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ISZ AMERIKOS

120,000 Bulgaru pražuvo musziuose.
Londonas. — Telegramoje isz Salonikų apskaitoma, kad
bulgarai nuo kares pradžios
ŽIOS neteko 120,000 kareiviu; puse ju
žuvo musziuose su an ais ir
-Pusiau oficialiszkai isz Berlino praneszama, kad Bulgfei
jos valdžia trecziu sykiu pasiuntė protestą talkininkams ir ne
utralems szalims, protestuodama priesz anglu-francuzu varip
jima dum-dum ir sprogstancziu kulku
baisias^žaizdas irdaugelyj atsitikimu sužeistos, kūno
ri būti nupjautos, kad iszgelbejus kareivio gyvasti.
Bulgaru valdžia negalėdama tuo paties praktikuoti, gra
sina, kad ateityje bus griebtasi arsziausiu priemonių priesz
anglu-francuzu nelaisvius, kad tuo budu privertus talkininku
laikyties tarptautiniu tiesu.

Nelabas pasielgimas motynos
Lackawanna, Pa, - Viktori
je Kvietkauckiene, likos nubausta ant dvieju nedeliu in ka
Įėjima už laikymą paleistuviu
narna. Ant teismo pripažinta,
jog tosios moterėles pasielgi
mas buvo bjaurus, jog negali
ma visko talpinti in laikraszti
Kada josios dvi dukters ižgirdo apie bausme, tai net apalpo
sude ir turėjo jiaises iszneszti.

Turi vos 20 metu o jau turi
treczia vyra.
La Crosse, Wis.- Vos turinti
tik 20 metu Ruth Nimocks, isz
tekejo už treczio vyro. Kada
turėjo vos 15 metu isztekejo
už pirmo vyro ir neužilgo atsis
kyre, o su antru panaszei atsi
tiko. Su trecziu vyru apsivedė
ana diena ir tvirtina, jog bus
laiminga.

Ancona subombardavote per Austrijokus

te

Amerikas ketina pastatyt
5,000,000 kareiviu.
Washington, D. C. — Sena
torius Chamberlain innesze užmanima idant Amerikas sutver
tu stovinczia armija susidedante isz penkių milijonu kareiviu
in laika dvieju metu. Geidže
jisai, idant kožnas ukesas atbu
tu tarnysta mažiausia po tris
menesius idant butu iszsilavin
tu musztre ir ginkluosią.

fili

Dydelis užkalbinimas nuo
Iszpanijos.
New York.- Iszpanije užkal
bino Suv. Steituosia, visokios
maszinerijoš ir amunicijos ant
20 milijonu doleriu kurias patalpys iszpaniszkuosia arsinola
šia. Priek tam užkalbino ant
greito parsiuntimo 400 milijo
nu visokiu patronu.

Paveikslai parodo sunaikinta
miestą italiszka Ancona kuri
austrijokai bombardavo: fortai
stotis ir aliejaus dirbtuve ir
du laivai sudege nuo baisios
ugnies. Italai negalėjo atsispirt
nes turėjo tik mažas armoteles
Nesze kūdiki 250 miliu ant
ir su nuleistom
rankom
pecziu.
turėjo žiūrėt ant sunaikinimo
Bethlehem, Pa.— Juozas, miesto.
Danko, slavokas, atėjo czionais
neszdamas savo kudyki ant Permainys pacztines tiesas
pecziu 250 miliu. Danko nesetaupinimo piningu.
nei palaidojo savo paezia o ne
Washington, D. C.— Kon
turėdamas jokiu giminiu arti gresas innesz naujas tiesas kas
moje, nutarė ejti pas pažinsta- kiszasi paczedinimo banku,
mus in czionais. Neturėdamas idant žmonis galėtu indeti pi
piningu ėjo pekszczias 250 mi ningus in pacztinius bankus
liu. Kūdiki neszesi ant. pecziu lig 1000 doleriu, nes dabar ga
ir maitino sukoriais ir vande li indeti nedaugiau kaip 500
doleriu. Kongresas mano, buk
niu.
tokiu budu žmonis daugiau
czedins piningus. Sziame lai
Užaugino žalia rože.
Lumberton, N. C.— Ana ke pacztiniuosia bankuosia
randasi sudėta per žmonis sudiena, Edwardas Smith, nusky virszum 73 milijonai doleriu.
ne nuo savo rožes krūmo, ža
Bulve svėrė 23 svarus.
lia rože su puikum kvepsniu.
Bryan, Tex. —- Farmeris W.
Tasai rožių krūmas turi suvirsum 65 metus senumo o kita P. Mize, atveže ana diena ant
dos žydėjo ant jojo tamsei rau jomarko nepaprasto didumo
bulve kuri svėrė 23 svarus. To
donos rožes o dabhr auga ža ji milžiniszka bulve turėjo 35
lios. Užtaja rože davinėjo jam
500 doleriu ant iszkelmes viso rus arba tięk kiek puse busze
kiu žiedu, bet Smithas josios lio paprastu bulviu.
nepardavė.

22,000,000 ypatų lankosi in
mokslaines.
Washington, D. C. — Pagal
apskaitima, tai in visokes
mekslaines Suv. Steituosia lan
kosi 22 milijonai ypatų. Darak
toriu raudasi 700,000, užlaiky
mas tuju mokslainuiu kasztuoja $75O,OqO,OOO.

W. O. BOCZKOW8KI, Pres. and Mg?
F. W. BOCZKOWSKJ, Editor.
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Trumpi Telegramai.
§ Amsterdam.— Dirbtuvėje
amunicijos Muensteri pakilo
eksplozije užmušzdama 300 mo
teriu.
Pittsburg.— Pittsburgh
Bank of Savings subankrutino
ant milijonu. Tukstancziu žmo
nu pasiliks be cento.

Serbai dydeliam varge. - Miestelei sudeginti o'gyventojai
iszžudinti.
Londonas, (korespondencija). — Iszganimo armijos pul
kininkas, kuris szeszis menesius važinėjo po Serbija-, apraszo
tos szalies pasibaisėtina padėjimą.
Vienas miestelis kuriame metai atgal buvo 2,300 gyven
toju ir 350 namu, dabar turi 1,100 gyventoju ir 126 iszlikusiu
namu. Tas miestelis kitados turėjo 1,090 jaueziu jungui, da
bar turi tik du. Isz 2,000 karvių iszliko tik 14. Isz 3,200 aviu
ir ožkų beliko tik 27. Metai atgal buvo 70/ 00 višztu ir 17,000 kiaulių, bet dabar beliko j u apie tuziną. .
. .
46 szeimynos liko visai iszžudytos. -Pulkininkas sutiko
viena naszle — viena žmogų iszlikusi isz visos szeimynos, susidėjusios isz 28 žmonių.
• ■
Kada jis pasiekė ta apygarda, žmones maitinami kernais
ir nenunokusiais vaistais, daugiausia slivomiš, nes jokio kito
maisto.negalima buvo gauti.
.
;
Kitame jis radęs narna, kuriame žuvo 109 žmones/liėpsnose.
Kitur vienoje duobėje buvo palaidota .90 civiliu gy- batoj u.

. Maskolei supliekė vokiėczius. prie Rygos. į
. Petrogradas. —Rusu kares ofisas skelbia, kad musziai
ties Raggasem ir ant Antėning ir Tukumo kelio linkui Ry
gos rusams pasisekė. Niekuriose vietose rusai persiverže per
vokiecziu linija, kitur -'okiecziai irgi liko iszvyti isz apkasu.
Dinaburko apygardoje arti Minschel ir Szarkoniu rusu
artilerija iszsklaide .kelius vokiecziu pulkus.
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Gromata isz Lietuvos
Prisiunsta Antanui Akamavicziui472 E. South. St Wilkes
Barre, Pa. , nuo brolio Mateuszo isz Maskvos kuris pabėgo
isž Suvalkų gub., Kalvarijos
pav., Ūdrijos gmi., Jackoniu
kaimo:
“Mylemas Broleli Antanai.
Praneszu tau brolau, jog bu
vom sveiki ir gyvi ir dabar bū
nam. Moskvoje, prisiėjo ir per
sirgti ir turėjau gulėti lazariete
ant rumatizmo. Brolau nete
kom nieko: ne triobu, nę,. gy
vuliu, nes kaima sudegino o
gyvulius turėjome parduoti
pusdykiai, nes ne buvo kur lai
kyti. Visus gyventojus iszvare
musu vaiskai o mane su prisiega ir vaikais iszvare; ir musu
tėvelis. Kada pribuvom in
Moskva tai Lietuviu. Komite
tas mus priglaudę ir turime
vieta 20 verstu nuo Moskvos o
paszialpos komitetas duoda
mums 20 kapeikų ant dienos
paszialpos" ant kožno žmogaus.
Tėvelis ne ilgai gyveno nes
pasimirė 9 Gruodžio 1914
uoszve Rucziene teipgi mirė ir
musu dukriuke V iktule m i re.
Mielas. broliuk, 'sulaukėme to,
ko;ąi ekas buM tike
likom kaip stovim ir Dievs ži no kaip mes pradėsim isz nau
jo gyvenimą, bet viską atidedam ant Dievo valios, o kai p
priežodis sako: “jeigu Dievulis
gyvus užlaikys tai ir mus maitys”. Kas kiszasi apie kare, tai
jus Amerike daugiau teisybes
žinot kaip mes, nes czionais
mažai skelbe apie kare.— Gro
mata raszyta men esi je Oktobeno aplaikyta 18 Dec.— No.

iszvaryti in Siberije ant pašile
nesi? Vienas isz drąsiausiu
Pasigeria keli sziaucziukai atsake:
'įLA
— Teip mes jokio caro ne
Aleksate, sugrižinejo per tilta
Nemuno in Kauna ir klikavo: reikalaujeme, ba turime musu
Mums nereikalingas caras mes cara Mikolaju 11 Aleksandranereikalaujeme jokiu caru! vicziu, tai kam mumis caro?
DŪMOJIMAI.
— Verno jei Bobų verno! * Del mandraliu tikėjimas
Žinomas daigtas, jog iszgirdus
policije suėmė visus ir invede Stupaite damoji!—tari naczelyra neikyste, nes toji niekyste
in koza, o ant rytojaus stojo ninkas.
(tikėjimas) svietą davadije.
priesz valdže:
* Kožnas tikėjimas yra geras
* Ne vadykite motere anio
— Ka jus svalaczei nakti
rekavot, jog caro nereikalauje lu, ba tas aniolas tankiause pa bile tiktai ji žmonis priguline
jencziai pildo.
London.-— Isz Genevos atejna sekanti žinia: “Vokiecziai me! Ar žinote jog visi busite virsta ant velnio.
ant Rygos Dvinskofrunto likos visiszkai sumuszti. Generolas
Hindenburgas bėgdamas, paliepė užkasti dydesnes anuotas,
palikdamas užpakalije daugybe kariszko materijolo.
“Vokiecziai negalėdami greitai persikelti per upe Dvina,
panesze milžiniszkas bledes. Penkios divizij Vokiecziu pa
bego in szali Tukumo o maskolei vejesi pas' . Prie Uks
hulo ejna baisus musziai.

Iszsisuko.

Italijos fortes ant Tyraliaus rubežiaus

Rusai gavosi in Bulgarije paymdami Varna.
London.— Rusiszka bulgariszka ekspedicije užėmė mies
ta Varna po bombardavimui bulgariszku fortu. Padarytos bl
dės dydeles. Maskolei atplaukė su dviems laivais ir 16 trans
portais.
2,524,460 prusu dingo.
London.— II. J. Tennant apskaitė, buk nuo pradžios ka
res prusu pražuvo 2,524,460. Isz tojo skaitliaus likos užmuszta
ir mirė nuo žaiduliu 484,228, sužeista 354,158, mirė nuo ligų
27,674 o nesuranda 381,149. Kiek pražuvo ant mariu, to ne
priskaito.

