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ISZ AMERIKOS
Kvaila priežastis atėmimo 

sau gyvasczio.
Chicago.— Praėjusia sere- 

da ketino atsibūti vinczevone 
kokio tai Edwardo Tamaszauc 
ko; kada atvažiavo pas jin, 
broliai, rado pusmirusi nuo iž- 
gerimo truciznos. Paszauktas 
daktaras atgaivino savžudinto- 
jui g) viste. Iszs'kalbejo jisai, 
jog užsikeisejo ant savo gyvas
ties del to, jog neturėjo užtek
tinai piningu ant nupirkimo 
žiedu.

Pasiuvo drapanų už 
$66,947,954.

Washington, D. C. Cenzuro 
bjuras apgarsina, buk praejta 
meta Suv. Steituosia pasiū
ta ir parduota gatavu pareda- 
lu už 66,047,054 dolerius. Dau 
gybe gatavu paredu iszsiuns- 
ta in Europa o ypatingai viso
kiu mandieru.

Gymdimas vaiku Chicage 
mažinasi.

S.Chicagoje.— Daktaro Ohls 
ąpdraitliavimais, Chicagoje 
gimsjancziu vaiku skaitlius pa 
lyginamai mažinasi. Jisai sako

(. hicagosdes sas durese -.stan- 
’ ežiu (IC00 - įmonių; ‘ įsrzpuole 

31.1 gimimas. 1000 metais, ty. 
desetku metu vėliau, kiekvie
nam tukstancziui gyventoju 
jau iszpuole tik 26.4. Da de- 
szimtmecziu vėliau 1000 gy
ventoju 25.3 gimimu. Gi 1010 
m.i—000-25.3; 1011 m. 1000 
— 25.2; 1012 m. 1000— 251; , 
1014 m. 1000— 25.0; o 1015 
m. 1000- 24.8.

Norejes pasmaugti paczia.
Cicero, III.— Užpereita nak 

tin lenkas Feliks J., gyvenan
tis 123748 Court, parėjės na
mo girtas, sako, iszsivilkes sa
vo moterių gatvėn ir norejes 
ja pasmaugti. Iszgelbejo ja po 
Įleistai, o girtuoklis nugaben
tas policijom.

■ Nedoru Motina.
Chicago.,— M. K., gyvenan

ti ant W. Čoutler gatve, prade 
jus rengti savo 6 metu sunu in 
mokykla, ko tai ant jo supyko 
ir spyrė koja in vidurius, su- 
žeisdama vaiko lytiszkus orga
nus. Persigandus motina sukę 
le riksmą, subėgo kaimynes, 
paszauke daktara ir isz dirbtu
ves tęva. Motina tuo tarpu pri
grasino vaikams, kad nesakytu 
kas atsitiko. Pribuvęs dakta
ras paliepė iszvežti vaika in 
szv. Antano ligonbuti, kur tuo 
laiku padaryta operacija. Ant 
rytojaus vaikas parvežta namo, 
ir dabar jin lanko daktaras. 
Vaikas iszrodo gerai, bet apie 
galutina pasveikimą dar nega
lima pasakyti.

Bet tai ne pirmas. Ta pati 
motina tris metai atgal spyrė 
savo mergaitei in krutinę, kad 
toji paskui kėlės minutes gulė
jo be žado. Kūdikiai muszami 
kumszczia per galva, burna ir 
tankiai vaikszto kruvini ar su 
isztinusiomis nosimis. Ta pasa
koja pats tėvas, kuris nežino 
ne ka daryti su tokia nedora 
motina. —Ks.

Apie moteres. - •
Daugybe yra Amerike tiesiu, 

Nes mažai moterių tiesiu.
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Jagu dvi merginos už tavęs 
eina,

Tai paimkie ta, ka su szunim 
grąžei apsieina.

Jagu moteres žodi už teisu 
turėsi,

Tai ir unguri už uodegos isz- 
laikysi.

Motere už maža ka susiraukė, 
Juk ir pienas aprugias susi

traukė.

Patoga motere ant vienos die
nos, (

Dora motere gera ant visados.

Jagu motere nesicziaupytu ir 
nesiszaipytu,

Tai kaip valgis be druskos 
niekam ne tiktu.

Rodavokis visada paczios, 
Nes daryk pagal savo rodos.

Jagu vyras sako jog vanduo 
plauke priesz kaina, 

Pati turi pripažinti visada.

Jagu valdže rankose butu mo
terių ir turcziu,

Tai ant svieto vainos niekad 
ne butu.

L.TOr
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SGOOD^j

metu senumo motere, vos pa
gyvenus su savo vyru 7 mene
sius, paėmė nuo jojo persisky
rimą.

* Suv. Steituosia užaugina 
kas metas 500,000,000 visztu.

Karanza Paliuosavo 23
Suv. Steitu Kareiviu

Bet pasirengimai ant kares nenustos 
Kareiviai kuopinasi prie rubežiaus.

Chihuahua City. — Generolas Travino, Karanzos vadas, 
aplaike paliepima nuo savo perdetinio, idant paliuosuotu 
ymtus Suv. Steitu 23 kareivius tuojaus.

Tokiu budu kerszinante kare tuomlaik praslinko, 
mobilizacije kareiviu ne palaima, tukstanczius siunczia 
meksikoniszko rubežiaus.

Badai Karanza geidže užbaigti ergeli terp Suv. Steitu ir 
Meksiku per arbitracije ir tame tyksle jau iszrinko taikos ka- 
misije.v

bet
ant

TRUMPI TELEGRAMAI
Grabas pripildytas guzute.
Chester, Pa.— Palicije už

klupo ant gyvenimo Jono Lea 
ry, padarydama krata ir paym 
darni dydeli graba iszmuszta. 
bleke kuriame radosi konia pil 
nas guzutes. Chesteris yra blai 
vu miestu, nes nuo kokio laiko 
palicije mate kelis girtuoklius 
ir dasiprato, jog mieste kas to- 
kis parduoda svaiginanti gėri
mą. Pradėjo sznipinet ir ant 
galo suode szulini isz kur gu
zute buvo parduodama.

§ Panama.— Tris ypatos li
kos užmusztos o daugeli sužei- 
do laike rinkimu ant preziden
to.

§ London.— Laike Dubli
no sumiszimo likos užmuszta 
116 kareiviu laivoriu ir palici- 
jantu, ir 224 civiliszku ypatų.

ATSAKYMAI
W. A. Beaver Falls, Pa. — 

Siuncziame daikraszti in Petro
gradą ir daeina be jokios kliū
ties. Manome jog daeis ir in 
Moskva. Gali tamista užpre- 
numeravoti ant kokio laiko 
del giminiu.

Miss. J. O. Philadelphia. — 
Your correspondence is not in
teresting to lithuanian readers 
as it does not concern our 
people. We will gladly pub
lish any news that happens to 
our nationality. Try again.

r KARES LA UKO
Paskandino du austrijokiszkus transportus.

rlymas. Italiszki kariszki laivai paskandino du austrijo 
us tuansportiniu, laivus kurie gabeno kareivius, maista 
phlcija. Badai daug kareiviu pražuvo.

į’ 110 ypatų užmuszta per bombas.
^Berlynas.— Lekiojamos maszinos užlėkė ant Karlsruhe, 
rami bombas ant miesto kurios užmusze 110 ypatų o su
ra 247; terp tu radosi 15 vaiku ir 88 moteres.

Rusai pereje karpatus.
Londonas.— Praneszimai isz Petrogrado skelbia, kad ru

sai persilaužė jau per Karpatų kalnus ir užplude Transilvani- 
još lygumas. Rusai grasina visai Hungarijai; Budapesztas, 
Ilungarijos sostine, da, sakoma, nuo pat kares pradžios nebu
vęs tokiam pavojui.

Rusu briovimasis in Karpatus, nors pradėtas tik keletas 
dienu atgal, turis buk netikėta pasisekimą.

Bet paskutiniai austru praneszimai isz Vienos pripažinda 
mi rusu pergales Bukovinoje, tvirtina, jog pietinis generolo 
Pflanzerio armijos sparnas pasitraukęs in Karpatų kalnus ir 
užemes juose visus perėjimus, ir ketinąs jokiu budu neleisti ru 
sams pereiti Karpatus.

Taigi austru praneszimai yra prieszingi rusu praneszi- 
mama, virtinantiems, jog jau rusu armija perėjus Karpatus.

Liūdnas padėjimas Lietuvoje.— Vokiecziai paėmė viską 
kankina gyventojus.

Žytomieras.— Vienas isz Lietuviu kuriam pasisekė pabeg 
ti isz Lietuvos in Szvedije, apraszineje apie tenaitini padėjimą 
sekancziai:

“Lietuvoja ir Žnudijoi, užymtuosia dabar per vokieczius, 
dingo visas krutėjimas ir vertelgyste. Vienatiniu užsiėmimu 
gyventoju yra kasimas ukiu ir keliu. Mėsos visai nesiranda o 
gaudyt žuvis uždrausta. Giriosia iszkirsta geriausi medžiai ir 
iszsiunsti in Vokietija. Ųž mažiausia prasikaltinima baudže 
rustai o daugeli gyventoju suszaude nevos už sznipinejima. 
Laukus mažai kas apdirbineja, nes žino, jog tasai neužsimoka, 
nes maskoliai ketina vela atejti ir atimti užymtas vietas.

Miestelije Rakiszkiuosia aresztavota keli Lietuvei ir su- 
szaudyti o miestelis Lakoviczai, Minsko gubernijoi, likos su
naikintos.

Skaitlius pabėgėliu kurie atėjo in Petrogradą yra 100,- 
704 vyru ir 44,443 moterių: Lenku 22,738; Lotyszu 23,366; 
Mažrusu 20,078; Rusu 15,600; Lietuviu 8,728; Žydu 4,452; 
Estoncziku 838; Vokiecziu 853 ir t. t.

Visoje Lietuvoje, pasakoja vienas iszbeges neseniai isz 
Lietuvos, atidaryta vėl degtines ir alaus dirbtuves. Dvarinin
kams, pradegusiems dirbti alų ir degtine, vokiecziu valdžia at
leido bulvių ir miežiu sekvestruotu ir vietiniu gyventoju. 
Dirbtuves gi, kuriu valdininkai iszbego in Rusija, paimtos 
valdžion.

Italijonai sulaužė Austru Linijas.
Rymas.— Italu kariuomene Trentino apskrityj sulaužė 

austru transzeju linijas daugiau kaip 200 myliu ilgio fronte. 
Italai atsiėmė tuo budu nemažai prarastos nesenai savo žemes. 
Tai yra didžiauses paskutiniuju laiku Italu laimėjimas.

Italu kares sztabas oficialiai pranesza apie atgavima at
gal tuzino svarbiu pozicijų, miestuku ir didesniu miestu. Svar 
besniuju laimėjimu tarpe Italai skaito paemima Castel Gatn-‘ 
berto, Melette, kalno Longara, Asiago, Cesuna ir klonio Cen- 
gl°- ......

Szitie laimėjimai yra pasekme keliu dienu Italu artileri- 
ipaude aus-

* Brooklyne suskaityta 
500,000 szunu isz kuriu 50,000 
turi padotkinius cedelius.

* Suvirszum 60,000 vokisz-
ku kareiviu apkurto tebyreje jos nepaliovusio veikimo. Italai vis dar nesustoja s 
Europinėje kareje. trus.

DEL MERGELIU.
Mergele kiekviena, 
Mislyk sau kas diena,

Kas czesas ir vieta
Ir žmogui ant svieto

Gyventi ?
Musu ponas geras,
Duoda mergoms valia, 

Duoda mergoms valia 
Ir visokia galia

Ant vyru.
Iszvirs blogos sriovos, 
Kaip kiaulėms patriovos;

Nees paczios juodos, 
Paliks pilnus puodus

Del vyru.
O ka vyrai sakys, 
Mergos akis statys;

Vienos aplink ugni, 
Kitos apie kukni sukinsis.

