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Rado $1343 paslėptus senam 
kialme. — Apalpo isz 

džiaugsmo.
Selinsgrove, Pa.— Tris me

tai adgalios, S. H. Kline pirko 
farma už $1400. Ant fanuos 
radosi daug kialmu kuriuos isz 
naikino ir tik pasiliko vie
nas arti namo kurio isznaikini- 
ina atydedavo diena nuo die
nos. Ana diena ėmėsi prie dar 
bo isznaikinti paskutini kial- 
ma. Po valandėlei darbo Kline 
kirto su pikiu in kialma isz ku
rio iszsirito stikline bonka isz 
kurios iszsirito sidabrinei ir 
auksinei piningai. Farmeris 
greitai surinko piningus sėdo 
ant arklio ir nujojo in First 
National Banka su savo 
niu.

Kasijerius suskaites pinin
gus, apreiszke Klinui buk isz 
viso randasi 1343 doleriai. Isz- 
girdes tai senelis net apalpo isz 
džiaugsmo. Nuo kada tiejei 
piningai likos kialme paslėpti, 
niekas negali atminti. Nuo pi 
ningu galima pažinti, jog buvo 
ten paslėpti 30 metu adgal.

Sermki’ii už^uhofcejo pirki
mas fanuos, nes atitraukęs su
rasta suma nuo užmokesezio, 
tai už farma užmokėjo 57 
dolerius.

Prisipažino prie 300 vagyseziu : 
verties $100,000.

Brooklyn, N. Y.— Asztuonio i 
likos metu senumo Charles Ort- ■. 
nėr, prisipažino palicijai buk j 
in laika szesziu menesiu papil- j 
de jisai 300 vagyseziu isz kuriu , 
turėjo pelno apie szimta tuks- 
tanezu doleriu. Daugybe pa- ; 
vogtu daigtu atrasta “pansza- 
pesia.” Vaikinui pradėjo la
bai griaužt savžine, todėl prisi
pažino prie visko.
765 užmuszta ant ulieziu New 

Yorke.
New York.— Daktaras Emer 

sonas, miestiszkas dažiuretojas 
sveikatos apgarsino savo meti
niam raparte buk 1916 mete 

Geležinkelei turėjo szimet pui-įant ulieziu likos užmuszta 765 
ku pelną. j ypatos. Mete 1915 pražuvo

Padalinant 
taji skaitlį pagal atsitikimus, 
tai žuvo nuo vežimu 529; per 
elektrikinius karukus 96; nuo 
nupuolimu ant ulieziu ir saidvo 
ku 81; nuo iszpuolimu isz veži
mu, trukiu, karuku ir 1.1. 59.
Už plakimą pacziules nubaus

tas po doleri už švara.
Pueblo, Cal.— Žmogeli, ne 

tik pabrango maistas ir kiti rei 
kalingi dalykai, bet pabrango 
iszperimas kailio savo moterei 
Steite Colorado. Ant savo ne
laimes taji datyre James Arris. 
Iszperias kaili savo paeziulei, 
likos paszauktas priesz sudžia 
ant iszsiteisinimo. Sudže už
klausė Arrisienes kiek jiji svė
rė. Toji atsake, jog szimta 
svaru. Sudže iždave toki viro 
ka. “Jamesai, užmokėsi baus 
mes po viena doleri už iszperi- 
ma pacziules o kita kart da dau 
giau užmokėsi.

Jamesas nudžiugo, jog neap- 
sivede su cirkusinia “kiaulia,” 
nes ,tada turėtu užmokėti ma
žiausia 400 doleriu bausmes.

Vela lietuviszkas bankas 
subankrutino.

Chicago.— Kaip girdėt, tai 
West Pullmane subankrutino 
privatiszka banka Villiamo Slh 
žo, kuris turėjo savo bizni ant 
738 West 119 uliezios. Bankie 
ris, kaip raszo Naujienos, palie
go nuo 20 Gruodžio, palikes 
paskui save szeimyna. Pinin
gu banke mažai radosi, bet-gi 
žmonis, kurie turėjo ten savo oi 
ningus pasideja, labai nuliūdę. 
— Bankieris Šiužąs yra kuny- 
go Lukosziaus szvogeris.

Washington, D. C.— 
randaviszka rapąrta, tai ame- 
rikoniszki geležinkelei papelni- 
jo puikei szimet. Uždirbo jie- 
je gryno piningo $1,098,264,332 
Norints kompanijos padidino 
darbininkams algos ir t. t. bet 
turėjo daugiau pelno ne kaip 
praejta meta.

Vargingos szeimynos linksmos 
Kalėdos. — Aplaike 150,000 

doleriu.
Albany, N. Y.— Kada szei

myna Vinco Skinnerio suside
danti iszpaczios ir szesziu vai- 

, ku susėdo prie kalėdiniu pietų, 
paaukauta per mielaszirdingus 
kaimynus, gromatneszis atne- 
sze gromata, kurioje angliszki 
advokatai danesza, buk jojo tė
vas mirė Anglijoj palikdamas 
jam 150 tukstaneziu doleriu.

Vargas Skinneriu persimai
nė. In kėlės dienas po tam ap
laike kita gromata su penkeis 
tukstaneziais doleriu ant ke
liones in Anglija, idant užbaig
ti paredka su paliktu turtu.

“Nemislinam apie sutaiką, pakol neiszlaimesime. 
-Teip kalba rusu caras.

Petrogradas. — Caras savo prakalbeje in kariumenia 
Kalėdų dienoje atsiliepe sekaneziai:

“Vokietija stovi ant paskutiniu kojų o valanda bausmes 
jau prisiartina už josios pikta pasielgimą ir peržengimą mora- 
liszku tiesu. Kada jautėsi drūta laike pakajaus, apgarsino ku
re, nes kada dabar j uezesi silpna apskelbė pakaju. Tuotn 
p tezių kartu vokiecziai skelbe apie pasisekimus Rumunijoi, 
kuri yra silpna kaip kūdikis ir negali apsiginti.

Da musu laikas ingalejimo neprisiartino. Neprietelis da 
neiszgintas isz užimtu vietų—Lenkijoi ir Lietuvoje. Padary
mas pakajaus sziuomlaik yra negalimu daigtu. Bukime sti- 
preis f-a.vo užmanimuosia, nes esame tvirtais, jog neprieteliu 
i-zguisim isz tėvynės, o tada da labjaus vokiecziai mels susi- 
mylėjimo ant keliu priesz visa svietą — nes tada negales vesti 
kares tolinus, ba neturės kuom.

19 trukiai užsnigti Wyominge.
Laramie, Wyo.— Geležkelis 

Union Pacific Wyominge likos 
visiszkai užpustintas sniegu, 
pirma karta in keturesdeszimts 
metu. Ne vienas trūkis nesiju 
dino terp Laramie ir Ravolinso 
Deviniolika trukiu likos už
snigtais ant kelio.

Vyras gulėjo grabe, pati isz- 
eme laisnus apsivyruot su 

kitu.
Boston.— Da nesustingo kū

nas Danieliaus Sullivano, 75 
metu senuko, kad sztai jojo jau 
na pacziule nusidavė in suda 
iszymti laisnus ant apsivyria- 
vimo su Franu S. Mortz. Szliu- 
bas atsibuvo tuojaus po laido
tuvių. Sullivanas apsivedė su 
antra paezia apie keturi metai 
adgal, nes per paskutinius du 
metus jauna pacziule negyveno 
su senuku, būdama už gaspadi- 
nia pas Mortza. — Nėr dyvo....

§ Bloomsburg, Pa.— Idant 
kudykis nesuszaltu kada važia
vo pas kaimynus, Mrs. W. Szul 
ciene^ teip suviniojo mažiuleli, 
jog kada pribuvo pas kaimyną, 
kudykis užduso ant smert.

§ Milton, Pa.— Baisuosia 
kankesia mirė Juze Wolfe, 59 
metu senumo, nuo apdegintu 
kokius aplaike verdama drapa
nas.

§ New Philadelphia, Pa. — 
Szventos Szeimynos parapine 
mokslaine sudege seredos die
na. Asztuonios miniszkos iszsi- 
gialbejo isz savo namo kuris 
szale stovėjo.

§ Mount Holly, N. Y.— Ug
nis sunaikino Madison hoteli 
kuriame sudege penkios ypą- 
tos. Bledes padaryta ant puse 
milijono doleriu.

Juozas D neis isz Sziauliu 
jieszko seserų Julijanos ir Ste
fanijos su vyru Jonu Bartkų ir 
dėdes Antano Paliulio. Adre- 

Isas: Czuzovskaja ui. 2, Briansk 
Orlovsk. g., Russia.

M. Paulauskaite, Kalvarijos 
ap., Raudeniu gm., k. Szerkau- 
cziznos, jieszko brolio Jono 
Paulausko ir Antano Babino. 
Adr. Russia,Ni znyj Npvgorod, 
selo Gordiejevska, Nr. 67.

Stasiūnas Juozas, Džienku- 
niszkiu sodž. Vilniaus red. jiesz 
ko szvogėrio Motiejaus Makū
no, J. ir B. Markevicziu, A. Sta 
siuno, S. Viduno Jeronimo Ru
le vieziaus. Adresas: Russia, 
Saratoff, Moskovskaja, 96, Li
tovsky kom. J. Stasiūnui.

Juozas Kriaucziunas isz Pum 
penu par., Kauno gub., jieszko 
Antanaiczio, Jono ir Jurgio Ma 
siulioniu ir Jono Metkaus isz 
Pumpenu par., Saratoff, Mos- 
tovskaja 96, Litovsky kom. J. 
Kriaucziunui.

Adolfas Laurinaitis isz Smil
gelių, Pumpenu par., Kauno 
gub., jieszko Sidaro Rinkunu 
sodž. Adresas: Russia, Kurga- 
iiy, Tobolskg Aleksandrovska
ya ui. d. Kumža.

Juozas Tautkus isz kaimo 
I'etriszkiu, Krekenavos vals- *• 
cziaus, Panevėžio apskriezio, 
praszo atsiliepti giminiu ir pa- 
žinstamu. Adresas: Russia. 
Borovitchi, Novgorod, gub. Pa 
reviež, real. už. VI kl. J. Taut- 
ko.

Stasis Anceraviczius (Suv. 
' gub. Szesztakavo kaimo) Jo

nas Juszkys (isz Žaldvario Erž 
vilko par.) ir Vitus Snieczkus 
(Suvalkų gub., Bubleliu sodž.) 
praszome giminiu ir pažinsta- 
mu atsiszaukti. Musu adresas 
Russia, Borovitchi, Novgor. 
gub., Poneviežsk. realnoje 
ucz.il.

Juozas Babuszis isz Griszka- 
budžio parapijos, kaimo Žale- 
blekiu jieszkau giminiu ir pa- 
žinstamu. Russia, Voronež. 
Mužsk. gimm. M. M. Yczasa, 
ucz. V kl. J. Bubuszis.

Juozas (sūnūs Juozo) Pranc- 
keviezius, gimė Suv. red., Gar- 
levos par., Rinkunu sodž. gyve
no Naujinyku sodž. Vilkavisz- 
kio apskr. jieszko giminiu. 
Antr: Russia, Voronež, Mužska 
ja gimn. M. M. Yczasa, uezen.

Vokiecziai mano surinkti dar 4,000,000 kareiviu.
Londonas, — Eina gandas, kad vokiecziai artimoj atei

tyj ketina iszleisti insakymus verezianezius visus gyventojus 
valgyti municipalese valgyklo-e. Tatai paliuosuosia daug mo
terų nuo namu darbo. Jos galesanczios užimti darbus, su- 
risztus su kare, ir tuo bndu pasiliusuosia isz fabriku dar keli 
milionai vyru darbininku. Manoma kad aeziu szitokiai prie
monei kaizeris gales iszstatyti kares laukan nauja isz ketu- 
rin ar penkių milionu vyru susidedanezia armija.

Vokiecziai tvirtina, buk paeme in nelaisvia 10,000 rusu.
Berlinas. — Ana diena vokiecziai paeme in nelaisvia tris 

tukstanczius rusu in nelaisvia ka dabar isz viso pasidaro 
10,241 paymtu rusu musziosia prie Dimoko Sarato. Priek tain 
paimta 32 maszinines armoteles ir daug amunicijos.

Rusai ir Rumunai jau veik visai iszvyti isz Dobrudžos.
Berlinas, — Oficialis vokiecziu praneszimas apie .veiki

mą Rumunijos fronte sako, kad fieldmarszalo von Mackense- 
no arini os, iszakyrus tik pati sziaurini kamputi.

