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ANT KELIO VEDANCZIO IN BELL EVILLE. Lietuvei prižadėjo isztiki- 
mysta Suv. Valst.

Minersville, Pa.— Ant susi
rinkimo Lietuviu czionais, li
kos padaryta rezoliucije kurio
je Lietuvei prižadą isztikimys- 
ta Suvienytoms.Valstijoms ir 
paniekino paskala, buk Lietu
vei prisidėjo prie anarkistiszku 
Ajdublistu.

Kunigas pamėtė bažnyczia — 
dirba fabrike.

Harrisburg, Pa.— Mat$t, jog 
profesijonliszki žmones, tomis 
dienomis negali i'szsimaityt isz 
aplaikytu algų ir geriau dirbti 
fabrikuose- ne kaip skursi. 
Ana diena kunigas H. Kalb
inau, baptistu prabaszczins pa
mėtė garsinti Dievo žodi o misi 
davė in fabriką Pipe Bending 
Co., kur uždirba ant dienos po 
szeszis dolerius ir yra užganė
dintas savo permaina. Kiti 
seks jojo pėdoms. '

FORTAS D0N0M0NT, KURI FRANCUZAI PAĖMĖ PRAEITA SANVAITE NUO 
VOKIECZIU. C

Prancūzai stumdami vokieczius nuo Belleville teip greitai, jog tieje ne turi laiko ne at 
silsėti, palikdami paskui save daug kariszko materijolo, kuri Prancūzai surenka ir siunczia 
iii dirbtuves amunicijų ant sutalpinimo ir atnaujinimo. Ant paveikslo matome surinktus 
iszszautus patronus kuriuos sutarpina ir padirba isz juju naujus

feisz AMEIRKOSm
Vienas atėjo ant svieto — 

kitas iszejo.
Oshkosli, AVislj.—Po links 

mybiė kokios atsibuvo name 
-Atvlnb Mbrbszo, Maigai užefb" 
netikėtinas nuliūdimas. Taja 
diena atsibuvo kriksztynos nau 
jei gimusio kudykio o in kėlės 
valandas po tam, dvieju metu 
sūnelis inpuole in statine van
dens ir prigėrė. Szeimynoje 
randasi devyni vaikai.

Pardavė 14 vagonu kiaulių 
už $45,000.

Mariella, Kans.— R. L. ^Id
ler ana diena pardavė keturiuo 
lik vagonu kiaulių už 45 tuks- 
tanczius doleriu del Wolff 
Packng Co. Topekoi. Milleris 
da turi tris tnkstanczius kiau
lių aut savo Parmos ir sako, jog 
gaus už jiaises daugiau norints 
komos yra brangios szimet, 
bet kiaules da brangesnes ir ne 
paliaus jiaises augyt.

Nauja “ramybe” nuo kurios 
žmogus siunta.

Freeland, Pa.— Nuo pabran
gimo guzutes, nekurie žmonis 
pradėjo dirbti savo “ramybe” 
maiszydami su visokia truciz- 
na. Nuo tosios ramybes žmo
gus siunsta ir kvailiuoja. Pali 
cije jau susegė tokius “fabri
kantus paszelusios ramybes ’ ’ 
ir aresztavos visus.
Uždirba po $70 ant sanvaites 

ir da ne yra užganėdinti.
Bridgeport, Conn.— C. E. 

Rolton, prezidentas Manufac
turing Association, pranesza 
buk czionaitinei darbininkai 
vis yra neužganėdinti isz augsz 
tu mokeseziu ir spyrėsi nuola
tos- daugiau. Daugelis’ czio- 
nais darbininku uždirba po 50 
ir 70 doleriu ant sanvaites. Ko
ne visur fabrikai moka po 60 
centu ant valandos ir tai darbi 
ninkai ne nori dirbti. Prasz- 
cziausi darbininkai uždirba 
ant ulycziu po 3 ir 4 dolerius 
ant dienos.

Užtrucino szebelbona, turėjo 
pats suvalgyti ir mirė.

Silver Springs, Pa.— Kokis 
tai nepažinstamas žmogus al
ėjas pas farmer). Jam.esa Reed 
ir likos užpraszytas ant piet 
prie kurio ketino atsisėsti arti. 
20 darbininku kurie prigialbi- 
nejo Lieedui su rugepjiite. Far
meris paliepė savo dukterims 
tureli ant akies nepažinstama, 
nes farmeris jin nuži urine jo 
kaipo vagi. Kuknioje virė 
puodas su szebelbonais. Kam
baryje tame laike nieko nesira
do tiktai nepažinstamas, kuris 
matydamas, jog da visi prie 
darbo, priselino in kuknia ir in 
pyle kokiu tai proszku in sze
belbona.

Viena isz dukteria atsiminus 
ant tėvo prasargos, temino ant 
nepažinstamojo per duriu ply- 
szi ir mate jojo nelaba pasielgi
mą ir apsakė apie tai tėvui.

Kada jau visi susėdo prie sta 
lo, farmeris padavė pirmiausia 
torielka szebelbona nepažinsta 
mui kuris atsisakė juos valgyt, 
bet farmeris su revolveriu ker- 
szino užmuszimu ar valgyt ar' 
butu nuszautu. Nepažinsta
mas suvalgė szebelbonus ir mi
re in puse valandos Isz popie- 
ru kurios rado ant negyvėlio, 
pasirodė, jog tai vokietys.

Sniegas Ohajui ir Indijanoi.
Toledo, Ohio.— Žiemiu da

liję Ohio ir rytu Indijanoi pel-e 
jo gana smarki sniegine viesu
lą. In valanda laiko prisnigo 

Į du coliu. Fort Wayne, Ind., 
ir Sandusky, O., teip-gi prisni
go ant keliu coliu

Milijonai buszeliu kviecziu 
sudege.

New York.— Isz nežinomos 
priežasties užsidegė Dow eleva 
torius kuriame radosi suvir- 
szum milijonas buszeliu kvie
cziu, kurios ketino gabenti del 
allijentu Driek tani sudege ke 
liolika artimu krautuvių. Ble

ndes ugnis padare ant $1,500,- 
iooo

Serganczia motere apkaustė, in 
mete in nebaszninku gurbą 

ir nugabeno namo.
Lackawanna, N. Y.— Katre 

Onuszczakiene puolė auka nau
jausio barbari.szkumo, teip bai- 
sawrjog tiesiog sunku tik" Ii 
idant dabartiniam laike teip pa 
sielgtu su žmonėmis - ba tai bu 
vo “foreignere.”

Toji motere ilgai kente ant 
nervu ir dažinojo, buk mieste 
Akron, Ohio randasi labai “ste 
buklinga” moteriszka da’ktar- 
ka, kuri gydo visokes moterisz 
kas ligas. Nusidavė toji varg- 
sze pas jiaja, nes pasirodė, jog 
daktarka niėkom nebuvo kaip 
tai “ragana,” viskas iszsidave 
ir palicije inejo pas Onuszcza- 
kienia ant slieetvos, rado mote 
re gulinti maudyklėje pripildy 
ta plunksnomis, kaip jiai palie 
pe daryti “ragana.” Palicije 
aresztavojo vargsze kaipo kvai 
Ii a.

Vyras dažinojes, buk jojo pa 
t i randasi po aresztu, paėmė 
kudyki ir nuvažiavo in Lacka
wanna naipon.

Po keliu dienu szerifas mies
to Akrono, nenorėdamas laiky
ti motore ant kaszto miesto, su 
paneziojo nelaiminga, inmete 
in dideli gurbą, kuriame gabe
na lavonus isz ligonbueziu ir 
iszsiunte per ekspresą be jokios 
prižiuręs. Motere isz nusilpne 
jimo ir baimes isztikruju nete
ko proto pakol jiaja atveže in 
vieta ir patalpino in paikszu 
narna.

Nuo tu j u kaukiu ir nedoraus 
pasielgimo motere in kėlės san
vaites mire. V yrąs dasižinojas 
apie nedora pasielgimą Akro
no virszininku innesze skunda 
už prisliubinima mirties jojo 
moteres ir kaip rodos teismą 
laimes.

Rusai sumusze Kurdus Dizaoromore. t
Petrograd. — Kurdistane, aplinkineje ežero Vau, rusai 

karsztai supliekė Kurdus, paimdailųtkaimus Marufa ir Tohaln; 
paimdami in nelaisve 354 kuryszus kareivius. Du szimtus si- 
riszku nelaisviu likos paleista ant liuosybes.

Siuncze senus kareivius namon.
Pelrograd.-t- >Siūntimas senu kareiviu pamon isz kariszku 

lauku jau prasidėjo. Visi tieje ka paėjo isz 1895—1896 ir vyrai
turinti 43—44 metus amžiaus yra paikiosuojanii. Kareiviai 
yra siuneziami namon specialiszkuosia trukiuosia o susitveria 
komitetai pakeli-y- -irigelbsti Jiems vumne per kiirmuražiuo- . 
3e ' fI ■ __ , • *
Žada test kare. Bet prieszinsis svetimu teritorijų užgrobimui.

Petrogradas.-— Laikinoji valdžia vakar iszleido oficiali už- 
reiszkima reikale busimosios talkininku konferencijos Paryžiu
je. Tarp kita jame sakoma, kad “kas liecziasi kares teismo, 
tai laikinoji valdžia dės visas pastangas, idant bendrai veikus 
su talkininkais apgynimui savo szalies Vis del-to, ji griežtai 
almėsianti visokias pastangas, vedanezias prie užpuolimo sveti
mu teritorijų. Kitaip'Tariant, ji tvirtai stosianti už tuos obal- 
sius, kurie buvo paskelbti tuoj po nuvertimo caro valdžios —tai

------- .----------------------------------------
Vokiszka flota paėmė Oeselo sala, prie Rygos.

London.— Praeita petnyczia vokiecziai atplaukė su 90 lai
vais prie Oeselo salos ir po trumpam musziui užėmė taja svarbia 
vieta Badai rusiszki fortai paskandino keturis vokiszkus tor
pedinius laivus.

Rusai dabar susiprato, jog vokiecziai ymasi karsztai ant už
ėjimo Petrogrado ir atsispirineja visom pajiegom užklupimus 
vokiecziu. Kerenskis meldže rusiszkos flotos idant butu isztiki
mi ir gintu ievyne nuo prieszu.

Visa vokiecziu divizije pražuvo.
London. — Visa vokiecziu 234-ta diyizije kuri susitvėrė 

Sausio menėšije isz 1916 Tdasos kareixnii'‘j5razuvo muszidsia jio 
Ypru. Senesniu aficieriu vokiszkoje kariumeneje konia visai 
jau nesiranda.

NURNBFPf-
ka be aneksijų ir kontribucijų ir tuo pamatu, kad kiekviena tau VOKISZKAS LAIVAS ANT KURIO PIRMIAUSIA KILO

SUMISZIMAS VOKISZKU LAIVORIU.

* Drauguve moteriszku ma 
du sako, buk kožna motere, ku
ri geidže gerai būti parėdyta, 
privalo ižduoti kas metas ant 
iparedu $653. Daug vyru tiek ne 
(uždirba per metus.

ta turėtu teises sprensti apie savo likimą

PAAUKAVO SAVO LAIKA DEL DĖDĖS ŠAMO UŽ $100 ANT METO. TIEJEI VY
RAI UŽDIRBA ANT METO NUO $100,000 LYG $1,000,000. PAMĖTĖ SAVO DINSTUS 

IDANT PRIGIALBET SUV. VALSTIJOMS.

AKYVOS ŽINUTES.

* Kožnas kariszkas laivas 
turi 250 visokiu karūnėlių ku
rios kasztuoje $2,500. Karū
nėlės naudoje ant kožnos szven 
tęs ir del signalizavojinio.

* Nauja rusiszka valdže nuj 
tarė atidaryti universitetą 
mieste Perm, Uraliuje

* Kqjyis tai Anglikas iszra- 
do telefoną be dratu, kuri gali
ma su savim nesziotis.

* Saules szviesa yra 600,000 
kartu szviesesne ne kaip szvie
sa menulio.

* Australijoj likos atideng
ti plocziai metalio vadinamo 
uranium isz kurio dirbusi bran 
gus radium.

* Suvirszum 185 tukstanezei 
moterų New Yorke turi užsi
ėmimus kriaueziu sząposia

* Poni Mare Goddard, kuri 
yra kunygužiu parapijoj “kva 

■ keriu” pabaigė ana diena 108 
metus amžiaus.

* Keliolika moterų Dės 
Moines, Iowa, apsiginklavo in 
revolverius prieszais užpuldine 
jimus priesz sportus. Sudže 
jiems davė pavelinima neszioti 
ginklus su paliepimu szauti

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”



SAULE
VIRSZININKAI “SKAUTU” BUS SZAUKTI IN KARIUMENE. * i Aliejaus Amerika pristato be Pabrangimas guzutes ir alų-

veik 300,000,000 baczku, kas 
yra du syk tiek, kiek pristato 
[Rosija, kuri turi didžiausius 
aliejaus szaltinius.

