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Austrijos Ciesoris Mire
Frandszkus-Juozupas valde Austrije 

Vengrus per 68 metus. Pasiliko 
Ciesorium 2 Gruodžio 1848.

ir

Pati nenorėjo raky t — vyras 
jiaja pamėtė.

San Francisco, Cal.— Už tai, 
kad josios vyras Harry Reese 
norėjo jiaja priversti prie raky 
m o paperosu, motere i nnesze 
skunda in suda ant persiskyri
mo ir ta j i aplaike Reesas at
eidavo isz darbo ir kanecz pri- 
vertinejo savo Elute idant toji 
inkytu paperosus, o kada saika 
kantrybes iszsipilde, pamėtė sa 
v o vyra ir apskundė ant persi
skyrimo.

Popo sesuo pasikorė klebonijoj ♦
Bridgeport, Conn.— Dakta

rai apreiszke panai Irenai Czer 
nokiųtei isz New Yorko buk ne 
užilgio suvisai apjaks ir nega
les josios isz ligos iszgydmt. 
Isz rupesczio pribuvo pas savo 
b -oli Rev. Oresta Chernoka, 
prabaszeziu czionaitinios Rute- 
niszkos parapijos. Ant ryto
jaus tarnaite rado Irena kabau 
te nuo lubu klebonijoj ant ku
rios rado prisekta korteliai 
‘ Pati pasikoriau, nes negaleda 
ma iszkensti jog neužilgio ne
galėsiu matyt szio svieto ir bū
ti sunkenybių kitiems, gyveni
mas man nubodo.”

SERBAI EINA ANT KARISZKO FRUNTO KARIAUT SU SAVO PRIESZAIS IR GIALBET TEVYNIA.

KO

London.— Austrijos cieso- 
mir-e trtarninko vakara" 

Schoenbrun palociuje. Sene
lis gimė 1830 mete ir valde per 
68 metus. Sziandien visa Aus 
trije yra dideliam nerimastije 
o Vengrai isz to nudžiugo nes 
turės didesnia proga atsiskyri
mo nuo Austrijos. Francisz- 
kaus Juozapo inpediniu pasili
ko kuningaiksztis Kazimieras 
Franciszkus, kuris sziandien 
randasi ant kariszko lauko.

Ciesorius turėjo tris vaikus 
— dvi dukteris ir viena sunu 
Rudolfas, G ižele ir Marija. To
ji karaliszka szeimyna buvo 
nuolatiniam pavojuje ir nelai
mėje nes sūnūs Rudolfas likos 
nužudytas 1889 mete su savo 
mylema baronienia Vetsera.

Ciesoriaus brolis Jonas pribu
vo hr Amerika ir dingo'nežinia 
kur, brolis Maksimilijonas li
kos nužudintas Meksike o cie- 
soriene likos nužudinta per 
anarchista .1898 mete, po tam 
likos nužudintas kuningaiksz- 
tis Franciszkus Ferdinandas ir 
jojo pati ir tai buvo priežaste 
tebyres Europines kares.

Karaliszka szeimyna Austri
jos prasidėjo nuo Rudolfo von 
Hapsburgu, vokiszko grafo gi
musio 1216 m. ir apszauktas ka 
ralium per Vokietijos karalių 
1273 mete.

Austrijos szeimyna yra kata- 
iikiszko tikėjimo o ciesorius 
mirdamas likos aprūpintas baž 
nytinioms apejgoms ant amži
nos keliones.

ISZ AMERIKOS
Submarina Deutschland aplei

do Suv. Valstijas.
New London. — Vokieeziu 

submarina Deutschland aplei
do Amerika. Suv. Valstija 
valdžia pavelijo submarinai 
Deutschland iszplaukti, kuo
met viena apdraudos kompani
ja uždėjo už ja bondsa. Bond- s 
sas užraszytas in turtą trijų 
amerikiecziu, kurie žuvo, kaip 
submarina Deutschland užga
vo lydėjusi jd laiveli.

Daržove pusta idant pakelti 
prekes.

Chicago.— Randaviszki tiry 
nėjai priežasties brangenybes 
isztirynejo, buk visdkia daržo
ve todėl neiszpasakitynai pa
brango kad farmeriai duoda 
bulvėms, obuoliams ir t. t. su
pūti ant lauko, nes kupezei, ju
ju neatsiėmė ir tyczia duoda su 
put idant galėtu pakelti prekes 
del žmonių. Ar-gi tai neszel- 
mysta valgomojo trusto.

Villisto banda sudege Ameri
koną, kėlės moteres ir 5 

vaikus.
El Paso, Tex.— Pabėgėliai 

isz Pairai ir Jiminezo apsakine 
ja apie baisus pasielgimus vil
ki stu tuosia miesteliuosia. Ka 
d a villistai pribuvo in Parral, 
nužudė tula Amerikoną, apiple 
sze jin nuo visko ir užmėtė ant 
deganezio laužo. Priek tam 
suėmė kėlės meksikoniszkas 
moteres kurios buvo apsivedia 
su kinezikais, užmėtė ant laužo 
su penketą vaiku. Penkis kin- 
czikus nužudė ant ulieziu.

Visus atejvius iszskyriant 
Japonus ir Vokieczius villie- 
cziai žudina be jokio susimile- 
jimo.

Už bulvia gausi stiklą alaus.
Bridgeport, Ohio.— Czionais 

bulviu tokis stokas, jog saliu- 
ninkai pradėjo jiaises priymi- 
r.et kaipo užmokesezia už stik
lą alaus. Bulve turi būti ne
mažesne kaip asztuoniu unciju, 

, o jeigu didesnia tai kostumeris 
. aplaiko stiklą alaus ir maža 

obuoli.

Anglekasiu unije duos pasžial- 
pa del senu anglekasiu.

Indianapolis, Ind.— Ant sej- 
mo U. M. W. of A. kuris atsi
bus czionais Sausio 1918 bus in 
nesztas užmanimas idant su- 
szelpt visus senus anglekasius , 
turinezius po 65 metu amžiaus. 
Ant suszelpimo tuju seneliu 
kožnas sąnaris unijos turės mo
kėti mėnesines duokles po 25 
centus per penkis metus. Pra
dedant nuo 1923 meto pradės 
mokėt seneliams po 20 doleriu 
ant menesio. Neturinti da 65 
metus amžiaus jeigu liks su
žeistais o neturės kuom iszsi- 
ma'ityt aplaikys ta paezia su
ma. Anglekasiai aplaikyda- 
mi tokia paszialpa, turės prign 
lėti mažiausia po 10 metu in 
unija ir mokėti duoklia per pen 
kis metus. Užmanytojai tojo 
ianeszimo yra: Mitchelis isz 
Iowa, Hutchinson isz Indiana 
ir Evans isz lllinojaus.

Ar nebutu daug naudingiau, 
idant visi lokalai mokėtu mene 
sinia paszialpa sąnariams ? 
Juk mokėdami po 50 centu ant 
menesio galėtu tai investi nes 
sziadien anglekasiai jokios nau 
dos ne turi isz unijos tik užlai
ko virszininkus.

Serbai isžguiti isz-savo tėvynės per nevidonus Bulgarus ir Vokieczius, 
ki'iaustos levynes. Paveikslas parodo serbiszkus kareivius ejnant ant laivl

Bet už taja luosybia turės paaukaut 
150,000 vyru praliet krauja už Kaizeri

Paryžius.— Vokietija davus liuosybia Lenkams, dabar 
prižada duoti liuosybia Lietuviams, pagal telegramus atejnan- 
czius isz Szvaicarijos. Badai lietuviszku karalium ketina bu 
ti antras sūnūs keizerio, Eitelis Fridrikas. Lietuviszka ka
ralyste bus sutverta ant tokiu pat tiesu kokiu yra Bavaria ir 
Saksonija.

Pirmutinis žingsnis sutvėrimo Lietuvos bus suorganizavi
mas lietuviszkos armijos kuri Tariaus po Von Hindenburgu. 
Lietuvei turės paaukaut mažiausia 150,000 vyru už aplaikima 
savo Tėvynės.

----- - —
Prancūzai vejasi paskui Bulgarus. Paėmė daug in nelaisvia 
. ir keliolika miesteliu.

Paryžius.— Oficialiszkas daneszimas apie muszi ir pa
ėmimą Monastirio skelbe sekaneziai:

“Muszis kuris prasidėjo 10 Nov. ant viso franto lino lipiu 
Czerna lig Presba, pasibaigė laimingai paėmimu Monaste- 
rio. Nov. 18 Serbai paėmė miestelius Gumirszta, Yarszoka 
ir kaina No. 1378 iszguidami prieszus isz Maikovo. Po užemi 
mui Monastiro Prancūzai pradėjo vytis paskui vokieczius pa
ymdami kaina No. 821 ir kaimeli Kirklina ir prieszmiesti Ka- 
laman ir Orizara ir tuojaus pradėjo juos bombarduot. Vo- 
kiecziams buvo ten per karszta ir turėjo apleisti. Szeszioli- 
ka szimtu likos paymta in nelaisvia ir daugybia visokios amu 
nicijos ir maisto.

In szeszis menesius Rusai neteko 2,128,474 kareiviu.
Beilinas.— Vokiszki kariszki statistikai apskaito, buk in . 

laika szesziu menesiu lig sziam laikui Rusai neteko 100,621 
aficieriu ir 2,027,853 kareiviu — tai yra sužeista ir užmusztu.

Alutis pabrangs ant 6 centu už 
stiklą.

Philadelphia.— Bravornin- 
kai po visa sklypą, ketina pa
kelti preke ant alaus isz prie
žasties pabrangimo apiniu ir 
darbininkiszku algų. Salunin 
kai nutarė pardavinėti stiklą 
alaus po 6 centus arba suma
žini diduma stiklu ir neduoti 
jokiu užkandalu prie baro. Ne- 
kurie girtuoklei jau pradėjo 
raudot jog alutis pabrangs ir 
ketina sutverti unije idant pa- 
siprieszinti priesz tai.

Belgijos valdžia praszo Suv. Valstijų užstoti už Belgijos gy
ventojus, kuriuos vokiecziai deportuoja Vokietijon.
Washington, 1). C.— Belgijos valdžia kreipėsi in Suv. 

Valstijas praszymu aktyviai užstoti už belgus, kuriuos Vokie 
tijos valdžia iszsiunczia Vokietijon dirbti kasiklose, akmeny- 
ežiose ir 1.1.

Suv. Valstijų valdžia užreiszke, kad ji nesimaiszysianti in 
ta reikalą oficialiai.

Belgijos valdžia nurodo, kad vokiecziai verezia tukstan- 
czius bedarbiu belgu važiuoti Vokietijon ir ten dirbti, buk to 
del, kad jie nebutu apsunkinimu dirbantiems Belgijos gyven
tojams, kuriems ir taip nelengx a verties. Nors, girdi, Vo
kietijos valdžia sakanti, kad tie belgai nedirba kares darbu, 
bet tai yra netiesa: vokiecziai verezia belgus dirbti darbus, 
surisztus arti su kares reikalais. Aržiu tam, kad belgai turi 
dirbti tuos darbus, tukstaneziai vokieeziu paliuosuojami ir 
siuneziami kares frantam

Madkensonas perkeltas in Rumunija.
London.— Vokiecziai matydami, jog Rumunijoj nein- 

veiks alijentu, atszauke generolą von Falkenliayna in jojo vie
ta nusiuntė marszalka Mackinsona kuris dabar randasi Do- 
bvudzioje. In Mackinsono vieta likos paženklintas generolas 
Ludendorfas.

Vokiecziai darydami taja permaina, tikysi jog Mackinso- 
nas ižgialbes Rumunija nuo pricszu, nes jeigu Rumunije ir 
Transylvanija liktųsi užkariauta per alijentus, tai pabaiga ka 
les turėtu užstoti.

Ligonbutes laivas “Britanic” nuskendo su 50 ligoniais.
Atėnai.— Ligonbutes laivas “Britanic” ant kurio radosi 

daug ligoniu, likos torpeduotas per vokiszka submarina ir pa- 
skandyta prie salos Kea. Ižgialbeta 1106 ligoniu, 50 nu
skendo su laivu o 38 sužeisti likos nuo eksplozijos.

32 užmuszti per Austrijcfeiszka bomba.
Parižius - Austrijokiszkas lekioto jas numėtė kėlės bom

bas ant miesto Paduos, užmuszdamas 32 gyventojus ir sužeis
damas 67. Keli namai užsidegs nuo bombų.

--------------- ♦--------------- •

Francuzai, Rusai ir Italai kruta ant viso frunto.
Paryžius.—- Bulgarai prasiszalino nuo Czernos upes. 

