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ISZ AMERIKOS. Turi 135 met?s,~keliaus su Siuntimas sužeistu ir sergancziu kareiviu in Francuzije.
Rado $5,000 aukse 

konservosia.
Mo’gantown, W. Va.— Jesz 

kodama po narna mirusios Mrs- 
Alfinos Michaels, senos mote
ries, kuri kaip manoma gyveno 
labai vargingai, Mrs. F. Mars
den rado skiepe terp kitu vai
siniu konservu stiklą kuriame 
radosi 5,500 doleriu aukse.

Marsdiene yra anūke Michae 
lienes ir vienatine likuse gymi 
ne. Po laidotuvių nusidavė 
jeszkoti ka tokio senuke pali
ko. Kada užėjo in skiepą ūžti 
ko daugeli dydeliu stiklu su vi 

■ šokiais konservais o pakeliąs 
viena isz ju, pajuto kad gana 
sunkus. Atidarė antvožą nueis 
tebejo vietoje rasti skanos 
“dželes” rado auksa.

Deszra ir guzute jin užmusze.
Pittston, Pa.— Juozas Ste- 

faniezko isz Harveys laike, pri 
■ buvo in Exeteri praleisti “džiu 

lajų” su pažinstamais. Juozu 
kas turėjo gerus laikus szvens- 
damas taja diena su guzute ir 
deszra, o vakare jojo kuna at
rado gulinti ant tflyczios. Isz 
pradžių buvo manoma, buk 
jin kas nužudino, o kada rasta 
prie jo tuszczia bonka ir szmo 
ta deszros, daktaras padaręs 
ant jojo tirinejima, užtiko 
szmota deszros gerkleje, kuria 
matyt norėjo nuplaut su guzu
te ir tokiu budu užspringo.

Apriluije buvo 10,412 mircziu 
o užgyme 10,092 kudykiu.
Harrisburg, Pa.— Genero

las Mirtis su pagialba savo 
drauges Ligos paėmė Pennsyl- 
vanijoi gana dideli pulką žmo 
niu, nes Apriliuje mirė nuo vi 
šokiu priežascziu 10,412 žmo
nių. Tame pat menesije užgy
me 19,092 kudykiai. Savžudys 
ežiu tame menesije buvo 101; 
nelaimiu kasiklosia 80; ant ge 
ležkeliu pražuvo 106.

Darbai amunicijos dirbtuve- 
S!sia nustoja.

New' York. — Isz priežas
ties užtektino skaitliaus amuni 
cijos kokios sziadien turi alli- 
jentai Europoje, Amerikonisz- 
kos dirbtuves tojo sprogstan- 
czio materijolo pradėjo susima- 
žint. Visur yra atstatoma dau
geli darbininku o nuo Oktobe 
rio gal daugeli fabriku visisz 
kai sustos. Sziadien allijentai 
turi užtektinai amunicijos ku
ria iždirbineja juju fabrikai. 
Daugiausia dabar reikalauja 
europines vieszpatystes gryno 
materijolo ant padirbimo ar- 
motu, tiltu geležkelio sztangu 
ir t. t.

Opebka, Ala. — Cirkusinei 
agentai atrado czionais žmo 
geli kuris turi 135 metus am
žiaus kuriam mokes po szimta 
doleriu ant nede’ios idant ke
liautu su cirku su rodintis už 
piningus.
Pabėgo su mergina ir 

moty ios piningais.
Pittston, Pa.— Mare Baili

na 19 metu, pabėgo su Alber
tu Gul 22 metu, paymdami 300 
doleriu nuo motynos su kureis 
ketino apmokėti Kasztus savo 
vinezevones. Nusidavė in 
Skrantus, iszeme pavelinima 
ant suriszimo mazgo moterys
tes, bet užsinorėjo jiems da at
lankyt nekurias gymines West 
Pittstone ir sztai papuolė in 
nagus nemilaszirdingo palici- 
janto kuris juosius jeszkojo, ir 
suėmė. Abudu turėjo pasini, 
pint po 1000 doleriu kaucijos 
lig teismui.

Nedora moezeka baisei 
sumusze savs podukte 
ir uždare in skrynia.

Chicago.— In pavieto ligon 
bute liko atvežta 16 m. Ona 
Merkeliute, 5041 W. 29 PI., 
visa sumuszta, sudaužyta, teip 
kad gal turės ir mirti. Ligon- 
butyj ji papasakojo, kad ja su 
musze jos pamote Mare Mer
keliene, kuri liko aresztuota ir 
pasodinta kalejiman, kur ji tu 
res sėdėti iki teismo.

Merkeliute sako, kaip raszo 
“Naujienos,” —kad jei parėjus 
namo, jos pamote paprasze ja 
važiuoti su ja in White City, 
bet ji jautėsi pavargusi ir to
dėl atsisakiusi. Vieton to ji 
nuėjus maudyties. Bet vos spe 
jus iszlipti isz maudynes, kaip 
ant jos užmesta drobule ir pa
mote pradėjo ja su geleže 
muszti. Musze, kol ji nete
ko sąmones. Keliose vietose 
perskelta galva, daug žaizdų 
ant kūno ir permuszta ausis. 
Paskui ji indeta in skrynia, isz 
kurios paliuosavo jos tėvas ate 
jas isz darbo. Paklausus tėvui 
apie dukteri, pamote atsake, 
kad ji iszvažiavo ir daugiau 
nebegrisz. Bet ji atsigavusi ir 
pradėjusi szaukties pagelbos. 
Tėvas tai užgirdės ir paliuosa- 
ves ja. Dvi jos seseres ta pa
mote jau pirmiau privertusi 
apleisti namus.
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Kaip tik.buna atgabentų sužeisti ir serganti francuziszki kareiviai nuo kąres lauko, 'tuojau? buna patalpinti in tam' 
.tinkamus trukius ir iszgabenti in ligpnbutes Frančuzijoi. Paveikslas perstafo dažiurejima sužeistu karėjviu -ant stoties priesz 
iszvežima. • , ' 7 'lL " . ..

Isz kares iSjko
5000 karaliszkos gvardijos iszskerdyti. — Austro Vokie 

ežiai apleido aplinkine Stypo.
London. — Penki tukstaneziai Kaizerio geriausios pru- 

siszkos gvardijos pražuvo muszijosia aplink Gontai Maison.
Petrogradas. — Rusai paėmė kainus Dalczyca ir Gruzia 

tina aplinkinėje Kolku szturme ant bagnietu. Prie Kolome- 
jos 20,000 Austru likos nukirstais nuo savo armijos, kada ėjo 
per Jablonios suspauda.

Austrai negalėdami atsispirt Rusu atakoms. Volyniuje, 
buvo priverstais apleisti visa Styro Taplinkinia, yrdamiesi ad- 
gal net l!g Stokodo upes.

Rusai užeina ant Kovalo isz trijų pusiu o visos Lenkijos 
ir Lietuvos fruntas randasi pavojuje nuo Rusu užklupimu,

TRUMPI TELEGRAMAI

§ Washington, D. C. — 
Amerikonas turėjo susirėmimą 
su dominikoniszkais pasikėlė- 
liais Santiage, užmuszdami 27 
o 19 paėmė in nelaisvia. Ame
rikonu užmuszta 5 o 8 sužeis
ta.

. § Rymas-
100 darbininku pražuvo trijo- 
sia sieros Caltanissetoi per su
griuvimą virszaus nuo drebėji
mo žemes.

Suvirszum

23,000,000 svaru tabako del 
Francuzu.

New York.— Dydžiausia 
siuntini tabako kokis kada ap
leido czionaitinia pristova, isz- 
ejo ana diena del franeuzisz 
kos kariumenes. Isz viso isz
siunsta 23 milijonus svaru, ku 
ris susideda isz 15,000 baczku.

Slaptas pasikalbėjimas.
— Kai bus Juozuti, ar kel 

sime želamiszes ar ne?
— Del ko klausi?
— Ba mat kiaule serga rau 

donligia tai papjautume ant 
koszelynos, tai sveczei suval
gys, o szeip turėtume szunim 

I iszmesti.

Rusai paėmė 10,000 in nelaisvia viena diena.
Petrogradas. — Kariszkas ministeris garsina, buk in vie

na diena (6 Liepos) ‘ paimta in nelaisvia suvirszum deszimts 
tukstaneziu Austru ir Vokiecziu in nelaisvia, isz kuriu penki 
tukstaneziai paymta musziosia prie Dniestro fronto.

Arti puse milijono teutonu likos isznaikinta in menesi 
laiko. Lig sziai dienai paymta in nelaisvia 235.000 terp kuriu 
randasi 4500 aficieriu. Priek tam paymta 250 visokio kalibro 
armotu, 700 maszininiu karabinu, daugybia amunicijos, mais
to ir transportu.

Ant Kaukazo frunto, aplinkinėje Platano, likos sumuszti 
turkai.su didėlėms bledems.

Austrijoj, prie Sadzaukos, prieszas likos atmusztas ant 
penkių myliu. Prie Buczaczo musziai ejna smaikei.

Italai pliekia Austrus terp Lagarinos ir Sugana atspurda
mi juju atakas ant viso frunto.

Suėmė 848 rusu nelaisvėn.
Vienna. — Austru oficialis praneszimas skelbia, kad 

austrai atakose rusu prie Whereben, virszutinei upes Styr da
lyje, suėmė 11 rusu oficieriu ir 837 kareivius nelaisvėn ir už
griebė penkis kulkosvaidžius.

23,000 rusu nelaisvei.
Berlinas. — Visa skaitline rusu, patekusiu vokiecziu ne

laisvėn Galicjoje ir Volynijoje birželio menesyje, siekianti pa
gal vokiecziu praneszimu 23,025 kareiviu ir 158 oficieriu.

Kova priesz Bada Rusijoj.
Petrogradas. — Rusijos Valstybes Durna, idant sumaži

nus vartojima mėsos, svarstė žemdirbystes ministerijos suma 
nyma investi Rusijoj trijų dienu pasninką savaitėje. Veik 
visi kalbėtojai pripažino kad szitas sumanymas netikės, nes 
jis gali tik apsunkinti biednuju gyventoju likimą, o ne page
rinti.

§ Detroit, Mich.—Laike per. 
statimo Hagenback cirkuso, 
sugriuvo budos laike viešnios 
sužeisdamas 15 žmonių.

§ New York. — Rockefel- 
lerio paszelpinis komitetas del 
nukentėjusiu nuo kares Euro- 
po ja, lig sziai dienai iszdalino 
suvirszum tris milijonus dole
riu.

§ Batumas, Kaukazas. — 
Sudas nubaudė 43 adžiarus ant 
pakorimo už surasza prieszais 
randa. Deszimts iszsiunsta in 
Sibirą.

§ Selma, Ala. — Baisi vie
sulą kuri perejo per czionais, 
užmusze 17 nigeriu, sužeido 
28 ir sugriovė daugeli namu.

turės 
toli 
turi

visai

VOKIEČIAMS DIRVA._____ .«. • .
Kada-gi Vokietijos kojain- 

sirange ant Lietuvos žemeles 
ir, jeigu pasiseks visiszkai ten 
pasilikt, tai Vokietija 
germaniz’mo plėtojimui 
derlingesnia dirva negu 
tarp lenku Paznaniuje.

Lietuviu dar tevyneje
mažai likosi, nes Maskolija 
dauguma iszsivare savo krasę- 
to gilumon teip vyru kaip ir 
moterų. Szalis kad paliko isz 
gyventoju apnuoginta, prasi- 
szalinusiu isz Lietuvos u kės 
Vokiecziai konfiskavia atiduos 
apgyvent vokiszkiems kolio- 
nistam kuriuos valdžia net pi- 
nigiszkai parems, tai-gi su tuo 
mi lietuviams atsispirt bus to-

Ii sunku, o vokiecziams ten 
dirva.

