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ISZ AMERIKOS
Su tekiu rakaliu panaszei kad 

padarytu.
Pittsburgh, Pa.— James Flo 

to, norėdamas padaryti sau 
“funiu” inkaite gerai daugeli 
centu ir mete tarpe vaiku kurie 
centus pradėjo gaudyt.

Vaikai susirinko prie namo 
Mrs. Mary Stmif, Braddocke, 
kur atsibuvinejo veseile o Flo- 
tas gyveno szale. Tasai raka- 
lis iszmete per Įauga kelis de- > 
setkus centu gerai inkaitytus. 
Žinoma vaikai mėtėsi ant cen
tu kaip bites ant medaus, nes 
juju džiaugsmas tuojaus persi
mainė ant verksmo, apdeginda 
mi sau pirsztus. Kaimynai bu 
tu pakoria taji nedorėli, jeigu 
jin palicije nebutu apsaugoja 
ir uždare už kroteliu.
Kliosztoris du zokoninkai ir 

___ ugnagesiai sudege.
|||^ Louis, Mo.— Klioszto- 

»ian Brothers sudege 
l’gnis rauliir 

giiid $300,000. M 
Epo du seni zokoninjs| 

iid ugnagesiai nėr sugrW 
mTu'Iios. ^HUini kulia 

niirsztaiiczius nil_^ — 
liones.
Senoje lelukeje surasta $?30 

aukse.
Fresno, Pa.— “Turekie szi- 

ta lelukia ant atminties, nes ji
ji tau gali labai prisiduot.”

Teip tai kalbėjo dvideszimts 
metu adgal motina in savo dūk 
tere Mrs. Maggie Doyle, kada 
jiai padovanojo skudurine le- 
lukia.

Doyliene laike lelukia per vi 
sa ta laika dideleje paguodone- 
je. Kada ana diena norėjo jia 
ja susint rado joje 280 doleriu 
aukse. Motina Doylienes mirė 
deszimts metu adgal.
Ižgialbejo savo tarnaite nuo 

smert per sapna.
Lapford, Md.— Farmeris W. 

J. Taylor, turėjo sapna tris kal
tus, kuriame mate, buk kas te
kis kasė duobe ant jojo farmos 
ir ka toki inmete in jiaja. Po 
trecziam sapnui atsikėlė isz lo
vos ir isztikruju iszgirdo kasi
ma. Kada prisiartino areziau 
kasykas paregejas jin pabėgo. 
Buvo tai duobe del nebasznin- 
ko o szale gulėjo ilgas mėsinis 
peilis. Farmeris ejdamas na
mon susitiko su savo tarnaite. 
Ant užklausymo, kur eina, tar
naite atsake, buk taja diena su
sibarė su savo mylemu su ku- 
riuom buvo susižadėjus, nes ji
sai melde josios idant paskuti
ni karta susitiktu su juom 2 va 
landa po pusiaunakt,. nes turė
jo jiai ka tokio svarbio pasaky 
ti. “ Sztai ka tau norėjo pasa
kyt ir parodyt,” — tarė farme
ris rodydamas ant naujei isz- 
kasto grabo. Tarnaites myle- 
mas likos suymtas ir uždary
tas kalėjime už užsikeisejima 
ant josios gyvasties. Kad ne
butu farmeris atsikėlęs po tam 
perseigejimui sapne, tarnaite 
butrfeužudyta.
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Nevidonai Tananevicziaus ban 
ko paleido bjaurės paska

las. Žmonis isztrauke 
piningus.

Chicago.— Ant privatiszko 
banko p. J. M. Tananevicziaus 
užpuolė teip vadinamas “run” 
?.rba žmonis pradėjo isztrauki- 
net piningus dagirde apie viso- 
kes paskalas buk bankas bus 
uždarytas.

Ant pareikalavimo žmonių 
bankei iszmokcjo taja diena 
$75,000 o kitiems neiszmoketa, 
nes bankas turėjo indejas pinin 
gus ant morgecziu ir bondu li
ne ture jo tuom laik gatavu pi
ningu, nes po pardavimui tuju 
bondu ir morgecziu iszmokes 
visiems piningus.

Nesenei nežinomos ypatos 
praplatino korteles terp Lietu
viu kuriuose buvo paraszyta vi 
šoki inžeidimai ant p. Tanane
vicziaus. Badai taisės korte
les iszmete nevidonai p. Tana- 
nevieziaus tyksle kenkime jam 
biznije. Jau innesze skundus
■i^Įiis nepuriuos bankierius, 

korte- 
as ban

Miltai ir cukrius brangsta.
Kiauliena atpigo.

Chicago.— Nusimyne gaspa- 
dineles isz pabrangimo miltu ir 
cukriaus bet nudžiugo kada 
Pittsburginei mėsininkai nulei 
do preke ant kiaulienos ant 
70c. ant szimto svaru.

Miltai sziadien parsiduoda 
po $9.30 už baczka, kada prasi
dėjo Europine kare buvo tik 
$4.50.

Cukrius pabrango nuo 75c. 
lig $1.00 ant szimto svaru arba 
$7.25 už szimta svaru.

Viskas kyla in virszu, bet 
darbininko masznele vis i su
džiovus, o ypatingai profesio- 
naliszku žmonių kurie aplaiko 
senoviszkas algas, o turi mokė
ti už majsta kasdien brangiau.

KRUTĖJIMAS BULGARU PRIESZAIS
RUMUNUS, KURIUOS PLAKA SZIRDINGAI.

' : K ‘'%
New Yorko Miesto turtas.

w

.utoriais tuju 
L£ananevi«

Kumpis ir kiauszinei priežaste 
ilgo amžio.

Milwaukee, Wis. — Kokia 
tai Mare Kaupiene, gyvenanti 
po No. 1716 Dayton uliezios, ap 
vaiksztinejo savo 105 jubileju 
gimimo, per visa diena prigial- 
binejo savo dukterei pagamin
ti puikus pietus ant teip svar
bios dienos. Kalba jiji, buk 
už savo ilga amžių yra dėkinga 
valgimui kumpo (szinkos) ir 
kiausziniu. Niekad jiji neval
gė jokiu “pajų ir keiksu.”

Zokoninkes geidže pasilikti 
ukesems.

Pittsburgh, Pa.— Zokoninke 
Mare Emerenciana, pėrdetine 
zokono czionais, nusidavė su 
kitoms zokoninkems in suda 
melsti ukesiszku popieru, atsi- 
žadedamos padonystes Fran- 
ciszkui Juozupui, Austrijos cle 
šoriui.

Kada aplaikis popieras, seks 
paskui jiaja ir kitos zoKonin- 
kes, kuriuos geidže pasilikti 
ukesoms szio sklypo.

Kunigas užmusztas, biskupas 
sužeistas per automobiliu.

Peoria, Ill.— Kunigas E. J. 
Schmeltz, kanclierius peorines 
diecezijos likos užmusztas, bis- 
kupas Edmundas M. Dunne su 
žeistas, teip-gi ir monsignoris 
James Shannon. Biskupas ir 
kunigai važiavo autojdk|ifl|

Moterų riauszes.— Buvo isz- 
szaukta policija.

New York. — Pieno badas 
New Yorke iszszauke vakar tik 
ras riauszes. East Sideje bū
rys moterų apsupo pieno veži
mą, isztrauke lauk iszvežioto- 
ja ir isztusztino iki laszui visa 
buvusi vežime pieną.

Toliaus, kad nuvaikius mote 
ris nuo sveikatos departamen
to ofiso — moterų ten buvo pri 
sirinke in 500 —■ reikėjo isz- 
szaukti policijos rezervas. Dau 
guma moterų ateives, vaikus 
ant ranku neszdamos, susirin
ko prie pieno stoeziu Harlem’e, 
grasinaneziai reikalaudamos 
pieno.

Special Photograph N. Y. U. Service

Automobilius f 
be.

Darbininkai patraukė teismai 
kompanija.

Bridgeport, Conn.— Remda
miesi tuo paežiu instatymu, su 
lig kuriuo Bridgeporto plieno 
liejyklų savininkai užvede 
$200,000 byla piresz vietine 
molderiu unija, du straikuojan 
tis darbininkai patraukė teis
man Monumental Bronze Com
pany perdetinius. Darbinin
kai skundžiasi, kad kompani
jos virszininku — foremanu ir 
superintendento — pastango
mis jie buvo skaudžiai sumusz- 
ti. Ir todėl jiedu reikalauja 
kiekvienas po $50,000 atlygini
mo už sumuszima ir po $50,000 
už neteisota ju aresztavima. 
Vardai darbininku, kurie pa
traukė minėtos kompanijos vir 
szininkus teisman, yra: John 
Skudlark ir John Zalecki.

TRUMPI TELEGRAMAI
§ Omaha.— Morris and Co. 

firmos virszininkai apskaitliuo 
ja, kad gaisras, sunaikinęs pra 
ėjusia nakti kompanijos sker
dyklas South Omahoje prida
ręs nuostoliu in $250,000.

§ New York.— In pastaruo
sius dvejus metus nukentėju
siu del kares žydu szelpimui 
surinkta virsz $6,000,000.

§ Sofija.— Pasali vėliausiu 
praneszimu, bulgarai netikėtai 
užpuolė rumunus, kurie nese
nai buvo pereje Dunoju, ir po 
smarkaus muszio sukirto juosLVO GlLlClJL JAClUb IIlllfeZiJLU G 

iRahovo apielinkyj.

'CARES LAUKO
marinas atplaukė in Amerika paslaptoms 

Pradėjo skandyt laivus.
Newport, R. L— Be jokio ryksmo, klyksmo ir praneszi- 

mo isz laik, atplaukė vokiszkas submarinas U-53 in czionais 
kurio kapitonas inteike slaptingas popieras vokiszkam amba
sadoriui. Po keturiu valandų vela iszplauke.

Taski submarinas parode Amerikonams, jog gali ant ame 
rikoniszUu pakraszcziu užklupti nežinant kada sau vokiecziai 
vėlina. Ajpierikoniszki žinunai kariszku padėjimu tuom lab^i 
nusistebe^r kaip sako: “sit up and take notice.

Boston. — Vos tasai laivas apleido amerikoniszkus pa- 
kraszczius, pradėjo skandyt angliszkus laivus kurie randasi 
ant amerikoniszku vandeniu. Isz viso paskandino szeszis. 
Amerikonai tokiu pasielgimu vokiszko submarine labai persi
ėmė.

ATSAKYMAI.

New York. — Bandomasąi 
apskaitliavimas New Yorko 
miesto turtu 1917 m. taksoms 
parodo, kad miesto gyventoju 
turtai nesza kone $8,500,000,- 
000 (asztuonis miliardus 500 
milijonu doleriu.)

Miesto visokiu instaigU -tur
tai nesza $7,833,875,536 arba 
51,405,837 doleriais daugiau, 
kaip praėjusiais metais, Ypa- 
tiszkos gi savasties New Yorko 
gyventojai turi in 500,000,000 
doleriu.

Ypatiszkos savasties dau
giausia turi Hetty Green — in 
$20,000,000 (20 milijonu dole
riu.) Mrs. Green skaitoma 
yra turtingiausia pasaulyje mo 
terimi. Po jos seka ypatisz- 
kas N. Brady turtas, siekias 
$15,000,000. J. P. Morgan ir 
Charles W. Harkness stovi tre- 
czioje vietoje; ju ypatiszkas 
turtas nesza po $10,000,000 
kiekvieno.

