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Užvydus gaspadine, užtrucino New York. — Dvideszimts Baku.— Aresztuotas stam
metu adgalios, Maks Gutschnei bus mėsos piitklys Aliev, kuris
savo burdingieriaus paczia.
deris, pribuvo isz Vilniaus, RoPhiladelphia.— Mare Blasz- sijos, su savo paczia ir maža supirkinėdavo restoracijose ir
czewska, 2816 Livingston uli. mergaite. Neturėjo ezionais svetimose mėsos krautuvėse
likos aresztavota už žudinsta jokiu giminiu ne pažinstamu ir kaulus ir pardavinėdavo juos
moteres buvusio savo burdin be szmotelio duonos. Po keliu paskui draug su mesa krautu
gieriaus, Zofijos Rodžens'kie- dienu aplaike darba garborne- vėje. Ir lupdavo Aliev už toki
nes. Koroneris dažinojes apie je su pagialba mielaszirdingos tavora isz pirkėju po 35 kapei
tai, liepe iszkasti josios kuna draugavęs, kuriai prižadėjo, kas nuo svaro.
Irkutsk (Sibire.) — Firma
kuris silsėjusi ant kapiniu tris jog kada jojo duktė isztekes už
menesius, o padaręs sekcije ra vyro, tai privalgydins visas Fortovu paaukavo miestui Ir
kutsk 1,000,000.rubliu. Isz tu
do viduriuosią trucizna.
y patas kurios bus alkanos ta ja
Romanas Rodženskis būda diena, teip kaip jisai buvo al piningu 200,000 rubliu davė ji
mas burdingierium pas Blasz- kanas kada pribuvo in Ameri steigimui Irkutske universite
to, o 800,000 rubliu insteigimui
czewskiene, apsivedė su Zofije ka.
invairiu viduriniu tėchmiszkuir abudu gyveno pas BlaszPo keliolikos metu Gutschczewskienia. Badai gaspadi neideris pasiliko kupezium kai ju mokyklų.
Tomsk (Sibiras.) — Omsko
ne labai užvydejo jaunai mote- liniu ir dastojo turto. Ana die
rei ir pyko, jog josios burdin- na jojo duktė tekėjo, o tėvas ne kariszkasis teismas nubaudė
gieris apsivedė. Apie tai da užmirszdamas apie duota priža pulkauninką Pantiusliina aresPaveikslas perstato vokisz
ginio brolis veliones Antanas dėjimą nuėjo in taja mielaszir- tantu rotomis ir atėmė isz jo vi ka ambasadorių Bernstorff ii
Czalewskis ir pradėjo nužiuri- dinga draugavę, paliepdamas sas ypatingas teises. Pantiuc- jojo paczia, kuria geide paže
net Blaszczewskiene. Dave zi surasti apie 500 alkanųjų, hin buvo kaltinamas iszeikvoji mint ir apjuodint vokiszka.*
ne apie tai palicijai kuri aresz- idant padaryt jiems puota. me piningu ir materijolo, skir sznipas Karoliu
tavojo žadintoja ant paliepimo Draugove pasirūpino užgana- to kareiviu apredymui.
riję) provindamasis nuo Berns
koroneriaus.
Petrograd.
—
Rusu
valdžia
dyt norams Gutschneiderio ir
torffienes $3,000 už kokias ten
aresztuoja
ir
grūda
kalėjimuos
sujieszkojo
net
800
žmonių
ku

gromatas kurias ketino ambaV illistai aplaistė moteres karana
tukstanczius
darbininku.
riuos soeziai pavalgydino ant
sadoriaus pati siunsti savo vy
sinu ir jaises uždege.
kaszto mielaszirdingo žydelio. Baugiausia aresztu padaryta rui o kurios >;;nipas aplaike in
El Paso, Tex.— Pabėgėliai
Odesoj, Maskvoj ir Petro?
rankas. < Graves likos
pribuvia in ezionais apsakinė Užtrucino arielka isz piktumo. Baudžia juos valdžia už
tayotas. ’
Eureka, Cal.— Už tai, kad kad prieszinasi to’
ja baisybes, kokias papilde vill.stai ant tuja gyventoju, kurie -ruožas- Angedeviczius praszali- les teismui, naujoms -aMt,
TNA BUK ALLIJEN- i
laike szali amerikonu arba ra no nuo darbo bartenderi Juozą vijoms, kad agituoja priesz gy TAI LAIMES SZIA KARE.
dosi pas juosius ant tarnystes. Milleri, tasai isz piktumo iižtru venimo reikmenų pabrangimu,
Vi Įlįstai bandytai sugavę kėlės cino bonka arielkos kuria sa kad iszeina straikuosna už
moteres, aplaistė jaises karasi- li liniukas užtiko in laika. Bon augsztesnes algas ir geresnes
nu ir uždege szlebes, moteres koje radosi tiek truciznos, jog gyvenimo sanlygas.
Vartoja
galima buvo užtrucint szeszes nepaprastas net Bosi jos gyven
mirė baisiosia kankesia.
Kada Villa suėmė kelis afi- ypatas. . Bartenderis Milleris tojams žiaurumo priemones,
cierius prigulinczius prie Ka- likos aresztavotu.
idant nepraleidus žinių apie vi
lanzo, pririszo juosius prie me Nužudė sunu, jojo paczia ir sus tuo^ aresztavimus spaudom
džiu <ir iszteszkino smegenis su
Cenzūros asztrumas dar nema
pats save.
karabinais, kalbėdami, jog to
Dudley, Mass. — Pranas tytas.
kis būdas yra geriausias, lies
Deon, miestis^kas rodininkas Praneszimus apie tuos esansuczedina paraka ir kulkas.
ir taksonus, nuszove savo sunu ezius dabar Rosijoj dalykus ap
Prastiems kareiviams nukirs
ir jojo paczia ir pats save keti laike odos iszdirbystes darbi
davo ausis ir nosis ir paleisda
na nusižudinti, nes szuvis buvo ninku unijos virszininkai. Ži
vo. Nekurie kareiviai atbegia
nemirtinas. Priežastis žadins nia atėjo per Szvaicarija.
in Chihuahua City buvo labai
tos buvo pervirszinis girtuok Ne geresnis darbininku pa-į
subjaurintais ant viso kūno.
dėjimas ir Vokiecziu užimtoj
liavimas senio.
Lenkijoj bei Lietuvoj.
Var- j
Milžiniszki užkalbinimai isz
Kiek pribuvo atejviu in Ameri szavoj, pavyzdžiui, tapo aresz
Europos.
ka nuo pradžios lig sziam
tuotas miesto tarybos narys,
Philadelphia.— Rusiszkas
laikui.
iszrinktas ant socialistu tildėte
randas tomis dienomis užkalbi Washington, D. C.— Suv.
Vokiecziai vartoja taip jau
no szimta lokomotivu, padalin Valstijų imigracijos bjuras ka
žiauriausias priemones, kad tik
G e nėr olas A® is Brusilodama savo užkalbinimus sekan tik iszleido savo menesine at
užsmaugus darbininku agitaci v as, rusiszkas kaB indierius ku
ežiai: 40 padirbs Baldwin Lo skaita, isz kurios matyt, jog
ja. Aresztuotasai socialistas ris nuvede savo ■ Lūs lig Vocomotive Works, 40 American Rugsėjo menesyje sziu metu in
yra odos darbininku unijos pre lyniaus, Galicijoj" rirtiila, buk
Locomotive Co., ir 20 Canadian Suv. Valstijas invažiavo 36,398
zidentas.
negalimu daigiu .4 r. idant voLocomotive Works, priek tarn ypatus. Gi Liepos mėnesyj,
kiecziai laimėtu sJ l'kare. Bruužkalbino 38 tukstanczius tavo taip-pat szimet in szia szali at
rrniu vagonu. Rosije da jiesz- važiavo 9.1,408 ypatus. Reisz- Valginkit pinacus ant apsisau si lovas sako, jog I fcije da neparode savo drutuu*, nes atejko ezionais 50 milijonu doleriu kia, Rugsėjo imigrantu skait
gojimo visokiu ligų.
nanti.meta svietasWižins galiu
paskolos, o jeigu laja aplaikys lius sumažėjo daugiau kaip ant
Washington, D. C. -— Randa guma Rosi jos ir jt^ios milžitrumpam laike, tai da daugiau puses.
viszki žiaunai iszrado, buk val- i’iszkos armijos. — Allijėntai
11laterijolo užkalbins.
Visas skaitlius imigrantu, pa gimas pinacu apsaugoje žmogų turės laimėti szia kare.
Ir alus neužilgio pabrangs.
siekusiu szia szali nuo to laiko, nuo pendesaitis, nerviszkumo,
j kuomet pradėta vesti skąitli- nemigdo, nesutrovejimo, rumaDuos mažesnius stiklus.
Milwaukee, Wis.—. Milwau ! nes apie ju atvykimą ežia, iki tizmo, vaikszcziojimo laike mi 
kee’s bravaru kompanijos pa paskutiniu dienu, siekia 32,- gio o ant galo apsaugoje žmogų Japonu submarinas ekspliodavo. —16 pražuvo.
skelbė, kad neužilgio gali pa 652,950 ypatų. Mažiausia at nuo plikimo. Ne tik amerikobrangti alus. Girdi, medega vyko 1823 metais — isz viso 6,- niszki bet ir europiszki dakta
alaus virimui pabrangus dvigu 354 žmones. Daugiausia gi at rai tai prijrfižinsta.
Kobe.— Kada japoniszkas
bai. Tatai esą verezia pakelti važiavo 1907 metais —- isz viso Žmonis szimet teip pamėgo submarinas No. 4 atplaukė in
ir alaus kainas. Saliunininkai $1,285,349.
valgyti pinacus, jog Philadel- ezionais dalybautis paszventini
nenorėdami labai alaus kainu 1915 metais pribuvo ežia isz- tijoj suvalgė keturis milijonus me laivo, eksplibdavo isz neži
1 eiti savo kostumieriams, ma viso 326,700, o 1916 m. — 298,- tuju rieszutu kuriu verte iszne- nomos priežasties. Sžeszi afi-'
no kitaip veikti.es: jie ketina 826 imigrantai. Toksai imi sza ant penkių sziintu tukstan- cieriai ir asztuoni laivoriai li
mažesnes stiklines duoti ir pa grantu atvažiavimo sumažėji cziu doleriu. Atejnanti meta ko* užmusztaiš o dvieju nesu-;
naikinti “užkandžius” gerian mas yra Europos kares pasek badai sunaudos suvirszum randa. Szesziolika laivoriu su
ti emsiems.
me.
szimta milijonu svaru.
žeista.
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50 valandų be miego, gėrimo ir
valgio.
London.— Maža amerikiecziu laiveli Vigilant isztiko
audra. Sunkų buvo besitikėti
iszsigelbejimo.... Nuo laivelio
buvo duota ženklai, praszantis
pagelbos. Plaukes pro szali
laivas Ryndan priėmė nuo lai
delio jo kapitoną ir dvylika
matrosu. T>et atsisakė apleis
ti laiveli tris ypatos: scotlandietis airiszis ir amerikietis
peczkuris. Jie paliko. Per
keturias paras blaszke .juos
audra po juras. Keturias pa
ras jie iszbuvo nemiegoję, ne'. alge, negere.' Pagalios,.penk
toje paroje jie pasiekė Airijos
pakraszczius ir tapo iszgelbeti.

Perspėjimas anamitu apie nu
mirusius.

—Special Photographs N. Y. tl. Service.

ISZ KARES LA ŪKO
Vokiszki submarinai bombardavo paJkraszczius Finlandijos.
— 9 užmuszti Rusai paskandino kelis laivus..
Petrograd.— Praėjiu petnyczia flotila vokiszku submarimi insivoge iii inlunkia Finlandijos laike dideles miglos neužteminti per Rusus, pradedami bombarduot pakraszczius mies
to. Isz viso paleido apie szimta szrapneliu, pakol Rusai su
prato kas ežia darosi. Devinos ypatos likos užmusztos ir 12
arkliu o keliolika namu sugriovė.
I’ristovoje radosi keliolika rusiszku laivu kurie pradėjo
szauti in vckieczius, paskandydami didesnių dali vokiszkos
flotilios.

Rusai vejasi paskui Makinsono armija.
London.— Rusai persigavo per lipia Danuba in Dobrudza isz dvieju pusiu isz pietines dalies Czernavodos o rusiszka
Įlota pradėjo bambarduot Konstanzija. Makinsonas bėga in
užpakali kiek turi pajiegu ir tai till per puse savo armijos, nes
panesze milžiniszkas bledes. Makinsonas tikėjosi naujos pagialbos prie Czernavodos, nes josios neaplaike, priek tam
daug jojo kareiviu iszmire nuo ligų.
Prie Czernos, Serbai su pagialba Rusu, paėmė kaima Iva
na, paymdami nuo prieszu 16 laukiniu armotu, daug visokiu
ginklu ir amunicijos. Kiek paymta in nelaisvia, tai da nesu
skaityta.
Rusai su Rumunais atsispyrė vokiecziųs ant penkesdeSzinlts miliu Transylvanijos frante. Prie Almasmezno, aplin
kineje Derna M’etra, paėmė tris svarbes vietas, kėlės greit ■
szaunamas armoteles, 18 aficieriu ir 305 kareiviu.

