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ISZ AMERIKOS ISZ VISU SZALIU
Didžiausias edjtkas aplaike dei 

mantinia dovana.
Wilkes-Barre, Pa.— Alfre

das Luff isz Edwardsvilles ne 
filį, ka užsipelnė sau varda kai
po didžiauses.edykas Luzernes 
paviete bet už savo godulysta 
aplaike deimantine špilka.

Draugyste Red Mens turėjo 
apvaikszcziojima ir apgarsino, 
jog kas daugiausia suvalgius 
ant laikyto bankieto tasai bus 
gausei apdovanotu.

Alfredas atsisėdo prie stalo 
ir ėmėsi prie darbo: suvalginda 
mas 9 kumpinius sandviezius, 4 
isz sūrio, ir szeszis isz limbur- 
ginio sūrio, 12 agurku ir 4 pa
jus. Priek tam ižgere 6 puo
dukus kavos ir 4 stiklus lerno- 
nijados. — O gal nuo nedėlios 
ne buvo valgias.
Tris vaikai rado bleszinia su 

$5.000.
San Francisco, Cal.— 

vaikai rado bleszinia su

MW

VIENA ISZ APGINKLUOTU KRUTAMUJU ANGLISZKU FORTECU KURIOS PADARO DAUG BLEDES VOKIECZIAMS ANT SOMMO KARISZ- 
KO FRUNTO.

Du

uz-
mu-

KONSTANTINOPOLIUS, ANT KURIO TURĖJO AKI RUSAI NUO 
METU.

TUKSTANCZIU Teutonai laužo talkininku spdkas.
Berlinas.— Vokiecziu kares sztabas pranesza, kad musziai 

pietuose ir rytuose nuo Busharesto linksta prielankon vokie- 
czams puse.

\’okiecziai ir austrai, be to, pranesza apie paemima rumu
nu miesto Tergovisty ir apie tai, jog teutonu pulkai, einantis 
ant Bucharesto isz sziaures nuo Campulungo, jau susijungė su 
vokiecziu armija, besiartinaneziom prie Bucharesto isz vaka- 
iti imses.

Vokiecziai ir austrai tvirtina, kad pirmoji rumunu armi
ja jau sumuszta galutinai. Josios likucziai traukiasi rytu 
link, vejami vokiecziu.

Skaitlius patekusiųjų vokiecziu ir austru rankosia rumu
nu nelaisviu, kaip skelbia užvakarykszfes dienos praneszimai, 

i siekia 8,000 kareiviu ir afįcieriu. Apart to yokiecziams teko 
[daugybe kares medegos ir 35 kanuoles.

Viesulą užmusze 1000 ypatų.
London.— Telegramai isz 

Kalkutos pranesza, buk Pondi
cherry, Indijoj, praėjo baisi vie 
sula, kuri užmusze suvirszum 
tūkstanti ypatų o padare ble- 
des ant milijono doleriu. Lig 
sziam laikui surasta keturi 
szimtai kurni.

Pavogė $20,000 surinktu del 
nelaisviu.

Tokio.— Randaviszki danc- 
szimai skelbe buk Amerikon isz 
kam konsului Vladivostoke 
kas tokis insigavo inkancelari- 
je nakties laike pavogė 20 tuks 
taneziu doleriu. Piningai li
kos prisiunsti ant ranku ameri- 
koniszko konsulo nuo Raudono 
jo Kryžiaus ant iždalinimui del 
vokiszku nelaisviu kurie randa 
si Sibire.

Kruppo dirbtuves davė 30,000,- 
000 markiu gryno pelno.

Berlinas.— Garsiojo Vokieti 
jos kanuoliu karaliaus Kruppo 
fabrikai davė szimet szerin in
kams 12 nuosz. arba 30.000,000 
markiu gryno pelno. Isz tos 
sumos 15,000,000 iszmdketa sze 
rimukams, o kiti 15,000,000 
markiu paskolinta fabrikams 
tolimesniam “biznio” platini
mui.

Tris 
5000 

doleriu bumaszkom arti naujo 
prūdo prie ligonbutes. Vai
kai pradėjo turėti gerus laikus, 
pradėjo mainyt bumaszkas ant 
salduminu ir jau buvo praleido 
apie tris tukstanezius už kokia 
50 centu verties saldumynu ka
da juosius užtemino palicijan- 
tas ir atėmė likusius 2000 dole
riu.

Manoma, kad piningai buvo 
pavogti per kokius pleszikus ir 
paslėpti. Jeigu locnininkai pi 
ningu neatsiszauks, tai pinin
gai bus sugrąžyti vaikams.
Musztine ant susirinkimo, 

užmuszti 10 sužeisti.
Washington, Pa.— Du 

muszti o deszimts sužeisti,
szije Richhill, kur atsibuvo su
sirinkimas darbininku ant ku
rio pakylo ginezai. Užmusz- 
tais yra Aleksis Nosokovas isz 
Cannonsburgo ir Nikalojus 
Maksinas isz Richhill. Pesz- 
tukai panaudojo peilius, kir
lius, pikius ir akmenus. Na
mas kuriame atsibuvo susirin
kimas iszrode kaip skerdyni- 
cza. Palicije aresztavojo dau
geli prasikaltėliu kurie dalyba- 
vo tame sumiszime.

Automobile! ir arklei Suv. 
Steituosia.

Washington, D. C.— Czio- 
r.ais Suv. Steituosia randasi 
nuo trijų lig pusketvirto milijo 
nu visoku automobiliu arba ko
nia tiek kad butu užtektinai 
vienas ant tkožno puse tuzino 
szeimynu. Didesne dalis tuju 
automobiliu yra locnaste far-; 
meriu o kad juju czion randasi 
apie 7,000,000 isz kuriu pusė tu 
ii po automobiliu.

, Arkliu ir mulu turime apie 
25 milijonus, ant kuriu iszmaiti 
nimo yma po penkis akerius pa 
szero del vieno arklio arba isz 
vso tiek kiek galima butu isz- 
maityti 125 milijonus žmonių.

Atejs laikas, jog tik turczei 
naudos arklius o idant pasiro
dyt savo turtu o pacžed'us žmo
nis naudos automobilius kuriu 
u ž ] a i k i m a s k a sz tu o j e iria ž i au.

Paveikslas parodo panoramiszka regyni miesto Konstautinopoliaus, istoriszka Turku 
miestą, kuri prižadėjo Angliję ir josios draugai atyduoti Bosijai. Maskoliai ryjo seile ant 
tojo miesto per tūkstanti metu. Senoviszkosia laikosia Konstantinopoliaus buvo rusissdka 
sostapyle kuri uždėjo karalius Konstantinas o kuri Turkai užgriebė.

Konstantinopolius buvo pastatytas per Graikus, o karalius Konstantinas padare jin sa 
vo sostapyle 330 mete ir lig 1453 mete buvo sodyba rymiszku ii bizantiniszku emperatoriu, 
pakol jin turkai nepribuvia isz Azijos užėmė. Miestas yra apsiaubtas muru per 13 miliu 
aplinkui, turintis 28 bromus vedanezius in taji puiku miestą.

Pasikėlimas Antverpe; szimtai užmuszti.
London.— Du Belgai kurie pribuvo in Slinskill, Hollan- 

dija isz Cehento, danesza buk Antverpe pakylo maža revoliu- 
cije kuriuoje likos užmuszta tris szimtai gyventoju ir daug 
prusiszku kareiviu. Revoliucije pakylo isz priežasties ižgu- 
jiino gyventoju isz tėvynės ant užėmimo visokiu darbu Vokie
tijoj.

200,000 dolerine ugnis atlankė 
Brooklyna.

Brooklyn, N. Y.— Ant Ful
ton uliczios ugnis sunaikino ke
turis namus ir sunaikino kitus, 
padare blede’s ant 200 tukstan
eziu. Kel ugnagesiai vos iszsi
gialbejo nuo mirties per griu- 
vancziiis niūrūs.

Nenorėjo užlopint jam kelnes, 
vyras nužudė savo motere.
Newkirck, R. I.— Penkiolika 

metu kalėjimo aplaike Juozas 
Carmieris už nužudinima savo 
paezios. Carmieris užsmaugė 
savo paezia su pagialba padusz 
Ros už tai, kad jiam neužlopino 
kelnių. Motere tame laike ne
turėjo laiko lepint kelnių, nes 
pirmiausia turėjo apmalszint 
verkenti kudyki, bet vyras ne
turėjo ant tiek kantrybes idarft 
laukt pakol kudykis apsimal- 
szytu, permusze motere ant 
grindų, pagriebė paduszka isz 
vyges ir tolei laike ant moteres 
pakol toji ne. užtroszko ant 
smert.

ISZ KARES LA ŪKO
BMBESZHS PAIMTAS PER VOKIEHIUS,

Vokietija turi tik 45,000 rezervistu.
Paryžius.-— Korespondentas suvienytu laikraszcziu 

Henry Wood, kuris randasi ant karės lauko su francuziszka 
a rmije pranesza, buk 'Vokietije turi tik tris divizijos kareiviu 
rezervosia arba 45,000 vyru. Tam paežiam padėjime randa
si ir Austrije kuri turi vos tris divizijos. Vokiecziai turėtu 
sziandien daugiau kareiviu, nes per savo neiszmanu užklupi- 
ma ant Verduno kur paaukavo suvirszum puse milijonu ka- 
i eiviu. neteko geriausu vyru.

APGINEJAI APSIAUBTI ISZ VISU SZALIU.

London.— Bukaresztas, sostapyle Rumunijos, ir viena isz 
drueziausiu fortu ant svieto, puolė in, rankas Vokiecziu, sere- 
do po 100 dienu apskelbimui kares prieszais teutonus. Ru- 
siszki apginejai miesto yra apsiaubtais isz visu szaliu ir nega
li iszbegti niekur. Vokiecziai paėmė in nelaisvia utarninki- 
niam muszije 6026 in nelaisvia, daugybia maisto ir visokios 
amunicijos. Rumunije dabar v ra rankosia vokiecziu — 50 
tukstaneziu keturkampiniu miliu žemes.

Talkininkai “atidavė” rusams Konstantinopoli.
Petrograd.— Ateina pusiau oficialiu žinių,, jog naujasai. 

rusu premieras A. Trepovas pranesze . Rosijos Valstybes Du
rnoj, kad 1915 metais buvo padaryta tarp Francijos, Anglijos 
ir Rosijos sutartis (kuria paskui priėmė ir Italija,) prižadai!-• 
t i suteikti rusams tiesas ant Dardanelų ir Konstantinopolio.

Daugiau, girdi., kaip tūkstanti metu sieke Rosija linkui 
pietų, jieszkodama liuoso kelio in atvira jura. Dabar, esą, 
amžiais svajotos svajones arti iszsipildymo.

Taip sznekejo rusu ministei iu pirmininkas Durnoje; Rei
kia bet-g.i abejoti, ar jisai patsai tekejo tam, ka sznekejo. 
Bent pastarųjų dienu smūgiai, kuriuos aplaike talkininkai, 
ypacz Rumunijoj, ir nepavykus talkininku ofensivas Somme 
frante, galėjo iszvedinti ii- tūkstantmetines svajones.

Riauszes Rosijoj.
Stockholnlas (Szvedija.)- Laikrasztis Svenska Dagbla-' 

dėt pranesza, kad visoj Rosijoj maisto klausymas pasidaręs 
nepaprastai kritiszku. Petrograde ir jo priemieseziuose ir ki
tuose miestuose nepaliaujamai kila maisto riauszes, straikai. 
Ir nors valdžia žiauriai baudžia už tai ir siunezia fruntan, ta
tai mažai ka gelbsti. Riauszes vis platinasi, isz miesto jos 
persikelia in kaimus ir ten plėtojasi nepaprastu -smarkumu. 
Minėtas laikrasztis sako, kad svarbiu atsitikimu laukiama Ro 
sijoj artimoj ateityj.

242 norvegisaku laivu sunaikinta.
Kristiana.— Nuo pradžios kares lig Novemberio menesiui 

242 visokiu norvegiszku laivu likos paskandytais per kariau- 
jenezius sklypus 182 laivai buvo medinei o likusie padirbti isz 
plieno. Laivai buvo asekuravoti ant 140 milijonu kroneriu.

Vokiecziai pradėjo bombarduoti Bucharesta.
Copenhagen.— Anot aplaikytu ežia isz Vokietijos žinių, 

vokiecziu artilerija, kuri dabar randasi sustatyta tik vienuoli
kos milu atstume nuo Bucharesto, jau pradėjus bombarduoti 

I miestą.

§ Madrid, Iszpanįja.— Vo- 
kiecziai torpedavo laiva Paler
mo, arti Palafurgelio, ant kurio 
radosi 47 Amerikonai — visi 
iszsigialbejo.