Didžiuliu New Yorko namu 
verte apskaitliuojama seka
mai: Grand Central Terminai 
kasztuoja $21,150,000; Equi
table Building — $20.500,000; 
Pennsylvania Terminal —$15,-
980,000; Metropolitan Life In
surance — $12/ 56 -

K. J. P. Waterbury, Conn. — 
Nudžiugome, jog tamista vela 
priguli prie musu milžiniszkos 
szeimynos. Acziu. Nebuvo 
ko pyktis. Tikymes, jog pasi
liksime “gild trends” be per
traukos.

* Su sūri u vandeniu galima 
ugni užgesint greicziau negu 
su paprastu vandeniu.

000; Hudson Terminal B uild- 
ing — $12,125,000;* WaldoH As 
toria Hotel — $11,650,000; 
Woolworth Building —$9,500,- 
000; Hotel McAlpin — 9,450,- 
000; Hotel Baltimore — $700,- 
000; Hotel Plaza — $8,200,000; 
Singerio Kompanijos namas — 
$7,000,000; Metropolitan Ope
ra House — $3,375,000; Stan
dard Oil kompanijos namas — 
$3,200,000.

* Szimet Amerikonai suirau 
dos suvirszum 2,000,000,000 ga 
lonu gazolinos.

Rusai pasiutiszkai plaka sau kele in Lvava. Kruvini 
musziai prie Brodu.

London. — Generolai Ruszkis ir Brusilovas daro sau ke 
le Galicijoj, tiesiog in Lvava. Milžiniszka armija ejna ant vo- 
kieeziu kaipo dydžiauses vilnis. Ant gyvasties niekas netemi
na, tik isz visu pusiu ejna szauksmai: “Lvavas turi būti pa- 
ymtas!”

Prie Brodu ir arti Zloczevo musziai ejna didžiausi—ne 
vokiecziai ne rusai nepasiduodami. Ne ant ramutes rusiszkos 
armotos nenustoja leidineti pasiutiszka Ugne ant savo prieszu. 
Nekurie karevrai ne turėjo atsilsiu ne mygio per dvi dienas o 
valgio neragavp per dvideszimts ketures valandas.

Armotos suėda tonus szuviu teip greit, kaip juos spėja in 
kiszti. Rusai paimdami vokiszkas pozicijes užtinka tuszczius 
apkasus pripild.jntus sudraskytais kūnais ir szimtais sužeistais.

Vienas kanadietis paėmė in nelaisvia 62 vokieczius
Ottawa, On't. — Kokiu budu vienas kanadiszkas karei

vis sužeido in užmusze daugel vokiecziu ir paėmė in nelaisvia 
62 kitus, telegramai daejnanti isz Francijos danesza in czio
nais.

“Peksztinink/as Edmontavo batalijono, atakuodamas vo
kiszkas pazicijes n'eteko rankiniu bombų, o norints turėjo su
žeista kairia ranka',, bego skersai apkasu szaudamas in vokie
czius, kuriu sužeido ir užmusze daugel. Likusieje vokiecziai— 
kuriu buvo 62—manydami, jog likos užklupti per didesne da
li, iszlipo isz apkasrii numesdami ginklus. Tada pasiszaukes da 
du draugus nuvedė1 nelaisviuš in savo apkasus apreikszdamas 
savo perdetiniui ap'ie savo pasifeekimę,. Jojo butatijonas po 
tam paėmė 250 mast- u vokiszku,apkasu;”

Badai Vokietije nori padaryti sutaiką su alijentais.
Washington, D. C. — Badai prezidentas Wilsonas aplai- 

ke žine isz Berlyno, kad Vokietije mano padaryti sutaiką su 
alijentais. Ta pati užtvirtina gelda Wall Street ir ženkliviau* 
si bankieriai. Amerikoniszkas ambasadoris Gerard, kuris su- 
gryžta isz Berlyno ketina atsivežti su savim iszligas ant kurios 
Kaizeris mano padaryti sutaiką. Alijentai vela tvirtina, buk 
nesutiks ant jokiu taikos iszligos pakol neprispirs Kaizerio 
prie muro ir tik tada klausys apie sutaiką.

800,000 vyru pražudė talkininkai Somme apskrity].
Berlinas, — Majoras Morath, garsus vokiecziu kariszka- 

sis kritikas, raszo apie anglu ir franeuzu aukas Somme fronte. 
Jisai sako,' kad nuo liepos pirmos dienos talkininkai pasiuntė 
Somme apskritin 90 divizijų kareiviu. Su pusantro, girdi, nii- 
liono kareiviu talkininkai in tris menesius laiko atsiėmė ten 
tik tris dęszimtas dalis vieno nuoszimczio visos tos Belgijos ir 
Francijos žemes, kuria vokiecziai užėmė kares pradžioje. Ir 
tuos palyginami menkus laimėjimus talkininkai, Moraht ap- 
skaitliavimu, atpirkę pasibaisėtinomis aukomis — pražudymu 
700,000 ar 800,000 kareiviu.

15,000 rumunu ir rusu, insiveržusiu Bulgarijon, visai 
sumszti.

Londonas.— Penkiolika tukstaneziu rumunu ir rusu, in< 
sibriovusin Bulgarijon priesz keturias dienas aplaike skau. 
džiausi’smūgi. Bulgarai sumusze juos, atmete atgal už Duno
jaus ir visa insiverželiu armija suskaldyta in dalis.

Fieldmarszalas von Mackensen pasiuntė prieszais insiver- 
želius dvi armiji— isz Rustchuck’o ir isz Turtukai tvirtoves. 
Kad nepasidavus bulgarams apsupti rumunai mėgino pasi
traukti atgal už Dunojaus.

Bulgaru kariszkięji laiveliai suardė kaikuriuos pontoni- 
nius tiltus, pratiestus per Dunoju.
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KAIP SUŽEISTI KAREIVIAI PRALEIDINEJA SAVO LAIKA

Del tukstancziu kareiviu kurie yra sužeisti ir neteko kojų ir ranku likos uždėtos mokslaines del i sz mokini ui o viso 
kiu amatu. No. 1 paveiksle parodo algeriszka kareivi kuris neteko kojų dirbanti czeverikus. No. 2 Sužeisti pasivaikszczioje 
darže. No. 3 Neregys kareivis dirba tinklus. No. 4 du invalidai permaino tabaka. No. 5 berankis mokinasi naudoti savo 
kairia ranka.

KAS GIRDĖT?
Vienas isz naujausiu riioks- 

lincziu tvirtina: “Žmogus, 
kuris — kaip nekurie žinunai 
kalba — paejna nuo beždžio
nes, szimta kart yra didesnia 
beždžione, ne kaip pati bezdžio 
ne.’,’ — Patvirtiname žodžius 
toje- jnokslincziaus szirdingai.

,/ Pwth Amnoy, A. J. lenkisz- 
RojeJ bažnyčioje likos suriszti 
mazgu moterystes gana patogi 
mergaite su filipiniečžiu. Baž 
nycze buvo pripildyta su Ame- 
•ikoniszkoms moterėlėms ir ju

ju dukrėjems, kurios akyvai te 
mino ant jaunos poreles. Po 
vinezevoniai svodbinis pulkas 
nusidavė automobileis in Pu- 
laskio sale. Ant svodbos ra
dosi apie 30 Pi lipinu ir 400 Len 
ku. Badai ant tosios svodbos 
insimylejo apie 50 lenkueziu in 
Filipinus.

Neužilgio susimaiszys žmo
nių veisles teip, jog tik bus vie
na tauta — ypatingai Amerike 
ir Europoj po sziai karei.

prilipyt marke. Randaviszki 
daktarai isztirynejo nesenei 
teisingumo szito apraszymo 
rasdami tukstanezius gaivale
liu džiovos ant vienos ir dvieju 
centiniu markiu. Daug žmo
nių pradeda sirgt džiova ir ne
žino isz kur jiaja gavo, o gal 
neatsimena, jog aplaižė paczti- 
ne marke ant kurios taja liga 
rjjdosi. T^del'į apsisaugoky te 
.i £i*m.i£ztj?^BBWarkni nes paš
lapinkite vieta su pirsztu ir pri 
dekite marke tokiu budu o ap- 
sisaugosites nuo daugeli ligų.

pys per visa vakara.
Isztikruju redaktoriai jums 

davėsi perdaug gilinėti.

Tūlas senas filiozofas kalba, 
jog tylėjimas tai kartais ge
riausias atsakymas del nesavži 
i’iszku ir kvailiu ypatų. Ge
riau tylėt ne kaip su kvaileis 
ejti in disputus.

Rusu caras užtvirtino dekre
tą szvento synodo, kuris per
skyrė jojo sesere nuo josios vy
ro Petro isz Oldenburgo. Da
bar dideji kuningaikszcziute 
Olga adgavo visas savo tiesas 
panystes (?) ir vela gales ap
sivesti su kuom jiaja isz naujo 
privers.

Kuning. Olga gimė 1 Ju- 
niaus, 1882. Apsivedė su Pet
ru Aleksandravicziu isz Olden
burgo 27 Julajaus, 1901 mete.'

Kiek kartu žmogus aplaižo 
pacztinia marke idant jiaja pri 
lipyt prie koperto, inpuola in 
dideli pavoju, nes ant markiu 
randasi gaivaleliu visokiu ligų. 
Kartais buna jiji užkreczianti 
o kartais ne. Bet, kada žmo
gus laižo marke, tai inkala vini 
ir. savo graba. Geriause pa
tepti vieta su pirsztu ir po tam

Kad musu redaktoriai taip 
tyli ir nedrysta saves ginti, tai 
asz vienos redakcijos zeceris, 
kaip raszo “Kova” tarsiu už 
juos žodi publikai.

Pamatys kas, kad kur stovi 
laikrasztyj raide ne savo vie
toj, tai tuoj susikvies savo kai
mynu buri, lyg prie kokio ne
matyto vabalo, — na ir valiai 
redaktorių akėti; ras koki nesu 
prantama žodi, — tai, žinoma, 
ne skaitytojas kaltas, kad nesu 
pranta, bet redaktorius, ir 1.1., 
ir 1.1.

O kas butu, jeigu redaktoriai 
pradėtu jus cziupineti už kiek
viena jusu gražumėli ir nagri
nėti jusu griekelius?

Sztai va skaitytojas Marko- 
szius visu redaktorių klaidas 
“redaguoja,” bet ar redakto
riai ne galėtu iszdrukuoti, kaip 
jis, viena usa nusiskutęs, su ki
tu, lyg su szoble, eina. bažny- 
czion.

Anas ve karabelninkas —tai 
redalitoriu giltine, bet pats 
vaikszczioja gatvėmis, užsimo
vęs viena geltona, kita juoda 
czeveryka.

O sztai ta sporte mergina 
Margarieta isz prieszakio taip 
“sziučius nusiszainina, ” kad 
praeiviai savo veidus juose ma 
to, bet gi “sziusziu” užkulniai 
ir szonai visada purvinesni už 
ubago vyžos pada.

Ponui Arielkauskui visada 
raudona skepetaite, bespacie- 
inojant, isz kiszeniaus iszlindu 
si, kabo nusidrielrusi (iki keliu, 
— bet neduok Die, jis pamatys 
viena eilute laikrasztyje ne 
taip juodai iszspaudinta, kai
kita, — tai jau redaktorių, lyg K. J. Pavlauckas, 800- 
amerikonka “cziuguma” tam- -----

Aplaikeme pirma numari 
naujo mėnesinio laikraszczio 
“Moterių Balsas,” pirmasis 
Lietuviu darbininkių mėnesi
nis žurnalas. ’ Yvą tai Lietu
viu MoCįnu^mgrešyvio Susi-

pū slapi i S-?hn
kiek kasztuoja prenumerata 
tai nepažymėta. Redaktorka 
yra K. Petrikiene. Spauda 
“Kovos.” Adresas: “Mote
rių Balsas,” 229 N. 6-tli Str. 
Philadelphia, Pa.

