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Vaikai siautė su kiraielia
kuknioje.

Altoona, Pa.' — Girdėdami
juokus ir siautima savo dvynu
kuknioje, Mrs. R. Shaal, perym
ta dideliu akyvumu kuom vai
kai yra teip užymti, dirstelėjo
per duris ir vos neapalpo isz nu
sistebejimo ir baimes, kada pa
regėjo vaikus ’bovinanezius ^u
trijų pėdu juoęla kirmelia. Kir
mėlių landžiojo po vaikus o tiejei bandė jiaja suymti nes kožna karta iszsprusdavo jiems isz
rankelių.
Motina atsikvotejus isz ižgasezio sukliko ant pa
gialbos, adbego kaimynas ir
kirmelia užmusze. Vaikai net
apsiverke netekia teip “pui
kios zobo vėlės.”
Geras pamokinimas sudžiaus

del jaunos poreles.

Special riiovogirpb N. Y. II. Service.

VAGYS PAĖMĖ ŽEMCZIU
GU ISZ SZITO NAMO UŽ
$20,000.

Sioux City, Iowa.— Sekantis
geras pamokinimas yra duoda
mas del kožnos jaunos poreles,
kurias sudžia Foster Iddingsas
surisza moteriszku rysziu.
“Kada ejsite gyventi, atsi
minkite, jog vienas namas ne
gali sutalpyti dvi poreles. Už
daug insikiszi|no teyo ar moti
nos in jaunu ’psivedusiu poru
yra ItfBaT pavojingu. Vyras
privalo leisti savo paezia at
lankyti savo tėvus norints ant
dvieju nedeliu kas metas, o sugryžus, mylės savo vyra dau
giau.
Jauna porele turi gy
vent atskyriai nuo tėvu, juju
namine'kare vien tik juos tegul
apejna o ne Levu ir kaimynu.

Vagys insigavia in narna Fra
no Griswold, Roslyn, L. I. už
davė kloroformo mieganeziai
jojo paezei ir seserei o ir pa
ežiam gaspadoriui, apiplesze
narna nuo visokiu brangenybių
verties 20 tukstaneziu doleriu
iszsineszdino ir pabėgo su auto
mobilium.
Teip-gi užkloroC
ATSAKYMAI.
Kad
ne
sapnas,
nebutu
aplaiKalinys
suvalgė
muilą
idant
formavo deszimts naminiu tar
gautis isz kalėjimo.
kes ne cento.
nu. Palicije lig sziam laikui
Chas. R. Chicago. — Vyrupiktadariu nesurado.
New York.— Juozas Norus, Easton, Pa.— Jurgis Brunneris, 29 metu amžiaus, kuris Ii czei tebyris prezidentas norints
apskundė kompanije
New
kos nubaustas in kalėjimą ant mus neinkivinkliojo in kare,
York & Cuba Mail Steamship
asztuoniu metu už vagysta, mi bet paniekino visus Suv. Steiiž aplaikytus sužeidimus, prore nuo nežinomos priežasties. tus akysia kitu tautu bijoda
30 užsimusze o 20 susižeido ug . judamasis 30 tukstanezius do- Tik po jo mirtei daktarai iszti- mas prūseliu užrustyt. Ameeriu. Teismas ketino užsirtije priglaudoj e.
rynejo buk kalinis suvalgė ke rikas todėl likos nužemintas
aigti
utarninko
diena.
NoruSaruham, Quebeck. — Nak
liolika szmotu prasto muilo, akysia viso svieto kaipo dideli
ties laike, kada visi miegojo as diena priesz tai sapnavo, tyksle apsirgimo ir aplaikimo szeszkai.
Jeigu prezidentas
uk
jam
sudžios
nieko
neprisuužsidegė priglauda Szv. Elz
parduno.
Kitas kalinis ap- hutu tuojaus praszalines vo
lins
ir
geriau
kad
susigadintu
bietos ligonbute, kuriame rad>
reisžke apie tai dažiuretbjui ka ki szka ambasadorių po Lusitasi apie tris szimtai vaiku ir su u. kompanije ant dvieju tuks- Įėjimo ,kuris apie tai pranesze nijos nuskendimui, tai svietas
butu kitaip žiurėjas ant Ameaugusiu. Daugelis iszszokda aneziu doleriu kaip jam siūle, daktarams.
mi per langus užsimusze ir su lorusas adbegias in suda su ad Keturi kudykiai mirė ant kart. riko, bet sziądien žijio, kad
okatu utarninko ryta priesz
Amerikas bijo užstoti už savo
sižeido. Ugnines apsaugos ta
Scranton, Pa. — Kvadriepreiszkima viroko, apreikszme name buvo niekiausios i
tiesas ir teisyųia. Tas pats bu
cziai — du vaikai ir dvi mergai x o ir su meksikoniszku ergeliu.
lamas,
jog
nori
sus-igadint
ant
randas ketina užvesti slieetva.
Ivieju tukstaneziu be viroko. les gimė moteriai Mrs. James
.Pragėrė savo auksines dantis kompanije noringai sutiko ant Kearney, j 220 Monsey Ave. In Todėl turime iszrinkti republikoniszka prez denta, idant ne
Chicago.— Juozas Heffer o ir tuojaus jam užmokėjo pi valanda laiko po tam vienas isz
butu panaszus kaip tas demoman, davė sau isztraukti auk ningus. In valanda laiko po vaiku ir mergaieziu mirė. Kirkratiszkas asilas kuris nuleidęs
sines dantis, nuėjo in karezenu tam sudžios atnesze viroka ku ney turi penketą vaiku isz ku
ausis sutinka dnt visokiu panie
ir pragėrė. Dentistas kuris ii riame nieko neduoda Norusui. riu radosi pora dvynu. Moti
kinimu. Ren kime republikodėjo Heffermanui auksines dai Tokiu budu žmogelis, per sap na turi vos 30 metu senumo.
u.iszka prezidentą Hughes, ku
tis, už kuriuos ne buvo jam už ną, laimėjo nors du tukstan
Mergaites pasigiardavo
ris uždarys ruhežiu idant po ka
mokėjas, apskundė Hefferma ezius.
karezemosia.
įei nepripildytu musu ‘Ameri
na,‘kuri sudžia nubaudė ant tr' u ■
Wilkes-Barre, Pa.— Tris jau ka su visokeis užrubežiniais ta
ju menesiu in kalėjimą.
Adata pecziuosia per 30 metu. nos mergaites, neturinezios da vorais per ka amerikoniszkas
Czikaginei vagys pavogė auto
Middleburg, Pa.— Per tris- po 19 metu, pranesze prokura darbininkas tiiretu paneszti di
mobiliu už $1,250,000.
Jeszimts metų skundėsi ant toriui, jog aplaikydavo gėri deli bada ir dirbti po 50 centu
Chicago.— Czionaitinei va skaudėjimo pecziuosia Mrs. mus keliosia hoteliuosia, ku ant dienos.
gys szimet pavogė nuo žmonii Jacob Hopple, daktarai buvo riuos jaunos mergaites tankei
automobiliu vertes už $1,250,- nufare, jog tai rumatizmas. atlaiikydavo ir pasigiardavo A. B. Pittston, Pa.— Read
000. Nuo 1 Sausio pavogė lig Ant pecziu tomis dienomis pra su vyrais. Skunda inne’sze He the article in “Saule” how to
szi ai dienai 2571 automobilius dėjo puliuot puczkas kuri TIop- Iena Rutkauckiute, Katre Hum write to your relatives lost in
o in laika szesziu metu 8023. pleniene perdure ir iszejo ada- zel ir Helena Mack. Sudas už Europe. You will find all the
isz kuriu palicije surado 6661 ta#kuri per tiek metu kankino taji peržengimą tiesu atims information you desire on the
motere.
,
ir sugražino locnininkams.
laisnus koteliams.
subject.
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MUSZIAI LAIMĖTI PER PRANCŪZUS
VERDUNO.