Anamitai (gyventojai pieti
nes Azijos,) kada katras isz jiu
numirė tuojaus rūpinosi dasižinot, kur pateko dusze numiru
sio. Jeigu kojos numirėlio bu
na per kėlės miliutas sziltos po
numirimui, tyki, jog jo duszia
nuėjo in pragara; jeigu-gi gal
va pasilieka szilta truputi il
giau, negu visas kūnas, reiszl<e,
jog duszia nuėjo in dangų. Jei
gu sziluma buna per kėlės mi
liutas ligi visame kūne numirelio, tiki, jog duszia pereis in ku
na didturczio. Sziluma pecziuo
se, strenuose reiszke kad dusze
pereit turi in kuna ubago. Jei
gu akis pasilieka atydaritos.
Anamitai perspėja, jog duszia
numirusio antram savo gyveni
me ne bus laiminga, akis už
merktos reiszke, kad dusziai
mirusio antras gyvenimas bus
saldus ir laimingas. Labai blo
g ai reiszke atidarytos lupos nu
mirelio, nes tas ženklina jog nu
mirelio dusze pereis in kuna
žmogaus nedoro, piktadario,
jog draugaus su nelabais žmo
nėmis. Dar blogiau jeigu, nu
mirėlis ne turi sugniausztu
kumszcziu, nes jau tada Ana
mitai tvirtai tiki ir ne abejojo,
kad dusze teko velniui teip va
di namui la sua su mėlynu vei
du ir geltonais dantimis.
Apie maitinima pau'ksztuko lai
komu kletkoj.

Prie Lwawo eina kruvini musziai. — Susirėmimai ant kasdie
ninio paredko.

Petrograd.— Ant pietų—vakarinio frunto eina kruvini su
siremimai ir musziai ant kasdieninio paredko o kaip kada
teip arti abi szalis sueina, jog naudoje bagnietus.
Prie Baranoviczu rusai atsiėmė savo pozicijes pajautas
]>er vokieczius keli menesiai adgal.
Hindenburgas toliaus plaka, ant rusiszku pozicijų terp
Brzezanu ir Haliczo, Galicijoj arti Lwawo, bet kas diena yrė
si areziau Lwawo ir savo pozicijes laiko o kad jau žiema pra
sidėjo, tai sunku vokiecziams bus juos isz fenais iszvyt.

Anglžkai paėmė vela kelis kaimus Francuzijoj.
London.— Anglikai vela, užklupo smarkei ant vokiecziu
laike miglos prie upes Ancre, paymdami kaima Beancourta.
Ana nedelia paėmė Blaumont Hamel ir St. Pierre Divion.
Musziosia paeme suvirszum 5000 vokiecziu in nelaisvia ir da
pribuna po kelis szimtus kas diena. Anglikai dabar pradė
jo bombardavot miesteli Butte de Warlencourt ir kaip rodos
jin pajTns prie pabaigos szios nedėlios.

Ar gradai, paskirti maitini
mu pauksztuku laikomu kletkose, privalo but mirkyti?
Pirm visko maitinime pauksztukiu tokiu reike žinot, kaip
jes maitinasi gyvendami ant
luosybes. Kuom panaszesnis bu
na maitinamas isz maisto ko
kiu maitinosi gyvendami ant
luosybes ,tuom pauksztukai bu
na sveikesni ir linksmesni....
Kas link būda maitinimo, tai
reike jiem duoti ta prie ko esą,
pripratę kožnoj atmainoj me
tu, paszapuojent visokias sėk
leles ir lapukus. Pavasari ir
vasara visi grudai ir seklukes
esą iszmirke per tai lesint juos
reike markintais grūdais. Žiema-gi galima lesi! sausais grū
dais ir seklelem.

SAULE

Z

KAS GIRDĖT?

•1 KARALIENE ’ ’ AMERIKONISZKOS PLOTOS PLAUK E SUSIVIENYT SU SAVO
DRAUGĖMS.

ITALIJOS INPEDINIS SOSTO KELIAUNA ANT KARISZKO FRUNTO.

Nėkurie politikieriai tvirti
na, buk del to prezidentas Wilsonas likos vela iszrinktas kad
važinėjo su savo paczia laikyti
politikszkas prakalbas, o žmo
nis graudinosi, buk sztkada bu
tu, idant teip puiki moterele
teip trumpai karaliautu Baltna
mi Washingtone.
Tame randasi daug teisybes.

Nekurie vela tvirtina, buk
Hughes todėl pralaimėjo, jog
aplaike No. 13 balota. — Tiejei
ka tyki in nelaiminga trilekta
skaitlį isz to nudžiugo.

ULES”
KALE DORIUS
. AN

Mare Louis’iene isz San
Francisco, spyrėsi kanecz nuo
savo vyro atsiskyrimo už tai.
buk josios vyras mete in jiaja
su nedakeptu “pajum.” — Gal
tasai vyrukas neteko kantry
bes įmigindamas tuosius pajus
Da gilukis tosios moterėles, jovyras nemete in jiaja su plyta.
Sėptinesdeszimts penkių me
tu senukui Petrui Minorui pra
dėjo isz naujo dygti dantis.
Jau susilaukė keturiolika dantu. — Nėr ko stebėtis, juk seno
viszka patarle kalba, jog žmo
gus vela pavirsta in kudyki
ant senatvės.”

Paveikslas parodo impedi karaliszko sosto Italijos, pasii engiąs keliauti su lekiamaja maszina ant kariszko frunto.
Buvo tai pirmutiniu jojo kelione maszinoje ir labai buvo isz to
užganėdintas. Mate jisai isz oro kaip jojo padonai muszesi
su Austrais ant Trentono frunto. -

1S17

Didelis
les” kalendoms
ant 1917 ni
jau užbaigtas
spaudinti.
bar pradėjome
susįuvinet i
ilpjaustinet o
trumpam la
pradėsim visiems iszsiu
t, katrie yra
pilnai užsim
a prenumerata
už laikraszti.1 Tiejei, kurie da
neprisiunte savo užmokestįes
už antra pusmeti, tegul pasisku
Lina, nes po tim gali graudintis.
“

Szimet kalAloris yra du
tis apreiszkeiftis jog uždanga ejo, nerado savo maszneles ir kart didumo uTpraejta meta ir
las ejs in virszu, kožnas su aky- paliepė aresztavoti Ona. Su- talpina savije:
vumu žiurėjo ant scenos. Ka dže nubaudė jiaja ant puse me ].) Eros.
da uždangalas likos pakeltas to in kalėjimą.
2) Keturi metai laikai.
regėtojai paregėjo ant didelio Rodos kad “safety razors” 3) Amerikoniszkos szventes.
Telegramai, isz Berlyno skel audeklo iszmaliavota didėlėms
4) Perkelemos szventes.
bė, buk paczedumas visame li litaroms “Jisai iszkeliavo.” Ži buvo geriausiu iszradimu del
—Special Photograph N. Y. II. Service.
5) Užtemimai 1917 mete.
kos užvestas Vokietijoj. Da noma, kad “Jisai” dingo o skutaneziu sau barzdas, nes to
6) Pasninkai 1917 mete.
Ana diena iszplauke naujas kariszkas laivas “Arizona” susivienyt su savo draugėms pri
bar iszejo naujas ukazas, jog orange ir piningai žiopliu, bet mis dienomis likos iszrasta da
7)
Menesiai
su
szventuju
var

gulinczios
prie Atlantiko flotos. Tasai laivas yra vienas isz naujausiu ir galingiausiu, tu
ne viena ypata ne gales pirkti niekas nepyko ant “Jo” nes saugesne britva, panaszi, in vo
dais ir paveikslais mysliu. rintis tūkstanti vyru. Kapitonu yra Jonas B. McDonald.
naujo drabužio, jeigu pasiro kožnas buvo užganadytas, jog leli kuriame randasi mažas
Permainoms menulio ir oro.
elektrikinis motorėlis, o britva
dys, kad drabužis da yra geras likosi prigautu puikei.
sukasi ir pati skuta kiecziausia 8) Kalendorinei užraszai ant
KUR BUNA.
ir galima neszioti. Vyrams pa
Ilftafrlftift'lft Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo
1917 meto.
britva.
Persipjaut
jokiu
budu
Mano
draugas
Praneiszkus
Žmogau,
daryk
kaip
asz
pada

vėlinta pirkti du “siutus” o
W dlIaOllJIo su Paveiksleliais, 177 puslapiu, Preke 35e.
, Svarbus atsitikimai svietisz
W. D. Boczkowski-Co. Maharioy City, Pa.
is, paeina isz Kauno gub.,
riau, o dastosi turto ir busi negalima. Kiek tokia britva 9)
moterims tik tris szlebes ant
koje istorijom
kasztuoje,
da
nedažinota.
miesto, 4 metai kaip
iszmintingesnis.
meto. — Kad Amerike toki uka
SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”
10) Kokios vieslpatystes
eldžiu .atsiszaukGuodotina Redystia:— Pri
za invest u, tai nors amerikoApie dantis.
SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”
diena dalyh^ąma; ean
žino apie ji, mel
niszki vyrai galėtu suczedint ėmiau nuo jusu knyga “Kapito Priežasczia skaudėjimo dan
koje kareje.
džiu 'picuito/ki ant adreso. (92.)
uas Velnias” ir kitas knygutes tų yra neezystas užlaikymas
keliolika doleriu ant meto.
11)
Apmanstinkim
laika
(ejJos Dem avi ežia.
už ka siuneziu jumis szirdinga jin. Vienas isz garsiu dentisPuiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
les.)
262 puslapiu - Preke 35c. IV. D. Boczkowski-Co. Mahanor City, Pa.
320 Wharton St.
Ižduotojai
laikraszcziu padėka, yra tai puikios knygos tu (gydytojas dantų,) nekokis
12)
Dingusis
deimantas
—
isto

Philadelphia, Pa.
džiaugkifes, nes viltis yra atpi ir akyvos skaityti. Kaip pra Feleksa Idsikauckas, paduoda
rije.
gimo popieros! Kokis tai Dr. dedu skaityti tai visi sueina kaip jis pavadino: deszimts pri
Tamoszius Jasperson isz Mil pas mane ir praszo kad skaity sakymu” apie užlaikyma ir ap 13) Amerika, musu laisvia Tė
vynė.
waukee, Wis. iszrado nauja bū tai! kanuodaugiausia.
Kada saugojima nuo skaudėjimo dan
14)
Geros
apmainos — istorije.
da dirbimo popieros isz senu atejnu namo tai maniszkei tuo- tu:
laikraszcziu.
Pribus jisai in Įaus praszo kad skaitytai! 1) Jeigu turi mažai laiko ant 15) Juokingi užklausymai.
New Yorka ant rodos su di ' ‘ Kapitoną Velnią. ”
Pir- nuprausimo kas diena burnos, j 6) Gyvenimas sieratuko —is
torije.
džiauseis iždavejais laikrasz miaus kol neturėjau tosios kny iszplovimo dantų, tai geriaus
17) Florindas ir karaliaus dukcziu perstatyt jiems savo iszra- gos neturėjau kur dingti; iszej- mazgok dantis, negu burna.
tere Angelina ■— istorije.
dnna ir statymo milžiniszko davau ant uliezios o vėliaus in 2) Vaikus reike pripratini'
fabriko. Dare jisai baudimus ■aliuna ant alaus, o priek tam isz mažumes plaut dantis, ba 18) Karalius permainytas in
meszka per du raganius —
su savo nauja popiera dirbtu užsinorėdavo pastumdyt kelis kas isz mažumes nepapras, tas
istorije. 1
vėje popieros Combined Locks geimius boliu ir tokiu budu ta ant senatvės priprasti negales.
Mille, Wis., kur turėjo didžiau sai bevaisingas pasilinksmini 3) Reike saugotis valgyt sal 19) “Saule’’mirdies mano —
ej les.
sia pasekme.
mas kasztuodavo man nuo dvie džius daigtus. Geriauses pri
20) Ororyksž^, — istorije.
ju lig penkių doleriu, o priek gimtas maistas ant czistini*
21) Olga ir Karalaitis — isto
Teisybia pasakė senas Barnu tam žmogus atejdavo pusiau mo dantų yra juoda duona.
...Labai Puiki ir Didele Knyga...
rije.
m as, didžiausio cirkuso locni- nakti, neiszsimiegojas reikėjo 4) Dantis privalo mazgot
ninkas buj< “Amerikonai myli ejti in darba. Todėl vėlinu vi naktin, nes mazgojimas rytme 22) Miestas ant dugno mariu.
609 Dideliu Puslapiu - Talpina 88 Visokiu Gražiu
būti apgautais.” Bet idant siems tautiecziams nusipirkt tį je, tai iszrodo ant užžengimo 23) Vienasė
juosius apgauti pasekmingai ir “Kapitonas Velnias” knyga, o szulinio in kuri inpuole viena 24) Auksin
Pasakų ir istorijų.
Ji
::
u
K
iželis —istorije
kad apie tai nedasiprastu, rei turėsite smagaus skaitymo, per tinis vaikelis gaspadoriu.
25) Daugel įveiksiu isz eurokė iszmintingo ir apsukraus ap simainis jusu būdas, užezedinsi 5) Prie mazgojimo dantų rei
pines k
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet
gaviko kaip,sekantis atsitiki te piningus ir busite sveikesni ke naudot szepetuka tam atsa 26) Katali
s knygų spaudintuojaus iszpildykite žemiaus padėta blanka, iszkirpkite
mas parodo.
ir iszmintingesni.
“— Sta. kanti ir szipuluka del iszsitas mu iždavysteje.
Praejta nedelia mieste San Olbikas,--------, Conn.
ir prisiuskite mums drauge su $2.00 o knyga bus jumis I
krapsztimo dantų, o ne špilka 27) Apgai imai visokiu bizFrancisco, pasirodė apgarsini
ir adata.
nieriu
tuojaus iszsiusta.
Skūra vela pabrango ant 32
mai po visa miestą kuris reisz6) Prie czystimo dantų ga
kalendorių bus
ke buk “Jisai pribuna,” ir dau centu už švara. Fabrikantai lima naudot miltelius (prosz- Drauge
czeveriku
pranaszauje,
bule
už
duota
dovJKa
tėip-gi
puikus se
giau nieko. Kuom ‘1 jisai’ ’ bu
ka) bet tos ne tur but Tokios,
W. D. Boczkowski-Co.,
v o kada “jisai” pribus, tai to keliu menesiu žmonis turės pio prie mazgojimo kuriom, liekas pini s kaląldorius ir kišzeninis
Mahanoy City, Pa.
kalendorelis.
negarsinta, žmonis sau džiovi keti nuo 15 lig 20 doleriu už po ant dantų vopna.
Matote paguodbti skaityto
no smegenis kas tasai “jisai” ra czeveriku.
Gerbemei:
7) Karta arba du kartu ant
galėjo būti. Ant rytojaus vela Kuom didesnia mielaszirdys- metu, privalo kožnas duot per jai, jog kalendorius bus sma
Czionais prisiuneziu jumis $2.00 už ka praszome man tuojaus
apgarsinimai pasklydo po mies tia parodai del savo artimo, žiūrėt dantis gydytoju, kad ma gus szimet ir turėsite nemažai
prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant
ta jog “Jisai jau ežia.” Isz tuorn jisai tave daugiau panie žiause pasirodžiuse liga galima skaitymo ant Kalėdų.
žemiaus padėto adreso.
Todėl paskubinkite prisiims
paskutinio apgarsinimo žmonis kins. Tiejei žodžei iszsipilde but pradžioj praszalyt.
Su guodone,
dąžinojo buk tasai slaptingas ana diena ant Onos Kalendos, 8) Suakmenėjusius apsisedi- ii užmokesti idant gautumėt
■kalendori
in
laika,
nes
jeigu
vii
“Jisai,” yra garsingu magiku, Winnipege. Kada Ona iszejo rnus (daigtus)ant dantų, pfiva
Vardas
kinsite tai gal ir neužteksime
raganium ir burtininku ir ro laukan atsineszti sau stiklą lo kožnas nulupinėt.
dys savo perstatymą ant ryto vandens, josios kaiminka R. Visus skaudamus dantis ir del visu. — Kas pirmesnis tas
Ulyczia.....
jaus, saleje po tokiu ir tokiu Voitavicziene pavogė, maszne- szaknis privalo kožnas duot gilukningęsnis
Miestas
numariu.
le su 32 doleriais. Kada Ona isztraukt.
Taja diena prisirinko pilnu sugryžo, kaiminka pradėjo ru- 10) Kožna motina kudykistėliu sale žmonių, visi akyvi pa got ant sunkiu laiku, ir kad ne tej vaiko privalo maityt kudy
matyti tojo garsingo magiko. gales užmokėt raudos ir pirkti ki tokeis daigtais kurie duoda
Visi tikiet-ai buvo isžparduoti anglių.
Mielaszirdinga Ona peną, ar vaisia suaugimu kau
ir langelis b juro buvo jau uždą padovanojo kaiminkai penkis lu kaip tai pieną, kiausziniųs,
rytas. Davėsi girdėti skambu dolerius. Kada laiminga isz vaisius daržo vest ir 1.1,

