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ATSISVEIKINIMO PARODA NAJORKO KAREIVIU KURIE ISZKELIAVO IN 
SPARTANSBURGA S. C.

PASKANDINIMAS LAIVO CAMPANA PSP VOKISZKĄ jgUBMARINA.

...,. k „r. ...^

Kada vokiszkas ^ubmarinas 
paskandino aliejini laiva Cam
pana, paeme in nelaisvia ketu
ris laivorius, nes in kcles valan

29 METAS

ftisz AMEIRKOSs
Kudykis prigėrė blude vandens

De Soto, Wis.— Laike kada 
molina isz.ejo pas farmeri, Lud 
vikele Wesley, 9 menesiu mer
gaite .pasMiko viena ant grin
dų, prisiaudė prie kliudo van
dens ir inpuole veideliu in hlu- 
da, kuri pati, be pagialbos kitu 
negalėjo prisikialt ir prigėrė. 
Alei imi sugryžus in šluba irV’- 
kb tiTi lavonu kėdyiko. Isz di 
delio gailesezio motina pavojin 
gai apsirgo.

Senuke paaukavo 4 sunns del 
tėvynės.

Syracuse, N. Y.— Mrs. Hele
na Kohen isz Clark Mills, turi 
ašztuonis sūnūs. Lyg sziam 
laikui keturi isz juju tarnauja 
Dedei Šamui. Likusieji tris 
teip-gi norėjo inžengti in ka- 
riumenia, nes likos atmesti nes 
da joju nepareikalavo 
Ketvirtas jauniauses da pasili
ko namie o motina kalba: “mel 
dzin Dievo kas diena, idant ir 
jauniausias butu priimtas 
idant galėtu tarnauti tėvynei 
kaipo mano vyras tarnavo ir 
pražuvo apginime musu lais
vos szalies.”

Iszmusz 6-centini pininga.
Washington, D. C. -— Kon

gresmenas Linkham isz Massa
chusetts innesze užmanymu 
priesz kongresą ant iszmuszi- 
mo szeszcenti.nio piningelio — 
“nikelio.” Priežaste tame 
yra, jog viskas pabrango, o kas 
kasztayo 5 centai tai dabar po 
6 centus. Bus tai daug paran
kiau del žmonių. Nežine ar ta 
sai. užmanymas bus priimtas, 
nes jeigu iszinusze 6-centinius 
nikelius, tai. tavorai gal da dau 
gi.au pabrangs.

Sulaikė priverstina apsivedi- 
ma jaunos mergaites.

Hazleton, Pa.— Ona Slapa-

Fordas paaukavo automobiliu 
už $500,000 del Raudono 

Kryžiaus.
Washington, D. C^— Garsin

gas dirbėjas automobiliu For
das, paaukavo Raudono Kry
žiaus Drauguvei automobiliniu 
ambulansu už puse milijono do 
leriu kurios naudos po visus ka 
riszkus laukus Kuropoje.
Trūkis trenkę in vežimą, sh-

. maldamas 7 ypatas.
i \ber.ilepn, M(l. b’ada 1 I 
darbininku važiavo vežimu in 
darba ant farmu, likos patai
kinti ant skerskelių ejnanti per 
Pennsylvani jos geležinkel i.
Septyni isz ju likos sumaltais 
ant szmoteliu o tris mirtinai su 
žeido. Tik tris iszsigialbėjo 
nuo baisios mirties.

TRUMPI TELEGRAMAI..
§ Montevideo, Uruguay. —• 

Randas darydamas nauja kons 
titucije, nutarė konfiskuot visa 
bažnytini turtą.

§ Washington, D. C.—- Szi- 
met augintojai bovelnos ketina 
surinkt i suvirszum 500,()()() pun 
du. (Kožnas pundas svėrė po 
500 svaru.)

§ Harrisburg, Pa.— Penn- 
sylvanijos locnininkai automo
biliu ir motoriniu vežimu už
mokėjo in asztuonis menesius 
už laisnus $3,150,000 arba nuo 
3,000 lyg 5,000 doleriu per die
na.

§ Montreal, Kanada.— Pali 
cije rado paslėpta tūlam name 
1,600 karabinu, daug amunici
jos ir dinamito. Priešzininkai 
konskripcijos ketino tai naudo 
ti prieszais randa.

Nevzark, N. J.— Augusto 19 
mirė Jonas Tumelis kuris pa
ėjo isz Suvalkų gulu, Seivų 
gmino, Puncko parapijos, Re- 
inonu kaimo. Velionis prigulė 
jo prie choro, gyvendamas 
Kingstone, Pa. Pribuvęs in 
czionais dirbdamas kelis mene
sius, gavo džiova. Mažai czio
nais turėjo pažinstamu o kada 
mirė tai neinleido kuna in baž-

EXTRA!
TUKSTANCZEI ŽUVO DE- 

GĄNCZIAM MIESTE 
KAZANE.

Petrograd.— Badai keli tuks 
tanezei gyventoju pražuvo ir ii 
kos sužeistais deganeziam mies 
te Kazane prie Kazanskos upes 
430 myliu puo Moskvos.

Ugnis dege per 36 valandas, 
kuri iszgujo visus gyventojus 
isz miesto. Bledes isznesza 
ant milijonu rubliu. Badai vo 
kiszki sznipai padege miestą 
isz keliolika vietų.

APIE MOTERES.

— Europoje išeina nepa
prastos permainos visokiose 
pramonesia. Anglijoj 37,000 
moteres užėmė vyru vietas bau 
košia; 41,000 ant geležinkeliu, 
o 117,000 randaviszkosia bju- 
ruosia.

— Prie geležinkeliu Staten 
Island, N. Y. randasi 262 mote
res prie szvaistimo vagoniniu 
langu. Prie to darbo kitados 
dirbo vieni vyrai.

— Vokiecziai priverstinai 
privereze visas moteres dirbti 
ant ukiu ir prie kitokiu sunkiu 
darbu.

— Cleveland, Ohio, pana Da 
rata Pond, 18 metu senumo li
kos priimta in baseball kliuba 
kaipo “piezerka” su met i ni a 
alga $5,000.

— Fort Wayne, Indijanoj, 
plieno fabrikai nutarė priimti 
600 moterų prie lengvesniu dar 
bu, mokėdami nuo $1.50 lyg 
$3,00 ant dienos.

q Automobilistai kas metas 
užmusza farmeriams suvir
szum už 210,000 doleriu visztių 
aneziu ir žasu, per savo žiop- 
lysta.

dino suhinariiia'su amerikouuz 
kais nelaisvais. No 1. parodo 
apleista (aiva, 2) nuliūdimai 
luoteliu. 3) armota aut apgil 
nimo mm submarine. 4) Be-

ris davė žinia apie 
Campana.

kares Lauko
Vokiecziai pere j o per Dvina prie Rygos.

Petrograd.— Vokiecziai giliukningai gavosi per upe'Dvi
na, nuo pietų szahes Rygos atspirdami rusu užklupimus. Prie 
Mintautos ejna smarkus musziai kuriu rusai negali atspirtį. 
Pavojus didelis grasina Rygai.

Suraszas prieszais Kerenskį.
Petrograd.— Daugeli ženklyvu ypatų likos aresztavotos 

už surasza prieszais Kerenskį kuri ketino numesti nuo dinsto 
kariszko ministerio.

Sumiszimai Finlandijoj, — daug užmuszta ir sužeista.
London. — Telegramai danesza isz llaparanda in Kopen

haga, buk Bjorneborge, Finlandijoj, pakilo dideli sumiszimai 
terp rusiszku gyventoju o kariumenes.- Badai musziai tęsęsi 
per keliolika valandų, kuriuosia daug užmuszta ir sužeista. 
Kaip rodos tai sukėlimas pakilo priesz atydarima seimo Hel- 
singforse.

Karpatkinas sako, jog Bosija turės kariauti lyg galui.
Maskva.— Maskvos suvažiavimas vakar surengė dideliu 

ovacijų žilam rusu revoliucijonieriui anarchistui, kunigai ksz 
ežiui P. Krapotkinui.

Kuomet senelis Krapotkinas pasirodė suvažiavimo posė
dyje, delegatai triukszini ilgais delnu plojimais iszszauke ji 
ant pagrindu. .

P. Krapotkinas,-kai p ir didžiuma susirinkusi uju, kalbėjo 
apie kare. Tarp kita jis ragino “revoliucines Rosijos atsto
vus,” idant jie, sugryže isz didžiojo rusu tautos suvažiavi
mo,” darytu visa, kad Vokietija nesumusztu Rosi ja, kad 
“brangiai nupirktoji, rusu tautos laisve butu užtikrinta ir at
eityj’’irt. t.

Jo kalba, sako Associated Press, iszszauke ilgu ir dideliu 
ovacijų.

Suvažiavime, beje, kalbėjusi ir Rusu revoliucijos moeziu- 
senele Breszkdvska j a.te,

Kariszki trupinėliai isz visu laukti.
t Petrogradas.— Amerikonai prižadėjo paskolyt Rosi 

jai 5,000,000,000 rubliu.

Baisios pasekmes kares.
London.— Musziosia Flanderse, Anglijė ne teko 60,373 

kareiviu ir 5,408 afieieriu menesije Augusto. Julajaus mene 
siie likos užmuszta, sužeista ir nesurado 71,899 kareiviu ir 
2,426 afieieriu.

Vokiecziai užklupo ant Rygos. — 40 areoplanu numėtė dau- 
. v gybia bombų ant miesteliu ir rusu flotos.

London.—■ Vokiecziai iszpilde savo kerszinimus, jog už
klups ant Lygos. Ana diena 40 areoplanu numėtė daugybia 
bombų ant miesteliu, gulincziu pamarije. Ant rusu flotos nu 
mete keliolika bombų bet nepataiko ne vieno laivo. Bledes 
miesteliuosia padaryta daug. Ant galo rusu lekiotojai iszvai-

Penki milijonai kareiviu priesz talkininkus.
New York.— A uolinis Francijos valdžios burajs tikrina, 

kad ceiitralines valstybes laiko priesz talkininkus virsz pen
kis milijonus vyru. Jei tikėt h juro galvai Stephen Lauzan- 
ne, Rosijos ir Rumunijos frantuose liaujasi tris milijonai pen 
kios deszimts.penki tukstaneziai vyru — 1,420,000 vokiecziu, 
615,000 austro-vengru ir po 60,000 vyru nuo Turkijos ir Bulgg 
rijos.

Francijos frante vokiecziai laiko 220,000 vyru.

Taika artinasi?
Washington, D. C.— Szianakt alsinusia isz Washington© 

telegrama sako, kad neužilgio galima laukti nauju kalbu apie 
taika. Prisiuntusi žinia agentūra nuo saves nededa jokiu ko
mentaru. Kiek todėl visa tai supuola su teisybe negalima pa

Vokiecziai ims kariuomenėn Lenkijos gyventojus.
Amsterdam.— Czia gauta žinių, būtent, kad Vokietija ir 

Austrija nutarusios priversti t.y. Lenku kariuomene kariauti 
priesz talkininkus. . Atėjusi isz.Vienuos telegrama sako, kad 
“lenku kariuomene” busianti priskyrta prie Austru armijos 
ir kariaus po jos (Austrijos) vėliava. Kaip greit dalyku sto
vis pasitaisys, t. y. centralenis valstybėms negres insiveržimo 
pavojus, “lenku kariuomene” ir vėl busianti paliuosuota.

Minimoji “lenku kariuomene” susideda isz liuosanoriu, 
kur po rusu iszvijimo isz Lenkijos susiorganizavo in t. y. “len 
ku legijonus.” Vadinasi, kariauti bus vereziami tik tie ka isz 
liuoso noro instojo.lenku kariuomenėn.”

kiute, 15 metu senumo, nusida
vė su sl^indu in United Chari
ties draugavę,.melsdama perde 
tinęs idant sulaikytu josios pri 
verstina apsivedima su Vasi- 
liu Vaskiu, 34 metu senumo,

nyczia, nes davatkėlės priskun 
de kunjg’ui buk tai bedievis. Ve 
lionis buvo geru krikszczioniu 
kaipo ir jojo levai Lietuvoje 
kuriuos visas Punckas pažino
jo. Teip tai per bobis’zkus lie-

* Mete 1916 Suv. Valst. isz- 
kasta aukso už $141,543,300 o 
sidabro už $48,953,000. Kali
fornija daugiausia pristatė 
aukso, ha net už $21,980,400.

* Szlonske, Prusuosia, at-

į Berlinas.— Rusai prie Naroczo likos sumusžti ir isz- 
vaikytais. 300 gavosi in nelaisvia.

į Rymas.- Prusai nusiuntė 50,000 kareiviu in pagialba 
Austrams.

j: Rymas. —- Italai musziosia prie Carso paeme in nelais
via 638 Austru ir Vokiecziu.

žuvius geras krikszczionis li
kos palaidotas be bažnytiniu 
apeigų.