Tame pat praneszime pažimima, jog vokiecziai [paėmė 
miesteli Jakisze gulinti ant Dunojaus, prieszais meista Braila- 
Vokiecziai bombarduoia sziaurini Dunojaus kraszta.

AKYVOS ŽINUTES.
§ Toronto, Kanada.— Tvar

tas strytkariu ant uliezios 
Prince sudege su 300 karukais. 
Bledes isznesza ant milijono do 
leriu.

§ Tokio.— 300 darbininku 
žuvo su laivu San Kaku Maru 
prie pakraszcziu Chefoo. Tieje 
kurie iszsigialbejo, likos nužu- 
dintais ir apiplesztais per ki
ni szkus razbaininkus.

Vokiecziai mano eiti ant Odessos.
Berlinas. — Kairysis sparnas vokiecziu-bulgaru armijų, 

veikianeziu Dobrudžioj, pradėjo bombarduoti paskutine Do« 
brudžos tvirtove, miestelin Macin. Miestelis apipiltas szoviniu 
lietumi. Jo puolimo laukiama in 24 valandas.

Puolus gi szitam paskutiniam Rumunijos miestui, pasili
kusiam Dobrožos apskrityj rusu-rumunu rankose, vokie- 
ežiams ir bulgarams atsidaro kelias in Besarabija, o isz ežia in 
didžiausia pietines Rusijos miestą—Odessa.

Ir vokiecziai mano pradėti ėjimą ant Odessos tuojaus> 
kaip tik persikels per Dunojų. Patsai gi persikėlimas per Du
nojų, Macin miesteliui puolus, taipjau bus vokiecziams ne ka- 
žinkaip sunku padaryti.

Rumunams ir rusams palieka paskutine viltiu rusu-rumu 
nu apsiginimo linija iszilgai Sereth upes. In ten dabar gene
rolas Falkenhayn ir traukia su savais pulkais.

Maisto stoka sujudino Paryžių.
Berlinas, — Ateina žinių, kad Paryžiuj netik maisto 

kainos nepuola žemyn, bet patsai maistas Paryžiuje taip žy
miai mažėja, kad visi gyventojai iszsigande. Kiausziniai jau 
ten skaitomi pertekliaus dalyku, o versziena mesa, ar lasziniai 
pasiekė pasakiszku kainu.

Apszvietimas vieszuju budinku dar labiau sumažinant ju 
bus uždėta kares taksos (mokeseziai).

ATSAKYMAI.
Korespondentui isz Westvil- 

les.— Daneszima sunaudojome 
gurbe.

Skaitytojui isz Shenandoah.
— Tamista maldaknyge apda
ryta, galima atsipūti.

Saint Clair, Pa.— Penkin me 
tu senumo Julionas Vakickis, 
buvo akyvu dažinoti isz ko yra 
padarytas dinamitinis patro
nas kokius naudoja angleka- 
siai. Neilgai jojo eksperemen 
taliszkas mokslas duravo, nes 
pakyla eksplozije o su jiaja ir sias Dresdene (Vokietijoj). Riauszui numalszinimui 
keturi pirsztai mažo akyvuolio. policija ir karinomene.Riauszes tęsęsi atsikartotinai 3 dienas.

Moterų riauszes Vokietijoj-
Londonas, — Praneszama apie moterų riauszes invyku- 

i vartota



2 SAULE

KAS GIRDĖT?
Su Dievo pagalba ir geru 

skaitytoju vela pradedame nau 
ja laik'rasztini meta. Lai su 
tuom Nauju Metu ateina dides
nis pasisekimas musu darbe ir 
giliukis musu skaitytojams 
idant kožna Dievas apsaugotu 
nuo nelaimiu ir netikėtu atsiti
kimu. Steiigkites mieli skaity 

s tojai platinti “.Saule” po jusu 
apygardas, nes tai yra laikrasz- 
tis iždavinetas del jusu naudos 

c ir smagaus praleidimo laiko po 
sunkiam kasdieniniai darbui.
-r.J‘Saule” del jus jau szvie- 
czia per 29 metus be pertrau- 

.1 kos, stengėsi jumis intikti yisa- 
■ me; kas metas duoda po puiku 
.kalendori o ateinanti meta pa
sirūpinsime ižduoti geresni — 

. nes tai pripuola mjinis 30-meti- 
- nis jubilejus iždayystes.

Tik ant jus musu iždavysta 
rėmėsi ir sziandien turį geriau- 

■ šia pasisekimą už visas kitas iž 
, Jdavystes. Stengkites padau- 

,: .. gint skaitlį jusu szeimynos skai 
v- tytoju, nes tik in jus esate mu

su geriausi platintojai ir agen
tai — kas jum patinka, patiks 
h jusu draugams.
■ Da karta vėliname visiems 
.laimingųjų Nauju Metu!

no, grafito, naptos, sulpido, bal 
to molio ir druskos.

...-C

Sibiro upesia randasi, dangy- 
bia visokiu žavu ir žodžiu vis
ko randasi fenais ko žmogus 
trokszta. Bosiję su iszkasimu 
tojo milžiniszko turto isz Sibi
ro ne labai skubina, nes naudo
jęsi isz kitur o savo laiko ant 
ateities. Kada jau sviete neši
nas tnju gerybių, tada Rosije 
pradės naudot savo turtus kuri 
pristatys visam svietui už tri
guba preke ka sziandien moka.

NAUJOS KNYGOS KITU 
IŽDAVYSCZIU.

“Tiesos” knygynas iszleido 
tomis dienomis sekanczias kny 
gas: 1) “Ka katalikai turi ži
not apie savo vadovus” arba 
norintiems praszalinti vaidus, 
kylanczius isz sumaiszimo dva- 
siszku dalyku su svietiszkais. 
Parasze X. X. Vytis. Kaina 
10c. 2) “Ar krikszczioniszko- 
,]i Bažnyczia panaikins kares? 
— Apie kunigu ženijima — Po 
piežiaus malda. Kaina 10c. 3) 
“ Nenorėjai. Duonos griaužk 
plytas.” Vieno veiksmo kome 
dija ketureis atidengimais. Pa
rasze K. S. Karpoviczius.

Visas 3 knygutes gausite pas 
J. Baltruszaitis, 2029 Fifth 
Ave. Pitsburgh, Pa.

Kokis tai žmogelis vardu 
Mac Norton, Paryžiuje, turi ne 
paprasta pilvą, kuriame laiko 
visokes varles ir žuvytes. Ant 

■ - pareikalavimo gali iszspjaut ar 
žuvyte ar varlyte. Priprato ji 

- u?ai prie to isz jaunystes, kada 
pradėjo nurytinet tuosius gai
valus. Nortonas gali pilve lai 

/■’ kyti tris kvortas vandenio. No- 
Tints daktarai jin kvotė, bet ne 

' gali nieko dasiprasti isz jojo 
padėjimo.

Skaitlis moterių prie visokiu 
darbu Vokietijoj 1915 ir 1916 
inetŲosia labai pasididino, vy- 

’ r u labai mažai randasi fabri- 
’ kilosią, žinoma, tiejei turi ginti 

tevynia nuo užpuoliu Praeita 
mėta' aplaike 157,514 moterių

ISZ PRAEITES LAIKU.

Mete 1894, Petras Trupinėlis 
Arminas raszo apie Mariampo- 
le.s gimnazija “Auszroje” 
szeip: “Galiu broliams lietu
viams praneszti naudinga ir 
miela žinia: musu gimnazijoje 
yra in 500 mokintiniu kuriu 
kuone trisketvirtis — lietuviai. 
Paskutiniuose metuose teip lie
tuviai eme veržtiesi in mokslą, 
jogei gimnazija turėjo daugu
mui atsakyti; pernai 50 vaiki
nuku verkdami ir dūsaudami 
gryžo namon del stokos vietos; 
tūli nuvažiavo in Suvalkus; bet 
kas ten papuola, maža isz to 
Lietuvai nauda, nes apsilenkuo 
ja su mesa ir kaulais; snarglius

darbus visokiosia dirbtuvesia.
Moteres daugiausia dirba ant 

.: lauku, prie kasimo grabiu ant 
ulicziu, dirbtuvesia amunicijos 
ir 1.1. Skaitlis moterių kurios 
užyma vietas vyru kas diena 
pasidaugina.

III ar IV kliasos nenori su tė
vais lietuviszkai beszneketi! 
Matydama valdžia mus gimna
zijas pasirūpino padidinti rū
mą -— ir jau atėjo isz vyriau
sybes paliepimas ir 9 tukstan- 
cziai rubliu, idant pristatytu 
dar asztuonis kambarius. Dė
kui už tai Vieszpacziui, musu 
lieuviai neprivalis dangaus va
žiuoti in Suvalkus ir ten vers- 
tiesi in lenkus!

Darbas prasidės tuojaus pa- 
vasarije.”

Isz szito praneszimo p. Ar
mino kurs anuomet tilpo 
“Auszroje” sziandien mes ma
tome kad tuose laikuose tai yra 
priesz trisdeszimts kelis metus, 
lietuviu vaikai visom keturiom 
griebės prie mokslo jeigu tik 
tėvai iszgalejo turėt kasztus 
vaiko apszvietimui. Apie ta 
laika jau ir kunigai nedraudė 
vaikus leisti mokslan, kaip se
novei priesz 50 ar 60 metu gy
vu Dievu prasargejo tėvus kad 
mokslan vaikus neleistu jei tik 
mokyti ant maldaknyges, ir jei 
gu kur linkės buvo eiti in kuni
gu luomą.

Toji Mariampoles gimnazija 
tame laike nemažai iszleido 
darbszcziu tevinainiu, ypatin
gai kad gimnazijos profesoriai 
lietuviai kaip Kriaucziunas, 
Arminas, Staniszkis, ir Jasulai 
tis kurstė tėvus, kaip galint 
leisti vaikus mokintis.

Sziandien kares audrai už
ėjus, toji garsi reik, sakyt lietu
viu Suvalkijos auklėtoja nusvi
ro kasžin kur; matėm laikrasz- 
cziuose kad tapo sugriauta, o 
joje mokinasi lietuviai mažai 
kas Lietuvoje iszliko; jei ne-

t. Siberije ateiteje pasiliks vie
na isz turtingiausiu aplinkiniu 

,. ant svieto. Tenais randasi ne- 
aprubežiuoti turtai o kaip mil- 
žiąiszki. yra tiejei turtai raszo 
ape tai A. Kameris laikrasztije 
“La Nature.” .

Priesz kare Siberije ižduoda- 
vo nuo 1,000,00 lig 1,300,000 to
nu miltu kas metas. Kaipo 

. .sklypas del paszaro tai yra ne- 
s nt ižbaigomas, o kas metai iszsiun 

ežia, daugybia skaros, tauku ir 
: sviesto. Girrios yra neaprube

žinotos, kailinius pristato del 
viso svieto.

Mineraliszkas turtas ne yra 
. apskaitomas, nes didesne dalis 

Siberijos da ne yra žinoma del 
žmonių. Aliejaus Kuznice ran 
'dasi tenais apie 30,000 ketur- 
kampiniu myliu kur galima isz 
imti suvirszum 920,000,000 to- 

. nu; Irkucke apie 250,000,000 
tonu, o Jeniseiske ir Sieinipala 
tinske komai tiek jau. Neku- 
,rios vietos visai da ne pajudina 
mos kasti,

Kuznice randasi teip-gi dide
li plocziai geležines rudos ap
skaitoma ant 16,500,000 tonu. 

y^'Gėlėžis randasi ir kitosia dali- 
sia.

•“‘Mete 1913 iszkasta Sibire 
į 5600 tonu vario, teip-gi daugy- 

be aukso, zinko, cino, manga- 
7. neso, volframo blekes, antimo-

■ . ■ - . 1 . . . 
numirė, tai atsidūrė Maskąlijos uos nesislėpdavo.
tarpsieniuose, pasiliko kai kur 
kunigai, bet ir tu dide dalis 
kaip skaitome Maskolijoj be
gyvena.

Užėjo kryžioku paderme ant 
ten ir bene tiktai nearsziau kry 
žiokai ten germanizuos lietu- 
5 ius negu maskoliai maskolino.

Kaip mums lietuviam žino
ma, kad Lietuvoje praeifeje 
kaip ir dabar katalikiszki ku
nigai po Kalėdų Szventes visur 
atlanko savo parapijomis nuo 
turtingiausio gyventojo stubos 
ik biedniausios grintelės. (Teip 
darydavo zokoninkai Marijo
nu.) Parapijonai savo kuni
gus priiminėdavo ir priiminėja 
su dicįžiausia paguodone. Ku
nigai pirmiausei duodavo bu- 
cziuot mažiuką kryžių, o to
linus egzaminavodavo poteriu 
bei katekizmas ar parapijonai 
moka. Pas turtingesnius pa- 
szneka turėdavo ilgiaus, pas 
biedniokeliug kunigėlis paklau 
sinejas link mokėjimo poterėli, 
mažus vaikuczius apdovanojęs 
kapeikėlėms grintelia apleisda
vo.

