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METAS XXVII '

Kur baisi laivyne kare atsibuvo ant Žieminiu mariu ir narsus Acmirolas kuris paaukavo savo gyvaste ir du isz nuskandytu laivu
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ISZ KARES LAUKO
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(torpedo BOAT destroyer)

H M.S. SPARROWHAWK 
( DESTROYER.)

ADMIRAL
HORACE L.A.HOOD

' H M.S INVINCIBLE. .

Anglijos kąres ministeris L^das JCitc^n^ 
Rosye nuskendo fu lam

Rusai paėmė in nelaisvia 25,000 austrijokiu, 480 aficieriu ir 
27 armotas.

1Petrogradas.— Prie Pripetu klampiniu lig rumuniszko 
rubežiaus, rusai baisei supliekė austrijokus, paymdami iu ne 
laisvia 25 tukstanezius kareiviu, 480 aficieriu ir 27 armotas. 
Muszys tęsęsi ant 275 miliu kariszko frunto. Pulkauninkas 
Louire likos užmusztas o pulkauninkas Vontsigler mirtinai su 
žeistas.

Vokiecziu artilerije bombardavo pozicijes prie Iskulo 
Ant Dvinsko frunto, vakaru daliję Panevėžio geležkelio, bet vo 
kiecziam nepasiseke užklupimai ir likos atspirtais su dydelems 
bledems.

Vanx forteca puolė. — Vokiecziai paėmė 700 in nelaisvia.
Berlynas. — Vanx forteca, artimoja Verduno, likos pa- 

ymta per vokieczius su 700 Prancūzais in nelaisvia ir daugeli 
sužeistųjų kareiviu. Ant Vanx forto vokiecziai prileidinejo 
szturmus per kėlės nedelias.

Vokiecziai szaukie landszturmus isz kitu sklypu.
London.— Visi kareiviai prigulinti prie landszturmu, gy

venanti užrubežije (Amerike ir kitur) aplaike paliepimus, 
idant kagreieziausia sugryžtu namon ant tarnystes. Isz to duo
dasi suprast, jog vokiecziams trūksta kareiviu.

Rosijoi didele žiema.
Petrogradas. — Nepaprasti szalcziai, kaip dabartiniu 

laiku, sziemet Rusijoje. Kazaniuje, pavyzdžiui, tiek prisnigo, 
kad gatvekariai sustojo važinėje. Zemamjame gi Novgorode 
temperatūra kaip tik ant vandens suszalimo laipsnio stovi.

Vokiecziai turės pasninkaut 8 nedelias.
Berlynas.— Vokietijos maisto ministeris Adolfas von Ba 

toski paskelbė, kad vokiecziams civiliams gyventojams bus 
uždrausta valgyti mesa asztuones savaites.

Kiek suvalgo Petrogrado gyventoje! maisto per diena.
Petrogradas.— Begiu vienos dienos Petrogrado gyvento

jams reikalinga: ruginiu miltu 4,300 pudu, kvietiniu—36,000 
pudu, invairios mėsos — 29,000 pudu, cukraus — 11,600 pu
du, žuvies ir silkių 9,100 pudu, visokiu kruopu —3,500 pudu, 
kiausziuiu — 3,250 pudu, sviesto 2,900 pudu, arbatos — 450 
pudu.

Kainos gi valgomųjų produktu del kares pabrango: žuvis 
84.4 nuoszimcziais (84 kapeikomis ant rublio), kruopos 77.6 
nuosz., kiauliena mesa 71.98 nuosz., ruginiai miltai 60.7 nuo
szimcziais, kiausziniai 45.8 nuoszimcziais.

■ Trumpai kalbant, valgomieji produktai Petrograde in du 
kares metu pabrango kuone 50 nuoszimcziu, tai yla tiek, kiek 
jie pabrango nuo 1906 iki kares pradžios, būtent in 10 metu.

Labiausia pabrango kopūstai kuriu kainos pakilo net 306 
nuoszimcziais, paskui druska 110.2 nuo. ir bulbes 118.8 nuo.

ryjsasjgaw

sa tinai, kadaLondon.— Visa Angliję nuliūdo neii
ižgirdo apie mirti savo’ milemo kariszko miPQlerio Lordo Kit- 
chenerio, kuris plauke in Rosije su svarbiu reikalu ant laivo 
Hampshire kuris pataikė ant bombos ar likos torpeduotas arti 
Orkney Salų panedelio vakara. Su Kitcheneriu plauke ir jo 
kariszki pagialbininkai Hugh O’Heirne, Sir Donaldsonir kiti.

Muszys terp dvieju austrijokiszku pulku.
Rymas.— Arti Monte Maggrio du austrijokiszki pulkai 

ketino apsiaubti viena batalijona Italu, bet vienas pulkas apie 
kita nieko nežinojo. Italai iszsmuko isz slaistu o austrijokai 
pradėjo vienas ant kito užpuldinėti ir konia viens kita neisz- 
skerde. Tik po keliu valandų dasiprato savo klaida.

‘•Of'0oN

Rusai prigialbes muszios Italams.
Londonas. — Kares ekspertai mano, kad neužilgo Gali

cijos fronte rusai pradės smarkiai gulti ant austru, idant pasta 
rieji rusu sulaikymui atgabentu ežia daly savo kariuomenes 
isz Italijos fronto. Del to italai gal instengs atsikvėpti nuo 
austru spaudimo.

Kitcheneris ketino nuplaukti in Archangeli o isz tenais 
nusiduot tiesiog in Petrogradą pasimatyti,su ca.ru apie svarbu 
diplomatiszka reikalą kas kiszasi tebyres' kares. \

Ant laivo Hampshire radosi tame laike 655 apicieriu ir 
laivoriu ir kaip rodos visi rado mirti szaltam grabe, nes laivas 
po eksplozijai nuskendo in kėlės minutas o gialbetis jau nebu
vo laiko.

Per mirti Kitchenerio, Angliję ne teko vieno isz geriau
siu vddu kurio vieta niekas negales užymti.

ISZ AMERIKOS
Baisi viesulą prapute per tris 

Steitus.— 160 ypatų 
užmuszta*

Memphis, Tenn.— Baisi vie
sulą prapute utarninko vakara 
per Arkansus, Mississipi, Illi
nois ir Missouri, užmuszdama 
suvirszum 160 ypatų ir sužeis- 
dama kelis szimtus. Bledes pa
daryta arti ant trijų milijonu 
doleriu. Viesulą buvo teip 
smarki, jog apvertinejo laivus 
ant upes Mississippi. Arkan- 
suosia daugiausia užmuszta ba 
net 97 y patas.

Neprigulminga bažnycze 
sudege.

Bayoune, N. J.— Lenkiszka 
neprigulminga bažnycze prie 
Avenue E. likos snnaikinta 
per Ugne, kuri padare bledes 
ant aszluoniu tukstancziu dole 
riu. Priek tam užsidegė artimi 
namai, kuriuos ugnagesiai isz- 
gialbejo.

Nepaprasta dovana.
Kenton, Ohio.— Floyd Ly

man, užbaigęs pasekmingai 
’ mokslą publikinei mokslainei 
; ir aplaikes už savo darba dip- 
. loma, aplaike nuo savo gymi- 

niu ir pažinstamu 50 poru pan 
cziaku. Neprivalo isz to rupin- 

• tis, nes basas nevaikszczios per 
koki laika.

Milžiniszkos ugnes.
San Francisco, Cal.— Ug

nis sunaikino No. 46 doką pa
darydama bledes ant $1,500, 
000. Teipgi apdege dydelis lai 
vas Sbinys Maru ir sudege 
2000 dėžės ricinavo aliejaus) 
kurio Amerike labai mažai ran 
dasi.

Wilmington, Del.— Lippin 
cotto departamentinis kromas 
ant 306 Market uliczios sude
ge lig pamatu. Bledes padare 
ant puse milijono doleriu.

Nelaiminga veseile.
Blossburg, Pa.— Jonas Ma- 

szer važiavo su lenkiszka vesei 
le isz bažnyczios in Morris 
Runn. Automobilius pataikė 
in stulpą, apversdamas suspau 
de Mikola Berkaucka teip pa
vojingai, jog tas mirė kelionė
je in ligonbutia. Paliko paczia 
ir septinis vaikus. Kiti svodbi- 
binkai likos maž daugiau ap
kultais.

Vinys galvoje per 50 metu.
Darosou, Pa.— Celinis vi

nis, kuris radosi galvoje Fre
do Seiberto per 50 metu, iszejo 
tomis dienomis per burna. Bū
damas jaunu vaiku aplaike su
žeidimą in galva per nupuolu
sia lenta isz stogo kuri insmei- 
ge jam vini in galva nežinant, 
ir nuo tojo laiko tankei kentė
jo ant skausmo galvoje. Dabar 
yra sveiku ir nejauczia jokio 
skausmo.

“Mes norėjome musztis. Su
sitikome su visa vbkiszku flo- 
ta, sulaikėme juju muszio pla
nus ir privertėm juos ant su. 
gryžimo adgal isz kur buvo 
iszplaukia.” Teip tai danesza 
angliszki admirolai apie mu- 
szi ant Zieminu mariu prie 
kraszto Danijos. Daug laivu 
nuskendo o su jeis ir apie 5000 
geru vyru. Kokes bledes pane- 
sze vokiecziai toje musztyneje 
tai da nedažinota, nes jieje sa
vo bledes slepia priesz svietą. 
Kada sugryž admirolas Beatty 
tai tik tada gelesime isztirinet 
kokes bledes Angliję panesze. 
Paveikslas parodo du anglisz- 
kus torpedinius laivus kurie 
nuskendo, paveikslas admiro
lo Hood, kuris nuėjo ant 
dugno su savo laivu Invinci
ble ir žemlapis parodantis pra- 
dže ir pabaiga tojo garsingo 
marinio muszio.

Kinu Prezidentas Mire.
Yuan Shi-Kai mirė staigai. Buvo 

pirmutiniu prezideutu Kinu 
republikos.

YuanPekinas, Kinai.
Shi-Kai, pirmutinis preziden
tas milžiniszko sklypo Kinu, 
mirė staigai utarninke. Jiojo 
sukcesorius apėmė tuojaus pre
zidento dinsta, o juom yra Li 
Yuan Hung. Mirusis preziden
tas buvo pirmutiniu preziden
tu kada Kinai pastojo isz ma- 
narkijos ant respublikos ir bu
vo iszrinktu 6 Oktoberio, 1913 
mete.

Isz pradžių buvo manoma 
buk Yuan Slii-Kai nusitrucino 
bet paskalai buvo neteisingi. 
Mirė jisai nuo viduriu ligos.

* Ona Newlaid isz Lincoln, 
Nebr. aplaike persiskyrimą 
nuo savo vyro už tai, kad prie 
svecziu paliepė jai kelis kar
tus nusiprausti veidą.
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KAS GIRDĖT?
Kiek tai musu milemu tau- 

tiecziu sziadien iszsižada gėri
mą arielkos, alaus ir kitokiu 
svaiginancziu gėrimu! Pas dau 
geli tokis iszsižadejimas gėri
mo stojesi kasdieniniu papra
timu o tai tankiausia po ko
kiam girtuokliavimui, ar tai 
po Nedeliai ar kokiai szventei 
— piižadejimas tik tesasi lig 
iszsipagyriavimui. Kada pajė
gos isz naujo sugryžta, o skaus 
mas galvos praejna — mintis 
stojesi trumpa ir žmogelis už- 
mirszta apie duota savo priža
dėjimą. Ir vela prasideda pa
prastas girtavimas, nes gėrimai 
nepriduoda drutaus pastanavi- 
jimo žmoguje tik jam atima 
pajėgas.

New Yorke ant ulicziu pa
sirodė mažos palicijantkos. 
Užduote tuju mergaicziu, ap
rėdytos in niandieras ir paikas, 
yra užbėgti klyksmą ant uli
cziu ir metimą žievių nuo ba
nanu ir pamaranczu ant said- 
voku. Mintis yra gera nes ne 
tenais, kur apsigyvenia yra 
musiszkei, nes ir suaugias pa- 
licijantas neduotu rodos užlai
kyme paredko.

Kaip yra nupuolė nekurie 
musu atejviai czionais, parodo 
sekantis atsitikimas:

Zofija Vaczykiene likos ap- 
skunsta už prikalbinima savo 
dukreles1 ant paleistuvingo gy
venimo. Dukrele isztekejo už 
vyro, o motyna ne^aliove pri
kalbinėti savo dukros ir vis 
kurstina ant vedimo tokio gy
venimo. Už toki pasielgimą 
vela likos aresztavota o sūdė 
tėvas tvirtino, jog motyna ta
me nekalta tiktai žentas. Su- 
dže kitaip ant to žiurėjo ir po
nia motyna pasodino už krote- 
liu. ________

Arei bisku pas Messmeris, isz 
siuntė visiems kunygams po 
Milwaukees diecezije, paliepi
mą, idant laike pamokslu už
draustu moterems neszioti trum 
pas szlebes, nes per tai, daug 
vyru veda in pagunda.