į Petrogradas.— 20 žmonių mirė o daugelis mirszta nuo 
arielkos kuria iszvoge isz vagonu Moskvoje: Buvo tai užtru-

nes už jojo ne nori teketi. Pali- 
cije sulaikė vinezevonia kuri 
ketino.atsibūti tomis dienomis.

pat pienu Vokietija dariusi ir 1913 metais.- Visa tai rusu vai 
džia gerai žinojo, tik nieko nedaro, kad tinkamai prisirengus 
prie atrėmimo Vokietijos užsimojimu.

rasta nauji plocziai kietųjų 
anglių. Nekuriuosia vietosią 
gyslos turi 80 pėdu storio.

Caro valdžia žinojo Vokietijos pienus. Vokietija norėjo už
pulti Rosija dar 1900 metais.

Petrogradas.— Nagrinėjant buvusio kares ministerio 
Suehoinlinovo byla paaiszkejo, būtent, kad Vokietija jau 1900 
metais norėjo užpulti Rosija, apie tai caro valdžia buvusi pain 
formuota tuolaikinio savo militario atasze- Berline. Tokiu



SAULE

NAUJAS ISZRADIMAS

Dekavoje % milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus .Gvaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
si pas mus. Adresas:

Brundzas Cosmetics.
Broadway, 8-th. St., 

Brooklyn, N. Y.

Girdot
Rosi joj vis arsziau. Mosk-j 

voje neyos didelis entuziazmas, 
o ant franto kareiviai, be mu- 
szio pametineja savo pozicije.

Vokiecziai ant to visko žiuri 
užganadinancziai, ha tai “van
duo ant prusiszko malūno,” — 
o mes Lietuvei isz to džiaugtis 
negalime.

Kerenskis dabar su nauja 
valdžia nutarė bausti tokius ka 
reivius ir kitus iždayikus. tėvy
nės su mirczia.

Lietuviu, Franeuzu ir Anglisz- 
koje kalboje:
The Misery of (lie Lithuanian 

Refugees in Russia.
Pro Lithuania.
La Question Lithuanienne.
Ober-ost.
Bassanavitsius Pere De La 

Renaissance Lithuanienne.
La Situation De L.’Eglise 

Catholique En Lithuanie.
Spauda: Bureau D’lnfor- 

mation De Lithuanie Lausan
ne, Switzerland.

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

ŽIŪRĖKITE!
KNYGŲ BARGENSAS

No.l
Szitos visos Istorijos, 
Pasakos ir kiloki Pa

siskaitymai tik už
$1.00

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

Apie Ragana. Kelauninka Jo
ną. Vaikinas ir Stebuklas. Pa 
vasaris atėjo. Surins Mulkinus 
Iszklausyta Malda Vargszo. 
Geras Medėjus. Ha isz inaiszo 
iszlins, aliva in virszu iszkils. 
In Motinas. Verta neužniirszt. 
Kaip dagyvent szimta metu. 
Pamokinimai. Ne szis, ne tas.
Kam kenkia girtavimas? Gru-
delei žinios. Apie boba, ka ne- 

4*4 galėjo savo ležuvio sulaikyti. f* 
& Turkinei priežodžei. Pamoks- 
GL lelei. Leibaus Gimoras. Gir-

tuoklis Jurgis. Skaitlis apie
* ' žmogų. Kaip pažint atmaina t*
* 1 oro. Bernadinas ir židas. Ož- * 
t ka isz Dzūkijos. Geros rodos 2

> ♦ del motinu. Kas tai yra mote- ♦ 
*♦* rystc? Gailinga ypata. De- ♦ 
*4* szimts prisakymu Ilygenos 
*4* kūno ir duszios. Galybe Mei- *♦* 
*♦* les. Raganiszka lazdele. Bo- *4* 

ba kaip ir visos bobos. Ženk-
*X* las smerties. Nupasakojo nuo «?♦ 

koto. Nenori sarmatos. Tokie 4*4
4*4 szposai ne tinka. Alygino. 4*4 
1*4 Su velniu ant svieto. Kytras

v ♦Žalnieris. Dievas gal apsudy- 4A ti. Urvą užkeikta. Panaszus.v/" Ta,’
' 4' Lorenas. Sermėga mužiko. Su 4
* ■ kuom kas kariauja nuo tos 2 
2 dingsta. Dasekta nekaltybe. 2 
J Vagis kiausziniu. Ne yra to ♦

*♦* pikto, kad ant gero ne iszei- ♦* 
.*♦*. tu. Kaip Joniszkei pavogė isz *♦* 
*4* Juoziszkiu naktini sarga. Ati- *♦* 
♦>* dengta sarga. Atidengia Žu- 
«X* dinsta. Žmogus be szirdieš. %* 
<X* Užmirszo. Pranaszavimas *X* 

apie Moteres. Pranaszavimas
4*4 mirszta. Pacztines persargos. ♦*» 
4% Kaip apsieit drauguveje. Per- 4*4 

kifrus Bezdžionka. Mįsles. De 
szimts prisakymu del paežiu.
Iszgialbeta per Kalinika. Auk £ 
so grudelei. Dzūko' pasaka

X apie V. Jezusa. Ženklinimas |
* Vardu. Kokiu Esi? Kaziriavi-

*2* mas. Žinutes del Gaspadines. *♦* 
■» Vagiu szposas. Kaip ponas V 

♦4* Uaukszlis atsivertė ir pastate V 
*X* Virbalui Bažnyczia. Sebuklin- 
♦X* ga Akmuo. Janasza Korcza- *4* 
♦X» ka. Dievo sureda. Velnes Na- »X» 
«X» mieja, Kandidatas ant Apsipa »X* 
4*4 eziavimo. Dzūkas iszvadavo 4*4 
a*, savo paezia. Puiki rodą. Sap- 4%

oas židi> Judclo. Kaip židas 
*4, moka protauti kai]) geszefta 
ji padaryt. Iszmintingos rodos
$ del Tėvu. Pasaka apie Arklu-
2 ka-Kupruka. $
4 Daugybe visokiu Juoku, t 

4*4 Paveikslu ir t. t.

❖ . . .------ .
♦♦4 Prisiuskite $1 ir savo ♦♦♦ 
♦X* pilna aiszku adresa o «X* 
♦♦♦ tuojaus iszsiusime ju-
*♦* mis per paczta Knygų *♦* 
/ Bargensa No.l. Y 
*4* %*
♦X* Adresavokite: *X* 
*** W. D. Boczkowski-Co. *t* 
♦X* Mahanoy City, Pa. ♦♦♦

Priesz tūla Czikagini dakta
rą, jojo mote,re innesze skunda 
iii suda, už tai, jog nedavinėjo 
jįai ant užlaikymo. Kaipo da- 
yąda prieszais yyra, parode 
tcisiūe fotografijes szeszjolikos 
idažiuretoju ligoniu ir keliolika 
meilingu gromatu, kokias 
“norses” pas jin rasze.

Ttti matote, ką tos “nurses 
privirė koszes! Ar negeriau 
buvo tai padaryti privatiszkai 
— kada mokslas užsibaigė....

Amerikoniszka Raudono 
Kryžiaus drauguve dabar turi 
net 3,500,000 sąnariu. Szaku 
turi 2,600 ir su kožną diena au
ga. i

Toji drauguve užsidėjo 1864 
mete ir ne tik ka dažiuri sužeis 
tus kareivius, nes duoda pagial 
ba civiliszkoms ypatoms laike 
kares, nelaimiu, ugnių, tvanu, 
drebejime žemes, amaro, bado 
ir t. t. Drauguve yra pasiren
gus kožnam laike neszti pagial 
ba nelaimingiems.

Ka toji mielaszirdinga drau
gove padare, 1914 metę tai se
kantis suraszas parodo:

Pagialba de] nelaimingu gy
ventoju Texas, kurie nukente 
per tvana $10,585,01.

Del apleistu Turku $1,000,05.
Del Japonu, kurie nukente 

nuo drebėjimo žemes $10,500.
Jszbadejusiems Kinczikams 

$2,578,22.
Nukentejusiems Balkanams 

$18,000.
N uken te ju siu gyventoj u

Ohio nuo tvano $23,465,56.
Pagialba del nukentėjusiu 

nuo europines kares $248,000.
Ant kovojimo prieszais džio

va $1,800,000, kuriuos' surinkę 
nuo pardavimo kalėdiniu mar
kiu.

Pradžioje kares iszsiunte 
$65,000 del ligonhųczių ir am- 
hulansinin korpuso.

Dabar moteres prigulinezios 
prie tosios drauguves mezga 
visokius sveterius ir szalikus 
de] kareiviu.

Keistuezio Szliupo straipsnis 
neseniai tilpes 1‘Tevyneje” 
kas link juodu parsidavėliu ku
rie esą Anglijos valdžios apmo
kami ir būdami lietuviais tan
kiai landžioja po lietuviu kai 
kurias redakcijas New Yorke 
ir net Chieagoj. Visa ta daly
ką žadėjo paduot aiszkiaus
spaudoje. To pažadėjimo daiu 
gumas lietuviu lauke su,nekan
trumu norint dažinot kas tie 
parsidavėliai per vieni, ir ar 
isztikro jie yra.

“Tevyneje” kol kas to pa- 
aiszkinimo placziaus nesimatę, 
bet “Keleivis” pagarsino kad 
tas K. Szliupo prasitarimas bu
vo ne tuszczias ir net jau buvęs 
priesz kaltinamus trecziuju 
teismas.

Tame teisme buvęs ir patsai 
menamas Anglijos sznipas kur
sai sako visai savo darbo neuž
sigina, nes tai neesą jokio prasi 
kaitimo priesz czionaitine val
džia ir jisai nęturis mažiau
sios nuo nieko baimes.

Ypta, A. kuri jau iszguldytla 
vus in angliszką kalba liet, rasz 
tus pasiteisinusi tųomi, kad nJ 

kokwMMMMK> 
iszgjmHH- 

tai palytimi Lietuvos savyYaj- 
da, jo iszguldymo buvo siųn- 
cziami in Washingtona Angh’V 
jos ambasadoriui. I

Prie to darbo buvo kalbina’ 
mas “Tėvynės” redaktoris, 
bet,atsisakęs, kitas koks tai vy 
rąs paėmęs nuo to danoszčziko 
szimta dol. dar prie to prisidėt 
nęnoredams pinigus danoszczi- 
kui neduodans, bet siulans L. 
Fondams kurie nieks ju priimt

Ant vokiszko laivo “Frie
drich der Grosse,” kuri Anie- 
rikas konfiskavo ir mane nau
doti kaipo transporta dęl per
vedimo vaisko in Fraųpuzije, 
rado ne tik sugadyta maszine- 
rije bet 28 dinamitines bombas 
paslėptas terp anglių ir kito
kiu zoposeziu.

A. D. Newcomb isz Hampton 
Va., padirbo luotele kuri nenu- 
skensta norints hutu iszversta. 
Taji patanta nupirko randas ir 
naudos ant visu laivu.

Isz Kopenhagos telegramai 
skelbia buk visa lenkiszka ta
ryba rezignavo, nes atsisakė su 
oi'ganizavot Lenku karalysta 
po apgloba Vokietijos ir pri
skyrimą Lietuvos prie Lenki
jos. Lenkai telegrafafo pas 
keizeri idant priskyrtu Vilnių 
prie Lenkijos ant ko kęizeris 
nesutiko.

nenori.
Danoszczikas esąs vienos 

kuopos kokis tai prezidentas, 
ir kada tai būdams Anglijoj pa 
tarnavęs policijai.

Visas apipieszimas yra gana 
mizlotas, kad nieko nėra ajsz- 
kaus pasakyta.

Danoszczikas kad nieko ne- 
sibijaųs tai suprantama del to, 
kad jisai patarnauja ne Vokie
tijai ne jos szalininkems, bet 
Anglijai su kuriai-riszasi Su vie 
nytu Valstijų valdžios reikalai. 
Nesuprantama—kad jisai Ang 
Ii joj būdams galėjo ten tarnaut 
palicijai o nemokedams ang- 
liszkai raszyti?

Ypata A. nors kaip sakoma 
kad in angliszka kalba rasztus 
versdama nesupratusi tikslo 
del to liko treczin teisme pa
teisinta. Sunku tikėt kad ver- 
cziant rasztus nenurųanyt tiks
lo.

Szeip ar teip, vis-gi pla- 
cziaųs turės paaiszket visas tas 
darbas.

Neka-gi sakyt galima kad 
danesza isz tarpo mus ka ten 
Anglijai, bet klausymas — gal 
danesza ka nors ir Vokietijai 
kuri juk jnus szali dar apval
džiusi.

Mat tokia tai tokiale —- kad 
mus priviso, tai ir tarp savu tu 
rime viso.

