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BOMBARDUOS VOKISZKUS MIESTUS SU PROCENTU.

*

BAISYBES VOKIECZIU 
BALT-ROSIJOJ.

Kareiviai degina palivorkus 
naikindami viską. — Sunai

kino visa turtą Jono 
Skirmanto.

Juozas Ragažinskas moky
tojas paviete Pinske raszo laik- 
rasztije “Dziennikc Minskain” 
apie baisybes vokiecziu Balt- 
Rosijoj sekancziaiį
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Ketvirtas regimen tas (New 
York) bombarduoje vežimą 
su szviežiais “pajeis” at

gabentus in abaza.teISZ AMEIRKOS*
Rabinas mirė turėdamas 113 

metus.
New York.--— 1’raeita^au- 

vaite mirė czionais senukas, žy 
du rabinas Bernet Valinskas, 
turintis 113 metu amžiaus. Se 
nukas mirė laikė žydiszku. 
s i..> e i u :ziu ntiil d n jmi je
Keturi Rusai aresztavoti už
i Eddystone ekspliozije.
Philadelphia. — Detektivai 

aresztavojo ana diena Nikaloju 
Klekneri isz 'Chicagos, Mikola 
Lagoda ir da du Rusus ku
rie buvo inspektoreis amunici-, 
jos dirbtuvėje Eddystone, per 
kuriu priežaste pakilo tenais 
baisi ekspliozije kur žuvo 137 
ypatų o sužeido suvirszum 200 
darbininku. Detektivai suse
ko, buk tai per juju priežaste 
ekspliozije kilo.
Daug laikraszcziu bus sulaiky

ta per valdžia.
Washington, D. C.— Dauge

li laikraszcziu, kurie savo skyl 
lyse paniekinėjo ir kritikavo 
Suv. Valst. valdžia, bus sulai
kytais ir uždraudžemi siuntine 
t i juos per paczta. Valdže vi
su laikraszcziu vardus da neiž- 
dave ' kurios mano sulaikyti. 
Terp sulaikytu laikraszcziu 
hadai bus ir keli Lietuviszki.
3 centus už gromatas, 2 centus 

už postkartes.
Washington, D. C.— Minis-’ 

toris paežiu General Burleso- 
nas iszsiunte in visus paczto- 
rius po Suv. Valstijuš paliepi
mus idant nuo 1 N6v ;mberio 
temintu ant sekanezios) prmai 
uos prekių ant paczto. '•

Nuo tosios dienos visos gro- 
matos kurios yra siuneziamos 
po Suv. Valst. Kanada, Meksi
ka, Kuba, Panama turės turėti 
tris centus marke, vietoje dvie
ju centu kaip lyg sziam laikui 
siuneziama, o ant kožnos post- 
kitrtes turi būti prilibdyta du 
centine marke vietoje vieno 
cento. Visos gromatos, kurios 
yra siuneziamos in ta pati mies 
ta, kur gromata buvo raszoma, 
ejs už du centus, bet isz miesto, 
in augszcziau minėtas vietas 
po tris centus. Yra tai karisz
kas padotkas.

Meksike pakilo nauja 
revoliucije.

Brownsville, Texas.— Nauja 
revoliucije pakilo prieszais 
meksikon iszka valdžia ir prezi 
denta Karanza, kuria šukele 
buvusis generolas prezidento, 
generolas Partfirio Gonzales. 
Tasai naujas pasikelelis suor
ganizavo suvirszum 800 pasė
kėjus ir pradėjo užklupinet 
ant malsziu gyventoju artimo
je Aldamo, 100 myliu nuo Ame 
rikoniszko rubežiaus nuo Ro
ma Texas.

Nauja randaviszka paskola 
“Liberty Bonds.’’

Washington, D. C.— Suvie
nytu Valstijų valdžia užtrau
kia nauja paskola. Paskolų 
rinkimai prasidėjo Spalio 1 d. 
Dabar valdžia nori pasiskolin
ti mažiausia 3 bilijonus dole
riu, bet tikisi, kad bus apie 5 
bilijonus doleriu.

Valdžia tikisi gauti isz sziu 
miestu po tiek:

. Boston 500,000,000,

kviecziami paimti valdžios 
bondsu už $3,000,000,000, kurie 
vadinasi Second Liberty Loan. 

is'Jie yra iszleidžiami tokiose su
mose ir tokiomis iszlygomis, 
jog kiekvienas patriotiszkas pi 
lietis turės proga prigelbeti 
valdžiai, insigijant Suv. Valsti 
ju bondsus.

Del kares pasekmingo vedi
mo ir del užlaikymo musu szau 
niu kareiviu reikia, kad pa
skolų butu ne vien užtektinai, 
bet kad ju butu su virszum. Nei 
vieno nepraszoma dovanoti sa
vo piningu, bet kiekvienas yra 
praszomas paskolinti valdžiai 
pinigu. Paskolos bus pilnai isz- 
mokamos su metiniais 4 nuo- 
sziincziais. Valdžios bondsai 
yra tai saugiausias investini- 
mas pinigu pasaulej. Jie yra ge

Per surinktas žinos, p. Raga- 
žinsko'ir kitu yaptu tai voki'e- 
cziai sunaikino septinis palivar
kus, gaspadorystes ir dvarus. 
Diena 26 Birželio pribuvo vo- 
kiecziai pas Jona-Skirmunta in 
Ploszkinus. Inoja in vydu, 
pradėjo suszaudinet viską kas 
tik papuolė jiems ant akies. 
Lauže rakandus, portretus, fo- 
tografijes, knygas degino, o ab 
roza Szv. P. Marijos, kuris ra
dosi kopliezaiteje subadė bag- 
nietais. Kapojo ir naikino, 
kas papuolė, o kąs buvo vertes
nio, tai iszmetydavo per langus 
kur stovejo’kiti ^yžiokai ir pa 
ymdavo sii savim. Kita gauje 
ta pati dare artimam palivarke 
Ii. Visur gyvulius iszskerde, 
ka negalėjo pasiymt su savim 
pardavinėjo artimiems burlo- 
kams. Skirmantai su dviem 
vaikais iszsigialbejo pabėgimu 
per Įauga, teip kaip stovėjo, ne 
paymdami nieko su savim, pas 
broli penkes mylės nuo Ploszki 
no.

Visas turtas Skirmuntu li
kos sunaikintas ir sukapotas.

Po tam darbui indukus bar
barai nusidavė pas Jeva Skir- 
muntiene, Antana Skirmunta, 
Vaslova Zavadzki, brolius Mik 
neviczius ir kun. Dručki.
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Anglikai ketina atiduoti vokiecziams su procentu už papildytas bledes per juju lekio- 
to.jus, kurie bombardavo angliszkus pakraszczius. Pirmiausia Anglikai bombarduos Zee- 
brugge 140 myliu nuo Anglijos paskui isz Dunkarko bombarduos Casseli 300 myliu tolumo, 
paskui Berlina, 475 mylės nuo Kunkarko. Isz Verduno bombarduos Ulma 200 myliu tolu
mo.

Ypro aplinkinėse Anglikai paėmė 4,446 Vokiecziu in nelaisve 
ir 146 Aficierius. /

.— Praejta ketverga Ypro aplinkinesia, Anglikai su Pran
cūzais baisei supliekė Vokieczius. Kariszkas laukas yra isz- 
klotais negyvėliais ir sužeistais. Vokiecziu pajimta in nelaisvia 
tuosia musziosia 4,446 o terp kuriu radosi 146 aficieriu. Daug 
kariszko materijolo teipgi pajmta.

Musziai tuom kart truputi apsimalszino, tiktai ant Verduno 
aplinkines da ejna galežinai terp artilerijos. Keli užklupimai 
per Vokieczius likos atspirtais per Francuzus.

Angliszkas laivas torpeduotas ir 19 pražuvo.
London.— Ankliszkas kariszkas laivas “DRAKE” likos 

torpeduotas per Vokiszka submarina arti pakraszcziu Irlandi- 
jos. Su laivu nuskendo asztuoniuolika laivoriu ir vienas afi- 
cieris. Likusie likos ižgialbetais.

NELAIMES DIRBTUVĖSE.

Ww York 1,500,000,000,
-Y^adelphia 415,000,000, 

čfeveland 500,000,000.
Richmond 200,000,000,
Atlanta 135,000,000,
C1 ii c ago 700,000,000,
St. Louis 20(^000,000,
Minneapolis 175,000,000.
Kansas City 200,000,000.
Dallas 125,000,000.
San Francisco 35,000,000.
Paskolas valdžiai rinks visos 

Suv. Valstijų bankos, kuriu 
yra 26,000. Be to už Liberty 
Loan ves smarkia agitacija lai 
kraszcziai, d-jos, organizacijos 
unijos, judomuju paveikslu te
atrai ir t. t.

Suv. Valstijų iždo sekreto
rius McAdoo iszleido atsisząu- 
kima reikale Liberty Loan. Ta
me atsiszaukime sakoma.

“Dabar Amerikos piliecziai

resni, nes valdžios bondsai ne- 
sza nuoszimti, o gryni pinigai 
nenesza. Jokis kitas investini 
mas saugumu negali susilygin
ti, negali susilyginti greitumu 
galėjime paversti in grynus pi
nigus.
Ka padare pabludusi motina.

Rochester, N. Y.— Netikėtai 
pabludo dvieju vaiku motina 
Diehl ir sumėtė abu vaiku in 
szulini. Vienas vaikas buvo 
dvieju metu, antras 18 mene
siu. Paskui iszeme vaikus isz 
szulinio ir phgulde ant žoles 
kur kaimynai pamate, ka ji pa 
dare.

50 sužeisti per sulūžima tilto 
laike parodos.

Johnstown, Pa.— Laike pa
rodos naujobrancu kurie kelia
vo ant stacijos tukstanczei 
■žmonių stovėjo ant medinio til
to, žiūrėdami in praeinanczia 
paroda. Tame tiltas sulužo, o 
su juom griuvo visi regėtojai. 
Penkesdeszįmts ypatų likos su
žeista, bet ne pavojingai.

Kaimuocziai apiplesze Tolsto
jaus dvara.

Petrograd.— Bandas rusisz- 
ku kaimiecziu užklupo ant gro
to Tolstojaus dvaro “Jasmaja 
Polana,” apiplesze konia nuo 
visko ir nusidavė kitur apiple- 
szinet turtus turtingesnių j u gy 
ventoju.

100 sudege deganczioje 
ligonbuteje.

Petrograd.— Szimtas karei
viu sudege ant srnert o daugeli 
nesuranda, per sudegimą Pana 
jevo teatro, kuris buvo naudo
jamas kaipo ligonbute ir ka
riszkas pacztas. ■

Ne siuns Sukomlinovo in 
Siberije.

Petrograd.— Provincijona- 
liszka valdžia nutarė nesiunsti 
in Siberije generolą Sukomli- 
nova, buvusi kares ministeri, 
kuris buvo nubaustas už zdro- 
da, o patalpys jin in fprteca 
Petro ir Povylo. Generolo Su
komlinovo pati melde valdžios 
idant jin nesiaustų in Siberije, 
nes tenais butu nužudintas^r-r 
jojo nevidonus.

Szitas straipsnis iszleistas 
Moterų Pramones Komiteto 
prie Szalies Gynimo Tarybos.

( Buletinas 2.)
Kiekvienas pažinstantis dar

bą dirbtuvėse, supranta gre
sianti darbininkams pavoju. 
Kares laiku spaudimas ta pa
voju tik padidina. Szis komi
tetas pabriežia ypatinga pavo
ju, kilanti delei samdymo atei
viu moterų. Daugiaus darbo 
ir mažiaus tinkamu žmonių at
eityje privers moteris griebtis 
nepriprasto darbo. Toms mo
terims grės didesnis pavojus 
nuo industrijiniu nelaimiu ne
gu patyrusioms darbininkams.

Diena už dienos, apsaugoji
mas darbininku darosi vis svar 
besniu reikalu valdžiai ir Su
vienytu Valstijų gyventojams. 
Kuomet musu tautinis isztek- 
lius yra taip atsargiai apsau- 
gojamas ir kontroliuojamas, 
yra daug svarbiau apsaugoti 
vyrus ir ' moteris dirbtuvėse, 
kurie ta isztekliu pagamina. 
Vien tik Illinois valstijoj yra 
400,000 ateiviu darbininku, ku- 
fiu tarpe yra moterų amžiuje 
tarp 16 ir 21 metu. Normaliu 
laiku, 1913 metais, skaiczius in 
dustrijiniu nelaimiu sieke 25,-
000, ir skaiczius suežistuju ne- priemonėmis.

■ galėjusiu dirbti per 4 sanvaites ninkai turėtu būti iszmokinti 
sieke 700,000. Dabar, isz prie suprasti ir klausyti instrukcijų

žasties padidėjimo produkcijos 
ir reikalo daugiau pagaminti 
trumpinusiame laike, reikalin
ga didesne apsauga, apsaugoji
mui kaip nauju taip ir senu dar 
bininku nuo susižeidimu pavo
jaus.

Daugelis samdytoju parūpi
na Pirmos Pagelbos gydymą 
darbininkams, apteikusiems in 
pjovimus, apdeginima, sulaužy 
ma kaulu, ir kitus susižeidi- 
mus. Bet greitoji pagelba ne
gali paszalinti skausmo, žudy
mą laiko ir algos ar pražudy
mo kokio nors sąnario. Jeigu 
ir žaižda apriszama, moteris 
darbininke neiszmokinarna isz- 
vengti tokiu nelaimiu ateityje. 
Tikrasis būdas yra vengime ne 
laimiu.

