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ISZ AMERIKOS
Spyrėsi idant jin pakartu.
Hartford, Conn. — George 

Gardner, kuris sėdi czionaiti- 
niam kalėjime už sukaneveiki- 
ma 10 metu mergaites ir likos 
už tai nubaustas ant dvilekos 
metu, innesze praszyma pas gu 
bernatoriu su pagialba keliu 
advokatu idant jin paleistu isz 
kalėjimo. Kaipo tikslas tojo 
užmanymo paduoda savo pra- 
szime, idant kada butu paliuo- 
suotu isz kalėjimo kad galėtu 
atnaujint teisina ir kad jin pri
pažintu ant pakorimo. Gubey, 
natorius praszyma atmete.

20,000 kriaucziu sugryž prie 
darbo.

New York.— Badai kriau- 
czei kurie sustojo dirbti provin 
damies padidinimo mokesties 
du dolerius virszaus ant nedė
lios ir 48 valandų darbo, konia 
puse sugryžo prie darbo. Pir- 
mutinieje priguli prie Amalga
mated Clothing Workers of 
America, nes straikieriai, ku
rie priguli prie United Gar
ment "Workers of America lai
kysis druczei ir nesugryž prie 
darbo, pakol darbdavei uesusi- 

su visais kriauczeis. 
sU.sl«#.f“drrTT7 is u vi r- 

szum 60 tukstancziu kriaucziu.

’idfelWW*.

1

®ji.>'<::- 4sW

Mi

pwg

YY’fc1

5. 1

i
hr ‘

k:

^Ws

X .

Revolucije
Lietuvoi!

Telegramai danesza 
buk Suvalkuosia ir Sei- 
nuosia, Lietuvei pakele 
revolucije priesz siunti
mą juju in Vokietija 
dirbti dirbtuvesia amu
nicijos. Pradėjo naikinti 
tiltus, geležinkelius ir 
telegrafus. Kitam nu
meri bus daugiau.

Metas in kalėjimą už kožna 
pavogta doleri.

Kenosha, Wis. — Kalvinas 
Lewis, 22 metu, prisipažino, 
jog užklupo ant ponios M. 
Bowman, kuriai paėmė asztuo- 
nis dolerus. Sudže jin nubau
dė ant asztuoniu metu in kalė
jimą, arba po viena meta už 
kožna pavogta doleri, idant at- 
ejteje to nedarytu.

Pavogė $17.000 in laika trijų 
minutu.

Vinita, Okla.— Du bandytai 
in laika trijų minutu apvogė 
b anners State Bank, isz kurio 
paėmė septinioliika tukstan- 
cziu doleriu. Bandytai prasi- 
szalino su automob ilium. Ka- 
sijieriu uždare in geležine sze- 
pa, kuri iszgavo konia pusgyvi 
kiti darbininkai banko.
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NE GUODOTINI SKAITYTOJAI, NE YRA TAI—.7^ 

LEISDAMI SAVO PASTOGES IR VISKĄ KATUKUjo. GALIMA MATj
Y ME PULKEų

TRUMPI TELEGRAMAI
§ Gonzales, Tex.— Pieniniai 

czionais parduoda pieną po 30 
centu už kvorta.

§ Los Angeles, Gal.— Llewel 
lyn Iron Works likos dinamita- 
votos per nežinomas ypatas. 
Bledes padaryta ant $500,000.

§ Berlinas.— Kama arklie
nos mėsos Berline vis kilu 
augsztyn. Pastaruoju gi laiku 
svaras arklienos jau kasztuoja 
39 centus.

Skil-Ji
FOGr TIK VIENOS MOTERES SŲ VA?

Pavogė buszeli bulviu, nubaus
tas ant dvieju metu in 

kalėjimą.
Smethport, Pa.— Kada czio

nais buszelis bulviu parsidavi- 
nejo po du dolerius o Tamo- 
szius Whartonas neturėjo pi
ningu pirkti juju ant iszmaiti- 
nimo savo szeimyneles, buvo 
priverstas pavogti jiais. Už 
tai likos apskunstas ir nubaus
tas ant dvieju metu in kalėji
mą. Tiejei, ka radosi sude, 
net nutirpo isz baimes isz tokio 
nubaudimo vargszo. Kada 
Whartona szerifas gabeno in 
kalėjimą, atsigryžes in sudžia 
paszauke: “Kita karta pa
vogsiu buszeli aukso' o gal už 
tai mane ne teip ruscziai nu
bausi. ’ ’

Brolis su sesere aplaike 
$15,000,000.

New York.— Mirusis milijo- 
nieris George C. Boldt, buvusis 
locnininkas didelio hotelio, už- 
rasze testamente penkiolika mi 
lijonu doleriu del savo sunaus 
it dukters. Abudu aplaikys 
po 73/2 milijonus. Puikus pa
likimas, bet ne visi to negali ti
kėtis.

Maiszatis terp Aidublistu ir 
palicijos.

Lopez, Pa.— Tris szimtai Ai
dublistu sustraikavo Bernice ir 
pradėjo priversti kitus darbi
ninkus idant prisidėtu prie ju. 
Kada tiejei ne norėjo prisidėt 
prie straikieriu, pradėjo Aidub 
Ii štai užpuolinet ant juju ir pa
sidarė maiszatis. Pribuvia 
kazokai su nahaikoins apmal- 
szino nutukusius straikierius.

Kiek Wisconsinas padirbo 
suriaus.

Madison, Wis.— Steitas Wis i 
consinas praejta meta padirbo 
daugiau kaip 55 procentą viso 
sūrio koki amerikiecziai sunau 
do ja.

Nuo 1909 lig 1914 metu tame 
Steite padirbta nuo 147 lig 206 
milijonu svaru arba 59 milijo
nai svaru daugiau in laika pen 
fciu metu. New Yorkas padir
bo tik 97 milijonus svaru. Szia- 
dien svaras sūrio rtparsiduoda 
po 25 centus, todėl galima su
prasti kiek iszdirbejai sūrio ga 
Įėjo papelnjl.
Baisi ugnis. — Bledes $500,000.

Shamokin, Pa.— Praejta pet 
nyczios vakara ugnis prasidėjo 
Clark Brothers sztore kuri grei 
tai prasiplatino in kitus namus 
padarydama bledes suvirszum 
ant puse milijono doleriu. Vi
sa uliczia didžiausiu sztoru iž- 
dege. Ugnagesiai pribuvo in 
pagialba isz Shenandoah, Sun
bury ir Mount Carmel. Dau
geli szeimynu pasiliko be pašto

ISZKARES LAUKO
Dydys kuninga*H9ztis Karolius Steponas ketina būti Lenku 

karalium^'
Warszava.— Badai keizerls sutiko ant iszrinkimo dydžio 

kuningaikszczio Karoliaus Stepono, mirusio austrijokiszko 
ciesoriaus giminaiti, ant pasilikimo Lenku karalium.

Karolius Steponas turi arti 56 metu amžiaus ir virszinin- 
ku ant austrijokiszkos flotos. Jau nuo dvieju metu apibėgi
nėjo paskalas buk jisai ketina būti Lenku karalium.

Kiek kasztuoje užlaikymas francuziszko kareivio.
Paryžius.— Sztai ka francuziszki kareiviai aplaikydavo 

valgyt per du metus kares: 1*008 svaru duonos, 260 bulviu, 58 
kavos, 22 tabako, 36 druskos, 72 daržovių, 86 cukriaus, 4 sa
lio, 14 makaronu, 44 tauku ir sviesto ir 100 galono vyno. 
Užlaikymas kareivio kasztuoje randui apie 40 centu ant die
nos o priek tam aplaiko 5 centus ant nupirkimo gardumynu. 
Ant apvedimo tosios milžiniszkos armijos sur eik alavo apie 80 
milijonu mastu gelumbes. Prick tam kožnas kareivis sunau
dojo ketures poras czeveriku ar czebatu isz kuriu didesne da 
lis likos padirbta isz kailiu prisiunstu isz Ameriko.

ATSAKYMAI.
zas C. L6kutf|®? meuRB 
advokatas, mire Duponte.

A. B. Waterbury, Conn. — 
Jeigu tamistai laikraszczio ne- 
indejo in baksa kaip pacztines 
tiesos reikalauje, tai apie tai 
daneszem pacztiniui departa
mentui in Washingtona, kuris 
isztyrines pasielgimą tojo indi
vido, kuris neprivalo daryti jo
kio skirtumo su laikraszczeis.

SKAITYKITE “SAULE”

liko paczia ir kuciyKi.
§ Reading, Pa.— Už pavo

gimą dvieju visztcliu, William 
Schaefferis, aplaike tris metus 
kalėjimo ir nubaustas 50 dole-' 
riu.

§ Paryžius.— Eraucije nu
tarė uždrausti geryma visokiu 
svaiginancziu gėrimu nuo atej- 
nanczio Naujo Meto. Uždraus 
gėrimą ne tik civiliszkiems gy
ventojams bet ir kariumeniai.

Lenkai ir Lietuvei aplaikys pieną del vaiku.
Berlinas.— Rockefellerio kariszka paszelpine draugove 

ižgavo pavelinima nuo Vokietijos, jog gales gabenti 80 tonu 
pieno bleszinesia isz Szvaicarijos del pavargusiu vaiku Len
kijoj ir Lietuvoj. Taji pieną vokiszki geležkeliai gabens už 
dyka.

Didelis straikas jau užsibaigė.
Wilkes-Barre, Pa.— Czionai 

tinis ilgas strytkariu straikas 
kuris tęsęsi, per 14 menesiu nuo 
1915 meto užsibaigė pasekmių 
gai ant iszligu paduotu per ang 
linia unija. Unije kerszino 
straikierius, jeigu greitai nesu
sitaikins tai neduos jokios pa-j 
szialpos.
Motina iszgialbejo ketvirta vai 

ku isz deganczio namo.
Clarksburg, W. Va.— Pati 

Williamo Crafto, iszgialbejo 
ketvertą savo vaiku isz degan
czio namo. Motina inbegus in 
deganti narna, be jokios baimes 
isznesze visus, nes mažiausio, 
szesziu menesiu sūneli nepaspe 
jo iszneszti nes stogas sugriuvo 
ir mažiulelis sudege. Motina 
teip-gi likos gana pavojingai 
apdeginta.

Nužudė save ir vaikus isz 
rupesczio.

New York.— Gustovas Blum 
sekretorius ant laivo Granite 
State, nužudė savo duktere ir 
sunu, o po tam pats sau paleido 
szuvi. in smegenis atlikdamas 
ant vietos.

Blumo pati nuo kokio tai lai
ko randasi paikszu name be vii 
ties iszgydimo, ir kaip rodos pa 
pildė žudinstas isz didelio ru
pesczio, jog pati daugiau nesu- 
gryž namon sveika.

Talkininku puikai susirėmė su graikais.
Amsterdam — Pusiau oficialus žinios skelbia, kad prasi

dėjo muszis tarp graiku reguiiares kariumenes ir talkininku 
pulku. Muszis eina 60 myliu atstume, in pietvakarius nuo 
Salonikų. Penki tukstancziaigraiku dalyvauja muszyj.

Nors szitos žinios ateina ne isz Graikijos, o isz Vokieti
jos, bet manoma, kad jos teisingos. Ir vokiecziai tiki, kad 
szitas muszis yra pradžia kares tarp graiku ir talkininku.

Praneszimai gi isz Athenu, pasiekiantis Londoną, pažymi 
abelna ramuma Athenuose. Vienok tie praneszimai pripažins 
ta, kad veik visi talkininku valstybių piliecziai apleido 
Athenu s.

Nauji talkininku reikalavimai dar neinteikti Graikijos 
valdžiai.

Overseas žinių agentūra paduoda žinia, kad muszis tarp 
francuzu kareiviu ir graiku isztikes sziaurej nuo miesto Ka
terina. Pasak tu žinių, graikai užgriebė miestą Katerina, per 
silauže per talkininku linija ir paėmė musziu linija tarp Ka
terina ir Borboczok (Dorpocko) miestu.

Athenai.— Praneszama, kad talkininku diplomatai prisi- 
1 enge apleisti Athenus.

Prancūzai paėmė dvi mylės nuo Vokiecziu. — 9,000 paėmė in 
nelaisvia.

Paryžius.— Francuziszki telegramai skelbe: Per kėlės 
dienas bombardavom prieszu pozicijes prie Donaumonto, terp 
Meuso ir AVoevre. Prieszai likos smnuszti ant visp franto ir 
paėmėm dvi mylės pozicijų su kaimais Vachetanville, Lon- 
vermont ir Bezon Vaux. In nelaisvia paėmėm 9,000 prieszu. 
200 aficierius daugybe kariszko materijolo ir dideles anuotas.

Durna atmete vokiecziu taikos pasiūlymus.
London.— Praneszimas Reuterio telegramų kompanijai 

isz Petrogrado skamba:
‘‘Durna vienbalsiai isznesze rezoliucija priesz priėmimą 

vokiecziu taikos pasiūlymo.” p
Priimtosios rezoliucijos turinys maž-daug toks: Durna, 

iszklausius užrubežiniu reikalu ministerio praneszima apie vd 
kiecziu ir ju talkininku pasiūlytąsias taikos iszlygas, vienbal
siai stoja už tai, kad talkininkai griežtai atsisakytu dabarti
niu laiku kalbėti ir vesti kokias nors taikos derybas su prieszu 
Durna vokiecziu taikos žingsnyje matanti tik ju silpnumą ir 
norą suversti svieto akyse atsakomybe už kraujo praliejimu 
ant talkininku. Ir Durna mananti, kad ankstyba taika gali 
ateityje invelti Europa in nauja kare. Pastovia taika duo
sianti tiktai pilna pergale, kuri sunaikins prieszu (t. y. vokie
cziu) militariszaksias spėkas. •



SAULE

KAS GIRDĖT?
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Tięjei žmonis ka pirkinėje 
kiauszinius ir sviesta —norints 
ir be to galėtu apsiejti t— pri- 
gialhsti turistams ir spekulan- 
tams ant sukrovimo piningu, 
o prisideda prie nuvarginimo 
visuomenes.

