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ISZ AMERIKOS

7 sudege ant smert
Cape May, N. J.— Visa szei
myna Lewiso Wilson sudege de
ganeziam name Nedėlios rytą.
Lewisas su paezia sudege ir
penketą valku. Norints kai
mynai subėgo gialbet, bet du
rnai užtroszkino szeimyna su
degdami ant anglių.

Du vaikai sudege ant smert,
motina baisei apdege.

Brownsville, Pa. — Mažam
miestelije Alicijoj, pakylo ug
nis vienam isz namu kuriame
radosi du vaikai. Motina sten
gesi vaikus iszgialbet, nes pati
likos baisei apdeginta ir nusiunsta in ligonbutia. Vaikai
sudege drauge su namu. Priek
tam sudege du kiti namai o ke
turis pusiau apdegino. Bledes
isznesza ant 10 tukstancziu do
leriu.

■X

f >

.

■ ■

Vagis apvogė kompanije ant
$34,900.
Chattanooga, Tenn.— Du
maskoti vagis sulaikė vežimą
Southern Express kompanijos,
kuriame veže 34,900 doleriu isz
stoties ant geležkelio ir su pa
gialba revolveriu atkisztu in
du furmonus, paėmė piningus
prasiszalindami automobilium.

Duoda dovanas ant sujieszkojimo darbininku.

Chester, Pa.— Turinti daugy
bia visokiu užkalbinimu o dar
bininku mažai Aberfoyle Mfg.
Co., apgarsino, buk tiejei dar
bininkai, kurie daugiausia pri
kalbins žmonių in darba aplaikys puikes dovanas. Pirmu
tinių dovana yra aptomobilius,
antra fonografas o treczia siu
vama maszina. Katras prikal
bins po viena darbininką, aplai
kys po penkis dolerius auke.
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Moteres Kanadoje surinko 40
milijonu doleriu.
^7
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New York.— Kanadiszkas
premieris Sir Robert L. Borden
ant kanadiszko bankieto czionais, kalbėjo, kad moteris Ka
nadoje surinko 40 milijonu do
lerius kariszkiems reikalams.
Toliaus kalbėjo, bule isz Kana
dos iszsiunsta 144 tukstancziu
kareiviu isz kuriu 100 tukstan
cziu likos sumobilizuota in lai
ka szimta dienu.

------------"1
Karolius F ranciszkus Juozas kuris dabar praXpiyne Ciesorius Karolius T, gimė Personbenge, 17 Augusto, 1887 mete. Lakuosi moksle Viedniuje
Benediktinu kliosztoriuje ir kalba apie szeszes kalbas F rJuųniziszkai, Italiszkai, Vengrisskai, Lehkiszkai, Cząkiszkai ir Vokiszkai. Jojo pati karaliene Zi
ta paeina isz Bourbonu szeimyuos. Karaliszka pora turi du Xudykiu: sunu Ottona ir dūkfore. Karolius yra geru Rymo Katalikas ir mylintis savo pa
čiomis.
•
*
\
Laidotuves mirusio ciesoriaus atsibus szia nedelia.
\
Priežaste visos nelaimes kokias turėjo Austrijos ciesorius sudeda aht.pralceikimo grafienes Karelijos. Josios sūnūs kuris dalybavo Kosuto pasi
kėlime 1848 mete likos suszaudytas per paliepima mirusio ciesoriaus. Motina swuaus, grafiene Karolija atėjus pas ciesori melde ant keliu susimylejimo,
nes josios maldavimas ėjo ant niek. Tada motina isz gailesezio atsikėlus ir sn isžl-elta ranka in dangų suszuko: “Ciesoriau, už nužudinima mano mylemo sunaus, lai buna prakeikta visa tavo szeimyna ir tu pats, lai visi tiejei kuriuos tu ištyli, pražūsta o tu gyvensi, pakol neiszsipildys visas mano prakei
kimas.”— Ir isztikruju iszsipilde prakeikimas nelaimingos motinos.
X:.
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Apsisaugokytes netikru pinigu
p
' Skerdine 6000 Armėnu per Turkus.
Bandytas užklupo ant lietuvisz
kos restauracijos.
London.— Reutesio petrogradiszkas korespondentas dane
sza
isz
Tvanskaukazo buk, Turkai, padare baisia skerdynia
Pittsburgh.— James Hadgus
ant Armėnu Sivase, turkiszkoje Armėnijoj. Nuo 5000 lig
su trimis draugais inejas in res
Antras ligonbuczio laivas paskandytas.
tauracije Margarietos Petronio
London.— Anglikai labai inirszo paskandimu per vokie- 6000 nekaltu Armėnu nužudino — daugiausia terp nekaltųjų
nes ant Second Ave. paliepda czius antro ligonbuczio laivo “Braemer Castle,” kuris plauke ! atiku radosi moterių ji* vaiku.
mi atyduot visus piningus. Pet isz Salonikos in Malta. Paskandino jin vokiszkas submariŽmonių likimas kares sunaikinto j Lietuvoj, Lenkuose ir
roniene ižbegus laukan pradėjo nas arti tos paczios vietos kur paskandino pirma laiva praejGalicijoj.
szaukt “polis” ir tuo adbego ta nedelia. Visi likos iszgialbetais.
Angliszko dienraszczio korespondentas, Herbert Bayard
keturi palicijantai in pagialba.
Swope, kuriam teko ilgesni laika pabuvoti vokiecziu užimtuo
Piktadarei pradėjo bėgt, nes
Bksplozije paskandino rusiszka laiva. — 200 pražuvo.
f-e Lietuvos ir Lenku krasztuose, eileje straipsniu apraszo dapalicije paskui ir pasisekė su
Petrograd.— Oficialiszkas daneszimas pranesza buk kaĮbar visa tai, ka jis ten patyrė ir mate.
z.
Kompanijos pakelinėje mokes
žeist Hodgusa. Kiti du pabė riszkas rusiszkas laivas Imperatrica Maria nuskendo per eksr
Niekur — sako korespondentas — kraujas paplukusioj
ti darbinirikams.
go.
pliozije savo magazino. Su laivu pražuvo du szimtai laivoriu.
puropoj kares baisenybes neapsireiszke tokiu baisumu, kaip
Youngstown, Ohio.— Repub
Kriksztinos — mirtis.
lietuvoj, Lenkuose ir Galicijoj. Niekur nekrito tiek skau
Bosija veda derybas su Vokietija.
lic Iron & Steel ir Brier Hill
Girardville, Pa.— Kada suBerlinas.— Laikrasztis Berliner Tageblatt pranesza, kad džiu smugiu, niekur žmonių vargas ir kentėjimai nėra taiphai
Steel kompanijos pakele 11,000 sirinkusie sveczei apvaiksztine
sis, kaip ežia paminėtose szalyse. Jie neturi nei maisto, nei
darbininkams mokesti ant 10 jo kriksztinas kudykio Mikolo jisai žinąs isz tikru szaltiniu, jog priesz pora menesiu Vokie
drapanos, nei pinigu, nei — vilties.
procento. Youngstown Sheet Shoticzo ir visi turėjo gerus tija pasiūlius Rosi jai neblogas taikos sanlygas, kad tik toji su
Prieszinguju pusiu kariuomenes, tai laimedamos krūvi
and Tube kompanije teip-gi pa laikus, kudykis staigai apsirgo tiktu padaryti atskira nuo talkininku taika. Laikrasztis B.
nis muszius ir gydamos priesza tolyn, tai vėl pralaimedamos
kele mokesti.
Stoubenville ir mirė. Neylgai džiaugėsi tė T. sako’, jog. tos derybos ir po sziai dienai dar yra vedamos.
Taikos iszlygos, kurias pasiūlijo Vokietija, esanczios se iiprieszu stumiamos adgal sunaikino tas szalis taip kad isz ju
La Belle plieno dirbtuve pake
vai isz kudykelio —po džiaugs
rpko beveik nebeliko, ir nebepaliko nieko tiems milijonams
kamos.
le del 3000 darbininku po 10 mui buna nuliūdimas.
Rosija turi atiduoti visa kontrole Balkanuose centralems ŽDoniu, kurie ežia gyveno ir gyventi pasiliko.
centu ant dolerio.
Ka rusai stumdami vokieczius adgal paliko nesunaikinę,
Visur kele mokesti darbinin Del mulo sustojo visos kasiklos valstybėms, bet jai suteikiamas liuosas kelias per Dardane; ji sunaikino besitraukdami adgal, kad vokiecziams nieko ne
kams, bet profesijonaliszki dar Shamokin, Pa.— Del to, kad hus.
Bosijai atiduodama Bukovina ir Rytine Galicija, o taip pilkus.
Liniukai kaipo rasztininkai Readingo kompanije permaina
Viskas, kas dega ir galima sudeginti, buvo sudeginta, su
bankosia, kuningai, redakto mula isz vienu kasikiu in kitas, gi dalis Rumunijos.
žme
sulyginta. Pasiliko tik degėsiai, žuvusiuju kapai, suIsz kitos puses Rosija turėtu atiduoti Vokietijai dali Kur
riai ir kiti žmonis ka isz algų teip anglekasiai Bear Valley
vsge, sunykę beslankiojautieji gyvųjų szeszeliai, ir bombų
turi gyventi neaplaiko ne ska kasikiu inirszo, jog pamėtė sa landijos ir Lietuva.
Vokiecziai reikalauja, toli aus, idant Rosijos Lenkija pe išjausta iszvagota žeme, ant kuriuos jokiu augalu nebeliko.
tiko daugiau o už viską turi vo darbus ir visos kasiklos tu
Atrodo, tartum ta sritis niekam nebepriklauso. Kiekvie
mokėti ligei su darbininkais rėjo sustoti dirbia. Angleka reitu in Austrijos žinia.
naįcariaujancziuju
szaliu taip užimta savo paežiu žaizdų
Rusams vėl siulijama Armėnija, o taipgi Persijos inlanka.
kurie aplaiko didesnes mokes- siai kalba, jog nesugryž prie
Bulgarams sulig vokiecziu siūlomu taikos sanlygu turė tvrstymu ir lopymu, kad szita sritis palikta tiesiai iszmirites o jeigu ne, tai straikuoje. darbo, pakol kompanije nesuProfesijonaliszki žmonis to ne gražys mylemo mulo in savo tu gauti visa josios pirmesnių dienu teritorja, kurio ineitu mt Pasistengimai teikti pagialbos isz szalies, jeigu ir ne
r Įsi niekais nuėjo, tai vis dėlto buvo baisiai talkininku truk
gali padaryt, nes turi laukt vieta. — Na, tai saika kantry Makedonija, pietine Serbija, Salonikai.
Graikams tektų Albanija. Kitos-gi mažosios Balkanų doii, ir Raudonasai Kryžius, kurs stengėsi neszti pagelbos
kantrei ant susimilejimo savo bes persipyle ir nežine ka kom
tu ialiu gyventojams taip kaip kad Belgijoj, beveik nieko
valstybėlės turėtu pasilikti kaip dabar jos yra.
perdetiniu .
panije ant to pasakys.
cziaiegalejo daryti.

New York.— Po Pennsylva
nia prasiplatino netikri auksi
nei penkdoleriai ir deszimtines
bumaszkos.
Auksinius gali
ma greitai susekti nes szvakei
padirbti o bumaszkosia randa
si prasti siūlai in vieta szilkiniu.
Randaviszki detektivai
jieszko praplatintųjų tuju pi-
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§ Winnipeg.— Kanados vai
čižia padėjo sziadien $30,000,000 in czarteriuotas bankas nu
pirkimui javu del Anglijos.
§ Petrograd.— Rusu val
džia oficialiai paskelbė, kad isz
likusioj Bakartitcze’je elkspliozijoj 341 žmonių tapo užmuszta, o 667 sužeista.
§ Albany, N. Y.— Apeliaci
jų Teismas isznesze nuospren
di, uždraudžianti vaikams, jau
nesiams 16 metu, lankyti be tė
vu bei globėju krutamuosius
paveikslus.
§ Paryžius.— Aplaikyta ber
vieliu telegrafu žinia isz Ber
no, kad Szveicarijos valdžia nu
tarus bent sziuo laiku nepripa
žinti dar Lenkijos neprigulmin
ga valstybe.
§ Harisburg, Pa.— Pennsylvanijos Steitas turi dabar 8,591,029 gyventoju. New Yorko Steitas 10,366,788; Illinois
6,193,626.
. H
§ Detroit, Mich.— Tris ypatos likos užmusztos o tris su
žeistos kada trūkis trenke in
automobiliu, kurio szoferis ne
inate prisiartinant.
§ Philadelphia.— Kokis tai
insiutes Meksikonas pradėjo
rzaudyt ant pasažieriu karuki|e, kuri 9 palicijantai norėjo su
jmti.
Maskva.— Maskvos pramo
ninio apskriezio fabrikantu
draugija paskyrė 300,000 rub
liu intaisymui fabriku, kur vai
kai galėtu mokinties invairiu
darbu dirbti. Pabaigus kur
sus bus siuneziami in fabrikus.
Petrograd.— Rosijos ministeriu taryba nutarė laikinai pa
ti uosuoti nuo invežimo užmokesties cukru, ingabenama Bo
sijo isz svietur. Iszviso isz už
rubežio galima bus ingabenti
20,000,000 pudu cukraus.

