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ISZ AMERIKOS
Vežimai užmusze 48 ypatų 

in vienamenesi.
New York.— Praejta mene 

si vežimai ir autouiobilei užmu 
sze czionais 48 ypatas. Steite 
New York automobile: užmu
sze 58 ypatas, o New Jersey už 
musze 34 ypatas. Kiek sužei’ 
do, to rapartai negarsina.

Fabrikantai popieras tiesiog 
vage nuo laikraszcziu.
Glen Falls, N. Y. — Ant sej 

mo darbininku dirbaneziu prie 
popieros, prezidentas unijos 
Carey, apreiszke, buk fabri
kantai popieros tiesiog apiple- 
szineje ižduotojus laikraszcziu. 
Tvirtina jisai, buk popiera ne 
tiek pabrango, kiek fabrikan 
tai pakele preke ant popieros. 
Sejmas nutarė idant randas pa 
darytu tyrinėjimus priežaste 
pabrangimo popieros.

Daugelis laikraszcziu yra 
priverstais padydint prenume
rata, kiti vela sumažino lapus i 
o atsirado ir tokiu, ka yra pri 
veiktais daryti piknikus ant i 
savo naudos idant nesubankru I 
tyt. I

Vokiszki pinigai atpigo.
. X'ew York.-- .Vokiszki ui- ■ 
nigai ant czionaitines geldos- 
atpigo ženklyvai. Kitados vo- 
kiszkos markes už kurias įmo
kėjo po doleri (ketures mar
kes) tai sziadien galima pirkti 
už 69 arba 30 procentas ma
žiau. Priežastis atpigimo yra 
in-imaiszimas in]<are Rumuni 
jos prie alijentu.

Miestas del krutamuju 
paveikslu.

Universal City, Cal.— Czio 
naitinis miestas yra > pastatytas 
vien tik per krutaneziu paveiks 
lu kompanije Universal kom- 
panije ir iszrodo kaip stebuk
lingas miestas isz kokios pasa
kos. Tasai miestas yra padaly
tas in'distriktus. Vienas distrik 
tas iszrodo kaip kiniszkas mies 
tas, kitas kaip miestas Japoni- 
joi freezes rodos žmogus randa 
si Rasijoiir t. t. Mieste randasi 
teipgi dydelis žverinezius. Ta
me mieste iždirba kas diena dau 
geli krutaneziu paveikslu ku
riuos kas vakara po visa Ame
rika ir kitas szalis atlanko mi
lijonai žmonių.

Paliepė prieteliui nužudyt 
priesza.

Gary, Ind.— Adomas Mika- 
lekas paprasze savo dranga Jo 
na Bebana ir pasiūlė jam 50 
doleriu, idant nužudytu Jur
gi Vszaleka už tai kąd Jurgiu 
norėjo pabėgti su jojo paezia. 
Bebanas aplaikes piningus ne
norėjo papildyt žudinstos ir 
viską iszpažino palicijei kuri 
aresztavojo Bebana ir Mikale- 
ka.

Villa randasi netoli nuo 
rubežiaus.

El. Paso, Tex.— Pranesza- 
ma, kad banditas Villa su 800 
savo pasekėjais randasi tik 60 
myliu nuo meksikoniszko ru
bežiaus. Ana diena Villa su
pliekė Karanzos garnizona ar
timoje Ysabelo.

Maistas neiszpasakytinai 
brangsta.

Chicago.— Delei gresianezio 
geležinkelio Darbininku strai. 
ko maistas Labai brangsta. Dar 
niekad jis nebuvo teip brangus 
kaip paskutinėmis trimis dieno 
mis, kaip pranesza Naujienos.

Tecziaus streikas nėra tikra 
ja priežastim pabrangimo, nes 
maistu užversti visi sandeliai, 
visos ledaunes. Kainos kelia
mos tyczia, kad pasipelnius.

Distrikto advokatas Clyne 
sako, kad jis dabojas ta £ainu 
kilimą ir jei kur užtethys kal
tininką, tuoj trauks in teismą.

Aut kiek maistas pabrango, 
parodo szios kelios skaitlines:

Ketverge kiąuliena parsida 
vinejo po 511.55 už 100 svaru 
ko dar niekad nebuvo (vakar 
jos atpigo 15—25c.)

Bulves pakilo nuo $1.40 iki 
$2.25 už buszeli.

Visztos parsidavinejo po 20 
21c. svaras.

Jautiena ir aviena pabran
go 50c.— $1.50.

Sviestas pakilo lc.—2c., 
nors sandeliuose jo yra 25,000, 
000 svaru. Nekuriose vietose 
kiausziniai parsidavinejo po 
35c. tuzinas. ,

Nevazi.vk.ii darbu ne.sz- 
tyrineja padėjimo.

Pittsburgh, Pa.— Du Dar
bininkai Pratt ir Tracey aps
kundė valdžiai tūla darbinin- 
kiszka agentūra kuri turėjo ofi 
sus Filadelfijoi. Tiejei darbi
ninkai iszskaite laikraszcziosia, 
kad Pittsburghe moka darbi
ninkams tuo po atvažiavimui 
po 24 c. ant valandos o vėliaus 
ir po 40c. Daug žmonių nuva
žiavo in tenais ir persitikrino, 
jog viskas yra melu, nes darbi 
ninkams mokėjo tiktai po 18 
centu ant valandos. Advokatai 
viską isztyrines teisingai ir in- 
nesz skunda.

ROSIJOS TRIS NAUJAUSI KARIS.

“! M PERATRIZA MAR IA?’^ 
DISPLACEMENT 22.700 TONS •

12 -12 INCH GUNS
(in ■ 4VTRIPLE GUN TURRETS 
5 INCH GUNS IN SECONDARY 

^^BATTERY.

a LAIVAI ISZ VISU SZALIU

^KATERINA 3! 
DispSacetn&rJ 
25,000 Tons

;OPERATOR ALEXANDER IS “ 
DISPLACEMENT 22,700TONS

V

N.Y. HERA1D

Szitie tris nauji laivai kurie likos nesenei užbaigti, priguli prie rusiszkos Baltike flotos. \ isi tris turi po dvileka 12- 
coliniu armotas ir daug mažesnio kalibro armotas, o priek tam po ketures torpedines szaudykles.

Baisi viesulą Dominikoje.— 
50 pražuvo.

SF. Thcmas — Penkesdis imts 
žmonių pražuvo suvirszu n 200 
namu, mokslainiu ir bažnycziu 
likos sugriautais per dydelia 
viesulą kuri atlankė czionaiti- 
nia sala. Bledes milžiniszkos.

Dominika yra sala piigulin- 
ti prie angliszkos Indijos, yra 
29 miles ilgio o 13 ploczio. 
Gyventoju ten randasi apie 30 
tukstaneziu, iszsiuntineja isz 
tenais daug cukriaus, malaso, 
rūmo, kavos, kokos ir kvarbos.

Puse miestelio iždege.
Winnipeg, Man. — Puse 

miestelio Bruno, 250 miliu nuo 
Saskatoono, likos sunaikintas 
per dydelia ugnia. Keli žmo
nis ir vaikai sudege. Bledes 
dydeles.
Uždarymas Laikraszcziu ir 

Bausmes.
London. — Pradėjus kova 

priesz ėmimą Rusios valdiniu 
i in kariuomene arll deporta- 
jtavimo ju in Rusija, Britanijos 
Atidžia jau pj-adejo^ersekiot 
^gal žydu
anarchistu leidžiama laikraszti 
“Darbininku Dranga” ir kon
fiskavo spaustuve, 
raszczio redaktorių 
menesiams kalėjimo, 
tratoriu — 3 men.,
vienam men., spaustuves sa
vininkas nubaustas £50 užmo
kėt. Laikrasztis uždarytas ir: 
žmones nubausti del patalpini-? 
mo jame straipsnio priesz emi-‘ 
ma in kariuomene arba depor
tavimą Rusijos valdiniu.

To laik- 
nuteise 6 
adminis- 

zeceri —

Teisingystes ranka pasieks 
tave ir už mariu.

Jersey City, N. J.— Kapito 
nas Koenig, kuris nesenei at 
plauke su povandeniniu laivu 
Bremen, atgabeno su savim už 
tvirtinimą (varanta) nuo vo- 
kiszko rando, idant czionaitine 
palicije aresztavotu Vladyslo- 
va Kubicza, gyvenanti po No. 
109 Yore ulyczios, už nužudi- 
nima moters ant palivarko pri 
gulinczio prie Kaizerio sunaus 
aplinkinėje Ritter Gut. Meck
lenburg Schuverin, Vokietijoj, 
mete 1910.

Badai Kubiczas nužudinias 
motere, inmete josiąs kuna in 
ežereli ir pabėgo in Amerika- 
Jojo pati in koki laika pribu
vo in Amerika. Po kokiam lai 
kui pradėjo raszyti laiszkus 
pas gymines, kuriuos palicije 
suėmė ir dažinojo kur žudin- 
tojas randasi. Drauge su Kubi 
ežiu aresztavojo jojo motere ir 
burdingieriu Ludvika Polivo- 
da už dalybavima toje žudins- 
toje.

Nežine ar Suv. Steitai iž
duos žodintoju in rankas vo- 
kiszkos valdžios ar ne.

Aidublistai vela šukele 
maiszati.

Wilkes-Barre, Pa.— Brown 
tone ir Duponte aidublistai su 
kele vela maiszati su pagialba 
moterių, kurios užklupo ant 
palicijos. Kazokai aresztavojo 
septinis maisztininkus o vienas 
isz kazoku likos inkastas bal
sei in ranka per indukusia mo 
tere.

Aresztuotus maisztininkus 
nugabeno in Pittstona kur tu
rėjo pasirūpint po tūkstanti 
doleriu kaucijos.

Turėjo du vyrus.--Vienas 
apie kita nieko nežinojo.

Pottsville, Pa.— Priesz skva- 
jeri Martina atsibuvo akyvas ir 
nepaprastas teismas. Patogi 
Mariute Vallen isz Coal Dale, 
prisipažino buk vede dviguba 
gyvenimą su dviems vyrais 
kurie gyveno arti viens kito o 
nežinojo, jog Mare jau viena 
karta buvo vedus.

Mare turi vos 21 metus. Jio 
sios antras vyras Motiejus Kai 
raitis, kokiu ten budu dažino
jo, buk Mare buvo nesenei ap 
sivedus su Vincu Vollenu ku
ris gyveno tik kelis szimtus 
žingsniu nuo Mariutės namo. 
Mare atlankinejo pirmutini vy 

' ra ir padalindavo savo meile 
! terp abieju lygiai. Skvajera 

paliepė Marutei pasirūpint 500 
dolerius kaucijos lig teismui.

ISZ KARES LA UK0

ATSAKYMAI.
C. J. Westernport, Md. — 

Rusu Japonu kare nesitese vi
sus metus.

Deszimties metu vaikas Lenkijos karalium.
Berne.— Sakoma, kad Lenkijos nepriklausomybes pas

kelbimą Vokietija ir Austrija atidedanezios tik todėl, kad ne- 
turinezios ko paskirti Lenkijos karalium.

Norima iszrinkti ton vieton kokia nors ypata isz senu 
Lenkijos szeimynu. Iki sziol apsistota ant kunigaikszezio Ste
fano Tarnowskio, deszimties metu vaiko. Austiu-vok. diplo
matai atlankė vaika, kuris sziuo laiku gyvena Szveicarijoj. Di
plomatams vaikas patikės, tik beda esanti ta, kad jis yra silp
nos sveikatos. Tarnowskiu szeimynos istorija feiekia 1,000 me
tu senoven.

Rusai sueme> 15,790 nelaisviu in viena diena.
Londonas.— Smarkiausi musziai siatitė tarp rusu ir 

kiecziu-austru praėjusi ketverga. Tuose musziuose rusai 
me 589 prieszu oficerius ir 15,501 kareivi. Suimtųjų tarpe ran 
dasi 2,400 vokiecziu. Rusai teipgi užgriebė szeszias kanuoles, 
penkias deszimtis penkis kulkosvaidžius ir septynis prietaisus 
bomboms metyti.

450 kareiviu neteko Austrai musziuose su Italais.
Rymas.— Apie 450,000 austru užmuszta, suimta nelais

vėn arba teip sunkiai sužeista, kad jau jie nebetinka grižti in 
frontą. Tai tokie ant italu apskaitliavimu, austru nuostoliai 
žmonėmis nuo pradžios austru-italu kares paskelbimo, pen 
kiolika menesiu atgal.

Aplamas ju apskaitliavimas toksai: 150,000 austru už
muszta, 200,000 sužeista ir nebetinka musziams, o 100,000 ne 
laisvėn pakliuvo.

Rusai paėmė in nelaisvia 20,000 kareiviu in laika trijų 
dienu.

Petrograd. — Terp praejto ketvergo ir panedelio, gene
rolas Brusilovas paėmė in nelaisvia 385 aficierius ir 19,020 ka
reivius. Terp tuju radosi 11 prusiszki oficieriai ir 1300 karei
viai, 12 armotu, 7G maszininiai karabinai ir daugeli amunici 
jos.

Rusai perejo teipgi per Fernioka upe arti Zlotą Lipa pa 
ydami in nelaisvia 2724 kareivius in nelaisvia.

Prie Erzėdami, 50 miliu nuo Lvavo paėmė in nelaisvia 
80 apicieriu ir 2648 kareivius.

Aplinkinėje Vladimiriu Volinskio, baisus musziai ejna prie 
Sheltuvovo ir Korytnicos.

Ant Kaukazo Rusai artinasi prie upes Elleos. Prie Og- 
uoto paėmė 649 Turkus in nelaisvia.

vo-
sue-

Dydele imigraeje in Pietini 
Amerika.