Lietuviszkas
Pasakorius
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mas, bet Garnodiene tik nusi si lankėte; tas žingsnis mus vi ŽENKLYVA AMERIKIETE PRIŽIŪRI SUŽEISTUS FRANCUZISZKUS KAREIVIUS.
Jau jeigu brolycziai gerete,
sus ramina!
Ar ne teisybe,
purtė.
tai jau gerkite gerai, kad ant
Skaisti saule vasario m. api Marceli?.... ii’....” Bet jis imti
kart ta avižini gyvenimą pa
pilė aukso spinduliais Charmet lo, ant Garnodienes veido baisu
baigti. Ba kas isz tokio gyve
tęs’o bažnytėlė. Vestuvių baž piktumą iszvydes .
nimo, jeigu. žmogus iszrodo
nytines apeigas atlaikyti apsi “Asz nežinau,” atkirto ji
kaip morezine kate; susisukias
ėmė kunigas More!. Aplinki szaltai, — “ar visiems mano
ir nuskurias, arba iszpurpias
niai parapijoms ant iszkilmes pasirodimas teip geistinas,
kaip skenduolis isz vandenio
visi atvyko; sodžiuje niekas kaip tu, miels kuzine, kalbi; isz
iszmestas. Nevienas jau kelio
nebliko namie; perlaukiecziai savo pusies asz abiejoju, bet
lika metu Amerike o nieko ne
atsidangino pešti, raiti, važiuo asz turėjau ateiti vardan Mar
turi, ne zoposto ne sveikatos;
ti.... Baltuose rūbuose Alena celio ateities....”
senatve jau ant sprando sėdi, o
iszrode lyg aniolas; Marcelis ir “Be reikalo kisziesi ten, kur
ne turi ne pora doleriu zoposji dangiszkos laimes spinduo- tavęs ir tavo rupeseziu niekas
ties ant ligos arba palaidojimo,
liais spindėjo. Po 11 vai. jau neprasžo,” suszuko Auregan.
o czia ir pajiegos baigėsi.
navedžiai sugryžo namon, ir už “Bet asz persergiu tave, kad
Niekas ant tokio nesusimyles,
valandėlės būriai užkviestu sve už kiekviena aptarima mano
Tiktai kožnas in akis drėbs,
ežiu seklycziose susimėtė. Ant žmoneles sunkiai atsakysi.”
G y venti nemokėjai,
Poniute Karsztaitiene sėdi rame namu gale visokia Dievo “Ji pati save aptaria,” praUž tai gala liepto daejai.
su savo senu vyru prie kurio dovana platus stalai buvo nu czipe Garnodiene, Marceliui
Laikraszczio ne skaitei,
labai bodesi ir isz nubodumo kloti, ir kas tik norėjo — galė raszta paduodama. “PapraKlaidais keleis ėjai,
nežino ka daryti. Kur josios jo gerti, valgyti ir linksmintie- szyk savo žmonos perskaityti
Tai matai,
si. Linksmiai papietavus, visi tau dokumentą, kuri ji tur but
senas vyras.
Tau gerai.
vestuvninkai, terp kuriu buvo nuo savo advokato apturėjo.
Pažiūrėkime ant amerikonu
p. Weber, dr. Macler, kunig. Suprasi dabar, koki ji pavojin
gyvenimo. Uždirba mažiau
Morel su visa savo szeimyna ir ga pauksztyte; kad ir vėlai, bet
negu Lietuvei, turi labai szvaMrs. AV. K. Vanderbilt pasiaukavo ant dažiurejimo sužeistųjų kareiviu francuziszkosia
senas daktaro draugas, isz Epi- tavo akys vis gal atsivers.”
ics grinezes, vaikucziai grąžei
ligonbutesia. Sužeisti kareiviai jiaja vadina “mielaszirdingu aniolu,” nes ne tik paaukavo
nalio
atvykęs,
—
suėjo
beszneapžiūrėti, ir
Alena isz karto, laiszka paži
hz Francuziszko verte A. Adata
kucziuodami in atelier. Mar no ir szvelniai nusijuokė. savo spėkas ant palengvinimo sužeistiems, bet ir piningiszkai szelpia visas ligonbutes FranBadu ne stimpa,
cuzijoj ir Anglijoj. Paveikslas parodo Mrs. Vanderbiltienia nužiūrint ligonius amerikonisz
Norint pajeis minta;
“Trauk ji 100 velniu!“ suri celis ir Alena buvo gražiausia “Skaityk balsiai, mano Marce
kam ligonbutije mieste Paryžiuje.
ir
laimingiausia
porele;
dabar
Burdingieriu ne laiko,
ko tepliorius. “Ai’ tik ne fab
li,” — tarė ji ir, jo nekantrumą
Ir gyvent pataiko.
riku jis mums ežia pastatys?” grasino jam su pirszteliu ir lie matydama, paėmė laiszka ir nešiu teip nuoszirdžiai davei. randu idant iszreikszti ta, ka Sara szoko prie Alenos, enie
pe
atspėti,
apie
ka
ji
mislija?
Malszu gyvenimą turi,
— “Tik žinau, kad jam slėnis,
perskaitė visiems balsiai ir aisz Atmink, mano aukso Marceli,, jaueziu.
Kaip menkai tavo ja apkabinėti, bueziuoti;. Alena
“
Apie
mano
atžuluma,
bran

Spakainei nakti guli,
turduobe ir vilikakalnis in ran
kiai.
jog tavo szirdis man daug bran. akyse musu namelis iszrodyti draugiszkai jai tarė: “Ar ne
Ba nieks nakti nesitranko,
kas pateko.” O atsikreipda gi szirdele?”— buvo atsaky “Teip, giminėlė,” — rimtai gesne, negu tie 25 milijonai, ku. turi!”
teisybe, sakiau, kad reik vilti
mas,
szypsojimo
palidetas.
O pas Lietuvius ne yra to pa
mas prie Alenos, pridūrė dak
“O, kaip mažai tu mane pa- tureli? ’ ’
kalbėjo Alena, — ‘ ‘ asz tikrinu, i’ie man priguli ir kuriu puse
ranke.
taras. “Tai. slėnis, kame jus “Beveik! Asz atminiau die kad tas laiszkas man prisluns- nuo vakar dienos tau užraszy- žinsti!” — perkirto Alena.
“Tamista esi burtininke ga
Burdingieriu prisivaria,
su Marcelin pasižinote ir kal na, kurioje pirma karta in ate tas buvo....” bet matydama, ta.”
‘ ‘ Szita duba man ypacz mei- lingiausia!” tarė Sara. Alena
Motere
turi triūso gana,
nas, per kuri reikėjo jums lipti lier patekau ir teip karsztai in kad Marcelis pabalo ir dakta “25 milijonai?” sukliko dak: Ii ir brangi, kaip ir viskas, kas a lsigryžo ant daktaro. “TePasilsio jokio ne turi,
in Les Roches prietemoje gryž- mokinias siulijaus; be dėdės už ras veidas aptemo, tese ji su taras. Marcelis stovėjo, lyg apie tave liudija. Mes ja padi ve!” tarė ji — asz noriu Marce
Ne diena ne kaip guli.
tant.”
tarimo mane butumi tu pro dū iszkeltu balsu: “ir asz. dabar bežadys!
dinsime, nieko ne perdirbant; h nudyrinti ir szi vakara in ma
Tai
kas isz tokio gyvenimo?
lis
iszvedes!
”
no
namus
Paryžiun
nuveszti;
paaiszkinsiu paslaptį, kuri ežia
“Kaip dyvinai!”»tare ji.
“Teip, 25 milijonai,” — at. tam tikslui asz tavo vardan
Ka užvaro,
asz užmirszau pasakyti, kad
‘ ‘ Ar pažinstamas pirkęjis ? ’ ’ “Kas teisybe, tai teisybe; ininejama, nors asz norėjau ja sake ji lyg anioliukas szypsoda įpiszka nupirkau!”
Per
gerkle pravaro.
baisu atsiminti; laime, kuri tiktai Paryžiuje apskelbti.”
iižklause Marcelis.
ma, spausdama karsztai Marce. “Ar tai tu tas pirkę jis bu mano seserei boksztas New Yor
man ant kaklo kabinosi, asz bu
vai?” — nusistebėjo daktaras.. le, o man palocius Paryžiuje Ba tik del geresnio gyvena,
“Žinoma, toli nuo musu ta Ii o ranka.
“Ne; pirkimas paeina nuo
Tokis gyvenimas tai gana,
cziau kad kiek iszvaikes!”
mista gali su Marcelin isztasy“Kas jie su tavo meile suly “Žinoma, brangus teveli! Nu ant Mesinos gatves yra. Ma
Paryžiaus notaro, bet žinoma
O kiek da gauna pipyru,
no'
sesuo
Ona
ir
artimai
pasi