APLINKINĖJE

28 METAS
AKYVA GROMATA ISZ
LIETUVOS.
Raszyta in Juozą Vilkevieziu,
Girardville, Pa isz gylumos
Rosijos.

20 Rugpjuczio 1916 m.
Asz A. Pilvelis apturėjo nuo
jusu gromata už ka labai esmių
dėkingas. Asz sziandien es
mių gilumoj Rosijoj ii- dide
liam varge. Ak, broleli nega
lima tau visko apraszyti kaip
mes czionais gyvenam. Kaip
žinai, tai buvo visi iszvažiave
in Parieczenus kur buvome per
tris dienas, o kada pradėjo deg
ti Buczkunai tai mes ir Križinauckiene ir Nieveckai iszPrancūzai aplinkinėje Verdurio kaišei supliekė Vokie- važiavom o kiti pasiliko. Mes
czius o in tris valandas paėmė visa aplinkinia, kuria vokie- su visa savo szeimyna perva
cziai turėjo kariauti net menesius laiko. Prancūzai teip-gi žiavom penkes gubernijos arkpaėmė Donaumonto fortą ir Thiaumont. Badai net 4500 vo- leis, tai-tris menesius buvome
ant kelio. Maista turėjome
kiecziu paymta in nelaisvia.
vogti, nes negalima buvo nie
ko nupirkti, gyvenom arsziau.
kaip čigonai. Daugybe žmo
nių mirė ant kelio.
Brange
nybe visur nesvietiszka o ir
Rumunai pabėgo isz Dobrudzios, sunaikindami paskui save di nusipirkti nėr už ka.. Svaras
džiausia tylta.
sviesto kasztuoje 1 r. 20 k., laLondon.— Rusams ir Rumunams pasisekė iszbegti isz Do sziniu rublis, 10 kiausziniu
brudzios kada vokiecziai juosius apsiaubė. Perėjo in Rumu- 50 k, pirago svaras 12k. juoda
iiije per•< 'zamovoda tylta, po lam isznesze in padanges Su di duona 8 k. kvorta pieno 15 k.
malku pūdas 50 k. o jau apie
namitu.
Czarnovodos tyltas yra vienas isz didžiausiu tyltu Euro drapanas nėr ka kalbėti. Mie
poje kuris kasztavo keliolika milijonu doleriu. Likos pasta las broliuk mes esame iszsklaitytas 1896 mete ir yra vienatiniu tyltu kuris eina per upe Da clyti isz savo Tėvynės, kaip tienube. Tyltas yra 14 miliu ilgio per kuri ėjo Konstanza-Bu- je pauksztelei kurie neturi vie
tos kur pasidėti. Jusu brolis
kareszt geležkelis.
Vincas ir Marcinkeviczius ir
Italai sunaikino dvi amunicijos dirbtuves.
da du kiti randasi Minske o
Rymas.-—Italai oficiąliszkai danesza:
apie jusu prisiega nieko negir
Lagarinoj pakalnesia musu baterijos sunaikino prieszu dėjau. Vinca ir Juozą Alie*magazinus Iseroj arti Rovereto. Ant Julianiszko frunto mu sinskus paėmė in kariumenia,
su baterijos sunaikino dvi amunicijos dirbtuves ant austrijo- o Vincas Trukanukas mirė
Moskvoj.
Meldžiu prisiunsti
kiszko frunto.
gera adresa o asz jum viską ap
Somme frunto užmuszta irsužeista 1,100,000 kareiviu.
raszysįu. Teip-gi prisiuskyt
Londonas.— Angliszkas rasztininkas Juozas Grigg, isz- kokius laikraszczius gal sura
tirynejo pagal daneszimus, buk ant Sommo frunto, Prancūzi siu savo broli Frana ir kitu gi
joj, in laika keturiu menesiu likos užmuszta ir sužeista vienas miniu, gal mane kiek suszelpmilijonas, szimta tukstaneziu kareiviu.
tu. Apgarsinkite szita naujie
na buk Andrius Pilvelis, paRumunai Transylvanijoj paėmė 3000 in nelaisvia.
jieszko savo brolio Frano Pil
London.— Rumunai Transylvanijoj nusistūmė septines velio ir Frano Naujelio ir kitu
miles užrubežije ir kas diena užyma naujės vietas. Ana die giminiu po szitokiu adresu:
na paėmė in nelaisvia 3000 kareiviu, du ženklyvus kelius terpEurope Russia:
kalnu ir viena kaima.
Gubernija Kijevska,
Dobrudzioje Rusai da vis bėga prieszais Mahinsona ku
Stancija Fastova,
ris nusiyrė net prie Babadaho, 50 miliu nuo Konstauzos.
Derevnia Volinska
P. O. Andrius Pilvelis.
Prancūzai atmusze keturias vdkiecziu atakas.
Paryžius.— Vokiecziai padare keturias atakas viena po Su Die v brangus Juozuti,
kitos, kad atsiemus Douaumont fortą. Bet visos ju atakos ta kad Dievas duotu sugryžti kapo atmusztos. Skaitlius nelaisviu, suimtu Verduno fronte, ir nuogreieziausia in musu TevyAndrius Pilvelis.
esaneziu franeuzu rankose, iki sziam laikui siekia 5,000 vyru nia.
Ir vokiecziai sulaiko Neutraliu szaliu krasa.
Londonas.— Praheszama, kad vokiecziu kariszkasis lai
vas sulaikęs norvegu laiva, gabenusi krasa isz Bergeni in Teisingas sziauczius sugražyno
piningus.
New Castle. Sulaikytas laivas liko nuvarytas in Vokietijos
uosta, kur bus padaryta krata gabentos juo krasos.
Jeffersonville, Ind. — Kada
Mrs. Lovelace eidama in mies
Rusai renge nauja užklupima Galicijoj ir Lenkijoj.
tą su savo namineis reikalais,
London.— Badai Rusai rengėsi ant naujo užklupimo Ga paslėpė in sena czeverika 150
licijoj ir Lenkijoj, nes patis vokiecziai apie tai iszsznipinejo doleriu. Ant rytojaus nunesze
czeverikus ant pataisimo pas
ir dan^za sekaneziai:
Volyniuje, arti Lutsko, turėjo susirėmimus su Rusais su sziaueziu Williama Bizara, užmažom pasekmėms. Ant viso rusiszko frunto malszu—- vis mirszdama visai apie paslėptus
piningus. Bizaras taisydamas
kas stovi ant vietos.
Badai Rusai už tai sėdi malszei, nes pasirengineja ant di czeverikus užtiko piningus, o
delio užklupimo ant musu linijos ir tikimės jog tasai greitai kada motere atėjo juosius atsiužejs. Kur pirmiausia užklups, tai nežine, nes tikimės dide ymti, atydave jiai visus už ka
liu musziu ir didelio praliejimokraujo ant ko ir mes pasirengi- aplaike deszimts doleriu dova
nu ir szirdinga aeziu.
nejame.
.
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KAS GIRDĖT?

SAULE
Motina nužudė savo vyra už bjauru pasielgimą

jiaja ir vaikais.
©

Mieli skaitytojai, pasakyki
te : kas atsitiks su musu tautiecziais Europoje, kada atejs szal
czei? Kas atsitiks su likusiais
vaikeliais? Kaip-gi toji musu
Tėvynė iszrodys po karei, jei
gu mes josios nesuszelpsime ?
Ar-gi pildai broli ir sesere tuo
sius szventus privalumus, ko
kia tau savžine paliepineja?
Sziadien tukstanczei motinu
su vaikais ne turi kur padėti
savo nuvargusia galva ir pa
valgyt szmotelio duonos.
Siunskite aukas ir po Lietuviszkai Dienai, nes sziadien
kožnas prisiunstas centas gali
daug palengvint musu tautiecziams sunaikintoj Tėvynei.

ilgai Pjaustyti Tabakai
Ne Yra Vienoki
MINERS’ EXTRA tabake gaunate
pilna užganedinima daugiaus nieko.
Gausite daugiaus gėrio rūkymo ir užganedinanczio kramtymo kožna karta
isz pakelio Miners’ Extra. Sztai kodėl.
Žiūrėkite ant MINERS’ EXTRA—ilgai pjaustyto
tabako, brango ir pilnas saldus kvepejimo.
PACZIUPINEKITE MINERS’ EXTRA tabaka
minksztas ir szvelnas-nesiranda kietu kuoteliu. Tabakas
rinktas rankomis.
PABANDYKITE MINERS' EXTRA tabaka—
rūkykite arba kramtykite — tuojaus suprasite gerumo
tabako.

