kada j<m akys 
atsidarė. In tris metus po tam 
Ona antru kartu isztekejo kai
po. . . . mergina. Vyras No. 2, 
po kokiam laikui ir dingo, o 
Onute vela persimainė ant ne
kaltos paneles ir trecziu kartu 
isztekejo už kokio tai Hesso, 
kuris badai nebuvo kvailas ir 
mokino proto savo pacziulei, 
kuri apskundė jin už rusta pa
sielgimą. Laike teismo, vyras 
labai Užsirūstino ant Onutės ir 
liepe jiaja aresztavoti už tanku 
apsivedima, nebūdama persis 
kyrus pagal tiesas. —Vėl, tai 
vis amerikoniszkai.

Tures mirti už žudinsta.

Sztai paveikslas Daktaro Arthuro Waite, isz New Yorko 
kuris likos nusprenstas ant mirimo elektrikinioje kedeje už 
žudinsta savo uoszvio, idant užgriebti visa jojo turtą.

SAULE

kupcziai 
pakėlimą 
pradeda

Musu lietuviszki 
mažai rūpinasi, apie 
savo bizniu ir kaip 
koki bizneli, tai be jokios gy 
vasties stūmė taji varginga biz 
neli, diena nuo dienos ir slen
ka kaip žydo kumele, o tuom 
kart, svetimtaueziai payma 
Smetona isz po nosies.

Paymkime ant paveizdos 
Žydus, neturi jieje nesavo Tė
vynės ne sklypo, o bet turi dy- 
deli ženklivuma, nes laiko sa
vo rankosia kone visa handeli. 
Žydai lavinasi nuo mažumos 
apie vedima kupezystes, o mes 
jin nežinome kaip vesti pride- 
reneziai idant mums atnesztu 
di lesni pelną ir pasisekimą.

Mums nuduoda, jog vesti 
koki bizni tai lengvas daigtas, 
— prie to nereike jokio moks
lo, todėl ir musu biznei teip 
vargingai ejna. Reike prie to 
gero proto mokslo, ir norą ve
dimo biznio.

Jau karta turėtumėm susi-
■ . . 9, . .

prasti, siegt aukszcziau ir nors 
karta iszsigaut isz tojo užbur
to rato, kuris susideda tiktai 
isz trijų bizniu: salunu, gro- 
sersztorio ir buezernes.

Iszskyrent kariumenes ir mi 
licijos, Amerike randasi trecze 
armije —palicije. Miestai, ku
rie turi suvirszum 30 tukstan- 
cziu gyventoju, turi 48,026 pa- 
licijantu, 5,582 perdetiniu, 4,- 
821 specialiszku palicijantu ir 
3,303 detektivu ir 3,026 pali
cijantu raiteliu.

Žemiau paduodam surasza 
palicijantu ir miestai turinti 
suvirszum 30 tukstaneziu gy
ventoju ir kiek kožnam randa
si palicijos:

New York 
Chicago 
Philadelphia 
St. Louis 
Boston 
Cleveland 
Baltimore 
Pittsburgh 
Detroit 
Buffalo 
San Francisco 
Cincinnati 
Newark, N. J.

Sausije,

Gyventoju Palic. D etek.
5,333,539 9,964 649
2,397,600 3,611 612
1,657,8] 0 3,670 30

737,497 1,498 132
734,747 1,551 46
639,431 718 54
579,590 985 29
564,878 770 57
546,183 1,024 80
457,723 732 53
452,255 911 26
402,175 606 37
389,106 673 43

Per tris menesius:
Vasarije ir Kovo, Pennsylva- 
nijoi dirbtuvesia likos užmusz- 
tas 590 o sužeido 64,321 dar
bininkus. Praejta meta kasik- 
losią sužeido 13,955 ‘angleka- 
siu o užmusze 749.

Amerikoniszka Biblijos 
Drauguve lig sziam laikui isz- 
spaudino Raszta Szventa 600 
kalbuosia ir tarmesia. Sziame 
laike spaudina Biblije del Ru
su kuriu skaitlis daejs lig pu
se milijono ir iždalys ant ka- 
riszko lauko.

Tebyre kare padare daug 
bledes fabrikuosią popieros ne 
tik visuosia sklypuosią, bet ir 
czion Amerike. Isz priežasties 
žydelio stokaus materijolo ant 
iždirbimo popieros ir kemika- 
iu daug fabriku likos uždary
ti. Per tai laikraszczei negali 
aplaikyti popieros; o už ta, 
kuri ir aplaiko turi mokėt dvi 
gubai ir trigubai. Daug laik- 
raszcziu isz tos priežasties tu
rėjo sustot ėja.

Vokietijoi jau subankrutino 
1258 laikraszcziu, o tieje ku
rie da pasiliko prie gyvasties 
turėjo sumažyt savo puslapius.

Amerike popiera pabrango 
ant 112 procento, o ir tik pu
se galima gauti kiek laikrasz
czei aplaikydavo. Laikraszczei 
kurie iszleidinejo po 16 pus
lapiu, sumažino puslapius pu
siau.
Žodžiu, laikraszcziam kas die 

na dydesne sunkenybe, turi 
mokėt už viską daugiau o pre
numerata pasilieka ta pĄti.

Mercy ligonbuteje Troup, 
Pa., po ilgai ligai mirė kuny- 
gas Juozas grofas Komorows- 
kis, prabaszczius katalikiszkos 
slavoku bažnyczios Skrantone, 
Pa.

Buvo tai vienas isz seniau
siu slavokiszku prabaszcziu 
Amerike.

Menesije Birželio — June 
pripuola:

Katalikiszkos szventes.
11. Sekmines.
13. Szv. Antano.
14. 16 ir 17. Ketvirtines 

(kvart.)dien. Pasnin.
18. Szvencz. Trejybes (Trai- 

ces).
22. Dievo kūno (Devinti

nes).
24. Szv. Jono Krikszt. 29.
29. Szv. Petro ir Povylo, 
Lietuviams minėtinos dienos,
4. Gimė kun. Antanas Draz- 

dauskas, Lietuvos raszejas — 
1763 met., ir kun. Ant. Jusz- 
keviczius, Lietuvos raszejas — 
1819 metuos.

g. Gimė kun. J. Juszkevi- 
ežius, Liet, raszej. — 1815.

30. Liublino Unijos priėmi
mas — 15091 met.

Amerikoniszkos szventes.
3. Jefferson’o Daivis, o gimi

mas. Szvencziama Alabamoj,

Isz Europos Pajieszko.

Juozas Petraszko isz Liudvina 
vo., Kalvarijos pv., Suvalkų 
gub., Ūdrijos gminos, jieszko 
dukteres Onos Petraszkaites ir 
szvogerio Vinco Staselkos isz 
Kalesniku kaimo Ūdrijos gm. 
Mano odresas: Russia, selo 
Ramzai, Penzenskoi gub., Pen 
zenskogo ujiezda. Josipu Pe
traszko.

Juozapas Szpeias isz Kauno 
gub., Panevėžio pav., Linka- 
vos valst., jieszko giminiu ir 
pažinstamu: 1) brolio Aleks
andro Szpero; 2) Sime 
troko; 3) Jono Povylau 
Jono Makoviko; 5) Kazimiero 
Krapojuno. Meldžiu atsiliepti- 
Mano adresas: Russia, Gorod 
Voronež, Samofelovskaja 
ploszczad, dom N 25, poluczit 
Josifu Szpeeru.

Branius Miežiulis jieszkau sa
vo brolio ir *seseru, szvogerio 
ir pažinstamu. Gal atsiszauktu 
Kazimieras Micziulis, Antanas 
Medelis (szvogeris), Juzefą ir 
Mare Micziuliutes. I Jie visi isz 
Suvalkų gub.' Mano adresas: 
Russia, Petrograd, Moskovska 
ja zastava N 11, kv. 7, polucit 
Bronislavu Micziulisu.

Stasys Ancereviczius isz Su
valkų gub. Kalvarijos apskr., 
kaimo szesztakavo jieszko gi
miniu: J. Andriukaiczio ir Ma 
lažinsko. Mano adresas: .Ru
ssia, Gorod Voronež, Tamovs- 
kaja ulica N 16. S. Ancerevi- 
czu.

Jonas Vilczinskas jieszko Pe
tro Okulavicziaus, sūnūs An
tano, paeina isz Vilniaus gub., 
Rudnios sodžiaus. Mano adre
sas, Russia Garod Vorenež, Ni- 
kitinskaja, d. Kligmana, Ucze- 
niezeskoje obszczežitie, Ivanu 
Petroviczu Vilczinsku.

Paulina Szvagždyte tsz Radvi- 
liszkio miestelio, Kauno gub., 
jieszko brolio Antano ir sesers 
Julijonos SzAagždžiu isz sodos 
Mankiszkiu, Radviliszkio par., 
Liudviko Szvagždžio isz sodos 
Szniuraicziu. Jie gyvena Ame
rikoje. Mano adresas: Russia. 
Staraja Russia, Novgorodskoj 
gub., Petrogradskaja ulica N 
34, Paulinai Szvagždytei.

Viera Potapova jieszko Mario- 
nos Rutkovskoj (kaitės), už vy 
ro Puczkinas, kuri paeina isz 
Anykszcziu, Kauno gub., Uk
mergės pav. Mano adresas: Ru 
ssia,- Gorod Voronež, Vozne- 
senskij pereulok N 2. Obszcze 
žitie uczenic. Vierie Patapovoj.|

Albina Kažiunaite isz Geidžiu- 
nu kaim., Biržių parap. Pane
vėžio pav., Kauno gub. jieszko 
dėdės Lukosziaus M. Kaziuno 
ir kitu pažinstamu.¥ Mano adre 
sas: Russia. Brensk, Orlovskoj 
gub. T-sto “Samopomoszcz” 
Albinai Kaziunaitei.

Mikalina Lekszniene jieszko 
savo vyro Jurgio Leksznio, 
paeipa isz Kauno gub., Kauno 
apskr., Grinkiszkes parap., 
Kairenu sodž. ir Pranciszkos 
Juknevicziukes, Antavo Juk- 
nevieziaus isz Kauno gub., 
Sziauliu apskr., Kužiu mieste
lio. Mano adresas: Russia. Tu
la (Tulskoj gub.) Milionaja ui. 
No. 3,.Mikalina Leksznas.