Apsisaugojimą nuo industri- 
jiniu susižeidimu galima pa
siekti tik valdžiai veikiant isz 
vien su samdytojais ir darbi
ninkams. Pirmiausia, samdy
tojai turėtu investi saugias ma 
szinas ir pridaboti kad apsau
gos- prietaisai visuomet gerai 
dirbtu. Užveizdos turėtu da
boti nuo pavojaus. Trumpos 
darbo valandos, atsakanti ven- 
teliacija ir apszvietimas ir pra 
skleidimas lapeliu ir plakatu 
yra svarbiomis apsisaugojimo

Antra, darbi-

ir perspėjimu apie maszinas, . 
gaisrus ir t. t. paduodamus 
raszytomis iszkabomis ar už- 
veizdu. Treczia, valdžios vir- 
szininkai turėtu isztirti ir nu
bausti samdytojus, kurie per 
kriminaliszka nepaisyma nepa- 
rupina darbininkams apsaugos 
priesz nelaimes. Nuo nelai
miu daugiausia nukenczia dar
bininkai. Todėl jie turėtu pa
žinti anglu kalba, kad supra
tus gresianti pavoju, kad galė
tu praneszti apie kiekviena 
dirbtuve kurios maszinerijos 
nėra tinkamai apsaugotos ir 
reikalauti isztyrinejimo, jei 
sanlygos yra netinkamos. Ford 
automobiliu dirbtuve skelbia 
kad mokinant ateivius darbi
ninkus anglu kalbos, skaiczius 
nelaimiu sumažėjo 54 nuo- 
szimczius. Mokinimas anglu 
kalbos yra Atsargumas Pir
miausia priemonia.

Ateives moteris turi rūpintis 
apsaugoti paczios save. Mote
ris naujokes pramonijoj ir dirb 
damos po kariniu spaudiniu ir 
paskuba, turėtu iszmokti, savo 
dirbtuves veikme. Naujos dar 
bininkes dirbtuvėse turėtu pn 
sirengti prie savojarbo, taip 
kaip vyrai mokinasi amato. 
Tai-gi neturėtu būti darbinin
kai kilnojami isz vieno depar
tamento in kita pirmiaus negu 
bus pamokinta apie naujas ma
szinas. Dabartinis didelis rei
kalavimas darbininku neturėtu 
būti pateisinimu priėmime mo
terų in*pramonija kaipo nieko 
nežinancziu kudyiku. Duoki
te joms proga pažinti savo ger
būvi ir jos paczios save apgins.

Jos turi suprasti savo darbu 
del ju paežiu saugumo. VaL 
džia reikalauja ateiviu moterų, 
dėlto kad ne jei ju darbas, pra- ■ 
monijos ratas sustotu suktis. 
Todėl valdžia turi pagelbeti 
joms bet kartu ir moteris turė
tu atlikti savo dali ir iszmokti 
kaip apsaugoti savo sveikata 
ir save apginti. .. j
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Nteuzmirszkite pirkti Liberty
Boiiji.

Suvienyti Valstijei ketina tu 
reti pirma Balandžio 1918 me
te Frąncuzijoj suvirszum puse 
milijono kareiviu po ginklu. 
Bus tai svarbi armije, kuri ga
lės husprensti ne 'viena muszi.

Pittsburgo ligonbuteje mirė 
ana diena nepaprastas sudže. 
Norints tukstanczei ypatų sto
jo priesz jin už .visokius prasi
kaltimus, bet ne vieno ne nu
siuntė in kalėjimą, per visa sa- 

' vo 24 metini dinsta.
MeCugen, pravarde jojo, bu

vo'slidžia paviete Port Versai- 
lės, arti Pittsburgo, per visa sa 
vo laika būdamas sudžiu, sten
gėsi prasikaltėliams prigialbet 
ir nesiuntė ne vieno in kaleji- 

/ ma. Jeigu kada prasikaltėlis
negalėjo aplaikyti,kaucijos, tai 

■ pats už juosius 'pastatydavo ir 
paleisdavo ant liuosybes. — Ar 
suras jisai tinkamo impedžio 
paskui saves 1... .

■ 'Ant artinamosios metines 
konvencijos Drauguves Ame- 
rikoniszku Daktaru, bus innesz 
tas užmanymas, idant butu pa
vėlinta daktarams numaryt to
kias yp&tas, kurios serga ant 
neižgydamu ligų ir del kuriu 
gyvastis yra tik sunkenybe.

Suraszas parodo, buk tokiu 
nelaimingu Amerike randasi 
suvirszum 200,000. Bet kaip 
mums rodos, tai tasai užmany
mas neaplaikys jokios paspir
ties.

Juk gyvasczio niekam neva
lė atiminet ir esame tvirti, jog 
tasai, kuris kenstu didžiausias 
Laukes da vis turi vilti Dievuje 
jog pasveiks.

Tie jei, kurie myli permainyt 
s.įiyo pravardes, lai yma pa- 

. vęizda isz sekanczio atsitikimo.
Kokis tai Czarneckis isz Cleve- 
Jando, Ohio, periname per su- 
įla savo pravarde ant križio- 
ki.szkos pravardes “Lange” — 
ii- teip jam toji pravarde pri- 
gialbejo, jog kur tik nuejdavo 
jieszkoti darbo, visur rado du
ris fabriko atidarytas, bet... del 
iszejimo, o ne inejimo.

Geležinkelis Northern: Paci
fic- duoęia moterimis visur dar
bus kur tik jiaises gali naudoti.

Nuo prasidėjimo baisios ka
res, viena treczia dalis Armėnu 
likos isznaikinta per skerdy- 
nias arba iszmire nuo bado, o 
likusie randasi be pastoges ir 

' niirszta ant isztremimo.

Tula inoterele isz Alaskoš, 
kuri pribuvo atlankyti miestą 
New Yorka, kalba, buk motere- 
les tojo miesto isz Fifth Ave- 

..uue, naudoje daugiau kailiniu 
vasaros laike,' ne kaip visoje 
Ąlaskoje per visa žiema.

Amerikoiikos permaino meti 
nvSezoną saviszkai, nes ka turi 

■ .Lnesziot vasara tai neszioje žie
ma, o ka turi nesziot žiema, tai 
ueszioje vasara.

Vokiecziai ymdami paveizda 
• nuo Japonu, kurie padirbinėja 

visokius daigius isz popieros o 
•’ir nuo Amerioknu, kurie dirba 
isz ‘popieros ratus del lokomoti 
vu ir vagonu, dabar pradėjo 
iszdirbineti isz popieros ziego- 
relius. — Beda prie visko pri

stūmė.

Amerikoniszki dirbėjai po
pieros atkreipė savo atyda ant 
rusiszku girriu — nuo Skandi- 
naviszkos inlunkes lyg Rosijos, 
nes žino, jog gal ryto Rosije 
pristatines svietui visa reikalin 
ga medi. Europiszkoj Rosijoj 
sziandien randasi suvirszum 
345 milijonu akeriu girriu, isz 
kuriu 214,500,000 akeriu prigu 
Ii prie valdžios, 88,000,000 prie 
atskyriu ypatų, 26,000,000 prie 
kaimuocziu ir 11,000,000 prie 
karūnos o likusioje 6,000,000 
prie kitu locnininku. Aziatiki 
nei Rosijoj didesne dalis girriu 
priguli prie valdžios, kurios 
ten yra suvirszum 636 milijo
nai akeriu. Rytinei Siberijoj 
teip—gi randasi milžiniszkos 
girrios. Daugiausia ir didžiau 
sios girrios randasi terp Urulio 
kalnu ir Pacifiko mariu. Isz 
636 milijonu akeriu girriu, ku
rios priguli prie valdžios, 239,- 
500,000 akeriu yra kertamos 
per valdžia — apie 300,000,000 
kubiszku pėdu kas metas.

Todėl amerikoniszki speku- 
lantai ryje seile ant rusisžku 
girriu.

Beabejones , galima sakyti 
jog sziandien darbininkas di- 
desniuosia miestuosih yra ap
mokamas geriaus ir yra paguo- 
dojamas ne kaip praejteje.

Da niekados prastas darbi
ninkas neuždirbdavo puspenk
to dolerio ant dienos, kaip da
bar, o amatninkas po septynis, 
asztuonis ir deszimts doleriu 
ant dienos!

Nuo kada pradėjo szaukti 
tukstahczius darbininku in ka- 
riumenia, darbdavei da dau
giau pradėjo paguodot darbi
ninkus.

Ne tik. ka didespiuosia inies- >■ . i|
tuosia užėjo gerove del cjarbi- 
ninku bet ir mažiausiosia “pe- 
czesia” padidino mokesti dar
bininkui ir sutrumpino darbo 
valandas. Štokas darbininku 
permaine viską.

Isz mažesniu miesteliu ir pe- 
cziu iszvažiuoje kas diena dau
gelis darbininku ir sunku jin 
sulaikyti ant vietos. Dides
niam mieste uždirba daugiau 
piningu, kurie sziandien yra la 
bai reikalingi ant užlaikymo 
žmogaus. (Bet reike atsimin
ti, jog didesniam mieste dides
ne brangenybe.)

Isz kožno mažesnio miesto 
žmonis bėga, jeigu tik gali atsi 
kratyt nuo savo “praparcziu,” 
jieszkodami didesniu uždarbiu 
didesniuosia miestuosia. ;

Isz priežasties, jog atejVystė 
in czion sulaikyta ir nėra kam 
užymti vietas iszkeliavusiu in 
kariumenia, darbininkai yra 
daugiau guodojami ir geriau 
apmokami. Reike atsimyt, 
jog szeszi menesiai adgal, neku 
rie fabrikantai kerszino strai- 
kuojantiems darbininkams, jog 
jeigu nesugryž prie darbo ant 
senu iszlygu, tai fabrikus uždą 
rys.'

Teip tai ant galo atėjo szal- 
tis ant sžunc, net jam kojos su- 
szalo!

Amerikos valdžia laikinai 
siuntimą visokiu daigtu in Ro
sije sulaikė. Taip pat norima 
suturėti ir davima paskolų Ro
si jai. Tas viskas daroma tais 
motivais, kad Rosija tuojaus 
gali padaryti seperativiszka 
taika su vokiecziais. Jei jau 
teip pati valdžia daro, tai jau 
galima laukti, kad neužilgo ru
sai su vokiecziais nustos karia
vę, juk Amerikos valdžia ge
riausiai tai gali žinoti, raszo 
“Vienybe.”

Kas dėsis su Lietuva, jei in- 
vyks seperativiszka taika, da
bar jokiu budu negalima per-

SZTAI YPATOS KURIOS BANDĖ SUPLESZINT ROSIJA ANT SZMOTELIU.

Keizeris su savo sėbrais teip vadžiojo Rusu buvusi cara, jog tasai per jin neteko cieso- 
riszko sosto. Paveikslas perstato tuosius sėbrus sekancziai: 1—grotas Lamsdorfas; 2—Bu 
lovas; 3—Delcasse; 4—Aleksa carica; 5—baronas Hayashi; 6— Selborne ir 7— lordas 
Lansdowne.

PUIKUS ABROZAS.

matyti. Isz visko matyti, kad 
jau Lietuva negryž po Rosija. 
Ji arba liks visiszkai neprigul- 
minga, arba po vokiecziu glo
ba.

Daugelis lietuviu po kares 
gryž in Europa. Kiek gryž,— 
sunku pasakyti, tas. priklausys 
nuo to, kokiose aplinkybėse pa 
siliks Lietuva. Mes tyrinėjo
me szi klausymą mums priei
namais budais ir priėjome prie 
iszvedimo, kad jei Lietuva hu
tu visiszkai liuosa, tai gryž ne
mažiau, kaip treczdalis. visu 
Amerikos lietuviu. Bet jei 
Lietuva pasiliks po vokiecziu 
tai tuomet gryž daug mažiau. 
In mus užklausymus daugelis 
tiesiog atsako, kad jei bus Lie
tuva po vokiecziu, tai czionai 
pasiliksią.

Musu supratimu, kad jei Lie 
tuva liktųsi vokiecziu globoje, 
tai jai grėstų didesnis pavojus 
ir tuomet visiems reikia važiuo 
ti, kad ginties. O po vokie
cziais juk ekonomiszkos sanly-l 
gos bus jau ne taip blogos.

Apskritai imant, lietuviu 
ūpas, dabar pakilęs. Daugelis 
rengiasi važįupti. Iszvažiuos 
gerinusi lietuviai. Ypacz ren
giasi tautininku sroves žmones 
ir labai gali būti, kad po kares 
veik visi tautininkai apleis 
Amerika.

— Gal ir ant gero iszejtu isz 
keliavimas visu “tautininku” 
in Lietuva, o gal tada vėl užžy- 
detu szventas pakajus terp 
amerikoniszku Lietuviu, nes 
ne butu kam juos suarzinet, 
kaip atejteje.