Tame momente atkuceno ir ti, ka panorėsi,” — szniokszte- ginant? — Musu tėveliui mirus; pirkau teip-gi apart miszko,
jis ne del saves nupirko.”
Nuo apsigerusiu vyru,
mano motina su dukterimis at. slėni su sodžialka, raguva ir tiks mus szi vakara, ir asz su“Tai dar blogiau!” tare Mar Garnodiene; ji iszrinko links jo Garnodiene.
Visokius
žodžius tur klausyti,
pažinsiu Marceli su jais! Asz
celis, — “man viensedyste pa ma valanda idant ja savo bege- Alena nukentėjo ta smūgi važiavo Paryžiun; jimislijo, sa kaina, per kuri mane Marcelis
užsakiau extratruki, kurs apie Ir kaip gali vaikus užaugyti.
tinka, ant kaiminystes žiuriu, diszkumu apnuodinti. Nese didvyriszkai ir tese: “Teip, yo dukteris laimingomis pada iszvede; juose teip daug bran
Jeigu kam Dievas laimina
kaip ant penkto rato vežime.” niai atrado ji iszraszyta popera asz tuojau noriu praszalinti so lysianti jas už kunigaikszcziu giu man atminimu, jog butu pusdienius lauks mus Epinale,
todėl kviecziu svetelius mus per savo paezeduma susirenka
“Vis-gi reike pratintiesi ir kurs rods Alenos seklyczia be- puli, kurs mano brangaijį vyro iszleisdama. Ar atmeni, Mar gailu — juos svetimose ranko
kelis szimtelius, tegul nesipalideti.”
su kaimynais santaikoje gyven dabinant per langa iszkrito ir veidą antklsujo; esy
celi, kaip asz tau likimą mano se palikti.”
graibsto jokio biznio, tegul pa
drauges Maudos apsakinėjau? Dabar Alena prie Garnodie Marcelis ja teip smarkiai
ti,” prabylo Alena ir gardžiai atsidūrė ant vėjo pagaires. Ji ta, jog , stoviu ai
parsinesze namon ir perskaitė. vietos, kur tu mano mylemiau- Tai buvo mano vyresnioji se nes nužerge, kuri lyg apleipusi, prie krutinės priglaudę, jog sirūpina apimti koki nameli
szyptelejo.
ant senatvės, tada malszei gy
Baisiausiais keiksmais ir plū sis, du menesiai adgal, man ta suo, kuri už princo Aspro Mon ant kėdės sukniubo ir geide,' iszsirode, kad jos nebpaleis.
Garnodiene nuo vakaro, ku
‘ ‘ O rytdiena, — mano bran- vens, motere turės tada pasilsi.
dimais jos burna prakiuro. O vo szirdies turtus padovanojei, te isztekejo, o szis iszaikvojo kad ja žeme prarytu .
riame jos viltis subirėjo, ne no
kad jai tas popieris rytmetį bu kur tu ir tavo dede davete prie jos kraiezio 10 milijonu ir ja in “Giminėlė,” — Alena jai ta giausis,” — ji Marceli linksmi Valkelei bjauriu žodžiu ne
sies nekiszo in daktaro namus;
tu patekės! Dabar jau per vė glauda anot jusu, beturtei, karsta invare.
gi rdes,
Mano antroji rė, — “tamista už savo dukters no, — “rytdiena mes adgal in
jos Sara doriszkai labai kentė
musu lizdeli gryszime, kuri Alaus ir viskes gert nenorės,
lu, nes Marcelis ir Alena amži vargdienei naszlaitei. Czia isz sesuo iszejo už liordo Edgintointeresus karevai, todėl asz ne
jo, nes motina užginė jai su Ale
nai sujungti. Kaip tikrai jusu ranku asz sulaukiau bran no ir teip-gi nelaimingai; gal pykstu. Intikek man, kad asz teip puikiai tavo meile padabi
Bus sveiki kaip krienai,
na sueiti. Bet viename pava
no!
”
sprendė ji apie ta amerikiete! giu geradaryseziu, teip-gi czio- Dievas ryksztele nubaudė lior- nebueziau Sarai laimes pavogu
Buinus kaip putinai.
karį ant cziužyno jaunikiams
GALAS.
Pasiutimas apnyko ja; o kad r.ai asz apskelbiu, kad ta, —ma da, nes jis tapo locno arklio nu si, jei nors kibirksztis meiles
Senatvėje tėvus nepames,
einant, susitiko jie su motina ir
tas ginklas savo laike butu pa no mieliausis Marceli, — kuria spirtas, — ir vargsze liordiene terp jos ir Marcelio butu žideju
Ba grinezele savo turės,
duktere, kurios gryžo isz so
kliuvęs! Tai buvo galingas tu paemei vien tik meiles- dėlei, po keturi u metu naszle paliko! si. Sara, kuriai asz nuoszirTada ne runis in svietą,
TARADAIKA.
džiaus. Alena paprasze Mar
dokumentas ant blankieto para kaip auklėtoja, kuri sau kasdi.e Mano seserų nelaime motina džiai prijaueziu, myli viena
Ba
žino jog turi savo vieta.
celio, eiti pirma su motina, nes
szytas:
nine duona pelnyti privalo, po isz szio svieljp iszvare, o asz nu daktara Anglijoje — p. Donieli
ji prie Saros reikalą tarianti.
Teip, teip, sziandien Lietu
tariau,
nui
Prisiekęs
advokatas
Ii
lobingumo
drateisybei
yra
turtingiausi
ame
Redlaw, kurs teip-gi ja myli,
viu proce ir piningas nugarmi
Merginos skubiai sznekejo aiig
rikiete, kokia Paryžius savo panas, dra jas, kuriose suki bet neturtingas esąs. Per ma
liszkoje kalboje; iki jo ausu po 1900 m. N....
in angliku kiszenius, nes tan
sti, ir atsiduoti no sesers ądvokata asz dasižira sykiu žodžiai “Dan RedGuodotina Tamista! mūruose mate!.... Jei asz ne- nejaus, a
kiausia atyduoda ant pirkimo
i, kuriame ma nojau, kad jis szaunas ir teisin
bueziau norėjusi vestuvių at- rimtam d
law” atskrido. “Tikėk, miela Paryžius.
saliuno, o kaip metai iszeina,
il’ sveikata su- gas vyras; dienoje ju vestuvių
mano Sara,” tarė Alena ranka Skubinau Tamistai mano pa szvesti szitoje saleje, kur mano niau — lai
tokis žaliablekis liepia karuoj-astojau ir kady asz ir Marcelis pasiraszySime
paspausdama.
tis ir žmogelis viską patiekiąs
žiūra praneszti kas link reika meile užgimė, tai tavo sužiedo- last. Asz
kiszkos
vii
S
sau
dora
vyra
tine
in
bažnyczia
butu
inve'des
ant
vestuvinio
kontrakto,
ir
turi
iszeiti.
Laike dvieju sanvaicziu, ku lu, Tamista teip interesuojanterp
dvasioj
ristokratijos
rasAmerikos
pasiuntinis,
kurs
musu seseraįnyte apturės 300
rias Alena ir p. Weber Paryžių cziu. Idant per Tamistos man
Bus gana,
ti.
”
man
gimine
atseina.
Laiszkas
tukstaneziu kraiezio. Brangi Jeigu žmogus pavydi poros
je nugyveno, ji dažnai aplanky tos savaldytoju savo vyra pasSziandiena. 7
“Ir teii
gus teveli ir tu p. Weber, duokite man konver- doleriu ant užsiraszimo sau
davo Messinos gatve. Ten vis lapcziai nuo jo padaryti, yra ge kuri p. Garnodiene atgabeno,
atnesze
mano
notaro
atsakymu
mano bal
i, va kame pas- ta, kuri sziryt asz tamistai in- iaikraszczio, o tankei ant kart
kas gerai vyko: visose sekly- riausis būdas — nedaryti jokio
Kz teip ilgai ne- daviau.... Giminiete, asz ati praleidže kelis ir keliolika do “PRAKEIKTA”
ežiose, viduje ir ant oro darbas vestuvinio kontrakto;’ pertai — kaip, be tavo žinios, padary laptis ,ki
MEILINGAS KRIMINALISZKAS
ti
tave
mano
turtu
locnininku.
sziojau ir
1 vos szi vakara duodu tamistai ta konventą ap leriu, tai jau yra didžiausias
nereikalingas, jdks padovanoji
APRASZIMAS
virte virė....
Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS
in
aikszte
mainai
ant
laiszko,
kuri
man
ti
norėjau.
’
’
kvailys
ant
svieto.
Ant belingio buvo kamaraite mas, o vyras ir žmona turi pil “Alena, nereike! asz netin
202 Puslapiu * 6x9 col. Dydumo
“Brangi
tu mano gulbe- dabar atneszete; jame yra vek Nuo gėrimo galva svaigsta,
— baldams laikyti, bet Alena na tiesa vienodai savo turtus ku ! ’ ’ suszuko M arcelis.
lis — “tu mane selis poniai Radlaw ant gyve Nuo gėrimo protas mažta,
liepe ja iszgriozdoti, stiklini vartoti.... Antra atsukus, asz “Nedraskyk mano laimes, le!” tarė h
DALIS I.
Nuo gėrimo apjauki,
stogą padirbti ir intaisyti gra elgiaus visai pagal Tamistos kurios asz teip ilgai jieszkojau, rods in Inu
eszpatyste inne nimo pradžios! Asz seku inMOTERE BE SZIRDIES.
sakymams To, Kurs liepia už
Ir in kalėjimą patenki.
tiktai tokiu žingsniu asz galiu, szi!’ ’
žuI atelier
L
# * del Marcelio. Beto instrukcijas; absoliutiszkas pa
ANT KKASZTO PRAPULTIES.
pikta
—
geradyste
suteikti;
no
Nuo gėrimo amžis trumpsta,
ji mokėjo net laika rasti — slaptumas užlaikytas, ir užga atliginti už palaiminta prie-, “P'a/klau
. Weber, kuri
Duris kambario Petro Randai
idant arklius apsirinkti ir nusi ną padaręs, siunezu Tamistai glauda, kuria czia iszpažinau. man antra
’Ina yra, ar tai redama, kad terp musu pra Nuo gėrimo gyslos stingsta,
atsidarė pamaželi ir Mikolas,
su pluosztu,popieru po pažaste,
pirkti ir visiką dare gudriai ir ženklus guodones ir....” Laisz Ar-gi musu jungtuves nereisz- sapnas?” a
e jam szvelniai nyktu neapykanta, jums mano Gėrimas isz namu iszvaro,
ineio smagei.
ranka
isztiesiu."
Gėrimas
ubagu
padaro.
kia
abelno
susivienyjimo
1
?
.Mu

Alena.
greitai, kaip amerikiete tikra. i.o galas ir paraszas buvo nuPetras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo sunuepakajum in
Lenkai pragėrė tėvynė,
Alenai po Paryžių teip besiruo- pleszti; bet Garnodiene supra su kunigėlis bažnycziojė szian- •“Alenyte,
usu paukšzte- “Tamista esi terp žmonių pa
veidą kasijerias.
Baisus padėjimas — tarė
sziant, piktis ir neapykanta to gerai, kam tas laiszkas pri dieną teip gražiai ta inislia mu li!” sukliko seniukas, ja apka laimi nta! ” suszuko kunigas. Nors da gerkliuoje da “nezMikolas, dedamas popieras ant
gine! ’ ’
Garnodienes dūszioje augo. Ji klauso, ir pragariszkas užma- su szirdyse inrasze! Atiduoda bindamas — “kaip mes tave “Lai Dievas Visagalis tamista
rasztiniczios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir
Dingo drauge ir Lietuva,
tikėjosi ka nors iszkasti idant nimas kilo jos galvoje: užsigei ma visa savo laime in tavo ran myliame! Marcelio laime da teip-pat laimina, kaip tamista
užsidunksojusi.— Ne turime
užtektinai piningu ant užmo
Pragėrė vi Jka, ba — ba.
besiartinanezias vestuves su dė ji prie vsu svecziu ta laiszka kas, ar galiu asz tapti sziksztuo bar stipriose rankose, ir jo at kitus laimini!”
kėjimo prie pabaigos menesio.
griauti, bet suszniksztenti nie Marceliui paduoti ir vienu smu le ir savo manta paslėpti ? Ta eitis manes nebaidis, jei Dievas Iszbliszkusi Garnodiene atsi Ne vienas pasigeriąs sprandą
Isz rito mėginau sutraukti no
skolinyku kas priguli, nes
nusisuko,
ko begalėjo. Ant nelaimes ji giu Alenai už visa nepasiseki da asz bueziau veidmaine ir ta mane paszauktu.”
stojo; prieszes auksztaszirdyssunkei labai eina; lenais kur
ant tikro mislinau gauti, tai
net vienos savo bundžios pra mą atkerszyti.
Sara drauge vo akyse guodones nustoeziau. “Dieve apsaugok!” atsake le beveik in dulkes sutrine, vie Ne vienas dirva prageriąs in
gavau raszta ant ilgo termino.
Tiesiok pasakius, stokas mums
Amerika smuko,
Kodėl mano turtu nenori priin. jaunamarte, — “tamista teveli nok geda buvo prisižinti! Ku
stojo: Rozalija, pajutusi, kad būti turėjo.
szimta tukstaneziu frankui
Juk gali gi art,
Alena jos ponia taps, paguldė Abiem atelier pasirodžius, ti ? Asz jog priėmiau tavo tur del musu laimes reikalingas nigas Morei paėmė jos deszine
PREKE 50c
Tiktai nepasigiart;
tai po kojų — ir ginklus ir vė stojosi daktaras idant pasitikti tus ,tau juos po. mano kojų be esi! Asz turiu vilti, kad tamis ranka ir indejo in Alenos iszNusiuntimo
kasztus mes apmokame
liava! Daktaras mėgino net ir tarė: “Labai džiaugėmės, klojant. Kodėl tu nori puikes ta ilgai, ilgai gyvensi!” i
tiestaja. “Acziu, labai aeziu!” Ba ant girtuoklio pirsztais
W. D. Boczkowski-Co
rodo,
perkalbėti kuzine, jos dukterį brangios giminėlės; labai gra niu būti, kaip asz?- Asz'sekn Marcelis karsztai pabuezia- tarė ji pusbalsiai: “vardan Sa
Malianoy City, Pa
Jeigu terp žmonių pasirodo.
Sara in pamergias praryda žiai padarėte, kad pagalinus ap pavyzdžiui, kuri tu priesz''2 me vo jos ranka. “Asz žodžiu no- ros acziu!”

Amerikoniszkos
Vestuves.

SAULE

ATSITIKIMAS UZDŲSZINU JAUNA AMERIKONKA SU $30,000,000 PASOGU. — NEEASZYKIT, BA JAU
SUSIŽIEDOJUS.
DIENOJE.
(Apsakimas seno žmogaus.)

YRA

NUSIPIRKO
tS^'K!^A.THtSl
IR VIENA NAKTŲ KNYGA IR UŽCZEDINO
PININGU.