Juozapas Stonis jieszko sunu 
Juozą ir Domininką. Paeina 
isz Kauno gub., Raszykite to
kiu adresu: Russia. Tula 
(Tulskoi gub.) Milionaja uli
ca No. 3 Mikalina Leksznas 
(atiduoti J. Stoniui).
Antanas J. Juzulenas isz Kauno 
gub. Ukmergės pav., Suba- 
cziaus valscz. Skvarbu sodžiaus 
jieszko Jurgio Pajuodžio to pa 
ties valscziaus isz Pajuodžiu so 
džiaus. Mano adresas; Russia. 
Gorod Dvinsk, szoseinaja ulica 
No. 37, Litovskii Komitet, (pe 
redat Antonu Juzulehasu.)

Julijonas Sutkaitis isž Kauno 
redybos ir pavieto, Veliuonos 
valszcz., Graužienu sodžiaus, 
jieszko velioniszkiu, o labiau 
graužieniszkiu ir nori nuo ju 
gauti pagalba, nes esąs ligonis 
ir pabėgės isz savo gimtines. 
Adresas: Russia. Petrograd, 
Materskaja ui. No. 9, kv. 23, 
Julijonas sutkaitis.

Beto jis pats jieszko dar 
sziu žmonib: Konstantino Ado 
maiezio, brolio Heronimo'Sut- 
kaiezio, Stanislovo Gejįilaiczio. 
Visi jie isz to 
Jurgio Lukbs 
Ado

džiaus, 
šimano 

u.
s

praniukite 
Sutkaicziui, ausz-

zin
P-
cziaiF paduotu adresu.-

Simanas sūnūs Juozo. Gudauskas 
isz Suvalkų gub., Naujinin
kų kaimo jieszko giminiu Simą 
no Rimo, Jurgio Gudausko (su 
naus Andriejaus) ir kitu. Atsi 
liepkite sziuo adresu: Russia, 
V. Sorocini, Poltavskoj gub., 
Veiverskaja, uczitelskaja semi 
narija, Semenu Gudovskomu.

Povylas Pilypas pajeszko savo 
giminiu: Petra Pilypą, Juoza
pa Abazariu, Prana Tuberi, 
Branislova Butėną ir kitu. Vi- 
szitie isz sodž. Paguriu, pa
rap. Kvietku, apskri Zarasu, 
gub. Kauno. Mano adresas, 
Russia. Petrograd, Kronners- 
koj prospekt No. 69, kv. 39. 
Pavlu Pilipu.

FIRST 
NATIONAL BANK ;
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ikslaa 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.

INTEREST PAID ON SAVINGS - 
CEftTIfiCATESOf D-WSfT'l

Kaip Bulgarai užėmė Graiku aplinkines.

BULGARS ENTER GREECE, 
t iaJOCCUPY THREE FORTS

• JAND DEMIRHIS5AK., 
?0ovish\ z>ki U AVA J A

AND DEMIRHI55AR_. t

J IMPORTANT TROOP 
MOVEMENTS BY

YY J BULGARS REPORTED 
. NEAR XANTHI AND 
>;><LEFT BANK OF THE

'O

w curemirmssar
Z) 0/rartButkova -Seres

pravi^^*^_

infantry 
engagement 
ON LEFT BANK 
OF R.VARDAR 
R&PORTEI?.'

Sarįįshaban£
Nięjrita 

Takino LsFtąztif

 .. .. ,
SOLID BLACK- A REA FORT/FLBD 30 40 ^oCMLLEsJ

BY^ALLL^S. 
ŽėiitTapiš jirfrddb kaip Bulgarai perejo per Graikiszka rubežiu, po vadoyysta vokiszku ir 

bulgariszku apicieriu, skaitliuje 25,000 kareiviu.

’P

% Sasovc> 
. ° t °

Lanaazak

t,

BeshikL baso;

Petronėle Bielskaite pabėgus 
in Rusija jieszko Juozapo Biels 
kio. Jau 10 melu kaip Ameri
koj. Mano adresas: Russia. 
Moskva. Marina roszcža, szere 
metevskaja ui. 4 projiezd, dom 
No. 38, kv. 3 Petrusie Biels
kaite.

Kareivis Juozas Navickas jiesz 
ko broliu Kazimiero ir Jurgio 
sesers Marijonos, o taipgi ir 
draugu. Meldžiu atsiszaukt 
sziuo adresu: Russia. Diestvusz 
czaja armija, 6 oboznii bata- 
lion, 26 transport. Osipu Na- 
vickomu.

Kazimieras Losisisz Kurkliu 
parap., lietuviu ir lietuvaicziu 
isz Kurkliu parap., o teipgi no 
ri surasti Julijona Medisaus- 
kaitė. Marijona Sopoliute, Ma 
no adresas Gorod Jurjev (Lif- 
lendskoi gub.) Mitavo —Oms- 
kyi želiezno-4orožnoi policeis- 
koj upravy, stražniku Kazimi 
r u Losisu. Russia.
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-S N Namas tinkamas del sztoro. 
Tvartas ant kito galo loto, ant 
932 E. Center St. Mahanoy 
City. Dasižinokite ant vietos.
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$5.00 kiekvienam 
už iszdalinima musu apgarsini 
mu. Mes prisiusime jumis ap
garsinimus visai dykai ir už
mokėsime po 50c. už kiekvie
na perduota jus draugams, pa- 
žinstamiems arba bile kam. 
Iszdalik 10 apgarsinimu ant 
dienos in atliekama nuo darbo 
laika ir uždirbk $10,00. Atsi- 
szaukite pas. (•f.f o;)

International Novelty Co.
1154 Lincoln Ave.

Utica, N. Y.

Del krutaneziu, sveiku vyriu yra tai NAV Y 
Ilgai pjaustytas tadakas. Atgaivina in užganėdi
na juos teip kad kitokie tabakas ta negali jiems 
suteigti- Paduoda jiems narsumo in griebėsi prie 
^rbgjSjijlinksmuniu.

GASL&AX

NAVY
Long Cut Tobacco

NAVY iszmokti daryti eiga retus isz szito 
puikio. Navy tabako, yra ilgai pjaustytas todėl 
tabakas neiszpola isž popierukes.

Mes darom Navy tabaka isz nunuokes, kvepan- 
ežios Kentucky Burley tabako-atsargei paseneje ir 
maiszy- tas idant iszgaut

t!i< A mtnun fcbacto

-iUWHiuawirrffni'-

Valtį more,"md.«

ta puiku kvepsni kuris 
nesiranda kitokiam tabake.

Dasižinosite kad Navy tabakas 
yra visiszkai populariszkas tabakas 

Ne tik ka yra visiszkai del ciga- 
retu, bet teipgi labai geras del 
arba kramtymu j—tik pabandykite 
Navy tabaka.

TVVP’ AI Sztorninkai duos jumis knygute popierukiu 
U I Ikrll cigaretams su kožnu 5c pakeliu Navy.

ii

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY



SAULE 3

Marti
— Nieko neveiksi, matusze- 

le, reik leisti Jonuku vesti; te
gul jieszko merginos su gera 
dalia, apsimokesim sziek-tiek 
skolas. Negali niekur ne no
sies iszkiszti: labiausiai karczia 
moję, kaip apstos, viens palu
ku, kits szieno, pasėlio, o kits, 
kaip velnias prisispyręs, ka-

— Tai-gi! Ka-gi beiszsiski 
ri ta pajuodėlė, didnore, pa 
taikune, valiuke — pakilo 
szaukti pati — iszlepinta, isz- 
pustyta, insiredžiusi, tratanti: 
kartūnuose, krakmoluose eis 
pa tj rusi, kaip pūsle. Ne gana 
in bažnyczia insikvaklis, bet 
ir po namus iszsipuoszusi kaip 
pana. Eis szieno grėbti, kikli- 
kelis baltas, skepetele, prikysz 
tele iszdailinti su prosu, kaip 
isz pieno plaukusi. Ar tai ku
ria diena bus szeimininke? Vi-

Paskutinis verszis butu klau- 
sydams; bene moteriszke turi 
tiek proto, kad galėtu vyra 
valdyti. Jegut pradeda vepeti, 
drožk su kumsczia in dantis, 
kad apsilaižytu.

Pati tratėdama iszleke pro 
duris, inkandin islinko in vi
dų minėtasis Jonukas, vientur 
tis sūnūs Vingiu, anot tėvo, 
“berots vyras ir isz stomens ir 
isz liemens!” Stambus, augsz 
tas, placziausiu pecziu, storo 
pilvo, per diduma truputi su
kumpęs, rankos smalinuotos, 
kaip balžienai, kojos kreivos, 
kaip rytmuszai, burna kaip sė
tuvė, nosis kaip už treczioka 
agurkas, akys užgriuvusios, 
kaip kurmio, galva didele, pa- 
sisziauszusi pilkais plaukais ir 
nulinkusi in pryszaki, inremta 
liemenyje ant storo sprando; 
kakta augsztyn atversta ir ke- 
pura ant szalies užvožta; lupa 
apatine atkritusi rode stam
bus pageltusius dantis ir tan- 
kei leido seilėms nudrikti. 
Szvarkas ant jo milinis, nela
bai aiszkus, suglamžtuotas, 
rukszletas, szapais ir sziaudais 
apkibęs. Marszkinei stori, juo 
dai sudėvėti, szuns neperkan
dami, turbut pernai skalbti, 
kojos purvinas insi-pyres bas- 
nirta in žąseles. Perejes per as 
la pasiraiže, pažiovavo, pažvel 
ge in maža laikrodėli, atsisėdo

— Jonuk! ar tu vesk, ar ka. 
Pasijieszkok turtingos mergos, 
be ne apsimokėsi skolas, nega
li ne atsikratyt nuo tu velniu 
skolininku, neduoda ne atsil- 
šio.

— Taigi, taigi, kaipgis! Kas 
apsiskolyjo, o asz turiu mokė- 
tis o dar parodyk prie katros 
mergos pritvinko tu pinigu.

— Tik sukis vikriai, o asz 
tau pasakysiu kame gausi; 
pirszkis pas Driožo dukteri, 
pamatysi kiek szimtu tau pa
klos.

— Taigi, taigi, kaipgis! Ga
lėtumei pats imti Katre, tokia 
juoda ir akys kaip obųoPai, o 
prie to dar ir sena, už mane 
szmota vyresne.

Ižgirdusi motina Jonuko 
kalba, labai prasidžiugo.

— Mat, ar ne mano virszus, 
sakiau jog ne Jonukui Katre, 
kaip žydelka ar czigone, kaip 
biesas žino kas, Paseno o nenu 
tekejo, tai jau žinok, jog nė
ra dora; neimk, nereikia to
kios! ar doresnių mergų nėra 
sviete?

— Jonuk! tu neklausyk 
motinos ji meluoja, papratusi 
niekus tauzyti! klausyk tik 
manes, kaip asz liepsiu teip 
turi daryti, o jei ne— iszgysiu 
abudu su motina; žeme iszlei 
siu ant samdos, kol skolas ap
simokėsiu, o judu eikite sau

Geidže surinkti milijoną doleriu del 
allijentu.