Neinleis pabėgėliu in Petrogradą ir Moksva.
Pabėgėliu nebeleis važiuoti Petrogradan ir Maskvon, nes
taip yra nutarus valdiszkoji taryba, svarscziusi nesenai pabege
liu reikalus. Isz Maskvos busią pabėgėliai iszgabęnti kitur,
bet tik tokie, kurie yra užlaikomi pabėgėliu Komiteto. Kurie
gi gavo darba ir apsigyveno ant saves; galesia pasilikti ant
vietos. Lenku-lietuviu-latviu komitetams jau praneszta, kad
rūpintųsi diduma savo pabėgėliu siusti kitur.
Petrogrado policistams patarta savo szeimynas siusti in
kaimus, kur pragyvenimas esąs pigesnis. Isz Rygos nebuvo
biliotu važiuoti sziomis dienomis pabėgėliams in Ekaterinaslava, Chersona, Odesa.
\
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Isz tolo negalima matyt tojo forto, nes aplinkinėje randasi gana dideli krūmai. Tokiu
inkastu fortu Italai turi daugeli ant Tyroliaus rubežiaus.
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Laikraszcziai pranesza kad Dillinghamai ir Burnettai in NAJi MINISTERiAI PASIRASZYS
Hamburge vokiecziai iszleidžia ateivystia su savo billiais sznai
ANT KARISZKO PAKAJAUS.
maskoliszka laikraszti kuriuo- ruoja norėdami ateivius kad ir
Su sziuom numariu siun- mi naudojasi paimti nelaisvėn ukesus szalies pažemint.
Redaktoris francoziszko laik
cziame linksnius velinimus del Rosi jos saldotai.
Mat kai kurie sako kad kai raszczio “Figaro,” paduoda
skaitytoju ant sziu Szventu
ateis klausimas kareivijos czion sekariczius naujus francuziszKalėdų, idant Dievas visus už
Kiekviename laikrasztij kal sudavadyjimo, ateivius ukesus kus ministerfns kurie pasiralaikytu sveikatoje, apsaugotu bama ir pasiūloma, kad kaip prie balsavimo neprileist.
szys ant kariszko pakajaus ka'
nuo visokiu nelaimiu ir sura nors visos szalininkystes meTai tau ir riuksas.
! (^a
laikas. Juju
mintu tuosius, kurie paliko gytu artintis ir nustoti nepato
Ateiviai koki nebūk lietu- pravardes yra sekau ežios,
Tėvynėj e savo mylimas y patas. giu kivirczu ypatingai kad dar viai ar kiti ateja, czion padau- !
Julės C ambon
Tik tiek meldžiame, idant už- Lietuvos žmones stovi baisiau ginia skaitli darbininku szali
silaikytumėt malszei, nedary- siame padėjime. Kai kur net nenuskriaudė, o bet neapkanta
turnet sumiszimu ir negirtuok- dimnai tie norai iszsirodo. — nuo Van kęsu gauna ir gana.
Br J and
Mus in czion ateivyste nesiliautumet, nes atsiminkyt, ka Szaukiame —broliukai pasidaugins teip kaip dauginosi ir,
kenczia musu tautiecziai Lie bucziuokim bet asz tave .buYankesai galvas džiovina heMet I r
Parodinkyte svetini- cziuodams lupa inkasiu.
tu voi.
reikalo.
'
Marcei S embat
taucziams, jog Lietuvei Ame
Tame pat laikrasztij skaityrikoje turi jausma del savo dams žmogus randi vienur- tei
Dabartinis lietuviu jieszkiTh i L rry
nelaimingu broliu užmarije. / singus ir gražius norus, atver r_is lietuvai autonomijos, gali
GrodaR t
Norints iszsiunteme visiems tęs kita laikraszczio pusią ran ma beviaik prilygint prie Irian
nžsimokejusiems skaitytojams di kuo asztriausius kramszczio- dijos jieszkinio. Irlandijos szapuiku Kalendorių, bet da da- jimus tu, kurie szaukiami prie lis apgy venta di du men ei gyven ;
Dal I mier
tojai katalikais,bet yra dalis ir
< lojome puiku priedą “Saulė
Bour G eois
protestonu. Irlandai katalikai
je'’ kuris palinksmys visus.
Dabar-gi matome, kad Nau reikalauja nuo Anglijęs iszgąu
Nesigaileme laiko ir kaszto, jo Meto dienoje bus Phil adeiti savy valda Irlandai protestoComb E s
byle musu/skaitytojams intik- phijoje susivaževimas veikėju nai aiptol to nenori dėlto kad
Doume R gue
ti už j uju gerus velinimus ir lietuviu vidurines szalininkys sako katalikai Irlandijos būda
ze
prilankuma. Acziu visiems už tes ir, rokuojama gal pasiseks mi nuožmus, bus dideli perse
Me L inc
prisiunstus velinimus, dovane- tuos szalininkyscziu nesutiki kiotojai gyventoju protestonu.
lias ir t. t- Lai visiems Dievas mus pakreipti gero puse. Rei Sziokie ju nesutikimai .trukdo
Irlandijos savyvalde.
P aini eve
szimtaropas atligyna.
kia tikėtis kad kaip nors inDabar tik dirstelkim kad to
M A Ivy
vyks
susiartinimas ir iszvien kia pat arzastis yra tarpo lietu
v
Gal ne visi žino, jog terp
Coch I n
veikimas.
viu.
Ale X and re Ribot.
daugelio
užkalbinto tavoro
Neperseniai matėm
keno
Invykes susitaikymas, gal
Su v. S teitu ošia per kariaujenPaymkime isz juju pravar
uždarys
duris
netikusiems ten baisa da prie kun. Kernedžių po dydesnes litaras tai isz
czes vieszpatystes, pirma vieta
straipsniams laikraszcziuos tel szio “Drauge”— Mes lietuviai
norime autanomijos katalikisz skaitidme žodžius: “Ce minis
u žyma alkoholius. Angliję ir
pantiems.
tere sign era la paix,” ka ženk
kai Lietuvai.
Francuzije užkalbino net už
Lauksime su atyda to visko
Kiti atsiszauke— Ka darysit lina ant lietuviszko: “Szitiemi
milijonus doleriu, mokėdami
kas kad atnesztu geresnes pa su nekatalikais ? Lietuvoje yra nisteriai pasiraszys ant sutai
po 8 centus už galona daugiau
sekmes lietuviams tėvynėje ir gyven toj u protestonu: 1 i uteri u, kęs”....
ne kaip paprastinai.
kalvinu, pravoslavu, žydu, to
czion Amerikoje.
torių, stara vieni, mukeru ir t, t.
ATSAKYMAI.
Dede Samas kanecz geidže
Randame kai kur raszineji- Prieszai tokius prasi tari mus
S. P. Baltimore, Md.— Ta
padaryti isz “foreigner! u” kakaikas
ir
bamba
sakydami
—
mus apie p. Gabri ir jo B j ura.
rai sta raszai, jog jau suėjo mi
nuodaugiausia ukesais. Oha
prasmekite
su
tokia
autonomi

liar das minu tu nuo Užgymimo
Vienur jisai užtaremas, o ki
ja kad butu teip norite kaip C krist aus ir suskaitei net 1,ju je randaviszki egzaminato
tur peikiamas. Jeigu žmogus
viduramžiuose, mes visiszkai 007,212,320 minutu. Skaitlius
riai stengėsi inneszti tiesas,
kur ka dirba, tai vis-gi geriaus nenorime.
paduotos “Saulėje” buvo tei
idant duoti ukesiszkas popiekad netinginiauja.
Neverta
Riejantis tarp saves, sunku singas. O gal tamista priskai ras tiems, kurie parodys, jog
užsipuldihet kad dirba labui ka nors laimėti, nes kur riejasi t ei už daug, dienu.
per du metus lankydavosi in
mažiuliai, ten in juos nepaiso
Lietuvos žmonių.
J. K^/^heboygan, Wis. —
mokslai nes kur iždėclavo apie
didžiuliai.
■
Kaip r vadinasi tiejei žmonis
privalumus ukesu szio sklypo.
Po Naujo Meto, bus girdi na ka nesza lavona laike laidotu— Akyvi esame, ar tas užma nuo Naujo Meto inveda naujas kaip ir ka nusvarstys szalinin- viu, tat tam tikro užvardinimo
kyste vidurine (tautininkai,) lietuviszkoja kalboje nesiranri imas bus pasekmingas.
kuopas reformas teip kaip jau
kuriems “Draugas” nors tyliuturi susivienyjimas L. A. turės tiaus, teipgi visokius kepsnius
“pall bearers.”
“Dilgeles” raszo apie “dyka
ir paszelpini skyrių sergan ir apetitus po nosia kaiszioja.
F. M. Nanticoke, Pa. —
skaiežius” laikraszcziu sekantiems. Prie invedimo reformų,
Saugiausi bankai Amerike yra
cziai:
suprantama kad visiems ypa
Mieste Torrington, Conn, tie, kurie yra po kantrole ran
“— Giriatės, Szimai, kad vi
tingai centro valdybai bus dar likos užmusztas per eletrikini do arba stėito. Bankrutinimas
sas Amerikos gazietas skaitote,
drata Tanioszius Tamolinas. tokiu banku retai kada atsi
bo nemažai.
bet ar tas jums neperbrangiai
Jisai paėjo isz Suvalkų gub. tinka.
Susivienyjimui L. A. kol
Kalvarijos pav. Alitaus gmino,
atsieina?
“Reverendisimus.” — Jaigu
viską sureformavo, buvo daug Kalesninkų kaimo. Jisai paliko
—■ Mažas brangumas, laiszjegamastelįs “epamdiu se bene
bėdos, dar jau žinoma kaip rei daug turto ir nesiranda kam
gesserit” tai ir nieko netalpinku popiera ir stampos tik
kalai yra, S. L. R. K. A. bus jo paimti; todėl jaigu kas žino sinie. Geriausia “age quod
kasztuoja.
kur buna jo brolei Juozas ir agis.
lengviau.
;
— Kaip tai?
Antanas Tamulonęi tai tegul
— Teip, visai paprastai, kad
Isz mus tėvynės per kokia atsiszaukia ant adreso
(lien jokiu budu negalima daviena savaite laiszka paraszau 20 metu szuolemis pribuvinejo
Martin Aleksandrovicz,
žinoti kur kas gyvena Lietu
in viena redakcija, kad pri- in Amerika Lietuviai apleisda
68 Beechwood Ave.,
voje. Turi tamista koki laika
siunstu ant pažiūrėjimo savo mi savo szali. Priesz dvide
Torrington, Conn.
laikraszti; kita savaite— kitos szimts kelis metus žinojome
papraszau; treezia treczios ir kur ir kokios yra lietuviu pa NARSI MERGINA APIAKE GARBES MEDALI.
t. t., o kadangi tos mus redak rapijos kuriu buvo tiktai ke
cijos visos ant tu nauju skai lios, žinojome kur koki klebo
tytoju labai pasigvesze, tai ir nai, o dabar reik pasakyti kad
sekasi prigaudinėt.
gal ir lietuviai kunigai nežino
— Na, o kaip iszsibaigia ei
teisingai kur kokia parapija
le, ka tada darai?
arba klebonai.
Nepamenu
—- Tada persikraustau ant koksai kunigas aname tarpe
kito burdo ir permainos varda aprobuodamas kataliku reika
vėl isz naujo praszaus redakci
lūs pasakė, kad Suvienytose
jų prisiunsti ant pažiūrėjimo. Valstijose yra apie 100 lietu,
J os siunezia ir asz skaitau už
viszku parapijų, taigi tiek bus
dyka”.
Acziu Dievui, jog mes pa- ir kunigu gal virszaus, nes kai
nasziu
skaitytoju neturime, kur yra klebonas ir vikaras.
nes kožnas yra džentelmpnu ir
užsimoka už laikraszti prigu- gia sutverti lietuviai parapija
linczei.
tai ten ju geras būrelis gyvena
“Draugas” pranesza, kad nes parapija be tam tikro skait
negalima
kun. Makauskas Chicagojeap. liaus parapijonu
sistojans, pirma rinko aukas tvert ir kunigą užlaikyt.
Pastarame laike prie para
nuo lietuviu palaikymui laik
raszczio Lietuvoje “Vilties”, pijų inkurema ir lietuviszkos
o dabar sakoma kad pasitarens mokslaines palaikymui tautys
su Tautos Fondo Valdybos tes tarp czion gimusiu vaiku
komitetu renkama aukos Tau lietuviu kas kaip ne buk atnesza tautai nauda.
tos Fondui.
Ir dabar kol kare nepraside
Mes supratom isz syk, kad
tam kunigui vis-gi prisieis at jo, tai czion lietuviai sparcziai
kreipi atyda kiton pusėn negu savo skaitli daugino, bet varMLLE EMILIEHHE. MOREAU
MUe. Emilienna Moreau, jauna Francuze, 17 metu senu
tik “Vilties” rėmimas, tai-gi gei teip bus po karei, nes dar
dar teip ir yra, tik vargu jau bininkas ir Lietuvoj ar Lenki mo, aplaike garbes medali nuo generolo Sail! y už josios narsu
panorės lankyti antru kart joj turės but gerai apmokamas. raa prižiūrėdama sužeistus kareivius laike smarkaus muszio ai1
Dabar žinome kad ateiviai ti Loos. Ne karta buvo pavojui savo gyvasties neszdama su
miestus kur jau yra aukas rinjau czion nesidaugina, o bet žeistus kareivius isz ka res lauko ir juos prižiūrėdama ligoje.

