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ISZ AMERIKOS
Septimos kates lovoje, vyras 

neturėjo vietos.
Baltimore, Md.— Chaliukas 

Conley likos apskunstas per sa 
vo paeziule, buk jiai nedavinė
jo ant maisto ir apleidima juo- 
sios. Sudže Johannson palie
pė Chaliukui iszsiaiszkint ir 
duoti gera priežaste, kodėl ap
leido savo prisiegelia. Tada 
Chaliukas pradėjo:

“Matai guodotinas sūdžiau, 
kaip-gi neturėjau apleisti taja 
motere, jeigu žmogus atejdavai 
isz darbo ir geisdamas atsigul
ti, užtiktum lovoje septinius ka 
tęs kurias mano pati labai my
lėjo. Kada atsisėsdavau prie 
stalo valgyt tai kates apspito 
mane isz visu szaliu, o pati 
man ir vakarienes nepagamin
davo tik su katėms laika pralei 
d i nėjo. ”

Sudže ižgirdes toki iszaiszki- 
nima paliuosavo Chaliuka, nes 
dasiprato, jog turi tikrai szu- 
niszka gyvenimą terp bobos ir 
kacziu.

Amerikonai myli būti 
apgautais.

Washington, 1). ('.—-Ameri
konai 'lankei myli būti apgau
tais ir aplaikyneti viską kas 
yra garsinama jog “duoda do
vanai!’’ Nesenei kokis tai 
“smart” vyrukas isz Minnea- 
poliaus apgarsino laikrasz- 
cziuosia buk duos dykai tai mo 
te’rei szilkini sijoną verties pus 
penkto dplerio, kuri prisiims 
deszimtuka ir penkis adresus 
savo pažinstamu, norincziu už- 
orderinei pas jin moteryszku 
apredalu.

Paczto virszininkai tvirtina, 
buk ant jojo apgarsinimo atsi- 
szauke suvirszu-m 35 tukstan- 
czei moterių prisiunsdamos po 
deszimtuka. Ir Mahanojuj at
sirado keliolika tokiu neiszma- 
reliu. Pacztas gromatas ne- 
atyduoda ir siuncze adgal 
tiems kurie prisiuntė desziintu 
kus.
Iszmusze savo vyra, pati kryto 

negyva.
Homestead, Pa. — Sumu- 

szus kaili savo vyrui su koczio- 
lu, 31 metu senumo Mare Vy- 
rostekiene, 304 E. 13 uliczios, 
iszbego isz piktumo ant uli
czios ir kryto negyva. Prie
žastis mirties buvo pervirszi- 
nis susijudinimas isz piktumo 
ir szirdies liga. Kaip josios 
vyras kalbėjo palicijei, tai Ma
riute jieszkojo visokiu prieka
biu visa taja diena ant galo už
klupo ant jojo be jokios priežas 
ties su mirtina pasekme.

24 anglųkasiai pražuvo.
Birmingham, Ala.— Dvide- 

szimts keturi anglekasiai isz 
kuriu didesnia dalis yra nige- 
riai, likos užmusztais per eks- 
p>lozije gazo Birmingham ka- 
siklosia. Priežastis eksplozi
jos niekad ne bus žinoma. Pen
ki anglekasai iszsigialbejo už
dengdami veidus ir galvas su 
marszkineis.

KAS BUS APRINKTAS PREZIDENTU?

Special Photocrra
WOODROW WILSON AND THOMAS R. MARSHALL

Padarys tirynejimus ar subma- 
rina Deutschland.

New London Conn. — 
Amerikiecziai dar syki apžiū
rines ar atplaukiusioji Ameri
kon vokiecziu piriklybine sub
marine Deutschland tikrai isz- 
pildo visus neutraliszkos sza- 
lies reikalavimus. Gi submari 
nos ingula — aficieriai ir pa^ 
prastieji matrosai — rengiasi 
prie iszkrovimo atvežtu laivu 
700 tonu brangiu prekių.

New Londono valdininkai ir 
inžymesni” piliecziai plenuojo 
suruoszti Deutschlando kapito 
no ir jo komandos pagarbai 
pietus.

Du laivai susidūrė. — 100 
pražuvo.

London.— Suvirszum szim- 
tas pasažieriu pražuvo per nu
skendima dvieju laivu Conne
mara ir Retriever, kurie susi
dūrė laike miglos. Tik vienas 
laivorius iszsigialbejo ir prane- 
sze svietui apie nelaime.

Special Photographs N. Y. H. Service.
CHARLES E. HUGHES AND CHARLES W. FAIRBANKS

ISZ KARES LA ŪKO
Teutonai apgarsino Lenki ja karalistia. —Galicije bus 

neprigulminga.
Berlinas.— Lenkije atsigaivino isz pelenu ir vela pasiliko 

karalysta!
Vokiecziai ir-Austrijokai ant susirinkimo laikyto czio

nais apgarsino visa Lenkija karalysta, idant valdytosi pati ir 
Imtu neprigulminga ir konstitucijonaliszka.

Laive likos visur apszauikta ir daugiau rusiszka nahaika 
nekankys Lenku kaip tai dare lig karei. Gyventoje! valdys 
savimi.

^Vilhelmas su Austrijos ciesorium sutiko ant praszymo 
suvažiavusiu delegatu ant atydarimo Lenkijos. Džiaugsmas 
neiszpasakytas po visa Lenkije

Badai Galicije bus neprigulminga ir valdysis pati.

Vokiecziai apleido forteca Vaux, kur žuvo 80,000 kareiviu.
Berlinas. — Vokiecziai matydami, jog neinveiks francu 

zu prie Verduno, pamėtė forteca Vaux ir nusiyrė adgal. Pri 
Vaux, isz pradžių vokiecziai baisei užsikarszcziavo ir siuntė 
kareivius ant ugnies be jokio apsvarstimo, pražudydami suvir- 
szum 80 tukstancziu. Vokiecziai tvirtina, buk tolesnis karia
vimas toje aplinkinėje. Žinoma nubodo prūseliams aukauti 
žmonis be reikalo ir turėjo pamesti fortą Vaux.

Revolucije pakilo Graikijoj.
London. — Pa daugeliu menesiu nesupratimu terp sza- 

lininku Venizslio ir karaliaus Konstantino apie tai ar prisidėti 
prie alijentu ir kariauti isz vien ar ejti gialbeti Vokieczius, 
prasidėjo revoliucije aplinkinėje vietines Solonikos.

Suvirszum 600 revoliucijonieriai užklupo ant 150 kara- 
liszku kareiviu Katerinoi, kurie turėjo bėgti in Larissa. Kara
lius Konstantinas paliepė savo kareiviams užbėgti prisiartini
mą revoliucijonieriu prie Salonikos.

Italai artinasi prie Triesto-paeme 500 in nelaisvia.
London. —Italai pradėjo irtis prie Triesto, užklupdami 

ant austru isz szalies Garizos, paimdami in nelaisvia penkis 
tukstanczius. Italai bombardavo Carsa per dvi nedelias be pa 
liovos, padarydami sau kelia. Kalnai Pacinka likos paimtais 
per Italus. Dabartės turės geresni kelia ejti ant Triesto.

Talkininkai konfiskavo 30,000 maiszu Suv. Valstijų krasos
Berlinas, — Laikotarpyj nuo 19 d, gruodžio 1915 iki 30 

rugsėjo 1916 m. talkininkai konfiskavo 24,200 maiszu su 
krasa, gabenta isz Vokietijos in Suv. Valstijas, ir 16,800 mai
szu krasos, gabentos isz Suv. Valstijų in Vokietija. Tiktai 
maža dalis konfiskuotosios krasos po peržiūrėjimo buvo pa
siusta sulig adresavimu.

Rumunai veja Austrus adgal.
Rymas. -- Praneszimai tvirtina betgi, kad rumunai ir 

laimėjimu turi. Sakoma, jie nustume austrus atgal in Vengri
ja sziaurej nuo Campolung.

Bucharest© praneszimas skelbia dar, jog ir Ji ui apygar
doj rumunai vis dar tebespaudžia austrus atgal ir jog 600 aus 
tru pateke in ju rankas.

Italai in diena užmusze ir sužeido 18,498 kareiviu
Rymas. — Aplinkinėje Gorizios ir Adriatiszku mariu 

įtakai paėmė labai svarbias vietas nuo savo prieszu austrijoku. 
Tosia musziosia paėmė in nelaisvia 3498 kareiviu, daug amu
nicijos, maisto ir armotu. Aplinkinėje Hubilogo pražuvo dau
giausia austru ir vokiecziu, nes taia diena užmuszta ir sužeis- 
ta 15,207 kareiviu.

Villiaus banda apvogė truki ir 
pasažierius. — Užmusze 29 

karanzistus.

Chihuahua City, Mex.— Su
virszum 200 villistu užklupo 
ant trūkio arti Laguna, sulaikė 
truki, paliepė pasažieriams isz 
likti ir kožna apvogė o nuo mo 
teriu net szlebes nutraukė. Tur 
Jcije radosi 29 karanzistu, ku
liuos villistai iszskerde lig pas 
kutiniam. Villistai po tam su
krovė visus’daigtus in vežimus- 
leidosi in nežinomas szalis.

Carranza dagirdes apie už- 
k lupima, nusiuntė 400 kareiviu 
ant suėmimo banditu, nes kaip 
ir visada, banditu nesueme.

Shamojdn, Pa.— Keli jauni 
vyrai sugryžtanti isz medžiok
les isz Coal township, rado la
voną ant kalno. Palicije pri
buvo ir pažino negyvėlije Juo
zą Tuliciki, kuris buvo dingias 
isz namu keliolika dienu adgal.

Rumunai nuvarė Austrus nuo rubežiaus.
Bukareszt. — Musziai ejnanti skersai ungariszko-rumu- 

niszko rubežiaus parodo, jog Rumunai nuvarė Austrus per ru 
beži lig Bucziu. Rumunai paėmė svarbius kalnus Siruli ir 
Taturumio.

Woodlawn, Mich. — Butu 
czior^iis viskas maiszu nes ant 
negilukio - ir in czionais insi- jj 
skverbė'" “Burdingieriu Kole- J 
ta,” kuria sunku isznaikinti. 
Vienatinis būdas ant to yra isz- " 
rukimas tosios ligos per “dė
dė.” *
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KAS GIRDĖT?
Szvecijoje užėjo tikras pro

gresas. Rodą vieszpatinia per 
maine prisiega laike vinezevo- 
r.es, kekia jaunavedžiai sudes- 
tinedavo priesz altorių o ypa
tingai nuotakos prisiega del vy 
ro. Dabartės nereikalaus pri
slegi neti ant viernasties, pa
klusnumo nusilenkimo.... savo 
vyrams.

Po teišybiai tas ir nereika
lingas, ba kas isz to, jeigu nuo
taka sudeda prižadejima priesz 
altorių: “tavęs klausysiu vier- 
nai ir tavęs neapleisiu lig smer 
ties” — o vienok kas darosi 
terp poru.’ Moteres pameta 
vyrus, iszsižadėdamos vaikeliu 
ir dumia su kitais in nežino-

butu gerai, kad tokios drauga
vęs susitvertu visur, nes tada 
moterėles iszmoktu viena nuo 
kitos užlaikyti szvaruma ant 
kiemu o ypatingai sklepuosia 
kur szaszlavu randasi prikrau
ta nuo keliu metu.

Davadna ir dora motere be 
prisiegos gali būti isztikiama 

« ir del savo

Noys lingvistika ne yra pri
gimimu Lietuviu, bet nemokė
damas angliszkos kalbos, davė
ja jin prie to, kad nesuprasda
mas gerai kalbos duodasi apsi- 
gaut, ar tai prekystėje ar tai 
teisme ar darbe.