Seni ir jaunesni anų metu tė
vai savo vaikuczius inbaugy- 
davo tikroms nebulnyczioms 
kaip ve — “Szelmi, atvažiuos 
kunigėlis, tai kad nemokėsi per 
sizegnot, tai plaks su agur
kais.” Maži vaikai būdavo 
žiūrint persižegnot moka o kad 
motkos įbaugindavo, tai vaiku- 
cziai isz baimes retas žegnotis 
pataikė.

Isz kokiu szaltiniu tos bobos 
tuos agurkus sužeberiojo neži- 
ne, bet ant kiek atsimenu tai 
turbūt nuo Smalenu Reforma
tu kliosztoriaus, nes pas kitus 
kunigus niekas jokiu agurku 
nematė.

Senovės Suvalkijoj Smalenu 
zokoninkai Reformatai, dėvėjo 
rusvai, storos suknios abitais, 
apsijuosia balta virye ir, galai 
tos virves su kutosais kaboda
vo ik keliu ar žemi aus, ant tu 
kabaneziu baltu gražiu virve
lių būdavo sumegsti ritinukai 
kuriuos seni žmones vadino 
agurkais. Kiekvienas zoko- 
ninkas turėjo ant virves paka
binta didi Ražancziu su gelto
nu kryžium.

Tie zokoninkai mat parapija 
neturėjo, jie užlaikė ir gera 
mokslaine, isz kurios iszeidavo 
studentai vidutiniai iszlavinti 
ypatingai kalbose lotyniszkoj 
ir lenkiszkoj. Smalenu kliosz- 
toriuje zokoninkai daugiaašei 
buvo lietuviai.

Kad gi zokoninkai parapija 
neturėjo, tai jie gyveno dau
giaašei isz auka, aukas rinkda
vo važinėdami visur teip vadi
nami braciszkai. (kvesforiai;) 
jie imdavo aukas gyvuliais ir 
javais, kas tik ka davė; lankė
si po visa Suvalkija. Isz szito 
duodąsi suprast, kad motinos 
baugino vaikus agurku plaki
mu nuo Smalenu broeiszku ku
rie nesziojo abitus kaip ir kuni
gai. Reformatai apsijuosia. su 
\ais agurkais, o vaikiiczįąi su 
agurkais braciszkus kad tau
kiaus mate beatsilankant in stu 
bas negu savo kunigus, tai ir 
agurku bijodavo.

Suprantama, kad vaikus in- 
baugindavo motinos, bet kas in 
haugydavo ūkininku bernus ku 
rie kunigo kalėdojau ežio bijo
davo kaip ugnies?

Jie bernai tuomet daugiause 
da kluonuos kuldavo javus. 
Dažinoja kad kunigas kaime 
jau kalėdoje, tai ausis pastate 
dabodavo pas kuri ūkininką 
yra kunigas. Iszgirde suskam 
binant varpeli, lisdavo kas kur 
galėjo in sziaudus, kad tik ne
reikėtų eiti pas kunigą kaip sa
kydavo prie kryžiaus. Mergi-

Kunigas matydamas kad beri 
nai slapstosi, liepdavo kaled- ’ 
ninkams eiti jieszkot, tie nuėjai 
in kluonus, randa spragilus su-Į 
kabintus ant balkio szakes kam 
puošė o bernu nėra.

Parėkavę, pajieszkoja, atei- į 
davo pas kunigą praneszt kad 
nesuranda. Būdavo kai kurie 
kunigui sako — “Jiegamastie! 
kas ten juos suras, kad kaip pe j 
les kur sziauduos sulindę, o ma 'i 
žu jau seniai po pruntais sziau- 
du skyles iszsirausia guli!!!

Ūkininkas kunigą apdovano
jęs kaipo metini sveczia Imda
vo teisinas kad jisai tarne ne
kaltas.

Teip tarpe szeimynu laike 
kungo kalėdojimo duravo kaip 
atsimenu muset ik 1867 metui i 
ar tolinus; laikui bėgant ta bai
me pradėjo pranykt ir bernai 
jau iu sziaudus nuo kunigo ne- 
linsdavo, ir vaikuczius agur
kais motkos jau nebaugino, nes 
it Smalenu zokoninkai važinė
ja po kaimus paliovė, nes mas- 
koliszka valdžia uždraudė.

Szituos atsitikimus raszau 
isz tikru faktu pasemes, bet del 
ko tie bernai in sziaudus nuo 
kunigo slėpdavosi vysiszkai pa 
tyrt neteko. Senas Kapsas.

SKAITYTOJEI GERIAUSI 
SUDŽIOS ANT APSVARS 

TIMO “SAULES” 
KELENDORIAUS.

Gerb. “Saules” Redakcije.
Asz K. J. Pavlauckas laik- 

raszczio “Saules” skaitytojas 
su sziuomi jumis siuneziu szir- 
dinga aeziu už teip puiku ka
lendorių ant 1917 meto, kuri 
ana diena apturėjau nog jusu. 
Isztikruju J^^tai puikiausia 
dovana laikrasz-

kk įbi 
lytorbe ]>ra- 
nesztpuikiauses 
kalendorius koMjz esmių ma
tes LietuviszkojeRaudoje. Pa- 
puosztas su invaireis paveiks
lais, ejlemis ir su gražeis juo
kingais pasiskaitymais, kad 
žmogus butam didžiausiam nu
liūdime o paemias szi kalendo
rių skaityti, tai užmirszti var
gus ir jauezesi linksmu ir lai
mingu ant svieto. Patariu kož 
nam broliui ir sesutėms idant 
netrukdytu laiko ir užsiraszytu 
“Saule” ir aplaikytu taji ka
lendorių.

Tai-gi mieli broliai ir sesu
tes, jeigu norite turėti linksmu
mą savo namuosia, kuoveikiau- 
sia užsiraszykite “Saule” ir tu 
resite namuosia linksmybia per 
visus metus, aplaikydami kas 
metas dovana teip puiku kalen 
dori o priek tam da du pridecz- 
ko — sienini ir kiszenini isz ku 
riu kožnas nudžiugs o katras 
skaitys “Saule” vienus metus, 
tai niekados nepaliaus skaitės, 
nes tai yra linksmiausias ir ge
riausias laikrasztis.

Su pagarba.
K. J. Pavlauckas.

Waterbury, Conn.

Ka raszo apie “Tūkstanti Nak 
tu” ir Pasakorių.

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

SZKOTISZKAS REGIMENTAS NUSIDUODA ANT KARTSZKO FRUNTO. PAVEIK
SLAS No. 2 PARODO TRUKI GABENANTI SZUVIUS DEL DYDELIU FRANCU- 
ZTNIU ARMOTU. '

“Lietuviszkas Pasakorius jin į 
labai sugr.".: ’Ino.

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 minutu, nes per 
aszaras negalėjau toliaus skai
tyti ir negalėjau matyti litaru. 
Da karta dekavoju už teip pui
kia knyga ir vėlinu visiems Lie 
tuviams jiaja turėti namuosia 
— sulinksmina senus ir jaunus. 
Su pagarba.

Antanas Gray.
940 Trow bridge St.----- , Mich.

Lietuviszkas
Pasakorius

W. D. Boczkowski-Co.

...Labai Puiki ir Didele Knyga...
609 DideliuyPuslapiu - Talpina 88 Visokiu Gražiu 
Pasakų ir istorijų. X K :: K

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.

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

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

prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius ant 

žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

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

Ulyczia..................................... ........ ......................

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

NAUJAS ISZRADIMAS

Dekavoje milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip 
gi sulaikė puolimą plauku is? 
galvos labai trumpam laike ir 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus Gvaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
ri pas mus. Adresas:

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

Brooklyn, N. Y.

American School 
of Languages

AfoerikoniJk'n 
Mokykla.

ŠTAI TAMSTOS PROGA 
ur?—r*1* Greitai išmokti ang-

IIĮ kalbos. Su pagelba 
" ......... ’Ik I šios mokyklos, Tamsta

I išmoksi Angliškai kai
li I bčti, rašyti ir skaityti 

visai neaijausdamas liu 
@ | osose valandose. Moki- 
| j name per pačtą visose 
g dalyse A.mer. irKana- 
£ dos-Tuos, kurie gali a
mi teit^fcnokyklą, moki*' 
BI myj^fcklesos e, d ien o-

Higlv schooles 
SĮ1 _______ Gražiai iliust-

_____ __________ ruota, su daugeliu par 
aiškinimų ir patarimų Katalogą siunčiame 
dykai; įdėk keliąs markes prisiuntirnui.

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

wfloAootn.tNoi£ lai ma i* ir i 
__ * u kursus.

I
I

| SKAITYK
Mofalitzka Kabala, katra iszdeda 

žmogaus ateiti - Preke 10c

Tikriaaia Eurykla, sudėjo Cigonka isz 
i Egipto Eubina Sulva, perdėjo ant 

Lietuviszko D. T .B. - Preke 10c

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

Pr'.siuskiteJ!l>e vertes stempu o gausite 
visas .tris Ivuygutės per paizta.

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

Vaikai po trumpu vakaciju 
szvencziu, sugryžo in mokslai- 
nes isz ko daraktorkos nelabai 
užganėdintos, jog vela turės 
yintis prie darbo. — Kur darak 
torka ?

Skyrius I.
Mirus tėvui, kursai buvo 

pirkių, pasilikau tevainiu szim- 
to tukstancziu floreriu prekiaut 
temegau’ suvis, nors ant to ir 
nusimaniau, kaipo pirklio sū
rūs, mano idealu buvo žemdar- 
biste.

Perstatinejau sau, kaipo di
džiausi smagumina ant pasau
lės darbavimasi ant palaimin
tos Dievo dirvos, szventos že- 
Įnes. Nekarta svajodamas apie 
ūke, perstatinejau visa gražu 
paveiksią ukiszko gyvenimo, 
koki suteikia žmogui prigimtis 
jaucziau jau visus smagumus, 
kokius suteikia auginimas gra
žiu arkliu, jaucziu, karvių ir ki 
tokiu bandų gyvuliu, kaip sma
gu yra žiūrint in linksmus gra
žius gyvulius, kaip smagu, ma
tant banguojanczius, nei jūres, 
aukso javais laukus, matant be 
dirbanczius ant ukiu žmones, 
kaip linksma ir smagu vaiksz- 
czioti po lankas, židinczias, kve 
penczias, po laukus apsėtus, ap 
dirbtus grąžei, kaip sveika kve 
puoti griiiu, sveiku oru, kaip 
smagu rūpintis apie pagerini
mą ukiu, apie sėjas, apie lietu, 
apie rasa ir giedra; o teip be
mąstydamas da labiaus nieki
nau pirklistia, kuri smagumo 
žmogui jokio nesuteikia, o ru- 
pescziu, ergeliu ir džiovinimo 
galvos nuo jio labai reikalauja.

Isz žemdarbistes galima tu
rėti pelną, kuris nedaro niekam 
jokios skriaudos, kadangi tai 
yra teisingiausias užsiėmi
mas, po kuriam, vakarui užsto
jus, žmogus rainei su grina sau 
žinia gali melsti Dieviszkos pa
laimos, drasei gali atsiliept: 
“Vieszpatie palaimink mano 
darbus ir stengimus.”

Tiek vienog prekejiszko 
kraujo tekejo da mano gyslo- 
sia, kad nenorėjau aklei pirki- 
net pirmesnes geresnes ukes, 
o laukiau da progos geros, kuo
met tikėjausi pasiseks man nu
pirkti gražia ūke už 50,000, bei 
00,000 florenu, tokiame karte 
da man pasiliktu isztekliaus 
ant pradžios gyvenimo, kadan
gi pradėt gyvent ir ant ukes 
be piningu niekai ir sunku, o 
tuom sunkiau, juom ūke dides
ne.

Skaicziau todėl temingai kož 
na numeri visu laikraszcziu, ko 
kius tik prenumeravo jau, bei 
kur- kitur jeigu tik irjpuldavo 
in ranka kokia gazieta, skaity
davau apgarsinimus norėda
mas atrasti tarp ju apgarsini
mą pardavimo ukes. Apsvars

cziau nekarta ta dalyka gerai 
ir nesikarszcziavau su tuomi, o 
vis da laukdavau atradimo tin
kamos man.