' Lietuvei ir kiti atęjviai ne
privalo klausyt visokiu agitato 
riu kurie landžioje po lietuvisz 
kas apygardas skelbdami netei 
singus mokslus I. W. \V. (Aj- 
dublistu) nes tieje agitatoriai 
buna jieszkomi p'er valdžia už 
zdroda ir buna kemszami in ka 
Įėjimus. Tiejei ajdublinei pa- 
szlemekai pakurstineje darbi
ninkus ant visokiu straiku be 
jokios priežasties.

Geriausia darbininkai lai lai 
kosi United Mine Workers of 
Amerika unijos, kurio mokslai 
yra tikrai amerikoniszki ir pil- 
danczius tiesas szio sklypo.

Juk mes in czionais pabėgo
me isz kariumenes jieszkoti 
laisves ir už tai sziandien Ame- 

rikas gialbsti visai Europai ko
voti — už ypatiszka laisvia ir 
iszsisukimo isz karaliszko. ir 
ciesoriszkos nelaisvės ir pri
spaudimo. Jeigu mes in czio
nais pribuvome ir mus Am'eri- 
kas priėmė su atvyra szirdžia, 
davė mums priglauda ir gyve
nimą, tai kodėl neprivalome to
sios naujos tėvynes apginti ir 
jiai būti išžiosimais..

Iszguikyte isz savo tarpo vi
sus ajdublistus, kurie yra sėb
rais keizerizmo ir už keizerio 
piningus sėja czionais neapi- 
kanta ir sumlszimus. — Ant 
sausos szakos su tokeis zdrai- 
cais!

Tyrinėjimai kainu maisto 
produktams parode, kad invai- 
riose szalies vietose jos labai 
skiriasi.

Pavyzdžiui, Washingtone, 
D. C., kiaulienos (pork czepo) 
svarui mokama 45 centai; Au
roroj — 34 centai. New Or
leane, La., ‘'steiko” svarui mp 
karna 55 iki 60 centu; Los An
geles, Cal., — nuo 25 iki 28 cen 
tu.

Sziandienine lietuviszka lais 
voji spauda verke krokodili- 
nems aszaroms: ‘ ‘ vyruczei
jau mus Amerikos valdžia, ku
ri nori investi Vokietijoj de
mokratizmą, Amerikoj ta de
mokratizmą baigė jau naikin
ti’’ ■

Ko “lietuviszka laisvoji 
spauda” verke ir rugoje ant 
valdžios? Jeigu ji ji nekalta, 
kam raudoje ir graudžes asza- 
ras lieje, buk Amerikas uždeda 
drūta muzeli ant juju snukiu!
-Matyt, jog “ lietuviszkos 

laisvosios spauda” dreba idant 
ir juju snukius valdže neužda
rytu kaip daro su ajdublistu ir 
vokiszka spauda. Jau toji va
landa artinasi kurioje laisvoji 
spauda turės savo propaganda 
permainyt arba uždaryti duris 
savo spaustuvių.

Jeigu žmogus pikio tiesas 
szio sklypo ir pasielgė dorai ir 
nelaužo tnju tiesu, tai kam jam 
bijot Dėdės Šamo?

“Ant vagies kepure dega,” 
teip ir su “lietuviszka laisvaja 
spauda.” Jau isz laik prade
da rėkt, norints josios da nie
kas neplaka.

PASZVENTINIMAS BAŽNY- 
CZIOS ST. CLAIR, PA.

Diena 29 Oktoberio per 
“Mitchell Day” invyks didele 
iszkilme pas St. Clair Lietu
vius, bus tai paszventinimas 
naujos dailios bažnyczios. Ma 
lonekite visos apylenkes drau
gystes dalyvauti szioje iszkil- 
meje. Parodavimas prasidės 
9 Kval. ryte. Atvažiavusios 
draugystes malones sustoti pas 
bažnyczia — ežia bus dailiai 
St. Clair draugyseziu sutiktos, 
ir isz ežia prasidės paroda. Vi 
sus o visus szios apylenkes Bro 
liūs -— Lietuvius užkviecziame, 
atvykti pas mumis in St. Clair, 
diena 29-ta Oktoberio. (t. f.)

Klebonas ir Reng.
Iszkil. Komitetas.

Szitas puikus abrozas ka tik buvo padirbtas, ir yra vie
nas isz puikiausiu abrozu kuris da likos kada iszleistas. Di
dumas abrozo yra 22 x 35 coliu. Abrozas perstato poterius 
“Teve Musu,” ir turėtu rastis kiekvieno kataliko namuose. 
Szitas dailus paveikslas bus neužilgio pabaigtas bet galima 
dabar užsisakyti. Preke $1.50 su nusiuntimu. Galima teip- 
gi gauti su Lenkiszkais ir Rusiszkais paraszais.

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

MwoliahtAisėje

LIETUVOS ŽEMLAPIS.
Senei jau laukiamas pilnas 

Lietuvos žemlapis, dabar iszejo 
isz spaudos. Szis žemlapis ma- 
pa parodo visas 3 Lietuvos gu
bernijas ir Prusu Lietuva, spal 
vuotas ’ didumo 25 x 20 coliu. 
Vardai miestu, upiu, keliu pa
žymėti aiszkiai — lietuviszkai.

Kuriam tik rupi savo tėvy
nės krasztas LIETUVA, priva
lo szis žemlapis rastis'ant justi 
sienos. Kaina tiktai 60c. su 
prisiuntimu mokesti siunskite 
paczto markėms arba Money 
Orderiu. Adresas: (t. f.)

M. J. Damijonaitis, 
901 W. 33-rd St.

Chicago, Ill.

..$4.50 lig $8.50.

Gausite daugiaus užganedinimo isz gorezio, geresne 
szvesa isz kožnos lampos ir daugiaus szilumos isz pęcziu- 
ko. Visas negrynumas kas buna priežastis dūmo, smarves 
ir apdegusio knato yra iszimtas isz aliegaus o visas geru
mas jame paliktas.

Apricz szilumos ir szviesumo, KAYOLIGHT ALIEJUS 
yra teipgi tinkamas del kitokiu naudojimu; kaip tai, iszva 
Įima maudyklų ir langu, szveitimas rakandu ir t. t.

Kada reikalausite kerosinos raskite sztora ant kurio 
pažimetas szitokis paraszas:

“ATLANTIU KAYOLIGHT OIL 1 OK SALE HERE”
Tada klauskite po vardu .Pardavėjas nei cento brangiaus 
ne ims negu už menkesni, bevardini gatunka.

Bedumini Aliejini Pccziukai.
Niekad nerūksta ir ncisz- 

duoda smarves. Klauskite 
pardavėjo.
Preke ...

Kayo Llktariies

BUŠE®..

Kayo Lam pas
Del pilno užgan 

edinimo, visada 
naudokite KAYO 
lampas. Klau
skite pardavėjo. . 
Preke - $1.90 ir ... 
dauginus. ____

Geriausias pric- 
telis szturmingam 
tarnsam laike. 
Klauskite pardavė 
jo. Preke 50c ir 
daugiaus.

THE ATLANTIC REFINING COMPANY
Philadelphia and Pittsburg

PERFECTION
Bedumini Aliejini Pecziukai

KŪDIKIS ESTI SVEIKAS IR 
STIPRUS, MAITINANT

BAGEE
'BJEAND-

CONDENSEDi 
MTEK

Kurs yra padarytas iš geriau
sio laipsnio karves pieno ir 
nendrių cukraus, nieko dau
giau jame nesiranda; tasai 
pienas yra maistingas, leng
vai suvirinamas ir prirengi- 
mui bonkutėi reikia tiktai su
maišyti su virintu ir atvėsin
tu vandeniu.
Iškirpk šį apskelbimą ir pasiųsk - 
Borden’s Condensed Milk Co.

NEW YORK CITY, N. Y.
o apturėsi dovanai nurodymus . 
kaip pieną vartoti.

SA-ULE

Philadelphijos Specialistas, Vyru ir Moterų j

DR. WASSERMAN
kuris gydo pasekmingai visokias Ligas: Pilvo, Plaucziu, Szirdies. z 
Viduriu Ligas, Ileuuiatizma, Slaptas Ligas ir Invairias Kraujo Li- ? 
gas. Iszgydo, trumpant laike, taip kad nereikalaujate pertrauki s 
savo darini. Gimdos Ligos gydo be operacijos. :: :: :: S

C Turime naujausios mados maszinas del isztyrimo Ligų. Taipgi ) 
J vartoju X-Ray maszina, kuri reikalinga kiekvienam gydytojui. Už <
I pirma vizitą neskaitau nieko, kad persitikrinus ar galima iszgy- *

dyt, jeigu negalima, tai neapsiimu. >

DR. WASSERMAN |
1335 Arch Street - Philadelphia, Pa. £

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vai., vak. Nedeliomis nuo e
10 ryto iki 2 vai. po piet. Per paczta negydan. Galinte susi- j 
kalbėt lūetuviszkai. >
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Senas laivoris geidže ižgial- 
beti skenstanti žmogų. Bet kur 
jisai randasi?

C rū, a

r yesssssssessssee*
(Senovės Pasaka.)

■ “Nenorėjau, idant Buragas 
tenais gyventu, pasiėmiau ežia 
in drutvietia. «Ne po ilgam lai 
ke musztynes su neprieteleis, Ii 
kos sužeistu ir jau negalėjo 
daugiaus su kardu valdyt o 
kad nenorėjo tinginiaut, prasze 
manes, idant pavelyczia girrio- 
je anglis degt. Pavelijau ant 
to, liepiau pastatyti triobele, 
daviau szmota lauko ir teip 
žmogelis be jokio rupesczio gy
vena.

Kada baigė pasakot, sztai isz 
girdo drūta in duris baladoji- 
ma ir dideli laukia sumiszima; 
už valandėlės skambejima gink 
lu; ne po ilgam iszvirto vienos 
ir antros durys ir szitai ineina 
in pakaju su keleis žmonėmis 
Kunrikas.

■— Na, Pilipai — tarė baisiu 
balsu ■— valanda atėjo! Asz 
esu Kunrikas, kuriam tu ne vie 
na karta daedai; dabar už vis
ką atsakysi.

— Apkaustinkite jin, vek- 
tuokitė gerai, pakol netrauksi
me adgalios. Tamsiausioj sky 
lej patalpinsi! jin, pakol tenais 
nesupus! Tas dvaras ir vis
kas ir kas tik jame randasi pri
gulės prie manes. Asz iszsi- 
rinksiu geresnius daigius, o li
kusioje bus del jus, mano žmo
nes.

Elzbieta puolė neprieteliui 
in kojas, nes tas atsitraukė ir 
nuėjo in kitus pakajus.

Suriszta Pili pa sergėjo du 
žmonis.

Kunrikas iszrado toki laika, 
kada Įsilipąs negalėjo valdyt sa 
y.o raukos ir neturėjo savo na
mie vyru. Duris drutvietes 
vienas nedoras tarnas atidarė, 
kuri Pilipas isz mielaszirdystes 
priėmė... Tokiu dalyku Kunri 
kas gavosi in drutviete.

Atsiskyrimas Elzbietos su tėvu

Pilipas sėdėjo stuboje ap
kaustytas, ka po kaminėliu bai 
gesi ugnis; Elzbieta klūpojo 
prie jo kojų ir graudžei verke, 
o levas jia ramino tais žodžeis.

— Apsimalszink, mano bran 
gi! ne verk. Ta kentejima man 
daleido Dievas, dekavokime 
Apveizdai ir tada, kada ken- 
cziame; tais kryželeis Dievas 
žmogų bando. Be Jo valios 
niekas negali stotis, o ir neprie 
telei isz valios Dievo del gero 
•ant mus užpuolė; bukime per 
tai tvirtai ir Jam visame atsi
duokime. Turiu vilti kunin- 
gaiksžtije ir ciesoriuje, nes jie 
sziandien užimti su neprieteliu 
galėjimais negali duoti man pa 
gelbos. Mislijau, jog szituose 
niurnose niekas manės ne inga- 
les; o sziandien matau kad klai 
dingą mano buvo mislis, del to 
atsiduodu tiktai vienam Die
vui, o Jis bus mano apginė ju!

-- Ne užilgo turėsi va atsi- 
skyrt, mano brangi dukrelia — 
ir pradėjo verkt.

— Ach brangiausias leve, 
nekalbekie to. Asz nuo tavęs 
nesiskyrsiu; asz su tavim eisiu 
in kalėjimą, o ir ant smert.

— Ne, mano kudyki! Kun
rikas jokiu budu ant to netiks, 
idant tu galėtai su manim ke
liaut; tos malones man nepada
rys. Perskyrs mus tikrai; 
klausykie per tai mano rodos: 
kada Kunrikas isz ežia keliaus, 
stengkis, idant nuo ju pabėgti, 
ba kitaip ir tave gatavi paimti 
in nevale, o kada busi liuosa, ta 
da man galėsi kame norint pa
gelbėt, o ir asz busiu tos mis- 
lies, jog Tadai pas gerus žmonis 
prieglauda norint tarp mano 
padonu.

“Ta dvara ir viską, kas jame 
randasi, kaip girdejei, prisisa
vina Kunrikas, o tu nuo to lai
ko esi vargingiause už visas 
mergaites, vienok nesirūpink, 
svietiszki daigtai niekam neti
ki a, neprivalome per daug rū
pintis. Ne ilgas ežia mus gy
venimas, o kaip žmogus nieką 
neatsinesza, teip gi ir nieką su 
savim nepaims. Didižausias 
skarbas ant svieto yra cnata ir 
dievobaimingas gyvenimas, tu 
tai daigiu didžiausi neprietelei 
negali iszpleszt.