* Per tris menesius July,
August ir September, ant amerikoniszku geležkeliu likos užmuszta ir sužeista 9732 darbi
ninku,
■ J
* Czionais turime suvirszum 2,500,000 tavoriniu vago
nu. Vienas vagonas užtenka
ant 20 metu«
* Nuo pradžios Europines
kares isz Ameriko iszsiunsta
32,000 darbiniu automobiliu.
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KAS GIRDĖT?
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“Vokiszki prižadėjimai ne
verti pypkes tabako.”— Teip
isztare redaktoris vokiszko
laikraszczio “Zukunft,” kur
tiesiog pasakė, jog vokiszki pri
žadėjimas, kas link atydavimo
Lenkams ir Lietuviams juju
Tėvynės, neverti pypkes taba
ko.
Toliaus tasai redaktoris kal
ba, jog tosios dvi karalystes ne
gali būti sutvertos, nes pagal
kontitucije tai vokiszkas kanc
lerius apie tai neapgarsino ir
todėl ne turi jokios vertes pri
žadėjimai Vilhelmo.
Sztai ir turime Lenkije ir Lie
tuva. Kryžiokams daugiausia
apejna nauji rekrutai idant gin
tu puolanczius szvabus.
Lenkijos ir Lietuvos Vokie
tis neatiduos, nes gali jiaises
atyduoti Francija, Anglija ir
Italįje, kurie stengėsi atimti
Lenkija ir Lietuva nuo Vokiecziu'ir atyduot adgal.

SAULE

Szimet Pennsylvanijoj farmeriai surinko viena milijoną
buszeliu bulviu mažiau ne kaip
praejtam mete — szimet tik
19,715,460 buszeliu.
Lehigh
pavietas daugiausia ba net 1,142,470 buszeliu. Skulkino pa
viete 623,214; Luzernes 524,970; Erie 560,490 buszeliu. —
Poteisybei fermeriai neužsimip
sza darbais ant ukiu nes ge
riau piszkyti su automobileis
po aplinkinia, palikdami dar
bus po prižiūra bernu kurie
teip-gi nesirūpina apie gerovia
savo gaspadoriaus.

Isz Lietuviszku kaileliu -',j $222.60; west Pittston $34,SHENANDOAH, Pa
— Jonas ir Antanas Bgdanai, kurie badai nužudė Aeksa
Szinkovski, Septemberio i.enesije, likos per džiura jjaliiosuo
ti nuo kaltes.

15; Wyoming $82.09; Old
Forge $73.90. Pittstono apielinkeje surinkta viso $2,888,68.
Iszmokėta už knygas, popiera,
ekspresą ir t. t. $79.62. Viso
jelno pasiliko $2,809,06.
Presos komitetas naris A. G a
linskas.

— Palicije aresztavojc B.
Urbanski Hazletone už <aug
paczysta.
Urbanskis apive- Utica, N. Y. — Czionai per
de su kokia tai Rozalije Lar lietuviu diena lietuviszki rin
kins isz Cresonos kuria panete kikai surinko piniginiu auku
ir iszbego net in Hazletonakur del nukentėjusiu nuo kares sa
apsivedė antru kartu Mare Sur vo taptiecziu senoj tėvynei lie
ba.
Urbanskis gyveno ede tuvėj $304.90.
nais.
Randas pradėjo daryti sliect
va priežaste pabrangimo kiau- — Antanas Narejauckas su Pinigai per banka likosi paANT1 1917
sziniu.
Pirmiausia užklupo keleis draugais gerai susikrate siunsti in Washingtona ant var
ant Jameso E. Wetzo Chicago- su automobiliam įvažiuoda do Amerikos raudonojo Kry
Didelis “Saules” kalendoris
je, kuris turi sukrovęs ledaune- mas in grabe Mahanojuj. Ble- žiaus. Butu buvę galima dau
ant 1917 meto jau užbaigtas
sia 20,000 dėžių kiausziniu ar des mažai apturėjo.
giau surinkti piniginiu atiku
ir pradėjome skaitytojams iszba 70 milijonu. — Mat spekukad butu buvę tie ženklai ko
siuntineti del tu katrie yra pil
lantai neleidže savo tavoru ant Maizeville, Pa.— Teatras ir kius fundo centras isz anksto
nai užsimokeja. Tiejei, kurie
turgaus laikydami jin tolei, pa koncertas, kuris likos atlosztas per laikraszczius garsino. Cent
da neprisiunte savo užmokėskolei jau ant marketu nesiran Nedalioje 26 Lapkriczio, nusi ro sekretorius isz New York
ties už antra pusmeti, tegul pa
da o žmonis paskui moka kiek davė pasekmingai. Komedije prisiuntė laiszka czionaitiniam
siskubina, nCs po tam gali grau
pareikalauje.
buvo atloszta po vardu “Kū (rinkimo auku komitetui, kad
dintis.
mutes” su dalyvavimu Birutes in Utica N. Y. yra isiusta tam
Szimet kalendoris yra du
SZKADLYVUMAS KACZIU. boro isz Mahanojaus. Pelnas ženkloj reikszcziai, ir 10.000
------- --kart didumo už praejta meta ir
ėjo ant naudos lietuviszku baž- taksu, bet tie daigtai in czion
William Tafta., Luvusis prezidentas Suv. Steitu ketina talpina savije:
Pagal raportus aplaikytus Koihitetas draugystes, arba nycziu Meizville ir Girardville. ne atėjo. Už tai mažai turė suorganizuot svietiszka draugove kurios tykslu bus užvesti
1) Eros.
jom rinkiku, kaip tik 23 viso.
per Žydu paszelpini komitetą susivienijimo ornitologiszko,
pakaju ant svieto po sziai karei. Rodos nereikes nei drauga 2) Keturi metai laikai.
Bostone, tai Lenkijoj ir Lietu teip vadinamo apsaugojimo Plymouth, Pa.— ApieXya- Žinoma daugelis atsisakė nuo vęs ant to, nes ir teip užstos pakajus — žmonių ne bus o’skly 3) Amerikoniszkos szventes.
voj jau konia visi vaikai turin paukszcziu, paduoda sekanczes landa po piet, Nedėlios diena i rinkimo auku, del to, kad nebu
pams nubos kares.
4) Perkelemos szventes.
ti mažiau penkių metu iszmire, pasargas:
kos surisztas mazgu moterys ■«’o tu aukszcziau minėtu ženk
5) Užtemimai 1917 mete.
isz priežasties stokos tinkamo Gaudimas paukszcziu kilpo tes p. F. Valutkeviczius su pa lu. Nekurie isz lietuviu prana SVARBIAUSI ISZRADIMAI AMERIKE IN LAIKA 50 M. 6) Pasninkai 1917 mete.
mis ir kitokeis spasabais, szim- na Rozalije K. (pravardes ne- szauja, kad tos aukos nepateks
maisto.
“National Geographic Magazine” paduoda svarbiausius 7) Menesiai su szventuju var
mažiau
naikina dažinojome,) lietuviszkoje baž kentantiems badu juju gimi
Žydai lig sziai dienai surin- teriopai
dais ir paveikslais mysliu.
iszradimus Amerike in laika 50 metu, o kurie yra:
ko del savo tautjecziu apie sze- paukszczius, negu kraujagerei nyczioje. Jaunai porai patar nėms, tai toki ne tik ka ne ėjo
Mete
Permainoms menulio ir oro.
K
as
iszrado
Dalykas
katinai. Suvis neblustame jei navo p. Jos. Žilinskis su p. Ma rinkti auku tarpe svetimtauszis milijonus doleriu .
Telefoną .......
............ ....Bell ............................. .... 1876 8) Kalendorinei užraszai ant
gu tvirtiname, jog ant szimto li joną Valutkevicziute. Svod- cziu nes ir patis ne cento ne au
..... 1878
1917 meto.
kavo. Tarpe lietuviu inlindo Drukavojamo masziniukia . ....Sholes .........................
lizdu,
pasilieka
vos
vienas
neTik tasai Chicagines diecezi
ba atsibuvo pas Vinca Žilinski
Patterson
............. .... 1885 9) Svarbus atsitikimai syietisz
nepasitikėjimas vienas kitam CpsIi Rpo’istori
jos arcibiskupas Hugh W. kludintas, isz kurio mažiulelei ant 78 Blair Str. Jaunavedis
.... 1880
koje istorijoj.
kuris kartais skaudžiai užgau Elektro lampukia ............... ....Edisonas ..... ................
iszleke
visi
gyvi.
Kiek
ju-gi
Mundeleinas didelis reforma
yra gerai žinomas biznieris tu
.... 1878 10) Kokios vieszpatystes szian
na tai viena tai kita ir nuo to Tonografa .......................... ... Edisonas ........... .... —
tas. Nesenei norėjo uždraust dingsta! o kiek per tai pasilie rintis savo buczernia ir groser... ...1893
diena dalybauna europiszkiu užgavimu sirgaluoja jau ke ' Krutanczius paveik.......... . ....Edison .... . ..................
mokytis atejviu vaikams savo ka visokiu kirmėlių ir vabalu sztori.
Jauna pora aplaifce
.....
1881
koje
kareje.
Reece
..........
................
....
lintas metas. Net vadovas re Guziku maszina .... ....... -......
skriauda
darancziu
žmogui,
daug
visokiu
dovanu.
Ant
tos
kalboje skaityt ir katekizmo, o
... ...1869 H) Apmanstinkim laika (ejligijos ir panorėjo dvi tarnys Air Brake.. .............................Westinghouse ............
dabar iždave nauja paliepima, kureis maitinasi ramintojei svodbos pribuvo ponstva F.
... ...1881
....
French
...........
..............
les.)
tes pildyt tur but del to nepasi Czeveriku maszina .............
žmogaus
savo
invaireis
cziulbe
Kožna kataliku kunigą kuri ji
Sklarei ir brolei isz Mahanoy
.
1888
deimantas —istotikėjimo vienu kitiems, nors jis
1879
.....
sai iszszventins, priyms nuo jo jimais pauksztelei. Kates nak City.
.......
Brush
..........................
rije.
skaito evangelijon kad dviems Elektro lampa ....................
....Hyatt.......................... ..... 1870 13) Amerika, musu laisvia Tė
jo prisiega idant negiartu jo timis valkiojesi po sodus, o ar
Celluloida
......
,
..........
ponams negalima tarnauti bet
....Robinson ..................... ....:....1872
kiu svaiginancziu gėrimu per nuo ju iszsisaugos kokis lizde Du Bois, Pa.— Darbai gerai
vynė.
jis pats ta daro. — Utikietis. Geležkelio signolus.............
lis?
—
visur
atranda
ir
naikina
.....
1884
laika penkių metu — Nėr to
....
Depole
..........
...............
Elektrikini
karuka
.............
14)
Geros
apmainos — istorije.
eina nes darbininku mažai ran
baisei
biednus
pauksztelius,
o
pikto kad ant giaro neiszejtu.
15) Juokingi užklausymai.
kas labiaus, jog gaudo, pereto- dasi. Ana diena tūlas žmoge
16) Gyvenimas sieratuko—is
jus, suėda kiauszinius,p ir ma lis likos pagautas per szuvi, ku
torije.
Harry Dunn isz Toledo, Ohio žiukiams, jeigu randa gyvas riam sužeido baisei ranka ir su
Į&kmMiocrrsaaSaŽ kursus. Gražiai iliustsu daugeliudpkpa
17)
Florindas
irmota,
karaliaus
prezidentas Fiske Rubber kom ties nepalieka. Jeigu ne gali lauže kelis szonkaulius. Vie
aiškinimų ir patarimų Katalogą siunčiame
S galima
išmokti Or»mdykai;
įdčk keliąs
markes
nrisiuntimui.
AMERICAN
SCHOOL
OP
LANGUAGES,'
iLLmoic
n m a r—
ir High
schooles
tere Angelina
istorije.
1741 W. 47th Street,
Chicago, Illinois.
panijos, 41 metu senumo, užase rasti gerai paslėpto lizdelio, ka nas vaikinelis isz netycziu szo18) Karalius permainytas in
kuravojo savo gyvaste ant $1, da da ne iszpereti kiauszinei ve in aki stovineziai mergaitei
meszka per du raganius —
800,000 už ka moka kas metas tai randa juos vėliau, kada jau ir kaip rodos apjaks. Abudu
%
T-varrr
8 name klesosa,. dfenb2 istorije.
DYKAI ra• mis ir vakarais. Čia
po 50 tukstancziu. Da randasi r.iklei iszeidami isz lizdo daro gyvena No. 1. Szafte.
19) “Saule” szirdies mano —
apie keturi vyrai czion Ameri ženklus, idant pataikytu jin su
S
*
■ teit* 1
niokiejles.
ke kurie savo gyvaste brangei gryžtant. Labai privalome vi Waterbury, Conn.— 19 die
20) Ororykszte, — istorije.
asekuravo. Vienas isz tu yra si gerai paiset ant to, idant ka na Lapkriczio, apie 5 va’anda
q
Mokyki* ir Karalaitis
u dos. Tuos, kufiegali
B- 
Olga
— isto
21)
Rodmanas Wanamekeris isz Fi tes tokiam laike nesivalkiotu, vakare, B. VaitkeviczAis su sa
rije.
ladelfijos, kuris užasekuravojo po sodus — tegul sergsti namo vo dviems seserimis ir savo
22) Miestas ant dugno mariu.
savo gyvaste ant $4,000,000. — ir triobu ukiszku — kitur ra mylema ir da du vaikinai, isz*
23) Vienasedis.
Gal juju mbteres seile ryje ant dus katina reike žiūrėt ant jio važiavo automobiliam pasiva...Labai Puiki ir Didele Knyga...
mirties savo vyru ir likusiu mi kaipo ant skriauda dario ir nai žinet. Nenorėdami pasitikt už
24) Auksinis križelis —istorije
lijonu.
pakalije
kita
automobiliu
pra