Mrs. Helena S. Woodrufiene yra pirmsede Literariszkos 
draugijos kuri darys pasilinksminimą New York ant surinki
mo milijoną doleriu del alijentu.

BALTRUVIENE.

mantines “kuomet atiduosi?,” 
rodos, kad nieko daugiau ne- 
bemoka ne szneketi.

— Užtai ko valkiojiesi po 
karcziamas?—užmėtė pati.

— Kas-žin kaip nenorėtu 
mei eiti, bet kaip apstos mies 
te, tai nemitęs turi vestis ant 
puskvortes; bepigu dar, kad 
tos užtektu; tas prie to, tas 
prie to, beveizint in kelias 
pleczkas invare, o kaip pasi
gers — tikri velniai. Kad in- 
manytu, jie supleszytu mane 
už tas bieso skolas. Atiduosiu 
gyvenimą, tesižino vaiks, tegu' 
mokėsis, asz niekur nesikisziu

— Kaip-gi, kaip-gi! to be
truko! atiduok viską, paskui 
vaiks bevadžios mus už ežiu- 
pros. Asz neduosiu, neužsilei- 
siu, kol tik gyva!—szauke pati 
kaskarts didžiau inirszdama 
—nepaduosiu samczio, neno 
riu ponios ant savo galvos, asz 
Bemeilysiu kąsnio isz marczios 
rauku, to nebus, nepraszau.

— Na, na. na! tarszkek ne- 
tarszkejusi, kaip žydo ratai! 
Gyvenk, gyvenk! nepaduok, o 
kaip isztaksavos skolininkai, 
bus tau szmikszt per dantis. 
Bene tau marti sprandą nu
suks? nelaidyk liežuvio ir bus 
viskas gerai.

— Del mano liežuvio insi- 
teks marti—atszove pati—bet 
tau tai užruks, nebeturesi isz 
ko sprogti. Kas padare tas 
skolas, maž ne visa gyvenimą 
pervarei per gerkle, ar negale- 
tumei dar gyventi dorai elgda 
mos? Mauszas berots prakuto, 
bet tu nusmukai; ant galo mar 
ežia užsisodinsi ant sprando 
palauk, iszmanysi tu! . . .

— Tylėk, na!—suszuko vy
ras, — tuoj gauni in snuki! 
kaip sakau, teip ir bus; Jonu
kas ves, gaus pinigu ir galėsi
me gyventi.

— Nebent teip, tai priduo
siu—tarė motina,—asz szeimi- 
ninkausiu, o marti tegul sau 
buna ant szalies, parsinesza 
sau duonos.

— Liepsiu Jonukui pasipra- 
szyti Mateusza in pirszlius ir 
tegul eina pas Driežo Katre; 
nors nelabai aiszki, bet pini
gai, kaip je rankoje. Duoda 
keturis szimtus ir dalis ne ma
ža, o mano gyvenimas nors ir 
apleistas, bet žeme gera. Drie 
žas nesieziaudes, o-gi ir Jo- 
nuks ar ne vyrs. . . ir isz stuo
mens, ir isz liemens, patiks 
mergai.

sa iszkila, kad iszeina su grėb
leliu, o po namus, sako, nepa
siima ne jokio darbelio, tik 
szlavinetis, plovinetis, tai inses 
in stakleles, tai siuvineli nusi
tvers, vis niekniekius, o sun
kaus darbo nieko. Tegul ja! 
tokios lengvadarbes nepraszau. 
Pas mane nereik cacku pacac 
ku! man reik tokios purvabri
dės, kaip ir asz pati!

— Na, motin! ka tu ežia 
pliauszki? Kas-gi tuos darbus 
nudirba? Jug Driežas Kifpjt 
mergos nesamdo, Katrieke vie
na tėra; tėvas toks sznerkszlys, 
spaudžia prie darbo kaip pa- 
szeles.

— Ka ežia ginezyji, lyg asz 
nežinau; merginos darbas dar
bui ne lygu. Žiūrėk pas juos 
ir namuose iszszlavineta, isz- 
dulkinta: tiek po vidų, tiek 
kiemelyje, niekur szrtpelio, 
niekur szaszlaveles, lovos patai 
sytos, baltytėlės. Tokia patai
kų nele kaip Katrieke ant to ir 
gaiszta. Motinos dėta leiscziau 
asz jai cackytis! kad duoeziau, 
pasiimtu ji darba. Tėvas to ne 
žiuri, pinigu tik kala ir kala, 
apkrovęs szimtais ta savo pa
juodėlė, iszkisz kam norint, ap 
maus dora vaikina.

— Ne jokio apmovimo ežia 
nebus —tarė tėvas—kad fpini- 
gus duos nėra ko žiūrėti in 
merga, isz kaktos sviesto netep 
si, tegul tik szimtus paskleis, 
kito nieko nereiks.

— Ar-gi tu, ar negaletumei 
szimtus sklaidyti ir be mar
czios, jug tavo gyvenimas ver
tesnis už Driežo, o plikas esi 
kaip szuo, per ta prakeikta 
smarve.

— Bene asz isz tavo kisze- 
nes geriu! — suszuko vyras — 
kas tau darbo, asz ne tavo ge- 
riau. Mano žeme, mano gyve
nimas, mano viskas, turiu va
lia; galiu viens viską pragerti. 
Mat, ka tu man padarysi. Juo 
tu plepėsi ir giniosi, tuo pa- 
szeliau gersiu; žinok, jog ta
vo lojimas nieko nepadės, ver- 
cziau tylėk, jei nenori gauti 
per snuki.

— Tiek tu ir težinai: “per 
snuki, per dantis!” del to, 
kad asz tiesa pasakau, netinka 
tau klausytis. Jegut Jonukas 
;eip tegyves ir tiek paezios te- 
dausys, vereziau kiaules dar 
;epagano keletą metu ne ka 
veda.

— Ka-gi dar bereikia, pa
ezios klausyti! to jau ir nebus.

ant suolo triobos gale, kojas 
isztieses in asla, eme šukėta 
pypke krapsztineti ir tabako 
po kiszenes graibytis.

— Kame buvai?— paklau
sė tėvas.

— Miegojau, kaip atsigu
liau po pusrycziu, ligi sziol pu 
cziau in aki— au! — žiovavo.

— Ar suveizėjai arklius?
— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 

man arkliai nerupi szventa die 
kaMirbsį^įįį^^

— Bene kur nupleszkes ar
kliai— pamojo tėvas su ranka 

- o duobos pecziu bene užki- 
szai ?

— Tai-gi, tai gi, kaip-gis 
vis, mat, man! ugi pats kame 
buvai neužkiszes ligisziol!

— Ne beda, iszdžius rugiai 
rytojui— tėvas mostelėjo.

— Garbe Dievui, ir tas isz- 
kirmejo bent syki!— stebėjosi 
motina inejusi— žmones povi- 
sam kada jau parėjo, o tu dar 
be pietų; per ta savo miega 
gausi ir iszalkti.

— Taigi, taigi, kaipgis! ste 
bekis, nematei pažadinti!

— Kaip jau gali tave priža 
dinti ? Ar asz neszaukiau, bet 
iszkirmejes, kaip paszas, nor 
patruboeziu prie ausu pastaty 
ti, ne tai dar neprikaltu ant 
laiko, kaip slugtis, biaurybe! 
Ir akys užgriuvo; in amžina 
tingini pavirsi pasileidęs ant 
miego, ar tai pridera tokiam 
jaunam; būtumei vereziau in 
bažnyczia nuėjės, arba povisam 
kur in uogas, kaip svieto vai
kinai, antai dainuoja linksimi- 
naši, o tu rūgsti, kaip kisie
lius.

Taigi, taigi, kaipgis! negirde 
jau dar asz tavo pamokslo!— 
atszove sūnelis.

— Gerai vaikas ir sako — 
juokėsi tėvas — tik pietus duok 
greieziau.

Jonukas paslinko už stalo, 
paemes duonos kepala isz ker- 
ežios nuo suolo, atsirieke pora 
storiausiu r’ekiu, motina inne- 
sze rūgusio pieno bliuda, kaip 
ežerą, inverte sauja stambios 
druskos. Sūnūs žvalgėsi 
szaukszto. Žiurėjo stalcziuj, 
ant lango, ant žemes, pamatęs 
po suolu pakele, nubraukęs že 
mes su pirsztais indejo in bliu
da. Kasdamas duona dideliais 
tasniais, eme srėbti pieną, net 
dideles jo ausys linkeziojo. 
Tėvas pypke rūkydamas vėl 
praszneko;

kur jums patinka.
— Taigi, taigi, kaipgis, 

Pats galėsi eiti kirsdamas szu 
nimis per bląkstienus, o asz 
žemes neiszsižadesiu. . .

Motina užszauke sunaus 
kalba:

— Berots, tn samda paemes 
pataikytume! prasprogti o 
skola? Skola liktu. Neleisiu 
žemes iszleisti, kad tu nesu- 
lauktumeijkj^^viens noriai- 
so a m žia u 
lazduok jei (Kori? pabandyk, o 
asz nieko nrinleisiu svetimo in 
savo butą.

— Mauczi! — suszuko tė
vas, — kaip matai, gauni in 
snuki: didele ežia ponia p riša- 
kineti, o kiaulių szerti! kaip 
asz noriu teip turi būti. — At
sigręžęs in sunu tese toliau:

— Pamylėk Mateusza, ves
kis pas Driežą ir tikit, netes- 
kite, o kaip paduosite užsa
kus, anie ateis in ūkvaizdžius, 
tada su dalia sutiksime.

— Taigi, taigi, kaipgis! sa
ko Katre nenor teketi.

Kas tas do per nenoras, be
ne jos bus valia; tegul tik tė
vui tiks, duos dali ir neveizdes 
noro, varyte nuvarys.

Kaip tėvas liepe taip ir in- 
vyko. Jonukas su Mateuszu 
atsilankė pas Driežą. Pirszlys, 
Jonuko pavaiszintas, sznekejo 
ir derėjos už ji; geras jo liežu 
velis apmėtė ir ataudė, o ingirti 
ir inkalbeti teip mokėjo, jog 
Driežas tik seile rijo ir rijo. 
Jaunasis raižėsi ir žiovavo, bet 
netruko sutikti.

Katre verke, kaip lietus li
jo; motina tramdė ja geruoju, 
o tėvas nubaudė asztriai: je
gut rengiama gerai vyriuosis 
ir neklausys, iszgis ja nuo sa
ves ir nieko neduos.