Nuveis vyrai gulti, 
S u puls mergos esti:

Mėsos ir Deszreliu, 
Iszkeptu parszeliu

Isz visur.
Jos suvis nejuto, 
Kaip stalas pavirto;

Isz pasuoles ritas 
Vienas ir—gi kitas

V yriszkis. 
Prade mergos rėkti 
Ir per duris bėgti, 

Vienos in kamara, 
Katre vyrus bara

Szaukdama:
Turiu visus raktus, 
Žinau visus kelius;

Atrandu ir poną, 
Kur kabin Smetona

Su pirsztais.
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? KAS GIRDĖT?
i

i Karanza daugiau prisidėjo 
įrrie apsiginklavimo Suv. Stei- 
tu in laika trijų nedeliu, ne 
£aip Wilsonas padare in tris 
įnetus.
F- -------------
* New Yorko sveikatos depar
tamentas paduoda keletą skait
liniu apie vaiku mirtingumą 
Suv, Valstijų miestuose. Tos 
skaitlines yra sekamos: Isz 
tukstanczio (1,000) vaiku pir- 
tnais jugyvenimo metais mirsz 
fa — New Yorke 94.6, St. 
Louise 103.3, Bostone 103.7, 
Pittsburge 115.2, Clevelande 
116.4, Philadelphijoje 117.6, 
Buffalo 121.5, Detroite 122.4, 
Uhicagoje 132,7, Baltimoreje

ir raszejai pirmiau iszejusiuju 
laikraszcziu “Vilties” “Lietu
vos Žinių” ir k. tuoj kreipėsi 
in vokiecziu valdžia, kad leis
tu vela spausti lietuviszkuosiąs, 
laikraszczius. Praszymus at
naujino szen ir ten po daug 
kartu, bet vis veltui. Nevien 
laikraszczius, vokiecziu val
džia gina lietuviams spausti ir 
kitus rasztus... tap kad faktisz 
kai nuo vokiecziu atėjimo mes 
turime Lietuvoje antraji drau
dimą lietuviszkosios spaudos, 
kaip kitados buvome tureje 
prie rusu (priesz 1904 m. Red). 
Draudimas yra taip asztrus, 
kad nevien Amerikoje, ar kur 
kitur spaustu lietuviszku rasz- 
tu vokiecziai in Lietuva nein- 
leidžia, bet jie draudže Lietu
voje pardavinėti net Tilžėje 
gotiszkomis literomis spaustus 
laikraszczius, ko ir laikuose 
rusiszko spaudos draudimo ne 
būdavo.

Valdžios laikrasztis “Dabar
tis”, kuri Kaune raszo ir lei
džia Prusu oficieriai ir unifor
mose apsirėdė kareiviai, turi 
tikslą platinti Lietuvoje užsi 
tikėjimą vokiecziams, bet pa
sekme, žinoma, visai prieszin- 
ga! Gaila, kad vokiecziai ne- 
iszstudijavo “Kapitelio” už
draudimo spaudos Lietuvoje 
Muravjovo! Tos pat klaidos 
butu nepapildė. Laikrasztis 
staeziai sėja neužsitikejima ir 
neapykanta. Badaujantis žmo
gus, sakoma, ir jovala valgys! 
Nebesant laikraszcziu, lietu
viai sziuomi kares laiku turi 
ka nors skaityti, bet skaito su 
neapykanta, o daugelyje vietų 
staeziai “Dabarti” boikotuoja, 
kiti, kaip laikuose rusiszkojo 
spaudos persekiojimo, prade
da skaityti lenkiszkus laikrasz
czius, nes saujalei Lietuvos 
lenku leista turėti bent viena 
'VitstnTK^iKfaszt'i'y'kuris eina, 
teisybe, po cenzūra, bet nėra 
valdžios, taip kaip “Dabartis”. 
Lenkams leista parsisiuzdinti 
laikraszczius ir isz užrubežio, 
kaip va isz Poznaniaus.

Spaudos stoka dabartiniame 
laike, žinoma, mes atjaueziame 
kur kas skaudžiau ne kitados, 
ne vien isz žingeidumo, kad 
neturime ka karo laiku skai
tyti, bet mums reikia susižino
jimo, rodos ir paguodos szel- 
pime badaujaneziu, gelbejime 
ligoniu, atstatyme ukiu, reika
luose mokyklų... o ežia viskas 
suvaržyta, viskas suparaližuo- 
ta.

Jei gausite szita mus raszte- 
li, protestuokite jus priesz vo 
kiecziu pasielgimą, ka mums 
draudžia turėti savo laikrasz
czius! Lenkai Lenkijoi, žydai 
Lenkijoi ir Lietuvoj veik kiek 
viename didesniame mieste tu
ri po savo organa, tik lietu
viams vis viskas ginama.

Rusai draudė mums spauda, 
o dabar draudžia vokiecziai! 
Paskui-gi jie patys priesz pa
sauli kalba, buk lietuviai turi 
menka literatūra, pas juos esą 
daug analphabetu.... Pranesz- 
kite pasauliui teisybe!

■ Sziomis dienomis rubsiuviu-1 
unija Amalgamated Clothing 
^Workers of America apskun
dė kunigo Kemeszio “Darbi- 
hinka” už apsmeižima drg. M. 
Dusevieįę, kaip-skelbe “Nau- 
jienf^lkad. fizine va pastaraji 
streiką parsidavęs bosams.
Rodosi, apskundė ant $10,000

Kariszka dvase apėmė visa 
sklypą. Tik stebuklas gali ap- 
saugotrSuv. Steitus nuo kares. 
Norints da oficialiszkai kare 
neižduota — bet galime to ti
kėtis kas valandelia. Tada, 
ne tik Europa, Azija ir Afri
ka,bus paskensta kareje, bet 
konia visas svietas.

Kare yra tai svarbus daly
kas apie kuria negalima mans- 
tyt lengvai. Pamokinimą koki 
apturėjome isz užmarės nega
lima praleisti pro ausis.

Gal ’ didėliu pasiszventimu 
reikalaus nuo kožno ameriko- 
niszko ukeso, pakol kare užsi- 

fcbaigs^ O gal meksikoniszka 
kare inkivinklios in kitas viesz- 
patystes. Gerai apie tai ap
svarstyt gilei ir būti pasiren
gusiu ant atejties. Kare ne yra 
tai kudykiszkas žaidimas!

Lenku kai kurie laikrasz- 
ežiai Sako:

“Vokiecziai nori turėt Len
kija be žmonių. Mat yra daly
kas tame, kad Vokietija nuta
rusi jokiu budu neleisti Len
kijon isz Amerikos maista mai 
tinimui badaujaneziu ten žmo
nių. Amerikos lenkai buvo pa 
siryžia kad gelbet Lenkijos 
žmones visokiais budais bet 
kad vokiecziai ta atmeta, tai 
įsunkus gelbejimo dasiuntimas.

Kad ta periszkada palyti 
Lenkija tai ne kitaip yra ir 
su^iiiBuva.''" 1

5 uis® y ha e
(.ijltimon Maskolijos matosi 

isz laikraszcziu pajieszkojimo 
giminiu, kad daugiause iszva- 
ryta lietuviu isz Kauno gub. 
toli mažiaus isz Suvalkijos ir 
Lenkijos.

“Lietuva” savo apžvalgoje 
pranesza, kad per tarpininkys- 
tia p. Jurgio Savickio Lietu-

s.yiu Draugijos atstovo Kopen- 
hagene Danijoj gavusi žines 
isz Lietuvos kur vokiecziai už- 
emia turi link spaudos uždrau
dimo. Kad toji žinia visiems 
akyva tai visa isztisai isz “Lie- 

; tuvos” czion perspausdinam.
“Užsienyje gyvenantieji lie

tuviai stebitės, kad mes vokie- 
ežiu užimtoje Lietuvoj iki sziol 
neturime lietuviszku laikrasz
cziu ir pasikakiname tik vien 

■-vokiecziu valdžios leidžiamuo- 
’ ■ Ju organu “Dabartis”. Lietu

viai pabėgėliai Rusijoi turi net 
• keturis laikraszczius, kuriuose 

liiiosai gina savo reikalus, o 
mes Lietuvoj neturime nei vie-

.Jgo.
yz Sziuomi praneszame, kad po 

užėmimo Kauno ir Vilniaus 
pasilikusieji Lietuvoje leidėjai

AMERIKOS RAMYBES ŽVAIGŽ- k,
DUTE GESTA

mano

ATLANKYKITE

■is a'

00 P.M

Tas pats ir su NAVY tabaku

geriausias rūkomas ir kramtomas

kaip jumis geriausia patinka
pypkėje, cigarete ar kramtymuj

popier

Knygute popierukiu 
kožnu 5c. Pakeliu.

GLEN ONOKO 
MAUCH CHUNK 
ALLENTOWN

Geriausias Tabakas—Geriausiam Pakeli j

THE AMERICAN 
TOBACCO COMPANY

parodos sujudino 
‘in Mexika in Me-

saldam ir geram padėjime,

Phillipsburg
Sseft-on' i
Šo. Bethlehem

e žmoni-
io menciaus
socijalistai,

| Lehigh Valley
I Railroad

APMAUDINGAS SVECZEVIMAS.
Žmogus gimdamas ant svie

to, yra tai menkas pasauleje 
ant žemes sveczias, nes jo tas 
czion pasisveczevimas tankiau- 
se buna jam apmaudingas.

Kurie ilgiaus ant svieto gy
vena, tie jeibtsigryžta pažiū
rėt in praeiti, tai užtiesa mato 
sau daugiaus apmaudos isz vi
sokiu szaltiniu ant jo kritusios, 
negu ramios valandos, galop 
žmogui jeigu tenka pasiekti 
žila senatvia, tai toji jam buna 
kaipo pasaulio svecziui teip 
pat apmaudinga.

Jisai, žmogus viduramžij 
augydamas su savo moteria ma 
žus vaikus kad ir skurdžiai, 
tuomet tik džiaugėsi jais vai-

Žmones nors niekur kariu 
ir kraujo laistymo nenori, par
tijos pasipurstyt aiszkiai priesz 
tais galvažudystas visgi nenori 
vieni socialistai tai tiesiogei 
kariu užmates pasmerkia.
■< Kad socijalistai savo propo
zicijose susitinka dauguma 
prieszu, bet sziame niekas juos 
negal peikt kad ir tikras j u 
prieszas iszskirent juodus vaba
lus. — S- K.

NAVY tabakas yra szvelnas Burley taba
kas, su stebėtinų priimnu skonų nesirandantis 
kitam tabake. Pasenejas ir sumaiszytas del 
priemno rūkymo—po tam su dėtas in keturias 

kad užlai

Tiki etai geri tik ant speciali szko treino 
MAHĄNOJU 7:20 ryte

Grįžtant iszeis isz
6:25 P.M. Allentown

SmofeiSfacc

jGMGAIL&AX.
r 'BALTI MORE. MD.

kęst ir gyvastis trotyt vien 
žmonija kuri aiptol kariaut 
niekur nenori.

Žmonių gi gyvenimas kaip 
sakoma yra trumpas ant žemes 
tik pasisveczevimas, o tokio
mis aplinkybėmis kaip kares 
ir kitoki užmaezei kad klesti 
tai tas pats trumpas pasisve- 
cziavimas yra perdėm apmau-

Jonas Jasiukynas Griszka- 
budžio par., Žaleblekiu kaimo 
Suv. gub., jieszkau Juozapo, 
Stanislovo ir Petro Jasukynu. 
Mano adresas: Russia. Gorod 
Polock, Vitebsko! gub. Vsero- 
siiskii Zemskii S j ;z, Ivanu 
Jasiukinasu.

Teresia Košyte isz Kauno 
gub., Zarasu pav., Antalieptės 
valscz., Daugaliu par., Sadu- 
vainiu sodž. jieszkau pažinsta- 
mu ir giminiu. Mano adresas: 
Russia. Petrogradas. Zarotnaja 
g-ve. Namas 30, butas 11, Te
resia Kasyte.

. . Jonas Griszkenas, Kauno 
gub., Zarasu p., Oniszkio par., 
jieszkau giminiu ir pažinsta- 
mu. Mano adresas: Russia. Pe
trograd, Viborgskaja storona5 
Arsenalnaja 9, kv. 4. Jonui 
Griszkėnui.