“Tais skarbais buvo apda
ilinta tavo motina; jeigu tuos 
skarbus prisisavinsi, busi tur- 
tingiause! Atsimink i e ant žo
džiu tavo mirsztanczios moti
nos; ant to visko atsiminus 
kenskie! Apmalszinkie tavo 
smutka! žinok, jog kada manes 
neteksi, tada dangiszkas Tėvas 
tavim apiekavosis. Jam atsi- 
duokie.

“Kada gausi isztrukt, jiesz- 
kokie musu anglioriaus Bura- 
go; pas jin rasi tuom laikine 
prieglauda, pakol kur in dvara 
gausiesi pas viena isz mano 
prieteliu; O jeigu ketinai pas 
jin lyg smert pasilikt,tada nesi 
rūpink; prastam namelyj gali 
but laimingesne, ne kaip ko
kiuose palociuose. Darbo nesi 
gėdink; pūsles ant delnu yra 
del kožno žmogaus pritinkes- 
nes, ne kai]) deimantinei ant 
pirsztu žiedai. Darbas ne bus 
del tavęs sunkus, ba pripratino 
tave nebaszninke prie darbo 
motinėlė. Prie procios.užlai- 
kykie nobažnuma; žmogus su
sideda isz kūno ir duszios; ka
da kūnas užimtas darbu, tegul 
duszia pasikelia prie Dievo. 
Proce maitina kuna, malda 
stiprina dvase. Geriausei už- 
laikykie cnata. Saugokis to
kiu žmonių, nuo kuriu tavo vei 
das apkais. Asz jau negalėsiu 
būti tavo sargu, bukie tu tuom 
pati; atsiminkie: jog Dievas ta
ve visur mato ir tavo misles ži
no; nemislik pikto, ba pikta 
mislis yra sėkla, isz kurios pla
tinasi visos peržangos.

“.Apie mane gi nesirūpink; 
melskis už mane, o ant galo at- 
siduokie Dievui, asz turiu vil
ti, jog manės neapleis. Norint 
turėsiu sunku gyvenimą, vie
nok Dievas pasaldins. Stori 
murai ir geležines duris manes 
nuo Dievo nepasleps. Padeki
me Jame vilti, o Jis mus neap
leis.

“Imkie szita lenciūgą, kuri 
kitados gavau nuo ciesoriaus, 
ne auksas mane prie jo risza, 
tik už mano gerus darbus at
mintis, niekam neduok, ba tai 
yra brangus, o gal kam pri
reiks; gal jis bus kam liūdinto
ji!, jog paeini isz augsztos gimi 
nes. O jeigu ant to neprireik
tu, tai turėsi ant atminties. Ant 
to medalio randasi iszpjauta 
akis Apveizdos, kuri kožna už- 
žiuri, o kas ant to pamena, bu

na liuesas nuo visokio pikto ir 
nieko ne privalo bijot.

“Dabar, mieliause dukrele; 
atsiklaupk, kad galėtai! del ta
vęs duot teviszka palaiminima.

Elzbieta atsiklaupė, sudėjo 
rankas, galva su graudumu nu 
lenke, o tėvas uždejas rankas 
teip kalbėjo:

— “Visogalingas Dievas te 
gul tave laimina o mylesta mu
su Ižganytojaus tegul buna su 
tavim visada.”

Elzbieta pradėjo verkt, o tė
vas spausdamas pries saves da- 
dave:

— Mano dukrelia, asz apie 
tave niekados neužmirsziu ir 
kalinije už tave melsiuosi. Pri
žadėk ir tu man, jog teip, kaip 
sakiau, elgsiesi.

— O brangus teve! viską 
darysiu, kaip liepi, tiktai pra- 
szysiu vieno daigto — neat
stumk manes nuo saves -— asz 
tavęs ne apleisiu! Mano asza- 
ros sujudins ta pikta žmogų ii 
inan pavelys eiti su tavim ir ta 
ve kalinyj prižiūrėt.

Norėjo dar daugiaus kalbėt, 
nes pakajuose sumiszimas per
trauke. Kunrikas, perkretias 
visa narna ir brangiausius su
griebiąs daigtus, paskyrė vie
na isz savo vyriszkiu, kuris ke
tino likt už gaspadoriu, iszda- 
ve prisakyma, kad eitu adga
lios visi pradėjo rinktis in vie
na daigta. Žmones jo inpuole 
in pakaju, kuriame Pilipas su
rakintas gulėjo, idant jin su sa 
vim paimt; Elzbieta griebėsi 
druezei už tėvo ir graudžei ver 
ke praszydama, idant ir jia 
drauge su tėvu in kalini paim
lu; nes nemielaszirdingai isz- 
trauke isz glėbio Ieva, iszvede 
laukan, uždėjo ant vežimo, o 
kuris tai mate, kaip jo- gėrybė
mis buvo pripildinti keli veži
mai. Po tam atsirado ir Kun
rikas sėdo ant arklio ir su links 
mu riksmu leidosi in savo drut 
viete.

Pakol isz valios važiavo, Elz 
bieta ėjo szale Kunriko ir su 
verksmu jo prasze, idant ir jia 
paimtu su tėvu in kalėjimą, bet 
kietos žmogaus szirdies nesusi- 
minksztino ir liepe greieziaus 
važiuot. Elzbieta, negalėda
ma su jeis spėt, likosi, o nuil
sus puolė ant žemes.

Elzbieta gauna pas anglioriu 
prieglauda.

Elzbieta kada atsikvotejo. 
matėsi pati viena ant lauko 
tamsioje naktije, o ežia szaltas 
su lietum vejas. Kur dabar 
pasidėt ? Ilgai dairėsi kad pa
matyt koki nors medi, po kii- 
riuom galėtu rast užveja ir su
laukti dienos; ant galo nuėjo in 
girre, kur netoli jos radosi ir 
rado nuo vėjo ir lietaus prie
glauda. Czia pagavo jia gai
lestis, verke, dejavo ir meldėsi; 
akmuo butu jia matant susi- 
minksztinias.

Kada pradėjo szvist, iszejo 
isz savo kavones, idant dažinot 
kur dabar randasi. Paregėjo 
teviszko dvaro boksztus, ka už 
medžiu kiszojo, aszaros pradė
jo vela biret kada tai pamate.

— Mano Dieve! — pamisli- 
jo sau — kaip asz esu nuo visu 
apleista! Norint eitai! in dva
ra, kad paklaust kokio gero 
žmogaus kur gyvena Buragas, 
nes tai ant tuszczio, ba kaip 
mes iszejome už bromo, tai už
dare bromą ir tilta nukėlė; ant 
tuszczio praszytau, o gal dar 
mane ir nuskriaustu — eisiu 
ant nuomones.

Atėjo jei ant mislies, kaip tė
vas pasakojo, jog angliorius gy 
vena tarp dvieju kalnu girno
je, in rytu szali, nuo dvaro dvi 
mylės tolio. Pradėjo in szalis
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dairytis — ir isztikro pamate 
du toli kalnus, medžeis apaugu 
sius: insižiurejus, leidosi in ta 
szali Dievui atsidavus. Nei ke 
lio, nei jokio nebuvo takelio, tu 
rejo lyst per tankius krūmus, 
per balas ir daubas. Diena pra
dėjo baigtis, o viltis atradimo 
vietos nelinksmi no. Nuvar
gus kelionė;-iszbadejus ir isz- 
troszkus puolė ant žemes. Po 
valandai atsilsio, girdi kriukse 
įima, dirstelėjo in ta szali, sztai 
mato purvyne voliojantis dide
li szerna; reikėjo tuojaus bėgt, 
idant tas baisus žvėris nesu- 
vuostu. Eėgo nabagėlė, kiek 
tik pajiegu turėjo, ant galo su
vis apsilpo ir puolė szale szako 
to medžio mislydama, jog jeigu 
reikes, tai gales greitai užsika
bint ant medžio. Kada valan
dėlių pasilsėjo, klaupė ant ke
liu ir teip pradėjo melstis:

— Dieve, Teve sieratu! szi
tai asz vargdiene, apleista, pra 
>zau Tavęs nusižeminus, pagel
bėk man, ba jau nieką suvis ne
galiu veikt. Juk Tu Dieve 
pats pasakei: “Szaukis reika- 
!e manės, as? tau pagelbėsiu, o 
tu mane už tai szlovinsi.” Te
ve! tegul tie Tavo prižadėjimai 
lei manes iszsipildo.

Stojo; radosi dabar ji ji ant 
grino kalnelio; saule jau priesz 
nusileidimą iszlindo isz po de
besiu ir apszviete girre, kad 
szitai paregėjo ne per toli du
rnus, kelencziuosius augsztyn.

— Tai tur but Buragas de
ga anglis! — pamislijo Elzbie
ta. —- O mano Dieve! Tavo pri
žadėjimai is^sipilde! Tegul 
Tavęs garbint nepaliausiu.

Kiek tik turėdama vieko be- 
go in ta szali, kur durnus regė
jo.

Neklydo: Buragas toje vieto
je turėjo savo “rabatka.” Sė
dėjo ant kelmo prie deganeziu 
anglių ir žiurėjo in leidžiantysi 
saule giedodamas vakarine no- 
bažna giesme; Elzbieta supra
to ant balso ir skubinos ka 
greieziause prie pažinstamo.

Kaip tik Buragas patemijo 
isz tolo artinantys! panaite, nu 
tilo ir mislijo sau: “del Dievo, 
ko toji mergaite girnoje jiesz- 
ko? turėjo nabagėlė paklyst.” 
Nes geriaus prisižiurejas paži
no ir tuojaus rankas atkiszias

. bego prie jos szankdamas:

— Del Dievo! panaite toj 
baisioj girrioj teip vėlybam lai 
ke randasi? Turėjote paklyst. 
Na, kad czia gavotės, tai nieko 
nebijok. Nes kaip matau, la
bai esi nuvargus, o gal ir iszal 
kus. Tuojaus vakarieniausi- 
va.

Emias už rankos Elzbieta, at 
vede in savo būda, kurioje bu
vo: duona, suris, sviestas ir 
kriuzas su vandeniu ir prasze, 
idant pasidrūtintu kalbėda
mas:

— Dar sziandien turėsiu 
jus nuvest pas tęva, ba labai ru 
pintųsi.

— Ach mano tėvas — prade 
jo verkti. Po valandai, kada 
apsimalszino, dadave:

— Ar dar nieko nežinote?
— Brangi panelia, kas sto

josi su jusu tėvu o musu bran- 
gum ponu.

— Ach Dieve! szitai Kunri
kas pereita naktį užpuolė su sa 
vo žmonėmis ant musu dvaro, 
apkaustė tęva in lenciūgus ir 
iszveže in savo drutvietia — in 
kalini. .

— Tas niekadejas! O tegul 
jin.... Nes keikt neprivalau. 
Kaip jis galėjo gautis in vidu
rį drutvietes, tai neiszmaniau; 
turėjo kokis latras atidaryt 
bromą!

Elzbieta sėdo ant kalados ir 
apie viską papasakojo. Geras 
Buragas nedave ilginus kalbėt,

liktai liepe valgyt. Valgė ir 
gere godžiai, jog da savo gyve
nime nevalgė teip.

•— Asz misliju, jog panaitei 
gardu, ha badas yra geriausiu 
kukorium norint prie pras- 
cziausiu valgiu.

Kada Elzbieta pavalgė, pa
pasakojo, jog tėvas liepe eiti 
pas jin ir kad tolei pabusiu, pa 
kol kokios rodos nebus. Tie 
žodžei teip sugraudino Bura- 
ga, jog net pradėjo verkt. Ka 
da apsimalszino, tarė:

— Ne, teip gero popo Die
vas neapleis, turekie panaite 
vilti, jog isz to kalėjimo Dievas 
jin iszliuosuos! Dievas aprū
pins ir priduos savo pagelba. 
Ponas neklydo, jeigu teip sake, 
o asz buezia niekam netikins, 
jeigu to nepadarytau. Juk pa 
naite esi nuvargus, in mano 
grineziute yra toli, sziandien 
negalima in jia gautis, turėsi 
czia budykeje pernakvot. Bus 
szilta, o ant samanėlių minksz- 
tai miegosi. Asz sakau panai
tei, jog budikeje geriaus su spa 
kaina saužinia miegosi, ne kaip 
pakajuose — • minksztuose pū
kuose.

Pataisė samanas, ant kuriu 
Elzbieta atsigulė, o pats nuejas 
prie rabatkos atsisėdo ant kel
melio ir apie tai mislijo, ka nuo 
Elzbietos girdėjo. Labiause 
rūpinosi tuom, jog — teip sau 
mislijo — kad gal už jin Kunri 
kas paėmė poną, tai yra — už 
tuos žverius, ka jis szaude. Ka
sėsi galva susirupinias ir ran
kose kepuria mankė, ant galo 
puolė ant keliu ir karsztai mel 
dėsi, idant Dievas prigelbetu. 
Apie miega nemislijo, o Elzbie 
ta kaip negyva miegojo, norint 
vejas uže ir lijo per visa nakti.