Siuncziu szirdinga padekaSenuosia laikosia gyveno Irvoliia del redystcs “Saules”
landijoj, doras ir dievobaimin
už knyga “Tūkstantis ir viena
gas žmogelis vardu Andrius
naktų,” kurioje radau kanuoGafney.
Buvo jisai mylėtu
piiikmusiu istorijų kokiu da sa
per visus gyventojus aplinkine
vo amžije ne esmių skaitės ir
je ir guodotu už savo teisingysnegirdėjas. Kada da tosios
tes. Pažinojo jin visi žmonis
knygos
neturėjau, tai vakarais
ir jisai visus pažino nuo ma
ėjau po “spikizes,” pragerdažiausio lig seniausio; pažino
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
kožna szmoteli dirvos, lauka ir
karas, o dabar ta suezėdinu ir
kalneli.
turiu namie puiku užsiėmimą
Viena naktį juodumas po ap
skaitydamas taja knyga ir ne
linkiniu, užkliuvo tokioje aplin
nemislinu valkiotis po karezekineje, jog josios nepažino ir
mas trindamas alkūnes prie ba
buvo nusistebėjus, jog tuja ap
io.
Vėlinu kožnam nusipirkti
linkiniu ne buvo priesz tai at
taja puikia knyga o Itožnas tu
lankęs.
rėtu linksma vakara namie
Lietus lijo kaip isz ceberio,
skaitydamas teip puikes istori
vejas szvilpe kaip insiutes. Var
jos.
Kiti klauso mano apskai
gingas Andrius suszlapio lig
tymu su didžiausia atyda. Da
paskutiniam siūlai ir nežinojo
kartu i1.-’ z. voju redystei už pa
in katra pusiu pasisukt idant
dirbimą teip puikios knygos.—
iszsigaut isz tosios aplinkines.
M. Baka, 412
——Str.'
Po valandeliai patemino terp
medžiu szviesa, o prisiartinęs
prie josios paregėjo maža grinKa raszo apie “Tūkstanti Nak
czelia.
tu’’ ir Pasakorių.
Niekad ne buvo girdėjas
apie taja grinezelia, o kad buvo
Asz Feliksas Grigaitis isz
H |
suszlapes, nutarė ineiti in vidų
►į*
Gary, Ind. siuncziu jumis szirir praszyti nakvynes.
Priri' dingą padėkavonia už Tukstan
-szo arki i prie medžio ir pabalati Naktų ir Viena o teip-gi ir
riojo. Niekas ant baladojimo
už Pasakorių. Yra tai dvi milžiniszkos knygos su puikeis
jam neatsake.
Nelaukdamas
skaitymais ir paveikslais. Veli
ilgai atidarė pats duris ir inejo
mu
savo broliams tautiecziams
in vidų.
;— kožnam nusipirkti taisės
Nudžiugo Andrius paregėjus
■ knygas, o turės džiaugsmo už
pecziuje ugni nes galėjo tru
tektinai per ilga laika. Tosios
puti suszilt ir iszdžiovyt drapa
• knygos veltos tiek aukso kiek
i josios svėre o ir daugiau. Asz
mis. Atsisėdo ant kėdės szale
i be juju nežinotau kaip praleist
peeziaus. Nusistebėjo labai,
savo laika, nes dabar negaliu
jog nieko grinezioje nerado o
—Special Photographs N. Y. H. Service.
ne užmigt pakol, neperskaitau
peczius kurinasi. Da daugiau
Sztai paveikslas palios Ludvikos Wise, isz Wilmington, N. C. kuri neužilgio apsives su
nors viena istorija ejnaht gult.
stebėjosi, isz kur galėjo toji sudžia Robertu Bingham isz Louisville, Ky. Yra tai anūke Henrykio Flagler, kuri duos
— Feliksas Grigaitis, Gary,
grinezele rastis girrioje, nes ki jai 30 milijonu doleriu pasogo dienoje vinczevones. — Seni jaunikei tegul pas jiaja aieraszo,
Ind.
tados suvisai josios tenais ne res jauper vėlu, nes visa juju viltis ant milijonu dingo.
sirado?
Silsėdamas, pradėjo
manstyt, kur jisai galėtu ras dyd< mano praszyma, nes kitaip
’»%*
Oil'•'/!'{'> z-Zlt-.
tis. Staigai iszgirdo drūta bal turėsiu tave užsmaugti
PAMĖGINKIT SKAITYT
Savaitinį Laikraštį
sa szale jio:
Gafney persitikrino, jog ran
— Andriau Gafney, An dasi toje paezioje grinezeleje
“LIETUVA”
J?
Didelis
8 puslapių laikraštis su
driau, Andriau!
UTAIŠYTAS iš formulesisz kurios buvo pabegias, o bai
paveikslais, einąs 24-tus metus.
recepto; suteikto išmintin
O
“LIETUVA” yra politikos, lite
gu Egypto zokoninku,
— Del Dievo szvento? kas sus vyras vela stojo priesz jin.
ratūros ir mokslo laikraštis, pa
mane szauke, — suszuko Gaf — Gerai, — talre Gafney. — duodantis daugiausiai žingeidžių
apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir
nuo gėlimą pilvą ir žarnų, ger- v
ney.
Jeigu kanecz turiu tau pasaky
viso pasaulio. Laikraščio kaina
Uleles , skaudėj imo. dusulio, galvos 'j
skaudėjimo, .nūslojimo apetito, į
— Andriau Gafney, An ti istori je, tai pradėsiu apsakiUž visą metą tik $2.00
Šalčio galvoju, ect., ect., Sulai- |
somas išdirbeju labai pagarsėjusio |
PSMPEILEHI8- |
Už pusę metų tik $1.00driau Gafney, pasakyk man ko net pradžia vienos istorijos,
Vienų numerį gausite uždyką.,
kia istorija -— atsiliepe kokis nes pabaiga turi tu pats už
jei pareikalausit, adresuodami:
seno-ir ištikimo' draugo Žeimy- r|
nos, naudojamo visame ]>asau- E
Moraliszka Kabala, katra iszdeda
tai drūtas balsas da garsiau. baigt, nes galo asz nežinau. *
lyje per pusę šimtmečio—25e. įs
“
LIETUVA
”
■už boiikutę visose aptiekose, H
Gafney dirstelėjo aplinkui, nie Drebėdamas isz baimes, pra žmogaus ateiti - - - Preke 10c
■arba galite užsisakyti tiesiai iš jg
3252 SO. HALSTED STREET
Tikriauia Kūrykla, sudėjo Cigonka isz
. F. AD. BICHTER & CO. g
ko neregėdamas.
dėjo apsakinet:
CHICAGO, ILL.
74—30 Washington Street, New Vork. Ė
Egipto Rubiną Suka, perdėjo ant
Lietuviszko D. T .B. - Preke 10c
— Praėjo daug laiko, kada
Ir vela balsas sza’uke:
Tikriauses Kabala, arba atidengimas
— Andriau, Andriau, pasa tūla naktį dingo ant mariu ge
pagialba Kaziru, pagal garsingiauas
ITALU PO AS ATSIŽENKLINO NARSUMU,
kyk man kokia istorija, kitaip rai žinomas žuvininkas. Nie Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku,
ko apie jin ne buvo girdėti, lig Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku
su tavim gali būti szlektai!
10c
Gafney sėdėjo persigandęs,-- sziai nakeziai, kada pasirodė ir Preke - negalėdamas suprasti kas tai pradėjo baidyt savo sena prie- Prisiuskįte 25c vertes st.err.pu o gausite
visas tris Knygutes per paczta.
galėjo būti, o priek tam negale teli. Nereikalauju tau kalbėti
W. D. Bdczkowski-Co.
jo iszpildyt praszymo nematy ka turiu 'ant minties, nes tu ge
Mahaaoy and A St., Mahanoy City, Pa.
damas nieką prie saves. Nu rai žinai apie tai, o dabar Pat
a?*
tarė netemint ant praszymo ir rikai Rooney, užkeikiu tave
szildesi toliaus.
ant visu szventu, dabaig taja is
i
temokęs tas lekcijas jau mokosi
į
— Andriau, Andriau, pada torija, ir pasakyk isz kur atsi
į Kalbėti ir Rašyti Angliškai i
ryk ko asz tavęs meldžiu, pasa radai szia nakti?
j Jei netiki šitam pranešimui, tai perskaityk jį
lekciją, o persitikrinsi ar teisybė. *
kyk man kokia istorijelia, nes — Ar tu nežinai kokia szian Į| pirmą
Prisiųski JO centų, o tuojaus gausi lekciją į
kitaip su tavim gali būti szlek aien turime nakti? — atsiliepe į
MONTELLO CORRESPONDENCE SCHOOL
i
Į
.MONTELLO MASS
tai! — atsiliepe vela balsai da Patrikas Rooney. — J uk tai vi wli
garsiau, ir tame paeziame laike liję Visu Szventuju, kada pu
iszszoko isz szepos kokis tai vy siaunaktyje atsidaro visi gra
ras.
bai o numirėliai kėlėsi isz juju.
Tasai žmogus buvo paszelu- Nes mano valanda jau prisiar
siai užsirustinias, o akis jojo ži tina ir tuom sugryžti ant savo
bėjo kaip Ugne.
atsilsio. Andriau, mano senas
Andrius Gafney szoko ant pažinstame, bujkie sveikas!
!« S
kojų ir ižbego isz grinėzeles, Baisei sudejavęs, dingo d va
g fl
C .«
o « E
bėgdamas kiek tik turėjo pa jie se Patriko Rooney, o Andrius
UJ
ęj
» S +->
U įJ
gu. Norints bago gana greitai Gafney pasiliko pats vienas
.. E
e c- ,
l>et nuolatos girdėjo baisa szau grinezeleje. Isz didelio pailsi
o
h
+*
s
kenezio paskui save. Staigai mo ir baimes . užmigo, o kada
vela paregėjo grinezele su aty- pabudo buvo jau szviesu o grin
(.'arytoms. durimis, nemislinda- eželes niekur nesirado, Gafney
GABALE D'ANNUNZl
mas daug, szoko in vidų ir už gulėjo ant žoles o jojo arktis
trenkė duris. Buvo labai pa stovėjo arti.
Gabrijelius lĄnnunzio, italiszkas poetas, priesz prasidėji
ilsins nuo bėgio, mėtėsi ant kė Tryne sau akis, dairėsi aplin
mą kares turėjo (liūsta kaipo pulkauninkas lekiojimo pulko.
dės szale peeziaus.
Nudavė kui ir da vis jam nuolatos nuVasario menesije likos sužeistas in aki o Kovos menesije likos
jam, jog dabar turės atsilsi, nes davinejo kad girdi baisu
apdovanotu kryžium už narsumą. Dabar telegramai skelbe,
po valandeliai vela iszgirdo ta szauksma:
“Andriau apsa
Imk- likos iszangszt hitas ant ka.pito.no už suhaikinima dvieju
pati baisa:
kyk man kokia istorijelia!”
hnkiojamu maszinu susiremimla.su vokiecziais Oktoberio 10,
— Andriau, Andriau, iszpil
— F. B.
1916.
f<į&. ' **■•-••

SKAITYK

Capitol,Stock

25,000 — Surplus ir Profits $390,000

Suv. Vai. Baudas turi musu banke sudėtu pinigu.

OKAME Antra Procentą ant sudėtu
Pinigu. Procentą pridedam prie
justi 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-Presid.
W. KOHLEB, Kaperius
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:
TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
-ARABiSZKOS

ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

In trumpa laika; vienos sanvaites, iszsmntern daugybe szitu knygų in visas szalis
Amerikos
knyga prisiuntė mumis

Mes tikrai gvarantinagi
kad ir jumis patiks.

lafetaotisNata
B irMena ®

3CKOU

WBiit

Puikei apdaryta audeklineis
iszmargyntais vyrszais.
Dydmas Knygos,

x 91 coliu,

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

W. B. Boczkowski-Co.,
Mahanoy City, Pa.
Gerbemei:—

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

Su guodone,
Vardas

Ulyczia
Miestas

Wi D. BOGZKQWSKI-CO«j

Mahanoy City, Pa

ULE

'

-'

g< •

DYKAI!

iszmintingi ir geri tie žmones! iieišzmaiiiaii, kokia didele bu- eglutes, kokia ji dabar negraži, žvaigždės, atsiminė laimingąjį
sena!— suszuko jis ir taip ja kucziu vakara ir gulbes pasaka
Nesunku czia butu laukti ir pa v o mano laime.
vasario, kad tik nebūtu taip — Bet ta pasaka visai ne primynė, jog net szakeles su- vienintele pasaka ,kuria bilvo
iszmokusi savo amžyje ir mokė
baisiai' tamsu ir nejauku!.... graži! ■ Ar negalėtum pasakyti treszkejo jam po kojų.
Net mažu kiszkeliu nematyti!... mums kokias istorijas apie Eglute pažiurėjo in puikiai jo kitiems sakyti. Ir paskui
Anderseno pasafca.
Kaip gera buvo tuomet stovėti kiaules taukus, žvaktaukius, pasipuoszusi soda, pažvelgė in sudege eglute.
apsnigtai
miszke ir žiūrėti, taukine arba kitus gardžius save ir eme gailėtis, kad jos ne O vaikai tebežaide sode. Vi
DEL MUSU VAIKU.
palike anam tamsiam kampe su mažasis lakstė pasikabinės
kaip apie tave szokineja pilki daigtus?
ant augszto. Ji atsiminė savo ant krutinės aukso žvaigžde,
Vaikai, su savo gražumynais kiszkeliai!.... Tieš tada asz — Ne, — atsake eglute.
szoko, tik lakate. Eglute vi ju nemėgau. Bet J
czia bai — Tai lik sau sveika! — ta jaunas miszko dienas, linksma kuri puosze eglute laimingiau
Kas pirks Didele Knyga po vardu:
rė žvynes ir nuėjo savais ke kucziu vakara ir mažasias pe sioje jos gyvenimo valandoje.
sai pamirszo. Viena sena auk šiai nuobodu ir ii
liukes, kurios taip mėgo kiaušy Tas vakaras jau praėjės, eglu
le priėjo dar karta prie jos, bet — Oi! ei! ei! —
iype ma- liais.
tes neber, todėl ir pasaka bai
tik pažiūrėti, ar nebeliko kur ža pelele' ir iszlii
>z urvo; Netrukus ir peliukes nusto ii jos pasaliu.
giame.
jo
ja
lankiusios.
—
Žuvo,
viskas
žuvo!
.
—
ta
tarp szalnu nenuskintos kriau- paskui iszlindo Iii
’einikes
szeles arba vynuoges.
apuosto egliute į
jiglaude Eglutei vienai ir vėl buvo la re nusiminusi eglute. — Kad Viskas praeina pasaulyje,
bai ilgu. “Kaip gera buvo, — bucziau mokėjusi bent savo lai 'viskas nyksta baigiasi, net pa
— Pasaka! pasaka! — eme tarp jos szakeliu!
dūsavo ji, — kai mažos vikrios me naudotis, kol galėjau! 1 O ti gražioji, pati indomioji paša
staiga
szaukti
vaikai
ir
nusi

