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METAS XXVII

PENNSYLVANIJOS KAREIVIAI ABAZE MOUNT GRETNA, PA.

Amerikas perprasze garsinga iszradeju maszininio karabino.

MESS

PITTSBURG BATTRIES

Pennsylvanijos pulkai buvo
pirmiausi ant sumobilizavojimo savo kareiviu in Mount
Gretna. Paveikslas parodo
kareivius palatkuosia ir gymines atlankanczius savo milimuosius.

* Pennsylvanijos farmeriai
praeita meta iszmokejo savo
darbininkams $39,984,629.

Priesz Europinia kare pulkauninkas Lewis, amerikonas
gtide parduot Suv. Steitams savo nauja greit szaunama kara
* In publikines mokslaines
biną (apie tai buvo apraszyta “Saulėje” placziau) tai amerikomieste Seattle, Wash lankosi
niszkos randas nenorėjo pirkti patentą, todėl Lewis pardavė
■ ./ ž \
49,997 vaikai.
K i ■ v*’4
Angį i jei kuri tuos karabinus pasekmingai naudoje prieszais,
§ Red Bank, N. J. — Dirb
* Isz Indianapolis danesza,
vokieczius. Tomis dienomis randas užkalbino 500 tuju karabi tuve mandieru aplaike užkal
buk fenais yra didelis stokas
nu dirbtuvėje Driggs Ordinance Co. ant pristatimo karei binimą nuo Suv. Steitu ant pa
darbininku.
viams in Meksika.
dirbimo 1,500,000 apatiniu
* Braziliszka kokosinia pai
drapanų ir 1,000,000 mandie14,061 milicijos kelionėje in riu.
Suplesze Amerikoniszka
ma gyvena suvirsz 600 metu.
COLONEL
L.N. LEWIS
Meksika.
vėliava, jog sūnūs
Vokiecziai uždraudė Lietuviams ir Lenkams keliauti in
New York.— Kelionėje in
inženge in vaiska.
Amerika.!
Pittsburgh.— Už tai, kada Meksika jau randasi 14,061 ka
reiviu
o
ypatingai
isz
Vermont
Berlynas. — Vokiszka valdže Lenkijoi ir Lietuvei iždąjojo du sūnūs inženge in vais
1000, Massachusetts 6,169 Rusai vela paeem 10,600 austru in nelaisvia ir daugybe
davė paliepima uždraudenti apleisti visas taisės vietas kurios
ka
kariaut
prieszais
Meksika,
Atveže 10,000,000 doleriu
kitokio kariszko materijolo.
yra užymtos per juosius ant iszkeliavimo in Amerika, negreiMikola Shea 48 metu senumo, Connecticut 2,330, New York
aukso.
3,832
ir
New
Jersey
1,530.
Petrogradas. — Rusai kariaujenti Volyniuje ir Galicijoi, cziau kaip parodys valdžiai szipkortes ant keliones. Tik tada
teip užpyko ant juju, jog su
New Yorkas. — White Star plesze amerikoniszka vėliava
paėmė in ketures dienas in nelaisvia 221 aficieriu ir 10,285 duos pavelinima ant keliones.
.linijos,laivas, .atplaukęs ežia ir sumindžiojo po kojoms. Jo 40 ypatų užcitrucino ant
kareiviu. Dy&Jmusios bledes vokiecziai ir austrai panesze terp
isz Liverpoolio, atveže 10,000, jo pati negaledamo tojo nuAnglikai atėmė nuo Vokiecziu 50 miliu kariszko lauko.
bažnytinio pikniko.
Dniestro ir Ik’uto upiu, netekdami tris linijes apkasu.
000 doleriu auksu, užmokėji kensti, paszauke palicije ir lie
London. — Anglikai su Prancūzais užklupo ant Vokie
Ant D vinos frunto vokiecziai bombardavo Sakoviczius,
Newport, R. I.— Keturesmui už iszdirbima Suv. Valsti pe vyra aresztavoti. Shea likos deszimts ypatų isz kuriu dydes Seltyna ir Boguszczinska, nes rusai atspire neprieteliu su pa- cziu arti upes Somme praeita subata, paymdami kariszko lau
jose anglams amunicijos.
nubaustas ant $25 ir 30 dienu ne dalis randasi vaiku, užsi- gialba maszininiu armoteliu. Prie upes Tokartovos rusai teip- ko ant 50 miliu Užklupimas buvo baisus ir kruvinas be jokio
atsilsio o priek tam bombardavimas vokiszku pozicijų buvo be
in kalėjimą.
trucino isz nežinomos priežas gi supliekė vokieczius.
Paskyrė $182,000,000
In taji laike suėmė rusai daugybe kariszko materijolo ir paliovos. Bledes vokiecziu milžiniszkos.' Buvo tai vienas isz
ties, nuo valgiu kokius naudo
kariuomenes reikalams
jo ant bažnytinio pikniko. Ke armotu. Nuo 4 Birželio lig praejta petnyczia rusai paėmė in gilukningiausiu musziu aplink Verduna kokis lig szioliai at
Washingtonas, D. C. Priesz Lietuve indejus revolveri in
sibuvo. Suvirszum 6,000 vokiecziu in nelaisvia.
turiolika likos nugabentais in nelaisvia 250 tukstanezius kareiviu ir aficieriu.
trejetą dienu Suv. Valstijų burna nusiszove ant smert.
ligonbutes mirsztanti, o liku
kongresas be ilgu svarstymu
Visa Arabija gavosi in rankas pasikeleliu. Telegrafai visur
200 Austrijoku užmuszta nelaimėje ant geležkelio.
Bridgeport, Conn.— Tere sius nugabeno namon. Dakta
priėmė biliu, kuriuo skiriama Į sa, 34 metu senumo pati saliunukirsti
London. — Pabėgėliai kareiviai suvirszum 200 isz Bu
rai tiryneje priežaste nusitruci
didžiausia szios szalies istorijo ninko Szimono Pestiniko, 802
London.— Pasikeleliai apsiginklavia in maszininius kara
kovinos keliaudami namon trukiu, kuris susimusze su kitu
nimo.
je suma pinigu kariuomenes Pembroke St., insidejus revol
binus, armotas ir daug amunicijos, užėmė konia visa Arabija,
trinkiu, likos užmusztais o daugeli isz j u sužeido.
reikalams—.182,000,000 dole veri in burna, paleido szuvi,
paymdami
daug garnizonu ir fortu. Visi ženklivesni miestai
“Velnio Garbintoju“ sekta.
riu.
kuris perejo per virszgalvi.
jau randasi rankosia Arabu. Arabai pasidalinia ant trijų par
Rusai paėmė laiva su tavoru.
New York — New Yorke ir
Kambarije
buvo
atsuktas
gaCopenhaga.
—
Rusu
torpediniai
laivai
paėmė
vokiszka
tijų po vado vysta trijų sunu szeiko isz Mekkos. Pirmutinia ar
Pilame bausme del paežiu
TVashingtone randasi skyriai
zas. Motere nuo kokio tai lai susiorganizavusios
‘ ‘ Velnio laiva Hermonthis, kuris plauke Szvedijos su daugybia tavoru mija užėmė Taifa, antra Jidda o freeze mažesnias pozicijes.
musztuku.
ko sirgo ant nerviszkos ligos. Garbintoju“ organizacijos, da $112,000. Prigulėjo jisai prie Hamburg American kompanijos
Visi telegrafai ir telefonai ejnanti in Konstantinopoliu li
Kansas Gity, Mo.— Tiejei Diena priesz tai Pėstininke tu bar tos sektos skyrius inkurta
kos nukirsti, idant Turkai negalėtu siunsti pagialba.
visi vyrai kurie tankei musza rėjo nemažai szeiminiszko erge Bostone. Velnio garbintojai
Iszbadeja gyventojai sunaikino 1800 kromu.—Vaiskas
savo paezes, bus baudžiami pa lio kuris paskubino jiosios mir tiki, kad velnias yra kiekvie
szaudo in vargszus.
gal senoviszka papratini a. Kai ti.
name ju, ir kad su pagelba hi
Bern, Szvaicarije.-— Telegramai prisiunsti in czionais
pnotizmo galima perkeisti
tininkąi bus pririsztais prie
Keli menesiai adgalios PešRusijos Durna davė lygias
“bloga“ velnią in “gera.“ Jie skelbe, buk Vokietijoi pakylo maža revoliucije iszbadejusiu
stulpu ant tiek dienu ant kiek
San Antonio, Tex. — Pade
sūdąs juos nubaus. Tokie stul tinikiene kerszino atėmimu tiki, kad yra ir gerieji velniai. gyventoju, kurios labai buvo kruvinos.
tiesas del mužiku, kokias turi
pai stoves ant rinkaus idant vi sau gyvasties per perpjovima Mat surado biblijoje sakini,
Dydžiausias sumiszimas atsibuvo mieste Lipske, kur su ir augsztesne klasa žmonių. jimas Meksike yra nepermaL
gerkles, nes in laika likos už kuris atskiria gerus nuo blogu sirinko milžiniszka myne ižbadejusiu darbininku, moterių ir Tokiu budu visos kliasos žmo nomas. Norints Karanza pasi kaltininkus galėtu matyti.
velniu.
tikta.
liuosavo amerikoniszkus karei
vaiku kareiviu kurie randasi ant kariszko lauko. Ižbadejusi nių yra ant lygiu tiesu.
Pėstininku gyvenimas buvo Bostoniszkiai velnio garbin mine mėtėsi ant kromu, apipleszdami juos nuo visko — isz vi
Pristatys 1,500,000 svaru
tojai laikys savo susirinkimą
§ Washington, D. C. — In vius, bet pavojus da nepraszanuolatinis
rūpestis
ir
ergelei
mėsos kas menesi.
so apiplesze 1800 visokiu kromu.
strumentai parodanti drebėji lintas. Kareiviai da vis buna
norints gana turėjo gera gyve Liepos 6 d. Rock Bay saleje.
Chicago.— Czionaitines me
Paszauktas vaiskas isz artimu kazarmiu, aplaike paliepima mus žemes rodo, buk 3,300 my gabenami ant rubežiaus ant ap
nimą, bet moterei kas tokis ra PARŪPINS 1,960 AUTOMO
sinyczios aplaike randaviszkus
szaut in savo gymines ir pažinstamus bet paliepimo nepaklau liu tolumo atsibuvo smarkus saugojimo gyventoju nuo uždosi ant smegenų idant atimti BILIU DIENOJE KARES.
klupimu. Ka mano daryti Suv.
kontraktus ant pristatymo del
sė, todėl likos paszaukti du pulkai austrijokiszko vaisko isz drebėjimas žemes.
savo
gyvaste.
Kas tame kaltas?
amerikoniszkos kariumenes kas
New York — Alfred Reeves, artimo miestelio, kurie pribuvo ir pradėjo szauti in susirin § Emperium, Pa. — Aetna Steitai ateiteje Meksike, tai
menesis po pusantro milijono
generalis užveizda Nation. Au kusius. Daug žuvo, o sužeistuosius maisztininkai nusinesze su
yra laikoma slaptybėje, nes
dirbtuvėje parako pakilo eksIszmete savo kudyki isz
svaru mėsos del kareiviu Fort
tomobile Chamber of Comme savim idant nepapultu in palieijos rankas.
cenzūra likos uždėta ant visu
plozije, kurioje likos užmuszta
Sam Houston ir EI Paso.
rce, paskelbė, kad Amerikos
trūkio.
žinių ir mažai galima dasižiPriek tam siuntines milijoną
6 darbininkai o 16 sužeido.
automobiliu iszdirbejai gales Dydelis krutėjimas Kruppo dirbtuvesia.-Daug moterių
not.
Huntington, Pa.— Keliau parūpinti kasdien po 900 šan
svaru mėsos dežukiasia ir 240,
* C. E. Parkhurst, 67 metu
dirba prie amunicijos.
000 svaru lasziniu tuojaus.
dama Pennsylvanijos trukiu kiųjų ir po 1,000 pasažieriniu
senumo, apsivedė ana diena su
isz New Yorko in Marion, Ind. automobiliu kares su Mexika
AKYVOS ŽINUTES.
Berlynas.
—
Kruppo
dirbtuve
Essuose
paliko
viena
isz
Maria Knowles, 62 metu senu
Nenori gyventi su
reikalams.
Žinia,
tai
jie
da