Francuzai su Serbais paėmė tenais 400 in nelaisvia ir nusiyrė 
areziau Jaroszoko.

Ant rytu franto Anglikai sumusze Bulgarus aplinkinėje 
Strumos upes, paymdami Karakasko kaima. Bulgarai trau
kėsi prie Nihoro.

Francuzai su Serbais eina ant Tepavsci, aplinkinėje Jaro 
shoko, kur sumusze pulką vokieeziu paymdami kelis szimtus 
in nelaisvia.

* Mete 1915 isz Irlandijos 
pribuvo 6,671 vyrai ir 3,988 mo 
teres.

* Masoniszkas draugijes pir 
minusia pradėjo organizuot ka 
ralius HenrykisIV.

* Isz 416,655 darbininku ant 
ukiu Australijoj randasi 39,029 
moterų ir merginu.

* Suvirszum 25 procentas 
darbininku Pennsylvanijos 
dirbtuvesia yra atejviai.
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KAS GIRDĖT?
Lietuva prisikels isz numiru

siu!
Bet turės paaukaut prusui 

150,000 gyvaseziu!
Prūsas panaszei geidže žmo- 

giszkos aukos kaip padare su 
Lenkais.

Gerai amerikoniszka patarle 
kalba: “Nothing for nothing.” 
Teip ir keizeris prižada Lietu
va del Lietuviu. Aukaukite 
savo krauju, o asz duosiu jums 
Tevynia. Yr.a tai kudykisz- 
kas užmanimas ir nežinia ar 
Lietuvei ant to sutiks.

Daniszka drauguve Kopenha 
goję apskelbė, buk nuo praside 
.jirno Europines kares likos už- 
r.suszta 4,631,500 kareiviu visu 
tautu lig 1 Julajaus, 1916 m. 
Toji drauguve skelbė, buk lig 
pabaigai metu ant kariszku lau 
ku skaitlis pražuvusiu daejs lig 
szesziu milijonu vyril!

Mėnesinis laikrasztis “Pa
žanga” iszejo daug pagerintas 
ir padydintas. Visus laiszkus 
dabar reike adresavot, “Pa
žanga,” 616 W. Mahanoy Avė. 
Mahanoy City, Pa.

TRIS GEROS RODELES.

Moterėlės, jeigu mylite savo Isz Lietuviszku kaimeliu
vyrus szirdingai, duokite jiems 
suprasti, j.og laikote jirosius už 
iszmintingipusia ir mylincziau- 
sia sutvėrimą. Tasai jam nie
ko nekenks. Jeigu tavo vyras 
neyra geriausiu vyru tai tau 
intikes ir ant galę stosis geres
niu žmogum.

Bukie visados szvari, nors 
tavo vyras tau nieko apie tai 
neprimys, bet bukie tvirta, jog 
tai užtėmius ir, jog nevienas vy 
ras nežiūri su užganadimu ant 
apsivelusios moteres. Pato
giausia motere jeigu yra apsive 
losią tai pabris vyrui ir vai
kams.

;

Thompsonville, Conn.— Kas 
link “Lietuviu Dienos” ir rin
kiku, užteminom No. 92 “Sau
lėje” tilpusią neteisinga žinu
te paduota visai neprisilaikan
ti taktikos ir teisybes, bet tik 
paraszyta vien apšmeižimas 
ant vietinio komiteto, buk ko
mitetas tik trim ypatom sutei
kiąs garbia už rinkimą ąuku o 
likusiem rinkikams nepasake 
ne aeziu. Toliau rąszo, buk su 
rinkta $346,45 vietoje $346,50 o 
Hazardville permaine tasai ko
respondentas ant Aronville. 
Isz kur autorius tojo straipsnio 
gavo taja žinutia, neisztyrias

Laikrasztis ‘ ‘ Russkoje Slo- 
,vo” pranesza, jog naujasis Ro- 
sijos vidaus dalyku ministeris 
A. D. Protopopov, besirengiąs 
palengvinti likimą kaikuriems 
asmenims, kurie buvo teisiami 
ir atrasti kalti politiszkuose 
prasižengimuose. Palengvini 
mai palies iszeivius, gyvenan-

vietinio komiteto stovio. Mums 
rodos kad mes vietinis komite
tas, darbavomės isz visu pajie- 
gu ant teip mažos apigardos. 
Rinkykes darbavosi ligei. Vie
tinis komitetas visoms rinky- 
kems sudeda szirdinga aeziu— 
visoms ligei — ar surinko daug 
ar mažai.

§ Kas valgydamas vaisius 
ne apipjaustė pirmiaus nuo jin 
žieves, tai privalo norint nu- 
mazgot gerai. Ant vaisiu, kaip 
daseke randasi mažos, akemis 
nematomos bakcilijos, kurias 
galima pamatyti tik per padi
dinanti stiklą, lankei paeinan 
ežios nuo ne ezistu ranku to: 
ypatos, kuri skine vaisius nu< 
medžiu, nuo ko ne vienas apsei 
ga, suvis nežinodamas isz ko 
kios priežasties.

§ Jeigu kas nori ilgai užlai 
kyt sviesta ir kad jis ne pages- 
tu, privalo pasielgt pagal szia 
rodykla: Norėdami sviesta už
laikyti, per ilgesni laika, priva
lome sudėt jin in akmenines 
puodines, bet teip, kad nepasi
liktu tuszczios vietos po svies
ta, delto-gi reike druezei su- 
grust; puodines tais su sviestu 
reike po tam sustatyt in katila 
pripildinta vandeniu teip kad 
ne apsemtu suvisu puodiniu ir 
pastatyti ant peeziaus, idant 
vanduo užvirtu. Kada van
duo užvira reike nuimt, kad 
vanduo atausztu, tada iszsiima 
puodus, arba indus, ir pastaty
ti kur kas turi padėjimą, žino
ma, geriause in skiepą. Teip 
pervirtas sviestas busent da po 
szesziu menesiu laiko, ne tik ne 
pagęs, bet turės smoka šviežio 
sviesto.

§ Del pagerinimo oro skie
puose, kuriu iszvedyt negalima 
reike pastatyti induose sviežei

ARMOTOS SU KURIOMS ALLIJENTAI PAĖMĖ APLINKINIA MONASTIRO. DEL STOKOS ARKLIU TRAUKE 
JIAISES JAUCZEI.

padaryta vopini pieną, ir mai- 
szyt jin prigulinezei teip idant 
ne duot užaugi ant jio plėvės. 
Po nekokiam laikui reike indus 
su kalkėm iszneszt, bet oras 
bus skiepe czistas ir sveikas.

* Ant svieto randasi du mi
lijonai neregiu. Daugiausia 
juju randasi Kinuosia, Japoni
joj ir Korėjoj.

Panaudojo sziupele su gera 
pasekme.

Philadelphia.— Povylas Su- 
czenka isz Ninty-Six ir Tini- 
eura ulieziu, tankei panaudoda 
vo ant savo prieszu sziupele ir 
pertikrint prieszus, jog jisai tu 
ri tiesa visame. Ta pati norė
jo padaryt su savo

Katre Romanovienia, liet mo
terėle nesidavė prisilenki su pa 
gialba szupeles ir isztraukes 
jiaja isz ranku Suczenkos, pra
dėjo daužyt kaulus, savo kai
mynui. Kada vyras Katrės 
sugryžo isz darbo turėjo pa- 
szaukti ambulansa ir nuvežti
ibudu in ligonbutia. — Neszė 

kaiminka vilkas.... nunesze ir vilką.

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 pačtą visose 
dalyse Amer. ir Kana
dos. Tuos, kurie gali a- 
teiti į mokyklą, moki
name klesose, dieno
mis ir vakarais. Čia 
galima išmokti Gram
mar ir High schooks 
kursus. Gražiai iliust- 

__________________ ruota, su daugeliu pa
aiškinimų ir patarimų Katalogą siunčiame 
dykai; įdėk keliąs markes prisiuntimui.

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

DYKAI
CHICAQO'ILLINOIS

American School 
of Languages

AnertkeniSka 
Mokykla

n

mi enjos
. „iWriaTk/i randasi apie 

67,000,00.0 pudn javu.

Vietinis komitetas meldže to 
jo korespondento (kurio pra- 

dažinojo) kad per- 
ro Lietuvos,- ku

riame tilpo žinute vietinio ko
miteto kas link rinkiku, tada 
korespondentas atydaris akis 
ir užtėmius savo klaida. To-

Kadangi Rdsiįos gyventojai 
dabar ypaeziai kenczįa del ja
vu kriziso, tai valdžia ketiną 
isz tu 67,000,000 pudu pavest 
gyventojams 30,000,000 pudu.

del dabar vietinis komitetas 
meldže tojo korespondento- 
idant atszauktu neteisinga da- 
neszima apie komitetą, nes prie 
szingai busime priverstais jiesz

Nauji Laikrodelei per
ingersoiiyra Didžiausias je Fabrikantas Laikrodėliu. “Ingersoll” Reiszke Gvarancija Parodinio Gero Laika,

kot užganedimo sude. — Ko-
Nuo Sausio lig Liepos mene- miteto rasztininkas, J. F. Ma- 

sio, Pennsylvanijos dirbtu-vesia koveckas.
likos užmuszta 1582 darbinin
kai o 166,084 sužeista, arba kas 
menesis pripuola po 198 nelai
miu. Ant kompensacijos pasi
davė 49,562 ypatos isz kuriu 
592 ypatos aplaike paszialpa: 
418 naszlios, 130 tėvu, 1055 vai 
ku, 14 seseria, 5 broliai ir viena 
seserune. Ant atliginimo iszli 
gu susitaikyta ant $1,300,000.

(Nereikalingas butu prisiun 
timas ririkfku vardai kiek kas 
surinko; redyste tyki, jog visi 
yra užsipelnia ant garbes už 
teip puikia pasitarnavima del 
Tėvynės. R.)

“Lietuviszkoje Dienoje” Lie 
tuvei pasirodė duosnais, nes lig 
sziam laikui surinkta apie 
$151,750,40. Yra tai puiki su
ma. Visiszkos sumos da neži- 
ne, nes daugeliu miestu ir mies 
lėliu vis prisiuntineja aukas. 
Dieve duok, kad aukos daejtu 
lig dvieju szimtu tukstaneziu 
doleriu.

Luzerne, Pa.— “Lietuviszko 
je Dienoje” rinkėjai surinko 
auku $359.50, už ka isztare vi
siems aukautojams szirdinga 
aeziu ir rinkėjams Luzerneje, 
Bradriko, Molves ir Svojerso. 
Komitetas rinkimo: Jonas Va- 
bulas prez., Antanas Katkevi- 
czią sekr., Baltrus Zek,as kami- 
sorius.

Pavogė paezia, vaikus ir visus
Pagal randaviszkus statisti- 

kus isz Departamento Vertel- 
gystes, tai miestas New Yorkas 
yra didžiausia sodyba visokiu 
iždirbimu. Mete -1914 Najor- 
kinei fabrikantai padirbo viso
kio tavoro už $2,292,832,000. 
Del moterų pasiūta visokio ap- 
redalio už $340,000,000 del vy
ru $192,000,000. Duonos pa
kepta už $80,000,000; tabako 
parduota už $75,000,000; gra
bu del nebaszninku $2,551,000. 
Szįmet .pranaszauje žiaunai 
biik tiejei skaitlei pasidaugins 
dvigubai.

naminius rakandus.

Coatsville, Pa.— Kada Jonas 
Rinito radosi darbe, burdingie- 
ris Povylas Klose, sudęjas ra
kandus ant vežimo, paėmę Rin- 
kienia su ketureis vaikais ir 
dingo kaip kamparas. Jonas 
sugryžes isz darbo nutirpo ka
da atėjo in.stuba neužtikdamas 
nieko. Pradėjo klausyt kai
mynu kur jojo pati su vaikais. 
Kaimynai pasakė, buk iszsi- 
krauste, bet kur tai nežinia. 
Jonas visur jieszkojo, bet lig 
sziam laikui neęuseke'kur jojo 
pacziule.

AKMENUOTAS$3 Kg $6
Paprasti Ciferblatai
Paveikslai 4 tikro didžio.

•9

Pirmutinis 7 akmeniu laikrodėlis 
parduodamas po S3. Stebėtinas 
pirkimas.

Reliance” Juspažinstat

Gold Filled Reliance 
Užsukami Luksztai.