Tokio. — Ant laivo Kiyo 
Maru kuris iszplauke isz Jo- 
kohomo in pristovas Pietines 
zYmerikos radosi 931 japonisz- 
ki imigrantai. Japonai aplaike 
pavelinima nuo tojo rando ant 
apsigyvenimo tenais pradėjo 
plaukti szimtus o ne užilgio ir 
tukstaneziais keliaus. Daugelis 
keliauna in Brazilije ir Argen
tina.

§ New York.— Isz Europos: 
utarninke atplaukė 4485 paša-, 
žieriai. Daugiausia pribuvo; 
isz Italijos.

Uždraudė pardavinet gėrimus.
Bucharest.— Visoj Rumunijoj policija uždraudė pardavine 

ti ir gerti alkoholinius gėralus. Prasižengėliams gresia didele 
bausme.

Kruviniausi musziai siauezia Francijoje.
Paryžius.— Prasidėjusios nedelioj atakos iszsivyste in 

kruviniausius muszius, Manoma, kad tai yra pradžia naujo ir 
ilgo užpuolamojo spaudimo ant vokiecziu.

Musziai eina 18 myliu fronte — nuo Beaumonto iki Som
me. Vokiecziu praneszimai skelbia, kad jie atsiėmė didžiuma 
prarastu poziju, bet pripažinsta neteke Guillemont miszko ir 
Forest kaimo, labai svarbiu kares žvilgsniu vietų. Anot vokie 
ežiu praneszimu jie suėmė dar nelaisvėn 500 franeuzu.

Paskutinis gi franeuzu kares sztabo praneszimas skelbia: 
“Kruviniausi musziai siauezia abiem Somme upes krantais. 
Prancūzai turi laimėjimu dvylikos su puse myliu fronte. Dau
giau 5,000 nelaisviu suimta in pastarąsias dvi dieni.”

Bulgarai musza rumunus.
Berlinas, rugs. 5.— Bulgaru insiveržimas Rumunijon Do 

brudja distrikte, suplenuotas tur-but. idant atkirtus rumunu 
spėkas, esanezias arti ju juriu, nuo spėkų, veikianeziu Transyl 
vanijoje, pasižymėjo ju laimėjimu susirėmimuose visame Du. 
brudja frote, iszskyrus pora punktu, kur kaip rumunai skel
bia, insiverželiai dar sulaikomi.

Officialis vokiecziu praneszimas sako, kad bulgarai gero
kai paėjo pirmyn tarp Dunojaus ir juoduju juriu. Prie Ke
emer, sziaurvakariuos nua Debric 100 austru pakliuvo nelais 
ven.

Apie dideli muszi taipjau praneszame ir prie Orsova. Mu 
szis buk tęsęsi 48 valandas. Austrai priversti buvo pasitrauk
ti.
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KAS GIRDĖT?

Graiku karalius kuris apleido sostą

LietuviszkasPitts

Pasakorius
eini j

Su guodone,

Vardas

COUNT AND COUNTESS VON BERNSTO2FF-

609įDideliu Puslapi 
Pasakų ir istorijų.

Labai Puiki ir Didele Knyga
ina 88 Visokiu Gražiu

reik 
kad ne

Tegul gimines mirusios Ro
žes Laurinaviczienes isz She
nandoah, Pa. susinesza su gy- 
minia Klemencu Sluzas, Scar
bro, W. Va. Box 104, nes jisai 
rasze gromata pas juosius be: 
gromata sugryžo adgal, ba ne 
buvo paduotas geras adresas.

kryžius pradėjo szviest, kaip 
saulę, o jis in jin žiūrėdamas 
ilgai meldėsi.

Grofiene von Bernstorffiene, pati vokiszko siuntinio in 
Suv. Steitu, ka tik pribuvo isz Berlyno per Skandinavije. Yra 
tai pirma karta pasimatimo su savo vyru nuo prasidėjimo Eu
ropines kares.

Teisingas nepasiliks be 
dovanos.

Tūlas gromatneszis Jersey
ville, Ill., labai myli sodyt ir 
augyt tameiczius (pamidorius). 
Nes kaip juos augina! Tik 
klausykite: Po kožnu krumu 
turi užkasės bleszinia. Kožno- 
je bleszineje turi knata isz 
skudurio ku 
nu. Taisės į

donijos, 
derinius isz Graikijos. 1

W. D. Boczkowski-Co., 

Mahanoy City, Pa.

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

prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius ant 

žemiaus padėto adreso.

Rytiniam distrikte steito 
Wisconsino, likos iszdirbta 
nuo 30 Birželio 1915, lig 30 
Birželio 1916, 3,712,253 bacz- 
ku alaus. Yra tai 150,000 bacz 
ku mažiau ne kaip 1915 mete.

Argi tenaitinei vokiecziai, 
pradėjo sirgti ant blaivystės?

apsuko ant szak 
eszines pripildo 

vandeniu kas vakaras, vanduo 
caiguvlrin szaknis ir privercze. 
isz to sek^g^B«iWrJ$*ae?rem! 
surinko isT savo darželio 29 
tameiczius, kurie svėrė 45 sva
rus, o priek tam nuskynė vie
na tameita kuris svėrė pustre- 
czio svaro o turėjo %0 coliu 
aplinkui. — Vertėtu pamėgint 
tojo budo.

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

sosto per įji'arkiszka karalių Konstanrina,.-.pasikeleliai graikiszkosjfac#' 
^sW^^^fiu^ri armije idant iszguiti visus bulgariszkus per 
faunus karaliaus Konstantino kuris apėmė sosto.'No. '4.—^Tėvas, 

karalius, kuris prasiszalino No. 2. Aleksandra Zaimis apims vadeles rando su pagialba E Ve- 
nigelo No. 3. —

in Vaitiekų: T - 1
— Kas man isz tokio žento 

kad neturi nevat už ka poros 
arkliu pirktie! Tas tiktai nege 
rai, kad merginai kas žin kas 
galvoje darosi, ale kaip asz 
ežia stoviu, isz to nieko nebus!

“Nebus; o tai del to, jog 
mudu mylemes; jis gali mum 
prigelbet, o asz darbautausi 
nuo tamsos lig vakaro? O tai 
jos tėvas sako, kad niekas isz 
to nebus. Pažiūrėsime!!

Tai dūmodamas, pakele gal
va ir sztai pamatę prieszai sa
ve Agute, kuri ėjo prieszai jin 
o kuri teipgi ka toki mislyda- 
ma jio nemate.

— Agute! labas rytas tau.
— Dėkui. O kur Antanuk

ga, laikais tiktai pasisukdavo 
vaikinas, ka peilius szveite. 
Antanukas ėmėsi prie darbo. 
Kada nupjovė žolia, eme gre
blį ir viena krūva sugrebojas 
sudėjo. Tame atsikėlė poni, pa 
gyre Antanėli ir davė jam sti
kleli arielkos, davė teiposgi po 
pieroj suvyniotu variniu pinin 
gu. Oj, kad ne tas su Agute 
rūpestis, tai but isz džiaugšmo 
net augsztin paszokias, jog in 
pora adinu tiek piningu uždir

Lietuviams diena jau

In laika deszimts menesiu 
iszgabenta isz Suv.. Steitu 150 
677,000 svaru parako verties 
už $123,248,000, o praejta me
ta tam paežiam laike iszgaben
ta tiktai 1,718,600 svaru ver
ties už 808,386 doleriu.

Czionais Amerike turime vi
sokiu žmonių kurie geistu da- 
sidirbti dydelio turto trumpam 
laike be sunkaus darbo.

Ana nedelia likos aresztavo- 
ti keli piktadariai Saint An- 
thoney, Idaho, kurie padare 
sutarti pavogti jauna Rolanda 
Harrimana, aunu ponios Har- 
rimonienes, idant po tam isz- 
gauti isz jiosios 100,000 dole
riu iszpirkimo, - prieszingam 
laike, jeigu motyna , neduotu 
piningu, tai tieje piktadariai 
ketino vaikui iszdeginti akis 
arba teip sužeisti vaika idant 
butu kolieka ant viso gyvas- 
ežio. Piktadarei prisipažino 
prie kaltes.

Ant rytojaus, apie pietus, 
didelis dvare sumiszimas ir 
riksmas buvo, girdėt daugeli 
pludancziu balsu, o visi apsto
ja koki tai žmogų ir vienas ki
tam su pirsztais rodydami nie
kino. Buvo tai muzikantas ir 
sykiu kalvis, kuris turėjo dva
re darba, likos užpultas, kad 
pavogė dvideszimts raudoni
kiu, kuriu pone pasigedo savo 
skarbeziuje. Visi kalbėjo:

O tas niekadejas, ka apvogė 
musu ponia ir dar nenori prie 
kaltes prisipažint; nes tegul 
jin pora menesiu palaikys Kal
varijoj prie kruopu, tai tada 
viską iszgiedos.

(Tikra Teisybe!)'

Da saule ne užtekėjo, o jau 
jaunas Antanukas rengėsi prie 
darbo. Eme dalgi ant , peties, 
bude užsikiszo už diržo, eme 
in krepszi kamputi duonos ir 
szmoteli sūrio ir iszejo greitai. 
Jau saule pradėjo teket, pauksz 
telei kožnas savo daineles ežiui 
bet. Antanukas mažai ka ryt
metines grožybes paisė; ėjo nu 
siminias, o kaip rodėsi, tai ne
vat aszaros |buvo akyse, o ka 
mislijo? mislijo apie Agutia.

— O Dieve! kodėl asz teip 
biednas?............Tėvai Agute^
niekados nej&elis, kad jij^

xios tame kalėjime yra teip 
baisios, jog kalininkai jame 
nepergyvena daugiau kaip me
lus laiko o tik keli randasi ku
rie dagyvena deszimts metu 
baisiosia kankesia.

Juozapas Ežerinskis jieszko 
savo szvogerio Stanislavo Ste- 
ponavieziaus. JPraszo jo atsi
liepti sekamu adresu:

Germany. Gross Grobi n en, 
Kr. Darkehmen, Kriegsgefan- 
gener Joseph Ezerinski.

Vincentas Jachimaviczius 
jieszko savo dvieju pusbroliu 
Juozapo ir Justino Belaszevi- 
ežiu gyvenaneziu New Yorke. 
Paeina jie isz Vilkijos mieste
lio, kauno gub. ir pavieto. 
Praszo j u atsiliepti sekamu 
adresu:

Germany. Gefangenenlager 
Stargard in Pommern 22 Korn- 
pagnie, No 5516 Vincent Ja- 
chimowitsch (Gemein 110 In.f

Pati vokiszko siuntinio Bemstorffo 
pribuvo in Amerika.

Nudžiugus pone, liepe pir- 
miauge sugražint kalvi, ku
riam puikiai už padaryta 
skriauda atlygino; po tam pa- 
szauke Antanuką ir pagyrus 
prie visu žmonių jio tei
singumą, dovanojo jam tuos 
visus piningus kalbėdama:

-— Tegul tai bus atminimu, 
kad niekados teisingumas be 
dovanos nepasilieka.

Ir tris nedelias po tam, bu
vo Antanuko su Agute vesei- 
le, kurioje tas pats kalvis gra- 
jino ir dainavo, kaip tik galė
jo ir gaida ir sziadien gyvi, 
nes gali but jau pasenia, o ku: 
riu tai vaikai gaspadoriuje. 
Kaip tas atsitiko, bus jau apie 
keturesdeszimts metu; kaimo 
nepasakysiu, ale tik riek, kad 

I tai-buvo Kalvarijos pavietia.

— Kam man jiu 
kalbėjo in save 
Agutes, kada jos niekad ne
gausiu !

Iszejas už bromo, atvyniojo 
popiera, kad parokuot vari
nius, o ežia žiuri kad auksiniai

iibvela ži ituksas
—- vieni raudonikiai— isz viso 
dvideszimt. Tu i įbht — sako 
in save — poni klaida turėjo 
ir vietoje vario, invyniojo in 

j popiera auksa. Kodėl tie pinin 
gai peyra mano? but už ka po 

i ra arkliu pirktie ir puikia vei
klia iszkialt; buezia laimingas 
per visa gyvenimą!

' ’ Tai kalbėdamas, vartė ran
kose raudonikius, kasydamasis 
paausi.

— Ale kodėl negali buri 
mano? — pamislijo ant galo ir 
apsidairė. — Niekas manes ne 
mato, tai niekas ir nedažinos. 
Poni mažu ne užsižures, jog 
jai trūksta piningu, o kad ir 
užsižiuretu ir jeigu mislytu ant 
manes, tai užsiginsiu, o nie
kam apie tai nepasakysiu; ryto 
Kalvarijoj jomarkas, pirksiu 
tuojaus arklius, o kaip žmones 
paklaus kur gavau piningu, 
tai pasakysiu kad žemei radau 
arba visai nesakysiu. Teip, 
teip, busiu turtingu ir laimin
gu; niekas manes negirdi ir ne 
mato. '

Kada tuos žodžius baigė kai 
bet, nežiūrėdamas prieszai sa
ve, tiktai ant auksiniu, ėjo ir 
su galva bambtelėjo in stovin
ti kryžių —dirstelėjo.—Niekas 
manes nemato, negirdi, ka be
protis kalbu? O tas Dievas, ku 
ris už mus ant kryžiaus kabo
jo, ar manes nemato? ar, galiu 
kur priesz jin pasislėpt? O 
Dieve! man rodos, kad asz ta
vo szventas ronas mano netiku 
mu atnaujinu, o tai vis per 
velnio pagunda. O nelaiminga 
valanda, kurioje teip mislijau! j 
Tu mane peni, apdengi ir my- I 
Ii. Tu del manes kentejei, o 
asz tureczia nuo tavęs atstot ? 
O Dieve! dekavoju Tau, kad 
mane cze pasitikias apszvietei, 
perpraszau, jog tave drisau 
paniekint. '

Ir puolė Antanukas ant ke- | 
liti; pakele akis, rodėsi, kad

— In d vara nuo kiemo žole 
nupjaut. Praeita meta Matau- 
szas gavo nuo ponios už nupjo 
vima žoles rubli; toji gera po
ni mažu ir man duos, o už ta 
pirksiu tau gražu kaspiną, jog 
ane viena mergina kaime tokio 
neturės.