Ar senei tai buvo (o da ir 
sziandien atsitinka) kad mus 
Lietuvei pirkdavo nuo agentu 
laukus ant menulio, arba ban
ku szeras, kurio nėra visai ant 
pasaulės, arba kokias ten sze
ras visokiu kasikiu, kurie pri
žada žmogų greitai padaryti 
milijonus o pat is agentai ken- 
czia skurdą ? Tas mus pastate 
žemais akysia visu ir sziandien 
teip pat esame žinomi teip ame 
likonu kaipo “easy dupes.” 
Nemokėdami angliszkos kal
bos, negalime naudotis isz visu 
ukesiszku tiesu, negalim but 
rinktais ant urėdu ir patis ne
galim balsuoti, nes mus turi 
vesti in budykia palitikieriai 
kaip aklus asilus.

Matydami tokes baisės pa
sekmes nemokėjimo angliszkos 
kalbos, ar-gi ne butu geriau 
griebtis prie mokslo angliszkos 
kalbos. Vietoje visokiu vaka- 
ruszku ir pasilinksminimu ku
rios yra reikalingos tik paezio- 
je jaunistoje, ar nebūta geriau 
pasirūpint apie mokslą anglisz
kos kalbos.

Neužilgio randas atydarys 
visosia miestuosia vakarines 
mokyklas in kurias privalote 
atsilankinet ir naudotys isz dy
kos progos.

Miestelije Petersburge, Indi- 
janoj, mo'ksliszka valdže už- 
draudže daraktoriams ir darak 
t orkoms rūkyti, kaziruoti, szok 
ti ir mylėtis. Apginirne darak 
toriu ir daraktoi’ku stojo vieti
nis laikrasztis, kuris tiesiog ra- 
szo, jog valdže mokykline ne
turi tiesos uždrausti ypatiszkos 
laisves ir jog mokyklines tie
sos visai tojo neuždraudže ir 
r-ebaudže. —

Budas daugelio žmonių pa- 
naszus yra in abroza: viena 
szalis puikėi malavota o isz ki
tos audeklas.

Atsiminkit visados apie tai, 
jog viename ir tam paeziame 
darželije auga rūtos ir dilgeles.

Privalumai kožnos moteres
— yra szirdingi, teip kaip lai
mes juosta (ororykszte) suside 
da in skaiszcziu borvu — teip 
ir motina turi turėti skaistu bu 
d a — malszu, saldu, pilna mei
les, meilumo, szilumos ir tikė
jimo!

Privalumai-gi tėvo yra, kie
ti, sunkus, asztrus, kaip isz plie 
no kalti, kaip marmure isz- 
pjaustyti. Turi .jinai rūpintis 
apie pastogių del vaikeliu ii- pa 
ežios, apie, drabuži ir kitokiu 
reikalu, kurie isztrauke rankas 
prie jin, szauke apie paszelpa 
ir kimba prie jo....

Isztikro, viską iszpildyt 
kaip priguli, tai yra iszpildy- 
mas didelio daigto — nes tuo
sius privalumus lengvai sverti
— apleistineti ir juju nepažin
ti — tai prigaudineje pats sa-

Chicagines, moterėles sutve
ri- draugyste po vardu: 
“Womans Auxilary of Out
door Order” —ant papuoszi- 
m« ir užlaikymo szvarumo kie
mu ir ulicziu. Kasžin, ar ne

Submarinas “Deu 
tschland” ir jojo 

kapitonas 
Koening.

Paveikslas parodo submari- 
na, kuris atplaukė isz Vokie
tijos su tavoru verties 10 mili
jonu doleriu ir jojo kapitoną 
Koeninga. Tasai laivelis vela 
iszplauks in 10 dienu in Vo
kietija ir badai ketina gabenti 
adgal Suv. Steitu paczta. Ma 
tome fotografista kuris nutrau- 
kinejo paveiksią submarine ir 
pats likos nutrauktas per kita 
fotografista.

Konia visosia lietuviszkosia 
parapijosia šzventas pakajus 
užstoję ir netrukus visi klyka
vimai per laikraszczius gala 
gaus. Jau iszmintingesniejei 
susiprato jog parapinei sumi- 
szimai neatnesza niekam jokios 
naudos ir prieik tam nužemina 
musu tauta akysia kitu iszpa- 
žinimu.

South Karolinoje kokia tai 
misiuke innesze skunda prie- 
szais savo vyra už atsiskyrimą 
paduodama priežaste, jog vy
ras, kuris jiaja apleido ir per
žengė moteriszka isztikymista. 
Teismas nuėjo net in augsz- 
cziausia suda, kuris nedave mo 
terei atsiskyrimo nuo vyro del 
to, kad vyras perženge szeszta 
prisakyma negalėdamas su pa- 
czia gyventi malszume ir turė
jo pasijieszkoti sau kitos drau
ges.

Isz to yra pamokinimas del 
moterių griežlių, jog turi del sa 
vo vyru but prilaukiąs, nes ki
taip tegul po tam nesigraudi- 
na, jeigu vyrai laužo tiesas mo
terystes — teip nutarė tribuno
las.

Kaczove, Moravosia,’ nupuo
lė nepaprasti ledai kurie pada
re daug bledes. Per visa die
na vieszpatavo baisus karsz- 
czei, kurie tęsęsi lig nusileidi
mui saules. Apie 7 valanda va 
kare užėjo didelis juodas debe
sis ir pradėjo nupuolinet ledai 
didumo visztos kiauszinio, isz- 
k ūkiamas langus stogus, avis, 
sulaužė medžius, užmusze dau
geli visztu ir aneziu o net ir ku 
rapkas ir zuikius ant lauko.

Gryžtant žmonis isz lauko li
kos sužeistais. Ledai puolė ne 
yjgai. Apie 9 valanda vakare 
nupuolė vela ledai, nes da bai
sesni kaip pirmutinis teip, jog 
in penkiolika miliutu žeme li
kos užklota ledais ant trijų co
liu. Po tam pradėjo žaibuot 
su-perkūnija. Da tokio oro ne 
pamena seniausi gyventojai.

Sziomis dienomis aplaikeme 
pirma nuniari naujo laikraszte 
Ii o po vardu “Moterių Dirva” 
kuri leidže A. L. R. K. Mote
rių Sanjunga. Ejna karta ant 
menesio, didumo 24 puslapiu, 
7 x 9^2. Prenumerata ant me
to $1,00. Adresas: “Moterių 
Dirva,” 242 AV. Broadway Str. 
South Boston, Mass.

D^l ko privalome balsuot už 
republikoniszka partije ir rink 
ti. republikoniszka prezidentą.

Del to, kad iszkivinkliuos 
Amerika isz nereikalingos ka
res ir pripildys iždą, ne teip 
kaip dęmoli 
jog 
Silrko Suv/ Sueitu ižde.

Del to, jog bus uždarytas ru- 
bežius ir neinleis europinio ta- 
voro be didėles akcyzes, o to
kiu budu amėrikoniszkas dar
bininkas' uždirbs geriau ir tu
rės daugiau darbo.

Del to, jog apsaugos mus 
nuo demokratines prapulties 
kuri neatbūtinai turės užstoti 
po karei jeigu demokratai ran
dy tu Amerika.

Del to, jog užbėgs ncreikalin 
ga iždavima piningu ant viso
kiu nieku, kaip dabar daro de
mokratai.

Del to neduos kitoms tau
toms mus paniekinet ir žadint 
kaip lyg sziolei buvo.

O ant galo po republikonisz- 
ka partije darbininkai visados 
buvo laimingesni, turtingesni, 
turėdami užtektinai darbo ir 
duonos. — Balsuokit streit!

4ai dabar padare, 
įjonai^doleriu pa-

Amerikoniszkos išdavystes 
nelabai nukenezia ant brange
nybes, nes turi milžiniszkus pel 
rus isz apgarsinimu ka lietu- 
viszld laikraszczei ne gali tikė
tis, todėl kad amerikonai ir da
vinėtu savo lairaszczius ir už 
dyka tai ant to netrotintu nie-. 
k6. Lietuviszki laikraszczei 
vien tik užsilaiko isz prenume
ratos. '

Pabrango duona, pabrango 
mesa, pienas, daržove, apreda- 
lai, czeveriai ir 1.1, t.t. ant galo 
atejna kalejna ant laikraszcziu 
o tame visa priežastis europi
nes kares.

SKAITYKITE

SKAITYKITE

SKAITYKITE

SKAITYKITE

SKAITYKITE

Didelis “Saules” kalendoris 
ant 1917 meto jau užbaigtas 
spaudinti. Dabar pradėjome 
susiuvinet ir apipjaustinet o 
trumpam laike pradėsim vi
siems iszsiuntinet, katrie yra 
pilnai užsimokeja prenumerata 
už laikraszti. Tiejei, kurie da 
neprisiunte savo užmokesties 
už antra pusmeti, tegul pasisku 
Lina, nes po tam gali graudin- 
tis.

Szimet kalendoris yra du 
kart didumo už praėjta meta ir 
talpina savije:
].) Eros..
2) Keturi metai laikai.
3) Amerikoniszkos szventes.
4) Perkelemos szventes.
5) Užtemimai 1917 mete.
6) Pasninkai 1917 mete.
7) Menesiai su szventuju var

dais ir paveikslais mysliu. 
Permainoms menulio ir oro.

S) Kalendorinei užraszai ant 
1917 meto.

9) Svarbus atsitikimai svietisz 
koje istorijoj.

10) Kokios vieŠ'zpatystes szian 
diena dalybauna europisz- 
koje karėje.

11) Apmanstinkim laika (ej- 
les.)

12) Dingusis deimantas —isto- 
i-ije.

13) Amerika, musu laisvia Tė
vynė.

14) Geros apmainos — istorije.
15) Juokingi užklausymai.
16) Gyvenimas sieratuko —is

torije.
17) Florindas ir karaliaus diik- 

tere Angelina — istorije.
18) Karalius permainytas in 

meszka per du raganius —
f, istorije.

W) “Saule” szirdies mano — 
ejles.

20) Ororykszte, — istorije.

21) Olga ir Karalaitis — isto-
... riję.........

22) Miestas ant dugno mariu.
23) Vienasedis.
24) Auksinis križelis —istorije
25) Daugeli paveikslu isz euro

pines kares.
26) Kataliogas knygų spaudin- 

tas musu iždavysteje.
27) Apgarsinimai visokiu biz

nierių.

duota dovana teip-gi puikus se 
ninis kalendorius ir kiszeninis 
kalendorelis.

Matote paguodoti skaityto
jai, jog kalendorius bus sma
gus szimet ir turėsite nemažai 
skaitymo ant Kalėdų.

Todėl paskubinkite prisiims 
t i užmokest i idant gautumėt 
kalendori in laika, nes jeigu vii 
kinsite tai gal ir neužteksime 
del visu. — Kas pirmesnis tas

Drauge su kalendorių bus gilukningesnis.

PAAUKAVO DEL NUKENTĖJUSIU NUO KARES LIE
TUVIU EUROPOJE.

Nuo praejto numaro perneszta .......................... -........ $8.00
J. J. Jankeviczius, Moundsville,IV. Va.............................. 3.00
Ant. Laurinaitis Scalp Level, Pa..................................... 5.00
Juozas Pilotą .................. _........ -.............. -.........-..... — 5.00
Jonas August..................... ——...........   - 5.00
Ona Guzaitis... ,...................... _........................................   5.00
Bronislovas Sindra................. ............... _...............  5.00
Elzbieta Mulinskiute Port Washington, N. Y..................  1,00

$37.00

1820 laivu paskandyta nuo pradžios kares.
London. — Nuo pradžios kares lig Novemberio in lai

ka 27 menesiu kares, likos paskandyta 1820 visokiu laivu, tu- 
rineziu 3,328,584 tonu. Alijentu laivu daugiausia paskandyta.