Ar galima reikalaut geresnio 
paliudinimo del “Saules,” 
kaip sekantys, kokius aplaiki- 
nejame be paliovos? Vox po
puli, vox dei — (balsas žmo
nių yra balsas Dievo.) Žmo
nis geriausias yra sudžeis apie 
laikraszti. /

“Gerbiamoji “Saules”
Redakcija: —

Asz buvusis jusu laikrasz
czio skaitytojas per pereitus 
du metus, pasibaigus antra 
metu prenumeratai, del ne
kuriu priežaseziu neatnauji- 
hau prenumerata ant 3-czio 
meto. Sztai jau praėjo dvi 
sanvaites laiko kaip laikrasz 
tis “Saule” paliovė lankytis 
mano nameli, o asz nesulauk 
damas laikraszczio “Sau
les” kuris man isz plataus 
pasaulio neszdavo žinias ir 
meilingus pasiskaitimus. To
dėl inpuoliau in toki nubudi
ma, jog niekur negalėjau su
rasti sau ramybes. Matyda
mas, jog niekas kitas mane 
negales suraminti kaip tik 
“Saule,” skubinausi ko vei
kiausiai prie jo, idant jis vėl 
lankytu mano nameli, suteik 
damas man žines ir naudin
gus pasiskaitymus. Tai-gi 
su szuom laiszku prisiuneziu 
czeki ant $2,50 ir meldžiu 
siuntinėti man laikraszti 
“Saule” per visus metus ir 
asz vela instosiu in jusu skai 
tytoju eiles.

Su tinkama pagarba,
—Str. ' 
■Conn.

Amerikos Lietuviu Spaudos 
Draugija kvieczia visu Ameri
kos Lietuviu Laikraštininku 
suvažiuoti 18 ir 19 dienas Spa- 
liu (Oktoberi.) in Brooklyna, 
N. Y.- ant McCaddin Hali, 
Berry Str. Pageidaujama kad 
suvažiavime dalyvauti! it laįk- 
įaszcziu

Tanui 
-i r _ dą.bj

PROT

idajhį

Pittstono ir ai 
draugysczs 

ferencijos laikyta 
1 d. Spalio.

^Rietuvių 
atstovi kon-

Pittstono ir apylinles Lietu
viu draugysčių atstrvu konfe
rencijos laikytos 1 d. Spalio, 
reikale prisirengime prie rin
kimo auku Lietuviu /Dienoje 
1 Lapkriczio 1916 m.

Susirinkimas invyko 1 d. 
Spalio 1916 m., Szv. Kazimiero 
parapijinėje r svetainėje 7 vai. 
vakare.

Susirinkiiąa atidarė kun. J. 
Kasakaitis. Mandatams pri
imti paskyrė L. Vasauska, K. 
Karsoka ir J. Laukaiti. Per- 
szaukus vardus, pasirodė kad 
susirinkiman atsilankė 103 de
legatai, nuo 24 c^raugiju.

Po delegatui vardoszaukio, 
buvo rinkimais vedeju. Per 
aklamacija iszįrinkti: pirminin
ku kun. J. Kasiakaitįs, jo pagel 
bininlru J. Kadkakeviczius; sek
le toriais, L. Vasauskas, K. Kar 

■ok-aitis, 
į protokolas buvu 
'imo 17 Rugpju- 
larre, Pa. Pro- 
lalsiai priimtas.

' sokas ir J. I^a’
1] Skaityta 

šio susi važtai 
ežio Wilkes-11 
tokalas vieniji

2] A. Boilyrius paduoda re
zoliucija nijio Lietuvos Simu 
Draugijos, 
kyma Cliic 
buotis. rink 
įlinkas aisa 
ežiai priinl 
lygas, perj 
kes-Barre 
zoliucija a
.3] Pir 

yra sziaiJ 
tu, jei yl

lipie srioviu susitai- 
fagoje iszvien dar- 
Įime auku. Pirmi- 
Ikina kad Chicagle- 
idami socialistu isz- 
ienge nutarimą Wil- 

1 susivaževimo. Re- 
.tmesta.

Jurininkas užklausė ar 
Jie susirinkime social is 
rą tat ar sutiks jie isz-

vien darbuotis. rinkime auku. 
A.tsįf5ząukę A. Valinczius, bet 
aiszkinosi kad jis jokia draugi
ja neatstovauja bet yra tos nuo 
mones kad socialistai sutiks 
iszvien darbuotis tik tuomet 
kada jiems bus užleista treczia 
dalis vietų vietiniame komitete 
ir treczdalis surinktu auku bus 
iszsiunsta Lietuviu Agronomi
jos Draugijai. . Sanlygos at
mesta ir nutarta laikytis nuta
rimu Wilkes-Barre susivaževi
mo. M. Griskonis innesza kad 
socialistu ■ užganadijimui už
leisti jiems dvi vietas komitete^

4] Rinkimas komiteto K. 
Karsokas užklausė isz kiek ypa 
tu komitetas bus renkamai, 
kun. J. Kasakaitis pataria kad, 
apart komiteto kuris turėtu su
sidėti isz 12 ypatų ir vadintųsi 
vietinis centralis, rinkti komi
tetus kiekvienoje lietuviais ap
gyventoje .vietoje. Vienbal
siai priimta.

Kun. J. Kasakaitis patarė, 
renkant komitetą, .atsižvelgti 
in ypatų tinkamuma; czia pat 
rekomenduoja 12 ypatų (isz ka 
tuliku ir tautininku po ligiai) 
kaipo tinkamus j; to darbo. 
Pasigirsta isz delegatu neužsi- 
ganadijimas isz rekomendaci
jos, bet nutarta rekomenduo
tus szaukti po viena ir balsuoti 
atskirai, o jei pasirodytu netiri 
karnas tat atmesti. Kpmite- 
tan iszrinkti: J. Laukaitis, J. 
Miliszauskas, T. Pauksztis, A. 
Galinskas, J. Kazakeviczįus, 
K. Joneliunas, L. Vasauskas, 
K. Szakoczius, V. Rimta, J. 
Szewets, P. Szlekaitis ir K. 
Karsokas.

5] V. Rimta innesza kad 
butu renkamas presses komite
tas atskirai ir vien tik isz mer-

^DBflLl- Kaz.akexiczi.us inne-

6] Komitetai mažose lietu
viu kolioni jose:

Old Forge: A. Žaliiieraitis ir 
J. Puodždiunas.

Duryea: A. Jasiulaitis, K. 
Valukonis, J. Ignataviczius, J. 
Judickas ir J. Staneika. ■

Exetern: M. Griskonis, A. 
Staneviczius, I. Czepialis ir A. 
Viszniauskas.

A. Rimas ir

K. Kaczergis, 
ir J. Okleite-

Majoro pad iszleįstu laikrasz- 
cziuose Foklamacija, idant bu 
tu galima gauti svetimtaueziu 
kolektorių.

4] Praszyi vietiniu auksz- 
tesniu mokyllu kad paskirtu 
auku rinkėjus.

5] Parengti prakalbas vien 
tik'Pittstono nes per maža lai
ko del surengimo kituose mies
teliuose. Pittstorie prakalbos 
atsibus 8 Spalio parapijinėje

Kalbėtojus 
dr. Augustai!!,

6] svetainėje.
kviesti kun.
mokintoja M. Sžalcziu ir kun.
J. Kasakaiti

Wyoming:. J. Maskelis/ M. 
Pacenka, P. Pacenka ir J. Ke- 
daras.

Inkerman: A. Kazlauskas,
I. Brazionis ir K. Pukialis.

Sobastopolu: M. Juozaitis,
J. Sziugždinis ir A. Pecziulio- 
nis.

Port-Griffith:
J. Szolis.

Browntown:
V. Szaukszczius 
ris.

7] K. Karsokas innesza kad 
pirm lietuviu dienos surengti 
prakalbas. Priimta.

8] Pirmininkas padekavoja 
delegatams už atsilankyma ir 
ramu užsilaikymą.

Susirinkimas uždaryta 10 va 
landa vakare.
Su sirinkimo pirmininkas

Kun. J. Kasakaitis. 
sekretorius L. Vasauskas.

Tuojau po visuotiniam susi
rinkimui, toje pat svetainėje 
atsibuvo pirmas posėdis isz- 
rinktojo komiteto.

Komitetas pasidalino dar
bo taip: pirmininku iszrinktas
K. Karsokas, jo pageliu įlinkas: 
K. Szakoczius ir J. Miliszaus
kas; Sekretoriai I L. Vasaus
kas, II K. Joneliunas; kasie- 
rius J. Laukaitis; kasos globė
jas J. Szewets ir J. Kiiz^į^| 
ežius.

U 
tai i <

Muzikali pro
grama sutaisys L. Vasauskas.

7] Atspausdinti 500 Jaisz- 
ku, kurie bus iszsiuntiiieti in vi 
sas biznio vietas ir turtinges
niems gyventojams, praszaht 
auku.

8] Lietuviu Dienoje vakare 
parapinėje svetainėje surengti 
sunatra krutamuju paveikslu, 
kuri iszpildys A. Kižis ir V. 
Kvietkauskas. Visas pelnas 
eis nuo kares nukentėjusiems.

9] Pareikalauti nuo centro: 
diežucziu 200, ženkleliu 400 ir 
tags 25,000.

10] Sekanti susirinkimą lai 
kyti 9 Spalio 8 vai. vakare pa
rapijos svetainėje.
Pirmininkas K. A. Karsokas.
Sekretorius L. Vasauskas.

SKAITYKITE
SKAITYKITE
SKAITYKITE
SKAITYKITE

“SAULE”
“SAULE”
“SAULE”
“SAULE”

Smertis blal
minutajl

įtarta piį

bus pasiusta ml 
V del blakių isznaill 
Bumai atsius stem 
uto 4 dvtacentines, ka 
i pu 50ęg^l. Czia g

srems.
2] Nutarth praszyti Pitts-BT lietuviu laikr. K.

L, A. Žereckis ir A. Ga- ton Gazette kad priminėtu au-

BE
kas.

■•umpo Įniko i oi PI 
maudolme-sztmdien. Ra: zy 
^ant szito adreso:
B. SPECIALTY,

Box 9, Sta. W.,
Brooklyn, N. NY.

S

Lietuviszkas
Pasakorius

...Labai Puiki ir Didele Knyga...
609įDideliu Puslapiu - Talpina 88 Visokiu Gražiu 
Pasakų ir istorijų. :: :: :: ::

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. mmS “c^Pa



SAULE
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Akyse

Tolesnis Elzbietos gyvenimas.

e-

GALAS.

Laikas czistimo namu jau atėjo, moterėles daro paredka 
visame name. Vyrai isz tokio paredko nelabai yra užgana- 
dinti. — Kur tosios misiukes vyras?

Filipo Kareivio 
Duktė.

Elzbieta jai atsake: 
visu ir akyse mano tėvo teisin
gai pripažinau, jog turi savyje 
daug dorybes, esi labai gera pa 
ti del savo vyro motina del vai
ku, gera gaspadine namuose, 
darbininke ir myli tvarka savo 
namuose. Esi paezedi be sziksz 
tumo, mielaszirdinga del uba
gu. Ta viską pati maeziau sa
vo akimis ir pagiriu tavo pui
kius darbus, — tiktai turi sa
vyje viena negera, o tuomi yra 
tavo staiga. Kda užpyksti ne
gali susivaldyti ir papildai ta, 
jog po tam pati gediesi, o per 
tai iszkadiji sau ir kitiems da- 
edi. Visi sako, jog tu esi nė

ra melas;pilno proto, bet ta

Pažinkiė pati tai^t pasirupin- 
kie susivaldyti; tada busi ge
riausia motariszke ant svieto. 
Turekie tiktai vilti pas Dieva, 
o viskas bus gerai!