Lietuvoje vyru kaip nėra, 
vieni kareje dingsta, kiti Mas-i 
kolijon iszguiti, tai jeib pasili
ko koks senelis ir jaunutis vai 
kelis, tiems nebus ka kita da
ryt, kaip priesz fliuka nusi
lenkt ir tylėt. Nebūnant vy- 
riszkiu ir moteriszka lytis ne- 
rimojant, kelsis gal Maskolijon 
arba Amerikon kur visgi ras 
sau savo sugyvenimui;

Jaunytia gentkartia szluos 
szalin nuo lituviszkumo pris- 
pirent mokytis vokiszkumo. '

Maskolija ir su pravpsląyija 
negalėjo greitai lietuvius . eu- 
paneziot, nes popai lietuvisz- 
kai retai kurs mokėjo, o 'vdkie 
ežiu liuteriu kunigu turi gani, 
lietuviu todėl ir tikyboje gal 
vokiecziams but pasekmes su 
lyg vokiecziu noro.

Aiszku: kad spėja vokie
cziai inžengt ih Lietuva dabar 
uždraudžia net lietuvifczka 
spauda kuria lietuviai sU did
žiu vargu buvo nuo Maskoli- 
jos valdžios iszgavia. Savos gi 
spaudos neturint, užrisztos bu 
na akis kad ir kaž ko žmogus 
norėtai.

Su kunigais Lietuvoje gal 
elg§iš nekitaip, kaip elgesi su 
lenku kunigais poznaniūj, ne 
paklausanczius skaudžiai nu
baus. 1

Lietuvius savihasi.— Masko 
lija norėdama lietuvius stirusin 
ti, su pravoslavinti raszinėjo 
visaip kad lietuviai esanti nuo 
rusu netolimi, ir jie paeina isz 
rusiszko kraujo.

Dabargi vokiecziai Lietuvon 
insirangia, teip pat lietuvius 
savinasi vadinant paėinancziais 
nuo germanu.

Szeip ar teip, gali vieni daL 
nas sau dainuot Liti sau, lietu
viams abieji niekai. Tokia Ro
si ja ir nekitokia Vokietija. Po 
Maskolija, jau buvo truputi

IV RBMg
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OHDER SECRETARY

MR.
DAVID LLOYD 

GEORGE, 
. MINISTER.
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PAGIALBININKAI.

jaleistos lietuvio rankos veikti 
szi bei ta gyvenimui naudingo, 
bet kaip girdime dar malony
bes kokias parengia lietuviams 
Vokietija, tai vėl užguls bai
sus debesiai, ir sunkus bus la- 
szu ant lietuvio krihfancziu 
perkentimas.

Regisi ant Lietuvos derlin
gos žemeles bus derlinga Vo
kiecziams kolionistams dirva, 
o prie to atsivers jiems ir kito- 
ki szaltiniai.

Sziuose laikuose, lietuviai isz 
siblaszkia po visas sžalis, ir tie 
patys pjaujasi, niaujasi vienas 
neiszsitekdami, kaip girdima 
apskaitlevimas, kad apie penk 
ta ar ketvirta dalis lietuvisžko 
svietelio gyvena tik Ameriko
je, tai ant ju tėvynės gali už
eit kiti medžiai ir kiti lapai ir, 
ka gi daryt kad kaip pavietre 
ant Lietuvos užgulė baiseny- 
biszki laikai.

Saugok Dieve, kad neatsv 
tiktu su lietuviais teip, kaipse 
noveje atsitiko su lietuviu gi- 
minaieziais Jatviežiais.

Negali miegotie.
— Daktare, mano pati ne

gali miegoti.
— Del ko!
— Ar asz žinau! Kada tik

tai sugryžtu priesz diena tai 
vis sako, jog nemiegojo.

turkai.su


KAS GIRDĖT?
Petrograde atsibuvo ana die 

na politikiszka suejga terp Ru 
su:ministerio Šėrgiuszo Saza- 
novo ir japoniszko ambasado
riaus barono Ichiro Motono, 
ant kurios padare sutaiką 
idant tiejei sklypai laikytu pa- 
kaju tolymosia krasztuosia.— 
Kožnas gali dasiprast dabar- 
tinia prietelysta Rosijos su Ja
ponėje, nes tik Japonija ižgial- 
bejo Rosija nuo prapulties 
szioje kareje, pristatydama 
daugybia kariszko materijolo.

Administracija Washingto
ne iždave pavelinima, jog visi 
kareiviai kurie turi paczes, ga
li atsipraszyt nuo kariumenisz- 
kos tarnystosį jeigu sau to vė
liną. Nuo szios dienos ne bus 
priimami pacziuoti vyrai in 
kariumenia.

ka
pa-

Ne visi vokiecziai yra 
riaujajaczio budo, kaip tai 
sirode Walteris Herman 
nolflas isz Chicagos universite
to Northwestern, kuris aplai
ke ži^ia ana diena, buk jojo 
gymines Vokietijoi paliko jam 
dydeli turtą. Bet Arnoldas ne 
turi noro keliauti in faterlan- 
da rieszti karabina ant pecziu 
arbaį gulėti kelis menesius ap- 
kasuosia. Bet piningus Vokie
tijoj'teip-gi gaila palikti po 
apvaizda Visogalio, per ka 
ėmėsi ant kito spasabo. Turi 
jišai milema, amerikonka pa
ha M. Wood, o kad josios vo- 
kičcziai nėyms in kariumenia, 
apsipacziavo su jiaja ir iszsiun- 
tė in faterlanda idant sukalėk- 
tavotu palikta turtą.

Dabar per du metus besiko- 
voidamos szalis Europines vie- 
ną su kita, ne tik kad savo 
žmones iszpjauja, likusius su- 

,vhrgina, bet ir skolas neiszpa- 
■sakytas vis didina ir didina, o 
ja&atmoket kada reiks, tad di- 

°de sloga mokeseziu visokio 
indnciaus skaudžiai atsilieps 
aut visu Europos gyventoju. 
Skaudžiausei atsilieps ten, ku- 

'rios kova pralosz, nes reikes 
isžmoket kares kontribucija. 
Paveržtais krasztais, juk per
galėtojai vargu užsiganėdins. 

G Szitas dalykas skaudus labai 
gali but netiktai likusiems gy
ventojams, bet ir karūnuotoms 
galvoms.

Gyventojai aiszkiai žinoda
vai, kad karūnuotu gaivu upa- 
ra invele szali in prapultingas 

’ bedas, suszukt gali priesz savo 
karūnuotus valdonus, priesz 
didelias ju algas, priesz akta 
žmonėmis rėdymą, ant galo 
priesz užkrovima nepakelemu 
mokėsiu, ir gali sukilt abelna 
revoliucija szalise tose, kurios 

c kare pralosz.
Kada visi žmones gi ant ap- 

linaudingu valdžių galutinai 
jinduksta, tuomet ir karunuo- 
tiems sunkiai reik su savais ro 
ikuotis. Su tokiomis priežasti- 
mis, gali žmonija nustumt nuo 
kėdės ir nuo savo sprando ka
rūnuota kaizeri, seni Austri
jos Josepa arba kaip ir Rosi- 
jos Mikola.

Kas kita žiūrėt in tuos, ku- 
' rie norėjo ar nenorėjo kares, 

bet kas kita žiūrėt in kaizeri 
su seniu Josepu per kuriu go
dumą, insivele kruvina Euro- 

f’>pdsi žmonių skerdyne.
Jeigu tie du dvigalviai are

liai taps parblokszti; tai gali
mą sakyt kad gyventojai be 
pakėlimo szauksmo neapsieis. 

1;1,;Laimingos szaleles tos, ku - 
-srios neinveltos in dabartine di- 
"delia kare, nes tu szaliu žmo
nija pasiliekt cielybeje ir tur- 
Jjii riesueziudyti.

fn nuopuolius Europa kliu- 
vusi, savo žmones ir pajiegas 
dide dalis iszcziudyjusi, kąs- 

žin ar negali kartais ko nors 
asztraus susilaukt isz tolimu 
rytu t. y. nuo geltonosios ra
sos kuri yra gana skaitlinga.

Japonija kad ir maža žeme
le, bet ant jos gyvena veislus 
ir gudrus dar žmones. Szale 
Japonijos, szalis apgyventa 
nors necivilizuotais bet veislių- 
gaiš geltonskuriais žmonėmis 
t. y. Chinija. Toji szalis ap
sėsta tamsuoliais žmonėmis 
kaip skruzdemis, ir tie žmones 
mat nesiverždami svetur bent 
kaip gali, vien gyvena namie- 
je-

Chinija dasigavusi civiliza
cija nuo gudrios Japonijos, tai 
gali kartais visi tie geltonsku- 
riai susitaria dailiai užplaut 
nei amaras susiteriojusia dar 
Europa. <

Japonija jeib apszviės Chi
nija, jeib tos dvi geltonskuriu 
szalis susitartu iszvien, tai Eu- 
ropoi prisieitu su jomis neleng 
vai skaitytis.

Japonija savo gudrumą, juk 
parode Rosijei, kad pradžioje 
susirėmimu niekas netikėjo 
idant mažiuke Japonija par- 
bloksztu didelia Rosija, o vie
nok parbloszke ir turėjo iszsi- 
kraustyt szalin net isz Port 
Arthuro.

Tai-gi tos dvi geltonskures 
rasos gali but nualsintai Eu
ropai pavojingos.

Po užbaigai Europines 
res kol liks gyvas daug 
naujo pamatys. — S. K.

Straikuojenti kriaucziaiNew 
Yorke aplaiko kas dien dydes- 
nia simpatije milijonierių. Ūke 
siszkas komitetas paaukavo 
straikieriams 23 tukstanezius 
doleriu o kokis nežinomas gera 
dejus prisiuntė 10 tukstaneziu 
Visi aukautojai paliepė strai
kieriams laikytis drueziai.

ka 
ko

Meksikoniszkas ergelis isz tik
rųjų pradeda būti dydeliu juo 
ku. Karanza nevos perprasze 
Su v. Steitus, Wilsonas nevos 
priėmė taji jo perpraszima, o 
savo keliu kaip siuncze teip 
siuncze kareivius prie rube- 
žiaus.
Jago mobilizacija toliaus teip 

ejs, taj. Karanza gal greicziau 
atejts in Washingtona ne kaip 
Dede Samas užejs ant Meksi
ko.

KODĖL EUROPOJE KILO KARE 
KUNIGO PRIRODYMAI.

“Saulėje” rasziau, kaip ke
leriopai žmones Amerikos 
ypacz lietuviai kalbasi apie 
priežastis kilusios baisios Eu
ropines kares, dabar pateko 
man in rankas liekanele jau 
neiszeinanczio Lietuvoje laik- 
raszczio “Lietuvos Žinių” kur 
radau akyva vieno kunigo nu
rodymą, kodėl toji kare kilusi 
ir, ta žinutia žodis in žodi pa
duoda dar “Saulei” kad at 
naujint.
Pilviszkiai, Mariampoles apskr.

Sausio 3 diena 1915 m. Pil- 
viszkiu vikaras R. , per pamoks 
la aiszkino karo priežastis ir 
pasekmes. Pradėjo nuo to, kad 
visus vargus Dievas leidžias 
žmonėms tuo tikslu, kad jie 
pažintu savo paklydimus ir su 
prastu savo priklausomybe 
nuo Dievo. Kuomet pasaulyje 
apsireiszkianczios vieszos pa
klaidos, tai joms pataisyti Die 
vas leidžias vieszas . bausmes, 
kaip antai: karus, bada, mara 
ir kt. Szis karas ir busiąs to
kia Dievo leistoji bausme.

Toliaus iszrodinejo gerąsias 
szio karo puses. Prancijoje 
jau buvusi labai iszsipletusi 
bedievybe, bet kuomet, prasi
dėjus karui, žmones jau iszvy- 
de iszkelta Dievo rykszte, — 
tuoj daugylis netikėliu pradė
ję grižti prie Dievo. Rusijoje 
in vykusi visuotina blaivybe.

Lietuvoje taip pat jau nemaža 
buvę bedieviu, tik užgaudus 
patrankoms daugelis ju jau su 
griže prie tikėjimo.

Parodęs szitas gerąsias karo 
puses pamokslininkas liepe 
kantriai kęsti Dievo atsiustąja 
nelaime, nes už visus kentėji
mus laukias gausus užmokes- 
nis aname gyvenime. Kad Die 
vas neatsiųstų dar baisesniu 
nelaimiu, tai reikia taisyti blo
gosios gyvenimo puses. Viena 
tu blogiausiuju pusiu— tai ne 
tike santykiai darbininku su 
ūkininkais. Ūkininkai varžy
damiesi pakelia darbininkams 
algas; darbininkai derasis su 
keliais ūkininkais, eina nuo 
vieno prie kito, girtuokliauja 
(tik ka jie dabar geria?), vi
saip nedorai elgiasis. Jei kas, 
paemes “pradotka” nuo vieno 
ūkininko, derasis su kitu, tai 
esanti nuodėmė ir turinti būti 
iszpažinta per iszpažinti. Jei
gu darbininkai nepataisysia 
savo gyvenimo, tai jie užsi
trauksią bada ir mara.

