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ISZ AMERIKOS
143,000,.000 tuzinu kiausziniu
sklodosia.
Washington, D. C.— Pagal
randaviszka skaitliu, tai 221
kupeziai kiausziniu, turi atideja sklodosia penkis milijonus
dėžių kiausziniu — apie 143,000,000 tuzinu. Yra tai deszimtas procentas mažiau ne
kaip praejta menesi.
Pabėgusi bankieri aresztavojo.

Chicago.— Palicije atveže
in czionais pabėgusi bankieri
Joną
Krzywoszewski
isz
Grand Rapids, Mich., kuris nesenei apvogė žmonis ant 15
tukstaneziu doleriu. Jiojo pa
ti nežinojo kur jisai dingo, tik
kėlės dienas adgal aplaike gromata nuo jo praneszdamas jiai
apie savo būvi. Pati innesze
skunda priesz jin už pametimu.
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Motere tikėjo in raganes —vy
ras tikėjo in atsiskyrimą.
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SUNAIKINIMAS MIESTO DUBNAUS, KURI PAĖMĖ RUSAI.

Cambridge, Mass.— Du užsi
dėjusi maskas banditai sulaikė
automobiliu važiavusi W. Ste
wart Griscon (isz Philadelphijos.) Banditai atėmė isz Griscono 50 doleriu ir pradėjo rė
kauti negalėdami pasidalyti
laimikiu. Griscon paprasze ju
nutilti, kadangi automobiliuje
buvo jo serganti pati.
Tuo
met vienas banditas iszreiszke
norą sugražinti puse atimtu pi
nigu. Kitas pritarė. Ir tokiu
budu Gristonui sugražintą 25
doleriai. Po to banditai dingę.

Reading, Pa.— Czionaitinei
pruselei labai tyki in visokius
burtus ir raganystas. Laura
Gable, persitikrino, jog leng
viau užlaikyti visokius burtus
ne kaip savo vyra. Sziadien
toji neiszmanele graudinasi
jog nepamete visokiu burtu,
nes josios vyras nebutu jieszkojas persiskyrimo nuo josios.
Vyras padavė savo priežastes
sekantes, jog negali gyventi su
savo paczia, o tosios yra: Gablenie paženklindavo križeleis
duris idant neinleisti raganes
I
Lietuvaite
aplaikys
paliįęįa
in stuba, nesziojo ant kaklo vi
turtą.
sokius maiszelius su milteleis
idant prie josios neprisikabin Pottsville, Pa.— Mare Rutu kokios ten piktos dvases. daieziute, lietuvaite, susitaikė
Ant tuju burtu vyras mažai te su likusioms giminėms Margarn ino, bet I^ada tūla vakara, vy i’ietos McQuail ir aplaikys di
ras gulėjo, jojo pacziule atbėgo desniu dali palikto jiai turto
su ilgu peiliu ir insmeige in pa- susidedanezio isz apie 40 tuks
duszka ant kurios Jonukas gu taneziu doleriu.
lėjo, til< du colius nuo jojo gal Rudaicziute buvo už tarnai
vos. To buvo už daug ir nu te pas McQuilienienia, prižiū
tarė atsiskirt su neiszmanele. rėdama senukia visame ir bu
Daug randasi tokiu paikszu vo kaip josios duktė, nes gimi
moterų terp Lietuviu, kurios nes prie josios mažai prisiarti
intiki in visokius burtus.
no. Kada senuke mirė paliko
visa savo turtą lietuvaitei. Isz
Aidublistai naudoja dinamitą. to pakylo prova ir gimines ban
Scranton, Pa. — Straikuo- de testamenta suardyt. Pro
jeuti Aidublistai isznesze in va tęsęsi kelis metus ir tik da
'padanges garines paipas prie
bar visi- susitaikė, jog geriau
Jeremyn kasikiu, perkirto tele pasidalyt turtu gervalei ne
fono ir telegrafo dratus. Sze- kaip advokatai turi viską pa
rifas su pagialbininkais ir ka junti.
zokais iszvaikino straikierius
ir aresztavojo kelis.
Žemos algos, priežastis mer-

Vaikai atrado pavogtus
piningus.
Paveikslas perstato miestą Dubna, kuri Rusai paėmė, po kruvinam musziui su Austrais ir Vokiecziais, kurie
Martins Ferry, Ohio.—- Ar
buvo pasislepia namuosia ir sodosia isz kur juosius iszgujo su didėlėms bledems.
timoje girraiteje, du vaikai su
rado užkastus 8,070 dolerius,
Kuningaikszcziute inženge in glitas kareiviu.
kuriuos pavogė piktadarei nuo
kasijeriąn^ Lee Rankin ir li
kos nužudintu per piktadarius.
Vokiecziai pripažinsta Rusu laimėjimus.
Piningai buvo užkasti artimo
Londonas.
Ofįcialiamstprąneszime vokiecziai prisipa
je kur žudinsta likos papildy
žino neteke-policijų vakaruose nuo Shypot (Karpatu^e), arti
ta. Palicije Jau aresztavojo
Zabic.
t
Z
viena isz žadintojų, koki tai
Rusu gi pranešimai, be to, skelbia, kad laikotarpyj nuo
Paulu Baldina isz Bellaire, O.
rugp. 31 iki rugsėjo 1 d. jie suėmė Karpatuose 18.89 nelais
vu ir užgriebė tūla skaitliu amunicijos.
Vincas Paulis nužudintas ir
apiplesztas. —Jonas KerseAnglekasai isz Pennsylvanijos ir Kolorados paėmė Gorizia.
viezius suymtas.
Rymas.— Italije gali būti dėkinga vien tik del anglekaMiddleport, Pa.— Panedelio
gaicziu nupuolimo.
Milžiniszkas
iszgabenimas
mė

siu isz Pennsylvanijos ir Kolorados už paemima Gorizios. Tieryta, apie 5 valanda, kada Jo
Chicago.— 11 mergaicziu, jei anglekasiai sugryžia isz kasikiu in Tevynia, apginti jiaja
sos
in
Europa.
nas Ružakas ėjo in darba, už
tiko gulinti lavona terp Middle New York.— Europiszka ka kuriu ne viena dar neturi 16 nuo prieszu. Žinodami kaip griaužti skyles uolosia, padirbo
porto o Kaskawilliam, kuria re daug sunaudoja ameriko- m. atėjo in jaunuju teismą ir milžiniszkus tunelius per kalnus, per kuriuos perejo kareiviai
me pažino Vinca Pauli. Žu niszkos mėsos, todėl teip pa papasakojo teismui, kaip se- su dydelems pasekmėms. Dabar užejna klausimas, ar tiejei
dinsta buvo papildyta tyksle brango. Mete 1914 likos ižga- nas turtingas pirklys V. F. anglekasiai iszgriauž kele in Triestą ir Viedniu?
apipleszimo, nes kiszeniai nc- benta visokios mėsos isz czio Collier, 59 m., savininkas salVokiszka linija prie Somme pertraukta.
baszninko buvo isztusztinti ir nais 455 milijonus svaru, 1915 dainių dirbtuves 2839. N.
London. — Prancūzai prie Somme sumusze Vokieczius
ziegorelis nutrauktas nuo len mete likos iszgabenta 885 mili Campbell avė., netali Snyder
pertraukdami muszio linije ant keturiu myliu, paymdami in
ciūgo.
jonus svaru o szimet 1,339,000,vieszosios mokyklos, atėmė nelaisvia arti du tukstanczius vokiecziu. Prancūzai teip smarPaulis diena priesz žudinsta 000 svaru.
joms nekaltybe. Jos visos yra kei užklupo, jog vokiecziai neturėjo laiko ne atsikvotet. Da
buvo atlankęs Pottsvilleje sa
dukteris neturtingu darbinin bar Prancūzai turi paemia kelia nuo Bethuno lig Beroune.
Atėmė sau gyvaste isz
vo sužiedotinia Miss Nora Car
ku. Jis joms dalydavęs dova
roll su kuria ketino apsipagailesties.
Prasižengimai baisetinai prasidėjo platintis terp vaiku.
cziuot. Pribuvęs karuku lig New York.— Stella Trisen- nas, pirkdaves drabužius, paži
bas.
Mergaites,
kurios
paczioj
Petrogradas. — Vaiku teismu virszininkai padavė val
M iddleportui ėjo pekszczias ser, 29 metu amžiaus, atėmė
jaunystėj
buvo
pasiustos
kaip
džiai raportą, kuriame nurodo nepaprasta padėjimą prasižen
namon in Kaskawilliam ir ant sau gyvaste su pagialba gazo,
raszo
Naujienos,
—
dirbti
in
gimu tarpe vaiku. Pasak tu praneszimu, viename tik Petro
kelio nužudintas. Kūne turė ir tuom paežiu budu norėjo at
dirbtuves
ir
uždirbdavo
bado
grade balandžio, gegužio ir birželio menesiuose užregistruota
jo tris revolverines kulkas.
imti gyvaste savo dukreles nes alga, nes tik viena uždirbdavo 1,675 vaikai ir mergaites, jaunesni kaip 16 m., kurie liko nu
Palicije aresztavojo Joną toji iszliko gyva. TrisenserieKursevicziu kaipo nužiūrėta ne papilde savžudinsta isz gai- $5.50 in savaite, o kitos dar teisti in vairiomis bausmėmis už vagystes, pleszimus, valkioji
už ėmimą dalybų žudinstoja, lesczio, nes josios vyras atėmė mažiau, pasiduodavo jo vilio mąsi ir kitokius prasižengimus. Vienais metais anksėziau in
jimams. Jos beveik visos atėjo ta pati laika buvo užregistruota tik 541 tokiu atsitikimu su
nes palicije padarius ant jojo sau gyvaste dvi nedėlios adgal
in teismą gražiai pasirėdžiu vaikais.
krata, rado 310 doleriu. Apie isz priežasties apjakimo.
sios drabužiais, kuriuos nupir
Raporte nurodoma, kad vaiku isztvirkimo priežastimi yra
tuosius piningus negali ižduoti
ko joms Collier.
kare.
Daugelis tėvu iszszaukta frontam Motinos palikusios
ajszkaus iszaiszkinimo, nes Perkūnas ižgyde rumatizma.
Collier turėjo automatiszka namie turi uždarbiauti. Vaiku gi niekas nebeprižiuri ir jie
tieje, kurie Kursevicziu pažins Wilkes-Barre, Pa.— H. F.
ta, kalba jog tiek negalėjo tu Riley dažiuretojas Lehigh Val piana ir jis pakviesdavo jas pa kuo tolyn tuo didesniame skaitliuje patraukia blogais keliais.
Petrograd. — Kuningaikszcziute Volynskiute, d vide •
rėti. Palicije tikysi suymti ir les geležkelio, kuris sirgo ant siklausyti muzikos. Jis turėjo
szimts dvieju metu senumo, kurios vyras, tėvas ir du broliai
kitus, kurie dalybavo toje žu rumatizmo nuo keliu metu, li ranka pieszta blankieta, kuri KARISZKI TRUPINELEI DEL GREITO PERSKAITIMO.
galima buvo pamatyti -tik mie
Petrograd. — Husai Karpatuosia užėmė Bialy Czeremosz pražuvo kareje, nukirpo sau plaukus, pasirėdė in vyriszkas
dinstoja.
kos ižgydytu nuo trenksmo per gruimyj. Ten ir atsitikdavo
aplinkine, arti Bukovinos rubežiaus, drauge su tūkstanti ne- drapanas ir inženge kaipo peksztininkas in glitas kareiviu, ka
Karusa aplaikys $6,666 už kož- kūno.
riaudama su kitais ant pietinio frunto kelis menesius.
užpuolimas ant mergaites ir laisvių.
na Vakara dainavimo.
Riley su kitais draugais sė ten jos buvo iszžaginamos. Pas
Kada kapitonas dažinojo apie jiosios lyti, likos nusiunsta
Berlinas. — Vokiecziai ketina atsiusti kita submarina in
New York.— Henrykis Ka dėjo Cokstono stotije, kad kui jos ir paczios vėl ateidavo, Amerika pabaigoje szio menesio.
in Kieva ant paleidimo namon, bet Volynskiute-persigavo per
rusa, garsingas daininkas pa sztai trenke perkūnas, patai dėlto kad jis pirkdavo joms
London. — Submarinas paskandino iszpaniszka laiva sargus ir vela nukeliavo prie frunto. Dabar jiaja vela surado,
dare kontraktu su Colon Opera kindamas in kojas Riley, kuris drabužius ir duodavo pinigu. Louis Vives ir norvegiszka laiva Puru.
bet ligonbuteje sužeista. Už savo narsumą musztynesia, likos
House, Buenos Ayres, ant gie isz baimes paszoko isz vietos ir Pats Collier,’ kuris buvo
Parižius. — Francuzije sutiko paleisti visus nelaisvius apdovanota per pati cara Szv. Jurgio medaliu su paliepimu
dojimo 30 vakaru už kurios ap labai nudžiugo, kada nejautė aresztuotas, bet užsistates $3,- kurie yra tėvais 3 ar daugiau vaiku ir tuosius kurie radosi ne idant daugiau nekariautu, nes vyru turi užtektinai, o moteres
laikys 200,000 arba už kožna skausmo. Tvirtina, buk jin 000 kaucijos pabėgo. Policija laisvėje per 18 ir daugiau menesiu. Ant to sutiko ir kitos yra reikalingos naipie
vakara po 6,666 dolerius. Yra perkūnas iszgyde. — Kas ser- jo jieszko. Jis buk turis szeimi vieszpatistes.
Paveikslas pastato kun. Volynskiute su savo kariszku
tai didžiausia alga kokia kada ga ant rumatizmo, tegul isz- na Pittsburghe, bet apie ja ne
Berlinas. — Turku ministeris kares Enver Paša pribu- draugu, vaikineliu 16 metu senumo kuris inženge in glytas
aplaike dainininkas.
bando tosios gyduoles.
ra jokios žinios.
ov in czionais ant rodos su kitais kariszkais vadais.
drauge su jiaja kaipo akvatninkas.

