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ISZ AMERIKOS
Žuvis su keturioms kojoms ir 

ragais.
St. jStephens, N. B.— Nepa

prasta žuvi sugavo J. AI. Smith 
žuvininkas arti czionais, Bu
vo tai žuvis apie keturiu pėdu 
ilgio o dvi pėdas ploczio. Tu
rėjo placzia burna, kad galėtu 
nuryti szuni. Priek tam turė
jo ketures kojas indu ilgus ra
gus ant galvos.

Nežinomas geradejus inteike 
jam 705 dolerius.

Saint Paul, Alinu. — Laike 
kada Bričkas Johnsonas czisti- 
no saidvoka prie tūlo namo 
idant uždirbti keliolika centu 
su koreis galėtu nusipirkt szil- 
tus pietus, kokis tai nepažins- 
tamas žmogus prisiartino prie 
jo tardamas: “žmogeli sunkei 
dirbi ant užlaikymo savo gyva
tos.’’ Johnsonas patvirtino 
nepažinstamo užklausima, jog 
turi paczia ir keletą vaiku o ki
tokio darbo negali surasti. Ta 
da nepažinstamas inteike John 
šonui masznelia kurioje radosi

$65,000,000 ant iszmaitinimo 
žiurkių Amerike.

Chicago.-— Czionaitinis svei
katos kamisorius Dr. Robert
son kalba, buk Ajnerikas kas 
metas panesza bledes ant 65 mi 
lijonu doleriu per žiurkes, pe
les ir kitokius panaszius gaiva
lus. Bledes kyla isz tuju prie- 
žascziu, buk žiurkes naikina gy 
veninio puoduktus po visa skly 
pa in viena meta, padarydamos

Vaikai nutraukė lampa nuo sta 
lo, sudegino savo broliuką. Vokiszkas submarinas sunaikintas pakraszcziuosia Jutland o idant nesigautu in prieszu'eankas.

.Jolm- 
sonas padekavojes nepažinsta- 
mui geradejui, nusidavė namon 
apreikszti gera naujiena savo 
paežiai.

Aplaike puikia dovana nuo 
tėvo.

Denver, Colo.— Laurence C. 
Phipps, padovanojo del trijų 
savo vaiku ant Kalėda 150,000. 
doleriu. Kožrias isz vaiku ap
laike po penkesdeszimts tuks-

pasigirt tokia dovana.

Pamėtė kliosztori po 25 metu, 
iszteketi už seno mylemo.

Emmett Hazleton, iszejo ant va 
landeles pas savo kaiminka ant 
pasikalbėjimo, likusioje vaikai 
pradėjo siausti ir nutraukė lem 
pa nuo stalo. Iszlietas karasi- 
nas užsidegė ii- apėmė penkių 
menesiu kudyki gulinti vygeje. 
Kudykis sudege ant anglies, o 
subegia kaimynai užgesino na
rna.
Praszpicavo visa savo turtą — 

nudavė mirusiu.
St. Paul, Minu.— Arthuras 

kuris kitados buvo tiir- 
t urėdam as ke

lies viską 
praszpicavo ant spektilaeiju, 
davė žinia savo broliui, jog mi
rė ir bus palaidotu ant vaig- 
szu kapiniu jeigu jam nepri- 
siuns $25 ant laidotuvių Gei
de jisai aplaikyti tuosius pinin
gus ant pradėjimo biznio isz 
naujo, nes palicije iszsznipiue- 
jo apie jojo neteisingyste ir da
bar sėdi kalėjime.

Netikėjo in bankas — dingo 
viskas.

Duryea, Pa.— Netikėdamas 
jin jokias liaukas, Vincas Ko- 
cielskis paslėpė 200 doleriu se
nam kupare. Ana diena na
mas sudege, o drauge ir Vincit- 
ko kuparas su piningais. No

Pakorė meksikona galva že
myn ant degančios ugnies.
El Paso, Tex.-- Aplinkinėje 

Bachimba, arti miesto Chihua
hua, likos surastas meksikonas, 
kabantys po medžiam galva že
myn po deganezia agnia. Alek 
sikonas dingo baisia palengva 
mirezia. Isz pradžių negalimai 
buvo pažinti ar tai buvo pase- j 
kejas Villiaus ar Karanzo. Kė
lės valandas priesz tai praeiti- 
nejo pro laja vieta karanzistai 
todėl manoma, jog tai buvo vie 
nas isz villistu bandytu, kuris

ViesJBPRmaikino mokslaine— i 
15 vaiku užmuszta.

Aluskogee, Okla.— Tik vie

ISZKARES LAUKO isz visu fz™
Dobrudža jau apvalyta nuo rusu.

Berlinas.—- Anot Beriino praneszimu, visa Dobrudžia jau 
apvalyta nuo rusu. Tik siaura juosta dar užima rusu besitrau 
kianezios armijos pulkai. Dar 1000 nauju nelaisviu pateko 
n vokieeziu rankas.

Husai taip-jau pripažinsta, kad jie traukiasi isz Dobru- 
džos, kad keliasi per Dunojų, link Brada. Rusai pradėjo 
traukties tik smarkiam musziui siaucziant. Nors rusai atmu- 
sze kėlės vokieeziu atakas ežia, bet, matyti, nebegaledami il
gai laikytieji nusitarė pasitraukti už Dunojaus.

Kalėjimai pripildyti vageis maisto.
Genev:^—- Burmistras Viedniaus, Dr. Weiskirchner, ker- 

l^^ijjjjjįjpigHIiinu nuo dinsto,, jeigu Vengrai nesiims maišia 
iii Viednitr. Miestiszki kalėjimai yra prikimszti prasižengė- 

i leis už vagima duonos — daugiausia moterių ir vaiku. Žmo
nis einanti pirkti maisto, buna, užkluptais per vargszus, kurie 
atima nuo ju maista.

skaitlio penkesdeszimts, kada 
baisi viesulą praėjo per Bloc- 
keri, sunaikindama publikinia 
mokslainia. Penkiolika vaiku 
likos užmuszta ant vietos o li
kusioje maž daug sužeido. Da- 
raktorkos lig sziam laikui da 
nesurado. Viesulą aplinkine- j 
je padare bledes ant szimlo 
tukstancziu doleriu. Daug gy 
vuliu likos užmuszta.

Ir rusams pavyko.
Petrograd.— Rusu karei; sztabas paskelbė, kad sziauri- 

nei Rumunijoj rusai suėmė 600 nelaisviu, o teip-gi užgriebė 
tris kanuoles, szeszioliką kulko svaidžiu ir nemažai kitokiu da-

DREBĖJIMAS ŽEMES UŽ- 
MUSZE 300.

Tūkstantis namu sunaikinta, 
miestas Nanto sudegintas. 
Tokio, Japonija.— Tris szim 

tai žmonių likos užmuszta o 
daugeli sužeido drebėjimas že
mes, kokis atsibuvo Formosoje. 
Ttikstantis namu likos sunai
kinti ir sugriauti. Aliestas 
Nanto konia visas sudege.

Sala Formosa guli terp Fili- 
pipiszku salų ir Japonijos ir 
priguli prie Japonijos. Miestas 
Nanto guli vidurije salos, apie 
100 myliu nuo Taihoku. Ble
des daejs lig milijonu.

ti savo suczedintus piningus 
bet užmirszo vieta kur buvo pa 
slepias. — Geriausia indet savo 

Ipaczedima in geras bankas.
Ant senatvės padekavonia tė

vams nuo vaiku vis tokia.
Annapolis, Aid.— Tūlas tė

vas gana dideles szeimynos ku
rio pravardes czionaitiuei laik- 

apgarsino

Parapijonai apmėtė savo popa 
kiauszineis.

Waterbury, Conn. — Laike, 
kada popas Wrozlovas ėjo in 
cerkvia laikyti pamaldas, para
pijonai apstojo jin ir pradėjo 
mėtyt su smirdanezeis kiauszi
neis. Priežastis užklupimo bu 
vo nesupratimas parapijom! su 
“mylemu*’ popu. Palicije 
aresztavojo kelis maisztinin- 
kus o likusius iszvaikino.

Norvegije ir Holandija gali bu ! i inmaiszytos in europiniu kare 
Į Loudon.— Dar dviem vabityliem gresia kares pavojus. 
Tos valstybes yra Hollandija ir Norvegija.

Isz Christianijos praneszdma, jog Norvegijos inmaiszy- 
mas kare yra neiszvengtinas, jiį-i vokieeziu submarines atnau
jins smarkesne pojuriniu laivil kare.

Hollandijai taip jau gresia pavojus. Yra žinių, kad vo- 
kiecziai bile valanda gatavi insiveržti Hollandįjon, jei tik ji 
parodytu vokiecziams savo nepn ielankuma. Ir kas labiausia 
baugina llol landi jos gyventoji! s, tai kad jie mato, jog negalė
sią atsilaikyti priesz vokieezius.