Po pamokslo klausau —mo
terėles kalbasi:

— Tai mat, szirdele, ka tie 
bedieviai padare! — sako vie
na.

— Tai-gi, tai-gi! —atsilie
pia kita. — Ale kam Dievas 
ta Belgija taip nukorojo? Ten 
sako, visi katalikai.

— Ka mes ežia galim su
prasti Dievo galybe! Gal kita 
nedelia kunigėlis ir apie Bel
gija pasakys, tai žinosim.

To jauno kunigėlio link ka
res, bado ir maro pamokslas, 
dauguma priverczia mastuoti, 
kad grieszninkus užleidžia Po
nas Dievas asztriomis bausmė
mis, pražuvimu karese; bada
vimą, maru kaip senovėj vadi
nama pavietre. Žmones griesz- 
ninkai kad buna tuomi ar ki
tu kuomi nubausti, na tai te
gul buna ir teip, bet gimdyto
jai kares kaip ir babar Vokie
tijos kaizeris su Austrijos Juo 
zapu ar jie nėra grieszninkai 
o vienok jeigu grieszninkai, 
juos bausme Dievo nepalyti, 
bet tik ju žmones.

Pagal to kunigo pamokslu, 
tai visoki nepadorus užmai- 
cziai ir bėdos, kriuta ant var
go žmonių sprando net ir ant 
bernu pas ūkininkus ^betarnau 
jancziu.

Ūkininku bernai sako gir
tuokliauja, o to jau ten nebu
vo, nes valdžia Rosijos karcze 
mos buvo panaikinusi.

Negalima tikėt, kad tas ku
nigas butu nežinojas kokios 
priežasties kare eUropine pa
gimdė, bet gerai suprasdamas 
kad ant szaliu galiunxi pasi
kart bent kas yra pavojinga 
galima papult po asztria atsa
komybe, tai visos perkunzupes 
sūnelis* primėtė praszcziokliaus 
vargszams, nes žinoma kad tie 
nesiprieszins, negulės kritikuot 
ne kunigą, ne valdžia ir buna 
viskas sumoglyta, nes kitaip 
nėra iszejo.

Isz to pamokslo turinio, net 
ir moterėles padare klausima, 
kam Dievas “Belgija pakorojo 
nes ten esą visi katalikai”?
Galaptos moterėles ir užbai
gia:

— Ka mes ežia galime su
prast Dievo galybia ju teisy
be.— S. K.

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 ’1)

John Rickis,
Tower City, Pa.

Tananevicz Pub, Co„ 3249 So. Morgan St, Chicago, III.
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AKYVOS ŽINUTES.
* Isžpanije ketina padirbti 

elektrikini gfelėžkeli nuo sta- 
liczios Madrido net prie fran- 
cuziszko rubežiaus.

* Italijos žinunai apskaitė 
buk ant viso svieto surinkta 
praeita meta 4 bilijonai ‘bu- 
szeliu kviecziu.

* Ant salos ' Borneo randasi 
navatniausi žvėris ant viso 
svieto.

* Liežuvis padalintas yra ant 
trijų daliu: galas jaueze amo- 
ka ir druska; viduris saldumą, 
o gilesne dalis aliejus ir tau
kus.

* Iszpanijoi teip bažnytinei 
varpai intaisyti boksztosią, jog 
tankei skambantis su virve 
liekti iszmestas per langa lau
kan.

* Caras Mikalojus turi zie- 
goreli padirbta isz likucziu 
visokiu metaliu ir porceleno.

* Lizzie Lynch, 9 metu se
numo mergaite isz Joliet, Ill., 
in laika dvieju dienu nžmusze 
7,862 muses.

* Amerikoniszka Raudono- 
šio Kryžiaus drauguve lig 
sziam laikui iszsiunte in Eu
ropa $1,109, 658.

Darytas isz ilgiu

Nesiranda frcropu suganytu lapu

MINERS’ EXTRA TABAKAS 
į® yra tai tikras ilgai pjaustytas
Darytas tiktai isz iszrinktu ilgiu geriu lapu 
Žinote patis kad tai teisybe—už tai kad randa
te tiktai ilgai pjaustyta tabaka kada atidarote 
pakeli.

Negalima-rasti luošu, kietu kuoteliu arba 
trumpu szmotėliu Miners’ Extra tabake-nesira 
nda trumpu irsUgadytu lapeliu szitame tabake.

i Už tai
Miners’ Extra

Tabakas
Yra visada ilgai—rūkantis ir 

vėsus rūkymas pypkėse - - - ne- 
pasileidžia burnoje ir ilgai kram
tosi — priduoda žmogui visiszka 

/ užganedinima. .-

' , h ran ei į v

Rusijos ir Vokiėcziu cenzū
ra Amerikos Lietuviu Laikra- 
szczius dabar praleidžia, to
dėl kiekvieno gero draugo tuo 
labiau giminaiczio pareiga yra 
užsakyti “SAULE” savo gi
minėms ir pažįstamiems Rusi
joj arba nelaisviams Vokietijoj

Preke in užsienius metams 
tik $3.50, pusei metu $1.75. 
“SAULE” nueina in visus Ru
sijos ir Vokietijos kampus (tik 
nežinoma, ar inleidžiama Di- 
džiojon Lietuvon, bet in Prusu 
Lietuva ir Vokietijon bei Au- 
strijon nelaisviams praleidžia
ma). .

.Užsakykite tuojau, suramin
site savo .artimuosius*. . . .

MINERS’EXTRA
Long Cut Tobacco

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

Visas ilgas, czistas, isznuokias, ats 
akaneziu lapu, pasenejas nog trijų lig 
penkių metu senumo idant iszgauti ta 
kvepanti kvepsni. Pabandykite del 
kramtymo ir del rūkymo.
Miners’ Extra tabakas parsiduodamas 
visur. Pirkite pakeli szendien.

THE AMERICAN TOBACCO C0.

G RAM© F0NAI1
LJŽDYKA

^ERA niekur duodami. Vienok pas mus galite pirkti gramofonus taip pigiai, 

kaip niekur kitur. Viena geriausiu ir pigiausiu kalbamu ir grojamu maszinu 
(gramofonu) yra musu naujai iszleista

Betriubine
HARMONY

;«W
'j, "‘.r*

tt, I /tt* j '"'ji*’ •Preke Tiktai

Mes Jums gvarantuojame, kad panašios maszinos Jus niekur nepirksite už tokia preke, kokia mes Betrubine 
“HARMONY” parduodame. Už panaszia masziua kitur užmokėsite $20.00 ir $25.00.

Betriubine “Harmony” turi gražiai padirbta deže, kurios atdaras (balso iszejimui) szonas yra apvadžiotos gra
žiai iszpjaustytais margumynais, priduodąncziai Betriubinei “Harmony” brangios maszinos iszvaizda.

Betriubine ‘‘Harmony” turi prie balso plastinkos naujai investa pagerinimą, kurišai apsaugoja plastinka nuo 
sužeidimo ir balsui priduoda ypatinga malonumą ir gražuma.

Betriubine “Harmony” groja visokiu padirbimu i.i visokio didumb rekorduos.

Betriubine “Harmony” savo didumu yra kaip sykis tokia maszina, kuri tinka visur.

Jeigu nenori iszleisti daug pinigu ir nori ingyti gera gramofoną, kurisai butu gražus, drūtas, turėtu gera baisa, 
ilgai tesėtu ir neiszrodytu in pigia maszina, tai iszsigyk Betriubine “Harmpny.”

Jei pats jau turi gramofona, tai papasakok apie Betriubine “Harmony” savo draugams ir pažįstamiems; kūrei 
nori už mažus pinigus pirkti gera ir augsztos ruszies maszina.

, Užsakymus, pinigus, laiszkus ir užklausimus siusikte adresu:



SAULE 3

Jonukas sziadien džiaugėsi jog paklausė savo tėvo idant 
neszauti isz armoteles ant Džiulajaus, nes pasiliko sveikas ir 
linksmas o daktaras neturėjo ka veikti. — Kur yra daktaras?

Dora Lietuviszka 
Tarnaite.

Tikras atsitikimas isz Lietu- 
viszku atejviu Amerike.

Iki sziolaik George’jus Wil- 
liamsas buvo beveik turtin-. 
giausiu ukesu miesto New Yor 
ko. Namuose jo visur ir visa 
me galima buvo regeti turtin
gumą ir brangenybias, kad žiu 
rint in ta viszka galima buvo 
sakyti, jog juose laimingai ga
les visa gyvenimą gyventi ne
tik ju vaikai, ale ir anuikai.

Bet nieko tvirto nėra ant 
szios pasaulės, ypatingai mate 
rialiszka laime netvirta, o tra
pi kaip kad stiklas, kuris nuo 
smarkesnio smūgio pabyra ir 
jau jo nėra Teip lygiai ir ant 
laimingumo Williamsu puolė 
smarkus smūgis. Nuo keliu me 
tu kalbėta mieste apie nuopuo 
le, arba subankrutyjima dide
liu WiHiamso firmų Bostone 
ir Philadelphijoj. Tos kalbos 
žmonių, ypatingai garsinimai 
tokiu kalbu laikraszcziuose ne 
ramino William’sa. Kaskart 
labiau galima buvo ji matyti 
susikrimtusi neužganėdinta ir 
apsiniaukusi.

Vienkart sugryžus jam na
mon isz Bostono, pone Wil
liams persigando, iszvydus ji 
nepaprastai susirupinusi ir 
liūdna, o užklausus jai apie 
priežasti, atsake su kartybia.

— Alicija! negaliu jau il
giau slept to nuo tavęs, kad 
grumo mums pragaisztis neisz- 
vengiama. Jau žmonių perspė
jimai iszsipilde, kadangi tikrai 
firmos mano Bostone ir Pbila- 
delphioj subankrutino, o fir
ma New Yorke teip-gi nustu 
mia in pragaiszti.

Ir tikrai teip stojos. Netik 
ka, bet ir namus turėjo Wil- 
liams’as parduoti, idant apmo 
keti reikalaujamas prigulmis 
tias, kuriu isz visur reikalauta.

Pasiliko szeimynai turtingu 
Williamsu vos menkas kapita 
lelis, kuris vienog veik iszsi- 
baigė.

Tasai didžturtis turėjo da
bar vargingai gyventi pasisam 
dytam nameli j, o kada iszte- 
klius baigėsi, o ponas Willam- 
sas nemate isz niekur pagialbos 
nusiminimas jo, kaipo ir jo 
žmonos, kuri iki sziam laikui 
nepažinojo suvis kas tai yra 
vargas ir rupescziai apie užlai
kymą gyvastes, buvo didelis. 
Ant galo susikrimtimas ir susi 
rupinimas apsargino William 
s’iene, kad turėjo atsigult in 
lova.

Sunkiame ir liūdname tame 
padėjime Williamsu davėsi 
prigulincziai pasipažint visa 
grožybe Marytes duszios. Kiti 
tarnai ir tarnaites, kurie buvo 
priimti pasveikus mergaitėm 
isz tifuso ligos, kada szeimyna 
Williamsu patiko tas nelaimiu

gas likimas, žinomas daigtas, 
turėjo pamest juos tuojau. Vie 
na tik musu Maryte visai pa
mest nenorėjo. Kalbant ponei 
Williams in ja su kartybia, kad 
dabar jau turės persiskirt, gal 
ant visados, Maryte atsake:

— Argi, gali poniute mane 
varyt nuo saves tokiame kar
te, kada pagelbos labjausiai 
reikalauji.

— Betgi, Maaiuk‘ argi ne
matai, jog jau tarnaitias laiky
ti ne man? Jugžinai kad mo
kėt tau jau neturime isz ko. 
Netrukus pasiliksime patys tik 
rais pavargėliais. Ak, baisu’... 
—Ir nutilo negalėdama žodžio 
isztarti, kadangi graudumas ir 
skausmas szirdies sujungtas su 
tulžies kartybėmis susprangino 
ja ir užėmė žada.