ISZ KARES LA ŪKO

2

KAS GIRDĖT?

SAULE
3) Ta koperta su laiszku ir
tarptautiszka markiu kuponą
indek in didesnįjį koperta. Tas
kuponas kasztuoja 6c. ir gali
gaut bent kurioj pacztoj papraszius: “International pos
tage coupon.”
4) Ant didžiojo koperto paraszyk szitoki adresa: Hilfsverein der Deutsch en Juden,
Steglitzer Strasse 12—1, Ber
lin, W. 35. Germany.
Hilfsverein’as tai labdarin
ga žydu draugija, kuri, pagal
sutarti su Vokiecziu ir Austru
valdžia, turi tame patarnaut
visoms tautoms, visiems tikėji
mams, ne tik žydams. Ta drau
gija gavus jus laiszka tuo per
siuns kam adresuota.

ISZ VISU SZALIU

TRUMPI TELEGRAMAI

Tiltas sugriuvo — 11 darbinin
ku pražuvo.

5,000,000 automobiliu
Amerikoje.
Chicago, Ill.— Benjamin
Briscoe, prezidentas Briscoe
automobiliu kompanijos, parasze knyga apie Suv. Valstijų
automobiliu iszdirbyste. Anot
jo, 1919 metais Amerikoje bus
automobiliu ne mažiau kaip
5,000,000. Kadangi naudoja
mu szioje szalyje automobiliu
skaitlius sziemet nesza 2,400,000, tai, anot Briscoe, in trejus
metus skaitlius automobiliu
Amerikoje pakils net daugiau
negu dvigubai.

Negana, jog po visa Ameri
ka priviso visokiu gaivintoju
Montreal, Quebeck.— Nau
tautos, patrijotu, rinkėju auku
jas
tiltas per St. Lawrence upe,
ir sutvertoji! rojaus ant žemes,
kuri baigė dirbti ir tik turėjo
nes da lietuvei gali tikėtis ke
pridurti
viena sprindi vidurije,
liu “svecziu” isz Europos. —
nupuolė nuo paramų in vande
Ar-gi Lietuvei gales iszmaityti
ni, o drauge su juom ii’ vienuo
tuosius visus patrijotus? Teilika darbininku, kuriu lig
sybia kalbant, tai kiszeniai
sziam raszymui da nesurado.
amerikieėziu jau iždžiuvo nuo
Panaszi
nelaime atsitiko 1907
visokiu auku, o kaip vienas
metej nes tada pražuvo 70 dar
žmogelis iszsitare: “mes praszbininku. Jeigu taji tilta už
cžiokeliai tiek ženkliname
baigs,
tai bus didžiausias tiltas
tiems visiems musu lietuviszant svieto.
kiems svecziems, kiek žiupsnis
Linksmino dainoms savo
tabako. Jieje nori nuo mus
§ Dupont, Pa.;— Už tai, kad
auku, o paskui siunezia mus in
draugus ir prieszus lig
Jonas
Panauckas nenorėjo pa
pragaru ir da visaip iszjuokia.
smert.
Jau laikas susiprasti ir nesi- Suvienytose Valstijose szian Londonas. — Jau rodos, ko mest U. M. W. unije, o prisiraduot apjakint tiems gaivinto dien yra daugiau kaip 8 milijo kia begali būti drama ten, kur szyt prie kitos, prieszininkai
jams Lietuvos.” — O gal tame nai moterų darbininku. Taip, kasdien szimtais, jei ne tuks- jin mirtinai sužeido.
stenografiseziu ir raszomomis taneziais žmonių žūsta. O vie § Uniontown, Pa. — Tris
ir tiesa.
maszinomis operuojaneziu dar nok pasitaiko. Žemiau seka darbininkai fabrike Du Pont
Mefesikoniszk.as kareivis ap- bininkių yra iszviso 263,315. trumpas vienos tokios dramos parako dirbtuvėje, likos su
draskyti ant szmoteliu laike
laiko po keturis centus ant die Linotypiscziu, tai-gi raidžiu apraszymas:
nos ant iszsimaitinimo! Dide rinkėju maszinomis spaustuvė Vokiecziu transzejose buvo eksplozijos.
lis gilukis, jog tieje Meksiko- se yra 14,065. Tarnaicziu na dainininkas Paul. Jisai dai § Hazleton, Pa.— Prie Cran
nai nemoka raszyti, nes prie- muose 2,530,846. Fabrikuose nuodavo. Dainuodavo sau, sa berry kasikiu sustojo dirbti
szingam laike ižduotu visus pi ir sziaip dirbtuvėse dirba mo vo draugams, dainuodavo ir 1400 anglekasiu už tai, kad 100
ningus ant markiu raszineda- terų ir mergaieziu 1,820,980; prieszams. j Jo balso klausyda darbininku yra užsivilkę mė
ligintoju (mirsiu) 76,508. Aku- vo kaip vokiecziai transzeju
mi pas savo mylemas.
nesinėje unijoj.
szeriu 111,117. Ūkio darbiniu draugai, teip anglai ir francu§ Berlinas.— Kadangi Vo
kiu 2,000,000. Kepeju 100,000. zai.
Tula moterele isz Kansas
kietijoj
labai atjaueziama sto
Telegrafiscziu 8,219.
Telefo- Būdavo pasidarys nuobodu
perspejineja, buk moterų val
ir rėkia franeuzai ar anglai: ka popieros, tai daugelis ma
niseziu 88,262.
katų daugiau privis ir kožna
žųjų laikraszcziu stastojo eje ir
Asztuoniasdeszimtas nuo- Ei, Paul, uždainuok!
diena pasidaugina. Ar tasai
szimtis mokytoju yra moteris. Ir pasigirsdavo daina, skar dar vis daugiau sustoja.
perspėjimas iszsipildins tai ne
Nemaža moterų dirba dagi di, graži, kad viskas užsimirsz. § EI Paso.— Deszimti bata
žine.. Moters
vaikszcziot
lionu, kiekviename po 1000 vy
Pennsylvanijos geležies liejyk davo.
peszczios nemyli, o kabytis po
Bet
viena
syki
franeuzai
su
ru, rengiasi pasiunsti genero
lose prie karszcziausiu liepsnovagonais nemoka.... O gal iszanglais
padare
ataka
ant
vokie
las
Trevino Vilios sugavimui.
jarieziu tarpinamuju pečziu.
ras koki norints būda važinėti
ežiu transzeju. Sugryžo atgal. § Washingtonas.— Valdiszuž dyka automobileis.
Pasibaigė diena. Prasidėjo ki kasis statistikas rodo, kad
Nekurie valdytojai dalybauNe reike abejoti apie iszradita. O Paul’io dainų nebegirde- Suv. Valstijose žaibas kasmet
jenti tebyreje kareje pradeda
ma važinėti dykai automobi
ti. Pasiilgo j u anglai ir fran užgauna apie .1,500 žmonių, isz
suprasti savo kvailystia ir suleis. Musu nekurios moterėles
euzai.
kuriu in 500 visai užmusza.
gryžti ant doraus kelio. Pair merginos Schuylkill paviete
“Paul, suriko jie kaip pa
ymkime sziadien tokia Rosija,
žino būda vazipejimo automo
prastai, uždainuok!”
kur per amžius buvo insiszakbile is už dyka....
Bet Paul tylėjo.
nijus girtuoklyste ant didžiauPhiladelphia, Pa.
W||liipsnio, tai sziadien atsi
“Jus ji vakar užmuszet ata
Turcžius Henry Clew apska’i vertė ant blaivystes. Francute, buk ant pastatymo sunai zija, kuri pavirto in valnama- koje,” pasigirdo atsakymas isz; Lietuviu preseriu didis strai
kintu per kare fabriku ir namu nystia, sziadien sugryžta prie vokiecziu transzejos, “jis nebe kas. —- Philadelphijoje lietu
viu preseriu yra nedaug, muBelgijoj ir Prancūzijoj reikes Dievo ir Bažnyczios ir metavo- dainuoja daugiau....”
sukirszum penkis bilijonus do ja už savo nusidėjimus. Ang Nutilo visi. Niekas nebedai set apie 30 ar daugiaus. Jie
žinoma turi visada, priklausyt
leriu. Bledes padarytos Lie liję ir kiti sklypai užvede blai- navo daugiau.
prie kriaueziu net ir unijos. Jei
tuvoje ir Lenkijoj bus daug ma vysta.
Sziadien valdytojai
gu kriaucziai visi straikuoja,
žesries. Bet isz kur yms tiek Europiniu sklypu suprato, jog
tai ir preseriai turi straikuot.
piningu ant pastatymo to vis svietas yra sutvertas per Ižgako? Amerika Europai nepa nytoju ir turi pildyt Jiojo tie S. J. Mount Carmel, Pa. — Nežine kaip jie surado būda,
Ant tamistos užklausymu isz kad ir preseriai užvede straika
skolins deszimts bilijonu dole sas.
kur atsirado žmonis Amerike? už niekad netikėtus autus. Mat
riu — jau tai to negali tikėtis...
Žinunai tvirtina buk pribuvo kai preseriuoja darba, tai kiek
vienas preseris turi turėt po
Kada senas Jonas P. Mor Ka raszo apie “Tūkstanti Nak isz Azijos. 2) Isz kur atsira
do nigerei Amerike? — Nige- mąstą kaip autas audeklo, ver
ganas mirė, paliko terp visokiu
tu” ir Pasakorių.
ties 12c. mastas, jiems tuos au
akcijų už septinis milijonus ki Asz Feliksas Grigaitis isz rei priguli prie juodosios veis
tus
pirktis reikėjo patiems. Ap
tokiu akcijų kurios neturėjo jo Gary, Ind. siuneziu jumis szir- les, gyvenanti Afrike, isz tekios verties. Isz to pamokini dinga padekavonia už Tukstan nais juos atveže ant visokiu sa sirokavo sau patykomis, kad
bosai duoda kriaueziams sia
mas kitiems, jog jeigu nori pa ti Naktų ir Viena o teip-gi ir lų, in Amerika ir kitas dalis
už Pasakorių. Yra tai dvi milus, szilkus ir kas tik prie darsekmingai spekuliuoti, tai rei žiniszkos knygos su puįkeis svieto. 3) Isz kur prasidėjo
io reik, tai turi duot ir prese
kė būti turtingu, nes kitaip skaitymais ir paveikslais. Veli ‘ ‘ Pranasza vimai Mikaldos ? ’ ’
rvams
tuos autus, nes jiems ju
žmogeli paliksi tik szun popie- nu savo broliams tautiecziams — Arabai pavadino taja kara
pirkimas kasztuoja pinigą; jie
ras po smert savo paežiai ir vai — kožnam nusipirkti taisės lienių: Balkis arba Bilkis ir
preseriai
ir pareikalavo to nuo
knygas, o turės džiaugsmo už kalba apie jiaja kaipo didelia
kams.
tektinai per ilga laika. Tosios pranasze turinti dovana per- bosu.
knygos vertos tiek aukso kiek inatimo atejties. Mirė jiji keli Bosai isz preseriu kaip ir pa
Nekokis tai W. O. Gurskis josios svėrė o ir daugiau. Asz
sz imtai metu adgal. 4) Prie sijuokė kad tokio reikalavimo I
apgarsino angliszkosia laik- be juju nežinotau kaip praleist
ko priguli kalnas, ant kurio sto nebuvo niekad, szie tuojaus suraszcziuosia, buk isz 35 milijo savo laika, nes dabar negaliu
jo Nojaus arka? —Kalnas Ara straikavo. Isz pradžia misi y- j
nu gyventoju Lenkijos, apie ne užmigt pakol neperskaitau
rat prigulėjo prie Turkijos (Ar ;a kad tai baikos, bet kad pre- i
keturi milijonai pražuvo isz ba nors viena istorija ejnant gult.
— Feliksas Grigaitis, Gary, menijoj,) nes dabar yra užim šeriai sustojo dirbia, tai ir szia j
do ir ant kares lauko. Vaikai Ind.
pose kiti darbininkai dirbt ne
tas per Rusu kareivius.
žemiau septiniu metu visi išzgalėjo.
mire nuo bado ir ligų.
C. Sabanaitis isz Chicagos ra-, A. D. East Vandergrift, Pa. Jablonskiene naszle kuri po
Suvirszum 200 miestu yra szo apie knyga, 1001 Naktų. — Lietuva susideda isz Vil vyro mi rio laiko kriaueziu sžia
isznaikintu ir 20 tukstaneziu
niaus gubernije su 1,800,000 pa, tuojaus savo preseriams
kaimeliu, 1600 bažnycziu su O dabar dekavoju tamstoms gyventoju; padalyta ant 7 ap autus dastate ir ten prosino,
griauta, iszdeginta ir sunaikin už knyga “Tūkstantis Naktų skrieziu — pavietus. Kauno szie kiti mislydami kad prese- j
ta. Panaszus padėjimas ir Lie ir Viena” asz esiu labai dėkin gubernije su 1,700,000 gyven riai Jablonskienės skebauja, į
gas už teip labai puikus skaity
tuvoja.
toju; padalyta ant 7 apskri- nubėgo juos muszt, bet kad ra- Į
mus, vėlinu savo broliams skai
cziu. Gardino gubernije su do jau darbdaviu pristojusia j
Sztai d a vienas būdas susi- tytojams nusipirkti szita milži- 2,000,000 gyventoju (Lietuviu ant reikalavimo preseriu pali
niszka knyga. Asz kol nebu
neszimo su savo giminėms Lieczion mažai,) padalinta ant 9 ko dirbt.
Sziu kitu lietuviu
vau mates ir skaitės szitos kny
tuvoja, ir teip:
apskrieziu. Prusu arba Ma sziapu bosai nenore autus duot
gos tai gailėjausi $2 iszduoti,
1) Raszyk laiszka vokiszžoji Lietuva turi 10 apskrieziu, tai straikos tensesi keletą die
bet dabar pradėjau skaityti tai
kai, ne ilgesni kaip dvieju pus dabar nesigailu kad pirkau szi ten gyvena apie 200,000 Lietu nu ir preseriai laimėjo savo.
siu. Suvalkų gubernijos su Mat sustraikavo musęt 26
lapiu.
ta knyga.
,
2) Paimk du kopertu: viena
Su guodone, 400,000-Lietuviu, padalinta ant preseriai ir žiūrint del menk
7 apskrieziu. Lietuvoj isz vi niekio, bet per keletą dienu isz
mažesni, kita didesni. In ma
diaries Sabanaitis.
so gyventoju priesz kare buvo abieju pusiu patrotyta dikeziai
žesnįjį indek savo laiszka ir ge
644 W. 18-th St.
suvirszum
5,000,000.
| pinigo, __ '
rai užadresuok kam siunti.
.
Chicago, Ill. j
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Kriaucziai sako kad prie ge
rbs lengvoš'materijos tai tu au
tu nedaug sudegina, bet prie
stiprios materijos prosinimo,
sudegina daugiaus.
Žydiszku sziapu preseriai
nestraikavo, bet gal ir tie pra
dės autu nuo bosu reikalaut
nes sako kartais per diena reik
du autu sudegint.
Vienyja unijas. — Philadelphijoje tarpe kriaueziu yra uni
jos dvi; Dublic: ' • :r Maigomi
niu. Lietuviai kriaucziai priklauso prie Dublicistu, o žydai, ir pas žydus dirbanti lietuviai prie Malgaminiu.
dai sumanė kad Dubi i ei štai pri
si dėtu prie Malgaminiu, tai
Imt viena unija, jie žydai to pa
geidauja nuo seniai, bet lietu
viai atmydami kad juos žydai
po keletą kartu prigavo, aptol
nenori prisidėt. Kad suvienyjus, Malgomeitai parsikvietė
isz Brooklyno p. Augimą in pa
gelba pergalet, 10 d. Rugsėjo,
buvo Lietuviu saleje ant 928
Moyamelising Ave. Mass mitin
gas. Po ilgu diskusijų vislias
tuom tarpu nuėjo per niek, nes
lietuviai žydais netik ka neužsitiki, bet Malgometai, tris
kartus dauginus turi mpket
dokliu negu Dublicistai. ;