KAS GIRDĖT?
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Vokiszki sznipai kurie gavosi in rankas Suv. Steitu.
SUVIENYTOS VALSTIJOS
NESNAUDŽIA.
Suvienytu Valstijų Ameri
kos gyventojai girde:‘aini ir
žiūrėdami koki netikėti kruvi
ni vejai . insisuko in Europos
didės vieszpatystes,
pradėjo
galvot, kad nekanecz rainei ga
Ii rankas suemia sau tūnoti ir
Amerikos valscziai. Isz visur
galvojama
kad Suvienytos
Valstijos ne kasžin kaip stip
rios gintis jeigu kas dar už
klupta, bet kad dar užklupti
negali niekas, tai rengema ateieziai visokį plianai kaip kad
gerai susidrutine Suv. V. (Įra
šei galėtu gintis.
Tai-gi mat kada buvo Suvienytom Valstijom 25 tukstaneziu armijos o dar po karei
su Iszpanija negana net 100
tukstaneziu kareiviu. Viską
užlopius žmonija kuri czion
gyvepa. •
Vokiecziai po visa Amerika
labai drasei savo galvas pake
le aukšztyn ir, tai su bombom,
tai su padegimais, iszsprogdini
mals naikina viską ta kas tin
ka Europe talkininkam prie
vedimo, kares.
Valdžia Suvienytu Valstijų
sugavusi tokius nepriklausauežius sziai szalei, iszguja juos
laukan, bet k a turi, daryti kad
vokiecziai gimė szioje szalij
tokius parsižengimus daro?

Vokiecziu sznipu Suvicny-i
tose Valstijose
pilna, o su
sznipais ir piktadariu.
Ana diena New Yorke likos
aresztavota is Lovy]. s s i 1 \ < ■ i; i g
ir R. E. Leyendeckcr i.ž padarima sutarties iszneszimo in
padanges Wcllando kanala d
Fredrikas II. Schleindel, sek
retorius National City Banke
už pavogimą svarbiu popierių
už $100,000.
Neperseniai San Francisco
Cal. tapo aresztuotas nekoksai
Crowley buvęs investigatorius
prokuratorijos. Pasirodė kad
Crowley yra tikras konspiratas Vokietijos su kurio infor
mavimais kad naikint reik
viską patarnaujanti Europos
tai kin inkaras.
Crowley prie visko prisipa
žino prirodydams, kad jisTij bu
vo pasamdytas vokiszko kon
sului Franco von Boppso.
■ Crowlyso užduotis buvo pa
siekt pertus ir daneszinet kada
koki laivai su kokiais daiktais
isz pertu iszeina het-jisai dar
buos nedalyvavęs buvęs tiktai
intormatrimi.
Detektyvai szios. szalies ji
suseko kad jisai siuntinėjo pi
nigus vokiszkiem subagentam
in Seattle, Tacoma, Wash, ant
ranku kokio ten Garretto kini
valdžia jau rankose turi.

Po tokio mat iszsiuntimo pi
nigu Seattle porte tapo ekspliozija padaryta.
Suvienytu V aisti j u valdžiai
ne teip lengvas su tais kryžio
kais darbas; Viena ju daug, o
turtus didelius bei urėdus turi.

AKYVOS ŽINUTES.
* Jeigu visos geležies dirbtu
ves Amerike dirbtu be palio
vos per visa meta tai iszdirbtu
38,000,600 tonu geležies.
“ Giliausia vieta mariuosia
randasi Filipinuosia, prie salos
Mindanao. Tenais marios tui i
32,088 pėdu gylio arba suvirszum szeszes mylės.
* Rodis Trudeau isz Wor
cester, Mass., dirbo “czeker
board” per G menesius, kuri
susideda isz 2408 szmoteliu me
džio.
Suv., S teitas pargabena
kas metas 500 tukstaneziu viso
kiu paukszcziu.

'x' Cukriu pradėjo naudoti
Europoje mete 1250.-

— Gyvulius pradėjo atvežinet isz anglijęs in Amerike
pirma karta 1G11 mete.

Už puscenczius isz meto
1796 iszmusztus per Suv. Steitus, nekurie' rinkėjai senu pi
nigu moka po 10 ir daugiau
doleriu.
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SITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos,
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos- ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūsles, inkstij ir
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina ■
vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos
namuose už labai mažą atlyginimą.
šita dykai duodama knyga .jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą. tokių ligų, kai]) pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji
gysla, .reumatizmas, kataras, dusulys ii- panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimu strėnose; nuo skaudžiu ir skaudančiu Sąnariu; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nuštojimo; nuo aprugusio pilvo;, nuo atsiriaugėjimo maistu;
nuo vcmiinopnup tulžingumo užpoulimu;• nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo;
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogu sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas,
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje? Ar
turite juodus pletmus apie akis, ainbieijos nustojimą gčdinimasj draugijos? Ar
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdgėlą ? Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga mėdikališka priežiūra ir patarimas.

'Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas,
negales ir symptoprns. Ji pasakys jums apie musų gydymą, delči sugrąžinimo žmo
nių Į jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę —‘ir kaip tapti vyru tarp vyrų.
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie
ketina apsivesti. Jus <lažinositc priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negales
gjili būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą Į sveikatą ir pasinaudokite
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Pristokit Šils Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L. 500, 208 N. 5th Ave., Chicago, Ill,, U. S. A.
Brangus Daktarai;—Meldžiu man tuojąus pasiųsti vysai' dykai, apmokėta
pačta, jūsų brangią medikališką knygą.
.

Vardas ir pavardė

Gatvė ii- Noė. .
Miestas

L

. Valstija

SĄIKįE

gTUDENTAS
. Juoda naktis. Dangus stora
nugi a apsikn laupęs. Jau tik
pusele menesio per’ mingla. ne
nuleidžia skaisezios savo szviesos. Žeme pamargavusi nuo at
lydžio, lik patvoriais kalnuota
kuprotais pusnynais seno, suszalusio, dabar nuo drėgmės
iszkorejusio
sniego.
Vėtra
szniokszdama dūzgena nuogus
medžius ir barsto kruopeliais
szarma, šuminksztejusia drėg
mė. Visa padange rusti, n iv
lindusi, tartumi mersrele.
ausiK,.'
A
verkusi, su savo mylimuoju
persiskyrusi.
T r o bei e s ui i n k usi, sei i a. L an
gine uždaryta. Pro jos plys.zius matyti maža, surukusi
kamarėlė. Prie stalelio sėdi

basi nors m peili, kurs yra ne
syki jau sužeidęs jam szirdi?
Viską dabar pamiirszes, skiria
meiles ir szirdies žodelius—lobingojo dėdės szirdžiai surninksztinti? žemindamos mel
džia nors smulkiausiu jo auk
so trupinėliu?....
Studentas, margindamas bal
ta popęri, tartumi, mato prieszais juoda stovyla, raudonu
veidu, žibaneziomis akimis;
tartumi, girdi žodžius, ne syki
jau nuo to žmogaus girdėtus:
“Neklausai įmanęs, eini savo
begausi!../’ S tu
rėžtu, nieko
dent
marszin d amas tok i u s
raszo toliau, lipy.
paveikslu
damas žodi prie žodžio ... Gar-.,
bina dėdės • didybe, žeminas
priesz jo puikybe, / i nedarnos
nieko negalia pasiekt , nepagar
bines žvanganezio dievaiezio?..

Sekanti trumpa apasztalu li
kimo istorija, gali būti naujie
zv. Judas buvo nuszaufes
na tiems, kurie nėra skaitė
ežiomis.
e van gel i j os sz rentos.
zv, Alotiejus buvo mikrySzventas Matas numiręs kan
kinio mirezia ar nukirstas ka
laviju Elijopijos mieste.
Szv. Morkus buvo velkamas
Aleksandrijos gatvėmis, Egyp
te, ko] i ai ne num irę.
Szv. Lukas buvo pakartas VisAsViėimiš anglies lauku plo
an t A1 vv os m ed ž i o. < i ra i k ii o -

tas Ketvirtainėmis myliomis.
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t’Linija ir Japonija, 2ū0.00o :
Suvienytos Valstijas, 194,000;
Indija, 35,000;. Rusija 27.000:
Didžioji Britan i ja, 9.000; V o-,
kieti ja,. 3.000;
Prąiicužija,
1.800; Belgija, Jspan i ja ir k i tos szalys, 1.400/ Viso 471.800.
Didžio
(.'hinijos
mkietijps. Ru
sios Br
sijos ir Indijos anglies lauka
turi apie 303.000.000 toriu, k u
riu užtenka 700 metu, sųlyg
dabartinio suvartojimo daugio.
Jei prie to pridėjus Suvienytu
Valstijų, Kanadoj ir kitu/y/iliu anglies laukus, tai sandeli')
pilnai užteks 1.000 metu. ALiszinu pagerinimas žymiai pa
didino iszkasamos anglies ųpszti ir tuomi sumažino ■••karna
visu dramom;u labui.

fei/'Riį'Krs;?