§ Tarrytown, N. Y.— Jonas 
Dustin Archbold, prezidentas 
Standard Oil kompanijos mirė 
utarninko ryta. Paliko jisai 
turto ant $100,000,000.

§ Madridas, Iszpanije.— Lai 
ke szturmo nuskendo laivas 
“Piuszas IX” su 100 laive
liais. Laivas plauke isz New 
Orleans in Barcelotiia.

§ Paryžius. — Vokiszkas 
submarinas pradėjo bornbar- 
duot pristova Funchal ąnt sa
los Madeira. Teip-gi paskan
dino francuziszka laiva su 34 
laivoriais.

§ London. — Dirbtuvėje 
amunicijos eksplozije užmusze 
26 moteres o sužeido apie 40.

Smertis blakėms ir bambatie- 
riams in y2 minutos laiko 

be truciznos.
DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikinimo; 
kas ūmai atsius stempomis 
paczto 20 dvi centines. Kad 
hutu žiema kojos sziltos 50c. 
Czia gausite konia dykai. Szi- 
tas ežia apgarsinimas tik da
bar pasinaudokite sziandien. 
Adresas.

B. Specialty Co.,
Box 9, Sta. W.

Brooklyn, .\. Y.

t
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KAS GIRDĖT?
Asekuracijos laikrasztiš 

‘•Spectator” aprąszineja kiek 
žmonių atėmė sau gyvastes in 
laika penkių metu Suv. Stei- 
tuosia. In taji laika 48,798 
ypatų atėmė sau gyvastes o 
daugiausia ant Westu. Konia 
kožną meta savžudinstes Suv. 
St ei luoši a pas i daug i i ui.
L ' -------- 1—
I Filadelfijos pacztas kas die
na praledže per savo rankas 
erti szeszis milijonus szmoteliu 
paczto per tris tukstanczius 
darbininku. Praejta meta ant 
paczto parduota markiu ir post 
karcziu už deszimts milijonu 
doleriu. Priesz Kalėdas pacz
tas pasidaugina konia dvigu
bai tiek.

niu naudojo taji kelia priesz 
musu užgimimą ir gal da szim- 
tas naudos po mus.

Popiežius Benediktas^paženk 
lino deszimts nauju kardinolu 
ir da du paženklins už keliu die 
nu.

Popiežius neužilgio apgar
sins naujės bažnytines tiesas 
su daugelioms permainoms ir 
pagerinimais.

ti Bosijai už pagialbą ne tik 
dvideszimts miliardu, pankoliu 
tus carui, bet ir puse svieto. — 
Ar Bosiję pataikins ta viską pa 
imti, tai yra klausymas.

Kasztai vedimo amerikonisz- 
l.o rando ant ateinanczio meto 
isznesz $1,654,819,654,03. Kas 
metas virszininkai visokiu de
partamentu turi suskaityt kiek 
reikės piningu ant vedimo kož- 
ho departamento atskyriam. 
Czionais paduodam nekuriuos 
iždavimus kiek reikes piningu 
ant kožno skyriaus:

Ant užlaikimo legislaturos 
$7,691,626,45; ant užlaikimo vy 
riausybes $32,979,665; teisin- 
gystes $1,395,709; ukystes $26,- 
096,907; užrribežiniu reikalu 
$5,700,62.6,66; kariszko $300,- 
( 94,624,52; laivorystes $366,- 
(■70,651,67; įndijonu $12,230,- 
356,67; mokestis seniems karei
viams $155,560,000; Panamos, 
kanalo $25,145,562,35; publisz- 
1 u darbu $145,118,394,46; pacz 
to $325,355,820; kitokiu mažes
niu iszlaidu $106,914,738,93. 
Kaip matyt, tai daugiausia pa
sklida ant apsiginklavimo. Už- 
laikimas ir vedimas sklypo 
kasžtuoje ant meto bilijonai. •

Amerikoniszki sznipai aresz- 
tavojo koki ta Ludvika Gottin- 
ga vokieti ir Mencesla Monta 
meksikona, už gabenimą gink
lu ir amunicijos in Meksika. 
Abudu likos pastatyti po 10 
tukstancziu kaucijos.

Vokiecziu tykslas siuntime 
ginklu ir amunicijos in Meksi
ka yra tas, idant sukelti tenais 
kanuodaugiausia ergelio del 
Amerko, idant atkreipti ame- 
rikiecziu atyda nuo Svarbesniu 
veikalu kokius turi su Vokieti
ja-

Locninįnkai koteliu Szvaica- 
rijoj raudoje, jog neteko szim- 
ta milijonu doleriu uždarbije 
isz priežasties europines kares. 
— Mat keleiviai isz viso svieto 
o ypatingai isz Ameriko pribū
davo in tenais praleisti kelis 
menesius terp kalnu ir palikda 
vo nemažai piningeliu.

Tomis dienomis iszejo isz 
spaudos “Kaip gyvena Lat
viai, Anglai ir Suomiai” para- 
sze M. Szalczius, 65 puslapiu. 
Teip-gi “Kuningas Vladyslo- 
vas Dembskis, jo gyvenimas, 
rasztai ir darbai,” Spauda 
“Tėvynės” 307 W. 30-th. Sir. 
New York, N. Y. —- Acžiu už
prisiuntima.

UBAGO PALAIMINIMAI.
(Isz tikro atsitikimo.)

Eidamas viena uliczia tūlam 
lietuviszkam mieste, paregėjau 
stovinti neregi ubaga, kuris 
melde nuo praejgiu almužnos 
szaukdamas.

Londono laikraszczei pakele 
dideli gyvalt, jog už tuziną 
kiausziniu gyventojai turi mo
kėti doleri.

Pas mus kares neturime, o 
farmerai kalba, kad viszteles 
neserga ir deda gerai kiauszi- 
pius, o bet turime mokėti nuo 
60 lig 70 centu už tuziną tojo 
visztin io vai šio.

Pagal randaviszka surasza, 
tai 1914 mete, radosi tiek fab
riku, jog josią dirbo 7,036,337 
darbininku.

Tolaus, nuo 1909 lig 1914 
skaitlis fabriku sumažėjo ant 
treczio procento, o darbininku 
pasidaugino ant pus-septinto 
procento. Per taji laika fabri
kai padaugino savo kapitala 
ant 23 procento. Pelno fabri
kai turėjo 17 procentą o pelnas 

•pasikėlė darbininku ant 19 pro 
cento. Bet pnofesionaliszku 
darbininku algos nepakylo vi
sa i.

Jieszkokite kur norite, bet il
gesnio kelio arba plianto nie
kur nerasite kaip Indijoj. To- 
kis kėlės randasi tenais padirb
tas isz trijų keliu vienam — vi
durinis susideda isz kieto meta 
lio o szalimis isz piesku pa- 
puosztas Jsz szaliu puikeis me- 
džeis. Tasai kėlės yra 1400 mi 
liu ilgio einantis per kalnus Hi- 
malajaus isz Kalkutos in toli
ma Peszavara, baigentysis prie 
rubežiaus Afganistano.

Per 3000 metu tasai kėlės vi
sai nepersimaine. Buvo tai 
svarbiauses kėlės del rymioniu. 
Aleksandras Dydysis vede sa
vo kareivius tuom keliu ant in- 
galėjimo Indijos o Budda (Ki
nu dievaitis) pasivaikszczioda- 
yo tuom keliu da priesz užginti 
ma t hristusą. Szimtas pakalej-

Mikola Rodzianko, pirmse- 
dis rusiszkos Durnos, padekavo 
jo už garbinga dinsta, isz prie
žasties kad jin M. Markovas pa 
vadino nėpraustburniu. Mar
kovas iszsiaiszlęino tuom, kad 
Radzianko per tankei panieki
nėjo visus sąnarius Durnos be 
jokios priežasties, o negalėda
mas ilginus nukenst tuju panie 
kinimu iszvadino jin nepraust- 
burniu.' Markovas už tai likos 
suspenduotu ant 15 posėdžiu.

Žmogau, jeigu turėtum tris 
bilijonus doleriu ka darytum 
su jeis? Gal iszdalintum uba
gams? Gerai. Bet ar žinai 
kiek tau užimtu laiko iszdalintt 
tuos piningus po doleri ant 
kart"? Sztai, jeigu dalintum 
po doleri ant sekundos, per die
na ir nakti, be pasilsio, tai tau 
užymtu devinesdeszimts pen
kis metus laiko ant iždalinimo 
tuju piningu. Jeigu duotum 
po 30 doleriu tai iždalintum del 
100 milijonu gyventoju Ameri- 
ke. Jeigu tris bilijonai sidab
riniu doleriu sudėtum viena 
ant kito tai paskutini doleri tu 
return uždėt su pagialba lekia- 
mosios maszinos, kuri turėtu 
iszkilt in padanges 5870 miliu 
augszczio idant taji paskutini 
doleri uždėt ant pat virszaus. 
Tris bili jonai doleriniu bumasz 
ku paklojus ant žemes viena 
prie kitos pasidarytu szniuras 
343,500 miliu ilgio arba apjuos 
turn tuom szniuru svietą ketu
riolika kartu aplinkui.

Draugavę isztyrinejimo ka- 
riszko padėjimo surinko skaitlį 
kiek alijentai ne teko-kareiviu 
nuo prasidėjimo europines ka
res. Toji draugavę paduoda 
kad pražuvo isz viso lig sziam 
laikui 15,100,000 kareiviu, pa
dalinant ant sekancziu sklypu.

Angliję 1,20.0,000 vyru; Bosi
ję 8,500,000; Francuzije 3,700,- 
000; Italije 800,000; Serbija 
480,000; Belgija 220,000 o Bu- 
munije 20,000.

Alijentai prižada Lietuva 
del maskoliaus, Lenkije teip-gi 
Armėnija, Konstant i nopol iu, 
Persije ir Mongolia ir 1.1. Frau 
cuzije kuri yra labiausia pri
spausta yra pasirengus atiduo-

Suszelpkit ubagėli, 
Duokit koki skatikėli,

Susimylėkit, 
Nepraejkit!

Ubago balsas buvo sudžiūvęs 
ir užkimszes nuo spirito. Pri- 
ejas arcziau iszgirdau:

— Susimilk praejgiau, dova 
nok centeli. Atnagradys tau 
Saldžiausia Panele. Avė Ma
rija! Kirie eleison!

Kokis tai vyrukas eidamas 
pro szali susimylėjo praszima 
neregio ir indejo piningeli in 
sauja.

— O tegul tau Pons Dievas 
užmoka. Tegul tau už tavo 
mielaszirdystia gausei užmoka. 
Avė Maria! Kirie eleison!

Po tam ubagas pradėjo cziu- 
pinet piningeli ir staigai pa- 
szauke:

— O tu nusiuseli, tikras sku 
pus koĮeral 0 kad tau žarnos 
iszteszketu. Kad veluk pasi
kartu su savo centu.... oj joi!

Insidejas centą in kiszeniu 
pradėjo toliaus:

— Kas ant manes susimylės 
Dievas atsimena ant tu. Už 
centą atiduos šarka aukso. Avė 
Maria! Kirie eleison.

Atėjo kokia tai boba neszda- 
ma pilna gurbą valgomu tavo- 
ru isz sztoro. Indejo ranka in 
gurbą ir iszemns piraga (keik- 
sa) padavė ubagui kalbėdama:

— Te tau ubagėli! Sukal
bėk potereil už mano Andriu.

Neregįs isztrauke rankas ro
dos in kokia karalaite szaukda 
mas:

— Lai Dievas'tau užmoka 
už tavo gera szirde ir dovanoje 
tau tavo nusidėjimus! Avė 
Marie! Kirie eleison!

Po tam pridejas ranka prie 
ausies rodos klausydamas ar 
boba toli jau nuėjo, pradėjo 
keikt:

— O tegul tave kolera už
smaugė tu ožkos veisle! Pira
ga man davė.... ar-gi kas tai gir 
dėjo? O kad velnei tavo An
drium akmenis daužytu peklo
je. O kad tau szunc žarnos isz 
estu, tu kaltumine veisle! Lai 
lave amaras, tu.... tu....

Ne pabaigė ba ižgirdo prisi
artinančius žmonis. Susitran 
ke vela ir pradėjo niurnėt po 
uosi a:

— Susimylėkit, susimylėkit 
geri krikszczionis. Kožnas 
centas bus jum užraszytas dan
guje. Avė Maria! Kirie elei
son!

Bet praejgiai nuėjo nesusi- 
rnildami ant ubago. Tada at
ėjo man juokinga mislis in gal
va. Suradau guzika nuo kel
nių, priėjau prie neregio ir in- 
spaudžiau jam in delną, praszy 
damas ubagėlio idant sukalbė
tu poterėli ant laimingos sm,ęr- 
ties.