Nuo inpykusiu lietuviu Sztai vyras Petras būdams
kriaueziu ir ne kriaueziu, p. lietuvoje ženotas, kaip sako tu
Augimas iszgirdo net nesmagu ris ir vaikus, dryso sakytis kad
mu.
jisai neženotas. Kur czion -do
Nežine kaip ten insimaisze ir ra ir žmogaus teisybe?... Ona
soeijalistu sekretorius p. Stil- turinti 36 metus amžiaus, toji
sonas (Stasiu leviczius,) ku ir nebuvo merga bet kokia gyriam kriaucziai velyjo visisz- vanaszle, o ar ji viską teisingai
kai in kriaueziu reikalus nesi- pasakojosi, kibą tik Ona ir ži
nojo....
1
kisįzt.
Organizatorius' p. Augimas Isz tarpo ju, pasiliko 19 me
da iki kol Ph i ladelphijoj pasi nesiu kudykis, kur ir kas ji pa
liko gal tikėdamasis, kad pasi ims augint?....
seks unijas suvienyt, bet kaip^ Abieju tu nesenu žmonių, neisz kriaueziu szndkos girdima, paklausymas prasergstanezi os
sanžines, neprisilaikymas prie
tai vargei tas invyks.
tobulos doros, nelaimingai nu
— Da apie žudinsta. Kaip griovė in szaltus kapus, isz kur
buvo “Saulėje” garsinta apie negryž abudu taisyt sau geres
nepaprastai baisia žudysta kur ni kelia negu tas, kuriuomi jie
vyras nuszove savo mylima du ėjo.
i
Ona ir save.
Ona nors gavo
— Tautiszkas namas.-—Phidu szuviu, bet ant syk da neladelphįjoję Lietuviu Tautisznuszove jos, jije numirė ligonkame Name kur yra persikebutyj.
lias ir Laisves kliubas 928 MoToki susibėgimai, toki sugy
yamensing Avė. biznis visas ej
venimai, tiesiogei duria kiek-, na labai pasekmingai ir kad
vienam žmogui in aki, luid tai jeigu eis visada teip, tai reik
yra pilnutėliai be tobulybes, be
tikėt kad už 8 metu Ims kam
mažiausios doros; kadiY-gi kož- skolos visos apmokėtos.
no savžine prie padorumo ir
Senas Kapsas.
tvarkos szaukia, kas nepaklau
so, patiekti tikru vergu viso ne
* Fernandas ElClano isz'
gero, kas tik po jo kojų pasipiSanta Rosa, Californijoj, ana
na. Teip buvo ir su taje pora
diena pabaigė 115 metu amdar Philadel. nusižudžiusiu.”
žiaus.

Lietuviszkas
Pasakorius
...Labai Puiki ir Didele Knyga...
609 DideIiu Puslapiu - Talpina 88 Visokiu Gražiu
Pasakų ir istorijų.

::

K

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet
tuojaus iszpildykite žemiaus padėta blanka, iszkirpkite
ir prisiuskite mums drauge su $2.00 o knyga bus jumis
tuojaus iszsiusta.
W. D. Boczkowski-Co.,

Mahanoy City, Pa.
Gerbemei:
Czionais prisiuneziu jumis $2.00 už ka praszome man tuojaus

prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant

žemiaus padėto adreso.

Su guodone,
Vardas
Ulyczia
Miestas

W. D. Boczkowski-Co. MMXX>™c4,Pa.’

SAULE

pojo prie jo kojų ir graudžiai siminkie, jog Dievas tave visur BE PASILSIO JIESKO VILLIAUS IR JOJO BANDOS.
BALTRUVIENE.
verke. Tėvas ramino ja tais mato ir žino tavo mislis; nemis
žodžiais:
lyk pikto, nes pikta mislis yra
— Apsimalszyk, mano bran sėkla, isz kurios platinasi visi
gi! neverk! Ta kentejima da prasižengimai.
vė V. Dievas, dekavokime Ap- — Apie mane-gi nesirūpink.
veizdai ir tada, kuomet bau Melskis už mane, o ant galo V.
džiami esame; tais kryželiais Dievui atsiduokie, asz turiu
Dievas žmogų bando. Be Jo vilti, jog manes neapleis.
valios nieko negali stotis, o — Norint turėsiu sunku gy
pats prieszai sulyg Dievo va venimą, teeziaus Dievas pasailios mus užpuolė ir mums ant dis. Stori murai ir geležines
gero; stiprinkimes tatai ir Jam duris nuo Dievo manes nepa
visame atsiduokim. Turiu vii slėps ir tasai geriausias Tėvas
Luzerne paviete,
ti kunigaiksztyje ir ciesoriuje, visur su manimi bus. Padekie
Ak tu mano sviete,
bet jie sziandien kovoja su sa ir tu jame teip-pat vilti, kaip
Viename pleise apsistojau,
vo prieszais, negali duoti man ir asz dedu, o Jis neapleis.
Tai apie daug triksu dažinopagelbos. Tikėjausi, jog szi- — Imkie szita reteži, kuri
jau.
tuose mūruose nieks manes ne- kadaisiai gavau nuo cieso
O
sviete,
jau
gana,
Ant paveikslo matome angliszka dažiuretoja ligoniu, o ingales; o sziandien matau, jog
riaus; ne auksas mane prie jo
Nemacziau toki girtavima.
kur randasi sužeistas kareivis?
klaidinga buvo mano durna, risza, bet atminimas mano ge
Konia kas diena,
:i kalėjime, pakolei supus, o dar atsiduodu tiktai vienam ru nuopelnu, niekam jo neduok
Atsibuna prova ne viena.
ai užtatai, jog jo žvėris szau- Dievui, o Jis bus mano apgine- nes yra brangus, o gal kam pri
Vaito durys neužsidaro,
ju!
reiks, gal jis bus liudijimu, jog
i
lo.
Po kėlės provas daro,
'
— Neverkie, — atsakiau;— — Neužilgo turesiva atsi paeini isz augzstos gimines.
O jus neiszmanelei,
— Nori arcziaus pažinti ma eik in dvara su kudykiu, tavo skirt, mano brangi dukrele...-— Norint tam tikslui ir neprireik
O jus pasiutėlei.
no gera Buraga? Gerai! No vyra iszliuosuosiu, norint j o isztare ir po valandėlei pats tu, tai turėsi atminima. Ant
Ar-gi jau savo bobų nesuvalto medalio iszpjauta Apveizriai apie ji papasakosiu.
Ir guszta in .griuvėsius paversiu. pradėjo verkti.
dysite,
sziandiena jis mane nebereika- Paėmiau penkiolika vyru ir pa — Ak, brangiausias teve, dos akis, kuri kožna užžiuri, o
Ar vis kipszo bernais busyte,
lo atlankė; dasiprotejo, jog siskubinau Buraga iszliuosuot. nekalbėk to, — suszuko Elzbie kas tai pamena, liuosas buna
Viską girtavimas daro,
man nuobodu namieje, jog ne Dasižinojes kad Kunrikas su ta laikydamasi už jo kojų. Asz nuo nusidėjimo ir nieko nepri
Pas vaita jus varo;
galėjau drauge su savo žmonė savo žmonėmis sėdi karcziamo nesiskirsiu su tavim, asz su ta valo bijoti.
Dievo szirdysia neturite, ;
mis keliauti, tai-gi atsilankė, je, aplenkiau karcziama ir pa- vim eisiu in kalėjimu ir mirtų. — Dabar, mieliausia dukre
Ant pusgalviu iszžiurite.
*
<
#
*
idant mane suramintu. Buvo sislepem krūmuose pakeleje, — Ne, mano mieliausia; le, atsiklaupk, duosiu tau tėvo
Kunrikas
su
tuo
jokiu
budu
ne
Buvo tai kitados galingas ir laukėme visi ju. Neilgai tru
palaiminima.
Da kaip gyva, czia nemacziau,
drąsus vyras, su manim kožna kus govedai(?)
apigircziu sutiks, idant tu galėtumei su Elzbieta atsiklaupė, sudėjo
Brudo —- uteliu, kaip in Szakarta trauke ant prieszu ir ne trauke pro mus su surisztu Bu- manim keliaut; tos mylistos ne rankas, nulenkė galva graudin
mokus nuklydau,
viena karta savo gyvastimi ma ragu. Tada užpuoleme juos sitikiu nuo jo.
damasi, o tėvas uždejes ant jos
In viena grinczia inejau,
Ant meksikoniszko rubežiaus stovi amerikoniszki sargai
ne užstojo.
atememe ta vargsza, o teip-gi Perskirs mudu. Užtat klau- rankas teip kalbėjo:
Pas gaspadinia nakvynes pa
temindami per žiūromis ar Villa su savo banda kur nesiranda
Pirm pradėti apie ji pasakot, ir ju ginklus ir paleidome na sykie mano rodos; kad Kunri — Telaimina tave Visaga
prasziau.
artimoje. Rapartai skelbe, buk Villa su keleis tukstanturiu tau pirma pasakyti apie mon. Džiaugiausi tuo, kad ne kas trauks isz czionai savuos- lis Dievas, o musu IszganytoŽmonelei priėmė, neatsake,
eziais savo pasekėju ketina vėla užklupti ant rubežiaus.
kareivi Kunrika isz Fichten- viens nekrito. Bucziau galė na, tu stengkis pabėgti nuo ju, jaus mylista tebūna visad’ su
Da ir valgyti pastate,
jęs
paimti
Kunrika
nelaisvėn,
nes
kitaip
jie
ir
tave
gali
pa

