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METAS XXVII

KARE UŽSIBAIGS APRILIUJE
[Baisus musziai prie Verduno. 15,000
Francuzu gavosi in nelaisve.
VOKIECZIAI PAĖMĖ PENKIS F8ANCUZISZKUS KAIMUS ARTIMOJA
VEROUNO.

raejtam numari “Saules” buvom patalpinta apie .nelaime ant geležkelio New IL.ven ai I i Milforlo. Pirmutinis paveikslas
parodo nukrytusia lokomotiva nuo kalnelio antram vienas isz vagonu kuriame užsim tsze asztuonios yptOos.

ISZ AMERIKO

V*
•

Apvogė bažnyczia.
f8z Rasijos LictVOS
Philadelphia.
vagis msigavo in zokristija’Szv. Patri-1
ko bažnyczia, sudaužė geleži- ■
nia kasa, paimdami kelis* kie- i
Tanios užsienin priima
likus ir kitus brangius daigtus tik tuokart, jeigu yra užraezyVerties §1000.
tas pilnas, nesutrumpintas ad
Karūna iszdeta su deinantais, resas to, kam telegrama siunkuri radosi ant dugno kasos I cziama ir pilnai yra padėtas
nepaėmė, nes turėjo būti isz- tikras paraszaė telegramų siun
gazdytais prie darbo.
tėjo. Paduodant užsienin telegramo siuntėjo, paduodant už
Palicija atrado “farma žu
sienin telegrama reikia paro______

AKYVOS ŽINUTES.

* Youngatoivą, Ohio, neužDaugeli Amerikonu pražuvo
ilgio statys geležinius fabrikus
Meksike.
kurie kasztuos §7,000,060.
Washington, D. C. — Sena
* Suv.,Steituosia praejta me
telaukiama trukszminga dis
ta likos padirbta gyvojo sida
kusija, kuomet bus svarstoma
bro už 1,768,225.
prezidento Wilsono atsakymas
* Garsingos kasi klos naftos
in senatoriaus Fall rezoliucija
B uku, Rodjoj, kas menesi par
Meksiko reikale.
gabena isz Ameriko drato už
nulyg valstybes departa
£110,000
mento aprokavimu, Meksike
* Pittsburgh kalėjime mu
pastaruosi us ■ pen.kis nietus
zika grajiga kali r inkams ant
v--- truYjtiivfe' l-JTamerikonai”' ucti
zikNnt-ai yi...
Jlniukais.
paliudytas,
sulyg senatoriaus Fall aproka Ant Rector larnios, sutapta iieurbas žmo<i’.saku kaulu •
. .....
.
* Nekuriosf protestoniszkos
vimu, ten žuvę 186 ameriko sas i*
11
x„: nereikia,' lygiai kaip ir .tuokart
paslėptu skiepe.
>usinesza tai^
.
parapijos
nai, gi apart to dar 11 asmenų su iszpažinimu
Teofiliais [kad padavėja asmeniszkai pasaugoti
nuo irrtiįeg savo pražuvę nuo meksikonu kulipku Zdrojewskio ir Aleksam!raus Į žinsta paszto virszininkas.
meksiko pasienyj.
Matelskio, nes jieje nužudė Į Apie vokiecziams priguliu- baszczius sąnarius choru pagal
Į aut tosios fermos A ntana San ežiu žemiu Rusijoje priversti compensation tiesu,.
Nužudė motina ir save.
na pardavinm jau iszleisti vir- Į * Indijuosia li|<os iszkasta
dara vieziu.
Frankford, Ind. — Harry
Palicije mano buk ant tosios sziausios valdžios patvirtinti praejta meta 1 ,727,631 tonu
Oliver, 35 metu amžiaus, įnir vietos atrado “farma žudins- parodymai. Liepiama |
anglių.
tęs ant savo motinos, kad. pa ežiu,” kuri yra pahaszi in far- dvarus, miszkus ir abelnai visa
* Kanadoje 195 mete fer
j _ ma Belle Gunness isz La Par- nekilnojama turtą visiems vo- meriai surinko 48,000,000 bu
staroji dažnai jam isžmetinejo
girtuokliavimą in tinginiavi-įĮn<L Surasti kaplai suside-Į. kiszkos kilmes savininkams, ir eželiu avižų nu< 11,365,000
i pavaldiniams kariaujaneziu su
,
1
• ■ •
da
ma,’ nutvėrė
revolveri
, isz
- , žmogiszku
,
... kaulu
, • ir Ii-1Į Rusija valstijų gyvenantiems akeriu lauko.
.
.
„ ir vienu II kos
iszkastais
netikėtai
per vai!
* Chicagoje liįs sujuosia
szuviu ant vietos nužudė savo į |_us
Lenkijos. Lietuves, (Kauno,
iszklausytais
6,1 H vaiku už
gimdytoja. Po to pats skustu
Kada palicije apie tai daži- Vilniaus, Suvalkų, Gardino visokius prasižengtus.
vu pasipjovė. Paliko dar rasz- nojo, pradėjo tolinus kasti že £ub.), Baltijos krasztuose taip
* Isz randaviku girriu
teli, kuriam nedorėlis pažymė- me kito Ja dalysią ir surado gi Virebskotir Pskovo guberni
J l žmogiszku kaulu. jose, Suomijoj'-1, Kaukaze, viso Amerikas pardavė.915 mete Vienas-isz tuju kaimu paveikslas parodo Haumonta. Augszcziau matome vokieczius iujojant
jo, jogei jis prie tos tragedijos daugiau
[Daktarai
teipgi patvirtino kad se pi( tiuese gubernijose ir Pa- visokio medžio už 9,500,000.
in viena isz paymtu miesteliu o žemiau sunaikinti namai užmiestije per bombardavima.
rengėsi asztuoneris metus.
Į
! amurio kraszte. Savo dvarus sa
tai žmogiszki kaulai.
Rosije iszduos 100 milijonu
Prie ko tiejei kaulai prigu. vininkai gales patys parduoti
Washington, EC. Virszininkai vokiszku laivu, kurie ran
Laivas nuskendo su 140 pasažieriais.
li tai pravardžių neisztyrineta, iki paskirtam laikui, jeigu gi dasi’New Yorke.it įtosia pristovosia, aplaike žinia nuo savo
Pennsylvanijoi.
London.— Laivas “Maloja” prigulintis prie Peninsular
to nepadarys, bus parduoti isz
New York. — Milžiniszki bet pasirodo, kad tenais nnžu- turgu. Nesant kam pirkti ant rando, buk enropisa kare užsibaigs Aprilaus menesije. Visi and Oriental Line, nuskendo Nedėlios ryta, pataikindamas po
dinta daugiau kaip viena ypaužkalbinimai ant lokomotivu, ta. Palicije sznipineja toliaus. ra syk, dvara užima valdžia ir kapitonai laivu aplae paliepimus, idant parengtu savo laivus vatideninia bomba, terp Dovers ir Tolkenstono, nuskensdamas
parduoda valstiecziut bankui, ant iszplaukimo tajhįena. Badai vokiecziai po paėmimui Ver in puse valandos su 140 pasažierias.
vagonu, sztangu, tiltu ir kito
20,525
darbininku
sužeistu
kurs g^li ir patsai pirkti pri duno ketina užbaigtiare.
kio geležkelio materijolo, li
vertinai parduodamus dvarus
per menesi.
Berlinas.— . K riįas muszys tesasi prie Verduno. 15,000
kos atiduota in rankas Penn100 ypatų užmuszta maiszatysia.
iki
1
sausio
1921
metu
ValsFrancuzu
gavosi
in
rhsvja.
Fortas
Donanm
nt
likos
paymHarrisburg,
Pa.
—
Steitinis
sylvanijos fabrikantus per ru
Amsterdam. — Laikrasztis Echo Belge, skelbe, buk
tiėcziu bankai pardavinėja jo
siszka randa. Tiėjei kontrak. bjuras statistikos aplaike ra- supirktus dvarus daugiausia tas o vokiecziai rand^ik penkes mylės nuo Verduno.
Berlyne pakylo dydelis maiszatyš tarp žmonių ir vaisko. Rai
tai isznesz' verties suvirszum 1 porta isz visu fabriku steite rusu kilmes pirkėjams. Vyres
Aug ikai ejna inWalba franeuzams, kurie buna suszauk telei užklupo ant maisztininku panaudodami kardus. SuvirPennsylvanijoi, buk in viena
szimta milijonu doleriu. Fa diena likos sužeista 1216 dar nieji notarai pranesza valstie- tais isz visu aplinkinių t apginimo Verduno.
szum szimtas ypatų likos užmuszta o daugeli sužeido..
cziu bankams apie dvaru užė
brikantai turės uždarbio 20 bininku.
150,000 vokiiu pražuvo prie Verduno.
mimą iždan.
Vokiecziai moterimis prisidengia.
milijonu doleriu. Rosije mo
In laika menesio likos sužei
kes už viską amerikoniszkais sta 20,625 darbininku arba su
(“Rygos Garsas”)
Berlynas.
A oltiu generaliszkas sztabas pranesza
Petrogradas.— Rusu karo ofisas oficialiai pranesza, kad
piningais, nes najorkinei ban- virszum po 1000 ant dienos.
buk, paėmė penkis kai: Brabant, Hanmont, Samogreux. Oger sektore, netoli Dauguvos, Rygos apygardoje, vokiecziu
kierini paskolino Rosijei virszMinersville, Pa.
Joa t ir Herbe, septyneHes nuo Verdumo, Francuzijoi. Cie lakūnai mete bombas. Ten pat vokiecziu artilerija smarkiai
minėta suma.
Sudže in vagi; — Asz ne
Ir czionais Mockus neturėjo sotis Vilhelmas pats pivo ant kares lauko paliepdamos veike. Po artilerijos ugnies priedanga vokiecziu baltai apsitai
Nepaklausė motinos-likos iszmanau kaip jus vagei galite
pasisekimo su savo prakalbo- sztabui paimti Verdum^reicziausia. In laika penkių dienu sė skautai mėgino prie rusu apkasu. Bet rusai tai laiku nužvel
užmusztas.
ir mokate per geležines krotas j mis. Praejta sereda turėjo jisai musziaus, tenais pražuvA’irszum 150 tukstancziu vokiecziu. ge ir armotu szoviniais juos iszblaszke.
Easton, Pa. — Nepaklausęs insilaužt arba į per užrakintas savo pamokslus ant Union
Vokiecziu tarn musJalybavo 400,000. Toje aplinkine
J. A. Cleveland, Ohio. —
savo motinos, kuri jin draudė duris insigaut.
ATSAKYMAI
je
vieszpatauje
dideli sząj ir sniegines viesulos, bet ne vie
Hali, apie pekla ir parduoda
Lietuviszkoje kalboje tokios
— Tai-gi,
yra tai diydant neejtu cziužinet ant ro- I Vagis:
O
O ' v
mas mapas tosios garsingos vie na, ne kita szalis, nepasita ir kariauna pasiutiszkai diena
P.
R.
Utica,
N.
Y.
—
Jeigu
knygos
nesiranda. Jeigu tanais
gucziu, Charles Šulton, 9 metu delis daigtas ne teip kaip su- tos po l'-c. Ne kurie gyvento ir nakti. Daugeli kareivi^zalo apkasuosia.
tamista
turėjai
pirmutines
ta
moki
Lenkiszlai, tai tokia
amžiaus, išzejas su rogutems džioms, sėdėt prie stalelio, ra- je! pasiprieszino tokiems paukesiszkas popieras ir po tam knyga galima gauti.
Rusai plaka Tu. Kaukaze ir Persijoi.
ant kalno, likos užmusztas per szyt ir sunkiai korot, žmonis,, mokslams ir padare peticije,
iszkeliavai
isz Ameriko ant tu T. S. Loupurex, Pa. — Per
musu kuria perstatė burmistrui mies
Petrogradas. — AntJuju Mariu rusiszka flota arti
strytkari, trenkdamas su rogu- o kad xpamėgintumėt
o
skaityk tamista atsakimus pra
tems tiesiog po ratais. — Te- amato, tai nieko ne veiktumet. to Bender. Burmistras paliepė Sinope, paskandino ketunkiszkus laivus, suardė tiltus ir ju menesiu tai prieszinaisi prie eitam
numari o rasi ta, ko nori
tiesoms Suv. St,, ir popieros
gul nepaklusni vaikai ima isz Mes jagu norime uždirbt ant palicijei idant uždraustu Moc sunaikino verbliudu karat
žinot.
kų nuo kalbėjimo ka ir pada
patrotino savo verte. Po isžeto atsitikimo paveizda ir nesi- szmotelio duonos, tai turime re. Ant peticijos pasirasze ko
Ant Kaukazo paėmė mį Ishpir. Veja neprieteli isz mimui popieru, reike czionais
priėszina persergėjimams savo sunkei dirbt, o apieka ne turi mitetas susidedantis isz Gus. aplinkiniu Erzerumo ir Ki^.
pergyventi penkis metus, o ta * Locnininkai kasyklų steimotinėlių, nes nepaklusnumas te mažiausio supratimo tiktai Yerkes, Antanas Varnagiris ir
Karmanshah aplinkinįZgUjo neprieteli isz kalnuotu da galima iszkeliaut. in užru- te Utah, turėjo pelno isz savo
kasyklų §55,000,000.
tėvu visados iszejna ant blogo. su plunksnele grewezot.
I pozicijų Sakne o paėmė mięaczana
beži.
Jos. Bruce.
•1

4U

v

S

SAULE

KAS GIRDĖT?
r- .
Vyruęzei
apsisaugokites!
Atejna bausme ant jus. Mote
rių jekutes szimet bus užsegamos. isz užpakalio. Toji mada
bus priežaste daugelio atsisky
rimu, nes vyrai bus privercziarni per savo moterėlės užseginet.