Szitas 7 akmeniu Laikrodėlis kuris teip patiko 
žmonėms, 10 metu gvarantyti Gold-Filled 
luksztai. Puikus Laikrodėlis ir gerai laiko
mas laika. Lygus ar iszmargintais J»^00 
vyrszais. —■

Reliance, užsukami Nikelini Lukszcziai 
tas pat kaip virsziu. Teip pats d* O SO 
kaip $6.00 laikrodėlis, dulkes ne ik "J— 
insigauna. t**

“Radiolite” 
Dlri.io Rankinis 

Laikrodėlis
Tasai laikrodėlis daugiausia 
nesziojamas ant rankos per 
Žalnierius, policmonus, au
tomobilistus ir 1.1, /h j QQ 
Teipgi tinkamas V/Į - 
bile kam neszioti. Y *

9
8 4

2
3?

“RADIOLITES”
Szviesi Ciferblatai

Paveikslai tikro- dydumo.

Radiolite
Regulariszkas INGERSOLL Lai
krodėlis su “RADIOLITE” nu
merals ir rodyklėms.

ik I

Waterbury “Radiolite’f
Parodo szita Waterbury Laikro- /h 4 00 
deli kaip nakties laika žiba. Rodo -
laika be žiburio-dienos laike teipgi T “

Parodo Laika Tamsija

“RADIOLITE” 
Radium---Apszviecziamas 

APSZVIECZIA CIFERBLATĄ
Invales Radiumo idant apdengti vyrsziu alavelio kasztuoja 
$120,000. Bet Radium yra toks galingas kad maža jo dalis 
daug inveiko. INGERSOLL dar iszrado nauja medega vadina
ma “RADIOLITE.” Ant rodykles ir numaru INGERSOLL lai
krodėliu szita medega žiba tamsije, szvesiau negu grinas ra
dium. Numeral žiba lig daug mažių lampukiu. Szita szvie- 
sa žiba nog 6 lig 8 metu, be laikydamas prie szviesos. Aki- 
mirksnije nakties laike galima matyti laike ant INGERSOLL 
“RADIOLITE” laikrodėlio. Idant žinote laika tamsije, žmones 
primiaus mokėjo $200 lig $500 už palengvai - muszanti, 
keblumi-atkarcziojanczius skamboezius, kurie pirmiaus skam
bino valandas, po tam kvartalas, po tam miliutas. Mes isz- 
rokuojame kad lig sziam laikui; žmonis tik mažai žino apie 
verte ir naudingumą laikrodėlio. Bet dar beturėdamas 
“RADIOLITE” laikrodėli, galima laika matyt ant tamsiausios 
ulyczios, stuboi, kambari,ant szepos,lovoje-nakties laike-bile 
kur. Ne reike žibyt zapalkos jaiguturite su savim ‘RADIOLITE’ 
laikrodėli. Ir neužmirszkite kad INGERSOLL “RADIOLITE” 
laikrodelei yra teipgi dienini laikrodelei! Teipgi neužmir
szkite kad galima gauti tikrus “RADIOLITE” tik ant INGERSOLL 
laikrodėliu.

Visada temykite varda “INGERSOLL” ant ciferblato.

4.

Pardavejci dar yra aprūpinti su Ingersoll *KAI>IOLITE’ teipgi Ingersoll akmenuotus ir kitokius 
Intrersoll laikrodėlius. TRUMPU S1.-25 geras laikrodėlis del vaiku ir vyrams JUNIOR po$2.50 yra 
mažas Ir plonas. ECLIPSE $2.00 ne toks mažas bet teip pat plonas. MIIHIET yra mažas laikro- 
dels raoterems ir mergaitėms, po $2.50. MIDGEt,TWO-IN-ONE su paprastu ciferblatu $2.75.

Ingersoll Waterbury
Puikus naujas Ingersoll,_ su_ geru (hoOO 
vardu. Mažas, trumpai užsuko- J, J““ 
nias, akmenuotas atsakanezuose 
sakomuose yietuose.

ROBT. H. INGERSOLL & BRO., New York, Chicago, San Francisco, Montreal
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Karczemaitis su Raugalai- 
cziu iszkeliavo žuvaut. Czio- 
i'.ais matome viena, o kur ki-

ISZ LIKIMO VARGDIENIO
(APYSAKA.)

Jonas Farnelskis tai buvo 
in ano mylimiausias draugas. 
\ aikystes amži perleidova 
drauge, o vėliaus paaugteleje 
dar labiau mylejova vienas ki
ta, tik koki keturi metai kaip 
visai terp saves nesusižinojova.

Užvakar gulint savo lovoje, 
girdžiu nedrąsu klabinima in 
mano duris. “Kas tenai toks 
—- tegul ineina” — szaukiu, 
mislidams sau, kokis ten paibe- 
lis atnesza man nepraszytus 
sveczius ir visai negeistinus.” 
Skaicziau knyga, užtat dar ir 
szviesa buvo pas mane, bet ka
da gi ne esmu pasiturineziu, tai 
gi ne kasžin kaip ten ir žibėjo. 
Nedainatau truputi, tai ne in- 
žiureti gerai negalėjau kas te
nai inejo.

— Meldžiu areziau, szaukiu.
Prislenka prie mano lovos 

žmogysta susilpnėjusi, sunyku
si, susikūprinusi — mislyjau ei 
getą, tai-gi ir sakau:

— Tikekie man drauge, pas 
mane skatiko nesiranda, ka-gi 
tamistai galiu duoti?

— ’■’Kkroliau! ar tai szifaip 
tu in mane!

— Kas tu tdkis — nepažins
iu?

— Nepažinsti manes drauge, 
oj matyt, kad mane vargas per
mainė, skurdas sugniuždė, ma
tyt bjauriai pažymėjo veda nuo 
demes mano gyvenimo — kad 
net tu manes nenori ar negali 
pažinti.

— Isz tikrųjų negaliu, pa- 
gelbekie mano atmineziai arba 
atnaujinkie joje isznykusias 
jau žymes.

— Atmeni Karoliai! Joną?
— Jonas Farnelskis, tas vy

ras diktas, sveikas — ir kaip-gi 
ten jam? — klausiu.

— Kaip ten jam? 
prieszai save — sztai ir jis.

Iszszokau isz lovos, imu at
ėjūną, traukiu prie szviesos ii' 
žiūriu ir žiūriu.... Ir paėmiau 
ta galva, sziadien jau pražilus© 
in abi rankas ir prispaudžiau 
lupas prie lupu — ir vienu ilgu 
pabueziavimu atpirkau sunkė 
skriauda, kokia jam padariau, 
nepažindamas jo ir duodamas 
jam suprasti, kad gyvenimas 
taip ji atmainė.

Norėjo pasakoti.
— “Ne broli, sakau, ir ryt’ 

diena, turime laiko iki ryto
jui.”

— Klysti, sako jis kymiu 
balsu — asz daug laiko jau ne
turiu. Džiovos karsztlige jau 
Baigia cziilkura pasiekti — 
skurdas ir iszalkis savo atliko, 
jau baigiu eiti prie paskutiniu 
lytu mano geidavimu. Neil
gai — sake, atsisėdės ant lovos 
ne ilgai o pasibaigs mano ken- 

busiu 
turiu 
mane

— Gerai žinai, kaip 15 me
tu adgalios, kaipo gerai iszsi- 
mokines mechanikas leidausi 
ii; svietą. Buvau Anglijoje, 
Paryžiuje dirbau pas Abakano 
vieziu — o tėvu iszmokintas lai 
kausi nuszaliai nuo darbinin- 
kiszkuju kuopu, svetimu man, 
kaip man rodėsi. Ir pasida
liau kokios tai dyvinos noturos 
Ineidavau dirbtuven tarsi neby 
lys, ba tie žmones svetimi —pa 
gal kalba ir tautyste — prie
szais esu man rodėsi. Ir nors 
noriai szauke prie saves, asz 
lenkas, su svetimu broliautiesi 
nenorėjau. Kada ypacz pagry 
žau in Austrija ir dirbau Vie
noje, tifk su lenkiszkomis drau
gystėmis susidedamas, ka tai 
po priegloba ponu ir kuningu 
esti — maeziau kožname vokie- 
tije priesza, kožname maeziau 
Liucipieriu, arba socijalista.

Ir toji mano manija kožname 
matyti priesza, pagimdė visas 
mano nelaimes. Niekados ne 
susidedavau isz drauges. Tuo 
mi tarpu, kada jie nedeldie- 
niais ir per szventes szauniai 
linksmindavosi savo susirinki
muose — asz gedydavausi ma
no doriai pelnomos duonos, 
stengdavausi pasirodyti, ponu, 
uredninku, pirkliu da-gi pas
kutiniu rasztininkpalaikiu ve- 
lyjau vadintiesi, jaib tikt mane 
darbininku nieks nerokuotu.

Kada jie nedeliomis klausy
davosi visokiu pamokinimu sa
vo draugystėse susirinkę, asz 
jokiu budu ne bueziau ryžęsi 
sau tokia geda daryti, kad in 
darbininkiszkas draugystes lys 
ti — bueziau velyjes geriau 
prapulti.

Pajieszkojo man ponai, ka 
tai mus savo globoje turėdavo, 
Viennoje kokia tai mergina — 
ka tai daili buvo ir lenke ir ska 
tiko turėjo, — o nesigedyjo ma 
nes darbininko. Rodėsi man 
tada tuomi labiau, kad ant ma
nes tur but ne teip labai pažym
tas'kujis,’ kuri -dirlituveje ktto- 'žėUgihlu ’darni darbininku,’ kii- 
jau, kada apsirengęs ir pasi- į 
c-mes Halka už rankos su jiaja j 
drauge ir su jos globėju — ku- ; 
nigu musu iszejau pasivaiksz- 
czioti.

Ateidavo isz tiesu pas mane 
dirbtuvėje ir Schuster’is ir 
Michler’is ir kiti, sakydavo 
man szvabiszkai: “Ka tu da
rai žmogau, tai sugulove tavo 
kuningo ta nieksze mergpalai- 
ke, ka tai su tavim yra susižie- 
dojusi, o su kuningu vis susine- 
szimus turi. ’ ’ Bet sznekek ten 
aklam!

Tai tie bjaurybes socijalistai 
teip szneka, kad mane su kimiu 
go ir susidraugavimo atitrauk
ti ir nuo merginos praszalinti. 
O jau mylėjau Halka visa szir- 
džia. Tokia linksma buvo, to
kia juokdare, tokia daili ir teip 
ji didžiuodavosi savo sužiedoti 
niu...

Czionai pertrauke Jonas, o 
ir tas visas pasakojimas nejosi 
jam teip lengvai, kaip czionai 
asz jums pasakoju, destinejo 
žodžius ir kvėpavo sunkiai, bet 
czionai jau negalėjo toliau pa 
šakoti.

— “ Atsilsekie — sakau, ry
toj daugiau papasakosi.—

— O ar tu žinai, ar rytoj ga 
lesiu, — atrėmė ir po valandai 
su kas kart didesniu sunkumu 
pradėjo toliau pasakoti.

— Klausykie drauge iki pa 
baigai. Niekam teip savo gė
dos, savo nužeminimo nesakiau 
kaip tau, bet tai man neatbūti
nai reikalinga, slogina mane 
kas tai, krutinę man spaudžia..

Tuomi tarpu pas mus prasi
dėjo straikas. Musu fabrikan
tas turėjo gera laimiki su gele
žinkelio szynomis. Ant pa
skirto laiko turėjo būti prista
tytos — o mes dirbome neiszpa ko j randasi 4 milijonai darbi-Buvo miester pirkti ka tenai

sakomai. Na, man tada mano 
uždarbio isztekdavo — o musu 
ponai draugystėse mokindavo 
visados, kad reikia būti dėkin
gais ponams už tai ka duoda, o 
ir kuningai musu velydavo ne
prisidėti prie nežmoniszku rei
kalavimu socijalistu.

Kaip tai viena diena, besiren 
giant man sutituokti, prieina 
prie manes Scliusteris — szva- 
Las ir sako: “Žinai ka, lenke, 
kad mes nuo panedelio visi ne
dirbame. Ponas daugiau al
gos duoti nenori, darbas sun
kus ir ilgas, uždarbis menkas— 
tai-gi sutarėme ne dirbti ilgiau 
jeigu ponas nepakels mums mo 
kęsti ant 30 procento. Ka-gi 
tu ant to, ir dirbti neisi, juk 
teip?

— Tamista — sakau, asz ei
siu dirbti. Man mokesties už
tenka, o galiaus, tai juk prasi
žengimas eiti prieszais ponus.

— Tu Jonai, teip pasielgiai 
— ir tu galėjai stoti prieszai sa 
vo sabrolius, prieszai savo 
d į augus, ka tai su tavim drau
ge prakalta liejo — tai ne gali
mas daigtas.

— O vienok teip buvo. Api
painiojo mane szventenybemis, 
apvyste visokiais pretikiais. 
Mislijau apie sutuoktuvias, 
apie Halka apie gyvenimą del 
jos ir del saves, ka man visa 
draugija galėjo rūpėti?