—
Koks
baisi
is!
■
—
ta
kuri parsiduoda už $1.00, gaus kitokiu traukė, inkibe in skvernus, re. pelytes. — C^
t visai peliukes, sutūpusios aplink ma dabar viskas žuvo, žuvo amži ka!
Knygų vertes $1.00 Dykai!
prie medžio viena maža, drūta gera, kad nebūt
szalta! ne, klausė mąuo pasakų. Da nai !
SKAITYKITE “SAULE”
bar ir to neber! Bet palauk, Netrukus atėjo darbininkas
žmogeli.
Ar ne tiesą; senė
SKAITYKIT!: “SAULE”
! — at- tegu tik mane isznesza isz ežia, ir sukapojo eglute in mažus sza
— Na, dabar ežia, kaip misz — Asz visai i
SKAITYKITE “SAULE”
Randasi 12 Setu Knygų. Kas pirks ke, — tarė szis sėsdamas po eg kirto egliute. —
ug se- asz ir vėl busiu laiminga — ir kalelius, o paskui, 'sueip.es in
SKAITYKITE “SAULE”
vėl geresiuos peliutemis ar glebi, nunesze ir sukrovė po di
lute: — ir tam medeliui ne isz nesniu už mane.
SKAITYKITE “SAULE”
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri kelio butu paklausyti musu pa — Isz kur tu
u zi- bent gėrėdamosi jas minėsiu!” deliu katilu. Iszdžiuve szakaSmertis blakėms in
■ peles, Ar sulaukė, ko norėjo, eglu liai beregint supleszkejo. Eg gį
sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki sakos! Bet asz viena pasalia nai ? — eme klaifl
1 smal te? Taip! Viena ryta atėjo ka lute sunkiai dūsavo ir vaitojo,
minuta laiko.
Katra’jus norite: kurios visuomet yr
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie tesakysiu.
žiu
koki
žmones
daryti
tvarkos
szakeles
pukszejo.
Pamėtė
žai

sios.
—
Ar
tau
tek
i
puiapie dvylika broliu, juodvar
ant augszto. Atstume dėžės, dė, atbėgo vaikai, sustojo ap DYKAI bus pasiusta ant keliu
niais
lakscziusiu, ar apie gulbe klausioje pasaulio
knygos “Kapitonas Velnias.”
metu del blakių isznaikinimo;
esi buvifci ten? A
i buvusi ir isztrauke eglute isz kampo. link ugni ir pritardami szake- kas urnai atsius stempomis
karaliene tapusia.
entynu Maža to: isztrauke labai neman lems kartojo: “pikszt pukszt! paczto 4 dvi-centines, kam mo
— Apie dvylika broliu! — toje viralinėje, kurį
Setas No. 7.
SETAS No. 1
Girdėdama kėti po 50c. iki $1. Czia gausite
oalube- dagiai sviede in žeme, paskui pikszt pukszt!”
Ali-Baba ir keturesdeszimts razbai- szauke vieni. — Apie gulbe!— guli gardus sūriai,
Lietuviszkieji Rasztai ir RasztininBalada.
Malūnas girrioje. roke kiti.
kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. ninku.
je kabo kumpiai, k • galima vilkte iszvilko ant laiptu, kur spragant savo szakeles, eglute konia dykai. Szitas apgarsini
Irlanda. Ro
Velniszkas Kaziravimas.
Jieszkojo Paskutines miszios.
jaute toki sopuli, tartum butu mas tik ant trumpo laiko todėl
szokti, buvo visai szviesutarnaites o rado paczia. Stebuklinga bertas velnias. Medėjus. Kaip kuzBaisus pakilo klegesys. Tik prilipus ant laszi
pasinaudokite szendien. Raszy
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara mas skripkorius liko turingu ponu.
kur ineini liesa, o is’ ni soti
— Dabar tai jau nauja gyve kąs szirdi jai raižęs. Tuomet kite ant szito adreso:
lius ir jo vienturte Duktere. Nelabas Kalnu gyventojas. Kaukazo belais tai viena eglute stovėjo tyleda
Vyras. Prakeikimas. Delegatai pas vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- ma ir galvojo; “Kodėl jie ma riebi? .
nima pradėsiu! — pagalvojo atsiminė gražius vasaros rytus B. SPECIALTY,
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu ka dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei
Ji pajuto tyru orą, girrioje, szaltasias žiemos nak
— Ne, tokios vietos asz ne- egliute*.
Box 9, Sta. W.,
ketina antra karta, apsipacziuoti. pono morkaus. Du ar keturi. Svietas nimi nesirūpina ir neklausia
skaiscziasias dangaus
Pikta Onuka. Baisi naktis. Dzūko dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy mano nuomones ? ”
Brooklyn, N. NY.
Jai varg- žinau! — atsake eglute: — bet saules szviesa ir — bematant tis,
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas dai kaimuose. Nevidonas.
atsidūrė
žemai,
kieme.
Vis

szei nebuvo atėję ne in galva, alsz žinau miszka, kur szvieczia
ant proto. Graži istorija.
Setas No. 8.
kas taip greit atsitiko, tiek
SETAS No. 2
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta kad jau padariusi ji savo dar saule ir gieda paukszcziai....
Prakeikta.
Andrius Sakalukas. alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne bai, kad ji daugiau niekam ne
Ir eme joms pasakoti apie sa daug visokiu daigtu paregėjo
Varginga Elmana ir karalaite Reve- muno. Ketvirtas prisakymas Dievo.
vo
jaunas dienas. O 'pelytes, aplink save eglute, jog visai pa
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal Keliautoje in szventa žeme. Beda. bereikalinga.
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites.
Ir tas drūtasis žmogus pasa kurios to niekuomet! nebuvo mirszo iii save pažvelgti. Prie
Peleniute. Apie du brolius, Varguti Apie girrios sargo sunu ir dukterį:
ir Skuputi. Doras gyvenimas. Pri Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- kė pasalia apie viena gulbe, ku girdejusios, klausė išsižioju pat kiemo žaliavo didelis sodas
versta linksmybe. Apie vargingo žmo li. Valdamieris. Bedalis.
ri po ilgu vargu karaliaus pa sios; paskui tarė: “Kaip tavo kuris buvo visas sužydės. Di
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
Setas
No.
9.
liaus dukteres. Apie Juokuti kuris
czia tapo. Vaikai plojo del Gang matyta! Kokia tu lai deli radastų kerai augo prie,
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi
buvo protingesnis už savo poną.
tvoros ir žydėdami gardžiai Su Paveikslais beveik prie kiekvieno
listu. Stebuklas kuczios nakti. Kal nais ir szauke: “Dar! sakyk minga esi buvusi.”
SETAS No. 3
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
— Ar asz?—vėl nustebo eg kvepėjo. Sodo pakrasztyje žy
Ragana. Apie keliauninką Joną re. Pasaka apie geležini vyra. Apie dar!” Jie labai troszko isžSzitoj knygutei teipgi randasi
Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. smaka ir nikita. Dede isz Amerikos. girsti pasakos ir dvylikos bro lute — Juk tikrai yra buvę ge dėjo liepos; o kregždes, skrajo Sapno.
Kunigo paslaptis. In merika .Pakaruo Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka.
simos ties ju virszunemis,
ru mano amžyje dienu.
klis. Po laikui. Onytės laimes. Per Viena nedele teisybes.
Iszgydintas. liu, juodvarniais lakscziusiu,
Planetos ir visokį Burtai.
neatsarguma in balta vergija. Viesz- Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. l et tas storapilvis nebenorejo
Ir paskui eme ji pasakoti ezirszikejo? “Czia vyt, czia
*
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake. Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai
,,Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris teje. Sugertuves traukįje. AJute dūk daugiau sakyti. Susia
'Apiv 'sa’ule, menesrir žvaigždes.Meszla te kun.' Kerniaus. Kokszta ant salos
ak’.'temis ir smagu. komi iki,ėglįutci.
si eglute, stovėjo 1T tJ
248 Puslapiu - 41x6 coliu dydum
-vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. dago. Ingrabanas.
Budyne.
— Dabar tai bus man dieko
paukšzteliai
niekuomet
jai
Setas No. 10.
SETAS No. 4
— O! — suriko pelytes: — nos! — džiaugėsi eglute ir eme
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda nesakydavo tokiu gražiu pasa
Preke szitos Knygos su nusiuntimo tiktai 50c,
Graži istorija. Slaptybe antgrabio. vargszo. Apie Joną ir A liana. Geras liu. “Kokiu nuostabiu daigtu kokia tu buvusi laiminga, seno placziai skėsti szakeles.... Bet
Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal medėjus. Pranuko nelaimes. Audra.
jos buvo iszdžiuvusios, nugel- W. D. Boczkowski-Co.
- Mahanoy City, Pa
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto Kodėl Baltraus neleido in dangų. esama tame pasaulyje!” —gal ji tu eglele!
kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei Bausme už szyksztuma. Mažo sziau- vojo viena eglute ir, girdėda
tusios,
ir
ji
pati
gulėjo
dilgynė

— .Asz visai ne sena! — vėl
apvogė sarga.
Atidengta žudinsta. cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- nos kentejimo Nantoj. Hau! bau! hau. ma pasakojant toki rimta žmo atsikirto eglute — “Asz tik se. Aukso žvaigžde tebekabe“" ISTORINES KNYGOS
szavimas apie moteres.
Iszgialbeta Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu.
per alinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. Sruolis isz Lietuvos. Dvarine pana. gų, tikėjo, kad tai tikra tiesa szia žiema iszvežta isz girrios. jo virszuneje ir žibėjo saules
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa Baisi istorije.
esanti. “O kas dabar gali ži Asz paczioj gerumoj, nors to szviesoje.
state Virbaliu) bažnyczia. Stebuklin
No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas. 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c 0
noti! Gal ir asz kada karalie kia didele atrodau.
Setas No. 11.
Kieme žaidė keli isz tu vai
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
No.2 — Kunigo Paslaptis; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu Preke 35c B
Doras gyvenimas. Tris užkeiktos ne tapsiu!” Ir eglute vėl džiau
vis ir velnias- Kas man nakci acitiko,
No. 3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c E
ku,
kurie
kucziu
vakara
szoko
—
Kaip
gražiai
tu
moki
pa

(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
No.4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus. Preke 25c B
padavimu. Peary ant žemgalio. Baisi vo protingesnis už savo poną. Anglo- gesi, tikėjosi, kad kita diena ja sakoti, — tarė peles ir kita nak aplink eglute ir gėrėjosi jos
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo
rius isz Valencijos. Kožnas daigtas taip pat kaiszysia, puoszia žva ti atsivedė su savimi dar ketu gražumu. Mažiausiasis pribė
Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta. |
kiuosia. Protas ant proto.
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa kelėmis ir žaislais, auksu ir vai rias klausytojas.
go prie jos ir nutraukė jai auk
SETAS No. 5
W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mah. and A St., Mahanoy City, Pa. I
cziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas siais.
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis
Eglute pradėjo vėl pasakotis so žvaigžde nuo Adrszunes.
szvilpikas.
Pas
merga.
Gražios
akis
grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis.
— Rytoj jau nebedrebesiu! apie save ir apie savo gyveni — Žiūrėkit, kas beliko nuo
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium.
čigonus.
Gregorius. Isz numirusiu Graži Haremo nevalnike. Luoszis. Is — galvojo eglute. — Rytoj tik mą miszke. Ir juo daugiau ji
prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal torija vienos motinos. Vaikucziu ple
savo gražumu grožesiuos. Ry pasakojo, juo aiszkesne ir gra
tiszaltis.
Debesėlis.
Piktadaryste pėjimas.
neiszsisaugoje koros. Tomila. Kapi
toj vėl iszgirsiu pasaka apie ta žesne jai rodėsi visa praeitis.
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.
Setas No. 12.
gulbe, o gal ir apie tuos bro Ji maste: ‘ ‘ Taip, tai tikrai lai
■>
SETAS NO. 6.
Grafas ir meszkininkas. Apie ra
Bet
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel gana, karalaite ir aficiera. Del mo lius, kurie juodvarniais lakstė. mingas buvo tas laikas.
Dyspepsija ir Nsvirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu-^
niszkas tyltas ant upes nemuno. Auk terių ir apie moteres. Aukso mįsles
Gal paskui
Ir visa nakti eglute iszstove- jis dar sugrisz.
lėjimas sveiko ir serganczio kudykio. garsingu rasztininku ir poetu. Cigonmas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai),
mane patiks dar didesne laime.
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo ka arba pagriebta ir velei atgauta jo tylėdama ir svajodama.
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies
Die
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes mergiuke. Mano džiaugsmas.
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos
Ryto meta in kambari atėjo Kas žino, gal ir asz isztekesiu
in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. das ir boba. Apleista naszlaite. Keinamuose
už labai mažą užmokesti,
Duktė malkakerczio. Apie kupcziaus dosziu Onute. Kaimynai. Kuo bacz- tarnas ir tarnaite.
už karalaięzio.
Gal ir man
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena
Mes
taip-gi norime Jums pasakyti apie musu
— Tuojau vėl ims mane kai taip bus, kaip tai gulbei, kara
jio denczika Jeremka. Vargingas gy boba kytresne už velnią. Uždėjimas
pasekmingą
metodą naminio gydymo tokią smarkiu
venimas ir smertis. Javarovas ir jio miesto Vilniaus. Navatna liga ir na- szyti! — tarė sau eglute.
liaus paežiai?” Ir sakydama
ir
chroniškų,
ligą kaip Syfilis arba Kraujo užnuodikliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus vatna gyduole. Du mędejei. Inžeijimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas,
Bet jie iszvilko eglute isz sa tuos žodžius, ji atsir|įne Anena
daigtus. Tris raiczius. Tris pamoki dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
Sukrekėjimc- Striktura, Pūslės bei inkstu Negalės
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. tus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas les, užbruzdino laiptais in pa gražu berželi, kuris ai^tgo girrio
ir ligos Lytiškai-šla.pimo organu, kurios vyrus taip
Namu sūdąs.
Dusze pakutavojencze Liepoje. Apie žmogus pavojuje.
tankiai kankina.
neszvaruma. Apie labai dideli szelmi. Kvailas tikėjimas. Karalius čigonu. stoge ir pabloszke tamsiame je. Jai rodėsi, kad tas berželis
Sidabro stikline arba sakyk visada tei Istorija isz 1795 m. Nedoras ponas. kampe, kur jokis szviesos spin esąs puikus karalaitis.
Genavaite.
Kalėdų
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. Girtavimas.
— Kas yra toji gulbe, kur
Žvaigžde mcsijo- dulelis negalėjo ineiti.. “Kas
BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai. nakties miszios.
Pasikalbėjimas 13 vyruotu
Apleista naszlaite.
Jieszkok aukso sziaus.
toki
vyra
gavo?
—
eme
kiaušy
dabar bus?” — lyg-ka klausė
moterių ir vienos naszles:
szirdije. Lape ir vynuoges.
SIUNČIAMA DYKAI.
eglute. — “Ka asz czia veik neiti peles, ir eglute pasako
\V •,
Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasasiu? ka iszgirsiu?” Ir prisi joms visa pasalia.
Mano
'' j kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra
Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu glaudusi
aKbsL
sandeliu žinijos ir užtūri tokias informacijas ir patarimus,
prie sienos, eme ji gal Ji gražiausiai atsiminė kiek
vtSih
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sekti—
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite
su katalogu tai turėtumėt mokėti $1.00, bet voti ir mastyti.... O laiko mas viena žodeli, ir pelytėms taip
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jusi) seni) laiku svaiPranešimas
patiko,
jog
isz
džiaugsmo
jos
tyti ji turėjo gana, nes slinko
x
v® kata, stiprybė ir gyvingnmas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir diena po dienos, naktis po nak eme net szokti aplink eglute. Vilties.
Aį.
Y šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias
'SK
negales. Nesiųskite mums pinigu—siuskite tiktai savo
Aš noriu susipažinti su kiekvienu ssr- X, į ” ... .
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos
prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki ties, ir niekas jos nebelanke. Kita nakti atėjo dar daugiau tete
gančiu, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
kupono, ėsančio apačioje. Liaukite mokoje sunkiai uždirbtus
pasaulye. Aš noriu, kad jie mane
Pagaliau, kasžin kas užlipo in pelių, o sekmadieni atseke net
žinotų, kaipo teisingą draugą ir geredari —
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
kad žinotų kas aš esu—kuomi aš esu—ka aš
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jns patirsite savo
Seta Knygų Dykai.
pastoge, tecziau ne eglutes pa dvi žvyni; pasaka iszpeike. Isz
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kentėjimą priežastis ir kaip jusi) negales gali būti prašalinamos.
kilnų darbą, kurj aš dabar veikiu. Iš mano
žiūrėti, bet padėti kampe keliu girdusios žvyniu nuomone, pe
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį
DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
dideliu dėžių. Ten parioglin- les nulindo, ir joms eme rody
metų. Alano plaukai dabar yra pabalę dėlei
mano ilgu metų mokslo, tirinęjimų ir patiri^^Mes apmokame prisiuntimo kaszhis/^^ tos tos dėžės visai užstojo eglu tis, kad gulbes pasaka tikrai
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siysk mums šiandien.. I
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinejau tas se
nas. chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip
Neužmiršk užlipinti s tempą, kad laiškas pas mus ateitu greitai.
te; ja visi senai jau buvo pamir nesanti tokia indomi.
sunkiai gydomas ir jtpie kurias kiti daktarai
taip mažai žino. A3 noriu, kad kiekvienas
Dr. J. Russell Price Co., L.1102 -9 So. ciinton st., Chicago, iii..
sergantis ič nusiminęs vyras bei moteris
sze.
—- Ar tamista ta viena temo
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėta
gai
patarsiu.
Leiskite
man
būti
jūsų
draugu
Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko! —- Dabar žiema, — galvojo ki pasaka? —klausė žvynes.
pačta jusi) brangią medikališką knygą.
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai
Duodamą Knygą ir skaitykite mano praeglute: — žeme suszalusi ir ap — Taip, tik ta viena! —at
Vardas ir pavarde....................................................... ................................. .
nešlma vilties.
snigta, todėl žmones negali ma sake egliute. — Asz ja girdėjau
Gatve ir No.
nes pasodinti: czia mane, maty laiminglausiame mano gyveni
Miestas
Valstija
»J
:: :: Mahanoy City, Pa. ti, iki pavasario laikys. Kaip mo vakare; bet tuomet no pati