SI! Kariszkas laukas nuo

Ks

Žem lapis parodo kariszka lauka nuo Belgijos lig Vokieti
jos kur Francuzai turėjo susirėmimus su .savo prieszu. Kožnas
apskritis yra paženki y tas ratuku ir n u mariu o žemiau iszaisžkininias vietas, kur atsibuvinejo musziai. No. 12 parodo paskuriui lanka, ant riibežiaus tėrp Franeuzijps ir Vokieti
etiios, kur
sziadien eina kruvini musziai

OZ/2

12

LaBssee
Lsnsvi
-

' Sriuba arėiviskūpb isz Clii'■ J
kas karias aplaiko dy' ’ dosnia garbe. Kukorius Crones,
' kuris sriuba užtrucino tvirti
na, birk trucizna indėjo ir in
valgi, o padaro tai yien todėl,
' "^oįf'užpyko ant visu,Lhd bilie: tas ant tojo bankieto kasztavo
15 doleriu nuo ypatos. — Ar
c jisai mane, kad jiam tuosius pi
ningus butu atydave?

io

•Histte

Aisne

Isz nepaprastos priežasties
atėmė sau gyvaste Najorkinis
kupezius, jog negalėjo parga
benti tavbra išž Vokietijos isz
priežasties blokados,' ir už tai
atėmė sau gyvaste. '
Yra jnom kokis tai Jonas
OLonnel, ajriszys, kurio biz
nis baisei pradėjo nūpuolinet
su prasidėjimo europines ka
res. -;L ;
'■
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^ BATTLE l/NS

zo

SO) W)

E-ELANDERS
7- ARGONNE
2^ AR 7O/S 'A
8- hautes peMeuse
3 * PJCARDfE
9- WOEVRE
4-SANTERRE 'k; | R>~ LORRAINE
E--SO1SSONAIS
VOSGES
C'-^CRA MPAGNE
ALSACE •

Long Cut Tobacco

a

semti, daugiau žinojimo, kad
papuoszus savo protą.
Pakol jaunos esame, priva
lome daugiau rūpintis savo
ateitimi, privalome iszmokti
amatu, muzikos, dainų, turi
Utarninke buvo kamišije
me lavintis scenoj ix‘ 11.
Sandariecziu norėdama sueit
Bet to dar neužtenka. Mes
in bendra darbą šit klėrikalaiė
privalome
susipažint su szios
lig gelbejimo Lietuvos žmonių
szalieš tvarka, kad paskui ga
ir t. t. Isz puses Sandariecziu
Darbininkas pranėsza buk lėtume savo teises apginti.
Badai brangiausiu medžiu buvo kamisija Y. Szirvydas
Kad visa tai atsiekus, reika
:; jaht svieto yra milžiniszka gru- isz Brooklyn’, N. Y. Dr. Danį- in Lietuva nuo amerikieeziu
linga
prigulėti prie didesniųjų
sze auganti Whittier, Kalifor- browskas isz Philadelphijoš, važiuoja kuli. Dr. Bartuszka
’
nijoi. Praejta mėta josios loc- Pa. Rimka nebuvo, tai jo vie isž Mt. Carmel, Pa.‘ir Dr. J. organizacijų. O juk tas gali
nininkas surinko nuo josios ta užėmė jSandariėčžiu prezi Bielskis isz Hartford (kun. Dr. lengvai atsiekti, jeigu tik bus
Pf. Augustaitiš del svarbiu noras.
3,660 grusziu, kurias pardavė dentas R. Karuža.
po. 50 centu kožna. Medis yra
Isz puses klerikalu nebuvo kliueziu • atsisakė). Jie; iszva- ,. Jeigu mes lavinsimos, iszužasekutavdtas ant $30,000.
ingaliotos jokios kamisi-jos, tik žiuoja isz New York6 4 kovo tuoksime amatu, tuomet neOgreicziausiai
teT’ •privuti^M-ni ,i ' L-nm’n-ni 2 yak po pietų ant laivo Fre- reikės r
N S“ ’•'Ug1 ““°
Tvirtindamas buk jojo pa kun. Dobžynskis, kun. Buka____ d
_
paczids galė
American Line). Sandariecziai užlaikyi
togumas daug . nukentejo per viackas, kun. Žindžius ir kun.
sime daug lengviau užsipelnyt
žada
jiems
duoti
ir
nuo
saves
apdegima.jojo tisu nuo eksplo- Szvagždi's. '
duonos szmota.
.
.. .zijos Daktaras U. S. Galloway
Kad isz klerikalu puses rū ingaliojimus.
Reikia atsiminti, kad dabar
Sziomis
dienomis
žada
-nu

išž Henderson, Ky., stengėsi galiotu kamisiju nebuvo, tai
tiniame surėdyme jgavus dar
. aplaikyti atligitiima $600 nuo susivažėvia pasisznekejo ir isz- vykti pas Rockfellerio fondo
vedėjus
lietuviu delegacija (da bininką vyra, negalima bus
jasekuracijos kompanijos. Dak siskirste. Vadinosi viskas be
be vargo apsieiti. Mes matom,
■ faTas labai gailėsi usti, kuriuos gėidaujėmo^ pasėkbtės. Kaiį) lyvaujant ir kun. Dr. Bartus/kai su Dr. J. Bielskiu), pra- kad daugima tokiu merginu
- . angino per 20 metu ir buvo tolilius.;viskas-iszeis nežino.
szant, kad tas fondas imtu veik kaip tik izteka. tai priverstos
v"' dovini coliai ilgio.
. Užrnbežiniu reikalu minis- ti ir badaujauezioj Lietuvoje. yra dirbti sunkiausius darbus
ir tuomet dingsta meile ir vie
Netektis proto per gailesti, toris kalbėdamas Durnoje pa
ton la'unigo szeimyniszko gy
- jog josios vyras likos itžmušz- sakė? nbfe’ fįuiiku vesti kare,
venimo psidaro pragaras.
A. v tas karėj e, Barbora Schnėtzen- bef l’ii.šija yra pasirengusi ka
Žinau,tad daugelis mergi
hoėferiene, bavarezikiene, už- riauti iki galui, kol Vokietija
nu pasakė:“Mokintis, lavin- I
../j, mušžė savo septinis vaikus per visiszkai nobus apgalėta ir >utis, tai rkią tureįi užtektinai |
per-pjovima visiems gerkles su triuszknita.
pinigu ilaiko, o mes nei pini- ‘
.. peiliu. Po tam panaezei nužuRusija ne nemananti apie at
Merg'nos daro labai stam gu, nei iko neturime.”. Pana i
de savo senyva motyna o ant skira taika, nes ji yra pasira- bia klaida savo jaunystėje,
f5;*J galo pati atėmė sau gyvaste szįuši-po' talkininku sutartim praleisdamos laika vien tik ežiai gąsakyti tik tos, kurios 8
tingi iriėnori lavintis. Jeigu g
per nusiszovima. Piiėsž papil- nedaryti atskiros taikos, f.
sportavime — puoszimuose.
‘ dima ttiju žudinseziu, dakta
Gandai apie a t skira. taika, .’Nors.prjdjęiiancziai pasipuoszti, turite jiigu nusipirkti viso- |
kiti da'ii' turite laiko misi- |
rai buvO jiaja pripažinia ne anot -mihišterio, yra' vj'stsz^aš tab'niekas' ‘nepeiks, bet visa
tepti st veidelius, tuomet ga- ?
sveika Ailt -proto, bet miestisz- absurdas.
liuosa laika praleisti tik ant
ka valdže~apie tai nesirūpino
lite tuti pinigu ir laiko del »
tusztybiu, tai jau per daug
idant vargsze patalpint in paik
lavinasi- Skaitykite
laik- S
Laisve raszo, buk greitu puoszti save vien tik isz vir- raszc.is, knygas, prigulėkite S
: kzu priglauda.
Panasziu atsitikimu daug laiku pribus isz Europos ger szaus kad pataikavus vaikinams prie-tu v> u Moterų Progre ®
yra po visa Europa, kur tuks- biami Lietuvos visuomeniszki ir greit isztekejus už vyro nes
syviib Sttsivienyjimo ir tuo- $
tanežei moterių netenka proto veikėjai A., Bulota, Rusijos tas ne visuomet daro merginas
met ilsite prasilavinti.
isz baimes, vargo ir nuo už- Durnos atstovas ir žemaite, 'vi laimingomis^
Mes matome
N matomė daugybe ežia ®
pUOlU.:
siems žinoma raszeja Jie at daugybes tokiu sporteliu, ku aus11 k iąz Lietuvos atva- S
Musu korespondentas dane- važiuoja rinkti aukas nuken- rios isztekejusios už vyro greit žiadti merginu, bet ka jos xg
ap įleidžia, dingsta pavirszu- vei- Ar daug dirba visuo- ®
sza isz New Yorko buk pane- tėjusiems nuo kares.
Lietuvos szelpimo Fonjjdas^'tuiė pijssipuosžimo-- iszveizda ir mf labui? Ar daug j u priJ. -d ei i t. y . 21 A?asario.-1 susivaže •
ęo visa Susivienyjimo Lietu po kurio surengimu ir pabiru*, tankiai tampa pa naszios in kP prie draugijų bei orga- zS
niju, ar daug skaito laikvi n Amerikos Pildomoji Ta pin imu tds‘ aukos bus’ renka sziauda kuli. Mat, tokiu spor--. rikius ir knygas? Labai
ryba delei svarstvmo ' svarbes mos, sžiuomi atsisžaukia in vi teliu jau atsiektas gyvenimo nČ nudszimtis yra tokiu,
niu organizacijos reikalu, ir sus L. Sz. F. skyrius ir visas tikslas ir paskui laukia tik ps rūpinasi papuoszti savo
ji. Dauguma puoszia tik
kasos globėjai del peržiureji- progresyvi szkas organizacijas, mirties.
Zjg
Ne, sesutes, ne tame mergi tis.
■
m o sekretoriaus ir kasieriaus kur tokiu L. Sz. F. skyrių nė
knygų. ■ ‘
e.ra, kad rengtųsi prie rengimo nu iszganymas, kad nuolatos 7. Klimiute. .“Laisvėje.” ®
Pribuvo prczi’dėifbak F. Ži- prakalbu ir kitokiu v:esžu su pasipuoszti, pilnas, skryneles
vatkauskas isz Scranton, Pa. rengimu, kuriuose svecziams in vairiu dažu laikyti ir prida
viceprezidentas p. Mikolainis daly vau jant butu renkama au boti, kad. veidas jais butu vi-■
—GRAiiOKlUSneinivo del nežinomos priežas- kos vi rszpami netam tik-lui. sados apteptas.
Sesytes mes visa liuosa laik
vties; kasierius pribuvo Tam. Kiekviena organizacija, kuri
■J’auksztis isz Pittston, Pa. Dr. mano kamors rengti tam tiks privalom praleisti mokyklose^
>fefįįStaįMR
.u . J .Sžliupas isz Scranton, Pa. lui, kaip ir. visi L. Sz. F-do apšviestos inštaigoso, inva^
■ ti Aliejai kasos: Karol. Wara- skyriai, tuojaus-turi pranešzti riose draugijose bei organizf pirmutinis liettįvišzkas
1 szius isz Pittsburgh, Pa. Ta L. Sz. F’, sekretoriui apie tai, cijose. Mes privalome skaityAE0EIlIS mahanoy cm, pa.
mas Astramskas isz Philadel kad Sutvarkius visus praneszi- gerus laikraszczius ir karste**. Kt«nu.8 Numirusiu. Paa-ndc
phia, Pa. ir vietinis centr. sek- nraš butu galima paskelbti, Mes privalome liuosa lai.™?'*0 Baigtus ir 1.1.
kokiomis maž-daug dienomis praleisti ten, kur galime pjfOW.Centre Si., Maliaooy City,Pa.
r.eto.riiisA. B. Strimaitis.
Posėdžiai traukėsi panedėli,
utarninke, ir seredoje, Peržiū
rėjimas knygų per kasos glo
bėjas: ežetverge ir petnyežio-