Iszejo isz spaudos sekanezios 
knygos kas kiszasi Lietuvos ir

Szvento Tėvo pasiulyjimas 
kariautojams taikintis, šukele 
daug visokio menciaus many
mu, bet turime nepamirszt, kad 
kilstant kares debesiams, Po

BREZENTAS DYKAI!
j Už prisiuntima del mus 15
I adresu, siuneziame puiku 

! prezenta. Adresavokite:
EUROPA BOOK CO.
57 Dey St, New York.

a y Naudokitės visi iš progos, I
2 Knygos Štuktj Dovanai? I 

AsVį Visiems tik per zo dientj;
ateikite ir dažinosite, kaip jas 

Į&į reikia gauti tuojaus visai dykai,
m arba rašykite, tos 2 knygos yra I 
I L. reikalingos visiems lietuviams,

BOOKS SUPPLY HOUSE
3048 S. Wallace St. Chicago, III.'PUIKUS SKAITYMAI

NAUJOS KNYGOS
9 Istorijos, 122 puslapiu apie 

Kas yra Kristus; Priesz tei
sybe nekalbėk; Senas žmogus

piežius gana draudė Austrijos 
nabaszninka ciesorių nuo pra
dėjimo kariaut sakydams — ne 
sutepk žmonių kraujais senat
vėje savo rankas. Tai-gi reik 
tu suprast kad Szventas Tėvas 
isz kalno jau draudė nelaistyt 
bereikalo nekalta žmonių krau 
ja-

Sziame gi momente Popie
žius žinodamas kokias tai bai
sės bjaurybes visai žmonijai su 
teike gožimas žmonių kraujo 
kares laukuose, pasiūlė užbaigt 
ta baisu kraujo laistymą, susi
taikini ir, gal vis-gi taika in- 
vyks. O kitaip kol vieni kitus 
galutinai parklupdys, da nema 
žai kraujo prasilies.

Žmones ivairiausei mausto, 
apie užbaigima tu skerdynių, 
ir sunku bent kain inspet.

Szalis kariaujanezios užtrau 
1če'ant~S'av<AsprE7i(lo skolų sko
las, iszžude žmones ir koks bus 
atlyginimas?

laudamos nemažai darbinin- 
kiszku ranku, vėl kas žin ar no 
res darbo žmones isz czion isz- 
leist?....

Yra ir (langiaus priėžasteliu 
kurios gryžt Lietuvon mus žmo 
nes stoves skersai kelia.

me Lietuvai laisves. Gal ne- 
proszali bus pastebėjus, kad 
tik tuomet tos rezoliucijos at- 
nesz nauda, kada jos bus tinka

pavojuje; Namu sūdąs; Kora
lus čigonu; Istorija isz 1795m; 
Kvailas tikėjimas; Ne doras 
ponas; Girtavimas - - 25c.

Vėl link sznipu. Brooklyno 
lenkiszkas laikrasztis “Czas” 
10 d. Rugpjut. pranesza kaip 
“Keleivyj” randame szeip:

Sznipas koks tai lietuvis vei
klaus dar su pagialba 70 lenku, 
60 lietuviu ir 50 ruski u. Inta- 
riamo pono pravarde nežino-
ma.

Pirmiaus sunku buvo tikėt 
kad lietuviai prie tokio amato 
kibtų, bet dar pasirodo kad ju 
veikianeziu jau yra.

Lietuviai privalo but su 
sznektomis savo ypacz priesz 
szios szalies valdžia atsargus, 
nes nieks kartais ne nejauezia 
kas užpakalyj stovedams klau
so.

Isz tarpo czion Amerikoje 
gyvenaneziu lietuviu, daugu
mas tik laukia užbaigimo szios 
baisios kares, ir maloni gryžti 
adgal tėvynėn Lietuvon.

Kiekvieno tevinainio yra no
ras toksai geras ir gražus, bet 
ar-gi pasiseks gryžti nors pu
sei?... Priežastis žiūrint yra 
keleriopas.

Ženoti su svetimtautėms, mo
terims ir turėdami szeimynas, 
vargei gryž kad ir norės.

, Žęnoeziaj iszaugine ir išzmo- 
kine czion savo vaikus, pasiti
kėdami, senatve baigt prie savo 
vaiku czion augusiu, gryžti ne 
gales, nes ka gales tėh veikt...

Sveikatas czion paterioja, 
ten ubagaut negryž, nes czion 
tokiems nors sziokios tokios 
yra prieglaudos, o ten juk to 
Lietuvoje nėra.

Jeigu Lietuva pasiliks po Vo 
kietijos globa su tokioms gyve
nimo aplinkybėms kokios dar 
ten yra, tai baugu bus gryžt.

Vokietija isz Amerikos žmo
nes gryžtanezius kas žin ar in- 
si leis.

Suvienytos Valstijos reika

Katalikiszkoji szalininkyste 
vis nepaliauja priekaisztis da
rąsi Centraliniam Szelpimo Ko 
mitetui už nesiuntima badau
jantiems Lietuvoje žmonėms 
suaukotu Lietuviu Dienoje pi
nigu kurie iki sziadien czion 
Amerikoje guli.

Isz tikro, tiems kurie aukavo 
pagelbai badaujaneziu lietuviui 
pinigus, o jie suaukoti czion guj 
Ii iki sziadien, yra pikta. Jei
gu jie but žinoja sziokius su
trukdymus koki tais dar aukas 
pakliudė, butu nieką neaukave.

Ar-gi jau nėra visiszkai bu
do kad kaip nors jas tais aukas 
pasiunst ten kur žmones reika
lauja? Pasiuntimas tu auku 
sustabdytu tuos nesmagius 
murmėjimus, kuriu sziadie ne- 
stoka.

Tu pinigu neiszsiuntimas, la 
bai kenkia tolimesnėm aukom, 
nes žmones jau netenka užsiti- 
kejimo.

Sziomis. dienomis likos in- 
teikta rezoliucija visiems Penu 
sylvan i jos Kongresmenams. 
Ta rezoliucija parūpino L. I. 
B. ir laike Lietuviu Dienos 
(Mahanoy City Junction) per 
savo atstovą pasiūlė Pennsyl- 
vanijos lietuviams; jie'jia pri
ėmė ir ingaliojo mus, kad in- 
teiktume tos valstijos kongres
menams.

Pasitaikė nevisai gerai, nes 
kaip tik dabar daug kongres
menu iszvažiave pasilsėti, tad 
prisiėjo rezoliucijas palikt ju 
rasztinese. Bet kurios atrasta 
tie priėmė labai maloniai ir pa
sižadėjo remti Lietuvos reika
lus. Ypacz Pittshurgiecziai 
puikiai atsiliepę.

Kaip matyt, tai kaikurie kon 
gresnlonai labai užsiinteresavę 
pavergtųjų tautu klausymu, ju 
rasztinese matai daug knygų 
ir brosziuru apie Įvairias tau
tas; bet, deja, apie Lietuva, tai 
apart kun. Kaulakio “A Plea 
for Lithuanians,” nieko dau
giau nematyti.

Czia turiu pažymėti kad mes 
pasirūpinome ta trukumą už
pildyti ir jau L. I. B. turi pa
rūpinęs keletą brosziuru ir grei 
tai bus galima jas paskleisti, 
dabar tik laukiame A. L. T. 
sankcijos.

Mes patartume ir kitu vals
tijų lietuviams paimti pavyzdi 
nuo Pennsylvanijos lietuviu, t. 
y. priimti panaszias rezoliuci
jas ir inteikti jas savo valsti
jos Kongresmenams; tokios re 
žolinei jos daug nusvers iszgavi

mu keliu inteiktos.
Sziomis dienomis musu atsto 

vas buvo paszauktas in viena 
isž augszcziausiu valdiszku in- 
staigu, delei informacijų apie 
Lietuvos reikalus. Su džiaugs 
mu turime pasakyti, kad i, z to 
kampo matosi gana szviesi Lie 
tuvai ateitis.

Sziame ir kituose musu pra- 
neszimupse vengsime ypatų ir 
instaigu vardus, nes mat pasi
rodo, kad lietuviu tarpe randa
si sznipai ir iszgamos, kurie 
kiekviena proga stengiasi su
naudoti savo, savo organizaci
jos ir savo srioves reikalams, 
visai neatsižvelgdami, kad tuo- 
mi kartais baisiausiai paken
kia Lietuvos reikalams.

Tikimės, kad lietuviu visuo
mene atleis nųmis už nesuteikji- 
ma smulkesniu žinių, nes kaip 
matote, ta darome del virszmi- 
netu dalyku.

Už Liet. Informacijos Biurą,
B i e 1 s k i s.

Szitokios rezoliucijos nuo 
Lietuviu Informacijos Biuro in 
teikimas Washingtonan pasiro 
do tik nuo vienos kaip matoma 
srioves, nes srioves iszvien 
veikt nesutinka. Vengimas 
ypatų ir instaigu paminėt, sa
koma kad esą dar negalima del 
atsiradimo tarpe mus sznipu ir 
iszgamu kas galėtu pakenst 
baisiausia Lietuvos reikalams.

8 Istorijos, 141 puslapiu apie 
Grafas ir meszkininkas; Apie 
Ragana, karalaite ir aficieriu; 
Del moterių ir apie moteres; 
Aukso misles garsingu poetu ir 
rasztininku; Cigonka arba pa
griebta ir velei atgauta mergių 
ke; Mano džiaugsmas; Diedas 
ir boba; Apleista naszlaite. 25c

5 Istorijos, 137 puslapiu apie 
Kalnu gyventojus; Kaukazo 
belaisvis; Lozorius; Narsi 
mergina; Užvydus vyras. -25c

7 Istorijos, 90 puslapiu, apie
Ergelei pono Morkaus; Du ar 
keturi; Svietas Dvasiu; Tszrei- 
ksztas razbainikas; Žydai kai- 
mose; Nevydonas; Jurgis Skap 
takas. ----- 25c.

4 Istorijas, 105 puslapiu apie 
Ant kranto prapulties; Mistras 
ir krepesiuš; Kampelis duonos; 
Isz ko dideli ponai. - - 25c.

8 Istorijos, 122 puslapiu apie 
Pranuko nelaimes; Audra; Ko
dėl neleido Baltraus in dangų; 
Bausme'už szyksztuma; Mažo 
sziaucziaus dideli reikalai; Die 
nos kentejimo Nantoj; Netobu
las žmogus. - - - - 25c.

Vaidelota, apraszimas isz 
pirmutines puses szimtmeczio, 
iszimta isz Lietuviszku užlieki!

Na o jeigu pasirodis Was
hingtone rezoliucijos nuo kitos 
srioves, ka tada Washingtone 
gales mi šlyti apie Lietuvos 
abelnus reikalus kad jie per
daug bus pamarginti?...

Žiūrint visi nori Lietuvai 
liuosybes, bet niekeno norai ne 
teip dimmes, kaip socijalistu, 
kad apie liuosybe kalbėdami ti 
kybas varžo. Tai kokia czion 
gali but liuosybe. S. K.

KUOMET KIEKIS MAISTAS
KEHKIA, TAI

EAGLE
BRAf®

CONDENSED!

M1EK
pasirodo pilnai atsakančiu 
tūkstančiams kūdikių. Eagle 
Brand pienas yra plačiaus 
vartojamas kūdikiams, negu 
bent vienas maistas. Jisai 
buvęs visų vadu suviršum 
šešiasdešimts metų. Jei jūsų 
kūdikis nežindomas, tai duo
kite jam Borden’s Eagle 
Brand Condensed Milk, 
Iškirpk šj apskelbimą ir prisiųsk

Borden’s Condensed MiJk Co,
New York City. N. Y.

o apturėsite nurodymus lietuviu 
kalb jj,. kaip.tą pieną vaitoti.

Saule

parodo kaip senoviszkos lai
kose Lietuviai gyveno, puiki 
apisaka su paveikslais. - - 25c.

4 Istorijos, 196 puslapiu apie 
Urvą užkeikta; Panaszus; Lo
renas; Sermėga mužiko; Su 
kuom kas kariauja, nog tj 
dingsta. ----- 25c.

5 Istorijos, 77 puslapiu apie
Grigorius kuris per 17 metu gy 
veno ant salos; Isz mirusio pri
sikėlė; Dorybe veda in laime; 

’Debesėlis. - - - - 25c.

3 Istorijos, 112 puslapiu apie 
Nevaloje pas Maurus; Viesz 
kelio duobes; Karalaitis žmo
gus. ------ 25c.

^SKAITYKITE! Kas pri
siims mumis $1.00 tai gaus 5 
isz virsz-minetu Knygų, arba 
$1.25 vertes Knygų už $1.00. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime Knygas per p(aczta ir 
apmokame visus kasztus. Gali
te pirkti kiek norite. Visos 
Knygos yra geros ir kožnam 
patiks. Raszykite szendienll! 
Adresavokite:

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
Mahanoy City, Pa.



SAULE 3

Mete 177!), arba 138 metai ad- 
gal Augi i kai sudegino miestą 
Nowalka. — Kur randasi, pasi
slepiąs revoliuci jonieris?