Driežas, ukveizdžiuose pas. 
Vingi, rado apleistus ir ap
griuvusius visus paszalius, vie 
nok tik ir dalies dar pridėjo, 
kiek pirszliui buvo žadejes, 
sake:

— Žeme gera, pievos kaip 
aviu kirpk, daržai geri su trio- 
bomis. Bepigu,u sukibė visi 
naujas pastatysime. Nuolanka 
maža dalies nereiks niekam 
duoti, nieks karveles neiszves 
bereikalo, Katrele, fpasodysiu 
kaip visztele antjkiausziniu.

Salininkai — vieni ' Katre 
peike, kiti Jonuką, arba tėvais 
baugino, o kiti tik peczius 
trauke.

Kol užsakai iszejo, per tris

nedelias Katre, kur tik ėjo, 
per aszaras sau tako nemate. 
Jonukas jai dideliai netiko 
Motina, nors jos gailėjosi’ bet 
priesztarauti vyrui neturėjo 
valios, o tėvas ne klausytis ne
siklausė: sznekejo tik apie 
Jonuką žeme gera vieta, in- 
kalbinejo juog gyvens gerai, 
pralobs pasitaisyti ir jisai pa- 
deses, o prie vyro tu priprasi. 
Sakoma—' Miegai i pažadisi, 
liugtnri paragysi. Jonukas jau
nas tebera, pamils tave ir klau
sys kaip liepsi.

* * *

Besitaisant besibruzdant, 
kaip rats 'iszrietejo tos kelios 
nedėlios. Katre jau suvezdinta 
parvažiavo su vyru pas tėvus 
in jo namus. Parniūkė ’atsili
kęs kraitvežys, nes jo vežimas 
teip buvo sunkus, net apsipu
toję arkliai vos parvilko. Dvi 
spinti, dvi skryni, kaip akme
nų, ritiniu prikrauti, o tu į ry
žiu, platittiu drabužiu be galo. 
Nesze vestuvininkai* isz veži d
mo, vilko in sukrypusią, sulū
žusioms durimis kieti.

Kieme taszkes, braidė ligi 
keliu po purvyną. Katrei kai
lis kratėsi, bet galvoje greit 
sumojo, joug ežia reikia nus
tumdyti pakalniui meszlas in 
diendarži, pora vežimu papilti, 
takus akmenėliais iszdelioti, 
bus maž ne kaip pas tetuszi, 
tik tvoros sulūžusios begalo.

Vedesi vyras Katre in vidų, 
tėvai su vestuvininkais ir mu
zikantais iszejo in prieangi 
marczios pasitikti.

Katre puolė tėvams po ko
jų bueziavo rankas, paskui da
vė kiekvienam po ilga ir plo
nytėli stuomenį. Motina nusi 
vadino jaunuosius in užstale 
padėjo vaiszes ir ragino gerti 
ir valgyti, o žiūrėdama in juos 
džiaugėsi ir stebėjosi.

— Kas-gi galėjo tikėtis, 
jog Katrele paliks mano mar
ti! kaip mano Jonuką veže 
kriksztyti, ji vartus atkėlė, jau 
prakutusi buvo piemenele. 
Ka padarysi, turbut, tokia 
Dievo valia. Apdovanojai, de- 
iui, mus gausiai; drobele 'teip 
:>lona, ežia audėjo austa, pažį
stu tikrai.

Katre parijo pirma gurksz- 
ni vaisiu užtaisyta, kaip kar- 
cziausiais pipirais, žodžiais 
naujosios motinos.

Tėvas girtytelis, nosim pa
mėlynavusia szurmuliavo po

asla, insakydamas visa-ka 
tankiai kumszczias sugniauž
damas iszparpusiu balsu 
szvakszte: “Kaip asz liepsiu 
teip turi būti!” — paskui, už
sirūkę, isz antros puses prisė
do prie marczios. Prislindes 
artyteliai marmėjo:

— Mano žeme aukso, mano 
gyvenimas visoko pertekes- 
kaip inkstas taukuose varty
siesi, busi paėdusi, . tik manes 
klausyk. Maža pasogele tavo, 
menka dale! Jonukas butu ir 
daugiau gavės kitur, nes tai ir 
isz stuomens ir isz liemens, 
kaip isz pieno plaukes. Kiek 
jam tave peike! nieko nepadė
jo, turbut tau tokia gera laime 
žadėta. Ant to apmaudo isz- 
gerkim arielkos! — ežia prisi 
les stikleli —sveika!

Per smarve nuo pypkes, per 
degtines dvokimą Katre nie
kur nebesitvere. Atsigręžę in 
vyra, tas su atkritusia 'lupa; 
iszdrykusioms seilėms isztiesu 
besnaudžiąs! Katrei sziurpu- 
lys perejo per kaili, nusiminė 
pemaeziusi, kokius drauginin
kus ingijo ligi grabo lentos. 
Pažino aiszkiai, juog viena ti
kra tetuszi ir vienaite myli
mąją matuszele savo teturėjo, 
kurie, nors bemylėdami, bet 
be malones atidavė ja in to
kias atžūlias rankas. Greitai 
sumojo sau galvoj, juog nau
jųjų tėvu nepravardžiuos tetų- 
sziais, bet nepaprastai vadis: 
papunelis mamunele.

Ilgai dar kalino užstalėje 
jaunuosius: Katre net apsvai
go nuo visokiu durnu ir tvaigo, 
o priveikta skaudžioms moti
nos užgaulėms, tėvo žebelka- 
vimu, szalininku juokais, isz- 
kliuvusi nuo nepriprastu vai- 
sziu, vos ne vos tamsoj nusiga 
beno ligi savo patalines. Krito 
skersai lovos, sprogstanezia 
skausmu ir karszcziu galva in 
kniause in priegalvi, kuris po 
menkos valandos sudrėko nuo 
srauniu jos aszaru. Tolei verke, 
iki miegas nuramino pavargu
sia galvele.

(Toliaus bus.)

Juokingai klausyti, 
Kaip musu mergaites prade

da angliszkai kalbėti,
Žinoma lietuviszkai, 

Ne angliszkai.
Rodos kad liežuvis storas, 
Ir be valdžios sustingęs, 

Rodos kad užgymus anglike, 
O cze nuo anglikiu atsilikę.

Sztai juju kalba: — 
Duok mame mi kaves,

Ir som dželes,
Duok ir pateites kėlės,
Papuszyk Džio peną, 

Maik duok keike vena. 
Mam, kur mano stokinsai,

O ar sufiksinai?
Mam, insiuk botensa in sziu, 

Ba asz taimo neturiu, 
O ar drese papiksinai,

Ir iszprosinai?
Mam, asz nogut miegojau, 

Kam tu bed negerai paklojai.
Ir blakių neiszpikiojai, 
Ali nait mane keczino, 

Visa kakla suskreczino.
Ajbecze, kaip tycze, 

Negaliu sonde go in bažnycze!
O jus'karves,1 karves, 

Mislinate kad esate anglikes ?
Kad protą turėtumėte,

Tai kalbos nedarkytumete, 
Esate, kaip sakot kreizes, 

O lietuviszkai kvailes.
Stinkerkom busite,

Ir tokiom pastipsyte, 
Jus motynos negerai darote, 
Juk dukrelėms toke vale

duodate,
Jeigu tokia kada isztekes, 

Tai vyras dydeli varga turės,
Guma kramtys,

Ilgai lovoje kirmės;
O kad ir in kaili duos, 
Tai vis bus be naudos.

Reikalinga.
Merginu del prosinimo mo

terių drapanų, teip-gi prie kra 
kmolimo ir prie maszinu. 10 
myliu nog North Chicagos. At 
siszaukite pas: o;)

Reliable Laundry,
Highland Park Ill.

Mergaites jeigu ant szio no
rite važiuot,

Tai turite tėveliams nemeluot, 
Ant szio nueiti tai ne griekas, 

Bet meluoti, tai jau niekas;
Daugiau to nedarykite, 

Ir nemeluokyte!
* * *

Badai Dubojuja, 
Tris bobos per daug loja, 
Ir ne dyvai, ilgus liežuvius 

turi, 
Tai ant keturkoju iszžiuri.

O viena net be dantų, 
Tai užsipuolineja ant visu, 

Ar sena, ar jauna,
Ar vyra ar mergyna. į 

O jeigu vaikinas mergyna 
pamyli,

Tai apie tai nenutyli, 
Visaip iszranda, 

Nebūtinus daigtus atranda. 
O gal kad dantis turėtu, 
Tai ir liežuvi suvaldytu, 

Dabar negali žioeziu suval
dyti,

Ir burnos uždaryti.
* * *

Ten kur pamareje,
Steite Niudžerzeje,

Pas bobas ungarai loska turi, 
Tiktai kad vyrai nematytu 

žiuri.
Mat, kaip vyrai in darba nu 

ejna, 
Tuojaus ungarai atejna, 

Butelius guzutes pasteliuoja, 
Gere galop ir dainuoja.

Katras isz ungaru pundina, 
Tai kožna kurnu vadina, 

O jeigu vyras alaus neduoda, 
Tai su dinerke in galva duoda. 
Apie kitus darbus nutylėsiu, 

Veliuk del saves pasiliksiu.



SAULE

Mažas melas.\
Bjauri yra kiekvienam me

lagyste, vienok kaip daug szioj 
pasaulej melagiu. Pradėjus 
nuo melagio žalczio velnio, ku 
ris sugundė pirmuosius tėvus, 
prasiplatino ant žemes tiek 
melagiu, kad be baimes gali
ma sakyt: svietas — melagis. 
Tiek paklausysi turtingu na
muose, tiek neturtėliu, tiek 
miestuose, tiek kaimuose tiek 
suaugusiu, tiek vaiku susirin
kimuose — vis iszgirsi kalboje 
melą. Kiekvienas bemaž liežu 
vis melagystei tarnauja. O rei 
kia žinot, kad tai neapsieina 
be pažeidimo duszios. Ne tik 
ka melagyste sutepa, subjau
rina nekaltybe duszios, bet ne
retai užtraukia žemiszkas ne
laimes. Žmones apsipratę su 
melagyste, nors nesyki papuo
la už ja, vienok jos neiszsiža- 
da. Melagyste lyginai kaip va
gyste prasideda nuo mažai; to 
lyn didyn, tankyn, lig suvisu 
prisijaukina žmogų. — Kaip 
but malonu, kad tėvai nuo pats 
mažumėlės grasintu savo kū
dikėlius nuo to bjauraus pri
pratimo.