Jeigu kare da persitens meta
laiko, tai Europoje nepasiliks
sveiku vyru ne ant “liekarstvos.” Moters yms virszu vi
same. Vyrai bus “apdirbti in
rėmus” o ir guoduomi kaip bu
vo guodojamos moteres priesz
kare.

Daugeli agentu pribuvo isz
West Virginia ir Tennessee in
Luzernes ir Scliuylkino pavie
tą kalbinti visokius darbinin
kus prie tenaitiniu kasikiu kur
darbininku yra didelis stokas.

MINERS’ EXTRA
Long Cut Tobacco

Special Photographs N. Y. H. Service.

Mrs. Margarieta C. Bentingeriene, isz New Yorko likos apskunšta už nužudinima savo
Visas ilgas, czistas, isznuokias, atsakancziu
vyro už bjauru pasielgimą su jiaja ir josios penketą vaiku. Negalėdama ilgiaus nukensti jo lapu, pasenejas nog trijų lig penkių metu senu
jo žveriszku pasielgimu, viena diena kada aplaike nuo jo melinas akis ir pradėjo jiaja spar mo idant iszgauti ta kvepanti kvepsni. Pa
dyt, motere pagriebė revolveri, paleisdama kelis szuvius in vyra, užmuszdama jin ant vie bandykite del kramtymo ir del rūkymo.
tos.

yra neguodojami ir nekenczia- ferus ant bažnyczios naudos,
bet man rodos, jog uždirbs teip
mu.
kaip “Zablackas ant muilo.”
Popiežius Benediktas pri nes mažai kas atsilanko, žino
siuntė in Amerika kardinolui ma kad butu kas vakaras alaus
Gibbonsui deszimts tukstan- baczka “free” tai butu ir svecziu franku ant pradėjimo rink cziu, o dabar butelukas alaus
ti aukas ant suszelpimo vaiku 10 centu tai kam czionais pirk
Belgijoj. Popiežius ragina vi ti arba ejti, kad ir saliune ne
sus amerikieczius idant surink brangiaus.
tu kanuodaugiausia auku del Beveik puse metu skurdom
Kaip girdėt, tai Europa tū tuju vaiku, idant iszgialbet be vargamistros, negirdėjom
les permainyt savo apsivedimo juos nuo badines mirtes ir kad bažnytėlėje savo kalboje gie
tiesas po sziai karei ir užvesti nors karta ant dienos pavalgy- dojimo, tik dabar ve. ne vos isz
daug patysta idant aprūpint li dyt vaikus.
gavome gabu muzikanta ir ge
Kokluszas ir tymai kas me kusias moteres.
Priesz kare Tomis dienomis iszejo isz ra chorą vedeja, bet rodosi, jog
tas payma 20,000 vaiku czion Rosijoj radosi 188 milijonai mo
nei lgai džiaugsimės, nes kaip ji
Amerike. Daugiau ant tuju Ii teru o 185 vyru arba tris mili spaudos Tėvynės Mylėtoju sai pats sako, sarmata gyventi
gu mirszta vaiku ne kaip ant jonai daugiau moterų ne kaip Draugijos Leidinys No. 24, po tokioje tamsybėje. Nori suor
dipterijos arba szkarlatinos o vyru. Sziandien tasai skait vardu “Technikos Stebuklai.” ganizuoti chorą, bet trūksta to
tai isz priežasties, jog kada vai lius milžiniszkai užaugo ant Apžvalga pasisekimu žmonijos kiu ypatų, kurie Jam padėtu.
kai apserga tomis ligomis, tai asztuoniu milijonu kurios nete ingytu oro, žemes ir vandens Vaikinai myli dainuoti dainas
tėvai nesirūpina apie tai pra- ko savo vyru arba yra palie- užkariavime. Su daugybe pa pas “žmoguti” prie baro, o
veikslu. Dviejose dalyse. Su
reszti daktarams.
gia.
lietuvino J. A. Chmieliauckas. merginos vakarais ant strytu
Jeigu Rosije greitai nepasi Yra tai labai naudinga knygu su anglikuczeis pasigniaužyti,
Kokis tai kupczius Hambur rūpins tuom reikalu, tai gimi
te kuri apraszo apie praejtus ir tai-gi prie choro ir nebelieka
ge likos nubaustas ant trijų me mas neteisingu vaiku milžinisz sziandieninius iszradimus o ko nei vieno. Daug musu merge
nešiu in kalėjimą ir tris tuks- kai užaugs kas jau ir dabar kiu da galime tikėtis atejteje. liu jau iszejo isz doros gyveni
tanczius markiu už neteisinga ženklyvai davėsi jausti.
mo ir jau nekurtos turi po klebi
Žo 142 puslapiu.
iszdirbima deszru. Isz priežas džiu, turės vyrai vesti daugiau
vaisiu tu naktiniu' suejgu, bet
ties stokos visokio maisto Vo kaip viena moteria idant jiaijoms kaip ir niekai tas viskas.
Isz
Lietuviszku
Kaimeliu
kietijoj, padirbimas tuju daly ses užlaikyti ir duoti atsakanApie kūmutes tai ir kalbos nė
ku eina ant kasdieninio pared- czia priglauda vaikams.
ra. Nuo ryto iki vakaro su
ko, nes szitas prūselis perženge
Duryea, Pa.— Isz visu krasz- burdingiereis arba susiedko,----------i
visas tiesas tame darbelije.
Kas geidže daugiau uždirbti, tu musu Pennnsylvanijos Stei- mis alų maukia, kaip kiaules
Tasai kupczius ymdavo už ne kaip sziandien uždirba, turi to matosi korespondencijų viso paplavas, o kad ju valkelei jau
švara deszru po dvi markes ir kanecz mokytis angliszkos kal se laikraszcziuose, bet musu deszimts metu amžiaus ne mo
20 fenigiu.
Vienas žmogelis bos. Randas jau uždėjo dauge kraszteli, tai rodos kad ir ant ka Teve musu tai joms nerupi.
nupirkęs švara deszros norėda liuosia miestuosia vakarines svieto niera. Todėl norecziau — 24 Spalio szio menesio
mas persitikrini kokia joje me mokslaines o ir uždeda ten, kur bent kiek visuomene apipažinti staigu pasimirė lietuvis Bazsa, nunesze in sveikatos bjura da juju nesiranda, visai dykai apie Duryea. Musu miestas gutis (Bazgaitis.) Nors gyve
ant isztirynejimo.
Daktaras (ir Mahanojui bus tokia užves nors yra nelabai senas, vienok no ilgus metus pas mumis bet
rado, jog deszroje nesirado ne ta) ant lavinimosi angliszkoje turi apie 10,000 gyventoju (po bažnyczioje jo niekas ne mate
szmotelio mėsos ne tauku nes kalboje ir kaip iszimti ukesisz- pulation) ir didesne dalis yra ir velykines niekad ne ėjo, tai
deszra buvo prikimszta suka kas popieras. Todėl ar nege apgyventa lenku ir lietuviu. už tad ir liko palaidotas kaipo
potu gurnu, plauku ir gelati- riau ejti mokytis, ne kaip pra Turime sveika orą ir neblogas netikėlis be bažnytiniu ceremo
nos, — Pakart toki rakali!
leisti brangu laika karczemo- iszvaizdas, bet musu lietuvei nijų ant nekrikszczionu kapinu
sia. Jeigu kas nemoka susikal turi labai bloga iszvaizda, nes Tai-gi, mieli Duryeos lietu
Isz persemtos krauju Euro bet angliszkai, tai turi su savo yra labai tamsus ir didi mylė vei, yra Jums paveikslu visi tie
Laikrasz- tamsos darbelei, pamylėkite
pos atejna visoki atsitikimai, darbdaviu susikalbėt ant pirsz- tojoj karcziamu.
cziu
kaip
ir
neskaitoma,
o apie szviesa ii' blaivybe o už tikra
tu.
O
kad
tokie
darbdavei
apsakymai ir 1.1.
Sztai du broliai, Rusai — ga mažai atkreipė atyda ant tokio knygas tai ir kalbos nėra, sa busite laimingesni ant szio svie
vosi in vokiszka nelaisvia Kar- susikalbėjimo, nepriyma prie ko: “tai ponu darbas skaityti, to ir po smert iszmeskite lanky
patuosia ir likos iszsiunstais in darbo arba neduoda geresnio. ne mums biedniems mainie- ma karcziamu, busite bagotesVokietija. Juju motina nieko Bet jeigu jam darbininkas riams. Ka turiu leisti dykai pi ni o ir vaikelei Justi bus vežlyapie juosius negirdejo per dau pasakys angliszkai savo reika nigus ant knygų, tai tecziaus besni kalbose ir darbuose. Jus
geli menesiu; motere mirė isz lavimus tai turės nuo darbda iszsigerti pas “žmoguti arba jaunuomene stokite visi krū
nuobodumo ir gailesczio. Ant vio didesnia atyda ir geresni Laibiniene.” Yra teippat pas von, lavinkitės visame tame,
mus ir apie trejetą draugijų kas yra geru, žinokite, jog Jugalo atėjo gromata nuo vieno darba ir uždarbi.
isz sunu Petro, kuri sekancziai Teip-gi reike rūpintis aplai- bet ir jos gyvuoja ne kaip, nes su rankose yra gyvenimas ir
Ežio drūtis Lietuvos dvasios ir ne
kyti ukesiszkas popieras. Ne- trūksta blaiviu nariu.
buvo suraszyta:
“Brangi motinelia — esmių kuriuosia fabrikuosią duoda mis galima beveik kiekviena darykite sarmatos kitiems
czionaitiniam puikiam abaze pirmybia darbe tokiam kuris už stiklą alaus nupirkti ir par Amerikoje gyvenantiems mu
Vokietijoj. Turiu puiku kam yra “citizenu.” Žmogus, ku duoti. Dabar musu gerbiamas su broliams Lietuviams.
“Žmoguczio” parapijonas.
barį ir naudoju maudyklia. ris ne turi ukesiszku popieru klebonas kun. Szatkus surengė
Jeigu Amerikas greitai neuž
draus ižgabenima maisto in Eu
ropa, tai neužilgio galime tikė
tis bado po visa sklypą. '
Jeigu tasai greitai neinvyks
tai da priesz 19.17 meta preke
visokio maisto teip pakils, jog
milijonai szeimynu o ypatingai
darbininkai negales iszsim.aityt.
Jeigu balsuosit už Wilsona,
tai žarnos jum grays grabini
marsza.