Jaigu atsikelat isz ryto su piktumu ir jaucziates lyg
pamėtės savo visa smagumą, tai pagriebk savo pakeli
Iszrukyt pilną pypke einant in
Miners’ Extra tabako,
darba, po tam insidek sau szito tabako in burna ir
kramtyk.
v-

Pasijausite iyg pilnai pavalgęs
Klausykite vyrai!
ir su
hamso su kiauszineis, steiko ir karszczios kavos smagumu imsitės prie darbo, kas bosui labai patiks

PARIS

Specialistai apskaito, buk
Amerikonai ižduoda arti du
kart tiek piningu ant sporto,
kaip tai: baseball, foot-ball,
sir. boxing J r wipstling — ne kaip
. ant teatru ir’koncertu. — Juk
pas czionaitinius ukesus spot».
tas yra.... bizniu.

Vyrai, pabandykite MINERS’
EZTBA, yra tai vyro Tabakas?

sVecžiai galės pribūti invairiose lietuviszkose kolionijose
Suvienytu Valstijų ir Kana
dos.-'
'
Lietuvbs 'szelpimo Fondo.
Komitetas.
M. M. Rice Herman, Sec’y,
'140 E. 19-th St.,
. New York City.

Kame merginu
ateitis?

i

V. TRASKAUSKAS |

. MINERS?.EXTRA tabakas susideda isz ilgai pjaustytu
deltų lapu. ’ Tas reiszke'kad MINERS’ EXTRA tabaka
yra tikrai ilgai pjaustytas tabakas. Ir MINERS’ EXTRA
tabakas yra tikrai luoša nog pairusiu, kietu kuole
Jiu yra iszrinkti rankomis.
Tas reiszke kad
MINERS
T RA yra tikras tabakas. MINERS’
EXTRA tabakas drueziai insikemsza in juso pypke
ir ilgai, saldžiai nukosi, arba skoningai kramtosi,
MINERS’EXTRA patinka vyrams už tai I ; !
yra padirbtas isz brang io Kentucky Burley la mi. n
ilgai pjaustytas.
Visas ilgas, czistas, isznuokas,
atsakaueziu lapu, pasenejas nog trijų lig penkių me
tu senumo idant iszgauti ta kvepanti kvepsni.
Fabahdvkite del kramtymo ir del rukvmo.
MINERS’ EXTRA
American Tobacco Co.

"Skaitykite La i kraszti “Saule

ANT GAVĖNIOS l
Spaustuvėje “SAULES” galime gauti visokiu reika
lingu Knygų
Gyvenimas Jėzaus Kristaus, su pavei
Didelis Szaltinis, Dangiszku Skarbu
kslais, popierinęis apd., 368 pus. - 50c j naujausias spaudimas pagal tikra 10 ir 6
Kanczia Vieszpaties, arba Dievobai- ; sulyginimą pagal naujausi Szaltini I.
ėkvienos
dienos į. spaudimą. Szagrino ykiiros apdarai.^,
m i ugi apmisli ji ma i a nt k i>k
vie
per i-ztUi eavenia
25c i apkaustyta su kabe, -auksuoti krasztifi
Stacijos arba Kalvarija
10c
992 puslapiu
.
$2,00
Graudus Verksmai
10c
Aukso Altorius.^ arba Didis Szaltinis
75c i
Kanticzkos
864 puslapiu
•
$1,00
Maldeles Arcibrostvos Sz - Veido
Balsas Balandėlis, arba Mažas Szalti
Jėzaus Kristaus
10c
nis, 711 puslapiu
75ė
Istorija Szventa, Seno ir Nau jo InstaŠzaltinelis, 600 puslapiu • • 75c
tymo su 50 paveikslais 35c
Evangelija. Lietu.viszkai ir Lenkiszkai
Garbe Dievui ant augsžtybeš 640
ant viso meto, apdaryta in audima - 75c
puslapiu
•
75c
Gyvenimas Visu Szvehtuju, visos 6
dalis, puikiai ir drueziai apdaryta in
Mažas Aukso Altorius, apdaryta in
jtipda skūra, 6įx9 coliu dydūmo. 1478
f ra ncuziszka’ sktirL”-apvalai d °'kaWpn.is,
puslapiu
'•
-,
$4.50 j. auksuoti krftš^O-v h'U.- v:
! $1,25
Pekla, arba amžinas pragaras ir gie
AniiiolaS Sargas, apdaryta in skūra
smes apie kanczia pekloje ir apie ketu- .
apvadais
kampais, auksuoti kraszta i, 350
ris paskutinius daiktus.
II. Stebuklai
pus., visos reikalingos maldos, stacijos,
Dievo, szventeše duszioše czyscziaus,.5o3
graudtis verksmai ir 1.1. - - - 75c
pus. drūtuose apdaruose - - ■ $1,25
r, . nS-š'gcJe■■
■
.
Trumpas Katekizmas, pagal iszguldi
Aniuolas Sargas, ta pati knygele kaip
virsz minėta bet apdaryta in audimą
ma Kun. Pilauckio, su nekuriais nau
dingais prid.ejimais
10c
auksuoti krasztai
50c

...Gaunamos pas...

W. D. BOCZKOWSKI-CO.,
Mahanoy and A Street

Mahanoy City, Pa

v
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Kaip rasti savo
gimines?
Sukritus vaikams asloj ant
pilvo, atsiveria durys ir ineina
vargonininko «zeimyna — pa;
ii poni ir szeszetas vaiku. Stan
kn:; prie-zais. ropsezias is.z vai
ku būrio. Naujieji svecziai
nustebo. Baltakiui n=-i szis nei
tas, o Stankiene pakaitais rau
donuoja ir mėlynuoja, druvejns

-.į. jĄ .

B

i
E

'A

Ž
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BŪNA?

Pajieszkau Jono Žilinsko pa
eina isz Suvalkų gub., Mariam
poles pav., Veiveru gmino. Gir
nikų kaima. Turiu svarbu rei
kalą, praszau atsiszaukt ant
adreso.
M. Pranszkunas,
1001 Hess St., S.
Saginaw, Mich*

Mes sužinojome, kaip raszo
Ateitis kad kai-kurie žmones
ir net vieszos instaigos (laikraszcziu administracijos) pra
dėjo daryti nauja “bizni ’, pa
naudodami žmonių tamsuma
ir ju meile prie savo broliu,
jasiliku'iuju Europoje. Tokie
Mano szvogeriai Juozas ir
žmones garsinasi, gali surasti Mikas Virpszai, paeina isz Su
gimines, tik esą reikia ūž dar valkų gub. Mariampoles pav.
ia mokėti... doleri.
Juozas girdėjau Illinois Vals.,
Kas turi ligvalei tu doleriu, praszau atsiszaukt ant adreso.
gali tokiems ponams mokėti.
F. Sevicius,
Bet mes ežia pabriežiame, kad Box 175
Hooversville Pa.
kiekvienas žmogus, kuris tik
Pajieszkau Juozo LinkeviFROM SPHERE.moka lietuviszkai raszyti, gali ežio, paeina isz Kauno gub.,
patsai savo gimines rasti neblo Biržų para., pirmiau gyveno
giau už tuos, kurie ima už su Mass. Vals., dabar nežinau kur.
turiu... O szimet szmikszt... radimą dolerius.
Turiu svarbu reikalą, praszau
nei spiecziaus nei medaus, vie Kaip dabar paaiszkejo, no atsiszaukt ant adreso, (gi-o;)
ni perai ir liežuviai —jau ko- rint surasti savo gimines visai
K. Stiebiu,
kiam-norint pavydui pasigy nėra reikalo kreiptis in val Box 25,
Mafyvijlę, 111.
riau!
džias, nei raszyneti rusiszka-’
Petras Klimas, penkių pėdu
— Tiesa, tiesa, — užsiszoko arba Vokišzkai, nes dar grei- ir 4 coliu dydžio, viena szalis
Marcinkus, — tokia ir .mano cziau ta pati dalyka atlieka
veido apdeginta nuo parako.
pati, su kuo .tik susieis: — ple. lietuviu tam tikri informacijų Jisai paėmė nuo manias 80 do
ple, ple, apie bites, iszsipasa- biurai, kurie yra pripažinti ir leriu ir prasiszalino. Jago kas
kos visa teisybe. Tad pasimo paežiu valdžių ir in kuriu ofi apie jin danesžtu, tai aplaikys
kyk dabar nieko nepasakoties’ cialiu atstovu užklausymus tos dovanu.
Nesižino su kuo sznekanti... paezios valdžios daug greiMr. John Mikuczauckas
Asz tad niekados nesakau nie cziau atsako, negu in szialp as
,24$ Bells Avė.
ko, žinau, kaip yra su bitėms; menų privatinius laiszkus. To
Shenandoah, Pavereziau tylėk... nežinai, ka del norint pajiėszkoti savo gi
Mano pus-brolis Kazimieras
kas galvoja. Bicziuli, vėl žinai miniu Rusijoj arba Lietuvoj,
Grumadas,
, paeina isz Kauno
jog neteik niekam rodyti bi užtenka parasžyti pora laiszke
eziu, nežinai, kokios kieno liu, aiszkiai nurodant, kur jie gub., Raudondvaro para., apie
gy veno priesz kare; ir pasiuns- 20 metu kaipyAmerike. Pir
akys... '
- — Neit asz nieko sznekejau ti viena in Petrogradą, -kita :in miau gyveno. Detroit, Mich.,
teisinos Kauna’ Petrogi'hde'yra lietu dabar. nežinau kur. * Praszau
niekam, nei nieko,
Marcinkiene, turėdama reti viu Centralihid Komiteto ■ ge .atsiszaukt ant adreso. , ,J. Bulotas,
rai vedamas informacijų'1 biu ; . .
su sausais koriukais... -V
65
John
St.,
, Hartford, Conn.
' —: Na, bicziuliai, tai jau ras ,ir dovanai suteikia, atsaky
tikri galvažudžiai! — juokėsi mus, o Kaune toks pat ■ biuras
Mano broliai Mikas ir Simąisz tolo dedyna: —kam tokius yra prie laikrasžėzio “Dabar nas Bubniai, Mikas 1G metu
naujus tuszcžius korius piau- tis” ir taip—gi patarnauja - do kaip. Amėrike, Simanas pirnat? Bites dar prides, medaus, vanai. Raszant in Petrogradą, miaus gyveno Mabanojuj. Pa
eina isz Maezunu kaimo, Prie
dabar gaila ju tokio darbo... reikia dėti toksai adresas:
Ad’-ok.
Szalkauskis ‘ nų para., Klebiszkio rtmino.
? ■ (Toliaus bus.) f' ■*’7-?V. -.*•'•’7';**?“■’.
' (Informacijų biuras) j Jeigu kas žino apie juos, malo
AUG. JERM ALA
nekit duot žine ant adreso.
Baskov per., 29.
...UŽLAIKO PUIKU SALUNA...
G. Bulinis.
Petrograd, Russia.
Pas,ii rasite visokiu g,riausiu atnerikonisz1623Į Indiana Avė.
ku ir importitu gėrimu. Gardaus szalio
Raszant in Kauna reikia dė
alučio Kvepaneziu cigaru
Taipgi už
Shebdygan, Wise.
laiko visokiu užkandžiu Busite sveitingai ti toksai adresas:
priimtidaigu kada busite Tamaqua tai
Pajieszkau Antano LTacko,
“Dabartis”
užeikite.
ir Vincenta Sabėstina, paeina
Kowno
19 Centre St, - Tamaqua, Pa.
isz Suvalkų gub., Seinų pav.,
Naujoji g. 12.
Litaunen, via Germany. Šeirej u para., Jeigu kas žmo
Sužinojus savo giminiu ad apie juos, praszau duot žine
T#
ant adreso. '
resa, in Rusija galima laiszka
F. Babarsky,
siunsti, kaip paprastai, in Di
1015 Quarry Ave.,
džiąją gi Lietuva raszykit szi
Grand Rapis, Mich.
taip:--