Po keliu dienu atėjo isz Ber
go žinia, jog jau viskas gatava, 
tada Kunrikas su paczia ir Fi
lipas su duktere leidosi in ten. 
Dasižinoje žmones apie parke
liaujanti Filipa su duktere su
sirinko pakelese pasveikint sa
vo poną. Kada gi prisiartino 
prie savo drutvietes, patemijo 
dvi glitas, viena isz vyru, kita 
isz moterų, visus pasiredžiu- 
sius szventadieniniuose rūbuo
se, o prie ju stovėjo anglius. 
Tas iszejes isz glitos pasakė 
prakalba, kuria per kelias die
nas mokinosi. Vienok jam ne
pasisekė, nes prakalbejes vos 
kelis žodžius, apsipylė aszaro- 
mis, ir vos tiktai sziuos žodžius 
isztare:

— Asz ve, pone, norint mo
kinausi per kelias dienas, ka 
pasakyti savo geradejams, vie
nok susimaisziau ir negaliu isz 
tarti nei žodžio.,

Visi susirinkę linksmai svei
kino savo poną su duktere. Fi
lipas meiliai padekavojo savo 
pavaldiniams .už gražu pasiti
kima, potam ėjo in rumus, kur 
atrado daug puikiu svecziu be- 
laukiancziu jo. Duktė aug
liaus, Agnieszka, padavė ponui 
ant paduszkaites raktus nuog 
rumu. Filipas paemes raktus 
atsiminė ant dideles viso galin
go Dievo gerybes.

— Priesz eisiant in rumm 
—tarė — eikime pirma in kop- 
lyczele padekavoti Dievui už 
Viską.

Visi paklausė nuėjo in koply 
ežele ir užgiedojo giesme ant 
garbes Augszcziausio.

Po tam visi nuėjo in sale ir 
sėdosi prie stalu, del žmonių 
buvo paruoszti stalai lauke. Fi
lipas už valandos iszejo laukan 
pasidžiaugt savo žmonėmis. 
Prisiartinęs prie Burago ir jo 

paczios, tarė:
— Senas ir teisingas tarne, 

kurs drauge su savo paczia rū
pinaisi apie mano dukterį. Ant 
visados pasiliksi mano drutvie- 
teje. Tu prižiūrėsi visa mano 
dvara, o tavo puiki moterišzke 
bus prie mano Elzbietos.

Filipas ir Kunrikas, Kunri- 
ko pati ir Elzbieta tankiai vie
ni pas kitus atsilankydavo; 
Praslinkus kiek laiko, Kunri
kas pradėjo jau ne teip tankiai 
atsilankineti ir iszsikalbineti. 
Kelioms savaitėms praslinkus, 
netikėtai atsilankė Kunrikas ir 
būtinai užsispyrė, kad Filipas 
ji atlankytu tuojaus drauge su 
duktere 

vo. Negpejb atvažiavę dar ge
rai ne pasisveikinti su Kunrl- 
kiene, o jos vyras jau ragino 
eiti pažiūrėti naujai inrengtu 
namu. Ėjo visi kantorium, 
kurs vede in ta kalėjimą, kame 
ilgai vargo Filipas. Sudrėbė
jo Filipas ir jo duktė, atsiminė 
praslinkusias czionai dienas. 
Kunrikas atidarė duris kamba
rio, kuriame kalino Filipa, visi 
pamate priesz save inrengta 
koplytėlė. Kad Filipas su duk
tere džiaugėsi ir gėrėjosi jiaja, 
Kunrikas tarė:

— Asz norėjau padaryti 
jums džiaugsma, iruž tai, užim 
tas tuo dalyku, negalėjau pas 
jus atsilankyti. Bet ne mano 
tai iszmislas, tiktai mano geros 
paczios.

— Ryto, — tarė Kunrikiene, 
bus paszventinimas josios. Ku
nigas Opatas Norbertas atke
liaus sziandien. Suvažiuos 
daug kareiviu su savo pa- 
cziomis ir vaikais, bet jus atvy 
kote pirmutiniai. Menu, kad 
pasiliksite pas mus iki ryto
jaus. \

Ant rytojaus kunigas Opa
tas drauge su kitais kunigais 
atlaike pamaldas, o po visam 
pasakė toki pamokslą.

— Dievo numylėti klausyto 
jai! Atminimui meiles tėvo 
sunaus linkon ir dukters mei
les apkalinto tėvo szita vieta 
tapo paskirta Dievo garbini
mui. Atsitikimas visiems ži
nomas, be reikalinga butu ji at 
minus. Atminsiu tiktai jums, 
brangus klausytojai, kad mo- 
kintumetes, ypacz jus tėvai, isz 
szito liūdno atsitikimo.

Matome, ka tai Dievas surė
dė savo nepermanoma galybe. 
Kiekvienas tėvas džiaugsis sa
vo vaikais, jeigu pridėraneziai 
mokys, kaip reikia gyventi ant 
svieto pagal Dievo prisakymu.

Dabar, Teve dangiszkas, su
teik savo mylista, idant ne vie
nas Tavęs neužmirsztu, kad vi
si mylėtu viens kita, kaip bro
liai ir seseris, kaip vaikai vie

no tėvo. Sztai koplyczia tapo 
inrengta pagarbinimui Tavo, 
Dieve, valios; suteik savo my- 
lista, kad visi vienszirdžiai ja 
sektume szelpiami V. Jėzaus 
nuopelnais. Amen.

Po visam visi nuėjo in ru
mus. Bet szit iszgirdo trinke
les baisa. — Ties drutviete ple
vėsavo kunigaikszczio vėliava. 
Visi kareiviai iszbego jo pasi
tikti. Kunigaiksztis pasveiki
no pirmiausiai Filipa ir tarė:

Atkeliavau, Brangus Filipai. 
už tavo vyrus, kuriuos atsiun
tei man in pagelba. Asz pats 
sumislijau atlydėti tavo vyrus. 
V akar atkeliavau in tavo drut
viete, bet tavęs neradęs namie
ge ir dasižinojes kur esi, atvy
kau czionai su savo draugais. 
Tikiuosi, jog ir Kunrikas už 
tai nesupyks. Ar ne tiesa? — 
ir padavė Kunrikui ranka.

— Menu, nesitikėjai manes 
czionai pamatyti, — kalbėjo to 
liaus kunigaiksztis Kunrikui. 
— Ciesorius man insake tavo 
drutviete in pelenus paversti, 
bet giliukis tavo, kad spėjai su 
Filipu susitaikinti. Vertas už 
tai ir paguodones.

Po tam, pamatęs kunigą Opa: 
ta, prisiartino prie jo, atidavė 
prideranezia paguodone ir ta
re:

■— Labai džiaugiuosi, 
bus Opatai, matydamas 
tarp savo aveliu. Sėdi 
mūruose per dienu dienas, bet 
sztai nors karta pasirodei už j 
ju-

— Atsiprasziau, ponia,— 
re Kunriko paežiai, jog insj 
lysių in justi draugija pi 
Nepalaikysite gal tai per

— Suravnn, 
ta, teip-gi pasikalbėsiu, bet da
bar ne tam laikas. Pasveiki
nės vaikus, sėdo prie stalo. Po 
pietų susėdo kur katram pati
ko. Kunigaiksztis prasze pa
pasakoti atsitikima tarpu Fili- 
po ir Kunriko. Baigiant paša 
koti, Kunrikas tarė:

—- Suklydau, szviesus kuni- 
gaikszti, nedorai gyvenau, bet 
pagalios susipratau ir noriu 
jau pridėraneziai gyventi. Szia 
dien esu laimingas ir džiaugiuo 
si gryna sąžine.

Kunigaiksztis tarė:
— O ar žinote, kodėl szian- 

dien visi esame linksmi? Tai 
aeziu Elzbietai. Kad ne jos 
pasiszventimas, sziandien gau
siai lietusi kraujas už Filipo 
nuskriaudima. Kaip tiktai 
ciesorius dagirdo kas atsitiko 
su Filipu, tuojaus karei apsto
jus siuntė mane su kariumene 
paliuosuot Filipa, o tavo Kun- 
rike, drutviete in pelenus pa
versti. Matote, kiek tai susi
laikė kraujo praliejimo. Tegul 
buna už tai garbe Dievui ir put 
kiai Elzbietai.

— Ak, malonus pone, — tat 
re Elzbieta, — man nieko czio- 
nai nepriguli garbes. Viską 
tai suteikė Dievas. Asz tame 
ne tiek neužsipelniau garbes, 
kiek ta maža pauksztele, ka in
tape in viedra, kad isztroszkus 
atsigertu.

— Teisybe, kalbi, Elzbiete
le, — pritarė Opatas. Tika 
dora, be pasididžiavimo tai 
brangiausias turtas. Tarp žmo
nių visaip atsitinka, bet laiky
damasi save menka, daugiaus 
dar vertes ingiji.

Visi pripažino Opatui tiesa, 
o kunigaiksztis, paemes kupka 
vyno, atsistojęs, suszuko:

— Lai gyvuoja musu cieso
rius, musu malonus vieszpats!

Visi jam pritarė, o kuni
gaiksztis kalbėjo toliaus:

— Iszgerus in ciesoriaus 
sveikata, turiu iszpildyti jo va
lia, ka insake sulyg panos Elz

bietos.
Ciesorius, dasižinojes apie 

Elzbietos pasiszventima, per 
kuri užsiezedijo kraujo pralie
jimas, liepe visiems apgarsinti.

Czia pamojo viena dranga, o 
tasai atnesze aksomu aptrauk
ta dėžutė, kurioje buvo laisz- 
kas nuo ciesoriaus su aukso 
peczeczia (sagylu) ir padavė 
kunigaikszcziui. Kunigaiksz
tis atidavė Elzbietai, kalbėda
mas :
Garbi pana! visos drutvietes 
priklauso ciesoriui. Jisai jas 
dalina savo kareiviams ir ju su 
nams. Tai-gi tavo tėvo d va
las, kadangi jisai neturi sunu, 
butu buvęs atiduotas kitam. 
Tecziaus ciesorius, delei tavo 
nuopelnu, paveda ta drutviete 
in tavo locnasti. Gali pasi
rinkti sau vyra, kuri tu pati no 
ii. Tegul tau Dievas visame 
padeda. Szitai yra užraszai 
nuo ciesoriaus.

Filipas labai džiaugėsi delei 
ciesoriaus mylistos, o Elzbieta 
susigraudinus negalėjo ne žo
džio prakalbėti.

Jaunikiu Elzbietai nepritru
ko. Bet kam jiji teko ?

-Metams sukakus po virszmi- 
netus atsitikimu buvo vestuves 
Elzbietos su kunigaikszczio sū
num Ekbertu. Po pietų visi 
sveczei ėjo pasižiūrėti szulinio 
in Kunriko kiemą. Kad jau
nas kunigaiksztis dirstelėjo in 
jo vidurį, tarė Elzbietai:

— Isztikro nesuprantu, mie 
Elzbietele kaip tu drysai leis 
in ta szulini? Ilgai kalbės 

ie tai žmones.
Nuo szulinio nuėjo in koply

čia, o kad pasimeldė ties alto-
e.