Karanzistai sumusze villistus. 
—1548 užmuszta.

Chihuahua, City, Mex.— Vil
la likos baisei supliektas per 
Karanzo generolą Murgina, ar
ti miesto Jiminez. Villistu ta
me muszije dingo 1548 vyru ir 
daugelis likos sužeistu. Terp 
pražuvusiu randasi du villiszki 
generolai. Karanzistai paėmė 
daug amunicijos, ginklu ir ke
lis szimtus kareiviu in nelais
vai.

PHILADELPHIA, PA.

leriu ir in kėlės dienas ketino 
atsibūti vinczevonia. Tame 
laike atsibuvinejo katalikisz- 
kos misijos vietinioje bažny- 
ežioje ant kuriu lankėsi ir pana 
Sehillinger.

luotus- už kliosztoriniu muru, 
pana Paulina Sehillinger, mi- 
niszka Szv. Franciszkaus 
kliosztorije, pamėtė miniszka- 
vima ir tomis dienomis likos su 
riszta mazgu moterystes su Jur 
giu Hessleriu, kriauezium, su 
kuriuom susižiedojo 26 metus 
adgalios, pakol instojo in 
kliosztori.

Daugeli metu adgalios, pana;raszczei neižduoda, 
Sehillinger susižiedojo. su Hess jojo jiadekavonia del savo vai

ku, kurie tęva neužmirszo pri- 
siunsdami jam “dovanu” po 
atvirute (posteIkorte.) Už to
kia geradejiste savo vaiku, tė
vas padekavojo jiems per laik-

Vienas isz misi- raszti sekaneziai:
jonieriu turėjo akyva pamoks-' “Geidžiu padekavoti savo 
la apie apsivedima kataliku su | vaikams per laikraszti, jog ma 
protestonais. (Hessleris buvo I nes neužmirszo, ant Kalėdų, 
episkopolinio iszpažinimo.) į Vienas mano suims aplaiko 50

Pana Sehillinger atėjus po i doleriu ant menesio algos, ki- 
pamokslui namon, apreiszke saitas turi bizni Annapolis o kiti 
vo mylemui, jog negales būti įgyvena Baltimoreje, apsivedia 
jojo pati ir persiskyrė, inženg-į ir gerai jiems pasiveda. Visi 
dama in kliosztori. Bet po devini mano suims ir dukters 
tiek metu meile atsigaivino ir prisiuntė man po atvirutia ver- 
ant galo susiprato, jog be savo į tęs vieno cento. Dekavoju 
mylemo negali gyventi ir ne į jiems szirdingai už dovanas ir 
kliosztorinei murai josios neat-į tikiuosiu, jog manes neužmirsz 
skyrs nuo josios mylemo Jur-Į ateinauezias Kalėdas su pri- 
gio. j siuntimu num vela atvirutes.”

li os i ja........
Vokietija..... 
Francuzije. 

Austrija....
Angliję.....

Plymouth, Pa.— Darbai ka- Turkije _ 
Saliunin- ĮSerbije......

Italija......
Belgije......

Bulgarije.. 
Rumunije.

siklosia eina gerąi. 
kai labai rugoje ant bizniu kal
tindami didelia brangenybia, 
todėl žmonis ne turi už ka ger
ti.

— Laike Kalėdų tūla mergi
na apvaiksztinejo savo vardu
ves ant kuriu susipesze du 
sportelei ir vienas kitam per
pjovė pilvą nuo ko mirė, t , „ „
kad neprigulejo iii jokia drau- Vokiecziams .. 
gyste ir parapija todėl likos pa įRosijai ....... .
laidotu ant miestiszku kapiniu, j Prancūzams ..

Austrijai .......
Italams ... .
Turkijai .......
Bulgarijai __
Rumunams >. 
Kitiems ... ....

Kiek žuvo, sužeido, ir dingo kareiviu ant kariszko lauko laike 
1916 niiete.

Jžmuszti^ Sužeistu 
1,500,000 3,200,000 
1,000,000 2.500,000 

950,000 2,200,000 
600,000 
400,000 
100,000 
65,000 
70,000 
35,000 
25,000 
50,000

— Parapijos veikalai eina 
kanuogeriausia po vadovysta 
prabaszcziaus Struckaus.

— Povylas Szliaužys savo 
krautuvėje daro geriausia biz
ni. už tai yra teisingas ir su sa
vo kostumereis broliszkai apsi
eina.

1,700,000 
900,000 
250,000 
150,000 
175,000 
80,000 
60,000 

150,000

Dingo 
2,500,000 

250,000 
400,000 

1,300.000 
100,000 

90,000 
85,000 
90,000 
60,000 
15,000 

200,000

Viso 
7,200,000 
3,750,000 
3,450,000 
3,600,000 
1,400,000 

440,000 
300,000

175,000
100,000
400,000

Viso 21,245,000
A’isas europiszkas szokis kasztavo vedimas kares per 1916 

meta sekanezioms vieszpatystems szitiek:
O į Anglijai .............    $15,500,000,000

14,900,000,000 
10,500,000,000 
10,100,000,000 

7,000,000,000 
. 1,900,000,000 

550,000,000 
75,000,000 
50,000,000 

150,000,000

Oras czion nesziokis ne tokis. 
Viena diena szala kita lietus lie 
ja. Toksai oras kiekvieno žmo 
gaus sveikatai inkirus.

Cukerniu darbininkus agita
toriai bando suorganizuot, nes 
tarpe ju susiorganizavijno nė
ra. Darbininkai organizuotis 
neakvatni, nes baimijasi kad 
isz darbo gali juos tas iszstumt, 
o mat dar gauna vietoje 15c. in 
valanda po 25c. Kompanijos 
teip pat nesnaudžia. Alikeno 
Cukernes darbininkai per Ka
lėdas gauna nuo kumpano do
vanu musei vakarienių gera ai
tai pietus; Sprekel Cukernes 
darbininkai szimet kiekvienas 
ant Kalėdų szventes gavo po 5 
dol. prezento. Tai-gi szis pa
glamonėjimas darbininkams 
daug duoda nenoro risztis prie 
organizavimosi.

t .Smertis czion pakirto gy- 
vybia net kitiems jauniems 
žmonėms.

Sziomis dienomis mirė Juo
zas Bartkus ženotas apie 36 m. 
amžiaus, palaidotas su bažnyti
nėms ceremonijoms.

A. a. Juozas tuomi buvo aky
vas: sutvėrė net keturis kliu- 
bus. Jisai vis buvo Kliubo 
gaspadorium, kaip tik ji isz gas 
padoravimo atstatė Kliubas 
vienas, tai jisai gavės pritarė
jus, tvėrė kita ir sutvėrė ketu
ris Kliubus, ir visuose po kiek 
ten gaspadoriavo, galop ir mirė 
kliube begaspadoriaudams. 
Juozas priklausė prie dvieju 
draugyscziu ir prie Susivieny- 
jimo L. A.

t Smertis pakirto po palago 
jauna teip-gi moterį Szukienia. 
Kaip a. a. Szukiene buvo auga
lota, tai sunku tokia moterį su
rasti, nes svėrė 300 svarus. Jos 
graba in bažnyczia S. Kazimie 
io innesze nevaliojo, nes tro
pais nebuvo galima ingabent, 

i tai laike pamaldų ja ant katape 
lio paguldė skiepe ant pirmu 
grindų.

t Mirė senute Lechaviczie- 
ne motere Augustino Lechavi- 
eziaus apie 75 metu amžiaus. 
Senute su savo vyru Philadel- 
phijoj pragyveno kaip szneka- 
ma ilgus metus.

Szprekelio Cukerneje vienas 
jaunas lietuvis teip-gi tapo už- 
musztas.

Priesz pora nedeliu in Phila
delphia pribuvo Vincas Ani- 
brazeviczius raszesi Ambros, 
jis gyveno pirmiaus Szenadorij 
po tam Minersvilleje, dirbo 
prie buczeriu, dar nepatyriau; 
pribuvęs sakėsi jieszkos darbo, 
per keletą dienu darba sau tin
kama negavęs, žadėjo važiuot 
in Alt. Carmel pas kokius ten 
gimines, bet neiszvažiaves ap
sirgo teip, kad pateko in Penn- 
sylvanijos Hospitole.

Vincas Ambrazaviezius paei
na isz Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Liudvinavo parapijos Pa 
žereliu kaimo. Senas Kapsas.

AKYVOS ŽINUTES. .

Mete 1916 Indijoj kirme- 
užmusze 26,385 y patas, o

Viso $60,725,000,000

Kriaucziai seimavojasi prie 
straiko ypacz žydai kuriu yra 
nemažai ir visi organizuoti. Lie 
tuviai kriaucziai regis strai- 
kuot neakvatni, jie susiorgani
zavę bet ne visi.

les
t igrai sudraskė 1923 ypatų. Už 
muszta 1582 tigru; lepardu 
6623; meszku 2778; vilku 2191 
o kirmėlių 184,663.