$105,000,000 Kasztuoja Europos kare dienoje:
Rymas. — Skolos kariaujaneziuju didžiųjų septynių val

stybių, siekia sziandie jau $75,000,000,000 (75 miliardus dole
riu). Gi kares pradžioje tu skolų jos turėjo tik 25.000,000,000 
(25 miliardus doleriu). Vadinas, laike kares kalbamu valsty
bių skolos padidėjo $50,000,000,000 (50 miliardu doleriu).

Sziuo laiku viena kares diena Europos kariaujanezioms 
valstybėms atseina in $105,000,000 (105 miliardus doleriu). 
Balandžio menesyje, sziu metu, viena kares diena kasztavo 
tik $90,000,000.

Je'gu kare pasibaigs ateinaneziais metais, tai, kaip ap- 
skaitliuojama, visos tos valstybes vien tik palaukanu ant sko
lų užtrauktu kares reikalams turesianezios mokėti kasmet po 
$3,800,000,000 (po 3 miliardus 800 milionu doh).

Vaidelota Apysaka isz LietuviuSenoves Gyvenimo 
.su pąyfiiksleliais, 177 puslapiu, Preke 35c.

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

JU Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
262 puslapiu- Preke 35c. IT. D. Boczkouski.Co. Malianov.City, Pa.

Lietuviszkas
Pasakorius

...Labai Puiki ir Didele Knyga...
609DDideliu 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.

“SAULE”

“SAULE”

“SAULE?

“SAULE”

“SAULE” ,

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• Mahanoy City,



SAULE

— Greicziau Petrai pataisy 
kie automobiliu nes debesiai ar 
tinusi ir bus lietaus? Kur Pet 
ras ? O gal po maszina kur pa
lindo? Suraskyt jin.

t Ameūkoniszkos
hz Francoziizko verte A. Adata

Marcelis su pasistebėjimu 
klausė; jos balsas smailus ir du 
rias tapo. Su pakelta galva 
stovėjo ji ant uolu, kurias isz- 
vakariai paisze, lyg isz apsiau- 
banczios regyklos semdama ta, 
ka jos maža burnele teip galin
gai kalbėjo.

“Teip,” — kalbėjo ji toliau, 
•— “apmaudu bjaurus daigtas. 
Amerikoje mano drauge gyve
no, kuria asz visadidžiausįai 
mylėjau; iszaukleta gražiau
siai, sutvėrimas — retos dory
bes, giliausios ir tikriausios 
meiles vertas. Dvideszimties 
metu iszejo ji už italiszko prin
co, kurio nors gražaus butą, 
bet bjaura duszia turėt. Ke
turis milijonus rub. kraiczio da 
ve ji jam, o po keturiu metu 
Neapoli alkana, nudriskusi, nu 
siminusi ji pasimirė, nes jos vy 
ras ja apgavo ir ant uliczios isz 
mete: ta asz tiktai neseniai da- 
•sižinojau, nes ant savo nelai
mes ji niekam nesiskundė. 
\argsze, vargsze Mauda!” su
kliko ji ir apsiaszarojo. “ Ta
nu sta iszgirdai, pons Aurega- 
ne, vos viena szirdlaužia istori
ja, bet asz ju aibe žinau.”

Užstojo ilgas tylėjimas; bu
vo pirmas kartas, kaip Marce
lis Alena sugraudintame padė
jime iszvydo; szitas tragizmas 
jos duszioje —neiszpasakytai 
jos veidą gražino....

“Nelaime mano artimu,” tę
sę ji toliau, — davė man pamo
kinimą, kad nereike senu pa
vardžių ir ordenu jieszkoti: sa
vo szirdi asz atiduosiu tik tam, 
kas m&ne, bet ne kiszene, —tik 
ra i pamylės. Vieton rizikuoti 
ir su valkata susidėti, geriau 
pasilikti per neprigulminga 
senmerge.” Marcelio szirdi 
gailestis suspaudė, ir jis tarė: 
‘ ‘ Manding, terp svetimu sunku 
gyventi. ’ ’

“Žinoma, jog visoki atsitiki
mai žmogų užgulti gali; jei pa
tronui blogai klojasi ir nuo jo 
atsitraukti, tad nesurasi žmo-

džios asz buvau labai nemalo
nus del tamistos. Idant ta at
minima iszdildyti isz tamistos, 
turiu in tamistos duszia asz 
apeliuoti! Keletą metu adgal 
asz pergyvenau skaudžiausia 
nelaime, kuri mane ilgai varžy 
ti varžė ir kankino, net mano 
■karakteri srjkežino. Czia blo
gas iszsiteisinimas, asz žinau, 
bet asz nenoriu saves geresniu 
vadinti, kaip asz esu. Asz la
bai ir labai tamistai dėkingas, 
nes tiktai szvelnumas ir malo
numas tamistos mokėjo atgai
vinti mano apsvaigusia du
szia”....

Abudu instinktyvisakai susi
artino.

“Be reikalo tamista persipra 
szai, p. Auregane,” —atsake ji 
drebancziu balsu ir tokiu jos 
skaiscziu akiu blizgėjimu, jog 
Marcelis meilen visai pasinėrė. 
“Asz atsisveikinu besididžiuo
dama tamistos karakteriu ir pa 
skiau nelaimingose valandose, 
per szalti ir neteisingumą ap
linkiniu kęsdama, asz atminsiu 
musu draugavima ir jame nau
jas spėkas pasemsiu.” Su 
tais žodžiais padavė jam ran
ka.

Marcelis ja abiejomis ranko
mis karsztai suspaudė; ju akys 
susitiko, ir vos dabar Auregan 
pažino visa melinu akycziu ga
lybe, kuri jo duszia galutinai 
apsiautė. Pagaliaus iszleido 
jis Alenos rankele; abieju vei
dai virpczioti pradėjo.... Kal
bėti liovėsi, bet szalimais stove 
darni aplinkine gamta graževo- 
si.

Dangus buvo debesuotas, su
rauktas. Nuo Vogežu iki Ju- 
lai, nuo Juros iki Szvarcval- 
dtii, Franche-Comte ir Elzasui 
graži panorama tęsęsi; daubos, 
tamsi skujiniai miszkai, nuogi 
lapuoti medžiai, kaimai.... Gi
liai apaczioje, beveik po ju ko
jų gulėjo Charmettes; per skis- 
1 a ruka kyszojo namai, aptver
ti sodai, daržai ir aviliai; isz 
dumykliu tirszti durnai vertė
si; plaktuku trinkimai kalvoje, 
czirszkimas ir užimąs pjūklu 
pasiekė teip-gi ir tepliorių au
sis. Po kairei miszke poksze- 
jo malku kirtėjai; netolies pasi 
driekė durnai, angledegiu dar
bą garsinant. Ant galo tylėji
mą pertrauke Alena, tardama: 
“Teip, ateis valanda, kad pri- 
seis man isz czia iszsikraustyti, 
bet asz iszsivežsiu ir persitikri
nimą, kad tamista terp savo na 
miszkiu laimingas palieki. 
Man besidaužant po svietą, ta
mista czia apsivesi, gal būti su 
panele Garnod.... O gal tamis
ta Paryžiun persikels!, kur ge- 
las moteriszkes teip lengvu ras 
t i, ir savo mokine užmirszi.”

Jos balso drebėjimas atkrei
pė ant saves Marcelio akis; da
bar jis vėl Alena su Luiza paly 
gino, balsas kurios tokio susi
graudinimo niekad neiszreiksz 
davo.

niszkos vietos; isz kalno negali 
žinoti, kur tave geresnis liki
mas laukia. Vienok ar szeip 
ar teip bet už keleto savaieziu 
i n ta gyvenimą reikes vėl pasi
nerti. ’ ’

“Idant nebsugryžti, ir tad 
panele Alena užmirszi szios va
saros draugus!”

‘1 Tamistai teip kalbėti neval 
ni; nei nuoszirdumo tamistos 
dėdės, nei tamistos draugiszku 
mo asz neužmirsziu; labai neno 
rom apleidžiu asz szias vietas; 
czia tiek gražybes terp galin
gos gamtos pamaeziau ir nuo 
tamistos teip daug gero pramo-

“ Tamista užmirszti?” tarė 
jis, — “tamista nepaeini isz tu, 
kurias lengvu užmirszti!”

Acziu jo maloniai tevernai 
szirdele smarkiai plaice Alenai. 
— “O, tai gražus žodžiai,’’ per 
kirto ji szypsodama, — “bet žo 

Lis ir darbas dažnai persiski- 
ria.”

“Kodel-gi vien žodžiai?” at
rėmė Marcelis beveik atžagarei 
viai, suprasti duodamas, kad 
jam skaudu neužtikejima jo 
žodžiams girdėti. — “Jei ta
mistai, ant visokiu gyvenimo 
permainų pratusiai, musu pa
žintis daug maisto atmintei

kam” duos, o kaip-gi — gyliai mano
Labai sugraudintas Marcelis kliosztoriszkon galvon ji insi-

prabylo: “Maloninga p. Alena! smeigti turės?” “Teip, tese 
Gražiu valandų bet-gi reikėjo jis vėl, — man labai bus sunku 
ilgai tamistai laukti; isz pra- — nuomaniu vienodiszkumo ir

harmoniszkiu prasmių prasto
ti, kurias asz jumyse atradau, 
ir tamistos iszvažiavimas neuž- 
tvertina spraga paliks.”

Marcelis nutylo sugraudin
tas; jo akys skraidžiojo nuo 
Charmettes in Les Roches ir ad 
gal, ramumo nerasdamos. Ke 
lėtas metu adgal, mate jis Hav 
re iszplaukianczia oceaniszka 
garlaive; jis žiurėjo, kaip buk- 
siras garlaive pro uosto dam- 
bes trauke; maszina pamaželi 
irti pradėjo ir durnu debesys 
ant kroto pasidriekė; ant.antlu 
bos daugybe žmonių krutėjo, 
skepeles mosuodama. Marce
lin! pasirodė dabar, buk Alena 
ant antlubos stovi ir jam atsi- 
dievoja.

Karsztas noras jo duszioje ki 
lo — szitai benamiai namus pa
vesti ir ja kaipo myliama mo
tere pasisavinti.

Szirdis szokinejo parsprogti 
ketindama. Per atsiskyrimo 
baile pažino jis meiles diduma! 
Jis žvilgterėjo ant jos: akeles 
nuleidus stovėjo ji, skaiseziai 
užraudusi; rankeles mechanisz 
kai stugeles gala viniojo, o bur 
neles kertys trukeziojo, susi
graudinimą iszduodamos; ji 
lauke paskutinio Marcelio žo
džio, bet žodis nuo jo lupu ne
krito.

Alena sutaikė visas savo spe 
kas — igant ramiai prasznekė- 
ti. “Man rodos, kad mes pa- 
ranksti apie persiskyrimą kal
bėti ememe: persiskyrimo va
landa jog dar neiszmusze. ”

“Teisybe,” atsake Marcelis, 
norėdamas nuo sopulingu jaus
mu atsikratyti. Ji pakele gal
va augsztyn ir sukliko nesavu 
balsu: “Aure, sniegas ateina!”

Ant Szveicarijos dangus ir 
žeme po balsvais debesiais jau 
pranyko; vienas kalnas po ki
tam žūti pradėjo.

