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ISZ AMERIKOS
30 nuskendo su strytkariu ku

ris nukryto nuo tylto.
Boston, Mass..—- Trisde- 

szimts pasažieriu nuskendo su 
strytkariu, kuris nukryto nuo 
tylto in Fort Point upeluka ar
ti South Station. ,

Karukas ejdamas tyltu, neuž 
temino, jog likos pakeltas ir 
kryto žemyn. Tik dvileka ypa 
tu iszsigialbejo.

Užvyduolis pažeido pelikes 
ypatas.

Bridesburg, Pa.— Per de
szimts minutu pasiutiszko pasi 
elgimo per Vlada Brovacki na
me po No. 2625 Fillmore Str. 
penkios ypatos likos nusiuns- 
tos in ligonbute perszautos, o 
tais yra: Mare Vinkla 3 metu; 
Helena Vinkliene, motina; Ig
notą Brodzinskas burdingieris; 
Sta. Vinkla ir pats szovikas 
Vladas Brovackis. Mat jisai 
mylėjo savo gaspadinia ir Kat
re Linskiute, kuri radosi ant 
kurdo po tuom paežiu stogu, 
bet moteres neturėjo del Vladu 
ko jaustos ir meiles, per ka pra 
dėjo apie tai rūpintis ir užliet 
kirmelia pasiutiszkos neapikan 
tos. Tąją diena^ sugryžo gir-^ 
tas isz karezemos ir pradėjo 
szauti in visus. Palicije adbe- 
go ižgirdia szaudima o negalė
dama pasiutėli apmalszyt, tu
rėjo jin sužeisti.
96,000 paneziaku Francijos ka
reiviams paaukavo 5 ypatos.
Washington. D. C. — Vienas 

Brooklyno, N. Y. gyventojas 
paaukavo franeuzams karei
viams 6,000 poru paneziaku. 
Tuomet kitas paseke pirmojo 
pavyzdžiui ir paaukavo taip-gi 
Foto atsirado dar tris. Visi gi 
jie penki suaukavo net 96,000 
poru paneziaku. Dabar vėl 
praneszama, kad minėti penki 
žmones, kurie savo vardu ko
riai kas nepagarsina, pasiuntė 
dar 20,400 paneziaku franeu
zams kareiviams.

Dviraczius labai pradėjo pirkti
New York.— 1915 metais 

szioj szalyj buvo padirbta in 
300,000 dviraeziu. 1916 m. t. 
y. szimet, ju buvo parūpinta in 
600,000, ir tai dar truko. At- 
einaneziais 1917 metais dvira
eziu dirbėjai ketino padirbti ju 
apie 1,000,000, ir jie mano, kad 
visas milijonas bus iszpirktas.

Rado innagius 40,000 metu 
senumo.

Philadelphia. — Sanariai 
Coxe expedieijos, kuri buvo isz 
keliavus in Egiptą jieszkoti se
noviszku užlieku, sugryžo to
mis dienomis, atveždami su sa
vim labai akyvus innagius nau 
dojamus da 1300 metu priesz 
užgimimą Christuso. Ne ku
rie daigtai buvo naudojami per 
sunu karaliaus Remeso. Terp 
tu radosi naminei indai, auksi
nei papuoszai ir puikius sidab
rinius puodus. Expedieije ve
la sugryž in Egiptą jieszkoti to 
limesniu užlieku ir senoviszku 
egiptiszku karalių palocius.

19 sunu in laika deszimts metu.
Forming, Ark. — Franas 

Scott ir jojo pati gyvena su sa
vim jau deszimts metu ir per 
taji laika susilaukė net devy-
niolika sunu isz kuriu szeszi 
mirė prie gimimo. Isz trileka 
vaiku ka randasi tris poros tri- 
nuku ir dvi poros dvilinkų. Vi
si vaikai yra užvardinti prade
dant su litara A: Ashbell, Ar
cher, Austin, Arthuras, Arnold 
Alfred, Albion, Adolf, Abel ir 
Abner. •

2500 karu bulviu pusta isz 
priežasties stokos 

transportacijos.
Denver, Colo.— Tukstanczei 

buszeliu bulviu turės suput 
Monte Vištoje isz priežasties 
stokos tavoriniu trukiu ant ju
ju ižgabenimo. Farmeriai 
tvirtina bule turi ant rankos 
2500 buszeliu bulviu kuriu ne
gali daveszt ant rinku, nes ge
ležinkeliai ne turi užtektinai 
karu.

Yra tai darbas trustu kurie 
turi daugybia bulviu aplaiky- 
dami branges prekes už jais ir 
neprileidže idant daugiau bul
viu adgabenta in rytu szalis.

Kunigužis turėjo 8 paezes.
Poughkeepsie, N. Y.—- Re- 

\ e remtas Arthuras Worthrng- 
toii, 68 metu presbiteri j onisz- 
kąs prabaszczius czionaitines 
parapijos, likos praszalintas 
isz sekaneziu priežasc&iu:

Buvo jisai apsivedias su asz- 
tuonioms moterimis, priesztara 
vo prieszais mokslus Christu
so, paymdavo neteisingai pinin 
gus nuo savo parapijom! ir ne- 
atyduodavo ir už sedejime ka
lėjime per du metus už apgavis 
ta. ■— Tikrai senas isz jojo ra- 
kalis.
10 metu vaikiukas gydo žmonis 

su pagialba maldų.
New York. — Jonas McDo

nald, 10 metu senumo v aikiu- 
kas yra pagarsejas po visa ap
linkine už savo gydimo žmonių 
per maldas. Piningu neyma 
už savo pasiszventima. Turi
jisai pilna skrynia gromatu 
nuo visokiu žmonių kurios isz-
gydė su savo maldoms. Kas 
vakaras meldžesi jisai priesz 
paveiksią Szventos Rytos prie 
kuriuos žyba nuolatine amžina 
žibintis. Jonukas tvirtina, buk 
jam pasirodė du metai adgal 
Kristusas ir nuo to laiko melde 
si karsztai. Pirmiausia ižgyde 
dideli skausmą galvos savo mo 
finos per malda ir nuo tos die
nos gydo szimtus žmonių kurie

DEMOKRATAI-VĖL LAIMĖJO
Wilsonas aprinktas per maža skaitlį balsu.

—___—Republikonai tikrai tikėjosi kad iszlaimes
J

jieszko jojo pagialbos.
Mirė isz bado o paneziakoje 

turėjo $2,200.
Jersey City, N. J. — Mrs. 

Katre Fesseron, kryto ant uli- 
czios iszejdama isz miestiszkos 
ligonbutel, kur gydėsi ant nesu 
triovejimo nuo bado. Palicije 
vela nunesze motere in ligonbu 
tia, o kada dažiuretoja ligoniu 
jiaja nurenginejo, rado pan
eziakoje 2,200 doleriu bumasz- 
koms. Motere ubagavo o mais
to sau nepirkdavo. — 
skupoleš ir negaila.

Tokios
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Naujas Aprinktas Prezidentas ir Vice-Prezidentas.
Szeszi menesiai už, pavogimą 

13 centu.

Media, Pa.— Už pavogimą 
trileka centu, Sunny Vaughn, 
likos nubaustas in kalėjimą ant 
szesziu menesiu per sudžia W. 
B. Broomall. Vaughn pavogė 
piningus isz kiszeniaus savo 
draugo, kuris buvo užsigeriąs.

7 užmuszti muszyje su 
ajdublistais.

Everett, Wash.— Apie 300 
ekskursų onistu isz draugu  ves 
Industrial Workers of the 
World pribuvo in ezionais isz 
Seattle. Dagirde apie tai vje- 
tinia palicije ne norėjo juosius 
inleist in miestą isz ko pakylo 
rnusziai ir szaudimai kuriuosia 
užmuszta septinios ypatos. Ka
da laivas sugryžo in Seattle vi-
si ajdublistai likos aresztavo- 
tais ir patalpinti in kalėjimus.

ISZ KARES LA ŪKO
LIETUVEI NE BUS UŽMIRSZTI, — TEIP-GI APLAIKIS 

DIDELES REFORMAS.
Kaunas. — Czionaitinis vokiszkas laikrasztis “Zeitung,” 

raszydamas apie sutvėrimą lenkiszkos karalystes raszo, buk 
aa neapsvarstyta ka padarys su Lietuva. Toliaus raszo: 
“Manfestas tik kalba apie atejte tuju gubernijų kur randasi 
Lenkai, būdami po rusiszku jungu, bet nieko neprimena apie 
atejte Lietuvos. Tasai dalykas bus apsvarstomas trumpoje 
atejteje ir kaip rodos Lietuva aplaikys dideles reformas.”

Isz to pasirodo, jog Keizeris neužmirszo apie Lietuvius ir 
galima tikėtis, jog Lietuvei aplaikys didelius palengvinimus.

Rusai su Rumunais atmusze MAūnsono atakas.
London.— Rumunai ir Rusai, Dobrudzios aplinkinėje, at 

musze. visus atakus vdkiecziu. Peksztininkai ir raitelei iszvi- 
jo prieszus ant viso Danubes frunto. Vokiecziai bėgdami bu 
vo priverstais apleisti keturis kaimus: Dasna, Garlicus, Re- 
mana ir Kaidar, kurios uždege. Rusai dabar randasi tik 40 
miliu nuo Czernavodos geležkeho.

Prie kalno* Lamuntelio, rusai paėmė in nelaisvia 386 ka
reivius su asztuoneis aficieriais, szeszes maszinines armote- 
les, 61 dėžės visokiu szrapeliu ir 28 dėžės kulku del maszini- 
niu karabinu.

Ant Kaukazo frunto, rusai atmusze visus atakus Turku 
prie Ognato, su dideliu pasisekimu ir bledems del Turku.

Leopoldas isz Bavarijos ketina būti karalium Lenkijos.
Berlynas.— Lenkijos karalius ketina būti katalikas. 

Geistina yra turėti koki dydeji austrijos kunigaikszti arba ba 
variszka princą.

T’,ir> jiaajhdn sunu o joj^pąti («ižele, yra duktere Frjfaeiszko 
-Juozapo,'ciesoriaus Austrijos. Josios gyslosia plauke krau
jas senoviszku lenldszku karalių, su kureis Hapsburgo szei- 
rnyna susivienijo moteriszkam ryszije.

Rusai darbuojesi ant Transylvanijos frunto.
Petrograd.— Aplinkinėje Kirlibabos, ant Transylvanijos 

frunto, rusai paėmė dvi dideles armotas, kėlės miles apkasu 
ir 200 in nelaisvia.

Prie Putuos upes suymta 800 in nelaisvia. Austrus isz- 
gujo isz Dedulo kalnu, leisdami in juosius baisu ugni.

Laivas Arabia paskandytas —450 pasažieriai iszgialbetais.
Paryžius.— Laivas “Arabia” prigulintis prie Peninsu

lar & Oriental kompanijos likos paskandytu per vokiszka sub 
marina ant Mediteraniszku manu. Visi pasažieriai skaitliu- 
je 450 badai likos iszgialbetais. Laivas plauke Sydney, New 
South Wales in Londoną.

Du vokiszki laivai paskandyti per angliszka submarina.
London.— Du vokiszki kariszki laivai likos paskandy- 

tais per angliszka submarina ant Žiemiu mariu. Buvo tai lai 
vai isz didesnes kliasos vadinamu Keizerio sztamo. Badai
daugelis laivoriu nuskendo.

i

Tik per maža skaitlį balsu, Prezi

dentas Wilsonas vėl likos aprinktas 

Suvie. Valstijų prezidentu. Vienas

Kalifornijos ste tas iszgialbejo Wilsona 

nog pralaimėjimo. Tikra žinia apie jo 

iszlaimejima atėjo in “Saules” ofisą 

Ketverge apie 2 vai. Platesnios žinios 

apie rinkimus bus atejnancziam numeri

“Saules”

TRUMPI TELEGRAMAI.

Du žmones užmuszti Kieve, 
prie cukraus dirbtuves.

Berlinas.— Praneszimai isz 
Stockholm© tvirtina, kad labai 
rimtu riausziu isztiko Mask
voj, Kieve ir kituose Rosijos 
miestuose. Maskvoj žmones 
buk buvę užpuolė tUszczias me

mais. Bledes padaryta suvir- 
szum ant 150 tukstaneziu dole
riu.

AKYVOS ŽINUTES.

* Mieste Filadelfijoj atsi
buvo szimet net 92 visoki sej- 
m ai.

Suvienytose Valstijose ran-
sos krautuves, o Kieve, prie vie 
nos fabrikos dirbtuves laike 
riausziu policija nuszovus dvi 
ypatas.

§ Altoona, Pa.— Per pabė
gima tavorinio trūkio nuo sta
taus kalno, kuris trenke in kita 
truki ir nusirito nuo sztangu, 6 
darbininkai likos užmusztais o 
4 sužeisti. Bledes kompanije 
apturėjo ant $100,000.