Teip vienkart beskaityda
mas, atradau pagarsinta, kad 
randasi tūlam apskritij parduo 
damas kaimas kareiviszkas. 
Parsiduoda isz laisvos rankos, 
ūke turi 900 margus dirbamos 
dirvos ir pievų, o 1500 margu 
girios, su trioboms ukiszkoms 
ir dideliais rūmais del gyveni
mo savininkui, teipogi su vi
sais judinamais ir nejudina
mais daigtais, ukiszkais pada
rais, inrankiais, visais rakan
dais gerais, o kasztuoja 70,000 
florenu. Tai buvo man veik 
tinkama.

Nusidaviau tuojaus pas ad
vokatą, paminėta apgarsinime, 
idant geresniu informacijų 
apie ūke patyrti. Szis priėmė 
mane labai mandagei ir suteikė 
man visas žinistes apie parduo
dama ūke.

— Kaimas — kalba jis man 
— esą savastia groviszkos gi
mines Klarandy; pasimiręs ne- 
senei senas grovas gyvenęs ten 
nuolatai, gimine dabar jio par
duoda turtus cielybeje, kaip mi 
res paliko: arklius, gyvulius, 
net ir naminius daigtus su ab- 
rozdais (paveikslais.)

— O jeigu asz tu pastarųjų 
neb’norecziau?

— Tai vistiek! Ar su tuo
mi, ar be to preke turtu toji pa
ti, kadangi naminiai rakandai 
esą tik dadeczku, nenorint ju 
tamistai, turi pilna tiesa par
duot.

— Užtikrint galiu jau da
bar, nors ne esmių mates, jog 
]u nenoriu. Velionis buvęs 
grovu, asz nors ir tapcziau val
dytoju jio turtu ne privalau 
jog devetis jio senais rubais?

Advokatas nusijuokė links
mai, patardamas, kad kalbu tei 
sybe.

— Kodel-gi parduoda gimi
nes, kuriem paliko velionis mir 
damas tuos turtus? — užklau
siau provininko.

— Todėl, jog patis valdyt 
jeis negali, arba ir nemėgsta 
ukevedystes, kadangi vienas 
kariumenei, o antras apsivedė 
užrubeži; vedes turtinga duktė 
ii barono, piningu jam netruks 
i a, dideliame mieste gyvenimas 
linksmesnis del didžtureziu, to
dėl nenori suvis sugryžt in 
czion, idant žemdarbistia užsi
iminėti.

— Kokia dirva ?
— Labai gera, viena dalis 

yra pirmo skyriaus, likusi an
tro, pievos puikios, plaukenti 
upeli galima butu pervest pie
vomis, kas, kaip ir tamistai yra 
žinomu, yra labai naudingu, ka 
dangi būnant apstesniai rasai, 
pievos geriau želia. Randasi 
teipogi vandeninis malūnas ir 
pjuviniezia del pjovimo lentų 
isz medžiu, auganeziu girioj; 
isz teip-gi girios pelnas; trum
pai pasakius, tas viskas yra ver 
tu reikalaujemo skaitliaus pi
ningu ir nors nakezia užmokėt 
galima.

— Ar nėra prieg tam kokios 
nepermatomos nepatinkamy- 
bes, kuri vėliaus daug nesma
gumu suteikinėtu.

— Galiu tamista užtikrint, 
jog nėra. Pavandenės pievų 
niekad neaptvineja, keliai su
taisyti gerai, visas tas žemisz- 
kas turtas neesą iszstatytu ne 
ant szalcziu, ne ant karszcziu, 
nes žinomas dalykas, giria pri
laiko drėgnuma, o žiema vė
jams laisvai po dirvas bujoti ne 
daleidžia. Sodnas aplink rū
mus puikus ir vaisingas.

Ir nuėjės iszeme kelias na- 
poleoniszkas gruszias isz sze- 
pos.

— Labai mėgstu ta skyrių

grusziu, todėl parsigabenau 
sau ju isz fenais! — kalbėjo ad
vokatas.

— Kokiam stovij randasi 
padarai ir inrankiai ukiszki?

— Praszau, peržvelgt tarnis 
fa surasza inventorio nejudina
mo; manding viskas tas esą 
vertes mažiausiai 15,000 flore
nu.

Perskaitęs surasza, patyriau, 
jog provininkas paminėjęs pre
ke tu visu daigtu, nepasake ne 
teisybes; patsai apsvarseziau 
ir persitikrinau tuojaus, kad 
tai da labai pigei parsiduoda. 
Stebėjausi net negalėdamas isz 
aiszkint sau to, del kokios prie
žasties teip puiku turtą, ran
dantys! kuogeriausioj tvarkoj 
ir stovije, parduoda teip pigei?

Advokatas matomai suprato 
mano abejojima ir mislis, ka
dangi užklausė:

— Pasakius atvirei, kaimas 
parsiduoda teip pigei todėl, 
kad prie to esą priskirta tūla 
nesmagi del pirkiko sanliga. 
Senas grovas mirdamas sudo
rojo savo testamente, idant te- 
naitinis randytojas kamardinie 
ris, važnyczius, atidarytojas du 
,riu, szauklis, arba sargas ir ko
kia ten priimta beteve, turėtu 
gera bute iki mirtini; vieni ru- 
muo ūa, kiti kituosią ukiszkuo 
šia butuosia. Ale nėra tas de' 
pirkiko vėl teip didelia sunke
nybių, kadangi velionis grovas 
paskyrė visom tom minetom 
ypatom iki mirtiai alga, t. y. 
paliko piningu tiek, kad ju už
teks visiszkai, jeigu da neat
liks, mokėti kas metas paskirta 
suma kožnam.

Pardavėjai to, užslėpt nega
li, bet apart to jokios kitos ne
smagios nepatinkamybes neras 
pirkikas.

— Jeigu tik tokia nepatin- 
kamybe —tai mane tas neatgra 
sineja suvis — atsakiau. — Asz 
vistiek randytoju turecziau im 
ti, o kas link kitu tarnu, tai vis 
geriau turėt tokius, ka jau nuo 
keliu metu gyvena, negu priim
ti naujus. Pagalinus, nesma
gu man butu gyvent vieninte- 
liui tokiuosia milžiniszkuosia 
minuosią.

Advokatas matomai susinmi- 
sze.

— Tai-gi, tamista, ketini ten 
apsigyvent? — užklausė:

— Žinomas daigtas. Noriu 
visiszkai pasiszvenst žemdar- 
bistiai, o todėl ir dvarą sau 
perku. Tokis būdas gyvenimo 
man labai patinka, o jeigu ka 
su noru pradedame ir matome, 
kad savo sieki atsieksime, jau- 
cziames laimingais.

— Ir nori tamista patsai ap 
sigyvent rumuosia ?

— Beje, kas-gi vėl ? ar-gi tu
recziau da sau pasisaindyt stu- 
ba kur pas kumeti?

-— A.... to nežinojau, kad ta 
mista patsai ten apsigyvensi!

— Ar ten metavoja, ar vai
dinasi? Isztikro, rasi, tai koki 
užkeikti seni rūmai, kur seni 
gyventojai ju ateitineja ganz- 
dint naktimis savo anūkus. 
Kur ant aslų matyt neiszdildo- 
mi kraujuoti pedsakiai, kur 
aplink pusiaunakti girdžiusi 
vaitojimai, žvangsejimai rete
žiu prakeiktu vaidyklų, apie 
kokius savo laike rasze Alek
sandras Durnas. Tikra tai bai 
stilingi dalykai, bet asz ju suvis 
nesibaiminu....

Advokatas nusiszypsojo.
— Ne, tamista — traukiau 

toliaus — mano gyslosia teka 
nearistokratiszkas kraujas. Es
mių sunumi doraus pirklio; ma 
ne ganzdint neateitines seni 
grovai, ar kuningaikszcziai 
isz ano svieto, nepasirodines 
szviesios ponios baltuosią ru- 
buosia, o apriez to turi tamista 
žinot, kad užmanau inkurti fe

nais didžia fabrikacija sūrio, o 
nuo kvapsnio sūrio visos dva
sios pabėgs.

Juokėmės abudu szirdingai, 
o užtikrinus man antim kartu 
<ad turiu teip stiprias dirks- 
nis (nervas) kaip kad viržius 
lanapinius, advokatas apreisz- 
<e, jog galime parasžyt kon
traktą.

In kelias dienas vėliaus už
mokėjau reikalaujeina skaitli 

’lorenu ir darbas atliktas.
Tūlam provininkui, gyvenau 

ežiam arti mano tevainystes, 
pavedžiau veikalus tradicijos, 
arba perraszymo turtu ant ma
nes, kadangi, žinomas dalykas, 
prie tokiu aplinkybių buna di
deles iszeigos ant pavaiszinimu 
esaneziu prie to virszininku, o 
asz kaipo sūnūs pirkliaus neine 
gan suvis panasziu lėbavimu.

Turiu atvirei prisipažint, jog 
kiek kartu pamislijau apie ma
no nauja tevainyste, arba apie 
ūkias, džiaugiausi, nei kudykis 
tuomi visu kuom, ypacz senais 
rūmais su ju visoms dvasioms 
ir vaidyklomis.

Kaip-gi linksma gyvent vie
toj tokioj, kur metavoja dva
sios kito svieto, apie kuris kož- 
nas ka —nors nupasakoja o vis 
kitaip, kaip smagu žiūrint in 
iszgansti svecziu ant kožno su- 
bruzdejimo, ant kožno girgžte
lėjimo duriu, kaip tarnai bijosi 
iszeit in karitori, kadangi ten 
“vaitoja,” “rodosi,” o ar ne 
juokinga matyt ir girdėt ta vis
lab, kad žmonis savo szeszeliu, 
inbaugint pasakomis, bijo.

Asz priguliu in eile tu žmo
nių, kurie suvis in tokius daig
ius netiki, kuriuos gali iszganz 
dinti tik didele neganda, nuo
polis, skolininkai, o ne dvasios 
kokios, atėjusios isz kito svie
to....

In kvies dienas po tradicijai 
išsirengiau asz in savo nau
jus namus. Atsisveikinau vi
sus pažinstamus i. nuvažiavau 
pacztiniais arkliais, nors savo 
naujei ingitam dvare tikėjausi 
rasiant visa kaimine. Su ran- 
ditojum apsimainem pirma 
laiszkais. Liepiau idant at
siimsi ant paskutines stacijos 
lengva karietaite. Tikrai ra
dau laukenti važnycziu sutar
tam vieszbutij.

Stebėjausi iszvydes jin gailos 
rubuosia, bet iszaiszkinejau 
sau tai, kad geras tarnas apgai 
lestauja mirusi savo sena poną. 
Ant skrybėlės turėjo toki ilga 
juoda raikszti, kad galai sieke 
peczius, kaip kad graboriaus 
vežanezio in kapus velioni, o 
kad ir da arkliai butu uždengti 
juodoms skraistėmis visas mies 
tas manytu tikrai, kad karieto- 
ja veža ne gyva, o numirėli.

Noroins — nenoroms inlipau 
in karieta, atsilosziau, pasisma 
giliau ant minksztu sediniu, pa 
sakiau važnycziui, idant pasi
skubintu, kadangi norėjau 
priesz vakara būti ant vietos, 
ir judinomes.

Važnyczius mano važnyczia- 
vo tikrai puikei, maeziau, jog 
jis tobulas ir matomai iszlavin- 
tas gerai važnycziavime, tiktai 
tas man nepatiko, jog nuolatai 
sunkei dūsavo, o užklausus 
man jio, ko dūsauja teip grau- 
džei, atsake, jog turi ant savo 
duszios didele sunkenybe.

—- Gerai, tik neiszversk, 
idant abudu mes nenusisuktu- 
mem sprandus.

Važnyczius mano užtikrino 
mane ne tik žodžiais ale ir sa
vo darbu, jog jam nepiriniena 
v ažnyczi avimas.

Po tam iszvydau, kad jis isz- 
siemes skepeta szluostos akis 
maniau kad jis verkia.

— Kas tau? — užklausiau.
— Oj pone! mano skausmas 

neapribuotas! — suvaitojo, bet

veže gerai.
Davažiavus mudviem klo

nius, kur kelias ėjo tarp dvieju 
uoliniu augsztu krantu, arba 
teeziaus dauba, mano važny
czius pradėjo balsu verkti, nei 
kudykis inmusztas motinos.

— Pasakyk-gi man kas tau 
yra, ko-gi verki? — klausiau 
neramei.

— Kaip-gi neturiu verkt, 
pone, jeigu ant szios vietos nu
žudžiau savo broli.

— Savnorei?
— Teip, savnorei.
— Ar nebuvai nubaustu už 

ta piktadaryste, bfbliažudis- 
te?