Popiežius Benediktas iždą- 
ve uždraudimą ant szokiu Suv. 
Steituosia ir Kanadoj. Uždrau 
de laikyti parapinius balius ir 
kunygams szokti. Bet jeigu 
biskupai matytu, kad tasai už
draudimas parapiniu balių 
kenktu parapijoms, tai gali in- 
neszti pasiprieszinima prieszais 
taji paliepima.

Ypatos neturinezios ukesisz- 
ku popieru czionaitinio skly
po, yra laikomos už atejvius, 
neturinezios jokiu tiesu. Lai
ke kares su Suv. Steitais o 
sklypu isz kurio atejvys pri
buvo, gali randas užgriebti vi
sa turtą tokios ypatos ar tai 
žemiszka ar piningiszka turtą: 
piningus banke, narna ir kito
kį locnasti.

Ymkime ant paveizdos, jei
gu Amerikas turėtu kate su 
Angliję o jiai ejtu in pagialba 
Francuzije arba Japonije, tai 
tokiame karte amerikoniszkas 
randas gali tuju tautu gyve- 
naneziu czionais užgriebti visa 
turtą, kurie ne yra ukesais szio 
sklypo, o ir piningus sudėtus 
paezedumo bankosia.

Isz to pasirodo, jog kožnas 
kuris turi norą pasilikti ežio- 

‘ nais ir turėti koki turteli, turi 
. pirmiausia pasirupyt iszymti 
ukesiszkas popieras idant ap
saugot czionais savo būvi. Nie
kas negali inspeti kas gali pa
sidaryti už meto ar dvieju su 
Ameriku.

Labai tankei atsitinka, jog 
ypata neturinti ukesiszku po
pieru, būdama nuskriausta ko
kiu budu, negali jeszkoti tiesu 
suduosia.

Tiesos užgriebimo turtu ne- 
sikisza czionais gymusiu vai
ku isz atejviu ir tuju, kurie 
jau iszeme pirmutines ukesisz
kas popieras, nes jeigu antrų
jų (pilnųjų) neiszyms in laika 
septiniu metu, tai trotije visas 
tiesas czionaitinio ukeso.

Todėl rūpinkitės visi, kurie 
da neturite ukesiszku popieru 
pasirūpint juosius kanuogrei- 
cziause —norints pirmutines.

Sziomis dienomis iszleista 
S. L. A. leszomis “Tėvynės” 
spaustuvėje “Kelione in Szid- 
lava” paraszyta per Zemaite- 
Žymontiene, “Kas isz kur pa
reina”, trumpi pasakojimai 
apie kasdieninius žmonių var
tojamus daigtus, parasze M. 
Szalczius ir S. L. A. 29-to ir 
Il-ro dvimetinio seimo posė
džiu programas.

Delegatai S. L. R; K. A 
ant laikyto sejmo Philadelphi- 
joi, nutarė praszyti prezidento 
Wilsono idant tasai stengtųsi 
iszmelst isz Vokietijos idant 
pavėlintu ant nusiuntimo pa- 
szelpos Lietuviams, kurie ken- 
cze bada Lietuvoja.

Teipgi nutarta praszyti pre
zidento Wilsono, idant pažen
klintu “lietuviszka suszelpi- 
mo diena” kaip tai buvo pada 
ryta del kitu tautu ant rinki
mo auku taja diena po visa 
Amerika. Panaszu praszima 
nusiuns ir pas Popiežių.

Isz Amerikos
Čigonai pavogė vaikas.

Pittsburgh.— Čigonai ant 
North Side pavogė asztuoniu 
metu senumo Juozą Szervica 
ir deviniu metu Joną Shields, 
kuriuos indeja. in automobiliu 
prasiszalino in szali Mc Kees 
Rocks. Palicije lig sziam lai
kui čigonu nesueme.

Iszsiperejo.... pusiantro 
visztuko.

Touia, Mich.— Tremontes 
Houmsbury turėjo akyva atsi
tikima kada nuėjo pažiūrėti in 
tvarta ar jau iszsiperejo jojo 
milemi visztukai. Jojo velini- 
mai net už daug iszsipilde, nes 
isz dvilekos kiausziniu apture 
jo pustrilekto visztuko. Vienas 
visztukas buvo paprasto dy
džio ir gymimo nes szale jojo 
gulėjo da vienas, kuris nuturė
jo galvos ne sparneliu. Abudu 
buvo suaugia in daigta. Pada
ryta operacije ir pirmutinis 
visztukas gyvens.
Trinukai svėrė tiktai keturis 

svarus.
Hartington, Nebr.— Gar

nys gausei apdovanojo Antani 
na Heimer, palikdamas trinu- 
kus— vaikiuką ir dvi mergai
tes, kurie svėrė isz viso tiktai 
keturis svarus. Motere turi 36 
metus, o praejta meta turėjo 
dvinukus.

Naudojo savo paezia ir 
dukters kaipo arklius.

Wilkes-Barre, Pa.— Mrs. 
Ona Kittle, gyvenanti Sweet 
Valley, aplaike persiskyrimą 
nuo savo vyro Martino, už tai, 
kad jiaja su dukterimis pakin
kydavo in žagre ir vežimus su 
kuriomis] dirbdavo ant farmos 
kaip su arkleis.

Martinas sujeszkodavo sau 
lengviausius darbus o motere 
ir dukters pakinkydavo in ža
gre, su kurioms ardavo ir trauk 
davo sunkius vežimus. Mote
rems buvo uždrausta kalbėti su 
savo kaimynais idant negalėtu 
apsakyti apie nežmoniszka pa
sielgimą savo vyro ir tėvo, 
bet “kas per daug tai sze- 
lauk.” Moteres negalėdamos ii 
giaus kensti tosios nelaisvės, 
innesze skunda prieszais tęva.

Užgyme su asztuoneis I 
dantukais.

Pittsburg.— Ana diena gy 
me vaikiukas su asztuoneis 
dantukais ir ilgais garbiniuo
tais plaukais, del ponstvos Le
roy King. Kada bobute priė
mė kudyki, o tasai iszsižiojo 
rėkti, nusistebėjo labai parege 
dama keturis dantukus žemai 
ir tiek virszui. Žmonis isz vi
sos aplinkines suejna pažiūrėti 
nepaprasto kudykio.
Kiek plunksnų turi gaidys?

Philadelphia.— Toki tai 
klausima uždavė savo skaity
tojams tūlas laikrasztis, priža
dėdamas duoti 100 doleriu 
dovanu, tam, kuris atmintu ge 
riausia. Idant patiems persitik- 
rint kiek gaidys gali turėti 
plunksnų, pati redakcije užmu 
sze gaidi ir perskaitė plunks
nas kuriu radosi 8,120. Skaity 
tojai prisiuntinejo skaitli isz vi 
su szaliu Ameriko. Vieni tvirti 
no, jog gaidys turi 50 tukstan- 
ežiu plunksnų, kiti kad du 
kart tiek, bet teisingiausia atsa 
kima prisiuntė tūla moterele, 
kuri teipgi perskaitė plunksnas 
gaidžio, suskaitydama 8000- 
Motere atmynė geriausia ir ar- 
cziausia už ka aplaike dovanu 
szimta doleriu aukse.

Nubaustas už paniekinimą 
Suv. Steitu vėliavos.

New Yorkas.—■ Bouck 
White, sociales revoliucijos 
bažnyczios kunigas tapo pripa 
pažintas teisme kaltu inžeidi- 
me Suv. Valstijų, vėliavos ir 
nubaustas 1000 dol. sztriopo 
ir 30 dienu kalėjimo.

Šita bausme minėtam kuni
gui teismas paskyrė buk už 
tai. kad jisai "kartu su keliomis 
ypatomis deginės Amerikos ve 
liava ir kitas szios szalies tau- 
tiszkas emblem"

Policijos kofflSTonierius 
reiszke, kad jisai praszysias 
miesto magistrato iszduoti va- 
rantus aresztavimui daugiau 
žmonių, dalyvavusiu kartu su 
tuo ju kunigu White.

Teisme, sakoma, White bu
vo užklaustas, ar jis nekalbė
jęs karta, jog vėliava dabar 
nebeženklipa savimi idealizmo 
bet yra irankiu pleszikams lo
bius grobti. White buk prisi
pažinęs, kad jis taip sakes.

Arti 9000 inženge in kariu- 
menia in 75 dienas.

Washingtonas.— Suv. Vals 
tiju kares departmental prane- 
sze, kad rekrutu ėmimo stoty
se visoje szalyje in 79 dienas, 
ty. nuo to laiko, kuomet kon
grese pere jo bilius padidini
mui Suv. Valstijų kariuome
nes 20,000 žmonių, priimta 8, 
752 rekrutu.

Taigi, norėta gauti 20,000 
žmonių, o gautą tik 8,752. Ma 
žokai.

Tiesa, norineziuj-u pastoti ka 
riuomerien buvo atsilankė in 
ėmimo ofisus 39,154 žmones, 
bet apart minėtųjų 8 tukstan- 
ežiu vyru, visi kiti buvo neti
kę kareiviavimui. Tris ketvirt 
daliai, reiszkia, norėjusiu pas
toti armijon turėjo protiszkas 
ar fiziszkas, sziokias, ar tokias 
ydas.
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,
30. Liublino Unijos priemi, 

mas — 1509 met.

SAU®

Pribuvo in Amerika rinkti aukas de! Belgu ir Francuzu.

'Xiss Katrlekk BurkK
Kathleena Burke buvo keliolika menesiu ant kariszko 

franto. Kalbajieje, buk daugybe kareiviu neteko akiu nuo 
szuviu, kuriu randasi tukstaneziai. Toji motere pribuvo in 
czionais rinkti aūkas del (uju vargszu.

ISZ VISI SZALIU.
Lopezas siszaudytas.

Chihuahua, Mex. — Pau
lius Lopezas, prmutinis pul
kauninkas baidito Villiaus, 
likos suszaudyhs per Karan- 
zos kareivius, už papildytas 
žudinstas ant .-merikonu Co
lumbus. N. M.

Keturi jauni czekai mirs už 
iszdaysta.

Viednius. — Keturi jauni 
czekai turės miiti už iszdavys- 
ta randaviszku slaptybių ru- 
siszkam randui. T’erp nusprens 

i Ij^err 
us “Nora-

dny Listy”.

Tiesog in
Tikra Vieta

Sveiki, krūtingi vyrai prie visokiu užsiėmimu, kurie 
ruko cigaretus padarytus isz szviežio, saldaus, sveiko 
NAVY ilgio pjaustyto tabako, žino kad gauna pilna 
užganedininia. Jie mill jos brangu saldu skoni. Jie 
žino kad yra tai priemnas tabakas — palengvina sunku , 
darbą ir ilgios adynos nusiduoda trumpesnes.

GAIL & AX

NAVY
< Long Cut Tobacco

Geriausias tabakas - Geriausiam pakeliįe

NAVY tabakas yra szvelnas Burley tabakas, su 
stėbtinu priimu u skonu nesirandantis kitam tabake.
Pąse'nejas ir sumajszytas del priemno rūkymo—po tam 
sudėtas in keturis® popieras kad užlaikyt tabaka szvie- 

žiąm,czistąm, saldam ir geram padėjime.

tie A'e tncan fob*c«o

I Mes darom NAVY 
ilgai pjaustyta tabaką 
vidant galėtumėt lengvai 
suvynioti cigaretus, ly
giai dega ir vešiai ru- 
kosi.

Tabakas ne iszpuola 
nei neiszsiryta isz popie 
rūkęs. Yra tai visiszkai 
populariszkas tabakas 
—padaro atsakanezius 
cigaretus yra kvepantis 
ir atsakantis tabakas del pypkes ir kramtymu j.

llllIfOI Knygute Poierukiu su kožnu 5c., u™pakeii“-
J THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

Austrije musza geležinius 
piningus

Viednius. — Austrijokisz- 
kas randas nutarė iszmuszti 
daugiau geležiniu piningu. 
Nuo prasidėjimo kares iszmu- 
szinejo geležinius deszimtinius 
kaleru o dabar isz priežasties 
dideles stokos vario ir mišiny 
gio iszmuszines 2o-tinius ką- 
lerus, kuriuos lig sziam laikui 
iszmuszinejo isz nikelio. /

ATSAKYMAI
J. T. La Crosse./wis. — 

Sunku dabartini an'laike daži- 
noti apie ka tami^a reikalauji 
peš gromatos n'edaeina ir ne- 
atejna. Turekie tamista kan- 
trybia o gal neužilgio kare pa
sibaigs ir tada galima bus da- 
žinoti apie viską.

Miss M. U. Glen Cove, 
N. Y. — Raszem tamistai gro- 
mata, bet toji sugryžo. Apie 
jusu klausima nuraszem tiesiog 
in Petrogradą.