Kadangi isz tavo priežasties, 
Elzbietele, inrengta szita kop
lyčia, tai ties altorium reikėtų 
duoti parasza:
. “ lie lei atmininio kudykio 
meiles.“

— O, ne! — tarė Elzbieta,— 
tai butu perdaug garbes žmo
gui. Dievui, kursai tai leido, 
paszvestas tasai altorius.

Czion atsiliepe Opatas:
— Asz misliju, jog gerinus 

butu vietoje to paraszo patal
pinti:

“Guodok savo tęva ir moti
na!..

Visi jam pritarė.
Elzbieta laimingai gyveno ii 

gus metus, o jos varda ir szian
dien dar pamena Bergo apielin 
ke.

TARADAIKA

Aplink Pittsburga nukakau, 
O kada in viena apigarda nu 

sidaviau,
Tai vyruti stebuklą pamaeziau 
Rabinas ant kopecziu stovėjo, 

Rankoje penzeli turėjo, 
Kokia ten stuba tepliojo, 

O dvi merginos jam prigial- 
bejo.

Paklausiau gyventoju,
Strytu slenkancziu, 

Ir pasakė man, jog tai rabinas, 
Vadinasi Szmuila Aronas, 

Jog maldnamio nežiūri, 
Tiktai visoki užsiėmimą turi, 

Szventinybes pardavineje, 
Teplorysta užsiymineje.

Juk tai ne dyvai, 
Jeigu darbszus rabinas,

O jeigu merginas turi už gi- 
zelius, K

* * *
Szvento Karoliaus mieste, 

Tai ar negali teplioti namus? j Ar tik ne bus Ilinojaus Steite,

______________________ ________________________________________ _ _________5

MOTERĖLES PRIGIALBES ISZRINKTI HUGHES ANT PREZIDENTO.

Kandidatas ant prezidento Hughes prižadėjo moterimis lygias tiesas balsavime. Mo- 
teres norėdamos už tai atsiliginti pasamdė truki ir kėlės heras kalbėtojas (visos moters ge
rai kalba) ir trauks po visus miestus iszgįrdamos savo kandydata ant prezidento, 
veikslas parodo kalbėtojas: No. L Miss Drier, No. 2. Mrs 
nėr. No. 4. Mrs. Robins. Keliaus per 22 Steitus.
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BOBISZKAS POLITIKISZKAS TRŪKIS GARSINANTYS HUGHSO KANDIDATŪRA.

Sziokiomi dienomi in szkaia 
ne ejna.

Ejna tada, kada szabas atejna, 
Žydams labai negražų,

Kaip rabinas stovi ant kope
cziu,

Ir da terp dvieju, 
Andarokiniu gizeliu.

Juk tai vyruezei ne kas, 
Tai vis amatas,

O jeigu amato neturėtu,
Tai rabinas iszsimaityt ne

galėtu;
Tai vyruezei tiktai gerai, 

Kaip turi užsiėmimą rabinai.

**

Oj vyruezei, vyrai,
Tam Czikage ne gerai, 

Paliokai ant juoko laiko Lie
tuvius,

Arsziau kaip gyvulus.
Persekioje juosius visur, 

Prie darbo, fabrikuosiu ir ki
tur, 

Visokius budus daro, 
Kol boselei neiszvaro.

O da yra ir tokiu Lietuviu, 
Jog lenkiszkai szneka, 

Tai Lietuvius palaiko .už nidka.
Jeigu teip Lietuvei darys, 
Tai savo tauta praganys,

Ir ka turi pradangys.

Be laisnu urvoje, 
Arielka szinkuoje.

In ta urvą, latrai susirenka, 
Ir trauke ejnika, 

O ant subatos, 
Tai jau visados,

Alaus parsitraukė,
Tai per nak t i ir Nedelom 

riaukė.
Kaip pasiute kauke, 
Žmogui net sarmata,

Jeigu ejna pro szali kada, 
Nepersenei viena aptaise, 

Jog da ir sziadien nepasitaise,
Melinus akulorius neszioje, 
Isz stubos neiszkele ne koje.
Susirenka in ta urvą visoki 

sztamai,
Auksadanczei ir miestiniai 

bernai,
Jeigu tokis žmogpalaukis 

susivaldys,
Tai da ir džela pamatys.

O geriausia vyrai padarytu, 
Kad miestui apskunstu,

Už be laisnu szinkavima, 
O tada bus jam gana.

ne

** *

Neturėjau ka daryt, 
Turėjau in Skrantus varyt, 
Klausiu kas ežia barszka, 
Lyg senas vežimas terszka, 

Žiurau kas do namas, 
Nu-gi vyruezei saliunas, 

Inejnu, žiurau stala apstoja,.
Be kotu, sumuria,

Lazdas rankosia laiko,
In kokius,tai obuolius taiko, 

Aha, tai musza kiaulele,
Varo in maszna bolele, 

Pas vienus nikelei skamba, 
O kiti stovėdami bumba.

Kada visus praleido nikelius, 
Ne ant stiklo alaus ne bus, 
Ir kaip dažinojau nuo kitu, 
Jog czion yra daug tokiu,

Ka neturi ka valgyt, 
O piningus praleist akvatni.

Ka uždirba,
Tai ir pradirba, 

Žarnos gurguluoja,
Geguže pilve kukoja, >> 
E vyruezei sarmata,
Negražu — kaka!

Ka raszo apie “Tūkstanti Nak 
tu“ ir Pasakorių.

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



Isz Gyvenimo 
Slaptingo Palicijanto

Kaip iszriszo slaptingas žadins 
tas ir pasiliko garsingu 

detektivu.

— Kur tasai kėlės veda? — 
Ka tik apleidau laiva ir iszejau 
ant žemes ir ėjau uliczia mies
te Saint Louis, kada manes už
klausė kokis tai nepažinstamas 
žmogus tuosius žodžius.

— Gal nepažinsti manias — 
trauke tolinus tasai žmogus, pa 
kol stengiausi jam atsakyti ant 
jojo užklausymo.

— Asz tave pažinstu, nes 
tai mano amatas pažinimo žmo 
niu.

Buvo tai Tamoszius Hun- 
iingtonas, senas mano draugas, 
kurio jau nuo dvideszimts me
tu nebuvau mates. Buvo jisai 
garsingu, detektivu, apie kuri 
nekarta jau buvau girdėjas, 
bet niekad man neparėjo ant 
mislies jog su juom kada suej- 
siu. Pasisveikinom szirdingai. 
Kelionėje in miestą apsakė 
man, kokiu budu pasiliko gar
singu detektivu:

— Buvo tai nepaprastas at
sitikimas, kuris apsaugojo ma
no gyvaste ir permaine mano 
giluki.

Kada pribuvau in vakarus, 
apsigyvenau pirmiausia mies
te D. gulinezio arti upes Ohio. 
Miesli tame laike radosi tik ke 
turi palicijantai, terp kuriu ir 
asz buvau vienas isz ju. Va
das palicijos buvo nekokis 
llurphy.

Tame laike nesirado jokiu ge 
ležkeliu, todėl buvo didelis kru 
te j imas ant vieszkeliu. Vie
nas isz tokiu vieszkeliu buvo 
ulicze Ulm, vedanti in miesteli 
K. per upe Ohio. Tasai viesz- 
kelis buvo placzei žinomas nuo 
visokiu žudinscziu, ant kurios 
dingdavo daug pakele vingu, 
kuriu kunus surasdavo upeje, 
visi .dingdavo kaip manydama 
nuo nuskendimo, nes ant kurni 
jokiu ženklu nesirasdavo, nes 
daktarai nutardavo, jog aukos 
buvo uždusintos, o kad prie 
skenduolu 'nesurasdavo pinin
gu ne kitokiu brangenybių, per 
tai manoma, jog aukas api- 
pleszdavo po žudinstai. Buvo 
tai baisi slaptybe. Kaip rodos 
pirma aukos buvo nužudintos 
o po tam apiplesztos.

Bandė visokius budus ant su 
ėmimo žadintojų o ir pats 
Murphey, persiredias ant pras
to darbininko sznipinejo visur 
tyksle atradimo nors mažiau
sio pedsakio ant suėmimo žu- 
dintoju. Ant galo drysau pa
klausti savo perdetinio, idant 
man pavestu darba atradimo 
žadintoju, o kad tada buvau da 
labai jaunas, iszjuoke mane ir 
liepe keliauti in E.- idant par
traukti senesnius detektivus. 
Norints buvo tai du isz seniau
siu detektivu, bet po keliu ne- 
deltu turėjo pamesti darba, nes 
nieko svarbio neatrado. Ant 
rytojaus vela surado upeje au
ka žudinstes. Tada vela £ra- 
sziau savo perdetinio, idant 
man pavėlintu jieszkoti žadin
tojų, o jeigu ant mano praszy- 
mo nesutiks, tai padekavosiu 
už tarnysta ir pradėsiu tirynet 
ant savo rankos. Ant galo su
tiko ant mano praszymo, per
sergėdamas mane, jog ejnu ant 
tikros smerties.

Pasirodžiau in turtinga kup- 
cziu žemcziugu, paėmiau krep- 
szi ir nusidaviau ant uliezios 
Ulm. Ėjau palengva, temin
damas ant kožno veido, kož- 
nam name klausinėjau ar es
mių ant kelio gero viesznamio, 
kalbėjau atvirai apie savo

SAULE

Užsidegimas maisto angliszkam abaze no vokiszku szuviu. Kareiviai stengėsi 
iszgialbet da nesudegusi maista in saugesnia vieta.

brangu tavora ir jog turiu prie 
saves daug piningu.

Teip ejdamas, užėjau in pa- 
kelevinga narna prie upes, ant 
kurio radosi paraszas: “Val
gis ir nakvyne del pakelevin- 
gu. ” N atari au praleisti tame 
name nakti ir užklausiau sto- 
vinczios durysia dideles mote- 
res ar galiu praleisti nakti po 
josios stogu.

— Teip, praszau inejti.
Ine jau in vjdu. In vesta ma

ne in maža kambarėli kuriame 
radosi tik vienas langas ir du
ris. Atsisėdau ant senos kė
dės, pastaeziau savo krepszi ir 
pradėjau apsakinėti motere i 
apie savo tavora, kuri su aky- 
vumu klausė kožno žodžio. Mo
tere iszejo laukan ir pradėjo te 
minti ant kelio rodos ka tokio 
jieszkodama.

— Nepaprasta mane yma 
baime, —- tare motere in mane.

— Del ko ?
— Matai esmių pati namie, 

mano vyras nusidavė in miestą 
ir da nesugryžo, esmių rupesti- 
je ar jam kas blogo neatsitiko. 
Tiek tai žudinscziu atsitinka 
sziomis dienomis, jog labai ne
rimauju apie jin.

— Ir asz girdėjau apie tai, 
bet manau, jog tavo vyras su- 
gryž gilukningai, o gal kokis 
svarbus reikalas sulaikė mies
te.

— Kad nors karta sugryžtu 
namon. Czionais tokia nuliū
dus aplinkine ir ne esmių pri
pratus pati namie, o ypatingai 
kada pribuna pakelevingi su 
brangu tavoru.

— Asž nebijau jokiu razbai 
ninku — tariau'.

Apreiszkiau gaspadinei, jog 
pakol man pagamins pietus, ej- 
siu truputi pasivaikszcziot po 
aplink inia. Nentiejau toli nuo 
namo, kad man atėjo ant miso
lies, jog palikau maiszelije sa
vo pisztalietps, nutariau su- 
gryžti adgąl.