Szaltas vejas, audros prana- 
szas, ant tepliorių su įnirtimu 
szoko — keldamas ir sukdamas 
nukritusius taupus. Erne lėk
ti baltos žvaigždeles, ir balta 
antklode žeme nugulė. Marce 
lis skubotai tepliorių baldus su 
rinko. “Eikime, eikime!” su- 
szuko jis. “Mums pusvalan
dis — keliauti, kitaip pusnę nu 
skėsti dar galime! ’ ’

Varnos skubinosi miszkan 
pasislėpti. Takeliai pranyko 
po sniegu. “Teikitės ranka 
man duoti,” tarė Marcelis Ale
nai, žinodamas — kaip dabar 
kėlės pavojingas: prisėjo stip 
riai jos rankele suimti, net ja 
Ūsai apkabinti. Abudu atsi
minė apie pirma kelione per 
miszka, bet koks skirtas dabar 
buvo. Tuokart nenoriai pa
duodavo jis ranka ii- tuojaus at 
sutraukdavo; dabar jis prie tos 
rankeles rods prisisiugbo; o ko
kiu užganedinimu ragavo jis 
szilta kvepavima, kurs ant jo 
veido patekdavo!

Gailas sniegas jaka, kepurai 
te ir cziuprinele Alenos apgulė. 
Ji buvo indomi be galo.... Jis 
girdėjo savo szirdies plakimą; 
meiles žodžiai jam ant lupos ka 
bėjo, bet Alenai prisipažint ne
galėjo!

Alena neabejojo; nors szian- 
diena Marcelis žodžio neiszta- 
re, kurs juos ant amžių surįszti 
turėtu, bet rytdiena prisipa
žins jis neatbūtinai....

9.
Rytojus vienok Alenai bai

siausia naujiena atnesze. Ji 
atelier pasidarbuoti norėjo; Au 
reganui dvi gležnos užbaigti 
reikėjo, kurias jis sumanavo 
Paryžiaus “salone” iszstatyti; 
Alena viena isz tu gležnu kopja 
vo. Vakar vakara ponios, ne-

ai silsėjusi pasirodė, sklidina 
nuomones, kad pusėtina laime- 
jima vakarikszczios dienos pa
siseks jai pakelti iki pilnam už 
veikimui! Atelier duris atvė
rus ji, sumiszo, lyg jos galvon 
su basliu kas butu drožes: Mar 
celis ant aslos klūpėjo ir vali
zos sziksznas raisziojo, in že
mus vožtuvius jis savo gležnas 
kaisziojo, o virszai jau salimos 
stovėjo. Alena pajautė; jog 
iszblikszta, ir ant slenksczio 
kaip prirakinta apsistojo. “Ar 
iszvažiuoji tamista?” paklausė 
ji-

Marcelis atsistojo; jis teip-gi 
labai nubalęs buvo ir visas dre 
bėjo. Jis priėjo prie jaunos 
merginos ir jai ranka padavė. 
“Nugi, asz iszvažiuoju ant po- 
ria dienu,” atsake jis; “asz ap

DEL KO VOKISZKI SUBMARINAI SKANDINA Lr
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apsilankė, nes Alena per gila 
sniegą bebrišdama — gerokai 
nuilso; bet dabar ji vėl svaigi,

turėjau laiszka isz New Yorko 
nuo p. Slaun, kurs raszo Pary
žiuje esąs ir ant savedos kvie- 
czias. Rytdiena su greituoju 
kelevikiu asz turiu važiuoti. 
Kasmet asz jam ypatiszkai ma
no gležnas pristatau.”

Alena pas kakali sesle atsise 
do, ir jos rankos paramezius 
meszluitiszkai suspaudė. Gal
va nuleidusi klausė ji Marcelio 
sznektos; jo iszveizis ir tonas 
jai visa teisybe iszdave: jis ke
liavo Paryžiun, idant nuo jos 
pasislėpti!

Auregan po atelier skubiai 
vaiksztinejo ir nenorėjo su jos 
akimis pasitikti. “Jei tamista 
nebutumi dabar atėjusi,” tarė 
jis — “tai asz bueziau pas ta- 
mistus užėjęs idant atsisvei
kinti. Turiu vilti kad szi va
kara dar pasimatysime. Ta
mistai' asz darba paskyriau, 
teip jog be manes teplioti galė
site; asz esu persitikrinęs, kac 
sugryžus — tamista tik girti tu 
rėšiu,” užbaigė jis su dirbtu 
szyptelejimu.

Sugryžus! Alena teisingai 
spekavo, kad jis važiavo idant 
iki jos iszsikraustimui nebgryž 
ti; jos akys aszaroti pradėjo.... 
“Man labai gailu, ir asz visai 
nemislijau, kad mums teip grei 
tai persiskyrti priseina,” — 
kalbėjo Alena.

“O, ar szeip ar teip, bet mes 
pasimatysime; blogiausiame 
nutikime asz tamista aplanky
siu Paryžiuje. ’ ’ Kadangi Ale
na czia iki Kalciu gyventi no
rėjo, o dabar Lapkriczio galas 
jau buvo, todėl ji suprato, kad 
Auregan viena menesi Paryžių 
je gyventi pasirenge; ta tiktai 
ir norėjo mergele žinoti!

Ir teip; begalinis nepasitikė
jimas ant visos jos lities jame 
teip giliai insiszaknejo, kad jos 
gražybes ir meiles spėka už- 
veikti galėjo! Ir jis myli ja: 
ji net geriau kaip jis ta patemi- 
jo, vakar jo meile aiszkiai pasi
rodė, o jo iszvažiavimas galuti
nai tvirtina! Dabar jam pasi
rodė, kad silpsta priesz ja: to
dėl jis bėgti nusprendė! Ka 
veikti turėjo Alena? Jo užma 
nimas teip urnai jai ant kaklo 
nukrito, kad jos akyse dangus 
su žeme susimaisze. Marcelis 
pirmasis prakalbo ir paskyrė 
darba Alenai, nors abu daugel 
sznekeją, vienok aiszku buvo, 
kad jie kalba, idant tik susi
graudinimą paslėpti.... Alena 
tarė, kad ji eiti nori, idant ne
trukdyti Marcelio; po teisybei, 
ji ėjo oran, jausdama, kad jos 
kojos nebekelia....

“Ir teip iki vakarui, ar ne 
tiesa?” tarė Marcelis, ja pro 
duris iszlidedamas. ‘ ‘ Mano 
dede ir asz vieszniu lauksime. ”

“Mes be abiejones ateisi
me,”'— atsake ji neatsigryžda 
ma, nes akys jos pilnos aszaru 
buvo':

Tepliorius žiurėjo, kaip ji 
per uliezia brido, ant kurios sto

• Paveikslas perstato laivu New Yorke in kuri krauna 12 colines kulkas' del allijentu. 
Daug amunicijos buna siuneziama isz ezionais in Europa del allijentu be kurios negalėtu lai 
meti musziu prieszais vokieczius. Todėl vokiszki submarinai dažinoja apie tokius laivus 
skandina juosius kada plauke in Europa,

ta sniego pluta gulėjo; jis žiu- 
lejo jai isz paskos, norėdamas 
mylimu sutvėrimu iki paskuti
nes sekundos pasigražiuoti; 
paskui sugryžo in atelier ir sės 
lan krito. Noras pabėgti dras 
ke jo szirdi. Jis apsigaudinė
jo tik save, mislidamaš tokiu 
žingsniu savo meile iszdildy- 
ses. Szirdis ir. protas baisiau
sioje nardesi, szirdis kiek til< 
galėdama szauke, kad jis retos 
duszios mergele vesti ir sau pa
laiminta lizdeli suneszti priva
lo; protas gąsdino ir liepe mo
terims netikėti, ant Luizos Ma- 
lechal nurodidamas! Nors Gar 
nodienes intarimams jis neti
kėjo, vienok per kiaura nakti 
jo duszia baisi abiejone drasky 
ti draskė, net kelio nebgalejo 
jis rasti, kprio atsitraukti gale 
tu, idant Alenos nesusirgdinti; 
čzia kaip isz dangaus Slauno 
laiszkas iszkrito. Ar-gi nege*- 
riausis dabar buvo būdas — at 
siliuosuoti nuo jos inplaukio, 
žmogaus neužgaunant? Del 
invykdinimo savo užmanimo 
žingsnius padarius, dabar pa
liko jam aiszku, kad meile isz 
savo szirdies iszrauti — tai 
bergždi svajone.... Nors sprok 
tu szirdis ar truktu, vienok mei 
le iszginti reikėjo! Kaip Ale
na, teip ir daktaras Macler 
urnos keliones priežasti atspėjo 
ir jis teip-gi suprato, kad Mar
celis negreitai parvažiuos. Jo 
padėjimas buvo labai sunkus; 
jis ntioszirdžiai atidarydavo 
Alenai savo namus, pamylėjo 
ja kaipo savo gimine ir buvo 
labai dėkingas jai už praszali- 
nima aptemimo ir atszalimo 
nuo Marcelio duszios. Jis nei 
krislalio kliūties nemate, jei 
Auregan su ja apsipaeziuoti no 
retu.

Jis regejo tikra nuoszirdu- 
ma, meile, dorybe mergaites ii- 
pats panorėtu ja vesti, jei kas 
jaunyste gražinti galėtu, bet 
ant saves atsakyma imti ir 
pirszti Marcelin! Alena — jis 
neiszdriso....

Pietauti baigiant, dede sese- 
raini užklausė, ar ilgai -Paryžių 
j e bus?

“Pats nežinau .dar“ —skam
bėjo atsakymas. “Tu, kaipo 
krikszczionis, privalai szi va
kara panelei Spenlow Slauno 
laiszka parodyti, kitaip tavo 
kelione kaipo pabėgimas ap- 
szaukta gal būti. ’ ’

“Pabėgimas — dažnai kovos 
galas geriausis,” atkirto Aure
gan.

“Kovos su kuo ir už ka?”
“Už save ir kitus.'”
Daktaro veidas szvelnai nu- 

szvito. “A—a—a,” tarė jis,
—“dabar pritariu Evangelijos 
žodžiams, kurie sako, kad žmo
gaus gudrybėje kvailumas 
dygsta!” (Toliaus bus.) I

TARADAIKA.

Jau gana su tokiu budu, kaip 
mano yra. Jeigu manes kas 
praszo, tai jau vyruti negaliu 
atsisakyti.

Jeigu vyras kaip blekas, , 
Tai jau suvis niekasj

Kurna ‘ ‘ Baltruviene ’ ’_prade- 
jo praszyt,

Tik tu Taradaikeli už mane 
užtaryk,

Ba asz laimuti suvis negaliu, 
Ba sergu.

Žmonele negali užsiymti sa
vo reikalais,

Stena, kosti serga paralizais, 
Tai yra vyreli baisi liga,

Ba ir nakties baske nemiega, 
Misi imi iiį kur leistis ir in ko 

• kia vieta?
Leidausi tiesiog in Luzernes 

pavietą.
Žinojau, jog kaip in ten nu

keliausiu,
Tai dalybuk pilna krepszi 

naujiena gausiu.
Buvo tai kaip rodos panede- 

lio diena,
Jau buvo tamsu traukiu uli- 

cze viena,
Miestelio ne pamenu, kaip 

vadinosi,
Ba tiek atminties turiu kiek 

sieke uosi,
Jau buvo tamsu, o gal vidu- 

nakte,
Žiurau, motere su lazda bėga 

gatve.
Sziuokszcze ir skubina, 

Su lazda iszkelus judina.
Mistinu, czia kas negerai, 

Tik klausykite vyrai:
Szoka ir asz paskui ja,
Ar nedažinosiu szi ta, 

Pasuko in kiemą, isznyko, 
Mane kaip kvaili paliko.