AKYVOS ŽINUTES.

* Pennsylvanijos kasiklos 
iszkase praejta meta 246,897,- 
784 tonus anglių.

* Gyventojai Tifliso kalba 
70 kalboms. Randasi tenais 
tiek tautu.

* “John” Smith, indijonas 
isz Bermidži, Minn., skaito 
sau apie 150 metu amžiaus.

* Ant nukentėjusiu nuo ka
res Europoje, sudėjo gyvento
jai miesto Bostono $1,401,848.

* Isz priežasties visokiu sej- 
mu kurie atsibus mieste Fila
delfijoj, atsilankys szimet su- 
virszum 80,000 svecziu.

* Praejta meta iszvežta isz 
Argentinos 227,821 galonu vi
sokiu vynu.

* Mokytinei isz Columbus, 
Ohld/moLšIainiū, in viena die
na užmusze 16,736 muses.

|

Dominikoniszki pasikeleliai 
apmalszyti.

Monte Christi, Dominiko- 
niszka Republika. — Ameri
koniszkas vaiskas Puerto Pla
ta, apmalszimo czionaitinius 
pasikelelius užmuszdami dau
geli ir konia tiek sužeido. Ge- 
nerolos Dasiderio su savo pa
sekėjais prasiszalino in kalnus.
Turkai pardavinėja moters 

nuo 50c. lig $2.
London. — Jaunos moteres 

ir merginos paimtos in nelais- 
via per Turkus Armėnijoj, bu
na pardavinėtos kaip gyvulei 
ant rinkaus Turkijoi. Parduo
da jaisesnuo 50 centu lig dvieju 
^•leriu. Daugiausia perka jai

’•J . • 1 1 Tsės turtingi vyrai del savo ka- 
rėmu.

KUR BUNA?
Mano draugas Jonas Rup- 

szas, paeina isz Kauno gub., 
Telsziu pav.J Darbėnų Wolos., 
5 metai atgal gyveno Manifold 
dabar nežinau kur. Praszau at 
siszaukt.

A. Narmantas
Box 139,

South Brownsvill,e Pa.

Mano pus-brolis Ignotas An 
drijauckss, paeina isz Rud- 
niaus kaimo, Onusziszkiu Wo
los., Dusmieniu para. Praszau 
atsiszaukt ant adreso.

Ad. Zarauskas,
307 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

Mano tėvas Jonas Valkauc 
kas, paeina isu Kauno gub., 
ir pav., Juosvainiu para., Ku- 
noniu kaimo, 19 metu kaip 
Amerike, girdėjau kad gyvena 
apie Shenandoah. Praszau atsi 
szaukt, ar kas kitas duokit ži- 
ne ant adreso Mikalina Val- 
kauckiute, arba h • -•

Mrs. M. Jenuskevich,
66 Mechanic st., 
Hoosick Falls N. Y.

Mano szvogeris Andrius Ben 
dorius, paeina isz Suvalkų gub. 
ir pav., Mockavos gmino,;Alks 
nienu kaimo, 10 metu atgal 
gyveno Shenandoah, Pa., pas
kui iszvažiavo apie Pittsburg- 
Jeigu kas žino apie ji, malone 
kit duot žine ant adreso.

J. Raulinaviczius, 1
531 W. Loyd st., 

Shenandoah, Pa.

Mano pus-sesere Domice 
Auszraite, po vyrui Povilavi- 
cziene, keli metai atgal gyve
no Chicago. Praszau atsiszaukt 
ant adreso.

S. Auszra,
132 Jackson St.,

Newark, N. Jr

Pajieszkau Juozą Rakaucka 
ir pus-brolis Rapolas Rakauc- 
kas abudu isz Suvalkų gub., 
Veisėju para., kaimo Cizoniu 
Merecku. Tegul atsiszaukia 
ant adreso.

G. Szvitra, 
119‘Pine St.,

Rhone Sta., Pa.

Mano pus-broliai Petras, 
Pranas, Teofilius ir Bladžis 
Ambrulevicziai, paeina isz Su
valkų gub., Kalvarijos pav., 
Alitaus gmino, Tolokiu kai
mo, pirmiau gyveno Elizabeth, 
N. J., dabar nežinau kur. Pra
szau atsiszaukt ant adreso.

F. Ambruleviczius,
124— 5 th. Ave., 

Homestead, Pa.

Mano pus-brolis Juozas 
Aleksas, paeina isz Suvalkų 
gub., Vladislavos pav., Ilgu
vos para., Szilvenu kaimo, 12 
metu kaip Amerike, girdėjau 
kad gyvena Paterson N. J., 
kas žino apie ji malonėkit 
praneszti ant adreso. (p p2<) 

J. Jenuskevich,
66 Mechanic St,.
Hoosick Falls, N. Y.

Duokite žine kur randasi 
Antanas Siminiauckas kuris 
iszvažiavo diena priesz Dekarei 
szion Day isz Springfield, 
Mass, ir lig sziai dienai apie 
jin nieko negirdėt — ąr jisai 
negyvas ar gal kur kalėjime. 
Paejna isz Kauno gub. Telsziu 
par. Varnių gmino, Krupainių 
kaimo, pus-szesztos pėdos di
džio, svėrė apie 180 svaru juo
das siutas ir pilka skrybėlė. 
Jeigu kur rastųsi, duokit žine 
del.

Mr. F. Dabuzinek,
34 Reed Str., 
Springfield, Mass.



SAULE

□

Onuka darželi pasėjo,
Kožna diena apliejo,
Del savo mylemo Antanėlio, 
Lietuviszko bernužėlio.

. — Kur Antanėlis ?

Marti
o

— Klausykis, nabagute! ; 
jog per mane Katre ir pakilo 
rietis; asz pakurseziau pirma: 
ta motina duos, duos jai pa
mokslus; tėvas nuo saves keiks 
pyszkys! o ir Katre, matyti, at
kakli: būdavo, rėks, rėks isz 
atkaklumo, bet nesibars. Sa
kau: Argi tu liežuvio neturi? 
Tokia daly parsineszei, gyve
nimą kaip je iszpirkai, ir tu 
leisiesi teip joti sau sprandu. 
Na, kad užnyko kirstis, ne žo
džio nebenutyli; paszeles ir 
Katrės liežuvis, kad beda!

— Na, o vyras ka besako?
— Bene dar ta mulky gali 

vyru vadinti? Jis ne vyras, 
bet iszpuves stuobrys, be gal
vos, be szirdies. Kiek ta Katre 
vargsta su juo. . . bueziuos ir 
myluos, szuekins, malonesis, 
glamžuos, norėtu pabudinti 
meiles jausmus jo szirdyje, no
rėtu atversti in žmogų; nieko 
negal. Jisai: “taigi, taigi, kaip- 
gis!” ir gana, o tinginys! kad 
beda. Su tėvu tik moka rietis.

— Taip ir gerai, sukibs abu 
du isz vieno in tėvus.

— Kad bent dar nekibtu 
tas verszis! Jam pati nerupi, 
žiuri tik kaip atsirieti nuo dar
bo, jei kuomet pradeda tėvas 
ūdyti. O Katre, tai paszelusi 
darbininke, iszžirga eina, sese
le, darbas jai tirpte tirpsta ran 
koše. Nors ir sene Vingiene 
nesugriuvusi, bet mareziai ne 
gerti neatnesza dirbant. Žiū
rėk, kaip ji paszalius apvalė; 
ta pati trioba-palaike, kaip ne 
ta pasiliko. Būdavo negales 
nosies iszkiszti, dabar bent sau 
sa, szvari kaip žmonių. Užtai 
juo didžiau motina ir szelsta, 
kad jos meszlus apkuopė. . . 
Ka, ka, ka!—juokėsi abidvi.

— Ar daug sviesto susisu
kai per gavėnia?

— Ne daug! Kas tos mano 
karves — pirmdeleles, žiemmil- 
želes, paszaras prastas, nieko 
pieno neduoda.

— Šit ir mano visos gal but 
pora goreziu. Insiplepiau, o 
mano peczius atves. ~ 
mieles! sudievl

* *
Vingiu kiemelyje 

truputi apsause, takelis in kie
ty ir po slenkscziu iszbarsty- 
tas geltonoms smiltelėms; dar 
krfepszai smiltinuoti ir nasz- 
cziai tebeniūkso pamesti pat
voryje. Triobos stogas storai 
apkerpejes, kur-ne kur pro 
tarpus stypso stiebai žolių, va
sara žaliavusiu, ant stogo ker
pes kėksojo kaip duonos kepa
lai; visas pavirszius stogo iszro 
de kaip kęsynę skynimuose. 
Kraikas per viduri giliai inlin 
kės, kaip kumeles nugara, vi-

Dėkui už

purvynai

duryje iszkiszta lentine gerkle, 
kamino pavidale, kita karta 
vėmusi durnus, o dabar visai 1 
nukrypusi in viena puse, isz 
rode kaip butu trioba kraipiu- ' 
si galva, stebėdamosi, lyg nie 
kados nemaeziusi iszbarstyto 
kiemelio. Sienos sulinkusios ir 
susmegusios, nebevaliojanezios 
atsitiesti po sunkumu stoginiu 
dminu. Kerczia pastoges ties 
jrieszines, visai jau in žeme at 
siremusi, iszrode turinti atspy
rusi triobos gala, kad langeliai 
aeinsikniaustu in žeme. Stak
ta iszsivypusi inkipai, per tai 
durys vis praviros stovėjo, 
’rieangio viduryje augsztai 

sugrystos luobines užlos, aprū
kusios spindanezioms suode- 
mis, po tu pakabinti du vaszu 
apaezioje suszlavineti in kruve 
e pelenai ir užkopta ugnele. 

Indai surykiuoti in kerezias; 
asla truputi iszsausinta. Trio 
boję teipgi apvalyta: lova pa
taisyta, langai nesenei nuplau
ti dar drėgni stiklai kur isz- 
proginėje užspraudyti szaka- 
liais ir kelioms rutu szakelems 
apkaiszyti; peczangio ir žydi
mo griuvėsiai nuszluoti. Bu
tas sziltas, peczius berots kū
rentas, bet ne jokiu smarvių 
neprikvipo.

Katre, viemarszkine, vien
plauke, basa prie stalo koezio- 
jo drabužius; inpykusi, inirszu 
si plyszo raudoniu, truputi vė
jo supusta, o daugiau isz ap
maudo, juodos jos akys spin
dėjo piktumu, tarytum ki 
birksztis pažers in sząlis, o su 
kocziolais smarkiai szvaistesi.

Tėvas stovėjo asloje, netoli 
duru, motina prie židinio. Jo. 
nas iszsitieses kniupszczias, pas 
pecziu ant suoliuko; trumpa 
jam vietos, todėl kojas ligi ke
liu pasistatęs in augszti paga 
siena; galva antrame gale nu- 
sikiszusio ilgiau suoliuko, tru
puti burna pakeles, pypke žin
do.

Katre drebaneziu, bet skam- 
baneziu balsu, aiszkiai pro 
rėksmus barėsi:

— Ne jokiu, instaigu nepra- 
szau. Nepapratusi kiauliszkai 

, ir nenoriu. . . prie mano teve- 
; liu szunes ir kiaules geriau ėda. 

Grietine antai— vienos kirmė
lės; laikei apsižergusi. . . Kas 
ta kastini gali esti! Mesa kaip 
szikszna. . . ne pyrago szmote- 
lio nėra atsigavėti! Ar tai ne-

■ geda ir patiems? Kad inmany- 
tumete, savo drauga atsisukę 
suestumete. Ubagai geriau pa-

i sitaiso Velykoms, ne kaip jus!..
> Motina turbut jauJprbruku

si žodžiu viena ir ta pati 
czirkszdama, rankomis mojuo
dama atkartojo:

> — Pataikūne! pataikūne 
. tingine! pajuodėlė!

Tėvas pel svarkszdamas krio
■ ke:

' — Mauczi, tuzoj gauni iu -i 
dantis! kaip asz liepsiu, teip i 
turi būti.

Jonas nesispjaudamas druk- 
tai pritarė:

— Taigi, taigi, kaipgis! Lai 
dykit gerkles; kas ežia jusu bi 
jo?

Katre skubindama koezioti, 
teip smarkiai daužė in stala, 
net langu stiklai virpėjo, o vis 
nesustodama szauke:

— Bene mane isz kokio 
kiaulininko parvedet? Ar asz 
jums siuliausi? Darbo asz nebi 
jau, o jusu liežuvio ne tiek!. .. 
man valia dirbti, valia nedirb
ti; savo szimtais iszpirkau gy
venimą, o dabar per jusu 
szyksztuma kąsnio neturiu! ge 
da kam ir pasisakyti. Per kiau 
ra žiema, kaip , kokia verge vie 
na dirbu, visus gyvulius veiz- 
džiu, o jus tik dantis ant manes 
jakabinti temokate, kad jusu 
gyvenimas ežeru butu aptekės!