Dovana nuo
“
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

'vSewero’Z S1R_
POUGbAS MAlG

KALENDORIUS

GENEROLAS SIR DOUGLASS HAIG KURIS APĖMĖ
.■VftfWYSTA ANT ANGUSZKOS KAHUMWS
- '
IN VIETA GENEROLO FRENCH..
■

Ne. kad jisai'ta . raszytu, ir asz ir dede, visi — duotumij
, J
džiaugtųsi, kaip jaune • merge ! me.
isz ;to Kauno!—prnle, apipilta saldumynais, dar
/ ■ Kas
■
- . , ;!
sa 1 d esu iai s sa v o m vlimo jo žo - tarė szvelnėsms balsas. — Ji s
(Ižiais.... -Ne. czia. studento'vei- toks,silpnas, seminarijoje tuo
das nerodo džiaugsmo. Jisai jau numirtu..., ' /•
ne kūdikis, bot tvirtas žemai .— Kad ir numirtu,—kalbe-j
tis, giliai .tikis vyras, tuvis tvir jo tėvas, — bent su Dievo va- i
ia-vilti- sav‘i pajėgomis
iszkilfi,' lia!./ O‘dabaj;.iszmoks tik visu į
.L
Konfeaiw
p i i nas karsžtos savo kraszt’o iiieku, atstos -. ;i>
Moteris mokina mus ramu
meiles. . Neužtenka studentui ne nupliko ir pats'isžeis palai
mo, mandagumo ir kiltume.—
tokiu mergeles mažmožiu, ne kais!
Studentas vis* rymo. Asza. Voltaite.
gali jie nuraminti jo troszkiPas Shakspear’a nėra didvy
avoakimi*' ramiai žiu
mu, jo augsztuju siekimu. Jo Į rotom
tik didvyres — Rus
tikslas, siekimai platesnios rei- ri priesz save, tartumi, isz visos
szirdies atleizdam&s savo span*
kalauje ėrcziosL..
Esu tuo,' kuo mane motina
dejams, Jo kaktoje yra, tartu
'kad ka gi jis raszo?!
iszrėžtas ir atsakymas leido.— Jonas Quincy Adams.
Raszo prie savo mokytojo, mi,
Jei moteris nužudė rojų, tai
tokio pat lietuvio, apraszyda- jiems: “Sznekekite, ka tinka
tik tokia, kaip ji gali ji atgau
mas, ka pastebejes per savo mi, asz dėlto važiuosiu"!
ti.— Whittier.
trumpas ■ vaiszes mylimajame
Moteris tašyk tobuliausia
kraszte? Raszo apie lietuviu j us, nelai mingi eji mužikėliai!
rasztija, tėvu žemes budima, Isz kur gaunate reikalingos kuomet ji yra- daugiausiai ino-.
skaitytoju platinimos, raszyto- jums tvirtybes? Paragavote sy teriszka.— GĮads tone.
Moteris yra paskutine prie
j u dauginimos, tautos kilimą, ki gardžiu mokslo vaisiu—ir
tautiecziu vienybe, jaunukai- niekas nebegali jus. atgrasyti kryžiaus ir pirmutine prie ka
ežiu drąsą, mergeliu dora, svei nuo jo. Vargai, neturtas,,bur- po.— E. S. Barrett.
Graži moteris, tai žeincziuniavimai, priekaisztai —viskas
niylinczias žmonelių szirdis’ jtfs, tartumi, stumte tik stumia gas; gera moteris tai turtas.—
tu r tingu j u dosn u ma, spėrias tolyn... Kaip kibirkszteles isz Sanidu
Visu dideliu daiktu pradžių
tautiecziu paszialpas, are-die- tamsenybiu, lekiate in padan
ges,
glaudžiatės
in
krūva,
stelj e yra. moteri s —Dam artine.
m u prakutima, mokytoju dar
giates
sužiebti
gaisra
ir
nubavimos, visu tamsiųjų szvieti
Saldžiausiu gyvenime daly
szviesti tėvu žemes tamsybes.
mos?....
Nesza jus, tur būti, savo spar ku yra beukaningas pasveiki
> Ne. Kad jisai ta raszytu, nais — augsztybes erelis, arti nimas paezios.— N. P. Willis.
džiaugtųsi, kaip laivininkas, mo meile!
Dangus neturi nieko jautres
priplaukdamas prie kraszto,
Tėvas nesustoja bambejas. nio už moters szirdi, kuomet
butu ramus laimingai iszplau- Motynelei-augįntojąlei plyszta ji yra sUsimylėjimo bustu (vie
kes isz juos audru ir' pavojin szirdis skausmu: gailu sūnelio, ta).— Lutėris.
gu jos gelmių.... Czia studen kad tėvas burniuoja; gailu,
Nes kur yra ' rasztininkas
to veidas nerodo džiaugsmo. kad sūnelis in Kauna neva sviete, kuris mokina tokios
Jisąi-—szviesos apasztalas, lais žiuoja; gailu, kad neturi pini grožybes kaip, moters akis?—
ves kareivis. Isz savo darbo gų jam duoti, gailų—•. paskuti Shakespeare. '
jis dar neregi ne kokio vai nius atiduoti.
siaus, savo darbe neranda dar
Pravėrusi duris, eina ji in
pavėsio —savo karsztam arti kamara. Padėjusi sunui ant
mo laimes troszkimui atvėsin galvos ranka, maloniai klausia:
— Ka valgysi vakarienes,
ti. Jis yra prityręs, jog ŽemaiDidžiausia kri'kszezioniszka
pamaldos viela sviete yra szvežiuose szvietimas- vėžio "žings
ni u teslenka; jis žino, jog mu ežiu, ar bulbiu su kresnomis? Petro bažnyčia ■ Komoje', .tu
su nepaslankumas, nesantaika
rinti vietos parapijai 54,000
Teisybe.
žmonių. Tris po jos, pagal di
laisvei in szviesai takus kliu
Lietuvisjszpere savo paezei duma/' eina katedra Milane,
do. Spaudžia jo szirdi skaus*
mas, gniaužia jo erkle kartu- pusėtinai kaili jog per daug talpinanti 37,000; szv. Povilo
mas, sukasi jo aszarele po mylėjo Petra. Pati apskundė Komoje, kurioje patelpa 32,■pedama veržiasi pas skvajera ir tas apsudijo.už 000 ir szv. Povilo Londone su
blakstienų
moketie bausmes 5 dol. Žmo vieta 26.000 žmonių, Vieta už
būtinai rietėti per veidą....
gelis pradėjo krapsztyt kisze- imta szv. Petro bažuyczios tro
Tad ka-gi jis raszo?!
Raszo szirdinga laiszka prie nįuose, o neradias tiek kiek besio yra 240,000 ketvirtami.u
savo dėdės? Pritrukęs skatiko, reike tare in paeze:
pėdu, arba apie 5į akru. J o ■
~ Nueikie Ona namo, gal sioš veranda, savo placziausiais
nusigabenti in tolimąjį Peter
burgą, jieszko, kaip skęsda gausi pas Petrą, paskolint pora rubežiais gali priglausti 324,000 'žmonių.
‘
mas, paskutinio# gloMs, kim- doleriu.
■
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Ne/ Kad jis ta raszytu,
džiaugtųsi, kaip vargdienis,
maldaująs ant kryžkeiio, regė
damas ateinanti
didžturti;
džiaugtųsi, kaip pavargėlis,
kurs, kad ir stumdamas, džiau
giasi primestas koki menka
gražgali ir garbina savo gera
dari... Czia' studento veidas
džiaugsmo nerodo. Jisai ne
veidmainis, bet - tiesos vyras.
Jo kakta kieta, kaip avino, pa
siryžusio savo prieszininkus nu

Jisai raszo- ir pakaitias, pasi
rėmęs ant alkūnes, masto. Dan
giszkai žydros jo akys, apves
tos tamsiais antakiu lankeliais,
pridengtos ilgais blakstienais,
žiuri priesz save, insismerkusios tolybėje, tartumi, jieszkodamos pritinkamu mintims isz
dėstyti žodžiu,
O ka jis raszo?
Raszo draugui, tokiam-pat
studentui,, apie savo trumpa
vieszejima teviszkeję? Pasako
ja rfpie linksmus vakarėlius,
Pro duris pravertas isz tro
muzikas, dainas, susirinkimus, bos girdi jis savo tėvo baisa:
pokylius, szokius, nauj'as pa
— Tenusprogstie!
Nieko
žintis, szirdies jausmus, meilias neturi ir nieko neduosiu! Kur
kalbas, gražias mergeliu ake nori, tetrukstie galva! Kad va
les? ; ■ y V
V
" •
liuotu in Kauna, kiekvienas—

Szv. Jonas buvo ininestas in
verdanezio aliejaus katila, Ryj me, ir iszliko gyvas. Po,to jis
numirė savo mirezia E-fezuoseK
iAzijoje.
.
Szv..Jokūbas Didysis buvo
n i įkirstas J e.r u zo 1 i m o j e.
Szv. Jokūbas Mažasis liuvo
/numestas nuo szventnamio vir! szaus ar sparno ir paskui uzmusztas veliuszio buomu*
Szv. Pilypas buvo pakartas
an t stu I po D i erapol y j, E r ygi mieste.
Szv- Baltramiejus buvo už
kinkytas mirtinai sulyg barbariszko karaliaus prisakymo.
Szv. Andriejus buvo pririsz
i tas. prie kryžiaus, nuo kurio
ijis skelbe Dievo žodi žmonėms
iki nenumirė.

'

.Išzsįteimo.

Ponas iu .
/i:
Ja
kaip asz tavy pritilau am. 'te?
iiistos,' tūj
aus' ^pažinojau,
Jognši vgrjtiįoh iš.,'o ra Į' ant ta:
v(>:rauti<>nųO<
Lekbjukte'Tr miojeidžąntim
.saules ran i I<>m nosis ■ ne. nuo
arielkos.
Ponas:— >
mantinio ko tu svyruoji ?

' L.-—' Tai-ir nę nuo arielkos,
tiktai nuo vėjo’. ' y ■ :

.'

.'

Jauslus.

,
■.
.
, Daktaras.-- T uri saugotis
kad. u'esusijudihet, ;iica gert ne
niausi n e. ar i
.ne vyno.
— Ligoni
jau asz dabar susijudinau, kaip
man ta,'pasakei’. '
•

191G metams. .
Tokio KALENDQRIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo kas
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinkti} reikalingi} kalendoriui žinių,
jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: spysakos, eiSės,' straipsniai4š Misterijos, Mygienos, draagijioio gyvenimo ir ft. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau
sių rašytojų amerikiečių. ■
. . , ...
«

‘tS.L.A. KALENDORIUS”, gražiais spalvuotais . vir=>
Šialiais, 240 puslapių, didelio formato, ir gražios popietes,
gaunamas visur, pas tusus agentus, S. L.A; kuopose. vi
suose Itetijvišlęuėš© kningytiuose, '.Tp^ei ręĮkaląuJc^
jo. Jei negautumėt pas savo kningų agentus, tai reika
laukit tiesiog-pas mus.' KAINA TIKTAI'25 centni/ Agen
tams rabatas.
Kreipkitės;

Aa S. Strimaitis
307 W. 30-th St.

- -

New 'York,- 'M Y.

ViSHOiMnėsHitėraturos ir politikas iliustruotas laikraštis.
5

■

SKAITYKITE IR PLATINKITE

Amerikos Lietuviui Dienraštį
‘^KATALIKĄ”
ClAn IS paduoda vėliausias žinias, apie karą ir visokius atsitikimus pasauly• i » je.’Visuomet pilnas indomių straipsnių.
ĮCWj Dienraštis (■ K AT ALIKAS ’ ’ eina tautiškai—-krikščioniškoje dvasioje.
Dienraščiui ‘’'KATALIKUI” rupi lietuvių reikalai, darbininkų, moterių,
jaunimo gyvenimas, lietuvių pramonė ir kultūrinis kilimas aplamai.

■ Amerikos Lietuvių' Dienraštį ‘ ‘ KATALIKĄ ”■ leidžia

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
JONAS M/TĄNAl^EVI^inS Bendroves Prezidentas
ŽS. P. TANANEVIČIUS, Bendroves Vedėjas

/

DIENRAŠČIO KAINA:
$5.00.
■
Metams' . ’.........
Pusei metų ...
3.00.
1,75.
Trims mėnesiams
1.25.
Dviem mėnesiam
7.00.
Europoje metams
Praneškite savo adresų, o gausite pasižiūrėjimui vieną numerį veltui

Taippat užlaikoma Didžiausia Kuino ir Mos Krautuve
REIKALAUKITE KATALOGO.

5

SAULE-

ANT ATMINTIES ŽUVUSIU ITALISZKU KAREIVIU TEBYREJE KAREJE.

JUOKAI

g Faktai apie
Piningus

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

Karczemoje.

— Na ka, kūmai, ar bus vai
na ar nebus ?
— O kelinta dabar adyna?
Yra žinoma apie 1,000 seri
— Jau bus po pirmai (nakjų graikiszku pinigu, iszleistu
neprigu 1 mingu miestu.
— O, tai bus vaina, kaip pa
Penktame
metaszimtyje reisi namo.
priesz Kristų grynytas varis
Vis tos uoszves.
buvo taip branginamas kaip
V ienas žmogus j ieszkojo na
auksas.
Pirmi Amerikos pinigai bu mo ant raudos. Tame radęs
vo dirbti Anglijoje ĮSI2 m. viena, nuėjo pas loęinininka na
mo. Kada gavo žine jog. gali
Virginijos kompanijai.
gau t, pakl ause- locni n i nkas:
Pirmieji Anglijos auksiniai
-— Ar didele szeimyna tavo?
piningai buvo dirbti 1257 m.,
— Tiktai tris, mano pati, jo
keturiasdcszimts antruose mo sios motina ir asz—atsake žmo
tose Henriko Ill.
gus.
.. ĮO
Kri kszcz i o n i sz kos me tskai - . — O! tai tu nori gyventic su
tos pradžioje atnaszine aukso savo uoszve? Tai brolau dova
ir sidabro verte buvo kaip 1 nokit man, jog namo ne gausi
ant raudos, ba kur. buna drau
prie 9.
ge uoszve, ten nuolatinei vai
Iki normanu pergales brito
dai.
nai turėjo tgyvus pinigus” ir
Kalvarijoje, eina židelis Žal
“negyvus pinigus”: gyvaisiais
buvo vergai ir galvijai, negy nierius nuo musztro su karabi
nu ir užkalbino ji židas stoviu
vaisiais n augus.
tis szale savo kromelo.
Vieszpataujant Numai Pom
piliui, 700 m. priesz^ Kristų, szaujetė isz tam karubinio?
buvo bandymai daryta su me
—- Saujeme.
iliniais pinigais.
— Ar garsui saujele?
Žalvarinis centas ir dvicenti
nis pinigas buvo pirmu syk pa
— I r n ak t i sau j ete ?
dirbtas 1864 m., o nikelinis
— Ir nakti!
pusdeszimtukas 1866 metuose.
— A klok! ... . Juk nakti
Pirmieji graiku piningai ture saujent gali kam iii aki ar in
jo liūtą ar želve ant gerosios pilvą in šaut! . . .
puses ir sztemplinus ženklus
3«C»Oit»OMOM04iOiaoMOttOttOMOiHOII
ant antros.
9
S
&
Vampum (karaliai isz juru 9
X
S
3
&
slieku dėžių pas Amerikos in- &
C
NAUJOS KNYGOS
S
e
dijonus) Naujosios Anglijos a
R

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
—AR ABI SZ KOS

ISTORIJOS-

liktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)
f

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

.....