patinka vyiams nž tai kad yra padirbtas isz
brangio Kentucky Burley lapu ir, ilgai pjau
stytas.

Lova yra labai puikei paklota,
drobules aplaikom kas nedelia.
Valgis geras ir nieko mums ne
trūksta. Aplaikom alaus ir pa
perosus. Esmių labai laimin
gu. — Petras.”
“Prieraszas. —/ Brolis- Ivonas likos suszaudytu sziandien
isz ryto už tai, kad pasiskundė
ant savo buvimo.”

Miners’ Extra

tabakas parsiduodamas visur.
szendien.

Pirkti pakeli

Sold
All
Over

The American Tobacco Company

---- Ar tai ,asz_ tart už tai- i ti
Tai už dyka.
Grošerninkas užtinka krome riu taip brangei mokėt?
1
savo klarka siauczenti su po — Ne, geradejau.... Už tai
duktere ir užpykias paszauke: jokios algos ne noriu....

SKAITYKITE

“SAULE”

SKAITYKITE

“SAULE”

SKAITYKITE
SKAITYKITE

“SAULE”
“SAULE”

Lietuviszkas
Pasakorius
i i

•i • •

ir

1

! ...Labai Puiki ir Didele Knyga...

609^Dideliu 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 prisiuncziu jumis $2.00 už ka praszome man tuojaus

prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius

ant

žemiaus padėto adreso.
Su guodone,

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

Ulyczia........... ........................................................
Miestas...................................................................

SAULE

4YKA1!

5

GENTARO (BURSZTINO)
KASYKLOJE.

Giliai “mėlynoje žemeje” pa
kraszcziais ir apaczioje pasa
liu bangu Baltmares yra ran
dami trupiniai ir skeveldros su
akmenejusio medžio pėdsakai
milžiniszku girriu, kurios žiluo
se amžiuose buvo apdengė visa
Kas pirks Didele Knyga po vardu:
plota, vadinama sziadien Ryti
ne Prūsija.
Dideli plotai žemes pasken
do tenai in mare ir bėgant lai
kui tape apdengti su tirsztais
maurais arba algomis. ’ Kada
kuri parsiduoda už $1.00, gaus kitokiu tik audra užgauna vilnis, dideles daugybes szitu žaliu mauru
Knygų vertes $1.00 Dykai!
tampa nurautos nuo dugno ma
riu, ir dažnai nesza su savim
szmotelius gentaro, suakmenė
Randasi 12 Setu Knygų. Kas pirks jusiu pusziu sakus, kuris, būda
ne daug ka sunkesnis už
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri mas
sūniji vandeni, plaukia insipai
sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki niojes in mauru tinklus. Brisi
plakus plaukianczioms mauru
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie pievoms, kuriose apdengia pavirsziu mare po kiekvienai au
knygos “Kapitonas Velnias.”
drai, prie kranto, prasideda ge
ra gadyne del gentaro žvejoku,
Setas No. 7.
SETAS No. 1
ŽIURKES SUGAUTOS APKASIUOSIA PER PRANCŪZUS IN LAIKA VIENOS VALANDOS.
kurie
nusamdė yra tūlas dalis
Ali-Baba ir keturesdeszimts razbaiLietuviszkieji Rasztai ir RasztininBalada.
Malūnas girrioje. kranto nuo vyriausybes.
kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. ninku.
me dynamito užims tada vieta DEL SUSIŽINOJIMO SU GI
n inkai užpuls, tai kas mum adKad jau žydai tai žydai.
Velniszkas Kaziravimas.
Jieszkojo Paskutines miszios.
Irlanda. Ro
tarnaites o rado paczia. Stebuklinga bertas velnias. Medėjus. Kaip kuzTokiuose ’atsitikimuose visi naru, kuriu darbas yra apsun
MINĖMIS LIETUVOJ.
gins?
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara mas skripkorius liko turingu ponu.
priemariniąi
kaimai
sukruta,
kinamas
sztyvais
ir
sunkiais
Tai roto priežastis.
lius ir jo vienturte Duktere. Nelabas Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
Kada maskolus žydus pradė
Vyras. Prakeikimas.^ Delegatai pas vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- kaip skruzdynai.
Nieko nc- guminiais rūbais bei kiekiniais Daug žmonių kreipiasi in jo imtie in vaiska ir apie kelis Slūgine:— Acziu ponei už
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu ka dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei
mislyja
apie
atilsi
diena
ir nak kopturais.
mus laiszkais, klausdami, ar tukstanezius surinko, norėjo služba.
ketina antra karta apsipacziuoti. pono morkaus. Du ar keturi. Svietas
Pikta Onuka. Baisi naktis. Dzūko dvasiu. Isžreiksztas razbaininkas. Žy ti ir kožnas vienas budi, pasi
Kiekvienas darbininkas turi mes neapsiimtume pajieszkoti viena pulką isz ju padaryt ir Poni:— O tai del ko?
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas dai kaimuose. Nevidonas.
rengęs
szokti
in
pakraszti
ban