Barėsi rėkdama Katre, o su 
kocziolais daužė, net stalas tra 
tėjo, užtai ir tėvai atstu atsi
traukė vaksijosi. Teip kriokė 
tėvas, net gerkleje jam apkar
to, o Katrės užszaukti niekaip 
negalėjo; spigina ir spigina tė
vams visa teisybe, pykino juos 
dar labiau. Tėvas perpykęs, 
dantis tratindamas leke laukan 
daužė duris, net sienos sudrė
bėjo; motina paskui, czirkszda 
ma:

Parvesk vyrus, eik in soda, 
matai, kad nieko nebus, reikia 
duoti po slietatatoriu! reikia 
pamokinti tokia ponia!

— Tauzyk, kaip kvaile! 
Kam man tu vyru ? Asz ir pats 
mokėsiu; bueziau ir dabar nut 
vėrės isz užpakalio, už cziupros 
kad ne tie kocziolai jos ranko
se, susiturėjau tik ta karta. Ži- 
nai-gi ir asz prisivengiau; to
kia pikeziurna, Pone Dieve, 
sergek, gal kakta perskelti! 
Prisieis kita syki4 asz jai paro
dysiu ! Kaip asz liepsiu, teip tu 
ri būti! — nuėjo kumszczias su 
gniaužęs, numojavo.

Katrei rankos, kojos drebė
jo, szirdis plake, kakta karsz- 
ežiu dege. Pasiszalinus tėvams, 
užsikvempusi ant stalo parymo 
jo, nusiszluoste in prikyszte 
akis ir kakta, atsiduksejo gi
liai. giliai. Tik atsisukusi žvilgt 
in vyra, ir vėl jog akys 
ro aszaromis.
. Jonas visai užmigęs, 
iszkritusi isz dantų, ir 
įszdrykusios.

— Iszs va jotasis tai 
vyras, mano tėvo iszskirtasis; 
tokios tai meiles troszko ma
no szirdis! — kas-kart leng- 

‘ viau koeziodama maste Katre,
— teip tai invyksta tėvelio žo-

’ džiai: “Jaunas tebera, mylės 
1 tave ir klausys” . . . bepigu, 

kad dabar galeeziau parodyti. 
Katras vertesnis meile>: pe-

■ ežius ar ta žmogyste? Motine- 
• le, mano motinėlė in kokias
■ rankas mane atidavei?! Teveli 

mano brangusis kuo asz tau 
teip nusidėjau, kad tu mane 
in pragara instumei? buvo ver
eziau ne užauginti, maža kur 
nužudyti! . . . Iszrenget, isztai- 
set, o kokiai laimei? Varsto 
kaip peiliais mano szirdele gir
do kartybėms kas dienele? 
sprogsta galvele, nėra kam pa
guosti, nėra kam priglausti! . .
— aszaros, kaig pupos riedėjo 
Katrei per skruostus. — Gele 
man szirdele, gele! prijautė ji 
tik nepasake, ka reiks iszgirsti, 
kiek reiks nukenteti! Motinė
lė, mano mylimoji, inkalbine- 
jai man nuo szirdies: tėvus 
lenkti, klausyti, ruseziu žode
liu neužgauti, o vyra mylėti 
Prisižadėjau, o kaip pildau? 
Dievulaicziau! kad negaliu, 
niekaip negaliu, nebeužtenka 
kantrybes. In ka asz pavirtau? 
pasibaisėtu manim dabar Už- 
kulniszkiai. Ne mano kalczia

ne mano, jie patys prisuokė 
mane prie to. Ka ežia reiks 
veikti, kaip ežia reiks tverti! 
’use meteliu dar teiszejo, o 
■odos jau amžiai! . . .

* *
n

*

pasvi-

pypke 
seiles

mano

— Ko jus nesikeliate! ar 
velnias jus apstojo, teip ilgai 
kirmyti — szauke tėvas eida
mas per kiemą bet apsiriko: 
Katre baigė jau pusryti 
ir kita apyvoka buvo jau 
jusi. Jonas, tiesa, .dar 
dribsojo kietyje. Motina 
joje kentėjo susirangiusi lovo
je. Tėvas inejes in trioba bare 
si:

— Asz per nakti arklius 
ganės jau parėjau, o jus ligi 
jusrycziu kirmyjat! Ko neža
dinate Jono? Ta sanvalka be
sivalkiojanti, o tas turbut te- 
jedribso!

— Sunliu, mat jai pažadin
ti — rugojo motina — man 
teip galva gelia! Ji pati prisi- 
ropszte, o Jono nežadina ty- 
ežioms, nori pasirodyti viena 
darbininke. Isz to smarkumo 
kas-žin ir pusryti ar iszvire, 
Jonas needes negal niekur eiti!

— Kaip asz jus imsiu perti 
visus nuo kraszto, tai eisite 
sklandžioms: Visas svietas 
kruta, Joras mat needes negal 
eiti!

— Szaikk, szaukk, susimil
damas! lyg nematai, kas dės; 
tis; pirm? vaikas buvo kaip 
žiburys, j dabar koks? Ne 
malonia paczia gavo ir neno
ri darbuotis; ant galo vienam 
visi dariai, ne jo sveikata ne
valioja.

— Tk maž daug reikia 
krutėti: Žiūrėk visiteli po 
ventas tuo pat auszros pjauja, 
o musunieks nesirūpina.

— rJai-gi, tai-gi, kaip-gis! 
— susako Jonas, žengdamas 
in trio)0.

Tevis jutįlo. Jonas krap- 
sztinedamas užmiegotas akis 
bambėjo:

— Gerkle, aidyti tik teži
nai, o dirbti mm vienam rei
kia! Vakar iszijau ant’vakaro 
pjauti ir nuaužiau dalgi; 
szendien reiksvažiuoti in tur- 
ga pirktie naja.

.— Važiuosią abudu!—pra 
sidžiugo tęva — nupirksiva 
dalgi, dar baegausiva koki 
pjovėja pasamyti; vienas, ži
noma, nevalios nupjauti.

Vyrams bešnekant, Katre 
innesze praust ir taisėsi pilti 

, pusryti. Girdeama vyru kai- 
: ba, neiszkente.s neatsiliepusi:

— Ar gi ja kito dalgio ne 
bėra visame b.e? Tėvelis nu
važiavęs ir vieas viską iszpil- 
dys, o Jonas tojau ja; asz isz 
vandens trauku. Atminkite, 
jog pasiliksin su pievomis 
kaip ir su kielienu darbu; ne 
gana, nesikeitė laiku, dar 
mat reikia abins gaiszti szio- 
kia diena, kurisai svietas kru 
ta isz paskutis, o jus po tur
gus valkiositei

— Tau ne pi, kaip asz 
liepsiu, teip tebūti!

— Tai-gi, tgi, kaipgis! lai 
dyk ežia gerk.

— Anokia ežia ne darbi
ninke? liežuvi tik laidyti.

Visi trys kai suszuko ant 
Katrės. Ta tolinosi iszspruku 
si pro duris.

Po pusryczivyrai, iszsispy 
re in batus, Ikesi arklius, 
taisė vežimą. Stina krupszti- 
nedarna aplin Įtarė:

— Reikia ir an važiuoti; 
turiu parduoti vorta sviesto 
ir desznute kiąįju.

— Kur-gi uėtokios dar be 
truko!— subaritevas— žinai 
kaip pas mane boboms sėdė
ti užpeczkyje, įvalkioti kaip 
kantapliai- paskvyrus, o par 
duoti, jei ka tutnokesiva ir 
be tavęs. Duok an, indesiu 
gerai in vežimą.

virti 
ape- 

tebe- 
trio-

Motina dairėsi, nebenoretu 
duoti savo pardavinio, bet tė
vas varu glemže isz klėties puo 
deli sviesto ir krepszeli kiau- 
sziu. Katre pamaeziusi vėl atsi 
liepe.

— Ka ežia užsimanei par
duoti paskutini kąsni! Ka-gi 
beesime subatoms per szienapu 
te?

— Tau tik viską suėsti teru 
pi— szoko tėvas— o isz kur 
kapeika paimsi? Džiaugkis 
duonos turinti, ne sviesto!

— Jai dangiau niekas neru
pi kaip tik skanėstai—pritarė 
motina.

Jonas nieko nesake, nes ir ji 
sai velytu vereziau suėsti, ne 
ka parduoti. Katre priėjusi 
prie vyro prasze:

— Joneli, nupirk man nors 
svareli muilo; reikia bent isz- 
siskalbti szienpjutei.— Vėl 
kaip dagi visiems pakiszo.

Tėvas spiaude:
— Po biesais! tokiu dar isz 

mislu betruko mano gyveni
me.

šie takus szienui iszvilkti. Pįo 
vejai suszile, suplukę, vien- 
marszkiniai, pasiraitę, nusitvė
rė in glebi dalgiakoti, susilen
kė brido iszilgai rėžio, koja už 
kojos, neaplenkdami sausumos 
ne pelkes. Kaip inirsze karei 
viai, arba koki galvažudžiai, 
kirto su dalgio aszmenimis, 
klojo žolele in pradalgius, su 
ko in szali, kaip kokia juosta, 
tese greta, o savo szliužiais sky 
re platu kelia. Kieviename re
žyje du ar trys vyrai, eileje, 
po kits kito, kinkavo ir kinka
vo, visi pavieniui. Tūlas pail
sės sustojo; dalgi pasistatęs, 
suskambino, sužvangino, su 
pustykle per ažmenis sucziarsz 
kino, kepure atsismaukęs pra
kalta nubraukė, diržą ant pil
vo patempė ir vėl dalgy in gle 
by ir vėl kinkavo.

Žolele dar pastyrusi kiokso
jo pradalgėje pasisziauszusi, ta 
rytum nenusimananti atskirta 
jau nuo savo kelmo, ne maž 
nenutiudusi.

(Toliaus bus.)

Lietuviszkoje apigardoja. 
Yra apie 35 mergos, .

O jau szirdeleš visos' senos;
Szirdeles visos žilus plaukus 

gaus-,- 1 
Jeigu pasiutimo nepaliaus.

* *

— Giltinių Strainiuszka! 
pridėjo.motina,— amži bai
giu be muilu, o dėlto esu paė
dusi.

— Tai gi, tai gi, kaip-gis! 
Visu isztaigu bereikia.

Iszvažiavo. Motinai vėl sugi 
lo galva, insirito atgal in lova. 
Katre velejo drabužius, sutino 
ir kraszcziuose su naszcziais ne 
sziojosi prie skalbyklos.

* * *

BALTRUVIENE.

Kutvailiszkiu pievos iszeina 
pailga lygme iszilgai Ventos. 
Nuo sodos puses kalvos ir kel
muoti dirvonai; prieszais, an
troj puseje puszynai žaliuoja. 
Venta po plotma visaip iszsi - 
vinguriuoja, skiriasi in szakas, 
kurios vingi aprietusios ir vėl 
krūvon susibėga, bet plaukti 
tiktai per potvinius tepakilsta, 
o vasara niukso ant vietos; pa
bliurusi dumblais ir purvynais, 
per tai ir pievos szlapios ir 
smukios, iszdžiusta tiktai pasi
taikius giedriai vasarai. Tan- 

> kiai per szienpute tyvaliuoja 
vanduo po žoliena pasruvęs, o 
jei kartais sodresnis lietus už
drožia, tada, Venta, !beveizdint 
užkilsta, iszsiliejusi placziau, 
priduoda vandens szakoms ir 
susiburusios visos per viena, 
pasijudina plaukti; Tuomet 
nuplukdo, nunesza pradalgius, 
kupszczius ir kugius, o staczio- 
ji žole, aptvinusi ligi virszuniu 
lenkiama sraumunu' vandens, 
susikloja gulszczia ligi pat že 
mes. Tuomet szienaujantiems 
padaro nemaža szoros. Už tai 
nusekus povasario potviniams, 
stojus giedrai, atstu pirma Szv. 
Jono subruzda jau sodiszkiai 
po ventas valiuoti.

Rytmetyje, saulelei apszvie- 
tus pirmais spinduliais vir- 
szunes puszyno, apibėrus žeme 
spindancziais burbulais rasos, 
sukilus paukszteliams cziulbe- 
ti, sustoję vyrai in būreli gar
siai suvaliavo Dainos atbalsis 
atsimusze puszyne; antroje pu
seje ligi sodos skleidėsi meilus 
garsas. Tas būrelis dar nenu- 
baigė tęsti, kitame režyje vėl 
užnyko ūžti. Kitur dalgius 
skambino ir klepnojo. Tokio 
ūžimo balsas kilo nuo žemes, 
kartu su baltu ruku sklido ore, 
miszo su veverselio giesme, nu 
siuže, nusiskambėjo tolyn, to
lyn padangėse.