* Pagal randaviszka skait
liu, tai praeita meta Su v. Stei- 
tuosia radosi 3,500,000 automo
biliu, arba vienas del kožnos 
septintos szeimynos.

* Isz kasikiu Japonijoj ir 
Mandžiurijoj — randas japo- 
niszkas iszkasa kas metas 20 
milijonu tonu anglies.

*s Tūlas inžinierius Luisia- 
inoj iszrado būda suszalimo van 
dens ant ledo pėda storio in lai
ka valandos laiko.

* Žinunai tvirtina, buk mer
ginos gali daugiau nukensti li
gų ne kaip vyriszka lytis.

* Plotis durpiu Irlandijoj 
randasi ant 40 bilijonu tonu.



SAULE

KAS GIRDĖT?
......Pagal raparta Suv. Steitu 
tai in laika vienuolika menesiu 
iszsiunsta in Europa visokio 
maisto už 670 milijonu doleriu. 
Tas ženklyna, jog Europa pir- 

, kine jo nuo mus maisto už 60 
. milijonu kas menesis. Iszmai-

tinimas Europos puolė ant pe- 
ęziu Ameriko o priek tam pri
statinėjo milžiniszkus užkalbė
jimus ant amunicijos ir kitu 
dalyku. Jeigu ne Amerikas 
tai kariaujenti .sklypai butu 
priverstais paliauti kariaut se
nei. — Well, biznis is biznis, 
Amerikas parduoda, o Europa 
tegul sau sprandą nusilauža.

da ir užžadus gydymui visokiu 
ligų ir vagiu suradimui. Pir
ma jos dalis,, kaip rodos para
škyta Czeshijos kliosztoriui, 
Padlowice X szimtmetyj, o ant
roji 300 metu vėliau. Knyga 
ta 1648 metuose isz Pragos pa
ėmė ir Szvedijon iszgabeno 
szvediszkas generolas Koenigs
mark. Sulyg legendos, knyga 
ta per viena tik nakti parasze 
su velnio pagelba mirtim pa
smerktas czechiszkas vienuolis, 
per tai ja ir vadina velnio kny
ga, arba velnio biblija.

penkis tukstanezius doleriu. I 
Fain giszeftas ar ne?

Daktaras Julijuszas Bielskis, 
inteike prezidentui AVilsonui 
peticijė, idant Suv. Steitai už
stotu už Lietuva ant sutaikos 
kongreso, ant kurio nutartu 
kad Lietuva ateiteje turi pasi
likti visiszkai sav—valdinga iri 
neprigulminga nuo nieko.

ATSAKYMAI.

A. B. Duryea, Pa.— Mes apie 
ta kompanijų mažai žinome to
dėl negalima sakyti ar teisinga 
ar ne. Popieras gražiname ju-

* Japonijoj randasi 77,289,- 
596 gyventoju arba pasidaugi
no in laika vieno meto ant 16,- 
708,835 gyventoju.

< Xajorke užsidėjo drauguvė 
“Pristatymo parašomi, ku
riuos užmanymu bus paranda- 
voti parasonus laike lietaus už 
maža suma. Draguve pardavi 

; nes sąnariams tikietus o kada 
• lijej tokis sąnaris tižejas in pa- 

.... į. skirta stoti, parodis tikieta ir 
tj])laikys parasona, o kada nu- 
.^tQje lietus, parasona sugraži- 
nU tpakeĮije kitai stacijei. To- 
kiu buriu žmogus nesirūpins 
apie savo parasona ir neskolins 
imp savo pažinstamo užmirsz- 

r damas parasona sugrąžyti. Ge- 
-t-> ras,-užmanymas tosios draugu

žes.. . ,

n..-.'. Tik tomis dienomis paskly
do žinia apie apsivedima panos 
Gertrūdos Grobliauckiutes, 

• n dukters garsingo aptiekoriaus 
Alberto Grobliaucko isz Ply- 
moutlio, Pa. su Allen Shaw, 

••■•■sąnario Steitines palicijos, ku
lnis pribuvo isz Pottsvilles in 

’ 'czionaitiuia -aplinkinia. Shaw 
-•' • - /iisipažino si. p. Grobliauckiute 

' '’'-'ii' ulm'du insimylejo jiaimdami 
■.Jzliuba praeita September! 

'GWSfernntuosia. Shaw tėvas yra
■ 'seržantu palicijos Philadelfi- 

- joj. -^ Dievaitis meiles, nežiūri 
" ‘i'll keno szirde paleidže savo 
’■‘i 'slriėla nes lankei yra užsiiner- 

’■■ni kiaš tokiosia dalykuosia.

Ai ieste Mazatlane, Afeksike, 
' ' i’Iomis dienomis apvaiksztinejo 

savo 122 diena gimimo indi jo
nas Juanas Valasquez. Senu-

■ ’ kas jauezesi sveikesnis už žmo
gų turinti 50 metu ir dirba kas

■ ( diena kaipo prastas darbinin
kas. Atsimena gerai revoliu- 

Aj vj je Meksike, 1810—1812 me
luosią, kada Afeksikas pakylo 
prieszais prispauda Iszpanu.

Sztai paveikslas isz didesniu 
miestu gyvenimo: Filadelfi
joj Petnyczioje likos aresztavo- 
tas girtas tėvas, už tai kad pa
liko savo deszimts menesiu se
numo dukrelia, pusnuogiu na
mie, kuriame buvo teip szalta, 
jog net mergaites kojukes su- 
szalo. Motina dirbdavo fabri
ke, o vyras pragiardavo ka mo- 
tere uždirbdavo. — Yra tai vai
sei per greito apsivedimo musu 
jaunuomenes. Tokie snarglei 
— neiszmaneliai, neapsvarste 
gerai svarbumą moterystes 
priesz laik, pabėga arba? slaptai 
kur paemia szliuba (tankiausia 
pas skvajeri ar sude, pradeda 
gyvent.) Bet po keliu menesiu, 
kada pavirszinis saldumas to
kios meiles isznyksta, tada 
abieju neiszmaneliu akys pra
deda atsidaryt ir dasipranta, 
jog luomas moterystes, ne yra 
teip lengvas kaip sau isz pra
džių mane, nesuprato, jog tai 
loterije ant kurios ižduodi pi
ninga su vilcze, jog laimėsi gi
linki, nesupranta tokie neiszma 
nelei, jog luomas moterystes 
tai yra didžiauses jungas koki 
gali paneszti savo gyvenime ne 
tik vyras bet daugiausia mote- 
re, kuri greitai pasensta, turi 
dirbti sunkei nuo saules tekėji
mo lig nusileidimo o ir tankiau 
šia lig vėlybai nakezei, jeigu 
da gauna gera vyra tai tasai 
jungas lengvas ir abiems leng
viau traukti sunkenybia, bet 
jeigu gauna koki pasiutėli, tai 
arszesnes peklos ant žemes ne- 
surasite!

Suv. Valstijų kongreso kny
gyno užveizdetojas, Dr. A. Pal
mieri, aplaike isz Rymo laisz- 
ka, kuriame jam praneszama, 
kad popiežius Benediktas XV 
rengiasi paskirti kamisija isz 
keturiu kardinolu. Tos kami- 
sijos pareigos bus atnaujinti po 
piežiaus Leono XIII darba — 
bandymą suvienyti katalikisz- 
ka bdžnyczia su anglu bažny- 
czia. Laukiama, kad neužil
go popiežius paskelbs apie tai 
vieszai.

Rymo dvasiszkija, kaip pra- 
inesza Dr. Palmieri, stengsis at
naujinti ryszius ir tarp rusu ir 
kataliku bažnycziu.

Viltis del
PATRUKUSIU 

Ar norite but iszgydyti 

BE OPERACIJOS?

AMERIKONISZKAS SUBMARINAS UŽPLAUKĖ ANT PIESKYNO.

—Photograph Copyright by Underwood & Lnderw»<»d.

Amerikoniszkas submarinas H—13 laike miglos užplaukė ant pieskyno pakrasztije 
Eureka, California. Visi giliukuingai iszsigialbejo, nes laivelis likos sudaužytas per vilnis.

Nuo Naujo Meto kun. Dr. A- 
Alaliauskas atsitraukė nuo re
dagavimo “Draugo” o jojo vie 
iii užėmė p. P. Tumasonis.

Biznieriai ir kiti, tegul apsi
saugoję neteisingos deszimti- 
nes bumaszkos kuri pasklydo 
daugiausia po lietuviszkas apy
gardas. Yra tai isz meto 1907, 
litara “A” numaris plytos 9, 
spaudlnta ant dvieju szmoteiiu 
popieros, suki i jotos in viena su 
trupuezeis szilkiniu siulu vidu- 
rije. Geriausia akis atidaryt 
ne kaip kiszeniu.