Prisiartindamas prie vieszna 
mio iszgirdau koki tai sznabž- 
dejima kalbanežiii žmonių. Su
stojau. Aiszkei girdėjau kaly
ba, nes teip malsžei kalbėjo-, 
jog negalėjau suprasti nieko, 
perbėgo man per misli, jog esi- 
miu lizde razbainiriku. Tykei, 
ant pirsztu, pasiyriau adgal ir 
pasislėpiau krumuosia ir te
rn inau ant namo kokia dvi va
landas. Nutariau inejti, szvilp- 
damas dainelia ir atsisėdau 
prie duru. Motere buvo trupu 
ti susimaiszus, iszejo ant 
slenksczio o atsidusus tarė:

— Ar nematei tamista ka to 
kio ejnant?

— Ne, buvau ant artimo kai

nelio ir prisižiurinejau aplin
kinėje. Ar negirdėjai apie sa
vo vyra?

— Nieko. Esmių labai su- 
sirupinus.
— Gal Ims namie vakare. — 
Nuėjau prie savo maiszelio ir 
slaptingai iszemiau du piszta- 
lietus kuriuos insidejau in ki- 
szeniu.

Kada laukiau pietų, peržiu- 
i i nejau akyvai savo karhbari 
kuriame nieko nužiūrėto nera
dau tiktai sena paveikslu ka
banti ant sienos. Buvo tai pa
veikslas apie 20 coliu ilgio ir 
14 ploczio. Po paveikslu sto
vėjo kede ant dvieju kojų, pri
kalta prie sienos.

Ant galo pasirodė pietus: — 
kumpis, bulves ir kava.

—- Praszau sesti, — tarė mo 
tere, atimdama nuo manės ke
de ant kurios sėdėjau, stata 
pristūmė prie kėdės kuri stove 
;jo prikalta prie sienos po pa
veikslu. — Meldžiu sesti ant 
tosios kėdės, nes asz turiu tan- 
kei atsikelti ir todėl vėlinu sė
dėti prie galo stalo.

Tai kalbėdama uždare duris 
norints diena buvo gana szilta 
(j daugiausia mane nustebę jo
sios pasielgimas ir drebantis 
balsas kada manes prasze sesti 
ant kėdės po paveikslu. Su
pratau, jog toji kede losze ko
kia nelaiminga role. Nelaime 
buvo teip arti, jog negalėjau 
nuo to atsikratyti.

Kada motere atsikėlė užda
ryti duris, atsikėliau nuo kė
dės, ir prisiartinau prie pa
veikslo, rodos gėrėdamasis 
juom. Paregėjau, jog norints 
paveikslas kabojo ant virvutes, 
bet buvo prikaltas su vinimis 
prie sienos. Su žaibiniu grei
tumu pagriebiau už rėmu ir 
nutraukiau paveiksią nuo sie
nos. Paregėjau skyle sienoją 
kurioje pasirodė veidas žmo
gaus. • Motere paregėjus tai, 
paszoko nuo vietos ir mete in 
mane dideli peili. Paszokau 
in szali ir pribėgau prie duriu, 
o laikydamas pisztalieta kož- 
noje rankoje, atkiszau prie mo
teris szaukdamas:

— Seskie tuojaus, nes esmių 
detęktivu!

Pčibalo kaip drobule ir sėdo 
ant kėdės, po tam paszaukiau 
gar'sei: “Vaike, iszejk isz sie
nos tuojaus. Esmių detektivu 
isž D.... Jusu namas yra ap
siaubtas per palicije. Iszejk 
tuojaus, nes narna uždegsim ir 
iszkepsim tave gyvu!”

Teminau ant skyles akyvai, 
nes nutniau ka'd žudintojus gal 
szaus isz savo pasislėpimo, nes 
po trumpai valandėlei ^asiro-

t > PHONE DROVER 7800

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

f ons»« Ir Syveniino Tleu
t 3249 So. Morgan St, Chicago, IB. 81!*P1”

Jau iszejo isz spaudos
Miižiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
- ARABISZKOS ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

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

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks. j

* Tik vienas tigrisas vadi
namu “žmogedžiu” suede In- 
dijosia 200 žmonių pakol jin 
nuszove.

* A. P. West isz Oakland, 
Cal., 104 metu senumo ap laike 
dovana už greicziausia bėgi
mą.

de iszbales Veidas piktadario 
kin is mane melde:

— Ponuli, leiski mane 
liuosybes! Asz niekad 
kam pikto nepadariau!

— Iszejk isz tenais.
Paklausė manes ir iszlipo isz 

sienos. Buvo tai vyras gana 
augsztas, turintis apie 30 metu 
amžiaus.

Z PUIKUS SKAITYMAI
nepadariau, — dejavo. . ’Ztmn naujos KNYGOS

— Ejk szen! — taikini?*1^ ... ", ■ —------- '
mas pisztalietu tiesiog in a?“^ J ^torijos, 122 puslapiu, apie

n Ha’Kas yra Kristus” “Pnesz tei- 
zudmtojui. Drebėdamas an ( ybenet“kek” “Senas žmogus 
viso kūno, prisiartkm m .‘.'.wsm <aavoi>'- n’JfNamu . Vas” “Ka-' ’i |r 
užsidėt panezius ant ranku. §

ant 
nie-

OMOMOtBOaiOMOllIOlNOtaOMOMOMOMOkl 
«

s r 
r. t s
s 8 
i i 
į
5

jlas tikėjimas” “Ne
Po tam paliepiau jam atsisėsti 
ant lovos. Panaszei padariau 
ir su motere. Paliepiau sėdėti e ■.*- -i*..- *
malszei po bausme mirties. 
Abudu klausė mano paliepimo 
manydami, jog namas isztikru 
ju yra apsiaubtas per palicijc. 
Teip Sergejau žadintojus pa
kol kas neatėjo vieszkeliu ir 
davė žinia in palicije mieste D.

Padaryta lirata namie, ra
dom visus daigius nuo apiplesz 
tu ir nužudintu auku. Pasiro
dė, jog/motere buvo tai persi
redias vyras in moterį szkes 
szlebes ir abudu prisipažino 
prie kaltės.

Buvo tai tieje žadintojai ku
riu palicije jieszkojo nuo senei. 
Žudinstas papildinejo sekan- 
cziai:

Kožna auka — o buvo juju 
dvideszimts szeszios — mirda
vo ant tosios dvikojines kėdės, 
ant kurios ir mane lauke mirtis 
jeigu butau ant josios atsise- 
dias. Kada tik kas atsisėsda
vo ant josios, žudintojaš pasi
slepiąs sienoją, nustumdavo pa 
veikslą ir nuleisdavo skepeta 
pamirkyta su užmigdinancziu 
i aistu, nuo ko nepabusdavo 
daugiau.

Žudintojus nubaudė ant kar
tuvių. Tai buvo pradže mano 
užsiėmimo kaipo detektivas. 
G i Inkis mane neapleido nuo tor 
sios dienos. Mano urėdas dau 
geli kartu ižgialbejo žmonis 
nuo nelaimes ir sugražinau 
džiaugsma del daugeliu. To
dėl pamėgau dinsta detektivo 
o norints radausi daugėlinosia 
nelaimėsią, bet iszejau gyvas ir 
pasilikau garsingu.

i, —F. W. S. B.

o doras ponas” “Girtavimas” Szi- / 
tos knygos preke tiktai 25o. ‘

* 8 istorijos, 141 puslapiu apie
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“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir afioieriu” 
“Del moterių ir apie moteres 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o,

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis’’ “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” 
ar keturi”
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Pre k e 25oJ

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
tras 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” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o,

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25o

'U
“Svietas Dvasiu”

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25o

- * Philadelfijoj publikinesia 
mokslainesia mokina 13,000 da 
raktorku.

1 * Ona Kromck, 5 metu mer
gaite tik tomis dienomis pradė
jo vaikszcziot.

*. Kas: metas Japonijoj su
gauna 4,000,000 tonu silkių.
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5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime”- “Debesėlis” Preke 25o

8 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke ežios knygos 25o

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minėtu 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 City, Pa.
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, 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 
miižiniszka knyga po vardu “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

Vardas...............................................

Ulyczia................ ..............................

Miestas

W. D. BOCZKOWSKI-CO., MataDOy
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SAULE

IN TĖVYNĖ

kapitonas velnias

teiti

lo.oo

AKA VITOS
2.00

1.00

2.50

UGSHIO SHMYHOS PADEJUOS JEI JISAI SERUMU PRIE

Ar Esi Kankinamas

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

mu VAIDELOTA
Paveikslėliais

Adresas,

Miestas Sfejtas

6.00
8.00

10.00
8.00
8.00

5.00
8.00

6.00
8.00

Preke 25c
Preke 25c

3.50
2.50

1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00

Tuzin.
$6.00

7.00
8.00

10.00
10.00
30.00
10.00
10.00
10.00

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją,

Galion.
$2.00

C. Sabanaitis isz Chicagos ra 
szo apie knyga 1001 Naktų.

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

Kalėdų 
mcsijo- 
vy ruoni

Lietuviu Senovės Gyveninio

Kuo bacz- 
Apie sena 
Uždėjimas 

liga ir na- 
Inžei- 
Kris- 
Senas 
sūdąs.

Jug mes gryžtam iii tėvynė

Hl DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 200, Madison & Clinton Sts., Chicago, III,
_ Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde........................................................................................................... ./.i........

Kvort. 
. $0.50

ROSIJOS CARAS PASIREDIAS KAIPO ANGLISZKAS 
PULKAUNINKAS.

W. D. BOCZKOWSKI-CO,

Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurio mana alsivosti. 
goti, silpni 
vyrai negabi pri darbo 
nauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes niedikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelią. . i

Su guodone, 
Charles Sabanaitis.

644 W. 18-th St.
Chicago, Ill,

Nedaryk skirtumo terp vaiku.
Jieszkojo 

Stebuklinga 
Krėslas. Nelaimingas Kara- 

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

Baisi naktis. Dzūko 
Protas

Gryszim, tarė karta paežiai,, 
Grysziin, mieloj’ in tėvynė, 
Sziandien eisiu pasimt tulszis, 
Iszdirbt diena paskutine.

Ir prie liūdno varpu halso, 
Dideliai susigraudinę, 
Juos iszleido, iszlydejo 
Iri kapus — visu‘tėvynė. ■

J r. J onas,

Prišnekite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta,

uieatsargum?; In balta vergija. viesz- 
pats Jeziią ir miszko medžiai žvake. 
Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
Apie saulę, menesi ir žvaigždes.Meszla 
-vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. 
Budyne.

siduoda už $1.00, gaus kitokiu

Navatna
Du medejei.

I. Kas yra
nekalbėk.

Namu
Karalius čigonu.
.Nedoras ponas.

Genavaite.
Žvaigžde

Pasikalbėjimas 13
vienos naszles:

Moteriszke kad pamate, 
Nesavu balsu suriko: 
“Dieve, tarė, mano vyris 
Mane sierata paliko!” 
Ir pribėgus prie lavono, 
Plesze, taše jo krutinę.... 
“Paežiui’, szauke, kas tau, kol-

Setas No. 12.
Grafas ir meszkininkas. Apie ra

gana, karalaite ir aficiera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mįsles 
garsingu rasztininku- ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir volei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
dosziu Onute. Kaimynai, 
ka prismirs, tuo ir dvoks, 
boba kytresne už velnią.
miesto Vilniaus, 
vatna gyduole, 
dingas neatbolnumas. 
tus. Priesz teisybe 1 
žmogus pavojuje. 
Kvailas tikėjimas. 
Istorija isz 1795 m. 
Girtavimas, 
nakties miszios. 
sziaus. 
moterių i:

Setas No. 11.
Doras gyvenimas. Tris užkeiktos 

karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
vo protingesnis už savo poną. Anglo- 
rius isz Valencijos. Kožnas daigtas 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
cziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvilpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnike. Luoszis. Is
torija vienos motinos. Vaikucziu ple
pėjimas.