— Nereikalingai, poniute, 
rūpiniesi tuomi — ramino su 
aniuoliszku gerumu Stakliute 
—kasgi gali reikalaut mukęs- 
ties ? — Gal da Dievas ta nelai
me permainys ant laimes, var
gus ir liudnastis ant džiaugsmo 
ir linksmybių. . . Asz tuotar- 
pu troksztu būti pas jumis, 
idant szelpti ir iszvaduoti vi
same pone, jug pone būtinai 
reikalauji dabar to, kas tau 
prigelbinetu ir panaitias apžiu 
rinetu, kurios būtinai to rei
kalauja, būdamos nepripratu- 
siom prie vargingo gyvenimo. 
Jos jau su manim apsiprato ir 
myli mane, kaip > ir asz jas, ne
noriu, ju palikti. Antgalo, jei
gu, pone, būdama laiminga pri 
emiai mane susimylėjus ant 
vargingos naszlaites, kaipgi ga 
liu palikti dabar be pakaktino 
atsimokejimo už tai. Viliuo- 
siu kad jums sunkaus gyveni- 
mo neapsunkinesiu da labiau, 
kadangi troksztu lengvinti ji 
jum ir saldinti, pakol Dievas 
nesusimyles ir nepermainys tos 
nelaimes, ant tvirtos laimes, o 
Jame vilties niekad žudyt ne 
reikia.

— Ak, Mariuk mano!— ta
re atsidusus szirdingai pone 
Williams—kaip dideliai esi ge 
ra. Tu esi tikru Aniuolu ra
mintoju nubudimuose.

Taigi Marite drauge su sa
vo duondaviais iszsikrauste 
isz puikiu rumu o insikrauste 
in prasta maža nameli, iszsiža- 
dejus suvis algos, o net tarnau 
dama Williams’ams dirbo ki
tiems, kas davinėjo jai pramy- 
tima, todėl visai nesunkino var 
gingo gyvenimo Williamsu, o 
tacziau lengvino kaip galėjo. 
Kaip dėkingais jai buvo abu
du Williamsai, arba visa ju 
szeimynele lengviau bus dasi- 
prasti negu paraszyti, ypacz ap 
sirgus Williams’ieniai Maryte 
buvo būtinai reikalinga ir be 
jos jokiu budu nebūtu galima 
apsieiti. Jije dabar turėjo būti 
gaspadinia namo, ka žinoma 
noringai jai pavede ponia, ži
nodama jos dorumą ir sumanu 
ma. Kasztai pragyvenimo, o

ariegtam gydintojas ir gyduo- ] 
es labai greit iszeme visiszkai ’ 

isztekliu. Susirupines William 
s’as su aszarom akyse pasako- f 
jo apie tai savo serganezei žmo 
uai, ka matydama ir gir ’ėda
ma Maryte tikrai atjautė ju 
skausmus ir kartybias kokias 
cente isz tos priežasties ju szir 
d is.

— Pone— atsiliepe dora mer 
gele raminaneziai—vnesirupin 
cit teip labai da ir nedesperuo 
cite. Laike savo tarnystes jtisu 
namuose Dievui daleidžiant su 
czedijau isz algos kokia man 
už mano darbus mokėdavo 
apie 300 doleriu. Teiksiesi po
nas Williams’e priimti juos 
nuo manes ant savo reikalu.

Williams’as nieko neatsaky 
damas žiurėjo per valanda in 
gera savo tarnaite, kuriuos žo
džiai reiszke tiesog: dovanoju 
jums mano sunkiai uždirbtus 
piningus, idant, gelbėti jus ne
laimei.

— Ne, ne, tas būti negali - 
tarė pagaliaus— neprivalai da 
vinet man savo suezedytu pi. 
ningu, kadangi nematau galė
jimo atiduot tau juos kada — 
nors, Acziu tau už tavo geru 
ma, bet negaliu nuo tavęs ju 
priimti.

Dabar ir ligone, kur iki szio 
laiko tylėjo, iszreiszke atviriai 
savo nuomone dekavodama 
Marytei už ta didele jos labda 
ryste, liepdama vyrui priimti 
piningus, pridurdama:

— Vieszpats Dievas tikrai 
tur savo apgloboj ta dora mer 
gele, rasi, palaimįs tuos pinin 
gus nevertose musu rankose ir 
daleis sugražinti naszlaitei jos 
sunkiai uždirbta skatiką.

Williams’as priėmė piningus 
nuo doros mergeles su didelia 
dekingystia. Tuojaus William 
sas aprūpino visus reikalus; 
apmokėjo gydintojuijr už gy- 
duolias, dėka tam Williamsie 
ne pradėjo iszpalengvo taisytis 
o prie geresnio maisto ir pajie 
gos pradėjo sugrįžti.

Laike savo ligos temingai 
žiurėjo in visa pasielgimą Ma
rytes ir mokėjo pažint visa jos 
verte. Jos paszventimas, sau 
žiniszkumas, isztikimyste ir ru 
pestingumas pildyme savo pa
reigu, nemažai davinėjo Wil
liams’ieniai prie mislijime.

— Isztikro tas yra tikru ap 
šmeižimu, kad mes katalikus 
niekiname ir iszjuokinejame ju 
tikėjimą.— kalbėjo William- 
šiene pati in save. — Marytei 
tu,riu aiszku pavizdi, kaip gra
žus yra katalikiszkas tikėjimas 
jeigu mokslą religijos pride- 
reneziai žmogus pildo, Maryte 
tikrai priguli prie tu žmonių 
joje aiszkiai matos gražybe ti
kėjimo, nes jije tikrai seka 
mokslą Kristaus. Josos pasiel
gime, josos tikibiszkam persi
tikrinime nors nuo seniai sten- 
giuosiu užrast kokia klaida— 
negaliu!— O, kad visi žmones 
butu tokiais, o kad visi iszpil- 
dinetu visus tikėjimo priva
lumus ir butu tikrais iszpazin- 
tojais mokslo To pilno Dievys 
tęs ir tikros Dieviszkos dvasios 
Ižganytojaus, tada ant szio, 
musu žemes butu tikras rojus. 
— Teip kalbėjo isžpažintoja 
protestonizmo, poni Williams, 
o turėdama tikra paveizda ka- 
talikistei Marytei, pradėjo kas 
kart dažiniau dūmoti ir masty
ti apie ta tiara iszpažinima, o 
klaidingumą protestoniszko isz 
pažinimo. Troszko susipažint 
geriau su katalikiszkos tiky
bos instatymais, todėl pradėjo 
Marytes klausinėt apie szi ir 
ta, net akyveizdoj savo dukre
lių, o dora mergele drąsiai aisz 
kindavo jai teisybias savo tike 
jimo, teip, kad klausytojos su 
didžiu noru klausydavo, nes 
jos apsakinėjimai pataikydavo 
anoms in szirdis teip, kad nie- Į

kad niekame jai neužginezyda- 
vo.

Pagaliaus atsitiko tūlas at
sitikimas, kuris istorijoje 
szeimynos Williamsu, be abe
jones prigulėjo prie laimin
giausiu. O ypatingai, dėka pa- 
gelbai giminiu ir nenuilstan- 
cziam darbavimuisi pono Wil
iams, pasisekė jam ne tik dali 

bet beveik didesne puse buvu
siu jo turtu atgauti, ka turėta 
jau už visai dingusi. Dabar 
vėl Williamsas savo spėkas pa 
szventes prekybai, kuri pirma 
ji buvo padarius didžturezium.

Pone Williams jau nuo se
nei buvo sveika ir linksma, ka
dangi priežastim jog ligos bu
vo szeszelis ateisianezio bai
saus vargo ir nuopuolio, kas ja 
smarkei baugino, o tas baimi 
nimasis naikino jos' kuniszkas 
spėkas.

Atgavus sveikata ir prasto 
jus baimes apie ateisianti pasi
baisėtina likimą, nes dabar jau 
vėl turtai užsitikrinejo ateiti, 
nepamirszo vienog to, ka pa
žadėjo ligoje ir varge būdama, 
t. i. priėmimo katalikystes, ku 
ria labai buvo pamėgus ir trosz 
ko visa savo szeimyna priskirt 
prie szventos katalikiszkos baž 
nyczios. Pati pradėjo lankyti 
katalikiszka bažnytine mokyk 
la, idant mokytis katakizmo, o 
o po tam net ir daleidus vyrui 
imtis su savim ir dukteris, o 
po pažinimui gerai visu insta- 
timu tikybos, pasiliko visos 
tris tikroms katalikėms, ne 
tik isz vardo-— Kaslink pa
ties WiHiamso, tai iszpradžiu 
neturėjo noro mainyti tikybos, 
bet ka da dora dievobaiminga 
ir maldinga jo žmona iszaišzki- 
no ir parode visa gražybe ir 
neklaidingumą tikros katali
kiszkos religijos, mete ir jis 
protestonizma, nes jau ir jis 
buvo persitikrinęs ka vertas 
protestonu iszpažinimas, o ka- 
kataliku, nes aiszkia paveizda 
turėjo gero savo tarnaitei Ma- 
ritei, ant kurios nurodė jam 
teipgi jo žmona. Taigi pasili
ko visa szeimyna Williams’su 
katalikais.

Kasgi apraszis ta dideli Ma
rytes džiaugsma, koki turėjo 
dora, galima J sakyti tikra 
apasztalka, isz to, kad dabar 
mate szeimyna tikrai laiminga 
nes atrado dabar tikra laime 
per biedna mergele, kuri da
bar jau nebuvo pas William’us 
kaipo tarnaite o kaipo mylima 
ir guodojamasanare szeimynos 
tarp kurios tarytumiai pats 
Dievas gyveno ir laimino anai 
visame.

Nuo seniau jau žinota isz 
kur jije semdavo tas visas sa
vo gražias dorybias, kuriuose 
kasdien lavinos ir kurios dare 
ja neapsakomai gražia ir tobu 
la mergelia, o ypatingai kac 
tuo szaltiniu visti pagr.ožinimu 
ir padailinimu jos pobūdžio 
buvo abrozas “Szventos Szei
mynos”, priesz kuri Maryte 
kas rytas ir kas vakaras mels
davos, praszydama nuo Dievo 
mylistu Jo szeimynai duonda
viu, pavesdama gave ir visa 
szeimyna Williamsu apglobai 
Jėzaus, Marijos ir Juozapo 
szvento o tas jos maldas Dievas 
tikrai, kaip matome iszklause, 
nes suteikė ta, ko dora mergele 
troszko. . . .

Dabar jau ne tik jije mel
džiasi priesz ta gražu paveiks 
la, o kas diena galima matyti 
su klaupuse visa šeimyna Wil
liamsu priesz puiku, brangia ir 
gražiai aptaisyta paveikslą 
perstatanti “Szventa Szeimy
nele”, ir maldingai besimel- 
džianezia, o ant visu veidu 
spingso tikra laime ir užsiga- 
nedijimas. -

Aiszku, ka gali nuveikti 
tikras iszpažinimas mokslo ka- 
talikiszko tikėjimo ir doras 
pasielgimas vienos ypatos. Bet 
mažai sziandie randasi pana- 
sziu anai dorai mergeliai!

GALAS.

’(išlaukinei Meksikonai kurie daugiausia užklupineja ant 
Amerikonu.

Sztamas puslaukiniu Mekai- 
konu vadinamu “Los Descami- 
sados”, daugiausia užklupineja 
amerikieczius mierije apipleszi 
mo ne kaip kariavimo. Isz ju
ju pažiūros galima dasiprasti, 
jog tai laukinio sztamo sutvė
rimai. Žemiau parodo ameriko 
niszka kuknia ant kuriu tiejei 
puslaukiniei daugiausia užklu 
pa, nes žino, jog tai jiems dau
giau užsimokės ne kaip užmu- 
szimas kareivic.

TARADAIKA

ar

Tūlas vyrukas in patogu 
snukuti insižiurejo,

Na ir su jiaja apsipacziavo, 
Žinoma, buvo tai lietuvisz

ka amerikonka,
Nes tokios netrukus dakanka.