— Nieks, apart mirusio po
no apie tai nebežinojo.

“Na, dekavoju už toki už ti
kėjimą” — pamislijau sau — 
“Ka-gi padaryt su tuom žmo
gum? Ar jin tuojaus ant ryto
jaus atiduot in rankas tiesdaris 
tęs, kaipo broliažudi, ar užtylet 
apie tai?”

— Kodel-gi tu man ta slap
tybe iszreiszkiai? mastau velei 
pats sau, matomai tu man užti
ki, jeigu nesibaimini. — Pats 
nežinojau ka turiu daryt; lai
kyti toki žmogų pas save ant 
tarnystes nelemta, isz kitos gi 
puses gailu, kadangi matyt, jog 
tai žmogus neblogas ir isztiki- 
mas,jeigu užtiki, o prieg tam 
važnyczius tobulas, kadangi ke 
liu dubiuotu ir akmenuotu veže 
mane kaip kad stalu, ne syki ne 
sutrenkė ne sukratė.

Vakaras jau buvo, kuomet 
atvažiavau in savo nauja dva
ra.

Ant vidurdvario rioksojo tie 
seni rūmai. Trioba buvo ke
turkampe inilžiniszka su boksz 
tu apsupta muru, baltai tinka- 
votu ir iszbaltytu, dengtu rau
donoms stog plytoms. Penki 
langai pirmo gyvenimo ruinu 
apszviesti žiburiais liudijo kac 
szeimyha laukia savo naujo po
no pribunant.

— Ar tarnai žino, jog asz 
sziandien pribunu in czionais? 
— užklausiau važnycziaus.

— Sžtai ten stovi vienas an; 
sargybos — atsake važnyczius 
rodydamas su botkaieziu in sto 
vinti szale kelio ant augszto ak 
mens kareiviszkam pavidale 
vyriszki, laikanti prie szalies 
vieton ragotines, ar kitokio 
ginklo ilga lazda. Prisiarti
nus mums prie jio, žmogus su- 
szuko:

— Rodyk ginklus — ir su
sukęs delną in trobele, pradėjo 
trubinti, pridėjęs prie burnos 
kumszczia, isz visos gales. Ro
tam nuszokes nuo akmens apsi
žergė lazda ir nuszuoliavo, nei 
ant arklio pirm karietos link 
prieangio romu, nuolat be- 
szaukdaraas: “Rodyk gink
lus!” — “Ponas esą ponu nors 
ir pragare! ’ ’

— Tasai žmogus, rasi, gir
tas! — atsiliepiau in važny
cziu.

Bet szis man nieko neatsake.
Ant to riksmo marszelkos, ar 

sargo iszsipilde isz visur žmo
nes ir suvis neatkreipdami kty- 
dos ant rekaujanezio vyro bego 
sveikint savo nauja poną, o tas 
elgimasis žmonių nustebėjo ma 
ne labai.

Privažiavus-gi karietai 
priesz romus ir iszlipus man 
isz jios, žmogus su lazda stovė
jo tiesiog nei kareivis priesz 
virszininka su savo lazda prie 
szalies ir pasveikino mane ka- 
reiviszku budu, pridedamas 
pirsztu galus prie kaktos.

Žvilgtelėjau jam in akis.
Ant jio veido negalima buvo 

patemyti girtumo suvis, ir to
dėl pamislijau, kad jis gal bis- 
ki paikas.

Po kiemą vaikszcziojo mažo 
ūgio, bet petengas vyras, isz jio

apsivilkimo galima buvo man 
tuojaus dasiprotet, jog tai 
iriiszk—sargis.

-— Labas vakars! Ar neesą 
i e strielczium?

Mažas žmogus nieko neatsa- 
<e, tik apžvelgė mane kaip nuo 
pėdu, iki Nurszugalviui, iszsi- 
;aise su puikybia, pažvelgė ant 
manes savo smarkioms akimis, 
užsidėjo rankas in užpakali ir 
nuėjo sau toliaus, nieko neatsa- 
<es.

— Po szimts perkūnu — pa
mislijau —- kas do keisti žmo
nes! Dievas žino ar asz galė
siu gyvent su jeis, ar galėsiu 
ka veikt.

Tuotarpu ūmai prisiartino 
link manes kas tokis linksmai 
besijuokęs. Atsikreipiau ir 
iszvydau kamardinori (lekaju) 
budru, guvu, rangu ir linksma 
vyra, turinti gal per trisde- 
szimts metu. Visas jio stebė
tinas veidas spingsojo žingei
džių juoku.

— Ka, ka ka! puolu in ko
jas Szviesus pone. Laimink 
Dieve Jusu mylestai ant nau
jos vietos. Kaip-gi mes lauke 
me visi Jusu mylistos! ka, ka, 
ka, ka! Sziltas butas, czysta 
gulta, karszta vakariene, vis
kas sutaisyta. Praszau Jusu 
mylistos in kambarį. Esmių 
nužemintu lekajum Jusu mylis
tos! ki, ki, ki!

— Na, aeziu Dievui — pa
mislijau — nors viena randu 
linksmai besijuokenti sziame 
name žmogų; szis, doras, nemo
ka užslėpt priesz mane savo 
džiaugsmo isz mano pribuvi
mo.

— Džiaugiuosiu, kad bent 
tu linksmas ir atvytus, kadan
gi nemislijau czion nieką rast 
linksma, matant savo važny
cziu verkenti:

— E, praszau szviesaus po
no, tai paikszas, ant jio nerei
kė paišinti, nes tas visai papai- 
kes, ki, ki, ki!

— Ar tikrai ? To nedasipro- 
tejau. O tas atidarytojas, ar 
marszelka ka ant gatves teip 
stebėtinai elgesi ir szukavo?

— Tasai? ka, ka, ka! jis da 
kvailesnis, bet isztikimas sar
gas ir teisingas vyras; per isz- 
tisa nakti akies nesumerks, to
kiu geru esą rumsargiu.

— Graži drauguve, puiki 
bendryste!....

— O tas mažas neūžauga, su 
žalios spalvos mandiera, kuris 
be jokios paguodones ant ma
nes žiurėjo, kas tai vėl do bui
tis?

— O, praszau szviesaus po
no, tas isz ju visu didžiausias 
kvailis. Jis turbūt sziandien 
tur savo bloga diena, kuomet 
rodosi jam, kad esą karalium 
Lopancziku.

— Na, tai gražus dalykai, 
turėt vienam name net tris 
paikszus! Ar ponas randyto
jas namie?

— Teip, praszau szviesaus 
pono, ka, ka, ka! Ar jin pa- 
szaukt? ki, ki, ki!

— Ne asz pats pas jin nuei
siu.

— Ki, ki, ki, ki!
Jau man tas nuolatinis juo

kas pradėjo inkiret.
— Kaip tavo vardas ?
— Liudvikas, szviesus pone! 

ki, ki, ki!
— Ar tu paprastinai vis 

teip juokiesi, Liudvike?
— Ne, praszau szviesaus po 

no, asz jug niekad nesijuokiu.
(Toliaus bus.)

* Dabar pradėjo dirbti to
kius czeverikus, jog jeigu pa
dai susineszios, tai galima nu
mesti o kitus uždėti paežiam.

* Dabar mokyti vyrai iszra- 
do, buk Eskimosai turi du szon 
kauliu daugiau ne kaip baltiejc 
žmonis.

Na vyruezei po Naujam Me
tui, tulszis riktuokite, 

Viską ko reike pasiszapuokite,
Visos linksmybes turi užsi

baigti, 
Po visu szvencziu in darba 

traukti.
Ir fabrikus ir po žemelia juoda, 
Kur kožnam užlaikyma duoda, 

Tegul tik Dievas nuo nelai
miu saugoja,

Kožna užlaiko savo apglebo ja; 
Tegul kožnas paezedžiai gy

vena, 
Tuom laik apie tai bus gana.

Ymsiu dabar isz kitos baczkos: 
Geriausia, žmogus iszkerta, 

Kaip sau koki nameli nuperka, 
Tada ir ant senatvės nedejuoja, 

Jeigu ir anglis pikiuoja. 
Su bobute grąžei gyvena, 

Jeigu nuo vaiku turi parama, 
“Saule” sau užsiraszytu, 
Pareja nuo darbo skaitytu. 
Po karezemas nesitrankytu- 

met, 
Ne girtūokliautumet, 

Nesimusztumet, 
Nesiprovotumet.

Teip privalo darbininkas da-

Piningu be reikalo nemetinti, 
Ant senatvės užlaikyti,

O ir per virsz nesidabįnti, 
Ba kas dabinasi jaunysteje, 

Tas buna nuskurias. senystoje.
Geram žmogui tas pamokini

mas patinka,
O niekszui gal prie sžirdiės 

nelimpa,
Nes asz to nepaisau,

Ba neiszmanelius taisau, 
O kas mano rodos kiaušis, 

Tas niekad galvos nesikasis, 
Linksmas bus, 

Ant vargo nesiskuns.

Jau kad beda, tai beda del visu, 
Beda ir del lietuviszkii ban- 

kieriu,
Ka turi paemia piningus, turi 

atiduoti,
O po tam bankrutyti.

Bet ne vienas turi galva pa
kasyti,'

Kaip žmonių piningus su- 
krapsztyti,

Svetimas piningas ne szildo, 
Niekam skarbo neSupildo,

Reike kožnam atiduoti, 
Ne pykti, ne rugoti.

Jeigu ne nori pininga? pra- 
dangyti,

Turi juos in banka patalpyti, 
Netikėkite niekam, kožito 

dantis balti,
Iszrodo kaip rodos avinelei 

nekalti.

Dabar laikas paezeduma už
laikyti,

Ir manes klausyti, 
Sziandien kas piningu turi, 

Be laimes sau tuni.
Gero ne bus su visu, 

Žmonių visur daug priviso, 
Kitur darbas lengvesnis, 
Bet maistas brangesnis, 
Žmonelei grąžei apsieina, 
Ant laukiniu neiszcina, 
Vaikelei laikosi tėvu, 
Ne bėga ant freitkaro, t 

Bomeriuot in platu svietą, 
Apsižiuret apie geresnia vieta« 

Tai bus sziandien gana,
Ba Baltruviene szauke ana, 

Anot pasakos tos, I
Badai turi viritos,

Reike atsigerti, 4]
Bus gana.



LUNATIKAI.

Lunatikai vadinasi tiejei, ka 
s.psisapnave per miega vaiksz- 
ežioje.

Del didesnes dalies' žmonių, 
sapnai labai patinka, nes tiejei 
sapnai suvis nesikisza ir ne tu
ri jokiu vertes praktiezname 
gyvenime. In sapnus nereike 
tikėti, bet laikais sapnas turi 
szioki toki ženklyvuma. Atsi
laiko, padekime ant to, jog szis 
— tas iszpainuojo kokia užduo 
te, o kurios ne buvo sztant ne 
miegodamas atlikti.

Yra tai navatnu daigtu, nes 
teisingu apysakos apie lunati
kus. kurie miegodami. Czio- 
nais ne bus pro szali apie teisiu 
ga atsitikima priminti, kuri pa 
(.imtina savo paraszais apie tei
si ngyste, jog Amsterdame stu
dentas lunatikas, per tris die
nas nugalėjo padaryti aritmeti- 
kines užduotus, aut pagalios 
baisei nuvargo ir apie pusiau-
nakti atsigulė miegoti. Ant 
rytojaus pamate ant stalelio pa 
daryta per save miege taje už
duotu.

Panaszus atsitikimas atsiti
ko Szkotijoje. Advokatas tu
rėjo pavesta del saves prova ir 
ketino ižduoti nusprendimą to
sios provos, kad iszrasti reika
lingus vasziukus, o buvo labai 
paini prova ir ne mažas suki
mas galvos! Nuilsias per szni 
pinejima knygose provu, per- 
pykias mete popieras ir nuėjo 
ant atsilsiu. Nakti pati jiojo 
mate, kaip atsikėlė isz lovos, su 
gryžo prie pamesto darbo, o pa 
baigias jin be jokios paines, su- 
gryžo in lova. Isz ryto pabu
dins, apsakė savo pauzei, jog 
sapnavosi jam apie puikia de- 
cezije provos, nes ant nelaimes, 
nieko ne pamena. Stebėdama
si pati, nuvede jin pas staleli 
ir parode .jiojo rankos darba, o 
kuri teip buvo apraszyta, jog 
ne buvo ka užmesti.