Kad tėvai užžiuretu vaikus, 
už maža melą tuo pabaustu — 
nebutu tiek nuodėmių žmoni- 
se. Bet jei tėvai, nesuprasda
mi pavojaus, pasijuokia, kai 
kada net pagiria mažus vaikus 
už apsukrius melus —tai nėr 
ka stebėtis, kad toks vaikas 
pripratęs, kaip sako, nekaltai 
meluot, isz palengvo sudruti- 
na savyje ta bloga palinkima, 
užtemdina sąžine ir tampa bjau 
riu bledingu visiems melagiu, 
kl a storiu.

Norint iszsisergeti to palin
kimo reik raut ji tuo bedygs- 
tant, tai yra saugotis net nuo 
mažiausio, kaip rodos, nekalto 
melo.

Tūlam dideliam mieste gy
veno duonkepys Mikutis; vy
ras dievobaimingas, mielaszir- 
diugas, kaip ir jo žmona. Au
gino juodu viena naszlaiti Jo
nuką vaidu. Jonukas tik tęva 
teturėjo, bet ir tas ji buvo pa
mėtės. But senei po vaikui, 
kad ne Mikaicziai. Juodu da- 
sižinojo apie nelaiminga vai
kiuką, pasiėmė in savo priglau 
da ir iszaugino savo kūdiki. 
Mokino poteriu, pratino prie 
doros, sziokiu tokiu amatu, 
žodžiu sakant, dare kaip tikri 
tėvai. Jonukas pamylėjo an
truosius savo tėvus ypacz mo 
tina: teip ji meiliai mokinda
vo ji, rodydavo, aiszkydavo 
szventus skaitymus, kad Jonu
kas žiūrėdavo, klausydavo ir 
pradėdavo isz akiu lyg žirniai 
aszaros birt. Buvo smagus ir 
laimingas nes nekaltybes dora 
užlaikydavo sąžine nuo ma
žiausio taszkelio.

Vaikas jau gana paaugės, 
reikia kur nors in vietute pri- 
sukt, kad galėtu prasimaityt 
isz saves, jug ne visada bus 
pas gėradejus

Mikutis, neilgai trukus, su
kalbėjo Jonuką pas turtinga 
ponia per kambarini tarna. 
Takas Jonukui geras; gerai 
tarnaudamas dideliam name, 
gal prasimint sau puikia ateiti.

Ponia sukalbėjo, kada tur 
pristot, kik algos gaus. “Kur 
tėvai Jonuko?” užklausia Mi- 
kuczio ponia. Mikutis nuleido 
nosi; “ka man atsakyt?” 
szmeksztelejo galvoj “duonke
pio.” Pasakysiu teisybe — po
nia nepasitikėdama nepriims 
in savo kambarius sunu pale- 
veko, vagies. “Tėvai jo abu 
numirė” atsake (nedrąsiai) 
murmėdamas. Atsiskyrė su po 
nia, Mikutis trauke namon, 
mastydamas, jog tas nekaltas 
melas bus naudingu Jonukui. 
Parėjės pasigyrė, kaip viskas 
gerai klojosi, neužtylejo nei

apie savo melą, bet motete ir 
Jonukas nesidžiaugė, kad tė
vas užslėpė teisybe: skaitė abu 
du szventose knygose: “Liežu
vis melagio bjaurus yra Die
vui” (Apocal. 21 —27.) Neį
eis in jin nieko neszvaraus ir 
daranezio bjauruma ir mela
gyste” Niekurgi nerado rasz- 
tuose skircziojterp mažu, ne
kaltu, o svarbiu ir bledingu 
melagyseziu. Padaryta, pada
ryta, teip tegul pasiliks. Mi- 
kucziui nei in galva neparėjo, 
kad mažas tas papiktinimas 
vaikui bus priežasezia tiek ne
laimiu.

Atėjo paskirtas laikas. Glo
bėjai atsiskirdami palaimino 
Jonuką, davė pamokinimą, 
kad tarnauti teisingai, neapsi
leistu doriszkame gyvenime 
neliautu skaitės geru knygų. 
Jonukas viens sau eidamas, 
masto: o jei ponia užklaus ma
nes apie tėvus, ka pasakysiu, 
teisybes negaliu, tai but panie 
kinimas globėjo: jis pasiliktu 
melagium; meluot! o kaip 
trinksi szirdis. Kaip bus teip! 
— Ponia szirdingai priėmė 
kaipo naszlaiti iszrode viską, 
ka turės dar/t, kur but; bet 
kalbai nutrukus, ponia užklau 
šia: “Ar seniai tėvelis numi
rė?” Jonelis, lyg kas su lieps
na but kysztelejes, užkaito, nu 
lenke galva. Ponia užtemijus 
nusiminimą vaikino, susigriebė 
ir užbaigė kalbėjus kuom kit
kuo. Pasilikęs Jonelis viens 
džiaugėsi, kad iszsisuko lai
mingai isz slastų: nei ta nei ta 
užgavo, bet daugiau prisižadė
jo niekados nemeluoti. — Kad 
tada but kas nors pamokinęs 
vaikina, jog prisižadėti tai per 
menkai, isz pats pradžių reikia 
atitaisyt darbu, nes paskiaus 
gal but pervelai. Reikia tuo 
žarija užgesint, nes po valande 
lei nuo vienos žarijos visas na
mas iszliepsnos; dėlto negana 
prisižadet, kad daugiau žarijų 
nekrėsi: ir vienos nelaimei už
teks.

Nors Jonelis iszteisino save 
versdamas kalte ir atsakyma 
priesz Dieva ant Mikuczio, 
vienok sąžine jin persekiojo. 
Paimdavo skaityt Raszta, vi
sur rasdavo bausme už mela
gyste. Varydavo isz vieno daik 
to in kita ir mesdavo skaitės. 
Syki atsivertė Ananijaus ir 
Safiros istorija. Jonelis perbė
go akimis, bet teip szirdin sus 
paude, kad mete knygas ir 
daugiau jin nebeeziupinejo. 
Nei maldose nerasdavo to mei
les karszczio, koki jausdavo 
pirma. Trumpai sakant, prade 
jo dvasiszkai szalt.

Viena karta begryžtant na
mon, sutinka nelaiminga savo 
padėjimą, vargus.

Tėvas gailėjosi savo pereito 
gyvenimo, melde sunaus, kad 
tankiau ji atlankytu suramytu, 
suszelptu, pradedanezioj ji 
spausti, ligoj. Jonelio szirdis 
pajuto prigimta meile prie tė
vo, kuri traukte trauke priėjo. 
Kliudina tik sąžine; reikia 
praszytis ponios kad iszleistu 
isz namu. O kur? Pas tęva! Ne, 
negalima sakyt pas tęva, rei
kia iszmislyt kitokia priežastį. 
Nusiseka gerai syki ir antra ir 
treczia. Melas melą seka, bet 
szirdis Jonelio užganėdinta: 
matosi beveik kasdien su tete; 
ji aprūpina, suramina, jam pa
lengvina kanezias. Kur nors 
tik iszsius ponia, Jonelis, ar at 
likes ar priesz, užbėga pas tę
va ir praverezia ilgas valandas 
Jei užklausdavo, kur teip ilgai 
valkiojos, turėdavo meluot, 
suktis. Vien kart ilgai Jone
liui nebesant namie, kasžin 
kas pavogė auksinius szauksz- 
tus —Joneliui vėl reik suktis, 
teisintis vėl meluot.

Jau Jonelio szirdis suvisu at 
szalo; jau sykis nuo sykio vis

JOSEPH C.GEEW +

Juozas C. Grew, kuris atplaukė ana diena isz Vokietijos, 
sekretorium amerikoniszkos ambasados Berlyne, Badaiyra
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slidžiau sekasi meluot, bet Die 
vas mielaszirdingas, siusdamas 
žemiszka nelaime, atvėrė aki 
slystanežio i prapulti jąunikai 
ežio.

Ponia, dagirdus, kad užžiu- 
rintis jos turtu raktus tarnas, 
kasdien aplanko koki ten na
rna, kaip kiti sake kur gyvena 
vagys, pasiszauke Joneli iszsi 
teisint. Vargszas mato kad ries 
tai; geresnio kelio nėr kaip pri 
pažint, bet prisipažinimas jau 
pervelai Ponia matydama kiek 
kartu buvo apgauta ir nepati
kėdama, kad ir dabar isz tik
ros szirdies praszosi dovanoti— 
atstatė nuo tarnystes “Kad 
sziandien padarytum szalin,” 
buvo paskutinis ponios žodis. 
Teip Jonelis pasiliko be nieko 
abskelbtas vagiu, kur vieta su 
siras, kas gal intiket jam teisi
nantis.— O isz kur viskas? 
Isz pradžių tik reikėjo Miku- 
cziui pameluot, but Jonelis to 
isz saves neiszmislijes, but per 
tat gerai turejes pas ponia, o 
ateityje ne tokiu pasilikęs. 
Acziu Dievui, kad Dievas pris 
pausdamas nelaime atvede du- 
szia ingera kelia. Ilgiau būvant 
tokiam atszalime, but pasili
kęs kokiu paleveku ir amžinai 
pražuvęs- Dabar matydamas 
savo nelaime ir klaida, dorisz- 
kai pasitaisė ir nors sunkiai, 
bet vis tik sziaip teip užsipel
nė duonos kąsni, o su laiku ir 
gera savo varda atitaisė.

J uozas.—Žvaigžde.

ŽMOGUS
Ir žinomu gimine.

Skaitykite“Saule”
Smertis blakėms in 

minuta laiko.

Dykai pasiusta bus ant ke
liu metu del blakių isznaikini- 
mo; kas ūmai atsius stempo- 
mis paczto. 4 dvi centinas, kam 
mokete po 50c. iki $1. Czia 
gausite konia dykai. Szitas czia 
apgarsinimas tik dabar pasi
naudokite sziandien. Adresas. 
B. Specialty Box 9. Sta W. 
Brooklyn, N. Y.

bužiai, kepures, batai, pakink
iai, pagalios kaipo dangos tin
ka lengvoms kilnojamoms pa- 
lapijoms.

Žiema sziaures gyventojas 
nemaino gyvenimo vietos: sle
piasi su elniais užuoveje girio
se; vasara, kada ledai ir snie
gai ima szilti, kada pasibaigia 
keliu menesiu žiemos naktis — 
keliauja su elniu kaimenėmis 
įn tundra, in laisve ir ten pra
sideda tikrai kilnojamasis gy
venimas.

Stato palapijas, gano elnius 
(briedžius), gaudo žuvis. O kai 
vienoje vietoje pritrūksta mais 
to, tai keliasi tolyn. Vasara 
tundrose atsiranda daugybe 
piktu mušiu kurios labai el
nius kanda. Tada vėl sziaures 
gyventojas su visa 
kraustos areziau juriu, 
rias.