Uliuminata Vasiliauskaite 
jieszkau Prajid Kasparaicziaus 
■ta VVįif IKpiimiescžfėi >

Szakiu parap., Bagdžiu | 
Hmo, 5 ar 6 metai jau Ame- |

Juze Gil pu tike pabėgus isz 
Kauno gub., Ukmergės pav., 
Salatu valscz., Škapiszkio par. 
Naiviu sodž. jieszkau įbrolio 
Juozo ir sesers Marijonos ir 
Kazimieros- Mano adresas: Ru
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Raszykite draugams kad atlankysite praleisiti diena 
su jeis. .

Ne, ne kareiviai nori karės 
su Mexika, o tie vadovai, vir- 
szininkai Suv. Valst. kariuome 
nes, trokszta garbes, atsižyme- 
jimo, kaip vokiecziu Ilinden- 
burgąs, ir tie visi dabartines 
Suv. Valst. kariuomenes virszi 
ninkai ejna prie to.

Kaip teatre kiekvienas akto
rius nori kuogeriausia publi
kai intikti, kad.gavus padėka 
ir pagyrimą, taip kiekvienas 
kariuomenes generolas nori at
sižymėti savo rolei.

Ir szioji busianti Amerikos 
kare ne darbo žmonių gerovei 
rengiama, o kapitalizmo nau
dai. ■ Nors tuo tarpu tokia didi 
batalija neprasidėjo, bet ji vis 
tik tiek ankseziau ar vėliau tu 
res invykti.

Tokiu tai budu (kaip raszo 
“Aszara” Naujienosia) Ameri
kos žvaigždele gesta ant darbi- 
ninkiszkos liaudies gaivu. Te- 
eml kares liepsna bus užgesin
ta pirmiau, ne kad ji insidegs. 
Darbininkams užtenka skurdo, 
bedu, nelaimu ir be kares. Te
gul kares isžnyksta nuo viso 
žemes kamuolio!

užugia, nusiblaszko sau ' 
buities jieszkodami kas žin :
kur, ir;ie vėl pradeda kaipo j 
pasauk svecziai vien apie sa
ve rupitis, arba duot žodžiu i 
vienos i.oteres kuri kaip “Sau 
le” pahrtojo — “Mes nežino- : 
dams kip iszsilankstyt nuo : 
gimdyno daug vaiku, juos pa- 
gimdom, užauginame, ir tie 
tenka ktiems.”

Tie žodžiai tos žmonos yra 
teisingi ir teisingiausi atsižvel
giant in dabartinia kraujage- 
ringa Europos karia.

Visos motinos kuriu vaikai 
krinta ant aukaro baisiausio 
iszsižiojusio kareje kalba— 
“Geriaus kad mes tuos savo 
vaikus kurie dabar iszpleszti 
nuo muh. tenka kares žiotimis, 
kad butumem nepagimde.”

Moteris, kuriu vyrai jais pa- 
likia vėjo papūtoms, pateko 
kares nastrams, kaip jos žiuri 
ir lementavoja savo likime ? 
Tas teip pat sako in savo kudi 
kius—“Geriaus kad mes butu
mem negilu ia negu vaikialei 
dar in baisenybes kliuvom, tę
va paskerdė, duonos nėr, ir 
kur bedingsiu ?!..

Aukszcziaus minėtos mote- 
res nors pavirszutiniai žodžiai, 
skaudžiai atsiliepia in szirdis 
kiekvieno pro tau janezio žmo • 
gaus kad vaikus pagimdo ir 
augina ne sau bet kitiems.

Kaip gi dar mislija motinos 
tos, kurios isz vary tos isz; savo 
szalies, nežino visai apie liki
mą savo vaiku kurie iszgujant 
Rosijon ar Vokietijon tapo 
nuo ju atskirti?.. Tos teipgi 
lementuose skensta isz savo 
likimo.

Kad tiek svieto nekalto tu- 
rųžuti po peiliu kares, kad ju 
kunu pelenais apmež Europos 
laukas, kad vainose dar kritu
siu kunus juodi varnai neyzi^, 
ja snapuose
kus, kad szuneliai alka® 
ko laukuose nekaltus ra 
negyvėlius, kaip teip , 
da jauno svieto tig 
isztikro neverta kO 
pasauki apmandin®
tis užgema. Nevertai 
tinos pagimdė vaikul^HMBn 
o kariszko pragaro 
sūryje. W

Kaip žmonija turi žiuiW 
tuos juodus vabalus per kuriu 
prieszaki iszkilo baisiausios 
dar sveik kares kurie net isz 
Dievo tycziojas praszy darni 
kad pasikeltu gerai.: prieszus 
iszkerst? . . z - ■

Žmonija apie tų juodu vabalu 
sumanytas Europoj skerdynes 
visaip kalba, Vieni nuomones 
vaduoja szeip; juodi vabalai dar 
pasididinus skaitliui žmonijos 
sako pasijuto, kad toj 
joj iszaugo keleriopi 
pasisziauszeliai — i 
nihilistai bei anarchistai kurie 
kursto gyventojus priesz juos 
nenusilenkti, neklausyti, ir 
kartais nepaklusnumu szmek- 
szla pasirodo visose szalise, o 
ir vabalu galabinimas kaip kad 
atsitiko su Austrijos inpedinia, 
tai sako tie juodi vabalai su
manė kad iszkelus kare, taps 
sumanytas žmonijos skaitlius, 
ir pasisziauszeliai neturės ka 
kurstyti, jiems bus geresne ra
mybe,

Kiti-gi žmones viską suver- 
czia ant Dievo kad tai Dievas 
teip norėjo, tai kare iszkilo. 
Vadinas Dievas užmėtė ant 
žmonijys savo asztria bausmia.

Treti viską suvereziaant ke
teros žydiszkos Austrijos val
dono senio Josefo, kad jisai 
Vokietijos pakurstytas užpuo
liai ant mažiukes Serbijos, ir 
isz to kilusi .visa dar liepsno
janti kare.”;

Kaip nebebūk, visos kares 
kokios tiktai iszkylo pagimdo- 
mos ne žmonių; bet godžiuju 
valdonu, už ta viską turi nu-
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rikojė. Mano adresas: Russia. 
Voronež. Staro-Moskovskaja, 
N 19, Uliuminata Vasiliaus
kaite.

Elzbieta Sakalelė isz Kauno 
gub., Zarasu apski’iczioį Bane- 
delio par., Kirdoniu sodž., 
jieszkau brolio Juozapo ir se
sers Veronikos ir giminiu. 
Meldžiu atsiliepti. Mano adre
sas: Russia. Petrogradas. Za
rotnaja gatve, 'Namo N 30, bu 
to 11. Elzbieta Sakalele.

Ona Szirvyte, Kauno gub., 
Zarasu apskr., Abelių par., 
Maigiszkiu sodž., jieszkau dė
dės Juozo Bagdono isz Nava- 
polio viensėdžio ir pažinstamu. 
Meldžiu atsiliepti. Russia. Pe
trogradas. Zarotnaja g-ve, na
mas 30, butas 11, Ona Szirvy-

NAVY
Long Cot Tobacco

utaikyta, Tiesus
ir Lygus

ssia. Petrogradas. Zarotnaja 
g-ve, namas 30, butas 11, Ju
ze Galdike.
Elena Ankudaviczaite jieszko 
Mot. Didžpinigaiczio, isz Suv. 
gub., Marijampolės pav., Kur- 
veliszkiu kaimo, Gyveno Chi- 
cagoje. Mano adiesas: Staro 
Moskovskaja 19, Uczeniczesko 
je obszczežitie, Elenie Ant. An 
kudo vi cz.

Liucija Stakiene isz Kauno 
gub., Sziauliu pav., Papilės 
valszcz., Gamenu sodž. su 
dviem vaikais jieszko brolio ir 
Aleksandro Statkaus 
vyras), Kazimiero ir Prancisz- 
kaus Januszku. Mano adresas: 
Russia. Petrograd. 1 rota, dom 
N 18, kv. 3, Lucii Statkiene.

Antanas Aleksa isz kaimo 
Szilvienu, Ilguvos parap., Su
valkų sub., noriu surasti: kun. 
Muleikaiczio, kun. Konst. Va
siliausko, Vine. Jurgeliavi- 
cziaus, Juozapo Aliaksos. At
siliepkite: Russia, gor. Palock, 
Vitebskoj gub., Vserosiskii 
Zemskii sojuz, Antonu Alek
sio. ■ ■■

Suv. Valstijų ramybes ir tai 
J<os žvaigždele gesta. Vakari
nis' horizontas vis niaukiasi 
tamsyn ir tamsyn ir krajuoti 
de'besiai rodo, kad pridengs ta 
szali. Patriotiszkas kraujas vir 
te verda, tik szauksmas, tik 
szauksmas: “ in Mexika!”

Milicija mobilizuojama sker 
sai iszilgai Suv. Valstijų. Ten 
Mexikos parubežis laukia mi
niu pribunant, jaunu vyru, 
laukia daugiau spėkų, laukia 
pakankamo kanuolems mais
to. Visos tos militaristu “pre
paredness 
szaukima: 
xika!”

Milicijc 
skelbta.

Jaunuoliai mete darba ir ren 
giasi in ta militarizmo rengia
ma puota, bet nelinksmomis 
akimis jie skiriasi nuo savu j u. 
Kiekvienas ju apgailestauja sa 
vo likimą, bet sakosi esąs pri
verstas važiuoti in Mexika, 
nes jis esąs milicijonierius.

New Yorko valstija turi isz- 
siusti 20,000 nacionales gvar
dijos kareiviu in Mexikos pa- 
rubeži. Daug isz to pulko ski
riasi nelinksmais veidais jauni 
kaieziai. Macziau verkenezius, 
maeziau ateisveikinanezius su 
draugais, macziau juju myli
mas liekanczias aszaru klone. 
Iszvažiuoja. Kur? In Mexika 
tarianti, pražudyti save, paau
kauti savo gyvasti militarizmo 
nasrams ir pralieti nekalta 
krauja už kapitalizmo intere
sus.

Ne, ne darbininkai reikalau 
ja kares su Mexika, o kapita
listai nori, nori jos, idant už
griebus naujus szaltinius su 
gamtos turtais in savo rankas 
kad galėtu isz ten sau pelno 
daryti ir darbininku klesa išz- 
uaudoti tiek, kiek jiems patin

irti

Lietuviai isz užimtosios 
vokiecziu Lietuvos.

In szitokias žinias pažiurė
jus, staeziai sakyt galima, kad 
visi tie kurie mus czion Ame
rikoje lietuviai kryžiokus vo- 
kieczius garbina, yra kibą lie
tuvystes nevidonai, o ju mes 
tarpe saturime.

Jeigu tie kryžiokai Lietu 
voj pasiliks, tai nėra abejones 
kad elgsis teip, kaip elgesį su 
lenkais Paznaniuje.

Visi gerai žinom kad Poz
naniaus lenkus vokiecziai teip 
spaude, kad ir vaikus katekiz
mo turėjo mokyt vokiszkai, 
kunigai už nevokietinima ne 
vienas gavo skaudžias baus
mes, o bet ir lenkai isz Pozna
niaus randasi toki, kad garbi
na Kaizeri kaip ir mus czion 
kai kurie lietuviai ji garbina.



Garsingas lenkiszkas pijanistas Paderewskis su pacze ren 
ka aukas ant ižbadejusiu tautiecziu Tevyneje. Ant paveikslo 
matome Paderewski, o kur jojo pati ?
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Paslėpė veidą in delnus.
— Teip— atsiliepe vyras nu 

lindės—mane sena prieteliu ir 
sėbrą. . . .

— Prieteliu!—negalėjo nu- 
kenst kartybes, kokia savo szir 
deje jaute.