Ona Gavaliene, laike savo 12
didžiausiu industrijos'instaigu. Szioje dirbtuvėje dabar pris mo, su kuria merginos! per 42
* Suv. Steituosia randasi 12
cziutabakia.
>
menesiu kudyki prie atydary rys už gerus pinigus.
kaito net 68,972 darbininku. Tokia skaitline darbininku bu metus.
milijonu szeimynu kuriuos paTas pats Reeves sako, kad vusi balandžio 1 dn. 1916 m.
Miircie, Ind.— Izaokas to lango idant gautu szviežio
§
Marseilles
Vokiszki
sznirandavoja namus.
Wiles innesze skunda prieszais oro. Kudykis pradėjo rankosia szitokio automobiliu skaitliaus
pai
uždegė
milžiniszkus
dokus
Rupg.
1
dn.
1914
m.
tenai
dirbę
36,880
darbininku
ir
* Karavonus del numirėliu
savo paezia ant atsiskyrimoi szokynet ir staigai iszpuole karei kaip ten nebutu o užteks. 1,214 darbininkių. Bal. 1 dn. 1916 m. 55,649 darbininkai ir czionais, tyksle sunaikinimo pradėjo naudoti 12-tam szimtTodėl, esą, valdžiai nereikes
buk negali su jaja gyventi, laukan. Motyna nežinodama
daugybe aliejaus ir amunicijos metije.
konfiskuoti privatiniu ypatų 13,023 darbininkes.
nes
ugnis tuju materijolu neda
nes apsileido naminiam darbe, ka daro, szoko perlanga pas automobiliu, kaip tai darė Eu
* Perfumas pradėjo iszdirPriesz kare moteris buvo priimamos tik in pardavimo
lipstejo.
nemazgoja torielku o tik per kui kudyki. Trūkis likos sulai ropos valdžios.
binet Anglijo! 1190 mete. Ka
skyrius arba kaipo valytojos. Dabar moteris dirba sunkius
§ Madridas — Morokiszki ralius Filipas Augustas apdo
diena kramto tabaka ir spjau kytas, o kunduktoris su keleis Bet ponas Reeves mokėjo už darbus armotu iszdirbimo skyriuje. Ir pasirodė praktikoje,
do po visus kampus. Sudže da pasažieriais rado motyna su tylėti,kiek automobiliu dirbupasikeleliai vela pasikėlė prie
kad moterins darbininkes nepraseziau atliekanczios darba. szais Iszpanus. Muszije pražu vanojo iszradeja perfumu su
ve persiskyrimą, kalbėda
tuviu ponai mano turetit kas
mas jog, tokia motere ne yra kudykiu sedinezius prie gelež- dien pelno isz padirbtu tam Kas link ligų, tai atskaitos už 1915 m. parodo, kad vyru susir vo keli majorai, oficieriai ir orderiu “paneziakines raikszkelio tik mažai sužeistus.
teles.”
go 76.6p isz 100, o moterių 62.31 isz szimto.
tinkama gyventi su vyru.
daug karieviu.
tikslui automobilu.
,
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ISZ AMERIKOS.

ISZ KARES LA ŪKO
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KAS GIRDĖT?

Pasiraszimas ant “Neprigulmingos Dekleradjos”, Philadelphioi, 4 Liepos 1776 mete.

Suv. Steituosia szimet skait
lius persiskyrimu daejs lig 125
itikstancziu poru. Dvasiszkieje visu iszpažinimu nusiuntė
prasžima pas prezidentą Wilsona idant rūpintųsi invykdyti
geresnias tiesas ant sumažini
mo tojo blogaus papratimo.

Kanadoje pradeda stokuot
daugeli darbininku. Vienas isz
fabriku iždirbanti amunicije
Toronte, priėmė du szimtus
moterių prie darbo, o prie ka
simo Wellando kanalo yra
naudojami austrijokiszki nelaisviai. Žodžiu, visur darbi
ninku mažai. Tas pat pradeda
grasint Suv. Steitus.
.p'

..-j 1
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Sziauczius Drotele.
________

v

Buvo tai jomarkas. Jonas
Drotele, sziauczius, padare ne
mažai piningu,, pardavias visa
savo tavora. Padarius toki laima, reik szi ta iszsigert. Mislijo dabar koks but geriausias ir
pigiausias gėralas. Alaus, tai
reik daug iszgert jeigu nori
kad pasigert; vynas per bran
gus; arielka? e!! tai mužikiszkas gėralas; arbatos? teip, ar
batos— gerai, ba ir nebrangus
gerymas, o žmogusguogei tuojaus pajunti. Ale kur užeit?
Namie galeeziau savo bobelkai liepi padaryt, nes ka? pada
rys nekarezia, Et, ka ežia! ei
siu pas žydą—gardžiaus.
Nuėjo tada Drotele in karcziama, iszgere viena stiklą,
antra, treczia ir t. t., o vis karežia su araku.
Tuom laik laukia pasidarė
tamsu, o ežia reik eitie namo,
ba pati galėtu da szluota pa
imt, kaip ilgias užtektu.
Nes kas ežią, kaj .durys kasžin
kur pasidėjo?....
Vienok paklusnas žydelis
parode duris, iszvede ant kelio
ir velijo saldaus miego.
Eina tada Drotele tiesiog na
mo krypuodamas isz vienos
puses uliezios iu kita del to,
kad jau del jo buvo per siaura
uliczia.
Ant galo žiuri—jau randasi
prieszai savo narna, stojo, pasi
taisė ir toliaus in savo narna.
Nes—o stebuklai ! ant jo locno
kiemo užtverta lig juostai augs
ežio tvora. Pasirėmė ir mislija:
‘Kas-gi galėjo man ta szelmys,
ta padaryt. Asz jos sziadien ne
draskysiu, ale velei rytojaus
sulaukiąs ta padarysiu? Aplenktie ne yra kaip. . . o tai
perlipt, juk neaugszta”. . .
Perdėjo viena koja, o pas
kui kita—pasilsėjo truputi-ant
tvoros. . . paskui szoko ant že
mes. . . ir stejo vandenyja lig
juostos. .
O tai buvo kaimyno szulinis
ir giliukis jo, kad tam szulinij
buvo mažai vandens.
In trumpa laika atėjo kaimy
no duktė vandens, pradėjo
leist in szulini viedra, nes kas
ežia? lyg kas szulinija pliauszkia ir stena. Klauso — vis tas
pats! Iszsigando ir pradėjo
bėgt.
Lerma padare visam kaime,
jog szulinija szpukuoja.
Atbėgo kas tik gyvas. Klau
so—teisybe.
— O kas. ežia? — paklausė
drąsiausias kaimynas.
— Asz!—atsiliepe szulinija
drebantis balsas.
T-r
■
n
1
— Kas per asz ?
— Asz Drotele! “gelbėkit
mane!
— Ka tu ten veiki?
— Ar asz žinau. . . Ėjau na
mo ir nežinau, kaip ežia inlin
dau; nes isztraukit mane grei
cziaus, ba, dievaži,'suszalsiu.
Sziaucziuka isztrauke, ale
jau buvo iszsipagiriojas, ba
szaltas vanduo viską isztrauke.

Vokiszkam laikrasztij “Frank
furter Zeintung” buvo tilpens
straipsnis nurodantis kaipo
lenkai daro skriaudas lietu
viams.
Koksai tai profesorius
Bruegkner apgindamas lenkus
sako: Neskaitlinga lietuviu
tautele, kad ne lenkai, tai but
sutirpusi visiszkai per užplovima rusifikacijos, kuri su sa
yo bažnyczia (cerkve) ir kul
. turą Lietuva buvo užgulusi.
- Graži teisybe, kad lenkai
. atgyne lietuvius nuo rusifika
cijos. •,
Tas profesorius Brueckner
perechinczikas lenkas o gal
yokietys, kibą tais žines isz se
Paveikslas parodo pasiraszyma ant “Neprigulmingos Dekleracijos” kada likos apszaukta neprigulmysta Suv. Steitu diena 4 liepos 1776 mete mieste
no czebatp aulo iszsitraukes
prirodinėja lenkus apgynėjais Philadęlphioi senoi Independence Hali. Szimet, tai yra sziadien, apvaiksztines taja diena da iszkilmingiau po visa Amerika.
lietayiu pųo sumaskolinimo.
Apysaka isz Lietu viuSeno ves Gyvenimo
Na ir kaip dimniai szioki
Juk jam verta žinot kad Lie- tinai abejis tie neprarytu, su Profesorius užmirszta paties
su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c.
/įuyps kai miecziai nemokėdami rado būda apipainiot jaunutia Mickevicziaus raszytus žodžius dalykai iszsiyodo! . . Lenkai
W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
ienkiszkos kalbos visiszkai, jie Lenkijos karalaite Jadvyga, — “O Litwo Ojczyzno moja!” svetima junga nors tempia
Jeigu patsai poetas szaukia kaip ir lietuviai, o bet jie nori
.patis save apsigynė senoveje su Lietuvos kunigaikszcziu JaAp Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka” Ap
nup gulenkiuimo, o dar nuo gelia, ir su tuomi abeji kad at- raszte O Lietuva Tėvynė Ma nei varnas zuikeliui ant ke
2G2 puslapiu-Preke 35c. ,V. D. Boczkowski-Co. Mahanor City, Pa.
no! kas-gi kitas gal jo žodžius teros tupet ir lietuvio kieta
- sumaskolinimo. Teisybe kad sispyrt priesz kryžiokus.
Tuomi nesuklysta, nes su perkreipt kuriuos jisai Micke- sprandą džįubint.
ne ,tie prasti pilkasermegiai,
sitelkia
abieju szaliu pajiegas, viczius patsai savo ranka pri*’*•Kapsas.
tai lietuviai but seniai sutirpia
Profesoriaus straipsnis yra
LIETUVISZKAS PASAKORE
tarpe lenkomanijos, ir masko nulaužė baltažiponiams kry peczetijo.
žiokams
ragus,
bet
apkriksztiVisos
kovos
lietuviu
su
len

tilpes
iszguldytas
“
Gazetoje
liams sumaskolint jau nebu:
Labai Puiki ir Didele Knyga
nimas Lietuvos žmonių invyko kais esanti priežastis tai fana- Ludowoje.” Philadelphia, Pa.
buvia ka.
Koksai tai nedamatans tas ne su malonia. Lenkijos kimi tikiszka litvvomaniszka dvasisz
88 - Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88
Rūsiszka durna perleido teis
gai
su
Jagella
ir
Jadvyga
atkija,
kuri
daro
savo
propa

profesorius Brueckner, kad jima, kur L uždr-audže pardavi Puikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga
<(-.8ai;sąko: “Neskaitlingi lietu vykia kariumenes apsupti Lie ganda net bažnytinėse apeigo
ma kokio norints gėrimo ku visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.
se
kurstant
invest
ir
ten
lietu

vei grynai lietuviszkai kalbanti tuvon, griovė ju žiniczias gesi
riame rastųsi daugiau kaip 11
aįęy;i. apgyvenę tik 2 myli etno- nant szventa ugni, griovė die- viszka liežuvi net juokingu
609 Puslapiu
■
6f x 9į coliu dydumo.
procento
alkoholiaus.
budu.
graf iszkos Lietuvos, ir tie patis vaiczius ir pulkais panevale
Jisai profesoris lenku dar
kultųriszkai visiszkai silpnutė vare lietuvius prie ažeru, upiu
Williamas Cautneris, oro
ir upeliu apsikriksztyt už ka bus dar tokius pat primeta litliai”.
perspetojas
isz Freėlando, Pa.
Jadvyga apdovanojo lietuvius wornaniszkai dvasiszkijai kuri
.(j. Kiekvienas lietuvos skaitan
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)
baltoms skaroms. Isz Vilniaus sziadien jau drysta lenku dva- pranaszauja, buk szimet žiema
tis^ turi .nusiszypsot isz profe
žinyczios krive kriveitis tik siszkių ir svietiszku užmaczius bus labai ilga ir szalta. Savo
Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena
soriaus . sapaliones, nes tiktai
pranaszavima spėja ant. baltu
viena diena figūra pasigriebęs nusikratyt.
kadangi
greit iszsiparduos.
Kauno . viena gub. kur lietu
pekszczias leidos in kerneva
Dvasiszkoji vyriausybe kaip gyriniu žiedu kurie auga ap
Szluocziaus duktė.
Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir
viai gyvena su savo kalba yra
Vilka.
Nelaimingas bagoezius.
senovės kriveicziu lizdą. Jad kad vyskupai arba kiti, juk linkinėje vadinami “laurel”, o
Kalvis.
tokia didumo, kaip mažiukes
Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka
kurie
szimet
užžydejo
baltai
o
vyga nors pasiūlė seneliui sa tai lietu viszkose bažnycziose
Raganius.
auksinius
kiauszinius
dėjo,
ir
Kiau

kai kurios Europos vieszpatysTris brolei.
laite žemeziugpilo.
vo karieta bet tas tos malones inbruko lenkiszkus giedojimus ne raudonai. — Nieko daugiau
Stalorius daktaru.
teles , o kur-gi Suvalkija ?!...;
Apie Karalaite paversta in varle.
neiszpuola
kaip
pasirengti
ant
nuo karalienes katalikes nepri negana to, juk lietuviu zokoYlgasis. platusis ir smark-akis,
Apie Karalaite stebukl-merge,
kyr-gi Vilniaus gub. nors ten
Tris jaunikei.
priėmimo
tojo
sveczio.
Karalaiti
Jonuką
ir
apie
Lazda
ne