pririszta prie saves maisza, in ju giminiu vokiecziu užimtoj su krikszczioneis ne maiszyti. S.— Ba mano jaunikis no no
ant proto. Graži' istorija.
Setas No. 8.
SETAS No. 2
gos
ant
pirmo
ženklo
sargu.
Vy
kuri jis krauja gentaro szmo- Lietuvoj, arba kad patartume, Apvilko visus in mandieras, da ri idant ilginus služitau.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta
Prakeikta.
Andrius Sakalukas. alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne rai neatboja ant kriokiancziu tus.
Pirm neg paleidžia na kaip jie patis tatai galėtu pa ve ginklus ir liepe traukt ant P.— Del ko
Varginga Elmana ir karalaite Reve- muno. Ketvirtas prisakymas Dievo.
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal Keliautoje in szventa žeme. Beda. bangu, ir, stovėdami sulig pa- mon, kiekvienas darbininkas daryti.
Volines per girres. Tada rabi
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. žaseziu verdancziose putose, yra kasdien iszkrecziamas. Tei
Nesuspedami kiekvienam at no sunns tare in gubernatori.
Peleniute. Apie du brolius, Varguti Apie girrios sargo sunu ir dukterį:
ir Skuputi. Doras gyvenimas. Pri Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- graibo maurus in ilgus tinklus ringi ausi žmones turi navat- skirai laiszkais atsakyneti, mes
— Vasie bulliarodie! ar del
versta linksmybe. Apie vargingo žmo li. Valdamieris. Bedalis.
ir velka juos pakrasztyn, kur nai iszkreveziotas teisingumo czia paskelbiame, kad “Sau mus ne duos kokia 60 žalnieru?
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
Setas No. 9.
liaus dukteres. Apie Juokuti kuris
moteris ir vaikai iszrenka isz nuomones kas atsieina gentaro. les” Redakcija pajieszkoji- — Na sztoParižiaus nuskurelis. Auka nihi
buvo protingesnis už savo poną.
listu. Stebuklas kuczios nakti. Kal ju geltonuosius mares brarigu- Jie žiuri ant jo kaipo ant gam mais užsiimti negali, bet duoda,
— Nu, kaip mums razbai
SETAS No. 3
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva mynus.
Tokiu
budu
už
ketu

tos
dovanos,
prigulinczios
tam,
me
szitoki
patarima
tiems,
ku

Ragana. Apie keliauninką Joną re. Pasaka apie geležini vyra. Apie
Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. smaka ir nikita. Dede isz Amerikos. riolika tukstancziu doleriu gen kuris ja randa.
Baltmario rie nori susižinoti su savo gimi
LIETUVIU GERIMU SANKROVA.
Kunigo paslaptis. In merika .Pakaruo Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka.
Szitas apskelbimas suteiks jums gera nuomone apie dideli invairuma Vynu, Likieriu ir Sti
taro tape surinkta per viena gentaryniuose tokios vagystes nemis Lietuvoj.
klis. Po laikui. Onytės laimes. Per Viena nedele teisybes.
pry to.ju gaunamu szitoje sankrovoje. Musu sankrovoje yra visu gerai žinomu rusziu Vynus, Degtiniu
Iszgydintas.
Akavitu ir telp toliaus. Mes su didžiausiu atsidėjimu pasirenkame savo Vynus ir Likierus ir todėl
neatsarguma in balta vergija. Viesz- Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. nakti.
Ta-cziaus nežiūrint ant seiliaus buvo myriu korayoja1.
Paraszykite,
arba
gaukite,
galime garantuoti Grynuma ir Tikruma isz visu pusiu.
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake. Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai
Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris teje. Sugertuves traukije. Alute dūk smarkiausio darbo, nevisados mos. Arkartojimas akyvu bei kad kas kitas paraszytu vokie
Usztikrinu tamista, kad jeigu
Apie saule, menesi ir žvaigždes.Meszla te kun. Kerniaus. Kokszta- ant salos galima yra iszgabenti iszmes- iszmisliu pragumu^
kuriais cziu kalba trumpa laiszkeli sa patrauksi! siki nuok manės tavo-vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. lago. Ingrabanas.
tus mares gentainis ant kranto; žmones buvo mėgino apvilti vo giminėms ,Indekite_ta Įaįsz- ro,4ai pasiliksit mano kostumeriu
Budyne.
■
Setas No. 10.
didesniejie szmotai paprastai kratytoji! atsarguma, sudėtu la ka konvertan ir užadresuokite ant visados. Asz siuneziu tavora
SETAS No. 4
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta maMa
Graži istorija. Slaptybe antgrabio /argszo. Apie Joną ir A liana. , Geras nuskęsta.
iįJe yra renkami su bai. akyva skirsni del istorijos ji taip, kaip kad pirmiau adre po visas szalis Amerikas, ir kiek
Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal nedejus. Pranuko nelaimes. Audra.
suodavote siųsdami savo laisz- vienas isz mano kostumeriu pa
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikti Jodei Baltraus neleido in dangų. pagelba tinklu, pritaisytu ant apgavyseziu .
kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszke Jausme už szyksztuma. Mažo sziau- ilgu kotu, vadinamu “samGentarai iszkasti kasiklose kus Lietuvon.
tvirtins už mane.
apvogė sarga.
Atidengta žudinsta ■ziaus dideli reikalai. Senelis. Die
cziais,
”
kada
giedri
diena
ir
ir
smnlkesniejie
szmoteliai
su

Orderius iszsiuncziu kaip tik prijimu: ant pirmo
2. Arba tiesiog raszykite in treino
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana tos kentejimo Nantoj. Hau! hau! bau.
per Express arba Freitus, kaip norit.
szavimas apie moteres.
Iszgialbeta Vpie stebuklinga puodą. Duktė mariu. pakajinga mare pavelyja gen rinkti pakraszcziuose, yra maz
Asz nelaikau už prisiuntima jeigu orderis bus zž
žemiau
paduota
bjura
angliszperalinika. Dzūko pasaka apie Jezusa Iruolis isz Lietuvos. Dvarine pana,
§10.00 arba daugiau.
taro žvejotojo akiai pamatyti gojami su smiltimis tam tikruo kai, pasakydami ko pajieszkot Asz nelaikau pigiausi tavora už visus, tiktai geriau
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ii’ pa laisi istorije.
si
tavora parduodu pigiau ne kaip kiti.
State virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
dugną mares. Kadagį prie to se sukamuose katiluose.
Po ir isz kur jisai-paeina isz Lietu Parsitraukit nuok manes Kūginio feznapso po $3.00
Setas No. 11.
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
galioną; gerlauscs ka galima gaut.
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko
Doras gyvenimas. Tris užkeiktos dažnai prisieina apsukti dide lam szmoteliai yra iszdestomi vos.
Užsisakant gėrimus krasa pinigai refke prisiųsti Expresso prisaku, krasas prisako, arba Kege
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovei taraliaus dukters. Bloznas kuris bu- les ui as, per tai szitas darbas kune in szimta veislių, pagal
laiszku. Už visus gėrimus turi būti užmokėta iszanksto. Keikia pasakyti ar norima kad pir
3. Nueikite paczton ir nupir struotu
padaviniu. Peary ant žemgalio. Bais ro protingesnis už savo poną. Anglokęs butu pr siųstos ekspresu ar važba
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo
esti labai sunkus, tacziaus at tai, koki daigta isz ju daro — kite dvi po 6 centus kvitukes,
•ius isz Valencijos. Kožnas daigtas
Konstantinas Stravinskas, 1807 Carson Street, S. S. Pittsburg, Penna.
kiuosia. Protas ant proto.
uri savo vieta. Ka pasakė katras pa sitikimas yra žinomas, kada legsžti szmotai eina ant padir vadinamas “International Pos
SETAS No. 5
žinojęs. Janaszas korczakas. Vaitas gentaras
surinktas szesziu bimo rūkymo prietaisu, apva tage Coupon.
j
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrini:
zvilpikas. Pas merga. Gražios akis szimtu doleriu verteje dosniai lus — ant karolių, smulkus Iru
grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis
4. Indekite tas kvitukes ir sa
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apii ’amas. Vargdienis Jonukas karalium.
pini
ai
—
ant
patiekimo
genttaatlyginimo
keturiems
vyrams
vo užadresuotaji laiszka in an
čigonus.
Gregorius. Isz numirusii Iraži Haremo nevalnike. Luoszis. Isprisikėlė. Dorybe veda in laime. Sza orija vienos motinos. Vaikucziu ple- už vasarines dienos darba. Da linio lekero. Pereito meto gen tra didesni konverta. Užlipin
tiszaitis.
Debesėlis.
Piktadaryst
bar jau toks būdas darbavimo tarine iszdirbyste isznesze: kite, uždėkite reikalinga pacz
neisžsisaugoje koros. Tomila. Kapi lejimas.
tonas stormfield danguje. Pabėgėk
si tape visiszkai užmestas, o 400,000 doleriu rūkymo padąr- to marke, ir užadresuokite sziSetas No. 12.
SETAS NO. 6.
Grafas ir meszkininkas. Apie ra vartojamas yra kitas, labinus gos verte ir 58,000. doleriu ver
taip:
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vėl gana, karalaite ir aficiera. Del motes
kitokiu
gentariniu
iszdarbi
atsakantis
szios
‘
gadynes
isz
erių ir apie moteres. Aukso mįsles
niszkas tyltas ant upes nemuno. Auk
Įėjimas sveiko ir serganczio kudykio ,-arsingu rasztininku ir poetu. Cigon- mislumui ir iszradimams.
uiu.
HILFSVEREIN DER DEUTS
Herodas boba. Kas nepažinsta dievi :a arba pagriebta ir velei atgauta
uergiuke.
Mano
džiaugsmas.
Die