Bet tolesnei Scliusteris pažiu 
rejo sznairiai in mane, sumur
mėjo ka tai ir nuėjo szalin. Va
kare ankscziau atsiėmiau pini
gus ir, pasipraszes, ankscziau 
nuėjau namon. Ant rytojaus 
kuni ngas suriszo rankas Hal- 
ikos ir mano — pasiekiau cziu- 
kura mano geidavimu — apie 
straika ir pamirszau.
Paskutiniu straiku pamokslas.

Iki sziol gyvenime ameriko- 
niszko darbininko matome dvi 
tėkmės — sena -— ekonomiszka 
judėjimą suorganizuotu darbi
ninku ir nauja judėjimą pirmin

SAULE B * •

Žiūrėk

ninku, kurie netur darbo. Ka
pitalistai, ar demokratai, ar tai 
republilionai nuolatai sumaži
na algas, atleidžia darbininkus, 
uždaro pabrikus. Algos nu
puolė Angliukasiklese skersine 
alga darbininko 7—8 dol. ant 
nedėlios — algos vieno puolė 
žemiu. Darbininkas griebėsi 
už savo paprasto ginklo —strai 
ko. Anglekasiklu strailiavo 
apie 140,000. Laikėsi jie dru- 
cziai per 2 menesiu. Bet dau
gybe skebu (*) sviravimas ja 
vadovo Mc Brid’o, prispyrė an 
glekasiklus priimti iszlygas sa
li oros pusėtinai till atsakan- 
czios, ju reikalavimams.

Tas pats atsitinka ir su kita 
milžiniszku straiku, straiku 
Amer. Geležinkeliu, junijos. 
Kova priesz kapitalistus isz 
priežasties straiko Pulmano pa 
brikose vede prezidentas Debs, 
kurs isztempe visas pajiegas sa 
vo idant suteikti darbininkams 
virszu. Bet.... ir ežia skebu at
sirado daug ir kaip tiktai ka
riauna apmalszino straikierius, 
ju vietas tape užimtos per neg
rus, ar baltuosius.

Ir szitas straikas prapuolė, 
nes žmonių suorganizavotu yra 
per mažai. Prezidentas Juni
jos Delis pats pripažino kad da 
bar straikas, tai ne tikras gink
las ir kad darbininkui vien tik 
pasilieka sutverti atskirtina 
darbininku partija ir per savo 
darbininkiszkus iszrinktinius 
permainyti instatimus savo 
naudon.

O kaip svarbu yra del darbi
ninku turėti valdžioje savo ar 
prielankus darbininkams žmo
nes, parodo mums paveikslui 
gubernitoriu, Altgeld’o, Whi
te’o, kurie ne siuntė kariauna 
priesz įtraikierius ir laike puse 
instatinu ir darbininku. —

Pateisohę (New Jersey) Al
ei ermer s s-iMjMistas. Maguire 
gyna darbininkus

Panedelije būdamas apkvai-
'szc^nuo Icbaviinū if mk^aiW lHe*sau, 'asz tamištii? paskui vis 
ne iszejau in darba.

Utarnike isz ryto einu dirbtu 
ren. Pecziai nesikuriana — 
matau isz tolo, ba durnu isz kai 
įnynu nematyti. Atmenu sau, 
kad tai straikas....gal....gal nei
ti in darba. Bet ka Halka pa
sakys... ji tokia prieszininke tu 
kvailu metimu'1, o ka pasakys 
kuningas globėjas, kaip daži- 
nos...

Einu dirbtuven. Tuszczia 
ir tyka visur — nieks nei ne- 
krustele, tiktai rasztinyczioje 
girdėti koki tai balsai. Ineinu 
tai ponas su sekretorium ar bu 
chalteriu savo ir inžinieriais.

“Aha! lenkas — in darba — 
jau postraiku ka?” — szaukia- 
ponas juokdamasi.

— “Po kokiam straikui, va 
kar nebuvau, — ba po sutuok- 
tuyiu, ka tiktai nedėliojo ve
džiau paezia — o sziadiena sto
ju in darba.”

“Nedirba.... visi nedirba, dei

— bet nors su savimi nieko ne- 
parsinesze, man tai nei kiek ne 
lUpejo,

Papasakojau jai, kaip daly
kai stovi, ir teip tes^į, per po
ra menesiu.

Draugai mano kentėjo alka
ni, o asz buvau isztekliuje. Vie
no pati numirė isz bado ir susi
krimtimo, kad vaikai sustipę, 
sunykę ir alkani — o asz žiurė
jau in tai ir ėmiau tuos Judo- 
sziaus skatikus. Kartais tai
siau ka nors dirbtuvėje, kaip 
kada ir toliau kur ka. veikda
vau, kokius nors paliepimus at 
likdavau. Visaip būdavo.
Už poros menesiu draugai par 

gryžo prie darbo, ir toliau dir
bome. Tik in mane nei viens 
ne nedirstelejo, kaip eidavau 
pro katra, atsikreipdavo nuo 
manes, o kaip kada viens ar 
kits nuspjaudavo. Kraujas 
manyje virdavo ant to neužpel
nyto szmeižimo, kaip man rode 
si.... bet Ilalka ir kuningas glo
bėjas ir ponai draugystėje ra
mindavo mane tardami: “Kas 
maldingai gyvena, tas tiems 
kelmams intikti ne gali.”

Viena ryta, o buvo tai jau ge 
gūžyje, siunczia mane ponas, 
ba jau vyresniu musu skyriuje 
buvo pastales. Buvo tai pake 
Ii ni pro mano narna — tAi-gi in 
einu ir randu kuningd'su Hal
ka kuokarszcziausiuBse g lėba
vimuose....

Kada atsipeikėjau gulėjau 
ant lovos ligonbutyjSį kaip 
man rodėsi — bet ne, palei ma
no lova . stovėjo Scliusteris, 
szvabas, Liucipieris, socijalis- 
tas kaip ji pravardžiuodavau 
ir gana linksmai žiurėjo in ma
ne.

“O jis druts vyras,” sako 
juokdamasi — “pakels dyįk- 
cziai.”

— Kas tai yra.... kur es- 
mu?”

“Pas mane, Fornelski, nesi- 
baiminkie tamista nieko, miego

savaicziu ir jie — mane parda
vėja, Judosziu maitino ir užlai-
ke.' ’ ' |

Mano pajiegos jau nepagry- 
žo. Krimto mane nuolatos mi
nėjimas mano gėdos ir mano 
pasielgimo kas link draugu. O 
nors darbuodavausi dabar jau 
prie ju, pasielgimu savo norė
jau jiems parodyti, kad buvau 
apipainiotas, kad blogas žmo
gaus pavidale mane ant szunke 
hu nuvede.

Bet atėjo laikas, kad jau už
sidirbti negalėjau, kole da ant 
kojų galėjau užsilaikyti, dirb
davau, sušiezedyjau keletą auk 
sinti, nuėjau iri ligonbuti syki 
kita, o dabar, kada jau visai su 
sibaigiau padekavojau labai 
gražiai mano draugams ir gera 
dejanis ir atėjau čionai, kolei 
isztesejau, ba man butu geda 
buvusi, nuo ju surinktais pinin 
gaiš sziadien užsilaikyti. Da- 
siklausiau tave. Pergulėsiu 
gal diena, gal dvi, o paskui.... 
jau manes nebus....

Pertrauke.... misllijo valan
da ir vela toliau trauke: Apie; 
ja nieko nežinau nežinau nie 
ko ir žinoti ne noriu.

J au pazara artinosi, kada ma 
no draugas sziek tiek suramy- 
tas užmigo. Asz anksti eida
vau in darba, o rodosi man, 
kad jis dar miega. Bet jis pa- 
šiszauke mane pas save ir ap
silpusiu balsu melde, kad del 
jo nuo darbo nepasilikcziau.

Ant pietų pargryžau, jam bu 
vo blogiau — matomai jaute sa 
vo sunku nužeminimą ir geda 
ir kantrybe ir nuolatos mislijo 
apie tai, ir tas labiau ji smaugė 
neg’ liga.

Teip buvo iki užvakar. Už
vakar pavakare kraujas rnusze

rioms ne pakanka vieno ekono- 
miszko krutėjimo, kurios sakia 
ir politikiszkus mierius.

Pirma tekine mes malone 
dviejose organizacijose dabi- 
uinku “Darbo Karžygiu ir 
Amerikoni szkos Federacios 
Darbo.” Po vadovyste Gcn- 
perso ir Pooderly (dabar jisip 
leido vieta, o jo vieta užėmė lo 
vereign — doras žmogus) — 
kurie state darbininkui vin 
lik liglaikini palengvinimą li- 
vi o (užlaikyma algos — junti 
— algos, sutrumpinimą diens 
darbo) — darbininkai apleie 
politika — kapitalistu part 
joms — republikonams ir d 
mokratams, ir patįs reme sa-* 
balsais viena, ar kita parti, 
pagal užtarimą savo papirkt 
vadovu.

Viena tik socijalistu parti, 
apgarsino velijimą, idant da 
bildukai pamėtė republikoni 
ir demokratus, sudėtu atskirt 
na savystova darbininku part tamistos asz peczius nekursiu. 
ja — ir skirtu isz tarpu save G ali tamsta eiti o kad viens esi 
darbininkisdkus deputotus i doras žmogus terp tos krūvos 
kongressa ir in Senata ar igalvažudžiu ir rujos plesziku 
vietinius uredystes, ir tokiu btai tamistai už vakar ir už szia- 
du per sziltus darbininku iszliena užmokėsiu, ir už kožna 
rinkimus stengtųsi permainyti iena, kurioje stosi in darba. 
instatimus naudon varguoliu. Dave tuojaus piningus, o asz

Ilgai balsas socijalistu buvdžiaugdamasi, kad pargrysziu 
balsu szaukenezio tyroje. Nor.-u tokiu pelnu pas mano Halka 
skaitlius ju ir balsu ingytu pei- lekte lėkiau linkon namu. Ir 
socijalistus kas met dauginasi,ei kiek mane geda nebuvo su 
vienok tai yra daugiausiai bal-iis piningais — nei kiek, o nei 
sai ateiviu — vokiecziu, žyduiek....
ir t. t. amerikoniszkas-gi dar- Palteliui maeziau savo drau- 
bininkas vis-gi pasilieka prieis, bet ne paisiau ant ju, ėjau 
savo senu juniju ir praminda-vo keliu.
mas ateivius “red flag’ais”Parėjau namon.... Halkos 
l is tikisi ingyti didesne alga ir radau, sugryžo už kokiu dvie 
trumpesni darba per straikus. ‘adynu, q perta laika lau-

Bet laikas mainosi. — Atėjo lu palei namus, ba stuba bu- 
■ metas 1893 — 1894 — Ameri- užrakyta.

ka papasakosiu, da dabar per 
daug silpnas esi.”

— “Asz.... pas tamista.... 
kas tai yra.... kur Halka?”

Tada ineina Schusterio mote 
riszke ir sako: “Vargszas, ma
tomai neatmena kas pasidarė 
— pasakykie jam jau jis svei
kas... jis ir tai atlaikys.”

Ir papasakojo man Scliuste
ris, kad kaip ilgai neparėjau 
isz miesto, ponas siuntė Schus- 
teri manes jieszkoti, ba ne ka
lio daigiai buvo labai reikalin
gi. Scliusteris dažinojo, kad 
tenai, kur buvau siustas, asz da 
su visai nebuvau, pargryžo 
dirbtuven ir ten manes nerado.

Praeidamas pro mus namus, 
sutiko krūva žmonių, pasako- 
janeziu vieni kitiems, kad te
nai guli pusgyvis žmogus, tai
gi užėjo pas mane ir rado be
veik tuszczia grinezia, o mane 
gulinti ant grindų be žado.

— “Tai-gi ir paėmiau ta
mista pas save, o draugai deda 
vo ir mokėdavo man isz drau
ges, kad tamista užlaiky- 
cziau.”

— “Jūs mane — jus.... szau 
kiu, o aszaros teip ir pradėjo 
veržtiesi isz mano akiu, aszaros 
gėdos gailesezio ir skaudėjimo.

O Scliusteris pasilenke ties 
manim, pabueziavo mano kak
ta ir tarė:

— “Verkkie, verkkie varg
dienėli, geriau tau bus, o kad 
tu buvai ne su mumis, tai ka 
ries tam kalti, kad tu buvai 
kvailas.... daug yra tokiu, bet 
ingaus daugiau proto!

Isz palengvo pradėjau atsi-. 
myti, kad abu paszoke puolėsi 
ant manes, kad asz kritau ant 
žemes, bet daugiau jau nieko 
negalėjau pamyli.