eme.
ninku kliosztoriai, parapijose
Meszkinas.
matomai muszanti.
.dąug.jįra lenkų jr sulenkėj u
Baidiklos.
Apie Karalaiti netikėta.
Su tokia tai malonia buvo lietuviu visos klebonijos buvo
siu ^ętuyjuLrP
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Akmenorius.
Žada
tuoj
pasirodyti
dar
lietuviams ir žemaicziams su užkrėstos lenkomanu kalba,
Kalvis ir ponas.
'■
Velnes ir Mužikas.
Tas profesorius pažymi, kad teikta katalikyste, ir iszgelbe- tai-gi profesorius tuos lenku vienas mėnesinis žurnalas —
Pabaiga kazirninko.
Melagis.
'
Skarbas o pati.
Giliukningas Zbrajus.
“Stara Litvva byla w pwovaz- ta tautyste.
propagandizmo senoviszko žy “Tiesa.”
Nelamingas atsitikimas.
Zerkolas.
Fundatoris.
Ja leis drg. J. Baltruszaitis
nej częšci ruska, statut litewsSzetoniszkas szokis.
Profesorius gerai žino jogei gius neinžiuri.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus
Prakeikta.
’ki by! wlasciwie ruskiem pra- istorija prirodo, kad ant tos
vietoje
“
Dilgeliu
”
,
kurios
jau
savo valdonu.
Kiniszka pasaka.
valtys.
Jisai žmogus mato lietuviu
Pavogti Deimantai.
' Avėtu, zwyczajowem, w ruskim garbios Lenkijos kol karalevo dvasisz bijos kalte tame, kad nebeis. Metine prenumerata
Gudras Žalnierius.
Stebuklingas skeltuvas.
Melage pati.
busianti $1.00; vienos kopi
Mėdalikas motinos.
jęžyku pisane byly akta”.
Paikas
Jonas.
Jagelioniu dinastija, tol Len sziuose laikuose lietuviai kuni jos kaina 10c.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka
Apie milžinus, mažus žmonis ir
senu žmonių.
Kad tuomet buvo rusiszkai kija vadinosi Korona Europy, gai neskaito bažnyczioje 5 len Pirmame numerije ketina
niksztukus
Laižybos.
Du
brolei.
statutes (tiesos) suraszyta, (vainikas Europos), iszgeso ka kus didesniais už 100 lietuviu, būti invairiu ir indomiu straips
Isz gyvenimo milinczios poros.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- nieks neužginczis, bet ir patis da Jagelionu dinastija užgest kaip kad darydavo lietuviszka niu. Pažiūrėsime. Žinant, kad
Po svetima pastoge.
juti, Katinėli niaukleli ir apie RaUbago meile.
ganiszka Lieda.
lenkai negali užsigint kad ju pradėjo ir Lenkijos garbe bei dvasiszkija senovėj.
žurnalo leidėjas ir redaktorius
Petras bude.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
rasztai senovės pusiau buvo pasisekimai kol visiszkai ne;
Apie tris Brolua Karalaiczius ir
* Penkta dali kviecziu ant
Jeigu profesorius mato kad yra rimtas ir prityręs raszytoStebuklinga tobliezia.
serganti jiu Tęva.
jas,
galima
laukti,
kad
“
Tiesa
”
niaiszyti su rusiszkoms tar prarasta Lenkija sykiu ir Lie lenkai bialorusinai negal duo
svieto dastato Suv. Steitai.
Szleivis.
Ne sūdyk ant pažiūros.
turės pasisekimo, — ko mes
Mužikas Karalium.
Mažas Antanukas,
mėms o tik Mickevicziui gali tuva.
* Viena geležkelio kompani
tis inpinkliuot in jiems nepa jai, suprantama, ir linkime.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Bedarbe.
Apie
Ragamszka
Pleczkute.
Dvase kasikiu.
Apisaka seno
•jie pasidekavot kad tasai vy Tai ir geradejystes lenku žystama lietuviu kalba, tai tuo
je Amerike iszduoda kas me
Jonukas Pauksztukas.
mainierio.
ras iszgrebojo j u kalbos grynu del Lietuvos. Vyto džiūvo nei mi labi aus Lietuvoje lietuviai Rusijos ir Vokiecziu cenzū
■ Karalius Vargutis.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio
tas ant anglių $6,500,000.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu jo. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
e ma.
lapas rudens ar žiemos lau nenori duotis inpinkliuot in lie ra Amerikos Lietuviu Laikraszalu Karalius.
* Pakraszcziuosia upes Re
Balatono ežeras.
Akmedas ir Raganaite Pąribana.
n Tas profesorius tarp kitko kiant ik nukrito, o jau czion tuviams nepažystama lenkisz- szczius dabar praleidžia, to
Pataikė dalgis ant akmens.
no, vokietijoi, randasi 700 se•Trys Lapai kirmėlės.
Netikėtas szveczias.
drožia, kad Lenkija suteikda- apie Lietuva kalbos nėra.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu,
dėl kiekvieno gero draugo tuo
Apie tris Karalaitias.
ka kalba.
noviszku
palociu.
dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie septinis Brolus.
m a Lietuvai katalikyste, užtik
Apie prapuolusią Karalaite ir sep
Profesorius Bruechner juo Prancūzijoj ir Anglijoj sako labiau giminaiczio pareiga yra
* Visi daktariszki receptai
Apie kuningaikszti Kardeli,
tinis galinezius.
ų rino Lietuvos ekzistavima ir kingai bumba kad bereikalo litwomanai platina rasztuos ne užsakyti “SAULE” savo gi
Žiurke katra už Karalaiezio tekejo.
Juozas ir Marijona.
Francuzijoi yra raszomi franJussupas.
Apie Vaika katras Karaliaus duk
4 apgynė nuo isztautejimo ik lietuviai savinas lietuviszka teisingas priesz lenkus žinias minėms ir pažįstamiems Rusi
Neteisi
pati.
cuziszkai o ne lotyniszkai.
joj
arba
nelaisviams
Vokietijoj
teris iszgelbejo nuo smako.
i'įndėte 1773. Su tuomi Lenkai miestą Vilnių nes sako kad ten iszkraipant faktus, ir tuomi
Karalaiti Miranda.
Apie
Karaliaus
Sunu
kur
savo
Preke in užsienius metams
Kaip gilukis mainosi.
trijų Seserų ėjo jieszkot.
>i sako iszpilde savo pasiuntinys- led 2 procentai yra lietuviu nori net ir kai kuriuos lenkus tik $3.50, pusei metu $1.75.
Ragana.
gyventoju. Ar-gi czion ne juo
Apie Dumiu ir jo Szyvuke,
Elnes,
Velioribas
ir
Arelis.
; tęs, ir sutvėrė lietuviams gale kas?..
suklaidyt.
“SAULE“ nueina in visus Ru
Apie Žydą ir Petra.
Medėjus.
Apie du vaiku Siratas.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Prie
užbaigos
iszvajlžiojimu
^tautiszko plėtojimosi.
sijos
ir
Vokietijos
kampus
(tik
Jisai iszjuokia, kad lietuviai
Apie Pagramduka.
Vaitiekus.
$ . Teisybia sakant, profesorius savinosi Adoma Mickevicziu profesorius nurodo, kad tie vi nežinoma, ar inleidžiama Di
^pamirszo pažymet, kad tuomet kaipo lenku poetą ir sako: ji si ergeliai einan vien Rosijos džiojon Lietuvon, bet in Prusu
Mylėtojams Muzikos ir Dainų:
W. D. Boczkowski-Co.
Iszsimokinimas notų ant visokiu instru
steip lenkai kaip ir lietuviai, sai tuomi tarpu yra gimęs na naudai, o to litwomanai nenor Lietuva ir Vokietijon bei Aumentu arba dainuoti be mokytojaus; lietustrijon nelaisviams praleidžia
^teip^ehkija kaip ir Lietuva Czarnej Rusi (Judoj Rusijoj) matyt.
viszkoj kalboj visokios notos, kokios tik
Szita Knyga perkupeziams arba agentam
ma).
yra sudėtos in 8 lekcijas, mokytojas-knyga
Užbaigoje isztaria: “Neap .Užsakykite tuojau, suramin neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio $1.50,
IPyLb’i0 ak* 8Za^ Pr‘e žioties ir jame sako nebuvo ne laszo
parduodu už $1.
G. A. Baronas,
P. 0.
McKees Rocks, Pa.
godžiu kryžioku, ir kad galu- iietuviszko kraujo.
kanta litwomanus apjakina.” site savo artimuosius.
„.