tas nepažinsta tėvu. Per tamsybe
CHEN JUDEN, STEGLITKompanija, kurios rankose
LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULi PRIE
in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis tas ir boba. Apleista naszlaite. KeiZER STRASSE 12 — 1, BER
Duktė malkakerczio. Apie kupcziau. losziu Onute. Kaimynai. Kuo bacz- randasi szita iszdarbyste, pirm
Drąsus muzikas.
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ii :a prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena kokiu dvieju deszimcziu ir pen
Kada Geisztaras pargryžb isz LIN W. 35, GERMANY.
jio denczika Jeremka. Vargingas gy >oba kytresne už velnią. Uždėjimas
Ir pasiųskite.
venimas ir smertis. Javarovas ir ji< niesto Vilniaus. Navatna liga ir na- kiu metu parėjo ant to persiliu nevalos, susirinkę gaspadorei
atna gyduole. Du medejei. Inžei- dyjimo, kad didžiausi gentaro
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebutu
Szitas “Hilfsvereinas” yra
Visi lietuviai rašykitčs prie Susivienijimo Lietuvių
ėjo ji pasveikint.
daigtus. Tris raiczius. Tris pamoki lingas neatbolnumas. Kas yra KrisAmerikoje
kur galite apsaugoti savo gyvastį ant S150 iki
žydu
instaiga,
kuri
bet-gi
tuo
us. Priesz teisybe nekalbėk. Senas szmotai negali būti pakeliami
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli
Szaltiszius ketino varde visu
$1000
ir
priegtam,
mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate
Dusze pakutavojencze Liepoje. Api
mogus pavojuje.
Namu sūdąs.
reikalu patarnauja visiems, be
neszvaruma. Apie labai dideli szelmi Cvailas tikėjimas. Karalius čigonu, per bangas isz priežasties savo kalbėt, ba buvo lyg mokineziau
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.
skirtumo, žmonėms, ar jis bu
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
storija isz 1795 m. Nedoras ponas, sunkumo ir per tai pelningos
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
siu. Kada atėjo pas poną, tas
lirtavimas.
Genavaite.
Kalėdų
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumai
tu
žydas,
ar
lietuvis,
ar
kas
ki

pjutes
turi
būti
atliekamos
tie

A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr.
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai lakties miszios.
Žvaigžde mcsijoiszejo ant gonku, o Szaltiszus
ziaus.
Pasikalbėjimas 13 vyruotu siog ant nugrimzdusiu vietų.
tas.
Apleista naszlaite.
Jieszkok auksi
307 W. 30th St.,
New York Cit',.
atidavė
gilu
ukldna
ir
nebageszirdije. Lape ir vynuoges.
noteriu ir vienos naszles:
tDel to mierio narai tape par lis susyp.... Nes tuo nesimaitraukti isz Prancūzijos, ta
Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu cziaus pirmutinis mėginimas, sze, tiktai greitai atsisukęs in
Ne nori kaip namieje.
užpakali tarė:
„VIENYBE LIETUVNINKŲ”
su kataloga tai turėtumėt mokėti $1.00, bet nors ir pusėtinai-pelningas, pa — Jeigu tu nori už mane
rode, kad prancūzai negali iszPrenumerata metams $2.00; pusei metų $1.00.
— Geerai kūmute, kad atva
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir trivoti žiaurams oro rytines kalbėt, tai kalbėk, asz nutilsiu. ževai
Kanadoje metams $2.50; pusei metų $1.25.
pas mus, tai palesi pasiAnglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00.
Smertis blakėms in svetint kėlės dienas.
prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki Prūsijos, ir lietuviai tape pa
Pamatymui siunčiame vienų numerį dovanai.
dt
samdyti in ju vieta.
minuta laiko.
— Nežinau kūmute kaip pa
Kningų katalogų siunčiame ant pareikalavimo dovanai.
jr
Seta Knygų Dykai.
Žinoma toks “medžiojimas”
daryt.
DYKAI bus pasiusta ant keliu
ant dugno mariu Baltmario paJ. J. Pauksztis & Co.,
>
metu del blakių isznaikinimo; — Isztikro busi kaip namie f
kraszcziais regimai iszseme pri kas urnai atsius stempomis je.
120 Grand Street,
Brooklyn, New York.
apmokame prisiuntimo kasztus/^^ einamus szaltinius brangiųjų
paczto 4 dvi-centines, kam mo Svetas vaikas girdėdamas
saku, ir nuo 28400 svaru 1881 kėti po 50c. iki $1. Czia gausite tai paszauke :
mete naszumas nupuolė sulig konia dykai. Szitas apgarsini — O ne! ne! Ded Dievo ne!
Apysaka isz LietuviuSenoves Gyvenimo
Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko! 5200 svaru 1890 mete' taip kad mas tik ant trumpo laiko todėl — U-gi kodėl Jonukai?
su paveikslėliais, 177. puslapiu, Preke 35c.
nardymas taps visiszkai už pasinaudokite-szendien. Raszy — Jeigu mama czion bus
W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
kite ant szito adreso:
mestas ir neprasidės tolink, iki
kaip
namieje,
tai
mums
duos
B. SPECIALTY,
vyriausybe nepavelys mariu
Mahanoy and A Street
visiems! — Mama namieje ir
Box 9, Sta. W.,
Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
M
::
::
Mahanoy City, Pa. dugną ardyti. Smarkioji veik
T/*
262 puslapiu- Preke 36c. ff. D. Boczkonski-Co. MahanOTxCItjr, Pa.
Brooklyn, N. NY. visus musza.

Vertes Knygų už $1.00

“KAPITONAS VELNIAS"

SKaityKite

Vaidelota

W. D. BOCZKOWSKI-CO

r g

SAULE

KUR JSUNA?

NEBANDYKITE SUCZEDIN
TI PININGUS.
mokėdami randa už bile*kokia
stuba, jeigu galite pirkti nau
jos mados stuba už neperbrangia preke. Gyvenkite su savo
szeimyna geroj stuboj. Asz
turiu tris naujas stubas. Gali
te sziandien pirkt o rytoj insikraustyti. Turtingo žmogaus
si ubą už biedna žmogaus pre
ke. Atsiszaukite pas. (t. f.)
James J. Bell Atty, at Law.
126 So. Main St.
Shenandoah, Pa.