Daugelis mano, kad didžiau
sia knyga pasaulyj yra tai chi- 
niszka Encyklopedija, bet taip 
mananti klysta. Encyklopedi
ja yra tai didele knyga isz szim 
to tomu, bet nėra tai viena kily 

(ga. Didžiausia knyga pasau
lyj yra tai taip vadinama “Vėl 
nio Biblija” esanti Stockholm!) 
kartiliszkame knygyne. Kny
ga turi 90 centimetru augsz- 
czįo ir 50 centimetru ploczio. 
Turi 3,00 lapu isz pergamino, 
kuriam sunaudota oda 109 asi
lu. Kiekvienas lapas, raszo 
Lietuva, — turi po dvi szpalti 
teksto, gotiszkoms raidėms pa- 

r raszyt.o su purvuotoms pradi
nėms literoms. Apdarai yra 
isz 4 centimetru storu aržuoli- 
niu lentų. Knyga ta taip sun- 

„j J;į<i. kad jos pakėlimui reikia tri 
•m j.U Įvirtu vyru. Knygoj telpa 

senas ir naujas szventraszczio
■ Testamentai, apima taip-gi heb 
; raiszkus rasztus, veikalą Izido- 

ro .isz, Sevilles, Czechiszka Cos
mos ehronika, metavones mal-

Skerdinycze Swifto Chicage 
praeita meta pardavė savo iž- 
dirbimu ant $575,000,000 isz 
ko turėjo gryno pelno $20,465,- 
000. Daugiausia pelno turėjo 
isz kariszku užkalbėjimu iszga 
benimo mėsos in Europa.

MAnt vietos rezignavusio 
Alakarovp, rųsiszko ministęrio 
teisingystes,. likos paženklytas 
senatorius Dobrovolskis.

Tūlas židelis Cumberlando 
paviete padare neszlekta “gy- 
szefta,” nes isz laik prijautė, 
jog ant to gerai iszeis. Kada 
da priesz paezia kare Pennsyl- 
vanijos geležkelis padirbo nau
ja tilta per Susquehanna upe 
kuris kasztavo $13,000,000 žy
delis pirko sena geležini tilta 
už pamestinus piningus isz ko 
kompanije nudžiugo, jog žydas 
neturės jokio pelno isz to. Bet 
atėjus karei, geležis balsei pra- ; 
dėjo pabrangt, žydas laike sa
vo ta vora lig paskutiniam ir to ; 
mis dienomis pardavė fabri
kams savo sena tavora už $800, 
000 doleriu už kuri užmokėjo

ŽODIS MERGAITĖMS.
Keletą sykiu patemijau mer- 

gaieziu skunda del vaikinu ne
pastovumo meileje Už tai 
daugiausia kaltinami vaikinai, 
kaip raszo Svirplelis Naujieno- 
sia. — Sako, buk vaikinas susi 
pažinęs su kita, patogesne, mer 
gina, — senąją paliekąs. • Asz 
ežia nenoriu perdaug teisinti 
vaikinu, bet kuomet visa kalte 
ant ju vereziama, tai-gi asz no
rėjau dali tos kaltes prisavinti 
ir mergaitėms. Isz kalno atsi- 
praszau sesueziu už tai, bet asz 
pats, būdamas vaikinu, palai
kysiu vaikinu puse.

Alergaites nori, kad jas myle 
tu ir jos jauezias laimingomis 
kuomet yra mylimos. Jom 
patinka dailus, mandagus vai 
kinas ir jo szvelnus žodeliai 
bet jos pamirszta, kad vaiki 
nams teip-pat patinka jaustiem 
mylimiems. Jie teip-gi žiur 
ne vien tik, kad mergina būti 
graži, skaistveide, bet jie nori 
kad ji butu apsiszvietusi urbi 
nors stengtus apsiszviesti; jii 
nori, kad ji butu mandagi, pra 
silavinusi draugijoje, ir jei j 
yra jo mylima, tada jis nori 
kad ir mergina ji mylėtu. Je 
mergina bus isztikima, teisin 
ga, neapgaudinejanti, prie t( 
dar meili, ypatingai, kuome: 
meilužis atsilanko, ir turi but 
linksma, sznektoje p risi laikyt 
mandagumo, szneket ka nors 
svarbesnio, nesigirti apie gerus 
laikus su kitais vaikinais. — 
tai vaikinas visados mylės to 
kia mergina.

Dori' vaikinai visados renka
si ne ta mergina, kuriuos veide 
liai gražiai nudažyti, bet ta, kr 
ri nors ir praseziau pasipuo 
szia, bet jos gražus apsiejimas ' 
mandagumas ir dai li kalba puc! 
szia ja geriau, negu brangus 
drabužiai.

Todėl gi, mergaites, jei nori
te, kad jus vaikinai mylėtu, tai 
vietoje puoszties, paszvenskite 
laika mokinimuisi, o prie to 
dar bukite draugiszkes.nes ir 
meilesnes prie vaikinu.

Tik ant valandėlės pamislyi< 
sau kad esi luosas nuog kan- 
czios ir nesmagumo tosios 
baisos ligos. Klauskia saves, 
kodėl teip ilgai nesirūpinai 
apie patrūkima. Kodėl esi tik. 
puse žmogaus sveiko padėjimo, 
su puse sveikatos sveiko vyrio. 
Ar nori dvigubai padidint savo 
alga, linksniai 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 pacijentu, kurie po dvie
ju sanvaieziu mano gydimo, 
numėtė savo diržius sakydami 
“man ju dauginus nereikalin
gi, esmių iszgydiutas be opera
cijos ir be patrotinima laiko”. 
Tegul tavo tas apmislinimas 
iszsipildo, raszyk q gausi kny
gute apie <

Patrūkima - DYKAI
Asz galiu juJBzgyd’Lu^i 

sz iszgydžiaii^M‘iiKsmacSiii 
itu, kuriu padėjimas buvo gal 
rszesnis negu tavo. Skaitykite 
a szitas žmogus’ sako:

* Juozas Fergusonas, nige- 
ris, už pavogimu kurkino likos 
nubaustu ant $500 ir szesziu 
menesiu in kalėjimu.

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.)

Mrs. Alary Alandziarski. i 
435 Church St. Alinersville, Pa.

INKSTU BETVARKE 
kaipo tai uždegi’" ’ inkstu ir Į 
pūsles, užlaikimo sziapumo, 
skausmingo szlapinimosi, isz- 
t i ausiu kojų ir streno skausmo, 
paeinanezio nuo inkstu, gelt
liges ir skilvio ruksztumo; tos
ligos buvo pasekmingai gydo-1 
mos su pagialba Severos Gy- i 
dnole 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 rąszykite pas mus o 
gausite cirkula kuris apraszo 
apie “Severos Gyduole nuo In
kstu ir Kepeniu” ir kaip ir ka-

■gavot

skaitykite
SKAITYKITE
SKAITYKITE

“SAULE”
“SAULE”
“SAULE”

UTAISYTAS iš formulos- 
1 recepto : suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
;Plio yčlirną nilvo.ir žtrnu, yer- 

.'tkdiid'j:im. 'hM/Jio. ytiir^

kaij11 
musu Lietuviszka Kalendorių 
ant 1917m. tai gausite aptieko- 
se arba rąszykite tiesog pas 
mua ant adreso: W. F. Severą
Co. Cedar Rapids, Iowa.

f/tfalflčjlm f/;;
./'•li 'ijr, ui.. ęcl .' S’ital- 

fiomas išdirbbju kd iii pagarsėjusio

1 PWH-EXPELLERIO-
Eono ir ištikimo draugo šeim; 
uos, naudojamo visame pasai

arba guliic u2.sisakyti tiesiai Iš E 
« t. ad. & CO. h
n—80 .WashiEKlsa S’.rsst, lies Tcrt. g

NAUJAS ISZRADIMAS
■ !

Dekavoje % milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaiko puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus Gvaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
s i pas mus. Adresas:

Brundzas Cosmetics.
Broadway, 8-th. St

Brooklyn, N. Y/ .... ..

ŠTAI TAMSTOS PROGA
Greitai išmokti ang
lų kalbos. Su pagelba 
šios mokyklos, Tamsta 
išmoksi Angliškai kal
bėti, rašyti ir skaityti 
visai nesijausdamas liti 
osose valandose. Moki
name per pačta visose 
dalyse Amen ir Kana
dos. Tuos, kurie gali a- 
teiti į mokyklą, moki
name klesose, dieno
mis ir vakarais. Čia 
galima išmokti Gram
mar ir High schooles 
kursus. Gražiai iliust-

__ _____  _________ ruota, su daugeliu pa
aiškinimu ir patarimų Katalogą siunčiamo 
dykai; įdėk keliąs markes prisiuntimui.