Kiek tik.girdėjau,
Ir tokias pažinau,

Tai ne turi jokios laimes, 
Isz tokios Elės, Keides

Mares.
Skalbt, sint ir virt valgi ne

moka, 
Vyrui giaro neduoda in akis 

szoka, 
Vakarais valkiojesi,

Su visokeis bernukais laikosi.
Ant galo,

Tas pasidaro:
Vyras iszlupa kaili,

Ir toji paeziule daili, 
Pas vaita bėga, 

Daro vyrui geda;.
Varanta ant jo iszyma, 

Vyra in lakupa patalpina. 
Mato vyras, kad padare ne

gerai, 
Suemias savo rakandus daro 

makalai,
In platu svietą,

Kad surast sau malszia vieta, 
‘ Nuo tokios,

Bjaurybes paezios.
Tai vyruezei konia su visais 

teip buna,
Katras insimyli in tokia per 

kunia,
Brolyti, žiūrėk ant mergy- 

nos darbszios, 
Geru tėvu ir doros.

Nepaisek ant kuodo, 
Ant miltuoto veido, 

Ant misinginiu dantų, 
Už kuriu sėdi szimtas velniu. 

Tokios žodi gera netaiko, 
Savo vyra už kvaila laiko, 

Grinorium vadina, 
' Per szluota szokina.

Pasirink darbsze ir prasta, 
Tokia bus tau prilauki.visada, 

Pininga czedys,
Kendžiu ne kramtys, 

Ir priesz vyrus nesiszaipys.

ir

Jeigu pamatai,
Juog jau negerai, 

Tada diržo nesigailėk, 
Kaili gerai iszperk.

Boba tada pasitaisys, 
Žmonis visi pamatys,

Kad esi vyras, 
O ne kialmas.

* * *
Dekite vyruezei piningus 

maitykite,
O paskui nuo tokiu plūdi

mus klausykite,
Kaip jus tiejei patrijotai vi

saip vadina,
Prie sztamo kiaulių lygina. 
Tai vis su Lietuveis teip ej- 

naši,
Kurie prie tokiu glaudžesi, 

Apie tai daugiau neraszysiu,
Veluk tylėsiu, ba tai neves 

griekas.
Ba teip sako rabinas, 

O kaip Lietuvei protą gaus, 
Tada neapsigaus, 

O ka atejteje darys, 
Tai pirma gerai dalyka 

svarstys.
* :* *

Masacziužes cicilikai, 
Grini kaip tilvikai, 

Dangų ant žemes negali 
tverti,

Ne daugiau prie saves pri
traukti.

Pasmelia ir alkani, 
Ne žiūrėt ant juju negali, 
O merginos spjaudo ant ju, 

Ba nekenezia ciciliku. 
Gerai mergeles darote, 

Jeigu tokiu nekeneziate, 
Ba tokis beibokas tinginys, 
Ne ant maisto neužpelnys;
O kad tokis rojų ant žemes 

padarys,
Tai nusikapanos kaip arklys.

ap

sti-

lino sau, kaip czia apgaut savo 
drauga kataliką ir kad jam 
vienam liktu kepsnls, nes ant 
dvieju buvo per mažai. Tada 
atsiliepe in savo drauga: .

— Ar žinai ka drauge? Juk 
esame labai nuvargia, ar nebu 

•tu geriau pirma atsilset o po 
tam bus gardžiau valgyt keps
ni. Katras už mus sapnuos pui 
kesni sapna, tai tam liks keps
nis.

Katalikas tuojaus susiprato, 
jog jin prūselis nori apgaut ir 
tiko ant jojo užmanym,o. Atsi
gulė abudu ir prūselis tuojaus 
gardžei užmigo, vos buvo dau
giau pailsias ne kaip katali
kas. .. ,

Katalikas matydamas, jog 
prūselis gardžei miega, atsikė
lė ir kepsni suvalgė net ap
graužė kaulelius. Nępoilgam 
paszoko prūselis, isz miego kai 
bedamas, jog turėjo labai pui
ku sapna.

— Na tai pasakyk ka sap
navai,— užklausė draugas.

— Sapnavau kad buvau 
danguje, jog mane priėmė visi 
szventi kaip koki karalių, su 
puikioms dainoms, žvakutėms 
ir puiku grajinimu a’fit visokiu 
instrumentu.

Katalikaj^'"klausydamas toki 
melaginga apsakyma tarė.

—-/Taigi asz sapnavau, jog 
tave paėmė in dangų, o žinoda 
mas jog ten bus geriau ne kaip 
ant szios aszaru pakalnes ir 
kad jau daugiau nesugryszi, 
atsikėliau ir suvalgiau kepsni.

Ižgirdes tai vokietis ka tik 
nepasiuto isz piktumo, jog da
vėsi katalikui apsigaut.—K.M.

DU PAKELEVINGL
Karta ėjo du pąkelevingi— 

vienas vokietys o kitas katali
kas. Norints jiedu keliavo drau 
ge, bet kaip žinoma vokiecziai 
kataliku neužkencze, nes szia- 
me laike turėjo sutikti kelione 
je nes dviems buvo smagiau at 
būti kelione. Abudu buvo la
bai iszalkia ir vos pavilko nu
vargusias kojas. Teip eidami 
sau per girraite užtemino su
žeista paukszti kuris szamato- 
josi krumuosia. Vokietys pare- 
gejas paukszti mėtėsi ant jojo, 
priskubino jam mirti ir tuo- 
jaus parengė kepsni. Kada jau 
pauksztis iszkepe, vokietis mis

Naujas sztornmkas.

— Užsidėjau sztora, ar ne
žinai kur gali gauti geriausios 
arbatos ?

— U-gi Kinuosia.

Smertis blakėms in 
minuta laiko.

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



Petras Szaporas.

Metuose 1541 inpuole dau
gybe turku in Vengrus. Ant 
iszgujimo turku isztrauke su 
vaisku Petras Szai poras, ale po 
didelei musztynei, likos su- 
musztu ir in nevalia paimtu.

Hamrabeg’as turku vado
vas, liepe paszaukt pas save 
Szapora, žinodamas jo galingu 
nia, norėjo isz jo paszpigeliuot. 
Szaporas, norint lenciūguose, 
inejo drąsiai in turkaus butinia, 
nepalenkdamas nevat galvos.

— Del ko neatiduodi man 
garbes? — suriko užpykias 
Hamrabegas. — Del ko ne- Į 
puoli ant žemes prie mano ko
jų?

— Toji garbe priguli tiktai 
vienam Vieszpacziui Dievui — 
atsake Szaporas — o tu esi pa- 
gonas.

Hamrabegas reže Szaporui 
svirstelejo, paraudonavo isz to 
paniekinimo, bet greitai i nusi- 
ramde ir tarė su nusižeminimu:

— Isz valios Dievo likais 
mano ponu, su nusižeminimu 
viską priimu.

Hamrabegas spyrė jin su

T Ofisas ir Gyvenimo viela vaiansos 4.
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koja spjovė ant veido ir visaip 
iszvadino vienok Szapora ne 
galėjo užpykint. Kada jam 
nubodo, tarė szvelniau:

— Szaporai, esi dideliu ka
riauninku ! Per mano praszy- 
raa, sultonas, mano ponas, ap
dovanos tave liuosybia, busi 
vadovu mus vaisko, į turėsi 
unara, nes turi pirmiaus iszpa- 
žint mahometonu tikėjimą.

— Niekados atsake Szapo
ras. — Atiduosiu pirmiaus gy
vastį, ne kaip savo Dievo iszsi- 
žadesiu.

— Tai bukie nevalninku!— 
suriko indukias Hamrabegas; 
— buk jaucziu ir busi prijung
tas prie mano jaucziu.

Prijungė tuojaus Szapora 
prie žagres draugia su jaucziu 
ir vare su botagu net alpo.

Viską tai kente pergalėtas 
kareivis be rupesczio, praszy- 
damas tiktai Dievo kantrybes.

Ant galo po daugelio metu 
gavo pabėgt. Kada pabėgo, 
vela pristojo in visaka’ir ta pa- 
ežia vyriausybia gavo.

Ne ilgai trukus, Szaporas su 
Hamrabegu vela turėjo dideli 
susirėmimą ir paėmė dabar 
Hamrabega in nevalia. Kada 
turkus dažinojo in keno ran
kas papuolė, pabalo isz baimes 
ir puolė ant žemes szaukda- 
mas:

— Ach, nelaimingas asz 
esu! Inpuoliau in rankas to, 
isz kurio teisingai kensiu. Ach 
nelaime del manes!
• Kiti turkiszki nevalninkai 
teipos-gi labai rūpinosi, nes 
mislijo, kad tuojaus nukankins 
juos baisioms kaukėmis įMisli- 
jo, kad juos gyvus ant ugnies 
degins, arba skuras lups ir 
gislas traukis.

Szaporas liepe atvest pas 
save Hamrabega ir tare in jin:

— Hamrabegai, kada bu
vau tavo nevalninku, muszei 
mane per veidą, spardei, 
spjaudiai ir teip ant galo pa
niekinai, jog prijungiai prie 
jauezio. Pasakyk, ka asz da
bar su tavim turiu padaryt ?

— Užmuszk mane, tiktai 
greitai, be kanezios, o padary
si man gera, ko nesitikėjau.

— Ne,'Hamrabegai, tokia 
szirdi gali turėt tiktai pagonas 
o niekados apszviestas kriksz- 
czionis. Pasakyk-gi, ka su ta
vim turiu daryti

Hamrabegas sudrėbėjo, puo
lė ant keliu ir paszauke:

— Pone! padaryk ta del sa
vo nevalninko malonia — nu
kirsk man ranka, kuri tave 
musze; isztrauk man liežiuvi, 
kuris ant tavęs spjaudė, ale ne- 
kankyk ilgai. . . . turėk gailes
ti.

— Tai mažai — tarė Sza
poras — tai ne teip turi krik- 
szczionis atsimoket.

Hamrabegas piiole isztisas 
ant žemes, laižė jam kojas ir 
su galva musze in žemia.

’ Szaporastai matydamas pa
lingavo su galva ir tarė:

— Hamrabegai, esi liuosas, 
viską užmirszau ir tau dovano
ju, idant pažintum kokia krik- 
szczioniszka rūstybe.

Ir Szaporas atsitolino, o tur
kus žvalgėsi aplink save, ne- 
tikedams tam visam ir mislijo, 
kad tai sapnas. Netikėjo, kad 
jam už visas jo piktybias butu 
dovanota. Kada likos valnu, 
stojo prieszai Szapora ir tarė:

— Pane! kas tave iszmoki- 
no tokios cnatos, kad savo ne
prieteliui dovanoji?

— Krikszczioniszkas Dievas 
— atsake Szaporas.

— Tai meldžiu, padaryk1 ir 
mane Jo tarnu, idant pažin- 
cziau Jin ir galeeziau jam tar
naut. Kaip pirmiaus su kardu 
krikszczionius žudžiau, teip 
dabar meldžiamas, iszmokink 
juos mylėt.

In metus paskui, Hamrabe
gas jau kaipo krikszczionis mel 
dėsi bažnyczioja, o muždama- 
sis in krutinia, kalbėjo tuos 
žodžius:

— “Buvau savo iszmintija 
tamsus, apszviete mane, Viesz 
patie! Szirdis mano buvo kaip 
žvėries, Tu ja pripildiai nusi
žeminimo ir meiles; buvau pa- 
klydias ir nežinojau apie, Ta
ve, sziandien iszpažinstu tikra 
Dieva ir Tęva mano. Buk-gi 
už tai ant amžių pagarbintas!”

Teip, brangus broliai, jeigu 
katrie norite nubaust savo ne
prieteliu, tai nubauskite teip 
kaip Szaporas Hamrabega.

Mokykloj a.
Profesoris klausia: — Ar 

žvėrys turi pririszima pine žmo 
gaus?

Mergina: — Teip ponas pro 
fesoriau.

Prof. — O katras žvėris turi 
prisiriszima prie žmogaus?

M. — Motere.

Iszradikas.
Policije paėmė valkata nuo 

ulyczios ir nuvede in policije, 
kur sudžia paklausė:

— Kaip vadinasi?
— Žiopleviczius!
— Kuom užsiimi?
— Esmių iszradiku!
— O ka tu iszradai?
— Lig sziolei da nieko, nes 

asz visada jieszkau.