Tie jei ka reikalauje ‘‘didelio 
laikraszezio” ir daug pftpieros, 
prigia’lbsti popieriniam trustui 
sukrauti milijonus ir nupuoli
mui laikraszcziams.

čir- Tiejei ka perka kitokius da
lykus kurie nesvietiszkai pa- 

j Jjraugo, bė kuriu galėtu apsiej- 
r Ii. prigialbsti trustams o žmo

nis tuoin nuvargina.
• - Jeigu geidžete idant trustai 
subankrutytu ir prekes nupul
tu, nepirkinekite tokiu dalyku 
be ko galite apsiejti. Jeigu 
teip pasielgsite, tai t,rustus pri
versite ant nužeminimo prekių 

. apt visko.
’. r* --------- _------

Imigracijos Hilas su iszbandi 
mu atejviu ar moka raszyti ir 
skaityti, perejo per Senata 64

VIENA ISZ DIDŽIAUSIU ANGLISZKU ARMOi U BOMBARDUOJE VOKISZKAS POZICIJES ANT VAKARINIO FRUNTO. _ ŠTAI ..TAMSTOS PROGA
Greitai išmokti ang-l 
-Tiį ka Wtįel ba ?
šios mokyklos, Twnsta 
išmoksi Angliška  ̂kal
bėti, rašyti ir skaityti 
visai nesijausdamas liu 
O3ose valandose. Moki
name per pačtą visose 
dalyse Amer. ir Kana
dos. Tuos, kurie gali a- 
teiti į mokyklą, moki
name klesose, dieno
mis ir vakarais. Čia 
galima išmokti Gram
mar ir High schooled 
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.

Smertis blakėms ir bambatie- 
riams in % minutos laiko 

be truciznos.
I DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikinimo;

i kas urnai atsius stempomis 
paczto 20 dvi centines. Kad 
butu žiema kojos sziltos 50c. 
Czia gausite konia dykai. ’ Szi- 

| tas czia apgarsinimas tik da- 
Įbar pasinaudokite sziandien. 
i Adresas.

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

Brooklyn, N. Y.

“SAULES”
Paveikslas parodo mums viena isz didžiausiu angliszku anuotu, kuri bombarduoje vokiecziu pozicijos ant vakarinio iTancuziszko ITunto. Tuja 

milžiniszka anuota gabena isz vietos in vieta ant geležkelio, o kuri iszszauna isz saves 14 colinia kulka kuri lekia kaip vejas per daugeli myliu. Mažes
niam paveikslėlije matome kada tasai milžinas szauna.

KALENDORIUS
ANT 1917

NAUJAS 1SZRADIMAS

nųa Bazi, paei-

Kozlowski, 156 New York N.Y,TiTu

Pasatairiiii

vardu

Vardas

Ulyczia

Miestas

609 Dideliu Puslapiu 
Pasakų ir istorijų.

W. D. Boczkowski-Co. Mfc^city,Pa

96 Mažių Farmu prie Matawan, N. J. $225.00 Akieri

panaszei kaip girtas
- Fain! Galėsimo

>ira.. Maskhike's kai-

Dekavoje lĄ milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolu.siu, ataugti tan
kus plaukus G varant y. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
si pas mus. Adresas:

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

Brooklyn, N. Y. - ■

DIDELIS ATYDARIMAS
Sunaudojimas 

iu milijonu gyven
ant kožnos galvos

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

Labai Puiki ir Didele Knyga...
Talpina 88 Visokiu Gražiu

‘ Buvusis prezidentas Taftas 
isžreiszke savo nuomonia apie 
išzrinkima prezidento Suv. 
Meilu tik viena karta. Kalba 
jišai, idant prezidentą iszrinkti 
ant szesziu ar septiniu metu, o 
butu daug geriau del viso skly- 
'|io, nes prezidentas susipažintu 
su sklypo reikalais ir daug ge
riau vestu randa ne kaip per 
keturis metus. Po isztarnavi- 
mūi 6 ar 7 metu, daugiau jau 
negalėtu būti iszrinktu^ Tam 
užmanymui daug garsingu po
litikierių pritaria.

Tomis dienomis prasidėjo 
teismas Filadelfijos Medical 
Clinic ir josios užveizdeju Leo
na Vilkauska, Joną Grinių, Dr. 
Yoder ir Dr. Russello. Kaip 
tasai teismas pasibaigs tai nę- 
žine.

Tomis dienomis V. Meszkin- 
nas iszleido knygute po vardu 
“ Paslapt ys Loszimo Kaži remia 
arba vienas isz mieriu prieše 
szulerius.” Tikras būdas visa 
da iszloszti kortomis. Iszrodi- 
nejimas szuleriszku prasimany 
mu ir parodymas pilnos, aisz- 
kios, be praloszimo teorijos lo
szimo kortomis — kaziremifj. 
Isz rusu kalbos verte V. Kuiiic- 
kis. Adresas: V. Meszkiunas, 
416 Hooper St. Brooklyn, N. Y.

mo. Jeigu kas žino apie ji, ma 
lonekit praneszti ant adreso.

F. Bazis.
1125 Belle Ave. Scranton, Pa.

Na vyruezei, nors dabar gale 
site gerai iszsiteisinti priesz sa
vo moterėles jeigu atejsite na
mon užsitraukia, nes visa beda 
ant idkolioliaus galesite sudėti 
ant.... skaudaneziu dantų.

Daktaras II. D. Aldrick isz 
St. Paul, Minu, dantiszkos 
mokslaines tvirtina, jeigu dan
tis yra supuvia ir neprižiura- 
mos, tai šukele smarve burnoje 
kuri atsiduoda alkoholiam nuo 
ko žmogus pradeda klejoti ir 
subuoti ■ 
pasielgė, 
dabar pasigert o moteres nega
les suprasti ar turime dantų 
skaudejima ar.... neiszduosi- 
me slaptybes!

|HMpHIĮ!tjperosu. TT^ika 
szesziu menesiu tieje kareiviai 
surukę szeszis milijonus pape- 
rosu, arba po puspenkto pape- 
roso ant dienos pripuola del 
kožno. Ne gana to, surukę 
tukstanezius svaru, tabako, 
cigaru ir sukramtė apie du to,- 
nūs “ežiu.” — Well, geriau 
leisti durnus isz paperosu ir 
pypkių ne kaip isz karabinu.

Didelis “Saules” kalendoris 
ant 1917 meto jau užbaigtas 
ir pradėjome skaitytojams isz- 
siuntineti <įlel tu katrie yra pil
nai užsimokeja. Tiejei, kurio, 
(ta neprisiunte savo užmokes- 
ties už antra pusmeti, tegul pa
siskubina, nes po tam gali gran 
dintis.

Szimet kalendoris yra du 
kart didumo už praėjiu meta ir 
talpina suviję:

, Mano dėdė J onas ir Martinas 
Skardzinskai, paeina, isz Suva! 
ku gub., Libavos pav., Kalvari
jos para., Pilekalniu kaimo. 
Turiu svarbu reikalą, meldžia 
atsiszaukt ant adreso.

Miss U. Vasiliauskiute.
>924 E. Clay St. Shamokin, Pa.

Ant lengvu mėnesiniu mokeszcziu. Ądyna isz 
New Yorko, szitos fanuos izzdirbtos, derlinga žeme, 
mokslaine. arti. Tarpe Matawan ir Perth Ąnąljpy, 
jAtsiszaukiže arba, raškykite del platesniu ži'iii'fiant

šie du milijonai doleriu aplaike 
tolimos gimines, pažinstaml, 
p l ieteliai ir tar nai.

‘ ‘ Guodotinas redaktorilus 
Saules. ’ ’ — Meldžiu prisiuns- 
hfelis^iiumaii'us

Vienas isz musu skaitytoju, 
kuris randasi amerikoniszkoje 
f lotoje raszo mums, kad apibė
gi neja gandas terp virszininku 
f’otos, buk artimoje atejteje ga 
limo tikėtis kares su Japonije.

Kokia tai moterele
I ynch isz Detroito, apskundė 
miestą už padaryta blede. Va 
žiavo ji karuku, o kad vietos 
nebuvo viduri, per tai atsisto
jo ant szalies (o buvo tai vasa
ros laike.) Tuom kart užėjo 
vejas ir nutraukė jiai andaro- 
kh kuris užlėkė ant medžio ir 
sudraskė. Dabar poni Lynch 
nori idant miestas jiai užmokė
tu už andaroka. Kuom mies
tas prasikalto, kad vejas nu
traukė jiai andaroka? Jeigu 
hittu geriau užsegus tai vejas 
nėbūtu nutraukęs.

KUR BUNA.
Mano brolis Franas Paku- 

tinckas paeina isz Kauno glib., 
Raseinių Ujezdo, Erzszvilko 
paczto, Sarapiniszkiu kaimo; 
S metai kaip Amerike, pir
miau gyveno Chicago, III. da
bar nežinau kur. Jeigu kas ži
no apie ji, malonėkit praneszti i 
ant adreso.

J. Pakutinckas. į 
Coal Dale, Pa. j

Visos szakos pramonybes 
sziadien džiaugėsi isz geru biz
niu ir pasisekimu, bet ižduoto- 
jai laikraszcziu kurie turi mo
kėt-už viską nuo 50 lig 200 pro- 
beiita daugiau, parduoda savo 
tavora už ta paezia preke ka ir 
priesz kare o ir szeip ka tik lai
kosi ant kojų.

Galima suprast kaip nekurie 
skaitytojai isznaudoje laikrasz 
ežius, isz sekanezios gromatos 
kuria aplaikeme praejta nede-

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

Mano pus-brolis Matuszas 
Vailionis paeina isz Suvaiką 
gub., Seinų ]>av., Leipumi pa
ra., Javaisu kaimo. Girdėjau 
gyvena Bostpn, Mass. Turiu 
svarbu reikalu, praszau atsi
szaukt ant adreso.

Jno. Vailionis.
103 Liberty St.; Ansonia, Coup.

Ar žinote, kad sukatos užmu- 
sza Amerike 160,000 žmonių 
kas metas — viena ypata kas 

miliutas, užmusza viena 
treczia dali žmonių terp 18 ir 
45 metu amžiaus?

Sukatos padaro bledes ant 
500 milijonu doleriu gyvasteje 
ir darbe. Mažiausia dabar ser 
ga suvirszum vienas milijonas 
ypatų ant tosios baisios ligos 
Amerike. Vyru daugiau mirsz- 
ta ne kaip moterių. Nigeriu 
daugiau mirszta ne kaip baltų
jų. Daugiausia žmonių mirsz
ta nuo sukatu, kurie dirba fab
rikuosią kur randasi daug dul-

Mąno brolis Kazimieras Žer- 
deckis kuris 1912 mete dirbo 
prie kriaueziu Chicage. Paei
na isz Kauno gub., Telsziu pav, 
Sedos miestelio. Jis pats ar 
kas kitas tegul danesza apie jo 
Jo būvi. (t. D. 22.)

Mr, Konst. Žerdeckis. s 
Box 65. West Frankfort, Ill.

20) Ororykszte, — istorija.
21) Olga ir Karalaitis z-- isto- 

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

pines kares.
26) Kataliogas knygų spąudin- 

tas musu 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 
skaityuno ant Kalėdų.

Todėl paskubinkite prisiims 
ti užmokesti idant gautumei 
kalendori in laika, nes jeigu vii 
kinsite tai gal ir neiižteksime 
del visu. — Kas piriųesnis tas 
gilukuįngesnis.

Pabrangimas duonutes New 
3 orke nuo 5 lig 6 centu, pabran 
go iszsimaitinimas tenaitiniu 
'gyventoju ant 16 milijonu dole
riu ant meto, 
duonos penk 
toju isznesza 

svar

l|ĮĮĮ!ĮB^Čžit>i^^raiei<mūpa»al- 
pinti apie vineziavone mano gi 
minaiezio, teip-gi primykit, jog 
asz laikau geriausia krautuve, 
p jeigu tai nekasztuos nieko tai 
apgarsinliit, jog asz turiu ant 
pardavimo gerus naminius ra
kandus. O kad mano prenume 
ra)a jau iszsibaige tai galit su
laikyti laikraszti ba ir teip jo
kios naudos man neatnesza 
laikraszczei.”

Ir žmogau gyvenk isz tokiu 
skaitytoju ii' uždavinėk laik
raszti su pagialba Dvasios 
Szventos.

2) Keturi metai laikai.
3) Amerikoniszkos szventes.
4) Pėrkelemos szventes.
5) Užtemimai 1917 mete.
(>) Pasninkai 1917 mete.
1) Menesiai su szventuju var

dais ir jiaveikslais mysliu 
Perimiiuoms 11 lenui ■■

8) KarendoiTUTn uzrasTmtJ„1}> 
1917 meto.

9) Svarbus atsitikimai svietisz 
ko j e istorijoj.

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

11) Apmanstinkim laika (ej-

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

prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant 

žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

12) Djdgušis deimantas —isto 
riję.

13) Amerika, musu laisvia Te 
' vyne.
14) Geros apmainos —'istorije
15) Juokingi užklausymai.
Į 6) Gyvenimas sieratuko —is 

torije.
17) Florindas ir karaliaus dūk 

tėre Angelina — istorije.
18) Karalius permainytas ii 

meszka per du raganius -- 
istorije.