— Ne, Antanuk, ne kaspi
no ane tavęs matyt nenoriu;; 
noriu, nes negaliu, tėvai už
draudė, O Dievas liepe tėvu 
klausyt. Antanuk, asz tavęs 
niekad nepaliausiu mylėjus; ir 
ne už vieno neeisiu.

Tai kalbėdama, da syki 
liūdnai ant jio dirstelėjo ir 
lyg nenorėdama pradėjo nuo 
jiot olintis. Antanukas stovėjo 
kaip nudiegtas, mislytu kas, 
jog tai akmuo, teip jin pęrve- 
re tie Agutes žodžiai, Ilgai 
paskui jia žiurėjo, pakol isz 
akiu ne isznyko, užlaužė ran
das isz gailesezio ir aszaroms, 
kaip mažas kūdikis, apsiliejo. 
Ant galo ėjo toliaus dūmoda
mas; atsikvoszejo netoli dvaro, 
nusiszluoste aszaras ir nuėjo 
ant dvaro kiemo.

Dvare buvo tyka, langiny- 
ežios uždarytos konia visi mie-

Ulyczia.....

Miestas

gram,” o paskiau ir “Sun” pa
skelbė, kad vieniems lietu
viams paskirta diena rinkti au
kas Lapkriczio 1 d. Taigi visi 
lietuviai sukruskite, organizuo 
kites, tverkite vietos komite
tus, reikalaukite informacijų 
isz Centralio komiteto.

Tverdami vietų komitetus, 
neatsižvelgkite in srioves te
gul ineina kad ir vienos srio
ves žmones, bi tik jie butu tei
singi, tas nieko nereiksz, juk 
vis vien surinktos aukos nueis 
in viena ir ta paezia vieta. 
Nors per viena diena lai vieny 
be težydi.

Kitas rūpinasi.
— Ko tu Motiejiene teip la

bai nubudus?
— Ba pakavojau ne senei 

oati. . . •
— Ir ka mislini savim da

bar padaryt?
— O ka asz galiu mislyt — 

Jonas Dyduodegis mislina už 
mane, ba man ne liepe rupin-

Kalvis dievavosi ir prisiega- 
vo, kad yra nekaltu, prasze su 
šimylejimo jeigu ne del jio tai 
nors del paezios ir ketverto 
vaiku, vienok niekas jio ne
klausė.

Jau suriszo biedna žmogeli 
ir vede szaltyszius su sargais 
per bromą, kad sztai Antanu
kas pasitinka, o dažinojas apie 
viską, paszauke:

— Susilaikykite! tas žmo
gus yra nekaltas, asz turiu po
no piningus.

Ciela goveda nusiminus su
silaikė, kalvis su neiszpasaky- 
ta linksmybia dirstelėjo ant 
Antanuko, kaip ant savo Už
ganyto  jau s, o tas nubėgo pas 
ponia, , papasakojo' apie jos 
klaida ir atidavė piningus.

Amerike darbininkai yra 
apmokami geriausia nes szia- 
me laike uždirba gerai. O kad 
žinoti kiek uždirba, paduodam 
sekanti surasza:

Pleisteriai aplaiko po szeszis 
dolerius ant dienos. Mulioriai 
jo szeszis doleriu ant dienos. 
Paip fiterei po $6,18. Mill
rights lig $12. Dailydes 55c. 
už valanda. Elektrikieriai 
$4,50. Drukoriai $4,00(?); Ii- 
notaiperiai $4,00; litografistai 
$6,00. Redaktoriai lietuviszku 
aikraszcziu 000.— Puikus už

darbiai ar ne? Bet daugelis 
žmonių da vis ne yra užgana- 
dytais.

Po visa Amerika laikraszczei 
labai rugoje ant ^brangenybes, 
kitados ka mokėdavo iszdavys- 
tes už popiera 400 doleriu ant 
nedėlios, tai 'dabar moka po 
tūkstanti doleriu ir daugiau, o 
ir tai sunku aplaikyti popiera.

Priežastis tame, jog fabri
kantai padare trusta, pakele 
prekes ir sumažino iszdirbima 
popieras. Daugelis mažesniu 
laikraszcziu turėjo sustoti ėja.

Neteip senei miestas 
burghas turėjo varda 
“dūminis miestas”. Apskaity
ta buk durnai isz tenaitiniu fa
briku padarydavo miestui ble- 
dės kas metas ant 10 milijonu 
doleriu. Laikraszczei pakele 
priesz tai dydeli riksmą ir šu
kele gyventoju neapykanta. 
Trys metai adgalios prasidėjo 
kova prieszais durnus; iszdave 
tam tinkamas provas ir uždėjo 
bausmes. Sziadien Pittsburgas 
turi durnu 75 procento mažiau 
o prik tam miestas padydejo ir 
daugiau fabriku atsirado- 
Sztai paveizda, ka amerikonai 
gali padaryti jagu tik turi no
rą ir solidariszkuma savo vei
kime.

Priemiestije Lizbono, stali- 
ežios Portugalijos, randasi se
nas palocius, kuriame talpina- 
si garsingas kalėjimas žinomas 
kaipo “tylintis kalėjimas”. 
Žmonis kurie jame randasi yra 
vargingiausi ant viso svieto. 
Tame kalėjime investa bajsiau 
si iszradimai ant kankinimo 
kaliniu. Palocius yra penkių 
laipsniu ugszczio ir turi dauge 
Ii mažu kambarėliu. Kožnam 
kambarelije randasi grabas in 
kuri kalinis turi atsigulti, ja- 
gji nori miego. Visam kalėji
me vieszpatauje grabinis tyku
mas, nes kaliniams rustai už
drausta kalbėti vienas su ki- 
tuom. Karta ant dienos atida
ro bromą tojo kelejimo, isz ku 
rio iszejna apie penki szimtai 
kaliniu ant pasivaikszcziojimo. 
Veidas kožno kalinio yra už- , 

,dengtas su maska idant nega- : 
lėtu matyti savo veidu. Kan- 1



SAULE

Mažprotaitis praszo Puoszaiežiu tęs idant už jojo teketu, 
nes tėvas juom ne yra lakai užganadytas ir lauke progos idant 
Mažprotaiti iszmest laukan. — Kur tėvas?
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Indijonu nelaisvėje.
Delavarai paleido szuvius in 

Osagus dairėsi ar nepamatis 
Maliegos, bet tas, ant nelaimes, 
kur dingo, nprs nebuvo ne 
užmuszto, ne sužeisto. Malie
gos įnirtimas buvo teip didelis, 
kad jis nepaisydamas nieko 
szoko tiesog ant prieszo, bet 
jam bebėgant jo koja užkliuvo 
už szaknies ir jis kaip ilgas isz- 
sitiese ant žemes. Toje vieto
je, kur Mahega parpuolė, sto
vėjo vienas Delavaras. Tasai 
greitai priszoko ir užgulė prie- 
sza, visai nežinodamas, kad tai 
yra Maliega. Bet Mahega ne- 
susimaisze, tuojaus griebė De- 
lavara už rankos ir tas ne ne 
pasijuto, kaip jam peili in kru 
tine insmeige. Nelaimingas 
Delavaras kryto ant žemes ir 
Maliega akimirkoj nudirino 
jam skalpa nuo galvos ir prisi
kabino po juosta. Pasltui nu- 

—bego j.ix an-t kalnelio, ir žiurėjo 
in savo žmones kaip prieszai 
juos pjauja. Dabar jis mate, 
kad pats inpuole in žabangas 
ir kad vedimas tolesnes kovos 
butu iszpjovimu ju iki vienam, 
nes Delavarai buvo apsigink
lavę tikroms szaudyklemis. Jis 
pats nesirodė jau daugiau prie 
szviesos ir nieks nežinojo, kur 
jis dingo, nes per trukszma ko
vos ir dejavimus sužeistųjų, ra 
miai galėjo tūnoti tankumoje. 
Vienok bijodamas, kad Dela
varai neiszžudytu jo žmonių vi 
sai, prisidejes prie lupu savo 
kariszka szvilpyne, užszvilpe, 
duodamas jiems ženklą, idant 
jie trauktųsi atgal. Osagai ir 
Varnos kuogreieziausiai bego 
szalin su džiaugsmu. Bebė
gant jiems pro ugni, Delavarai 
su kulkomis vaiszino kožna, ku 
ri tik nužvelgė.

Osagai ir Varnos, turejusie- 
jie laime pasprusti, jau toli nu
dulkėjo, o Maliega vilkosi pas
kiausiai. Slinkdamas koja už 
kojos per tankumynus, dairėsi 
aplinkui ar ne pasiseks jam 
dar koki Delavara nudaigoti. 
Szitas jo geismas buvo priežas- 
czia jo mirties. Kares Erelys 
seniai jau geide ir isz visu pa- 
jiegu stengėsi Maliega nugala
binti, bet tamsumoje tas nebu
vo galima, prieszingai dar pats 
greieziau butu krytes nuo kul
kų savo žmonių. Dabar, Ma- 
hegai save apgarsinus su szvil
pyne, Kares Erelys, nieko ne
žiūrėdamas, bego ton pusėn, 
isz kur girdėjosi szvilpimas; 
jam slenkant isz valios tolyn, 
Kares Erelys prislinkęs isz už
pakalio, iszdave kariszka riks
mą ir kol Mahega suspėjo atsi
sukti, kirvelis Delavaru vado 
jau perskele jam galva.

Kaip tik Maliega sukryto 
ant žemes, Kares Erelys vėl isz 
davė riksmą pergales; Delava
rai, iszgirde szita, tuojau supra 
to, kad vadas Osagu gavo jau 
gala isz ranku ju vado ir visi 
su džiaugsmu atkartojo ta riks 
ma. Osagai ir Varnos tuomi 
labiau persigandę pakriko po 
tankumynus, neszesi kur tik 
katram pakliuvo ir neužilgio 
ne vieno prieszu nebuvo jau 
matyti, _____ ...

Kares Erelys pamatęs, kad 
jau nėra ko bijotis, suszauke vi 
sus savo žmones, kurie ateje 
sveikino ji ir laimino puikio
mis indijoniszkomis kalbomis.

— Osagams, rodosi, nevei
kiai norėsis užpulti ant Delava 
ru, —dare Kares Erelys. —Su
skaitykite savo užmusztuosius 
ir suriėszkite ežia sužeistuo
sius, jei koki yra.

Tuo tarpu priėjo misijonie
rius, kuris tūnojo krūme užsi
slėpęs ir stebėjosi in ta trumpa 
bet kruvina kare.

— Kares Erely! — tarė jis, 
argi norėtum tam nelaimin
gam imti skalpa nuo galvos? 
Ar nori parodyti Didžiąją Dva 
šia savo tironybe, kuri tau su] 
teikė toki laiminga pergalėji
mą? Vercziau. liepk sužeistuo 
dus apžiūrėti, o numirusius 
eisk palaidoti.

— Ausys Kares Erelio vi
suomet yra atviros žodžiams 
Juodojo Tėvo, — su guodone 
atsake vadas; — jei rasis su
žeisti, tai jiems nieko blogo ne- 
sistosj-het-nmiūreliai turi ati
duoti mums skalpus nuo savo 
gaivu, idant juos galėtume isž- 
kabinti didžiamjame kaime De 
lavaru, kaipo ženklą dvasioms 
musu broliu, jog mes atsiker- 
szinome ju prieszams.

Dar Kares Erelys nepabaigė, 
savo kalbos, kaip vienas Dela
varu užriko baisiu balsu. Pa
taikė jis, mat, užeiti ant už- 
musztojo Delavaro, kurio skal- 
pos kabojo už juostos Mahe- 
gos. Ant to rikšpio visi subė
go ir prie ugnies pamate savo 
dranga gulinti negyva su ap- 
lupta galva. Misijonierius ge 
rai suprato, ka tas rodymas 
reiszkia, todėl pasitraukė in 
szali idant nematyti, kaip jie 
lups Osagams skalpas. Dela
varai puolėsi prie Osagu ir lu
po kiekvienam skalpa nuo gal
vos, nepaisydami ar jis gyvas 
ar negyvas; paskui surinko su
žeistuosius drauge su užmusž- 
taisiais ir sumėtė visus in vie
na duobe.

Osagai ir Varnos, kurie iszl i- 
ko gyvais nuo Delavaru skubi
nosi in savo abaza, idant tenai 
apsiprausti nuo krauju ir dul
kiu ir pasilsėti po tokiai sun
kiai nakeziai. Diena jau au- 
szo, kaip jie iszvydo atbėgant 
prieszai save pasiuntini. Nau 
jiena, kuria jis jiems atnesze, 
dar labiaus juos pergąsdino. 
Jis pasakė, kad jiems iszširuo- 
szus ant Delavaru, tuo patim 
laiku anie užpuolė ant ju aba
zo, daugybe ju iszmusze, aba
za atėmė ir jame apsisedo.

Ncmite vargszai, nužudė 
tiek savųjų ir nieko nepaisė, 
Osagai su Varnoms susijungė 
in viena maža būreli, pasitrau
kė toliau in sziauriu puse, 
idant niekuomet jau daugiau 
nesirodyti szitame kraszte.