25) Daugeli paveikslu isz euro
kint juos be mielaszirdistes.
B name per pačtą visose
dėjo
lenktynes,
nes
tas
perlenki
Naudingumas isz kacziu yra
N pines kares.
v dalyse Amer. ir Kana*
mas
kitu
automobiliu
neiszejo
26) Kataliogas knygų spaudinLietuviu Dienos Komitetas nedideles, norint žmones palaitas musu iždavysteje.
padavė insakyma State Bank kineje, jog kates didele nauda jiems ant gero, nes apsivirto ir
visi
likos
maž
daugiau
sužeisti.
of Chicago kad iszsiunstu isz atnesza jiems gaudimu pelu;
27) Apgarsinimai visokiu biz
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet
Komiteto surinktu pinigu pen nuomone tokia yra klaidi, nes Yra tai treczia panaszi nelai
nierių.
kis tukstanczius doleriu in Lie peles galima isznaikint daug me czionais, rodos vertėtu sar
Drauge su kalendorių bus
tuojaus iszpildykite žemiaus padėta blanka, iszkirpkite
tuva, kaip pranesza “Naujie veikiau su pagialba slaistu, o gesniais būti, nes musu Lietu
duota dovana teip-gi puikus se
ir prisiuskite mums drauge su $2.00 o knyga bus jumis
nos.”
juk-gi kates žiurkių ne gaudo vei pripratia prie rudžio o ka
ninis kalendorius ir kiszeninis
Visi pinigai eina Lietuviu — na, ir kas tai do nauda ka da pakauszei gerai inkauszia,
kalendorelis.
tuojaus iszsiusta.
Draugijai Agronomijos ir Tei szerti reike ir ka guli sau pa- tai nepaiso ant savo gyvastis.
Matote paguodoti skaityto
siu Pagelbai Teikti, jos pirmi edias ir ka pieną iszverczia, ar Laikas susiprasti ir atsiminti
jai, jog kalendorius bus sma
W. D. Boczkowski-Co.,
ninko Jono Vileiszio vardu, mėsa isz szepos ar isz pecziaus ant “safety first.” — Szehjis
gus szimet ir turėsite nemažai
Vilnių.
isztrauke? —• tik gerai tegul Bernelis.
B AmeUcMi School
beti. rašyti ir skaityti
Mahanoy City, Pa.
skaitymo
ant BKalėdų.
£ otLMEMaees g visai nesijausdamas liu
ftį'
K
fii
osose
valandose. MokiState Bank of Chicago siun- kožnas apsvarsto-gi taji daly
Todėl paskubinkite
prisiuns
Gerbemei:
Pittston,
Pa.
—
Pittstonoh*
ką,
o
pasakys,
jog
kate
ar
ten
czia pinigus bevieliu telegrafu
ti užmokesti idant gautumėt
Czionais prisiuneziu jumis $2.00 už ka praszome man tuojaus
tiesiai in Berlina, isz kur pini katinas szimta kartu daugiaus aplinkines miesteliuosia “Lie
kalendori in laika, nes jeigu vii
prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius ant
gai bus perduoti Lietuvon.
padaro žmogui skriaudos, ne tuviu Dienoj” surinkta arkų
kinsite tai gal ir neužteksime
Pinigai bus iszsiunsti pen gu naudos. Del to komitetas sckancziai: Smulkiu aukji iudel visu. — Kas pirmesnis tas
žemiaus padėto adreso.
kiais atskirais siuntimais, po to susivienyjimo meldžia vi rinkta $71,31; Szv. Kaziniegilukningesnis.
Su guodone,
viena tūkstanti doleriu kas sy suomenes, idant naikintu kates lio bažnyczioje surinkta $6090
kis, kol viskas bus iszsiunsta. be milaszirdystes,' kaipo skriau nuo krutancziu paveikslu }ažŠTAI TAMSTOS PROGA
Vardas................... ..................................................
mt-Greitai išmokti angnyczioje
$73;
nuo
kun.
J.
Mi

Iškalbos.Su pagrelba
Lietuviu Dienos Komiteto su dadarius, nes be ju apsiejt višios mokyklos, Tamsta
a
S išmoksi Angliškai kai*
Ulyczia.................................
...........
rinkti Lietuviu Dienoj pinigai siszkai galima, o be tu kurie liausko seniau surinktu aJ<u
$74.73;
nuo
pardavimo
ags
pirmiausia pasieks Lietuvos; tiek naudos atnesza žmogui, gy
Miestas................ ....... .............................. ............
Už keliu dienu pirmas tūkstan venti sunku ir neramu, del.to- $533.45. Viso $2,244,19.
tis doleriu jau bus Vilniuje, ir gi ant tu biednu paukszteliu Czia yra priskaitytos akos
Agronomijos ir Teisiu Pagel reike turėt mielaszirdyste ir ne surinktos Pittstono prieszuiesbės draugija ales tuojaus isz ju naikinti ju, nei pavėlinti nai cziuosia kaip: Inkermone M,Mahanoy City, Pa.
duoti paszialpa badaujantiems kinti ju savo iždikelams vai 17; Port Griffith $40.83; SoasLietuvos žmonėms.
i kams, o labiause piktadariams tapol $57.16; Browntown 40,22; Duryoj $232.00; Exete Bokatinas.

“SAULES”
KALENDORIUS

Lietuviszkas
Pasakorius

»

at
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Pasakų ir istorijų.
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W. D. Boczkowski-Co.

'

'

'
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chioaoo,

I

— Žinoma. \ .
— Na, ko jus tokios bud
Riestaragio kipszo vaizdelis.
os?— užklausė sūnūs mei
Trūkis, sunkiai puksztė- gaieziu.
Laikrodėlis
dams, sustojo prie stacijos. Juo — Gaila. . . .
Tiktai
-— Ko ?
di durnai kuliais eme verstis
— Tavęs. . . • Ar atmeni tas Specijalis
isz kamino ir driektis szaltame
pasiutimo puotos ir szelimus?
Pasiūlymas
rudens ore.
— Kam ežia da klausti. . . .
Suskambėjo pirmas varpelis.
—- Gerai buvo su tavim gy ...28...
Aut platformos uže ir krutėjo
venti.
publika. Prie antro nuo galo
PREZENTAI
vagono stovėjo su užsimisliju — E, tegul ta sapna vejai DYKAI!!!
stais ir suniukusiais veidais iszpukszto, atsiras ir be maney
Kad musu 1-lk. Gold Filled Laikrodėlius kuOgreie.z'ausiri praploti ii, padarėme szita Specijali Fasiulyma.
Taigi kiekvienam, kuris mums prisius savo tikra adreso sykiu su sziuo apskelbimu ir 25 centus pradotko mar
szeszios žmogystos. Nuo ap tokiu, kurie su jumis gyvens, kėmis
arba kv< teri. Uždusime tuojaus l ik. Gold 1 'i lie 1 Laikrodi i vyriszka ar moteriszka, gvarantuota ant 20 metu su geriausiu mechanizmu pasauly tos ruszies ir prie kiekvieno laikrodėlio duosime augszcziau parodytus 28
kaip
kad
asz
gyvenau.
Brezentus visai DOVANAI, szmi jie: Retežėli su kabliuku, Žiedą, Pypke, Branzalieta, (miniature) Branzalieta su Laikrodėliu, seta Spinku, 32 cal. (model) Revolveri, Britva, Armonika, Kryžiuką, Veidrodėli su 3 prietai
driskusiu szaltu rubu ir ser
sais, Peiluka, Diržą. Importuota atdara (model) Laikiodeli, Du.Ida, tabakui skurini Krepszeli, nikelina Dėžutė del degtuku, (miniture) budnika Laikrodėli. Kada atnesz tau in nanus Laikrodėli ir Brezentus ir busi už
Suskambėjo
antras
varpelis.
ganeziu veidu buvo galima
ganėdintas, tai užsimokėsi likusius §5.00, taipgi .30 centu už, Prez-ntu prisiimt mo leszas.
Jeigu nebūtum uzganedimas tai nepriimk o mes tau sugražinsim 25 centus pradotko. Apart to primenant kad musu laikrodėliai
yra 14k. Gold Filled, gvarautuo i ant 20‘metu ir mes laikė 11 2n metu m su laikrodėlius pataisom arba apmainomi ant kitu visai DOVANAI, prisiimtus mums tik 25 centus už persiuntimo leszas. Tokiu budu perkant nuo
Važiuotojai
skubinos
sesti
i
spręsti, kad tos ypatos yra gam
mus laikrodėli, nieko nerizikuoji I z Kanados reikia visus pinigus prisiųsti iszkalno. Adresuok ąiszkiai taip: UNITED COMMERCIAL CO., Knickerbocker bldg, (s-th ave.) dept. 24 newyork. n.y
tos užmirsztos, ypatus, kurios vagonus.
Tai-gi broliai ir seseris, mel
Atsiszaukimas!
nepažįsta sunkaus darbo ir var Drebanczios sunaus lupos ■
prilipo
prie
motinos
rankos.
džiame Jusu visu pagelbos,
go, bet kurios/kasdien .stovi
Motinos
szirdis
plake.
Per
jos
kiek
kas galėdami paremkite
Brangus broliai ir seserys —
aut prapulties kraszto. Dvi,
sukempejusius
skruostus
upe

mus, musu szioje kovoj, nes
Darbininkai!
kaip sako teisingi, paleistuves
liais
eme
teket
kardžius
aszaros.
mergaites, buvo ateje iszlydeti
Mes Audinycziu Darbinin esame priversti szauktis Jusu
Ji
apsikabino
stiliui
ant
kaklo,
savo dranga, kuris viena ranka
kai: Nashua Manufacturing parėmimo. Mes maneme kad
prispaudė
prie
krutinės,
lyg
jas glostė, 0 nuo kitos mėlyna
Co. ir Jackson Mills, po ketu- iszsilaikysime ežia remdami
inirszusi
patele
laukiniu
žvė

vo ju prapuolusi kūnai. Szale
riu sanvaieziu kovos su savo viens kita, ir per 4 sanvaik-s
rių,
norėdama
apginti
savo
tu mergaicziu drebėjo nuo
ponais kapitalistais, už geres nereikalavome Jus pagelios,
vaikus
nuo
nelaimes,
bueziavo
szalczio augszta, truputi palen
nes darbo sanlygas ir didesne bet kurie galėjome jau pavar
ji
Sunaus
szirdis
virte
virė.
Jis
kus moteriszke, užsigaubus
užinokėsti, nes beveik visur ži gom szelpdami piningiszkai;
jau
nuo
lopszio
nepažinojo
mo

pilkniarge skara. Tik ji viena
noma kad ežia yra darbinin valgiu, drabužiais ir teip tolimų
tinos
meiles.
Szelimai,
paleisisz tu s<esziu ypatų uždirbdavo
kams apmokama pigiause ir o už surasztuotus straikierius
tivvstes
buvo
visai
užmusze
io
i
sau muistą liedama prakalta. . ’ .
.
. .I
darbo valandos yra ilgesnes ne jau visu vietiniu lietuviu ir
szirdi.
Bet
dabar
jo
krūtinėj
Jos liūdnos akys buvo iszverkaip kitose New England Vais lenku savastys yra užraszytos
ta
meile
atsibudo ant trumpos
ant policijos.
klos ir raudonos; plati kakta
t ijose
valandėlės. Isz jo apsiniauku
Dar syki meldžiame visu pa
ir liesi skruostai - - iszruožuoti
siu
akiu
iszsiverže
kelios grauMes
pareikalavome
tik
15$
gelbos, nes musu laimėjimas
negiliomis rukszlemis. Moter
džius aszaros. Iszsit rauke isz
ant
d
oi.,
ir
geresniu
sanlygu
priklauso nuo Jus.
iszke. vaitodama, žiurėjo ant
motinos glebiu. Akyluoju pas
darbe;
bet
kompanijos
žiauriai
Czia yra sutverta U ui ed
iszvažiuojanczio in kariumene
paude
rankas
me
gaiteins
ir
i
u
mus
atsiliepe:
apstatė
dirb