§ Wirtz, Oklahoma.— Ug
nis sunaikino konia visa mies
teli. 62 namai nuėjo su du-

dąs 66,662 Post ofisu; Vokieti
joj — 49,848; Anglijoj — 35,- 
738, Rosijoj — 18,000, Franci- 
joj — 13,000, Italijoj —9,500 
ir Austrijoj — 9,500.

Szvedijoje smukles uždary
tos subatomis del to, kad tai 
yra pedes diena. G.i bankai at 
dari iki pusei nakties.

Narai ilgiausia gali būti po 
vandeniu 6 minutas ir 29 se
kundas.

New Yorko miestas turi 10,-
357 saliunus. Iszeina vienas 
saliunas ant 515 žmonių.



KAS GIRDĖT?
Nekurie iszjuokdavo Vokie- 

ežius ir Austrus, jog in duona 
maiszo bulvinius miltus. Vy- 
ruczei, ir mes neužilgio kepsim 
duona isz btHviniu miltu czion 
Amerike ir turėsime už tai ga
na brangei mokėti, nes rugei ir 
kviecziai yra parduodami už 
augsztas prekes per ameriko- 
niszkus spekulantus del kariau 
jeneziu vieszpatyscziu — o 
czion ka mes valgysime, tai spe 
kulantams apie tai nerupi.

Auka neiszmintingo pasiel
gimo parapinei mokslaineje 
“ant Kalno,“ Pittsburge, sude 
ge jauna mergaite. Vienas isz 
mokiniu, uždege į'ant juoko“ 
szlebukes mažai mergaitei Se- 
nickiutei, norėdamas matyti 
kaip mergaite szoks isz baimes. 
Ne gana to suaugusio žmonis 
vietoje užmesti koki skuduti 
ant deganezios mergaites ir už
smaugi liepsna, tai iszvbde ant 
lauko ir pradėjo laistyt vande
niu. Mergaite likos baisei ap
deginta ir po keliu dienu mirė 
didėlėse kankesia.

paliepima idant ant tosios vie
tos lieptu pastatyti koplyczia. 
Szv. Panele pasirodė indijonui 
kelis kartus, ant galo paliepė 
jam užlipti ant kalno, kur da
bai’ stovi koplieze, o ant kurio 
nieko neaugdavo, ir kad lenais 
pririnktu glebi rožių ir nunesz- 
tu arcibiskupui.

Indijonas nusistebėjo tuom, 
nes žinojo, jog tenais rožes ne
auga, bet iszpilde paliepima. 
N uejas ant kalno, rado tenais 
puikes rožes,priskynė pilna kai 
dra. Kada nunesze jiaises ar
cibiskupui, tai vietoje rožių isz 
viniojo isz kaldros puiku pa
veikslą Szv. Paneles. Szitas 
paveikslas sziandien yra labai 
guodojamas ir garbintas per vi 
sus meksikonus.

ISZ ROSIJOS

Sekanti apsaugojimu talpina 
me kaipo, persergejima visiems 
skatytojams Skalykite, o per 
sitikrinsite, jog panasziu atsi
tikimu randasi daug po visa 
Amerika.

Mano pati, Jieva Vaszkevi- 
cziene, apie 23 metu, paeina isz 
Kaimo Mustanenu, Vilniaus 
Guber., kada asz pats buvau 
darbe 25 Spalio 1916 m. par-

Volsko, Saratovo gub., pebege- i 
liai Lietuvei apiplyszia, pa- 
szelpos negauna ir keneze 

bada.
Volskas, Saratovo gub. — 

Jau baigiasi dveji metai, kaip 
lietuviai vargsta svetimoje sza 
liję, isztrankyti po visus mies
tus ir kaimus, kentėdami viso
kiu paniekinimu ir pažemini
mu kaipo nuo vietiniu gyvento 
ju rusu, taip ir nuo lenku, bet 
tai ne galas — lietuviams trein 
tiniams tenka kentėti ir nuo sa 
vo broliu lietuviu. Skaudžia 
lietuvius pabėgėlius rusai, len
kai, bet tiktai tie, kurie tamsus 
ir neapsiszviete, gi lietuviai 
žmones inteligentai, o niekina 
savo broli tautieti — tai labai 
skaudu. Nuvažiavus Sarato- 
van pas savo Komitetą pasi
klausti, pasitarti, vietoje pata
linio iszgirsti tokiu žodžiu, ku
riu geda ir visuomenei pasaky
ti; savo pasielgimas jis parodo 
tokia artimo meile; nuo kurios 
reikia bėgti, ausis užsikiszus.

Pabėgėliai lenkai spiecziasi 
drauge atidaro mokyklų, komi 
tetai darbuojasi žmonių nau-
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—Special Drawing; N. Y. H. Service.

Paskandinimas laivo “Marina” per Vokiszka snbmarina arti Irlandijos ir ant kurio radosi keli 
Amerikonai, isz to gali I i’ti nesupratimai tarpe Amerikos ir Vokietijos.

szimeziu paėjo isz tureziu luo- KAIP PRANCŪZAI GABENA KAREIVIUS, AMUNICIJEIR MAISTA IN APKASAS.
Anglijoj isz priežasties gir

tuoklystes 1913 mete buvo 153,- 
112 visokiu prasižengimu, 1914 
mete 146,257 o 1915 mete 102,- 
600. Palicije aresztavojo isz 
tojo skaitlio 35,765 moteres už 
visokius prasižengimus isz prie 
žasties girtuoklystes. Priežas 
t is tame, jog daugelis vyru in- 
ženge in kariaujeneziu glytas, 
o moteres pasilikusios namie, 
turėjo visanje liuosybia. Už 
paleistuvysta praejta meta li
kos aresztifl,votes 9,645 moteres 
ir 10,216 mergynos.

Czionaitineje pavietavoj li- 
gonhiiteje Confielde, randasi 
akyvai ligoniu, kuri primena 
mums istoriszka apisaka apie 
Barbora Ubrik. Sziauczius 
Juozas Serakas, uždare savo 
kambarije ir laike per 10 mene 
siu} 27 metu senumo panna Ma
rijona Higgins. Mergyna ant 
galo pabėgo isz savo kalėjimo, 
nes visai apjakus nuo tamsy
bes. Sudėjo jiji sekanti iszpa- 
žinima palicijai:

“Praejta Gruodžio menesije, 
Higginsiute nunesze pas siau- 
cziu Seraka pora czeveriku ant 
pataisimo. Serakas staigai už 
trenke duris, instume Marijona 
in maža kambarėli turinti vos 
szeszes pėdas ilgio. Isz pra
džių mergina szauke pagialbos, 
nes storas mūras namo neiszlei 
do josios szauksma. Serakas 
vakarais atneszdavo jiai val
gyt, kerszindamas jiai užmuszi 
mu jeigu nepaliaus rėkti.

Josios kasdieninis maistas 
susidėjo isz duonos ir vandens. 
Kambarelije nesirado jokio lan 
go ir nuo tamsumos apjako. To 
kiu budu pergyveno savo ka
lėjime per deszimts menesu. 
Ana diena kada sziauczius isz- 
f jo in kroma, užmirszo uždary
ti duris kambarėlio o mergina 
naudodamasi isz progos, isz- 
bego ant uliezios ir apsakė sa
vo atsitikima palicijantui ku
ris jiaja sulaikė.

Serakas ant sūdo užklausy- 
mo visai nesiteisina. — Isztik- 
ruju tasai žmogus, turi būti di
deliu ižgamu, užsitarnaudamas 
ant pakorimo.

davė žydui visus rakandus ir 
prisiėmė sztore visokiu audek
lu ir drapanų ant mano vardo, 
iszvažiavo in Clevelanda ar gal 
in Shenandoah, Pa. Iszsive- 
že su savam ir savo 2 mažus vai 
kuczius o mano mergaite esant 
szkaloje paliko.

Pereitas Velykas josios pir
masis vyras Jonas Lauczunas, 
mirė ir apie pora menesiu apsi- 
ženijo su manim, jiji mylėda
ma daug gerti ir valkiotis po 
stubas ir saliunus, vaikus palik 
dama mažus namie be jokio pri 
žiūrėjimo, kada asz pasibariau 
radęs saliune girta, tai jiji nu
sipirko revolveri ir norėjo ma
ne mszautg asz jiaja daviau su 
aresztavot ir sėdėjo Clearfiel- 
do kalėjime pora nedeliu, tada 
manes prasze kad jiaja iszim- 
cze ir prižadėjo negerti ir gy
venti krikszczioniszkai, bet in 
trumpa laika prasiszalio. Asz 
josios nepageidauju, nes su to
kia ir gyvenimas nėra spakai- 
nas, ne žinia ka žmogui gali pa 
daryti, nes tu vaiku man gaila, 
del kuriu asz apsiėmiau būti 
kaipo tikru tėvu, juju padėji
mas bus apverktinas, nes czio- 
nais būdama dar sake kad du- 
szios ne turinti ir kad jau se
nei velniui atidavus, ir Dieva 
keike ir mane už tai kad asz no 
riu katalikiszkai gyventi, ir 
dar czion būdama sake kad jiji 
iszvažiuos kitur ir apsiženys 
kur pas skvajeri ir gyvens su 
kuom ji norės, už tai asz duo
du sziuomi žinoti jios gimi
nėms, kad žinotu kas jiji yra do 
paukszte ir kad kur nuvažia
vus ka kita ne prigautu, nes 
mane apvogė ant daugiaus 
kaip pora szimtu doleriu, ma
no adresas.

Andrius Vaszkeviczius.
, P. O. Box 264

Sykesville, Pa.

ATSAKYMAI.

Kolegiatu bažnyczia Guada
lupe drauge su kopliezele, yra 
stebuklingiausią vieta visam 
Meksike. Toji koplyczele sto
vi ant vietos, kur ketino pasi
rodyti Szv. Panele tūlam indi
jonui Juanui Diego, kuriam pa 
liepe nuneszti arcibiskupui

‘ ‘ Žingeidus. ” F. S. Detroit, 
Mich.— Tamista nereikalingai 
rugoji ant mus. Kada pakylo 
ergelis Tananevicziaus banke, 
tai patalpinome gana ilga 
straipsneli apie tai. Gal ta
mista prasižioplinai ir peužte- 
minai. Nuolatos apie viena ir 
ta pati dalyka negalima raszy- 
ti, nes tas skaitytojams nubos
tu. Karta užtenka raszyti 
apie lokius dalykus. Tikimės, 
jog tamista busi užganadytu 
;uom atsakymu.

dai, kaip galėdami szelpia sa
vo broli; sak&: “on poliak, je- 
go trzeba žalowac“ (jis lenkas, 
ji reikia gelbėti;) o musu komi 
tetas..., Kad lietuviai miega 
tamsybes miegu, tai komitetas 
nesistengia pažadinti ju isz 
miego ir duoti rankosna laik- 
raszti, kuriuo jie galėtu pasi
gydyti, kaip ligonis daktaro pa 
tarimui; papraszai komitete, 
kaip gauti kokio laikraszczio 
arba knygutes, tai atsako: “Isz 
kur mes gausime, mums niekas 
neduoda?!“ Kodėl lenkai gau
na ir jiems duoda?

Artinasi antras prieszinin- 
kas— tai szaltoji žiema. Lie
tuviai senukai ir maži vaikai 
vaiksztineja apiplysze po mies
to gatves, net geda. Kiti ko
mitetai iszgali apdengti, paval
gydinti ir priglausti savuosius, 
o lietuviu ne. Vargas verezia 
lietuvius sulenkėti ir glausties 
prie to, kas glaudžia. Lenkai 
glaudžia ir lietuvi, tik duria 
jam akysna, sakydami: “Kur 
jusli komitetai? ka jie vei
kia?“

Skaitydami “Lietuviu Bai
sa” randame žinueziu, kad lie
tuviu komitetai kitur darbuo
jasi ir jaunuomenes szvietimui. 
Kila klausymas, kodėl Sarato
vo Lietuviu Komitetas miega? 
ir verezia skursti lietuviu jau
nuomene, gyvenanezia Sarato
vo Lietuviu Komiteto globoje.

Rosijos teismai nubaudžia kas
met po 5,000 prasikaltėliu.

Petrogradas.— Rosijos tei
siu ministerija iszleido rapor
tą, kur pažymimu bausmes ir 
bylos užvestos priesz taip va
dinamus politiszkus prasikaltę 
liūs. Raportas apima laikotar 
pi nuo 1910 iki 1914 metu.

Per ta laika, kaip paduoda
ma raporte, buvo perkratineja- 
ina Rosijoj 35,353 politiszkos 
bylos. 10,006 ypatų tapo isz- 
teisinta, 75 ypatoms bausme 
dovanota, 25,277 patrauktųjų 
teisman buvo nubausti.

Isz nubaustųjų apie 19,000 
gavo kalėjimą-invairiam lai
kui, o taip-gi neteko kaikuriu 
pilietiszku teisiu. Gi apie 6,- 
000 buvo nubausti arba kator
ga arba isztremimu su atėmi
mu visu civiliu teisiu.