Sztai ir czia žmogus
isz gyvuliu bet jo gyvenimas 
kur-kas pakeneziamesni negu 
laukinio medžiotojo. Kad ne 
žiaurus szalcziai, kuriu negali
ma iszvengti, kad ne baisios 
limpamosios ligos, kurios kai- 
kada pragaiszina visa elniu 
banda,—sziaures
ramiai sau gyventu, turėdamas 
elniu kaimene, tikras būdamas 
kad visados turės pieno ir mė
sos maistui, o kailiu — apda
rui ir budos apdengimui.

Panasziai gyvena Totoriai ir 
Kirgizai Vidurines Azijos ty
ruose, Arabai ir Berberai Afri 
kos žiemiuose.

Pakalbėsime czia apie To
torius. Gyvena jie nedidelėmis 
giminėmis krūvoje. Valdo juos 
giminiu virszininkai. Giminėje 
randasi kelios szeimynos, isz 
kuriu kiekviena turi savo pa 
lapija, savo aviu, kupranuga
riu a-rha arkliu band>^Kiek-

gerybe 
in gi-

gyvena

gyventojas

žmonių esti žiaurus. Dažniau
siai buna tai kovcfe pamegždžio 
jimai su baisingais riksmais ir 
skaudžiais, kartais mirtinais, 
smūgiais. ,

Daug da butu galima kalbe, 
ti apie tu vargiu laukiniu Aus 
tralijos gyventoju gyvenimą ir 
paproczius. Bet jau ir isz szito 
apraszymo matyt, kad bėdinas 
ju gyvenimas, kasdiena gresia 
jiems badas nežino, ka ryto
jaus diena in burna indės. Jo
kiu augsztesniu dvasios reika
lu beveik neturi.

Ne visos laukines tautos gy
vena teip, kaip Australiecziai. 
Pas. daugeli galima rasti ir ge
resni. ginklai, ir tvirtesnes tro
bos, ir patogesnis drabužis — 
szvelnesni paprocziai. Bet vi
sur tokiu laukiniu gyvenimas 
vargingas, visur netikrumas, 
kuo rytdiena reiks iszmisti.

Daug tikresnis yra gyveni
mas tu klaidžiojancziu tautu, 
kurios mokėjo prisipratinti gy 
vulius, duodanczius pieno, kai 
liu, kurios tautos isz gyvuliu 
gyvena.

Žvairose žemes dalyse ran
dame Žvairias tokias tautas.

Žiemiu tundrose (raistuose) 
svarbiausias naminis gyvulys 
— elnis. Toji elniu veisle vi
dutinio ūgio, bet drūta ir pat
vari. Nuo neatmenamųjų laiku 
tuo gyvuliu naudojasi sziaures 
gyventojai važinėjimui. Elnis 
teipgi duoda, jiems maista — 
tai vienatinis žiemiu žmogaus 
turtas. Turtingieji laiko szim- 
tus ir tukstanczius elniu, varg- 
szai — deszimtimis. Neapkai- 
nuojamas tasai gyvulys ant sa
vo nugaros neszioja Tunguza 
arba Samojeda; pakinkytas in 
roges, kaip žaibas, bėga per 
sniegus. Jo pienas tai vienati
nis uždaras, mesa — maistas, 
o sziltas kraujas tai skanumy
nas. Elnio skerstves tai szven- 
te visai szeimynai kada kiek
vienas prisivalgo ligi socziai. 
Isz elniniu kailiu daroma dra-

viena gimTne^iįjįMfl^M^ 
vo žiemos būkles, kuriosna 
traukia, kai sniegas užkloja 
tyrus. Pavasari, kai tyrai suža 
liuoja, iszeina vasaros ganyk- 
losna. Palapijas savo susta
to kur prie upes arba ežero, 
visados arti vandenio. Iszsirin- 
ke vieta, sustabdo savo veži
mus, kupranugarius, avis, ar
klius. Moteris tuojau ima sta
tyti nurodytose vietose palapi
jas. Palapijas uždengia tan
kiausia vilnoniais audiniais, 
kuriuos paezios ir audžia.

(oTliaus bus.)

Litras čigonas.

Mužikai veže maiszus avižų 
pagiriu, kur ne toli buvo či
gonu abazas. Teip vyresnisis 
čigonu tare in’ saviszkius: — 
Na, vaikai prie darbo — ir 
pats nubėgo ant kelio priesz 
pirmutini vežimą ir tarė. — 
Gaspador ? ar tu pane ne par
duotum man ta kriuki nuo ga
lo diselo, o asz tau gerai už
mokesti.

Gaspadoris paklausė ka jis 
su juom veiks o čigonas pasa
kė, jog su juom žuvis gaudis, 
teip kaip su meszkere. Ne rei
kėjo ilgai derėtis ba čigonas 
gerai užmokėjo ir da gavo ma- 
garyeziu gala virves. Čigonas 
pririszo virve prie kriukio ir 
ėjo in netolima prūdą, o muži
kai palike vežimus ėjo paskui 
čigoną, idant pamatyt kaip jis 
gaudis su tuom kriukiu žuvis. 
Čigonas priejas prie prūdo už
mėtė kriuka nes niekas nesika- 
bina ir pats in save niurna: 
“Imasi neimasi. “Ir vela in 
kita vieta inmete, o mužikai 
visi žiopsosi, o čigonas kaip 
kada žiurėjo isz paniūriu in 
vežimus. Kada užtrukde mu
žikus gera valanda, mete kriu
ki in prūdą o pats nuėjo. Mu
žikams pagailo kriukio insi 
brido ir surado o kada sugry- 
žo pas vežimus daugelio mai 
szu su avižoms nerado.

PHONE DROVER 7800

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

Ofisas ir Gyrenlmo rietą

3249 So. Morgan St, Chicago, III.
V»I*n<oa

8 Mg 10 ryta, 1 Mg 8 po plot 
Ir 7 lig 9 rakore.

Jau iszejo isz spaudos
Milžmiszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
-ARABiSZKOS iSTORIJOS-

(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.

'EiksiaotisNdkti 
n irVena ®

iszmargyntais vyrszais

Dydhmas Knygos, x 9i coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

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

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

Gerbemei :—
Czionais prisiuneziu jumis 

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

Su guodone,

Vardas

Ulyczia....

Miestas,

W. D. B0CZK0WSKI-CD,,



SAULE

Naudingas priklodas.Rusiszki Priežodžiai.

LIETUVISZKAS PASAKOMS
Labai Puiki ir Didele Knyga

Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

Ci&aretai pirkimui609 Puslapi

Cigaretai pirmos rųšies

ne-

PILVO LIGOS

SKAITYKITE

Valstija

~Ačo.ut»' 
Mini'

— Ir iždalino 
piningus. PoKUR BUNA?

yczia.
K Dievas 

kuris 
viską su-

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

■JiRON

Kvapsnys = tyras, skanus ir 
užganėdinantis

Majestic Food Choppi 
150 whole coupons.

Dyspepsija ir Nėvirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarins, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokestį.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie mušti 
pasekminga metodą naminio gydymo tokių smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėsimo Striktura, Pūsles bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

nieko nedavė, tiktav 
ninga radau pas baž

— Tai matai, ta 
krikszczioniszkas davė 
ne matoma galyb 
daro; nueikie-gi dabar ir pir
kte ka valgyt, o Vieszpats Die 
vas ir ryto mus apžiuręs.

BRANGI 98 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Vokiszkas diplomatas pribuna 
Amerika.

“Nevaloje pas Maurus’’ “Viess 
kelio duobes” “Karalaitis žniO' 
gus” Preke szios knygos 25o

Su Paveikslais beveik prie kiekvieno 
Sapno. Szitoj knygutei teipgi randasi 
Planetos ir visoki Burtai.

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.

— Leisk boba in rojų, o ji- 
je ir karve su savim paims.

— Jeigu bobai aszaras szluos 
tysi, tai da dauginus, iszspausi.

— Kur velnes negali, in ten 
boba nusiunczia.

— Boba neszvari, tai kaip 
dvesiena smirdi.

PARSIDUODA VISUR
Pinigui arba puikios doūcinG 

už ZiliA Kuponus
Rašykite prašydami dovanų kataliogo

ZIRA DEPARTMENT
95 First Street, - Jersey City, N. $<,

P. Lorillard Co., Inc. Establish J ]

Dr. J. Russell Price Co., l. 1102-9 so. ciinton st., Chicago, di..
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

Pačta jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė....................................
Gatvė ir No.................................................

Miestas

Chain Watch “
Fob& Charm Laundry Sat, consisting of three 
4SO whole separate irons and asbestos 

plate. 390 whole coupons

Badai buvusis vokiszkas kancleris kuningaiksztis von 
Buelovas, randasi kelionėje in Wasgingtona mierije svarbaus 
pasikalbėjimo su prezidentu Wilsonu. Tykslas jojo pribuvimo 
ir pasimatymo su prezidentu yra apkalbėti iszlygas ant pada
rymo sutaikos.

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 
esu padaręs praeityje Ir kad Žinotų apie pra
kilnų darbą, kur; aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugel;, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinėjau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. A3 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.

*1'' *
Mano dede Jonas Latvis, pa 

eina isz Kauno gub., Baseinu 
Ujezdo, Morkumi Wolos., jei
gu kas žino apie ji, malonėkit 
praneszti ant adreso.

I. Latvis,
663 mill bury St., 

Worcester Mass.
Pajieszkau Maryonos Jenu- 

szaukiutes ir Marijonos Beszins 
kiutes, po vyru nežinau pra
vardžių. Paeina isz Kauno gub. 
Baseinu pav., Viduklės para., 
jeigu kas žino apie jas, mel
džiu praneszti ant adreso.

Mrs. E. Krisczuniene, 
Box 388, Coal Centre, Pa.

Mieste Nizybe (Armėnijoj) 
viena krikszczione turėjo vyra 
pagona; abudu buvo biedęi, 
turėjo vienok penkesdeszimts 
aukrinu. Ir karta tarė vyras iii. 
savo paeze:

— Ar tu žinai ka? paskolin 
siva tuos piningus kokiam fei- 
kalingam žmogui, ba ir teip 
graszi po grasziui iszleisiva- o 
ir nauda turesiva nuo gero'pa- 
lukio? . .

— O pati atsake:— Ar-gi 
asz turetau duoti ant paluko ir 
paskui nuo žmogaus lupt/djfo 
kime vėlink krikszczioniszkąm 
Dievui.

— O kur jis yra ? — paklail 
se pats.

— Asz tau parodysiu. Jeigu 
jam duosi, pamatysi, jog gausi 
gera paluka, ir piningus pas
kolintus dvigubai sugražins.

Vyras ant to tiko ir tari:— 
Tai eisiva ir duokiva jam.