Vaidelola

PREKE $2.00

SALLE

8

Kaip duris priesz nosi uždą*
tu? Argi tas prakilniausias ti — Jog pajieszkojime buvo
Elektrikinia
žibinte
ant
vieno
kėjimas gali būti niekinamu paminėta, idant katalikes su
rys,
Kaip doleriu pas katra ne
gero iszmintingo žmogaus?..... vis neatsiszaukinetu, ar neskai
isz angliszku laivu.
matys.
Po valandai vienog1 atsidusus tei to ?
Tiktai apie kaziras žinote,
isz gilumos savo krutinės, nu — Teip, skaieziau— atsake
O kas sviete darosi nežinote.
siuntė savo mislis augsztai, su nusižeminimu Maryte —
Nuo ejniko atmuszti krumplei,
augsztai ir ten klausė: “Die bet kas gali ponei kenkti tas,
Net iszsinarinia sanarei,
ve, ar tu mane apleidi visai ? kad esmių katalikia, jeigu bu
Nevienas dejuos,
Atemiai teveli ir motinėlė nuo siu gera, paklusnia ir isztikiIr pi]va suemias vaitos,
manes tada pavedžiau save ma tarnaite, kuri stengiasi sa
Bada toki spaus,
apglobai Jėzaus Marijos ir vo duondaviams kuogeriausiai
Kąsnio duonos negaus,
Juozapo szvento ’— sziandien atsimokėti ir visame užsipelny
Dalibuk vyrai,
vargas man grumo mirtim— ti ant ju malones. Jeigu negaDarote negerai.
parodai man žvaigžde vilties, leeziau intikti, kame nežudau
*
*
*
bet vėl gesina man ja tas kas vilties, jug poni, galėsi mane
man yra brangiausiu ir szven- kiekvienam karte atstatyti nuo
Vienas rabinas,
cziausiu. Vieszpatie sutvirtink tarnystos.
Dydelei mokytas,
Tu mane....” Po valandai lig
Tikrumas, teisingumas, žo
Visus talmudus iszejo,
atradus iszganinga misli tarė: džiu mei gėlės, iszmintingumas
Dydele szventinybia turėjo.
— Bandysiu... Gal Viesz- jos atsakyme, didelei nustebęBerdiczeve sztudijiavo,
pats Dievas susimylės ant ma jg pone. Permieravo ja savo
Tai ir varda dydeli gavo;
nes nelaimingos; aeziu, nuo- akimis da karta ir atsake;
Kapitonas palieps dviems kareiviams ejti prie .neprieteNa ir visos Sores, Taubes,
szirdžiai dekavoju ponei. — Ir
— Gerai, pabandysim. Gali
]iaus apkasu, dažinoti ar daug ju tenais randasi.
Kur jieje?
Malkos, Rebekes ir Rifkes,
atidavus duonkepei laikraszti, pradėt savo tarnysta pas mane
Kaipo eudadari,
visas jo spėkas netrukus. Ap pasikloniojo mandagiai ir isz pažiūrėsime kaip bus.
Viena kita varyti vare.
Dora Lietuviszka sirgęs—pasimirė. Žmona jo isz ėjo isztardama atsisveikinimo
IL
Ba tai isz Berdiczevo mo
žodžius.
rupesezio ir gailesties teipgi
kyklos,
Manding nereikia to veltui
Tarnaite.
Su smarkiai plakanczia szirapsirgo ir po keturiu savaieziu
Susilygyti kiti negali su
džia ėjo in pažymėta laikrasz- ir kalbėti, jog Maryte savo pa
Tikras atsitikimas isz Lietu- laiko, teipgi nukeliavo paskui
juom niekados,
reigas atlikinėjo kuonoringiau
mylima savo vyra in szali am- tije vieta. Netrukus atrado ta šiai ir kuogeriausiai, jog su tik
viszku atejviu Amerike.
Prisakė jisai žydelkom,
žinystes, isz kur ne' vienas jau narna ir inejo in dideli karito- ru pasiszventimu stengėsi pil
Kad
visada butu su perukom,
Dangus apniauktas pilkais
ri, kame platus laiptai vede
niekad nebesugryžta.
Ba jis nuo Maižio apie tai
dyt kuopaveizdingiausiai savo
debesiais, kurie tarytum, užgu
Mariuką pasiliko pati viena augsztin ant antru lubu. Susto privalumus. Maryte užsipelny
girdėjo,
le dideli miestą New York’a.
sziame svetimam kraszte. Gim jus prie laiptu atsiduso. “O Je davo kiekvienam inžvelgije
Ir apie perukas kalbėjo.
Smulkus, szaltas rudeninis lie
dytojai mirdami paliko ja nasz zau, Marija, Juozapai szventas ant pagyros, bet duondaviai
“Tvilim” ir “tales” liepe su
tus plauja aprūkusius augsz- laite vien tik Apgloboj ir Ap- Jumis atiduodu save, dabokite
deginti,
to niekad jai nesuteikdavo.
tus kaminus ivairiu dirbtuvių,
veizdoj Dievo. Nelaiminga mane nelaiminga vienatine pa- Maryte nereikalavo poteisybei
O naujus nuo jojo nupirkti,
kaip'o ir kitu triobu. Uliczios
mergele neturėdama mažiausio silikuse tarp svetimųjų žmonių jos, o vien tik džiaugtis norėjo
Cyceles ir bruchus paszvenmiesto tuszczios; žmones no
turėkite savo apgloboj naszlai
isztekliaus, reikalingo pragyve
tina,
ringai sau tuni sziltuose bu nimui, turėjo kelias dienas te varginga, kuri svetimoj sza- tuomi, kad turi užsilaikymą ir
Ir palaimina.
kasdienine duona, už ka gau
tuose, nors ne visi, kadangi
vaikszczioti miesto ulieziomis lije, be pastoges, be jokios siai atsimokėdavo savo sunku
Kalbėjo jis in Sores,
daugeli sunkus reikalas ver- ir jieszkot sau tarnystes pas ko žmoniszkos apglobos jieszko
Galima dasiprast kaip didele yra toji žibinte ant karisz Jog jo balakonas lig žemes,
ežia net per isztisa diena varg
sau duonos. Jėzau, Marija, Juo darbu. Troszko jije vien ramy
kia szeimyna. Nors jau daugel
Pilnas szventinybes,
bes del kuogeriausio iszpildine ko laivo. Taisės elektrikines szviesas naudoje naktimis ant su
ti ir szlapti lauke. . .
perejo namu niekur vietos zapai szventas! Jums atiduodu jimo savo prideriseziu, bet ir sekimo neprieteliszku laivu.
Ir sako jis:
Atyda musu atkreipia ant gauti negalėjo, nes vienos szei- szirdi ir duszia savo. Jėzau,
Kaip
neszioti
negalėsiu,
Marija Juozapai, szventas, ne tas jai atsakinėta. Dievas nore saves. Nebuvo tai
saves jauna mergele, kuri net
persitikrinimo, koki inspudi Tai del visu Šoriu iždalysiu,
vienog
mynos turėjo tarnaites, kitos
jo iszbandyti jauna mergele isz
be lietsargio eina uliczia netvir
visai nereikalavo. Vienog Ma apleiskite manes, suszelpkite tirti jos tvirtybe tikėjime, ap skaisti, rimta ir dora kalba, o ant savo klausytoju padare ta Ba asz esmių pilnas galybes,
mane; priduokite kantrybes ir
tu žingsniu. Žvilgtelėjus in
bjauras piktas iszjuokinejimas savo anot jos' mislijimo “iszriuką nenusiminė da, o tik ei
Nuo augsztybes.
kuopti ugnije kaneziu idant po
’ .
jos veidą tuoj galima nužvelg dama meldėsi mislimis prie isztvermes?”
ir szandas atkreiptas in “kata mintinga kalba.” Visi-gi, ku Asz žinau, jog tik asz czion
Po tokiai trumpai, bet karsz tam tuo gausiau jai atmokėti. like” Maryte, kuria visi negeri rie bijojo virėjos delei jos pik
ti ant jos padsakiu varga, ru- Dievo, praszydama Jo, idant
vieszpatausiu,
tai maldai, duszia jos prisipil Ilgai nelaiminga, naszlaite ture tarnai Williamsu labai dažnai to liežiuvio pritarė j vienbalsiai
pesczius ir neisztekliaus.
Jis neapleistu jos ir nedaleistu
Kaip
tik
in piningus insidė saldžia ramybia. Smarkiai jo kęsti tikra persekiojimą ir savo nuodingais ir asztriais lie savo: “Yes, yes”.
Ima žingeidumas kas tai do isz vargo ir bado pražūti.
gausiu,
tai ne tik nue kitu tarnu ir saviena, jog amerikietes negal
— Teisybe kalba pana Ona
— Kaipgi bus? — kalbėjo ir rangiai nukuope augsztyn naru szeimynos, bet ir nuo pa žuviais užgavinedavo.
Visus budus naudosiu,
turėt vargo,(?) kodėl ja mato pati in save, nežinodama ka laiptais ir ten paspaude prie
— Yra tai paika, apipaikin- — kalbėta — ta katalike ne
Kiauliena isznaikysiu,
adverijos balta knipkuti. Atsi ežiu duondaviu, kaipo protesto ta mokslu tikybos mergina — privalo maiszytis tarp musu.
me pavarguse ir matomai dė
tur’ daryt, idant gaut vieta.
Ba
asz mokineziauses,
lei vargo teip fiziszkai nusil- Ilgai vaikszcziojo, beveik per liepus skambui varpelio, netru nu, nekenezianeziu katalikys kalbėjo savo spiegliu balsu Reikia pasistengt pakalbint
Ir galingiauses.
puse, kad kojos po ja linksta. visa diena nieko nevalgius, kus duris atsidarė ir paklausta tes.
kambarine Eliza —jije su sa pone Williams, idant tuojaus
Sores
visos intikejo,
Tuojaus patyriame, jog tai jieszkodama vietos, bet kad ko reikalauja, o atsakius jai li Visi iszjuokinejo ja ir szan- vo kantrybia ir besižeminimu ja iszvarytu.
Aszaras lieti pradėjo,
amerikiete, bet amerikiete-atei tau badas beveik nedaleidiue- kos investa in vidų ir" liepta dijo isz jos tikibiszku persitik tikra komedija loszia.
Vienog kitaip Dievas surėdė Rankas ir skvernas bueziavo,
rinimu, piktžodžiavo ir iszjuo
ve, priegtam naszlaite, neturin jo jai atkelt kojų, inženge in laukt.
— Taigi sakai, kad jije pai Jis kuris už £pikta baudžia, o
Jog net apsnargliavo,
kinejo jos maldingumą, bet
Mariuką
ilgai
lauke;
turėjo
ti gimdytoju, giminiu, ne prie- duonkepio krautuvia, idant
ka komedijonka? — klausė už gera atmoka, nenorėjo da
Tai
mat senesnius rabinus
teliu, kurie ja priimtu prie sa bent duonos sau už kelis cen pakaktinai laiko del prisižiurę Maryte kantriai kente ir tuo wazniezius John’as — Man ro leist, idant neteisingumas ir
niekina,
jimo visom puikybėmis, ko labiaus susitvirtineio szventam dos, kad ta mergina tik dėlto piktybe paimtu virszu.
ves ir aprūpintu jos būtinus tus nusipirkti.
O
save
augsztina.
kias tuose namuose vyrus gale tikėjime. Kas vakaras gavus teip paika, kad katalike. Visi
reikalus.
Ant rytojaus pateminta, kad
Duonkepio moteris matyda
*
*
*
jo
matyti. Kaipgi vargingai ir laisva valanda nuo darbo, pul mat katalikai turi kaip žinoma pone Williams labai nerami ir
Priesz kelioleka metu tėvas
ma teip nuvargusia mergina
menkai iszžiurejo akyveizdoje davo ant keliu ir karsztai mel rambu protą; pas juos jokios nuliūdus, turėjo kas atsitikti In tula miestą rudis atvyko,
jos Mikola Staklis, girdėda
tuojaus pajautė savo szirdyje
Ant kokio laiko apsiliko,
visu tu puikybių ir turtingu dėsi Dievop, dekavodama Jam gudrybes, jokio iszmanymo nepaprasto.
mas kad Amerikoj daug gėrės
pasigailėjimo jausmus; pagai
Kad praneszimus laikyti,
nis gyvenimas net ir prastam lo jai jaunos mergeles tuom la mo jos apsitaisymas, bet Mariu už tai, kad jai daleidžia kentė nėra, nes tuo kalba sau: “O,
Važnyczius John’as aplaike Žmonis nuo Dievo atkalbėti.
ka suvisne pageidavo tu visu ti už szventa religija, prasze tas Diievui nepatinka, tai nuo paliepima kinkyt arklius ir
darbininkui, negu tevyneje,
biau, kad akyse jos mate dory
O kad ir ruda galva,
turtu ir puikybių; jije vien podraug nuo Jo paszelpos ta dėmė”, ir t.t. Jei tik ka turi kuoveisiai važiuot gydintojaus.
nusprendė drauge su savo žmo
be ir nekaltybe. Ir atsiliepe:
Bet proto turi ne gana,
na ir vienatinia dukrelia Ma
troszko tarnystos, suteikiau- me kentejime, idant nesuklup pavalgyt ir kuom apsidengt Kas-gi atsitiko ? Sztai abi duk
— Kodėl teip blogai, mano
Sako
kaip piningu turės,
ežios jai kasdienine duona tu o su kantrybia ir noru nesz tai jau ir laimingais jaueziasi... reles Williams’u — apsirgo
riuką keliaut in Amerika! Par
mergelia, iszsižiurai? Ar sergi?
Tai bombų nupirkt gales.
daugiau nieko. Pagaliaus isz- tu toliaus savo sunku kryžių.
davės viską, ka tureje, pasida
Mat, Dievas kada dalino urnai.
— Vargas ir neiszteklius
Na,
na, jeigu tokie avinai,
ręs reikalingus piningus ant
girdo žingsnius ateinanezios Pavesdinejo save kasdien ap žmoniems protą, tai kas atlika
(Toliaus bus.)
teip nuvargino mane — atsake
Galėtu ka nuveikti naudingai,
isz kito kambario ypatos, o ne globai Jėzaus, Marijos ir Juo davė katalikui, todėl ir jiesz
atlikimo tos keliones ir laimin
mergina. — Jieszkau jau nuo
Tai jojo plaukai rudi,
trukus pasirodė augszta iszdi- zapo szvento, bet meldėsi ne
gai pribuvo in ta nauja pas
ko sau smagumo vien savo
keliu dienu tarnystos, bet nie
Pasidarytu juodi.
vieti. Netrukus vienog persi
di, graži ir puikiai apsitaisiusi tik už save meldėsi kasdien ir paikam poteriavime ražankur nelaimingos siratos ne ne
TARADAIKA.
Vyrai duokite lazdų,
pone. Apžvelgus smarkiai visa už savo duondavius. Tokia mei cziaus.'
tikrino, kad ežia suvis kitaip,
priima.
Del valkatų tokiu.
paveiksią jaunos mergeles, at le Dieva ir dora, tokia meile
negu jis sau perstatinėjo, negu
Kiti tarnai juokėsi isz tu ne
— Palauk, dora, nelaimin
jam melagiu kalbėta. Persiti
siliepe balsu, kuriame galima artymo ir užsig’mimas saves ne iszmintingu konceptu pusiau
Smertis blakėms in
ga mergaite! Radau laikraszbuvo jaust paniekinimą ir pa galėjo pasilikti be atmokės- girto važnieziaus, tiktai viena
krino, kad ežia skatiką teippat
minuta laiko.
tyje pajieszkojima tarnaites,
žeminimą.
ties.
sunkiai, o da ir sunkiau reikia
kukarka, Ona, kuri nuo seniai
gal tau bus atsakanti vieta—ta
Dykai pasiusta bus ant ke
uždirbti, negu tėvynei, kad
— Kuomi esi ir ' kogi in
Pone
Williams,
teip
vadino

inpratus
buvo loszt role užva
re raminaneziai žmona duon
liu metu del blakių isznaikiniežia atėjai?
ežia be darbo žmogus negal
si gaspadine namu, buvo pati duotojos savo ponios, ir mėgo
kepio. — Szitai, ka raszo—kai
mo; kas urnai atsius stemposuvis gyventi, kad darbas pra
Mariuką mandagiai ir nedra turtingo prekejaus ir turėjo dvi kelt augsztai nosi, nudavinet
bėjo pasiėmus laikraszti ir su
mis paczto. 4 dvi centinas, kam
stam žmogui, darbininkui, tai
šiai papasakojo apie priežasti dukteris da suvis jaunas, o ku jauna apsukre “pana”, kuri
radus pajieszkojima — ir pra
njokete po 50c. iki $1. Czia
kaip kad motina kūdikiui rei
savo atėjimo.
rias mylėjo labai. 7iena isz tuotarpu buvo raisza ir negra
dėjo
skaityt:
“
Pajieszkoma
ge

gausite
konia dykai. Szitas czia
kalinga. Staklis nebuvo tingi
— Ar tarnavai jau kur tu meiliu ir gražiai auginamu ži, turėdama liežuvi, kaip an
apgarsinimas
tik dabar pasi
ra
mergina
prie
namines
tar

niu ir mėgo darba, bet ant ne
nors ? — klausė pasiputus iszdi mergaieziu turėjo vienuolika gies tarė su paniekinimu:
Konia
visi
sako
kad
tarp
naudokite
sziandien.
Adresas.
laimes neveik ji ežia rast galė nystos. Katalikiszko iszpažini- distia pone.
B. Specialty Box 9. Sta W.
Hazletono
lietuviu,
metu,
antra
trylika.
Tuos
tai
—
O
asz
jum
sakau,
jog
tai
jo. Pravalgė visus atsigaben mo te neatsiszaukia. Kitu iszBrooklyn, N. Y.
— Da niekur, poniute— at
Daug piningu turėtu,
tus piningus ir jau buvo visai pažinimu teiksis atsiszaukti in sake Maryte— kadangi te vaikus Dievas mielaszirdingas tikras papiktinimas, jogei tarp
Jeigu ne giartu,
panaudojo kaipo inranki, idant musu protestonu randasi ta
nusiminęs, bet Dievas susimy narna prie Long ulyczios, 32,
varas gyvenant buvau prie ju, pritraukt iszdidžiuju tėvu du- viena “katalike”! Tikrai ne
pamėginkit skaityt $
Ejnikio netrauktu.
Siž
lėjo. Gavo pagalinus darba tu antros lubos”.— Ir padavė lai
w
Savaitinį Laikraštį
bet dabar pasilikus be pasto szias prie saves, idant parodyt galiu iszmanyti ka-gi daro
Randas
czion
pusėtinas
bū