Na.ujesnio.je gadineje gydin- 
tojei ir psychologai, norėdami 
dasekti pajovus lunatizmo, pra 
dėjo tyrinėti lunatikus ir nu
sprendė, jog visi tiejei apsi- 
reiszkimai del mieganeziu rė
mėsi ant gyvu ir labai aiszkiu 
sapnu. Laike, kada lunatikas 
per miegus vaikszczioje, yra 
apimtas per vizijų teip labai, 
jog tiktai apie tai supranta kas 
riszasi su jojo sapnu.

Žingsnėi einanezio lunatiko 
yra geriausiu davadu. Jis nie 
ko daugiau ne mato, tiktai apie 
ka sapnuoja, norint jis turi at
viras akis.

Tūlo aptiekorio, pravarde 
Cartclli, kuris lankei papulda
vo in lunatizma, gydė daktaras 
Soave. Tasai aptiekoris per 
miegus viena nakti perdestine- 
jo žodžius isz valakiszko ant 
i'rancuzisžko liežuvio. Sznipi- 
nejo isz žodino reikalingus žo
džius prie žvakes. Daktaras 
užgesino žvake — Castelli ture 
damas vienatine misle, ne su
sižiūrėjo ir nieko ne mate, no
rint tame laike buvo pakajus 
teip apszviestas, jog negalėjo 
naudoti žvakes, o vienok teip 
ilgai jieszkojo žvakes, kol ne
surado, p užžibinęs velei savo 
darba tese tolinus, in ka žiūrė
josi daktaras ir da kete, ka no
rėjo persitikrinti apie darbus 
lunatiko. Tas aiszkei parode 
ir pertikrino mokinta daktaru, 
jog lunatikas tiktai tiek žino 
ir mato nuo tos szviesos apie 
kuria sapnuoje. Ties panaszei 
kaip regėjimas, teip pat ir pa
jautimas girdėjimo tame laike 
miegti. Teminta ne viena kur 
ta, jog lunatikai o ir žmonis 
kalbanti per miega, tai jeigu ki 
tas klauso ir pagal jiojo sapnu 
uždavinėjo klausymus, tai mie
gantis viską pasako.

FRANCUZISZKAS GENEROLAS JOFFRE ATSISVEIKINA SU DRAUGAIS APLEIS 
DAM AS KARISZKA FRUNTA. JO UŽVADUOTOJU YRA GENEROLAS NĮVELLE

Pasirodo, jog laike sapnavi- j 
mo, visos misles ir pajautimai į 
kuopinasi in viena abroza ir i 
isz to buna sapnas — o kada 
tosios misles ir jaustos susikuo 
pina in vienybe, tai dažino to, 
ka nemiegodamas negalėja da- 
žinoti. Tas pats ir su bludžio- 
jimn per miegus po stogus, po 
tvoras ir barijerus augsztu til
tu ir t. t. Lunatikai persiima 
viena misle, ne paiso kas juo- 

,,sius apsiaubineje, ne mistiną 
apie pavojus už tat sveiki ir cie 
iii velei sugrvžta isz savo nak-, i .tinęs baisios keliones iii lova.

Laikais — lunatikas pabu -i 
dias pasakoje ka sapnavo ir ka ■ 
per miegus dare ir norint .jis, 
po augsztus medžius karstėsi, 
tai jam rodėsi jog sapnavo, I 
Tankei tokis lunatikas ant sar-j 
matos save iszstato, ba ne vie- i 
na karta pusnuogis vaiksztine- i 
je po miestą nieko ne matyda- i 
mus ir nežinodamas, tiktai apie 
tai, apie ka sapnuoje.

Apie viena Francuza pasa
koje, jam tankei dingdavo pi
ningai isz kasos. Nužiminėjo 
tarnaite kaipo vagilka. ir at
statė jiaja, nes tas ne maezino 
— piningai dinginejo kaip pir
mai. Viena karta pabunda isz 
skausmo kojos — žiuri, pade 
instrigias szmotelis stiklo. To 
liaus pasirodė, jog pakajuje 
gulėjo ant stalo szukutes nuo 
sumuszto stiklo. Ir dasiprato 
jis, jog turėjo miegodamas už- 
ejti ant stalo, ties kuriuom bu
vo lentinaite o ant tosios lenti- 
naites rado visus piningus, ka 
priesz tai buvo prapuolė!

Daugeli prilaiko, jog luna- 
tizmui kaltas menulis ir užtat, 
kada menulio szviesa puola ant 
mieganezio veido, ir del to taji 
mieganti vandrauninka vadi
na lunatiku, isz lotiniszko žo
džio luna, tai yra menulis. Yra 
tai klaidus daleidines ba luna
tikai ne tiktai*menulio szviesio 
je vaiksztneje, nes ir tamsiose 
naktise —- kada ne buna menu
lio. ant dangaus. 'Tiktai ta ga
li pasakyti, jog kožnas szviesa 
puolanti in akis mieganezio, 
tai tuojaus miegantis pradeda 
sapnuoti o ir vaikszczioti jeigu 
yra linkiu in lunatizma.

Vaikai in lunatizma 
linkia, negu suaugi a. Prilaiko 
ir tai, jog ketvirta dalis vaiku 
linkę in lunatizma. Daveda 
tas, jog vaikai yra silpnesni ir 
turi suviję ženklus epileptiki- 
nius arba h isterinius. Už tat 
levai turi ant tokiu vaiku te
minti. No reike apsunkinėti 
darbu, reike laikyti ant szvie- 
žio oro, davinėti sveika valgi ir 
dvasinei tobulinti, ba tiktai 
sveikame kūne sveika duszia

įgyvena.

AR TURCZEI YRA 
LAIMINGI.

“Lengviau verb Hudui per- 
linsti per adatos skylele, negu 
turėziui gautis in dangų” — 
kalbėjo Cliristusas.

Tas kiszasi ateinaiicžio' gyve 
iiimo,nes ir sziame gyvenime 
turi didesne ramybe biednioke- 
lis, negu nevienas turezius su 
savo milijonais, pilnas žemisz- 
ku gerybių. Czion statome ant 
paveizdos kelis patemijimus! 
pono Abraomo Slimmer tur-, 
ežiu isz miestelio Waverly, Jo. 
Ponas Slimmer yra milijonie
rium, turtingiausiu žmogum to i 
je daliję valstijos, nes piningai 
ir tas viskas, ka už juosius gali 
pirkti laime, tai jam matomai 
neatnesze tosios laimes. Nuo 
ilgesnio laiko “nelaimingas” 
tasai bagoezius durnojo apie 
tai, kokiu spasabu galėtu atsi
kratyti mamonos avietines, ku
ri jam laimes ne atnesze. Pra-
dejo-gi iszdalinti piningus. Ne 
senei tam davė 5 tukstanezius 
dol. ant ligonbueziu Chicago 
ant tuja iszlygu, jog gyvento jei 
vietinei daduos 10 tukstaneziu 
dol.

Ana nedele atidavė savo na
rna vertes 50,000 dol. del sese
rų mielaszirdingu tame mieste 
kuriame Ims priglauda del se
nu. Pats “nelaimingas” tur
ezius parengineje sau maža pa- 
ka.jeli mediniame namelije, ku
riamo ketina baigti gyvastį. Pa 
stanavijas praleisti turtą, tasai 
“nelaimingas” pininguotis ra
do nemažai painiu prie iszpil- 
dimo savo mierio. Szitai yra 
jiojo žodžei: “Turiu daugybe 
piningu ant iszdalininio ir per
sitikrinau, jog yra sunkiau juo
sius iždalinti negu uždirbti. 
Žinoma galetau tiesiog pasa
kius mano turtą per Įauga isz- 
mesti, bet to ne noriu padaryti 
ir del to lauke mane darbas, ka 
lig smert turėsiu triūso. Mano 
draugas tokis turezius kaip ir 
asz. Rockefteler, yra kvailu. 
Viena diena duoda milijoną do 
leriu ant universiteto, o tuo
jaus atima nuo žmonių dvigu
liai piningu, pakeldamas preke 
naftos, kuria biedniokelei nau- 

jdoja kaip kurą ir szviesa. Sten- 
kartas didinti savo 

turtą, o tai yra szaltinei erge
liu del jiojo. Kai]) kalba žmo
nis, jog Roekeffeller nupliko su 

j vis, neteko dantų ir negali mie
goti, tai nesidyvinu tuom. Mat 
baisei rūpinasi jog sukuopintu 
milijonu negali su savim paim- 
I i ant ano svieto. O žmonis 
kalbą, jog Rockeffeler yra ge

nai krikszczioniu. Ant gero 
ikrikszezionio tas ne pritinka. 
• Užtat asz sakau jog Ro.ckeffel- 
ler yra neiszmaneliu ir vienas.ris.

isz didžiausiu “vargszu” ko
kius asz maeziau. .

Ir ne kitaip jis kalba apie 
Carnegie. Iszjuoke jin isz dali 
nimo funuszu ant statymo 
knyginu poblikiniu miestuose. 
Kaip tas pats ponas Slimmer 
kalba:

“Carnegie nusiduoda su bila 
in miestine rodą ir paduoda už
manymu: “Duokite viena mi
lijoną surinkta nuo žmonių ant 
knygino, tai asz duosiu antra 
milijoną. TokįsAlalinimas pi
ningu ne atves laimes ir užga- 
nedinhno Carnegiui, kad ir kož 
name mieste ant rieto svieto 
intaisinetu knygi mis.

Norinti milijonierei užgane- 
dijimo už gyvasties ir ingyti 
tikra laime ir ramuma, kalba 
ant galo p. Slimmer —- tai turi 
Žvelgti ant gyvenimo diąj-snes 
dale.? užsiimti “hlč.
minga ir pavargėliu, kad pasai 
dintr vargstantei žmonijai. Jt~- 
gu to nepadaris, tai niekados 
ne bus užganėdinti ir numirs 
“vargszais”/ visa szaliszkais, 
norint paliks, daugybe piningu, 
o kurie mažiausio palengvini
mo ne'atnesz.

Szilie patemyjimai “nelai
mingo” tureziaus yra permier 
akyvi ir rodos, jog palaikis, 
kaip tai sako in pati cielu vi
suomenes.

DA TOKIOS DOVANOS NIE
KAD NEAPLAIKE KO

KIA SZIMET 
APTURĖJO.

O dabar brangi redakcije 
“Saules,” siuneziu jums szir- 
dmga padekavonia už teip pui
kia dovana kokia prisiuntet 
man ant Kalėdų, tai yra tris 
kalendorius. Negaliu surasti 
žodžiu ant padekavones, ko
kios kitos' iždavystes ne sztant 
ižduoti kai]) “Saules” redyste. 
Norinis aplaikiau daugeli ka
lendorių, nes szimet buvo pui
kiau sos ir didžiauses. Dekavo 
j.i szirdingai teip-gi už sienini 
kalendori kuris kabodamas siu 
boję apszvieczia mus visus o 
katras tik jin pamato gėrisi 
juom ir nežino kaip “Saule” 
gali dovanoti del savo skaityto 
j. teip puikius kalendorius. 
Vėlinu visiems broliams ir se
sutėms skaityti “Saule” nes 
isz jojo turės dideliu linksmy
bių ir nauda. B. Boguzas, 
54-----, Ave., Brooklyn, N. Y.

— Panasziu gromatu aplai- 
l'ome tukstanezeis nes visu ne
galima talpinti, nes visiems 
siuneziame szirdinga aeziu už 
i.'Zreiszkima savo užganedinia 
del musu rėdys les. - Rudakio

Viltis del

i PATRUKUSIU
Ar norite but iszgydyli

BE OPERACIJOS?,
Tik ant valandėlės pamislyi<j 

sau kad esi looses miog kam ;

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

M
OKAME Antra Procentą ant sudėtu 

Pinigu. Procentą pridedam prie 
justi pinigu 1 diena Sausio ir Liepos 
menesuose, nepaisant ar atneszat 

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

—$—
H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vicc-Prezid. 

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

mmgiuno

nesirūpinai

.•eiko padėjimo,

Jau iszejd isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
-ARABISZKOS ISTORIJOS-

ikaipo sveikas žmogus. Ar nori 
Irumesti savo diržą ir ant visa
da gyventi kaipo sveikas žmo-

į 
tuojaus pas mane, asz pastaty-d 
siu jus iii eile tukstaneziu de-i| 
kingu pacijentu, kurie po dvie-ij

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

ti sanv:';cziu mano gyujmo, j 
numėtė savo diržius sakydami I 
“man ju daugiaus nereikalin- J 
gi, esmių iszgydintas be opera- j 
ei jos ir be patrotinima laiko”. | 
Tegul tavo tas apmislinimas S 

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

isžsipildo, raszyk o gausi kny 
gute apie

Patrūkima - DYKAI

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

Asz galiu jus iszgydit. asz 
asz iszgydžiau tukstaneziu 
kitu, kuriu padėjimas buvo gal 
.arszesuis negu tavo. Skaitykite 
ka szitas žmogus sako;

ANOKĮl S KAFA.T
Newark, N. J. 13 Liepos 1915. 