Elzbieta namelyj pas anglioriu

Priesz diena vejas ir lietus 
nustojo, saule puikiai užtekėjo, 
isz ko galima buvo suprast, jog 
bus graži diena. Buragas klau
sė prie budeles, ar dar Elzbieta 
miega; o kad dar ta miegojo, 
džiaugėsi.

— Mano Dieve! — kalbėjo 
in save — džiaugiuosi labai, 
jog nepabunda. Miegas, yra 
tai didele nuo Dievo geradejys 
te, ba per miega žmogus už- 
mirszta apie savo kentėjimus, 
k a diena datyre. Asz misliju. 
jeigu žmogui miegas palengvi
na, tai smertis’ da labiaus, ba 
visi rupeseziai pasibaigė.

Tame ateina jo duktė Ag
nieszka, gera ir linksma mer
gaite. Atneszė jiji tėvui gur- 
belije pusryczius ir vakariene. 
Kaip tik dirstelėjo in tęva tuo 
jaus suprato, jog jin vargina 
kokis tai rūpestis, ha ir akys 
buvo nuo verksmo raudonos: 
paklausė per tai, kas levui ken 
kia?

Dave jei suprast, idant nutil
tu, o nuvedias in paszali, papa
sakojo kas ponui atsitiko. Mei 
gina teip susigraudino, jog net 
pradėjo verkt.

Elzbieta tuom laik pabudo. 
Szviesa per plycziuka budos pa 
budino mieganezia. Atsimi
nus sau kur randasi ir kas su 
jeis atsitiko, pradėjo verkt; 
teip apsiverkus iszejo isz budos 
o angliorius drauge su duktere 
paskubino prieszai.

— O brangiause panaite! — 
prakalbėjo angliorius -— ne 
sveikinkie dienos su aszaroms! 
Dirstelek kaip dangus po vaka 
rykszczei dienai puikiai iszro- 
do, kaip saulele linksmai szvie- 
czia; tai ir tas viskas persimai
nys, kas vakar atsitiko. Atsi- 
duokie ant valios Dievo, ba tai 
viskas paeina isz Jo valios.

Tie’perdestinejimai ir pama
tymas Agnieszkos apmalszino 
Elzbieta. Pasisveikino abidvi

ir divijosi, jog teip abidvi paau 
go. Po tam iszeme Agnieszka 
isz gurbelio bonka su pienu, pri 
pile pilna bliudeli, teiposgi at
riekė szvie^ios duonos ir pra
sze Elzbietos prie pusrycziu; 
pritrupinus duonos in pieną 
gardžei valgė. Kada pabaigė 
pusryczius, Elzbieta padekavo 
jo, o Buraga tarė:

— Dabai-, mano panaite, nu 
ves tave in mano grinczelia Ag 
nieszka, kur busi kaip savo loc 
nam pakajuje, pakol Dievas ki 
taip neduos. Kada iszdegsiu 
anglis, pareisiu ir asz ne užil
go. Nes labai panaites pra- 
szau, idant nesirūpintai. Asza
ros nieką negelbes ir jokios ro
dos neduosime. Dirstelk ant 
tu paukszteliu — kaip jie links 
mi, be rupesczio, Dievas juos 
aprūpina ir užlaiko; juk ir tu 
panaite esi kaip pauksztele; už 
tai bukie spakaina ir linksma, 
kaip jie, ba apie tave rūpinasi 
dangiszkas Tėvas! — O tu, Ag- 
nieszkelia, teminki e ant visko, 
idant musu panaite eidama ne
sužeistu ,kur reikes, paimsi už 
rankos, kad neparpultu; pa- 
fveikinkie motina. Na, dabar 
eikite, tegul jus Dievas veda.

Elzbieta ir Agnieszka atsi- 
sveikinia su Buragu, ėjo ant 
namu. Isz pradžių ėjo apie 
adyna tankumynu, kur ne take 
iio ne buvo; po tam ėjo tarp sa
manoms apaugusiu kalnu, kur 
vado takeli; tuom takeliu ėjo 
augszta pakriausze, po tam ve
la pakalne. Elzbieta mislijo, 
jog paklydo ir norėjo Agniesz- 
<os apie tai paklaustie, kad szi 
tai patemijo puikia pakalnia.

— Del Dievo! kaip czia gra
žu! Rodos mudvi atejova in 
Jangu. ,. .

Rodos teip buvo Dievo duota 
lel suraminimo Elzbietos, jog 
teip jei ta pakalne patiko.

Toje pakalnėje stovėjo ang- 
lioriaus namelis, o szale jo pui
kus pilnas visokiu kvietku dar 
želis, o vidurije namelio gra
žus davadas ir szvaru. Buvo 
;ai jau arti pietus; pati Burago 
buvo užimta prie pietų; kada 
iszgirdo, jog jos duktė ne viena 
pargryžta, nubėgo pasitikt no
rėdama dažinot, kas per sve- 
czias. Paregėjus panaite, o 
mislydama, kad atėjo in sve- 
czius, pasveikino linksmai; bet 
kada nuo dukters dažinojo apie 
ta nelaime, pradėjo verkt. Vie
nok pergalėjus gailesti, ramino 
savo viesznia:

— Teisybe, jog didele nelai
me, vienok tai paeina isz valios 
Dievo, reikia tai priimti su.nu- 
džeminimu, o tai iszeis ant ge
ro. Tas namelis ir kas jame 
randasi, yra dovana nuo gero 
jusu tėvo o musu pono, gali pa
naite būti kaip savo locnam iki 
kolei Dievas neduos atmainos. 
Asz, mano vyras ir Agnieszka 
neperstosime būti musu pono 
padonais ir visame tau panaite 
tarnausime.

— O mano Dieve —-. kalbėjo 
su aszaroms Elzbieta — kaip 
tai yra žmogui gerai, kaip turi 
nelaimėje prietelius! Kaip 
tai gerai, kad mano tėvas dorai 
su žmonėmis apsieitinejo. Szir- 
dingai jums dekavoju už jusu 
prižadejima.

(Toliaus bus.)
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Kaip asz žinau kitados, 
Tai merginos buvo brangios, 

Nesikabino prie vyru, 
O tada vyru buvo geru;

Ne toki, kaip sziandien szpi- 
cukai,

Su plikom panosėm kaip vo
kietukai,

Sziandien kad ir ledokas už
kabintu,

Tai ir in pekla su juom ejtu.
Kur tiktai jauezia vaikinu 

suėjima,
In ten lenda kožna mergina, 

Sarmatos jokios ne turi, 
Kad ir ant katros kreiviai žiuri

Ant to nesusipranta, 
Tiktai sau guma kramto.

• • •
Nekaltos hutu dukreles, 

Butu doros mergeles,
Kad butu dorai užaugintos, 
Dvasioj szventoj iszmokintos.

Kad stuboj. sėdėtu,
Netinginiautu,

Motina užvaduotu, 
Puodus mazgotu,

Lyg pusiaunaktes nesivalkiotu 
O labjiausia,

Parsilupt,
Kaili hipt,

Kaip susi leis, 
Tai nepasileis.

* * *
Rūteles, jeigu paezios gerete, 

Tai savo dukrelėm nepave
lykite,

Ba tai negražu;
Labai bjauru.

Viena tokia mamuže, 
Kaip raguota muže,
Pati aluti riaukia,
Ir dukreles szauke, 

Kad su vyrais gertu,
O paskui juosius aprabytu. 

Katras ne.apsižiūri, 
O kelis dolerius turi,

Tai aprabina, 
Ir gana.

O kad kvaraba su tokia galva, 
Ir ne dyvai, turėti tokia balda, 

Tai sunku viską atminti,
Ir del visu apgarsinti.

Paprasze mane in viena vie
ta ant želamisziu,

Kaip jau žinoma del visu, 
Jog kada ražaneziu gieda,
Daug gere ir daug mėsos su

ėda.
Didelio tenais suėjimo nebuvo, 
Tiktai keletas poru pribuvo, 

Tai gerti in vales turėjo,
Ir kožnas gere kiek galėjo. 

Treczia valanda naktije atėjo, 
O da nekurie svetelei sėdėjo, 

Vienas žmogelis labai nuvargo, 
O ir reikėjo ejti prie darbo.
Ant galo tare in paezia: 
Duszele ejkime namon,

Ba jau man sunku galvon, 
Ryto turiu ejti in darba,

Tai man labai skaudas galva. 
Boba baisei užpyko,

Su kėde prie vyro priszoko,
Galva perkirto, 

Vos žmogelis nepervirto. 
Da ir palicmona paszauke, 

Žmogeli pas vaita nuszauke, 
Sztriuopa vargszas užmokėjo, 

Verkdams namon parėjo.
Tai vis teip: Isz Dievo garbes,

Ant prapulties,
Ražaneziu pagiedojo, ' 

Paskui ant provos nuėjo,
Tai vis ne kitoniszkai, 
Tiktai Lietuviszkai.
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3. Numa Pompilius. — Tūlius 

0 stilius.
Po Romuliaus vieszpatavo 

Ryme tarybininkai arba sena
toriai. Bet žmonėms ju valdy 
mas nepatiko, tad iszrinkta ir 
vėl karalius — sabinietis Nu
ma Pompilius.

Sziam karaliui dievaite su
teikė instatus, kurie turėjo su- 
szvelninti rymiecziu papro- 
czius. Numa buvo vyras labai 
pamaldus, didelis dievaicziu 
garbintojas. Jis sutvarkė ti
kyba ir dvasiszkiu luomą; tarp 
kit ko invede moterų dvasisz
kiu kuopa, kurios kūrino amži
nąja agni prie dievaites Vestos 
aukuro.

Jeigu pas Vestos aukuru kar 
tais ugnis užgesdavo, skaityta 
tai už didele nelaime ir viena 
dvasiszke gyva reikėdavo už
kasti žemen. -

M urna Pompilius state szven 
tykias, trauke žmones prie pa-, 
maldomo — ir isztiesu paszvel 
nino rymiecziu būda.

Numirus Numai, Ryme užėjo 
audringi laikai. Numos irnpe- 
dinis Tūlius Ostilius užsimanė 
užgriebti albanu miestą. Susi 
tikus rymiecziu ir albanu karei 
vijoms, karaliai susitarė nesi-; 
grumti visomis pajiegomis, bet 
iszsirinkti isz vienos ir kitos pu 
sės po tris vyrus ir suleisti 
juos galynesna. Iszrinkta isz 
vienos ir kitos puses po tris vy 
rus —- trynus.

Isz pradžių sekesi albanams, 
nes du rymiecziu jau krito, pa
siliko tik vienas, bet ir albanai 
buvo labai suežisti. Rymietis 
eme bėgti, o albanai vyties. Bet 
kai jie besivydami labai pailso, 
rymietis puolė in juos ir visus 
tris nukapojo.

Albanai pasidavė Rymui.
Neužilgo po to vienas albanu 

vadas. — Mecijus —-- inkalbejo 
dvi kaimyni albanu tauteli už
pulti Ryma, Mecijaus paklau 
se. Bet nepasiseke jiems.

Karalius Ostilius veidmainiu 
ga Meciju liepe priirszti in du 
vežiipu, davė per arklius, ir ne 
laimingasis perpleszta pusiau.

Po to rymiecziai visai isz- 
griove albanu miestą, o gyven
tojus atsivarė Ryman.

4. Ankus Marcijus. Tarkvini- 
jus Servijus Tulius

Ankus Marcijus buvo Nu
mos anūkas. Jis buvo labai 
karingas ir po draug iszmintin 
gas szalies valdytojas. Ankus 
užkariavo daugeli kaimynu ir 
sutraukė Ryman: kad geriau 
pletotusi prekyba, pastate prie 
Tibro upes Ostijos miestą.

Tuo paežiu laiku gyveno Ry
me labai turtingas ir mokytas 
vyras Lucijus Tarkvinijus. Mir 
damas Ankus paliko Tarkvini- 
ju savo jaunu vaiku globėju.

Nepatiko rymiecziams jaunu 
vaiku valdžia, tad neužilgo jie 
iszrinko savo karalium Tarkvi 
niju.

Tarkvinijus labai iszpuosze 
Rymo miestą, pristatydamas 
daug puikiu namu; gražiausias 
jame buvo — tai neva teatras, 
kuriame padaryta net 150 Inks 
taneziu sėdynių žiūrėtojams.

Prie karaliaus rumn buvo 
viena verge, kuri turėjo sunu 
Serviju Tuliu. Tasai iszauges 
apsivedė su karaliaus duktė ir 
paliko sosto impediniu.

Aukaus sūnūs, kovodami už 
sostą, užmusze Tarkviniju, bet 
Servijus vis tiek liko karaliu
mi.

Valde Servijus labai gerai, 
bet pagalinus ji užmusze Luci
jus Tarkvinijus, Tarkvinijaus 
Senio sūnūs, ir pats apėmė sos-

Į 
ta.

Szitasai karalius buvo labai 
žiaurus, tad pagaliaus liko pri
verstas su visa savo szeimyna 
iszbegti svetimom szalin; žmo
nes karaliaus daugiau neberin
ko, o augszcziausiaja valdžia 
pavede dviem t. y. konsulams, 
karaliaus gi varda suteikė vy
riausiam dvasiszkiui.
5. Oracijas Koklis. — Mucijus.

Tszvarytasis isz Rymo Tark
vinijus prikalbino Etniško ka
ralių Porsena apskelbti rymie
cziams kara.