Delavarai, kaip tik palaido
jo kuna Maliegos su indijonisz 
komis cėremonijomis, kuovei- 
kiausiai skubinosi pasimatyti 
su Reginalda ir Vingenundu. 
Reginaldas, isztolo pamatęs at 
einanezius savo draugus, už- 
triubijo linksmai ant triubeles 
ir su keletu savo draugu kuo
greieziausiai bego pasitikti 
juos ir apsakyti jiems apie lai

minga iszloszima kares bei isz- 
vadavima Olitipos. Kares Ere
lys teipgi apsakė jam, kaip Ma 
hega inkliuvo in žabangus ir 
jau daugiau neužpuldineses ir 
kokia daugybe prieszu jie isz
musze. . Su keliomis minutė
mis visi atsidūrė ant vietos at
mestos nuo Osagu ir neiszpa- 
sakyta linksmybe radosi: svei
kinosi vienas su kitu ir buezia- 
vosi eilių eilėmis. Po to visa 
diena jie paszvente pasilinks
minimui, kurio isztikro reika
lavo visi.

Ant rytojaus gryžo visi na
mon. Visi buvo perimti kas- 
žin kokiais nepaprastais jaus
mais. Koksai buvo džiaugs
mas Reginaldui su Olitipa gryž 
tant atgal tuo patim keliu, ku
riuo Mahega vare Olitipa kaip 
belaisve. Kiek tai buvo pasa
kojimu vieno kitam! Kiek tai 
atsidusimu, atminus praėjusi 
padėjimai Ir Baptistas buvo 
perimtas neiszpasakytu 
džiaugsmu visu keliu jis szne- 
kejosi ir juokus krėtė su kana- 
diszkais szauliais. Baltiejie 
visi kalbėjosi garsiai ir džiau
gėsi isz laimingo pergalėjimo. 
Indijonai savo inproeziu džiau 
gesi tylomi, bet toji ju tyla bu
vo dideliu džiaugsmu, nes jie 
atėmė viską atgal ka Osagai 
jiems buvo užgriebė, o prie to 
dar ir kaili gerai jiems iszpere.

Be jokios klinties sugryžo 
jie ant savo senos vietos, kur 
pirmiau stovėjo ju kaimas. 
Nors aplinkui matėsi besival
kioję laukiniai indijonai, vie
nok jie neiszdriso užpulti ant 
tokio apsztingo skaitliaus De
lavaru. Reginaldas su Baptis 
tu neužilgio po sugryžimo atsi
sveikino Delavarus ir gryžo in 
savo sėdybas. Vingenundas 
su dvylika Delavaru atlydėjo 
juos net in pącziaš naujokineė 
europiecziu.

Už keliu savaieziu po tam 
Juodasis Tėvas suriszo rysziu 
moterystes Reginalda su Oliti
pa ant viso amžiaus. Apteikęs 
jaunaja pora palaiminimais 
misijonierius pagryžo atgal 
pas savo iĮidijoniszkuosius_ 
draugus. Jis skaitė ta už pa
reiga savo gyvenimo. Ir Viesz 
pats laimino jam jo darbuose, 
kadangi kuone visa gimine De
lavaru po valdžia Kares Erelio 
davėsi apsikriksztyti ir priėmė 
krikszczioniszka tikėjimą. Ka
res Erelys ir Vingenundas ne 
karta aplankydavo Reginalda, 
nuo kuriu Reginaldas atsižino- 
jo, kad Delavarai priėmė 
krikšzczioniszka tikėjimą, pa
mėtė laukini gyvenimą ir užsi
ėmė žemdirbyste. Szitas užsi
ėmimas atidarė jiems kelia in 
civilizacija ir apszvietima.

GALAS.

LAISZKAS ISZ RUSIJOS.

KACZUG. 
Juniaus 19 d., 1916.

Gerbiamas Ponas Kunige!
Be galo pradžiugau vakar 

Tamstos laiszka apturėjęs, ir 
labai dekavoju Tamstai už grei 
ta atsakyma. Mano amžiaus 
begis per sziuos du paskutiniu 
metu buvo taip indomus ir bai
sus, kad būtinai žadu vislab 
Tamstai apraszyti ir pranesz- 
ti, o ant galo ne tik Tamstai, 
bet ir spaudos reikalams. Te- 
cziaus tulu aplinkybių delei tai 
dar turėsiu atidėti kitam sy
kiui, o szi karta sztai tiktai 
tiek: Taikos metui, sziapus 
vandeniu suirus gi Julijaus 
men. 1916 m., asz tuojau norė
jau toliau pasitraukti nuo vals
tijos sienos in Rusijos giluma. 
Mane neatleido kunigas Vy- 
mer’as. (Kun. Wiemer yra 
Tauragės lietuviu evangeliku- 
liuteronu parapijos kunigu. 
Prie jo priklauso ir liuteronu 
filija Naumiestyje. Kun. J. J. 
D. R.) neatleido bažnyežios 
užveizdai, o net isz parapijonu, 
tai bile kas iszgirdes pasiszy- 
dijo; “Vilko dar ne matyt, 
aveles ramiai ganosi, o musu 
piemenelis girdi jau žada kaž
kur bėgti.” Tai man labai už 
gavo szirdi, ir asz pasiryžau— 
žut-but, o isz vietos nesijudint. 
Tik savo moteri bei vaikus 1 
Septemberio 1914 m. iszsiun- 
eziau in Prelgava Telsziu pa

viete, mažuma toliau nuo sie
nos. 2 Septemberio 1914 m. 
jau bombardavo Naumiesti ir 
jis sudege daugiaus per puse. 
Po keletą dienu asz jau pasiju
tau in vokiecziu nelaisve. Asz 
laikiaus tvirtai patriotiszkai ir 
ne norėjau eiti isz savo kvartie 
ros. Vienok vokiecziu karei
viai pasielgė sziurkszcziai su 
manim, ir stumdydami, plesžy- 
dami, kuone muszdami isz kan 
torijos mane nutempė prie sa
vo pulkauninko. Nuo ju pasi- 
liuosaves, asz dar ta paezia die 
na sugryžau in Naumiesczio 
kantorija. Vokiecziu kariuo
menei in szali nusisukus, o mu
su vaiskui sugryžus, asz žodžiu 
ir rasztu vislab pranesziau vie
tiniam musu karuomenes pul
kauninkui. Tecziaus kažin ko 
del jis liepe mane aresztuoti. 
Mane suėmė 21 d. Septemberio
1914 m. Nuo manes aficieras 
atome buvusius mano kiszeniu- 
je pinigus 420 rubliu, sidabro 
laikrodėli, aukso apsivedimo 
(vineziavimos) žiedą, ir dar 
daug kitu smulkiu bei brangiu 
daigtu ir dokumentu, o mane— 
trijų kareiviu lydima —nusiun 
te in Ryga, potam in Dauguvos 
tvirtove, isz ten atgal in Ryga, 
kur mane patalpino in didyji 
gubernijos kalėjimu. Isz Ry
gos mane nugabeno in Dvins
ka, in Paneveži, in Wilkmerge. 
Isz ten mane žadėjo gabenti in 
Kauna, ale koki ten telegrama 
gavus mane gražino in Paneve
ži, kur mane kalėjime iszlaike 
6 menesius? Paskui 15 d. Ap- 
rilio 1915 m. mane vėl iszgabe- 
no in Dvinska (antra syki,) o 
isz ten in Drisa, Vitebsko gu
bernijoje, kur mane iszlaike 3 
menesius kalėjime. 8 d. Au
gusto 1915 m. mane sugražino 
vėl in Dvinska (treczia syki,) 
o isz ten in Sriidlefnska, Mdhjh 
va, Samara, Czeliajhinska, Kra 
snojarska ir Irkutską, kur cie- 
la menesi perbuvau kalėjime ir 
pradėjau sirgti. Serganti ma
ne su kitais aresztuotais pes- 
czia iszvare 7 d. Novemberio
1915 m. isz Irkutsko in Ojoka 
35- viorstus. -. K&cLAS viorstu 
sirgdamas suvaikszcziojes ne- 
bevaliojau pesezias toliau eiti, 
tad apginkluotieji kareiviai 
(kurie mus greitu žingsniu va
re) mane pradėjo kapoti su 
kardu, o ant galo skaudžiai su- 
musze užvertė ant rogių, ir nu
vežė in Ojoka, o isz ten per ke
liolika sibiriszku sodžiaus ka
lėjimu mane nugabeno in Ver 
cholenska 276 viorstus in rytu 
sziaure nuo Irkutsko. Vercho 
lensiko ispraunirikas mane pa
skyrė gyventi Kacziugo sodžių 
je, po atviru policijos uždabo- 
jimu, kol tik visoje szalyje ne
pasibaigs karo metas (vojenno 
je.) Teismo nemaeziau, ir 
man niekur niekas nenuskaite 
kuom asz nusikaltęs. Kalėji
me iszbuvau pilnus 14 menesiu, 
ii’ per ta laika perėjau per 50 
su virszum kalėjimo kambariu. 
Po keletą sykiu mane inmaisze 
in vagiu, galvažudžiu !r kitu 
baisiu baisiausiu piktadariu 
kompanija, nuo kuriu neiszpa- 
sakytai daug nukentėjau, ir ku 
rie nuo manes atėmė mano dra
bužius, skalbinius ir valgymo 
dalykus. Manydami, kad be
ne ir aptaisyme (virszeliuose) 
mano maldaknygių bus inkli- 
juoti — užkavoti pinigai, jie 
tokias knygas nuo manes at
ėmė suplesze, ir numėtė in isz- 
einama vieta (kloseta.) Ute
lių, blakių ir kitu bjauriu va
balu buvom visa laika dengte 
apdengti. Buvo atsitikimu, 
kad mus po dvi dienas isztisai 
peszczius varant, ir ne jokiu 
valgimo dalyku prie saves ne
turint, per tokias dvi dieni tik 
viena syki tedave kožnam po 9 
kapeikas valgiui nusipirkti, 
kartais iszeina po 4^ kapeikų 
ant dienos. Per tuos 14 mene
siu mus po keletą deszimts sy
kiu baugino, kad buk mus pa
karsią arba perszausia, o todėl 
szirdies suspaudimas ir nervu 
intempimas per visa laika bu
vo taip baisus, kad man jau isz 
tikro pasirodė, buk man jau su 
simaisze protas.

Novemberio 18 d. 1915 m. pa 
sijutau ežia, Kaczuge iszejes 
ant laisves — subadejes nuply- 
szes, be skalbinių ir be pinigu,

tain silpnas, kad beveik nega
lėjau susilaikyti arba pastovėti 
ant kojų. Neturėdamas kuo 
iszsimaitinti arba pavalgyti, 
ėjau prie vietiniu Siberijos so- 
diecziu “czaldonu,” jieszkoti 
uždarbio. Ilgai jieszkojau kol 
radau. Mokėjo man po 30 iki 
50 kapeikų ant dienos, ir davė 
man savo “ czaldoniszko ” val
gio, duona su arbata be cuk
raus ir t. t. Prisiėjo in giri’e 
važiuoti malku kirsti, meszlu 
vežti ir 1.1. Tik žiema ežia la
bai sziurkszti. Buna szalcziai, 
speigai, kaip kartais iki 40 gra 
dusu. Beda papuolus ežia su 
menku apredalu. Decemberio 
mėnesyj radau sau vieta už 
rasztininka nekurioje vietinėj 
instaigoje. Nuo to laiko jau 
pradėjo man gyvenimas atsi
rasti kiek lengvesnis, norint 
vis dar mano gyvenimo sanly- 
gos yra neužvydetinos.

(Toliaus bus.)

praėjo ne minuta, kaip ant van 
dens pasirodė burbulai, o pas
kui — purkszt! purkszt! — at
sikosėdamas ir purkszczioda- 
mas iszkilo isz vandens kaip 
stabas, kuone užtroszkes vokie 
tis, iszverstomis akimis ir pa- 
melinavusiu nuo kvapo užture- 
jimo veidu.

Gudruolis gulėjo vandenyje, 
kvėpuodamas per lendre!

Paėmiau ji in nelaisve, nusi- 
vedžiau džiovinti, pirmiaus at
ėmęs vėliava. — A. S. G.

BALTRUVIENE.

Pigus būdas.

KAIP ASZ PAĖMIAU VO
KIECZIU VĖLIAVA.

Mes vaikėme (gainiojome) 
vokieczius palei N. upes krau
ta, stengdamesi apeiti ju pul
ko pirmąsias dalis, kad pri
spaudus juos prie vandens, 
galėtume galutinai sumuszti. 
Koki laika tas nesisekė mums, 
nes prieszas szaudydamas, 
traukėsi palei pati vandeni at
gal; o upe toje vietoje buvo isz 
silenkusi pusraeziu; vokiecziai 
ėjo pusraezio viduriu, o mes už 
rato, greta ju, bet už puses 
varsto nuo ju. Susiremti su 
vokiecziais, arba užeiti jiems 
už akiu, užstojaut jiems kelia 
palei upe, mes tegalėjome tik 
tuomet, kuomet pasibaigs ap- 
skritusis upes pasisukimas in- 
musu puse.

Po tetvertos valandų vaiky
mo, priėjome, kur upe veik tie
siu kampu pasisuko in musu 
puse. Czia mes žengeme su 
dvigubu greitumu ir priekije 
ejusieje greitai priėjo prie 
upes kranto. Vokiecziai su
stojo. Mes prispaudeme juos 
isz trijų pusiu prie upes ir už-' 
puolėme juos.