loi aldarei, arba bravore. Da kraszti merginai, del persiti ges ir be jokio isztekliaus jiesz
| “LIETUVA”
rys Lietuviu,
jiems, jog iszjuokinedami tik musu pone, jeigu ja pas save
bar jau szeimyna Staklių atsi krinimo, kad tas teisybe, ka kau sau vietos,
| Didelis 8 puslapių laikraštis su $
Nes labai mažai geru,
ra
iszpažinima
mokslo
Vieszį? paveikslais, einąs 24-tus metus.
ji
skaitė
jai.
laiko.
Argi
nėra
jau
protestogavo, nes bent gyvent turėjo
— Tiekto, tas mane neapei
“LIETUVA” yra politikos, lite- &
Kada
gerai
užsitraukė,
Ant veido merginos pasiro na, ar tu kur tarnavai, ar su paties Jėzaus nusideda priesz niszku rmeginu, kad ta “polen
yj raturos ir mokslo laikraštis, pa- X
isz ko. Staklis gerai uždirbo,
duodantis daugiausiai žingeidžių fit
bet nors rūpinosi kiek suezedyt dė pedsakiai szirdies skausmo. vis ne, bet apeina tas daugiau Dieva idant parodyt jiems, jog derka” katalike laikyti. Asz Susiedą ir pas vaita trauke; ht žinių
iš Lietuvos, Amerikos ir
O
tai
vis
už
kaziras,
viso pasaulio. Laikraščio kaina $
ant “sunkios valandos”, nega Argi jos szventa tikyba, bran šiai kokio esi iszpažinimo, ar tikra katalike, kokia buvo j u būdama ponia Williams, nie
Susipesza’ žaras.
$
Už visą metą tik $2.00
lu
tarnaite Maryte, moka tikrai kados nedaleiscziau teip savo
lėjo, kadangi Amerikoj pragy giausias jos iždas, uždarytu du ne katalike?
Už
pusę
metų
tik
$1.00
£
Vyruczei
pasiliaukite,
— Teip, poniute, isz malo mylėti pagal Dieviszko prisa- vardo garbe žeminti — tuoj
venimas labai brangus, kaip ris in ten, kame turėtu kasdieVienų numerį gausite už dyką, įte
Atejte jums baisi užeis,
nes
Dievo, esu katalikia.
kimo savo artima.
ninia
duona,
argi
katalikisziszvyczia ja ant keturiu veju.
niekur kitur. Per ketveris me
g jei pareikalausit, adresuodami: $
Kaip karę atejs..
Tula szalta vakara pradžioje
“LIETUVA”
!
Ir tai pasakius virėja iszditus Mikola Staklis dirbo tame kas iszpažinimas neyra geriau Ant to jos atsakymo kakta
Tiejei
del
kuriu
piningus
su
ponios
susiraukė,
akyse
subliz
I
3252
SO.
HALSTED
STREET
|
pavasario
szeimyna
Williams
’
u
žiai pakele perkreipus savo gal
paežiam bravore dien-in-die- siu ir tikriausiu, kad jieszkokiszate,
CHICAGO, ILL.
na, nuo ryto, sulyg vakaro, bet tojai da deda pasarga, idant gejo neapykanta ir neužsigane sėdėjo prie szilto ' kaminėlio, va augsztyn, apžvelgus visus
Tai
pamatysite.
dijimas,
o
po
valandėlei
tarė:
linksmai besikalbėdama tarp aplink sedinezius matomai del
tas sunkus jo, darbas iszseme katalikes su vis neatsiszaukine

SAUL®
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Butu dviguba bausme.
-<»:->X
PHONE DROVER 7800
IMi
Lekecziu Grybas kaž už ka
tapo apskustas teisman, drau
gėje, už ta pati buvo kaltina
ma ir jo moteris- Kiek galėda
mas Grybas teisinosi, kad nej a
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas
pulti po didele bausme ypacz
V»IinJo«
į* OfleM Ir Gyvenimo vieta
ji.baime eme, kad nors ir pa
... ife vWsSS
[i 3249 Še. Morgan St., Chicago, III.
8 lig 10 ryto, 1 Ils 8 po pirt
tr J Ug V T»ksre.
teks kalėjime, kad nors nepa
.’t
tektu jo moteris. Galop teisė
jas nusprendė, kad Grybas su
jo motere abudu yra nusprensti kalejiman ant trijų menesiu.
Jau iszęjo isz spaudos
Grybo net ir blusos apmirė isz
Milžiniszka Knyga:
baimes, kad reiks abiedvien su
KENTUCKY N.G
savo žmona kentėti kalėjime,
CCf. D
TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
ir prasze pasigailėjimo.
- ARABISZKOS ISTORIJOS— Kagi nori praszyti ?—-pa
klausė teisėjas.
— Daugalis teisėjau.— su
atsidūsėjimu prabilo Grybas.
—Bausme priimu, nes esu kai
tas , bet malonei praszau, kad
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)
mano motere isz kalėjimo paliuosuotumete, arba ja in kita
In trumpa laika; vienos sanvaites, isz» |
kambari, atskiru nuo manes
COL. WILLIAM
A. COLSTON.
sraiitem daugybe szitu knygų in visas szalis ;
patai pytu mete, nes' kitaip asz
'lADJ. GEN
turecziau dviguba bausme, vie
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki
na nuo teisejaus paskirta, o an
knyga prisiuntė mumis padekavones.
tra atsiimeziau nuo savo pa
ežius per tuos tris menesius.
— Nugi tik gyveni su savo
Mes tikrai gvarantinam
|
žmona tai kodėl kalėjime su
kad ir jumis patiks.
fe
motere nenori?— Paklausė tej
sėjas.
Teip gyvenu, juk neką dary
siu, kadangi ja prisiekiau my
lėti, bet matote, namuose kas
Milicija iszkeliaujenii isz Kentuky ant meksikoniszko rubežiaus.
kita; jei ji pradeda mane akė
ti, asz pasikėlęsisz triobos iszlaiko valdžia ir sziaip žmones.
ŽMOGUS
ISTORINES KNYGOS
einu, ir tuom sykiu esu ramus;
Kai-kuriose szalyse Europos
bet jeigu kalėjime mane su ja
ir Amerikos Jungtinėse Valsti
Ir žmonių gimine.
Ne.l — Tarižiaus Nuskurells; Ingrabanas, 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c
užrakytumete, bene asz galė
jose mokyklų reikalams ski
No. 2 — Kunigo Paslapti1; In Menka; Pakaruoklis, 220 pu. lapių Preke 35c
Be svietiszkuju kunigu dar riama galybe pinigu. Tokios
siu isztrivoti.— Teisejei supra
No. 3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 211 pus. 6x9 col.d. Preke 25c
to kame dalykas, ir paliepė ats Dievo karalyste platina ant szalis užtai pirma turi vieta
No. 4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tunika, 108 pus. Preke 25c
žemes vienuoliai (zokoninkai) ne tik apszvietoje, bet ir prakirai juodu pasodinti.
Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.
J. V. K. . . s. ir vienuoles. Vienuoliai gyve monijoje, pirkyboje, žodžiu—
na ne kas sau, bet drauge bro- visam-kame.
W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mah. and A St., Mahanoy City, Pa.
lijose, vienuolynuose (kliosztoKita eilia mokyklų skiriama
Szvelnus pasiaiszkinimas
riuose). Invairiu esama Katali yra vyresniajai jaunomenei, ku
ku Bažnyczioje brolijų (zoko- ri jau baigusi yra žemąsias mo
daug iszgali.
nu),
kaip sztai: Jezujitu, Pran- kyklas ir ruosziasi in mokslin
Du szpiceliai, Jurgis ir Bal
trus, karta in stoties rasturanta ciszkonu, Domininkonu Gailės ga praktikos darba. Tokios
nuėjo papusryczauti. Užsisakė tingumo seserų ir daug kitu mokyklos yra: universitetai,
po dali striovos ir laukia kada kitokiu. Vieni ju gyvena kliosz institutai, akademijos. Isz j u
atnesz, ir sztay po neilgo laiko toriuose, rūpinasi saves tobu iszeina mokyti gydytojai, tei
atnesza, ale žiuri kad visai po linimu, kiti dar turi prieglau sininkai, profesoriai ir mokyto
maža kąsniuką,' vos du, tris das, ligonbuezius, mokyklas ir jai, kunigai, inžinieriai, moky
kartus atsikasti. Jurgis ir klau tuomi daug gera daro visuome ti žemininkai (agronomai), gi
nei; kiti vėl keliauja in pago- rininkai ir k. Tad iszeina žmo
šia tarno:
Su Paveikslais beveik prie kiekvieno
— Kodėl teip mažai >,atue- nu tolimas szalis ir tenai plati nes, kurie buna vadais visuo
na Kristaus mokslą, nekarta ir menes gyvenime, kurie stipri
sze?
— Matau kad jusu-malony krauja praliedami. Dabar pas na visuomenes jėgas ir inkvebes skubinates, tadgi ir priren mus zokonu beveik jau nėra, pia jas jaunosioms kartoms. Planetos ir visokį Burtai.
giau po maža dalele, kadangi bet seniau daug ir Lietuvoje Laimingos yra tautos, kur
ju yra buvę, beveik visas jau daug esama tokiu iszsilavinutraukinio nepavėluotu mete.
4sx6 coliu dydumo
— Jurgis su Baltrum nesu- nuomenes mokinimas buvo ju siu žmonių, kur ju esama vi 248 Puslapiu
griebe teip greit • ka atsakyti rankose. Kad ne Jezujitu rū suose visuomenes sluogsniuose
||
Puikei apdaryta audeklineis
1}
ant tokio mandagaus tarno pa- pestis, tai gal jau Lietuva bu lygiai profesorių suole (kate
Preke szitos Knygos su nusiuntimo tiktai 50c,
siaiszkinimo, mane kad teip tu buvusi protestantiszka. droje), kaip ir kaime po sziau»
Mahanoy City, Pa. Iiszmargyntais vyrszais.
turėjo būti. Suvalgė skubino Taip, zokonai Kataliku Bažny du stogu, prekyboje, fabrikoje W. D. Boczkowski-Co,
si in traukini, nors traukinis ežioje labai yra naudingi, ir ir amatininko grinteleje. Bet
dar už puses valandos ątsitrau žmones, kurie sako, kad zoko tada tik yra laimingos, jei tie
Dydumas Knygos, 6t x 91 colio.,
nu nereikia, labai klysta. Zo žmones, ingave mokslą, nesuke.
„VIENYSI? LIETUVNINKŲ” f
J. V. Kovas. konu naudingumą supranta
vartoja jo vien savo naudai,
i Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.
net nekatalikai. Sztai dar isz- nelaiko jo savo reikalu išran
Prenumerata metams $2.00; pusei metų $1.00.
I
---------- i
tvirkusi prancūzu valdžia gena kiu bet sunaudoja ji žmonijos
Ksrjac’ojo, metams $2.50; puse^ metų $1.25.
Blogai pasielgė.
Juos
greit
parsiduoda
todėl nelaukite
Anglijoj,
Lietuvoj
ir
kitur
metams
....
$3.00.
L
.
szalio vienuolius, o protestan- labui ir laimei.
Szunsku bakuti, apskundė vie tiszkoji Anglija noriai juos
j ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta
Pamatymui siunčiame vienų numerį dovanai.
Tokius žmones vadiname
nas ūkininkas in teismą, už piima.
Kntngtj katalogų siunčiame ant pareikalavimo dovanai. )
tautos inteligentais; isz ja kila
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
tai kad Bakutis radęs ūkinio,
mokslininkai,
tyrinėtojai,
raJe J. Pauksztis & Co.,
>
Mokslas.
ko pinigus nesugražino, nors
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.
szytojai,
dainiai,
iszradejai,
Pakalbėkime dabar apie
jis žinojo keno yra \ tie pinin
120
Grand
Street,
Brooklyn,
New
York.
mokslą. Dauguma jau pas mus kurie varo žmonija pirmyn,
gainuszviesdami garbe tauta, ku
— Kodelgi piningus radęs supranta mokslo nauda. Moks
riai patis priklauso.
W. D. Boczkowski-Co.,
pasisavinai ir nenorėjai atiduo las prirengia žmogų in prakti
Kad tokiu žmonių ' esama,
kos gyvenimą, kuris reikalauja
Mahanoy City, Pa.
ti. — Paklausė teisėjas.
reikia padėkoti pirmiausia mo
daug
iszminties,
pasiszventimo
— Malonus teisėjau. Pinin
kykloms. Bet ne už visus. Bu
Gerbemei :—
gus radau naktyje, jau visi jei norima susilaukti gausingu
na
ju
tarpe
tokie,
kurie
augszCzionais prisiuncziu jumis
miegojo neturėjau kam atiduo yaisiu. Užtai mokslu pirmiau tuju mokslu nėra baięre, o
$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti
sia turėtu rupinties visos vals augsztai iszkilo moksle ir liko
ti: — Teisinosi Bakuti3.
— Bet reikėjo ant rytojaus tijos, \isos tautos.
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis
mokslo didžiūnai. Jiems tame
Pirmutiniai
mokslo
szaltiniai
padėjo
knygos
ir
laikraszcziai.
atiduoti:
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.
— Ant rytojaus jau netu tai mokyklos vaikams —prade
(Toliaus bus.)
Su guodone,
rėjau nei viena graszi, nes vi dant nuopradiniu, o baigiant
sus praleidau.— Su nusižemi gimnazijomis. Kuo daugiau
LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPUOLI PRIE
Vardas...............................................
esti
mokyklų,
tuo
vaikai
leng

nimu Bakutis atsake.
Sf l Lss Ao — Blogai pasielgei. Užtad viau ingauna mokslą.
Ulyczia
Yra
szališ,
kur
vaikai
stadabar tave siusime in taupiniVisi lietuviai rašykites prie Susivienijimo Lietuvių
mo mokykla pasimokyti? pa- cziai varu vereziama mokyties;
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
czedumo, nors per tris mene tenai jei tėvai neleistu vaiko
$1000 ir prieitam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunat©
sius.
mokyklon, turi mokėti pabau
iš S. L. A. po $6.00 į savaite pašalpos ligojo.
Ir Bakuti vargsza, nutese da (pv. Danijoje, Norvegijoje,
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
ant trijų menesiu in apskriezio Szvedijoje). Tokia prievarta
A. B. STRIMAITIS, S. L. A. Sekr.
Mahanoy and A Str. .
307 W. 30thSL,
New York Cit,.
Mahanoy City, Pa
kalėjimą.
suteikia žmonėms didžiausia
laime.'Mokyklas vaikams isz-