Ir taip gulėjau per szeszeta

TARADAIKA.

Tankiausia ant szio puikaus 
svieto, žmogus su apmaudu el
gesį. Tankiausia isz priete- 
liaus stojesi neprietelis, o isz ne 
prieteliaus prietelis. Amerika 
ant prieteliu ir giminiu daug 
nesiremk, kol tavo akis žiba. 
Niekam szioje gadynėje neti
kėk nes tavo geriausi prieteliai 
tave paskandytu szaukszte van 
denio užpakalije. Daryk žmo
ni m gerai, tai jie tave kars ir 
visaip apjuodinęs, neužsiduoki 
su jeis teip-gi negerai — sunku 
svietui intikti. Kol kiszeniuje 
doleris skamba, tai visi geri, vi 
si tave myli, nes tegul gilukis 
lave apleidžia, visi užpakaliu 
kreipėsi smeiže ir sumaiszo su 
purvais.

Ne vienas saliunc uždarbi pa 
lieka,

Ir apie jin saliuninkas tupinėja 
Nes tegul be darbo ir pinin

go lieka,
Tada per duris isz salimo lekia. 
Tai mat, žmogeli vargingas,

Kaip tu esi nelaimingas, 
Kol turėjai kiszeniuje piningu, 
Buvai palaikytas už žmogų. 

Be piningu prieteliaus ne turi, 
Aszaras giark, alaus negausi, 

Ir be prieteliu vargausi.
Žmogeli, jeigu piningu ne tu 

ri, tai ir prieteliaus neturėsi, 
tiktai da kožnas džiaugtųsi tar 
damas:

O tai latre gerai, 
Ko norėjai tai gavai, 

Reikėjo czedyt, 
In banka padek.

Karczemas szelpei,
Jaunas dienas persedejei, 

Dabar kozoje sėdėk, 
Bagiai bos. nesitikek., 

Gereme mes, gere musu vaikai, 
1 Ir tai vyruezei ne juokai.

9Pstab- 
vos 

daktaras iszejo, pasiszauke ma 
ne Jonas ir šznabždejo in’ ausi 
— ba jau negalėjo szneketi.

“Dovanokie, drauge, tu pas
kutiniu dienu mano gyvenimo 
pas tave, dovanokie vardan mu 
su draugėje praleistu metu vai 
kysteje, ta geda, ka jums pada
liau tarp svetimųjų, p kad jau 
gyvastis iszeis isz inan,(?s. tai 
eik ir pasakykie gavo drau
gams, kaip baigia per piktus ir 
niekis^kus rodininkus apipai
nioti.

“Eik! pasakykie jiems.,, kad 
nesiduotu apjuokinti.save, viso
kiais ten žadėjimais ir vilioji
mais, tegul vienyjasi kaip bro
liai, tegul netiki veidmainin
giems rodininkams,, .tiktai ant 
saves ir ant savo pajiegu tegul 
remiasi, nes tas suteiks jįęms 
iszganyma, nes tas ių gprove 
veda. , . Ci....

Kalbėjo, o asz vos girdėjau 
žodžius mirsztancziojo..

“Tegul nei vienas nesiskiria 
nuo vienasties.... teglll nbi vie
nas neeina prieszai vilui,' 'tegul 
nei vienas.... ne garbavoja..’. sve 
timus dievus, bet tegul’solida
ri szkai draugai eina Su drau
gais.... vienybėje drutif„.’.-”

Kraujas iszsimusze' isž bur
nos vargszo, kveptė'lejd' it 'jau 
buvo negyvas.

Palaidojome ji, o'sū jtto^i te 
buna palaidoti paskutiniai ped 
sakai tu, ka ne pažinstari’šavo 
geroves, ka nesiglaudžia' prie 
visu susivienyjusiu ir gerai su- 
prantaneziu savo pareigūs?... 
Ba kaip-gi be gėrimo apfeiejti, 
Ir ko po nogiu in sveczius ėjti?

O moteriukes? o galybių, 
Tosios iž’gerę daiigybid1:

Guzutes visokios ir alaus, 
Ižgęre už vyrus daugjįp*—•
V yictL U.111MC4.

kaiu-, 
Moteres 'namiėjb ’šžlape’ kalita,

Nuo aliidži'd ftkįguzutes, 
Sueja in drauge kūmutes. 
Ir vaikelis kžatike, mama, 
Duok da alaus, da negana, 
Kaip ne duosi, netyLesįii,

Viską tetei pasakysiu.
Gero nesulauksime, , 
Varge praskėnsime,-.

Isz vaiku gero neturėsime, 
Ir vargia gyvenimų baigsime.

Turėjome gerus laikus,. 
Nemokėjome augint vaiikus, 

Sziadien vaikai tėvus pameta, 
Argi jums tėveliai ne sarmata?

Ba sūnelis protą gauną. 
Mato, jog tėvai jin prigauna, 
Pragėrė savo ir vaiko uždarbi, 

Ar-gi bus prie tėvo? Kuj’-gi 
Da vyruezei laikąs, — da ne 

pervelai, reilie pamislyti apie 
atejte, ba mes savo pasielgi
mais padarysime teip kaip Lie
tuvoje — ubagu priveisisime, 
teip Lietuvoje ubagėlei' moka 
daugybia visokiu giesminį1 tai 
vis sau duonute su geikte"'už
dirba, o ka pradės tie jei- ka-už- 
mirszo giedot? Asz' jurtikhie- 
les priminsiu'i sz-‘ giesmės ’Szv. 
Jobo:

Turėjau grinežia pui'kiti.', !bu-
’ - Vau- Ihighta.-^ ■■ 1 

Gražius sūnelius ir’dttlū’ėles 
kleiduotas,

Kad juju kaip reikia neisz- 
mokinau,.. J

Senatvėje isz tu vaiku'ne.vie 
no netekau.-

Arba primysiu apie Adoma 
ir i-o juka tai.Dievashszgujbiisz 
io jaus, tai del jus. teip vaikelis 
pagiedos: .. TH

Traukis isz grinezios žahras,
Jeigu ne tavo tūs dvaras^: 
Tėvas bėgdamas parklupoį

Sūnelis kaili iszlupo. u 
Sziur! teip bus; , bet teguk Die 

vas kožna tęva nuo to saugos. 
Kad neatsitiktu niekados;' i

tėjimai —- ne ilgai asz 
tau sunkenybe — ba ne 
kitos pastoges, tu turi 
priglausti.

Ir pradėjo pasakoti:

' A.u.rĮAnA ‘ • .



PAAUKAVO SAVO GYVASTE DEL TĖVYNĖS. KUR BUNA7
Antanas Kreipaviczius ma- 

io szvogerio isz Suvalkų gub. 
Liubavo par., Aravos kaimo. 
Teip-gi pusbroliu Jokūbo ir 
Vinco Streimikiu isz tos pa 
rzios vietos. Turiu pas juos 
svarbu reikalu ir tegul atsi- 
szauke pas:

Mr. A. Štreimikis.
1202 E. Clinton St.

Lincoln, Nebr.

Mano gimines Antanas ir Jo
tas Vileikai* 6 metai adgal gy- 
eno New Haven, Conn, teip-gi 

fonas Jnrksas, 6 metai adgal 
;yveno Providence, R. L Visi 
>aeina isz Kauno gub., Szauliu 
iav., Rądviliszkes para. Jei- 
iu kas žino apie juos, meldžiu 
iianeszti ant adreso.

E. Džaugiene.
2 Clapp Str. Worcester, Mass.

Mano drauge J ieva Kasz- 
auckiute paeina isz Vilniaus 
„ub., Traku pav., Jiesznos gmi- 
■0, Medzonio kaimo, 3 metai 
kaip Amerike. Turiu svarbu 
reikalą, praszau atsiszaukt ant 
adreso.

A. Klimavicziute.
819 Bowman Ave., rear.

E. St. Louis, Ill.

SAULE

M ano brolis Antanas Riszka, 
paeina isz Kauno gub., Teisziu 
pav., Tverų para., pirmiau gy
veno Pullman, 111. Jeigu kas 
žino apie ji meldžiu praneszti 
ant adreso.

M. Riszkus, 
Lathrop, Mich.

Pajieszkau J. Zirkaus, pir
miau gyveno Marianna, Va., A. 
Zimanais, Stanislovas ■ Genius, 
ir J. Norkus visi paeina isz 
Kauno gub., Raseinių Ujezdo, 
teip-gi Jonas Sedbara, paeina 
isz Gaidelio sodo. Jeigu kas 
apie juos žino lai praliesza ant 
adreso.

T. A. Smith.
20 E. Michigan Ave.

Ypsilanti, Mich.

Mano pus-brolis Martinas 
Danauskas, 8 metai adgalips 
gyveno Chicage. Paeina isz 
Kauno gub., Raseinių pav., 
Skrandžiu miesto ir parapijos. 
Tegul atsiszaukia ant adreso.

Ant. Bartkewicz.
(to 95.) 803 E. Pine St.

Mahanoy City, Pa.

Siuiiezi'u sz i rd i ng$? • padeka
vonia del refqytdes “Saulės” 
už knyga “Tuksiantis 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,” pragerėda
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
io. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakaru 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.

-------- , W. Va.

Paveikslas perstato kapitoną Boelcike, viena isz geriau
siu lekiotoju V okietijoj, kuris paaukavo savo gyvaste laike 
niuszio ant vakarinio frunto. Paveikslas nutrauktas priesz 
iszlekinia in padanges jieszkoti savo prieszu.

Mano brolis Jonas Kemzūra. 
,aeina isz Kauno gub., ir Ujez- 
io, Ariogalos Wolosties, Voz- 
mtu kaimo. Kas apie ji žino, 
.■leidžiu praneszti ant adreso.

F. Kemzūra.
320 Maple St. Racine, Wis.

VARGU NASZTA.

Drauges ir mielos sesutes! 
Gal ne viena isz musu draugiu 
lankėte fabrikus ar sziaip ko- 
kjas dirbtuves, dirbote sunkius 

ilgas valandas, c sulau- 
|Ę.'os. tegavote tris ar ke 

dolerius savaitei, — kaip 
gyvenk su tais centais! 
gyveni kuopraseziausia,

nori 
Nors 
tamsiuose kambariuose, pusba- ] 
ožiai valgai, bet ne cento mums ] 
nelieka.

Tos musu aplinkybes ne kar
ta priverezia ne viena musu se
sute parsiduoti ir eiti tais bai
siaisiais prostitucijos keliais, 
arba rūpintis, kad tiktai grei- 
cziau apsivedus. O tuomet ja 
isztinka tankiai da didesnis 
skurdas.

Dar kolei szeimyną maža, 
abudu dirba, tai sziaip taip gy
vena; o. jeigu susilauki dideles 
szeimynos, — mažai teuždirbi, 
dar užeina nedarbo laikai, — 
k a tuomet darysi?

Tada ne vienas ar du bada 
Lenczia, bet ir musu kudykiai, 
kurie verkdami praszo mamos: 
“Valgyti noriu, —mama, duok 
duonos! Mama, duok nors pi u 
tele duonos!” Bet ir duonos 
pluteles nesiranda grintelej.

Kudykiu verksmas motinai, 
j peilias, krutinę varsto.

Vyras iszeina jieszkoti dar
bo isz anksto ryto. Iki tam
sios nakties vaikszczioja nuo 
fabriko in fabriką. bet negauna 
darbo. Pareina namon suszla- 
pes, nuszales, nuvargęs, iszal- 
kes, liūdnas.

Ant rytojaus eina su visa 
szeimyną pas “darbdavį” pra- 
szyti darbo, nesėdamasis kudy
kius ant ranku, kitus vedasi, o 
tiar kiti eina paskui juos. Pri
eina prie fabriko, laukia atei
nant darbdavio arba atvažiuo
jant automobiliu. Pamate 
“darbdavį,” puolas visi pra- 
szyti darbo tėvui. Bet “darb- 
davis,” jeigu gerame, upe, tai 
taria koki žodi, o jei ne, tai tik 
papurto galva ir atsako, kad ne 
icLkįa, kai reiksią, pasakysiąs.’

Lauk tu, biednas darbininke, 
kada reiks, kai iszparduos mu
su prigamintas prekes (tavo
ms) ir gaus kompanija gera už 
r.uoszimti už musu darba, tai 
tada vėl duos tau, kad tu ve] 
prigapifrituin.-jaia. prskiu.

Metai po metu vėl tas pats 
musu laukia. Tai-gi, drauges, 
sesutes, musu vargas ir skur 
das verezia mus jieszkoti iszsi- 
liuosavimo isz po tos nasztos, 
kuri per.ilgus metus mus siege.