akyse ponios vargįtmistrienes.
Antra, v ei pabūgo, kad vyras
nesupykintu tėvo, nes piktuo
j ii. susibarus, nebeyaletu biežiu eizdęti, tucztupjąu isznyk’u isi auliai, o Kabiausiai to
SALONICA
-----v - «rr»-r ...... ,
&
bieziulio, su kuriuo susibarė.
Bevahzinant naujus sveczius
sujudo visa troba. Baltakis su
Iszgirdo daugiau bobų, ir
— Neeisiu, ne, bijau bieziu, kūmo nusvirusios. Slyvos dar
bobomis sukosi. Jisai sodino eikit sau nu Ponu Dievu. Isz- neiszsirpusios, kaip kiausziai tos nosi pr.kiszo, keli vaikai
užstalėj visus naujai atėjusius, imkit visiems visu daliai: ku
ant szaku, koruliavo. Vyszniu prilindo.
o bobos
viena peili szluos- nigo, pavargėlio, pakeleivio, uogos, kur beužsiliko nenuski— O-je, kokie! — nustebo
te, kita trupinius rinko, leksz- ligonio,
visi.
ntos, vieni kauliukai, pai'ksžtęs vale, dėliojo, kėdės stumdė,
Szlėkdama szvėstu vandeniu ežiu nulesti, tarp lapu juoda — Kokie rupūžes!.— suszuvargonininkuczius sodinėjo, ir isz kibirėlio, einanezius,pro du
vo. Patvoriais agrestu ir avie- ko Stankus isz užpakalio.
taip visa troba szoravo. Pa- ris peržegnojo: vardan Dievo cziu virbynas. Vaikai paskly Baltakis szok' s nuraudęs ir
krosmszkiai vaikai iszsižioje Tėvo ir Sunaus ir Dvasios do uogauti.— Stankus, žino staiga’ tarė:
vėpsojo, o Stankus ant suoliu Szventosios.
ma, už vadova. Nereikalingo -— Nenoriu tik skelti tau in
ko pas krosni, koja trankyda
— Amen!— atgiedojo Stan sios bobos taip-pat pasklydo žanda, lygu, tu nežinai, kad ne
mas in žeme, dainavo:
kus:—i vargonininko nėra, asz in szalis pasivaikszczioti. Bal reikia prie bieziu keikti...
— Vargamistra augsztyn sė busiu jo vietoj... prie giedoji takis su Marcinkum priėjo
— Ar asz bites keikiu? —
dės, juodais rubais apsirėdė4-, mo ir prie ponios...
prie aulio, ju bicziulaujaino, atsžove Stankus: — asz tariau,
Kirie, glorija, gvaltas szaukia,
Stankiene stūmė su kumsz- patys persižegnojo ir auli per kad tikras rupūžes radot nuly
kad pripiltu gerkle laukia...
ezia jam in kupra,: neleido ne žegnoję atidarė plauta. Bites je? , '
'■ y ' \
Stankiene, rodos, kas ver- prisiartini prie ponios. Iszsipy* pakilo spiecziumi, uže. aplink
—
Tfu!...
nusispjovė
Balta
daneziu vandeniu perpylė, pri le in sodeli visa draugija, ju galvas; eme abu durnus pus
puolė danti sukandusi, hums- kaip Kalvarijoj ;sp .parakviją ti; szvestas žoles rūkyti. Paskui kis: -pasigėrės vereziau eik
■' y y ■
■
ežia prispatid.e vyrui ,prie dan • in kąjnus,' kjeltyięnąs .neszda-. pjisilęukės- Baltakis, žiūrė jo, pa •gulti...:
Pripuolusii'Stankięhe,bar
tu^apsižvąl-gp:,laime, kad nie mas koki-nors ,. ihkaboklij o silenkdamas’in viena, ir in,! an’
kas nenugirdo..Tuo tarpiį Bal • vaika-i szaliraisyszirkaudami y>ą- ,trat puse; pasįszauke ir Marčių dama vyra, nustume atgal in
takiene innesze po yienbsypa- truboeziu vietoje.; Visus . vedej .kiene, if ta pritupusy- nOrs bi yysznyna. Baltakis,' pjaudamas
žasti es d idžiau šia kepalai pyra  Stankus,’ dainuodamas, k fai py. jodama . bieziu, žiurėjo in auli aptariamus korius, valydamas
aulin, bambėjo: ' , , . ’
go, ’ į >0.1 antros
' stori au si a dainas ir iiėžoviu" grieždamas: be.t nieko neiszmane.
—- Visada žmogus dar tebe
Sodelis-ne didelis," bet: gra’
var«zkė,.'aj)įej,osč. ’ rankose jpb
— A matai, bičziuliene’, kas simoko... dzia tikrai bites pabuteli. Per-pat subruzdimą žusČapbijkiii apsodinėtas tan
dedas? — tyloms tarė Balta czios parodo, kaip niekam neStankus aiidaiiiavo; pati dar kiū vailoku A yszitiu ir; 'slyvų,
kis. ■; ; . ‘ ; ■ ■
y
reik apie jas girties. Taip nepaspėjo nutildyti. Paskui isz vidb j eilenis 'obelys 'ir kriausz■
A
—
'
O
kas?.
k
ause-ta,-žiū

keneziu, . kiekvienas susiejęs
piktumo susiraukusi kaži-ka ės,;tarpais pasėtos daržovęsrėdama
.
bal
toms
in
auli
f
ir
V^Tr
’klausWeay kaip bitelės?
batviniai,
'
niorkni,'
’
svogūnai...
vyrui paszuabždejbl Tas, ran
jam
in
akis
pakaitais.
•'
ar
pa
yko biteles? Asz toks
ka pampjės,' ėjo atgal prie sta Ertmėse sustatinėti auliai bi
lo ir vėl eme prie gėrimo pri eziu,' -kur nuo vieno ligi kito ■ — Szit,' kokie liežuviai! — kvailys, vis ir gi rainos: gražiai
takai suminti. Obelų szakos rodydamas in pailgus koriu- vedas, dėkui Dievui, radau
sikalbinėti.
Ženteli, tau isz didžio paraniHytos, nuo vaisiu sųn kus, — pavydai, liežuviai!.. vaszko ir medaus ir spiecziu
sios, .praszom,-— tare Baltakis,
pildamas alų n stikline.
V .rgamistriene, akyla žino
na. sykiu suszuko:
Paniė Stankevicze, ligi
sziol nesisveitonom, dabar su
•zerka - veiks!
— Poniai bicziulienei už pa
vėlavimą, ~.ako; reik dvi,
ta
r.- Stankus,— o man už paank-tinims reikia tris. ■
Na, gėr'ąi, siisigersim.
Vargoninifikiene trauke prie
saves Stankų, o bobas, labiau
siai pati,, stiime sztilin.
Moraliszka Kabala, katra* iszdeda
Baltakiai abudu ir kiti sve
žmogaus ateiti - - - Preke 10c
ežiai ąpsede ragino, vaiszino
Tikriania Burykla, sudėjo Cigcnka 'sz
Egipto Rubiną Kulva, perdėjo ant
ponia bieziubene ir jos visus
Lietuvisrko D. T .B. - Preke 10c
vaikus.
i
Tikriaaset Kabala, arini atidengimai
— Ponytele, praszom, kas
pagialba Kaziru, pagal garsingiauaa
Chaldiszku, Persiezku, Graikiszku,
patinka, mes seniai vieszim, o
Arabiszku ir Cigi.ni zku Burtiniku
tamstos isz kelio... Bronislav,
Preke
10c
Ildefans, Olimpą, Malvyna...
Prisiuskite 25c vertes stempu o gausite
praszom kasti, gerti, praszom
visa“ tris Knygut> s per paczta
Ka ztus nusiuntimo mes apmokame
d risti...
Nebeatsikratydama poni biW. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy and A St., Mahanoy City, Fa.
cziulienę eme rokuoti, jog lai
kas jau prie bieziu. nes tuojau
saule iszkrypsianti isz dvyli
kos.
Erne ,vėl visi ruoszties, eme
jnieguosti bicziuliai isz kereziu
rinkties. Bobos sunesze kas
reikalinga: sietukus, skepetu
kus, pirsztines. Baltakis ir,
Marcinkus užsimovė ant bur ;
A. J. KEIDOSZHJS
no-j sietukus, užsiriszo skepetu i
BANK EXCHANGE
kais, apsimovė pirsztinėtns ir,
202TROYST .^DAYTON, O.
kepurėms, laibos padėjo apsi- ■
daryti, o kitos taisė gore,I
szventas žoles, sparna, reczius,;
dubenis, r taip visa troba su .
judo kiekvienas žvalges, kad i
ko netruktu. Baltakiene trypi
nėjo lazdele pasiremdama, vis
daigu norite siusti pinigus m Lietuva ka/i
B . H. TH POOP
BRUNO
primine ir viską padavė neszgreit nueitu ir kad neprapultu, tai s uskit*
per mane. Jaigu norite pirkti Szipkorte tai
ties.
Sirkite nog manes o busite visame užganėB.
H.
Throop
isz
Scranton,
Pa.
būdamas
yelgijoi
da
priesz
kare,
patiko
jam
veisle
geru
inti. Mano agentūra randasi mano Ipcnitm
— O tu, motyn, ar neeisi ? —
name vertes $14,000 ir esiu po kauezija ir
palicejsku
szuniu.
Pargabeno
apie
deszimts
irĄmerika
ir
pradėjo
juosius
auginti.
Tie
j
ei
bei
kaklause jau apsitaisęs Balta
priežiūra Ohįjos Valstijos. Norėdami apir
ha. dasižinosite prisiuskite 2c., stamps
giszki szuues yra protingiausi žvėrys ant svie* ir greitai suseka prasikaltėlius.
kis.

PRSTOVa SALON KA MATYTA ISZ FRANCUZiNiO KARISZKO LAIVO.

BELG1SZKI PALICEJSKI SZUNES AMERIKE.