Vertes Knygų už $1.00

"KAPITONAS VELNIAS"

...DIDELIS...

SAPNORIUS

HIV0 LIGOS

W. D. BOCZKOWSKI-CO

Žinios Vietines

Isz Lietuviszku kaimeliu

ANT PARDAVIMO --j
Geras didelis namas ant IV
Spruce uliezios, su visoms vy
gudoms, maudykle, maudyne
vykados, sziltas ir szaltas van
duo, elektrikas visur iszvestas
dideli skiepai, didelis kiemas
Ant kito galo loto prie W
Maple uliezios teip.-gi randas
namas ant vienos familijos. Sz
tie namai randasi ant puses lo
to ir parsiduos visai pigiai. To
del atsiszaukite kagreieziausit
po No. 512 W. Spruce St.

CHAS. SCHWIENTD
Kontraktoris ir stalorius.

Girardville, Pa.— Czionaiti— Seredos ryta truputi pa r.is szelpimo komitetas gana
Stato namus pagal ’nauja'ii-i
snigo.
šia mada. Duoda gerti medi. į
smaukei pasidarbavo “Lietu
darbas gvai-autytas.
Tfeip-gi’l
— Yra tai ženklas prisiarti- viszkoje Dienoje surinkdami
priima visokius pataisin’wnus.•;
Girardvilleje ir Aslilande seranczios žiemos.
217 E. Mahanoy St. '
.— Sukatoje mokės Dodsano kanezias aukas.
« Mahanoy City, Pa.
Kun. Augustaitis $10, Kilker
kompanjje Morejoj.
v.
advokatas $10. Po $5 aukavo
— Seredos ryta likos baisei W. Horsewood, Griffiths Flour
sužeistas Szimas Szadžius, W. Co., ajrisziu kun. Mealey, Ona
Spruce St., Stilso kasiklosia. Sejaniute, S. L. A. No. 147 kuo
STEKE'
AS ISZGYDIMAS
Daktaras Hensel is apžiurėjas pa visi isz Girardvilles. L.
RŪKYMO.
sužeistąjį nusiuntė in Aslilando Bender, Pepper Sons, Hon. į
NEBANDYKITE SUCZEDIN Sztai 1
litas žmogus tapo
ligonbutia.
Heaton, Dr. Marshall, A. Leo- i
TI PININGUS.
iszgyi
mog Patrukyino
— Kapitalistai isz didesniu per $6 isz Ashlando. Po dole- j mokėdami randa nž bile kokia
skaudėjimu ir
miestu stengėsi statyti teatra ri ir daugiau paaukavo: A. Bra stuba, jeigu galite pirkti nau
įmo laiko. .
krutancziu paveikslu. Jau pra zaitis, E. Malarkey, A. Bordy, jos mados stuba už neperbranCzial
pame paveiksią Jono
dėjo apžiurinėti ne (kurias vie T. Mervine, R. Budraitiene, gia preke. Gyvenkite su savo Millandel
tai žinomo pilieczio
luehoniftg, Pa., .kuris
tas.
Dr. Brayson, P. Sutkaitiene, szeilnyna geroj stuboj. Asz miestelijq
[labai kentėjo isz prieiki pereit1
Ikaus patrukyino. Szia
— Seredoj anglekasiai Ma Dr. Birmingham, W. Kepler, turiu tris naujas stubas. Gali žasties JB
y i1®
lai sveikas, ir tvirtina,
P.
Bakszis,
Chas.
Goyne,
W.
li anoy City kasiklosia pamėtė
te sziandien pirkt o rytoj insi- jog jai. J
jie 10 metu jaunesnis.
darbus iszejdami ant guzikinio Bukauskas, A. Kazlauckas, F. kraustyti. Turtingo žmogaus
straiko. Taja diena atsibuvi- Marshall, M. Szalczius, A. si ubą už biedna žmogaus pre
Viso per kalekto- ke. Atsiszųukite pas. (t. f.)
nejo guzikine inspekcije. Ko Brundza.
rius
surinkta
už tugs $228.23; James J. Bell Atty, at Law.
mitetas datyre buk keliolika
anglekasiu ne turi savo czverti augszeziau minėti paaukavo
126 So. Main St.
niu guziku ir nenori prigulet in $90.25; Visu Szventu dienoje
Shenandoah, Pa.
Įinije, todėl sustojo dirbti visi surinkta bažnyczioje 25.75.
unistai ir .kasiklos sustojo. Kasztu buvo $12.32. Pelno li Parsiduoda farma 80 akeriu.
Trentono kasikloje teip-gi ko ir nušiaušta Centro Komite Parduosiu tik už $900. Far
mu lietuviszkoje kolionijoj
tui $331.71.
strai kuoja.
nuo miesto tik 5 mylios. Pei
— Kada Helena Miliausku
l’arma bėga upe. Žeme gera ii
l engesi in bažnyczia ant susiri- Yonkers, N. Y.— Czionaiti
derlinga,
parsiduoda su trioboszimo mazgu moterystes su An nęs Lietuves ir Lietuvaites bu
tanu Macziuhiicziii, josios tė vo darbszios kaip biteles, kož
vas Kazimieras Miliauskas su na stengėsi surinkt daugiau už
laikė svodbini pulką, tvirtinda savo draugia su sekanezioms
John Millander.
Jaute, jog kas nors truko.
m as, buk Helena ne yra meluo pasekmėms: 'Surinkta $481,62,
Jonas Mjllanderis buvr>’,užlndas prie
sią ir pasiprieszina tai vincze- .kurios naši austa ant ranku ko
labai sunkaus darbo. Viena diena ’keliant labai sunku daigta, pajaute, jog
voniai. Dave žinia dediai ku miteto.—- B. L. Misinkeviczius.
NAUJOS KNYGOS

Thompsonville, Conn.— Tū
lojome ir mes “Lietuviszka die
na.’1’
Rinkėju auka buvo in
70 ypatų ir rinko Teris, Thomp
sonville, Aratville, Somerville.
Surinko viso $346.45. . Komi
tetas ne gerai padare kad. ap
garsino laikraszeziuosia buk
tik tris moteries buvo rinkikes
auka bet kitiems rinkikams ne
davė tos garbes, jog rinko au
— Ketverge ryta, garnys
kas.
Likusie rinkikai tuom
] alike p. J. Kakiecziams dideli
yra neužganėdinti, nes ant ko
(iruta sunu. Tegul sveikas auužsitarnavo ta ir pageidavo —
tai yra pripažinimą buk ir jie— Birutes choro balius ga je rinko o ne tik kelios ypatos.
rai nusisekė.
— Kas nori parandavot na Chester, Pa. — “Lietuviu
rna ant 438 E. Railroad uli. te Dienos” darbas buvo pusėtinas
gul atsiszauke greitai po No. pagal teip mažos kolionijos'au
ka rinkėju buvo 54 ir visi sten
439 E. Pine uli.
gėsi kaip galedami kad kanuo— Ar norit nupirkt gera Li
daugiausia surinkti auka. Sten
ter i —■' pecziu pigei, tai atsigirnai juju iždave gera vaisiu
szaukit po 313 "W. Mahanoy
res surinkta $358,02. Drau
Avė.
gyste L. K. Vitauto, turėjo pa
Szv. Vincento draugyste ant rengia balių isz kurio pelną pa
savo mėnesinio susirinkimo nu aukavo del vargstaneziu savo
tarė priyminet naujus sąnarius tautiecziu Tevyneje. Lsz viso
tik po viena doleri. Naudoki pasidarė $458,02 ir nusiunsta
tės isz progos ir insiraszykit iii centraliniam komitetui
in
draugyste Szv. Vincento. Su Wilkes-Barre. Daugiausia au
sirinkimas atsibus Nedelioj 19 kavo patis Lietuvei, nes atsira
szio
menesio, lietuviszkoje do ir tokiu katrų szirdis buvo
mokslaineje.
’ D. 15. J. 19. užsikieteja del savoAvargingu
Juozas Serockis prezidentas. broliu Lietuvoje. Visiems au
— Ant praejto susirinkimo kautojams isztareme szirdinga
Szv. Juozapo draugystes buvo a ežiu, nes per savo gera szirdže
nutarta priimti naujus sąna apszluostis aszaras nuo dauge
rius už pigu insiraszyma tiktai lių veidu Lietuvoje.
Rinkė
už $1, ir tai tik ant trumpo lai jams lai Dievas užmoka už juju
ko. Yra tai seniausia draugys pasisžventima ir pasidarbavi
te Malianojuje ir drueziai užsi mu toje dienoje. — Jonas M i
laiko. Dabar turite giara pro kalunas.
ga insiraszyti in giara draugys
te už pigu insiraszyma. Atei Danbury, Conn.— “Lietuviu
kite ant susirinkimo kurie atsi- Dienoj” surinkta
czionais
buna kožna menesi, ta nedelia $325,00. Sekanti rinkikai ku
po 20-ta.
(t. f.) rie surinko virsz deszimts do
ŠTAI TAMSTOS PROGA

bra

n|>3

Greitai išmokti ang
lų kalbos. Su pagelba

šios mokyklos, Tamsta
išmoksi Angliškai kal
bėti, rašyti ir skaityti
American School
visai nesijausdamas liu
of Languages A
oaose valandose. Moki
name per pačtą visose
V
AmerikoniSkfc
dalyse Amer. ir Kana
8
Mokykla
dos; Tuos, kurie gali ateiti į mokykla, moki
name klesose, dieno
DYKAI
mis ir vakarais. Čia
galima išmokti Gram
mar ir High sehoolęs
kursus. Gražiai iliust___
ruota, su daugeliu pa
aiškinimų ir patarimų Katalogą . siunčiame
dykai; įdėk keliąs markes prisiuntimui.
AMERICAN SCHOOL OF LANGUAGES,

I

I

1741 W. 47th Street,

-

Chicage, Illinois.

leriu yra: M. Kalanta 30.60;
M. Vaiciekutis 24,05; J. Kriksz
cziunas 20,04; M. Kancziaviczienia 20,00; K Zivulckis 15,
41; M. Ruszinckiene 14,83; K.
Krifkszcziuniene 11,44. Komi
tetas nuoszirdžei dekavoje vi
siems aukautojams kurie nepa
tingėjo taja diena o ir Water būrio lietuviams už suteikta pa
igialba. — J. Muliolis.