Geležies ir plieno produkcija 
Amerikoj yra du syk tiek didės 
nes negu Vokietijoj, kuri yra 
antra isz eiles pagal geležlies ir 
plieno produkcija.

Amerika iszkasa ir iszdirba 
vario daugiaus negu visos ki
tos pasaulio szalis sudėtos krū
von.

Pernai metais Amerikoj., isz
dirba invairiu prekių (tavom) 
daugiau negu už $36,000,000,- 
000.

Tais paežiais metais Ameri
ka exportavo ant $3,000,000,- 
000 daugiau negu importavo.

Amerika turi savo rezėrvojo 
aukso už $3,000,000.000; arba 
daugiau negu treczdali viso 
aukso, kokis randasi visam pa
saulyj.

ežio iszejo žmonim ant gero. 
Jau karezemosia neižgirsi “už- 
pundyk broliukai!” Kožnas 
sau užpundina ir už “drinksa” 
užsimoka. — Nėr to pikto kad 
neiszeitu ant gero.

Arcibiskupas Jonas Ireland 
isz St. Paul diecezijos, iszsiun- 
te, visiems kunigams paliepi
mus idant Nedelioje laike pa
mokslu ragintu parapijonus ir 
patys kunigai pirkinėtu Li
berty Bondus. Arcibiskupas 
tvirtina buk patrijotizmas ir 
tikėjimas eina raukti in ranka 
— “Deus et Patria.”

ATSAKYMAI.

Virszininkai “Boy Scouts” 
linine, buk jiems nereikes stoti 
iii kariumene, bet kares •mi- 
nisleris nutarė kitaip ir paliepė 

.jiems stoti ant tarnystes. -Skali 
tai bus naudojami ant pagial- 
.bejimo naminiuosia darbuosia 
kur vaikai yra daugiausia rei-

gaivos baisus atsilyginimas už 
papildytas skerdynes.

Tiems, kurie klausinėja, vi
sur, ar galima dabar bent laisz- 
.telis pašiunsfi Lietuvon, sau
linga'bus žinoti sekantis piane 
szimas, kuri talpina “Dirva.”

Raudonasai Kryžius isz Was 
jingtono davė loki paaiszkini- 
ma ant užklausymo isz Cleve-

Daugelis skaitytoju rugoje, 
buk neaplaiko laikraszczio in | 
laika. Priežastis tame yra ta, 
jog visi tuokei yra susivelinia 
o ypatingai paoztinei, nes turi 
duoti pirmybia del trukiu ga- 
benanczius kareivius ir karisz- 
ka materijola. Todėl skaity
tojai lai ant mus nerugoje, nes 
tame ne musu kalte, nes ‘ ‘ Sau
le” iszeina regulariszkai be jo-* 
kio sutrukdimo ne isz musu 
kaltes. Atsiminkyte, jog tai 
kariszki laikai!

Kada 1914 mete allijentai, 
netikėtinai likos užszokti kare 
ir nebuvo gerai pasirengia ant 
josios priėmimo, persitikrino, 
jog vaiskus vokiecziu yra ap- 
rubežiuotas. Jau tame mete, 
po sumuszimui vėkiecziu po 
Mane, žiaunai Londone ir Pa
ryžiuje apskaitė, jog ingaleji- 
nias 14 milijonines vokiszkos 
armijos yra galimu dhigtu, bet 
ne pirmiau, kaip už trijų metu.

Ant teip ilgos kares allijen
tai pasirenge, atsimindami ant 
to, jog isz netikėtinu atsitiki
mu karė gali tėnstys toliaus, 
keturis o gal ir penkis metus.

Apskaitė gerai, Rusiszka 
revoliueije labai nusilpnėjo tą
ją viesžpatysta ka mažiausia 

laiko ir iszmete jiaja 
Kare vietoje trijų 

mažiausia keturis me

auksinius ir sidabrinius meda
lius ;o del 2,233 iždalinta pinin 
ginęs dovanos.

Isz priežasties dideles stokos 
ukiszku maszinu kaipo ir dar
bininku, tukstaucziai moterų, 
vaiku ir merginu turinczios 
nuo 18 metu ir daugiau turėjo 
užimti vietas vyru apdirbime 
ukiu. Todėl ukystes ministe- 
ris szauke visas moteres prie' 
darbo prižadėdamas joms prie 
galo rugepjutes gausės dova
nas už juju stengima.

Ir tabakas jau pabrango isz 
priežasties nauju „taksu. Ta
bakas dabar parsiduoda po sze 
szis centus už pakeli, cigarai po 
6 ir 7 centus, papėrosai po 6, 
12, 13, 18 ir t. t. Nekurie dir
bėjai paperosu ketina tik duo
ti po 8 paperosus pakelije ir 
imti ta pa'czia preke — po 5 
centus.

ant meto

patrau!

Suv. Valstijosia pradėjo tver 
tis nauja armija, o tai....paczM

niu karveliu. isz Klevelando 
jau likos iszsiunsta tuju pauksz 
ežiu 2-”0 in Port Wood, X. J.

Kaizeris mane, buk tiktai ji
sai moka naikint miestus ir gy
ventojus su Zeppelinais ir area 
planais, o ypatingai žadinti ne 
kaltas moteres ir vaikus, ir ma 
ne, jog tai jam pasiseks gerai.

Bet apsiriko tame kaizeris ia 
bai.

Erancuzije jau kelis kartus 
nusiuntė savo orinia Įlota in gi 
luina Vokietijos, o lekiotojai 
iszskyriant bombų, mole ant 
miestu plakatus kūrinsią garsi 
np, buk tai užmokestis už pa
pildyta skriauda per vokiszkus 
oraiaivius.

“Gerbiamieji:
Labai man nesmagu pra- 

neszti, kad (Amerikos) valdžia, 
sulaikė civile kamunikacija 
(susineszima) su Centraline- 
rhis vieszpatijomis (Suprask: 
su Vokietija, Austrija ir t. t.) 
Gal, but, kad yeliaus bus pada
ryta nuosprendis, kuris inga- 
lios mus ant toliaus darbuotis, 
bet pakol tas atsitiks, meldžiu 
tamistas praneszti tiems, kurie 
reikalaus informacijų, kad da
bartiniame momente tas (susi-, 
neszimas) yra negalimas.. I 

“JAigu tasai susineszimo 
plianas hutu atnaujintas, tai 
mes vėl suteiksim formas bile 
kam, kas norės siunsti žinias.

Su pagarba,
W. N. Castle.”

Vadinasi, užimtom Lietuvon, 
sulyg Amerikos valdžios palie
pimo, negalima dabar net pa
prastos atvirutes pasiunsti. O 
ka jau kalbėti apie pinigu siun 
tima?

Tas parodo, kaip žmones klai 
dina musu klerikaliszki laik- 
raszcziai, kurie del savo pigiu 
politiszku iszrokavimu siundo 
žmones priesz Centralini Ko
mitetą ir priesz tautininkus, 
saužiniai meluodami, buk pini
gus užimtom Lietuvon galima 
siunsti, bet buk tik Centr. Ko
mitetas nenoris ju siunsti. To
ki inkalbinejiniai yra didžiau
sia melagyste, kokia kada nors 
lietuviu spauda di'yso 
nems per akis brukti.

zmo-

dau-

veliu. Tieje karvelei bus siun 
cziami ant kariszko franto, kur 
atiduos dideli patarnavima 
neszdami telegramus tenais, 
ktir armotinis ugnis nepavelina 
užvesti kariszku telefonu ir te
legramų. — Erancije ant fran
to turi 18,000 tokiu pacztiniu 
liarveliu, o Angliję 20,000.

Isz Rymo daeina žinios, buk 
'italiszkas ministeris ukystes 
iszdalino dovanas del 12,714 
moterų už ukyszka darba ku
rios užėmė vietas kariaujen- 
cžiu vyru, nekurios isz'moterų

Anglije lyg sziam laikui ne- 
norėjo pristot ant tokio bjau
raus pasielgimo užklupinei ant 
vokiszku miestu isz oro. Bet 
matydama, jog žmoniszkumo 
vokiecziai nesupranta ir ne tu
ri, nutarė siunsti savo orinia 
Uotą bombardavot vokiszkus 
miestus.

Dabar svietas gali tikėtis bai 
siu pasekmių tokiu oriniu Uo
tu. Kaip vokiecziai priims 
tuosius orinius užklupimus tai 
nežine. Bet kaizeris isz to bus 
baisėi neužganėdintas ir' inisi- 
gans.

Kaizeris mane, buk jojo bar- 
bariszkumas no bus nubaustas,

Amerika turi du syk 
giau galviju ir kiaulių negu bi
le kokia kita szalis. Galviju 
ir kiaulių produktai Amerikoj 
iszuesza daugiaus negu $4,000,- 
000,000.

Koriui Amerika turi 10 sy
kiu daugiau negu bile kokia ki

Kviecziu sziuosmet Suv. Vals 
tijos turi taip-gi daugiau negu 
bilekokia kita vieszpatija, nors 
derlius sziuosmet nebuvo dėkis

Medvilnes (bovelnos) Aineri 
ka turi daugiaus negu puse vi
same pasaulyje.

Anglių Amerika pristato be
veik puse bilijono tonu, arba 
du syk tiek daugiau negu Di
džioji Britanija, kuri yra antra 
isz eiles* pagal anglių prodlik-

Iszdalinus visus Amerikos 
turtus ant visu jos gyventoju 
— dideliu ir mažu, neskyriant 
kudykiu, — aut kiekvieno isz- 
pultu daugiau negu po $2,000.

Amerikos geležinkeliu ilgu
mas, sudėjus visus krūvon, yra 
daugiaus negu du syk tiek, 
kiek butu susidėjus visos? Eu
ropos.

Abelnas turtas visos Didžio
sios Britanijos, Francijos ir V o 
kietijos, sudėjus sykiu, iszne- 
sza $227,500,000,000 (Du szim- 
tu dvideszimts septynis bilijo
nus ir penkis szimtiis milijonu 
doleriu.) Suvienytu Valstijų 
abelnas turtas iszuesza $250,- 
000,000,000.

Atkreipus atyda in szituos 
vsus virszminetus faktus, ka 
tai reiszkia Amerikai sudėti 3 
ar 4 bilijonus doleriu Antron 
Laisves paskolon, kuri dabar 
prasidėjo ? Europos vieszpati 
ojs, kaip Vokietija, Anglija ir 

. Francija, noi)s negali turtu su
silyginti su Amerika, jau daug 
didesnes paskolas suteikė savo 
valdžiom laike szios kares.

Bet kad Antroji Laisves Pa
skola pasisėtu greitai — o jos 
užraszymu laikas trumpas — 
reikia, idant kiekvienas pilie
tis, kiekvienas szios szalies gy
ventojas imtu tos paskolos tiek 
kiek jis gali.

Tas yra svarbu ne tik todėl, 
kad valdžiai pagėlbėti, bet ir to 
dėl, kad palaikyti szios szalies 
gerove. Nes reikia žinoti, Fad 
kiekvienas szos paskolos dole
ris bus valdžios iszleistas na
mie ,czia pat Amerikoj — o juo 
daugiau valdžia leis apyvarton 
pnigu, juo “geresni bus lai
kai” visur ir visiems.

Apart ,to kiekvienas užsira- 
szantis sau szitos vakliszkos pa 
skolos boudsu, daro gera invest 
menta. Visaip pasaulyje nega 
lite rasti saugesnes? vietos savo 
pinigu padėjimui. Nes už szi
tos paskolos atinokejima atsa
ko visos Aiherikos turtas, ku
ris; yra didesnis už turtą Brita
nijos, Francijos ir Vokietijoj, 
krūvon sudėjus.

Vokietjos skolos yra jau pen 
kis syk didesnes negu Ameri
kos, pors jos žemu plotas > yra 
nedidesnis negu plotas tik vie
nos Amerikos valstijos — Tęxa 
so valstijos; o gyventoju skait
liam Vokietaija yra inažene 
ant 40,000,000.

Kare ne tik kareviais galima 
laimėti; doleris lankei geriaus 
sumusza priesza negu kareivis.

Kas hera kareivis, tas priva
lo muszti kaizeri doleriu. Už- 
siraszyk sau Laisves Paskolos 
bondsu. Jie parsiduoda nuo 
$50.000 ir augzeziau;,,galima 
pirktis lengvomis iszmokesti- 
mis. Skatykit apgarsinima k i 
toj numerio vietoj.