Mes tikrai gvarantinam
kad ir jumis patiks.

liifetentisNakki

irVena

PUIKUS SKAITYMAI

gus visose apyvartuose su indijonais.
Anglijos pinigas buvo pada
rytas teisuota pasiūla, 1216 m.
Pirma to nuomos buvo moka
mos produktais. •
Popieriniai pinigai pirmu kar
tu buvo iszleista garsiojo “Jo
no Instatymo”. Jo iszleidimas
virszijo 120,000,000 svaru.
1620 metais pirmutiniai didie
ji variniai pinigai buvo nukal
ti An gi i j o j e ir tuo m i pada r y tas galas privatiniams szvininiams czekiams.
Pirmiausias devynioliktojo
metaszimczio metais, apyvarto
buvo trisdeszimts tris tonai si
dabro priesz viena aukso.
Tabako ir krautuvių kvitos,
po sudėjimui tabako krautu
vei!, buvo vartojamos Virginijo
je kaipo pinigai.
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9 istorijos, 122 puslapiu, apie
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus
pavojuje” “Namu sūdąs” “Karalus čigonu” “Istorija isz 1795
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne
doras ponas” “Girtavimas” Szitos knygos preke tiktai 25o.
8 istorijos, 141 puslapiūTapie
“Grafas ir meszkininkas” “Apie
Ragana, karalaite ir afioieriu”
“Del moterių ir apie moteres”
“Aukso mislea garsingu poetu
ir rasztininku” “Cigonka arba
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke”
“Mano džiaugsmas”
“Diedas ir boba” “Apleista
naszlaite” Preke tiktai 25c,

s
S
e
■ Diena 2|Nov. “Užduszinu Dienoje” Ryme atsibuvo puikios ceremonijos už italiszkus
3
®
Pats karalius su visa szeimyna dalybavo papuoszdamas
S k areivius-žmonių tebyreje kareje.
e
S era bus ir . stovyla Viktoriaus Emanueliaus II.
s

9
+
ff;

n
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■©
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B

B
©
5 istorijos, 137 puslapiu, apie S
9
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo B

KUR 'BUiMA?'

O NATBS O0W BANK;

Mano draugas Antanas Vilkalo.
paeina isz Suvalkų gub , Seinų pav.<
Barzniko gmino, Pakelio? kaimo;
teipgi mano szvogeris Petras Kmilauckąs paeina isz Krasnavos gmino.
Jodaliszkes kaimo . Turiu svarbu re i
kala, meldžiu atsisžaukt ant adreso.
uy u • a Pdkutka.
714 Washington St..
.
Steubenville, Ohio.

,... .SU L AIVA KORėzi U S K YRI UM.

Y. OBIĖKUNAS iiy KOMPANIJA
12lh. and Carson St., - S S. Pittsburgh, Pa.

otd

Teisuota ženyba. Vyru ir
m o teru amžis, kuri pasiekus
valia jungtis.
Vyras Moteris
14
Austrijoje
14
Belgijoje
18
18
18
14
Vengrijoje; protestonams
18
15
V engi joje: katalikams
14
Portugalijoje
14
18
16
16
Saksonijoje
16
14
12
Ispanijoje
14
12
Subrendus
Suvienytoje Karalijoje
14
12
Suvienytose Valstijose
21
18

* Prietarme kiniszka sako
‘ ‘ Niekas tavęs žmogeli ne pa •
girs, jeigu pats nesigirsi.
Motere., ne iszlies tiek aszaru savo vyra palaidojus kaip
kad pameta meilinga gromata.

Puikei apdaryta audeklineis
išzmargyntais vyrszais.

belaisvis” “Lozorius” “Narsi B®
Mano draugai Ignotas Balcas ir
mergina”. “Ųžvydus vyras”
88 Steponas Žalandauckft’, pirmiaus gy
Prekė szitos knygos tik 25o,
veno. Chicago, Paeina i?z Kauno
Capitol,Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000
7 istorijos, 90 puslapiu, apie SSe •
gub.
Raseinių
pav,
Kražių parapijos
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.
“Ergelei pono Morkaus” “Du s
Tegul
at&iszaukia
ant
adreso.
ar keturi”
“Svietas Dvasiu” s
s
OKAME Antra. Procentą ant sudėtu
Ant. Barsus,
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy I
------- r------------------------Pinigu. Procentą, pridedam prie
? dai kaimose” “Nėvydonas” c
. 804 E. Railroad St.
jusu pinigu 1 diena. Sausio ir Liepos
« “Jurgis Skaptukas” PreKe 25o
menesuose, nepaisant ar a.tnesza’t
Mahanby City. Pa.
a
Knygute a r nė. Mes .norim kad ir jus
r
« 4 istorijos, 105 puslapiu apie Be
j® f
. turėtumėt reikalą, su Mušu Banka., ’ nepaisant
S “Ant kranto prapulties” “Mis- S Pajieszkiu Joną Jenkevicziu, pa
ar mažas ar didelis.
įį
ft M 1 į
1 trasir krepesius” “Kampelis © eina isz.Kauno gub., Szauliu pay.,
© duonos” “Isz ko dideli ponai” B
H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid.
© Baisogalos para , Augmenų kaimo.
W. KOHLER, Kaperius
Preke szios knygos tik 25 o
E Jo tęvai gyvena Shenandoah, jeigu
0
Atyda.ryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad>
e»
8 istorijos, 122 puslapiu apie B kas žino apie ji, meldžiu mąn pranesz
S “Pranuko nelaimes” “Ąudra” Ec ti ant adreso: T
p
o
___
7
_
__
L
“
Kodėl
neleido
Baltraus
in
dan
E
J. Tubassa,
5 gu” “Bausme už szyksztuma » c
E
K 201 Driggs avė.;
Brooklyn, N. Y.
O “Mažo sziaucziaus dideli reika- A
W. D. Boczkowski-Co.,
©
s
lai” “Dienos kentejimo Nantoy
c • j” c
Malianoy City, Pa.
Mano giminaitis Metauszas Balase
SzitOB 3
C_l._
O “Netobulas žmogus”
c viezius paeina isz Suvalkų gub., zaS knygos preke tik 25o,
Nuo sutvėrimo Pasaulės iki
O
3
Gerbemei :—
piszku para-, Kluoniszkiu kaimo, pir
Kristaus Vieszpalis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.
Puiki istorija apie ‘Vaidelota* B
S
Czionais prisiuneziu jumis
apraszimas isz pirmutines puses S miau gyveno Pittsburge, dabar neži Parašze Viskupas Motiejus Volonczauskas-šu 50 Paveikslelu.
G
nau
kur..
Turiu
svarbu
reikalą,
mel

szimtmeozio, iszimta isz Lietu- E
$2 už .ka praszome man tuojaus prisiųsti
e džiu atsisžaukt, ar kas kitas malonėkit
viszku
užlieku,
parodo
kaip
o
E
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis
S senoviszkos laikose Lietuviai o duot žine ant adreso.
O gyveno, puiki apisaka su pa S
e
Ant. Karai ūkas.
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.
o veikslais. 177 puslapiu tik 25c S
c
1314 K lihSt.,
4 istorijos, 188 puslapiu apie B
>
Su guodohe,
K
S. Bstblehem, Pa®
“Urvą užkeikto” “Panaszus” S«
“Lorenas” “Sermėga mužiko”
Mano szvogeris Jonas Liutvaitu»
Vardas
© “Su kuom kas kariauja, nog to c kas, 4 metai atgal gyveao Wattone
B dingsta” Preke knygos 25d
Š
O
s
S
9 Ill., teipgi mano pusbrolis Vincas
Ulyczia
o
5 istorijos, 77 puslapiu, apie « Rinkevicziukas, pirmiau gyveno De
9
B
o “Grigorius kuris per 17 metu G
B gyveno ant salos” “Isz mirusiu S troit, JJich , dabar nežinau kur. PraMiestas
©
» szau atsisžaukt aat adreso.
K prisikėlė” “Dorybė veda in
e
M. Szukis
B laimė” “Debesėlis” Preke 25o S
® Box 223
z
Hastings Pa.
8 istorijos, 112 puslapiu apie Sa
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz B
Pajieszkau Petra ir M. Czepoken«.
kelio duobes” “Karalaitis žmo
paeina isz- Kauno gub., pirmiau gy
o
Mahanoy City, Pa |
s gus” Preke szios knygos 25o
veno Ch cago. Turiu svarbu reikalą,
o
K
.’9
C meldžiu atsisžaukt.
*
9
M. Borokis,
c
ff
flHH>»ppp®ppX®iM^*<^<MMi’>***,*©***********,>********o«»**
B
«
|
PHONE DROVER 7800 ?
Hackensack. N. J.
« gaus 5 isz virsz-minetu knygų, c 506 Main St.,
S
O
----- ....
'----- -—
arba $1,25 vertes knygų už fl. €
£
“ Kas pasitinka daug perszRaszykite kokiu norite. Mes e
.© siusime knygas per paozta ir $
® kadu, tasai tiespanasziai randa
JEZUSAS LAIMINA VAIKELIUS
apmokame visus kasztus. Galite .sS
si ant tikro kelio savo mieriu...
.© pirkti kiek norite, Visos knygos
o
s
S yra geros ir kožnam jie patiks. <
<►
110
Puslapiu,
6įx9-[;
coliu
dydumo.
Preke
35c.
“
Brangum
yra
del
manes
©
!►
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas
Raszykite szendie, Adresavokit a
O

Dydumas Knygos, 6ž x 9i coliu,

s
I

Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

1/

tu Valstijų pinigu yra 900 un
ei j u gryno aukso, 10 unciju si •
dabro ir 90 unciju varo.

aMa.

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams.
Ranka talpinasi savam budinke kurio verte jsznesa apie
$150.000 ir vartoja szenie laike apie milijoną, dolieriu
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanibs.. Už sutaupįntus Pinigus moka 4 procentą, yiunezia Pinigus
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko
Notarįjialna kancelaaįja del padirbimo doviėrnas(*ziu O
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrdbežinis' skyrius randasi po vadovistė gėį-al žinomo H
Karo liaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite
ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau- I
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta. |

A O

...IST0R1JE SZVENTA..

“SENOJO IR NAUJO INSTATYMO”

W, D. BOCZKOWSKI-CO8 J

Skaitykite!

f Dr. A. J. Tananevicze ’

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

B
e
B
a
s
-e
B
e

pri etel is, nes ir isz nevidono
galiu nauda turėti prietelis pa
rodo man, ka galiu, nevidonas,

Nusiuntimo kasztus mes apmokame.
P

W. D. Boczkowski-Co

Mahąnoy City, Pa

Ofisas Ir Gyvenimo vieta

i > 3249 So. Morgan St, Chicago, I1L
T

V.laniea
8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po ptet
ir 7 lig » YM.re.