Jau pradėjau tolyn slinkt, 
Tik vaikine langai džinkt, 

Name larumas pasikėlė, 
Duris namo atsivėrė.

Dūrysia storpilviai pasirodė, 
Visi ant ponu iszrode, 

Iszbale, ne migia, susivelia, 
Ir konia visi gerai užsigeria.
Isz keliu gaivu kraujei tesz- 

kejo,
Pasklydo in sząlis net purvi

nai teszkejo.
O ar žinote kas tai buvo?

Susitarė keli aficieriai, 
Paloszt isz piningu gerai, 
Losze per diena ir nakti, 

z Nesitikėjo būti susekti. 
Net ant keliu stalu lupo, 

Kol motere su lazda neužklupo, 
Su lazda visiem pirti užkure, 

Lupo per galvas nibko nežiūri.

Stalus iszvarte, 
Piningus ižbarste,

Visus iszvaike, 
Plečiu aplaike.

Ir palicije pribuvo, 
Iszsiteisinimo ne buvo, 

Vienus ligonbuteje patalpino, 
Kitus in koza pasodino. 

Visos moteres teip padarykite, 
Su lazda nuo kortu atpratikyte 

Ta motere verta pagyro, 
Jog davė pamokinimą del vyro 

Tas daugiau ne kaziruos, 
*Su kazirninkais ne užsiduos.

Be to: nekurios moteriukes 
labai ant vyru užpyksta, kaip 
pas kitus ant burdo rniejna. 
Teisybia ,tai ne gerai, nes kas 
tam kaltas, jeigu vyrai kvatie- 
ruojesi pas anglikus, arba jiesz 
ko szvarios kvatieros pas gėrės 
nia gaspadinia? -Daugeli to
kiu bobuželiu randasi, kuriuos 
baisei apjuodina vyrus kada 
ji ai Sės pameta, kalbėdamas:

U-gi laimute iszvariau,
Ir gerai padariau,
Ba urzgė nuolatos,

Negaliu intikti niekados.
Jam užkenkė vaikai.
Tai vėl vyralai niekai,

Kad po lova szaszlavos, 
Ir tai urzgė visados.

Priesz visus name peike, 
Ir susirietias keike,

Ir da daugiau pasakyczia. 
Bet save ant juoko pastatyczia,

Veluk nutylėsiu, 
Geriau iszlaimesiu;

Tai ant sziandien gana, 
Už Baltruvienia.

Kad ne pavogtu.

Advokatas in savo paezia.— 
Pacziut, meldžiama, surinkto 
mano kancelerijo smulkesnius 
daigtus.

— O tai kam ?
— Ba matai asz sziandien 

priesz suda teisinau viena vagi 
ir likos teisun^tai ketino szian 
dien ateit man padekavot. t v

SKaityKite

Smertis blakėms in 
minuta laiko.

DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikinimo; 
kas urnai atsius stempomis 
paczto 4 dvi-cOntines, kam mo
kėti po 50c. iki $1. Czia gausite 
konia dykai. Sžitas apgarsini
mas tik ant trumpo laiko todėl 
pasinaudokite szendien. Raszy 
kite ant szito adreso;

B. SPECIALTY,
Box 9, Sta. W., 

Brooklyn, N. NY



SAULE

Begyje pereitu vakaeiju nu- 
x ažiavau in kaima pas savo dė
dė, ketindamas per pora vasa
ros menesiu pasilsėti. Buvau 
labai nuvargęs, nesą iszdavine- 
jau paskutini egzaminą ant 
daktaro; gavės diplioma ir at
likęs daktariszikaja prisiega, 
iszvažiavau, kad del mano li- 

i gustu plaucziu rasti szviežu 
kaimiszka orą, pilna kvepsnu- 
mu szieno ir nokstancziu rugiu. 
Mėgdavau būti draugėje mano' 
pus-seseres Alenutes, mėgda
vau žiūrėti in jos juodąsias aku 
tęs, klausyti jos muzikos ir gie 
do j imu.

Pirmosios dienos praėjo grei 
tai. Pradėjau atsigaiveliuoti. 
Jau pora kartu drauge su Ale
mite iszjojome pajodinėti, pora 
kartu sukinėjausi drauge su ja 
apie ukiszikus reikalus, o net 
dirstelėjau drauge su ja in ke
letą ukiszkuju grinteliu.

Dimna tai buvo mergina!
Jos juodose akyse tokia ug

nis žėrėdavo, o kartais vela ro
dėsi taip buvo atszalusiomis, 
kad galėjo kožna karszcziausi- 
ji žodi suszaldyti tarp lupji.

Bet ne apie tai asz ketinau 
pasakoti.

Viena diena mudu sznekejo- 
va gana traszkiai. Arzinau 
Alenute, kad ji yra sutverta, 
del reformavojimo žmonijos — 
ji užkaitusi, su žerincziomis, 
kaip žvaigždes akymis, sake, 
kad tiktai norėtu visus nemo- 
kanczius skaityti surinkti in 
viena didele troba ir tenai juos 
mokinti, mokinti, mokinti!

Juokiausi isz karszcziavimo- 
si Alenutes, kas vienok labai 

_ !"ii pritikdavo, o ji trepsėjo su
ko jute ir inpykusi sake:

— Jus tenai, tame justi uni
versitete abelno gyvenimo nori 
te ar ka — isznyksta pas jus 
savžintis, kad esate dalimis 
liktai vieno retežio. Perstoja- 
te žmonėmis būti!

Biskuti inarzintas taja nuo
mone merginos, norėjau jai pa- 
aiszkinti, kad ji klysta, kaip 
tame per sodo dureles inbego 
vaikiszezias Pranys. Nublan
kęs buvo, kaip drobe, drebėjo, 
tarytum drugio krecziamas.

* — Cholera.... cholera kai
me.... prastenėjo.

— Kur! suriko Alenute.
— Pas Baltrus. Mariute 

apsirgo!
— Norėjau iszklausineti 

Pranio isz kur tai atsirado ir 
kuriuomi daigtu in tenai reikia 
eiti, bet neigu jas spėjo man 
viską iszpasakoti, inbego Ale
nute su ragažele rankoje.

— Eeik szia — isztare grėb
dama mane už rankos.

— Kaip tai! Tu! kas vėla! 
niekados to nepavelysiu! o tu 
ko tenai! kad pati apsirgtumei.

Pecziais patraukė.
— Et, nesznekek — isztare 

ruseziai — negaiszaukime!
Bet asz negalėjau tai pavely 

1 Ii; pradėjau praszyti, atkalbi
nėti, pagaliaus stacziai palie
piau likti — bet ji vietoje atsa
kymo isztrauke ranka ir nuve
ju taip greitai, kad vos galėjau 
spėti paskui ja.

Sunkus, dvoksiantis oras, su 
I simaisze su garavimais viralu

ir kvėpavimais žmonių bet rū
telių už abrozu džiustaneziu žo 
liu, muszesi man in gerkle. Ale 

-• nute jau buvo pasilenkusi ties 
. guoliu, kuriame raieziojosi isz

kaneziu jauna asztuoniolikme- 
k te mergina, paėmė jos ranka ir
■k tryne savosiose.

Asz, kaipo daktaras, atslin- 
kau, paskui Alenute ir prisiar
tinau prie serganezios. Tuo- 
au pažinau, kad tai buvo cho

lera. Apsidairiau, aplinkui —

pirm negu pasiuntinys par- 
gryžtu isz aptiekos, jau galėtu 
būti per vėlu.

Tame Alenute pradėjo imti 
isz ragaželes visokias bonku- 
tes. Su džiaugsmu pamaeziau 
kad jos aptiekeleje radosi vis
ko, ko szioje valandoje man bu 
vo reikalinga. Kauliniu peilu 
ku praskecziau sukastus dantis 
merginos, iszpyliau in burna ke 
lėta laszu vaisto ir sziltu spiri
tu pradėjau trinti jos rankas.

Per pusantros adynos dviese 
gyneva mergina nuo myrio, ku
ris rodėsi jau neiszvengtinu. 
Per tas pusantros adynos nieko 
nemaeziau prieszai save, apart 
serganezios merginos, kuri rai 
cziojosi guolyje isz skaudėji
mo. Nemislyjau apie Alenute, 
nei ant misliu neatėjo, kad ji 
gali užsikrėsti. Negirdėjau de 
javiniu bet žliumbimu motinos 
ir sesers serganezios, kurios žo 
džiais garbstė sėdėdamos ker- 
czioje, nesiskubindamos vienok 
in pagelba.

Pagaliaus pargryžo raitasis 
pasiuntinys isz aptiekos, parve 
že vaista pagal receptą ir tojo 
indavus serganezioji sziek tiek 
aptyko. Atsidusau. Pirmo
ji mano mislis buvo apie Alenu 
te.

— Atsitrauk — sakiau — 
iszeiik isz czionai, pasigailėk pa 
ti saves.

— Nesibaimink — atsake 
ramiai —man nieko nebus. Asz 
esmu czionai neatbūtinai reika 
linga. '

Apsidairiau aplinkui.
Žiamoje, troszkioje grintele- 

je vaikszcziojo sau visztos, per 
priemene tvartas, isz kurio ver 
žesi szvinksztantis dvokas. 
Ant pecziaus baltavo szviesios 
galvutes vaikyszcziu, kiytenai 
užsirangė, bailiomis akimis in 
mus žiurėjo. Grinczioje, prie
menėje ir ties langais buvp pil
na kaiminku, kurio subėgo isz- 
girde apie tai ir isz anksto ra
mino garbstanezia motina, aisz 
kindamos jai, kad isz Mariutės 
ir taip jau nieko nebus.

— Oro! — surikau — oro 
czionai reikia neatbūtinai!

PAVOJINGAS PADĖJIMAS ITALISZKU KAREIVIU ANT TRENTINO KALNU.

Italai turi sunkiausia kariavima isz visu europiniu vieszpatyscziu, nes turi landžioti po 
milžiniszkus ir staezius kalnus jieszkoti savo prieszu. Paveikslas perstato kareivius ant 
Trentono kalnu prie austrijotis^ko rubežiaus. Yra tai labai pavojingas darbas ir nekarta ke 
liolika kareiviu nupuola in bedugninia prapulto.

I
 PHONE DROVER 7800

Dr. A. T. Tananevicze t J
I Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas
“į Ofisas ir tlyvenlmo rietą Valaniea

f 3249 So. Morgan St, Chic^o. lit ’Ug LV^Xr.’0 pU‘

Į Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka 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 i
kad ir jumis patiks. B

Alenute puolėsi prie lango, 
bet mažytis, aprūkęs langelis 
buvo suvisai neatdaromas. Lan 
gelis buvo su vinimi užkaltas. 
Bet drūta ranka mano pns-sese 
res' veikiai iszlupo taja nelai
mingąja vini. Srove kvaps- 
naus, tyro oro insiverže in grin 
ežia.

Alenute apsisuko ir veikiai 
paprasze iszeiti visos kūmutes, 
ka buvo ja apstoję, praszyda- 
mos, kad duotu balto audeklo 
ant mirtiniu marszkiniu ir nau 
jas panezekas serganeziai.

Mergina paliepė joms tylėti, 
tvirtindama, kad Mariute li,ks 
gyva. Kūmutes nelabai in tuos 
žodžius tikėdamos, galvomis 
kratė, sakydamos, kad vis jau 
nieko isz jos nebus. Veltu ir 
asz, kaipo daktaras, inkalbine- 
jau, kad pavojus perejo, moti
na neatbūtinai norėjo sinti mil
tinius marszkinius o sesuo rink 
ti gėlės del pakaiszymo.