Neregįs ubagas pradėjo: 
“Kada ateis toji baisi pabaiga 
mirimo, tegul tave dangiszkas 
koras aniolu nždengineje prie-j 
szais piktas dvases, Avė Ma....

Nedabaige ubagas, pradėjo! 
mi nagu krapštyt guzika, per-' 
kreipe lupas rodos nuo didelio; 
skausmo ir pradėjo mane lai-j 
minti sekancziai:

— Ka ?.... ka ?.... guzika man' 
davė?! O Vieszpatie, tai pago 
niszka kumele!.... Jėzau! Jė
zau!! O kad taji szuncsnuki 
szunc mestu, o kad jisai sau p< 
dalus sulaužytu!.... Guzika 
man davė.... dievaži!.... O kae 
jin perkūnai sutrintu toki ble- 
szenini sportą!!! O tu sakra
mentiškas vagie, tu žydiszkas 
isztrama... Laimingos smer- 
ties tau užsinorėjo.... palauk tu 
rakali!.... O kad tau planczia** 
sudžiūtu tu kisieliau!.... Ant 
laimingos smerti.es guzika man 
davei.... ant laimingos smer- 
ties.... o tu asiline uodega!....

Klausiau akyvai tuju iszme- 
tinejimu ir palaiminimu(!) ne
regio ubago, o matydamas, jog 
ubagas jau visiką iszseme isz sa 
vo pilvo ka mokėjo, pradėjau 
garsei juoktis Ubagas parau
donavo kaip rože o asz nusida- 
viau in artima karcziama ap- 
malszyti nervas nuo ubagisz- 
ko palaiminimo už guzika.

F. W. S. B.

Tai rots noras.
— Kaip tau butu geriau 

dirbti, ar kad krutėti ar sėdint 
dirbti?

— Asz mistinu, geriause gu 
lint....

Gerai atsake.
Ponas in vežeju:—Toja diruz 

koje gal tikrai szunis vežini?
Vežėjus.— O teip, praszau 

pono....
In kur turiu važuoti?

RUSISZKO AMBASADORIAUS BAKMENTIEVO PATI.

MME 
BAKHMETEFF

Madame Bakmentiev" karsztai darbaujesi ant rusiszko ba 
zariaus kuris yra laikomas tomis dienomis New Yorke; Inei- 
ga nuo tojo bazaro ejs ant suszeipimo sužeistųjų kareiviu ir 
pabėgėliu Rosijoj. Bakmentiev’iene yra pati rusiszko. amba
sadoriaus in Suv. Steitus ir houorariszku pirmsedžiu yusisz- 
kos suszeipimo draugu ves.

ISTORINES KNYGOS
No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c
No.2 — Kunigo Paslaptį'; In Menka; Pakaruoklis, 220 puslapiu
No. 3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 coLd. Prekė 2-5c y

Preke 3-5c

Prisunkite $1.00 d gausite visas Knygutes per. paezta.

'W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mali, and A St., Mahanoy City, Pa.

Lietuvi
Pasakorius

...Labai Puiki ir Didele Knyga... .
609 Dideliu Puslapiu - Talpina 88 Visokiu Gražiu 
Pasakų ir istorijų. ** K :: K

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus iszpildykite žemiaus padėta bląnka, iszkirpkite 
ir prisiuskite mums drauge su $2.00 o knyga bus jumis 
tuojaus iszsiusta.

W. D. Boczkowski-Co.,

Mahanoy City, Pa.

Gerbemei:
Czionais prisiuncziu jumis $2.00 už ka praszome man tuojaus 

prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant 

žemiaus padėto adreso. /

Su guodone,

Vardas............................................................,.........

■ Ulyczia....................................................................

Miestas....... ...........................................................

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

NAUJAS ISZRADIMAS

.Dekavoje į ž milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus Guaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
ii pas mus. Adresas:

Brundzas Cosmetics.
Broadway, 8-th. St., 

Brooklyn, N. Y.

“SAULES”
KALENDORIUS

ANT 1917

Didelis “Saules” kalendoris 
ant 1917 meto jau užbaigtas 
ir pradėjome skaitytojams isz- 
siuntinęti del tu katrie yra pil
nai užsimokeja. Tiejei, kurie 
da neprisiunte savo užifiokes- 
ties už antra pusmeti, tegul pa
siskubina, nes po tam gali grau 
d i utis.

Szimet kalendoris yra du 
kart didumo už praejta meta ir 
laipina savije: ’
1) Eros.
2) Keturi metai laikai.
3) Amerikoiiiszkos szventes.
4) Perkelemos szventes.
5) Užtemimai 1917 mete.
6) Pasninkai 1917 mete.
7) Menesiai su szventuju var

dais ir paveikslais mysliu. 
Permainoms menulio ir oro.

8) Kalendorinei užraszai ant 
1917 meto.

9) Svarbus atsitikimai svietisz 
koje istorijoj.

10) Kokios vieszpatystes szian 
diena dalybauna europisz- 
koje kareje.

11) Apmanstinkim laika (ej- 
les.-)

12) Dingusis deimantas —isto- 
rije.

13) Amerika, musu laisvia Tė
vynė.

14) Geros apmainos istorije.
15) Juokingi užklausymai.
j 6) Gyvenimas sieratuko —is

torije.
17) Florindas ir karaliaus duk- 

tere Angelina — istorije.
18) Karalius permainytas in 

meszka per du raganius — 
istorije.

19) “Saule” szirdies mano — 
ejles.

20) Ororykszte, — istorije,
21) Olga ir Karalaitis — isto

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

pines kares.
26) Kataliogas knygų spaudin

ius nrnsu iždavysteje.
27) Apgarsinimai visokiu biz

nierių.
Drauge su kalendorių bus 

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

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

Todėl paskubinkite prisiims 
ti užmokesti idant gautumėt 
kalendori in laika, nes jeigu vii 
kinsite tai gal ir neužteksime 
del visu. — Kas pirmesnis tas 
gilukningesnis. ;

ŠTAI TAMSTOS PROGA
Greitai išmokti ang
ių 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 mokykla, moki
name klesoso, dieno
mis ir vakarais. Čia 
galima išmokti Gram- 
marirHigh schooles 
kursus. Gražiai iliust
ruota, su daugeliu pa

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

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

smerti.es


SAULE

Mare.su savo mylemu eina 
pirkinėti dovanas ant Kalėdų. 
Bet kur jisai pasislėpė? Su- 
raskyte jin.

ĄįOTlEJUS
Narsus kareivis.

Krisztupas.
Teip užklaustas Motiejus tu

rėjo pradėti isz pradžios apsą
li net, kaip buvo idant ant visu 
klausymu atsakyt, jog matyda
mas ant kiemo besibovinanczia 
jaunuomene szokiu “kirvels,” 
matydamas gražia Elen Kori- 
nitu stovinczia viduje tekino 
su kirviu ir supratęs isz dainos 
susirinkimo ka tas viskas reisz 
kia, negalėjo atsispirt pageidi
mams, negalėjo dalei st kitąni, 
kam vest ja szokt, todėl kada 
mergina iszmete oran kirvi, jis 
mete bardiszi ir szoko smarkiai 
link tekino jaunuomenes idant 
pagaut puolanti kirvi, kas jiam 
ir pasiseko nes ir szoko su gra
žia Elia, bet užtat tokia nelai
me jin patiko už ka reiktu pa- 
dekavot Rudikui, nes tai jis pa
griebęs bardiszi, idant kerszim 
jiam.

— O ka, matai, patsai per
sitikrinai kad ir czionais auga 
gražus žiedeliai, bet nelaikąs 
dabar apie tuos žiedelius kal
bėti, kuomet tau rengia kartu- 
vias. Ale palauk! — Ar tik 
iu ir pirma diena Velykų nebu
vai ant sargybos? Ar tikrai 
teip buvo, ar man prisisapna
vo, nes sakau tau kad visa nak 
ti praleidau be miego, bemasty 
damas apie tave mano mylimas 
Motie.

— Tikrai, dievaži buvau Ir 
pirma diena Velykų ant sargy
bos.

— Kaip-gi tas būti galėjo ? 
Jug jums deszimtininkams tik 
kas antra diena prider ejti ant 
sargybos, o tu diena po dienai 
ėjai! Kas-gi tau liepe ?

— Man Rudikas pasakė, 
jog dabar prisakymas permai
nytas ir kasdien turi ejt ant sar 
gybos ir deszimtininka, todėl ir 
nuėjau nieko daugiau nesiklau 
sės apie tdi.

— Dievaži tas neteisybe! o 
kokis-gi tu žioplis, kad būda
mas deszimtininku klausiai Ru 
diko, kuris tau gero nelinkeda- 
mas sumelavo.... Garbe Die
vui, acziu Dievui, esi valnas!— 
suszuko linksmai Artiszauskas, 
Motie, tu kvailas Motie, džiaug 
kis isz to, kad teip dalykas isz- 
siaiszkirio, džiaugkis, nes esi 
liuesas nuo bausmes.

Tai kalbėdamas pribėgo link 
jo ir stvėrės jin in savo glebi 
pabucziavo in galva isz 
džiaugsmo ir drueziai prispau
dė prie savo krutinės.

— Ar galimas daigias, po
naiti?! — paszauke nusistebe- 
jes isz didelio džiaugsmo Mo
tiejus. Ir mėtėsi link kojų 
Krisztupui, o apkabinęs jas isz 
susijudinimo ir džiaugsmo pra
dėjo balsu, nei kudykis verkti.

— Teisybe, teisybe, tu žiop
li. - Per savo žioplumą butu- 
miai prakiszes gyvasti, ale 
acziu Dievui da ne per vėlai isz 
siaiszkino dalykas ir gyvas
tis tavo! — kalbėjo Krisztupas 
keldamas jin nuo žemes už pe
ties. — Kelkis, nes neturi už ka 
man dekavot, asz tau tik atmo
kėsiu skola, ka buvau kaltas už 
iszgelbejima tavo man gyvas
ties ,kuomet muszemes su Szve 
dais. Ejnu tad tuojaus pas 
kuningaikszti ir papraszysiu, 
idant adaprytu tyrinėjimą, o 
tas nelabas Rudikas atverks už 
savo darba ir iszgers ta ruksz- 
ti, ka tau pagamino.

Už puses valandos po iszeji- 
mui Krisztupo isz bokszto, Mo
tiejus likos iszleistas isz kalėji
mo ant rumkiemiu, bet sargai 
ka stovėjo prie jo. Po apsaky 
mui Krisztupo Artiszausko ku
ningaikszcziui Radzvilai, jog 
antra diena Velykų jis stovėjo 
ant sargybos ne isz privalumo, 
o tik per klaida, likosi pakvies
tas in rumus perdetinis lioge-

Motiejus pasilikęs velei vie
nas, pradėjo vėl vaikszcziot in 
szia ir ta puse kaip kad nažmus 
žvėris uždarytas geležinėj klet 
koj. Jaute kad jin apima szil- 
tine, todėl pradėjo gert vande
ni isz kružo, o negalėdamas sa
vo troszkulio apstabdyt iszgere 
beveik visa. Kada nuilso be- 
vaiksztinejant, puolė ant drėg
nos žemes ir gulėjo be jausmo 
kaip kad pusgyvis. Teip per; 
gulėjo iki vakarui ir per nakti, 
o kada ant rytojaus nubudo, 
pats nežinojo ar jis nors mažu
ma miegojęs, ar visai ne, kadan 
gi vis mate per visa ta laika 
praleista kalėjime baisulingus 
paveikslus artimos bausmes ir 
mirties. Anksti rytmetije pri
buvo kunigas del parengimo 
jo in kelione amžinista. Atli
kęs iszpažinti, pabucziavo ku
nigui rankas, szirdingai deka- 
vodamas jiam už suteikimą 
jiam ramybes ir suliiiksminimo 
kadangi po gerai iszpažintei ir 
tikrai gailestei už nusidėjimus 
M otiejus tikrai buvo jau visisz 
kai ramus, atsisveikino szia pa 
saule su visais smagumais ir ne 
tvirtom laimėmis, o tik mislijo 
apie ano svieto tvirta, niekad 
neatsimainanczia amžina lai
me.

Skyrius III.
Žiūrėdamas pro langeli kalė

jimo mislijo apie pastarąsias 
valandas savo gyvenimo ant 
szios pasaulės, apie kartuves, 
kuomet velei sugirgždėjo rak
tas spinoja duriu ir duris su 
smarkumu atsidarė, o in vidų 
inejo Krisztupas Artiszauskas.

— Nelaimingas geras mano 
Motiejau, kokis baisus likimas 
patinka tave! — atsiliepe su 
tikra gailestę. — Nelaimingąs 
turėsi mirti tokia bjauria mir- 
tia, akyveizdoj mano, toli nuo 
savųjų.... Atėjau atsisveikint 
tave geras mano Motie juti ir 
klaust ar neturi ko reikalaut 
nuo manes.... O Dieve, Dieve 
kaip tas viskas netikėtinai atsi 
tiko....

— Neką daryt, ponaiti (teip 
vadindavo Motiejus Krisztu- 
pa visados pagal jo noro) ne
ita daryt, žmogus syki gema, sy
ki tur’ mirt! — atsake atsidu
sęs Motiejus.

— Teip, bet tokiam jamirnn 
pacziame gyvenimo praiydcji 
me ir tokia bjauria mirtia.... Ir 
l.am-gi atsitraukiai nuo save 
stoties, kam-gi pametei gink
lą, jug žinai kad užtat kimiu- 
gaiksztis pagal kareiviszku ki- 
statymu ruscziai ir bargiąi um 
džia?...

— Vo, kad mato ponaitis....
kad toji mergina buvo teip 
graži, jog matydamas ja pa- 
mirszau apie vislab.... ir turė
jau nuejt, idant.... dant....

— Ka idant? Kokia mergi
na, kas? kaip, kur ? — klausė 

rio, kuris patikrino, jog Motie
jus Gronda dien’ po dienini lai
kės sargyba, ka deszimtinin- 
kam daryt instatymai neliepia, 
jog Motiejus, kuris atlikęs bu
vo savo pareigas pirma Vely
kų diena, visai be reikalo ėjo ir 
antra. O kad Krisztupas paša 
ke kuningaikszcziui, jog Rudi
kas sumelavo Motiejui apie per 
maina prisakymu, todėl kunin
gaiksztis liepe tuojaus aresz- 
tuot Rudika ir atgabent pas 
jin. Tuojaus likosi atvestas 
po stipria sargyba in pili Rudi
kas, o patyręs apie ka ejna, nu
balo kaip drobe. Inbaugintas 
pakorimu tuojaus, jeigu ka ne
teisingai pasakys, pradėjo kal
bėti balsu, kuriame skambėjo 
baime mirties ir nusiminimas; 
kalbėjo vienog abejotai ir aisz- 
kiai:

— Sumelavau Motiejui 
Grondai, del to, kad jo nuo se
nei neapkeneziau labai, jog esti 
malonei kuningaikszczio, o kad 
asz jau nuo seniau tarnauju. 
Jo milistai kuningaikszcziui, 
vienog nedasitamavau ne de- 
szimtininko, o jis būdamas jau
nesniu ir trumpiau tarnavęs pa 
stojo tuomi, stengiausi jiam 
kerszinti. Negalėdamas ki
taip nors sumelavau, kad pri
sakymai atmainyti, kad. ir jis 
kasdien ejtu ant sargybos. <1 is 
nesiklausęs nieko kito ar tik
rai teip yra, nuėjo. Kuomet 
iszvidau jin szokanti su mergi
na, kuria asz jau nuo metu sau 
daboju geismas kerszto jiam 
szirdije mano buvo neapribuo- 
tas, todėl nubėgau ir pagrie
biau jo palikta ant liogerio ru- 
bežiaus bardiszi su vilczia kad 
apskunsiu jin ir tokiu budu pra 
szalinsu sau nuo kelio jin ant 
visados.
— Nedoras žmogau! — sūri 

ko rūstingu balsu kuningaiksz- 
tis — už linkėjimą kitam baus
mes pats ja aplaikysi.

Po tam liepe Motiejų paleis
ti, o Rudika in kalėjimą nuves
ti.

Ant rytojaus Rudikas aplai- 
ke bausme “per szerenga.” Nu 
plaktas tapo smarkiai, kad net 
atsirgt turėjo, o kada pasitai
sė likos iszvarytas isz kariume- 
įies kuningaikszczio. Vis teip 
buvo, yra ir bus, jog kas po 
kuom duobe kasa, pats in ja in- 
puola.

Motiejui atliginime už nu- 
skriaudima nekaltai, kunin
gaiksztis isz savo arkliniezios 
padovanojo puiku, gražu žir
gą ir pelkele jin isz pėstininku 
in raitelius, isz ko Motiejus ne
apsakomai džiaugėsi.

Motiejus pasipraszes vien
kart nedėlios diena daleidimo, 
nujojo ant savo smarkaus bė
rio in Butėnu kaima, kur gy
veno Kaributai, tėvai gražios 
Eliutes. 'Netrukus injojo in 
aiksztu kiemą apstatyta kone 
aplink ukiszkom triobomis, isz 
apvalainu raustu pastatytomis, 
dengtoms sziaudiniais stogais; 
butnamis teip-gi buvo isz me
džio, bet gana gražus ir szva- 
riai užlaikytas, netoli po deszi- 
niai nuo butnamio stovėjo gra
ži kletele už kurios buvo gra
žus sodnas gražiai aptvertas ir 
rūpestingai apžiūrėtas, kame 
stovėjo keliolika Stoniu su bite 
mis; apart to aplink da augo in 
vairi nevaisingi medžiai, kaip 
antai; beržai liepos, klevai, 
vuosiai, aržuoliai ir sžermuksz- 
niai, kad beveik šlepe visiszkai 
visas triobas po savo szakoms, 
o veizipt isz tolo galima buvo 
manyt kad ten tik vienas dide
lis sodnas.

Motiejus injojes pro vartus, 
greit nuszoko nuo savo arklio 
ir privedės prie tvoros pririszo. 
Kareiviszkąm apsitarsime su

kardu prie szalies batuotas ir 
su gražiais nuszveisiais penti
nais, gražiai isz žiurėjo. Priri 
szes arkli, pradėjo žengt per 
kiemą link buto, kuomet urnai 
iszvido betriusenezia ant kie
mo, lesinant naminius pauksz- 
czius, Elen. Apsitaisiusi buvo 
szventadieninem drapanom; 
turėjo ant saves szilkini žied- 
ios spalvos sijoną, kvolduota 
užpakalije, be' jekutes tik su 
gražeis baltais, puikiausios dre 
bes marszkiniais, gražiai iszsir, 
vinetais su placzioms ranko
vėms užsektomis žemai palei 
delną, o ant kaklo raudonejo ke 
lios eiles kareliu; ir tokiame aj 
sigerbime puikiai iszžiurejc 
prie savo retos grožybes, skais 
taus veidelio. Motiejui ma 
tant ja, szirdis smarkiai prade 
jo belstis krūtinei ir kojos atst 
kinet paklusnumo, bet susival 
dc ir ramiai priėjės pasveikino

— Sveika brangi Eliute, ai 
sveika esi?

— Sveika, isz malones Die 
vo Augszcziausiojo! — atsake 
apsarkus biskeli mergina.

— O tėvelis ir motinėlė, ai 
sveiki, ar namieje besiranda?

— Namieje, ka tik parėji 
nuo miszparu isz bažnyczios.

— Na, tai vesk mane in vi 
du, gera Eliute, nes da asz czh 
pas jumis pirmu kartu.

Abudu inejo in aiksztu kam 
bari, arba sekliezia, kur maty? 
buvo galima turtingumą ir isz 
tekliu ukininkiszka; aplink pr 
siemias buvo, kaip paprastinai 
pas ūkininkus, ilgi suolai gra 
žiai ir baltai numazgoti, grin 
dis teip-gi baltos, iszszveistos 
langai teip-gi rūpestinga ran 
ka apkuopti. Prie galutines 
sienos kerezioje stovėjo ilgai 
gana dailaus darbo stalas už
tiestas asztuoniczia staltiesių 
kitoj kerezioje prie užpakali
nes sienos stovėjo lova augsz 
tai patalais iszklota; pagalviai 
ir patalai (duknos) apvilkti br 
vo gražiais namu darbo apvil 
kalais. Ant sienų kabojo daug 
paveikslu Szventu ypatų. Pc 
desziniai inejnant pro duris ste 
vėjo didelis nubaltitas kakalū 
(peczius,) po kairiai gi szauksz 
dėtis, arba teeziaus szepa. Prie 
adverijos prikalta buvo kraipii 
nieziuke su szven tintu vande
niu. Motiejus inejdamas in 
sekliezia, visu pirmu nusiėmiau 
kepure, pavilge pirsztus in 
szventinta vandeni ir persižeg
nojęs atsiliepe.

— Tegul bus pagarbintas 
Jezusas Kristusas!

— Ant amžių, amžiuju! — 
atsake vien balsiai abudu Ko- 
libutai, kurie sėdėjo prie stalo 
matomai užimti priesz tai ko
kiu pasikalbėjimu.

— O-gi ka toki ežia mums 
Dievas siunezia? — tarė senas 
Kaributas. —A, a! beto atsi
miniau! Tai tamista kareivis, 
ka su musu Eliutia szokes Ve- 

relia perbėgo senas vilkas, bet 
tuojaus. pasislėpė tankumine.

— Vilkas?!.... — suszuko se 
aas Kaributas — tas kiliai ge
rai, jeigu teip kiszkis, arba se
na boba per kelia-perejtu tai 
iau butu blogas ženklas.

—- E, jau tu Kaziti, toms 
boboms neiszsitenki —tarė se
na Kaributie^e szposingai.

— Jie, he, he! — nusijuokė 
linksmai Kaributas, jug niekad 
su tavim nesibaru ir nepeikiu, 
o da maitinu ir dėviu, tai reisz- 
kia kad iszsitenku.

— Jei jau kalbame apie pa
sitikimus ant kelio, o jus teveli 
mokat isz to ka — nors iszburt 
gero, ar blogo, tarė Motiejus— 
tai nepžslepsiu ir to kad besiar 
tinant man link jusu namu, 
urnai iszvidau dideli buri ger
vių.

Ant tu žodžiu stovinti prie 
lovos Ele apsarko ir atsikreipė 
in szali nevos taisydama prie
galvi.

Gervias?! — suszuko tuo 
tarpu Kaributas — gerves tai 
vestuvias reiszkia.

lyku diena.... Ir padavė jiam 
maloniai ranka, kuria pabuezia 
ves Motiejus atsake:

— Teip, teveli, tasai pats, 
Motiejus Gronda, kareivis isz 
po vėliavos kuningaikszczio 
Radzvilos.

— Sėskitės tamista kareivi, 
sėskitės. Kad jus Dievai, kad 
jus, smagiai pasielgėte žaisle- 
ja, kad musu vaikinam ki- 
birksztis isz akiu pilesi isz pa
vydėjimo. Ir tasai jus sžokis 
man labai patiko. Na, o kaip
gi jus in musu namus atvikote 
— pesezias ?

— Nę, raitas, ant savo loc- 
no arklio, kuri man Jo mylista 
kuningaiksztis padovanojo.

— Ka-gi jojant matete pake 
liuj? Rugeliai noksta, ar ne
teisybe? Ar nepastojo jums 
guodotinas kareivi kas kelio?

TARADAIKA.KARALISZKOS GALVOS PERŽIŪRINĖJA KARISZKAS 
MARAS.

Paveikslas perstato karalių Ferdinandą ir jojo sunu Ka
roliu pėržiurinejant kariszkas mapas. Nuo laiko atitrauk i- 
no tosios fotografijos, kuningaiksztis Karolius nusidavė ant 
frunto kariauti už savo tevvnia.

— klausinėjo senas Kaributs, 
būdamas žmogum, kaip ir visi 
mos gadinęs žmones, megstan- 
?,ziu burti, arba panaszaut isz 
kožno atsitikimo apie atejti.

—. U-gi kas Kaziti, gali pa
stot kelia tamistai kareiviui? 
Bogi neturi jis kardo?

— Teip, asz nieko neatbo
ja — atsake Motiejus, nors ir 
vardo prie szalies nebeture- 
iziau, tai da toki, kas pasirisz- 
tu pastot man kelia, praszalin- 
‘ziau jin tuojaus. Matyt, ma
riau gražius lankelius, ant k u 
iu javeliai tikrai jau pradeda 

nokti. Jojant man miszku per

nėjo, nes viliojosi tvirtai, kad 
jiam savo duktes neatsakys.

Po pasivieszinimui iszleido 
jin gražiai, praszydami, idant 
ir vėl teiktųsi juosius atlankyt 
isz ko jie smagumą turi, Motie
jus atsisveikino juosius su di
deliu paguodonia, nei gimdyto
jus, dekavodamas jiems už ju 
malone, kad daleidžia jiam lan 
kyt ju namus, kuomi suteikia 
jiam didele geradejiste; viena, 
jog neturėdamas czionais jokiu 
giminiu, ne geru pažiristamu, 
kur galėtu atsilankyt ir rast 
smogesi ir pasilinksminimą, ga 
les ta vislia turėt pas juos, ant
ra, kad gales bent dažniau ma
tyt savo pamylėta visa szirdžia 
Eliute, o tokio smagumo, koki 
gali turėt matant jau nieks ki
tas ant pasaulės sutfeikt jiam 
negalėtu. Tai-gi reikia su
prasti, kad džiaugsmas Motie
jaus buvo didelis matant ir jau 
cziant maloningumą Kaributu.

Atlankė juos nepoilgam ir 
antru kartu, o ir trecziu, net 
galop ant stalo likos paduotas 
szupinis, kas reiszke, jog sieki 
jo Kaributai suprato, jog mer
ginimasis Motiejaus ju dukterį 
jiems patiko. Atlankus Motie 
jui juosus ketvirtu kartu, mo
tina Elės in sziupini ant vidu
rio budo indejo, parszelio vuo- 
dega, kas reiszke, jog gimdyto
jai tinka atiduot jiam savo dūk 
teri. Yra tai paprotis žemai
ti szkas, bet Kaributai kilmes 
žemaitiszkos būdami, nors nuo 
senei apsigyveno szioj szalij, 
da vis prisilaikė savo senu bo- 
cziu paproeziu.

(Tolinus bus.)
— Kas per dyvai— tarė Ka 

i ibutiene — jug turime dukte
rį, kur acziu Dievui daauga ir 
ankszcziau, ar vėliau tur’ isz- 
teketi už vyro.

— Sznekame, sznekame, o 
tamista kareivis, rasi, nevalgęs 
ežia pas mumis sėdi; apsisukite 
Agota, bei tu Eliute ir paga
minkite bent kiaųszinienes sve- 
cziui.

Ele iszbego in szeiminstube 
ir netrukus sugryžo su pilnu 
bliudu gardžios kiauszinienes. 
Senas tėvas nuėjo in szepa ir 
iszemes digta buteli “virintos, 
pastate ant stalo.

Dabar pradėjo valgyt ir gert 
saldžiau arielkęle linksmai besi 
kalbėdami apie szi ir apie ta, 
isz ko Motiejus suprato1 jog tė
vai Elės malonus jiam, kas 
jiam dideli -džiaugsma suteik i-

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. Yrą 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 aukfeo kiek 
josios svėrė o ir daugiau. Asz 
be juju nežinotau kaip praleist 
savo laika, nes dabar negaliu 
ne užmigt pakol neperskaitau 
nors viena istorija ejnant gult.
— Feliksas Grigaitis, Gary,
Ind, . i

Hei, jus kantarai, 
Darote vaikine negerai,

Jeigu ejnate*mokytis giedot, 
Turite nuo karezemu apsisau 

got.
Gauja giedoriu karezemoje 

sėdėjo,
Lig dvilektai valandai giedojo, 

Gerai vyre praktikavo,
Kad 20 doleriu praszpicavo.
Kur teip dėjosi, nesakysiu, 
Tik tuom laik persergesiu, 
Idant to daugiau nebutu, 
In karezemas nesilankytu. 
Tėvai leidže dukrele giedot, 
O ne po giedalu girksznot,

Isz to pasidaro niekas, 
O ir didelis griekas.

Tokis praktikas;
Tai ne kas.

Mat laikosi priežodžio: 
Kas nori giedot,

Tur gerkle szmeruot, 
Buna geresnis alasas, 

Arba kitaip pasakius balsas.
O da butu geriau, 

Paymt in kiszeni bonkute, 
Ir pagiedojus paymti po bur- 

nute„
Tada nereikėtų lankyti kar

ezemas,
Kad paskui gaut bart nuo 

mamos,
Ir kad ne reiktu kitaip giedoti, 

Argu raudoti,
Mamužes, dukreles sergekit, 
Už mažiausia daigta bauskit, 

Dievobaimingai augykit.

Najorko gubernijoje,
Apigardoje vienoje, 

Karczemosia atsibuna balei 
velniu,

Drauge ir Lietuviu.
Staugė kaip padukia szioikio- 

je dienoje,
O da labiausia Nedelioje.

Ka ant to gali sakyti, 
Uz kokius gali palaikyti? 
Tokius Lietuvius ablankus, 
Ne žmonių, tik psiajukus, 

Kurie sarmata visiems daro, 
Gyvulini gyvenimą varo.

# * *

Pasakysiu apie tamsuneles,
Lietuvos motyneles,
Ne toli Baltimores,

Ten kur prie pamares;
Žvirbliu szalies, 

Sarmatinasi lietuviszkai kal
bėti,

Ir kalbanczius ne nori girdėti. 
Kada vyrai Baltimoreje už

sitraukė,
Ir pargryžia lietuviszkai 

szauke:
Misis valgyti norime, 

Ba mat biski užsitraukėme, 
Tai ne nori klausyti, 

Ne burdingierius valg-ydyti.
Mat lietuviszkai nenori kal

bėti,
Ir suvis ne nori girdėti, 

Ba dukters anglikems„pastojo, 
Nuo Lietuviu atstojo.

Sebrauje su cziutabakeis, 
Prasmirduseis angleis,

Tai Lietuvei atsitraukit, 
Tokes szlapnoses neužgaukit.

Jus-gi \yrai nepaisekite, ’
Su kojom paspirkite,

In akis spjaukite, 
Bus jau gana,

Ba vakaras atejna.
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GALĖJIMAS SU GYVASTE.

Eukie tvirtus savo užsiemimuo 
šia o ingalesi visokes 

prieszinybes.

Petrui beda davėsi jausti lig 
paskutiniam. — Ko tik griebė
si, niekas jiam nesisekdavo ir 
ko tik ėmėsi viskas jiam buvo 
nelaimingu—žodžiu jokio giliu 
ko-neturėjo niekame.

Tris metai adgal Petras pa
ėmė sau už paežiu Magdute, 
kuriuos jiam užvydejo, nes bu
vo gera ir patogi mergaite ir 
mane sau, jog dabar isz tikrųjų 
turės gilinki po savo pastogių, 
nes pabludo nebagelis.' Po tei
sybei isz Magdutes buvo darb- 
szi mergaite ir suraminto ja 
Petro, bet puo veseilios pradė
jo piltis nelaimes isz visu sza- 
liu isz kuriu Petras jokiu budu 
negalėjo iszeiti.

Įn nedelia po szliubui pasti
po Petrui puikiause karvute, 
kuria buvo aplaikes nuo nebasz 
niūkęs motyneles. Nepraėjo 
da puse meto, kad ledai isznai- 
kino jiam visa lauka. In me
tus laiko po szliubui Dievas ap 
dovanojo juosius kudykeliu isz 
būrio labai džiaugėsi, bet ne il
gai, nes viena nakti, užsmaugė 
5in kruogulis.

Vos praėjo kelios nedėlios po 
tam, Petras patruko girnoje, 
r, orėdamas pakelti szmota me
džio, pergulėdamas lovoje kė
lės nedelias, o tame laike kai- 
minkos pradėjo pirszt Magdu- 
tei kita vyra. Ant piktumo 
kaimiidioms Petras iszsilaiže 
isz savo ligos.

Jau nudavė Petrui, jog visos 
nelaimes nuo jo prasiszalins ir 
prasidės giliukis. Bet kur tau! 
J uk seni žmonis kalba, jog be
da niekad nevaikszczioje viena 
nes kada užsisėda ant žmogaus, 
tai su visa szeilnyna. Pana- 
szei buvo ir su Petru. Vos pa
sveiko, sztai viena nakti sude
gė jiam visos triobos ir vos su 
Magdukia iszbego vienmarsz- 
kinei.

Piningu jau neturėjo ant pa
statymo ^itos grinczios, turėjo 
paskolint nuo kaimyno ant pa
statymo naujos.

Jau Petras mane kad bus vis 
kas gerai ir pradės gyvenimą 
isz naujo. Kad sztai Magdute 
pradėjo kosėt ir stenet, o ko- 
sulis smaugė jiaja kas diena 
pakol visai neužsmauge.

Apsiverkė nebagelis, kaip 
mažas kudykis, ant grabo nu
mėtė sauja žemiu, padekavojo 
Kaimynams už paskutini patar 
ravima del nebaszninkes ir ėjo 
s u s i graudi nes namon.

Ėjo su nulenkta galva, szir- 
dis jame siuto isz gailesezio. 
Ėjo ir suspaudinėjo kumszczes, 
nes mintiję savo negalėjo su
rasti nevidono savo nelaimes.

Daejo prie grinczios ir rado 
joje tusztuma, vis mistino apie 
savo- Alagdute su kuria ketino 
gyvent laimingai, bet tosios lai 
mes negalėjo surasti.

—; Prakeiktas tokis gyveni
mas — susznabždejo po nosia 
Petras ir užsimislino gilei. Per 
.lojo galva slinko visokios mis- 
lis. Pasiliko vienas kaip pirsz 
tas, kurs yra nereikalingas sau 
ne kitam.

Prakeiktas gyvenimas — 
paantrino, užsmaugė kepure 
ant galvos ir iszejo. Ėjo ant 
kajiiniu nuo kuriu nesenei su- 
gryžo.

Diena buvo szilta, saule jau 
pradėjo nusileisti. Galvoje 
slankiojo juodos mislis. Atsi- 

edo po dideliu medžiu ir pra
ėjo maustyti.
— Jeigu turetau kam dirb

ti. tai da kenstau tolinus, nes- 
sziteip —gana gyvent ant szios 
pszaru pakalnes! Szakos nia-l

ne iszlaikįs, virve suspaus gerk 
le o liežuvis iszlys ir dings visi 
mano vargai.

— Tiek ju tonais randasi 
ant kapiniu — mistino sau — 
o visi malszei guli. Jiems vis 
tas pats, kur guli, o nereikalau 
je rūpintis apie vargus. Ir ma 
no mylema Magdutia ten užka
sė, o gal . jią.i tonais geriau kaip 
ant žemes. Turi nors atsilsi, 
nes kosėjimas nustojo ant visa
dos.

Su tokioms itiislems pasikėlė 
nuliudias. Nuėjo ant kapiniu 
kalbėdamas:

— Pakajaus ir atsilsio man 
reikę, nes kitaip jau neduosiu 
sau rodos. Ateis išz ryto gra- 
borius, nukirs virvia ir silsėsiu 
si szale savo Magdutes.

Priėjo greitai prie kapo Mag 
dutes idant pasimelst paskuti
ni karta o po tam užbaigti savo 
varginga gyvenimą.

Sztai stojo ant kapo. Atsi
klaupė ant kapo ir pradėjo kal- 
deti: “Teve musu” ir pelikes 
“Sveika Marijęs” o kada pra
dėjo “Amžina atsilsi,” užtemi- 
no jisai nepaprasta regėjimą 
kuris jin labai užėmė. Sztai 
netoli nuo jo, maža skruzdele 
nęsze sunkenybia kuri pervir- 
szino josios didipna du kart. 
Kėlės ėjo ant kalnelio. Kada 
skruzdele jau rasdavosi ant kai 
Delio su savo sunkenybia, vela 
nusirisdavo adgal. Tasai sten 
girnas skruzdeles labai užėmė 
Petra, sustojo melstis ir temi- 
no akyvai ant skruzdeles.

Kada skruzdele kokia dvide- 
szimts kartu nusirito su savo 
sunkenybia adgal, Petras pa
misimo sau:

— Kvaile skruzdele mislina 
jog jai nusiduos josios stengi- 
mai ir darbas — ir vela pradė
jo akyvai temint ant josios, 
stengimo.

— Jeigu tai žmogus teip 
stengtųsi dirbti savo gyvenime 
— pamisimo sau Petras ir vėla 
insitemino ant skruzdeles.

Tuom kart skruzdele suėmus 
visas pajiegas, užėjo su sunke
nybia ant kalnelio ir rodos 
džiaugėsi isz savo stengimu.

— Jėzau! Marija.! ka asz 
norėjau padaryti! — paszauke 
Petras — juk ir man reike 
skruzdeles tvirtybes ir kantru 
mo, o visas mano vargas dings!

Isztares tai, numėtė nuo sa
ves atnesztą virvia, persižegno 
jo ir nuėjo namon susisarmati- 
nias, jog buvo teip silpnu savo 
duszioje ir norėjo atiduot save 
velniui ant amžinos prapulties.

Petras po keliu metu dąsidir 
ko turtelio ir gyveno malszei 
dekayodamas Dievui, jog pri
siuntė jam maža skruzdele 
id.ant jam parodiniu kai]) būti 
tvirtu gyvenime ir nuo josios 
imtu paveizda kaip savo sun 
kenybes neszti sziam gyveni
me. — F. W. S, B.

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINALISZKAS 

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

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo

DALIS I.
MOTERE BE SZIRDIES.

L
ant kraszto prapulties. 
Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pluosztu, popieru po pažaste, 
ineio smagei.