S. M. So. Manchester, Conn. 
—- Geriausia sėdėt ant vietos ir 
|laukt. Jeigu tamista niekas 
isz czion nevaro, tai kam rupia 
tis Nepilieczius iu kare ne 
ims o iszvaryt, neiszvarys nes 
tamista ne esi vokiecziu ne aus 
tru. Geriausia nieko nesakyt, 
malszei sėdėt ir Dieva garbyt.

P. R. Brooklyn, N. Y.— Pa- 
jieszkojima apie mcr'.’. ūetalpi 
name. Daugel isz toWu apgar 
sinimu buvo nesupratimu terp 
susijieszkancziu, o keli pateko 
in kalėjimą. Jeigu kas nori su 
rasti paezia, tai tegul tik gerai 
apsidairo aplinkui save o tuo- 
jaus suras kokia sau uores. Gro 
mata nuėjo in gurbą

Z. J.. A.— Furor arina minis
trai; fama semper vivat.

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
nes krasztas LIETUVA, priva
lo szis žemlapis rastis ant jusu 
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.

PASZVENTINIMAS BAŽNY- 
CZIOS ST. CLAIR, PA.

Diena 29 Oktoberio per 
“Mitchell Day” invyks didele 
iszkihne pas St. Clair Lietu
vius, bus tai paszventinimas 
naujos dailios bažnyczios. Ma 
lonekite visos apylenkes drau
gystes dalyvauti szioje iszkil- 
meje, Parodaviinas prasidės 
9 vai. 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.

Persimainė
,— Ach szirdžiuk, koks tu 

gražus!....
— Va-jei, ar isztįkro, tai 

kiek už tai nori?
— Ne, asz isztikro sakau, tu 

esi labai gražus vyras....
— Meldžiama! Palauk lyg 

pėdėj! dabar ne turiu ne cento!
—•. Patriubyk, ana, ve! Esi 

bjaurus sutvėrimas!

SKAITYKITE
SKAITYKITE
SKAITYKITE
SKAITYKITE
SKAITYKITE

“SAULE”
“SAULE”
“SAULE”
“SAULE”
“SAULE”

Szitas puikus abrozas ka tik buvo padirbtas, ir yru vic. 
nas isz puikiausiu abrozu kuris du likos kada iszleistas. I); 
durnas abrozo yra 22 x 35 coliu. Abrozas perstoto poteriui 
“Teve Musu,” ir turėtu rastis kiekvieno kataliko namuose. 
Szitas dailus paveikslas bus neužilgio pabaigtas bet galiniu 
dabar užsisakyti. Preke $1.50 su nusiuntimu. Galima teip
gi gauti su Lenkiszkais ir Rusiszkais paraszais.

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

> Philadelphijos Specialistas, Vyru ir Moterų $

DR. WASSERMAN
kuris gydo pasekmingai visokias Ligas: Pilvo, Plaueziu, Szirdics, \ 

į Viduriu Ligas, Reumatizmu, Slaptas Ligas ir Invairias Kraujo Li- S
> gas. Iszgydo, trumpam laike, taip kad nereikalaujate pcrtraukt ?
> savo darba. Gimdos Ligos gydo be operacijos. :: :: :: ?
* Turime naujausios mados maszinas del isztyrimo Ligų.1 Taipgi <

vartoju X-Ray maszina, kuri reikalinga kiekvienam gydytojui. Už J 
, pirma vizitą neskaitau nieko, kad persitikrinus ar galima iszgy- ,

* dyt, jeigu negalima, tai neapsiimu. <

; DR. WASSERMAN
Į 1335 Arch Street - Philadelphia, Pa. \
J OFISO VALANDOS: nuo,9 ryto iki 8 vai., vak. Nedeliomis nuo S
, 10 ryto iki 2 vai. po piet. Per paczta negydau. Galiate susi- ? 
i kalbėt Lietuviszkai. /

Pavoliętht

Kayo Liktarues

■jissiSffia

Kayo Lampas
Del pilim užgan 

edinimo, visada 
naudokite I’AVO 
lampas. Klau
skite pardavėjo. 
Preke - $1.90 ir 
dauginus.

Geriausias prie- 
telis szturmingam 
tamsam laike. 
Klauskite pardavė 
jo. Preke 50c ir 
dauginus.

Gatisitc daugiaus užganedinimo isz gorczio, geresne 
szvesa isz kožnos lampos ir daugiaus szilumos isz pccziu- 
ko. Visas negrynumas kas buna priežastis durno, smarves 
ir apdegusio knato yra iszimtas isz aliegaus o visas geru
mas jame paliktas.

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

Kada reikalausite kerosinos raskite sztora ant kurio 
pažimctas szitokis paraszas:

“ATLANTIC RAVOLIGHT OIL FOR SALE HERE”
Tada klauskite po vardu .Pardavėjas nei cento brarigiaus 
ne ims negu už menkesni, bevardini gatunka.

THE ATLANTIC REFINING COMPANY
Philadelphia and Pittsburg 

PERFECTION
Beclumini Aliejini Pecziukai

Bedumini Aliejini Pecziukai. $
Niekad nerūksta ir neisz- 

duoda smarves. Klauskite 
pardavėjo.
Preke .... - ....$4,50 lig $8.50.



Hindenburgas siuneze karei
vius ant žadinimo moterų kur 
tiktai jieje pribuna, bet mirtis 
ii- ant juju lauke. — Kur moto
re?

Slūgine.
Kada atėjo sukata, didelis 

buvo anglioriaus grinczeleje 
smuikas, kuvo tai diena, kurio
je ketino juos Elzbietele ap
leist.’ Spaude Elzbietai szirdi, 
jog su teip gerais žmonėmis tu
ri atsiskyri, nes ka galėjo da
ryt. Žinojo kas tai yra služba 
ir kad neturės tos liuosybes, ku 
ria ežia turėjo. Vienok del 
meiles savo levo, pastanavijo 
viską nukenst. Buragas su pa 
ežia palydėjo toli, o Agnieszka 
nęsze jos drabužius net in dva
rą.

Sargo pati priėmė abidvi su 
džiaugsmu.

— Tei gerai, mano mergai
te, kad duota žodi dalaikei. 
Sėskite po kelionei pasilsėkite.

Elzbieta iszeme isz pungule- 
lio pora grįžteliu linu ir pada
vė kaipo dovana del sargienes, 
isz ko labai džiaugėsi; o da la- 
biaus, kada del vaiku davė rie- 
szutu ir kitokiu vaisiu. Visi 
džiaugėsi ir misli jo, jog bus ge
riausias sutikimas.

Kada pavalgo pietus, Ag
nieszka, eiadma atsisveikino 
Elzbieta su aszaroms.

— Na, o ko tu verki? juk ta 
vo sesuke ežia nepražus, galėsi 
tankiai atsilankytie, o grybu 
kožna karta atneszkie, o tau ke 
lias užsimokės.

-iAgnieszka prižadėjo tai pa-I _ ...
t 
1

daryt ir iszejo namon. Elzbie
ta gi pasiliko, rodėsi jei, jog li- 
k'os nuo * viso svieto apleista, 

j -suriku jei buvo ir graudu, ha ži 
nojd, jog arti randasi savo te-

s vo.
Kada Agnieszka iszejo, sar

giene sėdo ant kėdės prie pe- 
eziaus, insiremus in szonus ta
re:

— Elzbieta! eikszen, stokis 
priesz mane ir klaūsykie, ka 
tau pasakysiu: — Asz žinau, 
jog žmones apie mane piktai 
mislije sako jog su manim nei 
pats vėl nes negali būti, jog esu 
pikta ir kad kas nedelia slūgi
nius mainau, o jeigu ne iszva- 
rau, tai paezios pabėga. Nes 
to niekas .nesako kas ir kokios 
jos buvo, asz tau turiu pasakyt 
o tu pati apsudysi, jog niekam 
nebuvo tikia, bjauresnes už ma 
ne.

“Pirmutine buvo Brigida, 
nes tpfu! kam da varda mina
vo!; tai—gi, tai ta mandrumu 
nepaejo, jiji viską norėjo dau
ginus žinot, kaip asz pati. Na 
ka tu ant to? ar nepiktumas 
už tai ? Viena karta du blynus 
sudegino; ir ta rudspange gin- 
ezijo, jog tai ponai teip pride
gintus mėgsta! O ka daryt? 
žmogus ne yra be tulžies! Su
pykau ir iszvijau!

“Antra vela buvo nuolatos 
uosi nuleidus ir vaikszcziojo, 
kai]) pridvesus viszta, misli 
turn, jog pilna.; snuki neszioje 
metelu. Niekas jei netiko: ne 
valgis, ne darbas ir kad maža 
alga. Na ka su tokia veikt? 
Iszvijau!

“Turėjau vela treczia, tai ro 
dos jos pilve buvo kaulas, ne- 
szvari, jog-sviete didesnes kiuri 
les negalima buvo rast, kaip ji- 
ji buvo. Kas rytas reikėjo bu
dint ir lai po kelis kartus, ir 
kad buezia nepabudinus, tai 

Į tu ir apsidergus. Na, pasakyk 
įka su tokia slūgine veikt? Pa 
sakiau: “Eikie po szimts vel
niu, kad mano akis tokios tin
gines nematytu.

“Daug po teisybei slūginiu 
turėjau, bet isz tu ne vienos ge
ros.

Norėjo da toliaus pasakot, 
nes iszgirdo, jog kas tokis in 
bromą pabaladojo, pagriebė 
raktus ir bego atidaryt, oatsi- 
traukdama tarė:

— Rytoj nedelia, tai da dali 
giaus tau apie tais nedoras mfer 
gilias papasakosiu.

Kada iszejo, Elzbieta supra- 
to, jog per daug ant slūginio 
iszradinejo, nes kad isz dusžios 
pasakojo, intikejo.

Elzbieta neilgai trukus, stojo 
si labai gera mergaite. Tania 
vo vierniai, pagal szventa pri
sakymą, ne del akiu, kad žmo
nėms patikt, nes pagal saužinia 
kaip paežiam Dievui. Ka tik 
dirbo, tai su ak vata, o dirbo 
linksmai ir gerai. Nereikejo 
du kartu sakyti ir nelaukė pa
kol lieps, ha norint ir paliepda
vo, kad padarytu, tai jau buvo 
padaryta. Naminei stoikai, 
stalai ir suolai czystai nusziu- 
ruoti. Mažiause daigteli vek- 
tavo, teip, kaip savo locna. Lie
žuviu nevedžiojo ir su niekiibni 
ne užsidėjo. Jeigu kada ne
kaltai gaSpadihė pabare, tai nu 
tylėjo, per ka gaspadine apsi- 
pialszindavo. Teip ta nelaba 
motere pęrsiipaine prie Elzbie
tos, jog liet vyras džiaugėsi. 
Vienok nepratusei Elzbietai bu
vo sunku ba reikėjo anksti kelt 
ir tokius darbus dirbt, ka ant 
jos jaunystes buvo per sunku.

Kada teip diena ant sunkaus 
darbo ir kelionių perleisdavo, 
kada in savo lovele guldavo, ta 
da tuerjo palengvinimą, ba ga
lėjo spakainei apmislyt apie sa 
vo buvimą ir prisiverk!. 'kau
kei nakti žiūrėdama per langeli 
in dangų kalbėjo:

— O mano Dieve! norint da 
didesni ant manes kentejima 
užsiunsi, akvatnei kentėsiu, 
kad tik galetau mano tėvui pa
lengvint.

Elzbieta atlanko savo tęva 
kalinyj.

Norint Elzbieta daug dienu 
pas sarga praleido ir daug nuo 
jo paezios nukente, vienok neat 
sitaike jei pamatyt savo tęva. 
Spaude jei szirdi, jog buvo teip 
arti, o negali jam kame norint 
tarnaut ir pagelbėt; o patemijo 
kad sargas yra ir dažiuretoju 
nevalninku. Ne viena karta, 
kada žiurėjo in pasteliuota del 
nevalninku valgi su aszaroms 
ap'pdo, ba žinojo, jog viena isz 
to valgio dalele teks jos tėvui.

Iszpatolo dažinojo tiktai tiek 
jog jos tėvas da gyvas. Pra- 
sže viena karta, idant jei sar
gas pavelytu pamatyti tuos ne- 
valninkus, nes už tai gavo Inrrt.

— O kam tau uosi kiszt, kur 
nereikia? žiūrėkis tu jos! kam 
tau!

Teip persitrauke kokis lai
kas ir viena vakara tare in jia 
sargas:

— Elzbieta, tu eisi su mę- 
nim iii kalini, asz rytoj važiuo-

DEDE SAMAS PAGAVO KAIZERI IR VEDA JIN IN ARESZTA.