Vokiecziu glitos tirpo kaip 
ledas pavasario laiku. Bet 
mažam vokiecziu būreliui, su 
keliais apicieriais ir veliaunin- 
ku, pasisekė arsziu veržimosi 
prasįmuszti per musiszku eiles 
ir jie spruko kaip galėdami pa 
lei upes. Asz buvau mažo bū
relio kareiviu skaitliuje, ku
riems buvo insakyta pavyti pa 
begelius ir atimti vėliava.

Musu priekije, per iszdžiu- 
vusia paupio pelke, bego kele
tas vokiecziu; paskui ju, bent 
kiek atsilikdamas, isz priežas
ties trukdymo oro vėliavos au
deklo ir koto sunkumo, pailso 
veliauninkas. Mes vydamiesi 
juos, artinomes vis labiau, 
szaudydami.

Netrukus puolė musu kulku 
užmuszti arba sužeisti visi, 
apart veliauninko. Jis, drą
suolis, nežiūrėdamas in musu 

tszaudyma, apsistojo, nudrėskė 
vėliava nuo koto, užkiszo sau 
in anti ir eme bėgti; bego jis 
link upes kranto skardžio, nu- 
szoko nuo skardžio ir dingo.

Asz stovėjau ant skardžio 
nustebės žiūrėdamas in ramia 
upe ir atvira, tuszczia krauta.

Laikydamosi tikros nuomo
nes, kad žmogus negali insmeg 
ti in žeme, asz paliepiau drau
gams isztirti upes krauta, o 
pats nulipau nuo skardžio že
myn, apžiurėjau žeme. Ji bu
vo klampi, žole apžėlusi. Czia 
pastebėjau batu pėdas, kurios 
pasibaigė prie pat . vandens.

Kur dingo vokietis? Jis ne 
galėjo per kelias miliutas per
plaukti placzia upe. Paniu
ręs stovėjau prie lendryno žiū
rėdamas in ju smailius stiebus; 
viena isz ju ypacz atkreipė ma
no atyda. Ju stovėjo penketą 
žingsniu nuo kraszto; jos galū
ne buvo nulaužta, ir ji pati kas 
žin ko taip savotiszkai siūba
vo, nors nebuvo ne mažiausio 
vejalio.

Asz ilgai nemastydamas, bri 
dau in vandeni, isztraukiau 
lengvai pasiduodanezia lendre 
ir pradėjau laukti, laikydamas 
szaudykle gatava szovimui. Ne

Karta vienas uredninkas 
upeje besimaudydamas prigė
rė. Suėjo žmones ir su viso
kiais kabliais pradeda jo jiesz
koti, kur nebuvęs važiuoja žy
das ir pamatęs vyrus užklau
sė:
“Vyrai ko jus czia jieszkot?”
“Uredninkas prigėrė, tai jo 

ir jieszkom.”
“Jum vyrai kvailas, neteip 

uredninka reikia jieszkoti.”
“Na kad tu geriaus žinai tai 

pasakyk. ’ ’
Nu tik iszimk isz kiszeniaus 

rubli ir auksztyn iszkelk, o 
uredninkas pats isz vandenio 
iszszoks. K. G.

Ka raszo apie “Tūkstanti Nak 
tu” ir Pasakorių.

Asz Feliksas Grigaitis isz 
Gary, Ind. siuneziu jumis szir- 
dinga padekavonia už Tukstan 
ti Naktų ir Viena o teip-gi ir 
už Pasakorių. Yra tai dvi mil- 
žiniszkos knygos su puikeis 
skaitymais ir paveikslais. Veli 
nu savo broliams tautiecziams
— kožnam nusipirkti taisės 
knygas, o turės džiaugsmo už
tektinai per ilga laika. Tosios 
knygos vertos tiek aukso kiek 
josios svėrė o ir daugiau. Asz 
be juju nežinotau kaip praleist 
savo laika, nes dabar negaliu 
ne užmigt pakol neperskaitau 
nors viena istorija ejnant gult.
— Feliksas Grigaitis, Gary, 
Ind.

Garbus taūtiecziai!
Apturėjau nuo Tamistu 

knyga “Pasakorius” už kuria 
isztariu szirdingiausia aeziu. 
Ta knyga yra labai reikalinga 
del darbininlio žmogaus. Yra 
tai tikras pasilsys po darbo die 
nos, kur žmogus linksmai gali 
laika praleisti.

Vėlinu kad ta knyga rastus 
kiekviename name ir pas kiek
viena lietuvi. Su guodone.

K. Gedminas.
Cincinnati, Ohio.

C. Sabanaitis isz Chicagos ra
szo apie knyga 1001 Naktų.

O dabar ^ekavoju tamstoms 
už knyga “Tūkstantis Naktų 
ir Viena” asz esiu labai dėkin
gas už teip labai puikus skaity 
mus, vėlinu savo broliams skai 
tytojams nusipirkti szita milži- 
niszka knyga. Asz kol nebu
vau mates ir skaitės szitos kny 
gos tai gailėjausi $2 iszduoti, 
bet dabar pradėjau skaityti tai 
dabar nesigailu kad pirkau szi 
ta knyga.

Su guodone, 
Charles Sabanaitis.

644 W. 18-th St.
Chicago, Ill.

AKYVOS ŽINUTES.
* Puikiausius mezginukus’ 

iszdirbineja Filipinietes isz siu 
lu ananasiniu lapu.

* Miesto valdže Bostone pa 
liepe užmuszti visus szunis ir 
kates idant nesiplatintu ligos.

* Isz pardavimo visokiu 
“pajų” F. C. Elmer isz Klive- 
lando dasidirbo turto ant mili
jono doleriu.

* Verte iszkasto sidabro, 
aukso ir szvino 1915 mete isz 
33 kasikiu steite South Dako
ta, isznesze ant $7,507,782.

In Szeboygana atvykau, ! 
Daugel ten pamaeziau, 

Iszsyk norėjau moterėles iž- 
girt,

Bet pamislinau reike pirma 
isztirt.

Moterėles ten darbus atlieka, 
Dar in laukus ir bėga, 

Ant farmu szebelbonu kaupt, 
Kad doleri isz ten gaut.
Ir asz in ten nulapsejau, į 
Bincu kaupti panorėjau, 

Ir isz tolo stovėjau, 
In jiaises žiurėjau.

Kaip jios pradėjo kaupt, 
Ir su liežuviu skalpt, .

Tai svetimtautes stovėjo,
Ir dirbti negalėjo. i 

Bobeles geriau susipraskyt, 
Ir rudi in szali meskyt.

In Baltimore dvi mergužes 
pribuvo,

Badai isz N. atsibaladojo, 
Terp Lietuviu apsistojo, 

Kur nakvojo ir kalektavojo.
Labai puikei pasirėdė,

Ne dyvai ant beždžionių isz- 
rode, 

Vyrai praejti pro jias negalėjo,
Prie kožno prisikabinėjo.
O vienas jaunas vaikiozas 

kvaitulį gavo,
Teip tos mergužes apraganavo.

Apidvi turi apie 30 metu.
O [vaikinas vos 21 metus i 

kaku.
Abidvi in jin insiklepojo,’
Norints vaikinas apie tai ne

žinojo.
Kaip toliaus bus, nežinau, 

Tiktai.nuo žmonių dagirdau,
Jog vaikyna privers, 

Ir tai viena isz juju tvers. 
Maitele.su abiem nesipaeziuos.

Ir niekas szliubo neduos,
O da kaip kokios, 

Viena kitai kabysis už keteros:
Tai kaip susipesz, 

Vaikynas sau ižsinesz.
* * #

Isz M.ikadoo bobeles ka da
rote ?

Del ko kampu neapvalote?
Puodai priglaumija, 
Valgei prikirmija, 
Mesa prismardyta, 
Suvis nenuvalyta.

Lovos ne szvarei užlaikytos,
Blakes neiszvaikytos, 

Dievaž kaip vela pribusiu, 
Tai be susimilejimo koeziosiu, 

Lukaut!
Jeigu nenorite in kaili gaut.

* * #

Kokiame pleise, nesakysiu, 
Del saves tai pasiliksiu, 

Bobeles yra niekom netykia, 
Nuo visu davadnu atlikia. 
Kaip sziolderius verda nepri 

žiuri, 
Ba maitele laiko ne turi, 
Ne priszildo ne vandenio, 

Kada vyrai pareina isz darbo.
O vis da grasina,

Ir mokesti pakelt ketina, 
Tai szirdeles didelis griekas, 

Ir tokis darbas tai ne kas.
* * *

Buvo vienoj vietoj sugertuves, 
Ar kaip ten sutartuves,

Tai kaip ženoeziai susivar- 
kalino,

Tai ne vienam galva praskal 
dino.

Isz tikro Rusas su Vokiecziu, 
Tiek kraujo neiszliejo, 

Kiek dzūkai su kaunineis, 
Leido krauja su visokeis 

ynageis.
Kaiminei virszii gavo, 

Anot prūso, krige praszpie- 
liavo, 

Paskui daktaras darbo tih’ejo, 
Kol žaidulius susiuvinijo.
Palicije ir darbo tui*jo, 

Kol visus in vežimus /udejo, 
Anglikai daug juolyesi, 
Net už szomi laikėsi.

Maitele.su


SAULE

Ergelei automobilines transportadjos Francuzijoi.

Tegul kas kalba, kaip nori, 
bet tai teisybe, kad kitados bu 
vo geresnes gadynes. Ne vienas 
ilgai neužmirszo seneliu viso
kias pasakas, kurie su aszaro- 
mis kalbėjo. Szedien-gi szios 
gadynes vėjavaikiai, girdėda
mi apie senovės pasakas, tai 
ne klausyt nenori ir sako ne 
vienas:

— Tai kas pirma, tai ne da 
bar.

Kas buvo seniaus? Sztai: 
duonos, mėsos ir visokį valdei 
buvo daug pigesni, ne kaip 
szedien; mergaites rėdėsi szva- 
rei, moters neiszrode, kaip bai 
dyklos, o ir vyrai nebuvo teip 
pasileidia, kaip szedien. Szia- 
dien apie nieką nesirūpina, 
kaip tik apie kaziras, o vaka
rais vietoje užsiimti naudin
gais skaitymais ir sėdėt namie- 
je, tai renkasi in karcziamas, 
kaip bites in avili. O kokias te 
nais sznektas turi ir apie ka, 
tai Dieve susimilk. Apie pap- 
rova savo kasdienines’buties ne 
mislija, apie davima mokslo 
del savo vaiku, anaiptol nesiru 
pina, tiktai laukia laiko, kada 
sūnelis sukaks 10 metu o ga
les eitie prie darbo; mama ro- 
kiioje dukreles metus, kad tik 
greicziaus turėtu 15 meteliu, o 
tada gerai galėtu atsigiart nuo 
ženteliu aluczio.

Senovės gadynėje buvo ki
taip: žmones kuningeb'us ir ka 

" fe*, ralius mylėjo, namieje sėdėjo 
arielka nieko nežinojo.

tie laikai nesugriž. Kita- 
karaliai nesibijojo nihilis- 

Btu ir be baimes tarp žmonių ra 
dosi, ypacz kaip karalius je
nos Sobieskis ir kiti. Tai-gi 
apie senovės laikas apmislijau 
norint trumpai paraszyt.

Z Bavarijos pakalnėse, kaime 
Fiszbak, kada vieszpatavo 
Maksimilijonas—Juozapas, bu 
vo garsinga visoje aplinkinėje 
gaspadine. Kožnas ja pažino
jo, kaipo gera virikia (kukar- 
ka) ypacz žuvis skaniai virė. 
Qvyreli turėjo liežuvi jog nie
kas negalėjo parszneket, ne 
pats Taradaika ne butu galė
jas su ja eiti ant disputu: per 
vien jai buvo, ar ponas, ar ubą 
gas; nedare jokios skirtumos. 
Isz to da, labiaus buvo garsin
ga, apie ka ir pats karalius 
Maksimilijonas dažinojo, o ku
ris mėgo su tokiais kalbėt.

Buvo tai puikus vasaros ry
tas; saulute gerai szilde, o mu
su gaspadine nesidžiaugė gra
žumu dienos, ba laiko neturėjo 
—buvo užimta muszimu svies
to. Norint ir pats in grineze 
inejo, tai žodžio in jin nepra
kalbėjo, o kuris labai jos bijo 
jo-

Sztai baisi naujiena likos 
per siuntini atneszta, jog Jo 
Mylesta karalius netrukus at
lankys Juozienia, o kuriai li
kos prisakyta, idant pasteliuo- 
tu isz žuvies pietus, o Juozie
ne tuojaus siuntinio paklausė:

— Kiek jegamastis atsivež 
su savim ėdiku— ir nepadėjus 
breksztelio baigė muszt svies
ta.

— Ėdiku? kas tai yra?—pa 
klausė nusidivijas siuntinis ir 
Hovejo, kaip nudiegtas.

-- Na, ar nežinai? o-gi tu 
baroku ir visokiu dykaduo
ne, ka mislije, kad be jiu ka
ratus neapsieitu. Tai ko žiop- 
Mi in mane, kaip lelis in sa- 
vo vaikus —reke ant siuntin- 
10> kuris nežinojo kaip ir ka 
praįet.— Juk asz teip baisei 
neiszfodau, turiu taip akiu no 
si o ir kojos iszdygia isz tenais, 
kaip ir kožno.. .

OfR
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Paveikslas pats mums iszaiszkina ergelius kokius turi automobilei, gabenanti amunicije ir maista del kareiviu ant 
francuziszko franto. Kelei užlieti vandeniu, balos visur ir nekarta daugeli kareiviu turi pagialbeti automobiliu isztraukti.

tai kažin

buVo di- 
mama ir

kaip

pri

sti

Siuntinis nieko neatsake, 
tiktai dure per duris; kaip ly
deka isz kutulio.