SKAITYK

Skaitykite
“Saule"

o

Pajieszkau Antaną, ir du
Pirmiausia paraszykit neil
Jonu
Gramalaukai, visi paeina
ga laiszkeli tam, kam norite
isz
Savalku
gub., Plunsku pa
siunsti irindekite ih konverta.
ra., Čirailu sodo,'Antanas apie
bet neužlipinkite, o tik užra 3 metai kaip Amerike, vienas
šykite ant konverto adresa to, Jonas 19 meju, o antras 9 me
kam nori siunsti. Visa ta laisz tai. Jeigu kas žino apie juos,
ka su konvertu indekite in praneszkit ant adreso Ql -oj)
kita konverta, kuri užadresuoW. Gramalauckas,
Rivesville, W. V.
kite “Dabarties” Redakcijai ir Box.73,
pridekite laiszkeli, praszydami
Pajeszkau Joną Norbuda,
kad “Dabarties” Redakcija ta
Leona
Petraucka, ir Joną žars
laiszka pasiustu kam reikia.
to, visi pirmiaus gyveno Cum
Dabar abudu laiszku indekit bola, Pa., dabar girdėjau Illiin kita konverta, szi jau užli- nojui. Praszau atsiszaukt ant
■ ; Qi-oi)
i
pinkit, prilipinkit marke ir už adreho.
G. Kasuiaitis,
M
adresuokit szitaip:
Box
5,
.
Scott
Haven,
PaAu die Presseverwalturig
.
. fuer Litauen
Kowno via Germany
Jeigu tbs dvi instaigos jusu
giminiu nesuras, tai nesuras
nei tie žmonis, kurie už ju su
radimą sau dolerius ima.
&
g!
s

H*
h|

PAMĖGINKIT SKAITYT
Savaitinį Laikraštį

“LIETUVA”

Didelis 8 puslapių laikraštis su w
paveikslais, einąs 24-tuš metus,
ž, “LIETUVA” yra politikos, litej; rattiros ir mokslo laikraštis, pa
il? duodantis daugiausiai žingeidžių
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir
viso pasaulio. Laikraščio kaina (į

Už visą metą tik $2.00
Už pusę metų tik $1.00
Vieną numerį gausite uždyką,
jei pareikalausit, adresuodami:

“LIETUVA”

3252 SO. KALSTED STREET
CHICAGO, ILL.

, Pajieszkau Juozo ir Antano
Szafksznu, -paeina- isz Seinų
pav., Leipunu para., Varnėnu
kaimo; tėipgi Petras Stravins
kas, Kapczamie'sczio para., Se
nu pav., Suvalkų gub., pir
miau gyveno Boston, dabar ne
žinau kur Praszau atsiszaukit
ant adreso.
Qį-oj)
Mass Anna Margeli ute
83—10th. St.,
Springfield, Mass.

Mano sesuo Alena Burins’
kiene, paeina isz Suvalkų gub.
Starapoles pav., Gudeliu gmiruo, Skrandžiu para., Zurisžkiu
& kaimo, 14 metu kaip isz Lietu
a
vos, pirmiau gyveno Kanadoj,
dabar
nežinau kur. (gĮ o;)
|
Elz. Radzevicziute,
«
Box 141, Lucerne Mines, Pa.

’ SAULE

ma valgė, mislis jio dauginus pijoje, ne musu, iszsiunte ma
buvo atkreiptos ant Mariukes, ne pas jin apmokėdamas kasznegu ant valgiu vienok priei- tus visus- už mane, o ka turė
žiūrinėt in jia ne galėjo, nes jau savo surinkęs užteko man
su tuom negalėtu pasislėpti ant drapanos, czebatu ir ant ki
nuo atydos ypacz seno Grigo tokiu smulkesniu iszeigu. Vaszale kurio sėdėjo, o Marinka landosia mokinimosi grąjinimo
tai nors per peti motinos daž Stengiausi kaip išgalėdamas, ■
nai mete savo žvilgterėjimus kad ne daryti klaidu, o kad pa
ant numylėto bernelio, kuris žinau netrukus gerai natas tai
jei sziandie pasirodė ponu, o jau tuomet ne reikėjo ir rodiuneprastu kaimieęzjum, kaip ti man; žinoma, mokinausi be
veik tik vakarais ir nedeldiejie patys.
/ . '
e
Pagalinus, pavalgia ir padė neis, kai p nuo asztun tos isz ryt
ka voja Dievui, pasikėlė visi meczio iki ketvirtai ; po pietų
nuo stalo, pasitraukdamas nuo reikėjo raszyti kancelarijo ak
stalo, Vincas su guodone-pade tus. Vargamistra pamylejas ma
kavoje Tūriams, už malonia ne ir matydamas vėliaus mano
jiu, c> C^igaa paemiąs Vincas dideli norą pasilikti kitokiu
nusivedė inseklyczia liepda žmogum, nesigailėjo pamokini
mas ir motinai su Mariuką ej mu, o jau po keturiu menesiu
ti.
mokėjau tiek, kad ir bažnyczio
Mariuką da liko suimstu- je jin iszvadavau ir jau suvis
Jonas su Petru atėjo praszyti savo milėmas ejti ant teatro
beje
prigelbeti tarnaitėm nuim nesibaiminau, jog nepataikin
bet Jo.nas būdamas labai nedrąsus; pasislėpė už savo draugo.
ti nuo stalo, o Turei su Vin siu, o kad Vieszpats Dievas
— Km'jisai?
cam nuėjo in-seklyežia, ten su matomai laimino man, sz:alien
Su tokiomis mislemis sugry- sedia prie mažo stalelio užtiesto jau drasei galiu pildyti stoti
Nuvytus Rūtele. žo senas Turis namo; nepasa balta grąžei iszausta ant asztuo vargamistros ir visas jo u-žkė niękp apie Vincą ne pa niu nycziu per Mariuką staltie duotes.
Puiki apn
apisaka isz kaimiszko
ezia. ^ariuka sustatė Dievo se, Turis pirmutinis atsiliepe:
Norėdamas atlankinti savo
dovanas aut stalo, viską kaip
— O kad žinotum mama, apgliul t ijn kuninga ir padėka
Montenegro karalius Mikalojus su savo szeimyna pasislėpė in Lyons, Francuzije Pareik
ir
stebėtis
turėjo
su
moti

kaip
grąžei sziadien bažnyczio vot už jo ižgelbejima manės
Po misziu, .arba dievmaldys’
kslas
parodo kuning. Ksenia, karalių Mikalojų, jojo pati M Jena Stovinti nuo kairesies
na,
jog
tėvas
ne
sėda
prie
sta

je grajino ir giedojo ant vargo isz vargavęs, atvažiavau in R.,
tei visi, kas turėjo nesze savo
Lincas
Danilius(impedynis
sosto ministėris Montenegro ir kuning. -luitą sužiedotina kaning
o kad parodyt jam, jog labda
piutinaites ant szventoriaus, lo o lauke ko tokio, vaikszczio nu naujės vargamistra?
•— Ar jau kitas, kurgi senas ryste atnesze gera vaisiu pagra Dfl.niliaUj-i---------------- ---------arba bažnytkiemio ir netrukus damas po stuba ir mislije apie
ka
toki,
laikais
nusiszypso,
lai

isz kur tas naujės, ar nė žinai ? jinau ant vargonų ir atgiedo
sustatė aplink bažnyczia net
Te^u jius Vieszpats lai paproti, galu galams padare į Josios vyrelis tai muczelniiikais
užteme
savo
veidą
ko

dvieiles pintinaieziu, recziu,
—■klausė skabei Darata.
jau resurexija ir tlievmaldystia;
sutaiką ir pirszlis pastate ant ■
skriineliu, kas kame tūrėjo sa kioms tai mislemis.
— O teip, žinau o ir tu ži - džiaugėsi doras Tėvelis, jog jo mina per visa jusu gyvenimu, ant stalo magaryczes. Turiene5e turi jokio ženklivumv,
Ir szitai szunes aut kiemo, nok, jog tuom buvo tamista labdaryste ne nuėjo ant niek, ue9 Jis surėdė teip, kad teip
vo (‘szventinta” o szale kožnos
kaip nevalu inkas,
gi sustatė ant stalo sūrio deszpintines buk glitos kareiviu sulojo, o netrukus iuejna in Vincentas Užkalnis— atsake bet tuom lubinus asz džiaųgiuo tvirta ir didelė meile suriszb
Visaip
ant jojo iszmislije,
! ru sviesto ir duonos gražios.
apstojo vyrai su apnuogintom stuba Vincas.
siu ir esmių dėkingu pirmiau- jususzirdis. Eikite, jagu to
Visokeis
žodžeis.
pravardžioje.
n usiszypsodamas Grigas.
— Na duktė eik szen cžionorite,
pasivaikszczioti
po
so

—
Oh,
mano
Vincuti
bran

galvoms. Ne ilgai reikėjo
Vincentas?! ar mus Vincas? se jums, o Įjotam kuningui geNuo čigonu ir kalmuku,
deli- nes sziandien graži giedri nais pas mus.
Nuo plikiu ir nuo velniuku.
laukti kuningo, nes Grigas gus!—paszauke Mariuką iszvy Ar jis moka grajinti ir giedoti radėjui.
Mariuką iszejo isz kamaros,
Grindis nemazgotos.
vos radęs .berną savo Juozą dus savo numylėta—ir isz vie ant vargonų?—kalbėjo skubei
Grigas po tu žodžiu net pa- dienele, arba pasiszuekekite
apkaitus
kaip
rože
ir
gedlyvai
grinezioje,
nes
mudu
su
moti

Lovos
niekados ne klotos,
stovinti prie pintinaites, stojo tos pasijudinti negali, nors isz Darata stebėdamasi.
bueziavo in galva dora vaiki
ir
nedrasei
priaisveikino
sveį
na ejsiva truputi ant pasilsiu;
Blakes neduoda miegoti,
szale jio, kuningas su knin- pradžios norėjo pultis jam in
Mariuką, kuri tame inejo in na.
ežius.
Ape
velinimus
Mariu’
asz
suvis
mažai
miegojau
pra

Per
naktis tur su joms vajagoms, vaikinukas pritarnau glebi, bet būtent kokia neže- seklyczia pastate ausis ir net
—• Didele rūpestis vienok ir
kos
klaustis
ne
reikėjo,
peš
j
voti.
jentis su sidabriniu indeliu ir miszka pajėga sulaiko aptkart skruostus auguty n pakele, bu smūgis, kokis gavosi man ano ėjiu naktį, nes iki dvylekiai
jau
žinojo,
kad
ji
tinka
būti
■
O
ir
ne
mažos,
išz
vakaro
bu
vau
bažnyczioje,
krapyla iszejo isz baznyczios, o jia ant vietos.
tent zuikis iszgirdes baisa szu- je valandoje, kurioje atsisveiki
tojo vaikino, todėl tuojaus Į
Kaip dydelios slyvos,
Nusidžiaugę
ir
motina
Madrapgė? su jeis ir vargamistra
vio, 8,r. sulojima szunies^ prade nejau jus ir Mariuką, despera suo-ryžes primigau ir tuojaus
Pripampusios,.
nuėjo
in
darba
stiklelis
lanky

velei
nuvažiavome,
tai
malonė

jaunas vyras patogas graze riukos, nežino kodėl ir skubei da prisiklausineti temingai.
cije ir skausmas szirdies nūs
Noses užrietosios.
damas
sveuzius
visus
aplink.
pasilsiu. ....... . ---t ikrai pouiszkai pasiredias szil pribėgus, pasveikimo Vinca.
— Tai-gi— trauke toliaus kriaude mano sveikata— nuo ‘tai!Kai
p jautės? laimingas' liTe^^Lariuka tei po--gi priėmė ir Žmogus' nedali atsiisio gauti,
Grigas-gi matydamas, jog Grigas—jog j'aszyti ir skaityti menesio laiko ne visiszkai .ge
Turi per nakti su juom ka
tai. G-rigSs- Turis paregejas
nors gedindamasi
....... paragavo
riauti,
vargamistra, pastate akis ir Mariuką stovi buk . apkerėta mokėjo, tai žinau, nes, ėjo ra sveikata man taniau je, apsa tik du vienu Mariuką ’su- Vinarielkeles pirszlio.
cum
to
su
plunksna
sunku
iszir
nesisveikina
su
savo
numylė