Mes kudykius auginame ne 
taip, kai tureziai: musu kudy- 
1 iai auginami vargais, aszaro- 
mis, badu; musu kudykiams ne 
tenka gėrėtis gamtos gražumu. 
Nors gamta suteikia visiems ly
giu davonu, bet tureziai atima 
jas isz musu ir pasisavina sau. 
Mes užauginame kudykius, bet 
nuo musu ir juos atima: musu 
kudykiai isz pat jaunu dienu 
tarnauja tureziams ir iki pat 
senatvės; o susilaukė senatvės, 
daugelis badauja ir mirszta isz 
bado, neturėdami spėkų atsi
ginti. Musu kudykiui užau 
gus iszpleszia nuo motinos szir- 
dies, iszpleszia ta, kuri mes 
taip skausmais, vargais augino 
me ir tikėjomės, kad bent senat 
ves susilaukusios turėsime kur 
galva priglaust, — o jie iszple
szia nuo musu ta paskutine vil
ti ir pąsiunezia kanuolems pa- 
sząrui.

Kas ta viską mato ir supran- I
ta, kuriai teko tai pakelti ant 
savo pecziu, nejaugi gali sėdėti 
ramiai rankas sudėjus? Ne, 
negali! Kiekviena moteris 
darbininke ir darbininko žmo
na turi rūpintis geresne atei- 
czia, turi stot in kovotoju eiles 
del jos, turi kovot, jei ne del sa 
vo, tai bent del savo brangiu 
kudykiu geresnes ateites.

O. Kaktiene. .

Mano draugas Antanas Pa- 
eigisa paeina isz Kauno gub., 
Raseinių pav., Veiverenu para, 
airiu svarbu reikalą, praszau 
■rtsiszaukt ant adreso.

Miss O. Jurjoniute.
124 Cherry Str.

New York, N. Y.

Mano szvogeris Juozas Sola
ns, paeina isz Kauno gub., 
Szauliu miesto, pirmiau gyve- 
io Chicago, dabar nežinau kur. 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

W. Croski.
15 West St, Hudson, N. Y.

Mano draugas Juozas Rauli- 
uaviezius, paeina isz Suvalkn 
ųub., Starapoles pav., Turiu 
svarbu reikalą, praszau atsi
szaukt ant adreso.

M. Baker.
Box 402. Fayette City, Pa.

NUSIPIRKO ‘1 TŪKSTANTI
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO - -
PININGU.* v v W (NATIONAL

‘ BANK
MAHANOY

CITY
M;J

V 
w H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid. 

W. KOHLER, Kasierius
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

Capitol ,Stock 5125,000 — Surplus ir Profits $390,000 
Su v. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.

VOK AME,. Antra Procentą ant sudėtu 
W Pinigį.: procentą pridedam prie 

justi pinigh.1 diįma Sausioįir Liepos 
menesuoseptadpaisant ar atneszat 

, parodyt Knygute af nė. Mes norim kad ir jus 
'■ turėtumėt reikalai su Musu Banka, nepaisant 
r ar mažas ar didelis.

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.

“Lietuviszkas Pasakorius jin 
labai sugraudino. |

Priymkite mano szirdinga 
padekavonia už “Lietuviszka 
Pasakorių, ’ ’ kuriame asz ra-1 
dan labai puikiu ir graudingu 
istorijų. Kada pradėjau skai
tyti, tai turėjau paliauti skai
tės ant penkių miliutu, nes per 
aszaras negalėjau toliaus skai
tyti ir negalėjau matyti Ii tarų. 
Da karta dekavoju už teip pui
kia knyga ir vėlinu visiems Lie 
tuviams jiaja turėti namuosia 
— sulinksmina senus ir jaunus. 
Su pagarba.

Antanas Gray. 
940 Trowbridge St. V-

ATSAKYMAI.

J. S. W est Pullman, III.
Reikėjo isz pradžiai nusiduot 
pas gera daktara o apturėtum 
paszialpa. Gyduolefe isz aplin
kos niekad žmogų neiszgydo, 
ypatingai patentavdtos. Ap- 
tiekorius tau piningu nesugra- 
žys nes negvarantino už ižgydi 
raa tavo ligos.

M. R. Scranton, Pa.— Ne vi
sos moteres yra vieno budo, ir 
sunku inspet kiek laiko yma. 
Daugiausia devini meiiesiai ir 
kelios dienos su valandomis:

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

Mieli.

SKAITYK
tfsraliszka Kabala, katra iszdeda 

žrogaus ateiti - - - Preke 10c

fikriauia Burykla, sudėjo Cigonka isz 
Eipto Rubiną Sulva, perdėjo ant 
letuviszko D. T .B. - Preke lČę

Tikriauses Kabala, arba atidengimas 
jgialba Kaziru, pagal garsingiauas 
Oaldiszku, Persiszku, Graikiszku, 
yabiszku ir Cigoniszku Burtiniku 
Jeke .... 10c

risiuskite 25c vertes stempu o gausite 
sas tris Knygutes per paczta.

W. D. Boczkowski-Go.
lahanoy and A St., Mahanoy City, Pa.

oro
Sutaisytas ts formuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu « 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger
klės skaudėjimo. dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
šalčio galvoje, cct., ect., Sutai
somas išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERI0- .
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje Per pusę šimtmečio—25c. 
už bohkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 
aF. AB. BICHTER & CO. 
14—30 Washington Street, New York.

raikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

KARALISZKOS POROS VESTUVES, VIENA ISŽ SVAR 
BIAUSIU LAIKE TEBYRES KARES

s

Skaitykite
“SAULE”

Dydumas Knygos, fe x fe coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

Jiios greit parsiduoda todėl nelaukite 
ilgai bet tuojaus iszpįldykite žemiaus padėta 
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

Vardas

Ulyczia.

Miestas

: :w

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

Gerbemei

SKaityKite

Saule

‘PRAKEIKTA”
MEILINGAS KR1MINALISZKAS 

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

2 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
DALIS I.

MOTERE BE SZIKDIES.
L

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

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo suniepakajum in 
veidą kasijerias.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniczios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kas priguli, nes 
sunkei labui eina; lenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stekas mums 
szimta tukstaneziu frankui

PREKE 50c

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

Su guodone,

Paveikslas parodo kuning. Jurgi isz Battenbergo ir joji 
paezia, kuri priesz apsivedima buvo kuning. Nada Torby, dul 
te dydžio kuning. Mikalajevicziaus Rosijoj. Sv.odba atsibulusiuntimo kasztus mes apmokame 
vo Londone ant kuriu dalybavo karalius su karalienia ir ki W. D. B0CZk0WSki-C0 
tos karūnavotos galvos. ,» _ Mahanoy City, Pa

Wn PO Mahanoy and A Str
. U1 .Mahanoy Cit^Pa



•DYKAI!
Vertes Knygų už $1.00

Kas pirks Didele Knyga po vardu

“KAPITONAS VELNIAS”
■ - - 

j i- ■ j . J. • > vj: °-

kuri parsiduoda už $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 galės sau iszsirinkti bile koki 
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

jo vienturte Duktere. Nelabas 
Prakeikimas. Delegatai pas 

Užkeikta Skripka. Del tu ką 
antra karta apsipacziuoti.

Baisi naktis. Dzūko

t SETAS No. 1 •
Lietuviszkieji Rasztai ir Rasztinin- 

kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Velniszkas Kaziravimas. Jiesžkdjo 
tarnaites o rado paezia. Stebuklinga 
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius Ir 
Vyras. 
Grafa, 
ketina
Pikta Onuka.
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas 
ant proto. Graži istorija.

SETAS No. 2
Prakeikta. Andrius Sakai ūkas. 

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 merika .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 tumka. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
szavimas apie moteres. Iszgialbeta 
per alinika. 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 nąkci ącitiko, 
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padaviniu. 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 
tišžaitis. 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 durideli. 
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.

SAULE

NASZLAICZIAI.

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka” ęjk 
^5** 262 puslapiu-Preke 35c. IY. D. Boczkowski-Co. JIulianOT City, Pa.

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenini o 
M 10 a O su P-aveik8leliais, 1*^ puslapiu, Preke 35c. 

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

DEL MUSU VAIKU, kalbinėjo, bet asz niekaip nega 
Įėjau Jaksztui dovanoti už to
ki Oneles sumuszima; kur pa
sitikęs, žadėjau jam akis isz- 
draskyti.

Netrukus užszalo. Rados 
szalta. Kiaules užmėtė penė
ti, kitas paleido in bulbienas. 
Man jau lengviau. Po vidų su 
vaikais iszszluoju asla, kulbes 
skutu, kruopas ant ugnies pa
dubo,) u.

Viena ryta sako man szeimy- 
ninike:

— Antanuk! Jei tu nori, eik 
pas senueziute. Dede važiuo
ja in maluna, tave, pavėžins, 
paskui keliu nubėgsi.

— Asz in maluna nenoriu,— 
suszukau: — ten mano mamai
te sudraskė!

— Ne in maluna, ne. Pas mo 
ežiu te nueisi.

Paszokes apsitaisiau, kuo tu
rėjau. Insisedes prie dėdės nu 
važiavau iki malūno, paskui 
parbėgau prie mocziuteles.

Atidariau duris. Onele kai 
ta begulinti ten, kur gulėjo ma
maite ir Juozelis. Suklikęs ne 
savo balsu, kritau už krosnies 
ir verkiau.... Dar paskui gir
dėjau senutėles baisa:

— Kad ne ta Amerika, vis
kas butu buvę kitaip....

GALAS.

kus. Ėmiau verkdamas jas 
praszyti, kad paganytu mano 
kiaules ,paleistu mane pas se
nutėle.

— Ei!;, — sako, — kad taip 
insimanei, tik nesiveluok parei 
ti.

Nubėgau džiaugdamos. Vi
su keliu tekirias began. Inei- 
nu in vidų, žiūriu —- Onele be
gulinti lovoje. Priėjės apsika
binau, klausiu:

— Ar sergi?
— Nesergu, — sako, ir pra

dėjo verkti. Atsikosėjo — • vi
sa burnele kraujo....

— Kas tau, Onele ? Kas pasi 
darė? — ėmiau klausinėti.

Ji, pasilsėjusi valandėlė, ome 
pasakoti:

■r— Jonukas, kuri asz dabo
jau, toksai sunkus, negalėjau 
pakelti, o kaip inkibs man in 
cziupra ar ingnybs in kakla, 
taip skauda, taip skauda.... An
dai, supykęs kaip inkibo braižy 
ti man burna, asz verkdama 
takszt, per nagus sudaviau, ir 
pradėjo verkti... Kad tu žino
tum!, kaip jis kriokė baisiai!.... 
Motina jo inpuole su vytimi, už 
njko mane raižyti, szaukdama: 
“Ar tu rekinsi vaikai Ar tu 
rekinsi vaikai”

Onele, pritrukusi balso, paty 
bais sznibždejo.

— Taip skaudžiai, taip 
skaudžiai raiže.... Susirietusi 
užpelenyje verkiu, ir vis ketinu 
iszbegti prie senutėles.... Pa
rėjo dėdės pietų, susėdo valgy
ti....

Užduso Onele. Pasilsėjusi 
valandėlė, vėl tese:

— Asz tuo tarpu per darža 
in pakalne, bėgsiu pas senute... 
Tik isz užpakalio džiukt man 
in kupra!.... Kritau nosimi. 
Dede man už cziupros.... sudau
žė vyti.... nusijuosė diržą... da
vė davė.... raiže raiže., pasikeik 
damas.... kojomis , spardė, 
kumszczia, kur pakliuvo, dau
žė.... nei rėkti negaliu, nei pasi
kelti.... Parvilkes mane, inme 
te in troba. Kritau ant suoliu
ko ir miegu... Atsibudau.... 
Vaiko skaros man po galva kru 
Alnos... Tetute eme bartis.

-t— Ko tu bėgai, nieko nesa
kiusi, kaip beprote! Vaikas 
jau pradėjo vaikszczioti, — sa
ko: — man tavęs nebereikia, 
bu.cziau jau atleidusi ir nebė
gus.... Gali sau eiti...,

— Atsikėlusi ėjau ėjau, ir 
parėjau.... Bet dabar taip skau
da, taip skauda szit czia, — pa
rode in krūtinėlė.

— Ir mane raiže skaudžiai 
su diržu, — skundžiaus Onelei, 
— in kupra gavau ir cziupra ne 
syki nurovė.

Verkiava abudu.
Taip rado mus parėjusi senu 

tele. Ėmiau guostis, kad ma
ne musza ir pesza. Senutele, 
pagloscziusi mane, tarė:

— Tu vis dar sveikas, bet 
žiūrėk — Onele...