SAULE
M-!' III iM'll.I I I r.'l

I
PHONE DKOVEB 7800 I'

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

Amerikiecziai apsaugoje rubežiu prie EI Paso nuo Juarezo, Meksiko.

| Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
- arabiškos istorijos-

Tiktai S2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

In trumpa laika; vienos sanvaites, isz- 
siiintem daugybe szitu knygų in visas szalis 

j Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki 
knyga prisiuntė mumis padekavones.

Mes tikrai gvarantinam 
E kad ir jumis patiks. ,

ŽMOGUS
Ir žmonių gimine.

Daug smagumo suteikia 
mums ir malioryste. Perkelia 
ji ant audeklo gražiausius 
gamtos reginius ir atsitikimus 
isz žmonių gyvenimo — karžy
giu muszius, baisiausius kentė
jimus, religijinius vaizdus, gar 
siuju žmonių paveikslus. Kuo 
daugiau Ipaveiksle gražumo, 
kuo gilesne jame mintis, kuo 
gilesne jame mintis, kuo tobu- 
lesnius žadina jausmus—tuo 
paveikslas yra brangesnis. Ir 
pas mus, Lietuvius, malioriu 
dalininku atsiranda kaskart 
daugiau. Sztai Vilniuje kas 
met rengiamos Lietuviu Dai
lės Draugijos parodos, tokiu 
parodu jau padaryta penkios 
paeziame Vilniuje. Isz lietu
viu malioriu dailininku labiau
siai pagarsėjo (amž. at.) Cziur- 
lonis, Stabrauskas.

Visose szalyse daug rūpina
masi malioryste. Insteigtos yra 
tam tyczia paiszymo ir malio- 
rystes mokyklos. Žymiems pa
veikslu raszytojams žmones 
moka didelius pinigus už ju 
darbus. Kad plati visuomene 
galėtu pasidžiaugti malioriu 
darbais, taisoma didesniuose 
miestuose laikinos parodos ir 
paveikslu galerijos. Kai-ku- 
riuose miestuose yra garsingos 
galerijos, rūmai, kur surinkta 
esti geriausiu malioriu tvari
niai. Tokios galerijos yra Drez 
dene, Florencijoje, Vatikano 
rūmuose Ryme, Londone, Luv 
re.

Maliorystes tikra sesute yra 
skaptura — menas lipinti isz 
molio, kalti isz akmens arba 
lieti isz metalo žmogaus pavi
dalus arba trioboms pagraži
nimus.

Senoveje skaptura garsus 
buvo Graikai. Sziandie kiek
viena tauta turi savo skapto 
rius — drožėjus. Isz lietuviu 
drožėju atsižymi P. Rimsza.

Nelengvas tai darbas nuli
pinti arba iszkalti isz akmens 
žmogaus pavidalą, teip kad 
jame butu matyt gyvumas ir 
judėjimas, kad isz akmens vei
das reiksztu meile, drąsą, kan- 
czia. O vienok pažiūrėkite in 
drožinio vaizdeli, kaip va 
Szv. Sebastijono kankinimas. 
Tame negyvam akmenyje sto
vi priesz jus gyvas žmogus, ga 
liūnas, pasirengęs drąsiai nu
mirti už mylimaji tikėjimą. 
Drožimo menas dažniausiai tu
ri pritaikymą statant bažny- 

ežias, rumus, paminklus gar
siems vyrams. Didesniuose 
miestuose randame gražias 
bažnyczias, puikius rumus, o 
piečiuose ir sodnuose — pa
minklus. Vienus gražino, kitus 
state garsus skaptoriąi dailinin 
kai.

Kur yra paveikslu parodos, 
arba galerijos, tenai esti ir dro 
žiniai iszstatoma. Tokios paro
dos, galerijos, būnant didės 
niame mieste, verta kiekvie
nam atlankyti. Daug ko tenai 
galima pasimokyti, daug pra
kilniu jausmu savyje sužadinti.

Jokia dailės ruszis neduoda 
apsiszvietusiam žmogui tiek 
naudos, kiek poeto (dainiaus), 
apysakų arba teatraliniu veika 
lu raszytojo tvariniai. Žinia, 
kalbame apie raszytojus, ga- 
minanezius tikrojo grožio, pra 
kilnius dalykus, kurie visuome 
nes dora kelia augsztyn.

Tuo raszto daile stovi 
augszcziau, kad naudojasi žo
džiu. Joki dažai, joks akmuo 
nestengia taip vaizdingai isz- 
reikszti minties ir jausmu, 
kaip gyvas žmogaus žodis. Jei 
isztikusios nelaimes paveikslas 
mus sujudis, tai skaitydami 
jos apraszyma apsiverksime.

Vėl poezija, apysaka — isz- 
eina knygose ir laikraszcziuose 
neszdamos mineziu ir jausmu 
turtus ne tik in turtuoliu ru
mus, bet ir in vargdienu sziau- 
dines pastoges. Vyskupo Bara 
nausko, Maironio, ' Jakszto, 
Duonelaiczio ir kitu dainių 
rasztai gaivina szirdis ne vieno 
tukstanezio Lietuviu.

Apie valstyjas ir ju tvarka 
bei reda.

Peržiurejome trumpai svar
besniuosius apsireiszkimus tu 
žmonių darbo, kurie sudaro 
sziandienine, iszsilavinusia vi
suomene; peržiurejome žem
dirbyste, prambnija ir preky
ba, Bažnyczios sutvarkymą, 
mokslą ir daile. Pažvelgkime 
dar in tas instaigas, kurios pa.- 
lieczia tautos būvi ir plėti
mąsi, kurios ja saugoja nuo 
pavojaus isz kitu valstijų pu
ses.

Tuo visu privalo rupinties 
valdžia arba valstija. Kaip 
ūkyje turi būti tvarka, teip 
lygiai ir visuomenėje — turi 
būti, kad kas tvarkos žiuretu, 
dabotu, o visus jos peržengi
mus sulaikytu.

Tuomi, “kuo” yra teises, o 
teisiu vykintojais ir sargais tu
ri būti valdžia arba valstija.

Tris yra didžiausios valsti
jos darbo dalis: visuomenei 
naudingu teisiu leidimas, tu 
teisiu pildymas ir baudimas už 
teisiu laužymą.

Teises leisdama Valstija turi 
rupinties apimti jomis visus 
visuomenes gyvenimo apsireisz 
kimus. Kuo geresnes ir iszmin 
tingesnes teises, kuo labiau 
pritaikintos žmonių reikalams, 
tuo gyvenimas plaukia lygiau, 
ramiau, tvarkiau. Asmenų ir 
szeimynu būvis apsaugotas, 
darbas eina spareziai, mokslai 
ir daile tada žydi, visiems esti 
gera. Kur teises blogos, ten 
visuomenes gyvenimas szlubuo 
ja, mėtosi, o buna — kad ir 
visiszkai žlunga. Užtai geru 
teisiu parupinimas, tai svar
biausia valstijos darbas.

Teisiu pildymui ir ju sau
gojimui valstija kvieczia iszti- 
kimus asmenis, kuriems duoda 
ir reikalauja sąžiningo darbo 
visuomenes valdininkais.

(Toliaus bus.)
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| PAMĖGINKIT SKAITYT | 
M Savaitinį Laikraštį ''ii 

“LIETUVA” f 
® Didelis 8 puslapių laikraštis su J 
įjj paveikslais, einąs 24-tus metus. H 
S4 “LIETUVA” yra politikos, lite- M 
Sraturos ir mokslo laikraštis, pa- Q 

duodantis daugiausiai žingeidžių 5{ 
>.'< žinių iš Lietuvos, Amerikos ir || 

viso pasaulio. Laikraščio kaina
Už visą metą tik $2.00 s 5 

| Už pusę metų tik $1.00 si 
flž Vieną numerį gausite uždyką, ų 
jj jei pareikalausit, adresuodami: ?J 

“LIETUVA”
| 3252 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL, p

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

, Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

Dydumas Knygos, 61 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.

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,

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

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

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

Wn PO Mahanoy and A Str. J
i Ui uUU£ KU Ji unl“U vi j Mahanoy City, Pa



SAULE K

KUR BUNA?
Mik dasVenckunas, mano 

sunns, kuris kitados tarnavo 
amerikoniszkam vaiske, turi 
apie 40 metu senumo. Kitados 
gyveno Filadelfijoi o dabar 
nežinau ar jisai gyvas ar nu
miręs. Tegul duoda man žinia 
kur buna nes asz sena jo mo- 
tynelia Labai esmu susirupinus 
apie jo buvimą. Adresas:

Mrs. Agne s Venckunas. 
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Mano draugai Branislava ir 
Mikola Sakalausku, paeina isz 
Kauno gub., Szaulienu para., 
Acakaviszkio kaimo. Jeigu 
kas žino apie juos, meldžiu 
duot žine ant adreso.

B r. Benaviczia.
908 Washington Ave.,

Du Bois, Pa.

Mano tetos Ludvika Spėt- 
kauskite, ir Ona Kapturaus- 
kiene, paeina isz Kauno gub., 
Baseinu pav., Jurbarko para., 
Kuturiu kaimo. Turiu svarbu 
reikalą, meldžiu atsiszaukt ant 
adreso.

Ona Nagrauskite.
Box 255. Vandergrift Hts. Pa.

Mano brolis Jonas Saka- 
lauckas, Amerike pergyve- 
nias 9 metus o paeina isz Szla- 
ventu kaimo, Seinų pavieto, 
Suvalkų gubernijos, kitados 
gyveno Clevelande, Ohio. Tu
riu pas jin svarbu reikalą, te
gul tuojaus atsiszauke. (;o 93) 

Mr. Antanas Sakalauckas.
Girardville, Pa.

Mano pažinstamas Zigman
tas Jakubauckas, gyvena Chi- 
cagoj; teipgi Juozas Viloves- 
da, 19 metu kaip amerike, pa
eina isz Kauno gub., Raseinu 
Ujezdo, Karaukles para. Mel
džiu atsiszaukt aut adreso.

T. Lukas,
2553 E 30th. St., 

Clevland, Ohio.
PajieszkauUnos Misų nikes 

ir Jurgio Raino, paeina isz 
Suvalkų gub., Vincunu kai
mo. Praszau atsiszaukt ant 
adreso. Anna Grigonis,

Gilford, Mich.

Isz Europos Pajieszko.

Triskauskas Pranciszkus isz 
Bardaucku kaimo, Vilkavisz 
kio par., Suv. gub., jieszko 
genezių: broliu, pusbroliu, se
serų ar pusseserių, szvogerio ir 
k. Mano adresas: Russia. Re
vel, ostrov Nargen, Estlenska- 
ja gub., rab. uczastok No. 19, 
Prancu Traskovskomu.

Antanas Puodžiūnas isz Duo 
niunu sod., Kupiszkio par., 
Kauno red., Vilkmergės apskr. 
jieszko Aneles Totorytes-Liau 
dauskienes, ankszeziau gyve
nusios Levistone; Jono (Izido
riaus sunaus) Laužiko, praszo 
teip-gi atsiliepti ir kitus gen
tis ir pažinstamus. Adresas: 
Mstislavl, Mogilevskoj gub., 
Poneviežskaja uczitelskaja se
minarija, Antonu Podžiunasu.

Marijona Baltruszaitiene (po 
tėvais Buszauskiute,) pirmiau 
gyvenasi Kibartuose, Suvalkų 
redybos, pajieszkau savo sese
rų Arszules Šukienės ir Onu
tės Žakienės, pirmiau gyveno 
Worcester, Mass. Malonėkite 
atsiszaukti ant sekanezio adre
so: Gorod Briansk, Orlovskoi 
gubernii, Novaja Slaboda, No. 
66 Marijona Baltruszaitiene.

Jonas Lukosziunas, jieszko 
dėdės Franciszkaus ir Jurgio 
Alijausko isz Kauno gub., 
Euriogalos valscz. Praszau at
siliepti. Mano adresas: Russia: 
Simbirskoj gub., Vedenskii 
pereul. N. 49. Jonas Luko- 
szius.