į

SAULE
kale; pagaliaus kuningas pra pikta dvasia tempe jin atgal ir bažnycziom praskindusiom ža — Gal persimainė teip, kad ežiai kitam laikui’iki kolei ku
dėjo klausinėti apie kriokavęs kalbino sugriszti, bet žodžiai lumyne medžiu isz ■ už kuriu jios suvis pažint ne galima— ningas ne primine jam.
gyventojus, apie ; czionaitinius kuningo, matomai, galingesni kone tik vieni bogsztai stiro, pamislino sau, ir prisiartino
— Atidavėm ant jo visa sa
vargszus ir jin būda gyvenimo, buvo, nes su nepergaletina pa- darosi žmogui ant. duszios prie sesers mielaszirdystes, ku vo turtą, idant padaryt jin žmo
primydamas Kranui jo praei jiega stūmė jin pirmin ir skani kaip tai saldu, miela, nes czion ri pyle in szaukszta tuokart gy gumi augszcziau stovineziu nuo
tin. Ant galo kuningas insižiu- bėjo jo ausyse: “Tai tavo moti visur vieszpatauje malszumas duoles del kokios tai ligones, mus, idant suteikt jam laimiu
tykumą, nieko ne girdėt, apart ir paklausė apie Valentina gesnia ateiti, o dabar kada pa
rejas in veidą Frano tarė su na Franciszkau.”
Delto-gi ėjo. Jau paregėjo cziulbejimu paukszteliu, tu gy Gvazdikienia.
silikau naszle neturiu ežia pa jie
svarbumui:;.k:
į-eyi
— Buvo—atsake sesuo — gu užsidirbti sau nor ant mais
-4- Franuk, tu manf dar atie-i karczema, prakaitas iszsipyle ventoj u žalumynos, apszviestos
M F*
kad ne sakei nieko apie savo jiam ant kaktos. ir szurpulis sziltais spinduliais saules. Akys bet jau senei apleido ligonbu to kada papuolau ant sveikatos
perbėgo per j io kuna. Vienok praeigio su meilingumu ilsėsi ti.
pamirszo apie mane visiszkai
motina, ar dar,gyva?
Tas užklausimas sumaisze nesitraukė atgal nei ne stapte tose žalumynese medžiu ir au Ir pasilenke prie ligones su- ir nei ne pasirūpina dasižinot
i%
sys užsiklauso in cziulbejima gyduolėm.
ar motina jo gyva ar ne; iszsijaunikaiti^ jis to klausimo nie- lėjo, ėjo tiesok.
Viduje karczemos niekas ne užgavinejenti szirdi žmogaus
Franas žvilgterėjo ant ligo žadėjo savo motinos ir ne paša
k ados sau neuždavinejo, apkaito labai, nuleido akis susi- persimainė, viskas buvo teip drabnu paukszteliu. Bet tuom nes ir staigai susilaikė, nes jau kės nei Dieve užmokėk už jupat, kaip ir seniaus, kada jis liūdniau būna žmogui, tuom buvo pasirengiąs iszeit isz li- su storoue, iszejo Dievas žino
gėdijąs ir tarė pusbalsiu:
ežiom-gyveno, arba nakvojo didesnis sopulis suspaudže jio gonbuezio; matomai' jis ligone kur!— kalbėjo motere sunkiai
, t — Nežinau. j ■ n.>
kvėpuodama ir kone aut kiek
— Tai szlektai,. mano mie- nes dienas praleisdiuejo ant szirdi, kada paregi save kari • jė pažino ka toki.
toriuose ligonbueziu, kur vi į Kada zokoninke nuėjo prie vieno žodžio silsėdamas!.
--- las; tiktai gyvuliai pamirszta
— Ir nei laiszko ne raszo
apie savo gimdytojus^ mes esa josios kožna kamputi, kiekvie sur vieszpatauje mirtina malsza kitos loveles jis prisiastino prie
me a u gsztesneis, esame; žmonė na daigtelis jioje esanti, o kaip ir tikruma, per traukinėta lai kitos loveles ir prisilenkęs prie pas jius?
— Ne,—atsake motere ir
mis, privalome to niekados ne- jam rodėsi,; viskas busant svęi kais tykum grandum dejavimu ligones paklausė:
kino sugrįžtanti. Szinkarka pa daeinaneziu isz vidaus ligonbu
— Ar—gi jus ne Blažiejene sunkiai atsiduso. Užmerkė
Petrukas nori inkalbeti savo sesutei, jog nesiranda jokio užmirszti. Uaį. Vvj,. ksųu
... ,;
motina Juozo?
“Kalėdų Dieduko,” kuris geriems vaikams atnesza visokes do < Tieje žodžei; kaip kuju mu regėjusi prisiartinanti prie ežio.
akis.
— Teip, teip sunau mano
vanas o bet Diedukas'žiuri ant vaiku ir szypsojesi :išz kvailo sze in szirdi Frano— užstojo jos žmogų jauna grąžei pasirė — Tu—gi paczi u jausi u ir
Franas atsisveikino jia, bet
Petruko kuris nori pertikrint savo sesute kitaip.— Kur jisai? valanda tylėjimo. Franciszkus džiusį į pasikėlė ir paėmė pus- inpudu datyre ir Fra r as eida isztare ligone silpnu balsu.
ne ant visada, nes kas kelios
Buvo tai motina Juozo mo dienos atsilankydavo iu ligon
Suraskite taji seneli.
sėdėjo su nuleista galva, kai kvatierki, lau kdamaprisakymo mas in ligonbuti jieszkot savo
*
po kaltininkas , priesz sudžia, kiek duot. Bet F ran ciszkus su motinos. Paregejas daugybia kintinio, kuris kaip žinome ei buti atlankyti ligones. Tokiu
s
nežinodamas ka pasakyt ant vįs nereikalavo degtines—jis ligoniu iszbliszkusiu, sudžiuv u damas su kningom po pažaste budu norėjo nor kitai moterei
[lllllllllllllllll
savo iszsiteisiiiimo.
: v,. <...i;. vis dairėsi po stuba.
siu, susijudino, karezios jauslus su poniszkais vaikais isz moks iszmoketskolos, suniszkos mei
— Ka ponui duoti, ar rugi pabudo jo szirdije; pirmu kar laines susitikias su Franu val les, nes apie savo locna moti
Ir . niekados nesirūpinai
/
.
dasižinot, kas stojosi su tavo nes?. %tu dar savo gyvenime buvo li kata priesz cukrinia, pažadino na niekur nieko dasižinot ne
—- Ne.‘ dekavoju— tarė su gonbuti; pirmu kartu paregėjo jame geismą kitokio gyvenimo. galėjo.
motina- ir sesere ? e. : ■■■-, ■ ■ ;
Tikras apraszimas isz gyvenimo žmonių^.
— Kur—gi jusu sūnūs?
— Baiminausi primyti sau siergeliave3 Franas ir po ilgu ir pažino abi szales gyvenimo.
VIII.
— Kur? o Dievas jin žino,
Dairėsi po didele sala ar kur
praeitos :kūdikystes dienu, ku - s varsty niu paklausė:
Pasitikimas.
jo gyvenimą. Vaikinai, ku riu noringai noreczia suvis, pa- — Ar ežia ne gyveno tula tarp tu iszbliszkusiu veidu ne nuėjo in svietą suvis pamirszo
riems Vieszpats Dievas užlaikė mirszti
Franas ant vakacijos suKetvirtas prisakymas.
atsiliepe n edrasei ubage. . . .
pažins savo motinos; jieszkojo apie motina.
Valentina Gvazdikiene?
Suvis reikalingai Franas gyvus gimdytojus ir apteikė Fr an as. — B ij ojau. baisei tos
jau ne isz privalumo o isz mei Franas nubudo, žodžiai tos gryždavo kas metas pas savo
baiminosi tuom jog jin seni juos sziokiu tokiu turteliu, nei valandos, kurioje: turėjau kais Szinkorka permieravo jauni les suniszkos; bijojo pasitikti moteres būtent sunkus, ak apglaubeju. Ne buvo tai jau
pažinstami tuojaus pažins, keli numaiiumo neturi apie pana- ti priesz žmones už savo moti kaiti savo akimis, ne galeda- motina karezemoje, nes ten jia mens nupuolė jam ant szir- vaikinukas, o vaikinas patarma žinot kas do reikalas jam rastu girta, bet dasižinojas, jog dies. Teip pat gi jo motina ga pias augsztas ir patogas. Szvie
metai visiszkai atmainė jin, szu gyvenimą, koki vede mu na
:
■■■ :
kad vargei kas pažintu jin ten su doras vaikelis Franukas.
Kuningas pasikėlęs nuo kė prie ubages, atsisėdo ant kėdės jije ligonbutije ir gal czion Įėjo pasakyti apie jin, gal isz- šus plaukai persimainė ant
Pažiūrėsime.
dabar norint ir geriause buvo
dės, pakele augs ztin ranka ir szale;baczkos su degtine ir ta reikalauje jo pagelbos, vietoje tikro skundžesiir jo motina tamsesniu, mėlynos dideles
Ant treczio gyvenimo, arba truputi rustu balsu tarė:
re szaltai:
pažinojas, o velei tu, kurie jin
baimes, pasigailėjimas apėmė ant jo, jog pamėtės jia ižbego akys buvo pilnos ugnies ir iszgeriause pažinojo, kurie buvo piontro, szale trepu vedaneziu
jo szirdi, dabartės geido jia in svietą nežine kur. Mate ne- mintingumo. Po nose jau pa
— Kas tau davė tiesa sudinjio sandraugais, valkatų^ jau ant augszto, radosi mažas kam ti persižengimus tavo gimdyto Stebėtinas dalykas jog Fra- paregėti, pasveikint jia ir sura dorybia ir nedekingystia, gim žymu buvo gerai tamsus uselei
ant trotuaru suvis nebuvo; isz- barelis, kuriame tai gyveno ju ? Pamislik sau, kas stotųsi na tas atsakymas užganėdino. minti nelaimin<2'a.
o Bet ant tusz dytojams savo Juozo, bet jin kas d a patogesniu dare jio
augia pasislėpė kur in kavones, Franas. Kilimėlis buvo ne tik su svietu, jeigu vaikai norėtu Rodėsi jam, jog jau iszpilde ežio jieszkojo po visas loveles paniekint negalėjo nes ir jis szvelnu veidą. Tas jio patogu
gal tik naktimis iszeitineje mažas, bet ir žemas, kad Fra- stotissudžiomis savo tėvu? Ne savo privaluma ir bus dabar akimis, niekur nužvelgt ne ga buvo pamirszes apie motina su mas ir paveikslas atkreipė aut
ant uždarbiu. Baime su kokia
vis, dasižinot kur jije apsiver- saves teminima locnininko kai
vaikam suvis priguli sudint tė laisvu nuo iszmetinejimu sauži lėjo pažinstamo veido.
važiavo in Kriokava, tuojaus dasiekt balkius lubu. Vienam vus, jie už savo nuodemias ir nes; bet pabludo! nes neilgai
mo, ar dvarponio, tuom labiaus jog nuosavo sunaus, ku
apleido jin po keliu dienu bu kampe prie duru stovėjo ma klaidas turės atsakyti patis buvo jis tosios nuomones, tuoris mokinosi drauge su Franu
vimo tenais, persitikrino visisz žas geležinis pecziukas, prie ku priesz sudžia Dieva, o ne priesz jaus velei atsiliepe jiame balsas
Gvazdiku vienoje mokykloje,
kai, jog niekas jio nepažinsta^ rio sto vej o indelis kiekinis su savo vaikus. Franciszkau, toji duszios, jog neviska dar pada
Labai Puiki ir Didele Knyga
ka tik keliom klasom žemiau
o jis ir prie nieko neprisipažin anglėmis; kitam kampe stovė motere, kurios užsiginei yra ta re, ko reikalauje privalumas
- davo. Tas jin visiszkai apmal- jo lovele, o prie lovos mažas vo gimdytoje. Kitos motinos nuo vaiku, delto-gi velei panuo jio, dasižinojo apie talen
88
*
Visokiu
Gražiu
Pasatu
ir
Trumpu
Istorijų
88
klauąe:
szino. Būdamas laisvu nuo bai stalelis, užkrautas visokiom visoje pasauleje n£ rasi!
tus ir spėka moksle, apie jio
Kur-gi atrast galima butu ?
mes, visus savo geismus, visus kningom, o prie stalelio viena
dorumą ir teisingumą.
Franas graudžei pravirko,
Puikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga
teminiaius.atkreipe ant mokslo prasta kede. Sztai viskas, ka mėtėsi kuningui in kojas ir —arba norint dasižinotu.
Vienkart dvar-ponis nedelvisiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.
ir netrukus stojosi vienu isz matome kambarėli Frano; no glausdamas savo veidą prie jo
— O ka-rgi supaiset gali tą
dieni po misziu nusidavė in
rint
rakandu
suvis
rodos
ne
609 Puslapiu
6| x 9į coliu dydumo.
geriausiu mokintiniu, pirmuti
rubu, kalbėjo su gaileste.
ją girtuokle?
klebonije pas prabaszcziu nore
daug,
o
ruimo
suvis
mažai
pa