Textile
Workers of Amerika
sunaus, kuris aut pažiūros bu
sėbrams.
tuves
policijų
ir
milicijų,
dau

Unija, nuo Spalio 11, szio m.
vo', kai]> ir jo du ežia stovinti
— Gyvenkite! . . . Neverk,
žo
mums
galvas
buožėmis,
ba

Straiku komitetas. S. L. Zasėbrai, su duszia ir kunu “bo
motina, musu tokia dalis, —
do
mus
ir
szaudo
be
jokio
supenas, Virszininkas, 42 H gh
siukas’ .
liūdim balsu, szluostydamas su
simylejimo;
aresztuoja
ko
dauSt.
Nashaų, N. II. Mr. BelieVisi jie tylėjo. Bet tokia ty
skepetaite nuo veido aszaras,
2-iause; ir nuteisia be milaszir- wicz, Pagelbiniukas. J. Trek
la siege ju szirdis, kaip negali
pasakė sunūs ir szoko in vago
dystes.
naviezia, Fin. Raszt. 41 School
slėgti ne joki galingi žodžiai.
ną.
Publika dar smarkiau pra
Sziadien turime sužeistu 18; St., Nashua, N. H., J. Ovcrka,
Varpelis... Geležine kumelei
-dėjo ūžt. Oras lyg sunkiai nu
nuteistu po $100.00 bausmes Kasierius.
skaudžiai sukaukė.
Mažos Į
vargęs, szniokszte. Geltoni
ir 30 dienu kalėjimo 6; ir pa
Brownsford, Ind., ( Ana
szviesios kibirkszteles eme szo-'
auksiniai lapai, drebėdami nuo
statyti be parankos 2; kuriu diena pastipo arklys turėda
kineti isz kamino. Trūkis su-1
mažo vejalio, byrėjo ant szalteismas atsibus Sauso 11,1916. mas 58 metus senumo.
judėjo.
tos žemeles.
Suims priszoko prie lango,kad
Ant galo viens isz sėbru pra
da syki pa matyti savo žmones.
bilo :
Nusiėmė kepure, riktelėjo:
Sztai tikras paveikslas nuti’aiiktas nuo kares lauko kuris parodo kaip tiikstancziai rusisz— E, tfu! reikėjo mums H
— Sudie, motina! Sudie, ku kareiviu likos užmusztais kada ėjo ant szturmo prieszais vokieczius aplinkineja Kauno.
Labai Puiki ir Didele Knyga
nelaime paskandinti degtinėjjums.
.
.,
Kareiviai
norėjo
gautis
per
dratinia
tvora
nes
likos
užkluptais
per
vokieczius
ir
nuszautaisEinam, da turiu pusrubli!
88 - Visckiu Gražiu Palaku ir Trumpu Istorijų - 88
— Sudie, sudie, sudie! . '. Paveikslas parodo kareivi užmuszta laike užklupimo o dratai jin sulaikė nuo puolimo ir teip
— Nenoriu sziadie, nežinau
delko,—atsake sūnūs ir pradė atsisveikino draugai -ir sėbrai, stovėjo su karabinu rankoja pakol jin isz tunais nuėmė.
Puikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Srita Knyga
žiūrėdami
langan,
kuriame
apvisiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.
jo vokais mirguot.
Oj
tai
teisybe.
Teisybe
pasakė.
siaszarojes
stovėjo
sūnūs.
Tu
— Vaikeli, perkraeziau vi
6^ x 9| coliu dydumo.
Daktaras:-— Bucziaviiuas bu
Pabuvus mergina — Asz ne
609 Puslapiu
sa gyvenimą ir savo ir tavo... užmirsztu ypatų szirdys buvo
sugraudintos.
Motina
per asza na pavojngas.
initau
bile verszelio už vyra.—
Mylėtojai gerų kningq, norinti
gaila tavęs — praaimanavo
išlavinti savo protų ir išsimokinti
— Ligonis:— O teip ...., Turėtu būtie drąsus kaip le
motina. Veidas jos aprasavo ras negalėjo jau ne “sudie” iszangliškų kalbų, kviečiami pirktie
nuo skurdžiu, karužių aszaru. tarti. Jos kojos linko. Ji atsi- per bueziavima tankiause turi vas !
Knygas iš mano krautuvės. Čia
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)
sžliejo prie muro ir gailėjo sū žmogus apsipaeziuot.
— Teisybe pasakei, jog tu
gaunama visokios lietuviškos
Isz gilumos krutinės veržėsi
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
naus, kuris jos ne sykio nepa
res Indi drąsus imdamas tokia
sunkus dūsavimas.
Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena
kos ant užsakymo. Scenoj mylė
Daktaras:— Na. ka, ar dejei griežle!
kadangi greit iszsiparduos.
tojų rateliai imdami kompletne,
— Ka tu ežia verki, gal da maitino, bet, iszalkes, isztraukdavo isz jos burnos paskutini prie akiu gyduoles.?
s. v. gauna papiginta kaina Krau
į a imatysime — melde ja suSzluocziatiB duktė.
Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir
tuvė adara kas vakaras.
duonos
kąsneli;
kuris,
įsiutęs
Nelaimingas bagoezius.
Vilka.
Ligoms:-- Ponas daktare,
— Kiek tai dienu kaip mu
nūs. Motina nieko negirdėjų.
Iš kitų miestų atsišaukusiems,
Kalvis.
Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka
už
viena
jam netinkanti žodi, liepkie man kitokia gyduoles du apsiporavia?
Raganius, i
pasiunčiu katalogų dykai. Adre.:
auksinius kiaušzinius dėjo, ir Kiau
— Velnias! kol žmogus
laite žemeziugpile.
Tris brolei.
griebdavo už motinos gerkles naudot, ba dievaži arielka aug
— Penkios.
liuoshs, — truputi
patylėjęs
Stalorius daktaru.
Apie Karalaite paversta in vark
M,
J
DAMIJONAITIS
ir norėdavo pasmaugti. . . Szir- szcziau ne danesžu kai]) liktai
Ylgasis. platusis ir smark-akia.
— O ar da tų mane myli ?
Apie Karalaite slebukl-merge,
pradėjo sunūs,— teip tave ir
Ww! 3W S'l:
CHICAGO, ILL
Tris jaunikei.
neKaralaiti
Jonuką
ir
apie
Lazda
dis
motinos plyszo.
lig burnai.
— Tai da myliu.
Meszkinas.
traukia kažin kokia spėka
matomai muszanti.
Baidiklos.
Rudens dangus apsigaubės
Apie Karalaiti netikėta.
skristi kur in placzia paszale....
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Akmeuorius.
pilkais rubais; barstė mažas
Kalvis ir ponas.
Velnes ir Mužikas.
Isz savo liuoso noro, kad kur
Pabaiga kazirninko.
Melagis.
aszareles ant apmirusios žemes.
8karbas o pati.
ir danginiesi, tai ne jau teip
Giliukningas Zbrajus.
Raudojo jis kai]) ir ta nelai
Nelamingas atsitikimas.
Zerkolas.
gaila atsiskirt su saVo žmonėms
Fundatoris.
Szetoniszkas szokis.
minga motina, atsisveikinus su
Kaip Padonai iszjiildo paliepi u os
ne ka; bet, kada priverstas
Prakeikta.
savo valdonu.
Kiniszka pasaka.
iszvažiuojancziu in kariumene
valtys.
turi iszsiskirt. . .
Pavogti Deimantai.
G
ūdras
Žalnierius.
sūnum. . . . .'
Stebuklingas skeltuvas.
Melage pati.
Nepabaige suims . . . Ant
Medalikas motinos.
Paikas Jonas.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka
jo veido pasirodė rusti szypsa.
Apie milžinus, mažus žmonis ir
senu žmonių.
niksztukus
Nuspjovęs kelis sykius vėl
Laižybos.
Du brolei.

Atsisveikinimas.

BAISUS MIRTIS RUSISZKU KAREIVIU ANT DRABNIU TVORŲ.

LIETUVISZKAS PASAKOMS

'

v

Listiniškp Knygy Krautuve.

PREKE $2.00

“PRAKEIKTA”

— Kad ir dabar’ lyg a,nt
• szirdies kelios aszys akmenų
gulėtu, teip sunku, neramu, o
vis dėlto tik, kad ne isz "savo
noro iszvažiuoji. Velniai! Ži
nau, kad ten karimnenej busiu
ir geriau pavalgęs ir apsideugest bet liuosybe. . .
Nutruko sūnaus žodžiai.
— Ka tu broli Užtat kol
buvo proga, linksminomės, kad
ir su toms pauksztelems—ro
dydama su pirsztu ant mergaiežiu kalbėjo trumpakojis, am
žinai nudriskęs, bosiakas.
Mergaicziu veidai'susirauke;
nepatiko joms, kad parode ant
j u su pirsztu.
— Teip. . . — užsimislijo
sūnūs.— Gyvenimą — nusis
pjaut! Žmogus, kaip kvailys,
dukinej po svietą be jokio sie
kio, o paskui mirszta. Tfu! . . .

MEILINGAS KHIM1NAL1SZKA8
APBASZ1MAS
Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu

*

6x9 col. Dydumo

DALIS J.
MOTERE BE SZIRDIE8.
L

Apie Karalaiti Vareuti, Szuniti lojutų Katinėli niaukieji ir apia Raganiszka uieda.
Petras bude. •
Apie tris Brolu, Karalaicztus ir
serganti jiu Tęva.
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir fl i kaltukas
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu
szalu Karalius.
Ak įriedąs ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu.
dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep
tinis galmcz’us.
Juozas ir Maiijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes; Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

MR X
RENE
VIVIANI

ANT KRASZTO PRAPULTIES.

Duris kambario Petro Randai
atsidarė pamaželi ir Mikolas,
su pluosztu,popieru po pažaste,
ineio snfttgei.
Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nepakajum in
veidą kasijeriaus.
Baisus padėjimas — tarė
Mikolas, dedamas popieras ant
rasziiniezios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir
užsidunksojusi.— Ne turime
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo jfrie pabaigos menesio.
Isz rito mėginau sutraukti no
skolinyku kas priguli, nes
sunkei labai eina; lenais kur
ant tikro mislinau gauti, tai
gavau raszta ant ilgo termino.
Tiesiok pasakius, s okas mums
szimta tukstancziu frankui

PREKE 50c.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

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

-GENERAL
GAL LIEN I

, MEN WHO
X
WILL CONTRIBUTE
STRENGTH TO NEW FRENCH H
„
CABINET
H

MR ARISTIDE. BRIANO WHO HEADS NEW CABINET

SANARIAI NAUJO FRANCUZISZKO GABINETO TERP KURIU RANDASI IR VIENAS
• SĄNARIS ISZ KARIUMENES.

Isz gyvenimo milinczios poros.
Po svetima Įiastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dieva
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.

Bedarbe.
Dvase kasikiu.
Apisaka seno
mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikučio
|0. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolua.
Apie kuningaikszti Kardeli
Zi u i ke ka tra už Karalaiczio tekėjo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk
teris iszgelbeįo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo
trijų Šešetu ėjo jieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Sirataa.
Apie Pagtamduka.