Pati nuvede in Bažnyczia, ir 
parodžius ubagus, tare:—Duo 
kie jiems o nog jiu paims 
krikszczioniszkas Dievas, ba 
lai jio szeimyna, 
ubagams visus 
trijų menesiu pradėjo, juos ba
das spausti ir tarė vyras:

— Tai matai tavo Dievas, 
atądavem piningus ir pats ne 
turime nieko.

— Ataduos, nebijok, tiktai 
nueiki ant tos vietos kur pinin 
gus iždalinai.

Nuėjo in bažnyczia, nieko 
ne paregėjo, tiktai tuos pa
ežius ubagus, del kuriu buvo 
padalinias savo piningus, Mis- 
lino sau, nuo katro czja pra-_ 
szyt piningu, ir 
akmenio viena auk® 
koki jio buvo ir 
tare in paczu^^^^B

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

Szita Knyga perkupeziams arba agentam 
neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio

Mano brolis Jurgis Kerulis 
paeina isz kauno gub., Pane
vėžio paw., Butkumi sodo., 
pirmiau gyveno Cleveland 
Ohio dabar nežinau kur. Pra- 
szau atsiszaukt, ar kas kitas 
duokit žinia ant adreso, (jo f c) 

J. Kerulis,
Box 117, Stotesbury, W. Va.

Mano tikras brolis Ignotas 
Seilunas apie 7 metai amerike. 
Isz Vilniaus gub. Traku pav. 
Gernakajiu kaimo, Ketaviszko 
parap. Pirmiaus gyveno Lai 
mantown o dar nežine kur bū
na. Tegul atsiszaukia ant ad
reso, >

Nuejas in miestą pirko duo
nos ir žuvi, parnesze namon ir 
padavė paezei. Kada pati pra
dėjo darinet žuvi, rado, vidu
riuose navatna akmenuką, isz 
kurio abudu stebėjosi, ba da 
ne buvo niekad matia. Apžvel
gia invales, padėjo akmeni, pa 
valgei gardžei o ant rytojaus 
anksti nunesze taji akmenėli 
pas kupeziu, kuris brangeis 
daigtais kupeziavo, o kada tas 
apžvelgė paklausė:

— Kiek praszai už jin?
— Duokie kiek nori.
Kupczius padavė jam 5 

auksinus. O pagonas mislijo, 
jog isz jio szandija, jog teip 
daug duoda ir tarė: — Tai tu 
tiek duodi už jin?

O kupczius mislino jog da 
labiaus isz jio szandije, ba da 
daugiaus duoda.

Ir teip kupczius kas kartas 
prekia pakelinejo' nuo 20 ant 
30 net igi 50 auksinu. Dabar
tės pagonas suprato, jog isz- 
tikro ir užsiprasze 300 auksi
nu. Kupczius su džiaugsmu 
užmokėjo 300 auksinu ir pa
gonas su džiaugsmu parėjo na 
mo su piningais, o pati pa
klausė: — Na kiek gavai? 
O kada pamate visus piningus 
tarė su džiaugsmu:

— Matai kokis yra kriksz
czioniszkas Dievas. Tu jam da 
vei tiktai 50 o Jis, tau septy- 
neriokai atidavė trumpam lai 
kia. Dabar pažinai jog yra ga
lingu ir kito tokio nesiranda 
kaip tik Jis vienas.

Ir tasis užsikietejes pgonas 
tuoj aus davėsi apsikriksztyt ir 
buvo geriausiu krikszczioniu.

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

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

UZDYKĄII!
| Lietuviškas Sieninis Kalendorius
I su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventėmis 

Kas prisius tiktai 5c stampomis persiuntimo išlaidoms, 
|b tas aplaikys UZDYKĄ puikų Lietuvišką Sieninį Kalendorių.

Pašykite tuojaus adresu:

a S. P. TANANEVIČIUS
□ “KATALIKO" LEIDĖJAS
jį 3249 So. Morgan Street Chicago, Illinois

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

...DIDELIS...SAPNORIUS

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 žemcziugpįle.

Apie KarAaite paversta in varle
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

'Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis. ,
Giliukningaa Zbrajuš.
Zerkolas.
Szetoniszkas stokis.
Prakeikta.
valtys.
(Indras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir 

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apie Ra- 
ganiszka oieda.

Petras bude.
Apie tris Brolui Karalaiczius ir 

serganti jiu Tęva.
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mi <uti? Kupriukas ir. O’ikęjrtiitaS.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu

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

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

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

»MoaoMOBOMosoKo»oiaoasoMo«»«a 

į PUIKUS SKAITYMAI j 
f NAUJOS KNYGOS

i Skaitykite! | 
J gaus 5 isz virsz-minetu knygų, § 
S arba $1,25 vertes knygų už $1. § 
S Raszykite kokiu norite. Mes » 
y siusime knygas per paozta ir o 
o apmokame visus kasztus. Galite J 
j pirkti kiek norite, Visos knygos B 
§ yra geros ir kožnam jie patiks. £ 
H Raszykite szendie, Adresavokit J

W. D. Boczkowski-Co. B 2! E
| Mahanoy City, Pa.

— Bobai knutas snuki uždą 
ro ir dorybia invaro.

— Jeigu viszta kaip gaidys 
gieda, o boba name randije, 
tai abiem galvas nukirst.

— Boba turi ilga plauka — 
nes protą trumpa.

— Paklok bobai iszilgai, 
jije atsiguls skersai.

— Motere ant dienos 72 kar 
tus iszsimeluos.

— Kur boba, tenais turgus, 
kur dvi, ten jomarkas.

— Kas bobai pasiduos tas 
ne ilgai gyvuos.

— Bobos liežuvis teip yra 
ilgas, jog visur dasieks.

— Geidaus szuni paarzint, 
negu boba užkabint.

•— Bobiszku noru nesuskai-

“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 kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o,

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais, 177 puslapiu tik 25o

4 istorijos, 198 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
{trisikele” “Dorybe veda in 
aime” “Debesėlis” Preke 25o

Rūkymas kuriuo Jus džia£iatė:

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

5 istorij’os, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” -‘Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 2ao,

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

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

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

senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinezios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant jjažiuros.
Mažas Antanukas. _ ■ -

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
Žiutke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo Jieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagraraduka.

'W&iNv' .Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje paša- 
'■ ky’i aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 

< rralffik sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėti; žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
Žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svai- 

k V® kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
ftk nj. "I šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 

negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
™ g vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 

kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimą priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

EYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai..
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žinios Vietines
— Nedėlios vakara Bocz- 

kaucku saleje bus prakalbos 
garsingu kalbėtoju kurie isz 
aiszkins apie dabartini padeji-

— Utarninke likos atydary- 
tas naujas Lake-wood parkas, 
arti Mahanoy Junction. Yra 
tai viena isz gražiausiu pasi
linksminimu vietų szioj aplin
kinei.

— Utarninke aplaike dip
lomas 180 studentai kurie už
baigė mokslą Grammer School. 
Terp musu tautieeziu sekan- 
tieje vaikai ir mergaites teip
gi aplaike diplomas: , Ona 
Ausztra, Andrius Baczikas, 
Ludvikas Borkus, Albertas 
B meviezius, Vincas Bu Irevi- 
czius, Mare Drobniute, Tarno- 
szius Galinskis, Beatricije Klu 
czinskiute, Helena Krakauc 
kiute, Jonas Lapinskas, Hele
na Litvaicziute, Antanas Pan
gonis, Vanda Ragaži n skinte, 
Mare Sabiute, H. Slavickas, 
Edwardas Tarša ir Agnieszka 
Traskauckiute. Yra tai gana 
ženklyvas pasirodimas musu 
tautieeziu publikinesia moks- 
lainesia. Visi studentai žengs 
tolimesniam moksle ir instos 
a te jn anti meta in High School.

•— Isz auksztesnes mokslai- 
nes, szimet pabaigė mokslą 
Edwardas Vinickas ir Antanas 
Auksz'akaln’s.

— Per eksplozije parako 
likos skaudžėi sužeistas Stasys 
Grigalonis, 602 W. Market 
uli. kasiklosia North Mahanoy 
Gydosi namie.

— Utarninke mirė Andrius 
Lorenta 33 m. senumo nog 626 
W Mahi n >y St. Nabaszninkas 
sirgo ant uždegimo piaueziu.

— Pana Nellie Griffiths isz 
Moreos iszlaimėjo narna kuri 
leido ant losu Elks draugije. 
Laimingas numeris buvo 23; 
už kuri užmokėjo 23 centus o 
namas yra vertas 23 szimtus.

— Nedelioi vakare atsibus 
menes nis susirinkimas Y ,M.- 
C. Ind. klobo ant Margelio sa
les. Norintieji prisiraszyti 
prie klobo tegul ateina ant 
szito susirinkimo o busj priim
ti už $1.00'. Klobas neužilgio 
turės savo metini iszvažiavima 
kuriame dalivaus tik sanariai, 
todėl nelaukite ilgiaus bet atei 
kite ir"prisiraszykite o tada ga
lėsite drauge važuoti su klobu 
ir turėti linksma laika.

Komitetas.
— Lietuviszkas Benas lai

kys dideli pikniką ketverge 1 
Juniaus ant Pleasant Hill kal
no. Bus tai pirmutinis Lietu
viszkas piknikas szimet. Atei 
kite visi nes taja diena kasik- 
los nedirbs, todėl turėsite gera 
proga praleisti linksmai laika 
ant szviežio oro.

— Aslilando ligonbuteje 
mire Jeva Kairugsztiene, 45 
metu amžiaus, po operacijai. 
Kūnas likos atgabentas czio- 
nais ant palaidojimo.

— Vincas Kurileviczius, 26 
metu amžiaus, mirė nuo sužei
dimu kokius aplaike per auto
mobiliu ejnant nuo kapiniu. 
Kiti žmonis norėjo sulaikyti 
automobiliu, nes tasai szeszkas 
bijodamas idant jin už toki 
darbeli nepakartu, kerszino vi 
siems su revolveriu ir pabėgo. 
Palicije jo jeszko.

ANT PARDAVIMO

Puikus trijų floriu biznavas 
namas ant E. Centre St. Ma- 
Hanojuje, kuriame talpinusi 
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 atsiszau ki
te tuojaus pas (mp 04)

Frana Karaszaucka,
217 E. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

Be Pelio.be Operacijas ir be Trotijimo Laiko

PATRUKYMA
Vjru - Moterių - Vaiku 

PASEKMINGAI

A'meskit Diržus Szalin!

...GYDOME...