Įgustakiuszas
ISTORIJE.

Isz pirmutiniu amžių 
krikszczionybes.

Kas jieszko teisybes, 
ir Dievo meldže, apie 
apszvietima, tas ta 
randa.

Verte isz lenkiszko.

D. T. B.

III.

ka jio dvare radosi, b teip-gi ir 
Akaciusza ir Antioka.

Tikėjosi geresnio laiko, nes 
ju kent ėjimai neketino pasi
baigt su nustojimu pavietres. 
Tamsus žmones — pagonai, gy
vendami netoli Eustakiuszo 
dvaro, pradėjo užpuolinct, kai 
po ant krikszczionio, jog — gir 
di —- per jin pavietre tiek žmo
nių užsmaugė, ba tai dievai už- 
pykia ta bausme užleido. Su
sitarus ne maža pagonu gove- 
da, užpuolė ant dvaro, sugrie
bė viską, dvara sudegino ir nie 
kas Eustakiuszui nepasiliko, 
kaip tik gyvastis. Vienok vis 
ka su kantrybių nukente in ant 
Dievo nerugojo, ypacz kalbėjo:

— Tai yra žemiszki daigtai 
ir gerinus būti be ju, ne kaip su 
jeis. Cnata yra goriausiu tur
tu, kurios ne joki vagys atimt 
negal.

Kada jau Eustakiusza, jio 
paezia ir vaikus vargas spaude 
pastanavijo nusiduot pas savo 
priedeli us, ir praszyi paszialpos 
su kureis prietelisteje gyveno. 
Pasirodavijas su paezia, nusi
davė pas pirmutini, del kurio 
Jau ggero buvo padaręs ir ka
da savo vargu papasakojo ir 
prasze paszialpos, tas iszsikal- 
binejo, jog turi tiktai del saves. 
Nusidavė pas antra, tasai parO 
de duris ir liepe ka greieziause 
iszeit. Treczias davinpjo rodą 
idant apleistu aplinkinia, jeigu 
nori iszsisaugot didesnes nelai
mes. ’

Eustakiuszas pastanavijo nu 
siduot pas ciesorių. Ryme prie 
ciesoriaus turėjo senovės' dran
ga, kuris turėjo didele pas cie
sorių loska. Parasze pas jin 
gromata praszydamas, idant 
butu del jio pas ciesorių tarpi
ninku. Nes ciesorius, kaipo 
pagonas tarė:

r— Paguodojau asz vada Pla 
cida, nes Eustakiusza, kriksz- 
czioni, kaip dabar vadinasi, su
vis nepažinsiu. Gaila man, 
jog teip iszinintingas žmogus 
griebėsi to tikėjimo, už ka, pa
gal pro va, turi but smerezia nu 
kerotu. Duoti jam nelaimėje 
paszialpa, butu tai prieszingu 
provai. Asz tokiu szialpt ne
galiu, ypacz duoda rodą, idant 
trauktųsi isz mano vieszpatys- 
tes, ba gali daug nukenst. Kad 
jis sugryžtu vela in sena tikėji
mą, tada rastu pas mane loska.

Eustakiuszas perskaitęs ta 
atsakymu, tare in savo paezia:

— Mano meilinga Bogufala! 
jau szitoje aplinkinėje negali
me but; persikelkime in Egip
tą. Ten tikiuosi rast tyku kam 
puti, kur Dieva galėsime gar
bint. Sziadien da iszsirengsi- 
me, temstant, idant nematytu 
ir isz mus pagonai nesijuoktu.

— Sunku tai yra, mano mei 
liūgas Eustakiuszai, apleist vie 
ta, kur užaugau, vienok tegul 
stojesi vale Dievo! tegul anio- 
las mum draugauja!’

Du geriausi tarnai arba se
novės Placido draugai Akaciu
szas ir Antiokas klausė pasta- 
navijimo savo pono ir Akaciju- 
szas tarė:

-— Kaip jus be jokio tarno 
norite leistis in svetima skly
pą? O mes esam teip silpnais, 
jog -puse mylios nesztant su ju
mis keliaut, susilaikykite koki 
laika, o tada eisime su jumis no 
rint ant galo svieto.

— O Dieve! — paszauke An 
tiekas — negana, jog savo dir
vas paliekat, nes kaip iszguitie 
ji turite apleist ; norite da pa
likt ir savo geriausius tarnus? 
Palaukite, tegul mes susidrutin 
sim, o tada kelionėje busim 
jum pagialboj. In kur nukak
sime, diena ir nakti dirbsime, 
idant jus iszmaityt.

Eustakiuszas susigraudinęs 
tarė:

Iszeigei.
Eustakiuszas su savo paežiu 

Bogufala velei savo dvare gy
veno, kaip rodos naujei užgi- 
mia, pripildinti džiaugsmu. Vi
sas sutvėrimas jiem daliai- ki
taip iszrode. Džiaugėsi neisz- 
pasakytai, jog likos su Jezusu 
Kristusu suvienyti.

Tuom laik neilgai tas 
džiaugsmas tęsęsi. Visoje ap
linkinėje pradėjo platintis ant 
gyvuliu pavietre, ka ir Eusta
kiuszo kaimuose nemažai ble- 
dies padare ir ant galo ne vie
no gyvulio neteko, taip kaip 
anas teisingas Jobas: “Die
vas davė, Dievas atėmė.” Ne 
trukus ir tarp žmonių pradėjo 
siaust pavietre, jog kaip muses 
krito, tas pats dėjosi ir tarpe 
Eustakiuszo tarnu. Kad sztai 
viena karta inbego in jio paka- 
ju Akaciuszas ir Antiokas 
szaukdami:

— Prasiszalink, musu gc- 
riauses pone, su paezia ir ■ vai
kais, ba tos pavietres neissjsi- 
saugosi!

— Ka, ar pavietre? — pa- 
szauke Bogufala. — O Dieve! 
susimylėk ant mus. Begkimc, 
mano, mieliauses vyre, ba ir 
mes numirsime.

— Jeigu liksite — tarė An- 
tiokčis — tai rytojaus nesulauk 
site.

— Asz visus savo žmonis lai 
kau už savo vaikus — atsake 
Eustakiuszas. —.Ar tai iszpuo- 
la juos apleist ir be priežiūros 
palikt. Turime viens kitam 
neszt pagialba, ba teip liepia 
krikszczioniszkas privalumas.

Visi pritarė, kad sėdėt ant 
vietos, ba nuo Dievo niekur ne- 
iszsi kavos.

Liga tuom laik platinosi, jog 
ir abudu vyriausi tarnai apsir
go. Eustakiuszas su paezia be 
giojo po grinczeles ir nesze del 
ligoniu pagialba. Laidojo nu
mirusiu kunus ir nerugojo ant 
Dievo už rusta ryksztes dalyps 
tejima.

Nustojo ant galo pavietre. 
Labai daug žmonių iszmire; tie 
ka likos, iszrode kaip szeszelei, 
vos ant kojų laikėsi, iszblysz- 
kia ir iszbalia, panaszesni bu
vo in lavonus, ne kaip in gy
vus. Tuom laik Eustakiuszas 
su paezia ir vaikais dekavojo 
Dievui, jog juos sveikatoje už
laikė, o ir visus krikszczionius,

Murinas.

Kėlės dienas Eustakiuszas 
su paezia ir vaikais ėjo per kai 
nūs ir girres; iszsilankstydami 
miestu ir kaimu. Stojo ant ga 
lo pakrasztije mariu, kur stove 
jo didelis laivas, kuris ketino 
plaukt in Egiptą. Daug laivo 
riu ir samdininku pristoyoje su 
kine josi, kurie krovė visokius 
lavonus in laiva. Laivo perde 
finis, Murinas (nigeris,) pui- 
kei pasiredias, kuris ausyse tu
rėjo deimantines auskaras, 
szyaistesi tarp darbininku ir 
kožna prižjurinejo. Eustakiu
szas prisiartinęs paklausė:

— Ar mylista nepaimtum 
manės, mano paezia ir vaikus 
ir ar neteiktumeis pervežt in 
Egiptą ?

■—- Kodėl ne — atsake muri
nas, žiūrėdamas godžei. ant 
Eustakiuszo paezios — su ak- 
vata tai padarysiu.

— O kiek už pervežimą rei- 
< alau ji?

■— Nedaug — atsake muri
nas — paskui susitaikinsime, 
tada perplauksime.

Inejo in laiva, pakele anka 
ra, žėglius isztiėse o laivas sma 
gei ant pilnu mariu nusiyrė.

■— Asz pažinsiu jus prie ma 
nes prisiriszima ir aeziu jums 
brangus brolei. Nes kad ir ga 
letumet keliaut, tai negalite. 
Asz galiu eit, kur noriu, ba ma 
ne ciesorius nuo dinsto atlįuo- 
savo; jus-gi prigulit prie cieso- 
riszko dinsto ir taji turite pil- 
dint. Bukite sveiki, laikyki
tės gerai, o Dievas bus su ju
mis.

.Akaciuszas ir Antiokas del 
visu Eustakiuszo prieteliu pra- 
nesze, jog szi vakara iszkeliau- 
je -— visi iszblyszkia, ant laz
delių ramstydamiesi, atėjo atsi
sveikint savo geradeju. Eus
takiuszas ramino juos tarda
mas :

— Bukite tikėjime, viltije 
ir meileje tvirtais, o Dievas 
duos, jog da pasimatysime jei
gu ne ant szio, tai ant ano svie
to.

Kada menulis užtekėjo ir ap 
linkine apszviete, .Eustakiu
szas tare in savo paezia:

— Vardan Jezuso keliauki
me!

Visi žmones pradėjo gram 
džei verkt, o Eustakiuszas ne
galėdamas žodžio prakalbėt da 
ve su ranka ženklą, idant kož- 
nas namon eitu, vienok tie su 
gaileste in atsitolinanczius žiu
rėjo.

Gaila tai buvo in einanezius 
įžiūrėt, kurie turėjo be jokios 
priežasties apleist savo Ievyne. 
Eustakiuszas turėjo prisijuo
stas karda, vietoje lazdos, pa
ėmė in ranka bardysziu, ant pe 
ežiu, pundeli su likuseis drabu- 
žeis. Bogufala turėjo sziokias 
tokias szlebes, nesze gurbeli su 
maistu. Eustakiuszas ėjo spa- 
kainei, su kareiviszka narsa 
szale verkenezios paezios ir ne
pratusius in tokia kelione. Sma 
gus-gi ir linksmi sunelei, begu 
pirma neturėdami jokio nuliū
dimo ne rupesties. Taip yrėsi 
vieszkeliu, kuriuom ne karta 
karietoje važiavo.

Bogufala gana tank.ei atsi- 
gryždaina in ta vieta, kuria ap
leido, žiurėjo, nes“ Eustakiu
szas tanke i kalbėjo:

— Neverk mano duszele! 
juk negalėjome toje vietoje il
ginus but, butu atėjus valstija 
kurioje viską Imtum tarėja pa
likt. . Czia ant žemes esame tik 
keleiveis. Dievas ir toje kelio 
neje mus neapleis, ba menkiau 
sės sutvėrimas randasi Jo ap
ylankoj.

IV.

Vaikai labai džiaugėsi regėji
mu daugybes vandenio. Bogll 
fala žiurėjo su aszaroms ant 
nykstahczio isz akiu brangios 
tėvynės kraszto. Ramino jia 
kaip galėdamas Eustakiuszas. 
Plauke apie penkes dienas ir 
paregėjo žeme, ant to visi nu
džiugo ir szirdys vilto prisipil
dė, jog neužilgio pasibaigs ke
lione in ta laukiama žeme.

Ne buvo tai Egiptas toji pri- 
stova, kur ketino stot laivas, 
bet buvo tai bergždine sala, 
ant kurios baltavo smiltes. M u 
rinas baisei pamylėjo Eustakiu 
szo paezia, ba buvo labai pato
gu, per ka negalėjo susilaikyt. 
Ant saves to neparodo, idant 
jio ne nužiūrėtu ir užsispyrė 
motoro vyrui iszveržt. Pasu
ko laiva in kraszta, liepe už
mušt ankara ir tarė szaipei:

— Szitai yra sklypas, in ku 
ri keliaujat bzia galite užsimo- 
keja iszeit isz laivo.

Pabugias Eustakiuszas ture:
— Nes pone! juk tai ne czia 

mes iszeisime, ba tai ne tas 
sklypas, in kur ketinai mus pri 
statyt ?

— Asz'geriaus žinau, kaip 
tu, jog tai tas sklypas — ture 
murinas. —Užmokėk ir eik sau 
szalin nuo laivo.

Ir pareikalavo tiek piningų, 
jog ph'sziiMts kart daugiaus, 
kiek; buvo verta. Eustakiu
szas nusistebėjas isz tos teisy
bes, pripažino, jog jis ne puses 
tiek neturi piningu, kiek reika
lavo.