Tat sakydama, atidengė One 
les apklota.... Baisu ir žiūrėti. 
Onele visitele marga, daigtais 
juoda, daigtais mėlyna, gelto
na, kruvina; tiek rankeles ,tiek 
kojeles, nugarėlė — viena mė
lyna; sudaužyta, suraižyta, o 
isz burneles vis kraujas burb- 
czioja. Man szirdele tvaks, 
tvaks, rankos kojos dreba.

— Asz ta Jakszta sųmusziu, 
kaip užaugsiu! — suszukau su
kandęs dantis: — asz jam nedo 
vanosiu!

Senutele prasijuokė:
— Te, vereziau pavalgyk 

bulbeliu ir begk namo, ne to
kius niekus p.lepek, Sumuszti 
yra nuodėmė ,ir galvoti taip 
yra, vaikeli, baisi nuodėmė. Vi
siems reikia dovanoti, ne ker- 
szyti.

Taip ir tolygiai senutele in-

įsivaro vėsuma isz

Suszildyk miegamąjį kambari arba 
maudyne in penkias miliutas ryte ir 
turėk smagu, szilta kambari per d'ena 
ir nakti, nereikiant uždegti didele 
anglies ugni. . o o

PERFECTION

— Moeziutele! Juozeliui ten 
szalta! Guldyk pa,s mane gfe- 
ta.

— Nebereikia jam nieko, 
vaikeli! — verkdama tarė senu 
te: — tik tu gulėk ramiai... Asz 
bėgsiu prie jo kriksztu tėvelio, 
be nepadirbs grabeli ir nuvesz 
in kapus.... Pasigailėjo ma
maite jo vargo atsiėmę pas sa
ve....

Pavalgydinusi mane iszejo. 
Asz gulėdamas, verkiau. Atsi
miniau, kaip pernai mamaite 
gulėjo tpje pat vietoje, kaip 
mes ja žadinome, judinome, nię 
kaip nebepabudinome, kaip 
paskui nedori dėdės, užkalė ma 
maite grabe, iszveže smaukda
mi, o mudu su Juozeliu piktu 
balsu klykėme, kai tik sumigo
me.... Dabar Juozelis guli sau 
ir miegti.... Atsiminiau, ka 
Gelžinis apie Juozeli sznekejo.. 
kaip jam toje kamaroje szalta 
buvo sirgti, kaip jis gerti norė
jo — niekas nepadavė.... kaip 
paprudeje gulėjo.... kaip man, 
kiaules iszginus, buvo szalta, 
kaip galvele skaudėjo, kosulys 
Szirdele daužė.... Viską, viską 
atsiminiau: kaip tie puikieji du 
dės pinigus isz mamaites iszga- 
vo, kaip mamaite verke.... kaip 
mamaite isz malūno kraujais 
aptekusia parnesze.... paskui 
daktaras ja žiurėjo, mamaite 
ązauke, dejavo, o mes klykė
me.... O t.etulelis nieko neina
te.... Prarijo ji Amerika!.,. 
Amerika ta, baisus tas žvėris, 
ir gyvus žmones ryja... Kokie 
jo dantys, koki nasrai, gerkle... 
kaip szulinys, kurs žmogų pra
ryja. Ėmiau didžiuli verkti, 
tos Amerikos bijoti, kuri tėtuli 
prarijo, tiek vargo mamaitei ir 
mums pridarė. Užsiklojau gal 
va, insikniausiau in priegalvi, 
verkiau, verkiau....

Atszilo pavasaris, pradėjau 
po lauka vaiksztineti. Atėjo 
Dirgilįene vestis mųne adgal 
prie kiaulių. Nors kojeles 
man labai skaudėjo, senutele 
liepe su Dirgiliene eiti, nes nė
ra ka valgyti. Vasara geriau 
ganyti: kaip saulele karsztai 
kaitina, kiaules purvyne varto
si, asz dirvone raitaus. Turiu 
duonos kiszeniuje; iszalkes pa
kramtai! ir klausaus, kaip 
paukszteliai miszke visokiais 
balsais cziulba szvilpia, tarsz- 
ka szirszkia; kaip museles, va
balai ūžia, zirziu; žiūriu ir ste
biuos, kaip žolele žaliuoja, žie
dus krauna, kita jau žydi, kles- 
czia,... Man gera saulėje riti- 
netis.... Mamaite ir Juozelis 
žemęse lentomis apkalti nieko 
nemato.... O tetulelis ?... Kaip 
atsimiusiu ta Amerika — ir ne 
bematau nieko. Kartais senu
tele ateis pas mane prie kiau
lių, iszszukuos man galvele, sa- 
kysis pas Onele buvusi.... pa
verks, paverkusi ir vėl paliks 
mane viena.

Atėjo ruduo, vėl szalta, ly
tus. Kiaules laksto, lenda in 
daržus, įn bulves. Kaip J<ur 
inlis kiaule, in kupra szeimy 
pinke suduos arba cziupra nu
raus. O viena syki, kaip kiau
les nukniso bulves, mane szei- 
myuinkas diržu .skaudžiai, 
skaudžiai, be galo skaudžiai nu 
raiže, ■ ilgai negalėjau ne teki
nas pabėgti. Viena ryta saule 
ta szilta iszauszo., Iszginiau 
kiaules in lapl<a. Taip noriu, 
taip noriu pas sęnutele nueiti. 
Iszgine ir Petro piemene kiau- 

Mahanoy City, Pa. les taip pat pus mane, in lau-

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: 
Kajimas. Drūta Petrą. Joną Nuoga- 
li. Valdamieris. Bedalis.

Setas No. 9.
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuėzios 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 A liana. 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. Jąnaszas 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 rasztiniuku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. • Mano džiaugsmas. Die
das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
dosziu Onute. Kaimynai, 
ka prismirs, tuo ir dvoks, 
boba kytresne už velnią, 
miesto Vilniaus. Navatna
vatna gyduole. Du medejei. 
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe 
žmogus pavojuje. 
Kvailas tikėjimas. 
Istorija isz 1795 m. 
Girtavimas. ( 
nakties miszios. 
sziaus. 
moterių ir vienos naszles:

Kuo bacz- 
Apie sena 
Uždėjimas 

liga ir na- 
Inžei-

nekalbėk. Senas 
Namu sūdąs. 

Karalius čigonu. 
Nedoras ponas.

Genavaite. Kalėdų 
. Žvaigžde mesijo- 

Pasikalbejimas 13 vyruotu

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.

£3^ Mes apmokame prisiuntimo kasztus.*^į

tas pardavimas tik ant trumpo laiko!

SOGZKOWSKI-CO.,

Czystas — Greitas — Smagus — Besmalkes

Visados gatavas naudojimui ir 
lengvai galima neszioti po namus. 
“Perfection”mažai leszuoja pirkti 
ir naudoti.

Parduota keleriopos ruszies ir 
didumo, Perfection Beduminis 
Kerosino Szildytojas No. 125 yra 
žinomas ir lesuoja $3.50. Nau
jausios rusziss szildytojas No.325 
daugiausiai reikalaujamas; parsi
duoda už $4.00 visose yrautuvese.

Jieszkokite trikampio vaisbaženklio.
Del geriausiu pasekmių su kerosino pecziai 
szildytojais ir liampomis, naudok

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

Smertis blakėms in

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

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

Brooklyn., N. NY.

Ra^ĮiipM
THE ATLANTIC REFINING CO. 

Visur Pennsylvania ir Delaware.

e PUVO LIGOS
-- VTT — ------ — — - —

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu-^ 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokesti.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlųpimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.BRANGI 36 PUSLAPIU KNYGA SIUNČIAMA DYKAI.

M0 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

Aš noriu susipažinti su.kiekvienu šer- 'V 
e-anČiti, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tete pasauly c. Aš noriu, kad jie mane 
Žinotų, kaipo teisingą draugą, ir geredari — 
kad žinotų Iras aš esu—kuomi aš esu—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri* 
mo. Aš atidžiai Studijivau ir tirinejau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai Žino. A3 noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite įnamio pru
ne Sint a vilties.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtūri tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtą žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, leurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jusą semi laiką svai- 
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigu—siuskite tiktai savo 

___ ________vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jąs patirsite savo 
kentėjimą priežastis ir kaip jusu negalės gali būti prašalinamos.'

BYKAI 0UOMWS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitu greitai.

Dr. J. Russell Price Co.,l.iio2 -9 So. cunton st., Chicago, m..
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti Visai dykai, apmokėta 

pačta jusu brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė.......... .....................
Gatvė ir No............................................

a
Miestas Valstija
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SAULE

Žinios Vietines Gera klijonke yra del jus 
geriausia.

— Tik 31 dienos lig Kalėdų!
— Senas Metas užsibaigs už 

37 dienu.
— Pirkinekite dovaneles da 

bar, o tuom palengvinsite sau 
ir darbininkams kromosia.

— Eidama trepais žemyn 
Mrs. Maderszevskiene, 730 W. 
Pine uli. užkliuvo už divono ir 
nupuolė žemyn susižeisdama la 
bai nuo stiklu bonkos kuri susi 
musze kada motere puolė.

— Du girti atejviai važiuo
dami kariuku in Gilbertona, ku 
liu guoges buvo apsvaigintos 
alkoholiam, norėjo pasirodyt 
labai “smart.” Burmistras 
Boner radosi ant to karu- 
ko, o kada “smartukai” iszli- 
po Gilbertone isz karuko, abu
du uždare kozoje.

— Straikieriai Mahanojaus 
kasikiu, kurie pamėtė darbus 
už tai, kad du anglekasiai ne
turėjo guzikeliu nutarė sugryžt

Yra padirbta isz korko kuri 
ateina isz Iszpanijos, Portuga
lijos ir Afrikos. Burlapas ka 
ateina isz Skotlandijos. Seme 
ui o aliejus ka ateina isz Dako- 
tos. G ūmo cimentas ka atei
na isz New Zealandijos, ir ko- 
lorai arba kvarba ka ateina isz 
Vokietijos, Persijos ir isz Ame
rikos.

Tas viskas padaro gera kli
jonke ka mes parduodame po 
$1.25, $1.35 ir $1.50 už mąstą.

Bet randasi pigiu pamegdžio 
j imu klijonku kurios yra pa
dirbtos kaip popiera del užden
gimo stogu. Yra apkvarbuota 
lig klijonke. Nejkurie sztorai 
tokia klijonke pardavinėja už 
gera klijonke. Mes parduoda
me tokia klijonke po $1.00 mas 
tas, bet mes czionais iszaiszki-

iiam skirtumą kad galėtumėt 
žinot ka perkate. Mes niekad 
neapgauname savo kostume- 
rius. Mes tikime in gerus ta
voms.

GUINAN’S
Mahanoy City, Mt. Carmel, 

Shenandoah.

LIETUVIU G E RIM USA N KR O V A.

■ ANT PARDAVIMO
Geras didelis namas ant W. 

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

ANT PARDAVIMO ARBA 
ANT RANDOS.

Sziauczio szapas ir ruimai 
del gyvenimo. Jau 10 metu 
kaip biznis pradėtas. Randasi 
ant Ogden St. Girardville. At 
siszaukite pas (to 95.)

J. Simahawicz.
Box 439. Girardville, Pa.

NEBANDYKITE SUCZEDIN 
TI PININGUS.

mokėdami randa už bile kokia 
stuba, jeigu galite pirkti nau-

CHAS. SCHWIENTD
Kontraktoris ir stalorius.

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

217 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

ikslas yra: visada stengtis ; 
atlikti musu kostumeriu >'
reikalus ks nuoa-tsakan- 1 
oziausia, daryt ta viską ' 

lt idant bankavi reikalai bu- j 
.. ...'If!! tu jiems pnemni ir su j 

!|į nauda, o ju pinigai kad j 
J visada butą užlaikomi j 
f atsargiausam būda

prie darbo. Sugryžo prie dar
bo visi darbininkai ketverge ry 
ta.

— Ana diena Althofo kin
tamųjų. paveikslu teatrelis ap
garsino, jog inleis visus vaikus 
ant perstatymo inžanga turės 
užmokėti su bulvėms ir kito- 
keis valgomais tavorais arba 
senom drapanom. Taja diena 
prisigrūdo daugeli vaiku, net 
ir vietos neužteko. Vaikai su- 
nesze kas tik ka galėjo su taja 
pasekme, jog locnininkas teat- 
relio surinko 33 buszelius bul
vių, gurbą muilo, 2 gurbus duo 
nos, kopūstu, cukriaus, bleszi- 
niu visokio valgio, 10 svaru ka
vos, 15 svaru ryžiu, 5 svarus 
arbatos, 15 maiszeliu druskos, 
szlehiu, surdotu ir apatiniu dra 
panų. Visus dalykus iždalins 
terp miesto vargszu. Yra tai 
geras būdas suszelpimo varg
szu su mažom iszlaidoms.