kius,
man
kuningui
ir
apie
tai,
Su
rankom,
in
mokslainia
mažu
būdamas
net persižegnojo. Kodėl? ar pa
rdksžti; iszmanyti galima tai,
Fotam jauniejė atsiklaupė,!
Su kojom,
žiemos laike, bet teip trum. jis nusprendė idant drauge su
sirode jis- jam.nežmogiszku su • tu vaikinu, paszauke:
daug,
priesz
tėvus,
o
tėvas
tarė.
Turi mosuoti,
t vėriniu, ar ka ? Isz nusistebe ■ — Na, judu kodėl neprisi- pam laike nes da szesziu mene juom važiuocziau net iu szil- jog szirdis juodyieju
—
Klausyki
žente
mano
ii
Negali
nuo ju atsiginti.
daug
kaitresne
ugue
dege
vie1
siu ne praėjo nog to laiko pa tus vandenius in Mitava, o ka
jinio Grigas net persižegnojo, sveikinate?
Paeze
savo
muszk
isz
ryto
ir
Teip
vyrus laiko,
— Ne drystu, teveli— atsa menamo mums, o jau puikei da dėkavojau jam, jog perdi- na prie kitos, nes dege jau vi
nes; vargamisti'e pažino Užkal
O suvis jiems netaiko,
ko Vincas.
grajina ir lotyniszkai gieda' dele malonia daro del manes, sa meile ne gesina jokioms vakare, keldamas ir guldamas,
ni^ Vinca.
Ne
vai dje, ne skalbime,
— Del'ko? — tarė Grigas Dave jiam Dievas razuma dide pasakė, idant jam apie tai su abejonėms —— buvo tvirti jog ar bus už ka ar ne bus, o bar•Vincas tuojaus pažino Turi
Ne sz varu me.
i r priėjus pasveikino, kaipo te- stebedamasT—jug nuodėmė pri- Ii, tai ne’r ka! Na dabars tu vis nepasakotau, o savo pak jiedu jau priklauso vienas prie į kis su jaje kožnoje valandoje, Viena teip blakes sukapojo,
sisvėikinti ir tame nieko blogo geras sunau Vihcuti apsakyk lusnumu jam atsimokecziau: kito, nes jau įr tėvas neesą dSe paisek ape jios gerbūvi,
va saw.
■’ ;■*'
Jog ka darė nežinojo,
mum viską—dadave atsikreip žinoma kad prieszintis jam ne priesziugu tam ir pats užpra- namie niekuomet ne sėdėk, o
— Vincuti!— tarė Turis,— neyra.
Norėjo pasiskandyti.
pir- valkiokis po karezemas ir- pas
f
Jauniejei po tu žodžiu tėvo damas in Vinca—kur-gi buvai prideru. Po szyentei ruosziinęs szę jin, idant pribirtu su
ar tai tu ? ar musu da ne užAr kitokį gala pasidaryti.
jauslei priaisveikino ir atsi ir kur, pas ka teip,.veikei isz- in kelionia; isz Mitavos da ne gzlyste pagal paproti. Prisi svetimas moteres atlankineki, Tokiu niisiukiu daug, yra,
mirszai?
tai nejusite kaip viskas jums
Ka nuolatos gertu bira,
Saugok mane Dieve, jug skirt negali. Mariuką tuojaus mokai ir grajinti ir giedoti, žinau kur iu katra szali ausi žiūrėti ir. prisotinti' abudu sa nuejs aut vėjo ir su paeze iri
Grinczes nežiūrėtu.
esate mano tėvais. .\ . . mano pradėjo klausinėti, kur tai bu tikrai kaip mųsu prabaszczius. duos su manim mano apglaube vo akiu vienas kitu ne galėjo; vaikelėis in varga insiklampy- į
Pasigėrus
kaip vanta gulėtu.
Mariuką
sėdėdama
szale
.
savo
jas,
ar
iu
Ryga
ar
in
Libava,
vo.
.■ ■;
— Suvis nestebėtina, teveli,
gi&dytbjais....
site.
Oj
tie
vyrai kvailei,
— Dabar ne laikas klausi noras viską padaro, noras ir tik žinau, jog važiuosime in pa numylėto apkabinta jio ranka
Na gerai, gerai mano sunau,
(Toliaus bus.)
Kaip
supuvia
avingalvei,
dabar ne apie tai kalbėti. Pra nėti kur-gi buvo—- pertrauke isztvereme su. kantrybe murus mari del mariniu maudyklų. padėjusi savo galva ant jio
Nevienas apsipainioja,
szau, ateik pas mus ant szven- tėvas—eisime valgyti, o potam griauje—:pradejo V incas.—Ka ■■ — Tegjrl tau sunau Viešę- peties jautėsi visame reiszkime
O paskui lig smer t pakulatinto, o jaigu vale tai ir papie- pasisznekesime. Dievas dalei- da man atidarėte vartus in s vie pats Dievas laimina —tarė žodžio laiminga, prisikalbėti,
voja.
t.u|si. Tik nepamirszk, praszau do mums sulaukti didžiausios ta,- kada pažinau, jog tokiame Grigas—nors gaila, kad . gal: kaip du karvelei negalėjo,
Da žmogus* gyvuli pirkdaszventes metuosia, todėl dėka- luome ne galima gyventi; ko- aut ilgo turėsime skirtis, bet kaip tai jiems sunku buvo gy
grožei, lauksime.
mas- gerai apžiūri,
■ Ant to ir persiskyrė. Turis vodami dangiszkam Tėvui ir kerne anuomet buvau, jog pra sveikata už viską esą- branges venti. be viens kito, kaipo il
Už kuri užmokėti turi,
~u bernais sėdo in brikeli ir nu ergeliu sunaudot tai kam Jis pulsiu maskolių rankosia be ne. ■ ■ ■
gėjosi vienas kito, kaip liūdo
Bet gyyuli gali parduoti,
mus apteikė. Na, sėskitės. . . . taruaujent carui, nė žinojau
Pąmislinias -valandėlė tarė irsapnavo vienas kita, kaip
važiavo namo. ■
O boba paemes turi, laikyti;
Lyg smert szerti,
i— Na, na vyruti -r- mislijo Viesžpatie Dieve palaimink isz pradžos tejėybią pasakius, velei:
sziandien džiaugėsi matydami
Ir rėdyti,
mus
ir
szitaises
dovanas
savo.
Ko
turime
laukti!
Pribuk
sau Turis — niekados negali
ka p radę ti su savim, kurdėtis;
vienas kita.’ Patys nejuto kaip
Ir
varga
kentėti.
Sėdėdami, Turis už stalo su desperacije apimtas mislijau, atejnąnti ketverga su pirszlys- ir įąvakare atėjo, bet prisimy-.
ma butu tikėti kad pats savo
Priesz apsiporavima protą
ausimis inegirdėcziau kaip pui- Vincam, motina kerezioje, o kad papaiksiu, vėliaus atradęs te, ir tau bus linksmiau kelio lave i r prisikalbėjo in vales.
t urek,
kėi grajina ir gieda, .jog teip Mariuku szale motinos, szeimy Suraminima Dievujė, jog Tas nėje, o: ir Mariukai, žinau kas
Užstojus vakarui po vaka
Ant szvelno snukio nežiūrėk,
t r ūmpaiu laike iszmbktu to yds: nagi ant kito galo stalo pradė daugiszkas tėvas mane neap, yra pas jiudu aut szirdies, nes rienė , Grigašjliepe pakinkiu Paymk dukteria nuo geru
jo-valgyti; valgius, pradedami leis, nusprendžiau. pagalinus abudu ■ busi te, tvirtais,.jog, ben t ti arJJįus. bernams .ir nors mies
tėvu,
O neturėsi apsiporiavias jo
.jK u i’-gi j is ę iszmoko; ■ kur mo Uo kiausziniu vėlindami viepi ;bu !< • ink vėplas, ■..■•ižganiugoins sužieduotais . esate o Dievas, tas b.ivo netoli, vienok neda
Pribuvo iu viena miestą bo
kiu vargu.
kabei? ;Na,\ateis Ipasimus^o. kitienis muszau i kiauszus • li’n ks misi eini s, nusiduo ti ' pas klcbo • duos sugriszi susiriszite amžuiu ve Liicųi.eiti pėscziaiu,'o. nu
bele,
v
Tegul
buna
davadna,
yiKęi dtižinošime._, Gal’jau mos szventės Velyku, Allelu- iia, kuris esą I mano krikszfu rysziu Sakrameu to moterystes, vežę pits, j in namon.
Labai neszvaii žmonele,
O labiausia dievobaiminga.
j iš'apie Mariuką pamirszo,\ gal^
levu, klausti; jio geros rodos. neyra ko dabar' man baisėtis, ; Atėj|s ketverge dieiiai, TuBadai isz augliu kietu,
Ka ne mėgsta valkiotis,
sziaudie ne norės jau ne žiūrėt
— Duok Dieve visiems svei
Apsakiau jam viską, praszy kariumeneu vis jau ne eisi.
Ar isz kitu kokiu szaliu.
riene siiMariuka viską suruoPo visas pabulkes trankytis,
iiL' jia, o gal jau paeziuotas? kata tarė Turis pildamas iu damas jio rodos. Jis-gi žinoda
Sunku apraszyti kaip dide sze del įrieinimo pirszliu. Su Plusta nuolatos ir rūgo ja, i O j ago nori gera paezia turėti,
Todėl nieko ne sakysiu apie stikleli gardžios su medum isž- mas kad asz moku kiek raszyti lei nudžiugo Vincas, ižgirdes laukus dkaro Turei atsakau- Savo vargia žmogeli kolioja, |cleUosiošf “Saule’’ nu
jin Mariukai, nes yelęi gal pa- virtos arielkeles ir užgėrė aut ir skaityti, nesigailėjo man ne ežiuos žodžius Tūrio, bet ir ozęi pasijųpsze, bet Mariukes Kad ežio n neturi kumuczįu, . L
pirkti.
žądineze joje užąnudusia gai Vinco, kuris vėliaus ant moti tik geros savo įeviszkos rodos, Mariukai rodėsi, jog dangaus jau motiiui ne reikėjo mokiu- į
Ne lustanu mamueziu;
Kaip laikraszti skaitys,
Niekas ne fuudina alaus,
lesti, tai-gi bus labai gerai, nos, motina ant duktes Mariu- bet da ir prigelbėjo man piniu vartai del josios atsivėrė. Tuo- ti kaip tui pasipuoszti ir apsi- į
Alaus neužsimanys,
kad ateis puts pas mus, tai vis kos ir teip ir teip nuėjo stikle gaiš, už ka ne mano galeje atsi jaus abudu puolėsi prie tėvu ir vilkt; pat pasistengė kuoge; Negali .turėti krupniko gar
Tavo bob u be,
daus.
Bus cacuke,
.
V
i
•
*
•
I
ką apsakys pats. Suvalgia visi lis ratu aplink stalo. Po tam mokėti jam, o tik viens Augsz bueziuodami jin raukas dėka- inoiion
muse ir atakaucziauseį
past- j|v
..
umauu v*4tni5ui
• , ■
i
-ii
Tave
mylės.
rėdyti
drguge szventinta, gal pataisy valgė kepsnius ir ivairius ska cziausis Vieszpats te užmoka vpjo, tai tėvui, tai motinai, o rėdyti.
ji Nesenci teip nebage nusilakė,į
Aut
kitos
nežiuręs,
Mat du vyru aut burdo susime tai, kas buvo sugadyto. nius valgius gardžei, rūpestin jam.
isz džiaugsmo neaprubežinto
ineas pįbuvo su pirszliu,
Ii'
Dieva
szirdije
turės.
.lauke,
Į
'bai-gi jis vargamistra! Hm gai sukraudami kaulelius ant
— Juk musu senas varga patys ne žino ka veikti.
o kad buvo’au tvirtu, jog taTai davė gerai magaiycziu,
tifra Dievo malone, teip trum stalo idant nenupultu ant že mistra ne galėjo tavęs teip
— Vaikai, jius mano vaikai ,]i vakaru at.-bus, ir susižiedaO kad .inoteres
grineziosžiuIr
negirdi ant tu patycziu.
o
pJhi laike, kad iszmokti grą- mes ir uesusimindžiotu, kaipo trumpam laike iszmokinti?- ta —mislije tylėdamas Turis ir vimas, pasiete su savim ir du- į
retu,
Kliksmo
buvo
invales,
jigti ir giedoti teip puikei. Tei szventinti daigiai Visi paval re senas Turis.
tikszyposi, jausdamasis laimia pabroliu.
Prie vyriszku darbu nęsikisztu,
Buvo
girdėti
in
visas
szalės
sybia pasakius, vaikinas ne gė invales ir Vincas jau tik
— Ne pas jin mokinausi. gu matant laime, o tacziaus ‘ _ l o prakalbi pirszlio, o Tu- j
Tai suvis kitaip butu,
žioplis, o iszmintingas, jam ir del mandagumo, guododamas Kunigas turėdamas vargamis jaustancziusius'laimingais jau lis linksmas satariauje, szpo j Net anglikai piktžodžiavo,
Ne vyrai neruguotu,
Saviszkai aut Lietuviu ga-1
nejouti prastu bernu.
Turiu užĮir.asžinejima ir regini tra savo giminaiti kitoje para- nuosius.
'
•/
Ant sziadien bus Ogana.
sauje, novos ylesziuasi pagal ;
demavo.