Tai-gi, in penkerius tuos 
metus, kurie, galima sakyti, pa 
sižymejo ramumu, caro valdžia 
uždėjo retežius daugiau kaip 
5,000 žmonių kasmet.

Isz nukentėjusiu apie 10 nuo

mu, apie 25 nuosz. buvo mies- 
telenai, apie 60 — ūkininkai, 
prie kuriu reikia priskaityti ir 
didžiuma miesto darbininku.

Sulig mokslu nukentėjusius 
galima paskirstyti szitaip: 2 
nuoszimcziai ju buvo baigė 
augsztesnes mokyklas, 8 nuosz. 
— baigė gimnazijas, apie 77 
lanke sziaip invairias mokyk
las ir apie 14 nuoszimcziu buvo 
bemoksliai.
GROMATA ISz’ LIETUVOS.

Easzyta pas A. Rutkaucka, 602 
South Str., Mahanoy City, 

per sesere Alcfksandravicziene.
Rugpjuczio 2, 1916. Bran 

gus mhno "bf dhtd i ir seseles, asz 
jusu sesele Marijona Aleksan
dra vi cziene drauge su mamyte 
teip-gi ir (czion iszkirpta per 
cenzūra) iszvažiavom 22 Rug- 
pjuczio 1915 mele, žinoma rei
kėjo viską apleist ir važiuot 
kur akis žmogaus nesza, pasi
ėmėm ka reikalingiausia ir se
na motinėlių o szeip viskas pa
siliko, ir vyro brolis Francisz- 
kus, kuris vos tik (iszkirpta 
per cenzūra) dabar jau pradėjo 
suszelpimo komitetas mus 
szelpti truputi, isz pradžių jo
kios paszialpos neaplaikem isz 
niekur. Czionais viskas labai 
pabrango. Nesenei aplaikiau 
piningus isz Ameriko kuom la
bai nudžiugau. Acziu Dievui 
jau su savo vyru susirasziau, 
nes tik vokiszkai galima raszy
ti tai greieziau daejna. Moti
nėlė nevažiuos in Amerika nes 
geidže pasilikt czionais ir at- 
silset po mirtei ant lietuviszkos 
žemeles, tik meldže jusu suszel 
pimo piningiszkai. Mano ad
resas. Lithuania Germany. 
Kriegsgefangenen Aleksander 
Aleksandrovicz, Baracke No. 
73, A. Cellelager. (Prov. Han
nover.) i

Meldžiu pajieszkoti sekan- 
czip per Amerikoniszkus laik- 
raszczius:

Asz .Tamoszius Liegus, Su
valkų gub., Kalvarijos pav., 
Simno vals., Olesniku kaimo, 
pajieszkau savo giminiu ir pa- 
žinstamu Amerike. 'Adresavo 
kit kaip žemiau.

Asz Ignotas ir Vincas Ažu- 
kai, Suvalkų gub., Seinų pav., I 
Szventežerio vals., Teižiniku 
kaimo, pajieszkau* savo broliu I 
Jono ir Juozo, giminiu ir pa- I 
žinstamu. Adresavokit szeip: | 
Europe Russia. Kijevskoi gub., 
Stancia Želežnoi, Daroga Fos- < 
tow. Tomasz Liogus ir Ignoti ( 
Ažukas. J

'FranCUZai del greitėsnio nugabenimo kareiviu, maisto ir amunicijos iii apkasus, padir
bo mažus geležinkelius kaip matome ant paveikslo. Generolas Joffre su savo pagialhinin- 
kais tokiu budu atbūna inspekcije greieziau ne kaip ant arkliu.

Lietuviszkas
Pasakorius

...Labai Puiki ir Didele Knyga...
x t

6095Didėliu Puslapiu - Talpina 88 Visokiu Gražiu 
Pasakų ir istorijų. :: :: :: ::

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

W. D. Boczkowski-Co.,

Mahanoy City, Pa.

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

prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant 

žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

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

Ulyczia............................ V...... .................

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

W. D. Boczkowski-Co.
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szen mano mylemas 
ir pabucziuok mane. — Bet kur 
tasai mylemas randasi ? Ai 
galite jin surasti sziam paveiks 
le?

SAULE

Ameiikonižzkos
Vestuves.

hz Francnziszko verte A. Adata a:

Tame laiko Alena visai nusi
minusi buvo. Kaip tik jos sek 
lyczios duris užsidarė, mergi
na apsipilė gailiomis aszaromis 
stebuklinga laimes triobele su

griuvo, lyg kortu namelis! Ji 
pamylėjo Marceli nuo pirmos 
pažinties ir. per tris menesius 
vien ji tesvajavo. Per dažnus 
suėjimus ir pasikalbėjimus ji 
teip iszpažino jo duszia, kad vi 
sos jos szirdies gyslos su jo ypa 
ta stipriai suaugo. O jis teip- 

• gi myli ja, už ta ji guldo galva, 
todėl ir jam kelione iszberti 
daug aitriu skauduliu turi. Isz 
kur tas netikėtas užmanymas? 
Ar nepaeina jis nuo Garnodie
nes? Bet terp tos gaižios mo- 
teres ir szvelno Marcelio teip 
maž simpatijos buvo, jog sun
ku buvo — ja kaipo spausta jo

re ir duktere teip-gi pasikemi- 
neti, idant pasidžiaugti isz prie 
szes nelaimes.

Dede ir seserainis vieszniu 
belaukdami sėdėjo pas kakali, 
— Marcelis misijose paskendęs 
daktaras cigara rūkydamas. 
Baisia diena nugyveno Marce
lis, nekiek nelengvesne kaip 
ąnuokart — ji Luiza apleidus! 
Savo studijas ir skieus supaka- 
vojo jis, nuo dulkiu beslėpda
mas. Czia szepetelis gulėjo, o 
ten stugele, ten drobe, ir visi 
tie dalykai, Alena minėjo, kuri 
szitu szaunu nameliu — globė
ja stojosi; — dabar, bet dabar 
galas tam vieszejimui! Ak, 
kodėl jis pas save ta tepliore 
priimti sutiko?

Užtat dabar reikėjo to kvai
lo pasidavimo pasekmes vilkti! 
Varpelis pažadino ji isz sunku 
mastiniu: p. Weber su Alena 
atėjo! Seniau Alenos balselis 
jau už duru skambėdavo, bet 
dabar viesznios nepaprastai ty 
Ii ai suėjo; apsigaubusios ir ap- 
siriszusios jos tiesiog sekly- 
czion ėjo, nenorėdamos nei nu
sivilkti, o p. Weber pasakė, jos 
ateina vos ant porio minucziu 
ir pakelevingo paskutini vaka- 
i ?. trukdyti nenoria.

“O, mano meilios ponios, ta- 
mistos musu visai netrukdo
te!” atsake seniukas. -Sztai 
vėl suskambėjo varpelis ir pasi 
girdo szirksztas balsas Garno- 
dienes.

“Tos atsivelka? Kad jos 
suruktu!” — suszuko daktaras 
balsiai. Jis lauke, kad pasku
tiniame momente Marcelis per 
ta pasimatima savo nusprendi
mą permainis, bet ta pikta bo
ba inlindo!”

Teipogi ir Alena paskutini 
vilti atidėjo ant szio vakaro ir

užmanymas dabar nesugriauti- 
nas.

“Sulyg vožtuvio, kurs pri
emene stovi, mes tavęs anks- 
cziau kaip per menesi nereges
nio,” — praezype Garnodiene, 
Alena žvalgydama.

“Manding, tu apie mano 
kelione daugiau žinai, kaip asz 
pats,” —skambėjo atsakymas: 
“dienos pagryžimui asz paskir 
ti negaliu, nežinodamas, ar p. 
Slaun pareikalaus sziokius, to
kius apdirbimus ar ne.”

“O, asz galiu dereti, kad vi
sa menesi tu užtruksi,” Garno
diene murmėjo. “Mes nepyk- 
sime, jei tu nors ant Nauju Me
tu pribusi adgal. Sara potam 
turi iszvažiuoti, ir jai bus ne
linksmu per iszkilmingas die
nas tavęs* nematyti. ’ ’

“Isz tikro!” atkirto Aure
gan, kuriam Garnodienes sulip 
dytos kalbos apkireti pradėjo. 
“Iki sziai dienai asz nežinojau, 
kad esu Sarai bent kiek reika
lingas!”

Alena tylėdama klausė; toli 
ji sėdėjo, bet szirdis jos delei 
Garnodienes panuodintu vily- 
cziu drebėjo; vienok puikybe 
jai nedaleido su bjauria boba 
susiimti, kuri teip daugel bomb 
seno ir galop davė suprasti, 
kad reik atsisveikinti, nes Mar 
celini nebdaug laiko del miego 
palieka, o greitasis kelevilkis 
anksti isz Epinalio iszeinas.

“Asz turiu vilti,” tarė Ale
nai daktaras, “jog Marcelis 
greitai sugryžti privalo. Apart 

isko jis turi savo sena dede at 
minti ir”....

Bet mes dar czia esame, mei- 
Jas kuzine,’*’ — insimaisze Gar
nodiene. “Mes tavęs neaplei- 
simė.”

Daktaras nekiek ant tos kal- 
ir asz tu

riu vilti, kad p. Weber ir tamis 
ta, mano milimas vaikeli, ma
nės neužmirszite, ir toliau man 
tokius pat gražus vakarėlius 
dovanosite, kokiais iki sziol ma 
ne laiminote. Marcelis man sa 
.ke, buk p. Alenai darba užda
vęs, o asz nemėgstu nuolat kal
bėti, kad mano namas teip-gi 
ir tamistu namas ir visad valio 
jo duris.

“Žinoma, žinoma!” — pra- 
bylo Marcelis. Alenai akis asza 
roti pradėjo. “Labai aeziu ta 
mistai,” — tarė ji nuoszirdžiai 
ranka spausdama. “Koks ta- 
mista geras!” Garnodiene, 
jos duktė, sesuo ir p. Weber isz 
ėjo jau priemenei!, o daktaras 
pasku jas nuėjo, norėdamas 
jauniems žmonims desti duoti 
— paskutini karta ant keturiu 
akiu pasiszneketi....

Marceliui kantrybe plyszti 
pradėjo. “Iki pasimatymui, 
panele Alena,” tarė jis ir jos 
ranka paėmė.

“O,” atsake ji, — “geriau 
sakyki tamista, su Diev, gyven 
ki sau sveika!” Dabar jos gy 
venimas visai subirėjo; jai ro
dėsi, kad Marcelis del jos visai 
jau pražuvo....

Marcelis ir' Alena jaute, kad 
szirdis trukti pradeda; jie pa
spaude paskutini karta sau ran
kas ir persiskyrė mislindami, 
kad daugiau susitikti nebpri- 
seis .

- “tdarkoms nuspręsti; anot jos.* dabar kaip skėstas už sziaude- bos neatbojo ir tese 
priežasties reikėjo tame jiesz-............................................
loti, kad ji praszaiiete;_apie sa 
vo tautiete, jog lengviau dasi- 
kvosti, kaip apie svetimtaute! 
Alena jaute, kad czia silpniau
si vieta roles guli, kuria ji sau 
pramane; nenorėdama savo sto 
vio parodyti, ji sumezgė aplink 
save slapios czetrus* kurie da- 

» "bar jos meile suardyti ketino.
K a veikti turėjo? Czetrus pa
kelti ir pasakyti, jog ji visai ne 
beturte ir ne valkata, apie 
savo bokszta ir didelius pini
gus apskelbti ? Ne ir ne!’ Tas 
negelbės, nes jos reikalas ir 
teip jau,pražuvęs. Ak, kaip 
teisingai anuokart p. Weber 
kalbėjo, lyg jos baisia ateiti nu 
jausdama! Ant jos didžio gud 
rūmo nežiūrint, maste’ ji save 
labirintan ^patekusi, kuriame 
be pagelbos žūti privalo!

Vienam verksmas, antram 
džiaugsmas ■ — sako patarle: 
Marceli ir Alena skausmai džio 
vino, o Garnodiene szokinejo 
nuo džiaugsmo! Rozalija ka 
tik buvo pas ja, idant pranesz- 
ti, kad ponaitis iszvažiuoja.

“Asz netikiu, buk ant porio 
dienu,” — tarė ji, — “nes kam 
teip daug plevenu i hitu! O 
koks jo iszveizis! Tur būti, 
su .amerildete jis smarkiai su- 

\ sįldrto!”
Garnodiene cziulpti cziulpe 

žodžius nuo Rozalijos lupu. Ot 
ji užveikimo sulaukė! Tokio 
greito laimėjimo ji net nesap
navo. Ja piktas džiaugsmas 
apėmė: Marcelio kelione sopu
lius Alenai uždavė! Jam ne
sant, ji ketino toliau delei su- 
žiedavimo Marcelio su Sara 
trusti; dangaus karalyste ar 
l-nkscziau ar vėliau jai ant pa
gelbos turėjo ateiti: teip daug 
ji pagal bažnyczias lekiojusi!...