Ana diena atsibuvo paroda 

je dalybavo asztuoni czion gi
mė kinezikai: Terp kitko bu
vo parėdytas vienas isz re
krutu kaipo Dede Samas vedliu 
tis “Keizeri” supaneziota in 
nelaisvia kaip ant paveikslo 
duodasi matyt.

siu su pono reikalais įr per cie- 
la nedelia nebusiu namie; ma
no pati nenorės mane užvaduot 
tai tu turėsi del nevalninku 
ueszti valgi. O kad žinotai
kur ir kam ka duot, eisi su ma
nim sziandien.

Liepe imti jei valgi, o pats 
nukabino nuo sienos pundą rak 
tu ir ėjo ilgu karitoriu.

Isz pradžių del Elzbietos bu
vo džiaugsmas, kada apie ta 
naujiena dažinojo, nes dabar 
pradėjo labai bijot, ba nežinojo 
ar turės tiek pajiegu, kad iszsi- 
laikyt; vienok susidrutintis ėjo 
norint gailestis .szirdi, spaude., 
Žinojo, jog jeigu iszsiduotu, ta 
da prie levo prieigos neturetti. 
Sargus sustojo gale kari,toriams 
prie lango/ geležinėms sztan- 
goms aptaisyta, szale kurio bu
vo geležines durys atidarė jais, 
o Elzbieta akyvai dirstelėjo — 
paregėjo vyra su susiveluseis 
plaukais, apžėlusiu veidu teip, 
kaip laukinis.

— Tas tai —tarė sargas — 
buvo galingu kareiviu, nes per 
paleistuvyste, kada viską pra
gėrė, pastojo razbaininku. Nie
kas negalėjo jo eidamas keliu 
iszsisaugot ir kožna ap'ųileszi- 
nejo. Ilgai visokias piktybias 
dirbo, pakol joinenutvėrem. Ne 
noretau to sulaukt, ko jis su
laukė.

Tai pasakius, padavė valgi 
ir iszėidamaš ditris uždare.

Po tam priėjo prie kitu duriu 
o kada atidarė, paregėjo Elz
bieta iszbliszkusia motere su 
inpuoluseis veidais, prie sienos 
prirakinta. Kada vela uždare 
duris, tarė sargas:

— Buvo tai patogi kitados 
mergina, gaila tiktai, k'ad pasi
leido, o sėdi už tai, jog nužudė’ 
kudyki, o.jeigu tikrai apie tai 
isztyria atras jia kalta, tai bus 
nukirsta. Kaip kada.teip rė
kia, kai]) padukus. Kaip jei 
atneszi valgi, tai duriu neatida 
ryk, tiktai per langeli paduok, 
ba galėtu tave pagriebus su
draskyt.

— In szita kalėjimą galime 
ineiti — yra tai geras žmogus, 
tykus, dievobaimingas ir labai 
kantrus! vadinasi Pilipas isz 
Bergo, galingas kareivis ir 
ženklyvas ponas.

— O kas tau pasidarė ? — 
paszauke sargas in Elzbieta, 
kuri vos neparpuolė. — Tai tur 
but tas drėgnas oras netinka, 
ba ne esi pratus.

— Tai nieko, koja mano tru 
puti ant szito akmens paslydo 
—- atsake Elzbieta, kuri ka tik

SAULE

'isz gailesties neparpuolė, kada 
tęva iszbliszkusi pamate.

Sėdėjo ant akmeninio suolo, 
prie sienos prikaustytas, su 
ranka rymojo ant medinio sta
lo, ant kurio stoyejo kriuzas su 
vandeniu, & prie jo kamputis' 
juodos duonos, (leszine ranka 
padavė sargui ir meilei pasvei
kino: Kalėjimas jo buvo nema
žas, jog-gialtįįo jame ir pavaiksz 
cziot, -O', ir'-’augsztai • langelis 
szviete, kuris vortiiikleis buvo 
aptrauktas,''ant lovos buvo pa
mesta supuvusiu trakniu ir vil
nonis skylėtas dėkis,-sienos juo 
dos ir drėgnos, žinoma kaip 
skiepo. ’

— Kareivi! — tarė sargas 
— asz rytoj iszVažiuoju, per tai 
mano sluginaite atnesz tau val
gi-

Pilipas dirstelėjo in tolimu 
stovinezia Elzbieta, kuri prie 
duriu kaĮėjimo rymojo, pažiu
rėjo ant jos, v. mok nepažino; 
bet atsimihias ant savo duk
ters,- tarė in- sarga:

’ -— Tar'iE mano duktė yra 
tokio paties didumo, jeigu kur 
isz rupesezio nenumirė. O ka, 
ar da mano prieteliau nieką 
apie jia nedažinojei! Tiek jau 
kartu tavęs su aszaromis mel
džiau, idant apie jia dažinotai, 
o tu vis tyli, jau asz nežinau, 
kas galėtu būti!

— O ne! ba jokiu būdu asz 
apie jia negalėjau dažinot. Din 
go, kaip vandenije. Dvaruose 
klausinėjau, nes nieką negalė
jau dažinot.
'— Teip tai ant svieto eina

si: kada visko pilnas buvau, ta 
da ir prieteliu turėjau, ba kož- 
nas prie manes glaudėsi, idant 
prie ciesoriaus ir kunigaiksz- 
czio užtareziau, nes kada ma
no koje paslydo, visi atsitoli
no. Matau, jog tai ne man, tik 
tai mano laimei lankavojo! 
Vienok Dievas ant manes susi
mylės ir mano kudykio neap
leis; turiu vilti, jog randasi ge
roj kavonej. Duok Dieve! 
idant galetau dažinot, jog ma
no kudykis veda dora gyveni
mą, tada spakainei .numirezia. 
Tu ne tiki to, mano brangus 
sarge, kaip buvo gera ta mano 
mergaite, ta mano Elzbietele, 
kaip jiji mane mylėjo, kaip ak 
vai nei man tarnavo, mano no
rą suprato. Buvo tai po Die
vui mano vienatiniu suramini

mu; žinau, jog kur buna, Die
vas jia turi savo apiekoje. — li
tu, mano mergaite, bukie tokia 
del savo tėvu, jeigu ju Dievas 
nepaeme pas save, o tada ge- 
riause laimėse.

Elzbieta laike tėvo pasakos, 
turėjo szirdi teip suspausta jog 
už trupuezio ka tik prie tėvo ne 
j mole; neš ant jos giliuko turė
jo tiek pajiegu,. jog susilaikė. 
Aszaru negalėjo sulaikyt, vos 
ant kojų laikėsi. Tas jos susi
graudinimas prigs Dilipa nepa- 
sislepe, per ka toliaus in jia kai 
bėjo:

— Kai]) žiurau, tai tau nese 
nei turėjo numirti tėvas ar mo
tina, kad teip graudžei verki ?

— Motina mano jau senei 
numirė — vos atsake — o tėvas 
dar gyvas, nes jam blogai eina
si.

— Tegul ant jo Dievas susi- 
mylsta! Kaip matau, mano 
kudyki, turi gera ir jausla szir
di.; tegul tik tave Dievas sergs 
ti nuo klaidaus kelio!

— Tai teisybe — tarė sargas 
in Elzbieta — esi per daug gai
linga! Ne verk, ba asz tau ne
galėsiu, pavesti kaliniu.

— Ar žinai, ponas kareivi, 
jog tai yra tikrai gera mergai
te — pabažna, darbininke, prie 
visko linkus, niekur ežia aplin
kui jei panaszios nerastum. O 
jau prie mano . vaiku, tai nei 
motina teip neprižiures. Kad 
tai mano maža Berta butu -in 
jia panaszi, tai ant nuogu ke
liu Dievui dekavoeziau.

Pilipas dirstelėjo ant Elzbie
tos su gaileseze ir tarė:

— Tegul tau Dievas laimi
na, mano duktė! Bukie visa
dos tokia ir veskie dora gyveni 
ma, o neužmirszk ir prie Dievo 
melstis, o Jis tavo tėvui paleng
vins ir turės isz tavęs džiaugs
mą.

— Duok tai Dieve! — atsa
ke Elzbieta, bueziuodama Pili- 
pui ranka, kuria aszaromis ap
liejo.

Gerai, jog sargas rengėsi isz- 
eiti ir szauke Elzbieta, idant ir 
jiji eitu, o kada ėjo, tai turėjo 
už sienos laikytis, idant nepar
pultu.

Elzbieta duodasi pažint tėvui.

Elzbieta perleido ta vakara 
labai liūdnai. Tėvas iszbalias

jos akyse nuolatos stovėjo, o jo 
vargas, jos szirdi plesze; turė
jo vilti, jog jam kame nors pa
lengvins ir tuom tiktai ramino
si. Kada po dienos darbui nu 
ėjo in kamaraite ant atsilsio, 
puolė ant keliu ir Dievo prasze 
idant jia stiprintu jos darbuo
se, teiposgi, idant jos tęva isz- 
liuosuotu. Ilgai negalėjo už
migt ir jau buvo gerai vėlu 
kaip užmigo.

Vos spėjo užmigt, sztai pabu 
dino sargo pati, idant pasteliuo 
tu del kėliaujanezio sargo in ke 
lione pusryczius. Atsikėlė, pa 
steliavo, o kada sargas paval
gė, pagyre Elzbieta ir prižadė
jo del jos parvežti dovana, jei
gu gerai elgsis, po tam sėdo 
ant arklio ir leidosi in kelione. 
Varta stovinti prie bromo, isz- 
leido sarga ir vela duris užraki 
no ir raktus nusinesze in paka- 
jus Kunriko, sargo pati nuėjo 
gult, ka liepe ir Elzbietai ta 
pati padaryt.

Nes Elzbieta ka kita ant mis 
lies turėjo. Kada viskas apsi- 
malszino ir sargo pati kietai už 
migo, inejo pamaži in grinezia, 
paėmė raktus, užžibino žibin- 
taite, in žiurstą užvyniojo ir 
ant pirsztu iszejo pas savo tę
va. Atidarė kalėjimo duris, 
atidengė žibintaite, szitai Pili
pas sėdėjo pasiremtas ant del
nu. Nusidivijo nemažai, kada 
pažino ta paezia mergina, ka 
vakar su sargu buvo.

— Ar tu esi ta pati gera mer 
gaite, ka vakar buvai? Kas 
ežia tave nakti atsiuntė? Gir
dėjau kaip nesenei panaktinis 
antra triubijo adyna.

— Dovanokite, brangus ka
reivi, jeigu jums perszkadiju, 
norint matau, jog nemiegi kaip 
ir asz. Mane priverstinai prie 
tavęs traukia, noriu su tavim 
pasikalbėt, kad tik niekas ne
girdėtu, ir del to nakties laike 
apsirinkau.

— Nes mano kudyki, tas lai 
kas nelabai yra geras, ba tai ga 
Ii tave patikti kokia nelaime. O 
vela neiszpuola jaunai mergai
tei nakties laike už slenksczio 
kojos iszkelt, ypacz nuo savo 
grinezios duris greieziaus uždą 
ryti, ne kaip mano kalėjimą.

— Bukie be rupesties, bran
gus kareivi, dvare visi miega, 
tiktai nakties sargas ir gaidis, 
tie tai ne miega. Asz del be 
reikalo to žingsnio nepadariau, 
žinau, jog Dievas yra su ma
nim. Pora žodžiu tiktai norė
jau su tavim pakalbėt — žinau, 
jog labai apie savo duktere rū
piniesi, tai atėjau asz tau apie 
jia apreikszt.

— Apie mano Elzbieta? 
Brangus Dieve! Jeigu teip yra, 
mano brangus kudyki, esi at- 
siunstu nuo Dievo aniolu! Pa 
sakyk, pasakyk, pasakyk!.......
nes ar tikrai apie jia žinai?

— Tikrai. Szitai pažinai 
ta lenciūgą ir ant jo medalika.

— Brangus Dieve! juk tai 
tas pats, ka asz jei daviau, ka
da su jia skyriausi! Asz jei 
prisakiau, idant niekam to len
ciūgo nepavestu. Tu mano 
brangi, turbūt su jia dideliam 
sutikime gyveni, jogei jiji tau 
jin pavede. Dabar intikiu, jog 
apie jia žinai.

(Toliaus bus.)

Užlaiko slaptybėje.
— Ar žinai, Juozai, norint 

visi sako, jog moteres ne gal 
slaptybėje nieko užlaikyti, o 
bet mano pati nuo visu moterų 
skyrėsi tuom, jog slaptybe mo
ka užlaikyti.