tavim.
bergo. Jo drutvietes boksztai
vietos ir medžio, po kuriuo ga savim negaliu veikti. Juk tu, Mat, valgyti labai norėjau,
Elzbieta pradėjo verkti, o lėtu rasti užveja ir sulaukti die Dieve, pats pasakei: “szaukis
matyt už girrios; paties Kunri- bet leidau pabėgt. Koks buvo imti nelaisvėn; o kuomet busi
Valgiau ir pajutau,
tada
džiaugsmas,
kad
paežiai
liuosa,
tai
ir
man
galėsi
kame
tėvas prispaudęs prie saves, nos; ant galo nuėjo in girria in manės reikale, asz tave isz ne Kad kas ant kojų gymžejo,
ko tu niekados nematei, nes no
rint arti musu gyvena, nieka parvedeme vyra! To negaliu padėti, o ir asz tikesiuos, jog pridėjo:
O ne trukus suniežėjo.
tankumynu ir rado prieglauda laimes isztrauksiu, o tu mane
dos ežia neatsilanke. Priežas apsakyt, o ir asz pats džiau radai prieglauda pas gerus — Mano dukrele asz apie ta nuo vėjo ir lietaus! Czia atsi už tai garbinsi.” Teve! tegul Kas tai galėjo būti, nežinojau,
tis tame, jog manes nekenczia, giausi, nes kaip-gi nesidžiaug žmones, nors tarp mano pado- ve niekados neužmirsziu ir ka davė gailescziui, verke, dejavo tie Tavo prižadėjimai man isz- Tiktai pasilenkus pakasiau,
nu.
norint jam nieko pikto nepada si gera darba padaręs.
O czia da labiau,
lėjime melsiuosi už tave. Pri ir meldėsi; akmuo butu susi- sipildo.
riau. Kad buvova abudu jau Nenorėjau, kad Buragas te — Ta dvara ir viską, kas ja žadėki ir tu man, jog teip elg minksztines isz gailesczio.
Atsistojo. Buvo ant gryno Mislinau, kad kokis vabalas,
nu, augova prie kunigaikszczio nai gyventu, tai-gi pasiėmiau me yra, kaip girdėjai, pasisa siesi kaip asz tau sakiau.
Ar kas kitas,
Kada pradėjo szvisti, ji isz- kalnelio. Saule jau ant laidos
ir tenai mokino vos kareivys- in drutviete. Neilgai trukus, vina Kunrikas, o tu nuog to lai
Už valgi padekavojau,
— O brangus teve, viską pa ejo isz savo kavones, idant ap iszlindo isz debesio ir apszvietos. Rubrikas buvo prieszgi- musztyneje • su prieszais tapo ko esi vargingiausia in visas darysiu kaip liepi, tiktai pra- žiūrėt kur buna.
Stojau
ir laukan iszejau.
Paregėjo te girira.... Szitai paregėjo ne
na ir pagyras, už ka ji kuni sužeistas ir jau daugiaus nega mergaites. Vienok nesirūpink, szysiu tavė's vieno daigto. Asz boksztus teviszkojo dvaro, ka pertoli kilanczius augsztyn du Nuėjau in užkabori pažiurė
gaiksztis nelabai mylėjo, ka lėjo valdyt kardu; o kad tin svietiszki daigtai niekam neti tavęs negaliu apleisti. Neat kyszojo už medžiu, aszaros pra rnus.
jau ant blauzdų,
dangi mane kunigaiksztis my giniaut nenorėjo, praszesi ma kę, neprivalome perdaug rū stumk manes nuog saves! Ma dėjo byrėt kada-tai pamate.
— Tai tikrai Buragas dega O czia szirdeles mano, dau
lėjo, tatai manes jisai ir neken nės, idant pavelycziau girrioje pintis. Neilgas ežia gyveni no aszaros sujudins ta pikta — Dieve mano! — pamisli- anglis! O mano Dieve! Tavo
gybe uteliu,
tė.
anglis degt. Asz pavelijau, lie mas, o kaip žmogus nieko su sa žmogų, juog man pavėlins eiti jo sau, — kaip asz esmu nuog prižadėjimas iszsipilde. Tene
Pasilenkus rinkau,
Kad paaugova ir mudviem piau pastatyti triobele, daviau vim neatsinesza, teip nieko su su tavim ir tave prižiūrėt kalė visu apleista sierata! Jei nors siliaunu Tavęs garbinus!
Su raukomi braukiau,
pavelijo ginklus neszioti, ku žemes gabalėli — ir teip žmo savim ir nepaims.
jime.
galeeziau eiti in dvara pa Bėga kaip galėdama in ta Nes ka czia, sunku ka pada
nigaiksztis parengė karei gelis gyvena be jokio rupes- — Didžiausias turtas ant Norėjo da daugiaus kalbėt, klaust kokio gero žmogaus, szali, kur regi durnus.
ryti,
svieto — tai dorybe ir dievo bet pertrauke sumiszimas pa- kur gyvena Buragas, bet tai Nebludo: Buragas toje vie
viams galynes ir mudu teip- czio.
Nuo brudo atsikratyt,
I
pat turejova pasirodyti; asz ga Kad tai baigė pasakot, szitai baimingas gyvenimas; tu tai kajuose. Kunrikas perkretes ant tuszczio; nes kaip mes isz- toje turėjo savo rabatka (vie
Po szimta negeliu,
vau karda su auksine rankena, iszgirdo smarku baladojima in daigtu joks prieszas negali isz- visa narna, sugr’obes brangiau ejome isz bromo, tai uždare du ta, kur anglis dega.) Sėdėjo Da niekad nemacziau tiek
kuria man padavė tavo motina duris ir sumiszima lauke, už pleszt.
daug bužiu.
sius daigtus, padavė paliepi ris ir tilta nukėlė; veltai pra- jisai tuotarpu ant kelmo prie
ant raudonos paduszkaites, o valandėlės skambejima ginklu. — Tos grožylos puosze tavo mus. vienam isz saviszkiu, ku szycziau, o gal mane nukrivy- deganeziu augliu, žiurėjo in be Gaspadine iszejo manes jieszKunrikas gavo paskutine do Nepoilgam iszlaužtos vienos ir motina, jei jas pasisavinsi, tad’ ris ketino likt už gaspadoriu, dytu, eisiu ant nuomones.
sileidžianezia saule ir giedojo
koti,
vana —du sidabriniu pelitiniu. kitos durys ir sztai i neina in busi turtingiausia! Atminine ir iszdave prisaikyma ant ėjimo Atėjo jai ant mislies, kaip szventa vakarine giesme; Elz
Mat, kad gult pavadyti,
Nuog to laiko jis kasdien pra kambarį kareivis su keliais žodžius savo mirsztanczios mo adgalios; visi pradėjo rinktis tėvas pasakojo, juog anglius bieta suprato ant balso ji esant
Kaip tai ižgirdau,
žmonėmis.
dėjo ant manės labiau rūstauti
tinos; atsiminus — keskie! Nu in viena daigta.
Net sudrėbėjau.
Žmonis in gyvena tarp dvieju kalnu gir ir skubinosi kuogreieziausia
ir sznairuoti. Dar labiaus už — Na, Filipai, — tarė bai siramink! žinok, jog manes ne puole in kambari, kuriame bu rioje, ant rytu nuo dvarrf, dvi prie pažinstamo.
Žinau kad gulsiu in Madesidegė piktumu manes linkon, siu balsu,'—valanda atėjo! Asz tekus, rūpinsis apie tave dan- vo Filipas, idant ji paimti su. mylias toli. Pradėjo dairytis Kaip tik Buragas isztolo pajaus lova,
kad kunigaiksztis dovanojo mu Kunrikas, kuriam tu viena giszkas Tėvas. Jam atsiduo- savim; Elzbieta griebėsi dru- in szalis ir isztikro pamate to temijo ateinanezia panaite, nu Ir nežinojau ar iszliksiu gyva,
man auksini reteži (lenciūgą) karta daedei; dabar už viską kie!
cziai už tėvo ir graudžiai verke lume du kalnu, apaugusiu me tilo ir mislijo sau: Del Dievo
Ka daryt,
už viena musztyne su prie- atsakysi.
— Kad isztruksi, jieszkok ir prasze, idant ja su tėvu imtu džiais: insižiurejusi leidosi pir ko ta mergaite jieszko girrio
Reike klausyt.
szais, o Kunrika pabare už tai, — Apkaustykite ji, vaktuo- mano anglio Burago; pas ji ra in kalėjimu, bet ja nemielaszir- miausiai imta szali, Dievui pa je? turėjo vargsze paklyst.
Ant galo atsiguliau,
jog ji prieszai, kad tik kiek bu kite gerai, pakolei netrauksi si prieglauda, pakol dasieksi di ngai isztrauke isz tėvo glė sidavus. Nei kelio, nei takelio Bet insižiurejes geriaus, paži
Ir ižgirdau,
me adgalios!
tu virszu gave.
kur in dvara pas mano priete- bio. Iszvede laukan, uždėjo nebuvo, turėjo plesztis per tan no ja ir iszpletes rankas bego Kaip burdingieriai ant virBuragas gavo nuog manes Tamsiausioje skylėj paskir liu.
ant vežimo, ir mate, kaip jo gė kumynus ir krumus, per balas prie jos ir suszuko:
szaus dejavo,
už nuopelną kelis margus lau siu jam butyne ir tenai sėdės, Jeigu ketintume! pasilikt pas rybėmis buvo pripildyti keli ir daubas. Diena pradėjo baig — Del Dievo! Panaite vie
Su bužem kariavo.
Tas dvaras ji lig mirsiant, tada nesirū vežimai.
ko su triobelemis netoli Kunri- pakol nesupus!
tis, o viltis atėjimo nelinksmi na toje baisioje girrioje teip O ir mane kaip su adatom
prigulės
man,
drauge
ir viskas, pink; prastoje bakūžėje gali Po tam atsirado ir Kunrikas no.
ko rubežiaus. Buragas daug
Turėjote pa
pradėjo badyti,
Nuvarginta kelione, isz- vėlybu laiku?
kas
tik
jame
yra.
Asz
iszsibūti
ramesne,
negu
puikiuose
nukente nuo savo pikto kaimy
Na, ka czia daryti?
sėdo ant arklio ir su linksmybe badejiisi, isztroszkusi, puolė klyst. Na, kad nors czionai
no: mat Kunrikas laike savo rinksiu geresnius daigtus o li rūmuose.
dasisiekete,
tai
nieko
nebijoki

Paszokau,
ir riksmu leidosi in savo drut ant žemes; bet ir tas maž ka
girrioje daug žvėrių, elniu, stir kusius jums atiduosiu."
Apsirėdžiau.
maczyjo. Po adynai atilsio, te. Teeziaus matau, labai nu
— Nesigedink darbo; pūs viete.
nu, szernu, o tie labai pustijo Elzbieta puolė nelabeliui in les ant delnu labiaus pritinka Pakolei isz valios važiavo. girdi kriuksėjimą, dirstelėja in ilsusi, mano brangi panaite, o Per duris laukan iszsmukau,
Burago laukeli. Kad tasai man kojas, bet tas atsitraukė ir nu kiekvienam žmogui, negu dei Elzbieta ėjo szalia Kunriko ir ta szali, isz kurios baisa girdė gal ir iszalkus. Tuojaus vaka In gala peczes nudumiau,
kelis kartus pasiskundė, lie ėjo in kitus kambarius.
manto žiedai ant pirsztu. Dal su verksmu prasze jo, idant ja jo, szitai mato purvyne besivo- rieniausime.
Nakvines iszsižadejau,
Suriszta Filipa sergėjo du bas tau nebus sunitus, nes pri drauge paimtu su tėvu in kalė liojant dideli szerna; reikėjo Emes Elzbieta už.rankos, at-, Ta naktele daug vargo turė
piau, pamaczius žvėris bepustijant, jo javus, nuszaut ir man žmogų.
jau,
pratino tave prie jo velione ma jimą; bet kietos szirdies tas tuojaus bėgti, idant tas baisus vede in savo būda, kurioje tu
pristatyt. Po teisybes, žvėris Kunrikas iszrado toki laika, tusze. Prie darbo buk pamal žmogus nesusiminksztino ir lie žvėris nesuvuostu. Bėga na rėjo: duonos, sūrio, sviesto, Ir ne greitai užmirszti galėjau.
užmusztas ant mano lauko, tei kada Filipas nevaldė ranka ir di; žmogus susideda isz kūno pe greieziau važiuot, teip juog bagėlė, kiek tik turi sylos, ant vandens kruža. Prasze apsi*
*
*
!
Nusiuntė tikieta del mergynos,
singai man ir prigulėjo. Bu neturėjo savo vyru namieje. ir duszios, kada kūnas užimtas Elzbieta, negalėdama su jais galo suvis apslobus puolė sza drutinti ir pridėjo:
Duris in drutviete atidarė vie darbu, tegul dvasia pasikelia
ragas teip ir padare.
spėt, likosi, o nuilsus puolė ant lia szakoto medžio, mislidama, — Da sziandien turėsiu jus Vienas vaikinelis isz Virgi
nas
nelabas
tarnas,
kuri
Fili

nijos,
prie Dievo. Darbas maitina žemes, suvarginta.
juog jeigu reikes, tai galės grei nuvesti pas tęva, nes labai rū
Viena karta gryžau nuo me
pas
priėmė
isz
mielaszirdystes.
Nežinau
kas
tai
buvo,
kuna, malda stiprina duszia.
džiokles, kaip sztai užbėgo
tai užsikabinti ant medžio. Ka pinsis.
Tokiu
budu
Kunrikas
pateko
Jog in pora ne suėjo.
Nuolatine mislis apie Dieva Elzbieta gavo prieglauda pas da atsilsėjo valandėlė, klaupė — Ak, mano tėvas! ir pra
man kelia Buragiene ir praszo
in
drutviete.
Mergyna
badai to vaikine
smagina prie darbo.
pagelbos. Klausiu kas, ko rei
ant keliu ir teip pradėjo mels dėjo verkt. Po valandai, kad
anglių.
nenorėjo,
apsimalszino, paklausė:
— Pirm visko užlaikyk do Elzbieta kada atsikvotejo, tis:
kia, o ji atsako, jog Kunrikas,
Atsiskyrimas
Elzbietos
su
tėvu
Tiktai
nugara
pamilejo,
rybe. Saugokis žmonių, nuo matėsi pati viena ant lauko —- Dieve, Teve sieratu! szi — Ar dar nieko nežinote?
kada jie visi tris sėdėjo prie va
Bet da in pora nesuejo,
karienes, inpuole su žmonėmis Filipas sėdėjo stuboje ap kuriu kalbos tavo veidas ap- tamsioje naktyje, o ežia szaltas tai asz vargdiene, apleista, pra — Brangi panele, kas atsi
in grinczia, liepe Buraga su- kaustytas. Kamine ugnis bai kais. Asz jau negalėsiu būti vejas ir lietus. Kur dabar pa szau Tavęs pakarniai, pagel tiko su tėvu, o musu brangiu O jau garnys dovaneliu duo
ti pažadėjo.
(Toliaus bus.)
riszti ir sakėsi, patol laikysiąs gėsi bekūrenus; Elzbieta klū tavo sargu, bukie sau pati. At- sidėti? Ilgai dairėsi sausos bėk Tu man, nes jau nieko su ponu?