19) “Saule” szirdies mano —

Mirusis Austrijos ciesoris 
Francisžkus—Juozupas paliko 
asztuoniolika milijonu doleriu 
privatiszko turto. Isz tu pinin 
gu paliko 12 milijonu del su
žeistu ir paliegusiu kareiviu Ir 
jųjų szeiinynoms. 1 Dvi duk- 
tęres ir viena anūke aplaike po 
keturis milijonus doleriUj likti-į L. Box 89

balsais prieszais 7. Manoma, 
kad prezidentas \Vi Įsomis ne- 
pasiraszys ant tojo bilaus ir at
mes, kaip padare praejta meta.

Imigracijos bile teip-gi pasa
kyta, jog visi tiejei ka iszkelia- 
vo' in Europa kariauti už savo 
sklypus, ne bus priymtais in 
Amerika, nes sulaužė duota pn 
siega kada pasiliko czionaiti- 
iieis ukesais.

kareš.i^
Lig sziam laikui surinko sze

szis milijonus doleriu, o 1917 
mete ketina surinkti deszimts 
milijonu. O mes? Norints su 
rinkome gana puikia suma, bet 
baramės ir viei kitiems darome 
visokius iszmetinejimus, už- 
mirszdami, jog musu tautie- 
cziai reikalauje maisto ir apre- 
italo kagreieziausia. — Žmonis 
ar jus turite savo krutinėję 
t^irdi ar pada?



Ir poni Saldaitiene suraszi- 
nejc dovanas kurias ketina 
pirkti ant kalėdų del vaiku ir 
savo vyro kuris prisižiūrinėja 
tam viskam ir gylei atsiduso 
lies žino, jog už viską turės už
mokėti. — Kur jisai?

ĄĮOTIEJUS e
Narsus kareivis.

SAULE 3

Tai-gi matome, jog musu jau AMERIKONISZKA NASZLE ISZTEKES UŽ ANGLISZKO 
nikaicziam ežia Dievas laimi
no....

Jenerolas iszsiunte tuojaus 
viena maža laiveli, in Europa,

venime asz. netroksztu turėt, ki 
tokio smagumo jau man nerei
kėtų jeigu tik ta viena iugyt ga 
lecziau, kad iszgirscziau. jog 
Vieszpats, musu karalius už
mano nuopelnus atleidžia man Jn Ulendija su linksma nauje- 
mano prasikaltima, ir daleidžia Ina. 
gryžt namo. ,

Potam kapitonas Artiszaue- 
kas, patyręs, jog Ulendai užma 
no apgult tvirtinę, laikyt ja ap 
gulime lig tolei, iki kol Iszpa- 
uai priversti budėjimu nepasi
duos. Tas Artiszauskui nepa
tiko, todėl nusprendė nusiduot 
pas augszcziausi vada kariu
menes ir perstatyt jam savo no 
in szturmavojimo tvirtinęs tuo 
jaus be laukinio.

Pasiėmęs su savim Motiejų

. Ulendai tada su visa pesezia 
ir raita kariumenia' savo iszejo 
isz laivu ant salos ir ėmėsi už 
szturmavojimo minėtos tvirti
nęs. Bet pirm’ negu ėmėsi už 
’o darbo, intaise sau stoAykla. 
Ant dideliu lanku ant salos 
tarp dideliu kaktusiniu medžiu 
ir kokosiniu paimu, kurios turi 
pavidalu lietsargio, nes augsz- 
tas tiesus stuobris visai be sza- 
ku ir tik virszune užsibaigia te- 
cziaus milžiniszkais lapais, ne
gu szakoms, o kurie suteikine- 
ja sniage ir gera ūksme, susta
tė szetrus, apkase liogeri, arba 
guoli grabemis ir sustatė sar
gyba.

— Gerai musziai Iszpanus, 
Motiejau — tarė Krisztupas iri

i jin kada abudu buvo viename 
Mri- zetre. —- Bet <la tig negnlas-rau 

darbu.
— 1 eiP> ponaiti — o, norė

jau pasakyt ponas kapitone.

— Ne, ne, vadink tu mane 
teip, kaip paprastinai vadinda
vai. Ak, Motiej mano, ar mu
du sulauksiva da kada matyti 
Tėvynė, ar galėsime pasimatyt 
da su savais.

— Dievas nepabaigtai ge
ras, gal ir daleis mudviem su- 
giyszt kada — nors in Tėvynė. 
Ašz-gi, jeigu teip tureczau sa- 
vd Eliute, tai ir visai netroksz- 
cžau gryszt.

— Ba-gi Tėvynės nemyli vi
sai, jeigu teip sakai? Ar-gi 
nemielesne už vislab sviete žmo 
gaus szirdžiai jo Tėvynė, jo pri 
gimta, kalba, teviszka pastoge, 
laukeliai, kaimai, lankos, gi
rios, miestai ir viskas, kas tik 
su žmogum nuo pat kudykistes 
susigyvena? Ne, Motiejau nė
ra, sakau, nieko brangesnio ir 
mielesnio szirdžiai už Tėvynė! 
Atmink tik tu visus tuos sma-
gitmus kokius suteikinėjo tau... pakeles galva su pasididžiavi-

—- E, ponaiti! — pertrauke nm, žiūrėdamas in tuntus Ulen 
jam kalba Motiejus, szluosty. 
damas su rankovia aszaras 
nuo akiu — negraudink man 
jau szirdies, nes atsiminęs da
bar apie vislab, apie tas gra
žias musu šesucziu dainelias 
skambanezias, laukuose, lanke
lėse,- girelese ir visur, kur tik 
apsižvelgi, atsiminęs ir apie 
paukszteliu cziulbejima, supra
tau, kad mielesnes, smagesnes 
ir gražesnes szalies niekur tur
but ant pasaulės negalima 
rast.... Ten gyvena mano bran 
gi, numylėta Eliute, ten troksz- 
tu ir asz gyvent....

— Tu apie nieką daugiau 
nemisliji kaip tik apie ta savo 
Ėliute! — tarė Krisztupas — 
mano-gi laja numylėta Eliutia 
esti geismas ingijimo kareivisz 
kos garbes, su taja tik gale- 
c.ziau sugryžt in Tėvynė. Ki
tos Eliutes, t. y. garbes savo gy

Kas tik norėjo dabar galėjo 
nusiunst laiszkus nuo saves in 
Europa, in kur kam reikėjo. 
Pasinaudojo isz to Krisztupas 
su Motiejmn: abudu parasze 
laiszkus. Krisztupas in Raga- 
line, o Motiejus, pats savo loc- 
na raiiica, kadangi iszmokino 
jin raszyt Krisztupas da Ulen- 
dijoj mieste Leyden’e, parasze 
in Butėnus in Kaributus ir in 

; savo Eliute.
į Netrukus ir kiti ulendiszki

Gronda už adjutanta, nusidavė Gaivai su kariumenia apleido sa 
in szetra jenerolo ir perstate sail-1 ir nuplaukė in Brazilija, 
vo mieri. Jenerolas isz pra- į Tvirtinę j pasiliko tik vienas 
džiu nenorėjo lig tikti ant tos | Krisztupas Artiszauskas su sa- 
propozicijos, bet apsvarstęs ge ! vo ■ pulku, kadangi ant salos 
rai dalyka, suprato, kad tikrai bastėsi da daugelis pabėgusiu 
butu gerai tuojaus atakavo! Iszpanu, nuo .kuriu reikėjo sau- 
tvirtine, kol Iszpanai da visisz- got tvirtinę.
kai nepasirenge in kova, kadan i knsiais Žalnieriais gaude jun
gi nesitiki teip veikaus užpuo- ■ 
limo prieszu, todėl nesisaugo* 
rūpestingai ir pertai, rasi, bus 
galima lengviau tvirtinę paim
ti. Tad tiko ant to užmanymo 
Artiszaucko ir prisakė taisyt 
virvinias lipimas su geležiniais

Krisztupas su Ii-

LORDO.

• sus ir naikino, kadangi po ap- 
tusztinejimui salos Hamaraka 
r no Iszpanu, turėjo ir jis su sa
vo pulku plaukti in Brazilija.

Vienkart, o buvo tai menesi- 
je Lapkritį), nakcze Motiejus 
Gronda stovėjo ant pilsniu sza-

Paveikslas perstatų Mrs. Alfred Duggan isz Buenos 
Ayres, kuri neužilgio isztekes už Lordo Curyono, Anglijoj. 
Dugganiene yra duktė buvusio Munroe Hinds, ministerio Bra 
zilijos ir paeina isz Alabamos Steito. Motere yra augszto gi- 
mimopr patogi, žinoma terp augsžtesnio luomo gyventoju Eu
ropoj ir Amerikoje.

vasziais galuose lipimui ant inu savo vėliavos ant sargybos. 
iu tvirtinęs, rengtis slaptomis, Naktis buvo tamsi, dangus ap- 
in muszi ir anksti rytmetije ant jsiniauikes, kad ne žvaigždutes 
gando trimito stot meilias ii Jie vienos negalima buvo ant jo 
pi adė t szturma.

Ant noro jo paties, Krisztu- ■ rainiuose sziluose, reke papu- 
pu su jo tuntu reikėjo stot pir-; g°s i1’ 
mucziausiam, ant pirmos ug
nies. Nakcze priesz muszi kad 
naktis buvo giedri ir menulis 
gražiai nuo dangaus szviete, 
Krisztupas su savo bendru Mo
tiejum pasiryžo net apjot tvir
tinę^

Ajpojo lain,\Vigui ir matomai 
atidengė ta, ko geide, kadangi 
nusiszypsojo linksmai ir tarė 
patylomis in Motiejų:

— Dabar jau galima su
gryžt in savo gulilcla, nes atra
dau, ko jieszkojau.

Ausztant, ant gando trimito, 
kariumene stojo tvarkoj in ei- 
has, isz kuriu pirmutine buvo 
isz tunto kapitono Krisztupo 
Artiszaucko, tarp kurio buvo 
ir jis pats drauge, nei su adju
tantu, Motiejum Gronda.

Ant vieno žodžio kamandos, 
su vienu sykiu suraumojo visos 
ulęndiszkos kanuoles, kuru szu 
viai padare tvirtinę tarp Iszpa • 
nu sumiszima, o po trijų adynn 
smarkio muszio. Artiszauc- 
kas pastate ant pilsniu paimtos 
pilies ulendiszika Seliava, prie 
kurios pastate ant sargybos. 
Motiejų Gronda, kuris nors tu
rėjo kairia ranka sužeista ir vi
sas buvo aptaszkytas kraujais 
stipriai suspaudė deszinia ran- Į 
ka lazda paparezio ir stovėjo

nužvelgti. Aplinkiniuose pal-

‘ • kitoki czionikszcziai 
paukszcziai. Juriu bangos, 
szniokszte ir uže, kartas, nuo 
karto smarkiai pliuszkodamas, 
kuomet su smarkumu atsimu- 
szinejinejo in uolinius krantu 
Motiejus per nekokį laik 

į vėjo giliai,užsimislijej]

szali Tevynesį, kadangi pradėjo 
niuktie kokia tai liūdna ipelio- 
dija (gaida) isz pradžių neaisz 
kiai po tam aiszkiau, o galop 
jau galima buvo girdėt sziuos 
žodžius jo dainos:

— Ha, ha, ha! — nusijuokė te ant lenkiszkos artilerijos. 
Krisztupas. — Taki nusigandai 
kiškeli ? Teip, asz tycziom no-

■i mir

A

prisaką" 
vado Uusto-

o mislis
-tolima

Krisztupas neapsakomai nu
džiugo gavės nuo karaliaus 

įėjau nugazdint biski tave Mo- laiszka ir iszgirdes apie dova- 
tiejau, bet podraug atėjau ap- nojima jam liuosybcs ir dalei- 

dimo sugryžt in Tėvynė ir, ra
si, butu tuojaus gryžes, jeigu 
Ulendai nebūtu melde jo, idant 
da j u neapleistu o apimtu 
augszcziausia vadovyste ant jn 
kariumenes ir davest kare iki 
galui. Todėl nurasze karaliui 
apie tai, praszydamąs daleidi- 
mo pasilikt svietur iki to laik, 
iki nepasibaigs kare Ulendu

reikszti naujena. Sztai da ne
karta dainuosi tokias dainelias 
kurias.girdėjau dabar, nes ryto 

n t sausžemio ir ve
lt tuos, anet tavęs 
’’ Aplaikii.u toki 
nuo augszcziausio

žinoma gailu jiems buvo Mo-j 
tiejaus ir vis da lauke, bet ant, 
galo nustojo visai ir vilties kas i 

I link sugryžimo jo, nes neganda 
mi nuo jo jokios žinios mane,' 
kad gal kareja pražuvo. Nau-' 
dojosi isz to Rudikas, kuris 
nors likos isz kariumenes iszva 
lytas, per tuos szeszis metus 
darbuodamas ant ukes su pasi
stengimu, prasigyveno teip, 
kad galėjo jau but tinkamu žen 
tu Kaributam. Dabar jau ir 
senas Kaributas neatstuminejo 
jo nuo saves, o net ir pradėjo 
mislinti, ar neimtu geriau isz- 
leidus dukterį už jo, negu laukt 
sugryžtant Motiejaus, kurio 
gal jau ir visai nėra tarp gyvų
jų ant szios pasaulės.

— Jau-gi turbut mes to 
G rondos nesulauksime — kalbe 
jo Kazis in savo Agota, turbilt 
jau jis nesugryž isz užmarės, 
kadangi gal jau ir pražuvo, kas 
veikiai atsitikt ^ali kareja. 
Laukiame, rasi veltui, o musu 
Eliute nyksta ir vysta, nei dar
že rūtele besiartinant rudenio 
laikui. Ne, ne, negalima teip 
dalėist tai musu aguoneiiai nu
vysti, reikia rūpintis kad musu 
gimine neiszsiveistu suvisai!....