Margoji gegele papuszynyje 
linksmai kukavo ir sukvakėjo. 
Giliam jame Ventos duburkyje 
pliauksztelėjo lydeka. Su pus- 
rycziais pribuvo mergaites, pa
sirengusios ant darbo. Szeimi- 
ninkai su arkliais ir vežimais 
dauginosi in pievas; važiojo ža 
jarus kamszoms; kur negalėjo 
inbristi, vežesi isz namu lentas, 
visokias duris tiltams ir liep- 
vams; per griovius dėliojo, ta-

irDaugelis raszo pas mane 
rugoja,

Kad bobų neiszvaktuoja, 
Asz jum rodą duosiu,
Ir staczei pasakysiu:

Ant to geriausia laikrasztys, 
O tada apsimalszys.

Ba kaip mdtėrele laika turės, 
Ant rakinczeriaus atsisės, 

........ Supsis,” ; "M
Ir skaitys.

Jeigu katrie “Saules” netu
rėsite,

Tai ir nieko nežinosite;
Boba savo vyro nežiuręs,

Už nieką jin turės, 
Kita pamylės,

Ir po velniu iszpleszkes.
Kai “Saule” skaito, 
Vejelių nesivaiko, 
Linksmai gyvena,

Ant senatvės ne stena.
* * *

Nežinau, ar tai teisybe, 
Ar melagyste,

Kur ten apie Pittstona, 
In viena stuba bobos suejna,

O kaip su piningais kuca pa 
sigauna, 

Visos alaus pareikalauna.
Visokius budus naudoja, 
O pasigeria strapaliuoja,

O kaip glamonėjasi prie vyru, 
Prisitaiko ir prie piningu;

Kiek randa tai ir payma, 
Ir da iszkoliuoja vaikyna.

Senesnes mokina jaunamartes, 
Kad vyrams nesakytu teisybes;

Tai tosios teip ir daro, 
Szelmystes kas diena varo. 

Vyrai patis diszius mazgoja, 
Stubas szluoja, lovas kloja, 
Mat, susitraukus tunoja, 

O vyras in visas szalis bėgioja.
Kas isz tokiu vyru, 
Kad pavydi lazdų,

Ir jeigu vale bobai duos, 
Tai netrukus padejuos.

* * *

Sej mergaites! esate kvailes, 
Dydeles koputsgalves, 

Ar visos biznierių laukėte, 
O darbszus vyrus per dan

tis traukėte?
Juk ir biznieriai biedni buvo, 

Kaip in czionais pribuvo, 
Bet ir bile lepszes už paczia 

neyms,'
Tiktai gera mergyna sau pa

sirinks.
Sztai badai Dubojuja,

Tula mergyna Mahanpjui 
laimes neturėjo,

Ba savo pasielgimu paslėpti 
negalėjo,

Tai in kita apigarda nuplesz- 
kejo,

Ir ten triksus pradėjo.
Pas ka apsistojo, nežinau, 

Tiktai tiek dažinojau, 
Juk du vaikynus pasikvietė, 

Kad su jeis pasikalbėti.
Vaikynai atėjo,

Mergina viskes su buteliu 
padėjo,

Tardama: Iszsigerti bus dra 
siau,

Ir dam? smagiau.
Vaikinai ne kvaili buvo, 
Viens ant kito sužiuro,

Ant kojų paszoku, 
Mergynai cziupt už kalpoku.

Pas vaitu nutempė, 
Ir bonkute paėmė;

Mat, prisipažino, jog sznap- 
sa užkerėjo,

Ba labai vyra gauti norėjo. 
Vaitas norėjo gerai nubausti, 
Bet mergyna pradėjo praszyti,

Vaitas susimylėjo,
Du paliemonai antdypo pa- 

. lydėjo, 
Iszpirko tikieta,

Ir iszveže in vieta kita;
Gal kur kvaili užtiks,

Prie josios prilips, 
Ir szeip teip bobele pasiliks.

* *

Mainersvillo bobeles, 
Gal nesitiki Baltruvienės?

Pamatysite, kaip asz pribusiu, 
Tai pusėtinai apkoęziosiu. 
Ar tai vakare ar isz ryto, 
Baisei darosi ant lietuviszkp 

atryto;,
Jeigu uenoryte in kailį gaut, 

Tai bobeles lukaut!

Pati, pone ir jegamastiene.

Kas paeziuojaši isz meilek, 
gauna paczia, kas del piningu, 
gauna ponia, kas ant galo pa- 
cziuojaęi imdamas puikia pa
czia, gauna jegamastienia. Pa
ti tave mylės, pone nuo tavęs 
szalinsis, o jegamastiene kitu 
vyru jieszkos. Paczia turi del 
saves, del ponios busi’ tarnu, o 
jegamastiene del kitu. Pati’ su 
tavim sutiks, pone už nosies 
vedžios, o jegamastiene apie 
tave suvis nesirūpins. Pati 
žiūrės visos gaspadorystos, y o. 
ne namu, o jegamastiene sto
ves piieszais zeikola. Kada 
apsirgsi, pati tavęs visame pri
žiuręs, pone atlankis, o -jėga 
mastiene didins skola'. Kada 
numirsi, pati verks, pone " gai
laus o jegamastiene del svie'io 
akiu gailės rubus- neszios. Ka
tra broli' dabar isz tu trijų 
iszsirinksi?

SKAITYK
Moraliszka Kabala, katra iszdeda 

įmogaus ateiti - - - Preke 10c

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

Tikrianset Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kaziru, pagal garsingiauas 
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir CigcnLzku Burtiniku 
Preke .... 10c

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

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



SAULE

Iszmintingas mužikėlis.

Labai senei, ba jau vos mus 
seneliai pamena. Kelei buvo 
niekai, purvyno laikais buvo 
lig keliu, o labiause isz pava
sario arba rudens, ba daugiau- 
se lijo. Vieszkeliu ane pliantii 
nebuvo. Didžiausi traktai bu
vo toki, kaip sziandien szun- 
takiai, ba buvo vienos smiltys 
arba purvynas.

Viena karta važiavo kokis 
tai didelis ponas, galima buvo 
pažint, kad buvo bagotas, ba 
turėjo puikus keturis arklius, 
in puikia karieta kinkitus. Del , 
tu arkliu rodžias nieko negile- 
vo nei smiltes nei purvynas, 
teip iszrodc digtais ir drūtais. 
Bet kada vaikinia invažiavo in 
viena purvyną, karieta sustojo 
ir ane krust. Važnyczia isz 
pradžių krutino su vadelėms, 
szvilpe ir su botagu szmigojo, J 
bet karieta kaip ant vietos sto- ' 
vi, teip stovi; ka vienas arklis 
patraukia, tai kitas atbulas stu ; 
mia — teip visi keturi negalė
jo susitart, kad karieta su po- : 
nu ir važnyczium isz balos isz i 
traukt. Ant galo pradėjo juos f 
važnyczius ir su botagu pliekt, ' 
bet arkliai vietoja traukt, pra- ] 
dėjo atbuli art ir piestu szdkti 
ir in visas szalis metytis, jog s 
vos karietos neapvertė. s

Tas traukėsi beveik visa adi i 
na ar gal ilgiaus, o ežia ane isz j 
vietos karieta nejuda. Tame 
sztai atvažiuoja prieszai juos 
isz netolimo kaimo mužikėlis 1 
su užloduotu vežimu, pora ark < 
liuku, o teip kudu, kaip lupi- i 
nos. Kada in purvyną invažia
vo, užszvilpe, pora kartu bota- 1 
gu terksztelejo ir tuojaus lugy ; 
na pervažiavo.

Nemažai ponas nusidyvijot 
jog dvi kudos kumelkos teip 
smagiai vežimą su liodingia isz 
purvyno isztrauke; o jio ket
vertas digtu arkliu tuszczia ka 
rietą negalėjo ane isz vietos pa 
judint. Liepe paszaukt ta mu 
žikeli pas save ir tare iu jin:

— Mano gaspador! iszkin- 
kyk tu savo arkliukus isz veži 
mo o pakinkyk in mano karie , 
ta ir pagelbėk man isz to lugy 
no iszvažiuot, o asz tau gerai 
užmokėsiu.

Žmogelis pasikasė paausi ir 
nedrasei atsake:

— Perpraszau poną: jeigu 
jusu tie keturi milžinai negali 
isztraukt, tai ka mano tos lupi 
nos gales veikt? Man rodžias, 
kad kožnas pono arklis turi 
dauginus vienoj kojoj pajiegu, 
kaip mano abidvi asztuoniose 
kojose.

Ir nenorėjo tas mužikėlis ap 
siimt; o gal nenorėjo ponui ge 
dos daryt. Bet kada jam ponas 
primine, jog reikia duot bėdoj 
artimui pagelba, ir kad tai pri 
valo kožnas geras katalikas da 
ryt, tuojaus iszkinke žmogutis 
savo arkliukus ir atvede prie 
karietos. Tuos keturis arklius 
nukinkė, o vietoje jin pakinkė 
mužikėlio lupinas. Pakol da 
isz vietos nesijudino, padare 
su botkaieziu ties arkliukais 
ženklą kryžiaus, pats persižeg
nojo ir judinosi isz vietos.

Vos botagu mostelėjo, žiuri, 
o ežia karieta kaip ant muilo 
eina, ir akimerko karieta sto
vėjo ant sausumos.

Žmogelis džiaugėsi ir mand- 
riai žiurėjo in savo lupinas ir 
turbut, dabar ne but mainės 
savo vienos lupinos ant tu pui 
ku keturiu arkliu.

Ponas savo akims netiki ir 
mislijo, kad tai sapnuoja.

Klause per tai to gero žmo-

giu nei avižų neduodu, tiktai 
czista akseli, ir tai tik su sėle
noms pabarstyta.

— Ir del ko tie arkliukai 
teip drūti ir gerai traukia? — 
klausė toliaus ponas mužikė
lio.

— Szviesus pone! — atsako 
jam mužikėlis —mano arkliu
kai yra tai brolis su sesutia, 
už tai vienas kitam sunkumia 
prigelbsti; o justi arkliai prie- 
szingai: vienas sau, kitas sau 
ir vienas kitam neprigelbsti, ir 
vietoja visiems ant syk traukt, 
tai vienas traukia, o kitas at 
gal stumia, per ka negali ka
rietos isz purvyno iszlupt.

Gali but, kad jie su savim 
nepasipažinsta: *ba vienas isz 
tos szalies, o kitas isz kitos; 
kaip arkliai pasipažinsta, tai 
prie saves pripranta ir vienas 
kitam reikalia prigelbsti. Mes 
mužikai patys auginam arklius 
tai juos paveda prie darbo. 
Kada-gi prie karietos arkliu 
prireikia, tai perka sau isz 
Anglijos, tai® isz Franci jos, o 
nevatir isz Prusu. Tada tie 
arkliai su savim nepasipažin
sta ir kada pareina vežimas 
traukt, tai vienas ant kito per 
peti žiuri ir ane vienas, ’kaip 
privalo, netraukia. Tegul-gi 
szviesus ponas iszsirenka isz 
savo auginimo arklius, tai pa
matysi kad bus geresni kaip 
isz svetimos žemes.

Užganėdintas ponas buvo^ 
isz iszmintingos mužikėlio, ro- 
dos, padekavojo už tai grąžei, 
o užmokėjo. Parvažiavęs isz 
savo auginimo iszsirinko ket
vertą geriausiu kumeluku, o 
tie teip puikiai karieta trauke, 
jog net visi dyvijosi.

Užsistanavyk, brangus skai
tytojau ant tos pasakėlės jeigu 
ne yra teisybe ir del mus 
mokinimu.

pa-

ŽMOGUS
Ir žmonių gimine.

Republikoniszka konvencije kuri prasidės szia nedelia ant 
iszrinkimo prezidento

— Pasakyk man, mano ge
ras broliuk, nuo ko tavo ark
liukai teip drūti: ar jiems duo 
di rugius, ar grynas avižas?

— Ne, szviesus pone — at
sake mužikėlis — asz jiems ru

Dr. A. J. T ananevicze
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas

Tiktai $2.00

OHs»s Ir Gyvenimo riet.

3249 Su. Morgan St., Chicago, III.

į PHONE DROVER 7800

Valandos

8 lig 10 ryto, 1 lig 8 po plot 
ir 7 lig 9 v.ksre.
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Ant kožno trūkio pi 
delegatai isz visu szaliu 
Steitu, ymti dalibas re; 
koniszkoje konvencijoi ant
iszrinkimo kandidato ant pre
zidento. Paveikslas parodo žio 
plius sustojusius prie kotelio 
l‘Suėx” idant prisižiūrėti žen- 
klyvesniems svecziems ir poli- 
ikiszkiems bosams. George 
.’erkinsas duoda visa kaszia 
ant iszrinkimo Rossevelto ant 
arezidento.