Filipo Kareivio
Duktė.
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TASZVENTINIMAS STOVYLO GYMIMO VIETOS PREZIDENTO LINCOLN©.
PHONE DROVER 7800

X

I Dr. A. J. Tananevicze
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas

Geriausia szviesa

T

Ne skaudės jum akiu skaitant
arba dirbant po lengva, aiszkia
szviesa

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
-ARABISZKOS

ISTORIJOS-

Tiktai $2.00

iawf • ■
Jis nei rūksta nei smirdi, ilgiau
žiba negu prastas kerosinas ir
daugiau ne kasztuoja.

(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

K

THE ATLANTIC REFINING CO.
Visur Pennsylvanijoj ir Delaware.

Hodgeville, Ky., atsibuvo paszventinimas stovylo kuris stovi ant vietos kur preziden
tas Lincolnas gimė.
Ceremoni josią dalybavo prezidentas Wilsonas ir suvirszum 40 tukstancziu žmonių.
fV’ • -

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

Mes tikrai gvarantinam
kad ir jumis patiks

TofetaotisNal
irMena

KAIP APSIVESTI IR LAI garinau ežiu naujai pradėjusias mo keliu ir tu visu gražybių po
gyventi vėlės, — žodžiu, nuo kojomis gulincziu nemato.” Sa
MINGAI GYVENTI?
dvasiszku ir kuniszku musu vemylio akys ir ausys užvertos
Su kokiu tikslu reikia vesti? prigimimo silpnybių.
visoms toms minėtoms gražy
Susiporavimas investas viso bėms ir puikybėms; jis dar-gi
I.
se pasaulio vieszpatystese, pri visai nesistengia jas pažinti.
Aklas atsitikimas arba gyve imtas tarp visu tautu ir tikėji Jo dvasia aklai ir kurcziai le
nancziu, ar pažinstamuju no mu ir užtvirtinamas tikejimisz kia pro tas gražybes, kol jis pri
ras supažindina ir suartina jau •komis, tautiszkomis ar valstie- eina savo klajojimo gala nuil
na vyriszki su jauna moterisz- tiszkomis apeigomis.
Drau- sės, • nuvargęs, sugriudamas
ke (pana.)
Juodu iszkarto giszkame gyvenime susiporavi ant kietu pluosztelio sziaudu ir
blaszkosi szviesiais žvilgiais in mas suteikia gyvenimiszka lai paskęsdamas amžinau miegan.
viens kita, žadinasi meiliais žo me, jei tik to draugi szko gyve
Nieko prigimime nėra kas
džiais, aukoja viens kitam at nimo reikalavimai buna pildo
gyventu “pats isz saves” ir
minties ženklus, galu—gale — mi; tikejimiszkame — suteikia
“pats del saves.”
Augalu
prižada viens kitam szirdi, su dvasios ramybe; tautiszkame
szaknys iszsidraikiusios po gi
maino žiedais, o tam tikromis — smagumo jausmu, kad augi
lu ir tamsu žemes sluogsni su
apeigomis susiriszą in daigta, na sūnūs ir dukteris savo tėvy
teikdamos isz žemes maistin
tvirtai prižadėdami viens kita nei, jei tik ta tėvynė teviszka
gas daleles augalu stiebeliams,
mylėti ligi grabo lentos, ir ta ranka priima jai užauginta jau
lapeliams ir žiedeliams, gauna
da prasideda j u naujas gyve numene; susiporavimas drutinuo ju ta, kas joms reikalinga nieku susideda visas musu na
nimas.
na valstybe, jei tik ta valstybe ju gyvenimui ir augimui juo- minis gyvenimas, o padaryti
Ir vyriszki s ir moteriszke, bergždiems savo tikslams ne- doje žemeje. Nieko neduot, isz gyvenimo rojaus pragaru,
abudu turi szilta vilti tokiu bil iszblaszko tuos laimes spindu nieko negaut; nieko neset, nie tai jau ne niekniekis.
du ingauti sau ant tos “aszaru lius ir nesugriauja nauja silp ko nepjaut; svetimo jungo neEinant in pora reikia tvirtai
pakalnes” žemiszka laime.
nai pastatyta gyvenimą.
neszt, savo nepakeli,; kitam ne- atsižadėti visu tu papratimuBet gamta, kuri visur ir vi Mokslo vyras anglas Dr. pagelbet, paežiam likti be pa niekniekiu, in kuriuos kas yra
sada mus apglebus laiko, ir ku Džonstonas sako: ‘/vedusiųjų gelbės — tai didžiausia nelai palinkę, jei nusimano, kad jie
rios instatu mes būtinai pri gyvenimas pilnas rupescziu ir me gyvenancziam sziame pa poroje gali daryti trukdymus
versti esame klausyti, nesten kentejimu, bet ir viengungiu saulyje sutvėrimui, kuris vie- ] a i mingam gyvenimui.
gia mums ta norima laime su gyvenime ne kasžin kiek nui-vienas gyvendamas greiLabai peiktini tie, kurie
teikti. Tiktai mes savo iszmin- džiaugsmu. Vedusiųjų gyve cziau panaszus numirusiam
mėgsta kisztis in svetimus rei
czia ir mokėjimu gyvenimu nimą galima prilyginti prie daigtui. Poruotųjų gyvenimą
kalus, dar didesnio papeikimo
naudotis, galime sau atsakan- gražios apylinkes, kuri vieto galima prilyginti prie augalo,
verti, kurie kiszasi in poran
czia laime sutverti.
mis apszviesta sziltais saulutes kuris minta isz žemes ir oro: einancziu ar poruotųjų daly
Kaip abelname, teip ir vedu spinduliais, vietomis pridengta atimk nuo augalo szviesa, jo vi kus. Laimingos tos poros, ku
siųjų gyvenime kiekvienas tu szviesiais ūkais. Nevedusiuju sas gražumas pražus, ir, po tu-, rios moka tokiu nevidonu iszri laimes tiek, kiek jos užsitar gyvenimas perstato liūdna apy lam laikui visas augalas teip sisaugoti, o nelaimingiausiejei
nauja. Visur ir visada kiek linko pridengta tirsztais tam- sunyks, kad jo ne nepažinsi. poroje gyvenantiejei neužtikin
vienas žmogus yra savosios lai siais-szaltais debesiais.
Pa Tas pats ir žmonių gyvenime: ti viens kitam ir klausantiejei
mes kalviu.
saulis labai turtingas slapto vyriszkis be moteriszkes, tai paszaliniu paskalų, kuriu nie
Pirmoji meile ir vestuves ne mis gražybėmis ir daugybe medžio stuobris be szaknu, be kada ir niekur netrūksta. Lai
turi dengti savyje nieko slap- žmonių vaikszcziodami pro tas szaku, be lapu ir be žiedu, jo m i ngos tos poros, kurios to
taus. Jeigu kas myli aklai ir gražybes, neužtemyja ju. Ty kio vaisiaus neneszas.
kiems nevidonams gali pasaky
veda" meile apjakes, tas po kus vejalis malonejas tu slaptu
Kai-kas skundžiasi, nelaimiu t i sena lietuviszka patarle:
trumpo laiko, iszsipagiriojes gražybių veideliais; cziulbeji- gaiš esą poruotame gyvenime; “Su savo varpa nesikiszk in ki
jsz tos aklos meiles, pamato di mas paukszcziu užoszia kalnus tokius galima lyginti prie ne tu tarpa, nes prispaus.” Ang
deles baisenybes savo gailaus ir miszkus; kvapsnis daugybes laimingiausiu pasaulio iszga- lu raszejas Sidnei Smit’as pa
gyvenimo.
'
žiedeliu pripildo skanumu orą; mu, kurio nemoka gamtos tur sako ir parasze:
“Susipora
T ui as senas jaunikis su isz- padange maino kas valanda sa tais naudotis; laimingi tie, ku vusius galima prilyginti žirk
juoka sake, kad apsivedimas vo veido spalvas; saulutes rie moka, pakakindami vieni lėms, kuriu du sparnai teip su
esąs ypatingos rtiszięs pasika szvietimas savo spinduliais kitu reikalavimus, pasaldyti segti ii’ suvienyti, kad sunku
kinimas, bet tas toli neteip. džiaugina augalu stiebelius ir karczia gyvenimo taure, kaip atskirti, nors ju keturi galai ir
Jaunamjam ir jaunai jai szis lapelius ir tveria kuoinvairiau- bitutes lankydamos nors kve- judinusi; bet kas tarp ju pa
klausymas yra svarbiausiu gy sius žiedelius; tykiai vilnys ei pianczius, bet karczius lauku tenka, tas tampa perkirptas;
venime ir turi Imti labai rimtai na per lygius apaugusius ja žiedelius, rinkdamos Saldu me teip ir susiporavusiejei tik ta
apgalvotas.
vais laukus; ramiai sriu veria dų pakakina savo reikalavi da bus laimingi, kada tarp ju
- Žiedotuviu ryszi galima pri upelyje tyro tekanczio vande mus.
bus nors du kūnai, bet viena
lyginti prie užkariautos pilies, nėlio pavirszius, o žmogus—gy
Tankiausia szeimyniszkame duszia. ’ ’
kuria reikia dar labai saugiai venimo keleivis —lėtai ir tin gyvenime tarp poros kyla bar
Tankiai atsitinka, kad susi
daboti nuo negeistinu gyveni giai velkasi kasžinka svajoda niai ir vaidai isz visai menku
poravusi uju tėvai—giindytojai
mo atsitikimu skaudžiai už mas dulkėtu ir nelygiu gyveni niekniekiu, bet isz tokiu niekar globėjai perdaug kiszdamie-

8 lig 10 ryto, 1 lig S po piet
ir 7 lig 9 vakare.

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga

ATLANTIC
RavoWBt

Mes patariame New Perfection
Virimo peczius, Perfection beduminias kerosino Szildytojus ir
Kayo Lampas del naudojimo
Rayoliglit kerosina.

Valandos

Ofisas Ir Gyvenimo vieta

t 3249 So. Morgan St., Chicago, I’d.

si in savo vaiku zmonimis pa
tapusiųjų” reikalus, ardo ju
laime.
Nelaimingi tie jauna
vedžiai, kurie eidami in poras
pats tapdami tėvais, o be tėvu
globos dar apsieiti negali.
Vedusios-gi moters, jeigu no
ri būti szeimynoje laimingos,
turi, kas yra svarbiausia, savo
liežuvi gerai prilaikyti:
neplepeti kas nereikia ir visas
smulkmenas isz naminio gyve
nimo paslėpti.
Sumuszta
puodą galima susekti, perski
lusia gelda — suklijuoti, bet
nieks isz paszaliniu apie tai ne
turi žinoti.
Jeigu paszaliniai
iszgirs koki menka atsitikimė
li taip vyro ir moteries, tada
negreit nutils, ir tokiu bildu ve
dusiuju paszlijusia laime visai
pargriaus ant purvinos žemos.
Vienas Amerikos kunigas
tuokdamas jaunuosius davinedavo sz i tokias patarmes: 1)
Likite isztikimais tiems jaus
mams, kuriuos turėjote prie
viens kito jaunikiais būdami.
2) Neatkreipkite atydos in zau
nas kitu ypatų, nors butu tė
vas, motina, sesuo ar brolis. O
kas link ko kito,— užbaigdavo
tas kunigas -— tai viskas yra
nesvarbu, apie ka ne kalbėti ne
verta.
(Toliaus bus.)

Puikei apdaryta audeklineis
iszmargyntais vyrszais.
Dydumas Knygos, 6* x 9i coliu,

Apie 150 Paveikslu -704 Puslapiu.
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite
ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

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

Gerbemei
Czionais prisiuncziu jumis
$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.
Su guodone,

Vardas
Ulyczia

Miestas,

Moksline isz aretmetikos.
Daraktoris:— Petruk, jeigu
gausi nuo manes tris obuolius,
o nuo tėvo du tai kiek bus?
Petrukas:—Nieko ne bus ba
,sz to ne gausu.