--SAULE

NAUJAS SUBMARINIS KURIS PRISTATYS TAVORA IN PRISTOVAS UŽDARYTA
PER PRIESZININKUS.

Jau iszejo isz spaudos

Milžiniszka Knyga: ’

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
—ARABISŽKOS

ISTORIJOS

Tiktai $2.00

!®si

(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

owcfRsrcREW

"' s’-’i ->.-Il
m < J

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

’■•Mrs!

?>.. - ' ".f±

V

;>»

C<3 H.Y.H .______

Szimas Lake, prezidentas
Lake Tarpedo Boat Co., pa
dirbo nauja povandeni Laivakuris gabens tavora. ir maista
del pristovi! in kurios kitas
laivas negali tojo materijolo
pristatyt isz priežasties bloka
dos, per priesžininkus. Tokis
laivas ne bus matytas per ne
prieteli. Pa veikslas parodo
viduti tojo laivo ir kaip iszrodys ant virszun.es mariu.

Židas davė ubagui skatiką
I o tas tarė:
I — Tegul tau Dievas tuks: tanti kartu atiduoda, tarė ubąi SasŽidas;— Ni, ar tai teip
daug? tai turetau 6 dol. ir 2o
treczoku, arba, 20 markiu; nes
ir tai gerai. Vienok- nesitikiu
idant tavo meldimai išzsipildins ba jagu tu galėtai išzpra
szyt, tai pirma sau iszpraszyturn.

ypątas ir visos ypiitos jauno
Klasta studento.
amžiaus.
— Philadelphijoj didžiausis
Mieste. Luzanno, Szvaicari— “Saulėje” neseniai buvo
locomotyvu pakrikas reikalau joj, buvo didele mokslaine, ku
...SULAIVAKORCZIU SKYRIUM...
pažymėta, kad Jonelis kaip
ja darbininku net per laikrasž rioja profesorium buvo Duran
P. V. OBIEcWaS ir KOMPANIJA
oželis szoko in rutu darželi, ir
12th. and Carson St, - S S. Pittsburgh, Pa.
ežius. Pas cukernes teipgi jau das, labai cnatu pilnas žmo
turėjo su mergina, ženytis nes
nestovi rinka žmonių darbiniu gus, kuris nuolatos . tarp stu
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams,
ja apvaisino, dabar kitas oželis
Bahkatalpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie
dentu
maiszesi
ir
savo
puikiais
ku jieszkancžiu darbo.
SSRu $1,50.000'ir vartoja šzetne koke apie milijoną dolieriu
North miesto dalij apvaisinės
ir rnndnsj po kontrole Valstijos Penrisylvanips I Tž suNors yąnkesai v isokiais bu pamokinimais stengėsi inkvept
taupinhis Pinigus mokė. 4 procentą, .šinnczia Pinigus
mergina iszsineszdino nežine
ĮbHK in vi-as dalis Svieto. Parduoda Laivakortes Užlaiko
dais ateivius varžė, bet kada ta, kas žmogui yra reikalinga.
kur.
[HaS Notarijialna kancelaaija de! padirbimo doviernaseziu
anie jau Amerikon neatplau
sjwSB-- ir kitokiu.dokumentu reita.inga Lietuvoje. Užrube—. Cukerninkai buvo sūmisViena vakara iszejo tas pro-1 ?
kEk.žiniy skyrius randasi po vadoviste gerai'žinomo
kia, tai ir žmonių jau stoka. .
Karoliaus Varasziaus valdi-zko Nota.rijuszo. lia straikuot, bet už mokėsties
fesorius
su
vienu
isz
savo
stu
'
J
A
■_
-— North pusėj e mi este 'Ph i
pakėlimą reikėjo susitaikint,
ladelphijos parapijoj Szv. Jur deniu už miesto pasivaikir jau nestraikuos.
gioparapi jonai su klebonu da sžcžiot. Ėjo pro : viena dirva,
— Kriaucziai, labiause žy
ro rodąs link bažnyczios padi ant kursos dirbo bieduas žmo-:
dai daro' agitacijas kad iszves
dinimo. visi malonėtu naujos ge is.' Prie;kelio gulėjo jio ser
įi visits ;kLaiTc^,is~"St't?'i1<ąh; l didesnės bažnyczios statymo, o ■ mėga ir klumpes, r-t-.iderrtn-t
Lietuviai gi kad anais metais
dabarjinia kad apvertus ant. užsimanė tame žmogui pada
per žydus tapo suvilioti, sumokslaines. Tarpe parapijonu ryt klasta ir tare in profeso
Labai Puiki ir Didele Knyga
straikavia daug trotino, tai
yra kalbama teip:
: rių:
dabar eiti in straika su žydais
88 - Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88
“Mes pąsitaisyšitne bažny— Ar žiliai ka. ponas, ,asz
jau nenori. Kuomi dalykas už ėzia kasztuos geri piningai, su
tas kl urapias in kiminus pas Puikei ir drucziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga
sibaigs dar nežinoma.
klebonii kad gerai dar sugy lėpsiu, 6 pasislepia žiu rosi va. I visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.
— Mikalojus Ignotas žino venau], tai gal užeiti vyskupui
ka jis daris, kaip klumpiu lie
mas daugumui drnkoris, jau
noras nuo mus kunigą su ku- tas. Tai bus juoku.
6ū8 Puslapiu
6f x 9;| coliu (lydumo.
pora nedeliu serga. Ta vyra
riuom sutinkam atimt, o pri
kas žiema kokia tenliga pasi
sius toki, kurio mes nenorim, i
Ne, juoktis isz . vargsžo
gauna.
tai ir vėl butu teip, kaip buvo neiszpuola
atsake profeso— Naszle po mirusio vyro prie kun. Miluko.”
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)
tins — tai negerai; Juk tu ėsi
Kazimiero Czeledino, U Va
Tai tie žmones teip besiszne- turtingu tai gali kitokiu budu
I
Mes tu knygų nepėrdaugianse turime todėl nusipirkite viena
sario apsiženijo su jaunikiu
kucziuodami kaip padarys ne- pasijuokt. Skitai: ipikie in abi | kadangi greit iszsiparduos.
Vincu Vęlenu. Szlinba ome
i žine. klumpiąs indek po viena do
pas kleboną kun. Kaulaki.,
Apie Joną Kmląiti, Pautežti ir Sdubėziaus duktė.
Senas Kapsas. leri, o tada žiurėsiya, ka jis da fl Vilka.
Nelaimingas bagocciue.
— Prie parapijos Szv. Ka
--------- < .
—.—_
Kalvis.
Apie Jonuką. Arkluka, Antaite ka
ris...
auksinius kiausziniiis dėjo, yį Kiau- ■ Raganius.
zimiero lietuviszkoj mokslai- Dvideszimts kartu skutasi
laite žemcziugpilo.
Tris brolėi.
neje mokinasi nemažai lietu
Btalorius daktaru.,
Apie Karalaite pavers^. in varle
Studentas paklausė profeso- <
ant dienos.
Tlgnsiš. platusis ir smark-nkis.
Apie Karalaite sttiRikl-merge,
viu vaiku ir mergaieziu bet
liaus žodžiu, indejo in klum
Tris jaunikei. .
Karalaiti Jonuką ir apie Lazda ne
Vienam
kuningui
skaudėjo
dar po bažnyczia mokslaine jau
Msszkinas.
matomai mušzanti.
piąs po viena dolari ir su pro
Bfidiklos.
«
Apie Karalaiti netikėta.
neatsakanti, tai rodavijasi kle gerkle.
fesorium krūmuose pasislėpė.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Akaenorius.y/■
'.VV’jJp iKa vis ir ponas. Gydintojas liepe jam kaip
Velnes ir Mužikas.
Fionas kun. Kaulakis su para
Pabtiga kazirninko.
Melagis.
pijonais I nk statymo naujos kada karsztosarbatos gerai už
Už valandos, kada saule
Skaibas o pati.
Giliukningas Zbrajiis.
Nelaningas atsit ikimas.
Zerkolas.
mokslaines, bet kad da pinigu taisytos • su araku.
nusileido, pradėjo žmogelis
Funditorie.
Szetomszkas szokis.
Kaip ■ Radonai iszpildo paliepimus
Kuningas ant to:
c pakaktinai neturi, tai reikalas
rengtis namo, atejas inkiszo
Prakeikta.
savo vallonu.
.Kiniažka pasaka.
uiltys.
— Ar žinai daktare, bus koja in klumpia — pajuto,
dėtas.
Pavogti Deimantai.
G udras Žalnierius.
Stebuleingas skeltuvas.
Smertis czion szvaistosi man su tuom ne paranku, da kad kas tokis joja randasi,'
Melage pati.
Mėdaliks motinos.
•
Paikas Jonas.
Jezusas art vakarienes. Apisaka
bar pradėjau žmonis vest prie iszkrate —doleris. . . . Ima
savo dalgiu nemaloniai.
Apie milžinu^, mažus žmonis ir
šeriu
žmonilS
•
niksztukus
pradėsiu kita, ir su tuom tas pats. Isz I
Neseniai mirė po palago blaivystes, o asz
Laivybos.
Du brolei.
isz gyvęnino milinezios poros.
pradžių nesusiprato, kas cze
Apie Karalaifl Varguti, Szuniti Jo
Franciszka Danauskiene 38 gert, i
Po svetimu rastose.
jnti, Katinėli niankleli ir apie RaŽinai
ir
mailo
gaspadine
tuom
pasidarė,
nes
tuojaus
puolė
ant
. Ubago meili
m. amžiaus. Pagimdė dvynugamszka jieAa.
Petras bude.
i . Bains Wiknel.
keliu, rankas audėjas ir ang.
kias dvi dukteris, mirė ji 15 susipiktis? Edėžįptis valei Dievo.
.. Apie tris Broliu Karakiiczius ir i
i Ste.biižling.i sbliezia,
serganti jin Tęva.
Vasario, mirė ir abi užgimė . Daktaras. — Ant to yra ro sztin iszkelias paszauke':
Szleivis.
r Nė-šildyk nnt piinroK
mergaites. Paliko Franciszka dą lepkie prabaszcziau sau at— Visogalis Dieve! szitai
Mužikas Karalium.
I Mažąs Ap^nuhk,Mikutis Kupriukas ir Niksztukas, i Šed&ljd'.-y
-j-', •
vyra su dviem vaikais. Palai neszt karszto vandenio nevos yra teisingai, jog tu niekados
Apie. Ragnniszka Pleczkute.
Dvase ' fctsiklu.. . Apisaka seno
Jonukas Pauksztukas.
inainierio.
dota Szv. Kryžiaus kapinėse. del barzdos skutimo, tai pats neapleidi to, kuris tau atsiduo
■ Karalius Vargutis.
Ka ip nabasznink.i duszia vaikszcio
sau
pritaisysi
arbata
ir
niekas
Pamaldos buvo gana iszkilda. Buvau didžiausiam vargia:
Žuvinipkas, Geniusias ir juodu >0. Ka sako apie Mrinte Miszkinte.
szalu Karalius.
Bala tono ežeras.
m-ingos bažnyczioje Szv. Kazi nedasiprotes.
vaikai alkani ir pati “serga, o
Akmedas ir Raganaite Paribamu
Palaike daleis ant kutens.
Trys
Lapai
kirmėlės.
In
puse
meto
pravažinėjo
miero kur klebonauja kun.
Netikėtas szveczias
asž nei skatikėlio neturėjau.
Apie K araliu sultoną, jiojo snnu.
Apie tris Karalaitia
Kaulakis, laidojo lietuvis gra gydintojas pro klėbonije, pa Tu, Pone, pribuni su pagalba;
dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie septinis Brolu?
regėjo
nuliuduse
gaspadine
ir
Apie
prapuolusią
Karalaite
ir
sep
boriuš Antanas Uzumeckis.
Apie kuningaikszti Rrdeli.
o tegul buna palaimintos tos
tinis gahncz us.
paklausė
kas
jai
kėnke?
— Vasario 18 d. mirė Ste
Žiurke katra už Karaiczio tekėjo.
Juozais ir Matijona.
rankos, kurios isz tavo paliepi
Jussupaa.
Ir
paklausė,
ar
sveikas
.ku

Apie Valka katras Kialiaus duk
ponas Auksžtikalnis apie 45
Neteisi pati.
teris iszgelbeįo nuo smak.
mo tai padarė.
ningas
?
Karalaiti
Miranda.
m. amžiaus sąnaris draugysApie Karaliaus Sunukur savo
Kaip gilukia mainosi.
— Oj niekai pas mus naujie Tuos žodžius girdėjo studen
trijų Šešetu ėjo nesakot.
ežiu Lietuviu Kriaucziu ir P.
Ragana.
Apie Dumiu ir jo Szyvi.e.
Elnes, Velioribaji ir Arelis.
nos! Kaip rodos, musu jėga- tas ir aszaros kaip žirniai pra
Armino.
Apie Žy ’a ir Petru.
Medėjus.
Apie du vaiįiu SirataA,
Dvider.zimts-kėtiiri Rszbnininkni.
— Vasario 18 d. mirė mer mastis gavo sumaiszyta protą. dėjo isz akiu biret. Paskui su
ApiePngramunka.
Vaitiekus.
džiaugsmu bucziavo profeso
— Ar gal but!
gina Antanina Kupriuniute 24
— Teip iszrodo, ba kad tu riui rankas ir. prižadėjo, jog
m. amžiaus palaidota su bažny
tiniom ceremonijom szv. kry rėtu protą kaip reikie, tai ne to mokslo niekados "ne už
žiaus kapinėse.
siskųstų 20 kartu ant dienos, miršk, ba patyrė, jog didesnis
Szita Knyga perkupeziams arba agntam
Taigi tik tuom patuntu smer ba per ciela diena turiu nuola džiaugsmas yra duot, ne kaip
neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszmczio
imt,
. .
tis nugriovė isz mus tarpo 3 tos Virt vandeni.