1 ananevieze
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Kareivis R. Bertulis, Kauno gub. jieszko savo seserų Mika Damicele Voleika jieszko
gub., Sziauliu pav., Gruzdžiu sės ir Apemijos Bobinycziu. broliu Ignoto, Vincento Sinku
vai., Ratkunu k. Noriu susi- Mano adresas: Russia. Gorod nu isz Vilniaus gub. Svenczioraszineti su dėdėmis A Bertu Voronež, Litovskii Komitet, niu apsk., Kaltanėnų parap.
liu, A. Petrila, A. Žiogu ir su Domicelie Bobiniute (pabėgė Gyveno Chicagoje. Adresas:
Stancija Virina, dom Meje, po
kitais. Mano adresas: Russia lei).
Jonas Czižauskas jieszko luczit Dom. Valeiko.
Kazan 2-ja zapasnaja artileriiskaja brigada, 2-ja batare- brolio Motiejaus. Pirma gyve Bronislavas Gudaviczius isz
je, R. Bertulisu.
no Inkerman, Pa., 4 Laird Str., Kauno gub. Raseinių apskr.
Noriu susineszti su gyvenau Mike Scijeski. Adresas: Luga. Eržvilko parap., noriu susinaežiais Amerikoje giminėmis, o Petrogr. gub., Pokrovskaja uli szineti su giminėmis ir pažinsypacz su sziais: Pelsziais, Un- ca N. 128, poluczit Ivanu Czi- tarnais. Adresas: Russia. Go
dzenais ir kitais. P. Kregžde, ževskomu.
rod Voronež, Gruzovaja ui.
viensėdžio Lyglaukiu, Biržų
Petras Kalikauskas jieszko d. N 28, uezeniezeskoje obszcz.
vals., Panevėžio pav., Kauno brolio Broniaus ir sesers Ma Bronislavu Gudoviczu.
gub. Meldžiu atsiliepti! Mano rijonos Kalikausku. Mano ad
Ignas Statkeviczius, moky
adresas: Grood Bogorodsk, resas: Russia. Nižnii Novgo
tojas, isz Balbieriszkio gimimo
Tulskoj gub., ulica Mariinska rod, Litovskii Komitet Alekpraszo savo giminiu ir pažinsja, dom Glebovoj. Russia P. seevskaja N 47, Petru Kalitarnu atsiszaukti. Adresas:
kauskomu.
Kregždo.
Obrazcovo, Moskovsk. gub.
Romualdas ir Tafile Butė Jonas Donoras isz Rygos
pi. Sokolovskaja po Siev. žel.
nai jieszko seserų Elzbietos.ir jieszko dvieju szvogeriu: Juo
dor. Ignatui Statkevicziui.
Kostancijos Butenaicziu, szvo- zapo Kubiliaus su žmona Solo
Emilija Szimkaite jieszko
gerio K. Marsinausko. Mes pa meja ir duktere Bronislava ir
seseri Ona Dunavskiene isz Li
einam isz Paguriu sodž. Pan Antano Sigito Kalniaus. Pirm
bavos Kurszo gub. Arba bro
dėlio valscz., Kauno gub. Mu kares gyveno Pliiladelphijoj.
li Franciszku Szimku. Mel
su adresas: Russia. Petrogra Mano adresas: Russia. Gorod
džiu atsiszaukti. Russia- Ryga.
das, Petrogradskaja storona, Ryga, Pervii Mitavskii uezasSmolenskaja ui. cl. 7, kv. 5
Lapukinskaja 12, Romualdas tok, Ivanu Dovnaru.
Emilija Szimkus.
Butėnas.
Mikolas Lauža pranesza gi Jieszkau savo brolio Jono
Franciszkus Urbas, kareivis,
minėms
ir draugams, kad asz Trudnickio isz Pikeliu mieste
jieszKO brolio Petro Urbos.
Paeina isz Kauno gub., Rasei gyvenu Petrapilyj. Adresas lio. Meldžiu praneszti. Mano
nių parap., Dekszniu kaimo. toks: Russia. Petrograd, V. adresas. Russia. Rięra, RedakPirma gyveno Chicagoje ant O. 17 Linija, dom 26, kv 1, cija “Rygos Garsas” Anna
B u dris.
Paulina g-ves. Mano adresas: M. A. Laužas..
Jieszkau savo vyro Antano
Russia. Dieistvujuszczaja ar Antanas Zailskis jieszko bro
mija 404 vojennyj kolesnii lio Vinco Zailskio. gyveno )sunaus Kazimiero) Budris i.-z
f"'
Sziadien taji tilta sergsti Amerikonai nuo užklupimo per meksikonus. Žemiau Amerikonai daro krata ant nužiūrėtu
transport, 1—ii vzvod, Francu Brooklyn, N. Y. Mano adresas miestelio Pikeliliu, Kauno
meksikonu kurie gavosi in Amerikonu pusią.
Russia. Gorod Voronež. Mal. gub. Mano adrisas: Russia.
Urbasu.
Susninku kaimo
Marijona Jurkunieue jiesz —Aleksievskaja g-ve N 6, Ryga, Redakcija _“Rygos Gar.
Isz Europos Pajieszko. Elzbieta Guževkiene, jiesz- mergės apskriezio, Anykszcziu apskriezio,
sas” Ono Budris.
kau Viktoro Jurevicziaus ir Offi sodžiaus, nuoszirdžiai |praszau jieszkau giminiu ir pažįstamų. ko brolio Kaz. Areliuno. Jau Antanas Zailskis.
Iszbeges
apsigyvenau:
Russia.
Antanas Jazulenas isz Kau
7 metai Amerikoje. Paeina isz
Marijona Matijosziene isz
Antanas Budreiko jieszko Justino ir Marcelino Gruževs- atsiliepti brolio Klemenso, pus Petrograd.
Zabalkanskii
Mykolo Szatkaus, Zarasu pav. kiu. Taipogi isz kitu pažinsta- broliu giminiu ir pažystamu prospokt, d. N 30, kv. 34, Li- Pavezgiu sodž., Lygumu vai. Vilniaus gub. ir pav,, Maletu no gub-, Ukmergės pav., Suba
Juzintu vai., Padavariu sodž., mu meldžiu atsiszaukti. Mano ant szio antraszo: Russia. Pe tovskoje obszczežitije Ksaverui Mano adresas: Russia. Nižnii valscz. isu uliezios Pecziuliu, cziaus valscz., Skvarbu sodž.,
Novgorod, Roždestvenskaja jieszko Ignato Matijosziaus. Jieszko J. J. Pajuodžio ir Jo
o taip-gi Antano Žylio ir Kon adresas: Russia. Moskva. Selo trograd, Voznesenskii prosp. Svetlauskui.
pom
N
15.
kv.
8,
Vikenti
j
u
—
Bogorodskoje,
Szesterkins

Pijuszas ir Agota, su savo ui., Bestova kontora, poluczit tėvo vardas Jurgis, Adresas: no Stirkaus. Mano adresas:
stantcijos Zyliczios isz sodž.
kii
per.
N
3,
Elizabieta
GuNaujiku; gyveno So. Boston,
Petronisu.
szeimyna Lazdauckai isz Ma- Prokomoviczu peredat Zei. Russia. Feodosija, Nova Ka- Russia. Gor Dvinska, Szoseina
Mass. Mano adresas: Russia. ževskaja.
rantina slobodka, dom Kauf ja ulica d. N 27, Litovskii Ko
Pabėgėliai — Jurgis- Vainu riampoles, Suvalkų gub. krei mini.
Moskva, selo Bogorodskoje,
Jieszkau broliu Konstanto, tas (tėvas) ir Magdelena jiesz piuos in savo gimines ir pažins
Kareivis Ipolitas Kymontas man, Marianie Matijoszius mitet, poluczit Antonu JuzuSzesterkinskii per. N 3, Ante Mykolo ir Damazo Micziuliu
lenasu.
ko savo sunaus ii’ brolio Anta tanius, kurie atjauezia dabarti isz Kauno gub., Sziauliu ap., (bieženkie).
nų Budreiko.
isz Darsuniszkiu, gyvenancziu ną Valunto, kuris jau senai gy ni musu stovi, isztremtiniu isz Papilės miest., jieszko brolio
T. Povilaitis jieszko Felikso
Anele Paigaliene isz Kauno
Jonas Staniulis jieszko gimi Amerikoje, jeigu gali praszau
Ludviko,
sesers
Antaninos
ir
gub., Raseinių pav., Man- Razmauto, Juozo Karažausto,
vena Amerikoje. Žinantieji jo brangiosios Tėvynės Lietuvos,
niu. Jis nori rasti Antana Bai- suszelpti, brolis Juozas Miežiu
kitu
giminiu:
Russia.
Petro

kunskaja oblast. Jis gyveno Povylo Valentinas, Kauno
gal
kas
iszgales
prisiųsti
paantrasza (gyvenimo vieta) ma
tauska, Stasi Zaveeka, Joną lis mokinys 7 klasos, gyvenas
lonėkite praneszti.: Russia. Se szialpos užlaikymui szeimynos, gradas. Litovskii komitet po mieste Szauliuos, vardu Petras gub. ir apskr., Betygalos
Staniui i n, Ona Vabaliene, Gudijoje. Voionežas, Niktinslo Arcliangelskoje, Ufimskoi už ka busim nuoszirdžiai dė okazaniju pomoszczi postradav Paigaila, tėvas Tadeuszas. Ad valscz., Augalaicziu sodž., o
Juozą Slesoraiti. Mano adresas kaja N 27, uezen. obszcz. Josi
gub., biežencu Juriju Valunta- kingi. Adresas: Russia. Go- szim ot voini. Baskov per. N resas: Russia Feodosija, Nova Bonifratro Juravicziaus. Adre
Russia. N. Novgorod, Zaru- fu Micziulisu.
su.
-Karantina slobotka, dom sas: Russia. Nižnyi Novgorod,
rod Tambov, Lermentovskaja 29. Ipolitu Kymontu.
baiskaja dacza, dom Kovalova
Petronis Vincas (Jono sū Asz Ksaveras Svetlauskas ulica N. 95, Pijuszui LazdausDomicėlė Boliuniute isz Sus Kaufmana, Anelie Paigaila Oczarskaja, d. Radzevicza N
Iv. Stasiulis.
nūs) isz' Kauno redybos, Uk isz Suvalkų gub., Kalvarijos kui.
29 T. Pavylaitis.
nikų k., Kalvarijos pav., Suv. (bieženka.)

Tikas ant rubežiaus Ameriko ir Meksiko terp miestu El Paso Texas
Juarez, Meksiko.

»YK*t

VERTES KNYGŲ UZ $1 DYKAI!

SETAS No. 1.
Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai. Nedarykia skirtumo terp vaiku. Velniszkas kaziriavimas, Jeszkojo tarnaites o rado paezia.
Stebuklinga kuczia. Krėslas. Nelaimingas karalius ir jio vienturte duktere. Nelabas vyras. Prakeikimas. Delegatai pas grafo.
Užkeikta skripka. Dėl tu ka ketina antra karta apsipaeziout. Pikta onuka. Baisi naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szok’iuosia.
Protas ant proto. Graži istorije.

Prake kta
Andrius sakalukas.
Varginga elmana ir karalaite revel ija.
Apie karalu sultoną.
Apie žalnieru.
Raganius.
Talmudo paslaptys.
Peleniute. Apie du brolius varguti ir skuputi.
Doras gyvenimas.
Privesta linksmybe.
Apie vargingo
žmogaus sunu. Apie tris užkeiktas karalaus dukteres. Apie juokuti kuris buvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3.
Ragana. Apie kelauninkajona. Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. Kunigo paslaptis. In merika. Pakaruoklis. Po laikui.
Onytės laimes. Per neatsargumu in balta vergija. Vieszpats Jėzus ir miszko medžiei. Žvake.
Del pirsztiniu. Apie mirimąPavasaris. Apie saule, menesi ir žvaigždes. Meszla-veržis. Grapas. ... Ėgli, arzuoles ir uosis, budyne.

SETAS No. 4.
Graži i storį) i.
Slaptybe antgrabio. Apie kapitoną tunika. Dasekta nekaltybe. Vagis kiauszidiu.
Ne yra to pikto kad ant
gero neiszėjtu. Kaip joniszkei apvogė saiga. Atidengta žudinsta. Žmogus be szirdies. Užmirszo. Pranaszavimas apie moteres.
Iszgialbeta per alinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. Kaip ponas raukszlis atsivertė ir pastate virbaluj bažnyczia. Stebuklingas
akmuo. Burike ir burikas. Kareivis ir velnias. Kas man nakci acitiko, dzūko pasaka. Užliekos izs senovės padaviniu. Peary
ant žemgalio. Baisi naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5.
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis grabelis.
Drąsus szuo.
Kolera. Senelis. Vergo Sapnas. Kelios psakaites apie čigonus.
Gregorius. Isz numirusiu prisikėlė. Dorybe veda iulaime. Szaltiszaitis. Debesėlis. Piktadariste neiszsisaugoje koros. Tomila.
Kapitonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SETAS No. 6.
Vaidelota. Berbele. Mokytoja. Velniszkas tylias ant upes nemuno. Auklėjimas sveiko ir serganezio kudiko. Herodas boba.
Kas nepažinsta dievo tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes in szvieša.
Pasitaisias prasižengėlis.
Duktė malkakerczio.
Apie
Kupcziaus sunu jurgi. Apie kapitoną tumka ir jio denezika. Vargingas gyvenimas ir smertis. Javarovas ir jio kliūtis.. Gaidžio
pamokslas. Neimtus daiktus. Tris raiezius. Tris pamokinimai. Apie žmogų, velnią ir dundėti- Dusze pakutavojeneze liepojeApie ne szvaru. Apie labai dideli szelmi. Sidabro stikline arba sakyk visada teisybe.
Dorybe ir milaszirdingumas. Paskutinis
pinigas. Pražuvę miszkai. Apleista naszlaite. Jieszkok aukso szirdyje. Lape ir vynuoges.

W. D. Boczkowski=Co.,
;___ _________ ___ _________________________________________ _

....

Kas pirks Didele Knyga
po vardu:

‘KAPITONAS VELNIAS’

SETAS No. 7.
Ali-Baba ir keturesdeszimts razbajninku; Baladal Malūnas girnoje. Paskutines miszios. Irlanda. Robertas velnas; Medėjus.
Kaip kuzmas skripkorius liko turingu ponu. Kalnu gyventojus. Kaukazo belaisvis. Lozorius. Narsi mergina. ^Užvydus Vyras
Jurgis skaptukas.
Ergelei pono morkaus.
Du ar keturi:
Svietas dvasiu.
Iszreiksztas razbaininkas. Žydai kaimuose.
Nevidonas.
«

kuri parsiduoda už $1.00,

SETAS No. 2.

_____ —___ .

ir

---------------------------- XMX.L______ __________ —

gaus kitokiu Knygų
vertes SI DYKAI!

SETAS No. 8.
Neužmokamas Žiedas! Apie drūta alksni. Valukas isz girrios. Ant nemuno. Ketvirtas prisakymas Dievo- Kelautoje in szventa
žeme. Beda. Auksiniai peliai: Dvynos karalaites- Apie girios sargo sunu ir dukterį- Kajimas. Drūta petra. JonaNuogali.
Valdamieris. Bedalis.

Randasi 12 Setu Knygų.
Kas pirks knyga “Kapitonas
Velnias” ir mumis prisius
$1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki seta žeminus
padėtu Knygų DOVANA
prie knygos:

Parižiaus nuskurelis; Auka nihilistu- Stebuklas kuczios nakti- Kalvis paszku: Atsitikymas senam dvare; Pasaka geležini vyraApie smaka ir nikita. Dede isz amerikos- Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka.
Viena nedele teisybes.
Iszgydintas. Nedoras
dede- Apsigavo. Valkata. Paukszteles Jezuso. Žibinte Bažnytajteje- Sugertuves traukije- Alute duktė kun-kerniaus- Koksztas
ant salos dago- Ingrabanas.

‘Kapitonas Velnias.’

Sūnūs malkiaus- Iszklausyta malda vargszo- Apie Joną ir aliana. Geras medėjus- Pranuko nelaimes. Audra. Kodėl baltrais
neleido in dangų- Bausme už szykszluma. Mažo sziaucziaus dideli reikalai. Senelis. Dienos kentejimo nantoj; Hau! bau! hau
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. Sruolis isz lietu vos. Dvarine pana- Baisi istorije.

Jaigu pirktumėt szitos
knygos isz musu kataloga
tai turėtumėt mokėti Doleri,
bet kas pirks knyga:
“Kapitonas Velnias” ir pri
sius mumis Viena Doleri
tada gauna bile koki seta
knygų DYKAI.

Mes aprpokame prisiutimo
kasztus.
Szitas

pardavimas

trumpo laiko.

s

tik

ant

SETAS No. 9.

SETAS No. 10.

SETAS No. 11.
Doras gyvenimas- Trys užkeiktos karalaus dukters. Bloznas kuris buvo protingesnis už savo poną. Anglonus isz valencijos. Ko?nas
daigias turi savo vieta.
Ka pasakė katras paeziuojes.
Janaszas korezakas. Vaitas szvilpikas.
Pas merga.
Gražios akis
Tanias. Vargdienis jonukas karalum. Graži haremo nevalnike. Luoszis- Istorija vienos motinos. Vaikucziu plepėjimas.

SETAS No. 12.
Grafas ir meszkininkas’ Apie ragana, karalaite ir aficiera. Del moterių ir apie moteres- Aukso misles garsingu rasztininku ir poetu.
Cigonka arba pagriebta ir velei atgauta mergiuke. Mano džiaugsmas. Diedas ir boba. Apleista naszlaite. Keidosziu onute.
Kaimynai- Kuo baczka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena boba kirsene už velnią. Uždėjimas miesto Vilniaus. Navatna lyga
jr navatna gyduole- Du medejei. Inžeidingas neatbolnumas. Kas yra Kristus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas žmogus pavojuje.
Namus sūdąs. Kvailas tikėjimas; Karalius čigonu- Istorija isz 1795m.- Nedoras ponas. Girtavimas. Genavaite; Kalėdų
nakties miszios. Žvaigžde mesijosziaus. Pasikalbėjimas 13 vyruotu moterių ir vienos naszles;

Mahanoy and A Street
.

Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines.

— Utarninke piipuola 4
Liepos.
— Po miestą atsibus graži
paroda visu patrijotiszku drau
gyscziu.
— Kasiklos taja diena ne
dirbs; žmonelei piszkins para
ka o nekurie ir žandus.
— Franas Žukauckas isz
Shumakers, likos suspaustas
per karukus Park Place kasiklosia.
— Kada automobilius pri
gulintis prie p. A. Szvarcu
leidosi statu kalnu žemyn arti
Delano nuo sugadyto veržtuvo
• Nedėlios diena, griuvo in szali
keliolika pėdu žemyn. Maszinoje radosi p. Szvarca su paežia ir p. J. Baltaitis su pac^ia. . Vyrai labai susižeido ir
randasi po prižiūra daktaru
bet moteres ant gilukio tik
truputi likos apdraskytos. Tik
stebuklu iszsisaugojo mirties.
— Kada Juozas Szimkus ėjo
isz darbo nuo naktinio szipto,
likos užkluptas ant D. uliezios
per Joną Danevicziu ir Vinca
Szupeiki ir smarkei apdaužy
tas. Abudu likos nugabenti in
Pottsvilles kalėjimą.
— Nedelioje atsibuvo meti
nis iszvažiavimas Birutes cho
ro in Lake Side. Ponas Szim
kus teipgi dalybavo tame pasi
linksminime, pasakydamas pui
kia prakalba kuri užganėdino
visus. Kun. Valaitis teipgi da
lybavo.
— Szendien pribuvo didelis
karnavalas po vardu Sibley Su
perb Shows ir rodys per visa
sanvaite ant West End daržo.
Szitas didelis karnavalas susi
deda isz deszimts dideliu per
statymu teipgi daugybe viso
kiu kitu mažu perstatymu ku
rie visiems patiks. Karnavalas
bus atydaromas kožna diena
popiet in vakarais. Sztai turė
site gera proga praleistie va
karus in pamatyti visokius ste
bėtinus sutvėrimus ir perstaty
ma per visa sanvaite, prade
dant Panedeli.
(45)
— Jaigu kas geistu pirkti
puiku narna ant W. Spruce St.,
su visokeis intaisymais — pir
tis, garinis katilas ant apszildimo namo ir kitoki pagerini
mai randasi. Redystė parduos
taji narna pigei-kuris pirmiau
sia atsiszauks in redakcijos
“Saules.”
SHENANDOAH, PA.

- .----- =— . ■
i j- Panedelije atsibuvo lai
dotuves a: a. Leonardo, 16 me
tu milemo suneliaus prof J.
Žemaiczio, vargoninko prie
lietuviszkos bažnyczios. Velio
nis aplaike žaidulius nuo sus
paudimo praejta sereda kada
važiavo ant “lokes”, mirdamas
ketverge diena. Paliko nesuraminanezius tėvus dydeliam gai
lestije-, kaipo ir brolius Alek
sandra isz Filadelfijos ir Vla
dislovą, aptiekoriu isz Mahanoy City ir sesere Mrs. Peter
son isz Brideport, Conn. A. a.
Levonardas buvo miletu vaiki
neliu per visus kurie jin paži
no ir malszaus pasielgimo. Lai
dotuves buvo iszkiltningos ant
kuriu dalybavo daugybia pažinstamu isz visu daliu pavieto
ANT PARDAVIMO

Puikus salunas su namais
mieste Tower City, Pa. Netoli
geležinkelio stacijos. Lietu
viais apgyventa. Parsiduos neperbrangiai už tai kad locnininkas turi v'ažuoti in virszutines isz priežasties kad vaikai
tenais aplaike darbus. Biznis
gerai eina. Atsiszaukite ant
adreso.
(•} '})
John Kiekis,
Tower City, Pa.

Du Bois, Pa.

— Po keliu nedeliu lietaus,
Kauno redyboja ir pavietoužstojo czionais labai dailus ja, jau vakaroplinkui ėjo vie
oras, darbai czionais eina labai
nas kuningas pasivaikszczioti.
gerai ir darbininku reikalauna
Ir beeidamas rado ant kelio
in mainas ir szapose net per maža mergiukia besibovijanlaikraszczius pajieszko.
czia, arti savo nameliu, kurie
Czionaitiniai Lietuviai gerai ten arti prie kelio buvo. Ku
ir paveizdingai laikosi, peszty- nigas prisiartinias tarė:
niu ir provu labai retai kada
— O ka tu czia mažytia
atsitinka. Du Bois dabar nuo veiki?
pereito naujo meto yra czarte— Sziuom-tuom bovijuosi,
riuotas kaip: (Third Class Ci kad kito-ko dirbti nemoku.
ty) yra daili aplinkine sveikas
Kuningas pasznekino dar
oras del apsigyvenimo ir kitu keleis žodžiais, bet mergaite
aplinkybių.
tyli ir sznipsztuoja apie savo
Lietuviai žada iszeiti sykiu
zobovas. Ka matydamas ku
su Amerikonais, ant parodos, ningas, jog dovanai nieko neapvaikszcziojima 4-ta Liepos,
iszklaus, tarė:
(4-th of July) ir bus Lietuvisz
— Mažytia! duosiu kapeika
kas balius ir szokis ant Lietu pasakyk man, kur yra D evas?
viu svetaines.
Mergaite staigai atsake:
Lietuviai labai džiaugėsi isz
— Pasakykie
kuningeli
savo Klebono M. J. Urbono, man, kur nėra Dievo, tai asz
kurs yra rokuojamas geriau tau duosiu dvi kapeikas?
sias kunigas, isz visu kokiu ta
Kuningas nusidyvijas, kad
me mieste buvo. Skvajeris J. tokia maža mergaite galėjo
G. Bogden’as, užsidėjo Agenci
teip iszmintingai atsakyt, ėjo
ja Apdraudimo nuo Ugnies, klausti motinos, kiek ta jos
Lietuviai privalo remti savisz- mergaite turi metu? Motina
ki, nes svetimtautis jums ge atsake: kad penktus metus
riau nepadarys.
jau pabaigė.
Chicago.