į W. D. BOCZKOWSKI-CO.,

SAULE
Dabar da priminsiu,
Nes jausmas supranta,
Koks skausmas krūtinei
Susirinkę broliai,
Kad brolytis krinta!
Manes paklausykit!
Kad atveria kulka
Sztai asz pabriesziu
Jo karszta krutinę!
Jums nauja giesmele!
Atsimen tėvelius.
Ir jos gile proza
Varginga Tėvynė!
Tiesiog pamatykit,
Aszaroms
kruvinom,
Kaip graudžiai dejuoja
Paskutini karta,
Lietuvos — senelei! . . .
Paraszau žodeli
Toli, tenai rytuos
Dar tenai isztarta:
.Jau meno kelintas,
Plati, banguojanti,
Kaip raudonuoi dangus,
Plaukia upe Yala,
Nuog liepsnų apimtas!
Pas kurios rubežiu'
Kaukia ūžia kulkos,
Daugel gavo gala.
Žeme kūnais dengta;
Daug tenai broliu,
Raudonuoja dyrva
Draugu iszguldyta!
Krauju sudrėkinta.
Ir lietuviu krauju
Žmonių kraujas liejas
Žeme aplaistyta!
Ir plaukia upeliais;
Anksti rytas buvo,
Namuos verk mocziuto,
Tai balandžio diena,
Dejuoja tėvelis. ..
Kada užliepsnojo
Neverk motinėlė!
Karklynas kiekvienas!
Neverkie teveli!
Kulkos smarkiai uže,
Juk ne jūsu vieku
Žmones lapu krinta,
Ten žūva su nei ei!
Szimtais per minuta
Daug isz mus tėvynės,
Kaip žolinas vysta!. . .
Teka kraujas broliu;
Isz skausmu supynęs,
Ju kūnais maitinas
Sztai vainiką neszu ;
Paukszcziu didžios gaujos! . .
Tarpininke terp broliu
Gailu, gailu yra,
Kovojancziu esu,
Tai musu broleliai,
Ant kalno svyravo
Kurie krint nuo kulku
Nuskurdęs tankynas,
Kaip medžiu lapeliai.
Raudonavo krauju
Jau ju nebmatysim,
Aplietas žolynas!
Amžiais nebregesim;
Ten kūnais apdengta
Nei nuo j u žodeliu
Mirgavo žemele
Daugiau negirdesim!
Priimdama kožna
Drauge jauni augom,
In apieka savo!
Kaipo aržuoleliai;
Sunkeis dūsavimais!
Mažus mus nesziojo
Sztai ypata keista:
Dėkui motineliai! . . .
Atverta krutinę,
Vos tiktai užaugai
Su kulka sužeista!
Paguoda tėveliams,
Kruvinas veidelis
Krauju szit apliejai
Akys mirti rode,
Svetima žemele!
Nes sunkus kentejims
Nematykim kapa
Labai nusibodo.
Kur tu paguldytas!
Toli mislis plauke
Nebus’ nuog sesucziu
In Lietuvos szali.
Žiedais apkaiszytas!?
Atlėk! Palinksminkit
Jei kada vejalis
Matute, teveli!
Aplaukis szvilpuodamas,
Gal lengvesnei butu
Ir tuomi žinute
-Ant
jus- ranku mirti, *’
rPevelems padūodamM . . .
Nereiktu sunkybių
Į Bet kokia-gi nauda
Teip didžiu datyrti.
Isz to jiem gal būti?!
Atleiskit Broliukai,
Kad motinos akys
Negali nudžiūti! . . .
Draugai gyminajczei,

...DIDELIS...

Kares Jausmai.

SAPNOR1US
Su Paveikslais beveik prie kiekvieno
Sapno. Szitoj knygutei teipgi randasi
Planetos ir visoki Burtai.
248 Puslapiu

4»x6 coliu dydum

-

Preke szitos Knygos su nusiuntimo tiktai 50c,
W. D. Boczkowski-Co.
ITALISZKI AFICIERIAI PRlSIŽIURINEJA MUSZIAMS TERP ITALU IR AUS
TRU KALNUOSIA ALPU.

Ir prisižiurekit
Kaip kentėti kanczia.
Kad nors karta ganczia
Jumis pamatyti,
Ir su Dievo žodžiais
In jus prakalbėti.
Atleiskie sesute,
Atsineszk kvietkeliu,
Nupinus vainiką
Uždek ant kapelio.
Tegul ženklas liekas,
Kur asz paguldytas,
Kad bucziau nog j tisu
Tankei aplankytas.
Bet skauda man szirdi,
Sunkiausei kentėti,
Kad jus mano žodžiu
Negalit girdėti.
Numirsiu czion vienas
Nelaimings be jusu
Ir amžeis nog visu
Užmirszime busiu. . .
Kūnas bus nog paukszcziu
Per dienas draskytu,
Kas-gi jums mieliausi
Szita apsakytu?
Upe nors plaucziause
Krauju raudonuoja
Ir kaukimas kulku
Neisit, nesustoja.
Sudiev! jau Nebturiu
■Spekoff btekėnteti, ' ‘
Reiks jau czion galvelia,
Gyvastį, padėti!
Sudiev ir sesyte-!
Mylimas broleli!

Nors sunkei dejuosit
Per dienas nakteles,
Manes nebsulauksit
Isz svecziu szaleles!
Likit sveiki, linksmus,
Szitai asz jau mirsztu,
Ir mirties valandoj,
Jusu neužmirsztu.
Gyvenkit vienybei
Kare, daiktas baisus,
Tegul nein ne vienas
Kas jausmingas, teisus!
Nedel musu naudos,
Nedel žmogaus labo,
Ministerei daro,
Ta darba nelaba.
Negausim liuosybes,
Nors galvas padės’me,
Ir amžeis laisvumą (
Niekad neregesme.
Gerinus apsiszviete
Ant prieszo pakilkim
Ir ant savo seku
Ne ne užsivilkim,
Taigi visi drauge
Stokime prie darbo!!!
Petrapilietis.
ANT PARDAVIMO

Salonas mieste Freeland,
Pa. Parsiduos pigei ba l.ocnirffnkas turi Kiloki užtemimą’.
Atsiszaukite pas:
('j ■;)
Ed. Alien,
709 Front St.,
Freeland, Pa.

-

Mahanoy City, Pa

— ISTORINES KNYGOS —

Visuotinas Pasninkas Rusijoj.

Valdžios leidžiamam laikrasztyj “Pravitelsvenny Vestnik”, 20 liepos iszspausdintas
instatymas, kurio tikslu yra
sumažinti kaip galima mėsos
vartoj ima. Rusijoj. Tasai in
statymas skamba:
1) Uždraudžiama visoj szalyj
utarninkais, seredomis, ketverįr petnycziomis visose pirklygaiš binese instaigose, ant rin
ku ir plečiu,'jomarkuose ir ki
tokiose vietose pardavinėjimas
mėsos ir mesiszko maisto, pa
gaminto isz naminiu gyvuliugalviju, teliuku, aviu ir ėriu
ku, kiaulių ir parszu.
2) Uždraudžiama minėtomis
dienomis gaminimas visokios
ruszies me iszku valgiu isz tu
paežiu gyvuliu restoracijose,
traktieriuose, karcziamose, už
važiavimo kiemuose, valgyk
lose, kliubuose vieszbucziiiose,
geležinkeliu stotyse ir garlai
viuose.
3) Uždraudžiama visur panedeliais, utarninkais, seredo-J
mis ir ketvergais skersti ragutęs teliukus, aveles, ėriukus,
kiaules ir parsziukus skerdy
klose, taipgi ir ypatoms, ku
rios skerdija gyvulius parda
vimui. Szitas
uždraudimas
skersti nepalieczia skerdimo
gyvuliu armijos reikalams.

No.l—Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pus. 6x9 coL dyd.
No.2 — Kunigo Paslaptį’; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d.
No.4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tunika, 108 pus.

gį

Preke 50c
Preke 35c
Preke 25c
Preke 25c

M
H

Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.

I

W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mah. and A St., Mahanoy City, Pa.

Jk) Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
262 puslapiu- Preke 35c.

Vaideiota

VT. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa.

>

Apysaka isz LietuviuSenoves Gyvenimo
su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c.
W. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa.

“VAIDELOTA”
Apysaka isz
Lietuviu Senovės Gyvenimo
s.

su Paveikslėliais
177 puslapiu.

6x9 coliu dydumo.

Preke 35c.

“□laptyue
ęianfrvkp /Ullgl
AntoYahin
iszrgyvenimo Francuzu
<W1U” Apysaka
287 puslapiu. Preke 35c.
W. B. Boczkou skl Co

f*** o™ VERTES KNYGŲ UZ $1 °™
,

SETAS No. 1.

Lietuyiszkiejie rasztai ir rasztininkai. Nedarykia skirtumo terp vaiku. Velniszkas kaži riavimas. Jeszkojo tarnaites o rado paczia.
Stebuklinga kuczia. Krėslas. Nelaimingas karalius ir jio vienturte duktere. Nelabas-vyras. Prakeikimas. Delegatai pas grafa.
Užkeikta skripka. Del tu ka ketina antra karta apsipacziout. Pikta onuka. Baisi naktis. ■ Dzūko pasaka. Atsargiai szokiuosia.
Protas aut proto. Graži istorije.
„

SETAS No.2.
Prake'kta
Andrius sakalukas.
Varginga elmana ir karalaite revelija.
Apie karalu sultoną.
Apie žalnicru.
Raganius.
Talmudo paslaptys.
Peleniute, Apie du brolius varguti ir skuputi.
Doras gyvenimas.
Privesta linksmybe.
Apie vargingo
žmogaus sunu. Apie tris užkeikta? karalaus dukteres. Apie juokuti kuris buvo protingesnis už savo poną.

i SETAS No. 3.
Ragana. Apie kelauninkajona. Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. Kunigo paslaptis. Tn merika. Pakaruoklis. Po laikui.
Onytės laimes. Per neatsargumu in balta vergija. Vieszpats Jėzus ir miszko medžiei. Žvake.
Del pirsztiniu. Apie mirimu.
Pavasaris.

Apie saule, menesi ir žvaigždes.

Meszla-veržis.

Grapas.

Ėgli, arzuoles ir uosis, budyne.

SETAS No. 4.
Graži istorįji.
Slaptybe anlgrabio. Apie kapitoną tumka. Dasekta nekaltybe. Vagis kiausziniu.
Ne yra to pikio kad ant
gero neiszejtu. Kaip joniszkei apvogė sarga. Atidengta žudinsta. Žmogus be szirdies. Užmirszo. Pranaszavimas apie moteres.
Iszgialbeta per alinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. Kaip ponas raukszlis atsivertė ir pastate virbaiuj bažnyczia. Stebuklingas
akmuo. Burike ir burikas. Kareivis ir velnias. Kas man nakci acitiko, dzūko pasaka. Užliekos izs senovės padavimu. Peary
ant žemgalio. Baisi naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5.
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis grabelis.
Drąsus szuo.
Kolera. Senelis. Vergo Sapnas. Kelios psakaites apie čigonus.
Gregorius. Isz numirusiu prisikėlė. Dorybe veda inlaime. Szaltiszaitis. Debesėlis. Piktadbriste neiszsišaugoje koros. Tomila.
Kapitonsis stormfield danguje. Pabėgėlė.

SETAS No. 6.
Vaideiota. Berbele. Mokytoja. Velniszkas tyltas ant upes nemuno. Auklėjimas sveiko ir serganezio kudiko. HerodasbobaKas nepažinsta dievo tas nepažinsta tėvu.
Per tamsybes in szviesa.
Pasitaisias prasižengėlis.
Duktė mnlkakerczio.
Apie
Kupcziaus sunu jurgi. Apie kapitoną tumka ir jio denezika: Vargingas gyvenimas ir smertis. Javarovas ir jio klintis. Gaidžio
pamokslas. Neimtus daiktus. Tris raiezius. Tris pamokinimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. Dusze pakutavojeneze liepoje.
Apie ne szvaru. Apie labai dideli szelmi. Sidabro stikline arba sakyk visada teisybe.
Dorybe ir milaszirdingumas. Paskutinis
pinigas. Pražuvę miszkai. Apleista naszlaite. Jieszkok aukso szirdyje. Lape ir vynuoges.
I

W. D. Boczkowski-Co„

Kas pirks Didele Knyga
po vardu:

‘KAPITONAS VELNIAS'

SETAS No. 7.
Ali-Baba ir keturesdeszimts razbajninkui Balada. Malimas girrioje. Paskutines miszios. Irlanda. Robertas velnas. Medėjus.
Kaip klizmas skripkorius liko turingu ponu. Kalnu gyventojus. Kaukazo belaisvis. Lozorius. Narsi mergina. Užvydus Vyras.
Jurgis skaptukas.
Ergelei pono morkaus.
Du ar keturi:
Svietas dvasiu.
Iszreiksztas razbaininkas. Žydai kaimuose.
Nevidonas-

kuri parsiduoda už $1.00,

gaus kitokiu Knygų
vertes $1 DYKAI!

SETAS No. 8.
Neužmokamas Žiedas: Apie drūta alksni. Valukas isz girrios. Ant nemuno. Ketvirtas prisakymas Dievo. Kelautoje in szventa
žeme. Beda. Auksiniai peliai: Dvynos karalaites. Apie girios sargo sunu u-dukteri: Kąjimas. Drūta petra. Joną Nuogali.
Valdamicris. Bedalis.