Philadelphia, Pa.
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Mes tikrai gvarantinam
kad ir jumis patiks.
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UETUVISZKAS PASAKORE

Puikei apdaryta audeklineis

iszmargyntais vyrszais.

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

PREKE $2.00

W. D. Boczkowski-Co.

H

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

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

Gerbemei :—

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

Su guodone,
Vardas.......................

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

Mieštas

W. D. BOCZKOWSKI-CO ■1
;

Mahanoy City, Pa

e

I

PHONE DROVER 7800 |

! Dr.A.J.Tananevicze j
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas
Ofisus !r (ijTenlnio viela

3249 So. Morgan St, Chicago, III

v.tenioi
8 a* t? Hu’# ntit?

|,le* j

SAULE

Užtinusiu kojų.
kuris szia savaite eis kolektoo gaĮp įaj MotiejUS SDSl asz apsiversziavau. kam man
palikt versziuka czionais, juk
damas nukentėjusios Lietuvos
Ir strėnų skausmo, paeinanversziavo.
tai mano ir pasiemias po pažas czios nog kepenų ligos, užde
naudai, aukuokime, kiek iszsi— Ryto, tai yra seredo tu galėdami, o atliksime savo
te versziuka, nubėgo namon gimą inkstu ir pūsles, užsilai
Tūlam kaimelije, da priesz .
rime 1 diena Kovo.
krikszczioniszka ir tautiszka i szita baisia kare, gyveno sau kiek tik turėjo pajėgu.
kymo szlapumo, gelt-lige ar
— Tame menesije pripuola: priederme.
Net ant rytojaus viskas iszsi pilvo rugsztumo, greitai prasi4-ta Szv. Kazimierio, 8-ta Pe Sekantiejie asmenis isz Tau i malszei žmogelis vardu Mo- davė, kada kūmas su kūma
szalina jaigu variuosite Sevelenu Diena ir 19-to Szv. Juo tos Fondo vietinio komiteto I tiejua, kuris nieko nenorėjo atėjo atsiimt savo verszuka.
ros gyduole nuo Inkstu ir Ke
! dirbti, už tai nuolatos valgė
zapo.
i rinks aukas nelaimingaijai i priversdamas savo motere prie Nuo to laiko, Motiejus apsiru- penų (Severas Kidney <fc Li
— Kasiklos dirba gana Oge- Lietuvai:
bežiavo valgyme.—F,
ver Remedy) yra garsei žinoma
i darbo.
rai, tik kaip kada sustoja isz
Ponai. Petras Kubertavikaipo
gera gyduole del vaiku
Kaip tik pabusdavo isz rytoj
Dovana vertes $30.
priežasties stokos angliniu kn- czins ir .Tonas Sliužele ant
pertryne akis ir riktelėjo ant j Kas prisius 5 adresus maini- kurie bemiegant neužlaiko
TU.
West Mahanoy avenue ir West Ijobos:
vandeni. Mr. Ad. Kraipaviniu arba fabrikos bosu,salų— Daugelis žmonių iszva- South Street.
— Boba! duok szian valgyt, ninku, sztorninku, tas gaus ežia isz Coaldale, Pa. rasze:
žineja in fabrikus. Isz New
Martinas Geležele ir Laur. nes esmu labai iszalkias!
“Asz rekomendavoju Severos
“Deed’sa” gvarantytas ant vie
Bostono apie szimtas singeliu Yanuleviczius ant West Mar
Boba ant to: Oj, tu psiakre- no loto vertes $30. Užmokėsite gyduole nuo Inkstu ir Kepe
iszkeliavo. Jau pradeda sto- ket ir West Pine Streets.
nų del visu kurie kenezia nuo
kuot darbiniu k u prie kasikiu. Jurgis Zinkeviczius ir A. Re- vai atsimyk 1/estije jog t u .isz tik kašztus sudo del patvirti
to didelio ėdimo ‘kada apsiver nimo szito “Deed’so” ka isz inkstu ligos. Man daug pagialNėr ko stebėtis, kasiklosia turi vuckas ant Spruce ir Maple
bejo.” Preke 50č. ir $1.00.
flžhiosi.
’■ ;
nesza $10.25. Tie lotai tik 12
sunkiai dirbti už maža mokes Streets.
Gausite aptiekose arba tiesog
Juokėsi Motiejus iszbobiszti o fabrike prie lengvo darbo
Antanas Leskauskas ir Ado- i ko klegėjimo ir tolinus ėdė, myliu isz New Yorkoir randa nog W. F. Severą Co. Cedar
si vietoje kur užkas kanala
du kart tiek uždirba.
mas Urbonas ant East Maha net jam žandai braszkejo.
(Feb.)
Rapids, Iowa.
tarpe New Yorko ir PhiladelQILZO noy Street ir Pine street.
, — Per eksplozije
Viena karta, kada baisai ap
Zofija Rutkauskiute ir Mrs. siede, pajuto pilve kokia tai phijos kuris kasztuos 45 mili
North Mahanoy kasiklosia
praejta petnyczia likos apde Ona Czisarik ant West Centre, revoliucije, kurios negalėjo ap- jonu doleriu. Prisiuskite tuo-Į
jaus su Money Orderiu. (•§{ oi) ■
gintas Petras Neverauckas, 515 ir W. Railroad Streets.
valazyt.
Outcalt Realty Co.
Helena Austriute ir Magda — Oj Dievuli! kas tokia ma
W. Mahanoy Avė.
Pulitzer
Bldg.
New York.
— Jonas Boliszas kranatin- lena Yuodeskiute ant Main no pilve verezesi in visas pu
LIETUVLSZKAS ADVOKATAS
damflsist ’ih kita narna, nesze Street ir East Market Street. ses kad jin velnei paimtu! O
Magdalena
Pongoniute
ir
gal ir teisybe kalbėjo mano be
isz vežimo statinaite su raugyant
Marijona
Amilevycziute
tais kopūstais. Kokiu ten ne
ba, jog asz ant tikrųjų apsiver
ATTORNEY, COUNSELLOR
East
sziuosiu? vajėi! Motiejus isz!
žinomu budu Jonas su kopus- East Centre Street ir
& ADVOCATE OF UNITED
Railroad
Street.
STATES COURTS.
baimes pradėjo lakstyt po lautais kryto isz vežimo o kopus) ka kaip katinas su pūsle, ir po
tai ant jo. Nebageli vos adgaiGerlauses ir didžiausias somas pinig, i
Tamaqua, Pa.
iszlaiineja
p rovose už pažeidimą Kasiklosi į
vino, nes kopustosia buvo pai kokiam laikui susziles ir iszFabrikuose, Geležiūkeluose, Laivose ir t. t į
skendias lig austi. Jonas dabar — Utarninke vasario 8-ta ežia prakaitavęs, sugrįžo in grinLszUimejc provas kurios kiti advokato į
atsižadėjo valgyt kopūstus, buvo atsilankęs kun. I)r. A. ežia.
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Primroso kasyklų, Dovidas Lietuvos stovi ir josios vargin sau, jog apsiversziuosiu. Bet! «MOMOKoaoW04IOMOKOaottOtlOI(O»
Jenkins ir William Swartsz, ga likimą. Prakalbos buvo va Motiejus nepaliovė ėsti ir nie
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“ĮKĄRĄ”
s
25c. ir 50c. buteliukas, viseto aptiekoao arba
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PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA BANDOS

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir’pri8Ži.ura valdžios
ir pinigiszkuB reikalus galima pas mane be jokios baimės atlikinėti.
Paszportus del keliaujancziu parūpina. Didžiause Lietuviszka
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis
Svieto greioziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes azartas,
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir t.t. Su kokiu nors reikalu kas
link Szipkorcziu, Pinigus ir t.t,, raszykite pas mane o aplankysite
teisinga atsakyme. Apsaugoje namus ir numinus daigtus nog ugnies.

I UNION
NATIONAL
BANK
MAHANOYJ
CITY

*

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

OKAME Antri Procentą ant sudėta
Pinigu. Procentą pridednm prie
j asu pinigu 1 dienu Sausio ir Liejos
menesuose, nepaisant ar atneszat
parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su Musu Rinka, nepaisant
ar mažas ar didelis.

M

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Preztd.
W. KOHLER, Kasierius
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras
K
A TL. A tik pargabenome daugybe szviežio ta voro del rudens
ir žiemos. Dar esame pasirenge jumis parodyt visokiu oeikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu.
Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu.
Teipgi puiku gatava
szlebiu veseilems, kriksztinoms ir t t-. Teipgi užlaikome viso
kiu varinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu
sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t,
Pirkite savo sziltus apredimus pas:

/
Į

THE GLOBE,

Merchants Banking Trust Co., Banka
turi geriausia būda del
suezedinima Pinigą.
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1. — Iszduoda Thrift Korcziuke ant
kurios galima dėti po 1c, 2c, 5c bile kokia
diena.
2. —Galite daryti 50 depozitu ir aplanky
ti visa suma su procencziu.
3. —Nereike laukti visa meta del sudėji
mą tu 50 depozitu.
4. —Galite bile kada iszimti pinigu isz
juso paezedžiu.
5. —-Deszimtukinis depozitai susidedant
is isz 50 deszimtuku yra geras būdas del. f
vaiku.
6. —Pabandykite pradėti czedint pinigus
pagal musu 1c, 2c, 5c Thrift Korcziukee
būda. Galite iszsirinkti sau viena isz musu
50 spasabu depozitu kuri jumis geriausia
patinka o datirsite kad mes turime geriau
sius spasabus del suezedinima pinigą. .
7. —Thrite tiesa paskirti sau bile kokia
suma ir bile kada galite iszimti.

h

Skaitykite!

PAIN-EXPELLER

Merchants Banking Trust Company
Mahanoy Gty, Pa.

Pirkome Visa Kara Lovų ir sukrovėme in savo kroma.
Piginus turėjome mokėti už freita. .
Pigiaue gavome pirkti ir pigiaus atsiejo mokėti
sukrauti in musu kroma. Todėl ir jumis pada
rėme pigesnes prekes ant szitu lovų. Mes parduo
dame Lovas pigiaus negu bile kokis kitas sztoras
visam sklype.
Busim žinomi kaipo pigus sztoras del Lovų,
Springsu ir Materosu.
Ne visas sztoras gal prisilygint prie musu prekių
už tai kad gauname pigiaus pirkti ir neturime
kasztu del gabenimą ta vora nog geležinkeliu.
Galime jumis parduoti Materosa už $2.50. Lova
už $3.00. Parduodame gerus Springsus.
Mahanoy’.City • Shenandoah
Mount Carmel - Lansford

GUINAN’S