Juozas ir patoga duktė susi
judino isz tos žinios, jog kara
lius atlankis, ypacz duktė, ba 
tuojaus prakalbėjo:

— Jeigu mama vis teip su 
žmonėmis apsieis, 
kaip bus?

Ba mat Mariukai 
dele baime, jeigu
priesz karalių teip iszsižios, 
tai kažin kas bus; ir prasze 
motinos, idant norint sziadien 
susivaldytu'; szitai trimitos bal
sas apriaiszke atkeliavima ka
raliaus. Juozas su duktere Ma
riuką iszbego laukan prieszai 
o gaspadine pamaželi pradėjo 
krutet prie žuviu.

Meilingai karalius pasveiki
no Juozapa ir duktere, nes do
vanai dairėsi gaspadines, del 
kurios tiktai tycze a'kel’avo.

— O gal dabinasi —pa- 
mislijo karalius ir sedias už 
stalo valgė obuolius, kuriuos 
ant greitos Juozas pastate. Lai
kas bego, o gaspadines 
nematyt teip nematyt.

Jenarolas Halleris tarė 
sikiszias karaliui:

— Sztai, karaliau, gali
prast, kas tai do praszczioke 
toji boba!

Karalius pats suprato, kad 
del jio ypatos daro neszlovia, 
per ka paklausė Juozo, kur 
pati? o tas susirupinias iszstene 
jo, kad kuknioj darinėja del 
Jo Mil. karaliaus žuvis. Pri
sakė karalius trokszta jiaja ir 
žuvis matyt.

Adjutantas paskubino in 
kuknia ir per paszalines dure
les inejas, tarė:

— Ar pone esi namo gas
padine?

— Juk matai, neesu gaspa- 
dorins.

— Jo Mil. karalius troksz
ta pamatyt.

— Bet asz jio netroksztu 
matyt, pakol žuvis nepasteliuo- 
siu.

— Ka karalius liepia, tai 
reikia jio klausyt.

— Tai tu jio klausyk, ba tu 
jio lekajus.

— Asz esiu karaliaus adju
tantas.

— Kas man galvoj kuom 
tu esi. Czia mano name ne 
viens neprivalo man prisaki- 
net.

— Ka? ir karalius nepri
valo ?

— Ne karalius, jagu ne szi 
ne ta pasakoja. Ar-gi jie tiek 
neiszmano, kad • taukai ant 
skaurados gali užsidegi o kam 
butu tada tos žuvęs tikia, kaip 
sviltuviu atsiduotu ?

Adjutantas nieko nelaime- 
jas, sugryžo in grineze ir apie 
viską papasakojo. . . .

Karalius nusijuokė ’’szirdin- 
gai, o kad da daugiaus juoku 
turetie nusiuntė jenarolo Hel- 
lera su prisakymu idant ant tu 
pėdu gaspadinia atvestu.

Jenarolas] pastanavijo žalnie 
riszkai su gaspadine apsieiti ir 
del to inejas in kukne, suriko 
garsiai su piktumu:

— Turi eit kagreieziausia 
in grineze, ba karalius nori su 
tavim kalbėt.

— Na, jeigu karalius negali 
nustigot, tai tegul ateina szieze 
in kukne pas mane.

— Ka? Jo mylesta karalius 
szieze turi ateit!?

— Na teip kodėl ne — re 
ke gaspadine akis iszvertus; 
— juk isz grinezios teip toli 
in kukne, kaip isz kuknios in 
grineze.

— Ka tu sau misliji? ar 
vis lygu, ar karaliui eitie 
tave, ar tau pas karalių.

— Žinoma. Karalius 
karalium, o asz gaspadine
savo ukes. Užmoku padotkus, 
niekam skriaudos nedarau, 
Dieva garbinu, o apie velne 
ne apie svietą nesirūpinu. Ar 
supranti, ponas kaplarnai?

— Asz po perkūnu ne kap- 
laYnas, tiktai jenarolas!
—"— Vis tas'pats, ar žuvis, ar 
vėžys, ar varle, ar kaplarnas, 
ar jenarolas, visi lygiai turite 
durnus nuo parako uostyt. Be 
to: tu tiktai tuom atsiženklini, 
jog areziaus lovio, kaip kiaule 
tai jai pirmutinis kąsnis 
naši.

To jau jenarolui buvo 
daug.

— Ar tu nori eitie su 
nim, ar ne? — ir nutveriąs 
ranks pradėjo tenst.

— Kur, ar in lova? tu isz- 
pustpilvi — ir nutverus samti 
užsikeisejo jenarolui pert gal
va duoti, tas ranka paleido ir 
nežinojo, ka pradėt, bego atši
lk votejas in grinezia, laikyda
mas rankas ties savo galvos, 
idant nepultu ant virszgalvio 
ypas.

Karalius nežinojo ka pra
dėt, ba jau buvo per stori szpo 
szai. Kada mislijo kaip czia 
pradėt, tame durys atsidaro ir

tai
pas

yra 
ant

gau-

per

ma 
už

ineina motere, su skepeta ant 
szalies, o paskui jai pus-ber- 
nukas nesze dideli pusbliudi 
su keptoms lydekoms ir kar- 
pems. Karalius žiurėjo su dy- 
vu in ja! mislijo, kad iszrodys 
kaip sena ragana, bet parege- 
kypatoga, raudona ir smage 

^Cptere ap^ė 35 metu, szvariai 
su kaimisz'kais rubais pasida
binusia. Plaukai geltoni, gyvu 
akiu, jog net karalius seile nu 
rijo ir paemes ja už rankos, ta 
re lyg užsirūstinęs:

— Per vėlai ateini pasisvei
kint.

— Geriaus vėlai, ne kaip 
suvis ne, karaliau geradejau. 
Kad butau atėjus ir užtrukus, 
tai žuvys butu pridegia, tada 
rods karalius mane laimintum- 
Žinau, kad karalius plūst ant 
savo žmonių nagali, o vela jei
gu butu mani j e pasimylejas ir 
užtrukdias, tada butu žuviu ne
gavęs. Na, dabar jegamastis 
karalius teiksis paragaut!

Nubėgo in kieti, atnesze kė
dė sziaudais iszpinta, pastate 
prie stalo ir pasodino karalių. 
Karalius liepe sestie jenarolui 
ir adjutantui, bet jenarolas 
paszauke:

— Nesėsiu, pakol manes 
gaspadine neperpraszis.

— Kaip ponas nevalgysi, tai 
alkanas iszvažiuosi — atsake 
sausai gaspadine. — Asz po
nui jokios skriaudos ne pada
riau, tai neturiu už ka ne per- 
praszinet, o nenoriu, idant po
nas ir mane perpraszytum už 
tai, kad mano rankos nuo 
tamstos pirsztu mėlynos. Jagu 
nori, tai paduok man savo ran 
ka ant sutaikos.

Ir tuojaus griebe jenarola 
per puse ir teip smarkiai ant 
suolo pasodino, kad net dan
tys barksztelejo. Mato, kad ka 
ralius jio apginime nieko nesą 
ko — ba mėgstantis žuvis bu
vo joms užimtas ir teip kirto, 
kad net žandai braszkejo — 
jenarolas apsimalszino. Dabar 
parode gaspadine, kad pažins- 
ta svetingumą ir moka meiliai 
kalbėt, o kada pavalgė, užmir 
szo apie praeiga.

Kada karalių iszleido lauk 
igi karietai, duktė motinai kuž 
delejo, kad karalius szale to- 
rielkos paliko popieroje suvy
niotu piningu. Greitai inszoko 
in grineze, pagriebė piningus 
iszbegus dedama karaliui in 
ranka tarė:

— Už ta loska, jog mus ka
raliau teikiasi atlankyt, nepri-

imam jokio užmokesezio. Mes 
nepavargsime.

— Bet asz dovanai negaliu 
valgytie jusu žuviu ir gertie 
midų.

— Kodėl ne? juk Jegamas
tis per ciela meta nekeno, tik
tai isz..ixiusu pačios valgote, b 
kodėl dabar nenorite?
' — Del Dievo, važiuokime 
— paszauke karalius, vos nuo 
juoko netrukdamas — ba ežia 
da iszgirsime ta, ko negirdejo- 
me. — Na, tai jagu gera gaspa 
din nenori priimtie, tai tegul 
buna del jus dukters ant paso 
gos, o jagu pasitaikintu in mu 
su miestą iszteket, tai bus ant 
szlebiu.

— Da ko, in jusu miestą! in 
ta Sodoma ir Gomora turetau 
leist savo duktere, kur paleistu 
viu pilna, kaip pekloje velniu..

, — Važiuok, važiuok!— pa
szauke karalius in važnycze.

Nežine, ar karalius norėjo 
da antru kartu atlankit ta gas 
padinia, kuri su žuvimis ir tei- 
sybia in akės papenėjo.

JUOKAI
Jauna naszle.

Kalbėjo jauna naszle in mer 
gina:

— Teip akimis szaudyt, tai 
labai ne gražu ant merginos.

— Gali but, — atsake mer
gina, — mano akys da niekad 
nieko ne nuszove, o tamsta su 
saviszkem akim savo vyra nu- 
szovei.

Kitras vaikas.
Važiavo vagone Jonukas su 

savo sesere kuri jau buvo pa- 
tarpus merga, vagone buvo 
pylna žmonių, Jonukas prisiki 
szias sako in sesere:

— Ona, kaip man neduosi 
kendžiu, tai asz tave vadin
siu. . . “mama”.

Smertis blakėms in 
minuta laiko.

DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikinimo; 
kas urnai atsius stempomis 
paczto 4 dvi-eentines, kam mo
kėti po 50c. iki $1. Czia gausite 
konia dykai. Szitas apgarsini
mas tik ant trumpo laiko todėl 
pasinaudokite-szendien. Raszy 
kite ant szito adreso:

B. SPECIALTY,
Box 9, Sta. W., 

Brooklyn, N. NY.

f . PHONE DROVER 7800

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

•f Ofisu ir Gyvenimo rietą V»I»n4os
| 3249 S©. Morgan St., Chicago, III. 811si?7lu’9v^»’e.°pl“

Jau iszejo isz spaudos
Milžmiszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
-ARABISZKOS ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

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

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

, Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

Dydumas Knygos, 6* x 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,

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

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

Miestas,

WD Pfi Mahanoy and A Str.
i Us DUuZ.1WMahanoy City, Pa



SAULE
Dekavokim Dievui

SAPNORIUS

ISTORINES KNYGOS

W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mak and A St., Mahanoy City, Pa.

Kas ardo meile.

VAIDELOTA
Paveikslėliais

SETAS No. 1 SETAS No. 7,

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

SETAS No. 3 SETAS No. 9.

No. 10SETAS No. 4.

SETAS No

SETAS No. 6. SETAS No. 12.
Valdei

Mahanoy City, Pa^Mahanoy and A Street

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

Kas pirks Didele Knyg; 
» vardu:

Szitas pardavimas tik ant 
trumpo laiko.

Valukas isz girnos.

Lietuviu Senovės. Gyvenimo

Mes apmokame prisiutimo 
kasztus.

Preke 35c
Preke 25c
Preke 25c

5™ VERTES KNYGŲ UZ $1
Ali-Baba ir keturesdeszimts razbajninku 
Kaip kuzmas skripkorius liko turingu ponu. 
Jurgis skaptukas. Ergelei pono morkaus. 
Nevidonas.

Preke szitos Knygos 
W. D. Boczkowski-Co.

Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta

Senelis. Vergo Sapnas. Kelios psakaites apie čigonus.
Szaltiszaitis. Debesėlis. Piktadariste neiszsisaugoje keros. Tomila.

W. D. Boczkowski=Co

Doras gyvenimas- Trys užkeiktos karalaus dukters. Bloznas kuris buvo protingesnis už savo poną. Anglonus isz valencijos. Kožnas 
daigias turi savo vieta. Ka pasakė katras pacziuojes. Janaszas korczakas. Vaitas szvilpikas. Pas merga. G/ažios akis. 
Tamas. Vargdienis Jonukas karalum. Graži haremo nevalnike- Luoszis. Istorija vienos motinos. Vaikucziu plepėjimas.

Prakeikta Andrius sakalukas. Varginga elmana ir-karalaite revelija. Apie karalu sultoną. Apie žalnieru. Raganius. 
Talmudo paslaptys. Peleniute. Apie du brolius varguti ir skuputi. Doras gyvenimas. Privesta linksmybe. Apie vargingo 
žmogaus sunu. Apie tris užkeiktas karalaus dukteres. Apie juokuti kuris buvo protingesnis už savo poną.

Neužmokamas Žiedas! Apie drūta alksni
žeme. Beda. Auksiniai peliai: Dvynos karalaites. Apie girios sargo sunu ir dukter 
Valdamieris. Bedalis.

Paskutines miszios. Irlanda. Robertas velnasi Medėjus. 
Kaukazo belaisvis. Lozorius. Narei mergina. Užvydus Vyras, 
Svietas dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žydai kaimuose

Slaptybe Antgrabio” ĮfeS

Graži istoriji. Slaptybe antgrabio. Apie kapitoną tumka. Dasekta nekaltybe. Vagiskiausziniu. Ne yra to pikto kad ant 
gero neiszejtu. Kaip jonįszkei apvogė saiga. Atidengta žndinsta. Žmogus be szirdies. Užmirszo. Pranaszavimas apie moteres. 
Iszgialbeta per alinika. Dzako 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 mpto^. t—

Parižiaus nuskurelis; Auka nihilistu. Stebuklas kuczios nakti. Kalvis paszku! Atsitikymas senam dvare. Pasaka geležini vyra- 
Apie sinaka ir nikita. Dede isz amerikos. Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka. Viena nedele teisybes. Jszgydintas. Nedora 
dede. Apsigavo. Valkata. Paukszteles Jezuso. Žibinte Bažnytajteje. Sugertuves traukije. Alute duktė kun- keruiaus. Kokszta 
ant salos dago. Ingrabanas.