Pagalios, kada paliego, 
Visos spėkos mainos’ like 
Mato, sunkiai dirbt negal 
In tėvynė gryžt. sutiko.

Girgžda aszys, barszk'a ratai, 
Kad per gatves gruodus ritas 
Prie vartelių sustoj’ tymas 
Mainu mulais užkinkytas.

Geras 
Audra, 

in dangti. 
Mažo sziau- 

Senelis. Die-

O dabar dekavoju tamstoms 
už knyga “Tūkstantis Naktų 
ir Viena” asz esiu labai dėkin
gas už teip labai puikus skaity 
mus, vėlinu savo broliams skai 
tytojams nusipirkti szita milži- 
iiiszka knyga. AsZ kol nebu
vau mates ir skaitos szitos kny 
gos tai gailėjausi $2 iszduoti, 
bet dabar pradėjau skaityti tai 
dabar nesigailu kad pirkau szi 
ta knyga.

Randasi 12 Setu Knygų
Knyga ‘"Kapitonas Velnias” ir mumis pri
sius $ 1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

vyrai li- 
nerviški ir išnaikinti — 

ir ne galingi

Dirst per Įauga, menuo szvie- 
[czia, 

Ant vežimo piresz menuli, 
Žiuri: vyrai, mainieriai du, 
O prie j u lavonas guli.

Tiesa, sunkus ten gyveninis. 
Reik vargeli kęst tolydžio, 
Bet nėra ten gazo, szuviu, 
Nėra pavojaus teip didžio.

Preke szitos Knygos su nusiuntimo tiktai 50c 
W. D. Boczkowski-Co. - Mabanoy City, Pa

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York Cit,.

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

ninku. Balada. Malūnas girrioje. 
Paskutines miszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kliz
mas skripkorius liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautoje in szventa žeme. Beda. 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. 
Apie girrios sargo sunu ir dukterį: 
Kajinias. Drūta Petra. Joną Niioga- 
li. Valdąmieris. Bedalis.

— “Pacziutele, dar palaukim 
Dar isz mainu skabsus varo, 
Geras laikas. Musu gengvej’ 
Stora veuis atsirado.

SETAS No. 1
Lietuviszkieji Rasztai ir Rasztinin- 

kai, 
Velniszkas Kaziravimas. 
tarnaites o rado paezia. 
Kuczia. 
litis ir 
Vyras. 
Grafa, 
ketina 
Pikta Qnuka. 
pasaka. Atsargiai szokiuosia. 
ant proto. Graži istorija.

SETAS No. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

Varginga Elmana ir karalaite Reve- 
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Pelėniute. Apie du brolius, Varguti 
ir Skuputi. Doras gyvenimas. Pri
versta linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
liaus dukteres. Apie Juokuti kuris 
buvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3
Ragana. Apie keliauninką Joną 

Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. 
UjMmnmiąslaptis. In merika .Eakaruo-

Ant rytojaus, užporyto, 
Daug kaimynu ir kaiminku, 
Supraszyta in grintele . 
Maiuieriu tu susirinko.

Ir iszej’. Pati džiaugsminga 
Ruosztis, rengtiesi pradėjo. 
Laukią vyro. Ale vyras 
Kur užtrukt turbut turė jo.

No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pus. 6x9 col. dy< 
No.2 — Kunigo Paslaptį' ; Tn Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu 
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. 
No.4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus.

Setas No. 9.
Parižiaus nuskuręlis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios nakti. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
sraaka jr nikita. Dętje isz 
JBmKtel “'.Talio1 iledes, : dzūko pasaka. 
•Viena nedele teisybes. Iszgydintas. 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai 
teje. Sugertuves trankije. Alute dūk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda 

vargszo. Apie Joną ir A liana, 
medėjus. Pranuko nelaimes. 
Kodėl Baltraus neleido 
Bausme už szyksztuma. 
cziaus dideli reikalai.
nos kentėjimo Nantoj. Hau! haul bau. 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
Sruolis isz Lietuvos. Dvarine pana. 
Baisi istorije.

Viens maiuieris, atėjūnas, 
Su paezia ten apsistojo.
Kalnai griuvo, dortos dege 
Vargsze but kalnuos bijojo,

"fe

50,000
KNYGŲ

i A * \ I ,

VISIŠKAI UŽ
DYKĄ

SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrabio. 

Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be sziidies. Užmirszo. Prana- 
szavimas apie moteres. Iszgialbeta 
per alinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
state Virbaliu j bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velnias- Kas man nakci acitiko, 
(dzūko pasaka). Užlickos isz senovės 
padavimu. Peary ant žemgalio. Baisi 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo
kiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis 

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

' SETAS NO. 6.
Vaidclota. Barbele. Mokytoja. Vel

niszkas tylias ant upes nemuno. Auk
lėjimas sveiko ir serganezio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažinsi^ tėvu. Per tamsybes 
in szviesa. Pasitarsiąs prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupcziaus 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
jio denezika Jercmka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigius. Tris raiezius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
Dusze pakutavojeneze Liepoje. Apie 
neszvaruma. Apie labai dideli szelmi. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai. 
Apleista naszlaite. Jieszkok aukso 
szirdije. Lape ir vynuoges.

ANT KRASZTO PRAPULTIES.
Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pliiosztu,popieru po pažaste, 
ineio smagei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo sknuepakajum in 
veidą kasijeriss.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popierae ant 
rasztiniczios priesz Petrą, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime

> užtektinai piningu ant užmo
ktų imo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kas priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stokas mums 
szimta tukstaneziu frankui
PREKE 50c

Nusiuntimo kasztus mes apmokame 
W. D. Boczkowski-Co

Mabanoy City, Pa

tn tėvynė, in tėvynė!....’' 
Kine alpti, tuoj’ nurimo, 
O atėjės daktars rado 
Tik du kunti ant vežimo.

“Pacziut, tankiai vyra gunde. 
Czia nelaime patikt gali, 
Meskim, girdi, mainu kalnus, 
In tėvynės gryžkim szali.

Garbus tautiecziai!
Apturėjau nuo Tamistn 

knyga “Pasakorius” už kuria 
isztariu szirdirigiausia ąeziu. 
Ta knyga yra labai reikalinga 
del darbininko ( žmogaus. Yra 
tai tikras pasilsys po darbo die 
nos, kur žmbgį&s linksmai gali 
laika praleisti!

Vėlinu kad/ta knyga rastus 
kiekviename Įname ir pas kiek
viena lietuvįj Su guodone.

K. Gedminas.
Cincinnati, Ohio.

12 LEKCIJŲ ANGLISZKOS 
KALBOS.

Lengvai ir parankiai sutai
sytos, kurias iszmokus turėsit 
gera pradžia iszmokt Kalbėt ir 
Raszyt Angliszkai. Jeigu ne
tikit tam iszradimui, perskaity
kit pirma lekcija ir persitikrin 
šit ar teisybe. Prisiuskit 10c. 
tuojaus gausit proba. (Oct. 24)

Montello Correspondence 
School.

Montello, Mass.

Saule leidžias. Vakars, temsta, 
Vejas gatves dulkes žarsto.
Klauso, girdi, lyg kag girgžda

* Praejta meta Szvaicarijoj 
iqgerta 1,050,442 galonu svai
gi naneziu gėrimu.

* Praejta meta Francuzije 
pargabeno už $38,000 muilo isz 
Ameriko.

* Miestas Malaga, Iszpani- 
joj, užpirko 18,978 tonus kvie- 
cziu isz Ameriko.

(Isz Amerikos kalnakasiu 
gyveninio)

Ten, kur augliu kalnai steri, 
Upes sulpliuriu sriovena; 
Kalnuose nėr pievų, dirvų, 
Mainieriai fenais gyvena.

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIM1NAL1SZKAS 

APRASZIMAS
Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
DALIS I.

MOTERE BE SZIRDIES.Dar palaukim, dar palaukim 
Teip ja nuolat pats ramino, 
Ir vis dirbo, vis kankinos, 
Kiek pralobęs gryžt ketino.

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

KIMELIS.
Naminis..... ... ................ .......

Naminis XX...........................
JUO DUJU SERBENTU STIPRINTOJAS.

B. B. Cardial............. ...........
Geras senas stiprintojas__
Rusiszkoji degtine......:.........

Užsisakant gėrimus kraaa pinigai reike prisiųsti Express© prisaku, krasas prisaku. arba llege- 
struotu laiszku. Už visus gorimus turi būti užmokėta iszanksto. Reikia pasakyti ar norima kad pir
kęs butu pr siųstos ekspresu ar važba
Konstantinas Stravinskas, 1807 Carson Street, S. S. Pittsburg, Penna.

LIETUVIU GĖRIMU SANKROVA.
Šiitas apskelbimas suteiks,juiiis gera nuomone apie dideli invairuma Vynu, J.ikieriu ir St - 

prytojn gaunamu szi toj e sankrovoje. Musu sankrovoje yra visu gerai žinomu rušztti Vynus, Itegtlnhi 
Akavitu ir teip toliaus. Mes su didžiausiu atsidėjimu pasirenkame savo Vynus ir Likierus ir todėl 
galime garantuoti Grynuma ir Tikruma isz visu pusiu.
KŪGINES DEGTINES.

Musu pilstyta.
Jones XXX......................................
Gibson XXXX.................................

O. B. C. (musu specialybe)............
Birmingham Club (musu paežiu)
Thompson........................................
Privatinis sandelis XX?...............
Finch.................... -...........................
Overholt............................................
Thompson, Sam........ . ....................

(Brandies.)
Namine........................... . .............. .
Namine XX......................................
Sena Kalifornijos...........................
Slivovitz.......... . ...... .,......................
Imbierine (Columbia)....................

Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais,' Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomas?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
pętitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapa; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, baimingas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galesite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir 

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.
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Žinios Vietines
— Reading© kasiklos mo

kėjo panedelije.
— Lehigh Valles mokes 

sziandien.
— Mieste atsirado pirmuti

nis ligonis ant kudykiszko pa
rai ižaus. Tuom yra metu sū
nelis Mikolo Fedoro, slavoko, 
ant 413 W. Centre St.

— Subatos ryta užsidegė 
tvartas Antano Balįonio ant 
Eight uliczios. Ugnis padare 
bledes ant $1500 ir sudege du 
automobilei. Priežastis užsi
degimo yra nežinoma.

— Szv. Kazimiero, Lenku 
parapije parengineje ferns ku
lis atsidarė Nedėlios diena ant 
parapines sales. Bažnytinis 
komitetas su prabaszczium už- 
praszo visus-atsilankyti ant fe
rn kur randasi visokiu puikiu 
dalyku ant iszlaimejimo. Fe- 
i ai atsibuna utarninkais ir ket- 
vergais.

Ejs ant Konstantinopoliaus. ANT KONGRESMONO

ANT LEGISLATORlArS
(For Assembly)

Adam C. Schaeffer
(Republikonas) 

Praszo juso balso ir intekmes-

Didžiauses Rusu generolas 
Nikalojus aplaike paliepima 
idant vestu savo kareivius ant 
Konstantinopoliaus. Gal ir 
pasiseks Rusams užymti Tur
ku sostapyle ir iszgint juosius 
visiszkai isz Europos.