Murinas savi jo džiaugėsi, ba 
rado spasaba ant iszpildymo 
savo nedorybes ir su nuduotu 
piktumu paszauke:

-— Ka! ne puses piningu tu 
neturi ant iszmokejimo. Tai 
rods apsigavau! Žiūrint ant 
jus apredalo, laikiau už turtin
gus, o dabar pasirodo; jog esa
te ubagais ir gailiuosi, jog pri
ėmiau ant laivo. Esate priga
vikai ir svetimnaudžei, jog be 
piningu drystat leistis in kelio
ne. Nes daugiaus manos nepri 
gaus niekas.- Kitai]) dabar ne 
iszpuola, kaip J ik vienas isz jus 
turit likt už nevahiinka. ’ Szi- 
ta motore liks aut laivo; jus vi
si eisite isz laivo szalin. Asz 
jia parduosiu, o piningai bus 
už pervežimą jus visu.

Bogufala iszy-irdus tuos žo
džius, pabalo isz baimes. Eus
takiuszas gi baisei užpyko ant 
murino neteisingumo ir jio ne
dorybes. Abudu sunelei puo
lė nedoram murinai in kojas ir 
su aszarom melde idant jiems 
neimtu mylemos motinėlės. 
Nes tas nedoras velnes be jo
kios mielaszirdystes tare in 
Eustakiusza:

— Tu su vaikais traukis nuo 
laivo, o tu moteriszke liksi ant 
laivo, kur geresne vigada turė
si, ne kaip besivalklojant po 
svietą.

Bogiil'ala griebėsi už savo vy 
ro ir szauke:

— Eustakiuszai! asz tavos 
neapleisiu, gelbek mane! Dieve 
pribuk mum ant pagialbos!

Eustakiuszas iszsitrauke kar 
da, in kaire runka paėmė pa
ezia, o in deszine karda ir pa
szauke:

•— Nesiartink, juodas velne! 
ba da asz pataikinsiu apgint 
paezia ir vaikus ir ginsiu igi 
paskutiniam laszui kraujo!

Nes ant duoto per murina 
ženklo, tarnai isz nežinių Eus
takiusza nutvėrė ir iszverže 
jam karda. Murinas pagriebė 
Bogufala ir kaip žvėris iszver
že nuo vyro, už kurio' abiem 
rankom druezei laikesK Tuo- 
jaus apmirė. Valkelei matyda 
mi tęva rakaliu rankose, nušli
jo, jog tėvas isz gailesczio taip 
tąsosi, jog ju motinėlė numirė 
ir taip pradėjo gailai verkt,

Laukinei žvėrys.

Kada laivas isz akiu isznyko 
kuris nunesze mylema Bogufa
la taip del Eustakiuszo, kaip ir 
del likusiu sieratu, brangesne 
už visus žemiszkus turtus pa
ezia ir motina, sėdo Eustakiu
szas prie pakriauszes idant per 
nakvot. Du sunelei atsigulė 
szale jio ant žemes, vienas isz 
vieno k i tas isz kito szono, o nu
varginti verksmu, druezei už
migo, kada tėvas sunkiose mis- 
lyse praskendias aszaras per 
ciela nakti liejo. Nutrotini- 
mas dvaru tiek jin herupino, 
nes gailestis paezios szirdi bai
sei spaude, jog iszverže nedo
ras murinas, jog moteriszke 
verta paguodones, stojosi lauki 
nio pagono laimu, be žmonisz- 
kos jauslos.... tas tai jio szirdi 
plesze.

Ka-gi dabar daryt, suėmė vi 
sa vieką,, pakele aszarom apsi- 
I i ('jusi as akis in dangų ir pa
szauke:

— Geriauses Dieve! Teve vi 
su žmonių galingiausias! tikiu 
druezei, jog.tai viskas nuo Ta
vęs ant mano gero paeina, no
rint man baisiausei prisieitu. 
Be tavo žinios ir valios nebūtu 
mano mylemoji Bogufala isz- 
pleszta. Norint randasi rauko 
se nedoraus murino, vienok po 
tavo apglauba. Tu jia sergėsi 
ir ginsi. Jeigu iszsisaugos to 
nedoro murino, tada jos cnata 
bus daug vertesne, taip kaip 
tamsi naktis blizgėjimą žvaig- 
džiu padidina. Norint dabar 
yra nuo vyro ir vaiku atitolin
ta, vienok ateis ta valanda, ku
ri mus vėla, jeigu ne ant žemes, 
tai augszezi.au tu žvaigdžiu su
ves in daigia.

Sutemo suvis, pakilo szaltas 
vejas teip, jog vilnys isz mariu 
net ant kraszto liejosi.. Ant 
virszaus uolos buvo girdot 
draskaneziu paukszcziu balsai,. 
Isz tolo Eustakiuszas girdėjo, 
kaip griausmą, levu riksmus, o 
netoli saves patemijo baise kir 
melia, kuri in mares slinko; ne
nusigando suvis Eustakiuszas 
ypacz tarė:

— Kas tavije, Dieve, vilti 
padeda, tas baisaus levo ir viso 
kili gyvaeziu nebijo. Taip, 
kaip tie vaikuczei szale manes 
miega ir nemislije apie nelai
me, taip ir asz, norint matau 
nelaime,'x vienok būdamas po 
Tavo apglauba, nieko nebijau!

Taip atsidavęs Dievui, nakti 
praleido, norint suvis nemiego
jus. Praszvito! Saules spin
dulei pabudino sūnelius. Dirs
telėjo ant tėvo, apsidairė aplin 
kui o pirmutiniu ju buvo klau
symu :

— Kur motinėlė ?
Ant naujo pradėjo vela verkt.
Ramino, kaip galėjo, susiru- 

pinias tėvas verkenezius vai
kelius. Nes matydamas apsie 
patintus vaikelius, pats aszaras 
kalbėdamas liejo:

— O jus mano valkelei, liko 
tęs be motinėlės! Dieve, dru- 
tinkie juos ir mane, o man pri-

■jog akmenine szirdis butu tru
kus, nes. pagonu nesuminkszti- 
no. Ne jauslus laivinei tarnai 
ant prisakymo savo pono, isz- 
vilko isz laivo nelaiminga tęva, 
iszmete teipos-gi abudu sūne
lius ir pakele ankara, su links
ma daina, nusiyrė nuo kraszto 
ir plauke tolin.

Vargingas Eustakiuszas nie
kad to nesitikėjo, rodos perkū
no buvo intrenktas, stovėjo, 
kaip akmuo, pakrasztije ma
riu, jog ne vaiku verksmo ne
gi rllejo, žiurėjo iri laiva rankas 
atkiszias pakol saule neimsi lei 
do ir isz akiu laivas neisznyko.

V.

duok spasaba, idant galetau už 
stot del ju motina.

Ne ilgai vaiku nusiminimas 
tęsęsi, už valandėlės klausė tė
vo apie pusryežius. Apsidai
rė tėvas aplinkui; nes niekur 
nebuvo matyt vaisinio’medžio, 
ne jokiu uogū krūmelio. Užėjo 
ant kalno, idant galėtu dirste
lėt in aplinkinia. Ant nelai
mes, kur tik akimis užmėtė, nie 
ko nebuvo regėt, ne jokio name 
lio, ne žmogaus pedsakio. Ka
da in viena szaIi pradėjo gerai 
temint, rodėsi jam, jog mato 
kokius tai medžius ir krūmus, 
o ir kraszta upes nužvelgė. Ta
re tada in vaikelius: .

— Eisime, mano valkelei, 
lenais, kaip man nuduoda’; rasi 
me vaisinga aplinkine. Ten 
guli Egiptas, ten gal rasime 
meiIinga musu motinėlė!

Vardan Dievo pradėjo eit, o 
per sausas sviltcs buvo sunku 
eit, per ka tėvas eme abudu už 
rankelių vede, o saules karsztis 
kas kartas labinus degino. Smil 
les rodos indegintos. Vargin
gi valkelei alpo nuo troszkimo 
ir nuolatos levo su verksmu 
meldė:

— Brangus teveli! nuvesk 
pas mares, juk ten yra daug 
vandenio.

— Mano valkelei! to vande
nio negali gerti; yra tai labai 
sūrūs ir da labiaus paskui nore 
tumet gert, ant galo apsirgtu- 
met.

— O j teveli — tarė Bogufa- 
las — kai]) tai sunku kenst ne
gerus kada tiek vandenio ma
tyt!

Biedni valkelei negalėjo jau 
eit. Tėvas viena kart viena, 
tai volei kita nesze, arba abudu 
užsidėjus ant peęziu vilko. Nes 
ir pats vos ant kojų laikėsi.

Ant galo, kada jau saule bu- 
vo isz piet, o karsztis degino, 
dasiyre pas szakotus medžius; 
pavesije norėjo pasilsėt, kad 
szitai. iszgirdo beganezios upes 
plukszejima. Abudu vaikiu
kai sėdo žolese po szakotų me
džiu; sodo ir tėvas szale. ju ir 
tarė:

—- O! kaip czia vešu ir sma
gu! o irt tas pavesys žaliu szake 
liu priduoda smagumą! Ne vie 
nas ant Dievo geradejiseziu ne 
atmena. Gal ir judu, mano 
valkelei, savo gyvenime nede- 
kavojote už ta viską Dievui. 
Jeigu ne, padekavokite norint 
dabar!....

Kada valkelei kiek pasilsėjo,, 
pradėjo vela skunstis, jog ba
das ir troszkimas juos spau
džia. Ir tėvui konia liežuvis 
prie gomurio prilipo. Liepe- 
gi vaikams būti, pats nuėjo in 
upia, idant jiems vandenio at- 
neszt.

Kada ėjo prie upes, szitai pa 
si kete koki s tai didelis vandeni 
uis pauksztis. Dirstelėjo iii ta 
vieta, nuo kurios pakilo ir rado 
tankiam krūme pilna kiauszi- 
niu lizdą, ne k a už antinius di
desnius, neužperetus, o ku
riuos galima buvo valgyt. Pri
sidėjo pilna skepata, perdėjas 
samanoms, idant nesusi kultu; 
po tam prisėmė pilna skrybėlė 
skaisto vandenio, o atsigerins 
pats in vales, prisėmė vela ir ne 
sze, su džiaugsmu vaikams. At- 
riszo su kiauszineis padejas 
ant pievos skepata ir pastate 
vandeni tardamas:

(Toliaus bus.)

KUR^UNA?
Mano pus-brolis Matauszas 

Svarpas paeina isz Kauno gub. 
Ukmergės paw., Jeigu kas žino 
apie ji. malonėkit praneszti.

(to 72.)
Ant. Gedlauckas.

817 N. Brandywine St.,
Pliiladelph'ia, Pa.

BALTRUVIENE

Viename pleise yra saliuninkas 
Lietuvis, žmogus ne kas, 

Isz Kauno gubernijos paeina, 
Ir žiūrėkite ant ko latryste 

iszeina:
Priešz vienuolika metu in 

czion pribuvo,
Rodos geras žmogelis buvo, 

■ Krajuje paezia ir keletą ku- 
dykiu paliko,

Ir kas toliaus isz to iszvyko?
Dirbo kaip visi, pininga cze- 

dijo,
Na ir nesenėi saliui)a sau už

sidėjo,
Bet maiteles bę bobos nega

lėjo būti,
Ba kaip be bobos toki bizni, 

vesti ?
Viena bobelka sau prisikalbino 

Ir kaip su paezia gyveno.
Sakėsi kad kur ten susivin- 

cziavojo,
Bet tikrai to niekas nežinojo, 

Toji boba jau nusibodo,
Na ir tokiu bildu jiaja pada

bojo.
Sudas kaipo nužiūrėta, 

Dave jam kalėjime vieta, 
Pirmutine pati apie ta latra 

dažinojo.
Piningu nuo kaimynu pasi- 

storojo,
In Amerika badai pribus 

Ka padarys apie tai toliau bus.

U-gi ka jus darote,
Ar tai szitokias kriksztinas 

kelete?
Begėdžiai, ne sarmatos netu

rite,
Jeigu be galo ir mieros gerete.

Viename pleise batukas atsi
buvo,

Ant kurio iszrinkti svetelei 
buvo,

Invales buvo guzutes, 
Tiktai mažai mesutes.

Isz to pasidarė ne kas, 
Baisus vaidas,

. Tėvelis kudykio likos užklup 
tas,

Badai nuo marszkiniu nulup 
tas,

Sudraskytas,
Ir supaszytas.

Kada žmogelis apsidūmojo, 
Tuojaus veidą nusimazgojo, 
Viena narsuna laukan iszstu

me,
Ir stubos duris užstūmė.
Surgino nebage už duriu,

Ba mat del jos graudu buvo, 
Kol kita ne atėjo,

Ir šurgyti nepadėjo.
Tai tau mergužėle,

Padare puikei gazele,
Badai ir kudlu netekai, 

Kaip in vyriszkus nagus pa- 
.. tokai.