W. D. Boczkowski-Co.
Szita Knyga perkupeziams arba agentams
neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.

4

SAULE

pabuczia virau prie jos lupu.
— Labai džiaugiuosiu—at
Stojosi tas teip greitai, kad sake ir pažiurėjo pro jin in
peršigatidns pirmoje valando dangų, vos galėjo susilaikyti
je ne pamislino ne apie atsispy nuo verkimo.
rimą, nes netrukus ne apykan — Kaip—gi esi iszbalus!—
ta, kuria jaute savo szirdyje paszauke nusistebejes tamsu
del jio, sugražino jei pajėgas moje iszrode veidas jos isztik
norint neatsipeikejima. Neži ro baltas:
nodama kone ka turi daryti
Ne privalai teip ilgai būti
nutvėrė lendrele gulente ant lauke, dabar d a yra vešu. Ma
stalo ir apjakinta rūstybe kir rije Bagdanova, galėtu ant to
to smarkei.
atkreipti tavo teminima. Ov
Kada lendrele su szvilpimu brangiausia Ferra, laikas jau
praskyrinejo sau ore kele ant idant mano būtum. Geidžiu to
kart Anatolius nustojo kvėpa neiszpasakytinai. Kada bus
vęs—nepasij udindainas iszba- musu susivinezevojimas. ?
les nusistebėjas rodos buk la Retai kada kalbėjo in jiaja
vonas ar vaidykla stovėjo teip jausi ei, kaip dabar, ba-gi
priesz Ferra. Palei akis ir lu ir retai rasdavosi tik du vienu,
pas pasirodė gilios raukszles; o Leonas prigulėjo prie tu vy
per kaire ausi ir veidą iszsipu- ru, kurie vėlina sau turėti mo
te raudonas randas. Iszrode tere silpna ir reikalaujencze
Majoras apdovanojo križeis du kareivius už narsu atsiži- teip baisei dabar jio veidas apglobos, o nedrūta ir pat val
inejima ant kares lauko. Matome ant paveikslo tik viena ka kad Ferrai iszpuole lendrele dinga.
reivi bet kur randasi antras?
Ark] is prisiartino suvis prie
isz ranku ir nusitvėrė už stalo.
karietos
kuri buvo ne. užleista
Toje valandoje butu norėjus
— Myliu pone — pradėjo
iszgirsti isz jio szalies užteleji ir tiktai peezius Ferros uždendrasei ir tikras karsztas geis
ma rūstybes; nes teip, kaip jai ginejo; Leonas prisilenkė prie
mas pražibo jio akyse.-Ne nuo
nevat
kvėpuoti buvo sunku jos. Drebėjo cielu kunu savo.
Augytine kuningaikszczio vakar ne nuo sziandien o nuo
Parasze H: Schobcrt, Verte B.
— Tuojaus—atsake pama
ir akyse tamsu darėsi, teipat
pirmos valandos, kada tave pa
rodėsi ir prieszininkui. Ne kai žėl!—kada tiktai pats norėsi- VIENA ISZ FRANCUZISZKU 155 MILIMETRINIU ARMO
— Na tai, —gi ko reikalau regėjau pirmu kartu Paryžiu
— Žvilgterėk ant manes—
bedamas ne žodžio, be atsisvei
ji nuo manės idant padarytau? je. Meile! Geismas! iszsitariue
prasze jos— ir paduok man TU KURIOS PADARE DAUG BLEDES VOKIECZIAMS.
kinimo,
ne
žiūrėdamas
nevat
—palause Ferra sulaužinta jesu szaltu s krauju, nes asz ži
ant jos pabalusio veido, atsi ant to savo ranka.
ant dvasios, turėdama ta smut- nau ka tas ženklina. Iszdegine
gryžo ir iszejo isz sodo. In kė Padavė jam ranka ir perbe- Leroy’us sugrįžo tuo keliu in szalies uliezios. Pirmoje valan
na persitikrinimą, jog yra ata- je smegenis galvoje, stūmė
lės sekundas vėliau, jau Ferra ganeziu pažiurejimu pažiurėjo miestą kuriuom mažiause žmo doje Leroy’us norėjo trauktis
duota visiszkai ant malones karszta krauje in szirdi, daro
girdėjo bėgimą arklio ka ant ant jio, nes rodos ledinis szal- nis vaikszcziojo. Veidas jam atgal; norėjo nesusitikti su pa- Mano metera Marijcm, po tęva
Leroy’us, kuris bovinsis su ja- mus ne begaliniais nevalninbuk ugne dege, nes tas buvo žinstamais nor lig tam laikui Petera'cz'ute, pabėgo nuo manės su
tis pute nuo josios.
kelio vedanczio in miestą.
K stu Maželaucku, paymdami su ta
kais.
Misliuu
apie
tave
Ferra,
je lig kol pats to norės, ir jog
— Isztikro man rodos kad nieku suliginime su piktybe ir lig kol veidas užgis. Nes tas vim S) metu mergaite. Mano metere
Ferra
jau
dabar
buvo
tvirta
jau neyra del jos jokios pagel kada esi tolima nuo manes ir
tame, kad turi jame baisu esi nesveika—tarė su nauju ru neapykanta kokia jaute sžirdi- jau buvo per vėlu. Nobbejus yra juodbruvo veido, raupuota Vy
gyvenu tiktai su szeszeliu grožy
tos.
ras paeina isz Kauno gub. Raseiuu
peseziu— gal vėlini brangi, je savo prie Ferros. Norint vei buvo jau prie jio.
nevidoną.
— Pertrauk pone susižieda- bes kuris ne nuslenka nuo ma
das
buvo
sutinęs
toje
vietoje
—
Džiaugiuosiu
kad
poną
pav.įPlerpes sodžiaus. Motere paejA' isas karsztas geismas prie idant su tavim drauge ne jovima su Rommingenu, kito no akiu. Del tavęs padarytau
per kur ėjo raudonas randas, matau — tarė — jaigu ponos na isz Kauno gub 'Baseinu pav. Kas
jos dingo jio szirdije, pasiliko tau ?
viską ko tik reikalautum, jadinesz apie joju bute aplaikys dov»
kios iszlygos ne yra.
— Teip, palik—gi geriau vienok ne galėjo iszsisedet na nori, galime ejti drauge in ke na,
tiktai neapykanta. Jaigu butu
Graudus ir skausmingas vai- go nevat ir žudinstos ir tai dra
mie. Iszbeno ant uliezios ture- ikia vinieze sugrįžtu — ri isz
Mrs. Jurgis ęhapate,
vyru buvus, butu, ta pa mane viena.
tojimas užsiveržė isz jos kruti sei apsiimtai! iszpildint.
jo
kvėpuot
szviežiu
oru
ir
skupalociaus,
o
isz
priežastes
in
769 Ho:mes Avė.
Balse jos skambėjo baisi rū
žeminimą kurio dalino jos sunės, paslėpė savo veidą in del- Susijudinimas sprangino jam
Indianapolis Ind.
terszes jio kraujuose, nes jiji pestis, akys apsiliejo aszarom bej vaikszczioti,jago nenorėjo taisymo baliaus palocije turiu
baisa.
n is.
nes nuleido galva teip kad užsidunksojimu smaugtis. Ne pilnus kiszęnius prisikrovęs Asz tavo teta Ona Klimczauckiu— Ir del to grasini man po buvo motere o jis ir be to atAnatolius žiurėjo in jaje per
gana to, kad visi jio planai visokiu naujienų.
te, (po vyrui Szimkoniene pajieszLeonas to ne patemino.
nas?—tarė Ferra su paniekini kerszins jei gerai už tai. Visa
valanda tylėdamas.
kau Jievoa Sfankevicziutes: paeina
nuėjo
užniek,
kad
patrotino
—
Gerai,
norint.
.
.
—
at

jos laime geras vardas ir vis — Investineji mane in nu
— Na ir ka? paklausė ant mu.
visa vilti apturėti Ferra o su sake Leroy’us ir prispaudė su isz Suvalkų gub., Seinų pav,, Leipa
kas buvo jio rankose o jau tai sistebėjimą ir baime.
lingio para,, ir gmino, Varnėnu kai
—
Ne,
esmių
silpnu,
noriu
galo.
Laike da vis jos ranka szir- jajia visus jos milijonus nes da skepataite savo žaiduli:— Es mo Du metai atgal gyveno Lawren
davė
jai
gerai
pajausti
kokia
ga
turėti tai, ko geidžiu. Paryžių
Ferra pažiurėjo ant jio.
lybe turi ant jos.
dingam suspaudime. Ferra pa apart to aplaike ypa nuo jos mių tikrai paženklintas ir vos ce, Mas?., dabar nežinau kur. Mel
je
galetau tau aukuoti tiktai
— Niekados! Ne! —atsake
per veidą — nubaustas, kaip galiu kur pasirodyti.
džiu atsiszaukt, ar kas kitas jeigu ži
Atrėmė velei galva in medi- žinodama gerai savo mylema,
•stacSci—ar ponas ne žinai to, mano szirdi, sziandien kuninszuo
ir
tai
per
motereVienau
—
Kas'ponui
atsitiko?
Ant
no
apie jia, malonėkit duot žine ant
buvo neiszpasakytinai injauskad jin myliu labiau už viską gaiksztienei Arbanovai aukuo- Saule nusileido ir pradėjo da linta‘ jio tofce storone apie jos džiaugsmas jam pasiliko — Dievo! juk tai pėdos pavojaus adreso.
(gg o?)
rytis vešu. Vitiirelis pradėjo
ju szirdi ir ranka.
Ona
Szimtoniene.
aut szio svieto?
sveikata, meile jio szczyra ir atkerszinimas jai už tai, kas kokio!
212 W. Market St,
— Iszparandinau jau kaip nutylinet ir retai da kada ne
— Žinau apie tai.
tikra. Nes nutrukus gal jis ja yra jam galimu.
(
’
Poliaus
bus.)
kadaczi
ruma
savo
balseliu
bu

Mahanoy City, Fa.
— O vienok reikalauji po vienu teip ir kitu.
je apleis, gal trauksis ir szalinToji mislis biski ram'no jin,
vo
jau
malszu
tiktai
varles
ba
nas tos aukos? Ar ne turi jo — Bet pone turi būti valna,
sis no josios; del ko—gi ne lai jiji buk balsamas ant sopanM«no pus-sesere Marijona Buranokios mielaszirdystes aht ma turi neatbūtinai. Važiuok po lose dare savo jomarkus, jos kyti stumti nuo saves laime nor czio veido. Sumažino žingsni
kiute, paeina isz Savalku gub., ir
Rizikas.
tam in Rossije in savo dvarus, spakainumas ir užganadymas lig tam laikui lig galima.
nes?
pav., S'avu gmino, Vilkapedžiu kai
ejdamas
toliau
mislino
kokiu
mo. Meldžiu atsiszaukt ar kas kitas
— Ne, —atsake asztrei, ne o asz skubinsiu paskui pone. atsitoliuejo no jos ir iszsisklais Staigei atsikreipė iu jin.
spasabu Ferrai labiau galėtu
— Tai kai]> gerai! Ana duokit žine ant adres).
(pg oi)
sujudintas suvis nevat praszan- Prislegiu tau ant visko, kas tinejo buk geras pasikelinejen
— Buk prie manes Leonai kerszinti ir geriau užmokėti už Kneibikiu Juozukas iszmoko
Ig
Krakauckas,
tis
nuo
pieva
ir
vandeniu.
Ape
c-du pažiurejimu jos stebuklin yra szventu daigtu, kad to nie
negaletau to atlaikyti, jaigu jos darba, atradinėjo kas kart cimernikauti, dabar sugryžias 214 Miners Rd.
Parsons, Ps.
gu akiu, prasze jos—gi susimy kados nepasigailėsi ir nesigrau me jiaja karczios jauslos bai atsitolintum dabar nuo manes. labiau savo spakainuma ir sa nuo meisterio pastate puikia
sios rupesties, jautėsi apleista
Įėjimo ne del saves, o del kito. dinsi.
— Kalbi tai gal isz susimyle vo szalta krauje.
* Sau Mateo, Cal., mire
grinezia.
— Kas del pono yra szven nuo visu ant svieto dabar o teip jimo ant manes?
— Ar turejei mielaszirdys— Isz tikro tai didelis rizi ubagas B. Toochini, priglau
Staigai iszgirdo kad jin buk
te pone ant manės Paryžiuje? tu ? — paklausė vis tuom pa mislindama graudžei pravirko;
Susimylejimo?
—
nusijuokė
kas szauke. Ernestas Nobbe- kas gyventi, ba bile vejalis dės name, palikdamas 10 tu'ksNe ten, ne czionais —o vienok ežiu balsu— neteisingumas, ne verke szirdingai rodos buk asza priverstinai — ne tai ne susi- jus prisiartino prie jio isz kitos iszvers!
taneziu doleriu.
ros turėjo nuo jos viską ta kas
myliu tave karsztai ir daug la meile, ne prižadėjimas.
mylėjimas
o
mano
privalumas
— Ne davestinek mane po jiaja kankino. Po valandai pa del tavęs.
biau negu ta iszreiszkt galiu,
ne lig paskutiny bei—tarė užki sikėlė, pataisė plaukus ant de1 abiau negu tu mistini.
Ir nuo tos valandos per cie
Ferra paszoko nuo suolelio ir mušiu balsu ir veidas jo da- ganczios kaktos, užsidėjo skry la vakara buvo labai linksma.
nustūmė nuo saves isztraukta lypstejo jos galvos.— Ne dan bele, nuszluoste aszaras nuo Kartas nuo karto temino ant
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu
prie jos jio ranka, veidas dege gus, ne pekla, ne fpagelbės ta veido ir paėmus parosana nuė jio stebėtinų pažiurejimu, kad
raasr Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hęmoroidai)
jo
pas
karieta,
kur
insedus
lie