Rozalija insidemejo teip-gi, 
kad. Marcelis amerikietes ant 
vakaro kieman užkvietes. Gar
nodiene tuojaus nutarė su sese-

lio laikėsi; tiktai aeziu tai vil- 
Jeįji atkeliavo, bet jos prieszes 
atsiradimas paskutine kibirksz 
te užgese....

Alena atsisėdo toliau nuo ži
burio, idant jos aszarotu akiu 
nematytu, ir ji visas savo spė
kas suvienijo, idant Garnodie- 
nes triumpo dar nepadidinti.

“Arcziau prie szilumos eiki
te,” — tarė daktaras savo gi
minaitėms, — “ant oro jog di
delis szaltis! Žiema speginti 
pradeda.”'

“Nugi, nugi,” tarė Garnodie 
ne in Marcelio puse Amerikie
tėms vos telinktelejus, — “isz 
tikro labai szalta, bet visgi mes 
panorėjome su tavim atsisvei
kinti ir geidžiame laimingam 
ir sveikam sugryžti. Mes vi
sos laimingos per tavo užmani- 
ma ir geros kloties geidžia
me ! ’ ’

“Per koki užmanymą?” už
klausė tepliorius, — ‘ ‘ asz nesu
prantu, apie ka kalbi; Slaun 
nuo manes gležnu reikalauja, 
asz vežu jam kokias turiu, —ar 
supranti, kad czia jokio užma
nymo būti negali?”

“Nu-gi, suprantu,” atsake 
Garnodiene palengvele akis isz 
versdama.

“Czia ir viszta supras,” tarė 
tepliorius, isz kiszenio Slauno 
laiszka iszimdamas; ir eme bal 
šiai skaityti:
Meiias p. AuregaiR

New Yorke jusu darbu ne 
szeszelio nebera, visi daigtai 
iszparduoti! Jei turėti pora 
gležnu metro didumo, malone- 
kites pristatyti man in Paryžių 
skubiausiai, kame asz pirm dve 
jato dienu Grand-Hotel’y ap
sistojau. “Szia insižiurek,” 
pridūrė jis ir padėjo laiszka 
ant stalo’; ‘ ‘ czia nieko keisto ir 
slaptingo nėra!” Karsztas jo 
tonas Alenai pasakė, kad saves 
užkariavimas jam daugel kasz- 
tavo; ji teip-gi suprato, kad jo

“Važiuok, mano sunau, nes 
ant kelevilkio pasivėlinsi,” ta
re Macler.

Marcelis inszoko važiu ir isz- 
važiavo, abiejones ir sopuliu 
pilnas. “Kaip gerai, kad iszsi 
krauscziau! Matyt asz jai vi
sai nerupiu, nes pagailėjo pas
kutinio “sudiev!”

Dienelei brieksztant szvilpe 
važys in Les Roches tuo paežiu 
keliu, kurs jo ir Alenos teip 
tankiai numindžiotas buvo. Da 
bar pravažiavo jis vieta, ant 
kurios pirma vakara su ja at
sisveikino; ten niūksojo prū
das, pas kuri prasidėjo jos 
mokslas.... Visur buvo pilku, 
margu, lyg ant jo nuvargusios 
duszios!...

Paryžiuje reikalą su Slaun 
jis labai greitai pabaigė. Da
bar prasidėjo dar liūdnesnis 
laikas, kaip jis inspeti galėjo.... 
Draugus ir pažinsta'mus aplan
kyti ar galėjo jis su tokia nus- 
karejusia dvasia? Po gatves 
klaidžiojo jis ramybes rasti ne
galėdamas. Savo bute jis ne
galėjo nuo atminimu pasislėp
ti, kurie ji isz visu pusiu ap
siautė. Akyse nuolat jos mei- 
las veidelis ' stovėjo; ausyse 
spindėjo jos malonus balselis; 
jis jausti jaute jos szvelna esy
be — o jo szirdin ji buvo labiau 
insismeigusi, kaip jis spekavo 
seniau! Ir vieton in rankas nu 
mylėta esybe paimti ir drauge 
su ja rojų intaisyti, dabar jis 
vienut vienas sėdėjo, skaudu
liu nuvargintas, o ji vėl po svie 
ta klaidžioti turėjo. Kodėl jis 
toks buvo kvailas? Ar Garno 
dienes liežuvavimai pertikrino 
ji? Kas buvo Alenoje peikti
nas? Niekas ir niekas! Argi 
nuoszirde, gerute mergele jam 
suprasti nedave, ar nepanaiki
no visu jo abiejojimu? Marce 
liui gailu pasidarė, kad jis pas
kutini žingsni žergti pabijojo; 
dabar jo laime jau sudraskyta 
gulėjo! Buvo jau vėlu, nes už 
keleto dienu ji iszvažiuoti turė
jo! Antra atsukus, ar buvo ji 
visiszkai atsidavusi? O jos 
pramiegojimas paskutinio ryt- 
meczid?

^Kartais apimdavo ji audri
ais noras — lėkti namon ir vėl 
pasimatyti, vienok ta norą už- 
veikdavo jis ir po kojų pamin
davo. Prasli J.o keturiolika 
dienu — baisiausio laiko, ko
kio niekad dar pergyventi jam 
neprisejo; skausmai, kuriuos 
aeziu Luizai jis iszpažino, nebu 
vo jo kaltybes paaitrinti, o czia 
vien jo paties kaltybe, ir.... jis 
iszrode lyg tikras kankintinis...

Du kartu rasze jis dedei: at
sakymo jokio; Alena turėjo jau 
pasileisti kelionėn ir nors pas
kutini linkėjimą per dede at- 
siunsti. . Pagalinus tylėjimas 
ji bauginti eme ir jis vėl para- 
sze Maclerui, dėlei Jėzaus sopu 
liu tuojaus atraszyti, kas Char- 
mettese dedasi. Kantrybe jau 
visai pasibaigė, kada per pora 
dienu priesz Kalėdas atskrido 
teip ilgai laukiamas atsaky
mas.
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duktere ir sesere anksti šukele 
ir visos tris pas daktara nuzu
lino — idant Marceliui, “lai
mingos keliones” pasakyti. Pa 
kinkyti arkliai kojomis sniegą 
nėkantrei draskė, bet Auregan 
nesiskubino sesti; jis mets nuo 
meto in Alenos langeli žiurėjo, 
turėdamas vilti- dar syki ja pa 
matyti; bet gardina nepasike- 
le. v

Mano brangus Marceli!
Tu mano ilgam tylėjimui 

stebiesi ir nerimsti — priežas
ties tam atspėti negalėdamas; 
jei tavo neramumas isz tikro 
teip didis, kaip raszai, man
ding tad paprascziausis daig
ias — namon parvažiuoti ir ap 
sižiureti, Tavo reikalai su 
Slaun seniai jau pabaigti; asz 
žinau, kiek laiko užimti jie gali
— 15, daugiausiai 20 minucziu,
— o tavęs kaip nėra, jau 3. san- 
vaites baigia sukakti! Prie
žastis, kuri tave, Paryžiaus 
vieszbuti uždare, visai kita; ir 
asz tau duodu žodi, kad ja ge
rai suprantu.

Apsakysiu bet-gi tau, kas po

tavo iszvažiavimui attiko. 
Asz staeziai linksmos, vąnde- 
ies nebturiu!

Panele Spenlow dar akli 
priesz tavo kelione eme ėga- 
liuoti, o rytmetį pradejalru- 
gys teip smarkiai kratytjog 
p. Weber be ligones pavėlino 
liepe mane pakviesti.... (pas 
kiau per tris dienas digys 
teip suėmė ja, kad visa svka- 
ta iszcziulpe.... jau 12 dienasz 
neatsitraukiu nuo ligonežlo- 
vos. Kaip vadinasi ta ligasz 
nežinau, bet žinau, kas ja au
le: apie tai pasakė ligones ie- 
dijimai. Tau ta žinia prary
damas, asz paminu po kojois 
daktaro etika, už ka vyresnoe 
mane turi smarkiai nubarti, 
bet sanžine griaužia mane >e 
perstojaus ir liepia sakyti! į- 
laiminga mergele diena ir nt- 
ti tavo varda vis szaukia, i 
szvelniai jos nusilpęs balses 
skambėjo, tai vėl pilnas abiej 
nes; man aiszku kaip dien; 
kad ji tave tikrai ir karsztai p 
mylėjo, o szirdis jos plyszti pr 
dėjo. Poni Weber karezias 
aszaras lieja, o asz turiu Rud
nia role czia loszti, nes jauczinj.eip smarkiai patraukė, kad 
kad tame yra ■ laszas ir mano 
kaltybes!

Drugis ilga laika toks nesvie 
liszkas buvo, jog aplink merge 
i e giltine sukę; aeziu ilgai prak 
tikai musu kolionijose, asz teip 
insilavinau drugi gydyti, kad 
priveikiau savo paciente iszgel 
beti; dabar labai ji silpna ir isz 
bliszkusi, bet pavojus jau žu
vo....

Žinoma, ji ir jausti nejauezia 
ka ji per kliedijiina in aikszti 
pakele; vakar ji manes užklau
sė, ar tu žinąs, kad ji serga, ir 
ant mano galvos pakratinio ta
re karsztai: “Brangus dakta
rai, iszgydik greieziau, idant 
asz iszkeliauti galecziau. Ne
žiūrėkite ant manos, kaip anf/ 
nedėkingos, bet asz nenoriu liyt 
po svetima žmonių varginti”

Vargsze, tokia iszdžioviuta 
ir nukankinta; kad ji žinitu, 
koks ji del manes skaistus jibu 
relis! Varginti ji nenori, bet 
asz kaipo daktaras kitaip apsi- 
inosziau: rytdiena asz parga
bensiu ja in mano namus, tie
siai in mano seklyczia, nes pas 
Garnodiene teip szalta, kaip 
ant lauko! Ir teip, brangus 
Marceli, tu dabar žinyi, kas 
Charmettese nutiko, ir ftsz teip 
gi jaueziu, kad tu suprasi, ka 
tau veikti privalo: aklu kvailiu 
jog tu nepaliksi!

Kaipo daktaras, Asz pada
riau viską — ka galėjau, bet 
Alenos pagijimas dabar tavo 
rankose! Jei padarei klaida, 
tai atitaisyk ja! Tti myli Ale
na; ta asz nujaueziau priesz ta
vo isžvažiavima; bet asz kisz- 
tiesi in tavo kova su tavim pa
ežiu nenorėjau. Dabar daly
kas visai kitoniszkas: Alena 
myli tave teip nuoszirdžiai, jog 
gali sau gala padaryti; kiek 
verta tokia meile, tu pats su
pranti, ir dabar abiejone pati 
per save iszsirisza! Ji paeina 
isz doros giininies, ir to užten
ka visai; gal ji bekraite, tai kas 
da beda; namas mano didelis 
ir jums ir jusu buseneziai szei- 
mynelei užtektinas.

Sztai parasziau tau viską, ka 
mano sanžine paliepė, bet aut 
galo pasakysiu teip-gi mano 
nuomone apie mylima mergina 
kuri dar brangesne man tapo, 
kaip ja nuo myrio iszgelbejau. 
Jei man 35 metai tebūtu, asz at 
museziau Alena isz tavo rariku 
nors su kulipkos pagelba ir pa
daryčiau ja per tavo tetule, ii 
gai nemislidamas!!!

Bucziuoju tave nuoszirdžiai
Dr. Mac-ler.

Marcelis vieszbuczio varpeli

•• ■ -
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DEL SUSZELPIMO SERGANCZIU KUDYKIU.

Special Photograph .v, x. u. a>etv*v*

New Yorke susitvėrė nauja organizacije po vardu: “Mi- 
licije Milaszirdystes,” kuriuos tykslu bus suszelpimas sergan
čiu vaiku. Paveikslas perstai o .prezidentka Mrs. John Ham- 
mondienia prigialbenti kudykiui apkriksztinti viena isz auto- 
mobilinu ambulancu.

■ahkovieštas nutruko; persi- 
ande tarnai griūdami sulėkė, 
jis lyg padūkęs szaukti pra

ėjo..............
Pasamdyti vežiką! Daksz 

sskaita! Kad butu už minu
te!!!

uiko pusvalandis iki iszeji- 
mi greitojo kelevilkio. Dra
bniai tapo greitai sumesti, ve
žike parūpintas. Vežiko ark-’ 
lis iz kailu narstėsi, žemes ne
siekiamas: buvo prižadėtas ge 
ras užmokestis, ir dar geresnes 
magaryczios.... Marcelis vienok 
tik tada nusimalde, kaip, szilta 
me vagone insitaise, ir kelevil- 
kisusz vietos ridėti pradėjo.

(Tolinus bus.)

Jeigu greitai nesusivaldysim, 
Bloga nuo gero atskirk, 

Duszia savo dabink.
Skaityk žmogau kiek galėsi. 