Ar negeriau buvo truputi su
sivaldyti,

Savo žiotis uždaryti, 
Vyrui in akis szokti, 
Tai szirdeles ne kas,

Tokis baliukas.
Gerai kad mane kvaraba ne- 

nunesze,
O szirdeles labai prasze.

G erai padui ran,
Kad tuja diena iszvažiavau!
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Senovės Istorija

5. Persai.
Rytuose nuo Asirijos ir Ba

bilonijos, tarp Kaspijos juru ir 
Persu intakes stovi augszta sza 
lis, vadinama Yranas. Toje 
szalyje buvo Medijos vieszpati 
ja, prie kurios prigulėjo ir Per
sija. Mediją gi taipo-gi turėjo 
klausyti Asirijos karalių. Tik 
pagalios Kijaksaras kuris drau 
ge su Nabopolazaru paėmė Ni- 
niva, iszkovojo Medijos nepri- 
gulmybe.

Yrano gyventojai buvo asiri 
jiecziai. Ju kalba yra suraszy 
ta senovine tikybine knyga. Su 
lyg tosios tikybos mokslo, visa, 
kas pasaulyje gera paeina nuo 
vieno dievaiczio, o kas bloga— 
nuo kito. Gera dievaitis esąs 
Agrimanas, o bloga — Ormuz- 
das. Tarp ju einanti nuolati
ne kova. Teisingieji žmones, 
kurie gerbia Agrimana, po mir 
ties turi gauti laime palaimin
tųjų dvasiu kraszte, o gerbian
tieji Ormuzda, žmones nusidė
jėliai, busią inmesti amžinojon 
tamsybėm

Apie Persijos istorijos pra
džia sziakoki yra greku padavi 
mai: Medijos karalių Astijage- 
sa, Kijaksaro sunu, ilga laika 
kankino baisus sapnai. Viena 
karta jisai sapnavo, kad jo vals 
tybe užliejo upe, kita karta, 
kad augalas savo szeszeliu už
dengė visa Azija.

Karalius pasiszauke dvasisz- 
kius žinius, kad iszaiszkintu 
jam tuosius sapnus. Tie pasa
kė, kad Astijageso duktė Man- 
daną pagimdys sunu, kuris už
kariaus visa Azija ii- Astijage- 
sa numes nuo sosto. Karalius, 
norėdamas apsisaugoti nelai
mes, iszleido savo (lukteri nd 
už Medijos kunegaikszczio, bet 
už didžiūno perso, o josios su
nu Gira liepe užmuszti. Bet 
Arpagus, karaliaus didžiūnas, 
tojo insakymo neiszpilde ir ati 
davė vaikeli auginti piemeniui 
kurio, neseniai buvo numiręs 
sūnūs.

Vargingoje piemeniu bakū
žėje Pirus iszaugo gražus ir vik 
rus jaunikaitis, kuris pasidarė 
sodiecziu vaiku karaliumi. Kas 
dieniuose savo žaisluose isz tu 
vaiku jis reikalavo, kad visisz- 
kai jam butu paklusnus, o kas 
neklause, “karaliaus” smar
kiai baudė.

Karta C i rus apmusze vieno 
Medijos valdininko sunu, kuris 
nepanorėjo “karaliaus” klau
syti. Už tai Ciraus lauke sun
ki bausme. Piemuo gavo pra- 
neszima, kad tuojau su Girų at 
eitu pas karalių.

— Kaip tu iszdrysai muszti 
taip didelio valdininko sunu? 
— paklausė karalius CiraUs.

— Pone, — drąsiai tarė vai 
kinas, — kaipo karalius, turė
jau teise nubausti ji už neklau
symą.

Toksai atsakymas karalių la 
bai nustebino. Gerai insižiu- 
rejes, pagalinus karalius paste 
bėjo, kad szits vaikinas yra la
bai panaszus in jojo dukterį 
Mandana. Karalius eme apie 
vaikina kalusyneti. Jojo (vai 
kino) globėjas viską apsako. 
Kadangi žiniai tikrino, kad As 
tijagesui nėra jokio pavojaus, 
pasiliko iCru pas save, bet Ar- 
pagu sunkiai nubaudė, kad ji
sai neiszpilde karaliaus paliepi 
nio. Žiaurusis karalius liepe 
užmuszti Arpagaus sunu ir isz 
jo kūno pagaminti valgi, kuris 
duota tėvui. Kai jau Arpagus 
pavalgė, Astijagas jo paklausė.

— Ar žinai, Aspagau, ka 
valgei? — Su tais žodžiais jis 
atidengė pintines antvožą ir ne 
laimingasis tėvas pamate savo 
sūnaus galva.

Į — Visa, ka karalius daro, 
Į yra gera — tarė Arpagus, bet 
szirdis virte suvirę, ir nutarė 
tėvas prie progos karaliui už 
sunu atkerszyti.

Astijages pavede Girai val
dyti Persija, kuri tuomet buvo 
Medijos provincija. Viena 
karta Arpagus atsiuntė Girai 
kiszki, praszydamas, kad ji isz 
darinėtu. Kiszkyje Cirus ra
do laiszka, kuriame Arpagus 
žadėjo jam savo pagialba, jei 
sukiltu priesz savo diedą Asti- 
jagesa ir numestu ji nuo sosto. 
Girai ta mintis patiko, todėl nu 
tarė insitikinti, ar galėsiąs pa
sitikėti savo persais. Paskyr 
ta diena Cirui paszaukus, atėjo 
didele minia valdiniu ir atliko 
sunku darba, kuri Cirus užda
vė. Antra diena Cirus tuos pa 
ežius persus užprasze savo ru- 
muosna ir iszkele jiems didele 
puota.

Naudodamasis svecziu karsz 
ežiu, Cirus ju paklausė:

— Katra diena jums geriau 
patiko, vakar ar sziandie?

Persai vienu halsu atsake, 
kad taip gražios dienos, kai]) 
sziandie, jie niekuomet dar ne
turėję. Tada Cirus juos intiki 
no, kad per visa gyvenimą jie 
naudosis tokiais smaguriais, 
jeigu nusimes nuo saves Medi
jos nelaisve. Persai karsztai 
prižadėjo Girui, kad jam vado
vaujant noromis eis priesz As- 
tijagesa.

Kai Medu karalius sužinojo 
apie maiszta, iszsiunte priesz 
persus didele kareivi ja. Vy
riausiuoju tosios kareivi jos va 
du buvo paskyrtas Arpagus. 
To tik ir reikėjo. Prasidėjus 
musziui Arpagus tuojau pere,jo 
Ciraus pusėn. Astijages visai 
pralaimėjo ii' liko numestas 
nuo sosto, kuri-apėmė jojo anū
kas Cirus, kaipo Persijos ir Me 
dijos karalius. (Tai buvo 550 
m. priesz V. Kristų.)

Kaimynėje Lidijoje vieszpa- 
tavo tuomet Astijageso svai- 
nys Krezus, paskendęs aukse, 
sidabre, brangiuose akmenuo- 
se. Karta ji aplanke greku 
mokytasis Salonas. Krezus ji 
labai vaiszingai priėmė, paro
de savo turtus ir paklausė:

— Ar pažinsti žmogų, kuris 
hutu laimingesnis už mane?

Salonas, giliai pagalvojęs, ta 
re:

— Laimingesnis buvo Atė
nų Tolius, kuris turėjo anuku 
ir praanuku, džiaugėsi žmonių 
pagarba, o pasenės kaipo, did
vyris numirė už tėvynė. Žmo
nis jam pastate paminklą, ku
ris ir sziandie saugoje Teliaus 
garbe.

— Ka-gi dar skaitai už lai
mi nigausia? — paklausė Kre
zus.

Salonas tarė:
— Buvo du broliu, Kleobis 

ir Bitonas, vikrūs vaikinai, ap
dovanoti žaisluose. Ju moti
na buvo dvasiszke. Viena k ar 
ta ji turėjo eiti szventyklon bet 
kadangi nebuvo jaueziu pakin
kyti, patys sunai insikinke ve
žiman ir nuvežė motina szven
tyklon. Nusikankine jaunikai 
ežiai priominėje užmigo ir jau 
daugiau nebosi kete, nes motina 
iszprasže pas dievai ežius di
džiausia jiems dovana. Ju 
garbei žmones taipogi pastate 
paminklą.

Užpykęs Krezus suszuko:
— Svetimžemi, ar taip že

mai statai man turtus, kad ne- 
pripažinsti man lygybes su pa
prastu Atėnų pilieeziu?

— Krėžau! — tarė Salonas 
■— priesz mirti nieko negalima 
pavadi n t i laimingu.

Neužilgio iszsipilde Salono 
žodžiai. Persu karalius Cirus 
artinosi prie Lidijos su didele 
kareivija. Krezus iszsiunte

Grekijos szventyklon brangia 
dovanu ir prasze, kad jam ži
niai iszpranaszautu, kas bus. 
Tie iszpranaszavo, kad jeigu 
Krezus pereis Alis upe, bus per 
galėta didele vieszpatija. Tik
ras laimes, karalius perejo ta 
upe ir puolė ju muszi su Gi
liaus kareivija bet nakezia gry 
žo savo Sardes soti non. Cirus 
paėmė ta sostine, o Krezus pa
teko nelaisvėn ir liko pasmerk
tas sudeginti (518 m. prieSz V. 
Kristų.) Sudėta didelis lau
žas ir prie stulpo pririszta pui
kus karalius. Kai pamate Kre 
žus žmogų, kuris nesze ugni pa 
degti lauža, apėmė ji baime ir 
atsiminė jis Salono žodžius, o 
atsiminęs suszuko: “O, Salo
nai, Salonai!” Cirui pasidarė 
indomu, ka tie Krezo žodžiai 
reiszkia. Tad liepe jis Salonu 
atvesti pas save ir paklausė: .

Krezus pasakė:
— Taip vadinasi vienas isž- 

mintingasai, kurio patarimu 
privalo klausyti visi kuniri- 
gaikszcziai, nes tie patarimai 
daugiau verti, negu viso, pašau 
lio turtai.

Situs susijudino .iszklauses 
Krezaus kalbos su Salonu, nes 
ir jis dabar buvo prie augsz- 
cziausios laimes bet ar ilgai toį 
laime tesis, Giliai pagalvojęs, 
Cirus netik dovanojo Krezui 
gyvybe, bet pažadėjo jam duo
ti visa, ko tik jis praszys. Bet 
Krezus nieko jau negeide. Jis 
paprasze nuimti tik tuos aukso 
retežius, kuriais buvo apkaus
tytas ir nusiuntė juos tiems ži- 
niams, kurie ji taip apgavo. Ži
niai pasiteisino in pasiuntinius 
kad jie iszpranaszavo, kad 
žlugs didele valstybe, bet nepa 
šake, kad ta valstybe bus Per
sija.

Pagalinus ir Girų apleido lai 
me. - Tuo laiku kai Arpagus 
eme Graikijos miestus, gulin- 
czius Mažosios Azijos pakrasz 
ežiuose, Cirus iszejo priesz Na-

boneda, Babilonijos karalių. 
Jis paėmė Babilonija ir visa 
Sirija. Bet kai be jokios prie
žasties užpuolė Masagetu krasz 
ta, esanti prie Kaspijos juru, 
paliete, ji Dievo ranka. Paėmus 
Cirui nelaisvėn karalienes su
nu, visi žmones grobėsi už gink 
lu ir sumusze Persu kareivija. 
Cirus gavo gala, o karaliene, 
vardu Toni yrės, liepe jain at
kirsti galva ir tarė, mesdama 
jia in krauju pripilta indą:

— Atsigerkie, budeli, žmo
nių kraujo (529m. priesz V. 
Kristų.)

Nežinia ar visa tai yra tiesa, 
ka sako szitas gražus padavi
mas, bet tiesa, kad Cirus su
tvėrė galinga Bernsu valstybe, 
pergalėjo Medus, kovoja su Li 
dais, užėmė Mažaja, Azija, pa
galios paėmė Babilonija ir Si
rija.

Cirus turėjo sunu Kambiza, 
kuris pasižymėjo dideliais dar 
bais, bet buvo labai kietos szir- 
dies, kuri nejuto žmonių kan- 
eziu. Jisai labai smaugė egip- 
tieczius, kuriu szali prijungė 
in savo valstybe; nugalabino 
visas savo gimines, net gi tik
rąjį broli. .

Karta Kambizas būdamas 
Egiptą1, sužinojo, kad Persijoje 
atsirado apgavikas, kuris va
dino save Kambizo broliu ir 
per apszauke ji savo karalium. 
Kambizas tūoj nusiskubino 
Persijoti, bet kelionėje susižei
dė kardu ir numirė (522 m. 
priesz V. Kristų.)

(Toliams Bus.)

Sincrtis blakėms ir bambatie- 
riaras in % minutos laiko 

be truciznos.

DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikinimo; 
kas urnai atsius stempomis 
paežio 20 dvi centines tai gales 
pasidaryti visa goreziu tuju 
vaistu del isznaikinimo blakių. 
Czia. gausite konia dykai,. Szi
tas ežia apgarsinimas tik da 
bar pasinaudokite sziandien. 
Adresą voki t aiszkei sziteip:

B. Specialty Co.,
Box !), Sta. W.

Brooklyn, N. Y.
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LIETUVI!
SKAITYKITE “SAULE”
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H ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE, j i 
(j JIE TEN KENČIA BADĄ - ŠALČIUS, 0 TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. ' 
jį Aukauk jiems per Centrai) Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus C 
j] į Lietuvą, ir įsirašyk į nuolatinių Lietuvos Šelpėjų skaičių.

Iškirpk šį Kuponą ir įrašęs kas reikia siųsk su saro Auka 
į Komitetą šiuo adresu:

THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE
200 Fifth Ave. New York City

Cri'NČiv -S' ...... . anka nu/,y iit'jiisicinu
% ' re-i. l'rie to piri-silailu kite menuo aufuuti f>et' 
< 'i ntrn/f ]\oniitet(i po $ , pakol tik lm.ą n i-
kalats šelpti musų rleinjenčinu Teipne-je.

Parašas 
ir

Adresas

Kapitalai; i Sausio, 1917, $145.000 
Pdmirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300^ $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

qELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra t visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

C

A. B. STRIMAITIS
®3O7 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY- 
1;====^:=^ ______
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Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
cu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

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

Capitol Stock $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant sudtu 
Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio ii- Liepos menesiiose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres. — F. NOONAN,Vice-Pres.

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig 3 popiet, 

Sukatomis, 9 ryte lig 12.

1
^ ISTORINES KNYGOS sms«k|

No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c n 
No.2 — Kunigo Paslaptis; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu Preke 35c 
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 26c M 
No.4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus. Preke 25c ®

| Prisuskitc $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta. t h 

g W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mali, and A St, Mahanoy City, Pa. |

“Tūkstantis Naktų ir Viena”
ARABISZKOS ISTORIJOS

Iszsiuntem daugybia szitu knygų in visas szalis 
Ameriko ir visi kurie aplaike szita puikia knyga 
prisiuntė mums szimtas padekavones.

150 PAVEIKSLU

Puikei apdaryta in

Audeklinius

Iszmargintus

Vimus.

Didumas Knygos
61 x 9į coliu

704 Puslapiu

Mes tiarai gva- 
rantinam kad ir 

jumis patiks.

150 PAVEIKSLU

TIKTAI $2
užmokame nusiuntimo kasztus“^^

Rasite tiek indomiu dalyku, kad ne viena vakaru rymoda

tarp keistu žmonių, o dar stebuklingesnius matys ju papro- 
ežius. Minėtos Arabu Istorijos svetimtaueziu tarpe labai 
iszsiplatinusios ir labiausiai nugirtos.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus prisiuskite mums $2.00 o Knyga bus jumis 
tuojaus iszsiusta.
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GALYBE, KURI GALINGES 
NE UŽ VISA.

BAISI KIRMĖLĖ.

Gvveno ka ir susitiko seni, 
jiemdviem ir sako:

SAULE

migti negali — vis jam maiszo- 
si po galva mintis:

Kaip tai sunku neturtin
giems žmonelėms gyventi pa
saulyje! Asz nesuprantu, 
kam tie turtuoliai teip renka 
pinigus? Kitas pats savo tur
tu nesužino, o vis dar jam įiega 
na, vis dar jis dreba ant pini
go! Kad man teip, tai asz vi
sai kitaip gyveneziau ir sau ir 
kitiems negaileeziau — vi
siems užtektu!

— O kodėl? užklausė .juodu 
senio.

— Todėl, kad ten toliau sker

ii neduoda niekam ramiai pra-

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
*

Pirkitepecziu dabar
Mes parduodame garsingus Model Keystone, 

Canopy Fair ir Real Appollo kukninus peczius.
Mes nežinome geresniu peeziu. ■ Gerai kepa 

ir gražiai iszrodo. Jie yra gvarantyti per iszdirbe- 
ir mes

DAKTARAS LORENZ

us.

Sugražiname Pinigus
v
$

ISZSIMOKYIOTE KETURIAS LeKCIJES.

kampo:
— Kad teip jau nori būti 

turtingas, tai te tau makelis. 
Jame yra viso tik vienas rau
donasis, bet kaip ta iszimsi, tai 
tuojau jo vietoje kitas atsiras. 
Iszsiimk raudonųjų, kiek tau 
tinka, o paskui inmesk makeli 
in upe. Kol nepamesi makelio 
negali iszleisti nei vieno raudo 
nojo, nes jie pavirs szukemis. 
Ko tik nepakvaiszo vargszas, 
gavės tokia dovana. Ne valau 
daites nemitęs, pradėjo imti 
raudonuosius isz makelio. Isz- 
ims viena — žiuri: to vietoje ki 
tas yra..

— Tai, dabar bus man ge
rai, mano sau žmogelis: per 
ankti asz iszsiimsiu isz make
lio raudonųjų krūva, ryte inme 
siu makeli in upe ir pradėsiu 
kitaip gyventi!

Atėjo rytas, o jis pradėjo jau 
kitaip manyti:

— Kam asz turiu teip grei
tai įnešti makeli in upe? Juk 
asz ji paspėsiu ir rytoj inmesti, 
o sziadien man pravers dar ki
ta tokia raudonųjų, krūva isz- 
siimti.

Prisikrovė dar antra raudo
nųjų krūva, bet makelio dar ne 
meta, — dar užsimanė ir tre- 
cziaja krūva prisikrauti.

Insinorėjo žmogelis ir valgy
ti, bet trioboje nieko kito nėra, 
kaip sausos d anos. Eitu sau 
ko geresnio nusipirkti, bet bai
su — neinmetus makelio visi 
pinigai gali szukemis pavirsti 
ir gaila ju palikti. Pavalgė 
žmogelis sausos duonos ir vėl 
pradėjo imti raudonuosius isz 
makelio. Erne visa nakti, ne 
akiu nesumerke.

Kita diena prireikė duonos, 
jis iszejo iszsiprasze iszsimal- 
davo isz geru žmonių, sugryžo 
ir vėl sėdo prie pinigu.

Pere jo sanvaite, menuo, vi 
sas metas, o jis vis negali 
makelio atsitraukti: vis 
raudonuosius, vis krauna,
sikrove visur, kur. t ik galėjo, 
visas aplinkui apsikrovė, bet 
jam dar vis negana. Jis mas
te sau:

— Kiekvienas, kad ir daug 
turi, bet visdar daugiau nori, 
kad yra proga,’ tai ir imk!

■ Ir gyveno jis visa laika tokiu 
pat varguoliu, kaip ir pirmiau. 
Iszmelsdavo duonos, tai ir tu
rėdavo, o pats nieko nepirkda
vo. Užmirszo jisai ir savo pri 
žada, kad pats turėtu, tai ir ki
tiems duotu.

Susimasto jis kartais: nesz 
paskandyti makeli, nueis lygi 
upei, bet pagailės makelio ir 
vėl sugryž su juo namo. Pase 
no, iszdžiuvo, pagelto pats 
kaip auksas, bet raudonųjų ne
siliovė emes isz makelio ir duo
na vis nuo kitu iszsimalduoda- 
vo. Teip ir numirė jis tokiu 
pat vargszu, kokiu ir buvo, ant 
aukso krūvos, su makeliu ran
koje. •

— Tai acziu tau,’teveli, kad 
perspejai mudu — tarė abudu 
seniui.

Senis nuėjo toliau, o tuodu 
žmogų paliko ant tako, pasto
vėjo, pamastė ir sako:

— Ar žinai ka? eiva taku? 
Ar tai mudviem bijoti kirmėlės
— juk mudu su kirviais — ga- 
lesiva užkapoti, jei ka darys 
mudviem! Ir nuėjo.

Paėjo kiek ir žiuri — guli 
ant tako didžiausia pinigu kru 
va. Apsidžiaugė abudu ir sa
ko vienas antram:

'■— Tai matai, kodėl tas se
nis melagis, mudu teip gazdino
— jis pats norėjo pasiimti szi- 
tuos piningus. Ne, lira, dabar 
pinigu negausi! Dabar jie 
mudviejų!

Susėdo juodu pas ta pinigu 
krūva ir masto, ka ežia reikią 
daryti su tais pinigais. Vienas

Vienantinis Specialistas Pittsburge. 
VYRISZKU LIGŲ

Kuris kalba Lenkiszkai ir Rusiszkai

OFISOS VALANDOSj
Nog 9 ryte lig 8 vakare.’ 

Petnycziomis, 9 ryte lig 8 vakare. 
Nedeliomis hog 10 ryte lig’2 po-piet 

644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

v

nuo 
ima

— Neszti visos krūvos —ne 
parsinesziva, tai žinai ka —: nu 
begk tu namo ir atvažiuok su 
vežimu, tuomet galesiva viską 
pasiimti!

Antras sutiko ir sutarė, kad 
pirmasai tuo tarpu, kol jis atva 
žinos, saugos pinigu krūva.

—- Pakeliui neužmirszk už
bėgti pas mano bobute ir papra 
szyti ko valgomo, kad turetuva 
užkasti ,kaip iszalksiva — tarė 
pirmasai.

— Parėjo antrasai namo ir 
sako paežiai:

— Tai, szirdute, turime lai
miki!

— Koki?
— Gi pinigu krūva radova 

ant tako. Užteks ju ir mu
dviem ir Vaikams ir vaiku — 
vaikams — reikia tik mum nu
sikratyti nuo savo sėbro! .Jis 
man liepe užeiti pas jo paczia 
ir papraszyti ko valgomo, tai 
žinai ka, iszkepk tu blynu su 
nuodais, asz jam nuvesziu, — 
pasakysiu, kad tai nuo jo pa- 
czios ir viskas bus gerai.

Pati teip ir padare: iszkepe 
blynu su nuodais, tas pasikin
kė arkli ir iszvažiavo.

Antras gi sėbras, kuris pasi
liko pinigu saugoti pamastė 
sau:

— Kaip tik jis atvažiuos,— 
tuojau asz jam su kirviu in gal 
va ir bus visi pinigai mano!

Teip ir padare. Kaip tik
tas privažiavo, szis isz užkru- 
mes su kirviu jam in galva, o 
pats pribėgo prie vežimo iszsi- 
erae blynus ir valgo. Suvalgė 
viena, kita ir pastate akis... 
Teip ir pražuvo abudu: baisio
ji kirmėlė nedave jiem dviem 
ramiai praeiti pro szali.
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- na, pagerinta. Kaina:
- Lietuv. raidėms, $5.00
3 Gotiškoms raid. $3.50 
J Gaunama tiktai pas: 
: M. X. MOCKUS,

P. O. Box 54, 
Detroit, Mich.

i pasakysite mumis kad peczius ne kepa. 
Mes gerai žinome szitus Peczius.

GUINANS’ Mahanoy City, Mt. Carmel, 
Shenandoah.v 
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Nusipirko “Tūkstanti Naktų 
ir Viena.” — Pramoko Lie

tuviszkai skaityti.

Asz Viktoria Jurganiute 
siuncziu szirdinga padekavo- 
nia Redystei “Saules” už teip 
puikia ir stebėtina knyga ko
kia yra “Tūkstantis Naktų ir 
Viena.”

Asz negalėjau skaityti ne žo
delio lietuviszkai, o kada mano 
tėvelis nupirko tuja knyga su 
taip puikioms istorijom ir pra
dėjo skaityti, tai teip mane pa
ėmė noras skaityti jiaja jog 
pradėjau žodis in žodi slebiza- 
vot ir skaityt, jog in kėlės san- 
vaites pramokau lietuviszkai 
ir pati perskaicziau visas isto
rijos be pagialbos kito, rodos 
kad lankiausi in mokslainia• 
per kokia penkis metus. Szian- 
dien pasilikau tikra Lietuvai
te per pagialba tep puikios 
knygos “Tūkstanti Naktų ir

Viena.” Kad ne butu joje 
teip akyvos istorijos, nebutau 
sziandien pramokus skaityti 
lietuviszkai. Tūkstanti’ acziu 
jum už tai. —- Viktoria Jurga
niute, Cleveland, Ohio.

Ka raszo apie “Tūkstanti N ak 
tu” ir Pasakorių.

Asz Feliksas Grigaitis isz 
Gary, Ind. siuncziu 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 nežinotai! kaip praleis! 
savo laika, nes dabar negaliu 
ne užmigt pakol neperskaitau 
nors viena istorija ejnant gult.
— Feliksas Grigaitis, Gary,

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausitį savaitraštį

’’VIENYBĘ LIETUVNINKŲ”
■ ■įsteigta 1886 m.