— Vos sveikina keleis žo- 
džeis...o vienok pavėlina man 
czion būti ir... Ach! argi nebū
tu geriau jaigu tavęs butau 
kelioleka kartu paraszes, idant 
iszpažint jam viską ir persi
skirt! . . . Sziadien pasenova 
mudu abudu ir nesziojava ta 
sunku lenciūgą, kuriuom-esava 
abudu suriszti ant amžių, o nie 
kados ne galim iszvyst spindu 
lio vilties, idant'pilnesne kruti 
ne atkvept!

— Ne kalbėk teip, ne kal- 
.bek! mielinki va geriau apie 
jjn, kuris ne privalo kentet už- 
niIisu nusidėjimus.

atsiliepe 
staigaiifjS 'sas durese — ir ine- 
jo in vidų ponas Liwickas.

Kruptelejo abudu — vyras 
pasikėlė skubei ne drysdamas 
sėstis, tylėjo užsiergeliavias.

— Kaip-gi sziandien jau
tiesi? — paklausė malszei, no
rint su jauslumu ponas Liwic
kas, paduodamas ranka paczei.

— Dekavoju tau geras Ado 
mai, geriau daug.

— Laba dięna. Stanislovai! 
—tarė dabar ponas Liwickas 
paduodamas jam iszpalengvo 
ranka nežiūrėdamas aut jio.

— Ar galeina jau bus tau 
iszvažiuot ant spacierio ? pa
klausi velei atsigryžes in pa- 
ežia.

— Gal už keliu dienu... o tu 
mano Adomėli tiek naktų ne 
miegojus per dažiurejima ma
nes, ar sveiku jautiesi?

— O asz turiu geliažinia 
sveikata manes gal jau smertis 
niekad ne paims!— atsake po
nas Liwickas su tuom paežiu 
malszumu. Norėjau atlankyti 
tave, nes už dvieju adynu isz- 
važiuoju ant kaimo —dadave

— Kas teip svarbio? — pa
klausė teipo-gi su jauslumu 
pati, važiuot tokem szaltyje! ar 
kas nepaprastino atsitiko ?

— Bandytojas mane szauke, 
prie padarymo keliu kontrak
tu už dvieju dienu sugrysziu. 
Buk-gi sveika tuolaik mano 
miela Helena!

Ir szirdingai suspaudęs jos 
paduota ranka nuėjo prie du
riu, o buk staigai atsiminęs po
ną Stanislova tarė:

— Lig mielam pasimatimui 
Stanislova!

Užsidarė duris. Likusieje 
pakajuje abudu pažiurėjo vie
nas ant kito, su iszmetinejimu 
mislese.

— Nuo tiek metu, visados 
tokis pats! — tarė pusbalsiu 
Stanislovas:

— Kiek-gi biednas nukenst 
turėjo, pakol priprato prie tos 

kantrybes, nes tu jio nepažins- 
ti, nepažinsti jio geležines nar
sos ir drąsos, o jeigu yra to
kiu tai tiktai del to, jog myli 
ir gailesi manes.

— Isztikro gal tave da my
li!—dadave Stanislovas.

Valandoje, kada tiedu žmo
nes nori viens kita suramint, 
da didesni skausmą dare del 
savo szirdies, ant jiu da dides
nes nelaimes, kas toliaus pasi
rodys, priesz narna sustojo 
tas mužikiszkas vežimėlis pri 
krautas sziaudais, ant kuriu 
sėdėjo kokis tai žmogus, apsi
supęs kareiviszku ploszczium 
ir užsidengės kojas stora gu- 
ne. Matomai buvo sustengęs 
nuo szalczio nes ne skubino nu 
szokt nuo vežimo, net po valan 
dai pamaželi pasikėlė numetias 
nuo saves gune ir pamaželi per 
pirmgali vežimo nužengė ant 
branktu laikydamasis už nuga 
ros arklio ir nulipo ant žemes. 
Pakelta apikakle nuo plosz- 
cziaus uždenginejo jam veidą, 
kuri ir be to sunku buvo pa
žinti, kas tokis buvo jisai.

Nulipęs ne dairėsi, o tiktai, 
kaipo namiszkis nusidavė tie- 
siok prie bromo palocelio ir pe 
rėjas kelis žingsnius, pamaželi 
pradėjo lipti trepais ant gonku 
o vėliaus ėjo kantorium augsz 
tin tiesiok in ruimus pono Li- 
wicko, ilsėdamas kone ant 
kiek vieno žingsnio, Būdamas 
ant antro piontro nusidavė tie
siok prie duriu vedaneziu in 
gabineta pono Liwicko.

Staigai su trenksmu atidarė 
jaisias ir inejo in vidų, kur-gi 
rado poną Liwicka, rengentisy 
in kelione.

Ponas namo paregejas sveti
ma žmogų be jokios ceremoni
jos inejusi, priek tam prastai 
pasiredžiusi ir navatnei ne nu 
šienausi kepures nuo galvos, 
paklausi:

— Pas ka tai?
Pribuiszas tylėjo, žiūrėda

mas in poną namo—girdėt bu
vo szvilpentis jo kvėpavimas.

Ponas Liwickas prisiartino 
prie nepažinstamo areziau, kas 
kart labiau stebėdamasis ir pa 
klausė velei:

— Kas ponas esi?
— Prisižiūrėk! — atsiliepe 

pribuiszas, nutraukdamas stai
gai nuo galvos kepure.

Ponas Liwickas klyktelėjo 
ir atsitraukė atgal susijudinęs.

— Tai tu?!—isztare negalė
damas tikėt savo akimis.

— Tai asz — atsake tasai 
—pjaukite jauti ant priėmimo 
vienturezio. — Pažinsti mane 
“tėtuli”? . . .—dadave su szan- 
du.

— Sirgai, ant Dievo? —atsi 
liepe su szcziru gaileseziu po
nas Liwickas —žmogau kas isz 
tavęs stojosi?!

— Nežinojei “tėtuli” ne 
apie tai, jog asz sirgau! tai-gi 
ir tai motina šlepe nuo tavęs?! 
Stebėtina, bijojau tavęs ir ne 
mylėjau, prijausdamas tavyje 
iszgama tęva, bet dabar ne

motina, tegul dasižino : visas 
miestas, koki turiu tavija tęva

— Tylėk —tarė per dantis 
ne galėdamas jau ilgiau susi- 
yaldyt ponas Livickas-—ne isz 
tarinek to vardo!

— Del ko gi ne turiu iszta- 
rinet, kas man uždraus?

— Asz tau uždraudžiu!— 
atsake skubei su rūstybe, kure 
vis stengėsi da apmalszint savi 
je—asz, neesi vertas vadin
tis mano sunum!

— Teip, kaip tu ne neesi 
gadnas vadintis mano tėvu! at
sake Viktorius.

— Nes-gi ir ne esmių juom! 
—paszauKe Livickas su didelu 
užsirustinimu.

— Ng esi? ha, ha, ha! tai
gi balsas gamtos niekados ne- 
biustą! suszipe su szandu Vik
torius ir naudodamas isz susi- 
maiszimo pono Livicko puolė
si prie duriu ir skubei inbego 
in vidų uždarydamas paskui 
save dūręs.

Ponas Livickas stovėjo buk 
in stulpą pavirtęs isz vietos ne 
pasijudindamas. Baisus skaus 
mas suspaudė jam szirdi, ant 
misles, jog isztare žodi, kuri 
šlepe su skausmu per daugeli 
metu!. . . Mėtėsi prie duriu no 
redamas perpraszit iszgama su 
nu, idapt ne žadintu motinos 
savo, kuria jis, nor buvo nus
kriaustu jaustose, mylėjo ir no 
rejo gucdot....

Jau buvo per vėlu... iszgirdo 
jio užkimusi baisa viduje pa- 
kajaus ir puolės visa sunkiny- 
be savo kūno ant kėdės suste
nėjo: Stojosi!

Tas-gi inpuplias kaipo hu 
raganas (viesulą) inpakaju mo 
tinos, ne nežvilgterejas ant jos 
veido susirgusio ir iszbaĮusio, 
ne girdėdamas jos suklikimo 
isz džiaugsmo, jog pamate sa
vo mylema supu, kaipo ir suk- 
lykimo isz nusistebėjimo, pare 

jin \tyifr nu vargusi stojo 
priesz jia rūstingas ir paklausė 
aĖgįuszei.:
■;— Ansai iszsižadejo manes, 
jog ne mano tėvas jis, pasakyk 
gi man motina kas yra mano 
tėvu?

Motina sudėjo rankas, kaip 
prie maldos ir balta, kaip 
drobe pus-gyva nuleido galva 
ant pagalvio (paduszkos),

Ponas Stanislovas priszoko 
toje valandoje prie jio ir paė
męs jin'už ranku, druezei sus
paudęs, prisilenkė jin prie sa
ves, ir pasznabzdejas jam ke
lis žodžius, atsitraukė nuo jio; 
gilei susijudinęs, tarė:

— Dovanok!
— Dovanot?!— paszauke in 

irszes iki paskutiniam lipsniuj 
Viktorius—dovanot už mano 
varga ir kentėjimus. Ponas tu 
rejei dviguba privaluma. ... o 
szuolaik, kada asz ten miriau 
isz vargo ir apleidimo, ar po
nas nor karta prisiuntė! man 
piningu? s

* . **
In du metu vėlaus musu Vik 

torius garsingas buvo miesteli 
je X. isz daugžinystos veika
luose bilardu, domino, ekarte 
ir piketos, kuris nor susitrau
kęs, kone pusiau sugniaubtas, 
skurdo, vienok galėjo didžiuo
tis isz to, jog jin gire ponai lo- 
szikai, kaipo puiku loszika, ka 
zirninka, o kurie prigelbinejo 
jam daesdinet inpedžiui turtu 
pono Livicko.

Gimdytojei-gi jio jau ilsėjo
si ant kapiniu. Viktorius isz 
gaileszczio po netekimui tėvu, 
norėjo paskubint tuojaus su pi 
ningais kuliuos gavo palikime 
in Paryžių, bet sveikata jam 
nepavelino atlikti ta kelone.:... 
Buvo teipo-gi per daug teisin
gu sudinime talentu muzikisz 
ku ir amatoriszku, kuriu mies 
teli gimė kas-metas— paminė
ta jio szlove ir garsinguma isz 
Paryžiaus.*. Ir tiktai gyvento-

keneziu tavęs ne keneziu vi 
som pajėgom patrotytos mano 
jaunystes, sveikatos ir iszsi 
sklascziusiu svajonių! Supran
ti tu “tėtuli!”

Ponas Liwickas žiurėjo ant 
jio su skausmu szirdyje, gilei 
užsimislines, ne pėdos rūstybes 
ne buvo galema matyi ant jio 
szvelnaus veido. Staigai vie
nok tarė imdamas nedora su- 
nu už ranku ir sodindamas jin 
ant kanapos:

— Paklausyk manes. Moti
na tavo perleido sunkė liga, 
sziandien pirma diena jauezesi 
geriau. Sirgo per tave, dasi- 
prantutai; jaigu ne nori už 
muszt josios nesirodyk jei to
kem luome.

Viktorius sėdo ant kanapos, 
nes kojos atsakinėjo jam pa
klusnumo, vienok szipencziu 
isz rūstybes balsu tarė:

— Motina sirgo isz rupesz- 
czio apie mane, o tu turiesi ka 
nogeriause. Kuomgi buvau 
asz del tavęs?

— Ne norejei klausyt manes 
niekad, nesimokinai, buvai 
prieszingas man, pilnas puiky
bes, buvai linkės prie visu pik 
tybiu ir nedoru instinktu. . .

— Vienok vis buvau tavo 
sunum!

Ponas Livickas tylėjo; po va 
landai tarė velei:

■ — Nesirodyk sziadien moti
nai. Pagerink savo sveikata, 
truputi atsilsėk, o kada biski 
geriau iszrodysi ir pasveiksi už 
siimsu tavim ir rupinsiuosiu 
apie tavo luomą, ir gal nuo 
szios dienos sutiksiva geriau.