— Vilimas Czeponis, apie
28 metu amžiaus, gyv. po nu
meriu 3321 Lowe avė., ant
Bridgepo-rto, papilde savžudys
te, perpjaudamas peiliu sau
kakla. Tai atsitiko vakar, bir
želio 28 d., apie 11 v. ryte.
Namu szeimininke, inejusi
“bathroom’in”, rado jin suk
niubusi ant vanos, kuri buvo
pritekejusi krauju. Czia pat
rasta ir duonriekis peilis. Bu
vo paszaukta policija ir. grabininkas Petroszius, kuris ir
paėmė lavona palaidojimui.
Velionis dirbo karszapej, kur
apie 7 menesiai atgal buvo su
žeistas. Iszgulejo tris menesius
ligonbutyj ir dar nepasveikes
sugrižo namo. Czia gi, nepasveikdamas, pasidarė tylus ir
nusiminęs, ir pagalios taip tragingai atsisveikino su sziuo pa
šauliu.

KUR

BUNA?

Mano brolis Jonas Sakalauckas, Amerike pergyvenias 9
metus o paeina isz Szlaventu
kaimo. Seinų pavieto, Suvalkų
gubernijos, kitados gyveno
Cleveland, Ohio. Turiu pas
jin svarbu reikalą, tegul tuojaus atsiszauke
Mr. Antanas Sakalauckas.
Girardville, Pa.
Pagelba.

Mes greitai induodam laiszkus del gyminiu Lietuvoi ir
sykiu pinigus ir szipkortes.
Daug yra pas mus laiszku isz
Lietuvos da nepaimtu.
Williamsburg Steamship
Agency,
249 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KKIMINALISZKAS
APBASZIMAS
Verte D.T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu

-

6x9 col. Dydumo

DALIS I.
MOTERE BE SZIRDIE8.
L
ANT KRASZTO PRAPULTIES.

Duris kambario Petro Randal
atsidarė pamaželi ir Mikolas,
su pluosztUjpopieru po pažaste,
inejo smagei.
Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nepakajum in
veidą kasijeriaus.
Baisus padėjimas — tarė
Mikolas, dedamas popieras ant
rasztiniezios priesz Petra, pa
sirėmusi aut 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; tenais kur
ant tikro mislinau gauti, tai
gavau raszta ant ilgo termino.
Tiesiok pasakius, stekas mums
szimta tukstaneziu frankui

PREKE 50c.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co1
Mahanoy City, Pa

ANT PARDAVIMO

Nusiszipsojimas.

— Tai ne bile--kur gali at
rasti teip iszmintingus vaike
lius, nes sziuosia laikuosia yra
augusiu žmonių, kurie netiki,
kad yra Dievas ir jog negali
ma nuo Jo su piktais savo dar
bais užsislėpti.
Leisk Vieszpatie daug tokiu
motinu, kurios savo mažus
vaikelius teip grąžei mokintu!.
Grąžei pritaikė.

W. TRASKAUSKAS

Namas tinkamas del sztoro,
su tvartu, ant 932 E. Center
St. Mahanoy City, Pa. Parsi
duos pigei už tai kad locnininkas apleidžia miestą. Dasižinokite ant vietos.
(’j ’j)

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

H-SkOaoWoMOWOWOMOMOSaoMOMOHOk
6

Laidoja Kunus Numirusiu.
Pasamdo
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo,
Krausto Daigius ir 1.1.

. PUIKUS SKAITYMAI |

-GRABOKIIJS—

9 istorijos, 122 puslapiu, apie
“Kas yra Kristus” “Priesz teisybe nekalbėk” “Senas žmogus
pavojuje” “Namu sūdąs” “Karalus čigonu” “Istorija isz 1795
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne
doras ponas” “Girtavimas” Szitos knygos preke tiktai 25o.
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Petras
Sako:

*
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t

“In trumpa laika pasijutau
drutu ir gedžiaui dant pasiro
dytu kokia meszka idant galetau jiužmagdi ir nulupti jam
kaili.

“Dzi,.broluk! Butum matias
Kalvarijos Parausis, karta
bare savo paezia, kad perdaug kaip dege mano czebatu pus
susideda su kaimynkoms ir padžiai bėgdamas in sztora
kūmutėms, ir sako:
idant pirkti 5c pakeli szito ta
— Įklausyk Kašte. Kas-gi
bako po vardu MINERS’
bus isz tavęs, kad tu visai na
mu nežiūri? Tavo darbas da EXTRA.”
boti visztas ir prižiūrėti vai
kus.
— Teip o tavo darbas, daprižiureti paezia, kad viskuom
butu užsiganėdinus, kaipo
szeimynos gaspadine negu kad Leng Gui Tobacco
dabar kas vakaras pareini vi
dunakti jau gaidžiui senei per- patinka vyrams už tai kad yra
padirbtas isz brangio Kentuc
giedojus.
— Kodėl asz turiu daboti ky hurley lapu ir ilgai pjaus
gaidi? — Parausis užpykęs tytas. Visasi Igas, czistas, isz
paklausė.
nuokias, atsakaueziu lapu, pa— Nugi kad nakti ji girdė
senejas nog triu lig penkių
tum giedant.
Bet dabar dar tu ne viena kar metu senumo tdant iszgaufi ta
ta vidunakti negirdėjai ji gie smagu kvepanti kvepsni.
dant, nes iki sziol nebūdavai Pabandykite del kramtymo ir
namie. ... O gaidys vis szauk- del rūkymo.
davo visa vakarine “Gaspadorius Karczemoj.” —
Parausis susiprato, kad ne
gerai dare ir pasitaisė.
J. V. K .... s.

MINERS’
EXTRA
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PAIN-EXPELLER

Tamaqua, Pa.

-

...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams.
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už sutaupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus
in vbas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviernaseziu
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrubežinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo
Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.

■ -B-* • W-O-O-

Į
DASIEKEM
I MILIJONĄ DOLERINI SKAITLĮ
UGAME kožna menesi. Žmones atranda kad musu
banka yra ju geriausias prietelis.
Pagialbsti žmogui kuris turi bizni arba pagiaIbsta žmogui pirkti namus.
Padeda savo pinigus ant atsargiausiu paskolinimu,
ant pirmu morgecziu, judgementu ant namu.
Dekite savo paezedžius in musu banka o visada
žinosite kad banka bus juso prietelis, ir kad pinigai
buna indeti ant morgecziu ant namu, kurie yra dau
ginus verti negu morgecziai.
Szita banka nori kad detumet savo pinigus in
szita banka nepaisant ar didele ar maža suma, ir žino
kad gal pagialbeti jumis laike reikalo.

A

4 istorijos, 196 puslapiu apie
“Urvą užkeikto” “Panaszus”
“Lorenas” “Sermėga mužiko”
“Su kuom kas kariauja, nog to
dingsta” Preke knygos 25o

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

W. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

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

OK“,»™T."
gaus 5 isz virsz-minėtu knygų,
arba $1.25 vertes knygų už —
Raszykite kokiu norite, Mes
siusime knygas per paozta ir
apmokame visus kasztus. Galite
pirkti kiek norite, Visos knygos
yra geros ir kožnam jie patiks.
Raszykite szendie, Adresavokit

311 E.Broad St., W.Hazleton,Pa.

P. Y. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.

8 istorijos, 122 puslapiu apie
“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
“Kodėl neleido Baltraus in dan
gu” “Bausme už szyksztuma”
“Mažo sziauoziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj”
“Netobulas žmogus”
Szitos
knygos preke tik 25o,
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D. M. Grabam, Pres.
L. Eckert, Vice-Pres.
D. F. Guinan, Treas.
J. II. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula
W. J. Miles
F. G. Hornsby

UNION
NATIONAL
BANK
MAHANOY
CITY

ji

CapitoLStock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.
—$—
OKAME Antra Procentą ant sudėtu
Pinigu. Procentą pridedam prie
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos
menesuose, nepaisant ar atneszat
parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant
ar mažas ar didelis.

M

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

neprivalo ilgiaus užsitęsti,
kaip 24 valandas. Jei viduriai
neiszsitusztina, nors karta mi
elame laike reikia žinoti, kad
tatai yra pavojaus ženklas, kutatai yra pavojaus ženklas, ku
riuo gamta stengiasi atkreipti
jusu atyda in tai, jog alimentariniam kanalui ir virinimo systemai kas-nors kenkia.
Imk
Severos Gyvasties Balsama
(Severą’s Balsam of Life), pa
didinant doza pagal reikalą,
kas nevien prigelbes viduriu
Miners’ Extra
iszsitusztinimui, bet kartu pri
gelbes ir gamtai ta nesmagu tabakas parduodamas
mą praszalinti. Tasai vaistas
yra ypatingai naudingas tokiu visur — pirkite pakeli
ose atsitikimuose, kaip nevirinimas, užkietėjimas, dispepsi szendien.
jos, kepenų neveiklumo ir ju AMERICAN TOBACCO COMPANY
simptomams, t. y. nuo liežuvio
apsitraukime, stokos apetito,
abelno nusilpnėjimo, blykszles Geriausias būdas dėl itrinimo
Neturi stokuot nei viename name
ir skilvio betvarkiu bei ligų.
D-ro Richter’io
Tasai Balsamas szirdingai re
komenduojamas besveikstanti- Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų
ems ir seneliams. Parsiduoda
naminių būdų pas letuvnikus ir
visame pasaulyj.
visur aptiekose, arba užsisa Tikras tiktai
su pažymėta marke
kyk tiesiai nuo mus. Kasztuoja
“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba
75c.,—W. F. Severą Co., Cedar
stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.
Rapids, Iowa.
74-80 Washington Street,
New York, N. Y.

19 Centre St.,

5 istorijos, 137 puslapiu, apie
“Kalnu gyventojus” -‘Kaukazo
belaisvis” “Lozorius” “Narsi
mergina” “Užvydus vyras”
Preke szitos knygos tik 25o,

Skaitykite!

LIETUVISZKA AGENTŪRA
LUZERNE COUNTY

Kas nori pirkt ar parandavoti Salimus ar
Pas ji rasite visokiu geriausiu amerikonisz- Namus tegul atsiszaukia pas mane Asz turu
ku ir importitu gėrimu. Gardaus szalto visokiu del pardavimo ir del parandavojimo.
aluezio. Kvepancziu cigaru.
Teipgi už
Paskolinu ir pinigus tame reikale.
laiko visokiu užkandžiu. Busite sveitingai
priimtiJaigu kada busite Tamaqua tai Atsiszaukite ant adreso:
užeikite.
JONAS SZOSTOKAUCKAS

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
apraszimas isz pirmutines puses
szimtmeozio, iszimta isz Lietuviszku užlieku, parodo kaip
5
I senoviszkos laikose Lietuviai
J
8 gyveno, puiki apisaka su pa
5 veikslais. 177 puslapiu tik 25o

8
i

B. S, YANKAUS

ALL NATIONS DEPOSIT BANK

4 istorijos, 105 puslapiu apie
“Ąnt kranto prapulties” “Mistras ir krepesius” “Kampelis
duonos” “Isz ko dideli ponai”
Preke szios knygos tik 25o
i
>
I
>
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>
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Geriauses ir didžiausias sumas pinigo
iszlaimeja provose už pažeidima Kasiklose
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. t.
Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai
atsako ar atmeta.
Rodą dykai.

...UŽLAIKO PUIKU SALUNA...

8 istorijos, 141 puslapiu apie
“Grafas ir meszkininkas” “Apie
Ragana, karalaite ir afioieriu”
“Del moterių ir apie moteres”
“Aukso misles garsingu poetu
ir rasztininku” “Cigonka arba
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke”
“Mano džiaugsmas”
“Diedas ir boba” “Apleista
naszlaite” Preke tiktai 25o,

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

“Viena diena mano draugas
padavė mm pakeli MINERS1
EXTRA ilgai pjaustyto taba
ko, insidejau sau in pypke ir
pradėjau rūkyt.

ATTORNEY, COUNSELLOR
& ADVOCATE OF UNITED
STATES COURTS.
-

AUG. JERMALA
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BALTRUS S. TANKAUS

520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. 154 Nassau St., New York, N.Y.
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LIETUVISZKAS ADVOKATAS

Per metus musu sztoras buvo žinomas kaip sztoras geriu
Karpetu ir Dyvonu.
Preke eina augsztin ir velinam kožnam dar pirkti. Vilna
ir kvarba daugiaus kasstuoja todėl fabrikantai dauginus ima
už Karpetus. Pirkome dideli skaitlį karpetu ir dyvofiu ir
parduosim tuos ka turime už pigu preke.
Lovąs perkame visa kara ant syk ir parduodame lovas
pigiau negu bile kokis sztoras visam steite.
Aplaikeme naujos mados Parlorinius Siutus, teipgi nau
ju Loncziu ir stalu.
Mahanoy City Shenandoah
Mount Carmel • Lansford

GUINAN

FIRST ■
NATIONAL BANK.

ikslas yra: visada stengtis
atlikti musu kostumsriu
reikalus ka nuoatsakanoziausia, daryt ta viską
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su
nauda, o ju pinigai kad
visada butu užlaikomi
atss.rgiausam bude,

“VAIDELOTA”
Apysaka isz
Lietuviu Senovės Gyvenimo

su Paveikslėliais
177 puslapiu.

INTEREST PAID ON SAVINGS
&CERTIFlCATĖSėiF

6x9 coliu dydumo.

Preke 35c.