—- Asz netikiu!
— Isztikro! brolau. Man su

vis nieko ne sake kiek nuo ma
nes piningu pavogė ant paredu.
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Jau negalime tikėtis gero 
ant svieto. Musu merginos ne 
prigialbsti motinom vakare di- 
szius sumazgoti, tiktai vaiksz- 
tineje ant mokslo astronomijos 
ir apie vienuolikta valanda 
naktije isz automobiliu temije 
ant Žvaigždžiu bėgio. Nuo to
kiu merginu davadni vyrai sza 
linasi kaip nuo pavietres. To
kios tokeles, mano rūteles. Ma 
žai turime doru merginu ka ne 
mėgsta žiopsotis in žvaigždes.

Niekur tiek juju nesiranda 
kaip Pennsylvanijos guberni
joj. Kožnoje apigardoje ko- 
nia randasi keli krepszelninkai 
nuo lietuviszko pudimio, kurie 
prikalbina tokes tingines ant 
mokslo astronomijos. • O puo
dus laižyt szlapnoses! Moline 
le darbe užvaduot, kurios ran
kos nuo darbo tirpsta. Protin 
gos motinos su kuloku mokina 
ant kupros dukreles apie grauš 
mus ir žaibus ir moka savo dūk 
reles užlaikyti nuo 9 valandos 
vakare.

* * *

Tula bobele, gerai užsitrau
kus sugryžinejo arti Maliano- 
jaus vėlybu vakaru namon. Ne- 
pertoli nuo savo grinezios par
klupo ant kokio tai lentgalio ir 
kaip girdėt baisei susikalė.

O gal teip kas tokis atsiejo, 
jog insijuszinus bego pas vaita 
o kad jau buvo vėlu, tai vaitas 
davė nakvyne kozoje. Iszsede 
jo užtvoroje visa para ir neval
gius ir negerus, da už tai pri
glauda turėjo užmokėt.

Pagal mano kvaila protą, tai. 
kad visos bobelkos sėdėtu vaka 
rais grinezioje ir užsiimtu pasi 
kalbėjimais su savo vaikeleis 
arba megztų reikalingus daig
ius del saves kaip tai kitos mo
terėles daro laike kariszko lai
ko.

Dažinojau apie viena telegra 
fista, kuris per grinezes bėga 
ir žines neszioja. Tai kaip ka
da suejna kelios bobos in kuo
pa tuojaus larumas pasikeline 
ja. Ar negalite moteriukes to
kiam telegrafistui kaili isz- 
lupt?

O kad jus cacytes atpratintu 
mete nuo to nelabo gėrimo, juk 
gėrimas del moterų, tai kaip 
britva del kudykio.

Žinote ant ko girtybe paver- 
cze žmogų; ypatingai motere. 
Girtybe atskyriu motere nuo 
vyro, motina nuo vaiku, girty
be žmogų priveda prie vagys
tes, žudinstos ir 1.1.

Ar žinote mano rūteles, jog 
yra tokiu bobelių, ka Dievas ir 
velniui tarnauja? Rodos mel- 
džesi kaip krikszcziones ir 
karszcziausios davatkos, nes 
kaip žiotis atidaro kaip prade
da keikt ir visaip plūst, tai net 
žmogų szirpulei ima beklau
sant. Tokiu moterėliu randa
si Girardville. Atpraskyte 
nuo to, o pamatysite kaip gra
žesnes busite ir ilgai nepasen- 
site, ba keiksmas ir plūdimas 
motere perdirba ant bjaurybes.



DUOSIS MATYTI.
Komedije.

Parasze J. V. Kovas.

VEIKENCZIOS ASMENIS. 
Magdalena. Dora mergaite.

Vieta. — Paprasta scena.
(Szilingas scenoje ineina, len 

kosi ir sau vienas kalba, giresi. 
Nori būti labai poniszku, bet 
nelabai moka. — O Magdalena 
sėdi publikoje niekam nežinant 
o paskui atsiliepe.)

Szilingas. (Pasirėdęs grąžei, 
galis su cilinderiu. Rengda
masis publikai, cilinderi nusi
ima, paskui vėl užsideda, gali 
turėt ir lazdute. Sveikina.)

-- Gera vakara, Ponios, pa
neles, visi ženocziai ir jaunikai 
ežiai, ir jus mažieji vaikuczei. 
(In save rodo.) Asz dar ne
esu vedos, tad-gi ir nežinau 
kaip save vadinti. Asz gale- 
cziau būti geru kalbėtojam, ge 
ruidainininku, o... galiu labai 
garsei rėkti, szaukti; garsiau 
kaip kitados Seredžiaus pisore 
lis prie armonikos; (Masto.) 
Kaip gaila, kad neturiu armoni 
kos, bneziau jumi tuo viena pa 
rėžos. (Rodo ir trepteleja.) 
Trani Inta, Tra la la. Gražus 
szocelis. Rojo, asz ir szokti 
puikiai moku. Visokius ap- 
suktinius galiu be didžio var
go iszsisukineti. Teip, kai ge
ras važiuotojas ant pataratu. 
(Automomibilio.) (Rodo su 
lazdute nuo suodamos.) Ir ant 
ežia ir aut tie. (masto.) Na 
ale jumi gal nusibos klausyti, 
(masto.) Kad asz jumi gale- 
eziau ka tokio naujo pasakyti. 
(Masto.) Apie ka asz ežia ga
liu kalbėt?... (Masto.)

Magdalena. (Publiko atsilie
pe.) Ka-gi tu kalbėsi kad nie 
ko nežinai.

Sžilingas. (Lyg pagautas.) 
Kaš^gi ten atsiliepe ?.... Ir da
gi su tokiu paniekinimu. Gir
di, asz nieko nemoku. Szito 
perdaug....

Magdalena. (Ten pat.) Žino
ma. Bet sakiau kas teisybe.

Szilingas. Kas per teisybe? 
Meldžiu pasiaiszkinti.

Magdalena. Baisybes! Priesz 
szitoki poną, dar reikes pasi
aiszkinti. Sakiau, kad tamis- 
ta ne pats nežinai apie ka kal
bi, ir tiek!....

Szilingas. Vienog, asz tuomi 
jauėziuosi esąs užgautas.

Magdalena. O man, tas nie
ko nekenkia.

Szilingas. Asz žinau. Bet 
man kenkia. (Masto.) Kas 
tomistą esi, ar moteris, ar mer
gina? Kad tokia drąsi.

Magdalena. Ne tamistos di
dybei pasiaiszkinsiu. Kuom 
esu, tuoin ir esu! O tamista 
ežia užsilipęs ko-gi vograuji 
kai kokis peleda ant stogo.

Szilingas. Jeigu buvo man 
leista ežia užsilipti ir kalbėti, 
tai asz galiu kalbeli, ir maume 
reikėtų kliudinti.

Magdalena. Gali kalbeli, bet 
žiūrėk, kad butu kas klausyti, 
negu kad dabar tik pasigyri: 
MoĮ<u ta, moku ta, ir galop nie
ko ne pasakė.

Szilingas. Praszau atleisti. 
Asz' 1 i k norėjau insisiubuoti in 
gera minti, ir paskui buezian 
kalbejas. Bet tamista, kad 
teip. d rasei kalbi, ir pasiryžai, 
maiie užgauti. Asz norecziau 
žinoti, su kuom garbe turiu kai 
heli. Praszau szia, artyn pri
eiti, tuomet galėsime ginezus 
vesti. O tenai per toli.

Magdalena. (Atsistojus.) Ta 
mistos per žemos mintis su ma
nim’ kalbėti, arba ginezus vesti.

Szilingas. Tai bent artyn pri
siartinkite, asz norecziau pa
žinti tamista, kas per asmuo to 
kili kietu pažiūru. Kuris dry-

so nekalta žmogų'užgauti.
Magdalena. (Eina areziau 

scenos.) Kas-gi bus kad atei
siu. Ka-gi sakysi tamista?... 
Priėjau.

Szilingas. Ar-gi tomistai 
negeda teip užgauti žmogų ?....

Magdalena. Netruputi. Jei
gu yra to vertas.

Szilingas. Vertas?... Kaip 
sau persistatai ta ?...

Magdalena. Nu-gi teip, kai]) 
sakiau Jeigu tiek tik moki, ir 
tiek tik gali kalbėti, tai geriau 
nulipk žemyn, o užleisk geres
niam vieta.

Szilingas. Gal tamista kalbė
si.

Magdalena. Kode! ne. Tik 
tai žinoma prie progos.

Szilingas. Na, tai eikszia ir 
kalbėk. Turi dabai' tamista 
proga.

Magdalena. Asz nemanau, 
kad tamista esi gaspadorins 
tos palaipos.

Szilingas. Jau tu nesirūpink. 
Jeigu asz leidžiu ant savo vie
tos, gali eiti ir kalbeli.... Eik
szia.

Magdalena. Gerai. Einu. 
(Einu lipti ant scenos.)

Szilingas. (In publika.) Bet 
vis-gi per drąsiai. Kaip žiū
rai! tai ežia man vietos neims. 
Szilinge laikykis!...

Magdalena. (Scenoje.) At
ėjau, ka-gi sveiks sakysi ?

Szilingas. Nu-gi, gyreisi kad 
gali gerai kalbeli, tai dabar 
kalbėk.

Magdalena. Apie ka kalbėt?
Szilingas. Apie ka?.... (In

szali.) Apie ka ežia jei sakyt 
kad kalbėtu. (Masto.) Tai 
kad tave szimts pypkių, ir nie
ko nežinau. (Masto.) Kalbėk 
pirmiausei apie... apie.-.. (Mas
to.) Kalbėk apie ka nori.

Magdalena Ar sziteip?... Tai 
tu duodi man ant valios?

Szilingas. (Su.galva linguo- 
je.) Teip, teip, ant valios.

Magdalena. Na tai klausyk, 
kad ir vėl neinsižeistum.
( Dainuoja arba deklemuoje.)

Ko asz noriu, tai ne tu. — 
Matai dirbu ir krutu.
Mano mintis siek placziai....
O tu tingi to staeziai.

(klausia.) Apie ka daugiau?
Szilingas. Kalbėk apie žeme, 

(in publika.) Dabar tai gerai 
sumaniau pasakyti. Ji apie že 
me neinstengs kalbeli.

Magdalena. Apie žeme? Ge
rai. Klausyk. (Seklemugie.)

Žeme yra gan puri;
Tu, jos, drauge neturi.
Kas nor žemes daug turėti,
Tas tur gerai padirbėt.

(klausia.) Apie ka daugiau?
Szilingas. Daba)- apie saule.
Magdalena. Gerai, pakalbė

siu ir apie saule. Klausyk. —
Šaule szvioezia ten augsztai.
A)- supranti?... Ar matai?....
Kas tik akiu neturės,
Tašai saules nereges
Norėjau sakyti Šaules szvie- 

sbs nereges.
(na da apie ka?..)

Szilingas. (In szali.) Na ka 
tu su jia; prasidejau lyg žiop
lys. Dabar ji mane pati akoje. 
(Masto.) Apie ka ežia galiu 
klausti? (Masto.) Na, ir ne
randu apie ka klausti. (Masto) 
Palauk dar viena. Pakalbėk 
apie vaikinus.

Magdalena. Apie vaikinus?...
Szilingas. Teip (in szali.) Jau 

dabar turbut pasigavau. Begu 
turės ka sakyti.

Magdalena. Apie gerus vai
kinus, nėr ka kalbėti, nes ii' 
teip jie geri. Na, o kaip apie 
tokius kai tu pats, tai gaila 
burnos auszinimo.

Szilingas. (Linksmas in pub
lika.) Va, jau ir netur ka kal
bėt. Jau pasigavau, (in Mag
dalena.) Kalbėk kaip nori, ar

Iba moki.
Magdalena. Žinai kad asz 

moku. Bet kalbesiu apie to
kius, kaip kad tu. Klausyk.

Mus vaikinai apsukrius, 
Vis bėgioję pagatveis.

' Vis, tai gaudo mergeles, 
Kai gaidukai viszteles.

(klausia) Ar gerai teip ? Ka 
daugiau ?

Szilingas. Na, dabar apie 
mergeles.

Magdalena. Gerai, pasakysiu 
ir apie mergeles. Tik klausyk

Mus merginos cziu-žiu ten, 
Czia jau buvo — dabar ten...
Vis sekioję vaikinus,
Vincus, J uozus, Jonukus.

Ka daugiau.
Szilingas. Neblogiausei su

galvoji, ir nebloga liežuvi turi. 
Kur teip puikei iszsilavinai ?....

Magdalena. Tai mano daly
kas. Sakau, ka daugiau.

Szilingas. Na dabar apie sa
ve ką nors pasakyk.

Magdalena. Galiu, galiu ir 
apie save. Klausyk.

Asz mergele kai rūta,
Graži, dora ir drūta.
Tu man vikis.tik esi>
Tik pastumti — ir sesi.