— Bijei, idant mane motina 
ne matytu teip iszrodanti, gedi 
jesi savo pasielgimo! ■

-— Te, turi ežia— atsake Li 
viekas ne paišindamas ant to 
ka jis kalba— piningu, pasi
samdyk sau ruimą hotel i je pir 
mos klases; ten tau nebus blo
gai, ■pasitaisysi neti1’ ;, s, 
ir motinos sveikata ir pajėgos 
pasigerins per ta laika. . ,-i.-.m-, 
paklausyk-gi mano geros rcu 
dos Viktoriau. ... dabaige 
szvelnum ir minksztu balsu.,

Viktorius paszoko nuo kana 
pos.

— Ne reikalauju slėptis nuo 
motinos — tai tu “tėtuli”, nori 
mane paslėpti vargsza nuo mo 
tinos mano! bet asz gi dei to- 
gi ejsiu tuojaus pas jia!. ...

Ir nuėjo prie duriu.
Pono Livieko veidas parau

donavo, vienok skubei užbėgo 
jam už akiu ir stojo priesz du
ris rūstingai tardamas:

— Ne ejsi ten!—- prisakau 
tau, paklausit turi manes, ar
ba. . ..

— Arba ka ?. — pertrauke 
su szandu Viktorius— iszpliek 
si mane su rikszte?

- Jau praėjo tie laikai, kada 
tu turejei vale ant manes ir ka 
da galejei baust mane, daesdi- 
nejei man visa gyvenimą, o ka 
da sėdėjau svetimoje szaleje ir 
kad butau gyvenęs ten ir kas 
žin iki kolei, ar nor karta duo 
turn davada kuom nebūk, jog 
esi mano tėvu ? Biedna motina, 
atidavė savo branginybes ir ru 
pinosi davinet man pagelba 
varge esaneziui, kad tik tavęs 
ne praszyt graszio del savo loc 
no sunaus, o dabar-gi, kada su 
grisztu, kaip lozoris ir ubagas 
gėdijiesi manes ir bijeisi! Nie
ko isz to, leisk, mane!

Ant veido pono Livicko ma 
tyt buvo jog muszesi su savo 
mislemis rūstybe galejosi su 
gaileszcziu ir baime. Nesitrauk 
damas nuo duriu stengėsi ap- 
malszint sena galybe savo akiu 
puikybia vienturezio, bet tas 
ne nuleisdinejo ^kiu jau dabar 
priesz jin, kurios, kaip pas in- 
erzinta tigrą blizgėjo pasiutisz 
kai.

— Leisk mane!—szauke! 
užkimusiu balsu— tegul mato

SAULE 3

Kariszka linije parodanti kur sziadien randasi Rusu 
kariumene ir kiek užymta Galicijos.

jei miestelo ir aplinkines ne 
paniekinėjo jin del guodones 
szventos atminties jio tėvu. Vie 
nas tiktai ponas Lisovskis, ku 
ris gyveno isz palikto jam per 
jio ne užmirszema geradeju, 
legato, tankei kratydamas gal
va kalbėjo:

— Stebėtinas dalykas, sū
nūs tokios motinos ir tokio tė
vo galėjo stotis tokiu vargszu 
ir žmogum visiszkai ne naudin 
gu del visomenes.

* **
Isz szios istorijos gali rast 

pamokinimą del saves ne tiktai 
jaunikaiezei, pribuvusio in 
czionais, isz kuriu daugelis pa
jautė save valnais ir turtinges- 
neis, pradeda lėbaut, gert ka 
ziruot, pasihidže ant visokiu 
nedorybių, pamirsze apie pri
žadėjimus duotus tėvam seniem 
— nepaiso ne apie svetima sza 
lis, o ne tėvynė, jog ant senat
vės prisieis baisu varga kensti, 
nesirūpint savo ateiti ir būti ra 
mu laukime senatvės ir nesibi
jo! tos, bet o! kad tik sziadien 
jam gerai, o tas linksmas gyve 
nimas tuojaus atima sveikata 
ir sunaikina ne tik kuna bet ir 
dusze žmogaus.... bet ras czion 
gi pamokinimą del saves ir tė
vai auginantie vaikelius supras 
ir jie, jeigu tik temins gerai 
skaitidami, kaip privalo savo 
vaikelius auginti, idant sulauk 
ti isz jiu džiaugsmo ir padaryt 
juos naudingais visuomenei. 
Isz szios istorijos aiszkei, gale
ma suprasti, jog pervirsz dide
le meile motinos ir prisiriszi 
mas prie kūdikio ne atnesza 
gero vaisiaus ir liepinimas kū
dikio per daug suteikė jam 
ateiteje prapulti o tėvam kar
tybe. Gimdytoje! privalo my. 
let savo vaikus bet niekados 
daug neliepent, privalo rūpin
tis inkvept in juos meile ir 
baime Dievo ne pavėlini insi- 
vejst kūdikio szirdije puiky
bes, ne pavelint tinginaut ir 
po ulyczes piktadariaut, o pra
tini juos prie darbszumo, 
siunst in mokslaine, kada da 
darbo negali dirbt, arba jagu 
yra kūdikiu turtingesnių tėvu, 
o tik teip auginti vaikai bus 
dorais žmonimis, naudingais 
visomenej ir tik isz teip augin
tu vaiku tėvai sulauks džiaus- 
mo.

GALAS.

Skaitykite
“SAULE”

BALTRUVIENE.

Pennsylvanijos Steite, 
Gana dydeliam mieste, 
Buvo tokios naujienos, 

Maitele atsibuvo kriksztinos.
O kuom atsižimejo?

Mat sveteliu isz P... turėjo, 
Tos dieneles visi lauke, 

Už tai gėrimai plaukte plauke.
Viena grafiene stora, 

Ant vaikino užsipuolė,
Kad jis nedainuotu,

Josios vaikelio neyabudintu. 
Vaikinei! kudaszyt pradėjo,
Ir da in talka penkios bobos 

prisidėjo.
Užpuolė vaikina isz visu sza 

liu,
Musze ir pesze už plauku, 
Ant galo ir bobų vyrai pri

sidėjo,
Ir tiejei ta vargsza muszti 

pradėjo.
Mat, bobos mislino, jog tai 

fri kontri,
Vale j ioms muszti ir barti, 

Vaikyna ar vyra, 
Už ta! boboms bausmes ne yra.

Bet nebages apsiriko,
Žiūrėkite kas atsitiko:

Palicije su vežimu pribuvo, 
Dabar rots purimas buvo, 

Pilna vežimą prikrovė, 
Pas vaita nuveže.

Nesenei Luzerneje dvi bobos, 
Kaip pagedia rodos, 

Bartis pradėjo, 
Viena kitai neapsileido.

Negana, jog plūdosi, 
Ant galo už kudlu griebėsi, 
Ir kada susitveria buvo, 

Nuo augsztu poreziu abidvi 
nugriuvo.

Viena isz juju vos sprando 
nenusisuko,

Mane, jog ant vietos atliko;
Antra suaresztavojo, 

Ir in kalėjimą padėjo.
Kaip bus, tai da nežine, 

Ta! bus sūdo vale;
Kad butu blaivios, 

Nebutu buvę tos baldos, 
Tai vis daro girtybe, 

Nelaba toji bjaurybe.
* * *

Szenadori boba pamaeziau, 
Net nusistebėjau,

Pas ungara karezemoje gulėjo, 
Ba girta buvo, tai paejti ne

galėjo. 
Ka tokia boba verta?

Geriaus kad butu pakarta.
Per girtybia visko dasileidže, 

O kaip liežuvi paleidže,
Tai tokia maiszate padaro, 
Jog terp geru žmčniu liežu

vius padaro.
Tegul tik nepasitaisys, 

Tai mano koezelas kaili isz- 
taisys.

* * *
Brolis ir pussesere,.
Gyveno sutikime,

Ant burdo drauge buvo,
Meilei gyveno— in beda pa-

Nežine kas ant k' idate, 
Jog gaspadine abudu nuo 

burdo pavarė,
Ir tai net szluota panaudojo. 

Krapino ir da lojo;
Tas dėjosi Mahanojui artimoi, 

Nedidelioj vietoj.
Pas kitus ant burdo nuėjo, 

Bet ir ten ergeli turėjo, 
Pakutninku pastojo,

Ant grynos aslos miegojo.
Kiti vyrai isz to juokėsi,

Net už szonu laikėsi,
Mat užmigt negalėjo,

Ba nieko po szonu neturėjo.
Oze velei skausmą galvoje 

turėjo,
Jog net leda ant galvos dėjo, 

Nežine, kas ižgyde ar susi
mylėjo,

Ba jau galvos daugiau ne 
skaudėjo.

Locnininkams Schuylkill
County Bondsu.

Pavietavi Komisorei isz 
Schuylkill pavieto pranesza 
visiems locnininkams. ?>% 
bondsu isz to pavieto, iszduoti 
1889 ir 1890 kad tie bondsai 
buvo inszaukti 1 Liepos 1916. 
Užmokestis tu bondsu bus at
mokėta per sugrąžinimą bond
su pas Pavietą va Kasijeriu. 
Procentas ant szitu bondu pa
sibaigė 1 Liepos 1916.
B. J. Smith
E. C. Brobst
T. J. McDonald

Pavietavi Komiserei.
Attest

Paul W. Houck, 
Glaunas Klerkas 

Pottsville, Pa. June 13, 1916

Smertis blakėms in 
minuta laiko.

Dykai pasiusta bus ant ke
liu metu del blakių isznaikini- 
mo; kas urnai 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. •



SAULE

Kas kerszto nesibijo.
Baltrus Zdyba nebuvo ponu 

kaip lengvai galima suprasti 
isz jo pravardes skambėjimo.

Bernavo sau prie jau ežiu, 
kas jam vienok nekliudė jausti 
tai-pat, kaip jauczia ponai, o 
kada liga parblaszke nelaimiu 
gaji, toji paczioj grinczioj, ku
rioj drauge su jojo žmona ir 
vaikais gyveno dar dvi bernu 
szeirayna, gulėjo teip-pat, kaip 
kunigaikszcziai pecziais že
myn o auksztyn iszdžiuvusia 
ir indubusia krutinę, kuri pa- 
sikeldavo ir nusileisdavo, kaip 
kalvio dumples, kada stipri 
ranka pakelia jas prie dūmi
mo. Tik Zdyba nestenejo ir ne 
vaitojo, nes turėjo tvirta prigi
mimą, nuo pirmos gyvavimo 
valandos pripratusi prie kente 
jimu.

Gyvenimas nelepino jo, kaip 
buna su daugumu, ypatingai 
tu, kuriems neskirta ponai lik
ti. Tai-gi ir dabar sirgo diena, 
dvi, tris, o vis nebuvo geriau, 
norint žmona virdavo gerti deg 
tines su riebumais —to iszkil- 
naus gardumyno, kurio jam už 
vydejo drauge gyvenantieji. 
Bet dabar nieks jam nebuvo 
gardu. Gere iszkreipdamas lu
pas ir vartydamas akis, nes 
žmona liepe, o nuo seniai pa
prato jos klausyti.

Ir kaipgi galėjo neklausyti 
moteriszkes, kuri už 16 rubliu 
metines algos ir szeszis kar- 
czius ordinarijos iszlaikydavo 
ji save ir keturis vaikus taip, 
kad retai būdavo alkani, nors 
dar recziaus jautėsi esą pasotin 
ti. Bet tai menkiausias daigtas.

Teisybe ir tas, kad nors po
nas atpildą duodavo menka, 
bet palikdavo nemaža proga 
vogimams, kaip tai yra po kai 
mus priimta, bet tuo palengvi
nimu nemokėjo naudoties Zdy 
biene. bates. r

Marszkinius skalbdavo nak
tyj isz subatos in nedelia, šulo 
pydavo juos taip, kaip ant kup 
ros sziaip taip laikydavosi, ru
dine susiuvinedavo isz visu pu 
siu kad nuo vyro nenukristu. 
Kaipgi tokios prieteles neklau 
syti. Tik su czebatais, nežiū
rint jos gudrumo, moteriszke 
nieko negalėjo padaryti, o jog 
tai buvo ruduo ir nuolatai lijo, 
tai ant drėgnos žemes vyrui 
pripuvo kojos, nes persisunk
davo vandens in vidų per kiau 
ru batu plyszius, o norint tuoj 
iszsiliedavo, bet jo ženklas pa
siliko ant menko kūno.