ANT KONGRESMONO

BALTRUS S. YANKAUS

Pajieszkau mano brolio Frario Pi I valio, teip-gi Prano Nau
jalio ir visu giminiu.
Tegul
atsiszaukia ant szio adreso.
(to 88.)
•* Europe Russia.
1
Kijevska Gub.,
Fastova Stancija.
Volinska Derevna.
JJilberton, Pa.— Kada jau
Andrius Pilvalis.
rengėsi ejti namon isz Stanton
kasikiu ir tikėjosi pasisveikint
Mano kūmas Juozas Kurnė
su savo paczia ir vaikeleis ku tas, paeina isz Suvalkų gub.,
— 1 Lapkriczio “Lietuvisz rie lauke pargryžtąnczio tėvo, Vilkaviszkio pav., Viszticzio
Vincas Aldžiunas likos pagau para., ir gmino 6 metai kaip
ka Diena.”
SKAITYKITE “SAULE”
— Seredo Visu Szventu Die tas per anglis ir ant vietos už- Amerike, pirmiau gyveno Glas
SKAITYKITE “SAULE”
musztas. Buvo tai antras vy tonbury, Conn, dabar nežinau
na.
Hon. Robert D. Heaton
SKAITYKITE “SAULE”
— Ketverge Užduszines. Ne ras Aldžiunienes kuri pasiliko kur. Jeigu kas žino apie ji,
(REPL’BLIKONASi)
užmirszkite apie tuosius su ku- su asztuoniais vaikais Velionis malonėkit praneszti ant adre
Rinkimai Utarninke November 7, 1916
neseiiei atsikraustė isz Maha so.
reis atsiskyrė! ant amžių.
ANT LEGISLATOR!A US
Pr. Lukaszeviczius.
—- Terp Mahanojaus o Ta- noy City.
(For Assembly)
1153 E. 93-rd St. Chicago, Ill.
makves likos surastas jaunas
Adam C. Schaeffer
Tamaqua, Pa.— Po czionaiti
žmogus, apie 30 metu senumo
(Repu bl ikonas)
su perszautu pakausziu. Re nia aplinkinia valkiojęs! koki Pajiešzkau Stanislavo BauPraszo juso balso ir intekmes*
volveris gulėjo szale, bet vai- tai agentai jeruzolimiszkos ros, paeina isz Vilniaus gub.,
veisles, kurie prižada žmonims Traku Ujezdo, Zaslu Wolos.,
dže pradėjo daryti sliectva.
— Jeigu kam reikalingas iszkovot už dyka uz sužeidi Belonisku kaimo, pirmiau gy
...GRABOIIIUS
mus
ir
mirtis.
Apsisaugokites
veno
Worcester,
Mass
dabar
ne
peczius “hiteris” lai atsiszauke po No. 313 W. Mahanoy ir nesiduokyte in juju letenas žinau kur. Jeigu kas žino apie
insikivinkliuot, nes tieje agen ji, malonėkit praneszti ant ad
A vė, o nupirks pigei.
tėlei karta pagavia žmogų ne reso.
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
— Mete 1910 visam Skulki- lengvai isz letenu paleidžia.
A. Bauras.
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA
no paviete radosi 207,894 gy (Daneszkite mums pravar Box 283.
Simpson, Pa.
Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo
ventoju, isz kuriu 43,242 buvo des tuju agentu ir del kokios
riginus
ir Vežimus del Pasivažinėjimo
gimė Europoje. Isz tu j u 24,- kompanijos jieje dirba, nes
TEMYKITE.
Krausto
Daigius ir t. t.
605 buvo citizinais o 18,000 ne mes jau turime ant akies Luzer
Rinkimai atsibus utar520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
mokėjo raszyti ne skaityti. Lyg nes szaika panasziu agentėliu, nin^e 7 d. kito menesio. Gal
sziam laikui daugiau pasidau kurie žmonis nuskriaudė, o ta ne visi žino kad pirmas vordas B-U-U-U-K S-V-E-l-l-l-K-A-S
Iszmokiname. vyrus ir vaikinus
in 4 ar 6 sanvaites. Bukia
gino.
Ar negeriau skaityti da placziau apie juosius svietui likos perskirtas ant dvieju da Vifi Girtuoklei "tria ant sveikatos bet in balberiauti
bosas ant saves, uždekite savo szapa.
laika ne tik nusiseikauja sveikata ale pra Dirbk ant saves.
laikraszczius ir truputi ingyti apraszysime. R.)
Apie daugiaus raliu arba kaip paprastai sako geria
?
uždarbi ir protą. :: -.: :• :: ::
szykite pas Nosokoff’s Barber Schoos
mokslo.
“prisinktu.” Balsuotoje! gy Kaip meszkos neatpratisi nuo medaus kol 1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
bitisjos nesukandžios teip girtuoklio ne— Szi vakara (panedelije)
venanti pirmam prisinkti” nog atpratisi nuo girtuokliavimo kol raugalas
Reading, Pa.— Czia nors ne Catawissa lig B. Uliczios bal atmainys skoni. :: :: :: :: :: :: ::
atsibus prakalbos Palace teatNAUJAS LIETUVISZKAS
MES ATMAINOME RAUGALO
daugiausei
yra Lietuviu bet vi suos saliune pas J. Greimą, o
relije, tyksle apkalbėjimo apie
SKONI GIRTUOKLIO GERKLĖMS!
GRABORIUS
“Lietuviszka Diena.” Kalbė si santaikoje gyvena, turi savo balsuotoje! gyvenanti nog B. Jei- tariate Girt tokliaus: Vyra, paczia.
broli, sesere, tęva, motina, szvogei i, žentą,
tojais bus garsingi kalbėtojai Lietuviszka bažnyczia ir klebo uliczios lyg galo miesto turės pusbroli,
dranga arba pažįstama kuriu s
ną kun. A. Kaminską kuris pa balsuoti saliune pas P. Juoza norėtumėte aip-atiti nuo girtuokliavimo,
120 W. PINE ST.,
MAHANOY CiTY.
—- Lietuviai ir Amerikonai ku sekmingai darbuojesi Lietuviu
atsiszaukite pas: GOLDINA MEG. CO.,
1154 Lincoln Avenue :: UTICA, N.Y.
rie iszaiszkins susirinkusiems dvasiszkaisjr tautiszkais daly- pa viezia.
apie Lietuva ir josios ntfkente- kais.
ANT PARDAVIMO '-SS
jusius gyventojus.
— Teip-gi susitvėrė komile
— Seredo atsibus miszios ir tas rinkti aukas Lietuviu die Geras didelis namas ant WLabai Puiki ir Didele Knyga
rinksis aukos del nukentėjusiu. noje nukentejusiems musu bro Spruce uliczios, su visoms vyPo misziu auku renkejai pasi liams nuo Europines kares, tik gadoms, maudykle, maudyne,
88 - Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88
dalins pulkeleis ir ejs po mies tai sunku kad czia mažai yra vykadas, sziltas ir szaltas van
tą rinkti aukas. Vakare 8 va Lietuvaicziu merginu del rinki duo, elektrikas visur iszvestas,
Puikei ir drucziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga
landa atsibus didelis koncertas mo auku per tai-gi reikėjo dideli skiepai, didelis kiemas.
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.
Birutes koro, kuriam diriguos kreiptis in svetimtauezius kaip Ant kito galo loto prie W.
x
coliu dydum
609 Puslapiu
prof. St. Szimkus. Inžanga vi tai in Lenkus ir Airiszius ir t.t. Maple uliczios teip-gi randasi
siems dykai.
Susirinkite ka- nekurie uorei apsiėmė mums namas ant vienos familijos. Szi
nuoskaitlingiausia, nes toji die patarnauti beto dar Lietuviu tie namai randasi ant puses lo
na tegul pasilieka mintiję mu Szv. Antano Draugija paskyrė to ir parsiduos visai pigiai. To
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)
su ant visados kaipo viena isz Lietuviu dienai 25 dolerius, dėl atsiszaukite kagreieziausia
svarbiausiu Lietuviszka Dienu moterų Ražancziaus Szv. dr. pa po No. 512 W. Spruče St.
Mes tu knygų neperdaugiause turime lodei nusipirkite viena
Amerikoje.
kadangi
greit iszsiparduos.
skyrė 5 dolerius, pinigai bus pa
CHAS.
SCHWIENTD
Apie Joną karalaiti, Paukszti ir
Szluocziaus duktė.
— Subatos vakara Hillso siunsti nuskirtom vieton su au
Vilka.
Nelaimingas bagoezius.
Kontraktoris
ir
stalorius.
Redingietis.
Kalvis.
Pasikloję laike naktinio darbo komis.
Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka
Raganius.
auksinius kiabszinius dėjo, ir Kiau
likos mirtinai sužeistas pęr nu
Tris brolei.
laite žemcziųgpiloStato namus pagal naujau
Stalorius daktaru.
Apie Karalaite paversta in varle
puolimą akmens, Steponas
sia mada. Duoda gera medi,
Ylgasis. platusis ir emark-akū.
Apie Karalaite stebukl-merge,
Naszko rusnakas nog W.
Tris jaunikei.
Karalaiti
Jonuką
ir
apie
Lazda
nedarbas gvarantytas.
Teip-gi
Meszkinas.
matomai muszanti.
Spruce St. Likos nugabentas
Baidiklos.
'Apie Karalaiti netikėta.
priima visokius pataisinimus.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Akmenorius.
in Ashlando ligonbuti kur varKalvis ir ponas.
217 E. Mahanoy St.
Velnes ir Mužikas.
Pabaiga kazirninko.
gei iszliks.
Melagis.
\
Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKA DIENA
Seredoi, 1 d. Lapkriczio