— Teisybe sakai, tėvai — 
patarinėjo Agota, liūdnai su 
galva linguodama, parėmus 
smakra ant delno.

— Jeigu Rudiku Juozas nuo 
senei pasidaboja sau musu Eliu 
te, tai nėra ir ko laukt, nors ve- 
lincziau daug geriau iszleist sa
vo vienturtele už ano vaikino, 
negu už Juozo. O, kad teip da 
sugryžtu jis isz užmarės!....

(Toliaus bus.)

NARSUS VOKIETYS.

BALTRUVIENE

du stovincziu aplink pili.
Iszpanai, kurie pasiliko gy

vais pasidavė in ulendiszka ver
gija, o jenerolas Ulendu apgar
sino tvirtinei dienini prisaky
mą, tai yra savo surėdymą, gar 
tindamas narsa ir drąsą savo 
kariumenes, padėka vodamas 
podraug kapitonui Artiszaus- 

i kui už gera užmanymą jo, ku
ris isztiesu buvo pasekmingu, 
nes stipri Iszpanu tvirtinę pate 
ko in ju rankas beveik visai be 
dideliu atiku pražuvusiuose ka
reiviuose. Paskyrė teip-gi jin 
in komendantus tvirtinęs Oran 
ž’es, o Motiejų Gronda už nar
sa ir atsižimejima musziuose, 
ypacz už užmuszima iszpanisz- 
l.os laivines admirolo, apdova
nojo aukso kareiviszku kry
žium, padare velia vnimku ir d a 
10 ulendiszku dukatu dovano
jo jam už nuopelnus.

“Ar da lauki mergužėle 
Manes bernužėlio,
Ar nemirszi lelijele 
Manės žalnierelio?
Gal už kito isztekejai, 
Mano numylėta?....
Gal mozūrą pamylėjai, 
Ar Rusa barzduota? —
Ba geresnis toks mozūras
Ar vargingas Rusas,
Kur tik kaip ožis barzduotas,
O rūbas jo menkas.... ’ ’

Turbut toji dainele jam ne
patiko, nes urnai nutraukė ir ta 
re pats in save:

— Ne, ne — ji lauks, bran
gi mano Eliute, netekes už ki
to ! — Tai kalbėdamas nuėjo k e 
lis žingsnius nuo vėliavos, po 

i tam vėl sugryžo ir, pamislijes 
valandėlė, uždainavo graudžiu 
.tensliu balsu:

“Bukie sveika ir laiminga, 
Mergužėlė mano,

Žodije bukie teisinga. 
Jei malone tavo.

Nesirūpink bernuželi, 
Žodi isztesesiu.

Apie tave dobilėli.
Asz niekad nemirsziu.... ”

— Wer da ? — suriko kas to- 
kis ulendiszkai užpakalije jo.

— Gut frend, — atsake Mo
tiejus, pastverdamas ranka už 
lazdos paparezio.

— Parol?)
— Posen, Preusen! — atsa

ke Motiejus.
— No, gud, gud! — atsake 

jau savo balsu Artiszauskas. i
— O kad tave! Nepažinau! 

Pirmoja valandoja pamislijau, i 
jog tai Fiszpanai — suszuko ; 
Motiejus atitekdamas isz isz- < 
gansties. — Ale kaip ponaitis f 
moka gerai atmainyt baisa?

....•eesame jug mes 
kacliiegalet 
galėt.... N 
didžius spr; 
nulenks, nedorėliai.

Ir tikrdi vos iszejo isz laivu 
ant sausžemio Brazilijoj, jau 
vėl reikėjo stot in muszi su ne
vidonais. Artiszauskas ne vie 
n muoszio nepralaimejo o kož- 
na laimėjo teip laimingai, kad 
net ne pažeistu nelikos, nors vi
suomet pats drauge su savo žal 
nieriais bego in muszi: kur tik 
buvo smarkiau, las muszis, ten 
jis jau būtinai turėjo būti. Ži
nomas daigtas, jog toji drąsą ir 
narsa vado, pakeline ja drąsą ir 
narsa kareiviu, kurie matyda
mi gera paveizda savo vade, 
muszasi su padvigubintu noru, 
narsa ir pasistengimu, todėl irjbai džiaugėsi laiszkais numyle- 
muszi laimėt Imtinai turi.
bejosi. Ulendai isz tos jo sek
ines; vieni garbavojo jin, kiti 
užvydejo, kaip buvo yra ir visa 
uos bus tarp žmonių ant szios 
pasaulės, o buvo net ir tokiu 
tamsuneliu, ka tikrino jog jam 
visas pragaras prigelbsti.

Narsingumas jo ir nuveiki- 
niai kareiviszki tuojaus papli
to po visa pasaule, iszgirdo ir 
Europa apie jo prakilnius gar
bingus darbus, iszgirdo net ir 
Lenkija ir Lietuva, tai-gi ’var
das Krisztupb Artiszaiisko pra 
sigafsejo po visas vieszpatys- 
tes, o visi garbino jin už ta tik
ra pasiszventima apginimui pa 
vergtos tautos.

Karalius Lenkijos, kurios 
'-aidžiai tuomet ir Lietuvos di
di kuningaiksztyste priklausė, 
Simus Zigmanto III Vladislo
vas IV tas, girdėdamas apie 
nuopelnus Artiszausko, nura
sze in jin, idant sugryžtu in Te 
vyne, nes jau savo nuopelnais 
užtrine ta savo prasižengimą ir 
garbia numazgojo nuo saves tai. 
deme, kuria buvo uždejes ant : 
saves, kad viskas jam atleista : 
jau, o sugryžes apims vddovys-

feip I

rvisiMkai in- 
’ jie savo isz- 

priesz mus,

su i.-MAilld"

Skyrius VI.

Paliksime musu jaunus ka
reivius kovojanezius su Iszpa- 
nais, o gryžkime in Lietuva in 
kaima Butėnu, kur gyveno li
kus Motiejaus sužiedotine, gra
ži Eliute.

Jau bemaž szeszi metai pra
ėjo nuo susižiedavimo jos su 
Motiejum. Gimdytojai Eliutes 
prižadėjo laukt jo sugryžimo, 
tuo labinus, kad Ele nuolat 
jiems kalbėjo, jog veikiau tik
tu užsidaryt ant amžių kliosz- 
torije, negu teket už kito. Mo
tiejus rasze, nors ir nedažnai, 
in juostis laiszkus. Eliute la-

Ste>iio savo bernelio, o jo jauslus 
. žodžiai užtvirtinejo ja isztiki- 

mistei delei jo, tai yra, kada tik 
pažiurėjo in jo laiszka, dare 
naujus prižadus, kad pasiliks 
jam isztikima iki galui savo 
gyveninio ir pirma numirs, ne
gu sulaužis duota jam savo žo
di.

Motiejus teip-gi isztikimu 
buvo jai, nes vis tik apie ja vie
na mislijo, o jei tik kada turėjo 
laisva valandėlė ir žinojo kad 
galima bus nusiunst jai groma- 
tele, tuoj ir raszydavo visugra- 
ži ausi ai s ir jausi ingiausiais žo
džiais. Vienkart net parsiun
tė jai isz užmarės eilifi brangiu, 
gražiu žemeziugu ir grino auk
so kryželi ant kaklo, o seniems 
tėvams 20 naujunckutelu ulen
diszku dukatu ir 5 didelius auk 
so realus iszpaniszkus. Tėvai 
Elės vienog rūpinosi apie savo 
dukterį labai ir nelabai tikėjo, 
jog Motiejus kada — nors su- 
gryž, o nesugryžus -jam, ju vien 
turte pasensta belaukdama ir 
gimine ju visai isznyktu nuo'pa 
saules. Gaileclamiesi savo vie ■ 
natines duktes, pradėjo galop : 
net mąstyt apie kita žentą, nors '

Garsingas keleivis Pęrry, ap

Duokit ir man truputi papi- 
liuozavot,

Savo minti svietui užgiedot, 
J|ik sziadien bobos visame 

baisa turi, 
Ant vaiku ir vyro nežiūri. 
Juk sziadien mainos dunda, 

Fabrikai dūzgia, 
Piningu yra, 

Vargo jau nėra.
Amerikas visu molyną.

Europa duonutia maityna, 
Ir visokius padarus priduoda, 
Ir ginklus, ka in kaili duoda; 
Ir- monarkos nagus atkisza, 
Kuriuos auksas prie czion ri- 

sza.
Lenke galvas karunavotas, 
Ba Amerikas yra bagotas. 
Teip vyruezei, Lietuvoje gy

venimas apverktinas, 
Dejoje sziadien nevienas,

Laimingi mes, jog in czion 
pribuvome,

O kaip butu smagu ant szirdies 
Jeigu Lietuvei turėtu kitoki 

būda,
Ne toki kaip sziadien būda; 

Kad gėrimo iszsižadetu, 
Kitoki gyvenimą pradėtu.

Gere visi, jauni ir seni, 
Moters ir vaikai maži, 
Metelei greitai plauke', 
Liūdna senatve lauke, 

Bus vargszu, 
Bus ir syX'gu.

Verks ne

garsino
pajieszko in kelione in Žiemini 
Poliu sveiku ir narsiu vyru. 
Ant apgarsinimo atsiszauke ko 
kis tai vokietis, apreikszdamas 
jog nieko nebijo ir nelaimei ne
karta dirstelėjo in akis.

— Pamatysim — atsake 
Perry. — Stokie ežia prie sie
nos, ot, teip.

-Vokietis iszpilde paliepima, 
o Perry iszemias isz stalczio 
revolveri, szove in Vokieti pa
taikindamas in surdota po pa
žaste. Vokietis ne nesujudo. 
Perry szove antru kartu pada
rydamas skrybėlėje skyle. Vo
kietis ir tuom kartu nepasijudi 
no, tik paraudonavo ir sustenė
jo, po tam truputi pabalo.

— Gerai — tare Perry. — 
Priimu tave nes matau, jog esi 
narsus vyras, ne nesukrutejai 
ant mano szuviu. Geidžiu tau 
atlygint už padarytas bledes, 
noriu užmokėti už surdota ir 
skrybelia.

— Kiek nori už surdota l
-- Deszimts doleriu.
— O už skrybelia ?
— Du dolerius. — Atsake 

Vokietis nesijudindamas isz 
vietos.

— Na tai gerai, te piningus 
ir ateikite pas mane ryto.

— Mister Perry, da man 
prigul atlyginimas už kelnes.

— Kaip tai? už kokias kel 
nes — užklausė Perry nusiste
bėjas. Juk in kelnes ne s^o-! 
viau....

— Žinau tai, bet tamista su 
prasi kokiam padėjime radausi 
kada in mane szovinejai, nes 
isz baimes in kelnes....

Pabaiga galite patis dasi- 
prasti.

Iszmoklname. vyrus ir vaikinus 
balberiauti in 4 ar 6 sanvaites. Bukia 
bosas ant saves, uždekite savo szapa. 
Dirbk ant saves? Apie daugiaus ra- 
szykite pas Xosokoffs Barber School 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

■Wnu ter^H
Jr prigulmingai^B 

Manes neklausote, W
Mano žodžiu nepaisote^^ 

Valanda atejs,
Kaip vanduo užeis,

Tada ne vienas raudos, nes 
bus po laik,

Verk žmogeli, po tvora gy- 
vaste baigk.

Czion niekas nesusimyles, 
Niekas tavęs nepasigailės,

Ka nusipelnisi, 
Ta aplaikysi.

Asz senei del jus tarnauju, 
Nuolatos pranaszauju, 

Viskas stojosi, kaip kalbėjau, 
Ar gal ne inspejau?

Perspe.jati patriotizmą ap
maudinga,

Ta kėlimą lietuvystes netei
singa,

Tai vis buvo del piningu. 
Ir muilinimą akiu!

Musu patrijotai iszgannejo, 
Lietuvei in protą parėjo, 

Dingo duokles ir rinkiniai,
Ant salų susirinkimai,

Ir praneszimai.
Jau Lietuvei isznoko, 

Nuo Amerikonu iszmoko, 
Kaip czionais reike gyventi, 
Nuo apgaviku iszsilenkti. 
Tai biznis, lupk kiek gali, 
In žioplius prakalba vali, 

Pliovok kaip krislots po bala, 
Bile biznis ir gana.

Penktukus duoda ir da ran
kom ploję,

Norints tas ne žine ka loję. 
Ir ka loję pats nesupranta, 
Bet kvailei pataiko už daigia 

szventa.
Sziadien viskas pabiro, 

Žirnei visi ižbiro,
Dingo visi patrijotai, 
Gala gavo, o tai, tai.

Bus jau gana, 
Ba Taradaika szauke ana'.
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SAULE

LAIMINGA DĖŽUTĖ. '
Viena karta turtingas ponas 

ėjo pro szali keptuves ir lange 
pamate gražins kepsniukus.

— Reikia pameszti tu sal
džiu kepsniuku mano dukrelei, 

pamastė ponas ir inejo in 
keptuve.

Jam laukiant, kol keptuves 
savininke surisz jo pirkini, vi
dun inejo mažas bernelis, ko
kiu szesziu ar septynių metu 
amžiaus. Jis buvo szvariai ap 
rengtas, tik, matyti, buvo labai 
biednas.

— Poniute, — atsiliepe jisai 
in keptuves savininke, — ma
ma sake papraszyti tamstos, 
kad duotum kepaliuka duonos.

— Ar turi piningu? — pa
klausė savininke, paduodama 
jam dideli duonos kepala.

—Ne, poniute, bet mama sa
ke, kad ji ežia ateis ir pakalbės 
su tamsta.

— Gerai. Begk namo su 
savo duona!

, — A ežiu, poniute, — a tsake 
bernelis.

Ponas paėmė savo ryszuliu- 
ka ir jau buvo beeinąs linkui 
ciuru, kaip pamate, kad užpaika 
Iy.ie jo vis dar tebestovi bemiu 
kas.

— Na-gi, — pratarė keptu
ves savininke, —ar dar tu ežia? 
Kas pasidarė ? Ar gal tau ne
patinka duona?

— O, patinka, —atsake ber
niukas.

— Tad neszk ja mamai, — 
liepe moteris. —Jei pasivėlin
si, tai mama manys, kad kur be 
reikalingai slankiojai pakam
piais.

Berniukas, rodos, ir negirdė
jo jos žodžiu. Kažkas laike ji 
lyg sužavėta. Keptuves savi

ške ]iriejo areziau ir paėmė

ir apkabino. Moteris nuėjo 
jkeptuven. Ji bijojosi pati im
ti in rankas svirplius, tad pa- 
szauke savo vyra, Ii epe jam su
gauti keturis svirplius ir indeli 
in dėžutė su mažomis skilele- 
mis, kad svirpliai turėtu kuom 
kvėpuoti. Paskui ji padavė 
dėžutė su svirpliais berniukui. 
Jis labai apsidžiaugęs isz to
kios brangios, kaip mane, dova 
uos. Nuėjo namo, linksmas 
kaip karalaitis!

Kada jisai iszejo, ponas ir 
moteris atsiduso, pratardama:

— Vargszas mažas vaikelis!
Moteris nuėjo prie savo stato 

paėmė rokundu knyga, atverto 
ta puslapi, ant kurio buvo sura 
szyta visa to berniuko motinos 
skola už duona, perbrauke pus
lapi su paiszeliu ir apaezioje pa 
rasze: apmokėta.

Ponas iszsieme isz kiszeniaus 
visus, kokius su savim turėjo, 
sidabrinius piningus, padavė 
juos keptuves savininkei ir ta
re:

— Indek tamsta tuos pinin
gus in savo rokunda ir pasiusk 
tai nelaimingai naszlei su rasz- 
teliu, kad kada nors ateityje 
jos sūnūs užaugs didelis ir isz 
jo bus daug džiaugsmo motinai 
ir visiems žmonėms.

Taip ir padaryta. Ilgakojis 
keptuves darbininkas pasiusta 
su raszteliu, piningais ir rokun 
da pas naszle. Jis atėjo ir vis
ką padavė naszlei daug grei- 
cziau, negu sugryžo mažiukas 
jos sūnūs su duona ir su svirp
liais.

Vaikui parojus namo, moti
na parode jam rokunda, pinin
gus ir raszteli, — ji dabar ne
verkė, tik džiaugėsi, apkabinu
si ir bucziuodama savo vaikeli. 
Berniukas-gi maste pats sau:

— Tai svirpliai mums atne- 
sze laime!

Isztikruju, svirpliai ežia ne-

PROTĄ ATGAVO. DEL SUSIŽINOJIMO SU GI
MINĖMIS LIETUVOJ.

Gera rodą.

Keletą metu adgal, gale Ser- 
bentynes kaimo stovėjo augsz- 
tas medinis senas kryžius, kurį 
kaimiecziai labai guodojo, ir už 
laike kaipo sena proseniu at
minti. Nors kryžius buvo se
nas, bet giožiais statinioj ap
tvertas gražus darželis, ir kai
mo mergaiczin prisėtas pilnu
tėlis invairiu gėlėliu, apie kuri 
dažnai susirinkdavo nusira
minti, pasimelsti, ir pažaisti.

Seka kryžių, ne tik Serben- 
tynes kaimiecziai didelei pa
garboj laike, bet ir visi aplinki
nes gyventojai ji gerbe; praei
dami ar pravažiuodami prosza- 
]i kepures kele ir galvas lenko.

Mat, nepersenai, atsiradus 
Lietuvoje cieilikeliu ir kitokiu 
bedieviu, kurie sumanė viso
kius budus, kad kaip norint už 
kenkti szv. tikėjimui, iszplesz- 
ti isz doru žmonių szirdžiu die- 
viszkus jausmus, daugiaašei 
jie gretinosi prie jauhuju, kad 
juos atitraukti nuo Dievo; o 
teip dare niekindami szv. tikė
jimą, visokius pliauszkalus pra 
simanydami ant kunigu, ant. 
bažnytiniu apeigų, ir ant kito
kiu dalyku, kas tik buvo bran
gu ir malonu žmogui likin- 
cziam katalikui.

Syki, kokis tad bedievis’ — 
vaikijozelis, atsibastė kaž isz 
kur in Serbentynes kaimu, ir 
rado mergaites hedabinant 
api<* kryžių darželije gėlėlės, ir 
su didele pajuoka užklausė 
mergaiėziu.

— Na, kam-gi tas kryžius 
ežia stovi, priesz kuri jus daž
nai galvas lenkėte, ir kaip se
novės stabams garbe atiduoda
te?.... Ar negeriau butu, kad 
pakirstnmete, ir in malkas su
kapojo sudegintumėte, lai. bent 
kelis kartus užtektu sriubai isz 
virti.

Antano ir Juozo Ragainiu te p
įas:— Mano pati nusiun- 
daktara skiluota kvoteri 
dama rodos kaip gali su.

(ar Norvaišiene?), Paiusiuaja kusi, 
forb., dom Nr. 18. Narva, line-i Antra: 
šia. ' Pirma.

Žycziu (Mikolo ir Domizeles adgalios
Bemado Morkūno ir Juozo idant pati 
Baudzevicziaus isz Žaslių v. 
jieszko Jieva Baudzeviczieno, 
Czasovaja. 14, Chwalynsk. Rus

: — r gavo rodą ?
- 'l'cip, prisiuntė jai 

kvoteri, kalbėdamas, 
persispaustu per

kvoterio skyliute o bus kudes- 
nc.

ju užsimanęs, tai ir nie
kas neimtu ju suszelpes varge.

Tėvynė.

UNION
• ■ ■' ■ I

NATIONAL
BANK
MAHANOY ' 

CITY

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

I -$-

M
OKAME Antra Procentą ant sudėtu 

Pinigu. Procentą pridedam prie 
justi pinigu 1 diena Sausio ir Liepos

?/ menesuose, nepaisant ar atneszat
f parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 

turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant 
ar mažas ar didelis.

BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid.
W. KOHLER, Kasieritis

Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Sukatomis 9 lig 12ad.

— Kas ten taip gražiai

Niekas.
— G ieda! Klausyk i s!
Keptuves savininke ir ponas 

blausėsi, bot jokio giedojimo 
negirdejo, girdėjo tiktai, kaip 
sienoje ezirszkeį svirpliai.

— Tai t ur būti maži paukš* 
teliai, — sznabždejo pats sau 
berniukas. — Arba gal taip gie 
da duonele peczinje, kaip ir 
obuoliai?

Keptuves savininke nusijuo-

ISZTRAUKE ISZ GROMA- 
TOS PABĖGĖLIO.

— Tai niekas kitas, kaip tik 
svirpliai, mano mažas žmogu
ti!

— Svirpliai! — suszuko bei’ 
n Lukas. — Ar tikrai kad svirp
liai? — Staiga jisai nuraudo. 
—h O, poniute, — pratarė mal- 
daujancziai, — asz bucziau la
bai laimingas, jei tamsta duo
tum man viena svirpleli!

— Kam ? Ka-gi tu veiksi su 
svirpliu? Asz mielu noru ati- 
ciuocziau tau visus svirplius isz 
viso namo, kad tik galecziau.

— O, poniute, tiktai vieiia!
— maldavo berniukas, sudejes 
i ankeles. — Man kažkas sake, 
kad svirpliai atnesza laime in 
namus. Jei mes turėtume 
svirplį namie, tai gal ir pas 
mus butu geriau, ir mano ma
ma pasveiktu ir niekados/dau- 
giau nebeverktu!....

Ponas pasižiurėjo in keptu
ves savininke. Jisai-gi szluos- 
tesi nuo veido aszaras.

— Ko-gi tavo mama verkia,
— paklausė ponas.

— Vis del tu rokundu, —at
sake vaikas. — Tėvelis pasimi
rė, ir mamai dabar reikia sun
kiai dirbti, kad tas nelabąsias 
rokundas apmokėjus.

Ponas paėmė berniuką už 
rankos, pritraukė ji prie saves

Juozas Linkeviczius raszo in 
Petra Miliaueka, 4 South Str. 
Worcester, Mass.

“My lemi mano szvogerelei 
gialbekit mane ir mano szeimy- 
na kagreicžiausia, nes badas 
jau žiuri in akis. Jokios pa- 
szialpos nuo jokiu paszelpiniu 
komitetu neaplaikom ne vieno 
skatiko o užsidirbti teip-gi isz 
niekur negalima. Brangumas 
maisto neiszpasakytas, o katrie 
ir turi da kiek piningu, ' tai 
maisto negalima pirkti. Jei
gu neaplaikysim greitos pa- 
szialpos tai turėsim mirti badu.

Jeigu kas isz Amerikiocziu 
žino kur randasi mano brolei 
kurie gyvena kur ten aplinkine 
je Mahahoy 'City, o ju vardai 
yra Jurgis, Vincas ir Pijuszas 
Linkevicziai, isz Suvalkų gu
bernijos, Raudianiu gmino, Su- 
sininku kaimo, tegul atsiszau- 
ke ant žemiau paduoto adreso, 
o asz suteiksiu jiems adresa ir 
platesniu žinių. Adresavokit: 
Mr. Petėr Miliauckas, 4 South 
Str. Worcester, Mass.

- . v.p. —W viena
mergaite. — Gtu ir teip butu 
gerai. Bet mat szis kryžius 
yra nuo seniai stebuklingas, tai 
gaila butu ji panaikinus.

— Kaip stebuklingas?.... — 
Paklausė bedievis.

— Nu-gi teip. Czia vienas 
beprotis protą atgavo. O jis, 
visai buvo panaszus in tamsta, 
nes teippat mėgo tauzyti priesz 
Dieva ir tikėjimą ir tikinezius 
žmones visaip ant pajuokos lai
kyti. — Pasako mergaite.

— J. V. K.

Raulyno, Mares ir Palionijos 
Peczkaicziu jieszko Mamucziu 
Jonas Peczkaitis c|o Litovsk. 
uezil., Dorochovaja ui., 14, Tam 
boff, Russia.

Kazimiero Straukio isz Lau
kuvos jieszko duktė Emilija 
Straukaite, c|o Litovsk, ucz., 
Dbrochavaja, 14, Tamboff, 
Russia.

Jurgis Miškus, sužeistas ir 
paliuosuotas isz karei vijos, isz 
Digriu k. jieszko tėvu, brolio ir 
seserų, taip-gi dėdės Valentą vi 
ežiams ir tetos Lisajienes isz 
Scrantono. Mano adr. Georgy 
Mitkus, Voznesensku pr. 15—8. 
Petrograd, Russia.

Juozo Givinsko nuo Gižu 
jieszko brolis Kazys Givinskas 
e|o Litosk. Komitet. Žuravlev- 
skaja, S, Charkoff, Russia.

Juozas Judikis isz Panev. 
par., Rėkliu sod. jieszko gimi
niu ir pažinstamu. Adresas: 
Russia, Mandžurija, Charbin, 1 
Meclianiczesktija ui. Nr. 100.

Jonas Rugenis isz Lueziu, Ei 
rogalos vai. Kauno gub., ir 
apskr. jieszko žmonos, vaiku, 
pažinstamu, szvogerio ( Juozo 
Kaleszauskio. AdrjJ^. i('(Rti 
gieniuse|ola.vkaJ.-.jAob'lsJo 
Kryvovskoje, Ba^ 
marsk. g. Russia.

Julius Skeber^iszkol)ro.! 
l^Petro gyblu9V2.. ,ew Yor.

nl! ornsko Baltijsky 
Ulmn i

Terese Kd| 
vyro Rafolo
Chicagojeį ir broliu Jono ir Pet 
ro Sideikiu. Adresas: T. Ko- 
valiuk cJo Litovsk. ub. Dvo- 
rianskaja, 39, Saratoff, Russia.

Albina Kaziunaite, C1 o idž i u - 
nu k., Biržų p., Kauno red., isz- 
reiszkiu aeziu maloniai tai ypa 
tai, kuri atsiuntė del mane pini 
gu, tik nežinau kas, laisako 
gavau. Maloueju susiraszyti 
su dede Lukoszium M. Kaziu- 
nu. Albina Kaziunaite, cĮo Li
tovsky Kom. Komarovskaja, 
38, Briansk, Orlovsk, Russia.

Juozo Januszkevicziaus, bu
vusio Korty progimm. mokiniu 
Rygoje, priesz kare iszejo m 
Amerika, pajieszko J. Macziu- 
lis, Mitavskoje schosse 21—3. 
Riga, Russia.

Viltis del

PATRUKUSIU 
Ar norite but iszgydyli 

BE OPERACIJOS?
Tik ant valandėlės pamislyK 

sau kad esi luosas nuog kan- 
czios ir nesmagumo tosios'' 
baisos ligos. Klauskia saves, 
kodėl tcijj ilgai nesirūpinai 
apie patrūkima. Kodėl esi tik 
puse žmogaus sveiko padėjimo, 
su puse sveikatos sveiko vyrio. 
Ar nori dviguliai padidint savo 
alga, linksmai ir ilgiau gyventi 
kaipo sveikas žmogus. Ar nori 
numesti savo diržą ir ant visa
da gyventi kaipo sveikas žmo
gus Jaigu teip, tai kreipkis 
tuojaus pas mane, asz pastaty
siu jus in eile tukstaneziu dė
kingu pacijėntu, kurie po dvie
ju sanvaieziu mano gydimo, 
numėtė savo diržius sakydami 
“man ju dauginus nereikalin
gi, esmių iszgydintas lie opera
cijos ir be patrotinima laiko”. 
Tegul tavo tas apmislinimas 
iszsipildo, raszyk o gausi kny
gute apie

Patrūkima - DYKAI
Asz galiu jus iszgydit, asz 

asz Užgydžiau tukstaneziu. 
kitu, ki^k111 padėjimas buvo gal

Teip padare.

Viena poniute isz Shenan
doah, Pa. iszeidama in miestą, 
užrakinus visas duris o tikėda
masi jog sztorninkas atvesz vai 
gomus tavoms ta diena, prise
gė sekante kortele ant dura: 
“Nepalikite nieko namie.” Su 
gryžus namo radd visa narna 
iszversta o visi daigiai kokios 
norinti vertes likos paymti per 
vagus o ant korteles ant duriu 
pridėjo sekanti parasza: 
“Acžiu labai nepalikome nie
ko.”

Gerai pasakė.
Mergina meta knyga in

Ii ir sako: — Jau asz daugiau 
meilingu knygų ne skaitysiu. 
Kožnoja, kada jau sueina in 
pora turėtu but gražiause isto
rije, tai tau kiauše baigėsi.

— Tėvas:— Kokia tu kvai
la! Kas tau pasakė, jog po ap- 
sipacziavimui buna gražiause 
istorije. Jau badai po ženybu 
istorije. — Po ženybu buna pek 
la.

sza-

lene jieszko 
aliuko, gyv.

ka raitas žmogus sako:

Prilygino.
Ponia:— Mano vaike, žiūrėk 

kad gerai mane pervestam per 
ta vandeni, ba asz labai bijau.

Vaikinas:— Bukie poni spa- 
kaina, asz kiek kartu gyvulius 
variau, o dėkui Dievui vis gi- 
liukningai.

“Lietuviszkas Pasakorius jin 
labai sugraudino.

Ka raszo apie “Tūkstanti Nak 
tu’’ ir Pasakorių.

Priymkite mano szirdinga 
padekavoriia 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 pui
kia knyga ir vėlinu visiems Lie 
tuviams jiaja turėti namuošia 
— sulinksmina senus ir jaunus. 
Su. pagarba.

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

Asz Feliksas Grigaitis isz 
Gary, Ind. siuncziu jumis szir- 
dinga piadėkavonia už Tukstan 
ti Naktų ir Viena o teip-gi ir 
už Pasakorių. Yra tai dvi mil- 
žiniszkos knygos su puikeis 
skaitymais ir paveikslais. Veli 
nu savo broliams tautiecžiams 
— kožriam nusipirkti taisės 
knygas, o turės džiaugsmo už
tektinai per ilga laika. Tosios 
knygos vertos tiek aukso kiek 
josios svėrė o ir daugiau. Asz 
be juju nežinotai! kaip praleist 
savo laika, nes dabar negaliu 
ne užmigt pakol neperskaitau 
nors viena istorija ejnant gult.

Feliksas Grigaitis, Gary,

ANDRIUS RAFA.T
Newark, N. J. 13 Liepos 1915. 

Garbus pone Dr. Andrew, W. O’Maley! 
Szirdingai dekavoju už juso proee kuri 
padėjote ant manes, tai yra kad mane 
iszgydot nog baiso patrūkimo nog 
kurios kentėjau no mažio vaiko lig 
savo 24 metu. Girdėjau o ir pats skai
džiau Slavoku laikraszczuose kad 
mieste Wilkes-Barre randasi tokis 
daktaras kad gali iszgydit patrūkima 
be p.eilo. Nereikejo daug man kalbėti; 
nusidavau pas Dr. Andrew O'Malley. 
Jis pradėjo mane gydyt. Buvau pats 
pas ji 8 dienas, po tam grlžiau namon 
sveikas vyras, priesz tai neturėjau 
tokios sveikatos. Todėl jus vyrai kurie 
esate patrukę ir kencziate. kreipkitės 
pas Dr. Andrew O'Malley,, jisai jus 
iszgydis in trumpa laika be peilo h- be 
operacijos. Galite užsitikėti, jaigu 
iszgyde szimtus vyriu kurie jam 
szirdingai dčkavoja už sugrąžinimą 
jiems sveikata. Todėl bukite ir jus 
laimingi, bukite sveiki o ne kolieki. 
Asz vėlinu visiems kreiptis pas Dr. 
Andrew O’Malley.

Pasilieku su pagarba 
ANDRIUS RA1A.T,

Jo iszgydintas pacijentas.

Dvideszimts metu stebetino 
ir pasekmingiausio ir tvirto 
gydimo. Mano užlaikimas dide
les slaptybes ir teisingo apsiė
mimo tvirtina už mano ahelna 
isžgydima patrūkimo.

Raszykite, idant atsiunst ilustruota 
knygele: “Patrukymas Ir jio gydyji- 
mas”, indedant in gromata už 2c. mar
ke.

Patarymai ir peržiūrėjimai už dyka.
DR. A. W. O’MALLEY

... SPECIALISTAS...
41 S. Washington St.,

i WILKES-BARRE, PA.

Jau iszejo isz spaudos z
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
-ARABiSZKOS ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

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

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

IfetaotisNal 
H irMena i

O ūįjlpT
1$ -ęb &>*><■ 

lipij

ar- 
iysliu.

Puikei apdaryta audeklineis jĮ1 

iszmargyntais vyrszais.

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

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

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

Gerbemei
Czionais prisiuuczru jumis 

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

Su guodone,

Vardas

TJlyczia

Miestas

W. D. BOCZKOWSKI-CO., SUX*
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Pamatymui siunčiame visną numerį dovanai. 
Kningiį katalogą siunčiame aut pareikalavimo dovanai.

, Prenumerata metams $2.00; Rusei metig $1.00.
Kanadoje metams $2.56; pusei metu $1.25.

Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00.

DYKAI!
Vertes Knygų už $1.00

Kas pirks Didele Knyga po vardu:

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

c
Raudasi 12 Setu Kuygu

Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri
sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
setą žeminus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”*

jo vienturte Duktere. Nelabas 
Prakeikimas. Delegatai pas 

Užkeikta Skripka. Del tu ką 
antra karta apsipaeziuoti. 

Baisi naktis. Dzūko
Protas

SETAS No. 1
Lietuviszkieji Rasztai ir Rasztinin- 

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

SETAS No. 2
Prakeikta.

Varginga Elmana
Ii ja. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. 
Peleniute. Apie 
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 atejįj. 
Kunigo paslaptis. In merika .Pakaruo
klis. Po laikui. Onytės laimes. Per 
neatsarguma in balta vergija. Viesz- 
pats Jėzus ir misžko medžiai žvake. 
Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 

ie sat menesi ir žvaigždes.Meszla 
ilgli, aržuolas ir uosis.

Andrius Sakalukas. 
. ir karalaite Reve-

Talmudo paslaptis, 
du brolius, Varguti

M
.■x-

z;.' ti

Kas pirks

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

ninku. Balada. Malintas girrioje. 
Paskutinei miszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kuz- 
mas skripkorius liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergėlei 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautoje in szventa žeme. Beda. 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. 
Apie girrios sargo sunu ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petrą. Joną Nuoga- 
li. Valdamieris. Bedalis.

Setas No. 0.
Padžiaus nuskurelis. Auka 

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

Setas No. 10.
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda 

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

nihi-
Kal-

SETAS N o.
ii istorija. Slaptybe antgrabio. 

kapitoną tunika. Dasekta nekal-
5. Vagis kiausziniti. Ne yra to pikto 

Ū ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
pvoge sarga. Atidengta žudinsta.

Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
BzavimaS apie moteres. Iszgialbeta 
peralinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa-; p,aisi istorije. 
etate virbaliuj bažnyezia. Stebuklin
gas akmuo. Buriko ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakei acitiko, 
(dzūko pasaka). L'žliekos isz senovės karaliaus dukters, 
padavinin. Peary ant žemgalio. Baisi Į v rotingesuis už saVo poną. Anglo- 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo- !
kiuosia. Protas'ant proto. Įrius isz Valencijos. Koznas daigtas

; turi savo vieta. Ka pasakė katras pa SETAS vNo. 5 1
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis 

grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis. 
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
čigonus. Gregorius. Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal 
tiszaitis. Debesėlis. Piktadaryste 
neiszsisaugoje koros. Tomila. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėle.

SETAS NO. 6.
Vaidelola. Barbele. Mokytoja. Vel

niszkas tyltas ant upes įiemuno. Auk
lėjimas sveiko ir serganezio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
in sz.vie.sa.

Setas No. 11.
Doras gyvenimas. Tris užkeiktos 

Bloznas kuris bu-

cziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvilpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnike. Luoszis. Is
torija vienos motinos. Vaikucziu ple
pėjimas.

Setas No. 12.
Grafas ir meszkininkas. Apie ra

gana, karalaite ir aficiera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mįsles 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon
ka arba «pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die-

Pasitaisias prasižengėlis, das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
Duktc malkakerczio. Apie kupeziaus dosziu Onute.’ Kaimynai. Kuo bacz- 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tunika ir ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
jio denezika Jeremka. Vargingas gy- j boba kytresne už velnią. Uždėjimas 
venimas Ir smertis. Javarovas ir jio j miesto Vilniaus. Navatna liga ir na- 

! kliūtis. Gaidžio pamoksiąs. Nebūtus i vatna gyduole. Du medejei. Inžei- 
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe 
žmogus pavojuje. 
Kvailas tikėjimas. 
Istorija isz 1795 m. 
Girtavimas. ' 
nakties miszios. 
sziaus. 
moterių ir vienos naszles:

Geriausias

Žiburys yra Pigiausias

dėlto, kad Rayolight 
sinas duoda daugiau szviesos 
geresne ir lengvesne szyiesa 
negu paprastas kerosinas.

ATLANTIC

APDOVANOJIMAS SUŽEISTŲJŲ KAREIVIU LIGONBUTESIA EUROPOJE KALĖ
DŲ DOVANOMS

nei rūksta nei smirdi ir lia

Deimantai priežaste nelaimes 
Austrijos ciesorisakos 

szeimynos.

London.— Priežaste visu ne
laimiu austrijokiszkos cieso- 
riszkos szeimynos sudeda ant 
garsingo Hope deimanto, kuri 
iszvoge isz maldnaraio Burmo- 
je-.

■Tūlas budhistu dvasiszkas 
isz Ceszlono, Indijos, apie tai 
kalba sekaneziai.

‘‘Daugeli metu adgalios. dau 
geli kareiviu po vadovysta gra 
j'o Hermanno isz kariszkos szei- 
mynos Ilapburgo (teip vadino
si Austrijos karalus) ir tūlas 
kuning. Braganzas, iszkeliavo 
in. Burma tiksle atvertimo te-' 
naftiniu 'gyventoju ant kriksz- 
czionybes. Iszplauke jie. isz 
Lizbono, Portugalijos, plaukda 
mi in Mandalaja, kur turėjo su
sirėmimą su gyventojeis už- 
muszdami tukstanezius Bur-'
misų.

Grafas Hermonnas siu savo 
pasekėjais užklupo ant juju 
puikaus maldnamiu Rama ir 
Šita, kurios buvo iszdetos auk
siniu Mokia neužmokamais 
deimantais. Austrai nužudė 
juju dvasiszkuosiui* ir apiple- 
sze maldnamius nuo visokiu 
brangenybių.

Du puikiausi deimantai ra
dosi auksiniam stovyle dievai
ezio Ramos. (Vienas isz tuju 
deimantu vėliaus buvo žinomas 
kaipo “Melinas Hope Deiman
tas'’) gavosi in rankas grafo 
Hermanno o kitas in rankas mi 
rūsio karaliaus Leopoldo.

Dievaitis Rama teip užpyko 
iszlupimui jam deimantiniu 
akiu, jog užleido ant įilesziku 
baisu keiksmą ir nuo to laiko 
jau suvirszmn penkesdeszimts 
ženklyvu ypatų dingo baisiom 
mirtim. Bet jirakeikimas Aus 
trijos szeimynos ne teip greitai 
užsibaigė, ries ejs lig pabaigai

voje, kuning. Johan nuskendo, 
kuning. Ferdinandas ir jojo pa 
ii likos nužudintais Serejeve ir 
už tai prasidėjo tebyre kare. 
Maksimilijonas likos perszau- 
tas Meksike o jojo pati isz to 
papai ko. Grafiene d’Alencon 
sudege ugnije Paryžiuje. Ka
ralius Karolius ir jojo sūnūs li
kos nužudintais. Graikijos ka 
ralius teip-gi likos nužudintas. 
Ii daug mažesniu ypatų prigu
linti prie karaliszku szeimynu 
dingo staiga mirezia kurie ture 
jo deimantus ir kitus brangius 
žemeziugus pavogtus isz tuju 
indiszku maldnamiiji. Kaip 
duodasi suprast, tai prakeiki
mas dievaiezio iszsipilde.

Tebyris Vokietijos keizeris 
Wilhelmas turi viena isz Ra
mos deimantu, o kokia jojo bus 
pabaiga tai da gal iszgirsime.

Pavogti papuoszai ir brange
nybes isz maldnamiu ir bažny- 
cziu ant giaro neiszeina va- 
giems

KUR BUNA?
Mauo kuinai Ignotas Dragū

nas, paeina isz Kauno gub., 
Wilkmergos pav., pirmiau gy- 
Nene.-.MinneapoIis, Minu, teip- 
gi Jurgis Krasn?nukiu<j)ąeiiia 
isz Vilniaus gub., Traku pav.,

ITaszau abieju atsisza.uk t, ju
kas kitas praszom dhot žine 
ant adreso.

P. Samaviczius.
. 121 Dehnar Avė, 

Detroit, Midi.

Galime sau mislint ka nori
me apie ta apsakina tojo bu- 
diszko dvasiszko, vienok pra
keikimas iszsipilde už pavogi
mą žemeziugu isz tuju maldna
miu, kurie gavosiynuo szeimy- 
nos lig szeimynos po visa Eu
ropa. Kur tik tie jei žemeziu- 
gai radosi, ten patiko nelaimes 
visokios, kaip tai: Marije An to 
nina ir Ludvika XVI turėjo ke
liolika isz tuju deimantu ir abu : 
du li/kos nukirstais laike revo-! 
liucijos. -Grafas d’Enghien Ii-1 
kos perszautu per Napoleona. 
Ludvikas Filipps mire nelais
vėje. Karalius Humbertas Ii- i 
kos nužudytas. Karalius' 
Aleksandras ir karaliene Dra- ■ 
ga likos abudu nužudintais. I 
Romanovai (Rosijos szeinų/-!

konia visi dingo staiga mir i 
ežia.

Kuning. Rudolfas likos nuž-u 
RnP7lfnWQIfl Ofl Mahanoy and A Street ! d hitas, pati austrijos karaliaus Į

H Ui uUu£nUnuM*°uUų :: Mahanoy City, Pa. j nudurta peiliu per Italu Gene-1

daigtus. Tris raiezius. Tris pamoki- 
įtrimai. Apie žmOgu, velnią ir dundeli. 
Dusze pakutavojeneze Liepoje. Apie 
neszvaruma. Apie labai dideli szelmj. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai. 
Apleista naszlaite. Jieszkok aukso 
izirdije. Lape ir vynuoges.

Pajieszkau Petra Sveriacka, 
paeina isz Kauno-gub., Panevė
žio l'jezdo. Puszaloto para., Žu 
briskiu dvaro, pinniaus gyve
no Milwaukee. Vis. teip-gi pa- 
jieszkau Rozalija Daiikucziuke 
Jukoniu sodo, 4 metai kaip 
Ame rike, pirmiaus gyveno 
Pittsburge, dabar nežinau kur. 
Meldžiu atsiszaukf ant adreso.

A. Z.
Gibbstown, NBox 57.

JUOKAI
Szlubuotu.

-— Ponas daktare, asz atėjau 
pasirodavotie apie mano vaiki
na.

— O kas jam ?
— Turi viena koje trumpes

ne ir kreiva, ka ponas dakta
ras darytu tokiam atsitikime?

mpos ueužsikemsza ir neapru 
ksta. Papraszyk jo vardu 
Visi geri pardavėjai turi ji

Mes patariame New Perfection Virimo 
peczius, Perfection beduminius kerosino 
Szildytojus ir Rayo Liampas del naudoji
mo Rayolight kerosino.

THE ATLANTIC REFINING CO.
Visur Peunsylvanijoi ir Delaware.

Szlubuotau.

Kitras vaikas.
— Tetuk, duokie man m 

kaili!
— O-gi ūžkit?
— Ba man vis mama duoda 

pyrago, .kada tik tete duoda in 
kaili.

Ne maezino.
Plikaitis pasižiuro, jo 

clien daugiau galva plyksta, nu 
t jo pas savo bar beri ir su pik
tumu paszauke:

— Tu rakali, pardavei man 
dvi bon l-ple'-- u'igaivinYiHi.n 
plauku' ar tdp ?

- Teisyrp
Tirt suprast <bl ko tau ne atau-

— Na, tai bandysi da bon- 
-ka viena iszuaudot, nes jeigu ta 
u<“ pagialbos tai atkentesi už 
tai. •

iZiiupua. jog gyduole plan 
kailis iuKjo tepi galva o ne 
giart.) '

nekalbėk. Senas 
Namu sūdąs. 

Karalius čigonu. 
Nedoras ponas. 

Genavaite. Kalėdų 
Žvaigžde mesijo- 

Pasikalbejimas 13 vyruotu

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu- 
u katalogu tai turėtumėt mokėti $1.00, bet 

Jas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir 
jisius mumis $1.00 tada gauna bile koki 
Sta Knygų Dykai.

pr-Mes apmokame prisiuntimo kasztus.-^j

Šitas pardavimas tik ant trumpo laiko! ■«) ►

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINALISZKAS 

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

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo i
DALES Į.

MOTERE BE SZIRDIE8.
- L

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

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

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

PREKE 50c

Montello Corresį>cjndence School
Aw ‘X
|I’REKYSTES. Musu mokykla pabaigęs 
Fgausi paludima, diploma ir gales len- 
Aiai gauti darba sztoruose. Mokyti.-s 
pier visa diena mokykloje ląbai brangu 
Itodel galite iszmokti liuosam laike 
'savo namuose.
I MOKYKLOS KURSAI: Iszmokti 
raugliszkai kalbėti ir raszyti ?6.00.
Pradine Aritmetika $6.00. Pirklystes 
ir Aritmetikos $7.00 Keliaujencziu 
Agentu $25.00. Rubu Pardavėju $10.00. 
Pagal musu metodą gali iszmokti 
kiekvienas. Prisiuskite keletą sztam- 
pu, tad gausite probos lekcija, isz ku
rios matysite kaip lengvai ir žiugedu 

mokytis. Norėdami gauti 1,000 stu
dentu per szi mokslo sezoną, mes 
paskirem dovanas, todėl kurie 
prisiraszys in musu mokykla szi 
menesi, tam duosime dovana ta 
muzika. Ant tos musikos galima 
in trumpa laika iszmokti grajint. 
Vieni numeriai tos muzikos yra 
ant notų, o kiti ant strunu, pa
žiurėjas in uotus numeriu, skam
bini tuos numerius, ir iszeina' la
bai gražios melodijos kaip geriau- 

ra labai priimnus ir szvelnus. Jus 
se. Ne. vienas su pasigėrėjimu

SKAITYK

Tikriaūia Burykla, sudėjo Cigonka isz 
Egipto Rubiną Salva, perdėjo ant 
Lietaviszko D. T .B. - Preke 10c

Morališka Kabala, katra iszdeda . 
žmogaus ateiti - - - Preke 10c

Paiki istorije apie “Jonasza Kb<czaka’7 
jT* 2C2 puslapio- Preke 35c. D. Bocikowski-Co. NalianOT Pa-

formulos- 
suteikto išmintin- 
j zokoniuku,

apsireiškia esąs stebėtinai pascprdngu 
__ nud gėlimu pilvo ir ger-

klės skaudėjimo. d'^H'io. galvos 
skaudėjimo. nushJfiiio apetito,18 šalčio galvoje. .S.. act., Sutai- 

fiDi soniat> i>(j;rb(3XiJbai pagarsėjusio

P&HPELLERIO
sZiw ir ištikimo draugo ft.'imy- 

-TiOs, naudojamo visame pasau
lyje imt pusę šimtmečio—-25‘‘. 
už bonkutę v i suse aptiekosc, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš

AD. KICHTFR & CO.
74—€0 Washington Street, New' Yori<

Tikriauses Kabala, arba atidengimas 
pigialba Kaziru, pagal garsingiauas 
Claldiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Anbiszku ir Cigoniszku Bnrtiniku 
Preke - - - 10c

: Nusiuntimo kasztus mes apmokame

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

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

W. 0. Boczkowski-Co.
Mahanoy anJ A St., Mahanoy City, Pa.

siu muziKaniu.Mineios muzikos halsai 
galėjote girdėt teatruose arba viesznamiu
yra pasakęs: “O, kaip graži muzika!” PerkW h parsiduoda už $7.50

Reikalinga 200 agentu, kurie galėtu vakarJgj8 pardavinėti. Uždirbsite
adresu:gerus piningus. Atsiszaukite tuojauspo sziud

Montello Correspondence Scholl, Modelio, Mass,

“Slaptybe Antgrabio”
W. D. Boczkowski-Co., - Mahanoy . City, Pa.

VIENYBE' LIETUVNINKŲ”

J. J. Pauksztis Co.,
129 Grand Street Brooklyn, New York. ■

sz.vie.sa
atsisza.uk


6 SAULE

Moterems Apredelai ir Kaliniai
Praeita sanvaite pirkome visa tavo.ra nog didelio 

iszdirbejo New Yorke už 33^ pigiaus.
Mes ta tavora sumaiszeme su tavoru musu sztore 

in papiginom preke ant viso to tavoro. ,

$10.00 Kotai, dar $6.98
15.00 Kotai, dar 10.00
20.00 Kotai, dar

Daug Pluszinu ir Kaliniu Kotu, 
atpiginimas ant Moterių Siutu.
Vaikams. Daug visokio puikio tavoro ant Kalėdų 
del Vaiku, Mergaicziu, Vyru ir Moterių.

Ateikite pas Guinaua Sztora ten gausite geriausia 
viską pirkti.

TIKT A ]\TMahanoy City, Mt. Carmel, 
U U 11N A1N O Shenandoah.

15.00
Teipgi didelis
Puikus Kotai

Severos Lietuviszkas g^= ANT PARDAVIMO '^33į
Kalendorius. Geras didelis namas ant W.

1917 metams jau gatavas do-j Spruce uliezios, su visoms vy- 
vanai dalinimui. Reikalauk i gudoms, maudykle, maudyne, 
kopijos nuo savo aptiekoriaus. j vykados, sziltas ir szaltas van- 
Negalint gauti, kreipkis in W.lduo, elektrikas visur iszvestas, 
b. Severą Co., Cedar Rapids, dideli skiepai, didelis kiemas. 
Iowa. — Aloteris privalo taip- Ant kito galo loto prie W. 
gi pareikalauti musu dovanai! Maple uliezios teip-gi randasi 
duodamos knygeles “ Sveikata Į namas ant vienos familijos. Szi 
Moterims,” kurioje randasi pa )tie namai randasi ant puses lo- 
aiszkinimai apie ypatingas mo : to ir parsiduos visai pigiai. To
tem ligas ir nurodoma, kaip:del atsiszaukite kagreieziausia 
nuo ju apturėti palengvinimą ■ po No. 512 W. Spruce St. 
su pagelba Severos Regulato- 
riaus (Severn’s Regulator.) Ta 
tai yra geras stiprintojas ir 
veikminga gyduole. Kasztuo- 
ja $1.00. Parsiduoda visose 
aptiekose, arba užsisakyk tie
siai nuo W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa.

NEBANDYKITE SUCZEDIN 
TI PININGUS.

mokėdami randa už bile kokia 
i stabą, jeigu galite pirkti nau 
' jos mados stuba už neperbran
gia preke. - Gyvenkite su savo 

i szeimyna geroj stuboj. Asz 
i fu' tu u is naujas stabas. Gali- 
• te sziandien pirkt o rytoj insi 
i kraustyti. Turtingo žmogaiv- 
. siūba už biedna žmogaus) pre- 
:ke. Atsiszaukite pas. (t. f.)

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

Shenandoah, Pa

Laikas czedint piningus ir kada 
juos uždirbaujaute «
Merchants Banking Trust Co. banka prigialbsta savo de- 

positoriams....Priima didelius ar mažus paezedžius.
Vaikams 5c. ir 10c. kortos, yra tai parankiausios kortos 

vaikams czedyt piningus.
Galite padėti $1 arba $5 arba tūkstantis doleriu.
Visada galite Nuprasti nauda per buvimą kostumeriu szi- 

io banko. Szita banka duos jums knygute ir galite dėti po 
35, $10 arba $50 ant menesio. Prgialbes jumis pirkti narna ar 
ba prigialbes jumis biznije.

Merchants Banking Trust Co. banka yra tai banka būti 
jusu prieteliu.

Žinios Vietines Tegul atsiszauke mergaite ku
rios szlebuke likos apde

ginta laike “Tautos 
Dienos.”

Toji mergaite, kurios szlebli
ke užsidegė nuo anglies iszines- 
tos per lokomotiva diena 15 
Augusto — “Tautos Dienoje” 
Lake Side, tegul atsiszauke in 
ledyste “Saules,” nes pas jiaja 
yra svarbus reikalas. Keliones 
kasztai bus jiai apmokėta o ir 
už sudeginta szlebukia.

-t. D..29,

DIDELIS BALIUS.
Szv. Jurgio Kareiviu drau

gyste isz Mahanoy City paren
gė dideli balių kuris atsibus 
Panedeli pirma diena January, 
ant Lenku sales. Balius prasi
dės 2 vai. popiet ir trauksis lig 
vėlybai nakezia. Grajis pir
mos klasos orkestrą. Inžanga 
25c. Moterems ir merginoms 
dykai.

% A. C. NOVAKAUSKAS |
% ADVOKATAS B

Jurgis Elinauckas.
New Philadelphia, Pa.'

VV7

CHAS. SCHWIENTD
Kontraktoris ir stalorius.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

isz Chica-1 REFOWICZIU BRO. SZTO- 
EAS NAUJOJ VIETOJ.
Refowicziu Bro. gerai pažins

— Ketvergė pradžia žiemos.
— Szia sanvaite pripuola 

czvertis meto. Pasilikai Sere- 
doj, Petnyczioj ir Subatoj.

•— Jau tik penkios dienos 
lig Kalėdų.

— Už 12 dienu pasibaigs se
nas metas.