AMERICAN SCHOOL OF LANGUAGES. 
1Z41 W. 47th Street, - Chicago, Illinois.

American School 
of Languages

AiwerikoniSlca
Mokyki*

DYKAI
cwe«eo,iu.NOit

Lietuviszkas Pasakorius jin 
labai sugraudino.

Prijunkite mano szirdinga 
padekavonia už< “Lietuviszka 
Pasakorių,” kuriame asz ra
dau labai puikiu ir graudingu 
istorijų. Kada pradėjau skai
tyti, tai turėjau paliauti skai- . 
tęs ant penkių minutu, nes per 
aszaras negalėjau toliaus skai
tyti ir negalėjau matyti Jitaru. 
Da karta dekavoi
kia kny^a ir vėlinu visTlJUlfi'IlTli • ' 
tuviams jiaja turėti ‘namupsia 
— šulinksmina senus ir jaunus. 
Su pagarba.

Antanas Gray.
940 Trowbridge St. ——> Afich.

Lietuviszkas
?asakonus

A M) KIL S KAFAJ
Newark, N. J. 13 Liepos 1915. 

Garbus pone Dr. Andrew W. O’Maley! 
izirdingai dekavoju už juso proce kuri 
padėjote ant manes, tai yra kad mane 

5 szgydot nog baiso patrūkimo' nog 
i curios kentėjau no mažio vaiko lig 
; avo 24 metu. Girdėjau o ir pats skai
džiau Slavoku laikrafizczuose kad 
nieste Wilkes-Barre randasi tokis 
iaktaras kad gali iszgydit patrūkima 
>c peilo. Nereikejo daug man kalbėti; 
insidavau pas Dr. Andrew O’Malley, 
ils pradėjo mane gydyt. Buvau pats 
>as ji 8 dienas, po tam grižiau namon 

: sveikas vyras, priesz tai neturėjau 
okios sveikatos. Todėl jus vyrai kurie 
■sate patrukę ir keneziate. kreipkitės 
>as Dr. Andrew O’Malley, jisai jus 
szgydis in trumpa laika be peiio ir be 
operacijos. Galite užsitikėti, jaigu 
szgyde szimtus vyriu kurie jąm 

szirdingai dčkavoja už sugrąžinimą 
jiems sveikata. Todėl bukite ir jus 
laimingi, bukite sveiki o ne kolieki. 
A.sz vėlinu visiems kreiptis pas Dr. 
Andrew O’Malley.

Pasilieku su pagarba
ANDRIUS KAFAJ,

Jo iszgydihtas pači juntas.

1 Dvideszimts metu stebėtino 
ir pasekmingiausio ir tvirto 
gydimo. Alano užlail<imas dide
les slaptybes ir teisingo apsiė
mimo tvirtina už mano abelna 
iszgydima patrūkimo.

Rąszykite, idant atsiimsi ilustruota 
knygele: “Patrukymas ir jio gydysi
mas“, indedant in gromata už 2c. mar
ke.

Patarymai ii- peržiūrėjimai už dyka j
DR. A. W. O’MALLEY 

SPECIALISTAS — 
41 S. Washington St.,

• WILKES- BARRE, PA,

Labai Puiki Didele Knyga

609 Dideliu^PusIapiu
Pasakų ir istorijų.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus iszpildykite žemiams 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 prisiuneziu jumis $2.00 už ka praszome man tuojaus 

prisiųsti miJžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant 

žeiniaus padėto adreso.

Su gwdone,

Vardas
illy ežia

Miestas

W. D. Boczkowski-Co. Z



i t

SAULE

YKAI! KARES TAMSYBE.

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!

Randasi 12 Setu Knygų. Kas pirks 
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri
sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
seta žeminus 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 paezia. Stebuklinga 
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir 
'Vyras. 
Grafa, 
ketina 
Pikta Onuka.
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas 
ant proto. Graži istorija.

SETAS No. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

Varginga Elniana ir karalaite Reve- 
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Peleniute. Apie du brolius, Varguti 
ir Skuputi. Doras gyvenimas. Pri
versta linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
liaus dukteres. Apie Juokuti kuris 
buvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3
Ragana. Apie keliauninką Joną 

Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. 
Kunigo paslaptis. In merika jPakaruo- 
■tlis. Po laikuBBBMMMBB^s^^Vjx

jo vienturte Duktere. Nelabas 
Prakeikimas. Delegatai pas 
Užkeikta Skripka. Del l.u ka 
antra karta apsipaeziuoti.

Baisi naktis. Dzūko

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

. ninku. Balada. Malūnas girrioje. 
i Paskutines miszios. Irlanda. Ro- 
. bertas velnias. Medėjus. Kaip kliz

mas skripkorius liko turingu ponu, 
i Kalnu gyventojas. Kaukazo belais

vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
. dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei
■ pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
i dvasiu. Iszrciksztas razbaininkas. Žy- 
i 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, 
i Apie girrios sargo sunu ir dukterį:
■ Kajimas. Drūta Petra. Joną" Nuoga-
■ Ii. Valdamieris. Bedalis.
. Setas No. 9.

Parižiaus nuskurelis. Auka 
listu. Stebuklas kuczios nakti. 
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva- 

1 re. Pasaka apie geležini vyra. Apie
■ smaka ir nikita. Deoe isz Amerikos.

Pasaką mano dėdes, ^dzuko paggjka-

nihi- 
Kal-

VJesz-
teisybes. Iszgyflintas.

Nedoras deda..; Apsigavo. Valkata.
a.ts Jėzus ir. miszko medžiai žvake, paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai 

tėjo.' Sugertuves traukije. Alute dūk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dage. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda 

vargszo. Apie Joną 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! hau. 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
Sruoiis isz Lietuvos. Dvarine pana. 

‘Baisi istorije.
Setas No.,11.

Doras gyvenimas. Tris užkeiktos 
karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
vo protingesnis už savo poua. Anglo- 
rius isz Valencijos. Kožnas daigias 
turi savo vieta. Ka pasako katras pa 
cziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvilpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tamas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnike. Luoszis. Is
torija vienos motinos. Vaikucziu ple
pėjimas.

Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
Apie saule, menesi ir žvaigždes.Meszla 
-vešis. G rapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. 
Budyne.

SETAS No. 1
Graži istorija. Slaptybe antgrabio. 

Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
kad ant gero neikzeitu. Kaip joniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
szavhnas apie mot.eres. Iszgialbeta 
peralinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
state Virbaliui bažnyčia. Stebuklin
gas akmuo. Enrike ir burikas. Karei
vis iv velnias. Kas man nakci acitiko, 
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padariniu. 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. Debfesclis. Piktadaryste 
neiszsisaugoje koros. Tomila. Kapi
tonas stormfield dangujų. Pabėgėlė.' Setas No. 12.

SETAS NO. C. i Grafas ir nięszkininkas. Apie rą-
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vėl-I gana, karalaite ir aficięra. Del mo- 

niszkas tyltas ant upes neinuno. Auk- > teriu ir apie moteres. Aukso misles 
Įėjimas sveiko ir serganezio kudykio. į garsingu rasztininkū ir poetu. Cigon- 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo I ka arba pagriebta ir velei atgauta 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes ’ mergiuke. Mano džiaugsmas. Die- 
in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis, j das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
Dukte malkakerczįo. Apie kupeziaus į dosziu Onute. Kaimynai. Kuo bacz- 
sunu Jurgi. ,Apie kapitoną Tumka ir ika prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
jio denezika Jeremka. Vargingas gy-; boba kytresne už velnią. Uždėjimasjio denezika Jeremka.
venimas ir smertis. Javarovąs ir jio 
klintis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigtus. Tris raiezius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
Dusze pakulavojeneze Liepoje. Apie 
ncszvaruma. Apie labai dideli szelmi. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. 
Apleista naszlaite.
szirdije. Lape ir vynuoges.

Uždėjimas 
miesto Vilniaus. Navatna liga ir na- 
vatna gyduole. Du medejęi. Inžei- 
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe 
žmogus pavojuje. 
Kvailas tikėjimas. 
Istorija isz 1795 m. 
Girtavimas.

nekalbėk. Senas 
Namu sūdąs. 

Karalius čigonu.
Nedoras ponas.

Genavaite.
Pražuvę miszkai.; nakties miszios. Žvaigžde

Jieszkok aukso j sziaus. Pasikalbėjimas 13 
moterių ir vienos naszles:

Kaledų 
mesijo- 
vy .rautu

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.

$®»Mes apmokame prisiuntimo kasztus.*^^

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

Asz turėjau sapna kuris ne
buvo visas sapnas. Blizganti- 
je saule buvo užgesyta; ir 
žvaigždes klaidžiojo tamsuoda 
mos po amžina tusztybia, be 
spinduliu ir be taku; o ledine 
žeme supesze akla ir juoduoda
ma be menulio ore.