9 istorijos, 122 puslapiu, apir
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe'nekalbėk” “Senas žmogų?
pavojuje” “Namu sūdąs” “Karalus čigonu” “Istorija isz 1791
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne
doras ponas” “Girtavimas” Szitos knygos preke tiktai 25c.
■‘Grafas ir tneszkininkaY’ “Apie
Ragana, karalaite ir kfioieriu”
“Del moterių ir apie moteres”
■‘Aukso misles garsingu poetu
ir rasztininku” “Cigonka arbs
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke”
“Mano džiaugsmas”
“Diedas ir boba” “Apleista
aaszlaite” Preke tiktai 2oo,

5 istorijos, .137 puslapiu, apie
‘Kalnu gyventojas” “Kaukazo
belaisvis” “Lozorius” “Narsi
“Užvydus vyras”
me: ■ina”
Preke szitos knygos tik 2-5cp

7 istorijos, 90 puslapiu, apie
“Ergelei pono Morkaus” “Dn
ar keturi”
“Svietas Dvasiu”
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose”
“Nevydouas”
“Jurgis Skaptukas” Prese 25c’
4 istorijos, 105 puslapiu apie
“Ąnt kranto prapulties” “Mietras ir krepasius” “Kampelicduonos” “Isz ko dideli ponai”
Preke szios knygos tik ŽEo
8 istorijos, 122 puslapiu apie
“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
“Kode! neleido Baltraus m dan
gu” “Bausme už szyksztuma”
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj”
“Netobulas žmogus”
Szitoe
knygos preke tik 25o,

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

jam kas nors truko vieno e pusėje pa
pilves, paskui jautėsi lab ii negerai ir
visai apalpo. Tas atsitik mas, beveik
su kožna diena tapo nela mingesnfu o
paskui patemijo sutinimą
-i.' ■ ■
Nuėjo pasirodyt daktili ii, kuris po
peržiurejlmui pasakė jam jog yra pa
trukęs ir turi nesziot dirž. per vięa.są
vo gyvenimą, arba-tiiri p; Isiduot opcracijai.
Visi gydytojai (daktarai^ gerai žino,
jog operacija yra labai
minga
ypacz d<^ alkoholiniu. B|
lander-js 4' “ ’labai
' ■
ku ”
žmogus f
'bet nem.orėjo' pasidu.'TfMpe-fai^ ai. . flFl

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

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

Skaitykite!

Jį“ f ?»■
gaus 5 iez virsz-minetu knygų
arba $1.25 vertes knygų už $1
Raszykite kokiu norite.
Met
siusime knygas per psezta ir
apmokame visus kasztus. Galite
pirkti kiek norite. Visos knygos
yra geros ir kožnam jie patiks
Raszykite szendie, Adresavoki'

W. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa

A

ikslas yra: visada stengtis
atlikti musu kostumariu
reikalas k» nuoart?akanoziaasia, daryt ta viską
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su
nauda, o ju pinigai kad
visada butu užlaikomi
atsargiajam bude

W. TRASKAUSKAS
„GRABORILS-

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, i

f ll?

Jie yra gvarantyti gerai kepti ir pinigai
Ims sugražinti jaigu .nebusite užganėdinti.
Tai yra GU1NANO būdas darymo biznio.
Mahanoy City •
Shenandoah
O
Mount Carmel ■ Lansford
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Iszmokiname. vyrus ir vaikinus
balberiauti in 4 ar 6 sanvaites. Dūkia R
bosas ant’saves, uždekite savo szapa. 5
Dirbk ant savos.
Apie daugintis ra- Q
szykite pas NosokofPs Barber School R
1202 Penn Ave. Pittsburgh, I’it

1'^

NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS

AKMAUGUS
’ MAHANOY CITY.

B. S. YANKAUS

138 W. Broad St. Tamaqua,Pa.

kJ OLD ta

_j
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COPXB-IGHT

Užlaiko'visokiu Amerikcniszku ir Importavotu Gėrimu, kaip tai: Alaus bonkuttse,
Dr. A. W. O’Malley.
visokiu Arielka, Vinių, Porterio ir t.t.
41 So. Washington. St.,
Perkantiem pristato dykai tiesog in namus
Wilkes-Barre, Pa.
Nnsquehoning, Pa.— Garbus Dakta Jaigukada prireikes bile kokiu gėrimu tai
tas mane o pirkaite gerai ir busite
re O’Malley. Noriu, idant padekavot ateikite
visame užganėdinti.
Jums už iszgydyjima manes isz Pat.rukymo ir platijimo gis] u.
Kentėjau
per du metus, bet jokis daktaras nega
NAUJAS ISZRADIMAS
Įėjo man pagelbėt. Apie Jus Garbus
Daktare dasižinojau nuog savo prieteliu ir pastanavijau idant Jus atlankyt. ! 18 tukstanszhl plikiu žmonių
Buvo tai laiminga mintis. Dabar st“ [dastojo puikus plaukus o teipdidžiausia linksmybe galiu. sakyt, jog * gi. sulaikė puolimą plauku isz
esu visiszkai sveikas ir jaueziuosi 10
metu jaunesnis. Tegul Dievas. laimi i galvos labai trumpam laike in
na Jusu rankas ir proca. Kožnas vie (vieta iszpuolųsiu, atauga tannas, kuris tik kenezia ant Patrukymo ; kus plaukai per pagialba musu
ir platijimo gislu, tegul kreipėsi- in
Jus, o bus dėkingas už iszgydyjima ; iszradimo. Informacijas Dykai
teip kaip ir asz. Su pagarba.
įPagialbejo milijonams, pagial-

ibes ir jumis tosios gyduoles
j del ataugymo plauku $1.00
| Dykai. Teip-gi Prof. Lepereto
; garsinga papuczku ■ gyduole
Patarymai ir peržiūrėjimai už dyka. j kuri
jails prigebsti. KaszyDR. A. W. O’MALLEY
kite L. jaus ant adreso:
....SPECIALISTAS .
Olgerd Brundza Co.,
41 S. Washington St.,
I
Broadway, 8-th. St.,
‘
Brooklyn, N. Y.
WILKES-BARRE, PA.
John Milhinder.

Mode Keystone Pecziu

ALL NATIONS DEPOSIT BANK |

r
I

jSW

...su LAIVAK0R6ZIU skyrium...

520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. o

L. J, NAVICKAS

Raszykite, idant atsiunst ilustruota
|knygele: “Patrukymas ir jio gydyjlmas”, indedant in groinata už 2c. mąr-

—DIREKTORIAI—

D. M. Grabam, Pres,
L. Eckert, Vice-Pres.
D. F. Guinan, Treas.
J. II. Garrahan, Attorney AV. F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula
W. J. Miles
F. G. Ilornsbv

I

Pirko diržą — panasziu jungui ge 154 Nassau St, NEW YORK, N. Y.
riausia, ka . galėjo gaut. — Bet tuom
jam tik kanezios pasididino. Bandino
antra. Bet ne tas jam nepalengvino.
Tapo priverstas pamest ;savo sunku Lietuviszk a Krautuve
darba, kuris yra dalia kožno paprasto
VISOKIU GĖRIMU
žmogaus, jog patrukymas visada didi
nosi, ir isz tos'priežasties turėjo jiešzkoti lengvesnio darbo.
Viena diena be kalbant su savo prie
teleis ir draugais, kurie patemijo jio
abelna slpbima ir sirgimą ir visai ne-'
tikumą in darba, — primine jam, su
kokiu stebuklingu pasivedimu D-ras.
Andrew W. O’Malley: Wilkes-Barre,
'Pa., gydo Patrukyma, vandenini patru
kyma ir. nėrviszkas ligas, be pareika
lavimo peilio arba chirurgisžkos ope
racijos .Rodijo man, idant raszyt.au
pas ta daktara, o ant atsakymo nusiunstau už 2c. rnarke, reikalaudamas,
idant atsiunstu knygele:
“Patruky
mas ir jij^ibelnas iszgydyjimas,’’ o
geriausia iWiu, idant, pats jin atlankytau jio office, o jis iszgydis mane visiszkai.

.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo
riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo
5
Krausto Daigtus ir t. t.

BALTRUS S. YANKAUS

Iszgydytąs be parėikąjaviino peilio.

MAHANOY CITY, PA.

Virins giaras Peczins užteks ant 20 netu
Kodėl nepei’kat gerinusi? Ateikite pažiu

Bijojosi opcracijiĄ.

Tapo tikėtoju diržo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO

fįERl PECZ1AI

Teip kaip ir daugybe žmonių, Jeip ii.
p. Millanderis bijojosi operacijos o
LIETUVISZKAS ADVOKATAS
teiposgi turėjo apsvarstyti trbta laiko.
Turėdamas vilti, jog vienok atras pa
gelba, nusidavė pas kita daktara, ku
ATTORNEY, COUNSELLOR
ris jin dar mažiau palinksmino. Iszaiszkino jam, jeigu patrukyihąs ne
& ADVOCATE OF UNITED
bus užlaikytas gerai ant vietos, ir jei
STATES COURTS.
gu operacijos peilis dykai bus parei
kalautas, .gali tikėtis, jog Datrukymas
didinsis o tada datirsi arszesnio atsiti iszlaimeja provose už pažeidima KasiFabrikuose, Geležinkeluose,
kimo, jog Datrukymas, tai yra trūki klose
mas plėvės, kuris atnesza mirti daugy gaivose ir t. t.
bei žmonių.
•,

Sztai gromata, ka Jonas Millanderis
raszo:

“Lorenas” “Sermėga mužiko”
“Su kuom kas kariauja, nog to
dingsta” Preke knygos 25c

UGAME kožna menesi. Žmones atranda kad musu
banka yra j u geriausias prietelis.
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
buna indeti ant iriorgecziu ant namu, kurie yra dau
giams verti negu morgęcziai.
Szita banka nori kad detumet savo pinigus in
sžita banka nepaisant ar didele ar maža suma, ir žino
kad gal pagialbeti jumis laike reikalo.

RACIJOS

PUIKUS SKAITYMAI

ris pribuvo ir paėmė tęva po sa
vo apgloba, o jaunavedžiai nu
sidavė in lietuviszka bažnyczia
kur likos suriszti. Visi paeina
isz Tower City. Kaip girdėt,
tai tėvas turėjo “iszpikiaves”
kita jauniki del savo Heliutes
ir todėl padare tiek “triube-.
lio” manydamas, jog Veselka
payr.s. -y Meile nežino jokiu
perszkadu.

DASIEKEM
MILIJONĄ DOLERINI SKAITLĮ

X

P-V- OBIECUNAS ir KOMPANIJA g
^2th. and Carson St, - S.S. Pittsburgh, Pa. d
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviam!
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie
nŽfCTsĮtSrcs:
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už suMjĮBScnraM
taupiutus Pinigus moka 4 procentą, Šiunczia Pinigus
■> s ja'i'KSgi in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko
fĮSPiSfNotarijialna kancelarija del padirbimo doviemaseziu
kitokiu dokumentu reilalinga Lietuvoje. Užrubežinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo
Karaliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.

_
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LIETUVISZKAS PASAKORE
Labai Puiki ir Didele Knyga
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 Puslapi

x 9,į coliu dydumo.

(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)
Mes tu kaygu neperdaagiaase turime todėl nusipirkite viena
kadangi greit iszsiparduos.
Szluocziaus duktė.
Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir
N elaimingas bagoezius.
Vilka.
Kalvis.
Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka
Raganius. .
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
Tris brolei.
laite žemeziugpilo.
Stalorius daktaru.
Apie Karalaite paversta in varle
Ylgasis. platusis-ir smark-akK
Apie Karalaite stebukl-merge,
Tris jaunikei.
Karalaiti J onuką ir apie Lazda neMeszkinar.
matomai muszanti.
Baidiklos.
Ajiie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Bamuneler.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Velnes ir Mužikas.
.Pabaiga kaži minko.
Melagis.'
Skarbas o pati.
Giliukningas Zbrajus,
Nelamingas atsitikimaa.
Zerkolas.
Fundatoris.
Szeton ■ szkas szokis.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus
Prakeikia.
savo valdonu.
Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Gudras Žalnierius.
Stebuklingas skeltuvas.
Melage pati.
Medalikas motinos.
Paikas Jonas.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka
Apie milžinus, mažus Žmonis ir senu
žmonių.
niksztukus
I^aižybos.
Dn brolei.
Isz gyvenimo milinetios poros.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti loPo svetima pastoge.
juti, Katilėli niaukleii ir apie RaUbago meile.
ganiszka uieda.
Balus suknele.
. Petras bude.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Apie tris Brolu Karalaiczius ir
Stebuklinga tobliezia.
serganti jiu Tęva
Szleivis.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mužikas Karalium.
Mažas Antanukas.
Mikutis Kupriukas ir Aiksztukas.
Bedarbe.
Apisaka seno
Apie Raganiszka Pleczkute.
Dvase kasikiu,
Jonukas Pauksztukas.
mainierio.
Karalius Vargutis.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu jo. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
szalu Karalius.
Balatono ežeras.
Akmedas irRaganaite Paribana.
Patalke dalgis ant akmens.
Trys Lapai kirmėlės.
Netikėtas szveczias.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu,
Apie tris Karalaitias.
dideli galineziu irapie karalaite gulbe
Apie septinis Brolus.
Apie prapuolusią Karalaite ir sep
Apie kuningaikszti Kardeli.
tinis gaUnezius.
Žiurke katra už Karalaiczio tekėjo.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Apie Vaika katras Karaliaus duk
Neteisi pati.
teris iszgelbejo nuo smako.
Karalaiti Miranda.
Apie Karaliaus Sunu kur savo
Kaip gilutis mainosi.
trijų Sesei u ėjo neszkot.
Ragana. ■
,
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Apie Žydą u Petra.
Medėjus.
Apie du vaiku Siratas.
I’vi.!.eszitnts-‘- eturi Razbaininkai.
Apie Pagramrluka.
Vaitiekus.
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Szita Knyga perkupeziams arba agentam
neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio