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

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniezios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkūnių ir 
užsidunksojusi.— ' Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku Iras priguli, nes 
sunkei labai eina; tenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stokąs mums 
szimta tukstaneziu franku!

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus męs apmokame

W. B. Boczkowski-Co"
Mahanoy City, Pa
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GARSINGAS KOMPOZITORIUS MASCAGNI ATLANKO AUSTRIJOKISZKUS NE- 
LAISVIUS ANT KALNU PRIE TRENT0N0.

KAIP REIKIA KŪNO ODA 
LAIKYTI?

Netoli Vilniaus gyvena, savo 
triobeleje ūkininkas Juozas De 
bęsis. Turi jis trejetą vaiku, 
vyresniais vardu Andriukas, 
dvilikos. metu vaikas, dideliai 
isztvirkes ir pasileidęs. Kar
tais jis padaro tokiu jokiu, kad 
net sunku suprasti,.isz kur jis 
tiek prasimano.

Paklausykite, ka jis syki pa
dare su vienu szuneliu. Pilkiu 
priesz pączias Sekmines. De
besis, būdamas Vilniuje, nusi
pirko dideli buteli liakerio: jis 
norėjo nusidažyti spinta, ir pa
sistatė buteli pirkezios kertelė
je. Andriukui labai rūpėjo tas 
butelis, jis užsimanė padaryti 
isz liakerio kokius nors juokus.

Kaip tiktai tėvai, palike ma
ža Magdute pas kaimynus isz
ejo in darba, o Andriukas su 
jaunesniuoju broleliu pasiliko 
pirkezioje vienas pats, — tuo
jau pagavo Pilki, nukirpo ji 
plikai ir eme visa tepti liake- 
riu. Szuo truputi kauke ir ci- 
pę, vienok Andriukas vis tepe. 
Darbdavosi jis teip priesz ug
nį, todėl liakėris. greitai džiū
vo. Sulig tėvai, parėjo namo
lei, szuo teip iszdžiuvo, jog vi
sa jo oda buvo tarytum skiautu 
apraukta. Szuo. nuolatai stau
gė. ir drebėjo. Debesiui su 
žmona pargryžus, szunelis da 
labiaus pradėjo cipti, drebėti 
ir pagalinus nakti nustipo.

Andrius gerai gavo perti nuo 
tėvo už tokius juokus. Jis tik 
teisinosi priesz tęva ir sakes“ 
nesitikejes, kad toks isztepi- 
mąs galėtu teip kenkti szune- 
liui. Netiktai Andriukas, bet 
ir patsai jo tėvas negalėjo su
prasti, kodėl szuo nustipo. Kai 
mynai nevienas negalėjo jiam 
iszaiszkinti, del ko szuę nudve- 
se; pagalinus sodžiaus mokin
tojas nurodė priežasti, del ku
rios nustipo, vargszas szunęlis. 
Tai-gi, ir asz noriu jums apie 
tai papasakoti.

Žmogaus, szuns ir-kiekvieno 
žvėrelio oda turi mažytes skilu 
tęs: pro vienas iszeina prakai
tas, pro kitas — taukai. Su 
prakaitu, kaip, jau, kalbėjome, 
o da labiaus su szlapuminais 
iszeina nebereikalingos žmo
gui, sudegusios niu.su kūno da
lis. Kaip visiszkai suturėji
mas prakaito kenkia žmogaus 
sveikatai, nes suvartotos, nebe-, 
reikalingos kūnai ir sugedu
sios daleles nebegali, isz kūno 
iszeiti, pasilikti kūne ir pagadi 
na. krauju.

Kaip tiktai oda, nors pusę, 
jos, isztepe aliejiniu dažu lįake 
riu skylutes užsiklijuoja, pra
kaitas nebegali. i>ro jas iszejti, i

o pasilikę kūne, pagadina krau 
ja. Pavojus isz to yra didelis,
— gangreit kiekvienas žmogus, 
kiekvienas žvėrelis veikiai 
mirszta.

Debesio szunelis nustipo del 
to, kad per jo oda visiszkai ne- 
begalejo iszeit prakaitas, krau
jas sugedo, o jug žinoma, kad 
žmogus negali gyventi, turėda
mas pagadinta kraują.

Dabar turbut nesunku bus 
suprasti, kad ir purvai, kurie 
pasilieka ant odos, užkemsza 
daug jos skylucziu ir nedalei- 
džia sudegusioms kūno dalims 
iszejti laukan drauge su pra
kaitu. Todėl sveikatai kenkia 
ir kūno negrinumas.

Žmogus, kuris retai nesiprau 
šia ir vaikszto apskretęs pur
vais, paprastai'esti tingus, ne
linksmas, sunkiai kvėpuoja, iie 
daug tevalgo, esti iszbliszkes, 
dažnai jiam niežti oda. Ant 
jo odos atsiranda, invairus sza- 
szai bei spuogai; ant galvos su 
limpa plaukai, pasirodo szaszai 
privista uteliu, kartais net ir 
kaltūnas, pasidaro.

Žmogus, kuris gerai ir tan
kiai prausiasi, arba da geriaus
— kuris tankiai maudosi, yra 
linksmesnis, vikresnis ir sma
gesnis, lengvinus kvėpuoja, 
daugiaus valgo ir iszrodo svei
kesnis. Jo oda neiszberta, gal 
va lengvai, szukuojama, esti 
grina ir neturi ne ko-kio gyvio.

Už tai-gi, jeigu kam sveikata 
yra brangi, tas turi ko tankiau 
šiai kaip priguli mazgoti savo 
kuna. Mazgotis reikia vande
niu su prausalu, nes vienas van 
duo neisztirpdo riebuminu, ku
riu visuomet yra nemaža ant 
odos; tie riebųminai, maiszy- 
damiesi. su dulkėmis, pavirsta 
in purvus. lyas taukiaus dar
buojasi. tarp dulkiu, tas labiaus 
apskrenta. purvai^, tas turi ir 
dažninus gerai praustis bei 
maudytis. Jei žmogus priesz 
valgi gęrai apsimazgoje rankas 
ir veidą, tad valgis ęsti. skanes
nis ir greięziaus eina sveikatpi. 
Atsikėlus lino.. valgio, reike. 
tuojaus nusijirausti, ir darbas 
tuoj eis gerinus.

Daugumas sako, kad užten
ka apsimazgoti veidas bei ran
kos. Teisybe, prie uždengtu ju 
kūno daliu (įnikęs neprieina, 
bet jos visuomet sustepa nuo 
odos prakaito, iszsisunkiancziu 
per oda riebuminu, nuo drapa
nų. kurios retai, esti kas dien gri 
uos. Už tai-gi ir uždengtos jos 
dalis, tai.-gi visas kūnas reikia 
mazgoti kas kelios dienos. Kas 
dien mazgo.jant visa kuna, 
ypa.cz krutinę ir kaklu szaltu 
■\ andeniu, žmogus patiekti ne. 
tiktai, szvaresnis, bet ir stipres
nis, paJienczia szal.ti, ir todėl ne.

teip lengvai gali perszalti.
Prausiantis niekados neren 

kia užmirszti apie galva. Kas 
dien ja reikia gerai iszmazgoti 
vandeniu ir plaukai gerai isz- 
szukpoti. Per nedelia nors sy
ki reikia galva iszsimazgoti su 
muilu arba prausalu.

Vasaros laike sveikiausia 
yra kasdien isz ryto priesz dar
ba arba nusileidus saulei nusi
maudyti giedriame upe vande
nyje arba upelije, bet niekados 
nereikia maudytis nekuoptuo- 
sc, nevalituose tvenkiniuose, 
kur plukdomi arkliai arba tren 
kainos aveles. Nereikia ejt in 
vandeni suszilUsiam, o vandeni 
je nereikia ilgai sėdėti.

Žiemos laike būtinai reika
linga ■ yra sveikatai syki per 
dvi. nedali, o mažiausia syki per 
menesi ejti pirtin arba szeip — 
kur nusimaudyti ar nors szil- 
tam vandenije nusiprausti.

Delko, kaip tik’szalta, apsi- 
velkate stora sermėga arba kai 
liniais 1

— Žinoma idant butu szil- 
ta.

— O kodėl jums szilta, kaip 
tik užsivelkatc kailinius?

— Todėl, kad kailiniai pri
duoda szilimos — tiesiog paša- 
kis nevienas žmogus. Kada 
kalba kad kailiniai arba ser
mėga priduoda szilumos, tas te 
gul paima nuo kiemo, szalta ak
meni ir apvinioja ji nors trejais 
kailiniais, tad pamatis, jog li
po valandos akmuo nebus ap- 
szil.es, vis teip jau bus szaltas. 
Todėl klista tas, kuris kalba, 
kad drapana priduoda szilu
mos. Drapana gali tiktai ne- 
iszleisti tos szilimos, kuri yra 
musu kūne, — pati drapana su 
szila nuo musu kūno. Szila 
mes turime patis savim Kaip 
tik žmogui jos trūksta, žmo
gaus kūnas tuojau atszala jisai 
mirszta ir ne szimtas kailiniu 
nesuszildis tokio žmogaus.

— Isz kurgi musu kūnas 
gauna sziluma?

•Jau kalbėjome, kad žmoguje 
yra krutėjimas be paliovos: 
diena ir.nakti szirdis.nuolatai 
plaka, nuolatai vaikszto krau
jas, plaucziai be paliovos kvė
puoja, pilvas bei žarnos teip- 
pat nediLauja. Isz tokio kru
tėjimo ir darbo turi, atsirasti ir 
sziluma. Pi ūkias, kuriuo pora 
sykiu patraukusi, suszila; ak

im uo trinamas in akmeni, medis 
i— in medi, plaktukas, musza- 
mas in priekalą — visi tie daig
iai. ins.zi.1a, patiekti sziltesni. 
'rodei nesistebek, kad ir krutė
jimas, kuris yra žmogaus kune, 
gamina jame sziluma.

(Tolinus bus.)

. —— - ■ -
Capitol,Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000 

Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.

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

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

H. BALL, Prezidentas - E. NOONAN, Vice-Presid. 
W. KOHLER, Kasierius

Atydaryta 9 rytelig3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

Jau iszejo isz spaudos
Milžmiszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
> --ARABISZKGS ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

In trumpa laika: vienos sąnvaites, isz- 
siuntem daugybe szitu knygų in visas szalis 
Amerikos ir visi kurie aplaike szila puiki 
knyga prisiuntė mumis padekavones.

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks. i

, Puikei apdaryta audeklineis . 
iszmąrgyntaįs vyrszais.

Dydumas Knygos, 6i x 9i coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

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

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

Gerbemei
Czionais prisiuucziu jumis 

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

Su guodone, fi

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

Ulyczia................. ..... ).......................

Miestas........................   ,...

W. D. BOCZKOWSKI-CO.,

niu.su
szil.es


SAULE

Vertes Knygų už $1.00
w

Kas pirks Didele Knyga po vardu:

“KAPITONAS VELNIAS 51

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 gales sau iszsirinkti bile koki 
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

J Wj:
■®g

Yptišta 
Pranešios 
Vilties, \

Aš neriu susipažinti su kiekvienu ser
gančiu, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo- 
tere pasaulyc. AŠ noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingą drangą ir geredari

Dyspepsija ir Nsvirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu- ' 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (liemoroidai), 
Ęeumstfenas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokesti.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų 
pasekmingu metodą naminio gydymo tokių smarkių 
ir chroniški! ligų kaip Syfiiis arba Kraujo užnuodi- 
jirnas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Šukrekėjimo Striktura, Pūsles bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSIAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA SYKAI.

SETAS No. 1
Lietuviszkieji Rasztai ir taasztinin- 

kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Velniszkas Kaziravimas. Jieszkojo 
tarnaites o rado paczia. Stebuklinga 
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir jo vienturte Dukters. Nelabas 
Vyras. Prakeikimas. Delegatai pas 
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu ka 
ketina antra karta apšipacziuoti. 
Pikta Onuka. Baisi naktis. Dzūko 
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas 
ant proto. Graži istorija.

SETAS No.. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

Varginga Elinana 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.MeszIa 
-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 pe szirdies. Užmirszo. Prana- 
szavimas apie moteres. Iszgialbeta 
peralinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
state virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Biirike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
(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 
tiszaitis. Debesėlis. ' Piktadaryste 
neiszsisaugoje koros. Tomil&. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SETAS NO. G.
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel

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

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

ninku. Balada. 'Malūnas girrioje. 
Paskutines miszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kuz- 
mas . skripkbrius 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 Petra. Joną Nuoga- 
li. Valdamieris. Bedalis.