niu spėkose ir darbszume. Pa
— Nusidėjau, teisingai la Kranui kraujas musze in
damas pasimatyti su jo augin
klusnumu, szvelnumu ir doru siliko kambareliję, kad vos ap bai nusidėjau priesz Dieva, pa galva ant tu žodžiu szinkarkos,
tiniu ir pats persitikrinti, ai
sisu.kt
buvo
kur.
mu iszsi naudoj o del saves primirszdamas apie savo motina, veidas apkaito. Skubei iszejo
tai tiesa ka apie ji kalba.
(Nusiuntimo
kasztus
mes
apmokame.)
Atsakancziu
prie
buezio
bu
lankuma mokintoju ir mokinti
peržengdamas Jo ketvirta pri isz karczemos, nes ten jam bu
Rado kuninga tiktai viena
vo ir gyvenimas locnininko.: sakyma..
niu—draugu.
vo troszku ir balsei nesmagu.
ir tuojaus be jokiu inžaugu
Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena
Po pusei metu mokslo, teip szmotelis juodos duonos su puo
pradėjo:
Iszejas nusiszluoste skepetai kadangi greit iszsiparduos.
dėlių
pieno
buvo
jo
pusrytoli nuėjo, jog jau pats gavo
— Kuninge
prabaseziau
te ir nusidavė‘ tiesok Imonbuti
Szluocziaus duktė.
Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir
o
mokinti kitus isz ko pelne tiek ežiais, ant pietų eidavo iii pras Ligonbutis szv. Lozoriaus. szvento Lozoriaus,
Nelaimingas bagoezius.
Vilka.
vienas randiesi, dėl to pradė
nes szinkarKalvis.
Apie
Jonuką,
Arkluka,
Antaite
ka
Gatve
iszsodyta
augsztais
va
ta
restauracije,
kur
suvalgęs
kad galėjo pats save maitinti
Raganius.
siu pirmiause kalba apie tavo
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
lakiszkais
topeleis
ėjo
Francisz
už
kelis
centus
pietus,
suTris brolei.
laite ženieziugpilo.
ir užlaikyti gyvenimą. Būtis,
augintini, kuris man patinka,
dasižinot ka nors apie taj a
Stalorius daktaru.
Apie Karalaite paversta in vark
koki jiaki kuningas—globėjas gryždavo velei prie mokslo in kus in murinia karczema sto- ubage, nes ten gulėjo sirgdama
YIga.sis. platusis ir smark-akis.
nes tai yra dayadnas- vaikinas,
Apie Karalaite stebukl-merge,
Tris jaunikei.
Karalaiti Jonuką ir apie Ijizda ne
samdė, pasirodė jiam.per bran mokykla. Vakare nusipirkęs vinezia ant kampo Mogilskos
o priek tam, kaip girdžiu ir ne
ant kojų.
Meszkinas.
matomai muszanti.
gatves.
Buvo
labai
persimaivelei
už
kelis
skatikus
sviesto,
Baidiklos.
gus, deltogi pasisamdė pats sau
Apie Karalaiti netikėta.
kvailas; puikus esi augintojas,
Skubei
dabar
ėjo
gatve
veAkrnenorius.
Apie
Vainikėli
Ramunėlės.
maža ruime Ii ant treczio gyve kuri dar ne visada ant syk su nias aid veido. Suvis nestebetiKalvis ir ponas.
jeigu ji iszkieravinai ant gero
Velnes ir Mužikas.
Pa baiga kazirninko.
Melagis.
nimo, u$ kuri pats galėjo sam valgydavo, norint anksti nieką na. Gyvenimas jo dabartinis dancze in priemiesti Wesola
žmogaus.
Skarbas o pati.
vadinama, kur buvo ligonbuGiliukningas Zbrajus.
da užsimokėti. Kuningas pra- dos gult ant atsilsio ne eidave, buvo teip ne panaszus in jo
Nelamingas
atsitikimas.
Zerkolas.
— Viskas yra galybėje Die.
Fundatoris.
Szetoniszkas szokis.
baszcziųį atlankė jin dažnai, nes daug darbo pats sau užda- praejta jaunu dienu gyvenimą, tis szv. Lozoriaus.
Kaip Radonai iszpildo paliepimus
vo. Teisingai yra puikinu vy
Prakeikta..
Navatnei skamba toji pra
savo valdonu.
Kiniszka pasaka.
tyrinėdamas kožna žingsni jio vinedavo skaitymu visokiu kaip giedri saulėta pavasario
valtys.
ru — atsake kuningas. —- Jis
Pavogti Deimantai.
varde
priemiesczio
Wesola
ir
diena.
Buvo
pamėtės
ta
savo
ne
Gudi-as Žalnierius.
elgimuosia, atsidžiaugt negale
Stebuklingas skeltuvas.
gali būti paveizda geriause del
Melage pati. .
„
Medalikas motinos.
Paikas Jonaa.
jo matydamas savo augintini Tokia proce nenuilsanczei da miela gyvenimą, buvo, kaip rodos suvis neteisingai pramin
Jezusas ant vakarienes. Apisaka
daugelio.
Apie milžinus, mažus žmonis ir
senu žmonių.
tokiu, kokiu kiekvienas žmo- simuszinejo Franas prie geres jam rodėsi palaidojus jau savo tas, jiegu dasižinosime, jog ant
niksztukus
— Tas teisybe. Tuom Įa• 1
Laižybos.
to
priemiesczio
apart
ligonbu
Du
brolei.
tamsia
nemiela
praejte
—
ne
nes
ateites
ir
buvo
laimingu
gus būti.privalo.■
Isz gyvenimo milinczios poros.
biaus-gi džiaugiuosiu, jog atsi
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti loPo svetima pastoge.
Norėjo jiam norint maža ii* užganėdintu isz tokio prasto mistino suvis daugiau susieit ežio szv. Lozoriaus stovi klini
juti, Katinėli niaukleli ir apia Ratikimas davė man turėti toki
Ubago meile.
ganiszka liečia.
su jižlja, o dabartės, sztai žo- ka, jog tuom keliu apart kito,
paspirtįdavinet mėnesinei, bet savo locno uždarbio.
Petras bude.
Balus suknele.
žmogų arti mano vaiku.
dažniause
galima
matyti
tarnus
Ne
reike
prieszintis
valei
Dievo.
džei
kuningo,
prikėlė
busent
Apie
tris
Br61u->
Karalaiczius
ir
Vienkart
sugryžes
Franas
matydamas, jog vaikinas daug
Stebuklinga tobliezia.
Asz mistinu, jog jis neatsa
serganti jiu Tęva.
1 timingįsniu jauezesi užproce- isz mokyklos pradėjo kurt ug jia velei isz numirusiu, pažadi ligonbuęzio juodais uždanga
Szleivis.
Ne sūdyk ant pažiūros.
kytu man tos malones, jeigu
Mužikas Karalium.
Mažas Antanukas.
vedamas pats ant saves, nerei- nį pecziukije, inejo kuningas no iszmetinejimus nusprendė lais užklotuse vežimuose veMikutis Kupriukas ir iNiksztukas.
Bedarbe.
pavestau jio valdžei savo sunu,
Apie Raganiszka Pleczkute.
žanezius
laidoti
lavonus,
suvy

Dvase
kasikiu.
Apisaka
seno
eit
atjieszkot
motina
savo.
Bet
—
globėjas.
Franas
•
priszoko
kalaud&uas svetimos procios,
Jonukas Pauksztukas.
mainierio.
idant savo paveizdingu elgiKaralius Vargutis.
ne bruko jiam savo paszelpos, prie jo ir karsztai pasveikino, kuom areziau prisiartinejo niotus in sziaudus, kuriu po
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio
mosi-vestu keliu dorybes ir ma
Žuvininkas, Geniuszas ji ;uod.u jo. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
prie karczemos, tuom primini smert gimines savo kasztu ne
tikėdamas ant vėliniui u“ vaiki pabueziuodamas jo rankas.
szalu Karalius.
no sunu.
Balatono ežeras.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
turi
jokio
turto
už
ka
galėtu
mas
tos
moteres
skarmaluose,
—
O,
susimuezinau
gerai
Pataikė
dalgis
ant
akmens.
no ir tik atvažiuodamas pas
Trys Lapai kirmėlės.
— Isztikro, su noru priims
Netikėtas szveczias.
Apie Karalių sultoną, jiojo sūnų,
jin atveždavo jiam dovanas, —tarė kuningas sunkiai kvė kuria jis kada tai vadino savo palaidoti kuna jo po mirio.
Apie tris Karalaitias.
ta užduotia.
dideli galineziu irapie karalaite gulbe
Kaip
būti
gali
linksmi
toje
Apie
septinis Brolus.
motina
iszverinejo
jame
nemie
puodamas;
—
ant
mano
senu
pripirkes visokiu kningu kuom
Apie prapuolusią Karalaite ir sep
Apie kuningaikszti Kardeli.
— Tas mane labai džiaugitinis galinezius.
dare ’neapraszoma >. džiaus- metu, tai truputi per augsztai las jaustas, kaskart toji mote vietoje,/kur nieko linksmaus ne
Žiut ke katra už Karalaiczio tekejo.
Juozas ir Maiijona.
na rūpinsiuos isznagradint gan
Jussupas.
Apie Vaika katras Karaliaus duk
re, kuria rodos mate savo du mato praejgis, kur prisižvelgt
ma vaikinui. Kuningas ir jau reike lipti.
Neteisi pati.
teris iszgelbeio nuo smako.
sei proce tokio žmogaus ir noKaralaiti Miranda.
Franas nubėgo prie lovos szios akyse, darėsi nuobrades- gali tik in tuos liudniausius
tėsi visiszkai laimingu, jog jo
Apie Karaliaus Sunu kur savo
Kaip gilukis mainosi.
retau kuoveikiause pažint ji
trijų Seseiu ėjo neszkot.
mažas nuopelnas, arba maža padėjo pagalvi ant braunos ir ne; nežinojo, ar turės tiek pa regėjimus laidojimo negyvėliu
Ragana.
, Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
areziau. Praszau kuningo praElnes, Velioribas ir Arelis.
geradaryste atnesza gausiu vai prasze sėstis, džiaugdamasis jėgu, idant, radus jia ten prisi ir gabenimo i ligonbuti viso
Apie Žydą, u Petro.
Medėjus.
baszcziaus pribut su juom
Apie du vaiku Siratas.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
siu, džiaugėsi ir dekavojo. Ap paregejimu savo geradejaus. gėrusią, pasakyt: “tu esi ma kiu, iszbliszkusiu sudžiuvusiu,
Apie Pagrasant a.
Vaitiekus.
drauge pas mus in dvara ant
veizdai jog per jo pagelba isz- Kunigas vienok atsisėdo ant no motina,” Szirdis jiame dru- sužeistu, vaitojeneziu, ledgyvu
pietų.
‘
linksmybia
trauke yaikinuka nuo amžinos kėdės, liepdamas pagalvi pa ežiai plake kas tokis užlaikine ligoniu ? Apie
Netrukus po. tam atsisvei
prapulties ir vargo ant szios dėt ant vietos. Po tam prasidė jo jiam krutinėję kvapa; buvo czion kone suvis nei mislint ne
kino kuninga ir nusidavė pas
jo tarp juodvieju pasikalbeji- -gi ir tokia valanda, kurioje galima, matant ta viską, bet
pasaulei
Szita Knyga perkupeziams arba agentams
save laukti svecziu ant pietų.
neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.
[neikime dabartės in ruime- mas, apie mokslą, mokslaines, protas sznabždejo jiam jog pri ejnant keliu per priemesti
(Tolia ns bus.)
Ii Franuko ir prisižvelkime in apie visokius dalykus tame vei valo paiset apie savo žengimą Wesola apstatyta klosztoreis ir
X. ~
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LIETUVISZKAS PASAKORE

PREKE $2.00

W. D. Boczkowski-Co.
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SAULE

■ ■

Žinios Vietines.

Philadelphia, Pa.

W. RYNKIEWICZ

— Oras sausas neperszaltas,
Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras
žmones dar laukia kalėdų
szventes. Darbai suszlubavo cu
kernese ir kraueziu szapoše dil
A tik pargabenome daugybe szviežio tavoro del rudens
)
ba nevisas dienas.
\
ir žiemos. Dar esame pasirenge jumis parodyt viso
kiu
ceikiu
ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu.
— Draugystes South pusėj e
miesto dar priesz adventus ne \ Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu. Teipgi puiku gatavu
veseilems, kriksztinoms ir t t. Teipgi užlaikome visodarė ne viena balių kaip kad fj szlebiu
kiu vatinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu
būdavo pirmiaus, mat visi lau I sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t,
Pirkite savo sziltus apredimus pas:
kia užbaigimo gražios sales va \
dinamos Lithuanian National
I THE GLOBE, 133 West Centre Street.
Hali.
Kad balių nebuvo, tai žy
dams nenuėjo už anų sales
mus pinigai nes pasiliko drau
Tik-ką išėjo iš spaudos knyga vardu
.1
1’
"AMERIKA“. Tai yra rinkinys įvai
gyseziu ižduos.. Bravorai teipgi
rių faktų, žinotinų Amerikoje gyve
nantiems ir čion atkeliaujantiems lietuviams. Surinko V. K. Račkauskas, “TĖVYNES“
neturėjo nuo balių pelną.— redaktorius.
"AMERIKA“ yra informacijinis veikalas, kokis jau nuo senai buvo pageidaujamas.

— Kuczia!
— Adomo ir Jevos!
— Subatoi Kalėdos.
— Visi puikei ir malszei pa
sielgs.
— Redingo kasyklos mokes
petnyczioi.
— Nesziotojai “Saules” da
lys mieste Kalendorių petny
czioi. Neužmirszkite juosius
apdovanot kokia piningynia
dovanelia. Juk visos tautos tu
ri toki papratima o ir muso
skaitytojai bus duosnus.
— Sabina, duktė ponstvos
V. Rynkevicziu, isztekes po
Nauju Metu už F. Hanisek isz
Hazletono, kuris turi užsiėmi
East Granby. Conn.
mą banke. Pana Sabina turė
! — Oras pas mus gražus, o
jo dinsta daraktorkos publikinorints truputi pasnigo bet
neje mokslaineje.
szalcziu nėra. Daugiausia czion
Ignotas Kovalaitis, užsi turi užsiėmimus prie dirbtuvių
traukęs per daug ramybes, už tabako. Lietuviu yra 12 szeiklupo ant savo pacziules su ko mynu ir kožnas kone turi savo
cziolu ir iszlauže jiai ranka. farmas ir visi sutikime gyvena.
Ergelis užsibaigė pas skvaje- Tik poni Baltruviene raikalinri.
■
ga labai apmalszinti tūla mote
— Groserninkas
Garmus relia kuri labai nemalszei pasi
pargabeno visokiu szviežiu ta elge.
vom ant szventes. Pas ji gali
Du Beis, Pa.
ma visko gauti, valgomi ta vo
rai ir visokios szviežos ir rū — Kasiklos dirba gerai kož
kytos mėsos, deszriu, kumpiu na diena net viskas uže. Butu
ir t. t. Visokiu reszutu, vaisiu, viskas gerai, nes czionai atsibu
kendžiu, keiksut. t. O ant ku- vo tūla veseile, porele gyveno
czios gausite geriausiu silkių, sutikime ii" buvo užganėdinti
suro. kiausziniu, visokiu szvie isz viens kito bet uoszve patol
žiu ir rūkytu žuviu. Neužmir lindo pakol gyvenimą jau
szkite numaro 536 W. Centre niems nesuardė. Poni Baltru
st: .
■ '
viene apie tai pagiedos trum
— Pirkite “Jelke” Good pam laike.
Luck sviesta, svaras po 25c., 5
svarai už $1.15. Quins buczerneje kampas Main ir Centre
St.
(*goi oi)
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PIRMUTINIS LIETU VISZKA S
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA BANDOS

Laidoja Kimus Numirusiu.
Pasamdo
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo,
Krausto Daigtus ir 1.1.