Rytmetis atėjo ir nuėjo, — 
ir velei atėjo, ir neatnesze die
nos. Vyrai užmirszo visus sa
vo jausiuos baisybe. Szitoj ju 
nusiminimas visu szirdies buvo 
atszaldytos ant szirdingos mal
dos del szviesybes. Jie gyve
no szale dideliu ugniu, ant ku
riu sostai ir palocei karunavo- 
tu karalių, grinczeles ir gyveni 
mai visu daigtu kurie gyvena, 
buvo uždegti del szviesos; rnies 
tai buvo sudeginti! Ir vyrai 
buvo susirinkę aplinkui savo 
deganezias triobas pasižiūrėt 
dar nors karta ant viens kito 
veidu. Linksmi buvo tie kai 
rie gyveno arti akies vulkanu 
ir ju kalniniu žiburiu!

Tiktai baise viltis buvo atli
kus'ant svieto. Girrios buvo 
uždegtos, bet valanda po valau 
dai jie griuvo ir nyko, o braksz 
tanti medžiai užgeso su trenks
mu, — ir Viskas buvo juoda.
■ Veidai vyru prie szviesos tu
rėjo nesviet i szka pavidalu ka
da kildama liepsna užmetinėjo 
kiek szviesos ant ju. Vieni gu 
Įėjo ir paslepia akis graudžei 
verke, kiti silsejosi atrėmė 
smakrus ant sugniausztu ran
ku, ir szypsojosi, o dar kiti sku 
bino szian ir ten ir szere savo 
pagrabines pyles su degusiais, 
ir žiurėjo augsztyn su pasiutu
siu neramumu ant juodaus dan 
gaus, ealunas praeito svieto, ir

kiu ii; grieždami danGunsj 
staugė.’

Laukinei paukszczei, baidei 
klikdami, nusigandę nusileido 
ant žemes plusteno su netiku- 
sais sparnais. Pikcziausi lau
kinei žvėris slankiojo malszei 
ir drebėdami tarp žmonių, ir 
kirmėlės szliužinejo ir viiiiojosi 
tarpe gaujos, sznipsodami bet 
nekenkiami buvo užmuszti del 
maisto.

Ir vaina, kurios del valandė
lės nebuvo, pradėjo vėl isz nau
jos —užkandas nusipirko su 
krauju, ir kožnas sėdėdamas 
atskyriai apsiputojas kramtė 
kruvina vaisiu, —meiles nebu
vo palikta. Visak svietas bu
vo tiktai viena mislis, —- o tai 
buvo smertis. greita ir nelai
minga. Badas sotinasi ant vi
su sutvėrimu, — vyrai, mirė, o 
ju kaulai gulėjo be grabu.

. Menki buvo per menkus su
ėsti. Nevat ir szunis užpuoli- 
nejo ant savo ponu, — visi tik
tai vienas, ir jisai sergėjo la
voną, ir laike pergaiszintus 
paukszczius, žvėris, ir vyriiš 
adgal, lig kol badas pergalėjo 
juos arba krisdami negyvėlei 
atitraukė ju kudus nasrus ant 
valandėlės, jisai nesijieszkojo 
maisto del saves, bet su skurdu 
vaitojimu arba su greitu, aisz- 
ku kaukimu, laižė ranka, kuri Į 
jau nebeatsiliepe, — jisai nusti 
po.

Gauje pražuvo viens paskui j 
kita, tiktai du gyventoje! labai 
didelio miesto likosi gyvi, ir jie 
buvo neprieteliai. Jie susiejo 
prie gestaneziu žarijų altoriaus 
kur buvo prikrauta daugybe 
szventu daigtu del neszventauš 
reikalo; jie drebėdami sugrie
bė su szaltomi giltiuiszkoms 
rankomis beveik užgiasusius 
pelenus, ir su silpnu kvapu pu
te del biskuezio gyvasezio, ir 
padare liepsna, kuri buvo tik
tai ant iszjoko, kada pasidarė 
truputi szviesiau pakele akis ir

ir numirė, nuo bjauraus savo 
pavidalu — jie numirė, nežino 
darni kas jis do viens keno tai 
buvo veidais. Badas permai
no juos ant baidyklių.

Žeme pasiliko tuszczia, žeme 
kuri buvo apgyventa ir derlin
ga likosi kamuolis, be atmainų, 
be žolių, be medžiu, be žmogys
tos ir be gyvasties, kamuolis 
smerties, kamuolis kieto molio.

Upes, ežerai, ir marios stovė
jo tykei, ir niekas nesijudino 
juju tykiose gilybėse. Laivai 
be laivoriu gulėjo kirmydami 
ant mariu, ju žeglei krito po 
szmoteli ir nukrito, gulėjo be 
jokio krutėjimo ant gilybių. 
Vilnei buvo pražuvę ir bangos 
silsejosi savo kapuosia. Me
nulis, jus vienas' valdonas pra
puolė, vejei nuvyto, smi-rdan- 
eziame ore, ir debesei isznyko.

Tamsybei nereikejo pagial- 
bos nog ju. Tamsybe vienai

Verte A. Baluli

SKAITYTOJE! GERIAUSI 
SUDŽIOS ANT APSVARS 

TIMO “SAULES” 
KELEND0RJAUS.

Gerb. “Saules” Redakcije.

piiosztfj

Asz K. J. P’ivlauckas laik- 
raszczio “Saules” skaitytojas 
su szhionri jumis siuncziu szir
dinga aeziu už jteip puiku ka
lendorių ant 1917 meto, kuri 
ana diena apturėjau nog jusu. 
Isztikruju yra įai puikiausia 
dovana kokia redyste laikrasz- 
czio gali dovanoti del savo skai 
tytoju. Turiu už garbe pra- 
neszti, jog tai yra puikiauses 
kalendorius koki asz esmių ma-

Lspaudoje. Pa-, 
kiryi į paveiks

lais," ejlemis ir su gražeis juo
kingais pasiskaitymais, kad 
žmogus butuni didžiausiam nu
liūdime o paemiąs 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 
‘1 Saule ” ir aplaikytu ta j i ka
lendorių.

Tai-gi mieli broliai ir sesu
tes, jeigu norite turėti linksmu
mą savo namuosia, kuoveikiau- 
sia užsiraszykite “Saule” ir tu 
resite namuosia linksmybių per 
visus metus, aplankydami kas 
metas dovana teip puiku kalen 
dori o prick 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.

•2£įj&&>

PAVEIKSLAI ISZ VAKARI
NIO FRUNTO.

Frunto.

likos sužeista, 
na lig mariu.

AKYVOS ŽINUTES.
* Daugiausia geležies ] 

dirba Amerikas, po tam Vokie-’ 
tija ir Prancūzija.

* Padotkus pirmiausia už
vedė Solonas, Atsimosią, mete 
594 priesz Užgimimą Christu- 
so.
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Slaptybe
____ JĮ ___ j., - Mahanoy City, Pa.i™- W. D. Boczkowski-Co

NUSIPIRKO “TŪKSTANTI 
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PININGU.

. Siuncziu szirdinga padeka- 
vonia'del redystes “Saules” 
už knyga ;'Tūkstantis it kieno, 
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,” pragoda
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ir
turiu namie puiku užsiėmimą j 
skaitydamas tuja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba i 
10. Vėlinu kožnaui nusipirkti: 
tuja puikia knyga o kožnas tu-i 
retu linksma vakarti namie i 
skaitydamas teip puikes istori-j 
jes. Kiti klauso mano ap.skai-■ 
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa-' S 
dirbimą teip puikios knygos.- 
M. Bįika, 412 ----- Str.

.as a

s Sussvlenlj’crio Lietuvių 
savo gyyąsfĮ ant §550 iki 

■o 30 c. ? menesį, gaunate
Amerikoje Kur game aj. 
$1000 ir priegtam, mok 
iš S, L. A. p« MQ0 Į savai

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

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

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
.r 262 puslapiu- Preke 35c. VT. D. Boezkowskl-Co. Mahanor City, Pa.

Wn RnP7iMU/ęn Pfl Mahanoy and A Street
t Ui UUUiftUVV w!\‘"UUi< Mahanoy City, Pa. pnregejo viens kita — paregejoj

PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINALISZKAS 

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

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo 
DALIS I.

MOTERS BE SZIRDIES.
I.

ANT KRASZTO PRAI’ULTIBS.
Duris kambario Petro Randai 
atsidarę pamaželi ir Mikolas, 
su pluosztu,popieru po pažaste, 
ineio smagei.

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

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

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co
Mahanoy City, Pa

V IhiN ¥ bfc' L1 fa W V i>1N KŲ
Prenumerata metams $2.00; pusei metų $1.00.

Kanadoje metams $2.30; pusei metą $1.23.
Anglijoj, Lietuvoj.ir kitur metams .... $3.00.

Pamatymui siunčiame vieną numerį dovanai.
Kningtį katalogą šviečiame ant pareikalavimo dovanai.

J. J. Pauksztis & Co.,
120 Grand Street, Brooklyn, New York 

1

DEL KAREIVIU ANT KARISZKO LAUKO.PRISTATYMAS VĄNDENS

*■ - '/.v;

m sAa^-g- “-twa^
:«M • W4^ " Afe

Pristatymas vandens del kareiviu ant karisžko lanko ne yra lengvu darbu. Toji už
duotis puola' ant kariszku iužinieriii kurie turi rūpintis aide suradimą vandens. 'Tankei su
randa szulinius kurie yra užtrucinti pc'i’nevidonus, bet airadia koki upeluka 'užveda paipas. 
kurias suveda net iu apkasus del isztroszkusiu kareiviu.



6 SAl’T.K

DIDELIS 15 DIENINIS PARDAVIMAS
Vyru, jaunu vyru ir vaiku Siutu ir Overkotu. Didelis 

Pardavimas dar tesasi pas REFOVICH BROL, naujam 
sztore. :: :: :: :: ::

Visokis tavoras musu sztore už pigias prekes. Pardavimas tesis tik per 15 dienu. 
Visi $12.50, $15, $18 ir $20 Siutai ir Overkotai dar parduosime po $3. $10. $12 50 
ir $14. Nepraleiskite szito Didelio Pardavimo.

Dabar esame po Numeru

Dcrnviru RDAiQ 106 W. Centre St, Ktl U V ILn tmW. , Mahanoy City, Pa.
(skersai Krebso Aptiekos)

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

V

A

<<■

Scranton, Pa.— f 23 Gruo-Moterems Apredelai ir Kaliniai
Praeita sanvaite pirkome visa tavora nog dide'io 

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

in papiginom preke ant viso to tavoro.

$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 visokio puikio tavoro ant Kajedu 
del Vaiku, Mergaicziu, Vyru ir Moterių.

Ateikite pas Guinana Sztora ten gausite geriausia 
viską pirkti.

TIM A Mahanoy City, Mt. Carmel,
(J U ĮIMA Shenandoah.

10.00
15.00

Teipgi didelis
Puikus K<1ai

Ar skaitai “Naujienas’’??
Jeigu neskaitai tai užsir.t- 

szyk dabar.
“Naujienos“ yra didžiausias 

lietuviu dienrasztis jame dau
giausia žinių telpa isz- Lietu
vos ir isz viso pasaulio; už tai 
tamista turi skaityti.

Kaina metams $5.00
Pusei metu $3.00

Kas užsiraszys dabar 
dovanu knygoms vertes
Piningus siuiisk Money Order 
ant vardo P. Galskis. 1327 N. 
Robey St. Chicago, Ill. (to 4.)

gaiir

NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS

A. J. SMALAUCKAS
120 W. PINE SI;, MAHANOY CITY.

svietu Vladislovas Kadziauc- i 7? 7~
kas, kurio laidotuves atsibuvo balberiauti in 4 ar 6 sanvaites.
26 Gruodžio. Velioni palaido
jo iszkilmingai su muzikia ant szykite pas Nosokoff’s Barber School 
Szv. Petro kapiniu West Scran 
ton. Velionis paliko dideliam 
nubudime paezia, dukrelia ir 
sūneli — viena broli ir sesere. 
Paėjo isz Suvalkų gub., Seinų 
pav., , Kapczemiesczio gmi. 
Mencziskiu kaimo, 44 metu am 
žiaus. Amerike pergyveno 
apie 25 metus, buvo doras žmo
gus mylėjo skaitymą ir buvo 
skaitytojum “Saules“ per 20 
metu. — Lai jojo kūnas silsysi 
amžinam pakajui o likusia szei 
myna lai Dievas suramina.

Iszmokinatne. vyrus ir vaikinus 
. Bukta 

bosas ant savos, uždekite savo szapa. 
Dirbk ant saves. Apie daugiaus ra

1202 Penu Ave. Pittsburgh. Pa.

ANT PARDAVIMO.

Namai an*! dvieju familiju 
ant W. Pine bit. Mahanoy City, 
Pa. Geram padėjime.

, LietuviszkoS Bažnvczios. 1
Arti 
Par- 
pas.siduos pigei. Atsiszaukite

Jos Svirskis.
523 V’. Spruce St.

(to 5.) Mahanoy City, Pa.

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

i PUIKUS SKAITYMAI
'6 NAUJol KNYGOS

%

Smertis blakėms ir bambatie- 
riams in % minutos laiko į 

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

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

Brooklyn, N. y

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 tul<stantis doleriu.
Visada galite suprasti nauda per buvimą kostumeriu szi

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. -

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.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

ts JQCJC3tXKKJQ»-« ajUOQQQtXJCKJQOOOQ
Q IPK. n

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

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

ISTORINES KNYGOS

Prisuski’e $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.

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

No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas. 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c 
No. 2 — Kunigo Paslaptį ; 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 Tumka, 108 pus. Preke 25c

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

W. J. Miles F. G. Hornsby

Musu tikslas yra:

— Rynkeviežius jum par
duos overalsus, pirsztines, vali
zas ir siutus pigiau ne kaip kiti 
sztorninkai visam paviete. —J.

-r Parsiduoda naminei daig 
tai, pecziai, karpėtos ii' t. t. vis
kas geram padėjime. Kas nu
pirks galės parandavoti stubas 
del gyvenimo. Atsiszaukite 
po No. 1309 E. Water St.

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

politikieriai jau pradėjo stum-, 
ti savo kandidatus in virszu. 
Szimet tur/sim gana ženklyvas 
pavietava ir iniestiszkus rinki
mą, kuriame rinksis sudžios, pa 
vietavi virszininkai, miestisz- 
kas burmistras, taksu rinkėjas, 
di/ektoriai mokslainiu konsul- 
manai ir daug kitu. Mes Lie
tuvei neturime abejot, nes gali
me naršei pasistatyt szimet 
Kliubai ir drauguves privalo 
gerai apsvarstyt ir pastatyt sa
vo kandidatus ant urėdu. Jau 
gana būti pastumdeleis kitu 
tautu, nes laikas pamislyt apie 
saviszkus. Žinoma, tik reike 
vienybes o užvydejima ii’ neapi 
kauta mesti in szali.

— Szv. Antano draugystei 
nutarė priimti naujus sąnarius 
in savo draugyste už numažin
ta insiraszyma per tris mene
sius. Nauji sanariai bus pri
imti lig 37 m. amžiaus už $1.00 
instojinio, nepaisant apie jo re- 
ligiszkos nuomones. Susirin
kimai atsibuna Nedeliomis po 
pirmam kožno menesio, pirma 
valanda popiet Liet, mokslaine 
jo. Norintieji.prisiraszyti prie 
Senos ir drūtos draugystes, dar 
turi gera proga insiraszyti už 
pigu insiraszyma. 
tęs isz progos.

— Norints visi tavorai pa
brango kaip tai: skurinei, dar
bines kelnes ir t. t. bet pas W. 
Rynkevicziu galima pirkti pi
giau ne kaip pails sztorninkai 
sziandien gali pirkti. Ponas 
Kynke vi ežius pri jausdamas,

Žinios Vietines
.. — Szia nedelia liedingo ka

siklos mokes, bet kokia diena, 
tai da nepaženklinta.

■ •J— Visos kasiklos aplinkinė
je dirba gerai ir tai kas diena.

— Busnakai apvaiksztinejo 
savo Kalėdas Nedėliojo. ’Ne
kurtos kasiklos panėdelije ne
dirbo.

— Lig rinkimu da toli, betI d

Minersville, Pa.— Koroneris 
tyrinėdamas apie mirti Szima- 
no Moczaiczio, kurio kuna su- * .rado kabanti užmiestije daejo 
prie to, jog Moczaitis pats pasi
korė o ne kas kitas jam atėmė 
gyvaste, kai]) isz pradžių ma
nyta.

Hazleton, Pa.— Czionais dar 
bai eina gerai ir uždarbei geri 
tik tiek nemalonu kad darbi
ninku didele stoka. Ilazle Iron 
kompanije kuri padirbinėjo 
milžiniszkus kontraktus ant 
amunicijos del rusiszko sklypo 
aplaiko dideli kontrakta ant 
dirbimo amunicijos del Ameri
koj

— Musu prabaszczius karsz 
tai darbuojesi del gero musu 
parapijos. Priesz Naujus Me
tus padare “ferus” su taja vil- 
eze, jog surinks puikia suma 
ant užmokėjimo parapiniu sko
lų. Kožnam parapijonui ver
tėtu atsilankyti ant tuju fern.