Setas No. 9.
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios nakti. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka ir niklta. 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 ktin. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Sum?s 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! bau! bau. 
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 Valencijps. Kožnas daigtas 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
cziuojes. Janaszas korczakas. Vaitas 
szvilpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnike. Luoszis. Is
torija vienos motinos. Vaikucziu ple
pėjimas.

Setas No. 12.
Grafas ir meszkininkas. Apie ra

gana, karalaite ir aficiera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mįsles 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
dosziu Onute. Kaimynai. Kuo bacz- 
ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
boba kytresne už velnią. Uždėjimas 
miesto Vilniaus. Navatna liga ir na- 
vatna gyduole. Du medejei. Inžei- 
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas 
žmogus pavojuje. Namu sūdąs. 
Kvailas tikėjimas. Karalius čigonu. 
Istorija isz 1795 m. Nedoras ponas. 
Girtavimas. Genavaite. Kalėdų 
nakties miszios. Žvaigžde mesijo- 
sadaus. Pasikalbėjimas 13 vyruotu 

‘moterių ir vienos naszles:

SIR DAVID BEATTY, NAUJAS ADMIROLAS ANGLISZ- 
KOS FLOTOS IR KAMANDIERIUS LAIVU PRIE 

JUTLANDO.

KUR BŪNA? kio para., Pakruoszczio kaimo.
Meldžiu atsiszaukt ant adreso.

esu padare.-; praeityje ir kad Žinotiį apie pra
kilnų dai ną, km j aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jas galite matj 
medicinos praktikavimu
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, lirinęjimn ir pudri
nio. Aš atidžiai stud-ijivau ir tirinčjai: tas se
nas, chroniškas, giliai Įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. AŠ 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 mano pra
nešima vilties.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. . Joje, pąsa- 
aiškūs faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 

sandeliu žinijos ir užtari tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sekti— 

.yp«ž svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
V® žinoti, kaip juris gali būti sugražinta jusli senu laiku svai- 
V® kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 

sį. -t šitą, dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
' negales. Nesiųskite mums pinigu—siuskite tiktai savo 

v.............. vardą ir adresą aiškiai parašytą .aut 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. Jus patirsite savo 
kentėjimą priežastis ir kaip jusu negalės gali būti prašalinamos.DYKAI DUODAMOS KNY60S KUPONAS

’nrašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien', 
niršk užlipinti stompą, kad laiškas pas mus ateitu greitai.

Dr. J. Russell Price Co.,l.ij©2-9 so. ciinton st., Chicago, m.
Gerbiamieji:-—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėta 

pačta jusu brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė............................................................ ...............................
Gatve ir No........................................................................................................
Miestas

. 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.

apmokame prisiuntimo kasztus/5®^

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

WD Pfl Mahanoy and A StreetI U. DUbZ.KUWoM“bU1j :: Mahanoy City, Pa

Mano brolis Jonas Balionas, 
paeina isz Suvalkų gub. ir pav, 
Punsko para,, Andre,javo guli
no, Kreivėnu kaimo. Teip-gi 
mano pus-brolis Juozas Kauszi 
kas paeina isz Kirsnos Ruda
minos para., Kalvarijos pav.. 
Suvalkų gub?, Turiu svarbu rei 
kala, praszau atsiszaukt ant ad 
reso. (to 99.)

Mrs. M. Viganovski.
Derwent, Ohio.
---->

Mano draugas Antanas Ra- 
mancauskas, paeina isz Kauno 
gub., Telsziu pav., ir para., Pe- 
zu kaimo, 6 metai kaip Ameri- 
ke. Girdėjau kad gyvena Chi
cago. Jeigu.kas žino apie ji, 
malonėkit atsiszaukt ant adre
so.

K. Kibartas.
424 N. 10-tli.
Philadelphia, Pa.

Mano draugas Stasys Step- 
szis, 6 metai adgal gyveno Cle
veland ant Savinski Ave., da
bar nežinau kur. Jeigu kas ži
no apie ji, malonėkit praneszti 
ant adreso.

Juo. Navickas.
2623 S. Manton St.

Philadelphia, Pa.

Pajieszkau Stanislava Sta
nį avicziu, keli metai adgal gy
veno Warwick, Mass, dabar ne 
žinau kur. Tegul atsiszaukia 
ant adreso.

S. Kripavicz.
, 5313 Duncan St.

Pittsburgh, Pa.

Mano dede Antanas Czelu- 
szis, 7 metai kaip Amerike, pir 
ma gyveno Alleghany apie 
Pitsburg, Pa. paeina isz Vil
niaus gub., Traku pav., Kalviu 
para., Kroniu pacztas. Pra
szau atsiszaukt ant adreso.

Jos: Ligeika.
(to 98) 301 E. Lloyd St.

Shenandoah, Pa.

Mano brolis Stasys Szakiavi- 
czius, paeina isz Suvalkų gub., 
Starapofes pav., Gudelu guli
no, Grigaliumi kaimo, 5 metai 
adgal gyveno Scotland, dabaiy 
nežinau kur. Turiu svarbu 
reikalu, praszau atsiszaukt ant 
adreso.

Annie Matusevicziene.
Box 64. La Crosse, Wash.

Mano szvogeriai Jonas ir 
Juozas Kažulauskai, paeina isz 
Kauno gub., ir pav., Survilsz-

Mr. M. A. McKay.
Stuyvesant, N. Y.

JTOKAI
Pas daktara.

• — Ar turi norą ant valgio?
— Laikais turiu, laikais ne.
— O kada ne turi?
—- Tuojaus po piet ir po va

karienei, tai suvis ne noriu 
valgyti.

Perspėjimas oro.

Jeigu szuo ne ėda. akmeni, 
tai bus lietus ar pagada.

Jeigu uodas sėdėdamas ant 
augszto bokszto krutina su de- 
sziniu sparnu, tai bus migla.

— Jeigu garu is grajina ant 
skripkos, bus vejas.

Jeigu miegant nakti. blakes 
daro muštrą, tai bus tikrai lie
tus.

Jeigu žalios varles atprovine 
je baloje koncertą, tai yra ženk 
las, jog ne bus sniego.

Kada ne buna pedes, tai bu
na labai sausa.

Kada vovere kasosi' uodega 
tai huną dargona.

Kada boba ne gere alaus, bu
na blaivios smegenis,

Rodą moteres del moterų.
Jeigu ne nori, idant tavo vy

tas myluotu, neGdauski jo kur 
jis buvo.

Jeigu savo prietelkai apie 
nieką atydoje papildysi tai. to 
gailesesi.

Ne užmirszkite mot'ereles, 
jog vyrai labai mėgsta szvaru- 
ina, nė tiktai grinezioje nes ir 
save szvarei užlaikyte.

NUSIPIRKO “TŪKSTANTI
IR VIENA NAKTŲ“ KNY

GA IR UŽCZEDINO
PININGU.

Valstija

LIETUVIU GĖRIMU SANKROVA.
Šiitas apskelbimas su teiks jums gera nuomone apie dideli invairuma Vynu. Liklerlii ir St’-* 

i prytoju gaunamu szltoje sankrovoje. Musu sankrovoje yra visu gerai žinomu ruszlu Vynus, Degtiniu 
Akavitu ir teip tolinus. Mes su didžiausiu atsidėjimu pasirenkame iavo Vynus ir Likierus ir lodei 
galime garantuoti Grynuma ir Tikruma isz visu pusiu

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

Orderius iszsiuncziu kaip tik prijimu : ant pirmo 
trehio per Express arba Freitus, kaip norit.

Asz nelaikau už prisiuntinia jeigu orderis bus zž. 
§10.00 arba daugiau.

Asz nelaikau pigiausi tavora už visus, t iktai geriau 
si tavora parduodu pigiau no kaip kiti.

Pa įsitrauk lt nuok manės Kūginio Sznapso po $3.00 
galionu; geriauses ka galima gaut.

Užsisakant gėrimus k rasa pinigai reike prisiustT Expresso prisuku, krasas prisako, arba Kege 
st motu laiszku. Už visus gėrimus turi būti užmokėta iszanksto. Keikia pasakyti ar norima kad pir 
kės butu pr siųstos ekspresu ar važba.

Konstantinas Stravinskas, 1807>£aison Street, S.S. Pittsburg, Penna.

Tai jusu Vincukas mokinasi 
ant kunigo! Dievulėliau ipa- 
no! O ar jau kiek moka?

— Kur-gi ne mokes!1 Jau 
isz mažos knygeles’galėtu mi- 
szes, laikyti nes da ant dideles 
knygos yargei galėtu.

Panaszi pirmutinei.
— Tavo sūnūs mokinasi dak 

taristes?
— Teip.
O ar jau moka kiek dakta

raut?
O, jau, nusimano apie mažus 

vaikus, nes dideliu da ne gydo.

Siuneziu szirdinga padeka- 
vonia del redystes “Saules“ 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,“ kurioje radau kanuo- 
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,“ pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas laja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
nias trindamas alkūnes prie ba 
io. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori- 
jes. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ’ ----- Str.

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

istorije apie “Jonasza Korczaka”
2G2 punlapiu-Preke 35c. IY. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.

Vaidelota Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c. 

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

Sude.
Girios vartas atėmė nuo s lap 

lingo medejaus puczka ir pri
statė in suda drauge su liudin- 
tojeis, katrie pažinsta puczka 
ir jog tai priguli prie Jom 
Stampos girtini vagi, o tarp tu 
ju dvieju liūdintoji! buvo vie
nas žydas ir slidžia paklausė žy 
do.

— Ar tu pažinai Mauszkau 
szita puczka?

Mauszkus:— Uj, kodėl nega
li, žinti? — As jiam pažinau, ka 
da buvo maziim pisztalifetu.

SKAITYK
—.....L'..
Moralisz.ka Kabala, katra iszdeda 

žmogaus ateiti - - - Preke 10c

Tikriauia Burykla, sudėjo Cigonka isz 
Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant 
Lietuviszko D. T .B. - Preke ICc

Tikriaases Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kaziru, pagal garsingiauas 
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku 
Preke - - - - 10c

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

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

« LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI KEPRIGULI PRIE

s

Visi lietuviai rašykites prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

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

307 W. 30th St., New York Citį.

-4 * u .»• I* J* a . v

...DIDEUS...SAPNORIUS
Su Paveikslais beveik prie kiekvieno 
Sapno. Szitoj knygutei teipgi randasi 
Planetos ir visokį Burtai.

248 Puslapiu - 4žx6 coliu dydum

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



Kada norėsite gera tavora tai pirkite pas Guinana.
p- -----

Visi žino kad Model Keystone yra tai geriausias peczius. 
Parduodamas pas Guinana.

Naminei rakandai pirkti pas Guinana visada gerai neszio 
jasi ir gerai iszrodo. Guinanokarpetai ir dyvonai ilgiau ne- 
sziojasi negu kiti.

Guinano siutai ir kotai del vyru ir vaiku yra padirbti 
isz gero materijolo ir per gerus kriauezius.

Visada galite geriaus pinkli siutą ar overkoti pas Guina
na negu kitur.

Guinano yra puikiausias sztoras visame paviete, pirkti 
moterų apredalu. Didelis biznis moterų siutu, kotu ir kaili
niu. Gražiause apsirėdė moteres ir merginos pirko savo apie 
dalus pas Guinana.

Naujos mados, geras matei ijolas, ir geriausiu kriaueziu 
tiarbas, padare Guinano sztora populariszka tarpe moterų ir 
merginu kurios perka gerus siutus ir kotus. Pirkite kailinius 
pas Guinana.

GUINAN’S Shenandoah.

gvvena.

Žinios Vietines

So. Norwalk, Conn.— Darbai Jhž? ’ ANT PARDAVIMO
gertu eina, isz kitur pribūvu-1 Geras didelis namas’ant AV. į 
siems ne sunku darbus gauti f Spruce uliczios, su visoms vy- 
daugiause del merginu. Tu-įgadoms, maudykle, maudyne,} 
time apie 7 szeimynas Lietuviu } vykados, sziltas ir szaltas yan- 
ir 10 pavieniu ir visi sutikime Juo, elektrikas visur iszvestas,

Vaikinai labai nuliu- dideli skiepai, didelis kiemas.}
de kad didelis stokas merginu. Ant kito galo loto prie W. į 
Katra geistu aplaikyti patogu}Maple uliczios teip-gi randasi} 
ir turtinga jauniki tegul pas i namas ant vienos familijos. Szi } 
raus pribuna, o gaus koki sau į tie namai randasi ant puses lo-; 
panorės. } to ir parsiduos visai pigiai. To-

—------  j del atsiszaukite kagreieziausia i
Du Bois, Pa.— Nieko naujo }P° ^°- 512 V\. Spruce St.

czionais negirdeti, tiktai turi
me gera prabaszcziu isz kurio į 
visi užganėdinti ir sutikime gy ;
vena. Aukn Lietuvos Dienoje į 
surinkta viso $746.37, kuriuos} 
iszsiunteme ant nurodyto adre
so iii Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus Draugija, Washington, 
D. C. — Du Bojaus komiteto ka 
sijerius J. G. Bogdan.