Alenute atsitraukė nuo ju ir 
pagryžo in grinezia, kurioje da 
barties nieko nebuvo. Iszruke 
ja dikeziai uksusu, liepe atnesz 
ti szviežaus szieno, kad pakloti 
— ant jo paguldėme mergina, 
kpri veikiai ir užmigo. Pavo
jus visiszkai praėjo.

Alenute insake motinai, kad 
saugok dieve! su visai nieko 
merginai in burna neduotu ir 
nieko prie jos neleistu.

— Pamykite, anei szauksz- 
to viralo, nesą tai jai galėtu už 
kenkti. Vaikus ant nakties 
taip-gi isz grinezios iszkraus- 
tykite. /

Baltruviene prižadėjo, kad

merges paklausys, kaip savo 
tikros moezios. Nuoszirdžiai 
mumis dekavojo už pagialha ir 
už geras szirdis. Asz stacziai 
reikalavau, kad Alenute tuojau 
persirengtu ir apsirengtu ir ap 
sipraustu sziltu uksusu. Pa
klausė manes — ir po valandė
lei atėjo pas muš. Tuomi tar
pu apsakiau dedei mano stebe- 
jimasi ir nekantentuma, kad 
Alenute be reikalo gali užsi
krėsti per neatsarguma. Bet 
vietoje pripažinti teisingumą 
mano žodžiams, dede gailiai nu 
siszypsojo:

— Ka nori, vaike — atsilie
pė jis — mes czionai stovime 
tarsi ant sargybos. Mums sza 
Entiesi nevale.

Alenute ta vakara buvo nu
blankusi, matyti buvo nuvargi- 
ma. Mažai sznekejo — ir asz 
taip-gi tylėjau. Žodžiai jos, 
dėdės, taip-gi ir tai, ka nia- 
cziau, daug man visokiu misliu 
atgabeno. Tiesa, ji tenai buvo 
neatbūtinai reikalinga — o vie 
nok, kaip tai mažai yra mergi
nu, kurios taip hutu pasielgė, 
kaip ji.

Vakare užėjau dar in grinte- 
le. Mariute ramiai miegojo, 
Pradėjau jos motinai pasakoti, 
kad jeigu kas privalgys gerai 
agurku, o paskui rūgusio pie
no, gali net cholera gauti —ale 
ji galva kraipė, sakydama, kad 
tai poniszki naravijimaisi.

Apie vidudieni kalbinau Ale 
nute joti drauge su manim pra- 
sijuodinti — kaip tame inpuole 
in namus sesuo Mariutės.

— Beda! beda! — suriko — 
Mariute jau mirszta!

Be skrybėlės iszbegau teki
nas. Palei grinezia stovėjo su 
sigrudusi gavieda žliumbi an- 
eziu kumueziu. Inbegau in 
grinezia — Mariute raieziojosi 
baisiose kankynėse. Pradėjau 
trinti jos rankas, daviau vaisto 
bet sopuliai nenustojo. Inbe
go Alenute ir pradėjo man gel
bėti. Veikei jos akys užmatė 
puse nugraužto rugsztinio 
obuolio, gulinezio lovoje.

— Kas tai yra! — suszukau 
urnai, — ar tai tu valgei; Ma
riute?

Ji, negalėdama szneketi, gal
va linktelėjo, kad taip.

Net surikau iszsigandes ir 
perszirdes. Iszbegau ant kie
mo ir pradėjau kolioti Baltru

viene. Ji žiurejo-in mane akis 
iszputusi.

— Ir ka tai tamista szneki! 
•— Juk tai yra szventintas ohuo 
lys! asz juk ant to ir daviau, 
-- suszuko pagaliaus iszirdusi, 
kad jai butu geriaus! '

—- Ir užmusžete mergina !•— 
žiaūrei pasuke Alenute, kuri to 
je valandoje pasirodė tarp du
riu.

Veidas Baltruvienės užkaito 
piktumu, persižegnojo.

— Ar žinote! — suszuko — 
juk tai nuodėmė-taip szneketi o 
net ir klausytieji to! Kaip tai 
szventas obuolys galėtu už
kenkti? Ot — tai]) jau jai bu
vo paskirta, ir gana! Oj! ne
laiminga asz, varginga sierate- 
le, varginga!

Ir gailiai pradėjo žodžiais 
garbstyti.

Jau nieko pagelbėti nebuvo 
galima. Mariute dar ta paezia 
diena numirė.

G ryži lamas namo po jos pa
laidojimo tiktai supratau del 
ko mano pus-sesere Alenute no 
ri, visus nėmokanezius skaity
ti, surinkusi in viena, didele 
mokslaine mokyti, mokyti, mo
kyti!— V. K.

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 nežinotau kaip praleist 
savo laika, nes dabar negaliu 
ne užmigt pakol neperskaitau 
nors viena istorija ejnant gult.
— Feliksas Grigaitis, Gary, 
Ind.

Du sėbrai.

— Ko tu taip susirupinias?
— Ka ne busiu susirupinias 

kad mano pati su burdingereis 
labai sutinka.

— O, nesirūpink, mano 
brangus!.. Jau mano sutinka 
apie penki metai, o gyva ir svei 
ka, — tai ir tavo pati nog to ne 
numirs.

oro

PAIN-EXPELLERIO3OROL

apsireiškia esąs -stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo piloo ir žarnų, ger- 
klė.s skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 

|f 0 šalčio gultoje, eet.. ect., Sntai- 
H'liT somas išdirbėju labįi pagarsėjusio

UTAISYTAS iš formulos- 
i recepto; suteikto išmintin
gų Egypto zokoninku,

seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje j>er pusę šimtmečio^--25o. 
už bonkutę visose apiiėkose, 
arba galite užsisakyti tiesiai" iš
F. AD. RICHTER & CO.

74—80 Washington Street, New York.

| PAMĖGINKIT SKAITYT | 
m Savaitinį Laikraštį

“LIETUVA” |
Didelis 8 puslapių laikraštis su 

įjj paveikslais, einąs 24-tus metus.
“LIETUVA” yra politikos, lite- ® 

’Įj raturos ir mokslo laikraštis, pa- jjj 
M duodantis daugiausiai žingeidžių Ir 

žinių iš Lietuvos, Amerikos ir S 
(į; viso pasaulio. Laikraščio kaina $ 
Ii Už visą metą tik $2.00

Už pusę metų tik $1.00 jii
-U Vieną numerj gausite uždyką, ju 

jei pareikalausit, adresuodami: įį
“LIETUVA”

I 3252 SO. HALSTED STREET | 
CHICAGO, ILL.

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINALISZKAS 

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

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
DALIS I.

MOTERS BE SZIRDIE8.
L

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

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nuepakajum in 
veidą kasiįerias.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniezios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo- 

. kejimo 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 tukstancziu franku!

PREKE 50c-
Nusiuntimo kasztus mes apmokame 

W. D. Roczkowski-Co
Mahanoy City, Pa

. Puikei apdaryta audeklineis > 
iszmargyntais vyrszais.

Dydumas Knygos, 6t x 91 coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

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

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

Gerbemei :—
Czionais prisiunezm jumis 

$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti 
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

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

Ulycžia...........................................

Miestas

W. D. BOCZKOWSKI-COM y Mahanoy Gty, Pa



SAULE 5-

DYKAI!
Vertes Knygų už $1.00

DEL MUSU VAIKU.

Kas pirks Didele Knyga po vardu:

“KAPITONAS VELNIAS”
kuri parsiduoda už S 1.00, gaus kitokiu 
Knygų vertes $1.00 Dykai!

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

Devyni broliai ir ju sėbuo 
Elenyte.

Buvo devyni broliai ir sesuo 
Elenyte. TeVai mirdami pali
ko sunams po kumelį, o dukte
riai kumele, szitu devynių ku
meliu motina. Broliai iszva- 
žiavo karam Elenyte atliko 
namie.

Ilgai ji lanke broliu. Pras
linko devyneri metai, o ju kaip 
nėr, taip nėr. Tada ji pasikin
kė savo kumelyte ir iszvažiavo 
broliu jieszkoti. Važiuoja va
žiuoja, ir nežino, ar toli dar jos 
broliai, ir eme dainuoti:
Sužvingk, kumelele, 
Sužvingk, juodberele:

Kur tavo devyni sūneliai,
Ten mano devyni broleliai!

SETAS No. 1
Lietuviszkieji Rasztai ir Rasztinin- 

kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Velniszkas Kaziravimas. Jieszkojo 
tarnaites o rado paczia. Stebuklinga 
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir jo vienturte Duktere. Nelabas 
Vyras. Prakeikimas. Delegatai pas 
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu ka 
ketina antra . karta apsipacziuoti. 
Pikta Onuka. Baisi naktis. Dzūko 
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas 
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. 
Peleniute. Apie du brolius, Varguti 
ir Skuputi. Doras gyvenimas. Pri
versta linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
liaus dukteres. Apie Juokuti kuris 
buvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3
Ragana. Apie keliauninką Joną 

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

SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrabio. 

Apie kapitoną tunika. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
apvogė saiga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
szavimas apie moteres. Iszgialbeta 
peralinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
state virbaliuj bažnyczia. ' Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
(dzūko pasaka). Užliekos 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.
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel

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

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

ninku. Balada. Malūnas girrioje. 
Paskutines miszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kuz- 
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: 
Kajimąs. Drūta Petra. Joną Nuoga- 
li. Valdamieris. Bedalis.

Setas No. 9.
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios nakti. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka ir nikita. Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka. 
Viena nedele teisybes. Iszgydintas. 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai 
teje. Sugertuves traukije. Alute dūk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda 

vargszo. Apie Joną ir Aliana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. 
Kodėl Baltraus neleido in dangų. 
Bausme už szyksztuma. Mažo sziau- 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nantoj. Hau! hau! hau. 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
Sruolis isz Lietuvos. Dvarine pana. 
Baisi istorije.

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.

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 velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
dosziu Onute. Kaimynai. Kuo bacz- 
ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
boba kytresne už velnią. Uždėjimas 
miesto Vilniaus. Navatna liga ir na- 
vatna gyduole. Du medejei. Inžei- 
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas 
žmogus pavojuje. Namu sūdąs. 
Kvailas tikėjimas. Karalius čigonu. 
Istorija isz 1795 m. Nedoras ponas. 
Girtavimas. Genavaite. Kalėdų 
nakties miszios. Žvaigžde rnesijo- 
sziaus. Pasikalbėjimas 13 vyruotu 
moterių ii vienos naszles:

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu
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.

Sfl^Mes apmokame prisiuntimo kasztus/^į

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

W; D. BOGZKOWSKI-CO.,

Sužvingo kumele, ir Elenyte 
isz tolo, isz užu szimto ntiliu, 
iszgirdo devynių kumeliu žven 
girna. Elenyte nuvažiavo ton 
pusėn, isz kur girdėjo žvengi
mą. Važiuoja ji pro dideli 
miszka, žiuri — adbega kiszke- 
lis ir sako: “Elenyte, pavė
žėk mane, atsiveja mane szau- 
lys su skalikais!” Elenyte pa 
eme kiszkeli ir insidejo ratuos- 
na. Skalikai prabėgo pro sza- 
li.