Pas žmones gi, kurie gyvena 
vienoje vietoje, viskas kitaip 
yra; Kiekvienas turi daugybe 
reikalu. Nei vienas musu ne- 
iszmistu szaknelemis ir pusiau 
žalia žvėriena, kurios neužtek
tu kelioms dienoms tokiai dau 
gybei žmonių. Reikia mums ir 
stogo, apdaro, avalo ir k. Ne
galime gyventi be tikėjimo,' 
be mokslo, be knygų, laikrasz 
ežiu . . . Kuo daugiau visuome 
neje tokiu iszsilavinusiu žmo
nių, tuo augszcziau stovi vi
suomenes apszvietimas arba 
jos civilizacija. Kuo daugiau 
esti reikalu, kuo jie invairesni, 
tuo invairesni atsiranda darbai 
tu reikalu aprūpinimui.

Tad pas apszviestesnius 
daug atsiranda darbo rusziu. 
Kiekvienas toksai darbas esti 
nelengvas, kiekvienam reikia 
ypatingu inrankiu, medžiagos, 
kiekviena amata reikia gerai 
iszmokti.

Isz to matyti, kad niekas 
negali sykiu dirbti keliu dar 
bu. Dabarties žmogus negali 
sykiu lauko dirbti, žagres ar 
dalges kalti, apdaro pasisiūti, 
laikrodžio, batu ar kepures pa 
daryti, knygos ar laikraszczio 
paraszyti, ar spauzdinti. Kiek
vienas musu dirba tikrai viena 
darba arba tik kelis, labai 
viens kitam panaszius, artimus.

, Artojas ir gyvuliu augintojas 
. gamina mums maista, kalniu

kas iszgauna isz žemes viduriu 
metalus (geležiu, variu), kal
vis dirba žagres ir kirvius, 
kurpius batus, mokslininkas 
raszo knygas ir t. t. Visuome
nes naudai darbas yra, teip 
sakant paskirstytas atskiriems 
jos nariams.

To darbo padalinimo pase
kmes yra labai svarbios. Paim
kime kurpiu. Moka jisai dirb-

ti tiktai batus, bet turi maitin- 
ties, gyventi, dengties, skaityti 
pasilinksminti. Turėdama tiek 
reikalu, jisai vien moka pasi
daryt sau batus. Bet jis ne 
vien sau daro batus; daro juos 
ir kitiems žmonėmis. O atsily 
gindamas už taji darba, duon
kepys kepa jam duona, sker
džius priruoszia ‘mesa, stalius 
kėdės, dailide ir mūrininkas 
stato narna, mokslininkas pa
rasto jam ir jo vaikams kny
gas, muzikantas, maliorius, 
aktorius, (komedijantas) sten
giasi jin palinksminti. — Teip 
lygiai yra visi szie žmones, ku 
rie dirba. Kiekvienas musu, to 
netemydamas, dirba dažniau
sia kitiems, ir vėl kiti dirba 
musu naudai. Kiekvienas mu
su savo darbu patenkina vie
na ar kelis kitu visuomenes 
nariu reikalus; atsilygindami 
jie aprūpina visus musu reika- 

’ lūs. Isz to atsiranda iszlavinto- 
je visuomenėje vienybe, santar 
ve ir nariu priklausomybe, ko 
nėra pas pirmykszcziųs dykuo 
sius.
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PERGINS-

Ūkio' pramonije
Peržiūrėkime invairiis žmo

nių darbo ruszis, kuri-s kelia 
žmonijos gerove ir paenkina 
jos'd'v'aaioo roikacm .*< 3. ..

1 Pirmoje vietoje pistatykim 
tas darbo szakas^rnszis), ,ku- 
rios duoda muns maista. — į 
tad žemdirbyste ir kitas jei 
artimas. Visi žnones kurie vie 
toje gyvena, gręžiasi žemes 
dirbimu: sėja visokius javus 
ir kitus valgoms augalus. Ne 
visur lygiai geū moka žmo
nes dirbti žemi Prascziausiai i 
žeme dirbama >as kai-kurias 
Pietų Amerika tauteles, pas 
Murinus Afribs viduryje, pas f 
kalnu gyvęmjus invairiose 
szalyse, pagalis Bulgarios ir < 
Serbijos užukaipiuose. Kai- ' 
kurios tu gimiiu dirba žeme 1

inatiku, aria medinėmis žagrė
mis kerta javus peiliais arba 
piautuvais, kulia varinėdami 
jauczius arba arklius po kloji
ma, jnf'szla Jino.. tik gyvuliu, 
prisilaiko dvilaukes arba tri
laukes.

i Vidutiniszkai yra dirbama 
žeme Europos rytuose ir vidu
ryje. Inrankiai ežia kiek geres
ni. Geležinai, akeczios, volai ; 
kerta pjautuviu arba dalge; 
kulia spragilais arba kuliamo
mis maszinomis; mesa moka 
geriau sunaudoti, kartais var
toja net dirbtinius meszlus — 
ir visur mažiau-daugiau laiko
si dauglaukes. Matyt visur 
ūkyje pažanga, ne tik pas di* 
džialaukius, bet ir pas maža- 
laukius.

PUVO LIGOS
Ispepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negales, Tulžingu-^ 
r.s, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Jumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies' 
firimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
inuose už labai mažą, užmokestį.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų 
Tsekmingą metodą naminio gydyirio tokių smarkių 
: chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi
jąs, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
■krekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
’ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
akiai kankina.

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka 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.

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

Dydumas Knygos, 6* x 91 coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

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

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

Aš noriu susipažinti su kiekvienu ser
gančiu, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tete pasauly e. Aš noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingą draugą ir geradari — 
kad žinotų kas aš esu—kuomi aš esu—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per cįaugelj, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patifi- 
tno. Aš atidžiai studijivau ir tirinėjau tas se
nas. chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. AŠ noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. .Toje pasa
li aiškus faktai aiškiojo, paprastoje kalboje. Ji yra 
odeliu žinijos it užtari tokias informacijas ir patarimus, 
kius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
loti, kaip jums gali būti sugražinta jusu senu laiku svai- 
ta, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
;ą dykai duodamą, knygą, ir patirti faktus apie, tokias 
gales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
rdą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
ipono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus

pinigus už niai nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų pristis ir kaip jūsų negales gali būti prašalinamos.

D1I DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk o pilną, vardą ir adresą,, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk uinti stempą, kad laiškas pas mus ateiti; greitai.

Dr. J. Rust Price Co., l. 1102 -9 so. cimton st., Chicago, m..
Gerbiami—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų bjią medikališką knygą.
Vardas ir ftdė....... .........................
Gatvė ir No.....................................
Miestas ... Valstija

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., EUXp.



Esperanto sziandien ant tiek 
jau yra iszplatintas, kad nera
site pasaulyje miesto ir net di
desnio kaimo, kur nebutu es- 
perantistu.

Esperanto kailio j paraszyta 
tekstą galima skaityt su pagel- 
ba žodyno, net nesimokinus 
gramatikos, kas kitose kalbose 
yra visai negalimas daiktas.

Esperanto, užkariavęs pa
sauli, atriesz žmonijai ta nau
da, kad žmones gales skaityt 
viską, ka tik 'rasejai yra per 
amžius parasze, ar paraszys, 
nes ta viską lengva bus isz- 
verst in esperanto kalba.

Esperanto milžiniszkais 
žingsniais žengia pirmyn; jin 
tukstancziai draugyscziu pla
tina, turi daug laikraszcziu ir 
suvirszum 5000 tomu literatū
ros verstos ir originaliszkos bei 
tukstanczius prakilniu priete- 
liu rėmėju.

Tat mokinkimes ir platin
kime tarptautiszka neutralisz- 
ka pagelbine kalba Esperanto!

Norėdami aplaikyt tolimes- 
nias žinias apie taja kalba, ra- 
szykite pas:

K. Vidikauskas,
2833 Livingston Str., 

Philadelphia, Pa.

Musu vaikai.
Tėvas supliekė savo vaika 

Jonuką ir ant galo nori pasaki 
ti jam pamokslėli. Pradeda 
tada;

— Na, o dabar pasakykie 
man už ka tave nubaudžiau.?

Jonukas su verksmu ir ru- 
pescziu puola tėvui in glebi:

— Ach, ar tai sziteip! Tė
tulis mane muszei, o dabar 
nežinai už ka mane muszi! U- 
hu ha!

KAS TAI YRA ESPERANTO?

Esperanto pra tai dirbtine 
kalba, genialiszkai iszriszanti 
nuo amžių tarptautiszkos kai- 

į bos klausima.
Esperanto yra tai gražiai 

skambanti kalba, kuri duodasi 
neiszpasakytai lengvai links
niuoti prie visokeriepu min- 
cziu bei iszsireiszkimu; nėra 
tokios minties, kurios žmogus 
Esperanto kalboje negalėtu 
iszreikszti.

Esperanto yra tai neutralisz 
kas inrankis komunikacijai 
tarp intelektualiszkos žmoni
jos.

Esperanto neturi tikslo pa
naikinti tautines kalbas, bet 
szalia tautiszku kalbu tarnauti 
tarptautiszkuose reikaluose.

Esperanto atnesza Lietu
viams garbe, nes jos autorius 
gimęs Lietuvoj.

Esperanto lygina visu tau
tu žmones ir praszalina ne
apykanta, nes kalbant esperan- 
tiszkai nereikia nusižeminti 
priesz svetimas kalbas.

Esperanto kalba yra di
džiausia kulturiszkas iszradi- 
mas devynioliktam szimtmety- 
je ir turi didele ateiti priesz 
save.

Esperanto kalbos gramatika 
neiszpasakytai lengva; viduti- 
niszkai prasilavinęs žmogus 
ja gali iszmokti in valanda 
laiko.

Esperanto kalbos žodynas 
susideda isz keliu .tukstancziu 
grynai tarptautiszku szakniniu 
žodžiu, beveik visiems apszvies 
tiems žmonėms žinomu, taigi 
daugiau kaip puse nereikia nei 
mokintis.

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
Ir 262 puslapiu - Preke 35c. IV. D. Boczkowskl-Co. Mabanov City, Pa.

I___ UŽDYKĄH! |
■ Lietuviškas Sieninis Kalendorius |
Į su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventėmis B

Kas prisius tiktai 5c stampomis persiuntimo išlaidoms S
■ tas aplaikys UZDYKĄ puikų Lietuvišką Sienini Kalendorių.f Rašykite tuojaus adresu:

g S. P. TANANEVIČIUS
| “KATALIKO” LEIDĖJAS
| 3249 So. Morgan Street Chicago, Illinois g

SAULE 5

Republikoniszka konvenciie kuri prasidėjo utarnike Chicage ant aprinkimo prezidento.

Jau visi delegatai suviažiavo ant milžiniszkos republikonines konvencijos iszrinkti kandidata ant prezidento Suv. Steitu. Sztai kandydatai kurie stengėsi ap
lankyti nominacije ant teip svarbaus urėdo ir ju szalininkai. Paveikslas parodo sale kur konvencije atšibuna. Kaip rodos tai iszrinks Hughs arba Roosevelta.

Dantuota mergina.
— Tu mergele ne moki 

skalbtie.
— Tai kas!
— Tu ne moki pecziaus už

kurk
— Tai kas tau galvo!
— Tu ne moki ir grinczios 

iszluot.

— Tai kas tau!
— Tu ne siut ne moki.
— Tiek to!
— Tu ne szokt ne moki.
— Meluoji szunie!

Teisingas iszsiteisinimas.
— Slidžia:— Na, kas tai do 

barbariszkūmas! Kaip galejei 
tavo kaimynui su mestine sza- 

ke per nosi užgaut?
Apskunstas:— Mat, ponas 

Sūdžiau ne turėjau ka kito ran 
toje. ______

Patinstamas visiem.
Vienas pleszikas žmonijos 

garsus nuo dideliu paloku, ka- 
no žmonių plesze, pamojo ant 
važnyczios nuo doruszku ir lie 

pe vežt in pasakyta vieta. Vaz 
nyczia pasikasias galva tarė:

Gal dauggalis ponas nuejsi 
pekszczęs, La kaip vežsziu, tai 
žmonis rodis pirsztais ant mud
viejų, kalbėdami: “Sztai latras 
važiuoje” —- o asz ne žinosiu, 
ant katro teip kalba-apie ma
ne ar dauggali poną.

Vaitas: — Ko norite?
Kaimuoczei: — Sztai atėjo

me ponui vaitui pasakyti, jog 
pas mus vanduo tilta nunesze.

V. — Na, tai reike patai- 
sytie.

K. — Na tai-gi mes del to 
atėjome, idant ponas vaitas 
lieptumei mums padaryti, ba 
be paliepimo tai mes užmirsz- 
tume.

21A1! VERTES KNYGŲ UŽ $1 dykąjį

SETAS No. 1.
Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai. Nedarykia skirtumo terp vaiku. Velniszkas kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites o rado paežiu. 
Stebuklinga kuczia. Krėslas. Nelaimingas karalius ir jio vienturte duktere. Nelabas vyras. Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Dėl tu ka ketina antra karta apsipacziout.- Pikta,onuka. Baisi naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szokiuosia. 
Protas ant proto! Graži istorija.