NEBANDYKITE SUCZEDIN 
TI PININGUS.

mokėdami randa už bile kokia 
stuba, jeigu galite pirkti nau
jos mados stuba už neperbran
gį a preke. Gyvenkite su savo 
szeimyna geroj siūboj. Asz 
twin ii is naujas stubas. Gali
te sziandien pirkt o rytoj insi- 
kraustyti. Turtingo žmogaus 
siūba už biedna žinogaus pre
ke. Atsiszaukite pas. (t. f.j

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

Shenandoah, Pa.

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

Isz Lietuviszku kaimeliu

— Publikines mokslai nes su 
stos mokslą 22 diena ir vela at
sidarys 2 Sausio. Vaikai tū
les trumpas vakacijes ant Ka
lėdų ir Nauju Metu.

— Kokia tai Nora Pasaskiu- 
te likos sulaikyta New Yorke 
per apsaugojimu draugoves dei 
merginu. Badai josios brolis 
Mikas czion gyvena kurio adre 
sas yra nežinomas.

— Du brolei Franas ir Juo
zukas Bohanai gyvenanti ant 
Spruce uliczios, insigavo in 
Sanners geležini kroma pąym* 
darni kelis revolverius ir ziego į 
relius. Palicije in kėlės dienas

Gilberton, Pa.— Szimas Ta- 
mosziunas, 30 metu senumo ran 
dasi uždarytas kalėjime, o An
tanas Jurkneviczius mirė Ash- 
lando ligonbuteje su kulka sme 
genysia. Tamosziunas atejas 
pas Jurknevieziu sukatos vaka 
ra pradėjo gerti ir ginezytis 
apie europiniu kare, ant galo 
Jurkneviczius paliepė Tamo- 
sziunui nesztis laukan. Taniu 
sziunas badai nuėjo namon, pa
siėmė revolveri ir vela atėjo at
naujindamas gineza na ir palei 
do Jurkevicziui szuvi, palaikiu 
damas in kakta, nuo ko mirė 
apie 4 valanda panedelije.

— Mahanojus neužilgio pra 
dės pasigerint su pagialba pa
skolintu 70 tukstaneziu dole
riu. Isz tuju piningu bus iž- 
duota 37 tukstancziai ant isz^ 
brukavimo ulicziu, 15 tukstan
eziu ant uždengimo upeluko 
teip, jog turėsime puikia nauja 
uliezia ir 18 tukstaneziu ant nu 
pirkimo nauju gesinimu apara
tu del ugnagesiu.

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.)

Philadelphia, Pa.— Diena 24 
Lapkriczio atsiskyrė su sziuom 
svietu Konstancoje (Dziudzie- 
liute) Spulginiene. Velione 
prigulėjo prie draugyseziu Szv. 
Cecilijos, Gyvojo Ražancziaus 
ir Apasztalystes Maldos. Lai- 
dotitves buvo iszkihningos am 
kuriu dalybavo net dvileka pil
ni automobilei pažinstamu ir 
giminiu. A. a. Konstancije 
paėjo isz Kaimo gub., Sziauliu 
pav., Laukio parapijos ir mies
to. Apsivedė turėdama 16 me 
tu su Feliksu Puplauckiu su 
kuriuom pergyveno 19 metu, 
po jo mirtei apsivedė antru kai
tų su Gabrielių Spulginu su ku 
riuom pergyveno 18 metu. Tu
rėjo 54 metus ir paliko viena 
duktere 17 metu, broli Aleksan 
dra Dzindzieleta, seserį S]Tring 
field, Ill. ir pusbroli Daminika 
Dziudzeleta kuris randasi kur 
prie kasikiu. Velione buvo do 
raus gyvenimo( ir mielaszirdin- 
ga del savo artimo suszelpda- 
mii tuos kurie reikalavo josios 
paszialpos. Per 26 metus nie
kur neiszejdavo is? savo namo 
kaip tai yra papratia daryti mo 
toreles lankytis pas savo kurnu 
tęs. Lai jai szia žemele būna 
lengva ir sylsisi amžinam atsil
si.— M. J. I.

Miners Mills, Pa.— Darbai1 
czionais gerai eina net viskas | 
i nkstą, sniego da pas mus nenu i 
puolė. Lietuviu nors mažas i 
Lurelis, bet sutikimo nėra. Ne 
senei Lietuviszka Jaunuorfene 
buvo parengus baltu ant nau
dos parapijos Szv. Francisz- 
kaus bet mažai ant jo atsilankė 
musu tautiecziu, o gal gailėjos’’ 
ižduoti. kvoteriuka aut suszelpi 
mo parapijos. Parapijų prade 
jo kapines pirkti nuo pat pra
džių bet ne visiems tinka isz- 
j-inkta vieta, vieni nori ant me
nulio kiti ant saules ir toikiu bu 
du negali susitaikyt. Reikalin 
ga czion labai poni Baltruviene 
del nekuriu musu bobelku nes 
labai pradėjo iszdykt ir liežu
vius nesuvaldo. •

ATSAKYMAI.

Lietuviszkas Pasakorius jin 
labai sugraudino.

Priymkite mano szirdinga 
padekavonia už “Lietuviszka 
Pasakorių, ’ ’ kuriame asz ra
dau 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 litam. 
Da karta dekavoju už teip pili-' 
kia knyga ir vėlinu visiems Lie 
tuviams jiaja turėti namuosia 
— sulinksmina senus ir jaunus. 
Su pagarba.

Antanas Gray. 
JUO Trowbridge St. ----- , Mich.

Jurgis Elinauckas.
New Philadelphia, Pa,

CHAS. SCHWIENTD
Kontraktoris ir stalorius.

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

217 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

Merchants Banking Trust Co. banka 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 ranjlaviszki 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 iszsidalyti 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- 
eiti in koki bizni. Mes prigialbstaine savo prieteliams.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
D. M. Graliam, Pres. L. Eckert, Vjce-Pres. D. F. Guinan, Treaa.
J. H. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula 

W. J. Miles F. G. Ilornsby

Užlaiko skloda visokiu iin- 
portytavotu ir. anierikoniszku 
gėrimu. Gausite pas ji viso
kiu vyiiiu, anelku, alaus ir por
terio baksais arba baezkutem.

Iszinokiname. vyrus ir vaikinus 
balberiauti in 4 a,r G sanvaites. Bukia 
bosas ant saves, uždekite savo szapa. 
Dirbk ant saves. Apie daugiaus ra
škykite pas Nosokoffs Barber School 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS

Sl (Duokite orderi priesz laika o 
bus pristatyta in namus. Rusi 
te užganadinti jeigu pas ji pirk 
site-. (to 101.)

Korespondentui isz Thomp
sonville, Conn.— Gana jau bu
vo apie tai rasžoma ir laikas 
viską užraukti, nes paskui tam 
viskam nebūtu galo ir nereika
lingi ginezai per laikraszti. Bu
vo karta garsinta apie aukas ir 
vela atkartota apie ta pati da
lyką. Tegul viskas užsibaigė 
kaip yra ir pabaigtas kriukis, 
nes tai nuobodulio pasaka.

F. B. Passaic, N. Y. — Ruso- 
Japonu kare atsibuvo 1904 me
te — 12 metu adgal. Rusai to
je kareje likos sumusztais.

J. B. Bridgeport, Conn.— Jei 
gu nori siunsti piningus in Vo
kietija, tai nusiduokie ant pacz 
to, o ten dažinosi apie viską.

P. T. Glenlyon, Pa.— Raszy- 
kie tamista ant paduoto adreso 
o dažinosi. Mes kaip kada pa- 
tarnaujeme del visu, bet nuola
tos negalime Imti informacijos 
bjuras ant visko, tai mus loska 
o ne nepriverstinas privalu
mas.

SKAITYKITE “SAULE”

A. J. SAKALADGKAS
120 W. PINE ST. ,< MAHANOY CITY.

| PUIKUS SKAITYMAI J
5 NAUJOS KNYGOS S

J 9 istorijos, 122 puslapi□, apis 
t “Kas yra Kristus” “Priesz te5- 
i sybe nekalbėk” “Senas žmogi 

pavojuje” “Namu sūdąs” “K
J talus čigonu” “Istorija isz 1795 
j meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
» doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
J tos knygos preke tiktai 25o.

“Priesz tei-

la-

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
t “Grafas ir meszkininkas” “Apie 
i Ragana, karalaite ir afioieriu” 
į “Del moterių ir apie moteres” 
5 “Aukso misiąs garsingu poetu 
į ir rasztininku” “Cigonka arba 

pagriebta ir velei atgauta mer- 
į giuke” “Mano džiaugsmas” 
t “Diedas ir boba” “Apleisti 
l aasz.laite” Preke tiktai 25o,

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Ulvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 2&o,

7 istorijos, 90 pus'apiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Prexe 25e“

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ąnt kranto prapulties” “Mis. 
iras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 2c o

- FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

iksla^yra: visada stengtis 
atlikti muso kostumerin 
reikalas k* nnoateakan- 
oziausia, daryt ta visk* 
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
ats&rgiausam bude,

i

INTEREST PAID ON SAVINGS

W. TRASKAUSKAS
-GRABORIUS-

Grand Rapids, Mich.— Ana 
diena likos suriszti mazgu mo
terystes p. Jonas Dziugis su 
pąnna Antanina Kievasaicziu- 
te. Svodba buvo puiki ir sve
taine pripildyta sveczeis. Jau
na pora yra gerai žinoma czio- 
nais, aplaikydami daug puiku 
dovanu nuo savo prieteliu ir pa 
žinstamu. Vėliname jaunave
džiams laimingo pagyvenimo.

Plainsville, Pa — Darbu czio 
nais randasi užtektinai o ]ebe- 
i ianis moka po tris dolerius ant 
dienos ir tai mažai jii randasi 
— prie visu darbu didelis što
kas darbininku. Lietuviu czion 
landasi apie 17 szeimynu o Ita
lu konia du kart tiek, bet sutiki 
me su jeis gyvename ir peszti- 
niu jokiu neatsitinka.

“SAULE”
apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 

nuo gėlimo pilto ir žarnų, ger
kles- skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo. tutsi o ji tuo apetito, 
šalčio galioje, /et.. ect., Sutai
somas išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo geimy-’ 
uos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25o. 
už bonkutę visose aptieko.se, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 
eU. AI). RICHTER & CO.
14—80 Washington Streat, New tork.

or®
Sutaisytas iš formuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

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

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
azimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viazku užlieku, parodo kaip 
tenoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki aplsaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25c

4 istorijos, 193 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Fermega mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
iingsta” Preke knygos 25c

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

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

I
I Skaitykite!
5 5 isz virsz-minėtu knygų.
% crba $1.25 vertes knygų až $1. 
pi Raszykite kokiu norite- Met 
5 jiusime knygas per ptcozta b 

apmokame visus kasztus. Galitt 
pirkti kiek norite, Visos knygor 
yra geros ir kožnam jie patiks 
Eiasiiykite szendie, Adresavokb

W. D. Boczkowski-Go.
Mahanoy City, Pa.
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK I 
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... g 

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

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. X 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie « 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu O 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- x 
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Siunczia Pinigus n 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko p 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu x 

a ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- Q 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo Q 

__ __ Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo. S?
ii Dcocuoat3oaocx3aoo©ocxM3Gacooc ooogocxjooosmmmsocoosmxxxsooo
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

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

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

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

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

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

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

COPYRIGHT

Užlaiko visokiu Amerikcniszku ir Tmpo- 
rtavotu Germ, kaip tai: Alaus bonkutese, 
visokiu ^ri Iku, Vinių, Porterio ir t.t. 
Perkarit'e... pristato dykai tiesog in namus 
Jaigukada prireikes bile kokiu gėrimu tai 
ateikite ras mane o pirkaite gerai ir busite 

: visame užganėdinti.

Q OLD W
RYE

LIETUVISZKAS PASAKORE
Labai Puiki ir Didele Knyga

88 - Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

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

609 Puslapiu 6| x 9f coliu dydumo.

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

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 
matomai muszanti.

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

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Vargutį Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apits Ra- 
ganiszka uieda. *

Petras bude.
Apie tris Brolu- Karalaiczius ir 

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

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

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.
D v ideszitn ts- ke turi Razbaininkai.
Vaitiekus.

ne-

ir

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

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

senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinezios poros.
Po svetima pastoge.
Ubaįjo meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apisaka sene 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikaičio 

jo. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiuike katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Simu kur savo 

trijų Sesei u ėjo tieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą n Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagramcluka.

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

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

aptieko.se
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