Pamate neprietelius kareivi- 
ja, rymiecziai iszsigando. Nuo 
neprieteliaus Ryma* skyrė tik 
medinis tiltas. Rymo sargyba 
matydama, kad neatsispirs 
priesz neprieteliu, eme bėgti. 
Bet atsirado vienas vyras — 
Gracijus Kuki is, kuris nutarė 
pasilikęs grumties su etruskie- 
cziais, paliepdamas rymie
cziams tuo tarpu iszardyti til
ta.

Gracijus su dvietn savo drau 
gaiš grūmėsi su neprietelium 
lygi tol, lygi kol rymiecziai ne- 
iszarde tilto; iszgirdes paga
liaus, kad tiltas jau lūžo vande 
nin, puolėsi upėn ir laimingai 
atplaukė Ryman.

Negalėdamas ineiti miestan. 
Porsenas apsupo ji isz visu sza- 
liu ir pasiryžo marinti badu.

Rymas jau norėjo pasiduoti 
neprieteliui, bet atsirado vie
nas jaunikaitis, kuris nutarė 
paaukauti save už tėvynė. Szits 
jaunikaitis vadinosi Mucijus. 
Jis nakezia nuėjo etruskiecziu 
bukinu, surado karaliaus busta 
ir užmusze gražiai pasipuoszu- 
si vyra,-manydamas, kad tai ka 
ralius; bet isztiesu tai buvo ka 
ral i aus raszt i nin kas.

Karieviai Muciju pagavo ir 
nuvede in Porsena, kur Muci
jus prisipažino norejes nužudy 
ti karalių ir pasisakė, jog vis 
tik karalius bus nužudytas, 
nes tam esą pasiszventusiu dar 
300 Rymo jaunikaieziu, Baisiai 
užpykęs Porsenas tarė: “Pasa- 
kykie man tuojau tu jaunikai
eziu vardus, arba liepsiu tave 
gyva sudeginti.” Tuomet Mu 
cijus ramiai inikszo savo deszi- 
ne ranka ugnin ir tarė: ”Žiū
rėk, Porsenai, kaip maža bijau 
tavo grasinimu.” Karalius la 
bai nustebo, paleido jaunikaiti 
Ryman ir padare su Rymu sau 
taika.

(Tolinus bus.)

NUSIPIRKO “TŪKSTANTI 
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PINIGU.

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

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

NEGYVĖLIO RANKA.

Mano szeimyna iszvažiavo in 
kaima ir asz vienu vienas li
kausi namien. Naktija daly
čiau priepuolio, kuri czion ap-' 
sakysiu: “Asz, užrakinias du 
ris ir žemutinius langus rūpes
tingai apžiurėjas, skaieziau lyg 
miegas pradėjo mane apimti ir 
guliau in lova vienuolikta ady- 
na, užmigdamas loja pat miliu
to ja.

Galėjo praeiti dvi adynos, ka 
da asz pabudau. Naktis buvo 
labai tamsi ir tyki, bet kaip tik 
mano akis atsidarė, asz paju
tau, kad czion kas negero yra. 
Sunkenybe gulėjo ant manes. 
Asz mėginau jia nuversti nuo 
saves. Daigias, gulintis ant 
manes, buvo tai žmogaus ran
ka!

Kas galėjo atsitikti! Ar ple- 
szikas in mano narna inlindo ir 
szale manės užmigo? Ar gal 
asz likausi chlorof nemotas, pa
vogtas ir iszgabentas in sveti
ma vieta? Asz atsargiai apsi- 
cziupinejau ir dasilytejau ran
kos vela. Ji nekrutėjo ir buvo 
szalta, kaip ledas. Nusistebė
jimo ir iszgastyja asz paleidau 
jia, ir ji nupuolė ant mano pla-. 
kanczios szirdies, kai]) koks 
szvino szmotas.

Durys buvo uždarytos. Asz 
atsimenu, kaip rakinau jais. 
Kaip galėjo szita žmogysta, szi 
tas negyvėlis inlysti in narna? 
Ar ji atėjo apipleszti ii' tape nu 
szauta ar sužeista ir atreplojus 
prie mano szono numirė. Ar 
gal žmogžudį rista tape padary
ta, ir padarytojai jos, su pikta- 
dariszka drąsą, atvilko savo au 
kos kuna .iii mano narna ir pa
guldo szale manės? Jeigu teip 
tai ar jie padare tai, idant ant 
manes mesti nužiurejima.

Juodas medžiu szeszelis sza
le namo derejo del tokio darbo 
ir jie galėjo kopecziomis per 
Įauga inlysti, bet kodel-gi sai
tas baisingas daigias tape alga 
bentas pas mane? Asz neturė
jau neprieteliu, ant kiek mano 
buvo žinoma. Po visam kam, 
ar ne yra tai tik baisingas sap
nas. Ne. Asz matau Įauga, 
asz ne miegu ir negyvėlis guli 
szale manes.

Ima laika szita paraszyti. 
Bet reikia tik sekundos del mis 
lies, ir kada asz misi i jau, man 
kraujas pradėjo stingti isz bai
mes ir plaukai pasisziausze. Ar 
value man pasijudinti? Jeigu 
lavonas tape atgabentas in ma
no narna, tai be abejones buvo 
koks beprotis! Szioje valandų 
je jisai gali tykoti kur kampe 
su peiliu, pasirengiąs atimti 
man gyvastį; o mano vieninte
lis ginklas buvo kitame kamba 
rijo.

]
■ gražinau jai jausmu ir : judėji
mą galybe. Tada szviesa ūžte 
kejo ant manes: nebuvo szale 
manes jokio negyvėlio. Asz 
turėjau gulėti tokioja pozicijo- 
ja, kad mano deszineji alkūne 
buvo po manim suspausta ir čir 
kuliacija kraujo slistabdinta, 
padarant ta valandini paraly
žių, kuri mes vadiname: musu 
rankos ir kojos būva “ užmi
gta. ” Suparaližuotoji ranka 
puolė skersai man krutinės, at- 
siszalde nuo oro, einanezio per 
Įauga, ir kada asz jia kilnojau, 
ten nebuvo kam inteikt man ži
nios, kad ji prie manės priguli.

Teip tai vienok jrkūtiko. To 
ji negyvoji atszalusioji ranka 
buvo manoji. Asz vela užmi
gau.

SZVENTAS PETRAS.

“PRAKIEKTA”
MKIUbhiAS K Kl MINAUSZKAS 

AP RA b Z f MAS
Verte D.T. ir F. W.EOCZKAUSKAS

202 Puslapiu • 6x0 cd. Dyduino
DALIS I.

MDTERE BE SZIRDIES.
I.

ANT KKASZTll PRAPXJLTiaS.
D.irss kmiibajio Petro Kandai 
atsidarė pa m a Želi ir Mikolas, 
su j.hj.iszTis, po pažaste, 
tneio Hruaijei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo a>; noepakajutn in 
veidą kasi šerias.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant

• rasztiidcztos pr'esz Petrą, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
iizsiduukspjiisi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo Įirie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kas priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
ant tikro mielinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius,stokas mums 
szimta tukstaneziu franku!

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

W. 1>. Boczkowski-Co 
Mahanoy City, Pa
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

i’. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma. Lietuviams. 
Banka talpinusi savam budinke kurio verte isznesa apie 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvauios. Už su- 
taupintus Pinigus moka i procentą, Šiunczia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernasczitl 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Karaliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.

DcaoGoaooesooocooeoiOaof'if'mnr'

ISTORINES KNYGOS -—s
ji No.l—Parisians Nuskurelšs; Ingrabanas, 324 pus. 0x9 col. dyd. Preke 50c §
B No.2 — Kunigo Paslaptis; ln Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu Preke 35c «
H No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 0x9 col.d. Preke 25c • g 
INo.4 — Apie Kupeziaus Sunn Jurgi; Kapitoną Tunika, 108 pus. Preke 25c M

Prismikite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta. g

W. D. BOCZKOWSKLCO., Mah. and A St., Mahanoy City, Pa. i

Asz klausiausi. Visur buvo 
tyka, kaip grabe, iszskiriant 
plakimą mano szirdies. Da
ryk ka darias, bet gulėti yra 
baisu. Asz sugniaužiau negy
vąją ranka ir trenkiau jia in 
szali. Girdėjau kaip ji puolė 
ant lovos briaunos, ir tada pasi 
rengiau szokti isz lovos. 'Kas! 
kas atsitiko ? Kur dingo mano 
deszineji ranka? Mėginau at
sikelti ant savo deszines alkū
nes, bet negalėjau. Dedant ne 
gyveli czionai, ar jie nesužeido 
tik man ranka? Czion tai bu
vo komplikacija isztikro: pa
slaptis szale manes ir visi pra
gumai del iszrisziino jos sunai
kinti. Asz padėjau savo kai
riąja ranka ant deszinio peties 
ir palengva apezilipinėjau ran
ka; asz pakėliau jia su kairiaja 
ir paleidžiant, jia puolė kaip ne 
gyva. Pakeldamas jia antru 
kartu, iszradau, kad ji buvo 
szalta ir be jausmo. Trinda
mas ir kratydamas jia, asz su-

Gj grintele griūva, 
Gyvulėliai žūva; 
Dirva musu menka, 
Duonos neužtenka. 
Nesejom kvietkeliu, 
Rugiai lygi keliu. 

Pievele iszdžiuvo, 
Szienelis pražuvo; 
Laukia vasarojų, 
Ledai iszkapojo; 
Vilks drasko aveles.... 
Biotini mes žmoneles!

* * *
Gj Dievuliau brangus! 
Tu matai isz dangaus, 
Ko tai mes nedarėm, 
Kaip bedas nevarem: 
Ir giesmes giedojom, 
Atlaidus vaikszcziojom, 
Ant visu keleliu, 
Pristatėm kryželių; 
Drauge susideja 
Kvietem geradeja,. 
Idant malda szven)a 
Laukams palaimintu, — 
Ki.taip Dievas redo 
Neapleidžia beda! 
Ka dabar daryti?
Reiks dar paklausyti, 
Kokia tai mums rodą 
Senis Balinis duoda: 
Jis andai sapnavęs, 
Danguj vieta gavės, 
Ir ten iszaugsztinta 
Mates Petra szventa, 
Prie kurio priejas 
Szios žodžius girdėjas: 
Gj, vaikeliai mano! 
Gana jau jums gana. 
Tokioj’ bėdoj’ būti, 
Be duoneles žūti; 
Dievas maldas girdi, 
Mato gera szirdi, 
Sargas Dangaus dvaro, 
Duosiu rodą gera, 
Tik kalusykit meiliai, 
G gyvensit dailei.

• • •
Visi gaspadoriai 
Kas tur jaueziu pori, 
Keno arkliai laikos, 
Keno rankos sveikos, 
IG i k i t ’ kuogreieziausi ai, 
Arkit kuogi 1 i ausin i 
Ta jusu keleli, 
Kurs ved’ pas Mauszeli; 
Arkit ir akekit, 
Rugeliais užsekit, 
Ruliu suruliuokit, 
Vagas iszvagokit.
Kaip užžels, vaikeliai, 
Karczeinon takel iai, 
Užderės dirvele, 
Szvies laimes saulele.

KUR BUNA.
Mano tėvas Dominikas Joku 

bauskis, paeina isz Kauno gub. 
Rasei nu pav., Kaltinėnų Wo- 
los., Labardziu Kaimo., 1912 
metuose gyveno Mahanoy City. 
Praszau atsiszaukt, arba kas ži 
no apie ji, malonėkit praneszti 
ant. adreso: (to 81.)

Charles Jokubauskis, 
Box 21, Dacono, Colo.

150 PAVEIKSLU
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ARABISZKOS ISTORIJOS

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

Puikei apdaryta in
Audeklinius

Iszmargintus
Virszus.

Didumas Knygos 
61 x 91 coliu 

704 Puslapiu

Mes tikrai gva- 
rantinam kad ir 

jumis patiks.

TIKTAI $2
užmokame nusiuntimo kasztus^^
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Mėgstantiems pasiskaityma, mes pasiūlome szita knyga. 
Rasite tiek indomiu dalyku, kad ne viena vakara rymoda-

tarp keistu žmonių, o dar stebukliilgesnius matys ju papro- 
czius. 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.

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

II. — AR MES NORIME, 
KAD LIETUVA BUTU 

NEPRIGULMINGA?

Iii ta klausymą kiekvienas 
atsakys:
. — Norime! Norime!

Bet-gi mums atsakymo nęuž 
tenka. Klyksimu žodžiais sa
vo laikraszcziuose raszineji- 
mais nieko neatsieksime. Czia 
reikia ilgo, nenuilstanczio dar
bo, reikia visos krūvos pinin
gu.

iGrdime pasijuokiant isz ko
vos už neprigulminga Lietuva 
diplomatijos keliais. Juokas 
nėra vietoje — Lietuva, pate
kusi po Vokietijos valdžia apie 
revoliucija svajoti nei negali, 
gi Rosijos revoliucija prabėgo 
tokiu liuku, kuomet musu Tė
vynė buvo atskirta nuo Rusi
jos ugnies ir plieno sienomis. 
Sziandien mums kelieka rupin- 
ties, kad musu Tėvynės klau
symas butu pakeltas laukiamo
je Taikos Konferencijoje. Mes 
turime reikalauti, kad butu at
stovai svarstyti musu Tėvynės 
ateities klausymą; reikalauja
me, kad ir musu atstovas daly
vautu toje konferencijoje ir te
nai užreikszta, jog Lietuviu 
Tauta nori savystoviai gyventi 
ir nori būti laisva.