,,Vienybę Liet.” privaJo skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaite.
„Vienybe Liet.” talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius.

PRENUMERATA METAMS:
Suvienytose Valstijose.. .$2.00; pusei metu $1.00.
Kanadoje.................................2.50; pusei meti} $1.25.
Kitose viešpatystėse.......... 3.G0; pusei metų $1.50.

Pažiūrėjimui siunčiame vienų numerį dovanai ir knygų katalogų- 
DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIU KNYGŲ.

’’VIENYBE LIETUVNINKŲ”
120-124 GRAND ST., BROOKLYN, N.Y.
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A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABOR1US

A. J. SAKALAUCKAS
801 E. PINE ST., MAHANOY CITY.

W. TRASKAUSKAS
_GBAB0BIU8_

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIŪS MAHANOY CITY, PA

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdė 
riglnus Ir Vežimus del Pasivažinėjime 
Krausto Dalgtus ir t. t.
520 W. Centre St., Mahanoy City, Ta.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

Iszlalmeja provose už paželdima Kas! 
klose Fabrikuose, Geležlnkeluos'' 
Gaivose ir t. t.

B. SAYANKAUS
154 Nassau St, NEW YORK, N. Y

LIETUVISZKAS—^ 

p i mi m v

Arba iszguldimas Sapnu

Didumas Knygos 4/x 6-i coliu

205 Puslapiu - 310 Paveiksliu

- TIKTAI - SOc.
Mes užmokame nusiuntimo kasztus

W. D. Boczkowski-Co., mahanoy city, pa.

rj MT A 1/f TTP CTaptitmyio m caiwyio pacnpocrpaneH- “T ffa 1 rVxl i C Hyio b C. HJiaiax m b Kawa/it npo- 
rpacciiBHyio u EHtnapiianyio Hapognyio ratery 

„PYGCKOE C/1OBO“ 
BMXOgllT li Hl.IO loprfi, 

ITOA PEAAKUIEii JI. M. nACBOJlbCKArO
npn ynacriit BiagaiomHxca pyccitnx, jitpaitHcitux, iiojii.ckiix ii 

MTOBcxiix ’till eparypiiMX cn.i.
HepegoBbia cianu nosriuiaioTca Kait na pyccKOM, Tait 11 ita 

anraiiicttoit nsMcax.
«PyccKoe CnoBOsemegHeBHO HaxogiiTCH b 40000 pyccKHX, ynpanH_ 

chhx n nciibCKMX goraax.

RUSSKOYE SLOVO
31 East 7th Street t> New York, N. Y.

------- flpooHbie wyMepa BbicbinaioTCH oeanJtafHo ------

1 - Iszsimokykit uždirbti Pinigą.
2 - Iszsimokykite czedyt Pinigą.
3 - Iszsimokykite dėti savo Pinigą in Banka.
4 - Iszsimokykite padaryti Testamenta ir apri
nkite MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
Banka kaipo Ekzekutori arbr Apiekunu del 
savo Vaiku, ir juso turtas bus iszdalintas pa
gal juso padaryta Testamenta.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
I). M. Giaham, Pieš. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
J. H. Ganahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula 

W. J. Miles F. G. HornsbyVAIDELOTA”
Apysaka isz

Lietuviu Senovės Gyvenimo
■su Paveikslėliais

177 puslapiu. 6x9 coliu (lydumo. Preke 35c.
W. D. Boczkowski-Co., Mahanoy City, Pa.

4LL NATIONS DEPOSIT BANK |
...SU LAIVAKORCZ1U SKYRIUM... t

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA > 
12tb. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. r
Tai yra vienatine Banka, kuri senei žinoma Lietuviams. £ 
Banka taipinasi savam budinke kurio verte isznesa apie f 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu t 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylva.nios. Už su- > 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus e 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko G 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu X 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- o 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo y 
Karoliaus Vaiasziaus valdiszko Notarijuszo. X
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SENO IR NAUJO ĮSTATYMO

...Parasze...

Visk u pas Motiejus Volonczauskas

—f.. ■ {^/

i «

Sūnūs Palaidurias.

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties 
Užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.

Su 50 Paveikslais 6!xXAuslXm° Preke 35c

D. BOCZKOWSKI-CO.,
MAHANOY AND A ST., MAHANOY CITY, PA



SAULE
Ant Supervaizoriaus 

“PUNCH” BROWNMILLER
REPUBLIKONAS

Praszo juso balso ir intekmes.

X-X> 4- X-X-X-X-XX-X-X-X-XX- XXX

Žinios Vietines
— Palicije czionais areszta- 

vojo J. W. Ysoda, kuris laike 
kriaucziu szapa Nesquehoning 
už prisisavinto nuo kompanijos 
piningus. Negalėdamas aplai 
kyli kaucijos likos uždarytas 
Maneli Chunk kalėjimo.

— Petras Stankūnas, kuris 
laike saliuna Tower City o po 
tam Reinert one, persiszove sa
ve in burna tikslo savžudinstos

Ant Tax’u Kolektoriaus

J. B. KLEINDIENST
Republikonas

Praszo juso balso ir intekmes.

ANT KONSELMONO
(Pirmam Vorde)

JUOZAS ANCEREVICZIA
JI EPIBLI EONAS

Praszo juso balso ir intekmes.

ANT SHERIFFO

JOSEPH WYATTV
Republikonas

Vertes Knygų už $1.00

Kas pirks Didele Knyga po vardu:

“KAPITONAS VELNIAS"

ir atliko ant vietos. Velionis 
paliko paczia ir keletą vaiku. 
Priežastis buvo rūpestis apie 
kare ir por'virszinis gėrimas.

—• Jurgis Vizgirda, saliunin 
kas, iszkeliavo in Jefferson li- 
gonbutia, Filadelfije, ant opera 
eijos voczio gerklėje.

— Praėjiu sau vai te praėjo 
per Mahanoju kariszkas trūkis 
susidedantis isz 22 vagonu su 
Williamsporto baterijų ir. 
Cant]) Hancock, Georgia, sta
tant praejnanti truki, žmogui 
davė suprast kpriszkus laikus. 
Net szirpulei praėjo malant asz 
tuonis vagonus su „anuotoms, 
maistu amunicije ir kareiviais 
— iszrode kaip ant francuzisz-

Praszo juso Įtaiso ir intekmes.» -

ANT KONSELMONO
(Pirmam vorde)

VINCAS DULSKAS
Republikonas. . hPraszo juso balso ir intekmes.

ANT SUPERVAIZORIAUS

SILAS DAVIS
(Republikonas)

Praszo juso balso ir intekmes-

ANT KONSELMONO 
(Pirmam Vorde)

W. D BACZKAUSKAS
ko kares lauko. REI’i’BLIKONAS - DEMOKRATAS

Praszo juso halso ir intekmes.

Isz pradžių kada Hindenburgas pradėjo užklupinia ant angliku, tai visi jin laike už 
antra Von Moltke, nes sziadįen vadina jin “didžiausiu negiliuku. Teip tai priežodis iszsl- 
pilde: “szoko kaip levas, o nuppuole kaip muse.” Hindenburgas neturi jokio pasisekimo.

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 galės sau i szsi rinkti bile koki 
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

Paveikslas parodo vokiszka submarina kuris užėjo ant pieskyno o negalėdamas nuo jo 
jo nuplaukt, kapitonas submarine liepe laivoriams uždegti ir issneszti in padanges. Ant gi- 
lukio atplaukė francuziszkas laivas, paėmė visus in nelaisvia, užgesino ugnia ir paemc konia 
nauja submarina kuri dabar sunaudos prieszais savo nevidonus vokieczius.

— Juozas Karalius, kleri- 
kas isz Overbrooko seminarijos 
iszkeliauna lavintis toliams dva 
siszkam moksle, praleidiiis va- 
kacijas pas szvogeri Kasparu.

— Draugyste Szv. Jono 
Kriksz. nutarė ant ezvertinio 
susirinkimo’priimti naujus są
narius in minėta draugyste per 
tris menesius už pigu insiraszy 
raa; tiktai už viena doleri. Nan 
ji sanariai bus priimti isz mies 
to ir aplinkiniu pecziu, nog 16 
lyg 35 metu amžiaus. Susirin
kimai atsjbuna syki ant mene
sio Panedoli po pirmam, 7 vai. 
vakare Mokslaineje. Užpra- 
szome visu Lietuviu ateiti ir 
insiraszyti nes tai yra labai ge
ra draugyste. , Komitetas.

Rodą del musu nelaimingu 
seserų.
Ar norite dasižinoti, 

dykai, sekretą kaip pa- 
luosuoti savo vyra nuo 
gėrimo papratimo.
Asz padariau szimtur. 
savo drauges laimingus 
prigelbėsiu ir jumis, 
jaigu priimsite mano 
rodą. Raszykite tuojaus

nelaukite kad nebūtu per vėlu.
(NIVERSAL SALUS BOISE, 

205 East ll-tli. St. New York.

“PRAKIEKTA”
MK1L1MGAS KRIMINALIBZKAS 

APRAbZf MAS
Verte D. T. ir F. W.BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu - 6x9 coL Dydumo 
DALIS 1.

MOTERS BE SZJRDJE8,
I.

ANT KKASZTO PRAPULTI KS.
Duris kambario Petro Barniai 
alsidare pamarėli ir Mikolas, 
su piuosztu,popieru po pažaste, 
ineio sni agei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo sunaepakajum in 
veidą kasijerias.

Baisus padėjimas — (are 
Mikoias, dedamas popieras ant 
rasztiniezios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkūnių ir 
nžsidunksojusi.— Ne turime g 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kas priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
ant tikro rnislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
L’iesiok pasakius,stokas mums 
suimta tukstaiicziu frankui

PREKE 50c- 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame 

W. D. Boczkowski-Co
Mahanoy City* Pa

Skaitykite ■
“SAULE”

Pirkite Automobiliu Prietaisas 
...Pas..

G. MILLER1

v
V

v
A

Ka tik aplaikeme daugybe visokiu prietaisu del 
Automobiliu, teipgi Guminiu Ratu. Parduodame 
“AJAX” Guminius Ratus gvarantvti ant 5,000 miliu.

Turime visokiu prietaisu del “FORD ’ Automo
biliu irkitokiu Automobiliu. Parduodame “DIXIE” 
Guminius Ratus del “FORD” Automobiliu kurie 
parsiduoda visur po $12.00 pas mumis pirkaite už 
$9.25. Ateikite pamatyti visokiu prietaisu ir Taran
kiu. Ar pirkaite nepirksite, bet visgi esite užpraszyti 
ateiti in musu’sztora.

Geo. M i Her
Ziegorninkas pardavėjas

113 W. Centre St,

ii1 Automobiliu Prietaisiu.

Mahanoy City, Pa.

SETAS No. 1
Lletuviszkieji Rasztai ir Rasztinin- 

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

SETAS No. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

Varginga Elmana ir karalaite Beve
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. Iii merika .Pakaruo
klis. Po laikui. Onytės laimes. Per 
neatsarguma in balta vergija. Viesz- 
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake. 
Del plrsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
Apie saule, menesi ir žvaigždes.Meszla 
•vežls. 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 johiszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
szavimas apie moteres. Iszgialbeta 
per alinika. Dzūke pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsiverto ir pa
state Virbaliu j bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Buriko ir burikąs. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
j 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 
eigomis. Gregorius. Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybe veda in laime. Sza) 
tiszaitis. Debesėlis. Piktadaryste 
neiszsisaugoje koros. Tomila. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SETAS NO. 6.
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel- 

aiszkas tyltas ant upes neurono. Auk
lėjimas sveiko ir serganezio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis.. 
Duktė malkakerczio. Apie kupeziaus 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
Jio denezika Jeretnka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigtus. Tris raiezius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundėti. 
Dusze pakutavojeneze 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.
All-Baba ir keturesdeszlmts razbai- 

ninku. Balada. Malūnas gi irioje. 
Paskutines miszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip tūž
mas skiipkorius liko turingu penu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergeiel 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. S.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

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

Setas No. 9.
Parlžlaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios naktį. 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. Iszgjrdintas. 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai 
tejs. Sugertuves traukije. Aiute auk 
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 Nant.oj. Hau! bau! hau. 
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 ifrotingesnis už savo poną. Anglo- 
rius isz Valencijos. Kožnas daigias 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
cziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvilpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnike. Luoszls. Is
torija vienos motinos. Valkucziu ple
pėjimas.

Betas No. 12.
Grafas ir meszkinink^s. Apie ra

gana, karalaite ir aficiera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mįsles 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba. Apleista naszlaite. Kel- 
dosziu Onute. Kaimynai. Kuo baez- 
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 mesljo- 
sziaus. Pasikalbėjimas 13 “yruotu 
moterių ir vienos naszles:

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

Isš^Mes apmokame prisiuntimo kasztus/®^

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

W. D. BOCZKOWSKI-COM :: :: Mahanoy City, Pa.
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