Važiuoja ji toliau ir priva
žiuoja laume. Laume važiuo
ja geldoje, kiaule pasikinkiusi, 
žarnomis insivadelejusi, bjau
riais apsitaisiusi skarmalais. 
Važiuoja jiedvi toliau ir priva
žiuoja dvi upi. Laume salio: 
“Elen, Elen, eiva pasimaudy
ti! -Szitoj upe pienu teka, anoj 
krauju verda. ’ ’ O kiszkelis sa 
ko:. “Elenyte, laumes neklausy 
ki! Szitoj upe krauju verda, 
anoj pienu, teka.” Laume pa- 
pykusi griebe ir iszsuko kiszke 
liui kojyte. Bet Elenyte nepa 
klausė laumes ir nėjo maudytis

Važiuoja • toliau ir vėl pri
važiuoja dvi upi. Velek lau
me szaukia: “Elen, Elen, eiksz 
maudytis! Szitoj upe, pienu 
teka, anoj krauju verda.” Kisz 
kelis sako “Elenyte, neik! Szi
toj upe krauju verda, anoj pie
nu teka.” Laume pąpykusi 
iszlauže kiszkiukui kita kojyte, 
io Elenyte palause kiszkiuko ir 
nėjo maudytis. Vėl važiavo to 
liaut ir vėl privažiavo dvi upi. 
Kiszkiukas vėl neleido Eleny
tės maudytis. Laume iszlauže 
jam užpakalines kojutes. Pa
galiau nusuko jam laume gal
vyte, ir kiszkiukas numirė.

Vėl privažiavo dvi upi. Lau
me Elenyte vadina kraujo 
upėn maudytis. Bet nebebuvo 
kas pamoko Elenyte, ir ji nu
ėjo su laume maudytis. Laume 
greieziau iszszoko isz upes, už
sivilko Elenytės rūbus ir inse- 
do jos ratuosna. Elenytei ne
bebuvo kas daryt: ji turėjo už
sivilkti laumes skarmalais, in- 
sisedo geldon ir važiuoja. Lau
me drutu balsu sugiedojo: 
Sužvingk, kumelele, 
Sužvingk, juodberele:

Kur tavo devyni sūneliai,
Ten mano devyni broleliai!
Kumelele nepaklausė laumes 

ir nesužvingo. Laume liepe 
Elenytei pagiedoti. Elenyte 
sugiedojo — ir sužvingo kume
lele. Sužvingo devyni kume
liai visiszkai nebetoli. Laume 
ir nuvažiavo ton pusėn. Bro
liai jos nepažino; ant drapanų 
tarė, kad ju sesuo, bet labai ste 
bejos: ju sesuo Elenyte buvo 
labai graži, o szitoj tokia baisi, 
drūta: — “O ežia mano pieme
ne!” — pasakė laume ir paro
de broliams Elenyte. Broliai 
jos nepažino, bet “piemenes”

veidelis primine jiems seserį, ir 
jie norėjo priimti ja ruman. 
Laume neleido, sako, kad jisai 
eitu nakti arkliu ganyti. Bro
liai pasodino laume už stalo, 
mylėjo ja, midum vynu girde, 
o Elenyte nuėjo arkliu ganyti. 
Elenyte ganydama arklius ver 
kia ir verkdama gailiai dainuo 
ja:

Laume ragana midų vyną ge 
ria.

Broliu sesiule žirgelius gano!
Paskui žiūrėdama in mene

sio pilnati vėl sudainavo:
Oj menuli, menuli, pasakyk 

manei,
Ka danguj beveikia mano tė

veliai ?
Ir menulis jai atsake:
Tavo tėvelis midų vyną ge

ria,
Tavo motute gijas daro.
Laume ragana iszejo priebu- 

tin ir iszgirdusi tas dainas su
riko drutu balsu:

Tavo tėvas meszla mėžia,
Tavo moezia skiedras renka.
Broliai iszgirdo Elenyte dai

nuojant. Jiems labai patiko 
tos dainos. Ir kita nakti vy
resnysis brolis nuėjo drauge in 
arklius jos dainuojant paklau
syti. Bet jis greit užmigo ir 
nieko negirdejo. Kita nakti 
nuėjo kitas brolis. Tasai taip 
pat užmigo ir negirdejo daina
vimo. Taip ėjo visi broliai isz 
eiles, bet ne vienas negirdejo. 
Pagaliau priėjo eile jaunesniu 
jam broliui. Tas atsigulė ir 
apsimetę miegas. Tada Ele
nyte pradėjo, kaip kasnakt, 
verkti, ir sudainavo:

Laume ragana midų vyną ge 
ria,

Broliu sesiule žirgelius gano!
Paskum brolis Elenyte sa

ko:“ Pajieszkok man g^fca! ’ ’ 
, Elenytė jieszko jartrg!l^ ,̂l*,ft- 
jis pajuto, kad isz jos akiu ant 
jo galvos aszaros krinta. Tuo 
metu kažin kas sužybo ant jos 
rankos, ir brolis pažino Eleny
tės žiedeli, kuri jai buvo motu
te palikusi. Brolis nustebės 
paklausė, isz kur tas žiedelis. 
Elenyte viską jam apsakė.

Ryto meta broliai isztepe ku
mele degutu ir pastate prie du- 
iu. Paskum nuėjo in laume Ir 
sako: “Eime, sesiule, po soda 
pasivaikszczioti!” Laume ei
na. Pamacziusi prie daru de-. 
gutuota arkli suriko: “Ko gi 
ežia toji kumele stovi? Bro
liai atsake: “Suszenk jai, se
sule, ranka, — pati nueis.” 
Laumę suszere kumelei, ir jos 
ranka prilipo. Broliai sako: 
“Szenk kita ranka — toji, at- 
szoks!” Laume suszere, ir ki
ta ranka prilipo. Ir spyrė ko
ja, ir koja prilipo; spyrė kita, 
ir kita prilipo. Broliai sako: 
“Szerk, sesiule, pilvu, tai at- 
szoks rankos ir kojos!” Laume 
suszere, ir visa prilipo. Tada 
broliai sako kumelei: “Nesz- 
ki ja ten, kur saule neužszvie- 
czia, kur vejas neužpuezia, kur 
joks žvėris neužeina, kur joks 
pauksztis neužskrenda!” Pas
kum dar sako, kad vyno upėj e 
nusimazgotu, szilko pievoje isz 
sivartytu ir pagryžtu graži na
mo. Kumele taip ir padare. O 
broliai ir sesuo laimingai pas
kum gyveno. Ir dabar tebe
gyvena, jei till nenumirė.

ŠTAI TAMSTOS PROGA
Greitai išmokti ang
lų kalbos. Su pagelba 
šios mokyklos, Tamsta 
išmoksi Angliškai kal
bėti, rašyti ir skaityti 
visai nesijausdamas liu 
osose valandose. Moki
name per p actą visose 
dalyse Amer. ir Kana
dos. Tuos, kurie gali a- 
teiti į mokyklą, moki
name Tdesose, dieno
mis ir t vakarais. Čia 
galima išmokti Gram
mar ir High schooles 
kursus. Gražiai iliust
ruota, su daugeliu yia-

'aiškinimų ir patarimų Katalogą siunčiame 
dykai; idėk keliąs markes prisiuntimui.

AMERICAN SCHOOL OF LANGUAGES, 
1741 W. 47th Street, - Chicago, Illinois.

Snecial 1’hotograpb N. Y. U. Service.

Prezidentas Wdsonas ir jo pati, New Yorke kur laike 
prakalba del tukstaneziu žmonių.

KUR J3UNA?
Pajiešzkau mano brolio Fra- 

iio Pilvalio, teip-gi Frano Nau
jalio ir visu giminiu. Tegul 
atsiszaukia ant szio adreso.

(to 88.)
Europe Russia.
Kijevska Gub.,

Fast o va Stancija.
Volinska Derevna.
Andrius Pilvalis.

Mano draugas Jurgis Viez- 
kus paeina isz Vilniaus gub., 
Traku Ujezdo, Valkynu Wolos. 
Gromąta gavau isz Lietuvos, 
Uiriu svarbu reikalą. Kas 
duos žine apie ji, gaus dovana.

J. Czernewski.
98 Division St. Brooklyn, N. Y.

Pajiešzkau Igno Mikelionis, 
paeina isz Suvalkų gub., Seinų 
pav., Leipunu gmino, Didesolio 
kaimo. Turiu svarbu reikalą, 
praszau atsiszaukt ant adreso.

S. Szacikauckas.
247 Ashman St.

New Haven, Conn

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

NUSIPIRKO “TŪKSTANTI 
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PININGU.

LIETUVIU GĖRIMU SANKROVA.
Szitas apskelbimas suteiks jums gera nuomone apie dideli invairuma Vynu, I.ikleiiu ir Sti

pry toju gaunamu szitoj c sankrovoje. Musu sankrovoje yra visu gerai žinomu rusziu Vynus, Degtiniu 
Akavitu ir teip tolinus. Mes su didžiausiu atsidėjimu pasirenkame savo Vynus ir Likicrus ir todėl 
galime garantuoti Grynuma ir Tikruma isz visu pusiu.

Usztikrinu tamista, kad jeigu 
patrauksi! siki nuok manes tavo- 
ro, tai pasiliksit mano kostumeriu 
ant visados. Asz siuneziu tavora 
po visas szalis Amerikas, ir kiek
vienas isz mano kostumeriu pa
tvirtins už mane.

Orderius iszsiuncziu kaip tik prijimu : aut pirmo 
trelno per Express arba Freitus, kaip norit.

Asz nelaikau už prisiuntima jeigu orderis bus zž 
$10.00 arba daugiau.

Asz nelaikau pigiausi tavora už visus, tiktai geriau 
si tavora parduodu pigiau ne kaip kiti.

Pnrsitraukit nuok manes Ruginio Sznapso po $3.00 
galioną; geriauses ka galima gaut.

Užsisakant gėrimus krasa pinigai reike prisiųsti Express© prisako, krasas prisako, arba Rego 
strnotu laiszku. Už visus gėrimus turi būti užmokėta iszanksto. Reikia pasakyti ar norima kad pil
kos butu pr siųstos ekspresu ar važba.

Konstantinas Stravinskas, 1807 Carson Street, S.S. Pittsburg, PenC37

„VIENYBE LIETUVNINKŲ”
Prenumerata metams $2.00; pusei metų $1.00.

Kanadoje metams $2.50; pusei metą $1.25.
Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00.

jgr Pamatymui siunčiame vieną numerį dovanai. ar
Jį? Kningų katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai.

f J. J. Pauksztis & Co., >
120 Grand Street, Brooklyn, New York.

...DIDELIS...SAPNORIUS
Siuneziu szirdinga padeka- 

vonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir no 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
ro. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
jos. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka. 412 ----- Str.

--------, \V, Va.

Su Paveikslais beveik prie kiekvieno 
Sapno. Szitoj knygutei teipgi randasi 
Planetos ir visoki Burtai.____ »
248 Puslapiu - 4s’x6 coliu dydumo

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

LIGONIO SEIMYHOS PADĖJIMAS JEI JISAI HEPRIGOLi PRIE

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1060 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STR1MA1HS, S L. A. Sekr.

307 VV. 30th St., New York Cik .



SAULE

Žinios Vietines

— Rinkimai.
— Bukyte vyrais.
— Norite turėti gerbūvi?
— Balsuokit už Republiko

niszka tikieta.
—- Duokit kryželi viena, o ne 

turėsite ergelio.
— Balotas yra didelis ir pai 

nūs. Kam smegenis džiovyt.
— Kožno ukeso privalumu 

yra balsuot 
ypatingai už 
prezidentą.

— Jonas, 
sūnūs Petro Abromaiczio, 810 
E. Railroad St. kuris dingo isz 
namu keliolika dienu adgalios, 
likos surastas Paulsboro, N. J. 
ir bus sugražintas namo.