Naudoki-

jog tavorai pabrangs, užpirko 
daugybe ir sziandien parduoda 
pigiau ne kaip kiti. .T.

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 M vi mil- į 
žini^zkos knygos su puikeis į 
skaitymais ir paveikslais. Veli! 
nu savo broliams tautiecziams 
— kožnam nusipirkti taisės 
knygas, o turės džiaugsmo už
tektinai per ilga laika. Tosios 
knygos vertos tiek aukso kiek 
josios svėrė o ir daugiau. Asz 
be juju nežinotai! kaip praleist 

! savo laika, nes dabar negaliu i 
■ ne užmigt pakol neperskaitau 
į nors viena istorija ejnant gult. į 
I — Feliksas Grigaitis, Gary,;

9 istorijos, 122 puslapiu, apit- 
“Kas yra Kristus’1 “Priesz tei-
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “N“’”■■■’>- «•’ «Vo 
ralus čigonu”-, 
meto” “Kvailj 
doras ponas’4"! 
tos knygos prl

NAUI ns S’’ “Ka-
>yzsiAu('f,

Įs” Szi 
L25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 2 
■‘Grafasir meszkininkas ’ “Apie & 
Įiagana, karalaite ir aficiertu” fe 

■‘Del moterių ir apie moteres” Z 
‘Aukso mieles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arb» 
pagriebta ir velei atgauta mer g 
ginke” “Mano džiaugsmas’ z 
■‘Diedas ir boba” “Apleist* « 
aaezlaite” Preke tiktai 25o, ę

du, apie į
Laukan į 
“Narsi t 
vyras” ?

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE
SKAITYKITE
SKAITYKITE
SKAITYKITE

“SAULE”
“SAULE”
“SAULE”
“SAULE”

5 istorijos, 187 pusią 
■‘Kalnu gyventojus” •* 
belaisvis” “Lozorius” 
mergina” “Užvydus 
Preke szitos knygos tik 25o,

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
■‘Ergeiei pono Morkaus” “Du 
w keturi” “Svietas Dvasiu” 
'Iszreiksztas razbainikas” “Žy
la! kaimosę” “Nevydonas’.' 
•Jurgis Skaptukas” Preue 25c

visada stent is atlikti mušu 
kostumeriu reikalus ka 
nuoats.akaneziausia, daryt 
ta viską idant bankavi 
reikalai butu jiems pli
enini irir su- nauda, o ju p g

R1 užlaikomi atsargikusam 
t bude

W. TRASKAUSKAS
—GRABORIUS—

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.

TODC<»3oliS3

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

P. V. OBIECLNAS ir KOMPANIJA g 
12lh. and Carson St, - S.S. Pittsburgh, Pa. |

> Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams.
Banka talpinasi savam budinke kurio veite iszneea apie g 
$150.000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 3 

i ir randasi po kontrole Valstijos Bennsylvanios Už Bu- g 
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Šiunczia Pinigus g 
in vi-as dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko G 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernaecziu g 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- g

> žinie skyrius randasi ;>or vadoviste gerai žinomo S
S Ka’oliaus Varasziaus vąlditzko Notarijuszo. g

LIETUVISZKAS PASAKORIS
Labai Puiki ir Didele Knyga

88 • Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

Puikri ir drucziai Apdaryta in Raudona Audeklą.' Szita Knyga 
visiems labai patiks o kas nusipirks tai lures skaitymo invaks.

609 Puslapiu 6| k 9į coliu dydumo.

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

East Vandergrift, Pa.— Pas
kalai apibegineja buk po Nau
ju Metu darbininkai A. S. T. P. 
kompanijos aplaikys padidinta 
mokesti ant deszimts centu. 
Darbai eina, gerai, tik kas ne
nori tas nedirba, prasti darbi
ninkai aplaiko po tris dolerius 
ant dienos.

— Nekurie vietoje eiti in 
bažnyczia per Kalėdas, tai li
kos pabudinti per dede idant 
nusiduotu pas skvajeri ant pro 
vii, kur surinks geras dovanas
del pono sudžiaus užmokėdami i 
bausmes ir kasztus už girtuok- ' 
liavima ir t. t.

Koks Jusu Kūdikio 
Sveikatos Stovis 
Vasaros Metu?

Jei jam bus duadamas atsakantis 
maistas paskirtose valandose; jei jo 
drapanos bus iiuosos ir smagins ir. jei 
jisai gaus ganėtinai miego ir tvro oro 
tai galima tikėlis kad jis mažai tepai- 
sys vasaros kars ežiu-.

EAGLE
BRAND 

CONDENSED

4 istorijos, 105 puslapiu apu g 
"Ant kranto prapulties” “Mis- k 
ras ir krepesiua” “Kampelii « 
luorsos” “lez ko dideli poną” a 
Preke szios knygos tik 25o Z

8 istorijos, 122 puslapiu apie z 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 

Kodėl neleido Baltraus in dar 
gu” “Bausme už szykaztuma' Z 
“Mažo sziauoziaus dideli reikt, z 
ai” “Dienos kentejimoNantoj’ 
‘Netobulas žmogus” Szito* Z
•cnygos preke tik 25o, Z

Puiki istorija apie ’Vaidelota' z 
ipt-aszimas isz pirmutines pusei S 
szimtmeozio, iszimta iez Lietu- 
viszku užlieku, parodo kai] Z 

Je -reuoviszkos laikose Lietuviai & 
|i^ gyveao> puiki apisaka su pa 

veikslais. 177 puslapiu tik 25< Z
4 istorijos, 188 puslapiu apie z 

“Urvs užkeikto” “Panaszus” d 
•‘Lorenas” “Sermėga mužiko” g 
■‘Su kuom kas kariauja, nog tt Z 
dingsta” Preke knygos 25c

5 istorijos, 77 puslapiu, apie S 
‘Grigorius kuris per 17 metu g 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu z 
prisikėlė” “Dorybe veda ir 8 
laime” “Debesėlis” Preke 25o B

8 istorijos, 112 pusiauju apie Z 
“Nevaloje pas Maurus’^ “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo B 
gus” Preke szios knygos 25r> S

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas :: 

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

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

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

B. S. YANKAUS
151 Nassau SL, NEW Y0KK, N. Y.

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

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

Parsirode tinkainiausis maistas tuk- 
staneziose atsitikimu, kur motinos 
negalėjo krūtimis maitinti savo 
kūdikėlius.

B@P,Iszkirpk szi Kuponą dabar ir 
ptisiask jin pas
Borden’s Condensed Mik Co.,

New York, N.Y.
o apturėsi pilnus nurodymus Lietu
viu kalboje iszaiszkinta, kaip taii 
pieną varto i; pre to apturėsite 52 
puslapiu Knygele. “KŪDIKIO 
GERBŪVIS” k uioje pasakyta kaip 
kūdiki užlaikyti idant jisai butu sti
prus irs veikas.
Pilnas vardas ...

I*

i Skaitykite! i
J: gaua 5 isz virsz-minėta knygų, > 
į arba $1.25 vertes knygų už $1 
i Raszykite kokiu norite. Met J 
į aiusiuiB knygaa per paczta ir į* 
į apmokame visus kasztua. Galite 
t pirkti kiek norite. Visos knygos 
» yra geros ir kožnam jie patiks.

Raazykite szendie, Adreaavokb
Į W. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa. g

. Ii1 t
• UžlaiVo visokiu Amerikcniszku ir Intpo- 
rtavotu Go- oin, kaip tai: Alaus bonkuttse, 
visokiu A i Iku, Vinių, Porterio ir 1.1. 
Perkamieji pristato dykai tiesog in namus 
Jaigukada priteikęs bile kokiu gėrimu tai 
ateikite ras mane o pirksite gerai ir busite 
visame užganėdinti.

Kės ta knygų neperdaugiause tarime todėl nusipirkite viena 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir
Vilka..

Apie Jonuką. Arkluka, Ant ai te ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemeziugpila

Apie Karalaite paversta in varle
Apie Karalaite

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda i 
matomai muszanti.

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

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szaniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apia Ea- 
ganiszka ^ieda.

Petras bude.
Apie tris Broliu Karalaiczius ir 

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

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

dideli galineziu irapie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinusius.
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

Szluccziaus duktė.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis. platusis ir smark-akia.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pa baiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelaminnas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpiido paliepimus 

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

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

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikaičio 

|O. Ka sako apie Mariute Miszkiute,
Balatono ežeras.
Palaike dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
2i u i ke kat ra už Karaiaiczio tekej o.
Apie Valka katras Karaliaus duk

teris isztjelbejo nuo smako.
Apie Karaliau- Sunu kur savo 

trijų Šešetu eio įieszkot.
Apie Dumiu ii jo Szyvuke.
Apie Žyla n Petrą.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagramiiuka,

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

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio
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