SETAS No. 2.
Frake kta Andrius sakalukas. Varginga elmana ir karalaite rėvelija. Apie karalu sultoną. Apie žalnieru. Raganius. 
Talmudo paslaptys. Pelemute. Apie du brolius varguti ir skuputi. Doras gyvenimas. Privesta linksmybe. Apie vargingo 
žmogaus sunu. Apie tris (užkeiktas karalaus dukteres. Apie juokuti kuris buvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3.
Ragana. Apie kelauninkajona. Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. Kunigo paslaptis. In metiką. Pakaruoklis. Po laikui. 
Onytės laimes. Per neatsarguma in balta vergija. Vieszpats Jėzus ir miszko medžiei. Žvake. Del pirsztiniu. Apie mirimą- 
Pavasaris. Apie saule, menesi ir žvaigždes. Meszla-veržis. Grapas. Ėgli, arzuoles ir uosis, budyne.

, SETAS No. 4.
Graži istoriji. Slaptybe antgrabio. Apie kapitoną tumka. Dasekta nekaltybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto kad ant 
gero neiszejtu. Kaipjoniszkei apvogė saiga. Atidengta žudinsta. Žmogus be szirdies. Užmirszo. Pranaszavimas apie moteres. 
Iszgialbeta per alinika. Dziko pasaka apie Jezusa. . Kaip ponas raukszlis atsivertė ir pastate virbalu) bažnyczia. Stebuklingas 
akmuo. Burike ir burikas. Kareivis ir velnias. Kas man nakei acitiko, dzūko pasaka. Užliekos izs senovės padaviniu. Peary 
ant žemgalio. Baisi naktis. " Dzūko pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5.
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis. Vergo Sapnas. Kelios psakaites apie čigonus. 
Gregorius. Isz numirusiu prisikėlė. Dorybe veda inlaime. Sžaltiszaitis. Debesėlis. Piktadariste neiszsisailgoje koros. Tomila. 
Kapitonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SETAS No. 6. i

Vaidelota. Berbele. Mokytoja. Velniszkas tyltas ant upes nemuno. Auklėjimas sveiko ir serganczio kudiko. Herodas boba. 
Kas nepažinota dievo tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. Duktė malkakerczio. Apie 
Kupcziaus sunu jurgi. Apie kapitoną tumka ir jio denczika. Vargingas gyvenimas ir smertis. Javarovas ir jio klintis. Gaidžio 
pamokslas. Nebūtus daiktus. Tris raiczius. Tris pamokinimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli- Dusze pakutavojencze liepoje- 
Apie ne szvaru. Apie labai dideli szelmi. Sidabro stikline arba sakyk visada teisybe. Dorybe ir milaszirdingunias. Paskutinis 
pinigas. Pražuvę miszkai. Apleista naszlaite. Jieszkok aukso szirdyje. Lape ir vynuoges.

Kas pirks Didele Knyga 
po vardu:

‘KAPITONAS VELNIAS’
kuri parsiduoda už $1.00, 

gaus kitokiu Knygų 
vertes $1 DYKAI!

Randasi 12 Setu Knygų. 
Kas pirks knyga “Kapitonas 
Velnias” ir mumis prisius 
$1.00, tas gales sau iszsiri- 
nkti Lile koki seta žemiaus 
padėtu Knygų DOyANA 
prie knygos:

‘Kapitonas Velnias.’
Jaigu pirktumėt szitos 

knygos isz musu kataloga 
tai turėtumėt mokėti Doleri, 
bet ]<as pirks knyga: 
“Kapitonas V elnias” ir pri
sius mumis Viena Doleri 
tada gauna Lile koki seta 
knygų DYKAI.

Mes apmokame prisiūtimo 
kasztus.

Szitas pardavimas tik aat 
trumpo laiko.

SETAS No. 7.
Ali-Baba ir keturėsdeszimts razbajninku. Balada- Malūnas girrioje- Paskutines miszios. Irlanda. Robertas velnas. Medėjus. 
"Kaip kuzmas skripkorius liko turingu ponu. Kalnu gyventojus. Kaukazo belaisvis- Lozorius. Narsi mergina, ^Užvydus Vyras. 
Jurgis skaptukas. Ergelei pono morkaus. Du ar keturi; Svietas dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žydai kaimuose. 
Nevidonus.

I
SETAS No. 8.

Neužmokamas Žiedas; Apie drūta alksni. Valukas isz girrios. Ant nemuno. Ketvirtas prisakymas Dievo- Kelautoje in szventa 
žeme- Beda. Auksiniai peliai: Dvynos karalaites. Apie girios sargo sunu ir dukteri; Kajimas. Drūta petra. JonaNuogali. 
Valdamieris- Bedalis. i

SETAS No. 9.
Padžiaus nuskurelis. Auka nihilistu. Stebuklas kuczios nakti. Kalvis paszku! Atsitikymas senam dvare. Pasaka geležini vyra- 
Apie smaka ir nikita- Dede isz amerikos. Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka. Viena nedele teisybes. Iszgydintas. Nedoras 
dede. Apsigavo- Valkata. Paukszteles Jezuso. Žibinte Bažnytajteje. Sugertuves traukije. Alute duktė kun-kerniaus. Koksztas 
ant salos dago- Ingrabanas.

SETAS No. 10.
Sudus mnlkiaus- Iszklausyta malda vargszo. Apie Joną ir aliana. Geras medėjus- Pranuko nelaimes. Audra. Kodėl baltraug 
neleido in dangų. Bausme už szyksztuma- Mažo sziaucziaus dideli reikalai. Senelis. Dienos kentejimo nantoj; Hau! haul haul 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. Sruolis isz lietuvos. Dvarine pana. Baisi istorije.

, SETAS No. 11.
Doras gyvenimas- Trys užkeiktos karalaus dukters. Bloznas kuris buvo protingesnis už savo poną. Anglonus isz valencijos. Kožnas 
daigtas turi savo vieta. Ka pasakė katras pacziuojes. Janaszas korczaka.?. Vaitas szvilpikas. Pas merga. Gražios akis. 
Tarnas. Vargdienis jonukas karatam. Graži haremo nevalnike. Luoszis. Istorija vienos motinos. Vaikucziu plepėjimas.

%

SETAS No. 12.
Grafas ir meszkininkas- Apie ragana, karalaite ir afieiera. Del moterių ir ap.ie moteres- Aukso mįsles gausingu rasztininku ir Įmetu. 
Cigonka arba pagriebta ir volei atgauta mergiuke. Mano džiaugsmas. Diedas ir boba- Apleista naszlaite- Keidosziu onute. 
Kaimynai- Kuo baczka prismirs, tuo ir dvoks- Apie sena boba kirsene už velnią. Uždėjimas miesto Vilniaus. Navatna lyga 
ir navatna gyduole. Du medejei. Inžeidingas neatbolnumas. Kas yra Kristus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas žmogus pavojuje. 
Namus sūdąs. Kvailas tikėjimas. Karalius čigonu- Istorija isz I795m. Nedoras ponas. Girtavimas. Genavaite; Kalėdų 
nakties miszios. Žvaigžde mesijosziaus. Pasikalbėjimas 13 vyruotu moterių ir vienos naszles;

W. D. Boczkowski=Co., Mahanoy and A Street Mahanoy City.,. £a
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Žinios Vietines.
— Nedelioje Sekmines.
— Daugelis iszvažiavo in fa

brikus dirbti.
— Atejnanczia nedelia ture 

sim dydeli sejma Indijonu ar
ba kitaip vadinama “Red 
Mens” konvencije.

— More j oi ant veseilios su- 
simusze dvi mergynos. Ona 
Polakiute inspyre Helena 
Dansevicziute teip pavojingai, 
jog turėjo szaukti daktaro pa
gialba.

— Mahanoy kasiklos likos 
sužeistas in koja Stanislovas 
Grigalonis. Gydosi namie.

-— ' Compensation tiesos 
parodo, jog jagu darbininkas 
ejmintis isz darbo butu sužeis
tas, tai neaplaikys jokios pa- 
szelpos. Todėl apsisaugokytes 
nelaimes ejnant isz darbo.

— Nuo 1 Juniaus visi kre
mai užsidaro 6 valanda vaka 
re, tyksle davimo atsilsi darbi
ninkams. Bukyta malonus at
likti savo pirkinius angszcziau. 
Jago anglekasiai paliauna ant 
3:30 tai ir darbininkai 
šia malonėtu truputi 
laike vasaros.

— Redingo kasiklos 
anglekasiams ryto — 
ežioje.

— Lehigh Valles kasiklos 
mokes atejnanczia sereda.

— Ana vakara kokie tai 
valkatos insigavo in sklopa S. 
Norkevicziaus ant W. South 
St., paimdami keliolika galonu 
arielkos ir baczkutia alaus.

— C has. Milleris ejnant na- 
mon pamate gulinti elektriki- 
ni drata ant uliezios manyda
mas buk negyvas.” Pakeliąs 
drata aplaike smarku sukruti- 
ma elektriko ir butu užmusz- 
tas kad nebūtu adbegias La- 
kicko ■ buezeris ir nutraukęs 
Milleri už kojų in szali.

— Seredoi tūlas žmogus 
pamėtė 15 doleriu su cmtais, 
arti bravoro ar ant ulyczios. 
Kas rado tegul atnesza in 
“Saules” ofisą o aplaikys na- 
grada.

— Visokios aftavones ver
tes 98c. mastas bus parduoda: 
n os po 25c. mastas, Center 
sztore 107 W. Centre St. Su- 
batoi pradedant 9 vai. ryte.

kromo 
atsilset

mokes 
petny-

Akulorei.
Atnesze žmogelis mokesti, 

o rasztininkas pažiurėjas in 
kniga tarė:

— Da tu žmogeli ne užmo- 
kejaFnedaimkas.

— Ne, asz užmokėjau viską 
ir nieko ne kaltas.

— Ne užmokejei prakeiktas 
kame!

— Užmokėjau ir gaza o ir 
kvitą namieje turiu!

Mato rasztininkas, jog muzi 
ko ne apkvailis, o kad isz to 
kaip iszsivyniot, tare in savo 
pagelbininka:

— Paduok man akulorius!
Uždėjo ant noses akulorius 

ir žiuri vėl ei:
— O, teisybe turi, užmokė

ta.
Tada žmogelis tarė:
— Tai labai dėkui tom stik 

linem akim, o tosios kitos, tai, 
duokie Dieve, idant iszvarve- 
tu.

Jokūbas reže viena y pa Jur 
gini per žanda ir tasai apskun
dė Jokūbą in suda. Sudas ap- 
sudijo užmokėti in kasa uba
gu 15 auksinu.

— Na tai rots prova! pa- 
szauke Jurgis. Ponas sūdžiau - 
juk ne ubagu kasa gavo per 
žanda tiktai asz ir man tiejei 
piningai priguli.

* Gruodžiaus menesije, Pa
ryžiuje, Francuzijoi, atsibuvo 
1289 vineziavoniu.

* Amerikoniszki fabrikai 
popieros, 1915 mete padirbo 
popieros už $294,355,875.

* Mete 1915 mieste 
Louis, Mo., automobilei 
musze 55 ypatas, o szimet
sziam laikui užmusze jau 38 
ypatas.

BSmertis blakėms in 
minuta laiko.

St, 
už- 
lig

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

Užkietėjimas.

Jaigu juso vidurei neveike 
nors syki in 24 adynas tada 
parodo kad tas paeina nog už
kietėjimo, nelaukite bet imkite 
Severos Pigulkas nog Kepenų 
(Severos Liver Pills) del kepe
nų neveiklumo, užkietėjimo, 
galvos skaudėjimo, svaigulio ir 
geltliges. Preke 25c. 
aptiekose arba tiesog 
F. Severą Co. Cedar 
Iowa.

bon kute 
nog AV.
Rapids,
(•ounp)

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.

)
r?

W. TRASKAUSKAS
-GEABORIUS—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

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

DIDELIS BALIUS

Lietuvos Vycziu kuopa isz 
Tamaqua Pa., parengė dideli 
balių 10-d. Birželio, Dubauc- 
ko svetainėj. Balius prasidės 
7 vai. vakare, ir trauksis lig 
vėlybai nakties. Atsibmkykit 
visi, seni kaip ir jauni ant szio 
puikaus pasilinksminimo. Or
kestrą pirmos khasos, griež 
puikiausius szokius. Kvieczia,

Vycziu kuopa.

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. (-j q)

John Rickis,
Tower City, Pa,

PIRMUTINE LIETUVISZKA 
APTIEKA PHILADELPHIJOJ.

ifi

AUG. JERM ALA
...UŽLAIKO PUIKU SALUNA...