O sveikata turėsi, 
Ih ežion jaunas pribuvai,

Darba gavai, 
Sveikatos jau netekai, 

Ubagu likai.
O kiek žmogau laiko ant tusz 

ežio praleidai?. Kiek tu ant 
tušzczio centu jaii praleidai ?

Voveriuke ant žiemos maistu 
szapuoje,

Škruždele po szapėli "in krū
va nesziojė, 

Idant arit žiemės turėtu,
Beabejoiies sudėtu.

TARADAIKA.

Tegul juosius szimtas nege- 
liu, kaip isz varnos negalima 
padaryti karvelio, teip isz lietu 
viszko girtuokliaus negali būti 
žmogus.

Gerkite vyrai kiek norite, 
Jokiu rasztu neskaitykyte,

Gerinus tamsunais būti, 
Ir sunkiausius darbus dirbti.
Iremes augsztyn sti dideliu 

staigumu kaip sliekas slenka 
karklu iszbales iszejas su savo 
kiavalų ant kupros .

Tuszcze ju bedu, 
Nesibijom ju,

Ant to mes sutverti, 
Kad sunkei" skverbti.

Nevienas darbininkas rugoje 
ir dairosi aplinkui kaip isz bė
dos iszbrist. Maitink savo 
szeimynelia, užmokėk in szto- 
ra, užmokėk randa, — viskas 
brangu. O jeigu Dievas daleis 
kokia nelaimia ,tada bus atlik
tas kriukis. Sunku priesz ve
ja pust — sunku vargszui pasi- 
prieszint priesz dįczpilvius.

Mes in czion pribuvom in szi 
ta auszviesta szali, turime visa 
me sekti pėdom Amerikonu ir 
užlaikyti visus paproezius ju
ju. Nepribuvome in czionais 
ponaut, ne devet pomszkais rū
bais, kad skanei pavalgyt 
gardžei gerti.

Pribuvome prociąvot,
O ne pdnai.it, ne uliavot, 

Turime blaiyęi užsilaikyt, 
Po karezemas nesitrankyt.

Visi varga pamatysim,

6 ka Mif Žihėgaū padarysi 
kaip žiema ateis,

Kaip Szalma" kėnatves galva 
tavo' apibers“?

■ Valgyt teip-gi norėsi, 
Norint dantų jau neturėsi,

■ Ar'aruodėli pripylei. 
Ar ant žiemos atskyrei ? 
Ant to tyli kaip, nebylis, 

Ba ėsi grinaš kaip pyplis. 
Dedate vyručzei aukas ant vL 

šokiu užmanymu, lobįnate sa
vo procia tinginius, kurie lai- 
ko jus už nieką ir juokiasi isz 
jus. Geriausia su tais-cėntais 
szelpkite palis kavfe, ha jum 
daugiau reikalinga. Lsztikru- 
ju, trumpoje atejfėję nė vienas 
datirs.
Nuo visko rankas nukratykim, 

Buda savo permainikim, 
Vaikelius musu szelpkinl, 

Tszminte juose kelkim.
Ba juose mus bute kabo, 
O senatvėje nė bus bado, 

Kariaut su bažnycziom pasi
jauki!, 

Nesirūpinkit — atsitraukit, 
Kunigai jiaises prižiūrės, 

O tada visi malszuma turės.
Vėluk namien sėdėti,

- “ Saule’ ’ smagei skaityti, 
Su vaikais pasikalbėt, 
Sū pacziule pasimylėt,

Pantuikia isZsigiart, 
Ir senatvės laukt.

Ba kas manias neklauso, 
Tai viskas nueina ant sauso, 

Tautiszka dirva pabyro, 
Institutai ir viskas suyro.

Smertis blakėms in 
minuta laiko.'

i:

DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikinimo; 
kas urnai atsius stempomis 
paczto 4 dvi-centines, kam. mo
kėti po 50c. iki $1. Czia gausite 
kohia dykai. Szitas apgarsini
mas tik ant trumpo laiko todėl 
pasinaudokite1 szendien. Raszy 
kite ant saito adreso:- ■

B. SPECIALTY, ■ • 
Box 9, Šta. W., 

Brooklyn, N. NY,

pdnai.it


SAULE
!

KA OIEVAS SURISZO.
Tu man valkiosiesi in tuos 

susiriilkimus! Tu man neszi 
ten pinigus! Asz tau parody
siu! — Szauke, paraudusi isz 
piktumo, pati ant savo vyro.

Tai buvo stora, kaip statine, 
boba, žvilganczia nuo tauku 
bliuze apsivilkus, susivėlusiais 
plaukais. Ant kaklo matasz 
kavo szkaplieriu pundas.

— Geriau duok valgyt, o ne 
rėkauk nesavo balsu — pasa
kė, sunkiai sėsdamas pas stalu, 
jau pagyvenęs vyras susimas- 
cziusiu veidu, augszta kakta, 
prastais darbininko drabužiais 
apsivilkės.

— Kur dirbi, ir eik! — at
kirto .jam pati: — Lauksiu asz 
tavęs iki isznaktu su vakarie
ne!.... Dievuleli mano, už ka 
man toki kryželi uždėjai? Kaip

Prieszai musziuosia pi Verduno.

Ant kaireses matome Ke'izao sunu kuris apleido francu- 
ziszka fortą Vanx, kuri randasi rti Verduno, o ant deszines 
generolas Nivella apginejas Veiuno. -

pradėjo pas tuos szetonus eiti, 
tai vis ten ir ten. Ne jam pa- 
czios reikia, ne vaiku. Namie 
ne valandėlės nepasėdi.

Ji pradėjo verkti, bet tąi ne- 
bedare in ji jokio inspudžio. 
Jis tik norėjo, kad greicziau pa 
valgyt gautu ir eit gult, kad ne 
įeiketu ilgiau klausytis jos po
teriu. Nusibodo jau jie jam, 
ligi gyvos mėsos insigtiauže. 
Neiszkėzdamas jis pasakė:

— Namie sėdėt ir tavo po
teriu klausyt! Gana jau asz 
ju prisiklausiau. »O kur dau
giau, ar in karcziama eiti? Tau 
butu geriau, kad asz, girtas pa- 
rejes, pradecziau tave už plau
ku tašyt ?

— Asz tau patasycziau! — 
atszoVe ji, jau nustojusi verk
ti: — Žinai, kad geriau butu, 

—jjei in karcziama eitum, o ne 
pas tuos szetono iszperas.... Vi
sa mano gyvenimą užtrucijai— 
ir vėl pradėjo verkt.

— Vakarienes duok nėžlium 
bus! Ar ilgai asz lauksiu? Ži
nai, kad ryto turiu anksti in 
Garba eiti.

Ji nesiskubino. Apkūlė pra 
dėjusi veikti maža vaika. Erne 
indus blaszkyti. Jis žiurėjo iii 
ja liūdnomis akimis, bet nieko 
liesake. Tik da labiau susi
spaudė jo lupos. Iszsitrauke 
isz kiszeniaus laikraszii ir pra
dėjo skaityt. Pamacziusi tai, 
ji, kaip tigre, prie jo szoko:

— Ir vėl tu blekiu parsine- 
szei! Tuoj in pecziu imnesiu!

Jis atstume ja viena ranka 
nuo saves ir vos susiturėdamas 
drebancziu balsu pasakė:

— Atsitrauk! Ka tau kliu 
va, kad asz skaitau? Geriau 
ir pati paimtum szi-ta pasiskai 
tyt, o ne lakstytum vis liežuvi 
iszkiszus nuo vienos bobos pas 
kita ir nemaltum per dienu die 
nas. Tada, gal but, ir pati sži 
ta suprastum, ir aplink save ge 
riau apsižiūrėtum, ir vaikus ge 
riau aprūpintum. O dabar žiu 
rėk, kaip viskas apskretę, — 
net bjauru in rankas paimti.

— Tu mano darbu nėUudirb 
si, —- rankas insirėmusi, pasa
kė ji: — Koks ponas pasidarė! 
Lietuvoj jam nieko nereikejo, 
o dabar jau viskas negerai. Tai 
pats geriau pasidaryk! O asz 
tavo bleku neskaicziau ir ne
skaitysiu. • Užaugau neskai- 
cziusi — ir dabai’ man to nerei
kia. Dėkui Dievui, kad asz isz 
savo knygos bažnytėlėj paskai 
tau. O tu man tos szetono sek
ios in namus neneszi. Pats 
prapuldei savo duszele ir kitu 
nori prapuldyt. Tuoj isz na
mu man iszruksi!

— Kalbėk tu su tokia velnio 
bobute! Ir kasdien tokie pa
mokslai !.... Tai ar tu ne to ne- 
iszmanai kad, jei asz skaitau 
darbininku laikraszti, priklau
sau draugijai, tai ir tu turi isz 
to naudos ? — intikiuamu balsu

pradėjo jis kalbėti.
— Gera man nauda, kad ti 

kur buvęs, kur nebuvęs, vis te’ 
begi, vis kiszi ten pinigus. G 
riau Dievui ant garbes apver
timi, o ne tiems szetonams.

— Kas su tavim pasidar? 
Seniau tarytum, kaip žmogs, 
buvai: ir pasikalbėt su tariu 
galėjai, ir ka, o dabar vis pis
tu szoki. Turbut, nuo to kko 
kaip pas kunigėli pradejei an- 
kytis. Ar ne jis tave priiriki- 
no?

— Tai žinai, kad jis gal dau 
giau ko pamokinti, negu 1e ta
vo “cicilikai!” Atsiveri <įa 
tu ežia mart koki — tuojszluo- 
ta paimsiu .

— O jei asz tau szluita pa
imsiu — ka tu tada palaikysi ?

Ji vėl ant jo szoko:
— Imk, imk! tuojau imk! 

Asz tavęs nesibijau. Sze tau 
szpyga in panose!.... Tai jau 
susiuostė i su kokia “pana?” 
Žinau, tau dabar jau ne szliubo 
nereikia, ne vaiku. Kaip szuo, 
susibėgai ir gerai. Sziandien 
viena, ryto kita. Toks justi 
mokslas....

To jis jau pakelt nebegalejb. 
Susispaudė jo kumszczios. Jis 
pabalo ir, vos susilaikydamas, 
prakosze per suspaustus dan
tis.

— Tylėk! Ar tu neužsį- 
cziaupsi ?

— O ka, ar ne teisybe sakau? 
Žiūrėk, ir tas pabėgo nuo pa- 
czios, ir tas.... Svetimas pa- 
czias vilioja.... Teisybe kuni
gėlis sako.........

— Nenoroms bėgsi nuo to
kio sutvėrimo.

— Tai begk, begk! grei
cziau begk! — draskėsi ji.

— Žinai, kad, jeigu tu kas
dien giedosi ir giedosi tokias Ii 
tanijas, tai nieks neisztures. 
Ne socialistai szeimynu ardyto 
jai, o pirmiausia tokios tam- 
suoles bobos, kaip tu; ir tie ta- 
10 mokintojai, kurie kursto ir 
pragara namuose kelia.

Neiszturejo jis ir, kepure pa
siėmęs, per duris iszejo. Vai
kai, iszbudinti isz miego, ver
kė, o ji lydėjo ji.

— Eik, eik! Gal geresne ra
si?

Tarytum akmuo krutinę jo 
slėgė. Jis begatavas buvo beg 
t i, kur akys nesza, bet kas bus 
su vaikais? Kas isz ju užaugs 
jei jie liks jos globoje? O su 
savim pasiimti — kaip jis juos 
gales prižiūrėti, dirbdamas nuo 
ankstybo'ryto ligi vakaro?

Jis ėjo, galva žemyn nulei
dęs, ir, pats nenusimanydamas, 
atsidūrė, saliuno tarpduryje. 
Valandėlė pamąstęs, jis ženge 
per slenksti, nedrąsiais žings
niais prisiartino prie baro ir 
cme graužianti ji kirminą ma
rinti..., _ V. Kapsukas.

DEL MUSU VAIKU.

skolink.” Senis sakas: “Pa
sakyk man negirdėta neregėta 
pasaka, tai asz tau duosiu ug
nies, o jei nepasakysi, tai rėži 
resziu isz nugaros.” Tas sziaip 
sakas, taip sakas, mikt, mikt, 
ir nieko nėr. Senis tuoj jam 
rėžti išz nugaros ir iszrėžes. 
Tas nuėjės sau. Einas antras 
isz tu gudriųjų, ir vėl taip pat. 
Senis saikas: “Pasakyk man 
negirdėta nerege ta pasaka, tai 
asz tau duosiu ugnies, o jei ne
pasakysi, tuoj rėži resziu isz nu 
garos, ir gana!” Tas vėl szi 
ta sakinėjęs, sakinėjęs, nieko 
nėr ir gana. Ir tam senis rėži 
iszlupes isz nugaros ir — “eik 
sau! ’ ’

Na daliai- nuėjės kvailys pra 
szyti ugnies. Senis taip-pat 
atsakęs: “Pasakyfk man ne
girdėta neregėta pasaka, tai 
duosiu ugnies; jei nepasakysi, 
tuoj rėži resziu isz nugaros.” 
Bet szis tuoj jam atsakęs: 
“Asz pasakysiu, tiktai tu man 
nepasakyk “meluoji,” o kad 
tu man pasakysi “meluoji,” 
tai asz tau du rėžiu resziu isz 
nugaros.” Senis ir prisižadė
jęs nepasakysias.