Ka daugiau?
Szilingas. O.... kai]) tu ant sa 

ves grąžei bemokanti.. Tai pa 
pasakok ii- apie mane ka nors 
gražaus ale labai grąžei.

Magdalena. Gerai. Apie tave 
gražiausei. Klausyk.

Tavo vardas Driginiu J on s.
Esi visztu kapitons.
Nes skambueziu (pinigu) ne 

tokai,
Mažne visai nuplikai. Ka 

daugiau?
Szilingas. Gana, gana. Jau 

ir teip iki .soeziu prirogravai. 
Matau, kad tavo ne devynios 
lapes neaplotu. Kur tu teip 
isztnokai ?

Magdalena.— Ne tavo daly
kas žinok Dar tu per žemai 
neszioji uosi, kad tau pasakyti.

Szilingas. Ar tavo nosis 
augszcziau kabo?

Magdalena. Žinoma. Tik ne 
teip užriesta kaip tavo.

Szilingas. (Užpykęs.) Ar tu 
žinai kas asz, kad teip drąsiai 
kalbi.

Magdalena. O kas tu ?... Kuo
las?.... Smaigas?... Pagaiksz-
tis? Ar gal sziaip miestelio 
valkijozas

Szilingas. (Pykdams.) Pra
szau truputi susilaikyti, kad 
neprileidus tokiu juoku. Asz 
nepavelysiu.

Magdalena. Nuo ko susilai
kyti?

Szilingas. Kalbėjau teip sto
rai.

Magdalena. Kaip žiurau, tai 
tamista manai, kad asz nusi
gąs! u.

Szilingas. Tik asz ir nebijau.
Magdalena. Maža ka ne. Bet 

asz laikysiuosi senos patarles.
Szilingas. Kokios patarles?
Magdalena. Nu-gi — Kas 

paskesnis, tai gudresnis.
Szilingas. Ka tai reiksztu?
Magdalena. Reiszkia. Tu, tu

ri nuo Czia imsineszdint i, o asz 
viena liksit.

Szilingas. No. To negali būti. 
— Kas pirmesnis, tas geresnis.

Magdalena. Duosis matyti. 
(Magde kerta per žanda. Szi
lingas pasiszlieje. Magdalena 
pagriebė už pecziu ir pasodina 
ant žemes. Szilingas greit at
sistoja, bet Magdalena už pe
cziu ir iszstume lauk, ir sako.) 
Eik sa uisz kur ate jei; (ir gryž- 
ta in publika atsikreipus kal
ba.) Su tokeis kalbętojeis, rei 
kia visuomet sziteip padaryti. 
Tai geriausis būdas be patary- 
mo. Tik' žinoma reikia pasiti
kėt ant savo spėkų. Jei neži
nai ka kalbėt, arba nemoki, tad 
pasitrauk nuopalaipu ir užleis

iu AULE

kie kita, Bet asz ■ sziandieti 
daugiau ii' nekalbėsiu, kad ir 
man teip neatsitiktu, nes ir asz 
negaliu kalbėt. Labanakt.

Lenkėsi publikai.
Uždanga.

Pasarga. Bet jeigu tuodu 
aktorei norėtu kuris padainuo
ti, arba gal abudu duota tai la
bai czia pritiktu. Tuomet pa
sivadina viens kita ir sudailino 
ja. Galas.

KUR BUNA?
Mano tikras brolis Kuzis 

Lukszis, pirmiau gyveno Nor
wood, Mass, po tam laike kru- 
taneziu paveikslu teatru Bosto
ne, dar nežinau kur jisai randa 
si. Paeina isz Vilniaus gub„ 
Traku pay., Variuos AVol. Voz- 
girdonu kaimo. 'tegul atsi- 
szauke ant adreso: .

Peter Lukszis, 
Post Office.

Malianoy City, Pa.

Iszkalbejo.
Pati.— Matai, kaip tu man 

vakar pamelavai: sakei, jog 
eisi pas savo gera prie toli, o tu 
nusivilkai in karezoma ir kaip 
kiaule girtas sugryžai.

Vyras:— Tai, ve, mat asz ži
nojau, jog to mano prieteliaus 
ne rasiu namiejė, liktai kareze- 
moje, tai del to nusidaviau in 
karezema, kur visi geri priete- 
lei susirenkineje.

Kytras kudykis.
— Motinėlė, ar jaunikis lie- 

leneles isztikro yra naszlis?
Teip, mano vaikeli.
Tai tokiame karte Ilelenele 

vadinsis naszle, kaip su juoni 
apsivynios.
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Nusipirko “Tūkstanti Naktų 
ir Viena.’’ — Pramoko Lie- 

tuviszkai skaityti.
Asz Viktoria Jurganiute 

siuneziu szirdinga padekavo- 
nia Redystei “Saules” už teip 
puikia ir stebėtina knyga ko
kia yra ‘“rūkstantis Naktų ir 
Viena.”

Asz negalėjau skaityti ne žo
delio liotuviszkai, o kada mano 
tėvelis nupirko taja knyga su 
taip puikioms istorijom ii' 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 liotuviszkai 
ir pati perskaieziau visas isto- 
rijes be pagiėlbos kito, rodos 
kad lankiausi in mokslainia 
per kokia penkis metus. Szian- 
dien pasilikau tikra Lietuvai
te per pagialba tep puikios 
knygos ‘“rūkstanti Naktų ir 
Viena.” Kad ne butu joje 
teip akyvos istorijos, nebUtau 
sziandien pramokus skaityti 
liotuviszkai. '.rūkstanti' aeziu 
jum už tai. — Viktoria Jurga
niute, Cleveland, Ohio.

Ka raszo apie “Tūkstanti Nak 
tu” ir Pasakorių.

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

‘TRAKIEKTA”
MKl L1N i.Ab K h-LVHNALLSZKAS 

A’’R A ŪŽIMAS
Verte D. T. ir F. W. BGCZKAUSKAS

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
DALIS j.

MOTEKE BE SZIBDIES.
I.

AST KRASZTV PRAPULTIES.
. Dans kambario Petro Bandai 
atsidarė pa.maZeli ir Mikolas, 
su phnwitii, pop-eru po pažaste, 
ineiė -magei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė 'žiurėjo s-i nuepakajum in 
veizia hasi;ef,ias.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamaspopierasant 
rasztiniezios priesz Petra, pa- 
siiemosi ant alkūnių ir 
iižaidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo piie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kits priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
aut tikro mislinau gauti, tai 

. gavau raszta ant ilgo termino.
Tiesiok pasakius,stekas mums 
szirnta tukstaneziu frankui

_ PREKE 50c-
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

W. D. Boezkowski“Co 
Mahanoy City, Pa
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK I
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... 8 

t’. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA p 
12th. and Carson Si., - S.S. Pittsburgh, Pa. g 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. X 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isžnesa apie Q 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu x 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už.tai- K 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Šiunczia Pinigus Q 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko x 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu n 

B ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- O 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo J? 

j Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo. ęj

ISTORINES KNYGOS
No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c
No.2 — Kunigo Paslaptis; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 eolai. Preke 25c 
No.4 — Apie Kupcziaus Snnti Jurgi; Kapitoną Tunika, 108 pus.

Preke 35c

Preke 25c

Prisuskite $1:00 o gausite visas Knygutes per paczta.

V/. D. BOCZKCWSKLCO., Mah. and A St., Mabanoy City, Pa.

.S.“Tuksiantis fekta ir Viena” I 
t 7*

i ❖ 
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ARABISZKOS ISTORIJOS

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

150 PAVEIKSLU

Puikei apdaryta in
Audeklinius

Iszmargintus
Virszus.

Didumas Knygos
61 x 9 į coliu

704 Puslapiu

Mes tikrai gya- 
rantinam kad ir 

jumis patiks.

150 PAVEIKSLU

77

TAI $2
užmokame nusiuntimo kasztus^^į

Mėgstantiems pasiskaitymu, mes pasiūlome szita knyga. 
Rasite tiek indomiu dalyku, kad ne viena vakara rymoda
mas ant knygos savo vaidentuve gyvens ypatingoje szalyje, 
tarp keistu žmonių, o dar štebuklingėsnius matys ju papro- 
ezius. Minėtos Arabu Istorijos svetimtaueziu tarpe labai 
iszsiplatinusios ir labiausiai nugirtos.

Juos greit parsiduoda lodei nelaukite ilgai bet 
tuojaus prisiuskite mums $2.00 o Knyga bus jumis 
tuojaus iszsiusta.

H. D. Ooczkowski-Co., Mahanoy City, Pa.
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ŠAUT,E

Senovės Istorija

9. Pirus ir Pabricijus.
Lisigąleje rymiecziai užsiina 

ne paimti visa ’ Italija. Bet 
ežia stojo priesz juos graikai, 
iszrinke sau karalių Piru.

Pirus .du kartu sumusze ry- 
mieczius, bet pagalinus rymie
eziu vadas Pabricijus pergalė
jo Pini ir iszvare jo kareivija 
isz Italijos.

Pirus savo kareivijoje turėjo 
20 drambliu, kuriu lymiecziai 
isz pradžių labai išzsigando, 
bet paskui drambliai paliko ne 
baisus, kai Pabricijus liepe me 
tyti in juos degauezia derva ir

11, Fabijus Maksimus.

kuriam 
valdžia.
Pa b i,j u

SU savo

Y K fl I!
Vertes Knygu už $1.00

A*%*>*>«%<C4<*><->»t*^>A*>A<*4>A4>>*t«*t**t**i**^*5<C*******'' I Smertis blakėms ir bambatie-
«*4 V j riams in % minutos laiko

-____ ______ ____ __ Vj be truciznos.
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Nuo szio laiko Italija jau bu
vo rymieeziu rankose.

Pirus, priesz kuri eme bruz
dėti žmones, karta susimusze 
su vienu jaunikaieziu. 
kaiezio motina perskėlė

Jauni
Pirui

10. Ganibalas.

Paėmė Italija rymiecziai už
sigeidė paimti Sicilija. Szalis 
szioji buvo labai turtinga, isz- 
puoszta puikeis miestais. Vaka 
rine Sicilijos szalies puse prigu 
Įėjo kartaginiecziams arba pu- 
nijiecziam's, kurie vedė placzia 
pasauline prekyba ir buvo la
bai turtingi.

Kadangi su kartaginiecziais 
reikėjo daug kariauti jurose, 
tai rymiecziai pasistatė 120 
nauju laivu ir iszkeliavo in Sici 
lija. Pirmutinis muszys rymie 
ežiams labai pasisekė.

Pasisekus pirmutiniam mu- 
szįui, rymiecziai prisistatė dar 
daugiau laivu ir nusiuntė Kar
taginon. Kareivijos vadu pa
skirta Begalius.

Sziuo kartu rymiecziai 
sumusžti, o vadas paimta 
laisvėn.

Kartaginiecziai norėjo
taikos. Tuo tiksiu jie nusiun
tė in rymieczius Beguliu. Bet 
Regu!ius rymiecziams patarė 
toliaus kariauti su kartaginie
cziais ir pats sugryžo Kartagi
non, nes buvo davės žodi su- 
gryžti. Ten viską sužinoję, 
kartaginiecziai Reguliu nugala 
bine baczkoje, prikaltoje vinių.

23 metus tęsęsi pirmasai ry
mieeziu karas su kartaginie
cziais. Kartaginiecziams nesi 
seke. Darant santaika karta
giniecziai atidavė rymiecziams 
Sicilija ii' daug užmokėjo pini-

Pagal Rymo instatus užeju 
dideliam valstybes pavojuj, 1 
menesiams reikėjo rinkti lai]) 
vadinama di ktatoriu, 
tekdavo neapribota 
Tokia garbe patiko 
Maksimu.

Fabijus Maksimus
kareivija nedryso stoti in dide
li muszi su Ganibalu, bet karts 
nuo karto teeziaus užpuldavo 
ir sumuszdavo atskiras Gaiiiba 
lo kareivijos dalis.

Fabijaus kareiviai insidra- 
sino ir eme ruguti, kad vadas 
neleidžia ju in dideli muszi ir 
pradėjo net intarti, buk parsi
davęs esąs Ganibalui.

Neužilgo pasibaigė Fabijaus 
diktatūros laikas, ir jo vieton 
paskirta Emilijus Paulius ir Te 
rencijus Varona. Sziuodu vy
ru puolė su Ganibalu in muszi 
ir liko visai sumusžti. Žuvo 
60 tukst. rymieeziu ir Emilijus 
Paulius.

Bet rymiecziai nenusiminė. 
Ypacz kele juos savo prakalbo
mis Fabijus Maksimus.

Karta Ganibalas nusiuntė 
Kartaginon pasiuntinius, kad 
atsiunstu jam pagelba, bet kar
taginiecziai pareikalavo at- 
siunsti isz Italijos pinigu.