Pas ji rasite visokiu geriausiu amerikonisz- 
ku ir importitu gėrimu. Gardaus szalto 
aluczio. 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 pažeidimą 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.

LIETUVISZKA AGENTŪRA
LUZERNE COUNTY

Kas nori pirkt ar parandavoti Salonus ar 
Namus tegul atsišaukia pas mane Asz turu 
visokiu del parda vimo ir del parandavojimo.

Paskolinu ir pinigus tame reikale. 
Atsiszaukite ant adreso:

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

Apysaka isz LietuviuSenoves Gyvenimo 
B oHJoIU E O su Paveiksleliais, 177 puslapiu, Preke 35c. 

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

|
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Didžiausias Koncertas
Parengė Szv. Jurgio Parapijos Choras 
Isz Shenandoah, Nedelioj 18 Birželio 
O’Hara Teatre. Pradžia 8 vakare.

Fziatne mieste randasi visokios 
ruszies lietuviszku bizn-u, bei gįį J7 vaisi inyczios, kur žmogui reiki t- 
linga kritiszkinusiam padėjime 
gyvenimo, iki tolei nebuvo.

Matydami ti nedateklin uždejome Pharma- 
cija kurioj užlaikėm sveziausios r geriau
sius vaistus, su didele atida, is pildom rece 
ptus, duodame už dyka p įtarimus apie vie- 
kme ir vartojima chemiką ir naminiu gyduo 
liu. Savininke ir Provizoka:

ESTELLA E. BR0ZE1TIS
Cor. Ann and Edgemont Streets
Tji "i iii* n TELEPHONAl:1 hlladelphia, I a. Bell - Kensington 35-21 

r 7 Keystone - East 67-93

’j ikslas yra: visada stengtis 
'■ atlikti musu kostumeriu i

reikalas ka nuoatsakan- 
oziansia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiausiai bade

gKįjsps.

WILKES=BARRE

i r

>

ISZ LIETUVISZKU KAIMELI).
Wilkes-Barre, Pa.

— Kasiklos Nottingham, 
Lance ir Buttonwood, sustojo 
visai dirbti isz priežasties isz- 
ėjimo 25,000 darbininku. Ne- 
su'ikimas ant i a:iju iszlygu bu 
vo priežaste sustojimo. Pir 
miausia, jog kompanija palie
pė dreiveriams atejti in darba 
puse valandos priesz pradeji- 
ma darbo ant pakinkimo mu
lu, antra, jog kompanije neno
ri duoti karu ant iszsigavimo 
anglekasiams isz szliopu o fre
eze, jog nepristato dreiveriams 
pagialbininku ant pakinkimo 
mulu.

Mahanoy Plane, Pa
— Keturi anglekasai likos 

užgriautais Stantono kasiklosia 
2 valanda utarninko po piet, 
per sugriuvimą anglies, nes 
ant gilukio likos atkastais gy
vais po 7 valandų. Užgriau 
tais buvo: Franas Slatow ir 
Edwardas Wonn isz Plėnies o 
Harry ii’ Franas Glassen isz 
Ashlando. Anglekasiai tojo 
atsitikimo neužmirsz per visa 
savo gyvasti.

ANT PARDAVIMO

Namas ant viso loto ant W. 
Spruce St. Teip-gi namai ant 
kito galo loto prie W. South 
Alles. Atsiszaukite in “Sau
les” ofisą.

AKTAS I.
1. Lietuvos Himnas, dainuos choras; 2. Kur tie Rubežiai ; 

Kalbės Katre Gaudinskiute. 3. Mariu Žvaigžde, solo ir duetas; 
dainuos Mare Arcikauckiute ir Andrius Akulauskas, piana 
skambis Martis Lazauniku. Muzika sutaisė A. Kennedy, Žo
džiai J. A. Žemaiczio. 4. Sextette isz Lucia. Duetas: kornetas 
ir trombonas, grajis Edgar Chew ir Frank Peterson. 5. Bro
lelis ant Dvaro, dainos choras; gaidas sutaisė J. A. Žemaitis. 
6. Whispering Waves, solo pianas; skambis Alberta Dunzi- 
liute. 7. Siuntė Mane Motinėlė, dainuos vyru kvartetos: Juo 
zas Ūsas, Andrius Akalauskas, Albinas Zalieckas ir Juozas 
Stepszius. 8. Adda Polka, kornetas solo, grajis Edgar Chew. 
9. Ko Vejai Puczia, solo, dainuos Magde Akavicziute, skam
bis piana Alberta Dundziliute. St. Szimkaus. 10. Ant Tėvelio 
D/aro, dainuos choras, gaidas sutaisė J. A. Žemaitis. Tarpe 
aktu kalbės: Ona Aleszczikiute “Girtuoklio sugryžima”; Ona 
Valaicziu “Pavasari”; Adele Vailioniute “Kurmi.

AKTAS H,
11. Anksti Ryta Kėliau, dainuos choras, 12. Ilgėjimas 

Lietuvos, kalbės Ema Leszkauskiute. 13. Vai Pute, Pute, so
lo, dainuos Mare Morkuniute, skambis piana Alberta Dunzi- 
Hute, Gaidas sutaisė J. A. Žemaitis. 14. Song of the Alps, so
lo, piana skambis Prane Stroliute; 15. Malonios, Tykios Va 
saros Naktys, dainuos vyru choras; 16. Merry Whirl, duetas, 
kornetas ir trombonas, grajis Edgar Chew ir Frank Peterson. 
17. Asz pasėjau Lineli dainuos* choras. 18. Overture Trilby, 
solo smuikas ir pianas, grajis Albinas Pecziuliu ir Leonardas 
Žemaicziu; 19. Vai Szneka, Žada, duetas, dainuos Emili a 
Leszkauskiute ir Elena Rutkauskiute, smuikas grajis Albinas 
Peczuliu ir Leonardas Žemaicziu. Gaidas sutaisė J. A. Žemai
tis. 20 Miserere isz II Travatore, duetą*, kornetas ir trombo
nas, grajis Edgar Chew ir Frank Peterson. 21 Meile, Aukso 
Žvaigždes, solo ir duetas, dainuos Emilija Leszkauskiute ir 
Juozas Ūsas, piana skambis Prane Stroliute; muzika J. Mes
sina, žodžiai J. A. Žemaiczio. 22 O Lietuva, duetas ir choras; 
gaidas sutais J. A. Žemaitis. Tarpu aktu kalbės; Ona Sinke- 
vieziute — “Kleveli”, Ona Kunigiszkiute “Peles”, Elena Ži. 
linskiute “Grižima in Tėvynė”.

AKTAS III.
23. Pasakyk, Mano Mylimas Kraszte, dainuos choras.

24. Algirdo Kova ties Maskva, kalbės Teofile Dzekevicziute,
25. Lucia di Lammermoor, duetas smuiku ir pianas, grajis 
Albinas Pecziuliu, Leonardas Žemaicziu ir Frank Peterson.
26. Meile, Auksines Valandos, solo, dainuos Teofile Dzekevi
cziute, skambis piana Alberta Dundziliute; muzika J. Fur
man Mulliner, žodžiai J. A. Žemaiczio. 27. Tu Lietuva due
tas ir choras, gaidas sutaisė J. A. Žemaitis. 28 Szirdele Mote
rų, isz Rigoletto, solo, dainuos Andrius Akulauskas, piana 
skambis Florencija Mockaieziute. 29 Asz Augau pas Teveli, 
trio, dainuos Mare Arcikauskiute, Prane Stroliute ir Elena 
Rutkauskiute; smuikas grajis Albinas Pecziuliu, Leonardas 
Žemaicziu, ir Juozas Ūsas. Gaidas sutaisė J. A. Žemaitis. 30. 
Chopin’s Polonaise, solo smuiką grajis Frank Peterson. 31, 
Pasisėjau Žalia Rūta, choras; 32 Lo! Hear the Gentle Lark 
solo, dainuos Vanda Peterson, piana skambis Frank T. Peter
son. 33. Praszom, Praszom! choras,

HARVEYS LAKE
NEDELINOS EKSKURCIJOS 

JUNE 18 - JULY 16 - AUGUST 27 
d* | g? in ten ir adgalios

Vaikams - -65c.

Atlankykite’savo draugūs Wilkes-Barre arba važuokite 
in Harveys Lake praleisti linksmai laika ant szviežio oro prie 
ežerio. Klauskite ant stacijų o gausite knygute kuri parodo 
szita gražia vieta.

pas

Tikietai geri tik ant Specialiszko Treino apleid'iant:
Mt..tarmei 6:00 a.m. Girardville 6:15 a.m Mahanoy City 7:05 a.m.
Centralia - 6:15 ” Lost Creek 6:23 ” Park Place - 7:15 ”
Ashland - 6:05 ” Shenandoah 6:40 ” Delano - - 7:25 ”

BSįyApleidžia Harveys Lake 6:00 vakare - Wilkes-Barre 7:00 vakare.
Apietikietus ir daugiaus klauskite ant L.V.Stacijų arba
S. K. Weaver, Division Passenger Agent,

South Bethleham, Pa.

Atmeskit Diržus Szalin!

...GYDOME...

PATRUKYMA
Vyru - Moterių - Vaiku

PASEKMINGAI
Be Pelio,be Operacijas ir be.Trotijimo Laiko

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

bet bijosi idant reketu pjaustiti Nike operacij >s szpitolije ir teiposgi trotiti laika 
nuo darbo ir pasiliko abelnai iszgyditais, o tuom tarp nesziojant diržas per visa 
savo gyvenimą, netikint in iszgydima patrukymo be operacijos.

Laike praeitu 10 metu iszgydžiau tukstanezius žmonių nuo patrukymo. isz visu 
szaliu Suvienytu Valstijų, už. ka turiu ofise szimtus paliudijimu ir laiszku su 
padekavonem s. Zemiaus paduodu sekantiji paludijiooa:

Visus konoszirdingiausiai kvieczia atsilankyti 
ant szito didelio koncerto - Choras.

Inžanga ant sales 15, 25, 35, 50 ir 75c.

PASIDAVIAU DVIEM OPERACIJOM.
Plains, Pa. 

Garbus Tautiecziai!
Asz kentėjau ant patrūkimo 20 metu, begije to laiko, pasi

daviau daugybei operacijų keluos- ligonbueziuose, bet nieko ne pagelbėjo, jog 
po operacijai tas pat atsirado. Buvau priverstas visados nesziot diržą, kuris 
prilaikė mano vidurius nuo spendimo žemin; o jaigu kada tik norėjau ka nors 
sunkesni pakelt, tada viskas iszeidavo isz manes.

Tada buvau priverstas idant nusiduot in Dra O’Malley o tuojaus man pra
dėjo gerintis. Begije menesio po pirmam gidijimosi tapau visiszkai sveikas ir 
galėjau tuojaus diržą atmesti ir nuo to laiko visai ne reikalauju.

Niekas gal teip ne kentėjo kaip asz, tai del to kožnam žmogui kentaneziam 
ant patrukymo rodiju isz szirdies idant kreiptųsi in Dra. O’Malley, kuriam esu 
labai dėkingas už iszgvdima.

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

Frank B Brown, Aiderman.
Asz gydau arsziau-ius ir seniausius atsitikymus patrukymo. Patrukymas yra 

labai nesmagi liga, bet tikrai ir pasekmingai, tai yra visai abelnai iszgydit, rei
kia duot tam tikra atida ir reikia tik specijalisto. Egzaminacija ir visoki pata- 
rymai DYKAI.

Iszligas kas link iszgydima y; a labai žemos. Iszkirpk szita apskelbimą ir pa- 
rodik tiems kurie keneziant patrukymo. Pamesk midi apie operacijos baisybe.

Raszykit idant atsiustu knygele Lietuvis zkoje kalbaje apie gydimą patrukyma 
prisiuneziant 2c., marke.

DR. ANDREW W. O’MALLEY
—SPECIJALISTAS-

41 S. Washington Stv Wilkes-Barre, Pa.

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

P. Y. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus M in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviemaseziu 

js|a® ir kitokiu dokumentu reilalinga Lietuvoje. Užrube- 
IgįS? žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 

Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.

(i 
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Merchants Banking Trust Co., Banka 
turi geriausia būda del 

suczedjnima Pinigą.

J I savo pinigus in deda ant pirmo mo- 
rgeczio ant namu, kuri yra atsargiausias 
būdas del sudėjimą pinigo.

Tas reikalauja gi aro 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 eša 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.

UNION
NATIONAL
G BANK /

MAHANOY J 
-CITY-

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

-$—

MOKAME 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 ius 
turėtumėt reikalą šu Musu Banka, nepaisant 
ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas - P. 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 Chincillą Kotai po - - $4.98
$9.00 vertes Kotai po - - - $5.98
$10.00 vertes Kotai po $7:98
$15.00 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.

GI JIN A Mahanoy City • -
VILJ 1 i Mount, Cąrmel -

Shenandoah 
Lansford
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