W. TRASKAUSKAS
-SKABOMUS—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIŪS MAHANOY CITY, PA

Laidoja Kūnus Numirusiu. Pasamdė 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo, 
Krausto Daigtus ir 1.1.
520 W. Centre St, Mahanoy City, Pa.

Gilberton, Pa.
— Vincas Vilkeviczia, dirb 

damas kasiklosia mirė laike 
darbo, ant szirdies ligos. Ve
lionis turėjo apie 29 metus am
žiaus, paliko paezia ir dukrele. 
Prigulėjo prie Sitizens drau
gystes ir likos palaidotas Sere- 
doi ant nauju kapinu Frack
ville.

— Praeita Utarninka atsi
buvo paszventimas nauju pirk 
tu kapiniu Frackville. Pa- 
szventinime dalivavo penki 
kunigai. Draugystes buvo at- 
važiavia isz aplinkiniu miestu 
ir paroda buvo gana didele. 
Kapines bus naudojamos per 
Lietuvius isz Gilbertono, Maiz 
villes, Pleinės, Frackvilles ir 
Girard villes.

— Nauja pastatyta Lietu- 
viszka bažnyczia po valei pra
dėjo slinkti in kasiklas. Kaip 
girdėt tai kompanija apsiima 
perkelt bažnyczia ant kitos 
vietos kur žeme yra tvirtesne, 
bet nežine ar parapija ant to 
pristos ar gal kitokiu atlygini
mu reikalaus.

— Seredos ryta apie 750 
darbininku i.-z Draper kasi- 
klos sustraikavo už tai kad 
kompanija nenori mokėti ady- 
na virsžaus del drei veriu kurie 
turi tiek laiko praleisti vary
dami mulus in ir isz darbo.

ANT PARDAVIMO

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

Namai su dideliais lotais 
kur galima laikyt gyvulius ir 
paukszczius. Teipgi namai tin
kami del groserniu, buezerniu 
salimu ir t. t. Darbu visokiu 
visados užtektinai arti visokiu 
fabriku. Apie daugiaus atsi- 
szaukite pas (to-44)

H. Seaman
900 E. Bacon St.

Pottsville, Pa.

LAISZKAI atėjo isz Lie
tuvos ir da ne paimti, 
adresuoti ant vardu:

W. Marcinkus, D. Gaupsas. J. 
Klimas, M. Griuewitch. K. So- 
bo'tice, T. Lawrinow- cli. J. da
nei. W. Monkus, P Stankus, K.

Bogucanskas, H. Huber, F. Naujokas, K. 
Sawicki, J. Wittort, T. Czspulis.

Sujeszkuone gimines Lietuvei, užimtoj 
vokiecziais ir pajeszkuome pabegus-’us isz 
Tėvynės it z preziastes Kares

Williamsburg Steamship Agency 
249 Grand St., - Brooklyn, N,Y.

LIETUVIU FARMU

-■Diržas Nereikalingas! Esu Visiszkai Sveikas!
Yra daugvbe žmonių, kurie serga patrukymo, o nori idant tapta iszgyditais 

bet bijosi idant reketu pjaustiti bike operacijos szpitolije ir teiposgj trotiti laika 
nuo darbo ir pasilik1! abelnai iszgyditais, o tuom tarp nesz'ojant diržas per visa 
savo gyvenimą, n-tikint in i.-zgydima pairu kymo Jie operacijas.

Laike praeitu 10 metu iszgvdžiau tuk'-tanezius žmonių nuo patrukymo isz visu 
szalin Suvienytu Valstijų, už ka turiu ofise szimtus paliudijimu ir laiszku su 
padekavonem s. Zemiaus paduodu sekantiji paludijina:

PASIDAVIAU DVIEM OPERACIJOM.
Plains, Pa. 

Garbus Tautiecziai!
Asz kentėjau ant patrūkimo 10 m»tu, begije to laiko, pasi- 

daviiti daugybei operacija keluos • ligonbueziuose, bit nieko ne pageli)'jo. jog 
po operacijai tas pat atsirado. Buvau priverstas visados nesziot diržą, kuris 
pri aibe mano vii n-ius nuo spendimo žemin; o jaigu kada tik norėjau ka nors 
sunkesni pakelt, tada viskas Užeidavo isz manes.

Tada buvau pūve’stas idant nnsiduot in Dra O’Malley o tuojau’ man pra
dėjo Kerintis. Begije tnemsio po pirmam gidijimosi tapau visiškai sveikas ir 
galėjau tuojaus dir.’a at nesti ir nuo to laiko visai ne reikalauju.

Niekas vai tei > ne kentėjo ksip asz, tai del to kožnam žmogui kentaneziam 
ant pa'rukymo rodij i ;sz sz rdies idant kreiptųsi in Dra. O’Malley, kuriam esu 
labai .dėkingas už iszgydiml.

LEVIS BODEK
Pri iegie ir pasirasze priesz mane 9 diena Juniaus 1915m.

Frank B Brown, Aldeiman.

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

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

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

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

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

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

LIETUVISZKA AGENTŪRA 
LUZERNE COUNTY

Kas nori pirkt ar parandavoti Šaltinus ar 
Namus tegul atsiszaukia pas mane Asz turu 
visokiu del pardavimo ir del parandavojimo. 

Paskolinu ir pinigus tame reikale.
Atsiszaukite ant adreso:

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

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
262 puslapiu - Preke 35c. H . 1>. Buczko>ski-('o. Mahanov City, Pa.

iA’z gydau arsziau ius ir seniaus’us atsit kyrous patyukymo. Patrukymas yra 
labai nešmagi liga, bet tikrai ir pasekmingai, tai yra visai abelnai iszgydit. rei
kia duot tam tikra atida ir reikia t k specijalisto. E gzaini nacija ir visokį pata- 
rymai DYKAI.

Iszligas kas link iszgydima y a labai žemos. Iszkirpk szita apskelbimą ir na- 
rodik tiems.kurie k-neziant patrukymo. Pamesk midi apie operacijos baisybe.

Raszykit idant atsiustu knygele Lietuviszkoje kalboje apie gydimą patrukyma 
prisiuneziant 2c., marke.

DR. ANDREW W. O’MALLEY
Q PW1T T A T TQT A <4

41 S. Washington St., Wilkes-Barre, Pa.

A tik pargabenome daugybe szviežio tavoro del rudens /b 
ir žiemos. Dar esame pasirenge jumis parodyt viso- /Ii 

j kiu ceikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu. 11/
\ Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu. Teipgi puiku gatavu ij.
I szlebiu veseilems, kriksztinoms ir t t. Teipgi užlaikome viso- 71 

f kiu vatinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu f/į
I sziltu andaroku, jokiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t, \/
A Pirkite savo sziltus apvedimus pas:

T THE GLOBE, 133 West Centre Street.

Merchants Banking Trust Co., Banka 
turi geriausia būda del 

suczedjnima Pinigą.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
Musu lietuviszkoje stalyczio 

je malszu. Terp tukstaneziu 
musu tautieeziu tai pasielgi
mai yra stebetini, negirdeti jo
kiu tasyniu, nesupratimu, 
smarkiu pesztyniu ir kitu ne
smagumu kurie nužemintu 
Szenadoriszkiu varda.

f Utarninko ryta, apie 9.30 
atsiskyrė su szia pasaule 4 me
tu Juozukas, vienatine links
mybe ir džiaugsmas naszles 
Onos Rutkauckienes, mirda
mas nuo vandenines sirgulia- 
vimo. Tėvas Juozuko mirė 
apie 2 metai adgalios. Laido
tuves kūnelio atsibus ketverge, 
su palaiminimu Szv. Jurgio 
bažnyczioje, 2 valanda-po piet.

East Vandergrift, Pa.
— D. L. U. V. draugije 

pradėjo smarkei darbuotis, nes 
pastate savo svetaine kuri kasz 
tuoje deszimts tukstaneziu do
leriu, kuria naudos del visokiu 
pasilinksminimu. Susitvėrė 
czion teipgi Draugyste “Loszi 
kiu Ratelis”, kuri parengines 
visokius teatrus ir t. t.

— Slavokai pradėjo statyt 
nauja bažnyczia kuri kasztuo? 
in dvideszimts penkis tukstan- 
ežiai doleriu.

— Miestas nutarė iszdetj 
plytoms uliezes per ka mieste
lis bus svarbesnis ir puikesnis.

— Kelios ypatos padavė už 
manyma ant sutvėrimo apszvie 
tos draugija ir traukti žmonis 
prie apszvietos.

-— Lietuvei czionais pradė
jo isztikruju pabusti isz miego 
ir gyvuoti.

Roseland, Iii.
— Visu Szventuju parapijoj 

tvarka visame o draugijos ky
la augsztyn, o tai vis per darb 
szavima gero dvasiszko vado, 
vo. Vietinis vargoninkas teip- 
gi dirba sunkei ant invedimo 
puikaus giedalo, bet giesminin 
kams nelabai rupi giedalas, 
per ka sunku sutverti gera cho 
ra. Žmonis gyvena dideliam 
sutikime.

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 
tenais aplaike darbus. Biznis 
gerai eina. Atsiszaukite ant 
adreso. (7 7)

John Kiekis,
Tower City, Pa.

Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviemaseziu l ,

11

i
rtsrw xe-zuvBH aptw 

SSSr^-į-
taupiutus rin 
in vi-as dalis svieto. Pardu
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviemaseziu 

. ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Kaioliaus Varasziaus valdiizko Notarijuszo.

Korporacija parduoda Akcijas 
po $10, padidinimu I 
del 5,000 akru žemes, 
pinigai investiti in szita 
racija pelnis didelis už 
ir neikados negali pr

Del platesniu

UNITED LAND & Capital Stock 
INVESTMENT CO., mooo.oo 

127 N,. Dearborn St, Room 808 |
:: CHICAGO, ILL :: *

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

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
12th. and Carson St, - S.S. Pittsburgh, Pa.
Tai »ka kuri senei žinoma Lietuviams.

im budinke kurio verte ięznesa apie

iunezia Pinigus 
a Laivakortes. Užlaiko

o 
o

Lietuviszkas
Pasakorius

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

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

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

J I savo pinigus in deda 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 guli būti jumis didžiausia pagialba. Gera 
banka yra visada geras prietelis.

Merchants Banking Trust Company 
Mahanoy City, Pa.

■ ——-—. •

UNION 
NATIONAL/! 

L. BANK j 

IL -CHY-jfi

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

M
OKAME Antra Procentą ant sudėtu 

Pinigu. Procentą pridedam prie 
jusu pinigibl 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 ChinciUa 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

GUINAN’S
W. D. Boczkowski-Co. MteLay City.p.: del pirkimo giaro ta voro.

Mahanoy City 
Mount Cąrmel

Shenan.doah
Lan sfbrd

Pelio.be
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