Garbus pone Dr. Andrew W. O’Maley! 
Szirdingai dekavoju už juso proce kuri 
padėjote ant manės, tai yra kad mane 
jszgydot nog baiso patrūkimo nog 
kurios kentėjau no mažio vaiko lig 
savo 24 metu. Girdėjau o ir pats skai
čiau Slavoku laikraszczuose kad 
mieste Wilkes-Barre randasi tokis 
daktaras kad gali iszgydit patrūkima 
be peilo. Nereikejo daug man kalbėti; 
nusidavau pas Dr. Andrew O'Malley. 
Jis pradėjo mane gydyt. Buvau pats 
pas ji 8 dienas, po tam grižiau namon 
sveikas vyras, priesz tai neturėjau 
tokios sveikatos. Todėl jus vyrai kurie 
esate patrukę ir keneziate. kreipkitės 
pas I>r, Andrew O'Malley, jisai jus 
iszgydis in trumpa laika be peilo ir be 
operacijos. tlalite užsitiketl, jaigu 
iszgyde szimtus vyriu kurie jam 
szirdingai dekavoja 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 BAFAJ,

Jo iszgydintas pacijentas.

Dvideszimts metu stebetino 
ir pasekiningiausio ir tvirto 
gydimo. Mano užlaikimas dide
les slaptybes ir teisingo apsiė
mimo tvirtina už mano abelna 
iszgydima patrūkimo.

Raszykite, idant atsiunst ilustruota 
knygele: “Patrukymas ir jio gydysi
mas”, indedant in gromala už 2c. mar
ke.

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

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

WILKES-BARRE, PA.

, Puikei apdaryta audeklineis > 
iszmargyntais vyrszais.

Dydumas Knygos, x coliu, I 

Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite 

ilgai bet tuojaus iszpiidykite žemiaus padėta 
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

KABALAS
AUKA 

ATIDENGIMAS PA S L AP( )Z IU 
ATEITIES

SU PAGIALBA KAZIRU
PREKE SU 
NUSIUNTIMO 25c.
W, D. BOCZKOWSKI-CO., 

MAHANOY CITY, PENN’A.

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

Gerbemei
| Czionais prisiuncziu jumis

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

Su guodone,

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

Ulyczia......................................................

Miestas.......... '.....................................

W. D. BOGZKOWSKI-CO., Mahaw
hm m giMB'ilWnu r.DirriiiT HHtflii iiijllUWIW ii



SAULE

DYKAI!
Vertes Knygn už $1.00

Kas pirks Didele Knyga po vardo:

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

Randasi 12 Setu Knygų. Kas pirks 
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri
sius $1.00, tas galės sau iszsirinkti bile koki 
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

SETAS No. 1
Lietuviszkieji Rasztai ir Rasztinin- 

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

SETAS No. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

Varginga Elmana ir karalaite Beve
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 iirsztinlu. Apie mirimą. Pavasaris 
Api<* saule, menesi ir žvaigždes.Meszla 
-vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. 
Budyne.

, SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrabio. 

Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
Bzavimas apie moteres. Iszgialbeta, 
peralinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
state virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man 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. Tomila. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SETAS NO. C.
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. Javarovas 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. Jieszkok 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 kliz
mas skripkorius liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. S.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautoje in szventa žeme. Beda. 
Auksinai peiliai: Dvynos karalaites. 
Apie girrios sargo sunu ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuogą- 
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 nikita. Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka. 
Viena nedele teisybes. Iszgydintas. 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai 
teje. Sugertuves traukije. Alute dūk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda 

vargszo. Apie Joną ir A liana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. 
Kodėl Baltraus neleido in dangų. 
Bausme už szyksztuma. Mažo sziau- 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nantoj. Hau! 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 Valencijos. Kožnas daigtas 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
cziuojes. Janaszas korczakas. Vaitas 
szvilpikaPas merga. Gražios akis 
Tamas. 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 baez- 
ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
boba kytresne už velnią. Uždėjimas 
miesto Vilniaus. Navatna liga ir na- 
vatna gyduole. Du medejėi. 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 mcsijo- 
sziaus. Pasikalbėjimas 13 vyruotu 
moterių ir vienos naszles:

Kuningaikszcziute Patricia,, kuri radosi ant kariszko frunto 
prižiūrėdama kaip josios tautiecziai pliekė kaili Vokiecziams.

Už rubežiaus purpurines auszros, 
Ten, kur niekas niekad neraudos, < 
Tenni in ta amžina gyvata, r
Kur ir liguoti atgaus sau sveikata.
Kur naszles ir naszlaiczei pamirsi verkti,
Kur teisybes laimes nereiks pirkti, 
Mum ir proto szviesos spindėjimas, 
Sako: in ten kelias yra tikėjimas. ’ ’ 
Žmogaus protas pats savije klysta, 
Kuris tikėjimo visai nepripažysta, 
Tasai ne savo Tėvynės nepažysta, 
Tankei isz krikszczioniszko tako paklysta.

— “J. K. Tautmyla.”

KUR BUNA?
Mano broliai Jonas ir Jurgis 

Alroonaicziai, teip-gi mano se
suo Jonieszka, po vyru Okiene, 
teip-gi mano pus-broliai Anta
nas ir Kastantas Stanaicziai, 
visi paeina isz Suvalkų gub., 
Naumiescžio Ujezdo, Liestnist- 
va gmino, Matarniu kaimo. Jei 
gu kas apie juos žinot, malonė
kit praneszti ant adreso, (to 2) 

Wm. Ąlmonaitis.
R. L. Gibbs, Camp 2, 

Iron River, Mich.

Mano draugai Kazimiera 
Stakucza ir getras Gribas, abu
du Paszvitenes’ para., Kauno 
gub., Praszau atsiszaukt ant ad 
reso.

K. Skurauskas.
1426 Juniata St. N. S. 

Pitsburgh, Pa.

“SAULES”

KALENDORIUS
ANT 1917

NASZLE PO SUSZAUDYTAM REDAKTORIUI LAIKO

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

Szimet kalendoris yra. du 
kart didumo už praejta meta ir,? 
talpina savije:
I ) Eros.
2) Keturi metai laikai.
3) Amerikoniszkos szventep. y i
4) Perkclemos 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-
riję.

13) Amerika, musu laisvia Tė
vynė.

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

torije.
17) Florindas ir karaliaus dtbk- 

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.

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 
Setą Knygų Dykai.

Pajieszkau Juozą Terebeiza, 
paeina isz Kauno gub., Szauliu 
apskr., Baisogalos para., mel
džiu atsiszaukt ant adreso.

St. Liutinskas.
Bov. 524. Castle Slianon, Pa.

NUSIPIRKO “TŪKSTANTI 
IR VIENA NAKTŲ“ KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PININGU.

Siuncziu 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 suczedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas ta j a knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po karcze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
10. Vėlinu kožnam nusipirkti 
laja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori- 
jes. Kiti klauso mano apskai
tymu sų. didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ----- Str.

26) Kataliogas knygų spaudin- 
tas musu iždavysteje.

27) Apgarsinimą: -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.

^g^Mes apmokame prisiuntimo kasztus.<^į

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

W. D. BOCZKOWSKI-GO•j :: :: Mahanoy City, Pa

Mano brolis Kazimiera Bub- 
nis paeina isz Suvalkų gub., Se- 
nupilęs pav., Pagermonio gmi
no, Pakuonio para., teip-gi pa
jieszkau mano kitu giminiu. 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

Jonas Bubnis.
Box 53. Watertown, Conn.

SKAITYKITE “SAULE” 
SKAITYKITE “SAULE”

:©ro
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seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame'pasau
lyje per pusę šimtmečio—25 \ 
už boiikutį’ visoje aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 
* ?. AI). KICHTBR Zb CO.
74-80 Washington Street, New fork.

Sutaisytas iš formuios- 
reeepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger- 

į-įį klės skaudėjimo. dusulio, galvos 
Vrrtl skaudėjimo, nustojimo apetito, 
jr'« šalčio galvoje, ect., ect., Sutai- 

somas išdirbėju labai pagarsėjusio

O) PAIN-EXPELLERID

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINALISZKAS 

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

202 Puslapiu • 6x9 col. Dydumo
DALIS I.

MOTERS BE SZIRDIES.
L

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

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

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

PREKE 60c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co
Mahanoy City, Pa

AMERTKE PRANESZIMUS

e
Paveikslas perstatų ponia F. Skeffington ir josios 7 mo

tu senumo sūneli. Skeeffington buvo redaktorium ajriszinio 
lakraszczio Dubline, kur likos suszaudytt! per angliszka ran
da už dalybavima paskutiniam pasikėlime Ajrisziu. Motera 
pribuvo in Amerika laikyti prakalbas apie angliszka kariume- 
ne, kaip jiji pasielgė su ajriszeis pasikėlimo.

“VAIDELOTA”
Apysaka isz

Lietaviu Senovės Gyvenimo 

su Paveikslėliais

i77 puslapiu. 6x9 coliu dydumo. Preke 35c.

9

L1G0N1G ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULi PRIE

Visi lietuviai rašy^hes prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur gtriite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesĮ, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 | savaitę pašalpos ligoje.

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

307 W. 30th St., New York Cit;.

...ISTORIJE SZVENTA...
Nuo sutvėrimo Pasaulės iki

Kristaus Vieszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo. 
Parasze Visk ūpas Motiejus Volonczauskas-su 50 Paveikslelu.

110 Puslapiu, 9į9į coliu dydumo. Preke 35c.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

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

„VIENYBE LIETUVNINKŲ”
— r r n w-'—irr-r-.-rini T -in. iinrn r ■■it ■■■■! ■ihihwiiii wir— i if i««a»nrnriminmriiii*'-

Prenumerata metams $2.00; pusei metų $1.00.
Kanadoje metams §2.50; pusei metiį $1.25,

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

Pamatymui siunčiame vienę numerį dovanai.
gi Kningij katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai, y

Į J. J. Pauksztis Co.9 S
120 Grand Street, Brooklyn, New York. %

: . ' /h; .. :■ ... v'
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RASITE mus daug didesnoj vietoj. Parodysim jumis didžiausi pasirinkimą

OVERKOTU ir SIUTU
Po $8.50, $1O, $12.50 lig $20

Yra tai geriausi pirkinej visam mieste už tuos prekes. Busite svetingai pri
imti ir gausite sanžiniszka patarnavima kaip ir praeitije. Pirkite apredalus ant 
Szventes pas mumis o suezedinsite pinigą. :: :: :: ::

Dabar esame po Numeru

REFOVICZ BROS Mahanoy City, Pa.
(skersai Krebso Aptiekos)

Ant to paežio skverio ir ant to paežio szono uTyczios, tik keletą duriu aukszcziau.

tX
X

I
XX
i

Moterems Apredelai ir Kaliniai bet musu tautietis tame neturė
jo supratimo o gal nenorėjo.

Dr. J. J. Bielskis.

INKSTU BETVARKE 
kaipo tai uždegimo inkstu ir 
pūsles, užlaikimo szlapumo, 
skausmingo szlapinimosi, isz- 
tinusiu kojų ir streno skausmo, 
paeinanezio nuo inkstu, gelt
liges ir skilvio ruksztuino; tos 
ligos buvo pasekmingai gydo
mos su pagialba Severos Gy
duole nuo Inkstu ir Kepeniu 
(Severas Kidney and Liver 
Remedy) Preke 50c. ir $1.00 
visuose aptiekose. Szlapima 
lovos per vaikus yra užlaikoma 
per szita gyduole. Jaigu reika
laujate tai raszykite pas mus o 
gausite cirkula kuris apraszo 
apie “Severos Gyduole nuo In
kstu ir Kepeniu ” ir kaip, ir ka 
da ja vartuoti. Bus iszsiusta 
jumis dykai. Jaigu da negavot 
musu Lietuviszka Kalendorių 
ant 1917m. tai gausite aptieko
se arba raszykite tiesog pas 
mui' ant adreso: W. F. Severą 
(’o. Cedar Rapids, Iowa.

Smertis blakėms ir bambatie- 
riams in y2 minutos laiko 

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

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

Brooklyn, N. Y.

CHAS. SCHWIENTD
Kontraktoris ir stalorius.

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

217 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

Praeita sanvaite pirkome visa tavora nog dide’io 
iszdirbejo New Yorke už 33^ pigiaus.

Mes ta tavora sumaiszeme su tavoru musu sztore 
in papiginom preke ant viso to ta voro.