Randasi 12 Setu Knygų.
Kas pirks knyga “Kapitonas
Velnias” , ir mumis prisius
$100, tas gales sau iszsirinkti bile koki seta žemiaus
padėtu Knygų DOVANA
prie knygos:

Parižiaus nuskurelis.' Auka nihilistu- Stebuklas kuczios nakti. Kalvis paszku! Alsitikymas senam dvare- Pasaka geleiini vyraApie smilką ir nikita. Dede isz amerikos. Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka.
Viena nedele. teisybes.
Iszgydintas. Nedorą,
dede. Apsigavo- Valkata. Paukszteles Jezuso. Žibinte Bažnytajteje. Sugertuves traukije- Alute duktė kun-kerniaus. Koksz a
ant salos dago- Ingrabanas.

‘Kapitonas Velnias.’

Simus rnalkiaus. Iszklausyta malda vargszo. Apie Joną ir aliana. Geras medėjus- Pranuko nelaimes. Audra. Kodėl baltrars
neleido in dangų. Bausme už szyksztuma- Mažo sziaucziaus dideli reikalai. Senelis. Dienos kentėjimo naiTtoj. Hau! haul haul
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. Sruolis isz lietuves- Dvarine pana. Baisi istorije.

Jaigu pirktumėt ' szitos
knygos isz musu kataloga
tai turėtumėt mokėti Doleri,
bet kas pirks knyga:
“Kapitonas Velnias” ir pri
sius mumis Viena Doleri
tada gauna bile koki seta
knygų DYKAI.
Mes apmokame prisiutimo
kasztusA

Szitas pardavimas tik ant
trumpo laiko.

SETAS No. 9.

SETAS No. 10.

SETAS No. 11.
Doras gyvenimas- Trys užkeiktos karalaus dukters. Bloznas kuris tavo protingesnis už savo poną. Anglonus isz valencijos. Kožrias
daigias turi savo vieta.
Ka pasuke katras paeziuojes.
Janaszas korezakas.' Vaitas szvilpikas.
Pas merga.
Gražios akis.
Tamas. Vargdienis jonukas karalium Graži haremo nevalnike. Luoszis. Istorija vienos motinos. Vaikucziu plepėjimas.

SETAS No. 12.
Grafas ir meszkininkas- Apie ragana, karalaite ir aficiera. Del moterių ir apie moteres. Aukso misles garsingu rasztininku ir poetu.
Cigonka arba pagriebta ir velei atgauta mergiuke. Mano džiaugsmas- Diedas ir boba.
Apleista naszlaite.
Keidosziu onute.
Kaimynai- Kuo baczka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena boba kirsene už velnią. Uždėjimas miesto Vilniaus. Navatna lyga
ir navatna gyduole. Du medejei. Inžeidingas neatbolnumas. Kas yra Kristus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas žmogus pavojuje.
Namus sūdąs. Kvailas tikėjimas. Karalius čigonu. Istorija isz 1795m. Nedoras ponas. Girtavimas. Genavaite. Kalėdų
nakties miszios. Žvaigžde mesijosziaus. Pasikalbėjimas 13 vyruotu moterių ir vienos naszles:

Mahanoy City, Pa.

Mahanoy and A Street
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SAULE

Žinios Vietines. KUR
— Mahanojui malszu, —su
tikimas visame!
— Didelis stokas stubu,
kaip kur gyvena vienoje stuboje po dvi ir tris szeimynos. Tiejei ka turi tuszczius lotus ge
rai padarytu kad namus staty
tu,

— Ketverge atsibuvo laido
tuves Vinco Metrulio, kuris mi
re nuo aplaikytu žaiduliu ne
laimėje su motorcikliu.
-- Juozas Pitkus, apie 50
metu senumo, 612 E. Market
u i i. mirė utarninko vakara. Ve
lioniš paliko paczia ir penketą
vaiku namie, sunu Jurgi De
troite ir vyruota duktere Meizville. Prigulėjo prie Szv. Pet
ro ir Povylo draugystes ir lietuviszkos parapijos.
Maha
nojui pergyveno konia visa sa
vo amži. Laidotuves atsibus
subatoje.
— Subatoj kas pirks tavoro vertes už 50c. ar daugiam
“Centre Sztore” gaus puike
dovana, iszmarginta stiklą
kvietkoms laikyti.
107 W. Centre St.
— Kas geidže važiuoti ir
VVasliingtona, D. C. ant penkių
dienu, pažiūrėti svarbiausi
vietas, viskas už dyka: hote
lis, maistas, automobiliu kelio
ne, inžanga in muzeju, kelione
laivu in Arlingtona kur gyve
no prezidentas Washingtonas
ir t. t. lai naudojęsi isz pigios
keliones, kuri parengė Readingo geležkelis 2 Oktoberio o tik
tai už $18,05 už viską, isz Mahanojaus ir aplinkines. Paži
nokite ant stoties apie daugiau
informacijų.
(t. S. 29.)
■— Ant mitingo vežuotoju
anglių, buvo nutarta pakelti
preke del atvežimą anglių ir:
namus. Dabar atvežimą tono
anglių kasztuos 65c.
Pust
Chestnut puse pea anglių 75c.
tonas. Atvežimą puse tono
kasztuos 50c. Naujos prekes
invyks 15 diena szio menesio.

nšfuEfuviŠŽKuI
į
KA1MELU
j
SHENANDOAH, PA

— Czionaitine palicije tyri
nėje apie slaptinga mirti Anta
no Babanolio, gyvenanezio po
No. 30 South Grant uliezios.
kuris likos surastas lovoje ne
gyvas su perpjautu veidu ir ki
tais žaiduleis.
Adomas Macziokas, Juozas
Zwinakeviczius ir Konstanti
nas Balinas likos aresztavotais
kaipo nužiūrėti dalybavime
priežasties jojo mirties. Ba
dai Babanolis susimusze tūlam
saliune kur aplaike žaidulius.
Palicije vėla tvirtina, buk Ba
banolis puolė žemyn 14 trepu
iszejdamas isz kito saliuno,
priek tam labai buvo užsige
riąs.
— Kada R. Klenn, 46 metu
senumo, važiavo per Readingo
geležkeli, likos pataikintas per
truki kuris užmusze viena isz
arkliu o kita teip sužeido, jog
turėjo būti nuszautu. Klemas
teip-gi likos pavojingai sužeis
tu.
Oglesby, Ill. — Czionais
straikas da neužsibaige nuo 15
Mojaus, nes kompanije ne nori
pakelti darbininkams 25 cen
tus ir duoti asztuoniu valandų
darbo. Dabar dirba straiklau
žei bet su maža pasekme.
Straikieriai pasielgė malszei
nesukeldami jokiu ergeliu.
Straikieriai matydami, jog ne
gales gražumu iszkovot savo
reikalavimus pradėjo straiklau
žiams kerszyt.

Mary’d, Pa.— Deszimts me
BUNA? BE OPERACIJOS nesiu
senumo Antanukas, sū s5

OMOfeOMOfeOfeOUOtoOMOlflOaOltOMOM
O

Mano pati Alena Plitnikiene STEBĖTINAS ISZGYDIMAS
PATRUKYMO.
apie 29 m. senumo, apleido ma
ne 2 d. Septemberio pasiimda- Sztai kaip szitas žmogus tapo
ma drauge mergaite 7 metu se iszgyditas nuog Patrukymo
be jokiu skaudėjimu ir
numo Almina. Motere turi
trotijimo laiko.
apie 5 pėdu 4 coliu aukszczio.
Szviesai geltoni plaukai, balto
Czia paduodame paveiksią Jono
raudono.linksmaus veido. Nuo Millandero, gerai žinomo pilieczio
Nusquehoning, Pa., kuris
latos garbiniuoja plaukus. Mer miestelije
iki pereitu metu labai kentėjo isz prie
gaite turi trumpai apkirptus žasties labai sunkaus patrukymo. Szia
yra visiszkai sveikas, ir tvirtina,
plaukus. Su jais drauge isz- dien
jog jaueziasi apie 10 metu jaunesnis.
važiavo Antanas Szlakis apie
25 m. senumo jaunikis. Jisai
yra apie 6 pėdas aukszczio,
juodbruvas, juodi plaukai, be
usu, plaukai skirami per vidu
rį. Turi auksini danti, lig per
nosi szneka. Turėjo ant saves
juoda drižiuota siutą. Juodi
szliperei su geltonais guzikais.
Abudu Suvalkinei. Kas apie
juoš pranesz aplaikys $5 nągrados. Duokite žinia ant ad
reso.
(to 76.)
Jos Plitnikas.
129 W. Girard St.
Shenandoah, Pa.

. Asz Kazimieras Kreivėnas
pajieszkau savo paezios Katrės
31 metu senumo kuri pabėgo
su Martinu Beigiu arba Berggeriu ir badai iszsineszdino in
Detroitą, Mich. Katre paeina
isz Staropoles partijos, Tarpucziu kaimo, Mariampoles
pavieto, Suvalkų gubernijos.

John Millander.
Jaute, jog kas nors truko.
Jonas Millanderis buvo užimtas prie
labai sunkaus darbo. Viena diena ke
liant labai sunku daigta, pajautė, jog
jam kas nors truko vienoje puseje pa
pilves, paskui jautėsi labai negerai ir
visai apalpo. Tas atsitikimas, beveik
šit kožna diena tapo nelaimingesnių o
paskui patemijo sutinimą.
Nuėjo pasirodyt daktarui, kuris po
peržiurejimui pasakė jam, jog yra pa
trukęs ir turi nesziot diržą per visa sa
vo gyvenimą, arba turi pasiduot ope
racijai.
Visi gydytojai (daktarai) gerai žino,
jog operacija yra labai pavojinga
ypacz del alkoholiniu. Bet p. J. Mil
landeris buvo labai doraus gyvenimo
žmogus ir sveiko kuniszko sutvėrimo,
bet nenorėjo pasiduot operacijai.

nelis F. Baddicku, kuris mirė
praejta ketverga, likos palai
dotu subatoje.
— Lietuvei czionais malszei
gyvena, norints yra pusėtinas
skaitlius, bet negirdeti apie jo
kius nesupratimus.
— Kasiklos dirba aplinki
nėje kas diena.

Brangi mano Katriuk, jeigu
nesugryszi in laika 3 menesiu,
tai ymsiu persiskyrimą ir apsi
vestu su kita. Atsirnyk ant Sc
natves ir sugryžk tuojaus nes
tau viską dovanoju ir gyven
sim laimingai. ■ Žinai, jog gy
venimas trumpas ir nenoriu
idant po svietą baladotumeis,
ucę asz tave priglausiu ir viską
atleisiu.
(Sep. 22.)
Kazimieras Kreivėnas.
92 So. Main St.,
Ashley, Pa.
Mano brolis Pranas Pakutinckas, pirmiau gyveno Chi
cago, Ill., po No. 629 W. 16th.
st., dabar nežinau kur. Jeigu
kas žino apie ji, malonėkit
duot žine ant adreso.
J. Pakutinckas,
Box 89,
Coal Dale, Pa.
Mano pusbrolis Juozapas
Augustaitis, paeina isz Suval
kų gub., Graziszkiu. kaimo.
Meldžiu atsiszaukt ant sekanczio adreso.
(mp oų)
Veronika Dvareckiute,
2814 Alter St.,
Philadelphia, Pa.
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8 istorijos, 141 puslapiu apie
“Grafas ir meszkininkas'’ “Apie B
Ragana, karalaite ir afioieriu” i«
“Del moterių ir apie moteres” Sio
“Aukso mįsles garsingu poetu e
ir rasztininku” “Cigonka arba 51fl
pagriebta ir velei atgauta mer Ite
giuke”
“Mano džiaugsmas” B
“Diedas ir boba” “Apleista
naezlaite” Preke tiktai 25o,
K

Apie dausiaus da^ižinosite ant visu L. V.
R R. Stacijų. Kelias Black Diamond.
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RUGSĖJIS - SEPTEMBER
Katalikiszkos Szventes:
20, 23 ir 23 — Ketvirtines Die
nos (Pasninkai)
29 — Szv. Mykolo Arkaniuo
lo. (23 -— Pradžia Rudens)
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4 istorijos, 105 puslapiu apie
“Ąnt kranto prapulties” “Mie
tais ir krepesius” “Kampelis
duonos” “Isz ko dideli ponai”
Preke szios knygos tik 25o
8 istorijos, 122 puslapiu apie
“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
“Kodėl neleido Baltraus in dan
gu” “Bausme už szyksztuma”
“Mažo sziauoziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj”
Szitos
“Netobulas žmogus”
knygos preke tik 25o,
Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
apraszimas isz pirmutines puses
szimtmeozio, iszimta isz Lietuviszku užlieku, parodo kaip
senoviszkos laikose Lietuviai
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25o

a

4 istorijos, 196 puslapiu apie
i “Urvą užkeikto” “Panaszus”
c “Lorenas” “Sermėga mužiko”
“Su kuom kap kariauju, nog to
dingsta” Preke knygos 25o
s
5 istori jos, 77 puslapiu, apie
•‘Grigorius kuris per 17 metu
u
« gyveno ant salos” “Isz mirusiu
prisikėlė” “Dorybe veda in
«
laime” “Debesėlis” Preke 25o
t
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W. TRASKAUSKAS
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
B
K GRABORIŪS MAHANOY CITY, PA.
C
K
Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo
£
Bi riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo
i
E Krausto Daigius ir t. t.
iį 520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
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Visi Girtuoklei veria ant sveikatos bet in
laika ne tik nusiseikauja sveikata ale pra
geria uždarbi ir protą. :: :: :• :: ::
Kaip meszkos n“atpratisi nuo medaus kol
bit is jos nesukandžios teip girtuoklio neatpratisi nuo girtuokliavimo kol raugalas
atmainys skoni. :: :: :: :: :: :: ::
MES ATMAINOME RAUGALO
SKONI GIRTUOKLIO GERKLĖMS!
Jei turiate Girtuokliaus: Vyra, paczia,
broli, sesere, tęva, motina, szvogeri, žentą,
pusbroli, drauga arba pažįstama kuriuos
norėtumėte atpratiti nuo girtuokliavimo,
atsišaukite pas: GOLDINA MFG. CO.,
1154 Lincoln Avenue
UTICA, N.Y.