520W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
LIETU VISZKAS ADVOKATAS

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

O^NAUJA KNYGA!

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo
iszlaimeja p rovose už pažeidima Kasiklose
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. t.
Iszlaimejo provas kurios kiti advokatu i
atsako ar atmeta.
Rodą dykai.

i'

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir’priežiura valdžios
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane b© jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujanoziu parūpinu. Didžiause Lietuviszka
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis
Svieto greioziause ir pigiaus©. Visi ti© kurie per mus siuntė apie
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas,
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir t.t. Su kokiu nors reikalu kas
link Szipkorcziu, Pinigus ir t.t,, raszykite pas mane o aplankysite
teisinga ateakyma. Apsaugoja namus ir naminus daigtus nog ugnies,

Jame telpa daug reikalingų ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika.
Knyga didelio formato 6x9col., 288 puslapių. Kaina tiktai......................................... 75c
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas:

M. J. Damijonaitis 901 w
P. S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokių
knygų, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų krautuvės katalogo.

B. S. YANKAUS
154 Nassau St., New York, N.Y.
PUIKUS LIETUVISZKA8 KOTELIS

Kaluli A

MAINIERIU NAUJI, ISZ SZONO
SZNURUOTI CZEVERIKAI
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Kame
priežastis

Užsiima būti jumis Ekzekutonum arba Administratorium
juso Testamente.
Užsiima būti Apiekunais del
juso vaiku ir sudės teuais piniguskuratnesz daugiause naudos
pakol vaikai nedaeis igi metu.

Beacon Falls Rubber

Galite atneszti $1 arba daugiaus o gausite banka knygute.
Visada galite ateiti in Banka
ir klausti rodą pas kasijeriu.
Jis visada yra padėjime duoda
jumis giara rodą,.

Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva kad
greit nueitu ir kad neprapultu, tai siuskite
per mane, daigu norite pirkti Szipkorte tai
pirkite nog manes o busite visame užganė
dinti. Mano agentūra randasi mano locnąm
name vertės S14,000 ir esiu po kaučzija ir
priežiūra Ohijos Valstijos. Norėdami apie
ka dasižinošite prisiuskite 2c., štampu . .

Reikalauja juso depožitus.

Prigialbsta jumis pirkti namus arba bizni.
Rumatizmas.

sęrgate ant rumatizmo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje,
ai asz tikrai galiu jus nog to
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus
pas mane lietuviszka, prisius
kite 2 c marke del atsakini o
Andrius Kairaitis,
6 S. Vine St.
Shamokin, Pa.
Skaitykite ka sako apie szita
gyduole.

Asz Kristupas Indulis sir
gau 3 menesius rumatizmu,
bos Andriaus Kairaiczio, kaip
iszgeriau 4 bonkos pasveikau.
Labai gerai vėlinu visiem prieteliam kad tas yra labai pagelbetojas.
Kristupas Indulis,
71 church St.
Edwardsville, Pa.
DIDELIS BALIUS

GENERAL VQN KIUCK ANO HI5 DQG TEPQY

Wilkes-Barre,Pa.
_ J Skersai Central R. II. Dypa

202TROY ST., DAYTON, O.

Sine Tn BEACON FALLS
onoe co., connegtilut

Shamokin, Pa.

I

BANK EXCHANGE

Raszykit jaigu ne.
galite gauti.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

a

A. J. KEIDOSZIUS

Mainieriu
Apsiavimai.

sznuruoti isz szonoezeverikai kaip ant pave
ikslo matoma du syk
ilgiaus nesziojasi negu
kiti. Gaukite sztormse
j arba raižykite pas mus.

A.Miliszauckas, Savininkas
ig South Baltimore Street

Jaigu kada busite Wilkes-Barre tai užeikite
pas Andriu Miliszaucka kur busite svetingi
priimti ir gausite visokiu gėrimu. Kas syki
užeina sugrižta adgalios atsilankite.

Naudingumas Trust Co., Banko ir jo
privilegija kaipo banka, yra tai tikslas
Merchants Banking Trust Co., Banko.

Sznurukai negal perpjaut czeverika teip kaip jaigu butu isz priszakio
sznuruoti. Puspadžiai ilgiaus neszioja-i negu škuliui ir visas czeverikas
du syk ilgiaus nesziojasi negu kiti czeverikai.
-iOBc
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Dubeltava verte už juso pinigą.

PAVEIKSLAS GARSINGO GENEROLO

— Leonas Sakalauckas, farmeris, likos surastu negyvu ar
ti miesto, gulinti prie vežimo.
Manoma, buk jisai iszpuole
isz vežimo o ratai turėjo per
jin pereit.
— Kada Mrs. Badusiene
iszejo in miestą pirkinet Kalė
dų dovanas, josios sūnelis pasi
szauke kelis draugus in stuba
idant jam nebutu nuobodu. Vai
kai suradę dinamitini patroną
pradėjo krapsztyt, eksplozije
pakilo nutraukdama vaikui
ranka ir sužeido galva.
— Andrius Tarsav likos su
rastas negyvas savo bruste Re
dingo kasiklosia Burnside. Ko
kiu budu nelaime atsitiko tai
niekas nežino.
— Pranas Visniavckas gy
venantis Johnson City, atėmė
sau gyvasti per nusiszovima.
Paliko paczia ir kelis vaikus.

W. TRASKAUSKAS

Youngstown, Ohio Progresi
viszkas Klubas parengė Baliu
31 d. Gruodžio. (Dec.) 1915 m.
ant Rumania sales, 645 Poland
ir Gibson Strs. Prasidės 6-ta,
valanda vakare ir trauksis lig
vėlybai nakcziai. Inžanga po
rai $1.00. Apricz szokiu bus
kelios zobovos, kaip lekiojanti
krasa, ir meszkera, teip-gi bus
duotos dovanos. Kas gaus dau
giause atvirucziu tas gaus pir
ma dovan«, bukietą geliu, an
tra dovana, auksinis laikrodė
lis; todėl vietiniai ir aplinkines
lietuviai, neužmirszkit szio
linksmo vakaro.
Komitetas.

Naujausias paveikslas vokiszko generolo Von Kluck su
savo szuniu “Teddy”. Generolas Kluck yra kariumeneje iszHazleton, Pa.
— Viskas butu czion gerai tarnavęs 52 metus.
ir linksma kad kasikius dirbtu
* Anglis jau buvo žinoma
Amerikonis daktaras.
tankiau, nes kaip kada' kasik- 1800 metu da priesz užgimimą
Ateina jaunas vyras pas dak
los turi sustoti isz priežasties Christuso.
tarą labai susiraukiąs. Mato
stokos angliniu vagonu. Neku** Jeigu motere isz szt'amo
rie kaip' užbaigė savo darbus Turkomami, klaus savo vyro mai kas jiam labai kenke. Dak
No 3 szlopoj, tai bosai sako ar gali iszeiti, o tasai jai atsa taras liepe sesti ant paduotos
kėdės ir pats baigė raszytie re
“no m or džiab.” . .
kys: “eik”, be pridėjimo žo
— Parapijų sveikatai eina džiu: “sup’ryžk tuojaus”, tai ceptą del pirmiau inejusio li
puikiai, nes kun. Strimaitis pa- tas reiszke jog yra atsiskyria. gonio. Kada ligonis iszejo, dak
taras paklausė:
redka veda gerai ir yra geru
DIDELIS BALIUS
DIDELIS BALIUS
gaspadorium o per adventus tu
— Kas ponui kenke ?
Parengė Sz. Jurgio kareiviu — Ach, ponas daktare—kal Iszkele Lietu viszka Parapi
rejome tems ant kurio parapije pusėtinai papelijo. Ran draugyste isz Girardville, Pa. ba gailingai ateivis—baisei su- ja isz St. Clair, Pa. Balius at
dasi ir czionais darkytoju su- ir atsibus Petnyczios vakara simuczijau puldamas nuo bai- sibus Subatoj pirma diena Sau
taikos kaip ir visur, kurie ban 31 Grodžio ant Union sales. sikebo ka tik dabar.
sio ant Kolombijos sales. Pra
do visom spėkom suardyt para Balius prasidės 7 valanda va O daktaras užsimislinias: —- sidės nog piet ir trauksis lig 12
pijonus, bet tas nepasiseka. Da kare ir trauksis per visa nakti. Teip?... Na-gi parodyk liežu valandai nakczia. Inžanga 25c.
neatsirado toks kunigas kuris Ateikite visi seni ir jauni o ga vi? . /
moterem ir mergoms dykai.
visiems parapijonams intiktu. lėsite praleisti linksmai szita
Ateikite visi ne tik isz St. Clair
—Kikierei kikina pakol savo vakara ir laukti nauju metu.
Didžiause skriauda del nes ir isz visu aplinkiniu mies
smegini visai, iszkikina o po Inžanga 25c. Vaikams ir mer žmogaus yra nesmagumas pada tu ir miesteliu o turėsite links
rytas per priedeli.
gaitėms 10c.
tam apsimalszina.
ma laika.
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Duos jumis rodą kur geriause indeti pinigą arba
perkant namus.

ZEMAITIS’O ŽOLES
NOG VISOKIU LIGŲ.

Prigelbes jumis kada reikalausite rodos arba prieteli.
Gydo visokias
paprastas Ligas
kaipo tai:

DIREKTOREI
D. M. Graham. Prezidentas.
Leon Eckert, Vice-Prezidentes
D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.
Antanas Daniszeviczia,
W. F. Rynkieviozia,
Mikas Gavula,
W. J. Miles,
Thomas G. Hornsby,
Jos. H, Garrahan
1
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Geras Materijolas
ir Ger Darbas

* Gumba, Patrūkima,
Sunkuma ant Kruti‘nes, Pataiso Apetitą
ir daug kitokiu Ligų

PREKES: 25c. ir 50c.
...GAUSITE...

LIETUVISZKOJ
• *

APTIEKOJ

237 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Padaro “Model Keystone”
“Canopy Fair” ir “Real
Apollo” gerais Pecziais.

Mes gvarantinam kad szitie Peozei yra geriausi kepykai
ka galima pirkti.
Didelis skaitlis ju yra naudojami Mahanojuje ir visi
sako kad Guinanas parduoda gerus Peczius,

GUINAN’S
Mahanoy City - Shenandoah - Mount
Carmel - Lansford.

Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramonaltis, Locnlnlkas)

...Didelis Geležinis Sztoras
Wholesale ir Retail.

ikslas yra: visada stengtis
atlikti musu kostumeriu
reikalus ka nuoatsakanoziausia, daryt ta viską
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su
nauda, o ju pinigai kad
visada butu užlaikomi
atsargiausam bude,

s

Vyra Millijonas
Dekavoniu už geradejiste,

Visokiu Geležiniu Daigtu
del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite muso
didelam sztore.
Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu
daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika
lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis
pristatyti: Plaktuku, kirviu, piukliu, pielycziu, visokiu
vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu
spiniu, ir t.t; ka tik pareikalausite gausite musu sztore.

Ramonat Hardware Co
118-115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

Su musu teisingumu, užsiganedy
na visi žmonies, jeigu plaukai &len
ka, pleiskanų yra niežėjimas, puoškai visokį, pusplike galva arba pliks
galva yra ant to pagelba. Jeigu gai
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad ir
senyvam žmogui plaukus su mueu
naujausioms gyduolėms. Tai kam
lauktie ilgai nereike ne dienos laukti
bet raszik laiszka mumis, neužmirszk
paduotie savo adreso dabar dykai gy
dymas.
Prof. J, M, Brundza Co,
Broadway & So. 8-th,
Brooklyn, N.Y,