— Mergai ežiu draugyste 
“Nekalt. Prasid.” dar mokina
si gražiu teatreli po vardo 
“Szv. Agniete” ir sulosz ta vei 
kala Ketverge 30 diena szio me 
nėšio Boczkausku saleje. Ap- 
nez to bus sudainota keletą 
dainų, teip-gi keletą deklama
cijų. Inžanga 25 ir 35c. vai
kams 10c.

— Kas nori paraudavo! na
rna ant 438 E. Railroad uli. te
gul atsiszauke greitai po No. 
439 E. Centre uli.

Szv. Vincento draugyste ant 
savo mėnesinio susirinkimo nu 
tarė priyminet naujus sąnarius 
tik po viena doleri. Naudoki
tės isz progos ir insiraszykit in 
draugyste Szv. Vincento. Su
sirinkimas atsibus Nedelioj 19 
szio menesio, lietuviszkoje 
mokslaineje. D. 15. J. 19.

Juozas Serockis prezidentas.
— Ant praejto susirinkimo 

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

West Hazleton, Pa.— Arti 
Cranberry, Pennsylvanijos trū
kis trenke in automobiliu ku
riame važiavo Feliksas Ūkelis, 
25 metu; Mikola Tereseviczius, 
29 metu; Kazimieras ir Ado
mas Deguczei. Visi likos nu
gabentais in Hazletono ligon- 
butia. Nelaime atsitiko Nedė
lios vakara. Sužeistieje gyve
na West Hazletone.

Šiitas apskelbimas sutelks jums gera nuomone apie dideli iiiralruina Vynu, Liktorių ir Stl 
prytoju gaunamu uzltoje sankrovoje. Musu sankrovoje yra visu gerai žinomu rusziu Vynus, Degtiniu 
Akavltu ir teip tolinus. Mes su didžiausiu atsidėjimu pasirenkame savo Vynus ir Liklerns 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 p rijimu: ant pirmo 
Irvino per Express arba Freitus, kaip norit.

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

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

Parsitraukit nuok manės Ruginio >znapso po $3.00 
galionu; gerlauscs ka galima gaut.

jos mados stuba už neperbran- 
gia preke. Gyvenkite su savo 
szeimyna geroj stuboj. Asz 
turiu tris naujas stubas. 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. I INTEREST PA ID 0 N S AV IN C S

Užsisakant gėrimus krasa pinigai r ike prisiųsti Espresso prisako, krasas prisaku, arba Rege
struotu lalszku. Už visus gėrimus turi būti užmokėta iszanksto. Reikia pasakyti ar norima kad pir*
kės butu pr siųstos ekspresu ar važba

hlllKUS SKAITYMAI |
2 NAUJOS KNYGOS S

W. TRASKAUSKAS
„GRABORIUS—

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

SHENANDOAH, PA.

— Vincas Bolakas, 50 metu 
senumo, organizatorius angle- 
kasiu likos užmusztas Kehley 
kasiklosia o jojo bode Antanas 
Tatena likos mirtinai sužeistas.

— Juozas Macziulaitis 20 
metu ir Aleksandra Mautkus 
21 metu teip-gi Pranas Masze- 
lis likos baisei sužeistais eks
plozijoj dinamito Shenandoah 
kasiklosia.

— Seredoje ,4 valanda po 
piet Lietuviszkoje bažnyczioje 
likos suriszti mazgu moterys
tes p. Juozas Valukeviczius su 
pana Ona Kieliute. Svodba 
buvo iszkilminga.

Girardville, Pa.— Darbai ka- 
siklose gerai eina.

Torrington, Conn.— “Lietu
vos Diena” vietinei Lietuvei 
darbavosi bendram rinkimui 
auku. Vietines draugystes: 
D. L. K. Vitauto ir Szv. Vinceli 
to, parengė balių nuo kurio pel 
na paskyrė in auku kasa. Pel
no nuo baliaus buvo $93.05. Vi 
so surinkta auku taja diena 
$948.27. Teip-gi ežia yra susi
tveriąs Lietuviu szelpimo komi 
tetas, prezidentas yra V. Kel
melis; A. Kriauczelis ir V. Vitu 
kinas rasztininkai, I. Seilius ka 
sijerius; J. Žarckis reporteris. 
Szis komitetas darbuosis su- 
szelpimui Lietuviu nuo kares 
nukentėjusiu patolei, pakolei 
kare tesis. Linkėtina torring- 
toniecziams geru pasekmių ju
ju darbuosia atejteje kas link 
savo nukentėjusiu broliu.

— J. Zorckis.

: 9 istorijos, 122 puslapiu, apie
i “Kas yra Kristus” “Priesz tei-
• sybe nekalbėk” “Senas žmogue 
: pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
; palus čigonu” “Istorija isz 1795 
! meto” “Kvailastikėjimas” “Ne
• doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
i tos knygos preke tiktai 25o.
■ 8 istorijos, 141 puslapiu apie
t “Grafas ir meszkininkas ’ “Apie 

Ragana, karalaite ir afioieriu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
‘Aukso mįsles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arbe 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleist*

; aaszlaite” Preke tiktai 25o,

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

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
<r keturi” “Svietas Dvasiu” 
‘Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
‘Jurgis Skaptukas” Prese 25c.

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ąnt kranto prapulties” “Mie- 
srasir krepesius” “Kampelū 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25 o

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

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

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

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

B. S- YANKAUS
154 Nassau St, NEW YORK, N. Y.

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

— Neužmirszkite “Karei
viu” balių kuris atsibus Sere- 
doj 29-ta szio menesio ant Be- 
neszuno sales.

— Per “Užduszines” kun. 
Augustaitis suriszio mazgu mo 
torystes p. Marijona Balinskie- 
ne naszle isz Mahanoy Plain 
su p. Andriu Stankevicziu nasz 
lis isz Ringtono. Jaunave
džiai dar gyvena Ringtone kur 
p. Stankeviczius turi didele 
farma. Vėliname linksmo gy
venimo.

Kulpmont, Pa.— Ugnis pa
dare bledes ant penkin tukstan 
ežiu doleriu bažnyczioje Szv. 
Kazimieriaus praejta subata. 
Priežastes nedažinota.

Oregon City, Ore.— Darbai 
pas mus gerai eina bet pribūvu 
siems sunku koki užsiėmimą 
aplaikyti. Oras gražus, snie
go da neturėjome.

Lincoln, III.— Lietuviu ežio
mis randasi apie deszimts szei- 
mynu ir koki penki singelei. 
Darbai eina gerai net ant trijų 
sziftu ir visi gerai uždirba.

SKAITYKITE “SAULE” 
SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

DIDELIS BALIUS.
Parengė Szv. Kazimiero Lie

tuviu Parapija isz St. Clair, Pa 
ant naudos minėtos bažnyczios. 
Balius atsibus Subatoj 25 szio 
menesio ant Kolombijos sales. 
G ra j is pirmos klasos orkestrą 
Lietuviszkus ir svetimtautisz- 
kus szokius. Jeigu norite pra
leisti linksma laika priesz ad
ventus tai ateikite, ne tik isz 
St. Clair bet isz visu aplinkinu 
miestu ir miesteliu. Inžanga 
vyrams tik 25c. Moterims 10c.

Prakalbos ir Balius.
Draug. Szv. Jurgio isz 

Thompsonville, Conn rengia 
prakalbas ir Baliu Lapkriczio 
Nov. 30 d. 1916 m. ant Casino 
svetaines, Central Str. Balius 
prasidės 12 vai. nakti. Inžan
ga ypatai 25c. Kviecziame vi
sus lietuvius ir lietuvaites atsi
lankyti ant szio vakaro, turėsi
te proga iszgirsti garsaus kal
bėtojo lietuvio kunigo prakal
ba. Po prakalbu bus ir kito
kiu pamarginimu. Kvieczia 
visus be skirtumo. Komitetas.

8 istorijos, 122 puslapiu apie Y 
‘Pranuko nelaimes” “Ąudra” 

■ Kodėl neleido Baltraus m dau Ž 
gu” “Bausme už szyksztuma’’ j 
“Mažo sziauoziaus dideli reika \ 
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos į
knygos preke tik 25o, j

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 5 
apraszimas isz pirmutines puset S 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- Z 
viszku užlieku, parodo kaip Y 
lenoviszkos laikose Lietuviai į 
gyveno, puiki apisaka su p* 
veikslais. 177 puslapiu tik 25< |

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

4 istorijos, 198 puslapiu apie 
•‘Urvą užkeikto” “Panaszus” 
■‘Lorenas” “Sermėga mužiko” 
‘Su kuom kas kariauja, nog to 
lingsta” 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 25c

8 istorijos, 112 puslapiu apie 
•‘Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
sėlio duobes” “Karalaitis žmo 
gus” Preke szios knygos 25c

Skaitykite! a^ta” 
gaus 5 isz virsz-minetu knygų 
irba $1,25 vertes knygų už $1 
Raszykite kokiu norite. Mes 
•siusime knygas per paozta is 
apmokame visus kasztus. Galiu 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks 
Raszykite szendie, Adresavokb
W. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa.

Užlaiko visokiu Amerikcniezku ir Impo- 
rtavotu Gėrimu, kaip tai: Alaus bonkutese, 
visokiu Arielku, Vinių, Porterio ir 1.1. 
Perkantiem pristato dykai tiesog in namus 
Jaigukada prireikes bile kokiu gėrimu tai 
ateikite t as mane o pirksite gerai ir busite 
visame užganėdinti.

NAUJAS ISZRADIMAS

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

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

Brooklyn, N. Y.

t?

I A. J. SAKALAUCKAS

Labai Puiki ir Didele Knyga

6f x 9f coliu dydumo.

PREKE $2.00

ne-

NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS

120 W. PINE ST., MAHANOY CITY.

Iszsirinkite banka del savo paezedžiu teip 
atsargiai kaip iszsirenkat savo prietelius.

Merchants Banking Trust Co. bunka paverezia savo pi
ningus ant morgecziu ir ant džodžmentu kurias mes žinome 
Mahanojuje ir aplinkinėje.

Namai arba prapertes vis daugiaus vertos negu paskola, 
todėl yra tai sargus indejimas piningo.

Musu paskolos ant prapereziu Mahanojuje yra teip sargus 
lig randaviszki bondsai.

Musu direktorei yra vyrai gėrio supratimo ir patyrė del pa
skolinimo pinigo.

Mes atkreipame atyda ant apsaugojimo. Mes norim jū
sų paezedžius atsargei užlaikyti ir išzsidalyti su uždarbeis su 
savo depositoreis.

Geriaus turėti maža profita isz savo pinigo ir būti apsau
gotas, negu bandyti gaut daugiaus procento ir nežinodamas 
kad pinigai yra atsargei kur inceti.

Dekite savo pinigus in Merchants Banking Trust Co. ban 
ka o jumis uždirbs procentą, teip-gi inteiiksite prieteliste szito 
naudingo banko, jeigu kada norėtumėt pirkti namus arba in- 
citi in koki bizni. Mes prigialbstame savo prieteliams.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

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

W. J. Miles . F. G. Hornsby
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Į . Idmckęs tas lekcijas jau mokosi j 

j Kalbėti Ir Rašyti Angliškai I J Jei netiki šitam pranešimui, t-ai perskaityk Į 
pirmą lekciją, o persitikrinsi ar teisybe. ’ 

| Prisupki 10 centų, o tuojaus gausi lekciją j 
MONTELLO CORRESPONDENCE SCHOOL 

MONTELLO MASS

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

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už sn- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Siunczia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 

i Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.
DssGOcxxMX50oooe»coooocM)CMMJoooooGsooooaocK3oooooooeoo<j

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

609 Puslapiu

(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

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

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

Apie Jonuka, Arkluka, Antaite ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemeziugpilo.

Apie Karalaite paversta in varle
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

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

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

jutij Katinėli niaukleli ir apio Ea- 
ganiszka uieda. .

Petras bude.
Apie tris Brolu-. Karalaicrius ir 

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

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

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinezius.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dride-szimts-keturi Kazbaininkai.
Vaitiekus.

Szluocziaus duktė.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis, platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinas, 
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

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

senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinezios poros.
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.
Palaike dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiui ke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo įieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagrainduka.

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy i
Szita Knyga perkupeziams arba a 

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nūs

VI


	Book 7 1916-11-24-SAULE_0001
	Book 7 1916-11-24-SAULE_0002
	Book 7 1916-11-24-SAULE_0003
	Book 7 1916-11-24-SAULE_0004
	Book 7 1916-11-24-SAULE_0005
	Book 7 1916-11-24-SAULE_0006