Robert D. Heaton
(HEPUBLIKONAS)

Rinkimai Utarninke November 7, 1916

NAUJAS ISZRADIMAS

18 tukstansziu plikiu žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukai per pagialba musu 
iszradimo. Informacijas Dykai 
Pagialbejo milijonams, pagial- 
bes ir jumis tosios gyduoles 
del ataugymo plauku $1.00 
Dykai. Teip-gi Prof. Lepereto 
garsinga papuczku gyduole 
kuri tuoj aus prigebsti. Raszy- 
kite tuojaus ant adreso:

Olgerd Brundza Co., 
Broadway, 8-th. St.,

Brooklyn, N. Y.

Rusijos ir Vokiecziu cenzū
ra Amerikos Lietuviu Laikra- 
szczius dabar praleidžia, to
dėl kiekvieno gero draugo tuo 
labiau giminaiczio 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 Au- 
strijon nelaisviams praleidžia
ma).

Užsakykite tuojau, suramin
site savo artimuosius.

W. TRASKAUSKAS
. GRAB0RIU8..-

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. t.
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

L d. ŠAKALAŪCKAS
120 W. PINE ST., MAHANOY CITY.

Jonas

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

iszlaimeja provose už pažeidima Kasi- 
klose Fabrikuose, Geležinkeluose, 
Laivose ir t. t.

B* S* YANKAUS
151 Nassau St., NEW YORK, N. Y.

Skmityk! 
Būk Muzikantas arbą Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ’’Notų” (gaidų) ant visokių 
jstrumentų lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už 1. lekciją. Visokių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00 
ADRESUOKIT:- G» A. BARONAS, 
p, q. McKees Rocks, Pa.

— -Ant praejto susirinkimo 
Szv. Juozapo draugystes buvo 
nutarta priimti naujus sąna
rius už pigu insiraszyma tiktai 
už $1, ir tai tik ant trumpo lai 
ko. Yra tai seniausia draugys 
te Mahanojuje ir drucziai užsi
laiko. Dabar turite giara pro
ga insiraszyti in giara draugys 
te už pigu insiraszyma. Atei
kite ant susirinkimo kurie atsi
buna kožna menesi, ta nedelia 
po 20-ta. (t. f.)

Sako
Lietuviszka Krautuve

VISOKIU GĖRIMU
L. 4 NAVICKAS

138 W. Broad St. Tamaqua,Pa.

$35.00 GRAMAFONASuž $15.00

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!

SHENANDOAH, PA.
-— Praejta sereda William 

Lenu mirė Konstantinas Lekia 
viczius, 53 metu amžiaus, nuo 
džiovos. Velionis paliko pa 
czia ir viena seseri Marijona 
Kovalcziukiene. Paėjo isz Su
valkų gubernijos, Alito pavie
to, Prienų parapijos, prigulėjo 
prie Asztraus Bromo draugys
tes Shenandorije. Laidotu
ves atsibuvo Subatos ryta. 
Pergyveno Amerike apie 27 
metus.

Jusu Kūdikiui
Reikia Pieno

Ka jus pilate in kūdikiui duodama 
bonk te? Negal.nt kūdiki Bali
nti, krūtimis, reikia su atsargumu pa
sirinkti maiste, kuriuo kūdikis gales 
augti ir būti dr itas ir sveika“.

EAGLE
BRAND CONDENSED 

MILK 
THE OR I G I NAU .

Motinos, kurioms rūpėjo ju k di- 
kiu gerbūvis, vartoj > s i pūna. per 
sze ziasdeszimts metu, idant apsaugo
jus juos kritiškame ju augimo laike.

B@”Isskicpk szi Kuponą dabar ir 
p’isinskjin pas
Borden’, Condensed Milk Co., 

New York, N Y.
o apturėsi pilnus nurodymus L;etu 
viu kalboje iszaiszkinta, kaip trii 
pieną varto i; pr e to. apturėsite 52 
puslapiu Knygele, “KUDKIO 
GERBŪVIS” k >rioje pasakyta ksip 
kūdiki užlaikyti idant jisai butu sti
prus ir sveikas.
Pilnas vardas,.............................
Adresas ...

“Kada narsunas krutancziu- 
ose paveiksluose yra užralsy- 
tas degancziam fabrike po kur 
iam yra padėta du tonai dina
mito, asz vis teminu kad jisai 
visada sėda, užruko cigareta 
ir apie tai apsvarsto.

“Apie tai daugiaus ne kal
besiu, bet jaigu kada man dar
be negerai jaucžiasi; tada nie
kas man nepriduoda tiek ra
mumo kaip:

Long
patinka vyrams už tai kad yra 
padirbtas isz brangio Kentu
cky Burley lapu ir ilgai pjau-
stytas.

ŽTOLD m

. Szi Kalbamoji Maszina 
yra naujausio iszradimo su 
puikiausiais pagerinimais.

Su kožna Gramafona mes 
duodame 6 Rekordus Dykai.

New Philadelphia, Pa. — 
Boksztas ant Szv. Szirdies Jė 
zaus bažnyczios, kuri darbinin
kai pataisinejo, sugriuvo, su
žeisdamas mirtinai viena dar-

SAULE 10-10

Visas ilgas, czistas, isznuo- 
kias, atsakancziu lapu, pasene- 
jas nog trijų lig penkių metu 
senumo idant iszgauti ta sma
gu kvepanti kvepsni. Pabandy 
kite del kramtymo ir del rūky
mo.

Tamaqua, Pa.— Siausdamas 
aplinkui Ugne, 6 metu Jonukas 
Tamkeviczius, teip baisei ap
degė, jog nuo apdeginimu mirė 
Coaldale ligonbuteje.

Jerome, Pa.— Ugnis sunai
kino czionais deszimts namu 
padarydama bledes ant 35 tuks 
tancziu doleriu. Kompanicz- 
i>us namus prigulinczius prie 
Quemahoning Coal kompani
jos nedalipstejo. Gyventoju 
ten yra apie 600.

SKAITYK
Moraliszka Kabala, katra iszdeda 

žmogaus ateiti - - - Preke. 10c

Tikriauia Burykla, sudėjo Cigonka isz 
Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant 
Lietuviszko D, T .B. - Preke 10c

Tikriauses Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kaziru, pagal garsingiauas 
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku 
Preke - - - - 10c

Prisilįskite 25c vertes stempu o gausite 
visas tris Knygutes per paczta

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy and A Si., Mahanoy City, Pa.

Ui
■M vi y

63$
O

ei

Gary, Ind.— Isz priežasties 
stokos stubu, kompanijos bus 
priverstos pastatyti szimtus 
audekliniu budykiu ant žiemos 
idant duoti priglauda del szim- 
tu darbininku kurie in czion 
privažiavo. Visam mieste ne
siranda ne vieno namo ant pa
raudavo,] imo, o tukstanczei 
ypatų jieszko priglaudos kas 
diena. Kompanijos United 
States Steel paskyrė milijoną 
doleriu ant pastatymo darbi
ninkams namus. Kompanije 
stato naujus fabrikus kuriose 
turės tfzsieinimus suvirszum 
tris tukstancziai nauju darbi
ninku.

Iszmokiname. vyrus ir vaikinus 
balberiauti in 4 ar 6 sanvaites. Bukia 
bosas ant saves, uždekite savo szapa. 
Dirbk ant saves. Apie daugiaus ra- 
szykite pas Nosokoffs Barber School 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Parsiduoda geri namai.
Namai ant trijų fąmiliju ant 

Valley uliczios, Cumboloje, Pa. 
Lotas turi 50 pėdu ploczio o 
195 pėdos ilgio. Parsiduos pi- 
gei. Yra tai geras intaupini- 
mas piningu ant geros spekula- 
cijos. Atsiszaiikite greitai, in 
redyste “Saules” arba po ad
resu :

Gera Proga
56 Water Str.

New Philadelphia, Pa.

MINERS EXTRA TABAKAS
parduodamas visur — pirkite 
pakeli szendien.

The American Tobacco Co.

THE CENTRE STORE
107 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.

ikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalus k» nuoa’tsakan- 
oziausia, daryt ta visk* 
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiausam bude.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
12 th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinaši savam budinke kurio verte isznesa apie 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir landasi po kontrole Valstijos Pennsylvąnios. Už su- 
taupintuG’i 'A------ icka 4 procentą, Siunczia Pinigi>r
ln Laivakortf^^HM

COPVFUGHT

Tmpo- 
i: Alaus bonkutese, 
Porterio ir t.t.
pi Ussy in "amus 

"Tule
pirksite gerai ir busite

Užlaiko vi.rokiu AnmHkcniszkn 
rtavotu Gerinu,’ kaip t: 
visokiu Arielka, Vinių 
T’erkartiea^iriabCĮy -r
Jaigukada p^| 
ateikite ras ma 
visame užganėdinti.

kiDOMŠ AVIMOS

LIETUVISZKAS PASAKORIS
Labai Puiki ir Didele Knyga

88 ■ Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

Puikei ir drucziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga 
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.

609 Puslapiu 6f x 9.j coliu dyduma.

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

m vira? ___
Notariiialm^BBIBruja del padirbnuoTf^ffi^^ 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje, t JI . !,!l 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomi.''S 
Karaliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo. J

DAS1EKEM I
MILIJONĄ DOLERINI SKAITLĮ i

Geriausias būdas dėl itrinimo
Neturi stokuot nei viename name

D-r o Richter’io klPIIN-EXPELLER I
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų S 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
' visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke
) “ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekoso arba w
/ stačiai nuo m 1

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York, N. Y. I

Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemcziugpilc.

Apie Karalaite paversta in varle
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szetoniszkas szokis.
Prakeikta.
valtys.
Gudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir 

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apia Ra- 
ganiszka uieda,

Petras bude.
Apie tris Brolus Karalaiczius ir 

serganti jiu Tęva.
Szleivis.
Mužikas Karalium,
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie gaganiszka. Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu

szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu, 

dideli galincziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinczius.
Juozas ir Matijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

ne-

Szliiocziaus dūkte.
Nelaimingas bagoczius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis, platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
F undatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltu vau.
Medali kas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka 

senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinczios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliczia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dva.se kasikiu. Apisaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio 

jo. Kasako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Palaike dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiurke katra už Karaląįczio tekėjo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo jieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke,
Apie Žydą, ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagra-nduka.

W. D. Boczkowski-Co.
įf-'YY''’ Szita Knyga perkupcziams arba agentam 

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio

AUGAME kožna menesi. Žmones atranda kad musu 
banka yra ju geriausias prietelis.
Pagialbsti žmogui kuris turi bizni arba pagia- 

Ibsta žmogui pirkti namus.
Padeda savo pinigus ant atsargiausiu paskolinimu, 

ant pirmu morgecziu, judgementu ant namu.
Dekite savo paczedžius in musu banka o visada 

žinosite kad banka bus juso prietelis, ir kad pinigai 
buna indeti ant morgecziu ant namu, kurie yra dau
giaus verti negu morgecziai.

Szita banka nori kad detumet savo pinigus in 
szita banka nepaisant ar didele ar maža suma, ir žino 
kad gal pagialbeti jumis laike reikalo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

* -------- Hi
—DIREKTORIAI—

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas. K
J. H. Gariahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula M 

W. J. Miles F. G. Hornsby

fiERI PECZ1A1
Vinas giaras Peczius užteks ant 20 netu.

Kodėl neperka! geriausi? Ateikite pažiū
rėt

Mode Keystone Pecziu
Jie yra gvarantyti gerai kepti ir pinigai 

bus sugražinti jaigu nebusite užganėdinti. 
Tai yra GUINANO būdas darymo biznio.

Mahanoy City • Shenandoah
N Mount Cąrmel • Lansford

—------------------ ------ - —'
Capitol .Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000

Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu. 
-$-

MOKAME Antra Procentą ant sudėtu 
Pinigu. Procentą pridedam prie 
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepbs 
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.
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