Na, tai szis ir emes sakyti:
“Gi asz einu einu per misz-

iszsiskalavusios, nunesžes į 
Vieszpacziui Dievui ir atida- i 
viati. Man Vieszpatis Dievas 
septynias karves dovanojo. Na 
asz tas septynias karves varaus 
prie tos skyles, kur inlipau in 
dangų. Gi žiūriu žiuriu —ma 
no kumelaite su tuo gluosniu 
paėjus in szali. Na galvoju 
galvoju, ka dabar asz darysiu.
Nusivariau tas karves pas 
szventaji Petra. Su juo ap
mainiau in penkis maiszus pe
lu. Na asz isz tu pelu vyti vir
ve, nu vyti! 1 r nusivijau. In- 
sikaliau mietu, prisiriszau ta 
virve ir leidžiuos žemyn. Lei
daus leidaus ir — pritrukau. 
Asz ir kybau ore. Atjojo arkli 
įlinkai, susikūrė po manimi ug
nį. Kai sprogo ugnies sprogu
le in mane, ir iszdege man už
pakali dreve. Daugiau atlėkė 
bites ir susimėtė man in ta dre
ve, ir prinesze medaus. Asz 
Viena ranka in ta virve tuviuos, 
o antra rarika ta medų kabinu. 
Kabinau, kabinau, matai, ir la
bai sunkus palikau, ir nutruko 
man ta virve. Ir nukritau in... 
pragara. ’ ’

Senis klausias: “Tai ka-gi 
tu matei tam pragare?” Szis: 
‘ ‘ Gi žiuriu žiuriu — mano tė-

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

-$—

M
OKAME Antra Procentą ant sudėtu 

Pinigu. Procentą pridedam prie 
justi pinigu 1 diena Sausio ir Liepos 
menesuose, nepaisant ar atneszat 

parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant 
ar mažas ar didelis.

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

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

Milžiniszka 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 aplaike szita puiki 
knyga prisiuntė mumis padekavones.

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks. (

Buvo du broliu gudriu, tre- 
czias kvailas. Ir einaneziu 
gudriuoju vienu keliu, o kvai
lys vienas pats kitu keliu

Paeje koki gala. Kvailys ir 
ėmės juodu szaukti:“ E-e, bro
liai! Eikit, szen, žiūrėkit, ka 
asz ežia radau!” Tuodu bro
liu ir sznekaneziuosi: “Eiva pa 
sižiurėti, gal tas kvailys ir gera 
daigta ka rado.” Atėjusiu 
pas ji: “Tai kame, ka tu ežia 
loki radai?” Tas rodąs akėt
virbali radęs, sakas: “Ar ma
tote, brolaicziai, koks ežia ge
ras jieszmas briedžiui kepti!” 
Tuodu nusispjovusiu ir sakan
čiu: “Matai, kad jau kvailys 
—-kvailys, nei briedžio, nei nie
ko, o jis džiaugias akėtvirbaliu 
kad geras jieszmas jam busiąs 
briedžiui kepti!” — ir nuėju
si i sau.

Tas vėl paėjės toliau ir emes 
szaukti reikti: “Broliai, bro
liai! Eikszekit, ka asz ežia da
bar radau!” Tuodu tarian- 
cziu eiti, tarianeziuosi neiti, 
bet vėl susisznekusiU: “Ar ei
va ar ka — pasižiūrėti, gal tas 
kvailys ir ka gera rado.” Gi 
prieinaneziu —prie sauso gluos 
nio atsistojęs ir beszukaujas. 
Tuodu priėjusiu klausianeziu: 
“Tai ko tu ežia szukauji? ka 
tu ežia dabar radai?” — “Žiū
rėkit, brolaicziai, koks czion 
sausas medis briedžiui kepti!”
— “Et, tiktai su pusgalviu su
sidėk, be reikalo mudu jo pa- 
klauseva, ir gana: nei briedžio, 
nei nieko, o jis szaukia ir szau- 
kia... Eiva mudu sau!” Ir vėl 
tuodu nuėjusiu savo keliu, o 
tas savo.

Ir vėl visi paėjėjo. Daugiau 
kvailys ir vėl szaukias: 
“E-e-e! broliai, broliai! eikite 
szenai! eikite, žiūrėkite, ka asz 
ežia rakiau! E-e!” Tuodu 
broliu nebenorineziu klausyti, 
bet szis szaukias ir szaukias. 
“Kad jau jis vis taip szaukia 

, ir szaukia, ar eikiva pasižiūrė
ti ar ka, gal ir rado ka gera!” 
^Ateinancziu, klausianeziu:
“Tai ka dabar radai?” Szis 
sakas: “Gi žiūrėkite — brie
dis!” Tuoj ta briedi visi nu
spaudė, atsinesze tuos medžius
— ta sausaji gluosni, ta jiesz- 
ma akėtvirbali.

Na, net u r ne vienas ugnies.
Mata ne labai toli už kūlynu

— smilksta, kūrenas ugnele. 
Tuoj vienas isz gudriųjų nu
ėjės radęs — toks bjaurus senis 
bekūrenąs. Tas praszas: “Se
neli, duok man tos ugneles, pa-

ka, ir pamaeziau dreve; prili
pęs žiuriu, kas toj drevej, žiu
riu — genaieziai. Asz tuoj in 
ta dreve inlindau, visus genai- 
czius iszmuszinejau, nusipe- 
sziau, iszsiskrodžiau. Dau
giau lendu isz tos dreves lau
kan, gi nebegaliu. Parėjau na 
mo, atsinesziau kirveli, prasi- 
kirtau dreves didesne skyle ir 
iszlindau laukan. Daugiau 
vėl einu einu per ta miszka. 
Klausaus, girdžiu: trata, brasz 
!<a, atsžvilpia, atūžia ant ma
nes tiesiai! Žiuriu žiuriu —de 
vynios stirnos viena koja beszo 
kanezios! Asz per ta. koja 
pokszt, ta kojele triokszt ir nu
lūžo. Asz tas galveles nusuki- 
nejau, kailelius nusimauseziau 
ir einu. Daugiau vėl einu einu 
toliau per ta miszka, girdžiu — 
spengia, bimbia, kaukia, czy- 
pia, szvipia. Žiuriu, žiuriu — 
devyni vilkai viena bite bepjau 
na! Asz tuos vilkus nugainio- 
jau, ta bitele susigavau ir ne- 
szuos. Daugiau ta man bitele 
prinesze pilnas visas stirnenas 
medaus. Daugiau einu einu, 
ir priėjau tokia upe. Kai ėjau 
per liepta, ir inlužau. M-an 
septynios stirnenos medaus in 
\andeiii inkrito ir pasileido. 
Ka asz darysiu! Man to sal
daus vandenėlio gaila palikti, 
o neturiu kuo gerti. Gi pagal
vojau, pagalvojęs ir nusivežiau 
kaukoleli nuo savo galvos. Na 
asz ta saldu vandeneli gerti, na 
gerti! Geriau geriau, kol tik 
saldus buvo, visa iszgeriau. 
Daugiau ir einu. Ir eme visi 
žmones manimi juoktis. Asz 
dar žvalgaus, ko jie ežia ma
im juokias. “Gi, sako, žiūrėk, 
žmogau — tau ant galvos kau
kelio nebera!” Asz kapt sau in

v as tavo tėvu oran bejojas!” 
Senis — “meluoji, »taip negal 
būti!” Tuoj kvailys jam du 
rėžiu ir nugaros iszrėžes, atsi- 
neszes ugnies, ir briedi iszsike- 
pe visi pavalgė.

NUSIPIRKO “TŪKSTANTI 
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PININGU.

Siuncziu szirdinga padeka- 
vonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikižes,” pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas tindamas alkūnes prie ba 
10. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
jos. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa-' 
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ----- Str.

-------- , W. Va.

SKaityKite

Saule
“PRAKEIKTA”

MEILINGAS KRIMINALISZKAS 
APRASZIMAS

galva — ir insmego visi mano' 
pirsztai in smegenis. Nusi
spjovęs gryžtu adgal. Pasi
ėmiau savo kaukoleli, užsidė
jau ant galvos, ir einu. Na tai 
dar man buvo tris stirnenos pil 
nos medaus, o septyniose tiktai 
vieni koriai. Asz isz tu koriu 
nusilipiau kumeliuke, ir joju. 
Prijojau prie smukles, neturiu 
kuo pririszti. Gluosnio szaika 
nusilaužiau, ■ prismeigiau, ir 
stovi. Asz inejau in smukle— 
žydai per szaba visi pražuvę, 
tuszczia. Einu prie savo ku
melaites. Gi žiuriu žiuriu — 
tas glosnis, kur asz ja prismei
giau, iszauges ligi paties dan
gaus. Na asz tuo gluosniu lip
ti, na lipti! Ir inlipau in dan
gų. Tuoj asz tas savo stirne- 
nas; kur man atliko vandeni ne

Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS 

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
DALIS J.

MOTERE BE SZIRDIE8.
I.

ANT KRASZTO PRAPULTIES.
Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pluosztu,popieru po pažaste, 
ineio smagei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nuepakajum in 
veidą kasijerias.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniezios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkūnių ir 
užsidunksojusi.— Ne turirne 
užtektinai piningi^ ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kas priguli, nes 
sunkei labai eina; tenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stekas mums 
szimta tukstaneziu franku!

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame 

W. D. Boczkowski-Co
Mahanoy City, Pa

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais yyrszais.

Dydumas Knygos, 61 x 91 coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite 
ilgai bet taojaus 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
. ........................  (i.

W. D. BOCZKOWSKI-CO•j 7 Mahanoy City, Pa



SAULE 5

DYKAI! ©r©;
Kaip iszrodo viduris povande

ninio vokiszko laivelio 
‘ ‘ Deutschlando ’ ’ kuris 
atplaukė antru kartu 

in Amerika.

Vertes Knygų už $1.00
•- M

Kas pirks Didele Knyga po vardu:

“KAPITONAS VELNIAS“
» 

kuri parsiduoda už $1.00, gaus kitokiu 
Knygų vertes $1.00 Dykai!

Randasi 12 Setu Knygų. Kas pirks 
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri
sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

Sutaisytas iš formuios- 
reccpto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu nu 
nuo gėlimo pilvo ir z.t.nu. ger- V 

J klės skaudėjimo. dusulio, galvos \1 
fl skaudėjimo, nustojimo apetito, M 
B šalčio galvoje, ect., ect., Šutai- I 
1 somate išdirbėju labai pagarsėjusio 1

fSl PAIH-EXPELLERIO
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25e. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AD. RICHTER & CO. 

74—80 Washington Street, New York.

tOUM

COSMO.
RXCiKEi dėlto, kad Kayolight'kero- 

sinas duoda daugiau szviesos 
geresne ir lengvesne szviesa 
negu paprastas kerosi n as.

ATLANTI C

nei rūksta nei smirdi ir lia-

H’jujs ci 
AVW.Y Tft 
SHOT,'/ 
IXTERXfe,

f'CAB’N / 
KiSFWetSaO 
,CM»N

OTOKOff- 
CA3IS

SETAS No, 1
Lietuviszkieji Rasztai ir Rasztinin- 

kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Velniszkas Kaziravimas. Jieszkojo 
tarnaites o rado paczia. Stebuklinga 
Kuezia. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir jo vienturte Duktere. Nelabas 
Vyras. Prakeikimas. Delegatai pas 
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu ka 
ketina antra karta apsipacziuoti. 
Pikta Onuka. Baisi naktis. Dzūko 
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas 
ant proto. Graži istorija.

SETAS No. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

Varginga Elmana ir karalaite Reve- 
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Peleniute. Apie du brolius, Varguti 
ir Skuputi. Doras gyvenimas. Pri
versta linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
liaus dukteres. Apie Juokuti kuris 
buvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3
Ragana. Apie keliauninką Joną 

Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. 
Kunigo paslaptis. In merika .Pakaruo
klis. Po laikui. Onytės laimes. Per 
neatsarguma/n balta vergija. Viesz- 
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake. 
Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
Apie saule, menesi ir žvaigždes.Meszla 
-vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. 
Budyne.

SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrabio. 

Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
kad ant gero neiszeitu. Kaip jdniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
szavimas apie moteres. Iszgialbeta 
peralinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
state Virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padavimu. Peary ant žemgalio. Baisi 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo
kiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis 

grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis. 
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
čigonus. Gregorius. Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal 
tiszaitis. Debesėlis. Piktadaryste 
neisžsisaugoje koros. Tomilą. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SETAS NO. C.
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel

niszkas tyltas ant upes tiemuno. Auk
lėjimas sveiko ir serganczio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupcziaus 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
jio denczika Jeremka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigtus. ’Tris raiczius. Tris pamokir 
niniai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
Dusze pakutavojencze Liepoje. Apie 
neszvaruma. Apie labai dideli szelmi. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai. 
Apleista naszlaite. Jieszkok aukso 
szirdije. Lape ir vynuoges.

Setas No. 7.
Ali-Baba ir keturesdeszimts razbai- 

ninku. Balada. Malūnas girrioje. 
Paskutines miszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kuz- 
mas skripkorius liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautoje in szventa žeme. Beda. 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. 
Apie girrios sargo sunu ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- 
li. Valdamieris. Bedalis.

Setas No. 9.
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios nakti. Kal
vis Paszkus.- Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka ir nikita. Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka. 
Viena nedele teisybes. Iszgydintas. 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai 
teje. Sugertuves traukije. Alute dūk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago? Ingrabanas.

Setas No. 10.
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda 

vargszo. Apie Joną ir A liana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. 
Kodėl Baltraus neleido in dangų. 
Bausme už szyksztuma. Mažo sziau- 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nantoj. Hau! bau! bau. 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
Sruolis isz Lietuvos. Dvarine pana. 
Baisi istorije.

Setas No. 11. .
Doras gyvenimas. Tris užkeiktos 

karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
vo protingesnis už savo poną. Anglo- 
rius isz Valencijos. Kožnas daigtas 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
cziuojes. Janaszas korczakas. Vaitas 
szvilpikas. Pas merga. Gražios»akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnike. Luoszis. Is
torija vienos motinos. Vaikucziu ple
pėjimas.

Setas No. 12.
Grafas ir meszkininkas. Apie ra

gana, karalaite ir aficiera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso misles 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
dosziu .Onute. Kaimynai. Kuo bacz- 
ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
boba kytresne už velnią. Uždėjimas 
miesto Vilniaus. Navatna liga ir na- 
vatna gyduole. Du medejei. Inžei- 
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas 
žmogus pavojuje. Namu sūdąs. 
Kvailas tikėjimas. Karalius čigonu. 
Istorija isz 1795 m. Nedoras ponas. 
Girtavimas. Genavaite. Kalėdų 
nakties miszios. Žvaigžde mesijo-, 
sziaus. Pasikalbėjimas 13 vyruotu 
moterių ir vienos aaszles:

SULKHJgAO

DEL SUSIŽINOJIMO SU GI
MINĖMIS LIETUVOJ.

Smkn for. ’

ISiLSE 
K£EL

LIGHT Stm.
Oi/inK HULL 
PEf'ACRATttO
TO ALLOW PRESSI.W 
OF WATER WHEK 
SMBf-SERGKO, TO 
ESARCH INMEKMUU,

mpos neužsikemsza ir neapru- i 
ksta. Papraszyk jo vardu. 
Visi geri pardavėjai turi ji.

Mes patariame New Perfection Vjrimo 
peezius, Perfection beduminhis kerosino 
Szildytojus ir Rayo Liampas del naudoji
mo Rayolight kerosino.

THE ATLANTIC REFINING CO.
Visur Pennsylvanijoj ir Delaware.

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu
su kataloga tai turėtumėt mokėti $1.00, bet 
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir 
prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki 
Seta Knygų Dykai. /

apmokame prisiuntimo kasztus/^į

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

WA DnP7lfflU/eiH PO Mahanoy and A Street1 Ui DUUZAUWOM-UUij Mahanoy City, Pa.

Juozas (Petro sūnūs) Zaice- 
viczius. Pabėgės isz Kauno 
gub., Raudondvario parap. Už
leidžiu kaimo, dabar apsigyve
no: Russia Gorod Orelį Vedens 
kaja uliea N 14, Litovskii iko- 
mitet, Josifu Zaiceviczu. Mes 
norime surasti seserų, dukterų 
ir žentą. Jieszkome Vinco 
(Kazimiero suims) Puikio ir 
Praneisakaus (Jurgio suims) 
Pecziuko.

Petras Vydžiunas jieszko 
Emilijos ir Valerijos Matijunai 
ežiu ir Jono Valacko isz Kauno 
gub., Panevėžio pav., Atsiliep
kite sziuom adresu: Russia. Go 
rod Voronež, Malaju Dvorens- 
ikaja uliea N 21, Litovskii Ko- 
rnitet, Petru Ivanoviczu Veid- 
žiunasu.

Jurgis Žemaitaitis (Kunczas) 
isz Kaimo Kregždancziu, Gel- 
gaudiszkio parap., Naumies- 
ezio apskriczio, Suv. gub., pra- 
szau atsiliepti Kazimiera Plas
ti. Simana Antanaiti ir Antana 
Sutkaiti. Mano adresas: Rus
sia. Penza, Pieszaja uliea N 37, 
kv. 2, J. Žemaitaitis.

Bronislovas Balseviczius isz 
Suvalkų gub., Naiimiescžio 
pav., Pamoszbudžio valscz. 
Szilgaliu arba Asmencku kai
mo jieszko broliu Kazimiero ir 
Antano Balsevieziu ir visu gi
miniu ir pažinstamu, taip-gi Jo 
na Mikalausku isz Szedvygu 
kaimo, Grieszkabudžio par. Ma 
no adresas: Szklovo, Migilevs- 
koj gub., Proboinaja uliea N 
41, Bronislavu Balsevieziu.

Kazys Szleinis pajieszko bro 
lio Juozo Szleino, kuris kilęs 
isz Kauno gub., Ukmergės pav. 
Anykszcziu valscz. Mano adre
sas: Russia. Gorod Voronež, Go 
movskaja ■uliei. 16, Kazimir u 
Szleinisu.

Germanaviczi us! tisz Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Krioka- 
laukio valscziaus, Krakiuinku 
kaimo pajieszko brolio Juliaus 
GermaiiavieziauH,giminiu ir 
pažinstamu. Malio adresas: 
Russia. Gorod Voronež, Ga- 
movskaja 16, Obsžczežitie ucze 
nikoV bieženeev, Germanavi- 
cziui.

KUR BUNA?
Mano kaimynai Thmas .Jeke- 

lis, Augustas Vaekas, Ludvi- 
ka Aleksas, ir Monika Aleksiu- 
te, visi paeina isz Vilniaus gub, 
Traku pav., Merkines para., 
Maksimu kaimo. Turiu svar
bu reikalu, praszau atsiszaukt 
ant adreso.

Miss T. Jekeliute,
37 Clinton St.

S. Manchester, Conn.

Mano draugas Petras Mor
kus, paeina isz Kauno gub., Ra 
seinu pav., Laukuvos para., 
Baubiu kaimo, pirmiau gyveno 
Moon Run, Pa. dabar nežinau 
kur. Jeigu kas žino apie ji, 
malonėkit praneszfi ant adreso

Box 45. M oon Run, Pa.

Mano brolis Fianeiszkus Lu- 
koszeviczia, paeina isz Suvatkn 
gub., Seinų pav., Pulkotu kai
mo, 8 metai adgal gyveno 
Wheeling, Ohio, dabar nežinau 
kur. Turiu svarbu reikalą, 
praszau atsiszaukt ant adreso, 
Eva Lukaszevicziute, arba

Mrs. Eva Gervelis.
Box 165. Ledford, Ill.

Pajieszkau Marijona ir Kas
tancija Priespiliute, ir Ona 
Jungaicziute, paeina isz Suval
kų gub, Vilkaviszkio pav., Lan 
keliszkiu para., Pagernevo kai
mo, 4 metai kaip isz Lietuvos, 
pirmiau gyveno Chicago. Jei
gu kas apie jas žino, praneški
te ant adreso.

Mrs. C. Viltrakiene.
102 Cedar St. Detroit, Mich.

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 
-— kožham 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 nežinotai! kaip praleist 
savo laika, nes dabar negaliu 
ne užmigt pakpl neperskaitau 
nors viena istorija ejnant gult. 
— Feliksas Grigaitis, Gary, 
Ind.

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

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

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

50,000 
KNYGŲ
VISIŠKAI UZ

■ DYKĄ
Ar Esi Kankinamas

Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarnrvyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras,

Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

3 Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ai- vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą, kvapą; tam- 

.. sius ratus po akių; ar negali miegoti;
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galesite 
suprasti ji, ir naudotis jos patarimų ir 

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius ^daiktus, katrus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medikališkąs vardas. Nieks ne, gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Dyka

Kelias j Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 200, Madison & Clinton Sts., Chicago, Ill.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Uš Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tą knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde.................  :

Adresas.................... ............................

Miestas Stejtas

v i



SAULE

| Žinios Vietines (
— Readingo kasiklos moko 

jo Mahanojuj, Gilbertone ir St. 
Nicholas seredoj.

— Republikoniszki kandy- 
datai isz Schuylkillo pavieto 
laimėjo visi iszskyriant vieno 
1 jegislatoriaus Donnelly. Hea- 
tonas ant kongresmeno aplaike 
7853 balsais daugiau už savo 
priesza, Snyderis 7,754 dau
giau už Murrin, Szeiferis 833. 
Szeip visi atejviai konia balsa
vo už republikoniszka tikėta. 
Paskola $70,000 ant pataisimu 
Miežiu ir nupirkimo ugnage- 
siams naujės maszinas teip-gi 
perejo.

SZIS PAVEIKSLAS NEPERSTATO KRUTANCZIU PA
VEIKSLU AKTORIUS.

ANT PARDAVIMO

— Ana diena palieije suėmė 
du vaikus Kazimiera Aukszta- 
kalni ir Antana Peczevski, abu 
du pribuvo ant freitu isz De
troito, Mieli. Abudu likos nu- 
siuhstais adgal, bet Antanas ne 
labai norėjo važiuot adgal, nes 
sake, buk tėvas yra numirias o 
motina per dienas girtuokliau- 
je.

Maža farmuke 1 % akeriu žę 
mes. Namas dvieju lubu, tvar 
tas, 60 visokiu vaisingu me
džiu. Geriausia vieta Grier 
City. Atsiszaukite pas (to 91) 

R. E. Fisher.
N. Main St. Mahanoy City, Pa.

BE OPERACIJOS
STEBĖTINAS ISZGYDIMAS 

PATRUKYMO.
—

Sztai kaip szitas žmogus tapo 
iszgyditas nuog Patrukymo

be jokiu skaudėjimu ir 
trotijimo laiko.

__Z__
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

— Lehigh Valles kompani
ja apgarsino, buk jeigu kas isz 
szeimynos anglekasio dirban-

Automobiliu kuri matome ant kranto akmens vadinamo 
“Overhanging Rock” Yosemite Valley, Kalifornijoj, priguli 
prie A. C. Pillsbury, kuris su savo draugais užvažiavo ant jo. 
Jeigu automobi liaus “brekes” neimtu sulaikė automobiliu in 
laika, tai visi butu suteszjknitais ant smert in pragara 3,420 pe 
du gylio.

ežio po taja kompanije apsirg
tu, tai nusiims in namus dažiu- 
letoja ligoniu —nurse. Jeigu 
apie tai tuojaus pranesz tai da- 
žiūrėtoja tuojaus pribus ir da- 
žiures ligoni pakol pasveiks. 
Patarnavimas yra visai dykai. 
Lietuviai neužmirszkite isz to 
pasinaudoti.

— Apsisaugokytes prasipla 
tinusiu mekšikoniszku bumasz- 
ku kurias kareiviai prisiunezia 
del savo pažinstamu isz Meksi
ko. Tosios bumaszkos never
tos ne popieros ant kurios yra 
atspaudintos. Mainant pinin
gus peržiurekite gerai. Jau 
panaszus keli atsitikimai atsi
tiko mieste. Žinote, kas akiu 
neatidaro tai kiszeni atidaro.

— Seredoj atsibuvo szliubas 
p. Antano Kaminsko su p. Ona 
Ramanauekiute. Vėliname 
laimingo gyvenimo.

t Utarninke Ashlando ligon 
būti mirė Stanislovas Mruk, 
lenkas isz New Bostono, kuris 
likos sužeistas kasikioje sze- 
szios nedėlios adgalios. Pali
ko paezia ir 4 mažus vaiktf- 
ezius. Laidotuves atsibus su
katoj.

— Kam jum iždavinet daug 
piningu ant pecziaus (hitero,) 
kad galite nupirkti pigei jeigu 
atejsite po No. 313 W. Maha- 
noy Avė.