Oj menkas, menkas buvo tas 
Zdybos kūnas. Nuo kuriu lai
ko liga kabinosi, prie jo ir lai
kėsi, kaip savojo. Užvaizdai 
rodėsi, kad bernas apsimeta li
ga-

— Tinginys!.... reikes ji isz 
varyt kur akis nesza!.... dirbti 
nenori, bloga pavyzdi duoda 
kitiems; matydami, kad jam 
pasiseka, atsiguls ir .kiti, o kas 
bus tada su sėjimu.

Teip kalbėjo užvaizdą, o li
ga laike berną ir nesibijojo 
kerszto, norint jo labai bijojo 
ligonis.

Ant žiemos kur eiti su vai- 
kucziais, jeigu iszvarys, —ežia 
buvo nors drėgnas kampas ir 
stogas ant galvos!....

Tai-gi po dvieju sanvaieziu 
gulėjimo atsikėlė Baltrus ir nu 
ėjo in tvarta, kur stovėjo jo 
duszemu jaueziu

Pamate darbo drauga, lipš
nios akis raguotu sutvėrimu 
sustojo ant jo su prieteliszku 
iszvaizda, ilgai asztrus liežu
viai laižė jo szaltas drėgnas 
rankas.

Linksmi!—murmėjo bernas, 
dedamas junga ant szeimiu 
sprandu-bet asz silpnas, turit, 
pats dirbti, nedaug paskui jus 
pastumsiu arkla.

Insijunge jauezius ir iszva- 
žiavo in lauka.

Tašyk diena buvo giedri, 
bernas sustojo ant dirvos, nu
siėmė kepure, persižegnojo ir 
ėjo paskui arkla, bet kojos at
sakydavo paklusnumo, vagas 
verte kreiviai kaip girtas, no
rint sziandie jau negere degti
nes su riebumais, nes tokio gar 
durnyno gal sau pasiteikti tik 
ligonis... o juk Zdyba jau pa
sveiko, jeigu paskui arkla 
vaikszcziojo net ligi pietų.

Prakaitas bego nuo kaktos, 
marszkiniai ant jo buvo szla- 
pi, o užvaizdą didžiavosi:’

— Berną reikia imti kersz- 
tu!... kaip iszgirdo, kad noriu 
ji iszvaryt, tuoj pasveiko jam 
baime, tai geriausias gydytojas 
pasekmingiausias vaistas. Sau
le nusileido, szemi jaueziai ilsė
josi pas rindaj tvarte ir atrajo
jo suėsta szeina Arklei. stovėjo 
pastogei tarp kitu arkliu, o 
drėgnam kampe bernu grin 
ežios ant šuolio gulėjo mirusio- 
jio Baltraus Zdybos kūnas 
Mirtis nei jokio kerszto nebi
jojo-

ŽMOGUS
Ir žmonių gimine.

Kam preke rupi padaryti, 
tas turi ja parduoti; kiekvie
nas tokiu budu pramonininkas 
yra drauge ir pirklys. Be ju 
yra daugybe žmonių, kurie pa- 
tis nieko negamins jokios pre
kes, bet perka jas isz vienu 
ranku, o parduoda kitosna. 
Tai yra tikrieji pirkliai arba 
tarpininkai. Patis nedirbdami 
reikalingu daiktu — vežioja 
juos ar neszioja, žodžiu sakant 
— pristato tenai, kur jie reika 
lingi. Be pirklio neturėtume 
kaime arba mieste nei žiupsnio 
druskos, nes patis nevažiuotu
me. jięszkoti jos už giriu, ma
riu. Pirkliai gabena mums rei
kalingus daiktus isz vietų, kur 
jie dirbami, in tas vietas, kur 
ju žmones pageidauja. Tame 
yra pirklio svarba. Netureczia 
geros styri jos dalges, kad jos 
pirklys nepartrauktu isz Aus
trijos.

Žmones, to nesuprasdami, 
skundžiasi, kad pirklys yra 
dykaduonis, nes nieko nevei
kia, o nauda turins. Jis isz to 
nauda turi, kad gabena, laiko, 
svarsto, saikuoja, parduoda 
reikalingas prekes. Yra tai 
darbas taip tikras, kaip ir 
kiekvienas kitas, nes visuome
nei būtinai reikalingas. Bloga 
yra tik tenai, kur preke, ligi 
pateks isz amatininko ar fabri
ko in rankos sunaudotojo, turi 
pereit per rankas daugybes 
tarpininku, daugelio pirkliu, 
isz kuriu kiekvienas traukia 
sau nauda — o tu, vartotojau, 
iszmokek paskutiniam pirkliui 
visu ju pelną. Dar blogiau esą 
ma tenai, kur pirkliu yra per
daug, kur jie nesąžiningi, pa
sirengė pirkėjui kailiu nulupti 
ir dar loga preke inkiszti.

Suimdami tai visa daiktan, 
ka ežia kalbėjome apie apsi- 
szvietusiuju žmonių darba, 
matome, kad artojaus, pramo
nininko ir pirklio triūsas pa
kakina visuomenes kūno reika 
lūs, duodamas visus reikalin
gus ir net bereikalingus daik
tus.

Kunigai ir vienuoliai.
Ne vien tik duona yra gy

vas žmogus. Kiekvienas musu, 
neskaitant kūno reikalu, turi 
dar mažiau-daugiau dvasis rei 
kalu ir turi teise reikalauti, 
kad visuomene tuos reikalus 
patenkintu. Žmogus turi ru- 
pestin apie savo duszia, nori 
mokslo ir pagalios pasilinks
minti. Nori, kad jo paties, 
szeimynos, gimines ir visuome
nes būvis ir plėtimasis butu

Graikiszka pristova Alenai, karalius Konstantinas ir 
■ minitteris Zainus.
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apsaugotas. — Žmogaus du- 
szios reikalais rūpinasi bažny 
ežia. Mokslą jam suteikia — 
mokyklos, knygos, laikrasz- 
cziai, knygynai; pasilinksmi
nimą duoda daile: giesme, dai 
na, muzika, teatras, maliorys- 
te. Apsaugoti buvin ir plėtimą 
si turi valdžia arba valstija.— 
Buna teip, kad kiekvienoje 
tautoje esti iszpažintoju invai- 
riti tikybų, bet paprastai vie
nos kurios daugiausia. Teip, 
lietuviai beveik visi yra kata
likai, tik Prusnos esama lietu
viu protestantu. Kataliku Baž- 
nyczia turi savo valdžia. Visos 
Kataliku Bažnyczios galva 
yra Popiežius, gyvenas Ryme; 
jam padeda valdyti Bažuyczia 
kardinolai, arcivyskupai, vys 
kupai. Vyskupai savo valdžio 
je turi kunigus, kuri gyvena 
tarp žmonių parapijose. Kuni
gą laiko bažnyežiose Szv. Mi- 
szios ir kitas pamaldas, sako 
pamokslus, teikia Szv. Sakra
mentus, žodžiu — per visa 
žmogaus gyvenimą, nuo lop- 
szio ligi kapui, rūpinasi jo du
szia reikalais, daboja jo doros. 
Užtai dvasiszkija yra gerbia
ma už pildymą savo augszto 
paszaukimo priedermiu. Bet 
yra krasztu, kur kunigai daug 
turi nukenteti vargo už sąžin
ingą pildymą savo paszaukimo 
priedermiu, kaip sztai sziais 
laikas Prancūzijoje, Portuga
lijoje ir kitur.

(Toliaus bus.)

ALEXANDER- ZAIMIS 
PEEM/ER.

Graikije pristojo ant visu 
paeirkalavimu alijentu ir isz- 
skirstino savo kariumenes, ga- 
bineto ir nauju iszranku. Mini 
steris Zeinnis stengsis dabar 
surengti nauja gabineta su 
pagialba prancuziszku prezi
dentu. Graikiszka pristova 
Atėnus szedien sergsti alijentu 
laivai no vokiszku užklupimu.

Pajieszkau Vincenta ir Juo
zą Kazlovskius, abudu gyveno 
Chicago, dabar nežinau kur 
Vincentas 12 metu kaip Ame- 
rike, Juozas 4 metai. Jeigu 
kas žino apie juos, malonėkit 
duot žine.

sfe V. Gedmin,
137 Mill St.,

Duquesne, Pa,

. Mano sesuo Petrone Petro- 
kiute paeina isz Kauno gub., 
Vaiszvilio kaimo, Baseinu pav., 
Botakyno Wolos., 8 metai kaip 
Amerike,'girdėjau kad gyve
nu W. Chicago. Turiu svarbu 
reikalą praszau atsiszaukt ant 
adreso

I
PHONE DROVER 7800 .

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

'f Ofisas Ir 61 penimo rietą ValanAoa ,
| 3249 So. Morgan St, Chicago, Iii. 8HKlr%T^\X8re’.opIe‘ :

| Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
- ARABISZKOS ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

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

Mes tikrai gvarantinam I 
įf kad ir jumis patiks. fi

KUR BUNAS
Mano pus-brolis Kazimierą 

Petkus, paeina isz Kauno g^b 
Szauliu pav., pirmiau gyveno: 
Chicago, dabar nežinau kur. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso.

F. Petkus,
1331 S. 2nd. St., 

Philadelphia, Pa.

Mano sesers Monika ir Pet
rone Panuląiczukes, paeina isz 
Kauno gub., Raseinu pav., 
Erzvilkiu. Wolos, ir para., 
Bauzu kaimo. Tegul aisiszau- 
kia ant adreso. (p gg.)

Ona Panulaiczuke,
R.F.D. No. 1, Box 12, 

Key, Ohio.

14 Abooff St.
, Coal Ridge, Pa.

* Mano brolis Juozapas Pet
rauskas, Kaušu kaimo, Kalti- 
menu Vol., Raseinu pav., Kau 
no gub., gyveno Virginiioj ir 
New Meksike. Jis pats ar drau 
gai malonėkit praneszti.

P. Petrauskas.
15 Millbury St., 

Worcester, Mass.

* Tybete randasi 1026 
kliosztoriu.

* Amerike kožna meta mir- 
szta 125,000 ypatų ant uždegi
mo plaucziu.

PILVO LIGOS

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

Valstija

BRANGI 9S PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI;

paražA sav0 P^n4 vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Aš noriu susipažinti su kiekvienu s c r- X 
pančiu, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tete pasaulye. Aš noriu-, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingų draugų ir geredari — 
kad žinotų kas aš esu—kuomi aš esu—ka aš 
esu padaręs praeityje Ir kad žinotų apie pra
kilnų darbų, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dūlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 
mo. Aš atidžiai studiįivau ir tirinejau 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.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasą- 
V: 'WIBy. '' ■ ky« aiškus -faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 

‘ sandeliu žinijos ir Užtūri tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sekti— 
yp“ svarbi tiems, kurio ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senu laiku svai- 

CxX kata, stiprybe ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
T šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 

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

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

Dr. J. RtiSSELL PRICE CO.,L.1102“9 So. Clinton St., Chicago, Hl..
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėta 

pačta jus;1 brangią medikališką knygą.

Vardas if pavardė.................................
Gatvė ir flo.............................................
Miestas

Mano xx 
Ypatiškasx 
Pranešimas 
Vilties.

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

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

b Puikei apdaryta audeklineis ( 
iszmargyntais vyrszais.

Dydumas Knygos, (h x 91 coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

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

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

Gerbemei :—
Czionais prisiuncziu jumis 

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

Su guodone,
i

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

• Ulyczia...............................................