Likes tokiame padėjime, Ga
nibalas nebegalejo toliau ka
riauti ir kreipėsi in Rymą su 
santaika. Rymas atsake, kad 
tuomet tik pradėsiąs su juo kai 
beti apie santaika, kuomet Ga
nibalas apleisias Italija.

12. Marcelius.

nko
ne-

sau-

Rymo kareivijos vadu 
ko ]>agaliaus Morkus Marce
lius. Netoli Noli miesto jam 
pasisekė atvirame muszyje in- 
veikti Ganibala. Bet kaip tik 
tuo tarpu subruzdo Sicilija.

Rymiecziai apsupo Sirakūzų 
miestą ir per trejis metus nega 
Įėjo jo paimti. Sziame mieste 
gyveno didis mokslininkas ma
tematikas Arkimedas. Jisai isz 
galvojo tokia karo maszina, 
priesz kuria menka buvo ver
tos rymieeziu maszinos.

Bet pagalinus, ilgai marine 
miestą badu, rymiecziai insi- 
verže Sirakuzuosna. Arkime
das taip buvo paskendęs gilio
se mintyse, kad nieko negirdė
jo. Vienas rymietis, nepaži
nes Arkimedo, kurio Marcelius 
liepe neleisti, nukirto taji dide
li mokslininką.

pali

Kas pirks Didele Knyga po vardu

“KAPITONAS VELNIAS 5?

kuri parsiduoda už $1.00, gaus kitokiu 
Knygų vertes S 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 žeminus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

jo vienturte Duktere. Nelabas 
Prakeikimas. Delegatai pas 
Užkeikta Skripka. Del tu ka 
antra karta apsipaeziuoti.

Baisi naktis. Dzūko 
Protas
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Arba iszguldimas Sapnu

Didumas Knygos 41x Gi coliu

205 Puslapiu

TIKTAI
310 Paveiksliu

5Oc
Mes užmokame nusiuntimo kasztus

W. D. Boczkowski-Co., mahanoy city, pa.
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Kai taginiecziai, neteke Sici
lijos, pasiryžo užimti Iszpani- 
ja. Bet ir ežia jiems kelia už
stojo rymiecziai. Neužilgo tad NUSIPIRKO 
tar]) rymieeziu ir kartaginic- 
cziu vėl pakilo karas.

Sziame kare labai pasižymė
jo Ganibalas. 10 metu turėda
mas Ganibalas, savo tėvo Amil 
karo patariamas, prislėgė amži 
na rymiecziams kerszta, ka ir 
iszsipilde.

(Toliaus bus.)

“TŪKSTANTI
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PINIGU.

DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikiuimo; 
kas urnai atsius stempomis 
paczto 20 dvi cent i nes 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.

SPAUSTU
FSAULES”
Atspaudineje puikia, greitai 
visokius drukoriszkus dar' 
bus kaipo:

Visa savo jaunyste Ganiba
las iszbnvo kareiviu bukloje, 
priprato prie visokiu karo sun
kenybių: nesibijojo jis nei sząl- 
czio, nei karszcjrio, nei bado.

218 m. Ganibalas iszejo ka
rai) su rymiecziais. Kara ap
skelbė rymiecziai. Ganibalas 
turėjo 50 tukst. pėstininku ka
reiviu ir 9 tukst. raiteliu. Ke
lione buvo baisei sunki per Al
pu kalnus. Kareiviu kelionėje 
žuvo, kaip mušiu — Italija isz- 
vydo tik 20 tukst. pėstininku iv 
6 tukst. raiteliu.

Tiek iszkenteje, kartaginie
cziai, kai]) liūtai, puolė in ry- 
mieczius ir visur juos sumusz- 
davo.

Italija ilga laika prigulėjo 
kartaginiecziams.

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 ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
ro. 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 dękavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ----- Str.

SETAS No. 1
Lietuvlszkleji Rasztai ir Rasztlnln- 

Kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Velniszkas Kaziravimas. Jieszkojo 
tarnaites o rado paezia. Stebuklinga 
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir 
Vyras. 
Grafa. 
Ketina
Pikta Onuka.
ąasaka. Atsargiai szokiuosia. 
•.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 
duvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 8
Ragana. Apie keliauninką Joną 

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

SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrabio. 

Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
irad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana
šavimas apie moteres. Iszgialbeta 
per aiinika. Dzūke pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsiverta ir pa
state Virbaliui bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
{dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padaviniu. Peary ant žemgalio. Balsi 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo- 
fciuosia. 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 
tiszaitls. Debesėlis. Piktadaryste 
aelszsisaugoje koros. Tomila. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SETAS NO. C.
Vafdelota, Barbele. Mokytoja. Vel- 

alszkas t.yltas ant upes nemuno. 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 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 mlelaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę mlszkai. 
Apleista naszlaite. Jieszkok aukso 
szirdije. Lape ir vynuoges.

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

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

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

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

Setas No. 0.
Padžiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios nakti. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka ir nikita. Dede isz Amerikos 
Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka 
Viena nedele teisybes. Iszgydintas. 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkatą. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytaf 
teje. Sugertuves traukije. Aiuie 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 Nantoj. Hau! bau! hau 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu 
Sruolis isz Lietuvos. 
Baisi istorije.

Setas No.
Doras gyvenimas,

karaliaus dukters. Bloznas kuris bu 
vo protingesnis už savo poną. Anglo 
rius isz Valencijos. Kožnas dalgtat 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pi 
cziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvllpikas. Pas merga. Gražios akie 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium 
Graži Haremo nevalnike. Luoszis. Is 
torija vienos motinos. Vaikucziu pie 
pejimas.

Dvarine pana

11.
Tris užkeikto?

Betas No. 12.
Grafas Ir meszkininkas. Apie ra 

gana, karalaite ir aficiera. Del mo 
teriu ir apie moteres. Aukso mialef 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon 
ka arba pagriebta ir velel atgauts 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die 
das ir boba. Apleista naszlaite. Kei 
dosziu Onute. Kaimynai, 
ka prismirs, tuo ir dvoks, 
boba kytresne už velnią, 
miesto Vilniaus. Navatna
vatna gyduole. Du medejei.
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe 
žmogus pavojuje.
Kvailas tikėjimas. 
Istorija isz 1795 m. 
Girtavimas. i 
nakties miszios. 
sz.iaus. 
moterių ii vienos naszles:

Kuo bacz- 
Apie sena 
Uždėjimas 
liga ir na- 

Inžei-

nekalbėk- Sena?
Namu Budas

Karalius čigonu
Nedoras ponas

Genavaite.
, Žvaigžde

Pasikalbėjimas 13

Kalėdų 
mesijo 
-y rimto

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

gd^Mes apmokame prisiuntimo kasztus.*^^

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

W. D. BOCZKOWSKI-GO., r..

iŠApysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenime 
W fllIloiO I H paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c
W U S W 1 %? U UG w D Boczkowr.ki-Co. Mahanoy City, Pa.

&

PROGRAMOS
CIRKULORIUS
KONSTITUCIJES
BIZNIO LAISZKUS
VISOKIUS TIKIETUS
VISOKIUS KUPERTUSSIENINIU KALENDORIUS
UŽPRASZYMUS IR T. T. T.

ti
X*
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UItIT'A i/fTTf-? crapfcitmyio it cawyto pacnpoCTpaHCH- 
1 /Ari 1 JC Hyu) g g. uiyaTax n b KaHaflt npo- 
rpaccMBHyto h BHbnapTiKnyto Hapo/ptyra rasery

„PYCCKOE CiOBO"
BUSOJUT B HblO lopK'Ii,

UOA PEAAKUlEii JI. M. UACBOJlbCKArO 
lipu piaciin Bujawmnxcs pycciiux, yupaiiHCKiix, noatcKiix n 

.1IIT0BCK1IX .lIliepaTypiIMX CM.
nepexoBMii cianai noMhuiaioiwi itait ita pyccKOM, Tait it ita 

aHraiiicitoM jmatax.
«PyccKoe C)ioBO»eH<eflHCBno HaxoaiiTcn b 40000 -pyccitHX, yupanH- 

CKHX H nCBbCHMX flOMaX.

RUSSKOYE SLOVO
31 East 7th Street <3 New York, N. Y. 

------  npofiHbie wyiwepa BbicbinaioTcii oesn/iaiHO ------

"SAULES” Spaustuve yra 
geriausia intaisyta,turi 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.

*
A

Viskupas Motiejus Volonczauskas

iŠ

Sūnūs Palaidūnas.

Nuo Sutvėrimo Pasaulės"? iki Kristaus Vieszpaties
Užgimimui lyg Paskutinio Sūdo

K

i
X 
k
Tat £ £

Su 50 Paveikslais 6į XA{OC°£us£&un?° Preke 35c. §

W. D. BOCZKOWSKI-COfi
į MAHANOY AND A ST., MAHANOY CITY, PA
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Žinios Vietines
1 — Viktoras, trijų metu se
numo sūnelis M. Auksztakal- 
niu likos suežistas per automo
biliu ant E Mahanoy Avė. Ant 
giliuko žaidulei nepavojingi.

t f f Subatoje po piet, Ma
hanoy City kasyklosia likos už
muszti tris anglekasiai — du 
lietuvei: Vincas AValiukevi-
czius 49 metu amžiaus, kuris 
paliko paezia ir 7 vaikus nuo 2 
menesiu lyg 14 metu senumo, 
gyvena ant 624 IV. Mahanoy 
Avė. Velionis prigulėjo prie 
lenkiszkos draugystes P. M. 
Asztraus Bromo ir Laisves Su- 
nu Laidotuves atsibus utar- 
ninko ryta. Antra auka ka
syklų yra: Adomas Petruszauc 
kas jaunikis, 29 E. Spruce St., 
30 metu amžiaus Paliko broli 
ir s’eseri. Palaidojo panedeli- 
je. — Treczia auka yra: Stepo
nas Oleksi, Slavokas, 42 metu 
amžiaus paliko paezia ir sze- 
szis vaikus. Prigulėjo prie 
Szv. P Marijos draugystes gy
vena ant 16 A. St

Ant nelaimingu sugriuvo ak
muo 15 pėdu ilgio, o 3 pėdos 
ploczio, tuojaus po szuviui apie 
1 valanda po piet. Kimus at
kasė lyg 7 valandai vakare.

t Praeita petnyczia atsibu
vo laidotuves Onos Antipavi- 
czienes, 28 metu amžiaus; pali
ko vyra ir du vaikus. Velione 
mirė nuo užtrucinimo kraujo.

t Elena, 4 metu dukrele Jo
no Gražulio, 338 E. Water St. 
mire Nedėlios ryta ant dipteri 
jos Laidotuves atsibuvo pri- 
vatiszkai panedelije.

— Szia sanvaite visos pub- 
likines mokslaines Skulkino pa 
viete uždarytos isz priežasties 
s 11 važi avi m o da r akt o r k u 
sejino in Pottsville.

— Slavoku parapijų,
neturėjo kunigo nuo keliolika 
menesiu, aplaike tomis dieno
mis Kun. Jurgi Petro isz Lans- 
fordo.

— “Birutes” choras turės di 
deli balių Seredos vakara, Bocz 
kausku saleje. Bus tai links
miausias balius szimet, todėl 
ateikite visi o turėsit linksma 
laika.

— Utarninko vakara Oct. 
16-ta bus didelis politikos su
sirinkimas Boczkausku saleje. 
Ateikite visi balsuotoji o isz-

— Sesuo Monika (Mare Ben 
dinskiute) serga pavojingai 
Skrantosia.

— Naudotojai vandenio te- 
minkit! — Pruduosia randasi 
labai mažai vandens, todėl visi 
pagadyti kranai, klosetai ir 1.1, 
turi būti pataisyti be jokio už- 
vilkinimo. — Mahanoy City 
Water Co. (t. f.)

■— Jeigu katram isz bueze- 
riu reikalingas elektrikinis ka- 
potojas mėsos, refrigeratorius, 
plieninis rūkytojas mėsos, dide 
Ii katilai del virimo mėsos, desz 
ru ir tauku, tauku presas, pui
kia voga ir daug bleszininiu te
gul atsiszauke tuojaus. Loc- 
nininkas iszvažiuoje kitur ir 
naudojo ta viską tik trumpa lai 
ka. Adresavokit ar atvažiuo
kit pas: Peter H. Loeper, 935 
E. Centre St., Ashland, Pa.

(t. 0.19.)

SHENANDOAH, PA.

ant

kuri

S Alli jPI

PETER ALTHOFF.

Kandidatas ant
Supervaizoriaus.