— Ant praejto susirinkimo 
Szv. Juozapo draugystes buvo 
nutarta priimti naujus sąna
rius už pigu insiraszyma tiktai 
už $1, ir tai tik ant trumpo lai
ko. Yra tai seniausia draugys 
te Mahanojuje ir drueziai užsi
laiko. Dabar turite giara pro
ga insiraszyti in giara draugys 
te už pigu insiraszyma. Atei
kite ant susirinkimo kurie atsi- 
buna kožna menesi, ta hedelia 
po 20-ta. (t-f-)

Isz Lietuviszku Kaimeliu

ikslaa yra- visada stengtis 
atlikti musu kostumerin 
reikalas k* nnoati-akao 
tižiausia, daryt ta visk* 
Idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiauaam bude

W. TRASKAUSKAS
_.GILABORIUS.._

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

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

P. V. OBIECLNAS 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 var'oja szeme Jaike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Šiunczia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviernaseziu 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje, ūžrube- 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.

fiERI PECZ1AI
Vinas giaras Peczius užtek* ant 20 netu. 

Kodėl neperkat geriausi? Ateikite pažiū
rėt

Mode Keystone Pecziu
Jie yra gvarantyti gerai kepti ir pinigai

bus sugražinti jaigu nebusite užganėdinti.
Tai yra GUINANO būdas darymo biznio.

GUINAN’S Mahanoy City 
Mount Carmel •

Shenandoah 
Lansford

Bridgeport, Conn. — “Lie- 
tuviszkoje Dienoje” lietuvisz- 
ki rinkėjai surinko arti 2000 
doleriu atiku. Kada visos drau 
gystes sudės savo prižadėtas 
aukas, tai gal daejs lig 3000 do 
leriu. Rinkėju atiku buvo 
apie 150 ypatų. Daugiausia 
aukavo Lietuvei, Amerikonai, 
Lenkai o Szvedai visai neatika- 
vo.

Oil City, Pa.— Darbai gerai j 
eina, o kad buvo stoka darbi
ninku, tai kompanijos pargabe 
no 150 mekšikonu. Lietuviu 
yra tik keturios szeimynos,* be: 
p. Juozas Vaitkus atsiminda
mas ant “Eietuviszkos Die
nos” ir nuvargusiu savo bro
liu Tevyneje ir rinko aukas su 
p. Valerije Vaitkienia. Juo
zas Vaitkus surinko $26.26 o 
poni Vaitkiene rinko ir Frank
lino, surinkdama atiku $41J)1 
abiejuosia miestuosia. Pana 
Veronika Bakaicziute surinko 
4,65. Už toki pasidarbavimu 
p. Vaitkui priguli didelia gar
be ir padekavonia, jog pasidar
bavo taje dienoje del savo tau- 
tiecziu.

Oakland, Cal.— Darbai eina 
gerai, darbu yra visokiu dau- 
giatisei Lentpjovėse ir miszko- 
se. Algos nog $2.50 ligi $5.00 
ant dienos, darbai lengvus, va
landos 8 ir 9 in diena, pragyve
nimas ir pigesnis negu kitur. 
Drabužis yra brangesnis, bet 
ne per brangus. Oras yra gra 
žus ir sziltas. Žiemos visai ne 
ra. Asz jau 10 metu gyvenu 
Californijoj o žiemos dar nesu
laukiau, tai jeigu kurie isz lie
tuviu ar lietuvaites mylėtu ka 
daugi aus dasižinoti aplink szi- 
ta kraszta tai raszykite laiszka 
indedami už 2c. krasos ženkliu
ką del atsakymo, asz viską tą- 
mistoms apraszysiu. Laisz- 
kus raszykite ant to antraszo. 
F. J. Gricius. 932 14-th Str. 
Oakland, Cal.

Edwardsville, Pa.—. Kingsto 
ne ir Edwardsville, “L'ietuvisz 
koje dienoje” surinkta $1,151,- 
67. Rinkėjai su bleszinems su 
rinko $272,95; bažnyczioje su
rinkta $120,22, Kingstono para 
pijoj $348,50. Viso labo $1,- 
151,67, kurie likos nusiunstais 
ant ranku Red Cross in Was- 
hingtona. Stambesnes aukas 
padovanojo Kingstono L. B. 
klubas $75, Szv. Vincento drau 
gyste $50, Bastels Bravoras 
$50, Lietuviszki Vycziai No. 32 
$40, Szv. Atano draug. $25, 
Kun. Kudirka $25 — daugelis 
aukavo po $2 ir po $T. Komi
tetu ant West Side buvo: F. 
Bubantis, prezidentas; B. Ku
bilius, vice prezidentas; T. Sza- 
mis, sekretorius; S. Pauksztis, 
kasijerius; A. Kodisz ir J. Ku- 
czinskas, globėjai.

ANT PARDAVIMO.
Geras didelis namas ant W. 

Spruce uliezios, su visoms vy- 
gadoms, maudykle, maudyne, 
vykados, sziltas ir szaltas van
duo, elektrikas visur iszvestas, 
dideli skiepai, didelis kiemas* 
Ant kito galo loto prie W. 
Maple uliezios teip-gi randasi 
namas ant vienos familijos. Szi 
tie namai randasi ant puses lo
to ii- parsiduos visai pigiai. To
dėl atsiszaukite kagreieziausia 
po No. 512 W. Spruce St. 
--------------- (------------------- 1—

ANT PARDAVIMO
Farma 72 akeriu, 50 akeriu 

iszdirbta, reszta girria, 2 szu- 
linei, bėgantis vanduo stuboj, 
4 auklei, 3 karves, 12 kiautu, 
visztos, vežimai, du prūdai, le
dinis sklodas. Turi tuojaus 
parduoti už tai kad iszvažiuoja 
in Detroitą. Parsiduos'pigei. 
Atsiszaukite. tuojaus ant adre
so.

P. Macziokas.
Fountain Springs, 

No. 1. Farm. Ashland, Pa.

NEBANDYKITE SUCZEDIN 
TI PININGUS. ■' 

mokėdami randa už bile kokia 
stuba, jeigu galite pirkti nau
jos mados stuba už neperbran- 
gia preke. Gyvenkite sii savo 
szeimyna geroj stuboj. Asz 
turiu tris naujas stribas. Gali
te sziandien pirkt o rytoj insi- 
kraustyti. ' Turtingo žmogaus 
si ubą už biėdna žmogaus pre
ke. Atsiszaukite pas’. (t. f.)

James J. Bell Atty. at Law.
126 So. Main St. 

Shenandoah, Pa.

CHAS. SCHWIENTD
Kontraktoris ir stalorius.

Stato namus pagal naujau
sia mada. Duoda gera medi, 
dar.bas gvarantytas. Teip-gi 
priima visokius pataisinimus.

217 E. Mahanoy St. •
Mahanoy City, Pa.

DYKAI
CHICAGO, ILLINOIS

American School 
of Languages

Amerikoniška 
Mokykla

ŠTAI TAMSTOS PROGA
Greitai išmokti ang- 
Iii kalbos. Su pagelba 
šios mokyklos, Tamsta 
išmoksi Angliškai kal
bėti, rašyti ir skaityti 
visai nesijausdamas liu 
osose valandose. Moki
name per pačtą visose 
dalyse Amer. ir Kana
dos. Tuos, kurie gali a- 
teiti į mokyklą, moki
name klesos®, dieno
mis ir vakarais. Čia 
galima išmokti Gram
mar ir High schodles 
kursus. Gražiai iliust-

____  ruota, su daugeliu pa
aiškinimų ir patarimų Katalogą siunčiame 
dykai; įdėk keliąs markes prisiuntimui.

AMERICAN SCHOOL OF LANGUAGES, 
1741 W. 47th Street, - Chicago, Illinois.

John Millander.
Jaute, jog kas nors truko.

Jonas Millanderis buvo užimtas prie 
labai sunkaus dtfrbo. Viena diena ker 
liant labai sunku daigta, pajautė, jog 
jam kas nors truko vienoje puseje pa
pilves, paskui jautėsi labai negerai ii 
visai apalpo. Tas atsitikimas, beveik 
su kožna diena tapo nelaimingesnių o 
paskui patemijo sutinimą.

Nuėjo pasirodyt daktarui, kuris po 
peržiurejimui 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, jog Patrukymas 
didinsis o tada datirsi arszesnio atsiti
kimo, jog Patrukymas, tai yra trūki
mas plėvės, kuris atnesza mirti daugy 
bei žmonių.

Tapo tikėtoju diržo.
Pirko diržą -— panasziu jungui ge

riausia, ka galėjo gaut. — Bet tuom 
jam tik kanezios pasididino. Bandine 
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
mas ir jio abelnas iszgydyjimas,” o 
geriausia butu, idant pats jin atlanky- 
tau jio offise, o jis iszgydis mane vi
siszkai.
Sztai 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 gisiu. 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 Patrukymo 
ir platijimo gisiu, tegul kreipėsi in 
Jus, o bus dėkingas už iszgydyjima 

' teip kaip ir asz. Su pagarba.
John Millander.

Raszykite, idant atsiunst ilustruota 
knygele: “Patrukymas ir jio gydyji- 
mas”, indedant in gromata už 2c. mar
ke.

Patarymai ir peržiūrėjimai už dyka.
DR. A. W. O’MALLEY

...SPECIALISTAS...
41 S. Washington St.,

i WILKES—BARRE, PA.

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

i Išmokąs tas lekcijas jau mokėsi į 
į Kalbėti Ir Rašyti Angliškai j j Jei netiki šitam pranešimui, tai perskaityk | Į pirmą lekciją, o persitikrinsi ar teisybė. • 
| Prisiųski 10 centų, o tuojaus gausi lekciją j 
x MONTELLO CORRESPONDENCE SCHOOL

MONTELLO MASS

- -......
NAUJAS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS

A. J. ŠAKALAUCKAS
120 W. PINE ST., MAHANOY CITY. 

<1=-.^................ -- .........

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS 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 Hassan St., NLW YORK, N. Y,

Lietuviszka Krautuve
■"VISOKIU gėrimu

L. J. NAVICKAS
138 W. Broad St. Tamaqua,Pa.

Užlaiko visokiu Amerikcniszku ir Impo- 
rtavotu Gėrimu, kaip tai: Alaus bonkutese, 
visokiu Arielka, Vinių, Porterio ir 1.1. 
Perkantiem pristato dykai tiesog in namus 
Jaigukada prireikes bile kokiu gėrimu tai 
ateikite t as mane o pirksite gerai ir busite 
visame užganėdinti.

NAUJAS ISZRADIMAS

18 tukstansziu plikiu žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike iii 
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 tuo jius ant adreso:

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

Brooklyn, N. Y.

DASIEKEM
MILIJONĄ DOLERINI SKAITLĮ

J ---------------—g
Z.\ VG AME kožna menesi. Žmones atranda kad musu 

į 4 * banka yra ju geriausias prietelis.
Pagialbsti žmogui kuris turi bizni arba pagia- N 

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

• ant pirmu morgecziu, judgemeutu ant namu.
Dekite savo paezedžius in musu banka o visada g 

I’ žinosite kad banka bus juso prietelis, ir kad pinigai 1 
I būna indeti ant morgecziu ant namu, kurie yra dau- g 
f giaus verti negu morgecziai.

Szita banka nori kad detumet savo pinigus in 
g 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. II. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula 

W. J. Miles F. G.’ Hornsby

LIETUVISZKAS PASAKORE
Labai Puiki ir Didele Knyga

88 * Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

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

609 Puslapiu 6į x 9 j coliu dydumo.

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite vieta 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir
Vilka.

Apie Jonuką, Xrkluka, Antaite ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemeziugpile.

Apie Karalaite paversta in varle
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda ne
matomai' muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas,
Melagis,
iliiiukningas Zbrajjis.
Zerkolas. ,
Szetomszkas stokis.
Prakeikta,
.jaltys.
Gudras žainierlua.

\ Melage pati.
Paikas Jonac.
Apie milžinus, mažus žmonis ir 

niksztukus «
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukieji ir apia Ra- 
ganiszka ^.ieda.

Petras bude.
Apie tris Brolu ifaraiaiezius ir 

serganti jiu Tęva
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir .Siksztuka-.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu

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

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinezius.
Juozas ir Maiijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilutis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir A-elis.

■ Medėjus.
Drideszinits-keturi Razbainihkai.
Vaitiekus.

Szluocziaus duktė.
Nelaimingas bagocaiua. - 
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru
Ylgasis. platusis ir sms rk- -.kis.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas. 
Pąbaiga kazirninko. 
Skarbas o pati.
Nela- . ingas atsitikimas. 
’'undatoris. ■
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. fČiniszka pasaka
Pavogti Deimantai. 
Stebuklingas skeltu ras, 
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Aputaka 

senu žmonių.
Laižytos.
Isz gyvenimo milinezios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike'prieszintis valei Dievo. 
Stebuklinga tobliezia
Ne sūdyk ant pažiūros, 
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apisaka sene 

inainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio 

|o. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Palaike dalgis ant akmens. 
Netikėtas szveczias.
Apie trig Karalaitias.
Apie septinis Broius.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiutke katra už Karalaiezio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Šešetu ėjo iieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą u Petra.
Apie du vaiku Siratas, 
Apie Pagramduka.

W. D. Boczkowski-Co.
Szita Knyga perkupeziams arba agentam 

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio
IE

n
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