Turime žinoti, kad toki dip
lomatija nėra pažeminanti. To 
kios diplomacijos nesibijo nie
kas, kam tiktai rupi jo tautos Ii 
kimas. Tai-gi tokios diploma
cijos vedimui mes ir rengia
mės.

Sakau, jog žodžiu ir klyks
mu neužtenka. Neužtenka pa
sakymo, kad mes norime, idant 
Lietuva butu laisva. Reikia 
darbo ir auku. Kuodaugiau- 
siai auku, ked musu žmones, 

"'kuriems mes pavedame tautos 
likimu rupinties, galėtu prieiti, 
kur reikia, kad galėtu pasek
mingai dirbti musu darba.

Tai permatydamas ir many
damas, jog musu tarpe yra žino 
niu, kurie ne žodžiu, bet darbu 
pasirūpins prisidėti prie kovos 
už Lietuvos Laisve, dar pernai 
padaviau sumanymą susiraszy- 
ti tukstancziui žmonių, kurie 
pasižadėtu mokėti kas metai 
po $10.00 . kovai už iLetuvos 
Laisve. Asz tuokart maniau, 
kad isz 750,000 amerikiecziu 
lietuviu tas 1,000 tikru te vynai 
niu bematant susirinks. Ma
niau, kad visos S. L. A. kuopos 
visos Sandaros kuopos, visos 
TMD. kuopos, visos musu dran 
gyslos, visi musu verteiviai, 
profesijų žmones, darbininkai, 
kuriems aplinkybes pavelija, 
— maniau, kad jie. visi stos, 
kaip vienas, už savo Tėvynės 
ateiti ir pasakys:

— Mes norime, kad Lietuva 
butu laisva! Dirbsime tuo pra 
kilniu tikslu ir, sztai, parody
mui, jog mes nesame tuszczia- 
kalbiai, prisiraszome prie 1,000 
Tėvynainiu, pasižadaneziu kas 
metai mokėti Lietuvos laisves 
reikalams po $10.00!!!

Asz to tikėjausi. Bet kei
kus jaueziuosi užsivyles: ne 
daug atsirado musu prakilniu 
patriotu. Net musu spauda — 
ka su geda reikia pripažinti — 
visiszkai nebandė vesti asztrios 
agitacijos už ta sumanymą. Mu 
su spauda pjasitenkino, kad pu 
se lupu pagyre sumanymu ir už 
sieziaupe... Kuomi ta galima 
iszaiszkintj?... Tiktai viena 
“Tėvynė” kz pradžių vede agi 
tacija, bet ir ji, pastebėjusi ki
tu laikraszcziu skeptiszkuma 
isz ju karsztos paramos, apti
lo...

Nejaugi mes pigmėjai? Ne
jaugi mes neturime tiek pilie- 
tiszko iszauklejimt, kad nega
lima atlikti tokio menko darbo,

kaip sumobilizavus 1,000 Lietu 
vos Mylėtoju, kurie sukrautu 
/mt Tėvynės aukuro mažute au 
ka? Ta auka, sulyginamai kal
bant, butu maža tokiam reika
lui, kaip kova už Lietuvos Ne- 
prigulmybe, bet ji galėtu prisi
dėti prie nulemimo musu atei
ties.

Prie užbaigos dar pastebėsiu 
kad jei Lietuvos Laisves iszga- 
vimui, vadinasi — musu Tėvy
nės iszganymui butu reikalin
ga ne tik diplomatiszka kova, 
bet ir ginkluotas sukilimas 
priesz musu prispaudinejus, už 
tikrinu, kad iLetuvos Neprigul 
mybes Fondas pirmutinis pa
siimsiu iLetuvon ginklu! Asz 
pats stengeziausi būti pirmu
tinėse eilese tu, kurie remtu ir 
toki kovos būda, jei jis pasiro
dytu reikalingu ir iszganingu 
musu Tėvynės!!!

V. K. Raczkauskas.
P. S. — Drauge su szituo 

laiszku Nepr. Fondo Sekretor
ius liszku teiksis priimti mano 
metine mokesti už 1917 metus. 
Taip pat praszycziau, kad butu 
skelbiami laikraszcziuose (pa
eiliui) vardai visu, kas prisira- 
sze priesz “1,000 po 10,000.” 
Žinokime, kas isz musu savo žo 
žius paremia skatiku, o kas yra 
tiktai tuszcziakalbis!

LAI GYVUOJA LIETUVOS 
NEPRIGULMYBES FON
DAS, LAI GYVUOJA NE

PRIGULMINGA 
LIETUVA!

Lietuvai neprigulmybes isz- 
gavimas ir palaikymas tam 
tikslui Lietuvos Neprigulmy
bes Fondo — tai du svarbiau
siu ir labiausiai remtinu musu 
gyvenime szios dienos reikalu. 
Tai yra kiekvieno lietuvio 
szveneziausia pareiga! ~

Pereitais metais pamatęs 
“Tėvynės” redaktęriaus p. V. 
K. Raczkausko sumanymą su
daryti 1,000 žmonių, aukauja!) 
ežiu po $10.00 kasmet Lietuvos 
neprigulmybes reikalams, mie
lu noru prisidėjau prie to suma 
nymo ir paaukavau 10 dole, in 
Liet. Neprigulmybes Fonda ir 
mokėsiu po tiek kasmet tol, kol 
Lietuva ingaus liuosybe. Taip 
pat pasitaikius kiekvienoj pro 
goj kalbinsiu ir kalbinu ir ki
tus geros valios lietuvius antsi 
dėti 10 dol. metines mokesties 
in Liet. Neprigulmybes Fonda.

Lietuviai, kuriems tik rupi 
Lietuvos ateitis — antsidekite 
10 doleriu metines mokesties 
in iLetuvos Neprigulmybes 
Fonda!

Lai gyvuoja iLetuvos Nepri- 
gulmybes Fondas!

Lai susidari 1,000 lietuviu, 
aukaujaneziu po 10 dol. kas
met, isz ko pasidarys 10,000 su 
ma Lietuvos neprigulmybes isz 
gavimo reikalams!

Lai buna laisva ir neprigul
minga Lietuva!

Lai nors karta Lietuvos su
nns pabunda isz letargo miego!

Subruskime broliai ir sesers 
— ateitis parodys musu darbu 
vaisius! Kiekvienas, kurio 
gislose dar plaka lietuviszkas 
kraujas ir kuriam rupi musu 
Tėvynės Lietuvos rytojus —lai 
stoja jos liuosybes iszgavimui 
darbininku eilese!

In darba sziandien! Nelau
kime rytojaus, nes kartais gali 
būti per vėlu!

Juozas Ambraziejus.

KUR BUNA?
Mano pus-broliai Jonas ir 

Juozas Bagduneliu, paeina isz 
Kauno gub., Panevėžio pav., 6 
metai kaip Amerike, pirmiau 
gyveno Chicago. Praszau alsi 
szaukt ant adreso: (to 81.)

Kaz. Skrebunas, 
Box 72 W. Frederic, Mich.

DYKAI!
Vertes Knygų už $1.00

Kas pirks Didele Knyga po vardu:

“KAPITONAS VELNIAS"

nelaukite
Mrs. L. Piasecka, Dep. 241.

UNIVERSAL SALES HOUSE, 
205 East 14-th. St. New York.

Ar norite dasižinotk, 
, dykai, sekretą kaip pa- 

luosuoti savo vyra nuo 
gėrimo papratimo.
Asz padariau szimtus 
savo drauges laimingus 
prigelbėsiu ir jumis, 
jaigu priimsite mano 
rodą. Raszykite tuojaus

kad nebutu per vėlu.

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.”
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SPAUSTUVE I
■ “SAULES”

SETAS No. 1
Lletuvlszkleji Rasztal ir Rasztlnln- 

Kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Velniszkas Kaziravimas. Jicszkojo 
tarnaites o rado paezia. 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 
int 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 Skuputl. 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 kellaunlnka Joną 

Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. 
Kunigo paslaptis. In metiką .Pakaruo
klis. Po laikui. Onytės laimes. Per 
neatsarguma in balta vergija. Viesz- 
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake. 
Del plrsztinlu. 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 joniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
izavimas apie moteres. Iszgialbeta 
peralinika. Dzūke pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
state virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Surike ir burikas. Karei
vis Ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padaviniu. Peary ant žemgalio. Baisi 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo
kiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5
Stebuklingas zerkolells. Sidabrinis 

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

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

ulszkas tyltas ant upes nemuno. Auk
lėjimas sveiko ir serganezio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
tn szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupeziaus 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
Jio denezika Jeremka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigtus. Tris raiezius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
Dusze pakutavojeneze Liepoje. Apie 
neszvaruma. Apie labai dideli szelmi. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę mlszkai. 
Apleista naszlaite. Jieszkok aukso 
ozirdije. Lape ir vynuoges.

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

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. ūžvy- 
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 gfrrios. 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. 0.
Parlžlaus nuskurells. 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. Iszgydintas 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnyta! 
teje. Sugertuves traukije. Aiute dūk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda 

vargszo. Apie Joną ir .Aliana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra 
Kodėl Baltraus neleido in dangų. 
Bausme už szyksztuma. Mažo sziau- 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nantoj. Hau! hau! hau 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu 
Sruolis isz Lietuvos Dvarlne pana 
Balsi istorlje.

Setas No. 11.
Doras gyvenimas. Tris užkeiktos 

karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
vo protingesnis už savo poną. Anglo- 
rius isz Valencijos. Kožnas daigias 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
cziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvllpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium 
Graži Haremo nevalnike. Luoszis. Is 
bu rija vienoB motinos. Vaikucziu plo 
pejimas.

Betas No. 12.
Grafas ir meszkininkas. Apie ra

gana, karalaite ir aficlera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso misles 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velel 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 ra. Nedoras ponas 
Girtavimas. Genavaite. Kalėdų 
nakties miszios. Žvaigžde mesljo- 
sziaus. Pasikalbėjimas 13 wyruutu 
moterių ir vienos naszles:

Vaidelota Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
cu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
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RUSSKOYE SLOVO
31 East 7th Street ® New York, N. Y.

------ BpooHbie Hyiaepa BbicbiaaioTcn desiuiaiHO------

Atspaudineje puikia, greitai 
visokius drukoriszkus dar* 
bus kaipo:

PROGRAMUS 
CIRKULORIUS 
K0NSTITUC1JES 
BIZNIO LAISZKUS 
VISOKIUS TIKIETUS 
VISOKIUS KUPERTUS 
SIENINIU KALENDORIUS 
UŽPRASZYMUS IR T. T. T.

“SAULES” Spaustuve yra 
geriausia intaisytajuri viso 
kias maszinas elektriku va
romos, savo locnam name 
ir specialiszkus darbininkus 
del tokiu darbu. Darbas 
atliekamas greitai ir pigia. 
Prisiunskite savo darbus 
in musu spaustuve o busite 
visame užganėdintais.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY, PA.

[SENO IR NAUJO INSTATYMO
.„Parasze...

Viskupas Motiejus Volonczauskas

i

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.

t^Mes apmokame prisiuntimo kasztus.4’®^

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

W. 0. BOCZKOWSKI-GO.,
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Sūnūs Palaidūnes.

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties 

Užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.

Su 50 Paveikslais 61 110 Puslapiu - Preke 35c,

W. D. BOCZKOWSKI-CO.,
MAHANOY AND A ST., MAHANOY CITY, PA XX
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6 SAULEr

Žinios Vietines
— Ar pirkai jau “Liberty 

Bond?”

— Jeigu ne, tai nevilkink. 
Tik tuom prusa ižguisime isz 
musu Tėvynės.

1 — “Profesoris” Harmon, 
inspetojas praejties, atejties ir 
gyvenimo ant menulio; sujiesz- 
kotojas dingusiu paežiu ir vy
ru sujungtojas atsiskyrusiu po 
relių ir t. t. dingo isz miesto, o 
su jirom ir keliolika szimteliu 
kuriuos paėmė nuo kvailiu bo- 
bęlku. Nuo vienos paėmė $500 
idant iszburtu sugryžima jo
sios vyro, nuo kitos paėmė 
$150 idant dažinot kokia balt
plauke paveržė nuo josios vy
ra, nuo treczios $50 idant su- 
jieszkot jiai jauniki. Dabar 
detektivas Samuels jieszko gar 
singo “profesoriaus” ir bobisz 
ku piningu. Kada tosios bo
bos datyrs, jog in tokius burti
ninkus ne reike tyketi?

— Malianojus pasiliko be ga 
zo del apszvietimo. Kompani- 
je uždare dirbtuve tvirtindama 
buk tasai biznis jiems neužsi
moka.

■— Nedėliojo iszkeliavo in 
New Yorka apimti dinsta dru- 
karneje “Tėvynės,” Mare 
Kaczergiute, buvusi ekspeditor 
ka ir zecerka prie “Saules” iž- 
davystes. Pana Kaczergiute 
dirbo prie “Saules” suvirszum 
keturis metus ir buvo gera dar 
bininke. Vėliname giliukio 
musu darbininkei prie naujo už 
siemimo.