— Subatos naktije tris pik- 
tadarei ineja in Tabaro saliuna 
paliepė iszkelt rankas in virszu 
Tabaro sūnui, kuris stovėjo už 
baro. Vienas isz piktadariu 
paėmė visus piningus isz regis- 
terio — apie 40 doleriu, ir din
go tamsumoje naktį. Baliuije 
randasi antjuju pedsakio

Kelios merginos ėinanezios 
namon nuo velybaus darbo res- 
tauracijosia, teip-gi likos už
kluptos per piktadarius, o kad 
nieko nerado paleido jiaises.

Tamaqua, Pa.— Poni Luske- 
vieziene, 21 metu amžiaus, pri
valo aplaikyti Karnegio meda
li už narsu pasielgimą ana die
na už iszgialbejima kudykio 
nuo mirties.

r
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ISZ R0S1J0S
Razbaininkai iszverte truki už- 

muszdami daug pasažieriu.
Petrograd. — Asztųpni pasa- 

žieriai likos užmuszti o suvir- 
szum penkesdeszimts sužeisti 
per iszvertima trūkio nuo sztan 
gu per septinesdeszimts razbai. 
ninkus arti Rostovo-Tiflis ant 
Vladyhaukazo,

Razbaininkai iszarde geležiu 
keli, o kada trūkis iszsiverte, 

į užklupo ant pasažieriu su kara 
binais ir pradėjo sužeistuosius 
apipleszinet. — Tikrai ameriko 
niszkai.

Peter Althoff yra demokra- 
tiszkas kandidatas ant miestisz 
ko supervaizoriaus. Jisai yra 
gyventojas Malianojaus per su- 
virszum 43 m. ir niekad pir- 
miaus nebuvo kandidatas ant 
jokio urėdo.

Dabar pirma karta savo gy
venime pasidarė ant virsz-mi- 
neto urėdo ir praszo visu bal
suotoju, nepaisant kokios par
tijos nei pakraipos, idant bal
suoti už ji laike ateinaneziu 
rinkimu.

Daug metu patyrimo, apie 
kasyklas ir kitokiuose darbuo
se padaro ji atsakaneziu kandi 
datų ant to urėdo, todėl priža
da balsuotojams jeigu bus ap
rinktu, kad ta urėdą pildis tei
singai. ir saužiniszkai.

Todėl mieli balsuotoje! szir- 
dingai praszau jusu balso ir in
tekmes. laike ateinaneziu rinki
mu 6 d. Novemberio 1917.

Amerikonai uždare savo 
fabrikus.

Petrograd.— Singerio 'siuva
mo maszinu fabrikai Podolske, 
arti Moskvos likos uždarytos 
isz priežasties, jog darbininkai 
spyrėsi rieiszpąsakytinai padi
dinimo algų ir bledes pąnesztos 
per kare. Suvirszum 3700 dar 
bilduku neteko visokiu užsiemi 
mu.

Ru
jojo 

likos iszvežtais in

Peter Althoff.

PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

9 Istorijos, 122 puslapiu apie 
Kas yra Kristus; Priesz tei
sybe nekalbėk; Senas žmogus 
pavojuje; Namu sūdąs; Kara- 
lus čigonu; Istorija isz 1795m; 
Kvailas tikėjimas; Ne doras 
ponas; Girtavimas - - 25c.

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

Ižgabeno car a in na.uja 
kalejima.

Petrogad.— N ikaloj us 
manovas, buvusis caras i 
szeimyna,
nauja kalejima — isz Tobuls- 
ko, Siberijos, in Obolak kliosz- 
tori, 14 myliu imo Tobolsk©. 
Permaina likos padaryta ant 
praszymo paties Niko, nes prie 
kalėjimo nesirado jokio darže
lio, o mine žiopliu per visa die
na apsiaubineje jojo bute.

GERIAUSIA PIRKTI DABAR
Gal reikalausite Kuknin i 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
CANOPY TOP arba 
niu.. :: ::GUINANS’

KEYSTONE arba Enamilavota 
REAL APOLLO. Nesiranda Geres-

Mahanoy City, Mt. Carmel, 
Shenandoah.

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

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; Iszrei- 
ksztas razbainikas; Žydai kal
niose; Nevydonas; Jurgis Skap 
tukas. ----- 25c.

4 Istorijos, 105 puslapiu apie 
Ant kranto prapulties; Mistras 
ir krepesius; 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.

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 
namus arba prigialbeti biznije. Yra tai reikalingiausia 
Banka jumis ir norėtu turėti jus už depositeri.

MERCHANTS BANKING TRUST TO,
MAHANOY CITY, PA.

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

P. C. Fenton T. G. Hornsby

Ai Puiki istorije apie "Jonasza Korczaka”
262 puslapiu- Preke 35c. IV. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa. >

<<^lanfrvkp Anf nruhin” Apvsakaisz gyvenimo Francnzu siapiyoe anigramo S8;ugl,phi i-reKm. w.«. poruku<>

r

ležinkeli ir pabėgėjo stovinti 
ant sztangu keturiu metu kudy 
ki, o tame laike prlsiartinėjo 
greitasis pieno trūkis. Nemis- 
lindama daug, prisžoko prie ku 
dykio ir nustūmė jin nuo sztan 
gu, bet pati negalėjo iszsigial- 
bet nuo nelaimes ir likos patai
kinta per maszina. Luskevi- 
cziene aplaike sulaužima kojos 
ir rankos o ir viduriuosią likos 
sužeista. Narsi motore likos 
nugabenta in Coal Dale ligon- 
bute ant gydimo.

f.

KUOMET RUOKIS MAISTAS 
KENKIA, TAI

ANT KONSELMONO
(Pirmam Vorde)

JUOZAS ANCEREVICZIA
BALBERIS

Praszo juso balso ir intekmes.

ANT SHERIFFO

JOSEPH WYATT
Praszo juso balso ir intekmes.

EAGLE
brand

CONDENSEUi 
MICK

pasirodė pilnai atsakančiu 
tūkstančiams kūdikių. Eagle 
Brand pienas yra plačiaus 
vartojamas kūdikiams, negu 
bent viena.s maistas. Jisai 
buvęs visų vadu suviršum 
šešiasdešimts metų. Jei jūsų 
kūdikis nežindomas, tai duo
kite jam Borden's Eagle 
Brand Condensed Milk, 
Iškirpk šį apskelbimą ir pasiųsk

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

o apturėsite nurodymus lietuviu 
kalboj, kaip ta pien i va-toti. .

Saule

Vaidelota, apraszimas isz 
pirmutines puses szimtmeczio, 
iszimta isz Lietuviszku užlieku 
parodo kaip senoviszkos lai
kose Lietuviai gyveno, puiki 
apisaka su paveikslais. - - 25c.

4 Istorijos, 19G puslapiu apie 
Urvą užkeikta; Panaszus; Do
rėnas; Sermėga mužiko; Su 

nog t j 

- 25c.

c t

e
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, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
bu musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres. — F. NOONAN,Ylce-I'res.

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

Sukatomis, 9 ryte lig 12.

kas-link ateinaneziu rinkimu.
—- Biedna motere pajieszko 

dienos laike kokio nors užsi
ėmimo, kaipo tai skalbimą ir r. 
t. Atsiszaukite po No. 412 W. 
Pine St.

— Dideli Baliu parengė 
Penkto Vordo Jaunimo Klobas 
isz Mahanoy City, Pa. Szi va
kara panedeli 15 Spalio ant 
Cziszkaus Sales 1139 E. Maha
noy St. Ateikite visi o nesi
gailėsite. Inžanga ant sales 
Vyrams 25c. Moterems ir mer 
gilioms dykai.

— Szv. Juozapo parapije nu 
pirko 5 akeriu žemes del kapi
niu arti seno High Point parko 
už ka užmokėjo $500. Nedė
lios vakara parapijonai turėjo 
susifinkima ant kurio buvo su
rinkta arti szimtas doleriu. Bu
vo nutarta' kad kagreicžiąuse 
apezistyti ir aptverti naujas ka 
pines, teip-gi buvo apskelbta 
kad parapijos reikalai randasi 
geram padėjime.

ANT BURGISO
Balsuokite už

Wm. F. DOCHNEY

ANT KONSELMONO
(Pirmam Vorde)

W. D BUKAUSKAS
Praszo juso balso ir intekmes.

'a
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A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

~ 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 
įoms tautoms tegul visi szauke 
•i pas mus. Adresas:

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

Brooklyn, N. Y,

Nereike intnnti!
Del sztyvu skaudaneziu muska 
lu pridekite Sloan’s Linimenta 
prie dieglio arba skausmo, tuo
jaus insigauna ir palengvina 
be trinimo.

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.

Gaspadoriavimas vokiecziu 
Suvalkijoj.

Petrograd.— Gubernije Su
valkų likos.'visai iszbraukta ir 
padalinta; konia visa Suvalkų 
gubernija likos priskirta prie 
V ilniaus gubernijos, o pi etine 
dalis prie Grodnaus guberni jos
Viena gubernije nuo kitos yra. kuom kas kariauja, 
perskirta ant dvieju metru dra 
tiniu tvorų.

Pavaldysta gminų yra isz
braukta, vaitais yra vokiszki 
uredni.nkai, kurie nutraukineje 
padotkus, pagalvines ir baus
mes, pas vaita gyventojai yra 
priversti suneszti po viena šva
ra sviesto nuo kožnos karves ir 
po viena kiauszini nuo kožnos 
visztos. Tas viskas siunezesi 
in pavietava miestą Už cen- 
tnari (200 svaru) kviecziu vo- 
kiecziai moka tiktai po 14 mar 
kiu, o už bulves po 6 markes.

Apie mokslaines nėr ka kal
bėt, po kaimus juju konia vi
sai nesiranda, tiktai miesteliu© 
šia josios randasi ir tai tik vo- 
kiszkai-lenkiszkos arba vokisz 
kai-lietuviszkos.

Gminos sudu visai, nesiran
da. Pavietuosia miesteliuosia 
yra sudžios vokiecziai, virszi- 

i įlinkai vokiecziai, sudinanezius 
žmonis tik vokjszkai, ka žmo
nis nesupranta ir turi imti tlu- 
moeziu daugiause kuom patar
nauja žydai, lupdami nuo žmo
nių nemielaszirdingai.

Visi pakraszczei Hango, 
gustavo kanalo, Nemuno 
krauti medžeis, kurie bile
na nuplauks su vokieeziais in 
Krokava ir toliau, o milžinisz- 
kos Augustavo ir prie Nemuno 
girrios visos iszkirstos ir pasi
liko vienos pustynes

dingsta.

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- 
siuns 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 paczta ir 
apmokame visus kasztus. Gali
te pirkti kiek norite. Visos 
Knygos yra geros ir kožnani 
patiks. Raszykite szendien!!! 
Adresavokite:

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
Mahanoy City, Pa.
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Pirkite Automobiliu Prietaisas 
...Pas...

G. MILLER!
Ka tik aplaikeme daugybe visokiu prietaisu del 

Automobiliu, teipgi Guminiu Ratu. Parduodame 
“AJAX” 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 
$9.25. Ateikite pamatyti visokiu prietaisu irinran- 
kiu. Ar pirksite nepirksite, bet visgi esite užpraszyti 
ateiti in musu sztora.

Oeos Miller
Ziegorninkas pardavėjas

113 W. Centre St,
ir Automobiliu Prietaisiu.

Mahanoy City, Pa

v
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W. TRASKAUSKAS
.-GRABORIŪS—

-v

Skaitykite

DAKTARAS LORENZ 
Ylenantinis Specialistas Fitfsburge.

VYRISZKU LIGŲ
Kuria kalba Lenkiszkai ir Ruslszkal

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIŪS MAHANOY CITY, PA.

SS2SIszradejei Norite gaut Patentą ant Jus iszradimu 
trumpam laike ir ji parduote? Raszykite 
pirma pas mumis reikalaudami patarimu 

kurios suteikiam DYKAI .ir knygute “VADOVA ISZRADEJAMS” iszsiusime. 
Musu rasztiniczia yra 256 Broadway New Yorko mieste kuriame yra milijo
nai gyventoju ir didžiausia kupezista, kur patente geriausia yra galima par
duote. Raszykite Lietuviszkai reikalaudami kny ites ir musu gvarancijos.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (S E) 
Barrister Bldg. WASHINGTON, D. C.

OFISOS VALANDOSi
Nog 9 ryte lig 8 vakare. 

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

644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
rlglnus Ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus Ir t. t.
520 W. Centre SL, Mahanoy City, Fa.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

iszlaimeja provose už pažeidima Kasi- 
klose Fabrikuose, Geležinkeluose, ■: 
Lalvose ir t. t.

801 E. PINE ST., MAHANOY CITY. > Į VANGAUS
154 Nassau St, NEW YORK, N. Y.

NAUJAS LIETUVISZKAS 
GRABORIŪS

A. J. SAKALAUCKAS

0 ■
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