Grafas ir meszkininkas- Apie ragana, karalaite ir aficiera. Del moterių ir apie moteres. Aukso misles 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. 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 mesįjosziaus. Pasikalbėjimas 13 vyruotu moterių ir vienos naszles;

Balada; Malūnas girnoje- 
Kalnu gyventoji 

Du ar keturi:

Žyiliszkai.
— Kodėl tu Hirszkau tam 

arkliui ne duodi atsilsio, kaip 
pirkai, nuolatos jago ne tu tai 
tavo gizelis zujet ir zujet po 
miestą.

Apysaka isz LietuviuSenoves Gyvenimo 
W ODllutlS i U su Paveiksleliais, 177 puslapiu, Preke 35c. 
™ W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.

Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai. Nedarykia skirtumo terp vaiku. Velniszkas kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites o rado paczia. 
Stebuklinga kuczia. Krėslas. Nelaimingas karalius ir jio vienturteduktere. Nelabas vyras. Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu ka ketina antra karti? apsipaeziout. Pikta onuktf Baisi naktis. Dznko pasaka. Atsargiai szokiuosia, 
Protas ant proto. Graži istorije.

Sūnūs malkiatiž/’ -Tszk'lansyta/Galda vargszo. Apie Joną ir aliana. Geras medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. Kodėl baltraus 
neleido in dangų. Bausme už szykszluma. Mažo sziaucziaus dideli reikalai. Senelis. Dienos kentejimo nantoj; Hau! haul haul 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. Sruolis' isz lietuvos. Dvarine pana. Baisi istorije.

No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c 
No.2 — Kunigo Paslaptį'; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu 
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d.
No.4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus.

kuri parsiduoda už $1.00, 

gaus kitokiu Knygų 
vertes $1 DYKAI!

— U1 asz noriu kad jam ne 
užmirsztu bėgt, ba kaip pasto
vi tvarte, tai kojų ne pavelka.

Stebuklingas zerkoleTįa/ SidaBnnis grabelis. Drąsus szuo. Kolera.
Gregorius. Isz numirusiu prisikėlė. Dorybe veda inlaime.
Kapitonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

Gavo plauti.
— Tu paczuli manes ne bu- 

czuok ba turi plauti, tai ir asz 
nog tavęs užsikresu. Nuo ko 
gavai, pasakyk.

— Asz misliju nuo tokio mi 
gloto oro.

— Ne nuo oro, — paszauke 
maža dukriuke, tiktai nuo mu 
šoslugineš,T»a tėtulis nuolatos 
ja buczuoje.

Ragana. Apie kelauninkajona. Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. Kunigo paslaptis. In merika. Pakaruoklis. Po laikui. 
Onytės laimes. Per neatsargumą 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.

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

gal kartais ir sueidavo su jeis. 
Jeigu jie butu tikrai myleje 
viens kita, žmonių liežuviai

Jaigu namus sveikus turėsi. 
Niekad ant savo vargu neru- 

gosi.

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

nebutu sugriovė ju meiles, 
kaip vejas negali sugriauti ge
rai pastatyto namo. • ,

Bet visgi geriau, kad tas at
sitiko pirm negu jie pradėjo 
szeimynini gyvenimą. Nors ir 
sunku iszpradžiu buna bet vis
gi geriau negu barniai per visa 
gyvenimą.

nusiuntimo tiktai 50c, 
Mahanoy City, Fa

Kad blikstelėjo saules szviesa ant dangaus garbingai, 
vTska ant žemes Dievs surėdė del žmogaus noringai;

O tu, žmogau, užtai Dievui padekavotie nenori,
Tik sakai, kad tau da visko mažai ir nuolat dejuoji. 

Žiūrėk! iszlekia isz lizdo paukszteliai cziulbauja, 
Atiduoda Dievui savo dainoms garbia it—gi da ulbauja;

O tavo, žmogau, tik ant didžiausiu plovoniu lupos atvertos 
Ir szirdes, kaipo kiecziauses akmuo ir kaip ledines sznltos.

Žiūrėk! ten ant dirvos lenkiasi rugiu varpos, 
Kloniodamosi Dieva garbina ir gailios bir’ aszaros;

O tavo, žmogau, galva nelinksta, nejudi, kaip kaipo kuolas, 
Akys kraujais pasi’iuvia, ant amžių prapuolias.

Žiūrėk! kaip člarželij kvietkos augsztin galvas kialdamos, 
Žiuri in dangų su džiaugsmu Dieva garbindamos;

O tavo, žmogau, galva in kreiva szali žiuri, 
Kaip rodos ant saves jokios valdžios neturi.

Žiūrėk! ten vela toliaus, kaip gire kloniojasi
Ir sznabždedami lapeliai meldžias ir patala klojasi;

O tu, žmogau, Dievui dekavotie nenori,
Tik sakai, kad tau da visko mažai ir nuolat dejuoji.

Žiūrėk! ten ant pievos krisztolinis upeluks pliuszkindams 
Srovena vis artin, melstis tave sykiu szaukdams:

“Pulkim, brolau, ant savo keliu, Dievui garbia duokim,
Ir Jin mylėt isz szcziros szirdies niekad nepaliaukim.”

Ir kad laikais užeina vejai o ir viesulos.
Tai garbe net dangų pariamdama siūlos;

O tu, žmogau, nuo didžiausios Dievo garbes begi, 
Guli, kaip purvynia, ar-gi jau teip sunkiai miegi?!

Ir viskas isž arti ir vis ko tolin,
Pakarniai Dieva be galo garbina gilin;

O tu, žmogau, Dievui garbia duotie nonori,
Tik sakai, kad tau da visko mažai ir nuolat dejuoji.

O! melskis, žmogau! už teip daug geradejiscziu, 
Kuriu tau netrūksta, kad ir prie didžiausiu poniscziu;

Garbink daugiau su nusižeminimu savo Dieva,
■ Kuris augszcziausiu tave sutvėrė, kaipo koki tęva.
O jaigu tavo szirdis piktai trokszta paklysti
Ir kalba tau, kad Dievo niekad nereikia melsti,—

Tai tu pulk tada ant savo apnuogintu keliu,
Už save ir už jia melsk Augszcziausiojo Pono! i 

Idant per malda Dievas szventa Dvase duotu, 
Kuri nuo pikto kožnam žingsnije gintu;

Artima mylėk, kaipo patsai save,
Bus tau ir czionais dangus, kuri tau Dievs davė.

O ne del žmonių dalyk garbia savo, 
Nes perbėgs greitai gyvenimas tavo;

O kad tavo visas dienas piktai leisi,
Ant aipžiu raudosi, kaip kūdikis verksi.

Dievas paklaus tavęs: kur tu pirmiaus buvai, 
. Kad iji tokia baisia nelaimia pakliuvai.

Kiek tai žmonių užsikreczia 
meile ir paskui kankinasi kaip 
kokios ligos apimti! Vaikinas 
susipažinęs su jam'patinkanczia 
mergina, pradeda pas’ ja tan
kiau lankyties, kad pasidali
nus su ja savo nuomonėmis, 
kad patraukus jos szirdi prie 
saves, kas ji ji pamylėtu. Jis 
pats irgi pradeda mylėti mer
gina ir savo vaidentuvei tveria 
vaizdus busianczios laimes ir 
szeimininio gyvenimo. Mergina 
pradeda pritarti jam ir vis di
desne meile jam parodo. Vai
kinas jaucziasi laimingu, nes 
jije myli ji ir mano, kad tos 
meiles nieki e negales sugriauti-

Bet apsirinka. Jis užmirszta, 
kad piktas žmonių, liežuvio--tik -ros 
laukia progos, kad apkalbėjus, 
kad viską suardžius. Patemi- 
jes, kad jiedu mylisi, liežuvis 
jau pradeda veikti. Jis tuoj 
pradeda in kalbinėti merginai,

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 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 
knygų DYKAI.

KANDIDATAS ANT PREZIDENTO HUGHES DA VIS KELIAUNA 
dESZKODAMAS BALSU ANT PREZIDENTO.

tas vaikinas negeras, negražus, 
neprotingas, persenas, kad rei
kia rinktis kita vaikina. Mer
ginos meile pradeda atvesti ir 
kad nors ir geriausias ir pro
tingiausias butu vaikinas, mer- 
ginos akyse virsta netikėliu ir 
pradeda nuo jo tolinties, re- 
cziau sueiti ir pagalios visai 
užmirszta ji.

Tuo tarpu meile pas vaiki
na vis dar tebedega ir jis ma
tydamas, kad jo svajones žūna, 
kad mergina daugiau jo nebe
myli, kankinasHki kol ant ga
lo pasilsės nuo tu kancziu to 
visko neužmirszta.

Kas ežia labiausia yra kal
tas? Be abejones, yra kalti ir 
liežuviai. Bet didžiausia kalte 
yra tame, kad ežia nebuvo tik- 

mei les. -Kuomet vaikinas 
mylejo ja karsztai ir tikrai, 
mergina gi* mylėjo tik pavir- 
szutinai, vien tik jam prtarda- 
ma; bet tuo paežiu laiku žiū
rėdama ir kitus vaikinus, o

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

7WS



SAULE

Pave'kslai Orsovos SAULE
į®.®

Žinios Vietines TRUMPI TELEGRAMAI

NAUJAS ISZRADIMAS

m ar

ANT PARDAVIMO

eras

nu apie 
“Viesz

Shenandoah 
Lansford

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, :

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo 
riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Baigtus ir t. t.
520 IV. Centre SL, Mahanoy City, Pa.

Sztai kaip szitas žmogus tapo 
iszgyditas nuog Patrukymo 

be jokiu skaudėjimu ir 
trotijimo laiko.

Užsakykite tuojau, suramin
site savo artimuosius.

BUK SVEIKAS - ANT SVEIKATOS
Visi geriantieji raugala geria ant sveika

tos bet neknrie teip nusiseikauja kad palie 
ka tankei ne tik be sveikatos ir pinigu ale 
ir be s-negenu ir proto.

Jei turiat® girtuoklius: vyra, paczia, bro
li, s°sere tęva- motina, drauga, izvogeri a' 
pažįstama, kuriuos norėtu mete atpratyti nuo 
girtuokliavimo tai atsisraukite pas: 

goldino manufacturing co.
1154 Lincoln Ave., - - UTICA, N. Y.

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

“Netobulas žmogus” 
knygos" preke tik 25o,

DASIEKEM
MILIJONĄ DOLERINI SKAITLĮ

. Doark,
19 W, 27t. St., 

New York, N. Y-

BE OPERACIJOS
STEBĖTINAS ISZGYDIMAS 

PATRUKYMO.

ISZ LIETUVISZKU KAIMELI!

“Nevaloje pas Maurus’ 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke ežios knygos 25o

;erai eina. Atsiszauki- 
dreso:
John Kiekis,

Tower City, Pa

Siutus, teipgi

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prerid. 
W. KOHLER, Kasieriui

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

Rusijos ir Vokiecziu cenzū
ra Amerikos Lietuviu Laikra- 
szczius dabar praleidžia, to
dėl kiekvieno gero draugo tuo 
labiau giminaiezio 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-

18 tukstansziu plikiu žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukai per pagialba musu 
iszradimo. Informacijas Dykai 
Pagialbejo milijonams, pagial- 
bes ir jumis tosios gyduoles 
del ataugymo plauku $1.00 
Dykai. Teip-gi Prof. Lepereto 
garsinga papuczku gyduole 
kuri tuojaus prigebsti. Raszy- 
kite tuojaus ant adreso:

Olgerd Brundza Co., 
Broadway, 8-th. St., 

Brooklyn, N. Y.

Ant. Pažėra,
441 Willing St., 

Tamaqua, P.

PARMOS - PARMOS

Parduodu geriausias farmas 
pietinei daliję Michigan steite, 
kur oras sziltesnis ir žeme 
derligesne, kur arti prie visko. 
Szita apgarsinima iszkirpkite 
idant turėtumėt adresa.

M. WALENCIUS,
P. O. Box 96, Hart, Mich.

PUIKUS SALUNAS su Na
mais, mieste Tower City, Pa. 
Netoli geležinkelio stacijos. 
Lietuviais apgyventa. Parsi- 
duos neperbrangiai už tai kad 
locnininkas turi važuoti in 
virszutines isz priežasties kad 
vaikai fenais aplaike darbus. 
Biznis 
;e ant

Czia paduodame paveiksią Jono 
Millandero, gerai žinomo pilieczio 
miestelije Nusquehoning, Pa., kuris 
iki pereitu metu labai kentėjo isz prie
žasties labai sunkaus patrukymo. Szia 
dien yra visiszkai sveikas, ir tvirtina, 
jog jaueziasi apie 10 metu jaunesnis.

Patarymai ir peržiūrėjimai už dyka.

DR. A. W. O’MALLEY
...SPECIALISTAS....

41 S. Washington St., 
WILKES-BARRE, PA.

ANT PARDAVIMO
LOTAI, prie Frackville, Pa., 

Del platesniu paaiszkinimu at- 
sįszaukite ypatiszkai arba per 
laiszka pas agenta. (4t. e f.)

W. Grabauckas.
117 W. Maple St., 

Mahanoy City, Pa.

Tikietai geri ant 15 dienu.
Tikietai geri tik ant nekuriu 

treinu virsz-minetose dienose. 
Grįžtant geri ant visu treinu o 
ir ant BLACK DIAMOND.