Miestas

W. D. BOCZKOWSKI-CO•f Mahanoy City, Pa
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FROM THE SPHERE

/b (

Verdunas ir aplinkini fortai kur atsibuna kruvini musziai

ANGLIKAI GABENA ARKLIUS IR KAREIVIUS ISZ SHAT-EL-ARAB ANT FRONTO.
> SAUGOKIME AKYS

Prie/skaitimoraszimo, ar ki
tokio darbo prie kurio reike 
sėdėti ir naudoti daugiause 
akiu, privalome sėdėti '.visados 
tiesok, nes palinkus in prisza- 
ke arba rgulszcziam pavydale 
netiktai kenke musu arganiz- 
mui, bet ir kenke labai del 
akiu. Popiera, ant kurios ra- 
szome arba Knyga, ant kurios 

* skaitome, tui-i būti atitolinta 
nog al^iu UL^Vuse nor ant 15 
coliu. Szviesa saules niekados 
neprivalo puolinet ant popie- 
ros, ant kurios raszai, arba 
ant knygos, kur reike skaityti, 
nes kožnas žino jog labai gied 
ri szviesa baisei gadina akis ir 
tuojaus jauczeme skausmą, 
delto-gi privalome saugot 
akis nuo dideles szviesos, iypa-

tingai nuo staigu permainų. 
Po kožnai ligai reike labjause 
paisyt apie akis. Kaklo nie
kados ne reike laikyti su 
spaustu ne neszioti ant jio ske- 
patu ir tokiu kalnieriu kuriuo
se kaklas nepasisukt ne,gali, 
nes tas perszkadineje teisingam 
tekėjimui kraujo in galva ir 
atgal o per tai ii’ akys kencze.

Darbo jokio ne galima dirb
ti prie visiszkai mažos szviesos, 
kaip tai vakarais o jeigu prie 
žiburio dirbti turi szviesa puo- 
lint isz kaires szalies, o nieka
dos isz priszakio ar užpakalio. 
Teipo-gi reike norint szeszes 
adynas duoti atsilsio akimis, 
tai yra miegot mažiause 6 ady
nas, idant akys galėtu gerai 
pasilsėti.

Gydintojei privalo teminti, 
idant augantis kūdikis jin ne-

skaitytu nakcze ir idant daž
nai mainytu daigta ant kurio 
žiuri, tai yra idant in viena 
koki daigta |ilgai, neatsitrau- 
kenczei ne insižiurinetu. Kū
diki turinti du,^ arba tris me
tus, galema pamokint, jog ja- 
gu nuilsta jio akys žiūrėjimu 
in artimus daigtus, tegul žiuri 
in atitolintus toliaus. Tokios 
permainos yra labai naudin
gos musu akimis, nes sudruti- 
na jaises.

Užspringimas pas vaikus.

■a Acott>
HOXDU:

CIGARETTES
Kaip dažnai atsitinka tas, 

jog vaikai užspringsta valgin- 
dami, ar gerdami, per insiga- 
vitna maisto in kita gerkle. 
Paprastinai musza kūdiki per 
rankeles ir spranduka, bet ne
laime, niekados tas vaistas ne- 
pagelbsti nieko tame. O neži
no, jog suvis lengvai galema 
ta bloga.nustumt ir greit pri- 
gelbel užspringusiam; tegul 
kožna motina persitikrina prie 
"pTi , incline, kttdikioT 
savo,.. pasielgdama pagal szia 
rodą: fK&dt^kudikis užsikosė
jo, t ildjCBtis nutvert už ranku ir 
iszketiis pakelt in viražu. To
kiu budii praplatinsi - krutinė
ję kletka ir viskas nueina že
myn ir kūdikis vėl sveikas 
tuojaus.

Skaitykiter- dykai; VERTES KNYGŲ UZ $1»™
SETAS No. 1.

KAPITONAS VELNIAS’
SETAS No. 2. SETAS No. 8.

SETAS No. 9.SETAS No. 3.

SETAS No. 10.SETAS No. 4.
baltra' s

SETAS No. 11.
SETAS No. 5.

SETAS No. 6. SETAS No. 12.

Mąhanoy City, Pa.Mahanoy and A Street

Nedoras
Koksztas

Neužmokamas Žiedas; Apie drūta alksni, 
žeme- Beda. 
Valditmieris-

jSizor ■JBOJV

Ant nemuno. Ketvirtas prisakymas Dievo- Kelautoje in szventa 
Kajimas. Drūta petra. Joną Nuogali.

Majestic Food Chopper, 
ISO whole coupons.

Ali-Baba ir keturesdeszimts razbajninku- 
Kaip klizmas skripkorius liko turingu ponu- 
Jurgis skaptukas. Ergelei polio morkaus. 
Nevidonas.

Doras gyvenimas- Trys užkeiktos karalaus dukters- Bloznat kuris buvo protingesnis už savo poną. Anglonus isz valencijos. Kožnas 
daigias turi savo vieta. Ka pasakė katras paeziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas szvilpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tanias. Vargdienis Jonukas karalum. Graži haremo nevalnike. Luoszis. Istorija vienos motinos. Vaikucziu plepejimaš.

Balada. Malūnas girrioje- 
Kalnu gyventojus.

Du ar keturi:

Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda vargszo- Apie Joną ir aliana. Geras medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. Kodėl 
neleido in dangų. Bausmė už szyk-ztuma. Mažo sziaiieziaus dideli reikalai. Senelis. Dienos kentėjimo nantoj.’ Haul bau! hau 
Apie stebuklinga puodą- Duktė mariu. Sruolis isz lietu vos. Dvarine pana. Baisi istorije-

Paskutines miszios. Irlanda. Robertas velnas. Medėjus. 
Kaukazo belaisvis. Lozorius- Narsi mergina. Užvydiis Vyras. 
Svietas dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žydai kaimuose.

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. 
dede. .Apsigavo- Valkata- Paukszteles Jezuso. Žibinte Bažnytajteje. Sugertuves traukije. Alute duktė kun-kerniaus. 
ant salos dago. Ingrabanas.

Valukas isz girrios.
Auksiniai peliai: Dvynos karalaites. Apie girios sargo sunu ir dnkteri: 

Bedalis.

Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai. Nedarykia skirtumo terp vaiku. Velniszkas kazlriavimas. Jeszkojo tarnaites o rado paezia. 
Stebuklinga kuczia. Krėslas. Nelaimingas karalius ir jio vienturte duktere. Nelabas vyras. Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta, skripka. Del tu ka ketina antra karta apsipaeziout. Pikta onuka. Baisi naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szokiuosia. 
Protas ant proto. Graži i4KU*>C-i '

Prake kla Andrius sakai ūkas. Varginga elmana ir karalaite revelija. 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 užkeiktai karalaus dukteres. Apie juokuti kuris buvo protingesnis už savo poną.

Ragana. Apie kelauninkajona. Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. Kunigo paslaptis. In merika. 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..

Graži istoriji. Slaptybe antgrabio. Apie kapitoną tumka. Dasekla nekaltybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto kad ant 
gero neiszejlu. Kaip joniszkei apvogė saiga. Atidengta žudinsta. Žmogus be szirdies. Užmirszo. Pranaszavimas apie moteres. 
Iszgialbeta per alinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. Kaip ponas raukszlis atsivertė ir pastate virbaluj bažnyczia- Stebuklingas 
akinu i. Burike ir burikas. Kareivis ir velnias. Kas man nakci acitiko, dzūko pasaka. Užliekos izs senovės padavimu. Peary 
ant žemgalio. Baisi naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas ant proto.

Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis. Vergo Sapnas. Kelios psakaites apie čigonus. 
Gregorius. Isz numirusiu prisikėlė. Dorybe veda inlaime. Szaltiszaitis. Debesėlis. Piktadariste neiszsisaugoje koros. Tomila. 
Kapitonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

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

W. D. Boczkowski=Co
I _ 1 L... ■ I . .—I* - I. ■■ -  I -  -    ■ .1 ■ I! !*»■■ —   ■ . ■ ■  _.4 -  

TURKIŠKI GIGARETAI
Kvapsnys = tyras, skanus ir / 

užganėdinantis
• Cigaretai pirkimui 
Rūkymas kuriuo Jus džiagiatės 
Ci garėtai pirmosjrųšies.

Kas pirks Didele Knyga 
po vardu:

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 bile koki seta žemiaus 
padėtu Knygų DOVANA 
prie knygos:

‘Kapitonas Velnias.’
Jaigu pirktumėt szitos 

knygos isz musu kataloga 
tai turėtumėt mokėti Doleri, 
bet kas pirks knyga: 
“Kapitonas Velnias” ir pri
sius mumis Viena Doleri 
tada gauna bile koki seta 
knygų DYKAI.

Mes apmokame prisiutimo 
kasztus.

Šiitas pardavimas tik ant 
trumpo laiko.

Chain Watc
Fob&Char®Laundry Set, consisting of three 
450 wholw eeparate irons and asbestos 
coupons. piste. 300 whole coupons

PARSIDUODA VISUR
Pinigai arba puikios dovanos 

už ZIRA Kuponus
& Rašykite prašydami dovanų kataliogo

ZIRA DEPARTMENT
95 First Street, = Jersey City, N. 3.

P. LoriHard Co., Inc. EslabSjhed

SETAS No. 7

Grafas ir meszkininkas- Apie ragana, karalaite ir afk-iera. Del moterių ir apie moteres. Aukso mįsles garsingu rasztininku ir poetu. 
Cigonka arba pagriebta ir velei 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. In^eidingas 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:
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“PASAULIS” 
išeina Du-KABTus į savaitę: 

Utarninkaie ir Petnyčioms, bu 
įvairiais visokiais paveikslais. 
Prenumerata: Amerikoj.... $2,00 
Kitur......................................$3.00

Adresas:
C. KENTRAITIS PUB. CO. 

448-450 Leonard St. N. W. 
GRAND RAPIDS, MtCH.

ANT PARDAVIMO

Namas tinkamas del sztoro, 
su tvartu, ant 932 E. Center 
St. Mahanoy City, Pa. Parsi 
duos pigei už tai kad locninin- 
kas apleidžia miestą. Dasižino- 
kite ant vietos. (:j ’1)

SZITAS DAKTARAS
PUIKUS SKAITYMAI

NAUJOS KNYGOS

t

Dr. Andrew VV. O’Malley

Mahanojaus atsisveikinimas su kareiviais kurie iszkeliavo 
in Meksika.

ISZGYDYS RUPTURA
BE PEILIO IR OPERACIJOS.

LIGONEI NEZRA ATLAIKOMI NOG DARBO.

Žinios Vietines
— Petnyczioj paskutine die

na Birželio.
— Nedelioje pripuola At- 

lankymas Szv. P. Marijos.
— Utarninke diena Nepri- 

gulmystes arba 4-to Liepos. 
Taja diena atsibus paroda, ku
rioje kožna drauguve privalo 
dalybaut. Pribuvome in czion 
jieszkoti laisves, parodinkime 
jog esame dėkingi ir užganė- 
dim i isz jos.

— Utarninke pakilo ugnis 
Vizgirdą saliune ant 617 W. 
Centre uli. Ugnis padare ma
žai bledes, nes ugnagesiai tuo- 
jaus pribuvo ir užgesino.

— Szi menesi užgimė mies
42 kūdikiai o du. negyvais, 
latu mirė tame laike 14.
— Utarninko ryta vela atsi-

iszkeliavusiu 
rekrutu ginti savo tevy- 

ma. Apie 50 apleido miestą 
terp kuriu randasi sekanti: 
Antanas Palaitis, Edwardas 
Ramanauckas, Andrius Barnas 
isz Mahanojaus; Bernardas 
Gatauckas Shenandoah ;‘Petras 
Selinskas Girardvilles; Alek
sas Karmanskis, Viktoras 
Alenczakas isz Mount Carmel.

-— Aleksa Sakoskis, aplai
ke sužeidimą rankos Primrose 
kasiklosia.