Juozas Barkauckas jieszko 
Antano Barkausko, gyv, Suv. 
gub. Naumies. pav., Tamosz- 
buožio valscz., Szedvigu kai
mo. Adresas: Russia. Voro- 
než. Bolsz.-Aleksieevskaja N. 
49, Petru Ignatjevu Jasiuna- 
su, pered. Osipu Borkovskomu

Kaziune Mikszyte Druskie- 
ne, gyvenusi Rygoje, jieszkau 
1) Jono ir Pranio Miszkiu ir 
Mikolo Petruszanio isz Ginei- 
sziu sod., Pondelio parapijos 
Novoaleksandravos pav., Kau
no gub. 2) Paulinos Deszrai- 
tes isz Kuokiszkiu sod., Ali
zavos parapijos, Kauno gub.,

Adomas Macziulis isz Kau
no gub., Krasnoselskas vol. 
Miszkinia kaimo, jieszkau su
naus Vinco Macziulo, 27 m. 
penki metai Amerikoje. Gy
veno Moline (turbut III.) Teip 
gi jieszkau Antano po tokiu 
adresu: Mr. Tony Amrazunas, 
468 Adams Str., Kankakee, 
Ill. Mano adresas: Russia. Or
io vskaja gub. Eleckago ujiez- 
da, st. Kazaki. (volost i selo 
Kazaki) Adamu Maczulisu 
(biežencu).

Zofija Toleikiute isz Kauno 
gub., Raseinių pav., Tauragės 
valscz. Galmenu sod, jieszko 
broliu, seserų Amerikoje. Jiesz 
ko Marijonos Saviskienes (Ta- 
leikiutes) ir dede Jono Tolei- 
kos, Antano Bajorino, Juoza

Amerikonai jabena maista del generolo Pershingo kareiviu in gyluma Meksiko.

Teip kaip pakelevingi imigrantai važiavo su vežimais in Meksika 1849 mete jeszkoti gilukio in apsigindavo nuo užpuolu, panąszei daro ameikonai 
gabendami maista ir amunicije del savo draugu kurie randasi su generolu Pershingu. Automobilei sustoja aplinkui ant atsilsio, nes jagu butu užklupti p r 
meksikoniszkus bandytus, tai langviau galėtu apsigint nuo užpuolu. Paveikslas perstato kareivius pasirengenezius ant gaminimo vakarienes.

po Rimkaus, Jono Jurgitos ir 
k. nors kuris atsiliepkite. Asz 
pabėgus su Tėvais. Adresas: 
Russia. Ryga, Srenburse 1, Ii 
nija 6, pereulok N 9, kv. 30. 
Zofija Toleikiute.

. . . Petras Baliu nevi ežius 
jieszko Izidoriaus ir Onos Ba- 
liunevieziu. Kilę isz Kauno 
gub., Raseinių pav. Erzvilkos 
parap., Baugaicziu kaimo. Jie 
gyveno Collinsville, Ill. Mel
džiu atsiszaukti sziuo adresu: 
Russia Polevoj Podvižnoj Gos 
pital N. 512, Petru Baliunevi 
czu. Dieistvujuszczaja armija.

Brigita Jansoniene (Misicze) 
jieszko Kazimiero Misio isz 
Kauno gub., Sziauliu pav., Jo 
niszkio valscz., Szarkiu sodž’ 
Tai yra mano tikras brolis. 

Mano adresas: Russia. Oremb. 
gub. Trockago ujiezda, poez. 
st. Miass., Miasskii zavod. dom 
Turiną, Brigitie Jansonieni.

Mikolas Vaineikis jieszko 
savo tikro brolio Juozapo Vai- 
nekio, kilę isz Kauno gub., 
Sziauliu pav., Paszvitinio 
valszcz. Skribakiu sodž. gyve
no Brooklyn, N. Y. Mano ad
resas: Russia. Oremburgskoj 
gub. Trockago ujiezda, p. st. 
Miass, Miasskii zavod, dom 
Tyczina Michailu Vaineikisu.

* Palistinoi (apie Jeruzoli- 
111a) kregždes dirba sau lizdus 
grineziosia, o už tai gaudo vo- 
dus kuriu daug ten randasi o 
inkandimas labai skaudus.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIG.ULi PRIE

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

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

307 W. 30th St., New York Citį.

DYKAI! VI DYKAI!

SETAS No. 1.
Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai. Nedarykia skirtumo terp vaiku. Velniszkas kaži įdavimus. 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^.nt proto. Graži istorije.

SETAS No. 2.
Prakekta Andrius skiniukas. Varginga elmana ir karalaite revelįja. Apie karalu sultoną. Apie žalnieru. Raganius. 
Talmudo paslaptys. Peleniute. Apie du brolius varguti ir skuputi. Doras gyvenimas. Privesta linksmybe. Apie vargingo 
žmogaus aunu. Apie tris užkeikiąs karalaus dukteres. Apie juokuti kuris buvo protingesnis ui savo poną,

SETAS No. 3. |
Ragana. Apie kelauninkajona. Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. Kunigo paslaptis. In meiika. Pakaruoklis. Po laikui, 
Onytės laimes. Per neatsargumu 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. Kaip joniszkei apvogė sarga. Atidengta žudinsta. Žmogus be szirdies. Užmirszo. Pranaszavitnas apb moteres. 
Iszgialbeta per alinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. Kaip ponas raukszlis atsivertė ir pastate virbaluj bažnyczia. Stebuklingas 
akmuo. 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.

SETAS No. 5.
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.

SETAS No. 6.
f

Vaidelota. Berbele. Mokytoja. Velniszkas tyltas ant upes nemuno. Auklėjimas sveiko ir serganezio kudiko. Ilerodas 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.

Kas pirks Didele Knyga 
po vardu:

‘KAPITONAS VELNIAS'
kuri parsiduoda už $1.00, 

gaus kitokiu Knygų 
vertes $1 DYKAI!

Raudasi 12 Setu Knygų. 
Kas pirks knyga “Kapitonas 
Velnias” ir mumis prisius 
$1.00, tas gales sau iszsiri- 
nkti bile koki setą žemiaus 
padėtu Knygų DOVANA 
prie knygos:

‘Kapitonas V elnias.’
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 
\nygn DYKAI.

Mes apmokame prisiutimo 
kasaus.

Szitig pardavimas tik ant 
trumpo laiko.

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

SETAS No. 8.
Neužmokamas Žiedas! Apie drūta alksni. Valukas isz girrios. Ant nemano. Ketvirtas prisakymas Dievo. Kelautoje in szvenla 
žeme- Beda. Auksiniai peliai: Dvynos karalaites. Apie girios sargo suiiu.ir dukterį: Kajimas. Drūta petra. Joną Nuogali, 
Valdamieris. Bedalis.

SETAS No. 9.
Parižiaus nuskurelis; Auka nihilistu. Stebuklas kųczios nakti. Kalvis pa zkui Atsitikymas senam dvare. Pasaka geležini vyra- 
Apie smaku 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.. Kokszla8 
ant salos dago. Ingrabanas. ' į

SETAS No. 10.
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda vargszo. Apie Joną ir aliana. Geras medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. Kodėl baltraus 
neleido in dangų. Bausme už szyk.zluma. Mažo sziaucziaus dideli reikalai. Senelis- Dienos kentėjimo nantoj: Hau! haul bau 
Apie stebuklingu puodą- Duktė mariu. Sruolis isz lietuves- Dvarine pana- Baisi istorije.

SETAS No. 11.
Doras gyvenimas- Trys užkeiktos karalaus dukters. Bloznas kuris buvo protingesnis už savo poną. Anglonus isz valencijos. Kožnas 
daigias turi savo vieta. Ka pasuke katras paeziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas szvilpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tamas. Vargdienis jonukas karalum. Graži haremo nevalnike. Luoszis. Istorija vienos motinos. Vaikucziu plepėjimas-

SETAS No. 12.
Grafas ir meszkininkas- Apie ragana, karalaite ir aficiera- Del moterių ir apie moteres- Aukso mislfis garsingu rasztininku ir poetu. 
Cigonka arba pagriebta ir velei atgauta mergiuke. Mano džiaugsmas- Diedas ir boba- Apleista naszlaite- Keidosziu onute- 
Kaimynai- Kuo baczka pristnirs, 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 1795m. Nedoras ponas. Girtavimas. Genavaite- Kalėdų 
nakties miszios. Žvaigžde mesijosziaus. Pasikalbėjimas 13 vyruotu moterių ir vienos naszles:

W. D. Boczkowski=Co.,
I

Mahanoy and A Street Mahanoy City,’ Pa.
%
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Žinios Vietines. Philadelphia, Pa. SUDEGINTAS. MIESTELIS PHABS, TEXAS,
— Panedeli mokėjo Readin- 

go kasiklos.
— Jau žmonelei pradėjo už

darbiaut su uogoms.
— Visoje aplinkinėje duo

dasi girdėt rugojimai ant sto
kos darbininku. Aplink kasi
kius priyma vaikus prie darbo 
isz mokslainiu.

— Jonukas Nagaviczius, 
penkių metu vaikiukas gyve
nantis Buck Mountain, baisei 
apdege degindamas zapalkas. 
Vargei iszliks gyvas.

—Darbai po Skulkino ejna 
gerai. Dirba kožna diena. Ba 
dai rudenije ketina kasiklos 
dirbti tik puse laiko.

— Panedeli anksti ryta pa- 
sidare ugnis H. Premier tvarte 
ant E. Railroad St. T vai tas 
likos visiszkai sudegintas, teip- 
gi, sudege vienas arklys ir daug 
sziaucziszku prietaisu prigulin 
ti prie Ettor Angelis. Bledes 
isz viso buvo padaryta ant 
$1,400.

— Maitinas Radževiczia pir 
ko Jono Vitkaucko namus ant 
W. Mahanoy St.

— Utarninke 18 d. Liepos 
garsingas choras po vadovyste 
prof. St. Szimkaus turės dide
li koncertą Boczkausku saleje. 
Teip-gi bus prakalbos ir rodis 
Szviesos paveikslus. Ant galo 
bus tautiszki žaislai ir t. t. Gry 
nas pelnas koncerto eis Liet. 
Bažnyęzios naudai.

— Franas Jurkeviczia isz 
Trentono pirko Antano Bane- 
viezio namus ant W. Mahanoy 
St. ,

Budas žmonių tarpe Phila- 
delphijoje mainosi, ypatingai 
tarpe jaunesnes gentkartes. 
Priesz kokia deszimts metu bu 
vo privisia czion lietuviszku 
pesztuku kurie jeib ne karcze- 
mose, tai būdavo kai ka nak- 
ežia kur pasigavia apdaužo o 
da ir aprabina, su tokiais isz- 
tvirkeliais buvo gana nesmagu 
rokuotis. Norint nuo tokiu ne- 
geru vyru apsivalyt, karta pn- 
siejo, kad kliubai du nuo So. 
2nd St norėjo kreiptis prie vai 
džios kad juos isz miesto to 
kraszto iszvaryt szalin.

Nuo tad toki nepageidauja 
mi žmones pradėjo pranykti 
vieni iszvažinejo isz Philadel 
phijos, o kitu būdas persimai
nė ir stojo žmones geresni. 
Pirmiaus nebuvo baliaus, nebu 
vo piknike kad nesimusžtu 
bent kas, bet dar to nėra. Pa
veikslas sztai — Kas metai 6 
draugystes nuo So. puses 4 
Liepos laiko iszvien pikninkus 
ir būdavo vis kas nors susimu- 
sza szimet tarp dides mines sve 
ežiu 4 Liepos niekas nesusimu- 
sze, ir su tuomi pasirodo kad 
žinoniu būdas persimaino. Tos 
6 draugystes kaip girdėt ture« 
pelno kiekviena po 2 szimtu 
dpi.

Senas Kapsas.
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IPUIKUS SKAITYMAI

NAUJOS KNYGOS

d

— Jaigu kas geistu pirkti 
puiku narna ant W. Spruce St., 
su visokeis intaisymais — pir
tis, garinis katilas ant apszil- 
dimo namo ir kitokį pagerini
mai randasi. Redyste parduos 
taji narna pigei-kuris pirmiau
sia atsiszauks in redakcijos 
4‘Saules.”

— Duokite padaryt dideli 
paveiksią isz juso mažios poto- 
gfapijos. Aliejine farba. 
Visokius padidinimus atlie
kame kogeriausia.