Grįžtant adgal galima susto
ti Buffalo, Rochester, Geneva, 
Burdett, (Watkins Glen) arba 
Ithaca ir Mauch Chunk.

Apie daugiaus dasižin-jkite ant L. V.R.R 
stacijų. '

LEHIGH VALLEY
RAILROAD

Black Diamond Exp. kelias.

ikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumerin 
reikalas ka nuoat-sakan- 
oziansia, daryt ta visk* 
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butą užlaikomi 
atsargiu asam badą

Ant pardavimo geri namai.
Namai po No. 1037 ir 1039, 

ant East Centre uliezios randa 
si ant pardavimo. Atsiszau- 
kitpas Patrick Lynch, 422 W. 
Pine Str., arba pas James 
Lynch 1037 E. Centre Str. 
Mahanoy City, Pa. (j q)

John Millander.
Jaute, jog kas nors truko.

Jonas Millanderis buvo užimtas prie 
:abai sunkaus darbo. Viena diena ke
liant labai sunku daigia, pajautė, jog 
jam kas nors truko vienoje puseje pa
pilves, paskui jautėsi labai negerai ir 
visai apalpo. Tas atsitikimas, beveik 
;u kožna diena tapo nelaimingesnių o 
paskui patemijo sutinimą.

Nuėjo pasirodyt daktarui, kuris po 
peržiūrėjimui pasakė jam, jog yra pa
trukęs ir turi nesziot diržą per visa sa 
vo gyvenimą, arba turi pasiduot ope
racijai.

Visi gydytojai (daktarai) gerai žino, 
jog operacija yra labai pavojinga 
ypacz del alkoholiniu. Bet p. J. Mil
landeris buvo labai doraus gyvenimo 
žmogus ir sveiko kuniszko sutvėrimo, 
bet nenorėjo pasiduot operacijai.

Bijojosi operacijos.
Teip kaip ir daugybe žmonių, teip ir 

p. Millanderis bijojosi operacijos o 
teiposgi turėjo apsvarstyti trota laiko. 
Turėdamas vilti, jog vienok atras pa- 
gelba, nusidavė pas kita daktara, ku
ris jin dar mažiau palinksmino. Isz- 
aiszkino jam, jeigu patrukymas ne 
bus užlaikytas gerai ant -vietos, ir jei
gu operacijos peilis dykai bus parei
kalautas, gali tikėtis, jc,g Patrukymas 
didinsis o tada dalir.si arszesnio atsiti
kimo, jog Patrukymas, f tai yra trūki
mas plėvės, kuris, atnesza mirti daugy 
bei žmonių.

Tapo tikėtoju diržo.
Pirko diržą — panasziti jungui ge

riausia, ka galėjo gaut. — Bet tuorn 
jam tik kanezios pasididino. Bandino 
antra. Bet ne tas jam nepalengvino. 
Tapo priverstas pamest savo sunku 
darba, kuris yra dalia kožno paprasto 
žmogaus,'jog patrukymas visada didi
nosi, ir isz tos priežasties turėjo jiesz- 
koti lengvesnio darbo.
Iszgydytas be ’pareikalavimo peilio..

Viena diena be kalbant su savo prie 
teleis ir draugais, kurie patemijo jio 
abelna slobima ir sirgimą ir visai ne- 
tikuma in darba, — primine jam, su 
kokiu stebuklingu pasivedimu D-ras. 
Andrew W. O’Malley: Wilkes-Barre, 
Pa., gydo Patrukyma, vandenini patru 
kyma ir nerviszkas ligas, be pareika
lavimo peilio arba chirurgiszkos ope
racijos .Rodijo man, idant raszytau 
pas ta daktara, o ant atsakymo nu- 
siunstau už 2c. marke, reikalaudamas, 
idant atsiunstu knygele: “Patruky- 
fnas ir jio abelnas iszgydyjiiųas,” o 
geriausia butu, idant pats jin atlanky
tai! jio offise, o jis iszgydis mane vi
siszkai.

Sžtai gromata, ka Jonas Millanderis 
raszo:

Dr. A. W. O'Malley.
41 So. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Nusquehoning, Pa.— Garbus Dakta

re O'Malley. Noriu, idant padekavot 
Jums už iszgydyjima manes isz Patru
kymo ir platijimo gislu. Kentėjau 
per du metus, bet jokis daktaras nega 
Įėjo man pagelbėt. Apie Jus Garbus 
Daktare dasižinojau nuog savo priete- 
liu ir pastanavijau idant Jus atlankyt. 
Buvo tai laiminga mintis. Dabar su 
didžiausia linksmybe galiu sakyt, jog 
esu visiszkai sveikas ir jaueziuosi 10 
metu jaunesnis. Tegul Dievas laimi
na Jusu rankas ir proca. Kožnas vie
nas, kuris tik kenezia ant Patrįkymo 
ir platijimo gislu, tegul kreipėsi in 
Jus, o bus dėkingas už iszgycjyjima 
teip kaip ir asz. Su pagarba.

John Millander.
Raszykite, idant atsiunst ilustruota 

knygele: “Patrukymas ir jio gydyji- 
mas”, indedant in gromata už 2c.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

Monessen, Pa.
— Darbai ejna gerai— dir

ba diena ir nakti, ir butu vis
kas gerai kad nebutu toks što
kas darbininku o kad ir kiek 
pribūtu tai darbus aplaikytu. 
Vaiku ligos labai pradėjo pla
tintis, todėl uždrausta leisti in 
mokslaines, teatrus ir t. t. Lie
tuviu apszvieta stovi ant labai 
mažo laipsnio. Czionais turėjo 
nesenei L. S. S. prakalbas, o 
kada viena moterele spiegen- 
ežiu balsu kalbėjo, tai neku- 
riems klausytojams net ausis 
užsikimszo. Valnamaniai keti
na pirkti savo kapines nes ne- 
žine, ar ant to sutiks visi.’

— Petnyczioj Užgimimas 
Szv. P. Marijos.

— Dari ai gerai ejna, bet 
darbininku trūksta, nes dau 
gelis išvažiavo in virszutines.

— Uranas Szaltonis, 13 me
tu senumo, siausdamas ant 
durtbankio penktam varde li
kos užgriautas nes ant giliukio 
jojo draugai jin tuojaus iszka

žingeidus bus szitie paveikslai skaitytojams, idant žinotu ir dasiprastu per koki kalnuota 
sklypą Rumunai ir Austrai muszasi, kaip matome paveiksle No. 1. Toliaus, paveiksle No. 2. 
matome puiku hoteli po vardu francis Joseph Hotel, Herculasbade, puikioje aplinkinėje prie 
upiu Belos ir Czernos. No. 3 perstato puiku miestą Orsova, kuri alijentai jau paėmė nuo 
Austrijos, o kur randasi daugelis geležkeliu einaneziu tiesiog in Viedniu

§ Colorado Springs, Col.— 
Laike musztynes Welsh- 
White, sugriuvo sedines. Su- 
virszum szimtas regėtoju likos 
sužeistais o kėli mirtinai.

§ Lon lonas, — Bulgarijos 
karalius Ferdinandas, bijoda
mas, kad talkininku aereplanu 
bombos jo neužmusztu, miega 
specialiai inrengtoje kelnroeje, 
kuri randasi jo stovyklose.

§ London.— Revoliucije pa 
kylo Jainbi, ant Sumatriszku 
salų. Tris kareiviai likos už- 
rauszti, 15 pasikeleliu ir dau 
geli stižeido.

§ Laredo, Tex.— Bandytai 
iszverte truki arti Tampico. 
25 meksikoniszki kareiviai li
kos užmusztais o daugeli sužei

ANT PARDAVIMO

Geras namas tinkamas del 
biznio ir gyvenimu. Atsiszau- 
kite pas (to 72.)

Daniel B. Davies.
406 E. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

MOKAME Antra Procentą ant sudėtu 
Pinigu. Procentą pridedant 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.

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

iszlaimeja provose už pažeidima Kasi- 
klose Fabrikuose, Geležinkeluose, 
Laivose ir t. t.

B. S, YANKAUS
154 Nassau St, NEW YORK, N. Y.

Per metus musu sztoras buvo žinomas kaip sztoras 
geriu KARPETU ir DYVONU.

Preke <?.ina augsztin ir velinam kožnam dar pirkti. Velna 
ir kvarba daugiaus kasztuoja todėl fabrikantai daugiaus 
ima už KARPETUS. Pirkome dideli skaitli KARPETU ir 
DYVONU 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 
Nauju Loncziu ir Stalu.
fll Mahanoy City

aZz Mount. Cflrmp.l

Frackville, Pa.
— Antanas Bernatonis, ej- 

damas namon, likos pataikin
tas per truki ir numestas apie 
30 pėdu in szali. Aplaike dau 
geli sužeidimu ir likos nuga 
beritąs in ligonbute. Akyviau- 
siu, jogpleczkute su guzute, 
kuria Antanas turėjo kiszeniu- 
je neaplaike jokiu ‘'sužeidi
mu”.

Shamokin, Pa.
— Czionais apsirgo penkti 

kudykis ant paralizaus, 
tuom yra B. Jankauskas, trij 
metu senumo.

Asz Kazimieras Kreivėnas 
pajieszkau savo paezios Katrės 
31 metu senumo kuri pabėgo 
su Martinu Beigiu arba Berg- 
geriu ir badai iezsineszdino in 
Detroitą, Mieli. Katre paeina 
isz Staropoles parapijos, Tar 
pucziu kaimo, Mariampoles 
pavieto, Suvalkų gubernijos. 
Brangi mano Katriuk, jagu 
nesugryszi in laika 3 menesiu, 
tai ymsiu persiskyrimą ir apsi
vestų su kita. Atsimyk ant se
natvės ir sugryžk tuojaus nes 
tau viską dovanoju ir gyven
sim 1 imingai. Zinai, jog gy 
venimas trumpas ir nenoriu 
idant po svietą baladotumeis 
nes asz tave priglausiu ir viską 
atleisi u.

Kazimieras Kreivėnas,
92 So. Main St.(t. S. 22)

Ashley, Pa.

W. TRASKAUSKAS
.............GRABORIUS—

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

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

aut 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
ginus 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.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

—DIREKTORIAI—
D. M. Graliam, Prcs. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
J. II. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula 

W. J. Miles " F. G. Hornsby

Mano motere Petrone D vork 
ji mane apleido Balandžio, 
(April) menesi 1916m., iszsi- 
veže su savim dul ter'. St ;lla 0 
metu, ir sunu Petruką 9 metu. 
Dideliu tamsu plauku, pailgo 
veido, turi viena auksini danti 
pryszaki. Jeigu kas patemys 
tokia ' motere, malonėkit pra- 
neszti ant žemiau padėto ad
reso, už ka busiu labai dekin-

Mano draugas Kazimiera 
Labunauckas, paeina isz Kau
no gub, meldžiu atsiszaukt 
ant adreso.

J. Matukaitis,
1389 S. Main St.,

Port Griffith, Pa.

KUR BUNA?
—Pajieszkau Marijona Saka- 
laiczia, paeina isz kauno gub., 
Vilkmergės pav., teipgi Elz
bietos Batrunaiczios, paeina 
isz Kieginiu sodo, Kupiszkio 
para Jeigu kas žino apie jas 
malonėkit praneszti, už ka bu 
siu dėkingas.

K. Janulienis,
213 Park St., Lewiston, Me.

— Ejdama trejais žemyn 
pati Jokūbo Geterio puolė ir 
teip susižeido, jog mirė ant 
rytojaus.

>Moi*oiaououoaioiao]aoboktola0Mo|i

PUOŠ SKAITYMAI i
NAUJOS KNYGOS S

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minėtu knygų, 
arba $1,25 vertes knygų uz $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.

Mano brolis Jonas Pažėra, 
paeina isz Suvalkų gub , Sta 
rapoles pav., Veiveriu gmino, 
Pažerti kaimo. Turiu svarbu 
reikalą, meldžiu atsiszaukt ant 
adreso.

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

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir afioieriu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misiąs garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naazlaite” Preke tiktai 25o,

NIAGARA FALLS 
...ir adgalios...

$10.65 Vaikams 1A v puse prekes.

SUBATOMiS”SEPL 16

-— Gustavas Sombersk’s, 
kuris praeita menesi padege 
sa\o gyvenimą ant Maple uli 
kada buvo gerai užsigeriąs li
kos nubaustas ant dvieju metu 
kalėjime, užmokėti kasztus 
teismo ir 10 doleriu bausmes.

— Parsiduoda saliunas ant 
didžiosios uliezios. Nepriguli 
]xi bravoriu. Parsiduos pigei. 
Atsisząukite in “Saules” ofi
są. ' (to 72)

a Mahanoy City, Pa. 
*
4»OMC»0»OMCH80HOaOMOttOMO&Oll

ANT PARDAVIMO

Salunas mieste Freeland, 
Pa. Parsiduos pigei ba locni
ninkas turi kitoki užsiėmimą. 
Atsiszaukite pas:

Ed. Allen,
709 Front St.

Freeland, Pa. j (-j q)

j r ALL NATIONS DEPOSIT BANK I 
T ...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... Y
f p-y- OBIECUNAS ir KOMPANIJA »
? 12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. f
1. Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 1
I Kankatalpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie T

wWRiji$150.000 ir vanoja szeme laike apie milijoną dolieriu * 
I ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- į

taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus y 
“ vifas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko & 

' ŠĮ,Mbįm Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviemaseziu 1
• ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- ?

_ 7' ''žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo ė 
t Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo. į

Buiki 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 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė’’ “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

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

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

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudre” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztama” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimo Nantoj”

Szitos

amai
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