Panedeli pribus didelis kar
navalas po vardu Sibley Su
perb Shows ir rodys per visa 
sanvaite ant West End daržo. 
Szitas didelis karnavalas susi- 

, deda isz deszimts dideliu per- 
statomų; teipgi daugybe viso
kiu kitu mažu perstatymu ku
rie visiems patiks. Karnavalas 
bus atydaromas kožna diena 
popiet in vakarais. Sztai turė
site gera proga praleistie va 
karus in pamatyti visokius ste 
betinus sutvėrimus ir perstaty 
ma per visa sanvaite, prade
dant panedeli. (to ęp)

-jagu kas geistu pirkti pui
ku narna ant Spruce ulyczios 
su visokeis intaisymais— pir- 

.tis, garinis katilas ant apszildi- 
mo namo ir kitoki pagerinimai 
randasi. Redyste parduos taji 
narna pigei — kuris pirmiausia 
atsiszauks in redakcijos “Sau
les” kancelarija. (’j ’))

Shenandoah, Pa.
— Sęredoje laike siautimo 

su draugais prie Cameron ka- 
siklos, Edwardas, 16 metu su
nns prof. J. Žemaiczio, likos 
suspaustas terp vagono ir io- 
komotiveles.

Mount Carmel, Pa.
— Jonas Duczkis, 5 metu 

. vaikiukas, užbėgo in priszaki 
ejnanczio autompbiliaus ir li
kos baisei sužeistu. Liūdinto- 
jai tvirtino, buk tame nebuvo 
kaltas szoferis nes vaikiukas 
pats tame buvo kaltas.

Frackville, Pa.
— Antanas Venckis, guli 

Ashlando Hgonbuteje pusgy
vis su daugeli žeiduleis ku
riuos aplaike karezemoje lai
ke musztynes.

Antanas Sadukas, Antanas 
Barauckas ir Jonas Marevi- 
ežius likos aresztavotais ir pa
talpintais in Pottsvilles kalėji
mą už užklupima ir sužeidimą 
Venckio.

— Musu korespondentas va
žiuodamas nesenei in Potts
ville sustojo czionais ir apra- 
szineje sekanti atsitikima ku
ri mate ir apraszo sekaneziai: 
‘ Taja diena kasiklos nedirbo, 
stovėjau ant kampo ir laukiau 
karuko. Pateminau atejnan- 
ežius keturis lietuvius — “žą
sukus varinėdami.” Vienas at 
sistojo prie telegrafinio stulpo, 
rodos norėdamas jin paremti. 
Sztai toliaus pradėjo tampyt 
gyslas ir pradėjo isz burnos 
jam ejti kokis Lai materijolas. 
Vienas isz jojo draugu, kuris 
teipgi buvo paremias stulpą, 
numovė vienam skrybėlė nuo 
galvos, pakiszo tam po nose 
o anas varo materijola in skry- 
belia nepaisedamas ant nieko. 
Kada truputi susivaldė ir ap- 
szluoste aszaras nuo akiu, o 
anie stovėdami kalbėjo terp sa 
ves: “tai padla verke gal szka 
davoja, jog per daug “sztopo 
iszliejo.” Locnininkas skrybė
lės iszkrate “sztopa” ir užside 
jo vela skrybelia ant galvos. 
“Norėjau dažinoti pabaigos to 
jo perstatymo, bet karukas ate 
jo in kuria sėdau ir nuvažia
vau. Toki tai iszmintingi mu
su Lietuviai.

Lietuviams minėtinos dienos,
30. Liublino Unijos priėmi

mas — 1509 met.

...Atlankykite...
NIAGARA FALLS
Per 4 Liepos (July)

^10-65 J'-i"1I U/---Vaikams
■ į -Prekes.

Tikietai geri tik ant nekuriu 
treinu lig 30 Birželio (June) 
po tam geri ant visu treinu 
Liepos 1, 2, 3, (July) priskai- 
tant ir Black Diamond Express

Plienini treinai.
Puikus kelias.

Puikus valgomi karai.
Apie daug'aus dasižinosite 

ant stacijų.
LEHIGH VALLEY 

RAILROAD
Black Diamond Kelias.

Visuomene labai nusistebėjo is 
stebetino iszgydimo Rupturos ir ne- 
rviszku ligų per Dr. A. W. O’Malley 
be naudojim > peilio ir be operacijos 
apriez pavojingo padėjimo, neaplai- 
kant nog užsiėmimo ir darbo.

Žmones visada misitno kad Ruptu- 
ra jokiu budu negalima iszgydyti 
kaip tik per operacija, tas netiesa.

Asz paszventin iu V sa savo laika 
mokslą del gydimo Rupturos, be skau 
smingos operacijos. Dar ant galo 
daejau prie to kad galu pertikrint 
kiekviena kas tik panorėtu apie tai 
žinoti.
Apie Lai 'geriausia paliudyje 
žemiaus padėta padekavone:

ATSITIKIMAS No. 647
Mr. Andrius Rafaj,101 Hawkins St. 
Newark, N. J., pribuvo pas mane 
gydytis 4 Liepos - kent jo ant Ru- 
ptnros, nog mažumos Po asztuo- 
ni dienu gy lymo, grižjo sveikas 
prie darbo fabrike.

Priesz penkis metus, po dvieju me 
tu mokslo-iszradau naudinga eleėtri- 
ko-chem'k<> spasaba del visiežko isz 
gydimo Ruturos. Nog to laiko isz 
gydau desetkus žrponiu nog Ruptures.

ANT PARDAVIMO
Puikus salimas su namais 

mieste Tower City, Pa. Netoli 
geležinkelio stacijos. Lietu
viais apgyventa. Parsiduos ne
perbran giai už tai kad locni- 
ninkas turi važuoti in virszuti- 
nes isz priežasties kad vaikai 
tenais aplaike darbus. Biznis 
gerai eina. Atsiszaukite antgerai eina. Atsiszaukite
adreso. ( j -A

John Kiekis, 
Tower City, Pa.

Pottsville, Pa.
— Labai puikes varduves 

iszkele pp. Jonas Kardiszauc 
kas, Jonas Raižiu ir Jonas Tu
naitis, kuria tai diena pripuolė 
24 szio menesio, nes apyaiksz 
cziota 25 Nedelioj. Užpraszyti 
sveczei isz Pottsvilles buvo: 
Juozas ir Agota Pacentai, Juo 
zas Starapolskia, Alena Pata- 
lavieziute, P. Micziulis. Alb. 
Pacenta John Feinkaus. Isz 
Mount Hope buvo: Juozas ir 
Alena Bulotai, Mare ir Raulas 
Janulevicziai, Magde ir Mare 
Jvanauckiute, Viktoria, Mag
de ir Jurgis Janulevicziai. 
Mount Lafe: A. Kaunas, J. 
Lideka, F. Kaminskas ir A. 
Mikusza isz Millvick, Muzikan 
tais buvo: P. Januleviczius, P. 
Mikuszauckas ir P. Wartz. 
Svecziai visiems Jonams siun 
ežia szirdinga padekavou^.^ž 
teip puiku priėmimą.

x a i ” » Ax t

-----—p

Mylėtojams Muzikos ir Dainų:
Iszsimokihimas notų ant visokiu instru

mentu arba dainuoti be mokytojaus; lietu- 
viszkoj kalboj visokios notos, kokios tik 
yra sudėtos in 8 lekcijas, mokytojas—knyga 
$1.50, parduodu už $1.
G. A. Baronas, P. 0. McKees Rocks, Pa.
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9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
ratus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25o,

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

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” -‘Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 2&o,

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

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant 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”

i “Mažo sziaucziaus dideli reika- 
' lai” “Dienos kentejimo Nantoj” 
I “Netobulas žmogus” Szitos 
i 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

I
i 
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Lig. tada nebuvo-teip^-als^kaiuApJ . 
gydimo Ruoturos, kaip tis per kuri 1 
iazgydau teip daug žmoaiu.

Jaigu esate vienas isz tu kiarie turi 
R'iptura, tai reatydekite o asz tave 
galiu iszgydyti.

NEATYDEKYTE!
Rodą nieko nekasztuoja, ra

szykite keletą žodžiu pas mane 
gal tave iszgialbeti nog daug 
metu kentejimo. Atsiųskite 
2c., stampa o gaubite paveiks
luota knygute.

DR. A. W O’MAHEY
SPECIALISTAS

41 South Washington Street 
WILKES-BARRE, FA.

LEHIGH—PENNSYLVANIA 
EXPRESSAS

EASTON ir PITTSBURGA
Ant Lehigh Valley ir Pennsylvanijos Geležinkeliu

Pradedant 25 Berželio (June), Lehigh-Pennsylva
nia Expressas eis kožna diena tarpe EASTON ir . 
PITTSBURGO. Yra tai naujas treinas einantis tie- 
sog tarpe szitu dvieju miestu. Treinai bus visi plienini 
paprasti, parlorini ir valgomi karai.

LEHIGH VALLEY RAILROAD
Iszeina Ateina in Pittsburgh

8:15 a.m Easton - - - 8:55 p.m.
9:34 o-----

10:18 ”
10:58 ”

PENNSYLVANIA RAILROAD
Ateina Iszeina isz

Mauch Chunk 
Hazleton
Mahanoy City

7:26
6:42
6:02

Pittsburgh
1:40 p.m. Williamsport - 3:14 p.m.
2:21 ” Lock Haven - 2:33 ”
3:08 ” Bellefonte - - 1:40 ”
4:00 ” Tyrone - - 12:50 ”
4:33 ” Altoona - - 12:20 ”
5:51 ” Johnstown, ateina 10:58 a.m.
7:50 ” Pittsburgh, iszeina 9:00 ”

Lelsigli Valley
Railroad

Black Diamond Kelias.
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W. TRASKAUSKAS
—GRABORIUS—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

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

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., - Tamaqua, Pa.

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
LTrrti“ až'AeYKV”

I “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 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

8 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o
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Skaitylcite!
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1,25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paozta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.
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b1 „FIRST,-.
NATIONAL BANK

MAHASOV C.TV..PA. ..

? 'i

ikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalas 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 SAVING

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.

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 Salimus ar 
Namus tegul atsi-zaukia pas mane Asz turu 
visokiu del pardavimo ir del parandavojimo.

Paskolinu ir pinigus tame reikale. 
Atsiszaukite ant adreso:

JONAS SZOSTOKAUCKAS
3l1E.Broad St, W.Hazleton,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 varioja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Siunczia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelaaįja del padirbimo doviemaseziu 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Karoliaus Varasziaus valdiezko Notarijuszo.

DASIEKEM
MILIJONĄ DOLERINI SKAITLĮ

AUGAME kožna menesi. Žmones atranda kad musu 
banka yra ju geriausias prietelis.
Pagialbsti žmogui kuris turi bizni arba pagia- 

Ibsta žmogui pirkti namus.
Padeda savo pinigus ant atsargiausiu paskolinimu, 

ant pirmu morgecziu, judgementu ant namu.
Dekite savo paezedžius in musu banka o visada 

žinosite kad banka bus juso prietelis, ir kad pinigai 
buna indeti ant morgecziu ant namu, kurie yra dau- 
giaus verti negu morgecziai.

Szita banka nori kad detumet savo pinigus iį 
szita banka nepaisant ar didele ar maža suma, ir ,žJJIO 
kad gal pagialbeti jumis laike reikalo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA

—DIREKTORIAI—

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres.
J. II. Gar.-ahan, Attorney W. F. Ry ikewicz

W. J. Miles F. G. Hornsby

D. F. Guinan, Treąs.
A. Danisewicz M. Gavula

UNION 
NATIONAL 

BANK 
MAHANOY 

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 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.

o □

Per metus musu sztoras buvo žinomas kaip sztoras geriu 
Karpetu ir Dyvonu. ■' ;

Preke eina augsztin ir velinam kožnam dar pirkti. Vilna 
ir kvarba daugiaus kasstuoja todėl fabrikantai daugiaus ima 
už Karpetus. Pirkome dideli skaitli karpetu ir dyvofiu ir 
parduosim tuos ka turime už pigu preke.

Lovas perkame visa kara ant syk ir parduodame lovas 
pigiau negu bile kokis sztoras visam steite.

Aplaikeme naujos mados Parlorinius Siutus, teipgi nau
ju Loncziu ir stalu.

GI JINAN’S Mahanoy CityVlvJ Mount Carmol
Shenandoah

Mount Carmel • Lansford

I “VAIDELOTA
I Apysaka isz

Lietuviu Senovės GyvenimoLietuviu Senovės Gyvenimo

su Paveikslėliais
177 puslapiu. 6x9 coliu dydumo. Preke 35c
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