— Szelpkite savo biznierius. 
Pas savuosius gausite visko ko 
reikalaunate.

— A. J. Sutkus kėliau,įentis 
agentas “Draugo
gos atlankė redyste “Saules.” į

— Anglekasiu trūkis kuris > 
iszejdavo in Park Place 5:45 Jarui pardavė jei vyru vaiku ap 
isz ryto dabar apleidže 6:15.

— Szv. Juozapo lietuvisziko
-Maranijoje prasidėjo ketures 

deszimt'i e vaĮanc|u pamaldos 
Nedėlios kurįoje dalyba- 
vo kunigai pautienius Staeko- 
wicz ii Cze.‘na įsz Sjieuaildoali. 
Matulaitis ^ew Philadelphia, 
A alaitis Grirat,jvĮĮĮe^ i)limczjUs 
isz Minersville 1)argis Wnkes_ 
^.ai le’, ren bowski Malianoy 
City, Striniaijįs r.Tazleton, In- 
sziura Freelaid, ir kiis..

— Cunentine l\-<>ra \apliuk
kapines jau pabaigta ir .gerai 
iszrodo. Kontraktoris \ pr. 
Vrublauckas atliko ta darbai už' 
ka komitetas jau sudeda szAir. 
diiigfi Įiczin į

— Užeikite pamatyti Refol
vvieziu nauja sztora. Dabaį

i ėdalu, kurie per ilga laika tu
rėjo savo sztora ant kampo 
Center ir 2—nd., ulycziu dabar 
persikėle in nauja vieta po No. 
104 ir 106 W. Cente? St. (sker
sai kelia nog Krebsc'aptiekos) 
Jie dabar turi didesni sztora 
del patalpinimo ju dideli pasi
rinkimą visokiu vyru ir vai
kams apredalu. Užeikite pa
matyti nauja sztora.

SHENANDOAH, PA.
— Petras Kerseviczius, 32 

metu senumo, organizatorius 
U. M. W. of A. pasiliks ant viso 
gyvasezio neregiu. Dirbda
mas Shenandoah City kasiklp-i 
šia eksplozije iszmllsze .iam abi

_  Karczeminiain muszije 
galite gaut didelius bargensu?l My.1' ’ atsibuvo czionais, Jonas 

\;„bl r^ZJm5vskis randasi mirszttįn- 
cziaiij padėjime Ashlando ligpu 
buteje) 11U0 aplaižytu žaidusi 
kuriulpS -uždavė jam Kazimįe- 

eronihas. Kaltininką už- 
Pottsvilles kalėjime.
Stanislovas Pavskis ir 

nas Kalinauckas ejdami 
isiklas Packer No. 3, likos 

ktais per Lehigh Valles 
irl/ki ir pavojingai sužeisti.

Franas Bernatovskis, 
5 metu, kuris mirė ligonbutej.i 

po operacinei, likos atgabentas 
namon ant pasžarvojmo.

— Ignotas Žemaitis, 18 me
tu senumo vaikinelis isz bai
mes, jog bus aresztavotu už pa
pildyta vagysta persiszove su- 
batos ryta, mirdamas tuojaus.-

vyru ir vaiku apredalu, siutu 
ir overkotu. 106 W. Center St. i

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 
sžio menesio, lietuviszkoje 
mokslaineje. D. 15. J. 19.

Juozas Serockis prezidentas.
— Dideli bargensai vyrru ap 

rėdai iu ir visokio tavoro ai/t 
szventes, pas Refovicziu, 
W. Center St. » (toJ?02.')

— Ant praejto susiij/nkimo 
Szv. Juozapo draugybes buvo 
nutarta priimti naujus sąna
rius už pigu insjtfaszyma tiktai 
už $1, ir tai tH< ant trumpo lai
ko. Yra tai seniausia draugys 
te Malianojuje 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.)

ei 8're

Ant; 
in k 
tren

NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS

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

Duryea, Pa.— Palicije užkili 
po ant cziouaitines paleistuviu 
urvos kuria laike kokia tai ap- 
terszus baląndelia Mary Smith 
po No. 923 North Main St. Su 
locnininke gavosi keturios mer 
ginos terp kuriu dvi da neturė
jo 16 metu. Tame laike toje 
urvoje radosi 29 vyrai kurios 
paėmė ant palicijos, — visi bu
vo konia atejviai. Toje urvo
je pardavinėta gėrimus be lais- 
nu. Kaimynai negalėdami da
lu ikyti visokiu orgijų kokios 
ten atsibuvinejo, innesze skun
da o palicije padare savo.

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

217 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

—DIREKTORIAI—
D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vic^-Pres. D. F. Guinan, Treas.
J. II. Garrahan, Attorney W. F. Ry ikewicz A. Danieewicz M. Gavula 

W. J. Miles F. G. Hornsby

ISTORINES KNYGOS
No.l — Parižiaus Nusknrelis; Tngrabanas 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c 
No.2 — Kunigo Paslaptį ; InM.rika; Pakaruoklis 220 pu lapių
No 3 — Auksiniai l eil ai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c 
No.4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka. 108 pus.

Preke 35c

Preke 25c

Užlaiko skloda visokiu im- 
portytavotu ir amerikoniszku 
gėrimu. Gausite pas ji viso
kiu vyniu, arielka, alaus ir por
terio baksais arba baczkutem. 

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

jį: Cor Main & Centre St , Shenandoah, °a.

SO v.

iPUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.

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

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

W1. D. IJ iczkowski-Co. Mahanoy City, Fa.

’Kodėl piri 
Kūdikio yra sku biausi?

Už tai kid tada gliczianshi auga 
ir j o auginimas un i but tvirtas ir 
surikas Jaigu negafre žindyt savo 
kūdiki arbajaigu m j-tas jam nepa
tinka, tada vartų'*!;)

ĄaATSMi 
EA 

brand 
CONDENSED:

MILK
T w « oniQirMAU

Tain lengva n .gaminu. Nieko 
daugiau neprisieint daryti, t's tiek 
k., k teisiant, szvirinto vandens p i, 
dei i prie tan tikro “Eagle Brand’ 
dauvumo ir jau : bus gatavas jusu 
kūdikiui padėti

BggFTsr.kirpk szi Kuponą dabar ir 
prisi skjin.;pas
Borden’s Condensed Mik Co., 

New York, N.Y.
o apturėsi pilnus nurodymus Lietu
viu kalboje iszaiszkinta, kaip taii 
pi-na varto i; pre to apturėsite 52 
p islapiu Knygele, “KCDiK'O 
GERBŪVIS” k rioje pasakj’ta kaip 
kiid-ki užlaikyti idant jisai butu sti
prus irs veikas.
Pilnas vardas.......................................
Adresas................................................

5 0 istorijos, 122 puslapio, apil-
« “Kas yra Kristus’ “Priesz tei- 
į* sybe nekalbėk” “Senas žmogut 
S pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
g calus čigonu” “Istorija isz 179b 
g meto” “Kvaiias tikėjimas6 “Ne 
5 doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
5 tos knygos preke tiktai 25e.
« 8 istdrijos, 141 puslapiu apie
8 •‘Grafas'ir messkininkas” “Apie 
8 Ragana, karalaite ir afioieriu” 
X “Del moterių ir apie moteres” 

‘Aukso misiąs garsingu poete 
S ir rąeztininku” “Cigonka arto 
8 pagriebta ir velei atgauta mer 
X giuke” “Mano džiaugsmas’ 
įį Die-Ins ir boba” ‘(Apleist* 
U laszlaite" Preke tiktai 25c,

rMATlON^BANK
11 ■ mahanoyXity.:*.pa *;

ikslas yra: visada etongtie 
atlikti musu kostumerio 
reikalus k» nuoatsakan- 
oziausia, daryt ta visk* 
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir st. 
nauda, o j u pinigai kad 
visada buto nžlaikomv 
atsargiausam bude

ALL NATIONS DEPOSIT BANK i
...SU LAIVAKORCZIŪ SKYRIUM... 2

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA g 
12th. and Carsen St, - S.S. Pittsburgh, Pa. §
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. Q 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie X 
$150.000 ir var’oj^ szeme laike apie milijoną dolieriu S 
ir randasi po kontrole Valstijos Fennsylvanios Už su- C 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus X 
in vii-as dalis svieto. Parduoda I aivakortes Užlaiko Q 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu Cj 
ir kitokiu dokumentu reil alinga Lietuvoje. Užrube- X 
žinis skyrius randa*-! po vadoviste gerai žinomo c 
Karoliais Varasziaus valdir-zko Notarijuszo.

SAULEI

NUSIPIRKO “TŪKSTANTI % 
IR VIENA NAKTŲ ’ ’ KNY- | 

GA IR UŽCZEDINO
PININGU. v |

Siuncziu szirdinga padėka- g 
vonia del redystes “Saules” § 
už knyga “Tūkstantis ir viena g 
naktų,” kurioje radau kanuo- g 
puikiausiu istorijų kokiu da sa ; p 
vo amžije ne esmių skaitės ir ; g 
negirdėjas. Kada da tosios į g 
knygos neturėjau, tai vakarais g 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va- u 
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku* užsiėmimu f. 
skaitydamas taja knyga ir ne /$ 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ta 
10. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara n-iinie 
skaitydamas teip puikes istori- 
jes. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redyst/i-už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
Al. Baka, 412 —rSlr.

ifl LIETUVISZKAS
Labai Paiki ir Didele Knyga

5 istorijos, 137 puslapiu, apb <• rrvr% i ngr 4 r t c r/ » n
■‘Kaliu gyventojus” “Kaukaze į ; W. TRASKAUSKAS 
beląiepia” “Lozorius” “Nars1 8 . 
tnergija” “Užvydua vyras” S 
PrekeIszitos knygos tik 25o. a

7 istorijos, 90 puslapiu, apit- g 
‘Ergelei pono Morkaus” “Du 
tr Keturi” “Svietas Dvasiu” 
‘lazreiraztas razbainikas” “Zj ■ 
lai kaimose’,’ “T 
•Jurgis Skaptukas” Prette 25c

iniK&s ’ y •
Nevydonas” %

4 ifrtohjos, 105 puslapiu apif 
‘Ant kritito prapulties” “Mit- 
•-ras ir kiepeeius’’ “KampelL 
iuonos” l>l‘3z ko dideli ponai” 
Preke Bafca knygos tik 25o

8 istorijos, 122 puslapiu apif- 
‘ Pranuko nelaimes” “Ąudr*” 
■Kodėl neleido Baltraus m dau 

“Bausme už szyksztuma’ 
•‘Mažo sziauoziaue dideli reika 
lai” “Dienos kentejimo Nantoj” 
‘Netobulas žmogus” Szitos 
mnygos preke tik 25o,

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

4 iftopjos, 1U6 puslapiu apie 
; “Urvą užkeikto” “Fanaszus” 
i “Eojfenas” “Sermėga mužiko’ 
■ “Su kuom kas kariauja, nog te 
: dingsta” Preke knygos 25o

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

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo 
gue” Preke ežios knygos 25o

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už Ji 
Raižykite kokiu norite. Me* 

8 siusima kaygas per paczta ir
a apmokame visus kasztus. Galite 
J pirkti kiek norite. Visos knygos 
p yra geros ir kožnam jip patiks.

Raszykite szendie, Adresavokit
W. D. Boczkowski-Co. Ž 

y į?j* Mahanoy City, Pa.

.GRABORIUS- i
609 Puslapiu

“F
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

Laidoja Kunus 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 pievose už paželdima Kasi- 
klose Fabrikuose, Geležinkeluose. 
Laivose ir t. t.

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

I

i Lietuviszka Icrautuve
VISOKIU GĖRIMU

L. J. NAVICKAS
138 V7. Broad St. Tamaqua,Pa.

Užlaiko viiokiu Amerfkcniszku ir Tmpo- 
rtavotu Ge-’-nu, kaip tai: Alaus bonkuUse,

i visokiu A i . įku, Vinių. Porterio ir 1.1.
Į Perkamieji pristato dykai tiesog in namus.
' daigu kada prireikė? bile kokiu gėrimu tai 
ateikite ras mane o pirkaite gerai ir busite 
visame užganėdinti.

88 • Visokia Gražiu Pasaka ir I rus p u Isterija - 88

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

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

;šb<zbj

G| x 9f coliu dydamc.

U

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

Apie Joną Karalaiti, Pauksrti ir 
Vilka.

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

Apie Karalaite paversta in varle
Apie Karalaite

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Vetoes ir Mužikas. *
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szeton’szkas stokis.
Prakeikta.
.ualtys.
Gudrus Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir 

nikszttikiis
Du b rolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szaniti lo- 

juti. Katinėli niaukieli ir apio Ra
ganiška Medą.

Petras bude.
Apie tris Brolu- Karalaiczius ir 

serganti jiu Tęva
iSzleiv's.
Mužikas- Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiška Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszss ir juodu

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

dideli galincziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galimjzius.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilutis mainosi.
Ragana. *
Elnes, Volięribas ir Arelis.
Medejtie.
D i ideszira ts- keturi Razbainto ka i.
Vaitiekus.

gtebukl-merge,
ne-

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

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

senu žmonių.
Laižytos.
Isz gyvenimo milinezios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike priesziutis valei Dievo.
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.

Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apisaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikaičio 

jo; Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras. •
Patalke dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolua.
A pie kuningaikszti Kardeli.
Žiuike katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Šonu kur saro 

trijų Šešetu ėjo jieszkot.
Apie Darniu it jo Szyvuke.
■Apie Žydą, it Petra.
Apie du vaiku Širstas.
Apie Pagratouuka.

IW. D. Boczkowski-Co. “ZoyatyJ

Szita Knyga perkupeziams arba agentri 
g neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimcž
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