Skaityk!

L. J. NAVICKAS
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. OBIECLINAS ir KOMPANIJA
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams.
Ranka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie
$150,000 ir var'oja szeme laike apie milijoną dolieriu
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už sutaupintus Pinigus moka 4 procentą, Šiunczia Pinigus
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviernaseziu
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. L’žrubežinis skyrius randasi po vadoviste- gerai žinomo
Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.

D
9

B

kelio duobes” “Karalaitis žmo

a

Skaitykite!

Jv/gt'
gaus 5 isz virsz-minetu knygų,
arba $.1,25 vertes knygų už $1.
Raszykite kokiu norite. Mes
siusime knygas per paozta ir
apmokame visus kasztus. Galite
pirkti kiek norite. Visos knygos
yra geros ir kožnam jie patiks.
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy Gity, Pa.
ANT PARDAVIMO

PUIKUS SALUNAS su Na
mais, mieste Tower City, Pa.
Netoli geležinkelio stacijos.
Lietuviais apgyventa. Parsi
duos neperbrangiai už tai kad
locnininkas turi važuoti in
virszutines isz priežasties kad
vaikai tenais aplaike darbus.
Biznis gerai eina. Atsiszaukite ant adreso:
John Rickis,
Tower City, Pa.
(’J 3)

DASIEKEM
MILIJONĄ DOLERINI SKAITLĮ
UGAME kožna menesi. Žmones atranda kad musu
banka yra ju geriausias prietelis.
Bagiaibsti žmogui kuris turi bizni arba pagiaibsta žmogui pirkti namus.
Padeda savo pinigus ant atsargiausiu paskolinimu,
ant pirmu morgecziu, judgementu ant namu.
Dekite savo paezedžius in musu banka o visada
žinosite kad banka bus juso prietelis, ir kad pinigai
buna indeti ant morgecziu ant namu, kurie yra daugiaus verti negu morgecziai.
Szita banka nori kad detumet savo pinigus in
szita banka nepaisant ar didele ar maža suma, ir žino
kad gal pągialbeti jumis laike reikalo.

A

^M^ANli^NKi^lRŪŠTČ^
MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

D. M. Graham, Pres.
L. Eckert, Vice-Pres.
D. F. Guinan, Treas.
J. H. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula
W. J. Miles
F. G. Hornsby

Smertis blakėms in
minuta laiko.
DYKAI bus pasiusta ant keliu
metu' del blakių isznaikinimo;
kas ūmai atsius stempomis
paczto 4 dvi-centines, kam mo
kėti po 50c. iki $1. Czia gausite
konia dykai. Szitas apgarsini
mas tik ant trumpo laiko todėl
pasinaudokite-szendien. Raszy
kite ant szito adreso:
B. SPECIALTY,
Box 9, Sta. W.,
Brooklyn, N. NY.

ANT PARDAVIMO.

Užlaiko visokiu Amerika niszku ir Impo
rtavote Gėrimu, kaip tai: Alaus bonkutese,
visokiu Arielka, Vinių. Porterio iiyt.t
Perkantiem pristato dykai tiesog in namus.
Jaigiikada prireikes bile kokiu gėrimu tai
ateikite vas mane o pirksite gerai ir busite
visame užganėdinti.

ikslas yra: visada stengtis
atlikti musu kostumariu
reikalus k# nuoatsakanoziausia, daryt ta visk*
idant banka vi reikalai bu
tu jiems priamni ir su
nauda, o ju pinigai kad
visada batu užlaikomi
atsargiausam bude.

im

■
e
■
e
8 istorijos, 112 puslapiu apie E
i
“Nevaloje pas Maurus” “Vieša e

.« gus” Preke szios knygos 25o

NEW YORK, N. Y.
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y YMAHANOY

B. S. YANKAUS

154 Nassau St.,

t
t

B-U-U-U-K

“SAULE”

BALTRUS S. YANKAUS

1

LEHIGH
VALLEY

Skaitykite

e

5 istorijos, 137 puslapiu, apie S
LIETUVISZKAS ADVOKATAS
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo £1s
SEPTEMBER 19, 20, 21, 22
belaisvis” “Lozorius” “Narsi Ee
mergina” “Užvydus vyras”
ATTORNEY, COUNSELLOR
S
Specialiszki sumažintos prekes ant virsz- i Preke szitos knygos tik 25o,
& ADVOCATE OF UNITED
minetu dienu, tikietai g-ri ant visu treinu.
i
STATES COURTS.
7
istorijos,
90
puslapiu,
apie
Galima grįžti neveliaus kaip SEPT. 23.
>
i “ISrgelei pono Morkaus”
“
Du
■ iszlaimeja provose už pažeidima Kasi
i
KETVERGE - SEPT 21
“Svietas Dvasiu” B
i ar keturi”
Fabrikuose, Geležinkeluose,
yra tai Didele Diena
a mose
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy E
i
Laivose
ir
t. t.
> dai kaimose”
“Nevydonas” a
Cfc-g
SS Dubeltavas
i
R
“
Jurgis
Skaptukas
”
Prese
25o*
O
:: Ttkietas >
a

Sztai gromata, ka Jonas Millanderis
raszo:
Būk Muzikantas arbą Giedorius
Dr. A. W. O’Malley.
41 So. Washington St.,
tai visiems patiksi. Išsimokini
Wilkes-Barre, Pa.
mas ’’Notų” (gaidų) ant visokių
Nusquehoning, Pa.— Garbus Dakta
re O’Malley. Noriu, idant padekavot įstrumentų lietuviškoj kalboj 8
Jums už iszgydyjima manes isz Patru lekcijos be mokytojo kuris yma
kymo ir platijimo gislu.
Kentėjau
per du metus, bet jokis daktaras nega 50c. už 1. lekciją. Visokių notą
Įėjo man pagelbėt. Apie Jus Garbus Knyga $1.50 parduodu už 1.00
Daktare dasižinojau nuog savo prieteADRESUOK1T:G. A. BARONAS,
liu ir pastanavijau idant Jus atlankyt. p. o.
McKees Rocks, Pa.
Buvo tai laiminga mintis.- Dabar su
didžiausia linksmybe galiu sakyt, jog
esu visiszkai sveikas ir jaueziuosi 10
metu jaunesnis. Tegul Dievas laimi Lietūviszka Krautuve
na Jusu rankas ir proca. Kožnas vie
VISOKIU
GĖRIMU
nas, kuris tik kenezia ant Patrukymo
ir platijimo gislu, tegul kreipėsi in
Jus, ,o bus dėkingas už iszgydyjima
teip kaip ir asz. Su pagarba.
138 W. Broad St. Tamaqua,Pa.
John Millander.

Raszykite, idant atsiunst ilustruota
Mano dede Jurgis Juocevi- knygele:
“Patrukymas ir jio gydyjiczius ir visa jo szeimyna, paei- mas”, indedant in gromata už 2c. mar
ke.
isz Suvalkų gub., Staropoles Patarymai ir peržiūrėjimai už dyka.
pa v., Klebiszkio gmino, Prie
DR. A. W. O’MALLEY
nu para., Bagrienu kaimo. Te-,
....SPECIALISTAS....
gul atsiszaukia ant adreso.
41
S. Washington St.,
G. Poderis,
WILKES-BARRE, PA.
24 Railroad St., Sebas.,
Pittston, Pa.
ANT PARDAVIMO.
Pajieszkau Ona Paulauskie Namas su sztoru ant puses
ne, paeina isz Kauno gub., loto, su visoms vigadoms. Teip
Szauliu pay., Trieszku miesto. gi namas ant kito galo loto.
Praszau atsiszaukt ant adreso. Parsiduos neperbrangei. AtAntonina Bognsziene,
siszaukite po
,
(t. f.)
54 Hudson Ave.,
No. 534 E. Mahanoy St.
Brooklyn, N. Y.
Mahanoy City, Pa.

9 istorijos, 122 puslapiu, apie
4 “Kas yra Kristus” “Priesz tei
i sybe nekalbėk” “Senas žmogus
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka< • ralus čigonu” “Istorija isz 1795
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne
i doras ponas” “Girtavimas” Szi
tos knygos preke tiktai 25o.

* New Yorko fabrikai mete «5
1914 iszdirbo visokio tavoro (1)
ant $2,300,000,000. Tame lai »1
ke dirbo 116,000 žmonių ku iJ
riems iszmoketa $511,000,000. i

Tapo tikėtoju diržo.
Pirko diržą — panasziu jungui ge
riausia, ka galėjo gaut. — Bet tuom
jam tik kanezios pasididino. Bandine
antra. Bet ne tas jam nepalengvino.
Tapo- priverstas pamest savo sunku
darba, kuris yra dalia kožno paprasto
žmogaus, jog patrukymas visada didi
nosi, ir isz tos priežasties turėjo jieszkoti lengvesnio darbo.

Iszgydytas be pareikalavimo peilio.
Viena diena be kalbant su savo prie
teleis ir draugais, kurie patemijo jio
abelna slobima ir sirgimą ir visai netikuma in darba, — primine jam, su
kokiu stebuklingu pasivedimu D-ras.
Andrew W. O’Malley: Wilkes-Barre,
Pa., gydo Patrukyma, vandenini patru
kyma ir nerviszkas ligas, be pareika
lavimo peilio arba chirurgiszkos ope
racijos .Rodijo man, idant raszytau
pas ta daktara, o ant atsakymo nuslunstau už 2c. marke, reikalaudamas,
idant atsiunstū knygele:
“Patruky
mas ir jio abelnas iszgydyjimas,” o
geriausia butu, idant pats jin atlankytau jio offise, o jis iszgydls mane vi
siszkai.

NAUJOS KNYGOS

ni

t

Bijojosi operacijos.
Teip kaip ir daugybe žmonių, teip ir
p. Millanderis bijojosi operacijos o
teiposgi turėjo apsvarstyti trota laiko.
Turėdamas vilti, jog vienok atras pagelba, nusidavė pas kita daktara, ku
ris jin dar mažiau palinksmino. Iszaiszkino jam, jeigu patrukymas ne
bus užlaikytas gerai ant vietos, ir jeiąu operacijos peilis dykai bus parei
kalautas, gali tikėtis, jog Patrukymas
didinsis o tada datirsi arszcsnio atsiti
kimo, jog Patrukymas, tai yra trūki
mas plėvės, kuris atnesza mirti daugy
bei žmonių.

(F*

PUIKUS SKAITYMAI

a>

Rusijos ir Vokiecziu cenzū
ra Amerikos Lietuviu Laikraszczius dabar praleidžia, to
dėl kiekvieno gero draugo tuo
labiau girninaiezio pareiga yra
užsakyti “SAULE” savo gi
minėms ir pažįstamiems Rusi
joj arba nelaisviams Vokietijoj
Preke in užsienius metams
tik $3.50, pusei metu $1.75.
‘ ‘ SAULE ’ ’ nueina in visus Ru
sijos ir Vokietijos kampus (tik
nežinoma, ar inleidžiama Di
džioj on Lietuvon, bet in Prusu
Lietuva ir Vokietijon bei Austrijon nelaisviams praleidžia
ma).
Užsakykite tuojau, suramin
site savo artimuosius.

Naminiai rakandai parsi
duos pigiai, kas pirks rakan
dus gales gaut ir stubas, arba
atsabniai galima pirkt. Par
siduos pigiai, nes locnininkas
iszvažiuoja.
Atsiszaukit ant
adreso.
Alex Gildą.
712 W. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

Per metus musu sztoras buvo žinomas kaip sztoras
geriu KARPETU ir DYVONU.
Preke oina augsztin ir velinam kožnam dar pirkti. Velna
ir kvarba daugiaus kasztuoja todėl fabrikantai daugiaus
ima už KARPETUS. Pirkome dideli skaitli KARPETU ir
DYVONU ir parduosim tuos ka turime už pigu preke.
LOVAS perkame visa kara ant syk ir parduodame
LOVAS pigiau negu bile kokis sztoras visam steite.
Aplaikeme Naujos Mados Parlorinius Siutus, teipgi
Nauju Loncziu ir Stalu.
Shenandoah
GIJIMAM
’^ Mahanoy
City
11^1 MINI
Mount Carmel
Lansford
Capitol .Stock $125,000 — Surplus ir Profi ts $390,000
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.
-$—
OKAME Antra Procentą ant sudėtu
Pinigu. Procentą pridedam prie
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos
menesuose, nepaisant ar atneszat
parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant,
ar mažas ar didelis.
-$H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid.
W. KOHLER, Kasierius
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