— Balsuokite už Keran Do
nahoe ant “Mine Inspekto
riaus. Jisai visados buvo ge
ras prietelis darbininko. Tik 
praejta sanvaite jisai inejo in 
kasikla jiesakot užgriuvusio 
mainierio, visai ne jo distrikte, 
nepaisydamas apie savo gyvas- 
te ir sveikata. Jisai yra De
mokratas.

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

HSr5 ANT PARDAVIMO NEBANDYKITE SUCZEDIN ANT KONGRESMONO NAUJAS ISZRADIMAS

už prezidentą o 
republikoniszka

14 metu senumo

Kodel pirmieji jusu 
Kūdikio metai yra 
svarbiausi...

Todėl.kad kada jis smarkiau ia au < 
ea, ir tas augimas turi būti sveikas 
ir nuolatinis. Jeieu jus negalitežin- 
dy i savo kūdikio arba jeigu jo mai
stas jam ne'inka, vartokite

EAGLE
BRAND 

CONDENSED.

MILK
THE ORIQINAU

Lengvai sutaisyti. Tik pridek te 
atsakanti dali szviežio i zvnytos van
dens prie “Eagle Brand’’ pieno ir ta
da gatavas du ti kūdikiui.

BgF’Iszkirpk szi Kuponą dabar ir 
pusi.’skjin pas
Borden’s Condensed Milk Co., 

New York, N.Y.
o apturėsi pilnus nurodymus Lietu
viu kalboje isząikžkinta, kaip taii 
pi na varto i; pre to apturėsite 52 

. puslapiu Knygele, “KŪDIKIO 

. GERBŪVIS” kurioje pasakyta kaip 

. kūdiki užlaikyti idant jisai butu tti- 
' prus ir sveikas.
, Pilnas vardas......................................
1 Adresas.................. ....... ......................

SAULE

nis; J. Savišky; A. Savišky; J. 
Skaderowsky; M. Baikus; B. 
Boikes; L. Baikes; G. Phillips; 
I. Sultz; A. Kruse; A. Sirunie.

Su pagarba rinkinio komite
tas: J. Pilipauckas preziden
tas; Ona Pilipauskiene kasije- 
rius; Leonas Navickas ir K. 
Songailiute rasztininkai.

sz Lietuviszlcu Kaimeliu
SHENANDOAH, PA.

— Arthuras Gaimes, kuris 
mokino Lietuviszka Bena ir bu 
vo iszkeliaves in Lehighton, ve 
ia sūgryžo diryguot taja muzi- 
kaliszka organizacije. Szena- 
ciorio lietuviszkas benas yra 
t ienatiniu benu szioje aplinki
nėje ir vienas isz geriausiu.

— Czionaitine lenki szka 
draugavę ugnagesiu aplaike 
liauja eldktrikinia maszina del 
gesinimo ugnies už $4,000.

Pottsville, Pa.— Mazgu mo
terystes likos suriszti p. Jeva 
Akelute su p. Jonu Raižiu isz 
Pottsvilles. Vestuves atsibu
vo 30 Oktoberio New Pliiladel- 
Ti joj isz kur nuotaka parėjo, o 
jaunikis priguli prie Saint 
Clair parapijos. Nuotakos dė
dė Juozas Pacenta priėmė jau
navedžius su puikeis pietais 
kur linksminosi puikei. Jau
na pora yra doraus gyvenimo 
ir vėliname gero pasivedimo 
naujam gyvenime.

Geras didelis namas ant W. 
Spruce uliezios, su visoms vy- 
gadoms, maudykle, maudyne, 
vykadas, sziltas ir szaltas van
duo, elektrikas visur iszvestas, 
dideli skiepai, didelis kiemas. 
Ant kito galo loto prie W-. 
Maple uliezios teip-gi randasi 
namas ant vienos familijos. Szi 
tie namai randasi ant puses lo
to ir parsiduos visai pigiai. To
dėl atsiszaukite kagreieziausia 
po No. 512 W. Spruce St.

TI PININGUS.
mokėdami randa už bile kokia 
šluba, jeigu galite pirkti nau
jos mados stuba už neperbran- 
gia preke. Gyvenkite su savo 
szeimyna geroj stuboj. Asz 
turiu tris naujas stabas. Gali 
te sziandien pirkt o rytoj insi- 
kraustyti. Turtingo žmogaus 
siūba už biedna žmogaus pre
ke. Atsiszaukite pas. (t. f.)

James J. Bell Atty, at Law.
126 So. Main St.

Shenandoah, Pa

CHAS. SCHWIENTD
Kontraktoris ir stalorius.

Stato ndmus pagal naujau
sia mada. Duoda gera medi, 
darbas gvarantytas. Teip-gi 
priima visokius pataisinimus.

217^. Mahanoy St.
iftahanoy City, Pa.

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

Hon. Robert D. Heaton 
(REPUBLIKONAS) 

Rinkimai Utarninke November 7, 1916

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 tuojaus prigebsti. Raszy
kite tuojaus ant adreso:

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

Brooklyn, N. Y.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

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

B. S. YANKAUS
154 Nassau St., NEIT YORK, N. Y.

ANT PARDAVIMO

Maža farnluke 1% atkeriu, že 
mes. Namas dvieju lubu, tvar 
tas, 60 visokiu vaisingu me
džiu. Geriausia vieta Grier 
City. Atsiszaukite pas (to 91)

R. E. Fisher.
N. Main St. Mahanoy City, Pa.

Valkams, kaip ir suaugusiems.
Severos gyduole nuo Inkstu 

ir Kepenų (Severn’s ■ Kidney 
and Liver Remedy) yra lygi
niai naudinga. Skaityk sekau 
ti laiszka: “Severos Gyduole 
nuo Inkstu ir Kepenų pagelbe 
jo. mano asztuoniu metu vaikui 
kurs per asztuonias dienas sir
go inkstu liga.” —/F. Meyer, 
RFD.3, Welleston, Okla. — Pa 
mėgink minėta gyduole, jei 
trokszti palengvinimo nuo inks 
tu uždegimo, skausmingo szla- 
pinimosi, kojų tinimo ir strėnų 
skausmo, kurs paeina nuo inks

ANT LEGISL ATOKI AUS 
(For Assembly)

Adam C. Schaeffer
(Republikonas)

Praszo juso balso ir intekmes-

W. TRASKAUSKAS
-..GRABORIUS—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

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

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

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

Užlaiko visokiu Amerikcniszku ir Tmpo- 
rtavotu Gėrimu, kaip tai: Alaus bonkultse, 
visokiu Arielku, Vinių. Porterio ir t.t. 
Perkantiem pristato dykai tiesog in namus 
laignkada prireikes bile kokia gėrimu tai 
ateikite ras mane o pirksite gerai ir busite 
visame užganėdinti.

F K

ikslas yra; visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu Si 
reikalas ka nnoa-teakan- ‘g 
oziausia, daryt ta viską h 

. tdant bankavi reikalai bo
tu jiems priemni ir sn 
nauda, o ju'pinigai kari 
visada butu užlaikomi 
atsargiansam bude
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: PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

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

8 istorijos, 141 puslapiu apie ’ 
“Grafas ir meszkinin kas” “Apie 
Ragana, karalaite ir afioieriu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso mieles 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 
“Ėrgelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi’’ “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” PreKe 25c,

Skaitykite
“SAULE”
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tu betvarkiu; geltliges ir skil
vio rugsztumo. Tai-gi, Seve
ros Gyduole nuo Inkstu ir Ke
penų atitaiso lovoje besiszlapi- 
nima pas vaikus. Nueik in 
rptieka sziandien ir nusipirk 
bonka szios gyduoles. Kasz- 
tuoje 50 c; ir $1.00. Negalint 
gauti, pareikalauk tiesiai nuo 
W. F. Severą Co. Cedar Rapids 
lot

Iszmokinanie. 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.

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

r LMIERĖSYPAID ON

A. J. SAKALAUCKAS
120 W. PINE ST., MAHANOY CITY.

______________________________________________

T LIETUVISZKAS PASAKOMS
Labai Puiki ir Didele Knyga

88 * Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

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

609 Puslapiu 6į x coliu dydumo.

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

g

ALL NATIONS DEPOSIT BANK -
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... 1'

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. ' ’ 

-----------—•—- 11
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte ieznesa apie 
$150.000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu i | 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už sn- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Šiunczia Pinigus 
in vbas dalis svieto. Parduoda I aivakortes. Užlaiko (r 
Notariiialna kancelaaija del padirbimo doviernaseziu ,. 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi po vadoviste’"gerai žinomo II 
Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo. ( .

^5

DASIEKEM
MILIJONĄ DOLERINI SKAITLĮ

Glastonburg, Conn.— “Lie
tuviszka Diena” pere jo gana 
pasekmingai czionais. Kalek- 
torei: J. Pilipauckas surinko 
$35,57; S. Sirus $17,05; L. Na
vickas $14,89; V. Navickas 
$13,23; Konstancija Songailu- 
te $9,43; J. Dauksza $8,68; Ma
re Juszkevicz $6,79; J. Kase- 
lauckas $5,61; Monika Sirus 
3,61; Jopas Rila $3,44; S. Blo- 
szas $1,46; Isz viso surinkta 
$119,76. *

Sekanczios ypatos paaukavo 
poviena doleri ir daugiau: 
AV. E. Olcott; F. H. Rose; P. 
K. Williams; R. S. Williams; 
Miss A. S. Williams; J. B. 
Clark; J. S. Lee; C. Handle; 
S. H. Williams; Ona Yuskaite; 
B. Navicky; A; Yesalkaite; A. 
Koncert; J. Urbansky; D. Pre-
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ąMoraliszka Kabala, katra iszdeda 

žmogaus ateiti - - - Preke 10c

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

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ąnt kranto prapulties” “Mir- 
tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25 o

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztuma” 
“Mažo sziauoziaus dideli reika
lai” “Dienos kentajimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o,

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iezimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 2-5o
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Tikriauses Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kaziru, pagal garsingiauas 
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku 
Preke - - - - 10c

Prisiuskite 25c vertes stempu o gausite 
visas tris Knygutes per paczta.

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy and A St., Mahanoy City, P a.

f

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

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Vieša 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minėtu knygų, 
arba $1 .25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paczta 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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Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viera 
kadangi greit iszsipardues.

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

Apie Jonuką, Arkluka, Autaite ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemeziugpilo.

Apie Karalaite paversta iu varle.
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda i 
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 

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apie Ra
gan i szka Ziieda.

Petras bude.
Apie tris Brolus Karaiaiczius ir 

serganti ji u 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 galinezius.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilutis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

iie-

ir

Szluocziaus duktė.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius. . .
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis. platusis ir smark-akiz.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kari minko.
Skarbas o patu
Nelamingas atsitikimas.
Fuudatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas.
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka 

senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinezios jtoros.
Po 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 

jo. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie triš'Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiuike katra už Karalaiczio tekejo.
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 n Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagraaiduka.

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

Szita Knyga perkupeziams arba agenfetm 
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 paezedžius in musu banka o visada 

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

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

W. J. Miles F. G. Hornsby

GERI PECZ1AI

Vinas <Haras Peczius užteks ant 20 netu. O
Kodėl neperkat 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.

(IITINAN’^ Mahanoy City U UI 11 O Mount Carmel
Shenandoah 
Lansford

UNION 
NATIONAL

BANK
MAHANO^

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

-$—

MOKAME Antra Procentą, ant sudėtu 
Pinigu. Procentą pridedam prie 
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos ■ 
menesuose, nepaisant ar atneszat 

parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant 
ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid. 
W. KOHLER, Kasierius

Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Su batonais 9 lig 12ad.
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