BRENNAN BROS.,
30 W. South St. Mahanoy City.

(Aug.ll)
- Reikalingos Dvi Merginos 

del namino darbo. Atsišaukite 
in NATIONAL HOTEL

' 21 N. Main St. (2-t)

H

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
nalus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi
tos knygos preke tiktai 25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie
I “Grafas ir meezkininkas” “Apie 
- Ragana, karalaite ir afioienu” 

“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25c,

5 istorijos, 187 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” -‘Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydue vyras” 
Preke szitos knygos tik 2oo,

7 istorijos, 00 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaitriose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Prese 25oJ

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
trae ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke ežios knygos tik 25o
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ISZ LIETUVISZKU 
' / KAIMELI’.

Tamaqua, Pa.
? l -U-'-Straikuojenti anglekasiai 
skaitliuje 3,500 prie Lehigh 
Valles kasikiu, sugryžo prie 
darbo. Ant tojo straiko unije 
nemaloniai žiurėjo, nes neturė
jo ko straikuoti o buvo pakur
stom! straikuot per fajermonus 
kurie,provijdsi padidinimo mo- 
kesties.

■ ** '
ų Mc. Adoo, Pa*
— Szeimyna Vinco Czer- 

necku neteko mylemu dvynu
ku išz kuriu turėjo dideli 
džiaugsmą. Sztai aniolas mir. 
ties pirmiausią paėmė dukrele 
Jonina 24 Juniaus o sūneli Jo
nuką 4 Julajaus. Abudu turė
jo po keturis menesius senumo.

Minersville, Pa.
— Mare Rynkevicziene, 35 

metu amžiaus, likos surasta 
per savo vyra, gulinezia negy
vą ant kiemo. Rynkevicziene 
dieną priesz tai skundėsi, jog 
yra nesveika ir manoma kad 
yietoja gyduolių paėmė truciz- 
nos nuo ko ir mirė. Daktarai 
ketina isztyrineti tikra prie 
žąste staigos mirties. _/ '

8 istorijoe, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztuma” 
“Mažo sziauoziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o,

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

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25o

* 5 istorijos, 77 puslapiu, apie
» “Grigorius kuris per 17 metu 
f gyveno ant salos” “Isz mirusiu
S
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’FIRST 
NATIONAL BANK. 

/ MAHANOY CITY. PA. , .

UŽKIETĖJIMAS.
neprivalo ilgiaus užsitęsti, 
kaip 24 valandas. Jei viduriai 

neiszsitusztina, nors karta mi- 
etame laike reikia žinoti, kad 
;atai yra pavojaus ženklas, ku
riuo gamta stengiasi atkreipti 
jusu atyda in tai, jog alimenta- 
riniam kanalui ir virinimo sys- 
temai kas-nors kenkia. Imk 
Severos Gyvasties Balsama 
(Severn’s Balsam of Life), pa
didinant doza pagal reikalą, 
kas nevien prigelbes viduriu 
iszsitusztinimui, bet kartu pri
gelbes ir gamtai ta nesmagu
mą praszalinti. Tasai vaistas 
yra ypatingai naudingas tokiu 
ose atsitikimuose, kaip neviri- 
nimas, užkietėjimas, dispepsi
jos, kepenų neveiklumo ir ju 
simptomams, t. y. nuo liežuvio 
apsitraukimo, stokos apetito, 
abeliio nusilpnėjimo, blykszles 
ir skilvio betvarkiu bei ligų.
Tasai Balsamas szirdingai re
komenduojamas besveikstanti- 
ems ir seneliams. Parsiduoda 
visur aptiekose, arba užsisa
kyk tiesiai nuo mus. Kasztuoja 
75c.,—W. F. Severą Co., Cedar 
Rapids, Iowa.

PER MEKSIKONISZKUS BANDITUS.

Paveikslas perstato sudegusi miesteli Pharr, tuojaus prie meksikoniszko rubežiaus per 
banditus. Kareiviai sergsti padegėliu rakandus nuo vagiu ir pasidrūtina saldumynais likusius 
nuo ugnies.

PIRMUTINIS LIETU VISZKAS
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.

W. TRASKAUSKAS
-GRABORIUS—

Gloveno Mainer is.
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{trisikele” “Dorybe ved» in
aime” “Debesėlis” Preke 25o

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

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minėtu knygų, 
arba $1,25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per pnozta ir 
apmokame visas 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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Mylimi vaikeliai, asz prie 
szingas tiem lietuviam kurie 
mokėjo pinigus už sprokstan- 
ežia medžega tai yrą: “Firekra 
kers.” Jie nekurie iszleido del 
tos sprokstanezios medžegos 
po $1.00 ir daugiau, neap- 
maustydami savo piotu ant ko
kios garbes ta dare. Buvau 
priverstas užklausti nekuriu 
lietuviu kam jie savo sunkei 
uždirbta pinigą leidžia ant oro, 
ir dar su pasigrožėjimais kad 
eksplodavojanczios “Firekra 
kers” iszduoda garsinga ir bai 
minga baisa. Jie ne kurie atsa 
ke man, del garbes luošy bes ta 
daro. Atsakiau jiems teisybe 
vaikeliai, Amerikoj susivienijo 
Valstijos ir nuo 1776 ra.- valdo 
si saviszkai. Bet mums lietu
viam tokia atmintis yra. grau
dinga, kad musu Tėvynei lie- 
tuvoj toki sprokstanti szuviai 
sunaikino visas grožybes ir 
daugeli musu broliu užmusze. 
Ar skaitydami kasdieninius 
svietiszkus laikraszczius nie
kad neapsiverket matydami 
tiek žudyszcziu nuo tos sproks 
tanezios - eksplodavojenczios 
medžegos, daugelis jau iszmire 
o dar daugelis yra tokiu musu 
broliu kurie neteko girdėjimo 
ir kitokiu pajautimo daliu vai 
toja sužeisti, o tie balsingi eks 
plodavojenti szuviai jau du 
metai kaip neperstoja eksplo- 
davoti ir trankyti balsiau ne 
perkūno griausmas.

Asz vaikeliai skaitydamas 
laikraszczius drebu visas, ba 
mano visi nervai jauezia tuos 
eksplodavojenczius balsus ku
rie jau milijonus žmonelių už
musze ir dar daugiau sužei’do, 
kurie jie visi, szaukesi mus 
pagelbos, tai ar negeresne bu

ne

tu atmintis luosybes, kad tuos 
pinigus kuriuos lietuviai iszda- 
ve aut ‘ Firekrakers” butu pa
aukavę del tu sužeistu kurie 
lietuvoja per kare nuo szuviu 
likosi sužeisti. Pagal mano 
nuomone tokia auka butu bu
vus naudingesne del sužeistųjų 
ne kaip brangios “Firekra
kers”. O gal nekurie isz tu j u 
patrijotu kurie grožėjosi eks
plozijų trenksmais likosi su
žeistu, tai tie mano jausmam 
nebus priesžingi, ba asz kaipo 
jau senas ne veidmianiauju tik 
kalbu teisingai. Negarbinkit 
sprokstanezios medžegos ba ji 
nėra verta garbes. Jije vien 
žudystem naudinga ir tik žu. 
dintojai tegul jiaja garbina ir 
pinigus už jiaja moka, o
mes lietuviai, kurie esam su
žeisti per ja ir negalim per 
metus iszsigydyt nuo tu sužei- 
dymu.

Taigi vaikeliai mano, vokie- 
ežiai ne tik nuo mus paveržė 
Lietuva, musu brangia Tevy- 
nia, bet czionais Amerike teip- 
gi pradeda musu varda atimti. 
Pažinau tūla lietuviszka muzi- 
kaliszka organizacija kuria už
dėjo patys Lietuvei o kuri lai
kėsi druezei pakol in jiaja ne
pristojo svetimtaueziai. Ir ka 
dagirdau? Ugi sztai dabar taja 
lietuviszka muzikaliszka orga
nizacija permaino savo varda 
ir iszsižada lietuvystes. Geda, 
jog davėsi keliems svetimtau- 
ežiams vadžiotis už nosių ir 
permainymą lietuviszko vardo 
teip senos organizacijos. O gal 
jaunesne gentkarte Lietuviu 
sarmatinosi lietuvystes, jog jei
gu kur iszvažiuotu jog tai Lie
tuviai!? Brolycziai, kvailei esą 
te, jog da vėtės save persi - 
kriksztyt!

NAUJAS 1SZRADIMAS.
Tukstanczei pliku žmonių 

dastojo puikus plaukus, o teip 
gi sulaikė puolimą plauku isz. 
galvos labai trumpam laike-V 
įn vieta iszpuolusiu, atauga tan 
kus plaukai per pagialba mu
su iszradimo. Informacijos Dykai. 
Pagialbejo milijonams, pagial 
bes ir jum tosios gyduoles del 
ataugimo plauku sudrudnimo, 
pleiskanas urnai iszna’kinimo. 
Teipgi prof. Leperetf garsin
ga papuczku gyduole kuri tuo 
jaus prigialbsti. Raszykit tuo
jaus pas: Prof. Brundza Co., 
Broadway, 8-th. St , Brooklyn, 
N. Y.

KUR BUNA?
Mano sūnūs Antanas. Poz- 

nanskis, po patėvio pravarde 
Steponaviczius, paeina isz Kau 
no gub., Szauliu pav. Kursze- 
nu para., priesz 3 metus gyve
no Philadelphijoj, isz czion isz 
važiavo in Tamaqua, Pa. Pet
ronėle Steponavicziene, motina 
isz Lietuvos atvažiavusi. Jisai 
pats ar kas kitas lai duoda ži- 
ne ant adreso.

536 N. Percy St., 
Philadelphia, Pa.

Bausme.

— Po per kunti visur mo
kėk ir mokėt! Randa už stuba 
reikia mokėti, ant parapijos 
mokėk, sudia mokėk, paczei 
kaili iszpere, o nori,^susitaiky
ti, tuojaus eikie in sztorus ir 
už drese ir skrybėlė brangei 
mokėk. Tai gyvenk tai žmo
gau ant svieto!

REIKALAUNU
MASZINISTU!

Kurie mokate dirbti ant ma- 
szinu maszin-szape o turi/e su
nkei kitur dirbtų atsiszaukitę 
per gromata o gausite darba. 
Toliaus vaikiniai kurie esate 
gabus o norite iszmokti mafezi- 
neriju darbus maszin-szapese, 
arba kurie turite suiikiy dar
bus dirbti. Mes priimai/e mo
kintis ant augs^eziau/minėtu 
užsiėmimu . o iszmoy galite 
likti dirbti tayi paežiam fabri
ke. Adre/a/okite:'

ROOM 11S3 
154 Nassau Street

JSTEW YORK, N. Y.
(3-t)

ikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalus ka nuoatsakan- 
oziausia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiausam bude.

INTEREST paid on savings 
ČE PT IFICAtES

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

iszlaimeja provose už pažeidimu Kasiklose 
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. t.

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

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

P. V. 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 
in vįsas dalis svieto. Parduoda I.aivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviernaseziu 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Karoliaūs Varasziaus valdiszko Notarijuszo.
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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, judgement!! 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 in 
szita banka nepaisant ar didele ar maža suma, ir žino 
kad gal pagialbeti jumis laike reikalo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
J. H. Gariahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisevicz AL.Gavula 

W. J. Miles F. G. Hornsby

UNION 
NATIONAL/ 

BANK j 
MAHANOY M

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.

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

Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

I Mylėtojams Muzikos ir Dainų:
Iszsimokinitnas uotu ant visokiu instru

mentu arba dainuoti be mokytojaus; lietu- 
viszkoj kalboj visokios notos, kokios tik 
yra sudėtos in 8 lekcijas, mokytoj as-knyga 
91.50, parduodu už §1.
G. A. Baronas, P. O. McKees Rocks, Pa.

Kada persisaldai 
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Richter’io

PAIN-EXPELLER
Tuojau -^saugoja nuo ligų ir gydo

Tikrai, ..ktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba 
stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
Y4-80 Washington Street, New York, N. Y-.

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 dyvonu ir 
parduosim tuos ka turime už pigu preke.

Lovąs 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.

I T JIV Ą IV f Q Mahanoy City 
aZJ Mount CJflrn

Shenandoah 
Mount Carmel • Lansford
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