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

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

Ateikite pas Guinana Sztora ten gausite geriausia 
viską pirkti.

t ¥ wt a Mahanoy City, Mt. Carmel,
. ŲUliNAiM O Shenandoah.

10.00
15.00

Teipgi didelis
Puikus Kotai

Žinios Vietines
t Ketverge diena po trum 

pai ligai atsiskyrė su sziuom 
svetu Juozas Toszaitis apie 52 
metu amžiaus. Velionio pati 
mirė praeita meta. Keli vai
kai pasiliko apraudoti tėvo mir 
ti. Laidotuves atsibuvo suba- 
toje.

— Jau didelis laikas pasini 
pint apie pataisima užpakali 
bažnyczios ant West South St. 
Plysziai kas diena pasididinti 
ir galime tikėtis, jog kokia die
na sugrius siena su Medingom 
pasekmėms. Komitetui vertė
tu tuom užsiimti ir nevilkinti 
ne dienos.
' — Norints visi ta vorai pa
brango kaip tai: skurinei, dar
bines kelnes ir 1.1, bet pas W. 

'Rynkevicziu galima pirkti pi
giau ne kaip patis sztorninkai 
sziandien gali pirkti. Ponas 

ritynkeviezius prijausdamas, 
• jog tavorai pabrangs, užpirko 
daugybe ir sziandien parduoda 
pigiau ne kaip kiti. — J.

- Joanna Staszaicziute, 3 me 
tu gyvenanti 607 W. Spruce St. 
baisei apdege ketverge diena ir 
ta paezia diena mirė. Mergaite 
yra dukrele Andrio Staszai- 
czio. Užlipus ant pastoges ne
žinomu būdu o gal nuo zapal- 
ku liždege szlebutės. Tame 

. laike sugryžo isz darbo burdin 
gierius ,kuris nusiprausias už
lipo. ant virszaus permainyt 
drapanas, suuodė durnus ir už
tiko mergaite liepsnoje nuo ku
rios nuplesze szlebukes, bet pa- 
gialba buvo užvela. — Tėvai, 

: stengkites atkreipti didesniu 
.• atyda ant vaiku, juk ant 
: turite laiko idant vaikus 

giau dažiuret.
Rynkcviczius jum

cinos overalsus, pirsztines, vali
zas ir siutus pigiau ne kaip kiti 
sztorninkai visam paviete. —J.

— Nori suezedyt piningu 
laike tosios brangenybes pirkie 
drabužius pas Rynkevicziu. -J.

tiek 
dau-

par-

Isz Lietuviszku kaimeliu
.Minersville, Pa.— Kazimie

ras Vasilauckas 18 metu senu
mo likos užmusztas ant vietos, 
o jojo draugas Adomas Vatts 
mirtinai sužeistas. Vaikai sly 
do rogelėms nuo Kelleys kalno 
su paszelusiu smarkumu, kad 
sztai prisiartindami prie 
Laure! uliezios užėjo ant juju 
automobilius prigulintis prie 
Zimmermono isz Pinegrove su 
baisia pasekme.

Vatts mirė ligonbutyj petny- 
czios ryta.

— Palicije aresztavojo Sta
nislova Kartalevicziu ir Stanis
lova Strimku, du vaikus, už ap 
vogimą geležinio kromo San- 
nerso visokiu daigtu ant 270 
doleriu. Vagysta likos papil
dyta Kalėdų diena.

Baltimore, Md. — L. R. K. 
Moterių Sanjunga, 8 kuopa, su
rengė teatra per Kalėdas, 25 ir 

Į26 Gruodžio, bažnytinėje salė
je. Teatras gana pasekmingai 
likos atlosztas nors trumpa lai
ka mokinosi. Nekurtos ypatos 
vertos pagyrio kurios daugiau
sia mokinosi. Pirmiausia atlo 
sze “Medicinos Daktaras.” 
veikianezios ypatos buvo: Vai- 
vadiene A. Bajoriute, Karolius 
jos sūnus J. Szcziuka, Marszal- 
kiene A. Matukaicziute, Mar- 
szalka J. Kulokas, Teisėjas dė
dė K. Žvinklys, Hipolitas J. 
Czesonis, Pulkininkas V. 
Szcziuka, Ona O. Cziezirkiute, 
Steponas J. Bufkeviczia.

. Antra trumpesne atloszta 
“Užkerėtas Jackus.” — Va
lentą losze V. Ramoszka, Ago
ta B. Aglele, Jackus J. Czeso
nis, Barbora C. Žibute, Kalvis 
V. Szcziuka, Szaltyszius J. 
Szcziuka.

Vardan sanjungiecziu iszta- 
riu visiems už pasidarbavima 
ir atsilankymu.— Tas pats.

Torrington, Conn. — Laike 
Daktaro Bielskio prakalbu ku
rios atsibuvo czionais, aukavo 
sekanti geradejai po viena dole 
ri: A. Bendoraitis, O. Kazake- 
vieziute, J. Bužinskas, P. Pus- 
kunygis, A. Žigevicziuę, M. Sei 
liūs, K. Kliauza, A. Mažeika* JT 
Juraszius, F. Princeviczius, V. 
Kriauezelis, S. Mizaras, V. Vi- 
tukinas, A. Kriauezelis, M. Ja- 
cziunas, J. Andruszkevįczius, 
P. Drauginis, M. Pusktihingie- 
ne, P. Aleksandraviczius, S. Du 
bicka,s, J. Kizis, J. Zarskis, J. 
Grigaliūnas, P. Dobuleviczius, 
J. Mikalauckas. Smulkiu au- 
ku surinkta $15,77. — Viso su
rinkta $40.77. Už svetainia už 
mokėta $8, kitu iszlaidu buvo 
75c. — viso 8.75. Pasiliko

Juozas Aleksinas perdaug 
nenuplesze už svetainia, arba 
geriau pasakius — už kamarai 
tia. Didesniuosia miestuosia 
už geras svetaines neima daug, 
o tankiausia miestas arba Y. 
M. C. A. (protestonu draugija) 
duoda svetaines už dyka, nes 
jie supranta kad tai aukos yra 
renkamos del iszbadejusiu ir 
mirsztaneziu Europoj Lietuviu

Laikas czedint piningus 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 suprasti nauda per buvimą kostumeriu sai

to banko. Szita banka duos jums knygute ir galite dėti po 
$5, $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.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

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

M'. J. Miles F. G. Hornsby.

Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.

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

NATIONAL BANK
MAHANOY CITY. PA.

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

Iszmokinaine. vyrus ir vaikinus 
balberiauti In 4 ar 6 sanvaites. Bukia 
bosas ant saves, uždekite savo szapa. 
Dirbk ant saves. Apie dauglaus ra
szykite pas Nosokoffs Barber School 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

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

18Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
w diUoiUld su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c.

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

I puikus skaitymai)
S NAUJOS KNYGOS 8

Musu tikslas yra:

ISTORINES KNYGOS ——8
No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pus. 0x9 col. dyd. Preke We 
No.2 — Kunigo Paslaptis; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu Preke 35c 
No 3 —■ Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c 
No.4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tunika, 108 pus. Preke 25c

OOOCKX3OQOOOOC3O0CXX3QOGQOQOQQOGOOOCXXXKKXKXXMKXMKJOOCXXJ

Ar Kūdikis Miega Gerai?
Ramus pagilsiantis miegas yra 

ženklu, kad kūdikis sveikas ir 
tinkamai maitinamas.

Jei kūdikis esti neramus ir nuolat 
verkia, tai galima daleisti, kad kū
dikiui teikiamas maistas yra neatsa
kantis. Negalint savo Judiki mai
tinu krūtimis, pa negink

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei-. 
sybe nekalbėk” “Senas žmogut 
pavojuje” “tiamu sūdąs” “Ka
ratus čigonu^ “Istorija isz 1791 
meto” “Kvailastikėjimas”. “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi
tos knygos preke tiktai 25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas ’ “Apie 
Ragana, karalaite ir afioienu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso mieles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arbu 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke" “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
aaszlaite” Preke tiktai 25o,

visada stentis atlikti musu 
kostumeriu reikalus ka 
nuoatsakancziausia, daryt 
ta viską idant bankavi 
reikalai butu jiems pri- 
emni ir su nauda, o ju 
pinigai kad visada butu 
užlaikomi atsargiausam 
bude

W. TRASKAUSKAS
_ GRABORIUS—

5 istorijos, 187 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis’ “Lozorius” 
mergina” “Užvydus vyras' 
Preke szitos knygos tik 2&o,

“Narei

EAGLEBRAND CONDENSED) 
MILK

Taip lengva pagaminti. Nieko 
daugiau neprisiein* daryti, tik tiek 
kiek reikiant, szvirinto vandens pri' 
dėti prie tam tikro “Eagle Brand’ 
daugumo —ir jau bus gatavas jusu 
kūdikiui padėti

K@“Iszkirpk szi Kuponą dabar ir 
ptisi ;skjin pas
Borden’s Condensed Mik Co.,

New York, N.Y.
o apturėsi pilnus nurodymus Lietu
viu kalboje iszaiszkinta, kaip taji 
pieną varto i; pr e to apturėsite 52 
puslapiu Knygele, “KŪDIKIO 
GERBŪVIS” k irioje pasakyta kaip 
kūdiki užlaikyti idant jisai butu sti
prus irsveikas.
Pilnas vardas..............................
Adreeas...........................

SAULE 81

Ant pardavimo farmeriszki 
padarai.

Isz priežasties mirties mano 
vyro ir kad neturiu kam ap
dirbti, fanuos esmių priversta 
parduoti 1 karve su versziu, 
karieta, roges, pleczkas, žagria 
ir kitokius dalykus reikalingus 
ant fanuos. Parduosiu kanuo- 
pigiausia. (t. J. 9.)

]\Irs. Mary Mandziarski.
435 Church St. :'le Pa.

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

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St, - S.S. Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviam*. 
Banka talpinaai savam budinke kurio verte isznesa apie 
$150.000 ir var'oja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanioa Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notariiialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.

? DOOOOOOOOOCOOOOOOCXXMMMXJOO COOOCM30000000CXXXMXXX3C©000

LIETUVISZKAS PASAKORE
Labai Puiki ir Didele Knyga

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kanus Numirusiu. Pasamdo 
riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir 1.1.
520 W. Centre St, Mahanoy City, Pa.

88 * Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų * 88

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

609 Puslapiu 6f x 9f coliu dydumo.

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preae 25oJ

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mie- 
tras ir krepesius” “ Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

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” Szitoe 
knygos preke tik 25o,

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

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog te 
iingsta” Preke knygos 2oo

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

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

i Skaitykite! °,“ |
S gaus 5 isz virez-minetu knygų.
§ arba $1.25 vertes knygų už $1 / 

Raszykite kokiu norite. Mes J
S siusime knygas per paozta ir S 
$ apmokame visus kasztus. Galite 
X pirkti kiek norite, Visos knygot Z 
Z yra geros ir kožnam jie patiks, z 
3 Raszykite szandie, Adreszvoki’ S 
B W. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa.
ikxXXKKKNXXNNXXNNNXNXVvVN'W

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

A. C. N0VAKAUSKAS 
:: Advokatas :: 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

iszlaimeja provose už paželdlma Kasl- 
kloso Fabrikuose, Geležinkeluosa, 
Laivose ir 1.1.

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

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

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

COPXR.IGHT

Užlaiko visokiu Amėrikoniszku'ir Impo- 
rtavotu Gerunu, kaip tai: Alaus bonkutese, 
visokiu 7*' ielku, Vinių, Porterio ir t.t. 
Perkantie pristato dykai tiesog in namus 
Jaigukada prireikes bile kokiu gėrimu tai 
ateikite ras mane o pirksite gerai ir busite 
visame užganėdinti,

GOLD W
RYE

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

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szetoniszkas szokia.
Prakeikta.
cjaltys.
G ūdras Žalnierius.
Melage path
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis 

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti. Katinėli niaukleli ir apio Ra- 
ganiszka ^.ieda,

Petras bude.
Apie tris Brolus Karalaicrius ir 

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

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

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

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

stebukl-merge, 
ne-

ir

Szluocriaus duktė.
Nelaimingas bagocxius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Yljjaąis. platusis ir smark-akia.
Tris jaunikei. 
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltu va*.
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apianka 

senu žmonių.
Laižybos. į
Isz gyvenimo milinerios poros? 
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievą 
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.

Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apisaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio 

;o. Ka sako apie Mariute Miszkiuta.
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitiaa.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikjszti Kardeli.
Žiuike katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo įieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petrą.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagramduka.

W. D. Boczkowski-Co.
Szita Knyga perkupeziams arba agentam 

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio

V
*
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