rūstybe.
ve nieko.x Asz žinau apie vis
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies
buvo
kitokia
negu
paprastinai,
— Ne noriu klausyti ko pa- ką ir nereikalauji teisintis ir pė važu ycziui važiuoti namon. nes negalėjo atsimainyti. Ka
Suirimai grli būti pasekmingai gydomi Tamistos
naszaus — paszauke prisakine- iszaiszkineti del manes, turiu
Kada jau karieta radosi ne
naiuuo.se už lab'ai mažą užmokesti.
da su jajia atsisveikiuejo, mė
jencziu balsu.
toli
miesto,
Ferra
paregėjo
atMes, taip-gi' librime Jums pasakyti apie musų
toki dideli karszta geismą prie
— Nes asz noriu kalbėti ir tavęs kad geidžiu turėti tave jojenti Rommingeria; jau isz tėsi jam ant kaklo ir pabupasėli minga metodą naminio gydymo tokių smarkių
cziavo jin karsžcziau, negu pa
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodipone turėsi sutikti.
tolo pažino jio szirmi ir buvo prastinai lig — sziaiu laikui
tokia kokia esi.
jimas, Odos Ligos, Gcnorea, Nerviškas Nusilpnimas,
Nutvėrė jos ranka ir laike
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės
Kantrybe Ferros jau buvo pertikrinta tame kad Leonas tas būdavo. Priek tara pajautė
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu,
—-buk geležimis suspaudęs.
iszjojo
pasitikti
jiaja;
nes
vieto
iszsemta. Su jaut-la nuobrado
Leonas ant savo veido pajautė
tankiai'
kankina.
-— Karta noriu tau viską atsigryžo nuo jio ir pasikėlė jo, kaip tai paprastinai dare jio aszaras, nes lig kol apėjo
pasakyti ne paišindamas ant nuo suolelio.
prisisveikinti jin meilum savo pasiklaust apie priežaste jiu,
BRANGI 9S PUSI IPIIi KNYGA
tavo rūstybes szczvrei ir atvi- — Praszau atsitraukt, ne nuo pažiurejimu ir suspaudimu ran jau jos nebuvo prie jio.
Su slegancze szirdi sunkeny
rci, po tam turėsi pone valna riu jau nieko daugiau girdėti kos, insispraude in kamputi ka
SIUNČIAMA DYKAI.
rinkimą ka norėsi, ta galėsi isz — paszauke su blizganeziom rietus, rodos kad buk miegojo. be sugrįžo namon. Kas su jaje
Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasasirinkt.
'' kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yr:
akimis pažiurėjus ant jio.
Jaute dideli skausmą savo stojosi? Negalėjo sau iszaisz
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus,
Stovėjo priesz jin drebėda Jis žiurėjo ant jos isztikro szirdije ir kone ant misliu savo kineti. Nes jaigu turėtu koki
: kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sekti—
Ypatišta
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite
ma isz rūstybes, ranka jos, ku su szandu, nes drebantis nuo kad turi si i juoni kalbėti. Jis rūpesti tai juk pirmutiniu bu
žinoti, lųaip jums gali būti sugražinta jusu senu laiku svaiPranešimas
ria laike suspaudęs susiguiauže karszto geismo: paskutinis isztikro pažino isz tolo teipo-g tu, kuris apie tai privalėtu žit '■SįS V® kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti
Mk N
l šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias
Vilties.
in kumszcze ir rodos buk at spindulys nusileidinejenezios gerai žinoma jam karieta, bė notie. Tylėjo — gali but kad
negales. Nesiųskite mums pinigu—siuskite tiktai savo
A§ noriu susipažinti su kiekvienu scr”
t vardą ir adresą aiškiai parašytą, ant dykai duodamos knygos
mindamas jos misles, trauke to saules puolinėjo ant jos auk rus žirgus, ir leido savo szirmi poni Marija turėjo tiesa vadin
gančiu, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus
tere pasaulyc. Aš noriu, kad jie mane
liaus su piktu nusiszypsojimu. suotos galvos ir iszrode dabar ciela szuole prie jos.
Žinotų, kaipo teisingą draugu ir geradari —
dama jiaja nervine ir nuilsuse
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą Į: svei
kad žinoti! kas aš esu —kuomi aš esu—ka aš
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo
— Arba nori pone szaukti jije del jo buk kokia dievaite — Ferra mylimiause mano! po žiemiu zabovu.
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kentėjimu priežastis ir kaip jusu negalės gali būti prašalinamos.
kilnų darbą, kuri aš dabar veikiu. Iš mano
tardo? Iszgirstu, ba karieta su spingsojencze galva.
Ferra tuo laik nuolatos mis
paveikslo jus galite-mtityti, kad aš užsiėmiau
Da tavfe matau! Kaipdžiaugiuo
medicinos praktikavimu per daugel}, daugelį
DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
stovi arti tūojaus czion už tvotino apie savo atsitikima Lauvmelų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei
— Ne turi pone jokio kito siu isz to!
mano ilgų metų mokslo, tirinęjiinų ir patiriros, nes locname tavo dalyke del manes atsakymo?
■
Parašyk savo pilmi vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien.
re tai yra apie pasitikima su
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinejau tas se
Pakele smutnas nuvargintas
O
nas, chroniškas, giliai Įsisėdusias ligas, taip
Neužmiršk užlipinti štempsj, kad laiškas pas mus ateitu greitai.
nerodavinu to tau.
— Ne, paszauksiu tarnai — akis ant jio.
Alicije primine sau ta kartybe
sunkiai gydomas ir apie kurias .kiti daktarai
taip mažai žino. Aš noriu, kad kiekvienas
Ferra atsisėdo su paklancze atsake rūstingai.
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris
Dr. J. Russell Price Co., L. nc2—sos n. stb Ave., Chicago, m., u.s. a.
— Nesitikėjau sziandien ta ir skausmą, kokia tuolaik daty
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta
szirdže, nor ant pavidalo buvo
Toje-gi paczioje valandoje vęs.
re savo szirdije. Ach teip,
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu
pačta jusu brangią medikališką knygą.
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai
spakaina, ka turėjo uuduot pajautė save nevalioje glėbio
— Sugrįžome greieziau; ne Žmones yra visur pikti ir ne
tiktai.
Anatolians, czion prie saves gu to tikėjausi. Nesidžiaugi ne teisingi baisei, ba ne turi ne
—- Kalbėk ponas — tarė ir paregėjo deganczes. akis jio ir biskuti? Esi tokia tylenti!
gailcstes, ne mielaszirdystes,
pareme galva ant rankos.
lupos jio prisispaudė su karszta Prikando lupas.
nevat ant nekaltu.

Fernanda
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SAULE

DYKAI!

NARSI MERGINA PERLEKE SU MASZINA ISZ CHICAGOS IN NEW YORKA.
ti, kad nuodėmė yra didele ap
leisti savo tėvynė ir eiti in sve
tima szali del to, kad ten ge
riau valgyti duoda.
Tėvynė
yra musu antroji motina, nes
ji, kaip motina, viską mums
duoda.
Kad perskaitytumei
tas puikias knygeles, kurias
duoda
man mano mokytoja, pa
Stoniene lig pat vakaro dar
bavosi su Vincu, savo sunumi, matytumei pats, jog tat yra
Kas pirks Didele Knyga po vardu:
laukuose. Gryžtant
namo, teisybe, ir suprastumei, kad tė
jiem prieszais atbėgo Kaze, vynės savo iszsižadeti negali
ma. Tat yra vis tiek įraip kad
szaukdama isz tolo:
— Laiszkas nuo tėvelio! Pa asz dabar pameseziau mamyte
viena varguose ir eieziau sau
liulis parvežė isz Luokės!
Kaip galėdamas, skubėjo pas kokia ponia, pas kuria man
butu gyventi.
kuri parsiduoda už S 1.00, gaus kitokiu Vincukas nukinkyti berūką ir geriau
“
Vienose
knygelėse yra pa
bėgti skaityti laiszko.
Knygų vertes $1.00 Dykai!
raszyta, kad žmogus, kurs iszsi
Laiszke buvo paraszyta:
“Asz, Antanas Stonis, ra- žada savo tėvynės, nėra vertas
szau gromata pas savo mieliau vadintis žmogumi. Sugryžk,
Randasi 12 Setu Knygų. Kas pirks sios prisiegos ir vaikeliu, prade teveleli, asz Tamistai perskai
damas sziais žodžiais: “Tegul tysiu tas knygeles, tai pats su
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri bus
pagarbintas Jėzus Kris prasi ir pasakysi, kad tai yra
sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki tus,” su jusu atsakymu “ant teisybe. Amerika mums sveti
amžinųjų Amen.” Da ma, — ka mes ten veiksime?
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie amžių
bar kloniojuos visiems geros Mokytis labai mėgstu, bet versveikatos ir apznaiminu, kad cziau ežia tiek mokėti, kiek pa
knygos “Kapitonas Velnias.”
esu sveikas isz Dievo loskos, /ko nele, mano mokytoja, iszmokys
ir jums žiczijū.
Bucziau ir ne kaip Amerikoj visus moks
SETAS Ko. 1
Setas No. 7.
Lietuviszkieji Rasztai ir RasztininAli-Baba ir keturesdeszimts razbai- linksmas, kad nebutu ilgu be ju lus iszeiti: ežia asz prasimokęs
Balada.
Malūnas girrioje. su.
kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. ninku.
Dėlto sumislijau: atva galėsiu kitus mokyti, kurie nie
Velniszkas Kaziravimas.
Jieszkojo Paskutines miszios. Irlanda. Ro
tarnaites o rado paczia. Stebuklinga bertas velnias. Medėjus. Kaip kuz- žiuokite visi in Amerika. Už- ko nemoka, o ten ir be manes
—Special Photographs N. Y. H. Service.
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara mas skripkorius liko turingu ponu. darbe turiu gera. Lietuvoje nie žmones mokyti, yra ten kas mo
lius ir jo vienturte Duktere. Nelabas Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
Vyras. Prakeikimas. Delegatai pas vis. Lozorius. Narsi mergina, ūžvy- kados tiek negalėsiu užsidirbti ka. Asz noriu ežia darbuotis.
Pana Ruth Bancroft Law
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu ka dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei nei teip gyventi. Pamatysite, Kas mokys tuos visus vaikus
28 metu, narsi amerikonka pra
ketina antra karta apsipacziuoti. pono morkaus. Du ar keturi. Svietas
Pikta Onuka. Baisi naktis. Dzūko dvasiu. Iszreiksztas razbainlnkas. Žy kaip ežia gerai, nepasigailėsite isz musu sodžiaus, man iszva- lenke visus lekiotojus padary
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas dai kaimuose. Nevidonas.
atvažiavę. Yra ir lietuviu, yra žiavus?! Teveleli brangusis, dama trumpiausia laika lėkda
ant proto. Graži istorija.
,
Setas No. 8.
kunigu ir bažnycziu, priprasite nevadink mus in Amerika! ma su maszina isz Chicagos in
SETAS No. 2
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta
Prakeikta.
Andrius Sakalukas. alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne ir ne jausti, nejausite, kad esate Gryszk pats! Esame sveiki vi New Yorka, tolumo 967 miles
Varginga Elmana ir karalaite Reve- muno. Ketvirtas prisakymas Dievo.
si.
Daugiau nieko nebegaliu in dvideszimts penkes valan
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal Keliautoje in szventa žeme. Beda. teip toli nuo savo kraszto. Ga
raszyti,
nes szirdi labai skau das ir penkiolika minutu ir tai
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. lėsime ežia visi kupetoj kur
Peleniute. Apie du brolius, Varguti Apie girrios sargo sunu ir dukterį:
Asz ne pamanyti nega be jokio perstojinio.
ir Skuputi. Doras gyvenimas. Pri Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- kas puikiau gyventi, kaip pas da....
versta linksmybe. Apie vargingo žmo li. Valdamieris. Bedalis.
mus; gal ir vaikelius galėsime liu, kad važiuosim in Amerika! Paveikslas parodo pasveiki
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
leisti in mokslus. Atvažiuoki Asz būtinai pasiliksiu, teveli! nimą jios per majora Wood už
Setas No. 9.
liaus dukteres. Apie Juokuti kuris
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi te būtinai.
buvo protingesnis už savo poną.
Nuvalius laukus, Lauksme dabar atsakymo nuo teip narsu darbeli. Pana Law
listu. Stebuklas kuczios nakti. Kal
SETAS No. 3
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva parduosi javus ir visa gaspado- Tamstos, be neiszklausysi ma pasirėdžius in lekiojimo kepuRagana. Apie keliauninką Joną re. Pasaka apie geležini vyra. Apie
Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. smaka ir nikita. Dede isz Amerikos. ryste, žeme, iszduosi ant aren- no maldavimo, brangiausiasis lia su stiklais ir sedinezia savo
Kunigo paslaptis. In merika .Pakaruo Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka. dos ir rudeni galesite keliauti. teveleli!
Bucziuojame Tams maszinoje, kuri ant praszimo
klis. Po laikui. Onytės laimes. Per Viena nedele teisybes.
Iszgydintas.
iai
rankas,
mamaite linki geros fotografisto sutiko duotis foto
Szipkartes
asz
atsiimsiu.
Raneatsarguma in balta vergija. Viesz- Nedoras dede. Apsigavo. Valkata.
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake. Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai szau dabar apie tai, kad galė sveikatos.
grafija nutraukt.
Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris teje. Sugertuves traukije. Alute dūk
i
Tamstos
sūnūs
tumei
gerai
aprūpinti
viską
ir
Apie saule, menesi ir žvaigždes.Meszla te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos
-vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. dago. Ingrabanas.
Vincas Stonis.”
prisitaisyti. Kloniojuos dar
Budyne.
Piktas tėvas.
Setas No. 10.
visiems gentims ir pažinstaSETAS No. 4
—
Jeigu
man tėvas neduos
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda
Ar del to laiszko, ar del kitu
Graži istorija. Slaptybe antgrabio. vargszo. Apie Joną ir A liana. Geras miems, bueziuoju baltas ranke
daugiau piningu ant iszlaidu,
Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. les mano mielos prisiegeles ir priežaseziu,. Stonis nebeszauke
tai busiu priverstas parduoti
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto Kodėl Baltraus neleido in dangų.
pas save szeimos. Kita rudeni
kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei Bausme už szyksztuma. Mažo sziau- visus vaikelius!”
savo arklį.
apvogė sarga.
Atidengta žudinsta. cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
Stoniene net rankas suplojo, pasibaigus dvejiems metams
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- nos kentejimo Nantoj. Hau! bau! hau.
— Tuom geriau, nors tada
nuo iszvažiavimo, sugryžo in
szavimas apie moteres.
Iszgialbeta Apie stebuklinga' puodą. Duktė mariu. suszukusi:
apie
viena gyvuli rupinsiuosiu.
per alinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. Sruolis isz Lietuvos. Dvarine pana.
— A Jėzau tu, Marijelaite! Lietuva.
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa Baisi istorije.
state virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
Ka gi dabar jisai iszgalvojo! Linksmi ir laimingi gyvena Ka raszo apie “Tūkstanti Nak
Setas No. 11.
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
jie dabar sau Žalakiuose. Vin
Tokia
kelione!
tu” ir Pasakorių.
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko,
Doras gyvenimas. Tris užkeiktos
Asz
Feliksas Grigaitis isz
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
Vincukas tylėjo, lyg nebylys. cųkas baigia mosklus pas pane
—SuecUI Photograph. N. Y.
Service.
padaviniu. Peary ant žemgalio. Baisi vo protingesnis už savo poną. AngloGary,
Ind.
siuneziu jumis szirJo veidas pabalo, ir rankos, de le, kita žiema jau pats taps mo
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo
dinga padekavonia už Tukstan
rius isz Valencijos. Kožnas daigtas
kiuosia. Protas ant proto.
dant laiszka atgal in vokus, kytoju. j Jau nebe vienas
ti Naktų ir Viena o teip-gi ir
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa
SETAS No. 5
vaikszczioja mokytis, bet su už Pasakorių. Yra tai dvi mil- f
„VIENYBE LIETUVNINKŲ” |
cziuojes. Janaszas korczakas. Vaitas drebėjo....
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis
Vincukas
buvo
daug
skaitės,
Kaze,
kuri
taip
pat
mėgsta
la