I Žinios Vietines i

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

NAUJAS ISZRADIMAS

18 tukstansziu plikiu žmonių
dastojo puikus plaukus o teip?i sulaikė puolimą plauku isz
ęalvos labai trumpam laike in
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukai per pagialba musu
iszradimo. Informacijas Dykai
Pagialbejo milijonams, pagialbes ir jumis tosios gyduoles
lel- ataugymo plauku $1.00
Dykai. Teip-gi Prof. Lepereto
garsinga papuczku gyduole
kuri tuojaus prigebsti. Raszykite tuojaus ant adreso:
Olgerd Brundza Co.,
Broadway, 8-th. St.,
Brooklyn, N. Y.

ATTORNEY, COUNSELLOR
& ADVOCATE OF UNITED
STATES COURTS.
iszlaimeja provose už pažeidima Kasiklose Fabrikuose, Geležinkeluose,
Laivose ir t. t.

B. S* YANKAUS
154 Nassau St, NEW YORK, JI. Y.

Lietuviszka Krautuve
VISOKIŲ GĖRIMU

L.J. NAVICKAS
138 W. Broad St. Tamaqua,Pa.

V/traskauskaT

ikslas yra: visada stengtis
atlikti musu kostumeriu Sreikalus ka naosiaakan- ®
oziaasia, daryt ta vieką
idant banka vi reikalai bu- .1:
tu jiems priemni ir so gj
nauda, o ju pinigai kad
visada butu užlaikomi M1,
«
tfesargisneam
buds,
į1*
~
Į!
i
j
.

Į
Užlaiko visokiu Amerikcniszku ir Impotavotu Gėrimu, kaip tai: Alaus bonkuUse,
risokiu Arielku, Vinių, Porterio ir t.t.
Perkantiem pristato dykai tiesog in namus
Jaigukada prireikes bile kokia gėrimu tai
ateikite i as mane o pirksite gerai ir busite
visame užganėdinti.

■WTEREST PAtD ON SAVINO^j

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

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
1201. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.

t

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams.
Banka 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 kan^elaaija del padirbimo doviemasezin
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrubežinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo
Karoliaus Varasziaus valdiizko Notaiijuszo.

A. J. SAKALAUCKAS

LIETUVISZKAS PASAKORIS

į

■i

PREKE $2.00

— Jeigu norite suezedyt 5
Inocentą, tai užmokekyte už
vandeni, nes paskutini a diena
yra seredo Nov. 1. 1916. Po tam
mokėsite 5c. bausmes.
Mahanoy City Water Co.
E. S, Silliman Supt.
— Ant praejto susirinkimo
Szv. Juozapo draugystes buvo
nutarta priimti naujus sanaritKTuž pigu insiraszyma tiktai
už $1, ir tai tik ant trumpo lai
ko. Yra tai seniausia draugys
te Malianojuje ir drucziai užsi
laiko. Dabar turite giara pro
ga insiraszyti in giara draugys
te už pigu insiraszyma. Atei
kite ant susirinkimo kurie atsibuna kožna menesi, ta nedelia
po 20-tą.
(t. L)

SHENANDOAH, PA.

— Petnyczios ryta ugnis pakylo name Viktoro Kazlaucko,
kuri greitai užgesino.

J

INKSTU LIGOS.
Kada ir kaip privalote
duoti maista kūdikiui?
Duokite maista kūdikiui regularnai
ir atsargiai. Ja'gu negalite ji kiuti
mis maitinti tai pamėginkite

EAGLE
BRAND
CONDENSED)

MILK

TM E

O R I O I tM Au

Lengvai sutaisyti.
Tik pridekite
atsakanti dali szviežio i zviiytos van
dens prie “Eagle Brand’’ pieno ir ta
da gatavas durti kūdikiui.

B@”Iszkirpk szi Kuponą dabar ir
prisiuskjin pas
Borden’s Condensed Milk Co.,
New York, N.Y.

o apturėsi pilous nurodymus Lietu
viu kalboje iszaiszkinta, kaip taji
pi na varto'i; pre to apturėsite 52
puslapiu Knygele,
“KŪDIKIO
GERBŪVIS” k rioje pasakyta kaip
kūdiki užlaikyti idant jisai butu sti
prus ir sveikas.
Pilnas vardas.......................................
Adresas.....................

\........
S A Ui E 10-31

Platesniu paaiszkinimu rasi
te musu c-irkulioriuje, kurs užvardytas: Severos Gyduole nuo
Inkstu ir Kepenų — Kada ir
kaip ja vartoti. “Gaunamas do
varai. Pareikalauk vieno, raszydamas in W. F. Severą Co.,
Cedar Rapids, Iowa. Ten rasi
te patarimus, kaip gydyti invairias ligas, kurioms Severos
Gyduole nuo Inkstu ir Kepe
nų skiriama. Pamėgink szia gy
duole nuo sekaneziu nesmagu
mu — uždegimo inkstu arba
szlapumo sutirsztejimo, skaus
mingam besislapinimui, kojų
tinimo ir strėnų skaudėjimo,
isz priežasties inkstu ligos; gel
tliges ir skilvio rugsztumo.
Kasztuoje 50 et. ir $1.00.
Parsiduoda visur aptiekose.
Reikalauk Severos Gyduoles
nuo Inkstu ir Kepenų (Severa’s Kidney aud Liver Rrme
dy). Neimk užveduojaneziu
vaistu. Negalint gauti, užsisa
kyk tiesiai nuo W. F. Severą
Co., Cedar Rapids, Iowa.

Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szetoniszkas szokis.
Prakeikta.
valtys,
Gudras Žalnierius. '
Melage pati
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir
aiksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lojuti, Katinėli niaukleii ir apie Raganiszka įrieda.
Petras bude.
Apie tris Brolu - Karalaiczius ir
serganti jiu Tęva
Szleivis. •
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu
szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu,
dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep
tinis galincz-us.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana,
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris,
Kaip Padonai iszpiltlo paliepimus
savo valdonu.
Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas.
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka
senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinczios porosPo svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu.
Apisaka seno
mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio
io. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Patalke dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk
teris iszgelbeįo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo
trijų Seserų ėjo įieszkot.
Apie Dumiu it jo Szyvuke,
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Šimtas.
Apie Pagrainduka.

W. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa,

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio

DASIEKEM
MILIJONĄ DOLERINI SKAITLĮ
UGAME kožna menesi. Žmones atranda kad musu
banka yra ju geriausias prietelis.
5?^ Pagialbsti 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
bųna 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.

A

""MERCHANTS BANKING TRUST C0.
MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
D. M. Graham, Pres.
L. Eckert, Vice-Pres.
D. F. Guinan, Treas.
J. H. Garralian, Attorney W. F. Rytikewicz A. Danisewicz M. Gavula
W. J. Miles ' F. G. Hornsby

(jERI PECZ1AI
Vinas giaras Peczius užteks ant 20 netu.
Kodėl neperkat geriausi? Ateikite pažiū
rėt

Mode Keystone Peoziu
Jie yra gvarantyti gerai kepti ir pinigai
bus sugražinti jaigu nebusite užganėdinti.
Tai yra GUINANO būdas darymo biznio'.
Mahanoy City Shenandoah
Mount Carmel • Lansford

GUINAN’S

Capitol ;Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.

UNION
NATIONAL
BANK ,

k MAHANOY J
■k -CITY-JI

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.

M

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid.
W. KOHLER, Kasierius
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

I
i