— Tiems kuri rupi miestisz 
kas marketas gali ateiti ir pa
duoti savo nuomone apie szita 
dalyką ant susirinkimo kuris 
bus laikytas Utarninko vakara 
konselmonu saleje (ant vir- 
szaus Burdžiso ofiso.) Ant szi 
to susirinkimo bus teip-gi ap- 
svarstoma dalykas kas link isz 
czistinimo krikes.

— Skulkino paviete badai 
susimažins 300 saliunu. Ge
riau dirbt, ne kaip vargt ir ati
duot visa savo pelną kitiems.

— Malianojaus cigaru szto- 
rai pradėjo pardavinet cigarus 
po szeszis ir septinis centus. 
Penkcęntinei cigarai iszejs vi
sai isz mados.

— Dodsono kompanije, prie 
kurios prigulėjo Moreos kasyk
los per 30 metu, vela perejna iu 
rankas Mill Creek Coal Co. Vi
siems gyventojams Moreos pe- 
czes Dodsonai duoda dykai ran 
da nuo Sept. 1 lyg Dec 31,

— Svarbus susirinkimas 
Lokalo No. 1500 W. M. W. of 
A. bus laikytas Utarninke 9 d. 
Oktoberio 7 vai. vakare, Liet, 
mokslaineje. Ant to susirinki
mo užpraszom atsilankyt visus 
darbininkus ir biznierius gyve- 
nanczius szioje aplinkinėje, nes 
bus placziai apkalbama kas 
link uždėjimo kooperacijos 
sztoro szitam mieste.

Komitetas.

— Žeminus padėti vardai 
vyru kurie aplaike žinos kad 
butu pasirengia stoti in kariu- 
mene, ir bus iszsiunti bile ko
kia dien szio menesio. Tarpe 
szitu vardu randasi ir-Viktoras 
Boczkauskas vienas isz ižduo- 
toju “Saules.”

784 Frick, J. J., 712 E. Mali. 12 
1732 Salukus, John, Ellangowan

Shenandoah 43
373 Jacks, Steve, Morea 51

1323 Sehnlka, Mike, 613 W. Pine 92
355 Center, Peter, Morea 197
882 Didyoung, E. R., 537 East

Mahanoy St.. 221
56 Gilias, Gusta, Trenton 238

2396 Markunski, Wm., Shaft 292
970 Chermin, David, 838 East

Pine St. ** 294
637 Cardiff, Francis, Lost Creek 295 

1677 Beck, Wilbur, St. Nicholas 296 
2204 Butanavage, Wm., 600 W.

Centre St. 297
360 Porzi, Louis, Morea 298
571 Cullen, James, St. Nicholas 302 

2102 Thimos, Geo., 15 E. Centro 306 
72 Jacobs, Joseph, Trenton 308 

112 Strack, Walter, Delano 312 
2082 Luckas, Jos., 609 W. Centre

St. 311
2012 Olichney, John, 623 W. Pine

St. 317
900 Petrowicz, A., 605 E. Mah. 321 

1981 Neiman, Robert, 103 East
Mahanoy St. 322

2439 Polavicz, Joseph, 500 West
South St. 330

1722 Wentz, Winfield,
St. Nicholas 338

2462 Korezma, Ben., 1223 West
Coal St., Shenandoah 341

103 Patterson, Warren, Delsfno 34! 
1585 Norris, Chas., 330 W. Pine 351 
1912 Steck, John, 427 E. Pine 351 
1625 Stincsky, Mike, 322 E. Rail

road St. 355
2109 Xinose, Steve, 16 and 18 E.

Centre St., 358
51 Fegley, Guy, Delano, ■ 361

1716 Furlong, Thomas,
St. Nicholas 377

406 Lattimore, Robert, Morea 377
2502 Walentos, Wm., 1151 Centre

St., Shenandoah 37Ė
519 Meyers, J. W., Raven Run 371

1730 Gustites, John, St. Nicholas 37’.
1166 Sadnuski, Barney, 1018 E.

Pine St. 38<
1957 Coutis, Lycourgas, 35 East

Centre St. 39*1
1808 Fogarty, Edward, 325 East

Mahanoy St. 39!
222 Wassell, Joseph, Buck Mt. 40 

2226 Nitchun, Harry, 202 West
Centre St. 41:

700 Mononhan, Martin, Lost
Creek 41;

— p. Franas Sklaris su pa- 
ezia, ir p. Vladas ir Bronius 
Sklarai praeita Nedelia lankėsi 
Plymouth, kur laja diena atsi
buvo vestuves juju giminaites 
p. Onos Žilinskiutes su p. Jur
giu Petraucku. Apie vestuves 
rasite Plymoutho žinese.

— Naudotojai vandenio te- 
minkit! — Pruduosia randasi 
labai mažai vandens, todėl visi 
pagadyti kranai, klosetai ir t.t. 
turi būti pataisyti be jokio už- 
vilkinimo. — Mahanoy City 
Water Co. (t. f.)

-— Draugyste Szv. Jono 
Kriksz. nutarė ant czvertinio 
susirinkimo priimti naujus są
narius in minėta draugyste per 
tris menesius už pigu insiraszy 
ma; tiktai už viena doleri. Nau 
ji sanariai bus priimti isz mięs 
to ir aplinkiniu pecziu, nog 16 
lyg 35 metu amžiaus. Susirin
kimai atsibuna syki ant mene
sio Panedeli po pirmam, 7 vai. 
vakare Mokslaineje. Užpra
šome visu Lietuviu ateiti ir 
insirašzyti nes tai yra labai ge
ra draugyste. Komitetas.

PIRMAS DIDELIS BALIUS.
Rengiamas S. L. A. Trijų 

Kuopu 247-tos 169-tos ir 
127-tos Spalio 13 d. 1917 m. J. 
Zima Haleje Plan 2 Logstown 
Woodlawn, Pa. Prasidės nuo 
6 v. vakare. Įžanga vyrui 1 
doleris: moterims ir panelėms 
dykai. ■ Užpraszo Komitetas

Plymouth, Pa.— Praeita Ne
delia4 vai. vakare Szv. Kazi- 
rnierio bažnyczioje atsibuvo 
puikus szliubas, kada Kun. 
Struczka suriszio mazgu mote
rystes, p. Jurgi Petraucka su 
p-le Ona Žilinskiute. Svotai 
buvo jaunamartes sesuo p. Ve
ronika ir brolis Juozas. Jau
na pora aplaike daugybe pui
ku dovanu nog giminu ir pa- 
žinstamu. Vėliname linksmo 
pagyvenimo.

Ne trinkite sint
Sužeidimu arba Skausmingu Muskulu.

Sloan’s Lininientas greitai insigauna 
in oda ir praszalina skausmą be tri- 
nimo. Czistesnis negu pleisterei arba 
mostis. Ne juodina oda.

Turėkite bonkute po szonu del pa
reikalavimo, rumatizmo, nuralgijos, 
lumbago, gout, inkszterejimai ir skau
smai strenuose, praszalina Sloan’s 
Linimentas.

Aptiekuose, 25c - 50c ir didele bon
kute $1.00.

GERIAUSIA PIRKTI DABAR
Gal reikalausite Kuknini Pecziu arba Hiteri ir dabar 

yra laikas pirkti. Geležis ir plienas eina brangin, bet mes 
turime 100 Pecziu, pirkti už senovės prekes, ir parduosi
me už senovės prekes. Kada vėl pirksime turėsime 
daugiaus mokėti, o ir jus turėsite tada brangiau mokėti.

Pirkite MODEL KEYSTONE arba Enamilavota 
CANOPY TOP arba REAL APOLLO. Nesiranda Geres
niu.. :: :: :: :: :: :: ::GUINANS’ Mahanoy City, Mt. Carmel, 

Shenandoah.

1250 Zelinsky, Joseph, 719 West
Centre St. 41

1425 Boczkowski, Victor, 338
West Mahanoy St. 42

368 Mazeka, Anthony, Morea 42>
926 Kilch, C. H„ 823 E. Mah. 43

1010 Dilcus, Wm., 1035 E. Pine 43:

“SAULE”

Skaitykite
ANT BURGISO 
Balsuokite už

Wm. F. DOCHNEY

Dekavoje J/2 milijono žmonių 
Jastojo 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 
f i pas mus. Adresas:

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

Brooklyn, N. Y,

Reikalaujame 500 Vyru ir Moterų.
Mes galime iszmokinti dar 500 vyru ir 
moterų anglu kalba, aritmetika ir lie
tuviu kalbos gramatika. Mes mokslą 
pisriuneziame in namus. Visi gali len
gvai iszmokti pagal musu metodą. 
Paraszyk laišzka ir indek už 2c. stem- 
pa o mes jum prisiusime knyga paaisz 
kinimu. Adresavokitc szitcip:

Lietuviu Koresp. Mokykla, 
1327 X. Robey St. CHICAGO, ILL.

Smertis blakėms ir bambatie- 
riams in % minutes laiko 

be truciznos.
DYKAI bus pasiusta ant kelio 
metu del blakių isznaikiirimo; 
kas urnai atsius stempomis 
paczto 20 dvi centines tai gales 
pasidaryti visa goreziu tuju 
vaistu del isznaikinimo blakių. 
Czia gausite konia dykai. Szi- 
tas czia apgarsinimas tik da
bar pasinaudokite sziandien. 
Adresavokit aiszkei sziteip:

B. Specialty Co.,
Box 9, Sta. W. 

Brooklyn, N. Y.

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

ANT KONSELMONO
(Pirmam Vorde)

JUOZAS ANGEREVICZiA
BALBERIS 

Praszo juso balso ir intekmės.

PULKAUNINKAS WALDORF KURIS LOSZE EOLE SU 
KAREIVIAIS LONDONO ISZ KO TURI DIDELI 

PASILINKSMINIMĄ.

ANT KONSELMONO
(Pii’mam Vorde)

W. D BACZKAUSKAS
Praszo juso balso ir intekmes.

ANT SHERIFFO

JOSEPH WYATT
Praszo juso balso ir intekmes.

GALĖJIMAS BEĮSEBOLISTU UŽ PIRMYBIA PRASIDĖJO CHICAGE.“ WHITE SOX” SUPLIEKĖ DU KARTUS NAJORKINIUS “GIANTS.”

Jaigu dirbate tada s 
. galite ir czedyti! <

——$— s
Vieta kur dėti savo paezedžius yra in MERCHANTS ?

BANKING TRUST CO., BANKA. ?
Szita Banka gali jumis geriausia patarnauti. Di- ? 

rektorei Banko yra gerai žinomi ir teisingi vyrai. >
Banka bando ingyti prietelius per patarnavima savo > 

kostumeriams. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti S 
namus arba prigialbeti biznije. Yra tai reikalingiausia S
Banka jumis ir norėtu turėti jus už depositeri. S

MERCHANTS BANKING TRUST ■ CO.,
MAHANOY CITY, FA. <

—DIREKTORIAI— S
D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, TreiiSi 5
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula <

P. C. Fenton T. G. Hornsby )

Puiki istorije apie “Jkmasza Korczaka”
26’2 puslapiu- Preke 35c. VE. I). Bocikowskl-Co. Mabanov City, Pa.

‘ ‘Slaptybe Antgrabio”

UNJONfl 
NATIONAL./ 
L 1

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 ir Liepos menesuose, nepal- 
aantur atneszat parodyt Knygute ar ne.

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

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

Subatomis, 9 ryte lig 12.

i 
t

Pirkite Automobiliu Prietaisas
...Pas...

G. MlLLĖfel
Ka tik aplaikeme daugybe visokiu prietaisu del 

Automobiliu, teipgi Guminiu Katu. Parduodame 
“AJ AX” Guminius Ratus gvarantyti 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 
$y,25. Ateikite pamatyti visokiu prietaisu ir inrau- 
kiu. Ar pirkaite nepirksite, bet visgi esite užpraszyti 
ateiti in musu sztora.

Geo. Miller
Ziegorninkas pardavėjas

113 W. Centre St.,
ir Automobiliu Prietaisiu.

Mahanoy City, Pa.

s

DAKTARAS LORENZ
Vlenantinis Specialistas Pittsbnrge.

VYRISZKU LIGŲ
Kuris kalba Lenkiszkal ir Rusiszkai

OFISUS VALANDOS« 
Nog 9 ryte lig 8 vakare.

Petnycziornis, 9 ryte lig 8 vakare.
Nedeliomis nog 10 ryte lig 2 po-piet 

644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

į NAl'JAS LIETUVISZKAS

£ GRABORIUS

\ k. J. SAKALAUCKAS
£ 801 E. PINE ST., MAHANOY CITY.

W. TRASKAUSKAS
_GRABORIUS_

PIRMUTINIS LIETŪVISZK^ 
GRABORIUS MAHANOY CnL PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, .'nsamdo 
riginus Ir Vežimus del PasW-žineJlmo 
Krausto Daigtus ir t. t.
520 W. Centre St« Mabariy City, Fa.

LIETU vISZKAS AD'OKATAS

BALTRUS S. TANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COUiTS.

iszlalmeja provos? už pažeidima Kaal- 
klose Fabrlkvse, Geležlnkeiuose, 
Laivose Ir t. t.

B. S. TANKAUS
154 Nassau 3G SFW FORK, N. Y.
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