szvilpikas.
Pas
merga.
Gražios
akis
žiniszkos knygos su puikeis
grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis.
Prenumerata metams $2.00; pusei metų $1.00.
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. daug galvojęs, daug ka in gal bai apie tėvu žeme klausyti ir skaitymais ir paveikslais. Veli J®
jšj
Kanadoje metams $2.50; pusei metų $1.25,
čigonus.
Gregorius. Isz numirusiu Graži Haremo nevalnike. Luoszis. Is
Vasaros meta dar nu savo broliams tautiecziams
prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal torija vienos motinos. Vaikucziu ple va insidejes. Buvo iszejes vi skaityti.
Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00.
flfo
— kožnarn nusipirkti taisės
tiszaitis.
Debesėlis.
Piktadaryste
sa
namu
mokyklos
kursą.
Jam
buojasi
Vincukas
su
tėvu
lau

.
.
neiszsisaugoje koros. Tomila. Kapi pėjimas,
knygas, o turės džiaugsmo už JT
Pamatymui siunčiame vieną numerį dovanai.
abiausiai buvo insmege vienu kuose kaskart vis geriau ir spe
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.
Setas No. 12.
Kningt^ katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai.
tektinai per ilga laika. Tosios
“ Žmogus, riau. Ir laukai pasididino, tė knygos vertos tiek aukso kiek
SETAS NO. 6.
Grafas ir meszkininkas. Apie ra mygu žodžiai:
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel gana, karalaite ir aficiera. Del mo mrs iszsižadejes savo kraszto vui žemes gabala pripirkus....
J. J,
josios svėrė o ir daugiau. Asz >
niszkas tyltas ant upes nemuno. Auk terių ir apie moteres. Aukso mįsles
eina
ten,
kur
balcziausia
duo

be
juju
nežinotau
kaip
praleist
Vincukas
skaito
vakarais
tėvui
lėjimas sveiko ir serganczio kudykio. garsingu rasztininku ir poetu. CigonS 120 Grand Street,
Brooklyn, New York. <
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo ka arba pagriebta ir vėlei atgauta na, yra nebe žmogus....” Szi- gražias knygeles, ir tėvas jau savo laika, nes dabar negaliu
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes mergiuke. Mano džiaugsmas.
Die
in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. das ir boba- Apleista naszlaite. Kęi- tie žodžiai ir dabar jam atėjo suprato, kad jo sūnūs gerai pa ne užmigt pakol neperskaitau
nors viena istorija ejnant gult.
Duktė malkakerczio. Apie kupcziaus dosziu Onute. Kaimynai. Kuo baczdare, praszydamas ji sugryžti — Feliksas Grigaitis, Gary,
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena in galva....
A) Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka” <
jio denczika Jeremka. Vargingas gy boba kytresne už velnią. Uždėjimas
Sulaukės rytojaus, vaikelis, namo.
Ind.
venimas ir smertis. Javarovas ir jio miesto Vilniaus. Navatna liga ir na262 puslapiu-Preke 35c. VT. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus vatna gyduole. Du medejei. Inžei- lyg pusgyvis, darbavosi laujmo
daigtus. Tris raiczius. Tris pamoki dingas neatbolnumas. Kas yra Kris se....
Anksti pabaigęs darba,
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundėli. tus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas
“PRAKEIKTA”
Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo
Namu sūdąs. shgryžo namo ir atsisėdo raszy
Dusze pakutavojencze Liepoje. Apie žmogus pavojuje.
MEILINGAS KRIMINALISZKAS
neszvaruma. Apie labai dideli szelmi. Kvailas tikėjimas. Karalius čigonu. ti tėvui laiszka. Rasze iszpasu
paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c.
AFRASZIMAS
Sidabro stikline arba sakyk visada tei Istorija isz 1795 m. Nedoras ponas.
•
W. D. Boczkowski-Co. Mabanoy City, Pa.
Verte
D.T.
ir
F.W.BOCZKAUSKAS
Genavaite.
Kalėdų lengvo, bet aiszkiai, pasilenkęs
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. Girtavimas.
202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
Paskutinis pinigas. Pražuvę iniszkai. nakties miszios.
Žvaigžde mesijo- ant stalo; isz didelio susijudi
Apleista naszlaite.
Jieszkok aukso sziaus.
Pasikalbėjimas 13 vyruotu
DALIS I.
nimo akys kartais, j&m aszaroszirdije. Lape ir vynuoges.
moterių ir vienos naszles:
MOTERE BE SZIRDIES.
mis paplūsdavo ir nebemate
I.
ANT KRASZTO PRAPULTIES.
Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu raidžiu; szluoste tada jas ran
Duris kambario Petro Randai
kove ir rasze toliau:
atsidarė pamaželi ir Mikolas,
su katalogu tai turėtumėt mokėti $1.00, bet
“Brangusis Tėvulėli! La
su pluosztu,popieru po pažaste,
ineio smagei.
bai nuliudome gave Tamstos
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir laiszka.
Petras pakeli galva ir valan
Juk taip dar nesenai
dėlė žiurėjo sunuepakajum in
veidą kasijerias.
prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki savo laiszkuose ir iszvažiuoda- Moraliszka Kabala, katra iszdeda
Baisus padėjimas — tarė
Mikolas, dedamas popieras ant
žmogaus
ateiti
Preke
10c
mas in Amerika sakeisi sugryrasztiniczios priesz Petra, pa
Seta Knygų Dykai.
Tikriauia Burykla, sudėjo Cigonka isz
sirėmusi ant alkūnių ir
szes, kaip tile sziek tide pinigu
užsidunksojusi.— Ne turime
Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant
užsidirbsiąs. O dabar jau ne Lietuviszko D. T .B. - Preke 10c
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio.
benori gryžti ir liepi mums pa
Isz rito mėginau sutraukti no
Tikriauses Kabala, arba atidengimas
įd^Mes apmokame prisiuntimo kasztus.*5^^ mesti Lietuva ir važiuoti taip pagialba Kaziru, pagal garsingiauas
skolinyku kas priguli, nes
sunkei labai eina; tenais kur
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku,
ant tikro mislinau gauti, tai
pat in ta nelaimingaja Ameri Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku
gavau raszta ant ilgo termino.
ka! Liepi parduoti berūką,
Tiesiok pasakius, stekas mums
Preke
....
10c
szimta tukstancziu franku!
Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko! musu szemarge ir avele... Taip Prisiuskite 25c vertes stempu o gausite
PREKE 50c
man ju gaila, teveleli. Gaila visas tris Knygutes per paczta.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame
pamesti tuos musu laukelius,
W. D. Boczkowski-Co.
Mabanoy and A St., Mabanoy City, Pa.
juk tiek ežia darbo padėjome!..
W. D. Boczkowski-Co
Teveleli, ar Tamsta nesupranMahanoy City, Fa

Vertes Knygų už $1.00

“KAPITONAS VELNIAS"
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Pauksztis & Co.,

Vaidelota

SKAITYK

W. D. BOCZKOWSKI-CO.,

f

SAULE
Gera klijonke yra del jus
geriausia.
Yra padirbta isz korko kuri
ateina isz Iszpanijos, Portuga
lijos ir Afrikos. Burlapas ka
ateina isz Skotlandijos. Seme
nio aliejus ka ateina isz Lako
tos. . Gurno cimentas ka atei
na isz New Zealandijos, ir kolorai arba kvarba ka ateina isz
Vokietijos, Persijos ir isz Ame
rikos.
Tas viskas padaro gera klijonke ka mes parduodame po
$1.25, $1.35 ir $1.50 už mąstą.
Bet randasi pigiu pamegdžio
jimu klijonku kurios yra pa
dirbtos kaip popiera del užden
gimu stogu. Yra apkvarbuota
lig klijonke. Nekurie sztorai
tokia klijonke pardavinėja už
gera jdijonke. Mes parduoda
me tokia klijonke po $1.00 mas
tas, bet mes czionais iszaiszki-

Jusu Kūdikiui
Reikia Pieno.
Ka jus pilate in kūdikiui duodama
bonk te? Negalint kūdiki mari
nti, krūtimis, reikia su atsargumu pa
sirinkti maista, kuriuo kūdikis gales
augti ir būti dru'as ir sveika'.

EAGLE
nam skirtumą kad galėtumėt
žinot ka perkate. Mes niekad
neapgauname savo kostumerius. Mes tikime in gerus tavorus.

GUINAN’S
Mahanoy City, Mt. Carmel,
Shenandoah.

BRAND
CONDENSED

MILK
Motinos, kurioms rūpėjo ju kūdi
kiu gerbūvis, vartoji s i pieną, per
sze-ziasdeszimts metu, idant apsaugo
jus juos kritiszkame j i augimo laike

ANT PARDAVIMO
CHAS. SCHWIENTD
Geras didelis namas ant W.
Kontraktoris ir stalorius.
Spruce uliczios, su visoms vygadoms, maudykle, maudyne,
Stato namus pagal naujau
vykados, sziltas ir szaltas van sia mada. Duoda gera medi,
duo, elektrikas visur iszvestas, darbas gvarantytas.
Teip-gi
dideli skiepai, didelis kiemas. priima visokius pataisinimus.
Ant kito galo loto prie W.
217 E. Mahanoy St.
Maple uliczios teip-gi randasi
Mahanoy City, Pa.
namas ant vienos familijos. Szi
■ tie namai randasi ant puses lo
to ir parsiduos visai pigiai. To
dėl atsiszaukite kagreieziausia
po No. 512 W. Spruce St.
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. Simanawicz.
Box 439.
Girardville, Pa.

BST’Iszkirpk szi Kuponą dabar ir
ptisiuskjin pas
Borden’s Condensed Mik Co ,
New York, N.Y.

o apturėsi pilnus nurodymus Lietu
viu kalboje iszaiszkinta, kaip taji
pieną varto i; pr e to apturėsite 52
puslapiu Knygele,
“KŪDIKIO
GERBŪVIS“ k irioje pasakyta kaip*
kūdiki užlaikyti idant jisai butu sti
prus ir sveikas.
Pilnas vardas.................................. .
Adresas...............................................

— Vietine ligoniu drauguve “Visiting Nurse Associa
tion’ szimet pardavinės Kalė
Ketverge pripuola dų ženklelius nuo kuriu pelnas
SAULE 11-28
Thanksgiving Day. ejs ant suszelpimo tosios drau
Bukime ir mes dė gavęs. Tykslas tosios draugu
kingi Sutvertojui ves yra atlankimas ligoniu ir Valkams, kaip ir suaugusiems.
už gerus laikus Amerike ir kad atsiuntimas
dažiuretojos Severos gyduole nuo Inkstu
Dievas apsaugojo mus nuo viso “nurse” pas tuosius ligonius ir Kepenų (Severą’s Kidney
kiu nelaimiu o ypatingai nuo kurie ne turi kuom užmokėt and Liver Remedy) yra lygi
baisios kares.
daktaru ir už vaistus. Jeigu niai naudinga. Skaityk sekan
— Tik 27 dienos lig Kalėdų. pas jus atejtu pardavėjai ženk Ii laiszka: “Severos Gyduole
— Laikas greitai bėga pra leliu suszelpkite kiek galėda nuo Inkstu ir Kepenų pagelbė
jo mano asztuoniu metu, vaikui
dekite Kalėdų pirkinius szian mi.
dien.
-- Mergaicziu
draugyste kurs per asztuonias dienas sir
go inkstu liga.” — F. Meyer.
f Ashlando ligonbuti mirė “Nekalt. Prasid.” dar mokina
RFD.3, Welleston, Okla. — Pa
praejta Petnyczia Juozas Dani- si gražiu teatreli po varda
mėgink
minėta gyduole, jei
seviczius, 49 metu nevedias jau “Szv. Agniete” ir sulosz ta vei
nikis. Sirgo ant dusulio ir kala Ketverge 30 diena szio me trokszti palengvinimo nuo inks
inkstu ligos. Velionis prigu nėšio Boczkausku saleje. Ap- tu uždegimo, skausmingo szlalėjo prie Szv. Antano Drau rjcz to bus sudainota keletą pinimosi, kojų tinimo ir strėnų
skausmo, kurs paeina nuo inks
Paliko broli Antana dainų, teip-gi keletą deklama
gystes.
tu betvarkiu; geltliges ir skil
gyvenanti po 630 W. Centre cijų. Inžanga 25 ir 35c. vai
vio
rugsztumo. Tai-gi, Seve
uliczios ir pusbrolis Szima ir kams 10c,
ros Gyduole nuo Inkstu ir Ke
Jurgi Dereszkus ir dvi pus-seSzv. Vincento draugyste ant
penų atitaiso lovoje besiszlapiseres Mahanojuj ir Waterbury, savo mėnesinio susirinkimo nu
nima pas vaikus. Nueik in
Conn. Graborius p. Traskauc- tarė priyminet naujus sąnarius
aptieka sziandien ir nusipirk
kas užsiėmė laidotuvėms.
tik po viena doleri. Naudoki
bonka szios gyduoles. Kasz— Nedėlios ryta koki tai ne tės isz progos ir insiraszykit in tuoje 50 c. ,ir $1.00. Negalint
žinomi vagis insigavo in buczer draugyste Szv. Vincento. Su gauti, pareikalauk tiesiai nuo
ne Petro Svirskio ant 439 W. sirinkimas atsibus Nedelioj 19 W. F. Severą Co. Cedar Rapids
menesio, lietuviszkoje
Pine uliczios paymdami tavoro szio
Iowa.
mokslaineje.
D. 15. J. 19.
už 150 doleriu.
Juozas Serockis prezidentas.
— Park Place kasiklos pra
dėjo dirbti panedelio ryta.
— Ant praejto susirinkimo
REIKALINGI.
— Vietinis koras dalybavo Szv. Juozapo draugystes buvo
koncertė Nedėlios vakara Meiz nutarta priimti naujus sąna
ville.
rius už pigu insiraszyma tiktai
— Nedelioje atsibuvo Szv. už $1, ir tai tik ant trumpo lai Mainierei, Leiberei ir darbi
kriksztas sūnelio J. Rakiecziu. ko. Yra tai seniausia draugys ninkai prie Kokso, Connellsvil
Sūnelis priėmė varda Edmun te Mahanojuje ir drucziai užsi le Kokso aplinkinėje, Fayette
das—Jonas; kriksztu tėvais bu laiko. Dabar turite giara pro ir Westmoreland pavietose,
< yo- W. D. Boczkauskas su pana ga insiraszyti in giara draugys l’ennsylvanijoje.
Mare Drobniute. Ta paczia te už pigu insiraszyma. Atei
diena priėmė krikszta dukrele kite ant susirinkimo kurie atsi- Mainierei dar gauna suAdomo Urbono — Adela. buna kožna menesi, ta nedelia
virsz $5 ant dienos. Dar
(t. f.)
Kriksztu tėvais buvo Jos. An- po 20-ta.
bininkai prie Kokso gau
cereviczius su p. Jur. Pauli oPUIKUS ABROZAI.
na suvirsz $3.25 ant dienos.
nienia.
Papuoszkite savo namus gra
Darha invales.
— Ponstva F. Sklarei, bro- žiais abrozais.
Musu knygų
lei Bernardas ir Wladyslovas krautuvėje randasi keli szimnusidavė Nedelioje automobi lai gražiu abrozu kurios labai
H. C. Frick Coke Co.
liam in Plymoutlia kur dalyba pigei parduodame. Spalvuoti
vo svodboje Fr. Valutkevi- pargabenti isz Szvaicarijos.
Scottdale, Pa.
ęziausj
Didumo 22 x 29 col. po 75c. su
-— Edwardas Pakropas su prisiuntimu. 16 x 20 po 20c.
pacziule isz Nanticoke, Pa. at Popieros gromatoms raszyti vi
(to 96.)
šokiais apskaitimais 15 už 25c.
lankei, redyste “ Saules. ’ ’
Prakalbos ir Balius.
— Szia nedelia Mahanojaus Ant Ramoszkos Knyginas.
514
W.
Saratoga
St.
bęnas (kitados buvo žinomas
Draug. Szv. Jurgio isz
Baltimore, Md. Thompsonville, Conn rengia
kaipo “Lietuviszkas Benas”)
aplaikys savo puiikes mandieprakalbas ir Baliu Lapkriczio
SKAITYKITE “SAULE”
ras kurios pervirszins savo pui
Nov. 30 d. 1916 m. ant Casino
SKAITYKITE “SAULE”
kurnu visas kitas mandieras.
svetaines, Central Str. Balius
SKAITYKITE “SAULE”
Yra tai mandieros panaszios
prasidės 12 vai. nakti. InžanSKAITYKITE “SAULE”
ant Huzaru su plaukuotoms ke
ga ypatai 25c. Kviecziame vi
Parsiduoda labai pigei.
purėms, baltoms kelnėms ir
sus lietuvius ir lietuvaites atsi
ploszczeis užmesti ant vienu pe Knygų krautuve. Prie jos lankyti ant szio vakaro, turėsi
ežiu.
maža spaustuve ir naminiai ra te proga iszgirsti garsaus kal
kandai.
Kam dirbti kitam, bėtojo lietuvio kunigo prakal
— Jonas Szipuolis, 405 W.
Centre uli. likos sužeistas Vul kad pats gali būti bosas. Pa ba. . Po prakalbu bus ir kito
Kvieczia
kano kasiklosia per nupuoli mokinimas dykai. Atsiszauki kiu pamarginimu.
te in “Saules” redakcija.
visus be skirtumo. Komitetas.
mą anglies.

Žinios Vietines

r

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

PUIKUS SKAITYMAI I
NAUJOS KNYGOS

$
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MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
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ikslas yra: visada stengtis
atlikti musu kostumeriu
reikalas ka nuoaztsakanoziausia, daryt ta viską
idant bankavi reikalai butu jiems priemni ir su
nauda, o j u pinigai kad
visada butu užlaikomi
atsargiausam bude.
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D. M. Graham, Pres.
L. Eckert, Vice-Pręs.
D. F. Guinan, Treas.
J. H. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula
W. J. Miles
F. G. Hornsby

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

....

----- %

NAUJAS LIETUVISZKAS

G RABORIUS

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

SKAITYKITE

MAHANOY CITY.

“SAULE”
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MMTEREST paid ON SAVINGS ;

All NATIONS DEPOSIT BANK 1g

• <)CERT|FltATtS6f DIMM’,

...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 2
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. a

W. TRASKAUSKAS

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams.
Banka talpinusi savam budinke kurio verte isznesa apie
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už sutaupintus Pinigus moka 4 procentą. Šiunczia Pinigus
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes Užlaiko
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrubežinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo
5G5 Karoliaus Varasziaus valdiszko N«ttarijuszo.
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Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo
riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo
Krausto Daigtus ir t. t.

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

520 IV. Centre St^ Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

7 istorijos, 90 puslapiu, api^
“Ergelei pono Morkaus” “Du
•ir keturi”
“Svietas Dvasiu“
“Iszreiksztas raz.bainikas” “2ylai kaimose”
“Nevydonas”
“Jurgis Skaptukas” Prese 25cį

Merchants Banking Trust Co. banka paverezia savo pi
ningus ant morgeeziu 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 ju
su paezedžius atsargei užlaikyti ir iszsidalyti su uždarbeis su
savo depositoreis.
Geriaus turėti maža profita išz 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 inteiksite prieteliste szito
naudingo banko, jeigu kada norėtumėt pirkti namus arba ineiti in koki bizni. Mes prigialbstame savo prieteliams.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.

_GRABORIUS—

9 istorijos, 122 puslapiu, apie
“Kas yra Kristus’ “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus
avojuje” “Namu sūdąs” “Kaalus čigonu” “Istorija isz 179f
etę”'“Kvailas tikėjimas” “Ne
oras ponas” “Girtavimas” Szi» knygų? preke tiktai 25c,.

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

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

j
)
I
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8 istorijos, 122 puslapiu apie
“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
Kodėl neleido Baltraus m dan
gu” “Bausme už szyksztuma’
“Mažo sziauoziaus dideli reika
tai” “DienoskentejimoNantoj”
‘Netobulas žmogus”
Szitos
<nygoa preke tik 25o,

I

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
įpraezimas isz pirmutines puses
szimtmeozio, iszimta isz Lietuviszku užlieku, parodo kaip
ienoviszkos laikose Lietuviai
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25t

;
;
;
:
:
:
•

88 * Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų * 88

ATTORNEY, COUNSELLOR
& ADVOCATE OF UNITED
STATES COURTS.

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

B. S* YANKAUS

t
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Labai Puiki ir Didele Knyga

BALTRUS S. YANKAUS

iszlaimeja provose už paželdlma Kaslkiose
Fabrikuose, Geležirikėluose,
Laivose ir t. t.

i

LIETUVISZKAS PASAKOMS

609 Puslapiu

6f x 9f coliu dydumo.

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

154 Nassau St, NEW YORK, N. Y.

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

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

i
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4 istorijos, 198 puslapiu apie
“Urvą užkeikto” “Panaszus”
“Lorenas” “Sermėga mužiko”
“Su kuom kas kariauja, nog to
dingsta” Preke knygos 25o

Užlaiko visokiu Amerikoniszku ir Importavotu Gėrimu, kaip tai: Alaus bonkutese,
visokiu Arielka, Vinių, Porterio ir 1.1.
Perkantiem pristato dykai tiesog in namus.
Jaigukada prireikes bile kokiu gėrimu tai
ateikite ras mane o pirkaite gerai ir busite
visame užganėdinti.

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

NAUJAS ISZRADIMAS

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

|Skaitykite!

|

8 iraus 5 isz virsz-minetu knygų,
/ irba $1,25 vertes knygų už $1
5 Raszykite kokiu norite. Met
a dusime knygas per paozta it
ipmokams visus kasztus. Galite
X pirkti kiek norite. Visos knygos
3 yra geros ir kožnam jie patiks
a Raszykite szendie, Adresavoki’

a
«

3
a
a
j*

3
a

z W. D. Boczkowski-Co.
a
Mahanoy City, Pa.
g

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

Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena
kadangi greit iszsiparduos.
Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir
Vilka.
Apie Jonuką. Arkluka, Antaite ka
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemeziugpilo.
Apie Karalaite paversta in varle
Apie Karalaite stebukl-merge,
Karalaiti Jonuką ir apie Lazda nematomai muszanti.
Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szetoniszkas szokia.
Prakeikta.
^altys.
Gudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas
Apie milžinus, mažus žmonis ir
niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Vargutį Szuniti lojuti, Katinėli niaukleli ir apie Raganiszka ^ieda.
Petras bude.
Apie tris Brolui 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
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus

Szluocziaus duktė.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Yl^asis, platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinas
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kaziminko.
Skarbas o patu
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 milinerios 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
|o.. Kasako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras
Pataikė dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus
Apie kuningaikszti Kardeb*.
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk
teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo
trijų Seserų ėjo iieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagramduka.

W. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa.

Szita Knyga perkupeziams arba agentam
neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio

