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67 užmusžti, 48 sužeisti per 

susimuszima trukiu.
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Asztuo-

AMERIKONISZKI KAREIVIAI FRANCUZIJOJ, EINANTI PER RAIMA IR LAVINI
MĄSI ABAZUOSIA.
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kelio atsibuvo baisi 
Trūkis einantis isz 
tęs ir New Orleans y

Catoosoje, 
Tame laike

Isz Amerikos
n...../. -,,-t

18 anglekasiu užmuszta, 20 
sužeista.

Knoxville, Tenn.—
niuolika anglekasiu likos už- 
muszti laike didelios ekspliozi- 
jos gazo o dvideszimts apdege 
Dar Dour Coal Coi, 
No. 3 kasyk losią.
radosi kasyklosia 85 angleka- 

Likusieje iszsigialbejo.
Kardinolas Gibbonsas pritarė 

idant anglekasiai dirbtu 
szventemis.

Washintgon, D. C.— Vienas 
isz garsiausiu R. K. bažnyczios 
pralotu, kardinolas Gibbonsas, 
nurasze gromata in kurio admi 
nistratoriu Garfield, 
mas:

“Anglekasiai
n inkai, kuriuos tėvynė szauke 
in pagialba privalo dirbti 
szventadieniais n^s jeigu dirbs 
be pertraukos, tai kožnas tonas 
anglių suszelpia tevynia tuom 
daugiau ant laimėjimo szios 
laisvos kares ir priskubina die
na ant josios užbaigimo.”

Kardinolas teip-gi meldže vi 
su saliuninku po visa sklypą 
idant uždarinėtu saVo biznius 
nuo devintos valandos vakare 
ir atidarinėtu asztunta isz ryto 
o tokiu budu užezedins ir nerei 
kalaus tiek anglių.
Nelaime ant geležkelio — 8 

kareiviai sužeisti.
Asztuoni

namon

šiai.

raszyda-

ir kiti darbi-

atidarinėtu asztunta isz ryto
' " i*?*1"1" NU |

Shephersdsville, Ky„ — Ant 
Louisville & Nashville gelež- 

nelaime. 
Cincinna- 
trenke in

užpakali kito trūkio su baisia 
pasekme, ifžmuszdamas 67 pa- 
sažierius o sužeista nuo 48 lyg 
70..Ant ekspresinio trūkio nie
ką neužmusze, nes visi vagonai 
buvo plieninei nes kitas trūkis 
susidėjo isz mediniu\ vagonu 
todėl nelaime buvo didele.

r» i

Motina nužudė savo sunu, kad 
tasai nužudė josios anūkėli. 
Montrose, Cal.— Mrs. J. N.

Bush, 74 metu seniūno senuke, 
pasidavė in rankas palicijos, 
prisipažindama buk nužudė 
kirviu savo sunu J. O Bush, už 
tai, kad jisai nužudė savo 11 
metu senumo sūneli, o senukes 

. anuka.
Senuke apsakė palicijei, buk 

josios sūnūs zpriverte jiaja 
idant butu liūdinto ja toje žu- 

Sunelis paėmė nuo 
tėvo keturis centus, o tėvas 
tuom inpyko perdurdamas vai 
kineliui szirdi.
užmigo, motina paėmus kirvi, 
priselino prie gulinezio ir vie
nu ypu suteszkino jam pakau- 

“ Darykit su manim,ka 
norit,•mažiukas buvo mano vie 
natiniu džiaugsmu ir veluk už- 
muszti savo locna sun^ ne kaip 
netekti savo mylenro anuke- 

— kalbėjo senuke.

dinstoje.

szi

lio„”

y Kada sūnūs

Baltimore and
Sužeis

Pleszikai apiplesze Czikagie- 
czius ant $2,500,000.

Chicago.— Pagal policijos 
rapartus, tai pleszikai apiple
sze czikhginius gyventojus szi- 
met ant pustreczio milijono do 
leriu.
kaip kitosia metuosia.

Yra tai daugiau ne

r*7G

ne, 
staigai netekuszproto

Baltimore, Md. — 
kareiviai keliaujanti 
ant szveneziu, likos sužeistais 
laike susimuszimo trukiu ant 
Washington,
Annapolis geležkelio. 
tuosius patalpinta ligonbute- 
««• . iŠ

Sudegino piningus po tam 
perpjovė sau gerkle.

Philadelphia.— Būdama nuo 
latiniam rūpestije, jog josios 
sunu paims in kariumenia,
metu amžiaus Mare Ratovskie

414 N. Second St., badai 
inmete 

visus savo piningus in pecziu
po tam perpjovė sau gerkle su 
britva nuo ko mirė tuo jaus. 
Vyras atejas nuo darbo i;ado 
savo motore gulinti ant grindų 
kraujuosią.

Senuke labai rūpinosi apie 
sunu, bet kuris ir teip buvo jau 
per senas in kariumenia.

Perdure szirdi droždamas 
alaveli.

New Brunswick, N. J. —Jo
nukas Brill, 9 metu senumo, 
droždamas alaveli parapinei 
mokslainei Szv. Jono, peilis 
jam paslydo ir insidure sau in

Jonukas ant vietos at-

Nukirto mergaitei abi rankas.
Chicago.— Kokis tai Lenkas 

ant West Side kurio pravardes 
nebepamenu, gyvenantis ant 
17-tos gatves, tarpe Lincoln ir 
Wood gt., papilde žmogaus žve 
ries darba. Buvo taip. Pagry 
žes isz darbo, kaip ir visada po 
“pedes,” truputi iszsigeres jis 
padavė savo moterei pinigus 
— czeki. Padėjo ji ant stalo. 
Moteris tuoj nepaeme tai-gį jis 
taip ir pasiliko ant stalo. Stu- 
boje žaidė maža 6 metu mergai 
te, ju duktė.
ji subraže ji paisziuku. Vėliau 
vyras pareikalavo nuo moters 
pinigu “ant alaus” 
dėta jieszkoti czekio.

Radus ta czeki

szirdi. 
liko

Tėvas gialbedamas szeimyne- 
lia, pats sudege.

Sugar Notch, Pa.— 
Adomaviczius, 32 metu, sudege 
ant smert deganeziam name, 
praeita subata. Adomaviczius 
prigialbjo paežiai ir vaikams 
Jszsigaut per lariga, ant galo 
prie jas ir jisai prie lango szau
ke pagialbos, nes pakol toji pri 
buvo kryto adbulas in liepsna 
ir sudege drauge su namu.
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parodo paredka ant geležinkelio ir pasielgimą rusiszku ka-Pavėikslas gana aiszkei
reiviu vagonuosia. Teip ne butu jeigu butu didesni prižiūra per virszininkus, nes sziandien 

I savo norą, neklausydami paliepimu savo virszininku 
ne geležkelio clažiuretoju. Todėl ant geležinkeliu likos užmuszta arti du tukstanezei karei
viu in,laika keliu menesiu.

kareiviai valdo viską ir elgiasi pagM

i ( ge-

Tuoj pra 
Ji sura 

do ji ant aslos visa sutepliota. 
Vyras dažinojes, kad tai jo 
dukters darbas, palikes
rai, asz padarysiu taip, kad ji 
daugiau neims mano pinigu. 
Pasiėmęs mergaite jis ’nusive
dė in skiepą ir kirviu nukirto 
jai abidvi rankas. 
1 ' •» r . *oego. _____ . _
nei vyro, nei mergaites, ėjo jo 
jieszkoti. Ir rado (fukteri gu
linėsią be 
kraujuos.
na krito tint žemes ir jau nebe- 
sikele. !

O pats pa- 
Motina nesulaukdama

žado patvinusią 
Isz gailesezio moti-

Dirbtuve parako iszneszta in 
padanges.

Wilke^rBarre, Pa.— Isz neži 
pornos priežasties pakylo eks
pliozije dirbtuvėje' parako Du 
Pont, Moosike, kuri iszleke in 
padapgs. 
neužmusze.
ant; 25‘tukstancziu doleriu. ' 
12,000 ypatų padirbo milžinisz- 

ka Biblije.
San Bernandino, Cal. I » “ *

mis dienomis likos užbaigta

J

Ant giliuko nieką
Bledes padaryta

I

Te

dirbti mįlžiniszka Biblije, ku-
ria pidgialbejo suredyt 12,000
yptjtu.. Biblije yra raszyta su

I

plunksna; turi 6 pėdas ir 2 co
lius ilgio o tris pėdas 10 coliu
ploczio . Ant josios apdirbimo 
sureikalavo asztuonis oszkos 
gailius,'

(Panaszus atsitikimas buvo tukstarieziu žmonių furejo pa- 
raszyti Viena lapa, po tam likos 
susinta in daigta ir padaryta

■s I

patylpias “Saulėje* 
menesiu adgal.)
i- — . : ■ L

M keliolika

Setams dr&ftas prasidės apie
ii

f. r l t
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knyga
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Kožnas isz tuju. 12
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Vasario 1 d. Bus paszaukta 
313,000 žmonių.

Washington, I). C

TRUMPI TELEGRAMAI. 
/ *

§ Whitesburg, Ky.— Vokisz 
ki sznipai padęge miesteli Way 
landa, kuris pusiau sudegė. 
Bledeš padaryta ant 100 tuks- 
taneziu doleriu.

§ Cleveland, Ohio.— Bandy 
tai apvogė Garfield Savings 

;aietu paskelbti nauja di-af banka, paimdami 5,000 dole-

— Kares 
departamentas iszdirbq pienus 
sulyg kuriais parenkama tar
nybon pagal naujaji klausymu 
lapa, in kuri dabar szaukiamie

, ganėtinos 
spėkos, kad prezidentas Wilso 
nas g
ta apie Vasario 1 d. Manoma 
kad szaukiama bus 313,000 
žmonių o ne 500,000 žmonių, 
kaip iki sziol abelnai manyta.

Aresztayos visus vokieczius 
ne ukesus.

Kansas City, Kans.— S. Vals 
tiju marszalas Kansas valst. O. 
T. Wood telegramoj in Kansas 
ęity, Kans., palicija paliėpe 
arešztuoti visus vokieczius, ku 
rie neiszsicme antrųjų piliety- 

Apie 25 vokie-

ji žmones atsakinėja

rius piningais.
§ London.— 

jigonbutesia randasi 19,255 ka- 
nadisžku kareiviu, kurie Visai 
yra netinkami prie.tolimesnios 
tarnystos, o 25,000 neteko vie
nos ar abieju akiu.

§ Du Bois, Pa.—

Angliszkuosia

Onute, 3 
metu dukrele Paplaucku, mirė 
nuo suyalgimo striknini u pilp- 

daktaras užrasze

■ 1 «

EUROPOJE^ Ang?i ja i r Skodandl ja
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Isz Kares Lauko
Vokiecziai ttžgriebs visa Latvija.

l’<‘l(‘gramai skelbia 
nutarė užimti visa Latvija po savo szirdinga (!) apgloba.

Washington, D. (’.—

Amsterdani.— 
amunicijos ir ginklu IC 
ri. tonais pakylo.

rr buk vokiecziai

Baisi ekspliozije Kruppo dirbtuvėje.
Badai miižiniszkos 

ssaia* d<
70,000 darbininku neteko darbo.

dirbtuves
*ga nuo baisios ekspliozijos ku-

Kruppo

Da apie brutaliszka pasielgimą vokiszku kareiviu.
Apie brutaliszkiima vokiszku kareiviu, dū

savo tėvus, kareivis Dovydas 
Miestelije kuriamo esame • 

kiniam vokie- 
goložia ant

Kiti pasakojo, , 
buk vokiecziai surink ia kaimuoezius in t vartus‘i r juju grinezes, 

Tokiu budu sudegino visas szei- 
»,

Boston, Mass.
gromatoje, raszyta pas 

Sharpe, vienas isz Persliingo pulku:
uesza

sustoja, randasi vienas 1‘rancuziszkas kareivis, 
rankas ir iždegino su inkaitusia

krutinės baisius ženklus nuo ko neužilgio mirs
ežiai nukirto abi < i

aplaisto kayasinu ir uždega, 
mynas be jokios mielaszirdystes.

Kiek Austrije turi kareiviu.
•*- Isz priožastes iszszaukimo kares prieszais Aus-Paryžius

trija, tomis dienomis likos padarytas suraszas, kiek ant tikrųjų 
Pasirodo, buk Austrije turi 1,952,500 

kareiviu, padalytu ant 79 ir puse divizijų, 1170 batalijom! peksz
tininku ir.240 szvadronu kavalerijos.
2500 laukiniu armotu ir 922 sunkiu armotu.

randasi ant Italiszko frunto o mažiausia ant 
Ant Italiszko frunto vokiecziai stumia Austrus pir

ma ant pirmutines ugnies o vokiecziai pasilieka užpakalij.

Aust riję turi kareiviu.

Art i 1 er i je sus i dec la i sz
Didesne dalis aus-

't

” /
■ I

’’

trijokiszko vaisko 
rusiszko.

Kazoku pasikėlimas prieszais Bolszevikus platinasi.
« In.; J |> ... . "• 1 , - iiy-ffl- II
■ '■ ■"** II 'Ik .1- u.. -h . ., ; .»■ 'T "' • I 1 . >'il ',-r. ... - ■ ..r - .. .'"'.M#!*

London
kei platinasi po visa sklypą.

Ivazoku pasikėlimai prieszais Bolszevikus smar 
Liepsna namines karos prasiplati 

no skersai‘Valgos upes nuq Astrakauo lyg Samaros, 
na visur.
lefono stacijos.
Kieve ir Konotope. ’* H !*

M ušzei ei
Odesoi ukrainiecziai paėmė arsenola, telegrafo ir te- 

Ukraniecziai atome ginklus nuo maksimi l ist !i 
» ■. „ , . f

Karevjai tikėdamiesi 
kus-laukus tukstaneziais.

greitos sutaikos apleidineje
Bolszevikai Petrograde szauke vi

sus karevius idant pribūtu jiems in pagialba prižadėdami jiems 
••era maistiTir kanuogeriausin pasielgimą.

Ukrainiecziai susideda isz rubežiu senoviszkos Lenkijos, Pol
tavos, Kievo, Podolės, Karkovo, Ekaterinostavo ir Karsono, k<i 
ri susideda isz 127,000 keturkampiniujinyliu su 25 milijonais gy 
ventoju.

karisz-

i

O’

/ ___  . _______ I

Vokięcziai privertė 2,000,000 nelaisviu prie darbu ant ukiu.
London.— Vokiecziai priverstinai privertė prie visokiu dar > 

bu 2,000,000 gyvenotju isz Belgijos, Francijos, Serbijos, Rumu
nijos, Lenkijos, Lietuvos ir Rutenu nuo 16 lyg 60 metu senumo.- 
Tiems kariszkiems nevalninkams moka ant dienos po du centui 
už 30 valandų darbo.

-------- --♦....... ..

Austrai-Vokiecziai atmuszti su didėlėms bledems.
Rymas.— Italai pasekmingai atmuszę savo prieszus kuri 

pasiutiszkai užklupo ant Orso frunto tiksle sumuszimo Italisz- 
kos linijos, bet likos atspirtais su didėlėms bledems. Kojis 
szimtus vokiecziu paimta in nelaiavia.

Vokiecziai atmete Bolszeviku taika. — Badai cara paleis ant

e

t *
liuosybes. — Kerenskis eina ant Moskvos. — Nikalojus ant 

Kaukazo.
London.— Vokiecziai nesutiko ant iszlygu sutaikos paduo

tas per Bolszevikus ir visi delegatai apleido Lietuviszka Brzes- 
ciu. _,
užimtas vietas, ant ko nesutiko.

Badai caras ir jojo visa szeimyna ketina aplaikyti lai 
via ir i'szkeliaut isz Rosijos ant apsigyvenimo kur kitur.
nas telegramas skelbia buk buvusis caras jau apleido Sibirą, 
bet in kur nusidavė, tai niekas nežino.

— Telegramai isz Haparandos skelbia, buk Kerenskis su 
nauja armija eina ant Moskvos. Tame paežiam laike dydis ku 
ningaiksztis Nikolajeviczius surinkias milžiniszka armija cieso 
riszkos partijos eina isz Kaukazo ant Petrogrado, tiksle atmu- 
sžimo cisoriszko sosto ir vela sutvėrimo monarkijos idant cara 
pasodyti ant'sosto arba kita koki giminaiti.

Po Petrogradą atsibuną tankus musziai.
yiai apipleszineja sklodus iszgerdami visokius

Bolszevika spyrėsi idant vokiecziai apleistu visa Ryga ir
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Inirszia karei- 
gerimus. Vie

na isz sklodu uždege ir daiigeli kareiviu jame sudegė nes myne 
Kitanifeižsigere ant smert 38 kareiviai. 

Ant ulycziuplauke visokį vynai ir gėrimai kuriuos kareiviai isz 
. Mieste vieszpatauja tikra pekla, nes

liti, kurios
del' serganežios motinos.

SKAITYKITE “SAULE”
■ j, ' ‘ -h- 1 ' *

I

neprileido ugnagesiu

lieja idant kiti nesiaustu.bes popieru.
ežiai Kansas City, Kans

■R
liesti paliepimu

* * ■
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Meldžeme skaitytojumusu

dovanoti, jeigu sziam m ima riję 
rasiusi mažiau žiuucziu kaip 
paprastai. Juk sziandiou links 

Kalėdos,
jog laja diena gali praleisti su 

rzeimvnelioms.

mos visi /džiaugėsi,0

savo -zuinivnelioms. o ir mes 
goidžemo tureli trumpa pasilsi 
nuo kasdieninio užsiėmimo, ne 
norėdami suvėlini leidimą laik 
ras'Zf'žio.

vokiszki laivai ptiimti 
per Su v. Valstijes su prasidėji
mu kares, jau yra iiaudojami. 
Yra juju isz viso 10!> ir gabena
kareivius ir kariszka niateri > 

■gai;
b

Visi

joki iu l’’raneija.
pralinksmysnelabai 

ežius. “

Toji žiru 
vokit

Žydu. puszelpiiH1 < 
nutarė surinkti penki.' 
mis doleriu paežiam 
New Yorke ir pastate ant savo 
Isz viso toji draugove jau 
rinko del savo tautieczin 
kentėjusiu nuo kares 
iiiiuuikn milijonu doleriu, 
dai nelaiko ezionais 
kaip kitos tautos, tik 
tno.iaiis savo tautiecziams 
>zialpa kuri josios 
lanja.
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Karalius 
valdytojas, pribuvo ><>
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Kiek tai nekarta kunigas tu- 
į ri pasiszvenst ir jmkenteti kar 
| luinu szio svieto ir kiek slapty- 
Į bin nutylėti smirdije' 
i ko nekalbėti del meiles

Į I timu — prietoliu ir nevidonu

savo ir nie
savo ar

Tokios szirdies buvo kunigas 
l?rąnciszkns.

Buvo tai daugeli metu ad
gal. Prie duriu puikios ir di- 

; deles bažnyczios
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miesto Pary
žiuje, Prancūzijoj, stovėjo kas
diena vargingas ubagas, kuris 
buvo žinomas visiems praei- 

jgiams, kurie apdovanodavo se
nuką, o nevienas jaiii negalėjo 
atsakyti ahnužnos.
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Jojo praeitas gyvo-
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adgal, kurie suėjo 25 De- 
cemborio. — Kur vienas isz jo •nia:s-

Iraiigiive j(> pildomi ?
< m i lijo- • 

mieste
t LIETUVIU POLITIKOS 

JUDĖJIMAS.
SU-

llll-

arti devy 1 Inivonu*
Zy-, ru žinių, 

piningu [ voj sudaroma Lietuviu Tautos |
Lietuviu Tautos Ta-

♦»

n(‘žinojo.
nimns nebuvo -niekam nežino- 

Kada vejas pritpute kar
Ha jojo suplyszusih^ marszki- 
> nius .galima buvo regeli a’nt jo 
jo krutinės dideli auksini ki'y- 

! žiu.
i mirusios motinos arba myle-

I
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Ogal buvo tai paminklas r

sauvuitcs a.lgal I "1,,s VP1“08-Jau kelios
gave in Stokholmo tik 1

k»«l Didžiojoj bietu.!<l>tWt prieteliu ypatojo 
isz vikaru kunigo U

Juk už savo nusidėjimus 
gaili<‘siesi, ar ne?

--- GUI Ii uosiu?
ęelj, jau <•*(

m

Senas Tanloszius turėjo szir-
1 viena

Kraneisz-
duneze! Tarvba.

pa- ryba buvo manoma 
labai rvika- isz 12-kos žmonių.

lietuviai:
ežius, A. Smetona, 

l’olszeviku inž. S. Kairys, kun

vikaru kunigo
i kaus, kuris kas rytas turėjo mi 

sudaryti5 szes- 
Septyni r

D-ras J. Basanavi
J. Szaulvs.l• * '

Kunigas Franeiszkus 
’,n; niekados nepraeidavo pro szali 

t idant kuom norints rieapdova-

Pei j) kunin
gei!, jau asz gailiuosi u suvir- 
sziim trisdesžimts metu nuo tos! 
baisios dienos, kada papil-[ 
džiau taji baisu
tęvi i, jeigu tik turėtum drąsos 
manos iszklaiisyti

asz n<

k tu I <i
imsidejima. O |

1

I ,em»a> 
vadas, kitados ezionais Ameri- 
ke. ir tai nelabai semū, mazgo- 

hotelije Waldorf Į lenku atstovas M. Remeris. Du 
___ __  .., Yorke. I 
kiam laikui persikėle in Pitts-1 

prie raszymo
bocialistiszko laikraszczio. Bu-!baronas Roopas (dalyvavęs Lo, 
vo geru kalbėtojam ir 1916 meįzanos konferencijoj 
te iszkeliavo in Rosi ja kur pra- 
dejo arzinti žmonis su 
inia. apie kuria visas 
ja n žino.

jo torielkas
A stori a. N<‘\v

hurgha ir ėmėsi

kuria

not i sena Tamosziu už ka že- 
Xlszauskis mnl jiasikloniodavo ir padėka- 

1 rii i • • .Tokiu• kun. Dambrauskis ir kun. Ma* V0(laV0 lokiu hudu užėjo 
Vienas Lietuvos' lerp juju didelis priėtelingU- 

hnas, senas Tamoszius labai pa 
mylėjo jauna kunigą.

Viena diena kun. Erancisz- 
(kus iszeidamas isz bažnyczios, 
norėjo suszelpti sena Tamo- 

1916 m sz'u 1<aU) Lii papratęs buvo da- 
lietuviu” r«yt' kas diena, I ‘ ‘ ’

culeviezius.

Po ko- Lietuvos i 
broliu Lnekevicziu.

— d ir 
Vienas

Į e *■»

' i Lėtu vos vokiecziu atstovas —

gudu atstovu

turiu nors 
kam pasaktyi ir pąleągvyti mu 
no Sanžiha.
vi man priesz akis diena ir nak 
t i.

Po tam pradėjo pasakoti sė
di nez i hm kunigui savo 
nusidėjimą, 
skambėjo:

zu revoliucijos
Buvau už tarna pas tur- 

kuri mane la
bai guodojo ir mylėjo. Prisi
artino diena bhisios skerdynes 

Mano po 
kaip jie j o man 
pasislėpė su

Mano griekas st o

kuris
sunku 

sekanc.ziai
*

Buvo tai laike l^raneu-
- 30 metu ad-
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tarė jaunas kunigas
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AH Q I *B ATLANTIC 1Naudokite Ra^fht
’ N

Gausite (langiaus užkanetlinimo isz gorczio, goresne Į]

■ I . , ■. ■ '

nialszino.
— Dabar, kad Dievas 

atleido, -
— atleidžiu ir asz tavo nusi<;leji 
mus; Tavo ponas, kuri iždavei 
in rankas t uju krąujegeriu rm

I

volim'ijodieriu buvo mano te+ 
vas, o poni, mano myleina mo
tina, juju dukters, tai mano si?> 
se,rs.
k'raTiciszkoliu, kuri paliko
Vii.' ■ ‘ ‘ '.. ■-

Mirsztantis ubagas
,stU'baime, aky-

•Kryto ant guolio in ran
kas kunigo; kuris jau atleido 
g r i c k us jojo. ' .

gal.
tinga szeimymn

-d..

i

bot labai nusi
stebėjo, kada senuko neparege 
jo ant savo paprastos vietos. 
Teip praėjo kelios dienos.

ryti kas diena,
1Į
’ r

Birželio m., kaipo 
k atstovas) ir vienas žydu atsto- 

s\ iotas vas (pavarde nebuvo pažyme- 
Ten pat buvo pranesza-j 

ima, kad žadama suszaukti Di-! 
idžiojoj Lietuvoj Seimas-land- į 1 

Itagas. “
Rugpjuczio 18-ta d.

No. 19Jbuvo praneszta, kad už 
’ i[dengtam reichstago L..... ......

i komisijos posedyj, kuriame bu ? 
*( vo svarstomas Lenkijos, Lietu

pax

ta.)

»

raszt ininkM iestiszkas
J. Cittele, Piladell’i jo i rj 
sino, buk kas 
gema vienas kudykis

I-’..
»^ai 

trileka minutuj 
miešti*., 

arba kas valanda arti penki.

S

Jeigu kur randasi naszle tu-! 
norėtu iž-, 

<luot viena ant gero ir kriksz-Į 
iszauklejimo, 

ant 
Gal but! 

vaikiukai, nema

rinti daug vaiku O

susuieszti

Ant
! galo dagirdo nuo žmonių, buk I ( ' C .z
im------- . __ Kun< Erap.

kur
Riecz” ; Tsm Syv^a, nusmave' jojo 

- “.Įjieszkoti ir rado vargingoje da 
biudžeto!1'.)0 miesto, gyvenanti ant pa

stoges.

I k

Tamoszius serga, 
ciszkus iszklausias gerai 
jisai gyvena, nusidavė -

Kunigas užlipins Už
leisi tropais pabaladojo in duris

i vos ir Kūmo padėjimas, reieh ’8Z viclaus ,1!,vesi £ir'teti «Hp-

tai i 
že-;

: stago didžiumos partijos krei- 
! peši in kancleri su 
įinsteigti Lietuvoj ir 
! žmonių

nas balsas:

t u r t i ngu gy ven to ju. 
o,nas ir pone

buvo geri, 
dviems dukterimis ir mažu šu
neliu, o asz juju slaptybių žino 
jau, teip žinojau kur pasislėpė. 
Revoliucijonieriai ' prižade jo 
tiems visiems, jog kas savo po
nus ižduos in juju rankas, A;

visa

*

Asz esmių tuom .-mažu< g‘.v-

nesvietiszkai 
šia.

f f

suki y ko

sžvesa isz kožnos lampos ir daugiaus szilurnos isz pecziu- 
ko. Visas negrynutnas kas buna priežastis dūmo, smarves 
i 
mart jamb paliktas.

Apricz sziltimop ir szv
yra tcipgl tinkamas del kilok^i naudojimu; kaip’tai, iszva 
įima maudykla ir langu, szveltimaa rakandu ir t. t.

Kada'rėikalaukilo kerosinos raskite sztora ant kurio 
pažimetas szitokis paraszas:

“ArLANTJC KATOLIGHT OIL FOR SALE HERE”
Tada, klauskite ,po vardu .Pardavėjas nei cento branginus 
110 ims negu už menkesni, bevardini.gatunka.

THE ATLANTIC REFINING COMPANY

ir apdegusio knato yra iszimtas isz aliegans o visas geru-

salimo, 11. VYOIĮGHT ALI! 
ilzlii ndodAHmn* IroiniAi I

ICJUS

v

įima maudyklų ir langu, szveitimas rakandu ir t. t.

ta
sai aplaikys juju visa turtą. 
Asz juosius iždaviau in rankas 
krąujegeriu, asz, 
sziu s iždą ve save

Senas Tamoszius mirė kuni
go raukosi a. r. w. s. b. «I1 J r

r

'*>■1i "w

kaip Jpdo- 
iždave save Miakytini. 

Į Revoliucijonieriai juosius su- 
inacziau kaip rniveže 

nukirto galvas

♦ ► Z?*",
žili 

r\>įi
L

Kad ne iždykint.
Kam tu Vaitiekau teip 

su 
diržu? Butu invales ir su ran-

pasiulymi.
Kursze 

atstovyste ir pereiti 
t kiek tai leidžia karo stovis prie 
civilaus Lietuvos ir Kurszo vai 

į dymo.
Dabar isz Danijos J. Savic

kio praneszamti.

Kunigas inejo. 
malu paregėjo 
iszblyszkusi

te* *7ezioniszko 
meldžeme 
miau paduoto adreso, 
mergaite ai
žesnis kaip 11 arba 13 metu se-

.Fahczeme jog greitai • 
pas mus priprastu ir hutu ge- i
rai. Adresą vokite: A. M eKay;. . .. . v., >T <T ,, . Į,jau omas lietuviu suvaziav.t
btuyvesont, N. \ . —- Szeimyna ; . . , ... ,v. .. , mas kuris svarsto Didžiosios
vra hetuviszka. 1. . x , ., . . .Lietuvos laikinos savivaldybes' 

l^raneszama taip 
pat, kad A. Smetona jau prade 

; jes
i “Lietuviu Aidas."
dabai reikalingas esąs pasitari
mas Didžiosios Lietuvos atsto-

i vu ;
| ežiais lietuviais.

mimo.

\. McKav 
4K

Szeimvna

kad Vilniuj

->
ii #* »■ *• ■

eme ir 
prie gilotinos, 
/mano mylimiausiui ponui, po
niai ir, panaitėms.
sūneli paliko — 
eiszkutis, bet kur tasai mažiule 
lis dihgo tai nedažinojau. • t ,

Sėdintis kunigas pabalo ir 
vos nesuk tyko isz 
Nes senas 
mas ant kunigo trauke savo ap 

k ■ ’
Tėip, matau juosius 

Mano 
matau juju krauja— 

tuju,*ka man buvo geriausi —

baisei muszi savo paczia

Kayo Liktarnes

Geriausias prie- ’ 
telis szturmingain 
lanisam laike. 
Klauskite pardavė 
jp. Preke 50c ir 
danginus.

ka suduoti? a
i z A

m— Tik maža 
mažas l?ran-

‘ • v •

'i

Da ko? Asz lie noriu iždv
„ . • if' ' . ' ! ' I

IJ • ' u 11 ' I ■ P .‘i .. I 'I ’ ■ ! 1 "' l| !< ■ ; ; ji r|: /i • if'įl ’

Praszau iii vidų!
Ant skar- 

'gulinti senuką 
'ir ; nusilpnejuši.

Matyt, jog ne ilgai pagyvens 
ari t szitos aszaru pakalnes.

Nudžiugo veidas sentiko, ka
da paregėjo savo'sveczia.

— Ai? tai tikrai tu to ve al
ėja i mane atlankyti ?

— Teip tai asz Tamosziau. 
Ar mislinai, jog asz tave apleis 
tau, jog dabai\ reikalauji di
džiausios pagialbos.

— J eigų

kint.
t

I 
11

l
K

71

0
ih

Preke j, ir •a • 1 , . ,

$U0 lig; $8J>0.
I

KayoLninpas
Del pilno užgan 

cdininio, visada 
naudokite ĮtAIO 
lampas. Klau
skite pardavejo.
1 1'

daimrians

. , - ...... r; - - _

Philadelphia and Pittsburg
PERFECTION

Bedumini Aliejini Pecziukai
Beduiiiini Aliejini Peczinkni.

Niekad nerūksta ir neisz- 
duoda smarves. Klauskite 
pardavėjo.
Preke

GERIAUSIA
DOVANA - 

ANT
K-A-L-E-D-U

skausmo.
u bag'as netembida- I

TŪKSTANTI projektą.NUSIPIRKO
IR VIENA NAKTŲ” KNY 

GA IR UŽCZEDINO 
PINIGU.

Sinncziu szirdinga padėka-1 
vonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- i 
puikiausiu istorijų kokiu da sa [

C c >

Vilniuje leisti laikraszti
Sakoma —

su Rosijoj tebegyvenan-

. vo amžije ne esmių skaitės ir
Kada da tosio* i 

■ knygos neturėjau, tai vakarais j 
spikizes,” pragerdą- į 

vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va- į v 
karas, o <1 _ ... __________
turiu namie puiku užsiėmimą 

‘ skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba

- 10. Vėlinti kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kpžnąs tu- 
retu linksma vakara namie Vienu pabėgus motete 

■*

savo vyro szitaip raszo in jin

negirdėjas.

ėjau po < t

i vo

Duos sau rodą.

- Mano brangi! su tais ta- 
paredais,- tai man daugiau •

labar ta suczedinu ii fse rwPil Ne *¥“»“ kas bus’ kaiP
kada manės ne tekši ?

— Nesirūpink paežiu Ii, jau
asz
mirk

sau dūosu . rodą, tiktai

Gromata pabėgėlės.
- ’ k■ ' ".■'*irj;x '

nuo
t

skaitydamas teip puikes istori
kes. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa-
dirbimą teip puikios knygos.
M. Baka, 412 Str.

*11 ‘ «

O Ii- A »
F If' ■, «!

i ? I
J?

a.Ur'M

gromata:
^ Raszau pas tuye gromata

ba turiu invales laiko ir bai-
‘ . '' ' 1 ' ! j ■ ■ * < te ’ k , '

giu. gromata, ba ne turiu ka
daugiaus raszyti. >

1 ■ * j , 

t
" > 'J1 ■’ ■ T

atMa
b.

i i 'įįi-jį 
įt'Mg

P1' 'U' :4
■41

fe

b » > 

■/’!.
i

ii.'♦1

Mul

sakvma toliaus:4
i i rp

kas diena ir nakti
Dieve!

| Su kuria džiaugsis | 
| per visa meta; yra |

Laikrasztis
< < SAULE > 9

l

Dievas 
turi už ka. 

s 
Jo-

Tarno-m

teveli žinotum 
kuom asz esmių, tai tavo koja 
ne inžengtu per mano slenksti; 
Asz esmių didžiausiu nusidėjė
liu papildžiau viena isz di
džiausiu nusidėjimu.
mane apleido —
Nieko negaliu daugiau' tikėti 
kaip paniekinimo nuo Jo.
kios mielaszirdystes negaliu ti 
ketis už mano baisu prasikal- 
tinimą. '■

— Nekalbėk teip
sziąu, juk žinai, Dievas yra miė 
laszii dingu ir atleidžO uusideji 
mus didžiausiam grįeszninkui, 
Jeigu padarei ka blogo tai iszi 
spavieduok, Dievas tau atleis 
visas kaltes.

— Del manes nesirando sii- 
simyĮėjimo. Man neatleis bai- 

• $0 
Szauke senukas sii di-

siu nusidėjimu, niekad, 
kad!—** fe
dėlių užsikarszcziavimu .

—- Del ko tau negali atleis-
\
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szitas kryžius, ka kabo ant ma 
no krutinės, 
per mano ponia.

buvo nesziotas 
Abudu ran

dasi tenais už tojo uždangalo, 
nuo daugelio metu! Ir atkrei
piąs savo iszbliszkūsi veidą in 
taja szali, puolė ant paduszkos. 

Kunigas Franciszkus, atsike 
le, priėjo prie sienos ir atiden
gė uždangalu, paregėjo ant sie
nos kabanezius du paveikslus.!

Sugryžo prie - guolio sen u k o 
tardamas:

Dievas yra mielaszirdin- 
IsZsispaviedudk ir. bus 

.. i
: 11 ■' ; X • , 

Senas Tamoszius iszsispavie 
dojo ir atsiduso ’ gylei po tiek

1 

Kada kunigas isžtare, žodžius;
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tau Atleista

" ♦ •’ 1 ’ x 1 •metu neiszpąšakytos kanczios.

“Absolvo te,”
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| Skaitys ja ir džiaug- | 
| sis Motyna, Tėvas, | 
| Sesuo, Brolis ir Prie- | 
| telis.

| TIKTAI

• •

• •

— $2.50 |
...Ant viso meto♦ I

| Ir gaus preikf tam
Puiku KaleUdori |

| Kam tau iždavinet | 
| penkis ar daugiau | .
| doleriu' ant dovanu, | 
| jąigu per visa meta | 
| gali padaryti džiatig- | 
| sma savo artimui Už į

visa meta | 
ali padaryti džiatig- |

* . * . a * .

$2.50
I
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LIETUVI!
ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
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VIENA DIENA.
Isz Galiniu Kaulo gyvenimo.

Kaulai, a Kaulai! Kelk! 
iszgirdes ūkininko «
atsake mieganeziu 

* ‘ N ai na. keliu ’ — ir, 
apsivertęs ant kito szono, dar 
giliau in lindo in savo patalu, 

norėtu pasislėpti nuo 
ūkininko, neduodan- 

czio jam miegoti.
l’ki įlinkas.

Kaulas 
>/.auksini 
ha įsu:

rodos, 
inkiraus

i1

Na* na, keliu

pakeles berną* 
nuėjo perkelti arkliu, ka buvo 
]'ievoj pririszti, o parėjės na
mon ir numanydamas kad bei
nąs dar miega, vėl eina jo kel
ti.

-t- Kaulai, bijok tu Pono 
Dievo, gana tau. kirmyti. Kelk 
greieziau!

siu, tiek pjausiu, dykas neso-ltuotg kad ji karaliai ta bufe- 
desiu. Įlinka,
— O kad tau butu sma

giau dirbti, — pritarė ukinib-
jei nupjausi sziandien

va iki anam alksniui 
‘i sorokuvke, ’ ’ gera i ?

Iszgirdus ‘ ‘ sorokuvke* ’ ’
seiles

visas nesmagus

kas,
gausi

Jiems

5 —r ne
dabar

1
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lėlio, paszauke tris butelius. Si.
ir 

e’jo namon.
Kad Kaulas be ūpo, sunku 

jain intikti su valgiu 
jes namon, 
grinezia, bet slankiosis szian 
ten ,kol kas neateis antru at
veju jo szaukti, sėdės gi prie 
stalo jieszko tiktai už ka nors 
priekabiu. Taip ir sziandien 
pavaikszcziojes po kiemą, po 
daržine, po tvartus, Raidas, 
ūkininkes iszaukfnmas, sėdosi 
pagalios valgyti, kada jau vi
sa szeimyna baigė pietus.

— Ko, Raidai, taip nosį pa 
kabinos? — juokėsi szeiminin 
ke, — bene persidirbai vienas 
sau likos *

Pare-
K v I ! ’ 

neis tiesiog in

mas pridėjo dar tris, 
begeriant, vienas isz pirmiau 
atėjusiu erne bausti Ritula, kad 
ir jam duotu iszsigerti.

— Tu mano, — sako 
syki gerei, užpundyk' 
man.

Szie tris eme isz jo juoktis 
ir nustūmė szalin nuo stalelio.'

— Tu mane stumdysi, par* 
sze, ka?! — szaukia bernukas 
ir, sugniaužęs kum^zezia, vėl 
eina art vii.

— Ka nori alaus, tai te, 
tarė sėdintis su Kaulu Simas ir 
reže bernukui per ausi.

Susipesze. Paskum, 
dviem padedami 
kautis;
kumszcziomis, o paskui, inpy- 
ke, su buteliais. Kaulas su 
draugais pąsirode esą stipresni 
ir nors patys gavo su, buteliu 
kas per kakta, kas per pakau- 
szi, vis-gi. iszsivaike prieszinin 
kus, gerai anuos apdaužė.

— Tikri parszai, — tarė 
szluostydamas kruvina pakau- 

—- užsigeri tai tuoj 
Gavo gerai, atsimins.

i

”T

LINKSMIAUSIAS PASILINKSMINIMAS KAREIVIU.
f . < \

. . ■ ■ t , _ _________X _ _ * _

Tukstanezei kareiviu būdami atskyrti nuo svieto abazuosia,-jieszko visokiu pasilinks-
minimu.

4 4

Kaulo veidas nuszvito, 
net ome dnrytis burnoj.

— Butu lyg perdaug, — at 
sake apsidairęs, — pabandy
siu, gal inveiksiu.

— Kur czift *tau perdaug? 
juk žiūrėk, kiek mudu iki pus 
rycziu m|vurėVa.
ilgai nemiegok apypietes, o 
vakare bus sorokuvke,' nebi- 
jok!

— Vai bernai dabar, 
, — kal

bėjo sau eidamas namon ūki
ninkas, — nei tu ji prikelsi, 
nei tu ji i.n darba insmaginsi.. 
kaip koks rambus arklys kiek 
ipio, tiek dy.
kosi, sžventadieniais geria, o 
namie jam tik rupi miegoti ir 
esti. Seniau ar tai reikejp ža 
dėti bernui'degtines, kad dirb 

o dabar nei gėdos, nei 
jei buteliuką pasiu 

o sziaip

Tiktai per 
apypietes,

ber-

kumSzczia

., na i, mano Tu Dievuli

iszlei-
garsu:r>

su-

gu, pats visur eina 
ir rūpinasi, kiek

Tai-gi ir sziandien, jie-

kas platės-'

pradedamas

lygintis, — 
paskui visa 
uugsztesnis už 
nas ir,

Bernas kaž ka sumurmėjo, 
atsisėdo, pasiraivė ir, 
dės isz burnos ilga, 
aaaa... vėl atsigulė augsztienin
kas, rankom sukeistom po gal

— Kiek pagulėsiu, pasilse 
siu, — pagalvojo sau Kaulas, 
— tai bus mano, o isz darbo 
kas man naudos. Asz dirbu, 
o ūkininkas ima sau pelną. 
Ko ežia man skubintis?! 

x .Rautui taip bemąstant,
pykęs ūkininkas su keiksmai 
inejo in daržine ir verste pri
vertė Raida pamesti patala.

Galinis, pas kuri Kaulas ber 
nauja, ūkininkas nuo 40 mar

iu darba
galėdamas, 

apsieiti be daugiau darbiniu 
ku.
du duvienu, su bernu, iszsipla
ke dalgius, iszejo szieno pjau- 
l'-

— Na, Raidai, 
ne pradalge iszimsim, — juo
kavo ūkininkas, 
pjauti.

—- Ar tai dedei su manim 
atsake, stodamas 

beveik galva 
ūkininką ber-

skesdami rankas, kad 
tik placziau paimtu, žingsnia
vo abu tylėdami ir versdami 
ant szono marguojanezia nuo 
geliu pieva.

Darbas ėjo spareziai, 
negaiszuojant 

vis žadinant Raida, kad neap
sileistu, szis dirbo taipgi kiek

abu tylėdami ir

n1 n

spar ežiai
ūkininkai

nes
ir

galėdamas.
Atnesze pusrycziu.

ge, panike pypkes ir jau buvo 
vėl beima dalgius, kaip pama 
te atbėgant isz namu strima
galviais Petruką, maža ūki 
ninko suipi, su laiszkeliu ran- 
koj.

— Na kas ten, Petruk? — 
paklausė dar isz tolo Galinis.

— Mama liepe tetei parei
ti namon, — atsake Sznioksz- 
tuodamas Petrukas, — ir lie
pe paduoti tetei szita laiszka.

Laiszke buvo vaito kvieti
mas atvykti kuoveikiausia in 
rasztine labai svarbiuose ka- 
sos reikaluose. Valsczius 
nesenei iszrinko Galini kasie- 

gal-

Paval

rium, ir kasosi dabar jis 
nežinąs, ka daryti. Rupi 

Iszva- 
maža

va, 
szienas, 
žinos, tai Ratilas likes 
ka tepadarys; neklausyti vai
to, — taip-gi ne gera gali sau 
bėdos prasimanyti.

— Ar sziaip, ar taip, rei
kia važiuoti, — tarė pagalvo-

— tu, Rauluti, lik 
Tik susimildamas 

negaiszuok! matai reikalu rei 
kala i, asz kąda namie, kad ne 
samdininku nėra kur gauti, 
reikia skubintis.

— Ar tai asz nedirbu, —- 
atsiliepe bernas, — kiek gale-

rupi kasa.

jos Galinis, 
si vienas.

/
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\neiszsimiegojai

Naktimis tran- 
sžventadieniais

tu?!
sanžines.
lysi, tai dar krutes, 
miegotu visa diena..

Kitaip galvojo likos sau vie 
nas Kaulas.

— Dirbti, ka veiksi nedir 
- tarė dideliais žings- 
matuodamas plota 
nupjovima

jam buteliukas, 
t is kas kita, 
skubineziau....

O kam asz

bes, 
n i a is 
kurio

bink....

uz 
prižadėta 

Bot skubin- 
Nori dede, kad 

Dirbk, skų
sk u bin-

siu, kas man isz to naudos ? 
Tavo namai, tavo laukai, sku 
bink sau, 
kas?!

kad nori, b man 
Pasibarsi, pakeiksi, 

parvažiavęs, kad .nespareziai 
Kad paža- 

tai kas kita.

Bet

dirbu, ir viskas, 
dejai buteliuką, 
Ir taip juk reikėtų dirbti, o 
buteliukas įpravartu. —
kad sorokuvke butu tavo, tai 
raivykis, Rauluti! Valio, dai

— ir pasispjaudęs ran- 
pasipustes dalgi, prade-

Nei pa

tas pilas.

geli! 
kas, 
jo darba. Vienam dirbti bu
vo labai nesmagu.
juokauti, nei kam žodi pratai 
ti, varyk ir varyk, o ežia sau
le vis labiau kaitina, prakai- 

Kad neprižadetas
buteliukas, butu Kaulas nosy 
ki jau silsejesis, dabargi, bei
mant tinginiui, tiktai parūko 
pypke ir pasakos sau: “JRau- 
luti, in darba! buteliukas lau
kia,” vėl guldo pradalge po 

Viena karta jau
vėl guldo pradalge 

pradalges.
buvo beimąs tinginys virszu 
ant degtines, jau Kaulas, iszsi 
tieses ant pievos rengėsi snus 
teiti valandžiuke, bet begu
lint buteliukas taip aiszkiai 
stojo akysna, taip eme vilioti 
prie saves, kad musu vaiki
nas nepasijuto, kaip paszokes 
stvėrė dalgi keikdamas ir dar 
ba, ir ūkininką ,ir savo nelai
minga dali.

-r- Pietų, pietų! Kaulai! 
eik pietų!/— szauke nuo kie
mo mosuodama ranka mergi- 

Raulas, nors senei lauke

o

pietu!

ramiai

, ai
— Kokis ežia darbas 

nam! o jums, nors isz kailio 
nerkis, pažiūrėkite nuėjusios, 
kiek pievos nupjoviau, tai 
reikes nieku szneketi, — 
kirto Kaulas, srėbdamas 
didelio bliudo karsztus kojius 
tus. Bulves szaltos, kopūs
tai ne sziokie, nei tokie, kažin 
su kuo jie virti, 
toliau Ratilas.

Ūkininke, žinodiima Kaulo 
būda, tik juokėsi ir pastate 
priesz ji bliuda su lasziniais.

— 0 gal |nenori lasziniu.— 
tarė j nokdama, j
pustai virė, tai gal negardus

— Kaip-gi lasziniu neno
rėti ?
sziokie, nei tokie, 
kokie likucziai 
bliuda, kaip ežia valgyt? — 
Taip kalbėjo, o tuo tarpu ga 

gabalo iszvalgę ju 
užsi kasda

mas didėlėmis riekėmis duo 
uos.

aniem 
, ir luti ome 

'isz. pradžių tiktai su
vie-

ne 
at- 
isž

murmėjo

— su jais ko-

Tik jie sziandien nei 
aprelnetyti. 
sumesta in

balas po 
kupina bliudeliii,

U

o pieno ar ne 
pak'lause mazgo 

szauktus

Idant juju laikas linksmai praeitu, xirluiguvcs iszkole jiems szokius ant kuriu pa
silinksmina gdrai,* o tai vis po prižiūra perdėti n iu ir motinu (lukteriu.

kad pabaigus 
pjauti, — mano sau, — tiek 
sziandien del jos prakaitavau,' 
butu gaila iszsižadeti... ■ i

Pakilo Raidas, apsidairė. Bu 
tu gerą pelnyti sorokuvke, bei 
pjauti nėra noro; traukia in sa 
ve pieva pagulėti, smustelti, 

— Kad asz netureczia va
lios ant savo kūno! — tarė, pa

linksmas ir smagus ėjo lenktyn 
degti- Į kuris spareziau papjaus, kad 

tau, Galini, kas gal-j net girgždėjo atsipes jo dalgis
Vakare, 

va
li no

tarė garsiai paniegti.... — 
džiodamas u k in ink a kad

O kasžin,
mano sau,

su buteliais.

butu mdaves iszsimesti soro- 
kuvke ,tai, žinomfi, butu sma 

ryk seile .
žadinys —

Kaulas tik juokėsi; gavės bu 
lėliuką, 
ką ir vienu ypu nugėrė

užsveikino szeimiiiiii- 
iki pu-

|sei.
gi ka... 

o
kaip sapne radinys....

giau, dabar 
belaukdamas^

Kad 
tau butu-smagiau... Ar tai a(J 
linini tikrai rupi,

Nemaniau, kad dede toks ge- 
rus,--

IĮ 

liuką.
tarė gražindamas bute-

Galinis daugiau nėgė-
i rę: Kaulas pabaigė gerti, užsi-

kad man
Ka, ka, ka!smagiau butu?

Kvailys tu, Kaulai, kvailys!

kasdamas žaliais lasziniais ir 
szeimin inkai,padekavojes

1

Nauja 
Ratilui.

galios, valandžiuke dvejojus,
. • . >♦ * mintis szvystelejo j noriu -

Pirmas tai kartas
guliu, noriu 

ne geriu, on J J

— Magde 
duosite ? :— 
janezios szauktus tarnaites, 
— gal kruopu virote?

gana, 
Plyszi bevalgydamas.

J 
----------------------------------

Rau-— Gana jau, 
lai.
atsake tarnaite 
silenksi.

iTec5diaii|, pasiklausiusi ūki
ninkes, atnesze Kaului puody 

Tos jau 
paragavo, 
užkeikęs.

— ne nepri-

ne saldaus pieno. 
Ratilas neinveike; 
mete szaukszta ir 
kam duoda prikirpusi pieną, 
nuėjo' prigulti apypietes.

—• Reiktu dalgis iszsiplak 
ti ,bet pirmiau prasnusiu va
landžiuke, — maste Kaulas, 
eidamas in mylima savo apy
pietes vieta, už tvartu žarde- 
lyj iszkerojusios liepos pavė
syje. — Dalgi beplakanl gali 
sugryžti isz rasztines Galinis, 
o tada duos arba neduos pa-
silsėti....

Iszsitiese kniupšezias
vejeles, g.,!.---------------1.

na.
to szauksmo ir vis žiurėjo in 
saule, ar dar toli pietus, da
bar, i&zgirdes, apsimetė nieko 
negirdįs, nematęs, ir
nįove sau tolyn, kol szauki-- 
ke neatėjo netoli jo, kad jau 
nebegalima buvo k apsimesti 
nematancziiu, negirdincziu;. '

— Ko taip rėkauji! ar a$z 
kurezias? • — tarė ■ Kaulas, 
szloustydamas su nupjauta žo 
le dalgi ir matuodamas aki- įvienamR
mis7 likusia dar po piten pjau
ti pievos dali.

— "Daug dar liko, —
sau J

ant
galva nuo mušiu užsi 

denge žiponū ir tuoj 
Miegojo be svajonių, ir/ butu 
kažin kol miegojęs, jei 
ninke nebūtu prikėlus, 
kėlės Kaulas 
plakti ,bet, pamigęs laiko pa
gailėjo, nes rūpėjo 
ke, kad su plakimu bėgaiszuo 
jant, ana nepabaigtu.

Sorokuvke buvo; sziandien 
tikru Raulo užvaizdu, bet po 
pietų jau ir ta nieką padėjo. 
Szilta pasidarė, pjauti sunku. 
Raidas nuvarys pradalgį ir 
žiuri, ar da toli galas, ar da 
daug liko nupjauti lygi pažy 
metam alksniui.

Del daugumo butu nedaug, 
tiktai noras dirbti eme apleis 
t i nabagą ,

— Jisai sau važinėja, o tu ' < 
ežia dirbk • «»«

užmigo.

rengėsi

uki- 
Atsi- 
dalgi

sorokuv-

koks ežia darbas 
Sorękuvkę • 

delis ežia mąn daigias.

tarė -
— velkes po pietų prakai

t!
« Z

- di- 
Ar 

asz nemaeziau sorokuvkes ?!
sukosi Kaului po galva. — 

Kad butu tau smagiau dirb-

■

•. Hr/,-y by,į.

tty "A,

if®
vi’ii, '' ‘ ' i,-. '■ ■ ■' '-A'Flii •

M
I' '

• ■■

y įjU^jilį
iA'.

...

kloste nupjautą žole galva enr 
migdyt i s. •

apžiurejės arklius, pavalgė 
kariones ir, atsiskvres

Tuo tarpu Galinis parVažia Į drauges, nuėjo neva gulti. Te
ves namon, atėjo pas •Raida su I eziau miegas jam dabar nesiki 
pavakariais, ir nespėjo szis nei' szo.. Į

tai Kaului

buvoj kad iG/alinis pažadėjo, voj! (— ir bene, parvirto, apsi -ĮPjove iki vakarui, 
jam, palikes' viena,, degtines, 
ir del smagumo, koki pajuto, 
vaikinas ne negalvojo, kam 
szeimininkas pasidarė toks ge-

Dabar tiktai, kada jau 
perėjo paskutinis džiaugsmas, 
degtine da kada bus ar ne, o 
dirbti vis sunkiau,
dingtelėjo, kad Galinis su deg; 
tine norėjos vien priversti ji 
dirbti; ta gi mintis, syki inlin 
dus in galya, tuoj eme kelti 
daug kitu.

— Tikrai taip! jei/butu ma
no smagumo žiūrėjęs, butu da
vės iszsigerti, butu liepęs duo
ti prie piętu koki stikleli. Gau
si, jei jki alksniui nupjau'si....
Sorokuvke pristatė užvaizdu, 
kad dirbti paragintu.... ‘ Kad 
tu nesulauktum! sorokuvke isz 
gersiu be tavęs, o dirbti ji ma
ne neprivers!....

Mete in szali su piktumu dal 
gi ir, užsirūkęs, pypjtke, iszsi- 
tiese ant fiievos.

Begulint, berūkant,
Mintis aprimo, ome jis svajoti, 
kaip ežia iszsisukus nuo tu dar 
bu, kaip iszejus in Amerika, 
kur nereikia nei bernauti, nei 
sunkiai dirbti, kur visi esą po
nai, daug uždirba, gražiai ne- 
szioja, gardžiai valgo, turi už 
ka gerai iszsigerti... Bet kur

užmigti, kaip iszgirdo smarku 
keiksmą, budinant ji:

— Raidai sziol's,
toks.
ve tie ...
pykusiu sze i n i i n ink o.

Kaulai
. kad .tave szie... kad ta-

szi Ratilas, 
pesztis.

— Ir dar gaus, asz jiems ne 
dovanosiu už szila guzą, — pri 
tarė Simas, rodydamas savo su 
niuszta antaki.

Kriszcziu Petras turėjo kru
vina ausi ir taip-gi grasino at- 
kerszysias.

— Bet kur musu alus? 
apsižiūrėjo Kaulas.
lo nieko nebuvo, tiktai sumusz- 
fcos bonkos gulėjo pasieniais, o 
ant aslos stbvejo balutes nuo 
palieto alaus.

— Szunsnukiai! ir alų mit
inėmis iszlaiste, jau nedovano-

Ant sta-

Reta įnikti guldavo nie-'siu. o dabar, vyrai, bene vėl pa 
kur nenuejes, o sziandien, iszsi 
miegojęs gerai apypietes, 
silsėjęs pavakariu, degtines pa ! 

grei-erzintas, skubinosi tiktai

«

pa-

liejosi isz burnos su | eziau viską namie atlikti. Nus- 
Raulas te panūdo alaus iszsigerti 

paszoko ir susigedines teisino-1 sukrapsztes maszneleje 
si, kad atsisėdės buvo tiktai 
pypke parūkyti,
niaująs, kad pjauti ne daug te
likę 
. Nelaukdamas, kol Kaulas pa 
valgys, szeimininkas eme pjau 
ti, bet nuvaręs viena pradai 
vėl sugryžo prie berno.

— Bjaurybe, — 
sorokuvke atnesziau

kad ne tingi-

0*0

asz jam ir 
, o jis tin

giniauja. — Su tais žodžiais isz 
sieme isz numesto szalia žipo- 

, iszmusze kamszti
sveikas, žioply!

Ratilo viena gurkszni.

ir. 
suvir- 

szunmdu auksinu, iszdume iii 
karezema, esanezia bažnytkai- 
niyj, atstu apie tris verstus.

Pakelyj sutiko Blindžių Si
ma su Kriszcziu Petru. Jiedu , . ' l(*. ■
ėjo sau keliu dainuodama. Kau 
lui gi pakalbinus ir pažadėjus 
‘(užpundavoti, ’ ’ nutraukė 
drauge.

Karczemoje rado kelis
, gerus savo pažinsta- 
garsiai rekaujanezius ir 

J i e

> *

ber-

szauksime kieno eile, ar ne Pet 
ro ?

— Gerai, anano eile 
Petras.

— Karczemninkas nenorėjo 
duoti ,baudė užmokėti už 
musztus butelius ir 
Szie teisinosi neesą kalti. Paga 
lios sutarė, 
varu, anuos užmokėti karezem 
ninkui Karczemninkas davė 
alaus ir, iszsigere dar tris bute 
liūs, bernai iszejo.

Kur valkiojosi apleido kar- 
czema, sunku sužinoti; gana to 
kad Raidas atsirado savo pa
tale jau visai augsztant ir, va
landžiuke prasnudes, iszgirdo 
szeimininko baisa:

— tarė

s tį
si i k lūs.

priversiu, geru ar

nukus
mus, 
skerycziojanczius po asla.
jau buvo gere. Kaulas su sa
vo draugais, atsisėdės prie sta-

Kaulai, a Kaulai, kelk!
pa-

ialbstiA

no buteliuką 
ir tares

SKAITYKITE

Tiejei vaikai pri 
irres o kada turi

(‘SAULE ”
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Amerikoniszki vaiku skautai, užėjus karei turi daug darbo 
daug del Raudonojo Kryžiaus\pardavime bondsu ir gesinime ugniu po
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ka gerai iszsigerti..
gauti pinigu kelionei?... Tai. 
kliūtis, in kuria atsirnusza, 
kaip ih siena, visos Ratilo sva
jones apie Amerika. Nors al
ga turi nemenka (45 rublius 
grynais pinigais,) ka tiktai už
dirba, tai vargšzas dar metams 
nepasibaigus jau viską pralei
džia; isztekliaus nebelieka ne

Z ' ' ■ 1 * 1

tiktai surinkti kelionei in Ame 
rika, bet net nei insitaisyti ge
resniam drabužiu. Viską pra- 
rija sorokuvkes, buteliukai.

atsiuhstu?

iii kuria

Kads no'l's kaš szipkarto 
maste gulėdamas 

— žadėjo atsiunsti iszeidami ir 
Kriaunų Jonas, ir Vizbaru Pet 
ras, ir Vincas, o dabar nei nėra 
szo, kad. juos visus karaliai!visus karaliai! 
reikia mąn ežia skursti....

Vėl stojo Baniui akysna so
rokuvke, vienatine varguose ra 
mintojii, szirdies linksmintoja, 
vėl epie vilioti.

■ - ' ■ ' '

% . ,■ ........................

Vi r

kiek laiko mokinasi ryszti mazgus kurie jiems labai prisiduoda ant gyvenimo girriosia ir la 
yiniinosj kareiviszkam moks
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KALĖDOS
Dabar ir kitados.

Czia, Amerikoje ir mes sek
dami amerikoniszka būda, ki
taip s^veneziame szvente Už
gimimo Kristau

Toji szvente labai yra 
laukiama
vaikus,

MOTINA.

gimimo 
das.

arba Kalę-

JOSIOS UŽDUOTIS, PASI- 
SZVENTIMAS DEL SAVO 
SZEIMYNOS, IR UŽMO-

Visas
ir

szimet, ne tik pe" 
bet ir kareivius aba

> u' '

zuosia. kurie palike savo pa
stoges inženge in glytas apgi
ni me savą tėvynės,
krikszczioinszkas svietas o 
nekrikszczioniaj tos dienos 
Inakia ir jauezesi 
niais sulaukia josios.

Czia Amrikoje laukia jos vi
si abelnai. kadangi su ta diena 
kuri yra labai populariszka 
Amerikoje, nors ir kilosią 
lysia \ ra toks papl otis 
Ūla ūso.”

tos
laimingos

za- 
Sautu 

kuris kitur neszioja 
verda Mikalojaus, o tas papro
lis paeina isz Holandijos. 
nomas daigias, 
tas fantazijos dėlei

'r7iZal - 
jis yra sutver- 

tohu tini
mo ir kėlimo vaikuosia geros
dvasios, del iszvystinejimo do 

Szvieši motina, kaipo 
ir tėvas, labai daug su pagini 
ha tojo labdaringo senelio gal 
iszvvstvt vaiku dusziosia. • •

Pas mus Lietuvoje to pa- 
proezio neyra, nors pradeda 

Seniau pas 
buvo teip-gi grąžuos pa

>

r v bos.

neyra, 
jau iusigyvendyt 
mus 
proeziai pildomi laike Kalėdų * 
bet jm jau isznyksta.

Jaunimas tarpe szventei, 
pradedant nuo Kalėdų igi Tri
jų Karalių, stengėsi, ypaez vi- 
sokeis biirtininkiszkais budais 
dasekt ateiti. Žinome mes pa 
iv

KESTIS UŽ JOSIOS 
NENUILSTANTI 
DARBSZAVIMA.

(Verte J. K. Tautmyla.)
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mas savo meile del jos, telęfo- 
nuoki arba siunsko telegrama 
in geriausia motina ant szios 

Nu-
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Asz Ona Kusinskiute phjie^z 
kau mano'broli Vincenta Ku- 
sinski, paeina sz Sūvalkli gub., 
Vistises Miesto. Jeigu kas ži-

žemes — tavo motina, 
siunsk jei pundeli geliu arba 
kita kokia dovanele, eik ir pra
leisk su jia diena arb'ft kaip ki
taip suteikė jos szirdžiai 
džiaugsma — palinksmink jia. 
Parodyk kad tu brangini jia ir 
kad pripažinsti ir atiduodi jai 
garbe ir padėka už didele da
li pasekmes tavo gyvenime.

Darykim viską ka galini kad 
atsimokėti už praeites nerupes 
tingumu apie mažai žinoma, 
pusiau upvertinta, 
pagerbta motina, kuri praeito
je per mažai buvo gerbiama ir 

siu ir garbingu nu veikoj u pa- 
atvirai o ypatingai 

musu szirdyse iszreikszdami sa 
vo motinoms didžiausia pagar
ba, paguodone, prisiriszima, ir

— darykim tai ka 
. • 1 .■ *, •

meile ir pajautimas prieder
mes gal patarti!' Prisipažinki
me pasauliui kaip didžei sko
lingi mes esam savo motinoms.

(GALAS.)

Bet nežiūrint kaip sziųrksz- 
tus arba nedėkingas sūnus bu
tu, nežiūrint in kokia bedugne 
nedorybių arba piktadarys- 
cziu butu inpuoles jis tikrai ži
no kad motinos meile jo neap-

- . per retai paminėta tarpeleis kad ir visas svietas ji ap
leistu, jeigu ji gyva iszgali tai

,](> šaulyjeji savo
grabui.

Vienas

vaiku seks net Ivv’ °*

isz liūdniausiu apsi- 
reiszkimu koks man teko ma-
tyli buvo tai vargsze sena moti 
na kurios visus spėkas iszseme 
iszauklejiinas pulko vaiku, ke
liaujant keliolika myliu du 
kart ant sanvaites in miestą at 
/ankyti savo suuu kalėjime, ku 
ri visi apleido iszirnant motina. 
Vargsze sena motina! Ji visai 
to nepaisė kad jis buvo krimi
nalistas, ]
geda visai szeimynai, kajf visi

Žinome mes 
kad niekad Lietuvoje teip 
_> netiki kaip tarp 

todėl nerei- 
Bet se- 

noredamos pa 
ateinanti meta iszte- 

kes darvdavo visokius burtus. 
Pavoizdau: darvdavo isz lini- 
iiiu pakulų du lyg 

i isz kuriu 
f 4 mergina o antras jau

nuosius pnveik<lus vien 
laikini uždegdavo ir teminda
vo in liepsnas: jeigu liepsnos 
stovineziu szale viens kito kuo 
dėlių, linko prie saves —reiksz 
davo kad besimylintiejei susi
poruos, jei skyrėsi viens7 nuo 
kito, tai įmigina neisztekes už 
to katra myli.
nos klauso isz katros puses ve
jas daugiausiai oszia 
szalies tad reik laukt pirszliu. 
Apart to, larpimlavo vaszka, 
ar szvina ir liedavo in vandeni 
o isz pasidarusiu paveikslėliu 
prannszaiidavo apie ateite tos, 
kuri vaszka ar szvina tarpine. 
Teip-gi mete žiedus nuo pirsz 
tu in indą su vandeniu, dainuo 

tam tikras dainas, po 
kiekvienam dainos pasmui ne
žiūrint viena žiedą iszimdavo, 
c keno jis buvo tai perdainuo
tos dainos posmas buvo buri- 

Ytskaitydavo tūla skaitliu 
grudu ir papildavo - 

ant aslos, teip, kad pasidarė ra 
tas, vidų riję kurio tupdė gaidį 
ar kita koki namini visa para 
nelesinta paukszti su užriszto- 
mis akimis. Kada nutraukda 
vo uždąngala nuo akiu pauksz 
t is pradeda lest pabertus grū
dus, kada prisisotina ir nueina 
sau szaliu nebaidomas, liku
sius grūdus skaito ir isz pasi- 
likusio skaitliaus daro burtus.

Tokip, ir daugeliams tiem 
pamiškiu burtu, buvo Lietuvo
je labui daug, o nekurie isz ju 
ju ir po sziai dienai užsiliko, 
apie ka atmenate, kurioj 
ii augįą Lietuvoje.

Žindįia tokiu paproczii;

i burtus 
szventei Kalėdų, 
kia n<* veltu pasakot, 
niaus mergos 
Ivrti ar

r>

pavoik.-lus 
v pers ta t o i 

FfVniki.

davo

m u 
kviecziu

I iA'

dekinguma

žmogiszkus
vienai

Kitur mergi-

isz tos

gimė

tokiu 
mums įįpęa reikaįo pildyt, nes 
tai tusztybe! • te. • •
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žinoma 
per mažai

/

kad jis padare didele Ka raszo apie “Tūkstanti Nak
VVtC* V IQ<41 j imi, ixc.jp VISI

ji apleido, kad jis del jos buvo 
labai negeras, apsieidavo abe 
jutiszkai ir sziurkszcziai 
nog : 
do ir neiszs i žadėjo, 
neinate baisaus žmogiszko nu
puolimo ka piktadaryste pada- skaitymais ir paveikslais. Veli

Ji jame vien tik mate nu
mylėta savo vaika, kudyki ku 
Dievas jei davė, nekalta ir ne
sutepta kokiu jis buvo kudykis 
teje.

Oh!
giszkos meiles kaip szita, kuri 
seka kudyki nuo lopszio lyg 
grabui niekad jo neapleisdama 
niekad jo neiszsižadedama, ne
žiūrint kaip jis per savo kalte 
nuo visu taptų pažemintu ir pa 
niekintu.

— “Taip,

tu” ir Pasakorių.9 $

re

vie-
Asz Feliksas Grigaitis isz 

Gary, Ind. siuncziu jurpis szjr 
tlinga padekavonia už Tukstąn 

• 9 «■▼ • * • • I •motinos szirdis jo nėaplei- ti Naktu ir Viena 0 teip-gi ir
Ji jame

nėra kitos tokios žmo

tai tavo geriau
sia mergele numirė, pasziepda- 
mas pasakė New York’o su- 
džia in jaunikaiti kuris tapo su 
aresztuotas delei kėsinimosi 
sau gyvastį atimti isz nuliūdi
mo kad jo brangi motina atsi
skyrė su sziuo pasauliu.
per viena ji buvo” užklausė su 
džia nežinodamas kad tai buvo 
jo motina Kaip stovėjo nulei
dęs galva jaunikaitis nepakel
damas nei akiu apsiliejo asza- 

“Ji buvo ma- 
Pasziepimo nu-

4 4 Kas

roms ir atsake, 
no motina!” 
siszypsojimas iszdilo nuo sli
džios veido ir su aszaroms aky

“Jaunikaiti, eikse jis pasakė.
ir stengkis būti geru delei mo
tinos tavo. Kaip mažai mes 
atjaueziame kas per trugisz^. 
kūmas gal rastis szirdyse tu, 
kuriuos mes pasziepdami kalti 
nam!

už Pasakorių. Yra tai dvi mil 
žiniszkos knygos su puikeis

nu savo broliams tautieeziams
— kožnam nusipirkti taisės
cnygas, o turės džiaugsmo už 
tektinai per ilga laika. Tosios- 
knygos vertos tiek aukso kiek 
josios svėrė o ir daugiau, Asz 
?e juju nezinotau kaip praleist 
savo laika, nes dabar negaliu 
ne užmigt pakol neperskaitau 
nors viena istorija ejnant gult. 
— Feliksas Grigaitis, Gary,

I

no apie ji, malonėkit praneszti 
ant adreso

Ona Termeniene,,
Box 11

a
M

P fe&
/' 
k

(to 105)
' e

2
Sydney Mine, N. S. Canada.

J ■ 1 . ■ 1 I*.

tetefeteXtefeai ■! iM 11 ■ mimi

*

mote re Ona Jariene
(po tevu Justaicziute) kuri ma 
ne o 
to.

Mano

• ! • - 1 I M '

apleido 9 Rugsėjo 1917 me-
Paėmė sūneli 5 metu Tedi, 

baltplaukis. Motore turi 5 pe- 
» į v * r r • • C< •das, sudžiuvus; paeina isz Su

valkų gub., Barsztines kaimo, 
pabėgo su- Juozu Rudzevicziu 
teip-gi isz Suvalkų glib:, Pik- 
szilingiu kaimo, turi pėdu 
didžio, teip-gi sudžiūvęs. Kas 
man duos apie juos žinia aplai 
kys $10 dovanų, 
luk sugryžk pas
kus, dovanosiu’ tau kalte ir gy
vensim sutikime, žinai, jog esi

■ į
. (to 104)

Mr. George Jaras, 
531 Cypress St.
Youngstown, Ohio.

J

Szirdžiuk ve 
mane ir vai-

man ir vaikams reikalinga.

Mano tikra sesuo, po tėvu 
Magde Czerkevicziute, 15' me- 

Gyveno Michiga 
Dabar gal ženota.

Paeina isz Suvalkų gub., Ma

t n Amerike. 
no Steite.

Mikaliszkio
Te-

riampoles pav., 
gmino, Plutiszkio parap. 
gul atsiszaukia ant adreso

(to 104)
' M. Czerkevich,

Morea Colliery, Pa.Box l(i

t.

Mano brolis J uozas Sveikaus 
kas, paeina isz Kauno gub., Ra 
seinu pav„seinu pav„ Kaltinėnų para., 
Skabucu kaimo. Praszau atsi 
szaukt ant adreso:

T. Šveikauskas,
L. Box 69 Orient, 111.
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LIETUVOS ZEMLAPIS.
Senei jau laukiamas pilnaj 

Lietuvos žeiplapis, dabar iszejo 
isz spaudos. Szis žemlapis ma- 
pa parodo visas 3 Lietuvos gu
bernijas ir Prašu Lietuva, spal 
vuotas didumo 25 x 20 coliu. 
Vardai miestu, upiu, keliu pa: 
žymėti aiszkiai — lie.tuviszkai.

Kuriam tik rupi savo tėvy
nės krasztas LIETUVA, priva
lo szis žėmlapis rastis ant jusu 
sienos. Kaina tiktai 60c. su 
prisiuntimu mokesti siunskite 
paczto markėms arba Money 
Orderiu. Adresas: (t. f.)

M. J. Damijonaitis, 
901 W. 33-rd St.

Chicago, Ill.
r
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Jeigu kas žino, kur randasi 
mano mote re Marijona, isz na
mu Skirkįute, nes jiaja mielai 
priimeziau jeigu ji.sugryžtu ad 
gal pas mane, 
sziuo adresu: 
Ave., Newark, N. J.

Atsiszaukite
184 New York 

(1.03.)
. . . J . į ■ _ / " '■ I, > , . ■ (I >> T

MYLĖTOJAI SKAITYMO.
--------------- -- t>

Jeigu turite laikraszczius: 
Tarką, , Mokslaejvis, Moterų 
Dirva, Moterų Balsas, Nauja 
Gadyne, Žvirbli, Karda, Ęinks
ma Vąląndą ir kitokes knygas, 
prisiunskite in redyste, o bus

I. *

»"■*««* T

i ■

apdarytos in viena knyga pui- 
kei, druezei ir pigei.

.■" 1 . ............................................ ... ' ................T

1 < / »p
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įSUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ I U M fll f ■ MM

ni Gegužio.

U

Koks judėjimas, kuris neper 
seniai tapo vykinamu užsitar
nauja uolesnio rėmimo kaip in- 
steigimas Motinos Diena 
National Mothers Day. ’ ’

Tie, kurie szita sumanymu 
jnvykde paskyrė diena kaipo 
Motinos Diena antra nedeldie- 

Stokim tad su
laukė. tos dienos visi isz vieno

I 

stengdamiesi darytį viską ,kas 
galima idant, ta diena butui tik 
rai Motinos Diena per ypatin
ga ir ypatiszka pagerbimu mu
su motinu; kurie tie isz mus 
kurie esam laimingi turėti sa
vo motinas su savim, dvasioje 
per malda tie kurie nėra taip 
laimingais.

Jeigu esi toli nuo jos para 
szyke gera laiszka iszreikszda-

7
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asztuoni menesiai adgal, likos iszsiunstas per

Sugryžo jisai past
Keliavo ji 

Paveikslas perstoto Cadz

Donaldas Cadzow isz New Yorko
daviszka muzeju iuAliaska surinkti paminklus tenaitiiiiu imiijonu.
mingai namo atveždamas su savim suvirszmu 1.600 visokiu akyvu paminklu.
sai 18,000 myliu daugiausia su paginiba rogucztu ir luoteliu. Puvuiksius persimo i auzo 
wa eskimosa su paezią ir smarkei beganezia upia Smith,, per kuria turėjo plaukti ir korioj 
vos nepražuvo su savo pagiaibipinkais.
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Smertis blakėms ir bambatie- 
riams in y2 minutos laiko 

be truciznos.

□YKAI bus pasiusta ant keliu I 
metu del blakių isznąikinimo; I 
kas urnai atsius stempomis I 
paczto 20 dvi centimes tai gales i 
pasidaryti visa goreziu tuju ’

) t I ' ’

vaistu del isznąikinimo blakių
Czia gausite konia dykai. Szi- j 
tas ežia apgarsinimas tik da- I 
bar pasinaudokite sziandien. I 
Vdresavokit aiszkei sziteip: I

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

Brooklyn, N. Y I
•j...............• t• it. I

i
i 1

NESITIKĖJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

na. ) >

Siuncziu szirdinga padekavo 
nia už teip puikia knyga kokia 
yra 4 ‘ Tūkstantis Naktu ir Vie- 

Da tokiu istorijų ne es
mių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri inane 
palinksiriįna diena ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tuo- 
jaus griebiuos už knygos, neru
pi man trankytis po miešta ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakol sau nepąrsigabenau

1 ‘ * !• < * X A .4 -
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KUSILPHEJL HERV1ŠMI, HEUŽTEKTINAI KRAUJO TUREHTI VYRAI IR MOiERES
S

i
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Įgauna Stiprumą, Tvir-
tuma, ir Sveikata.

Jeigu sergate pilvo bei žarnų
• ligomes, jeigu turite skausmą/ 
galvos, užkerėjimo vidurių, ne
galėto mieguoti, neturite giaro 
apetito; jeigu jusu kūnas yra 
nusilpnetaS, tunte prastą krau
ją, nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus; jeigu jaustate visai 
nuvargis ir jeigu jusu protiškos 
ir kūniškos pajiegas išnykusias, 
—turite vartuoti Nuga-Tone -— 
tą Stebuklingą Kraujo r‘ 
toją ir Sveikatą Tvėrėją

Nuga-Tone

galvos, užkerėjimo vidurių, ne- 

apetito; jeigu jusu kūnas yra

jeigu jaustate
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NuolatiniusPadara Tirštą, Rauduoną Kraują, Stiprus, 

Nervus ir TMrtus Vyrus ir Motercs.
Tie svarbus gyduolei, Nuga-Tone, išmeta nuodas iš kūno ir padam B 

jįjį stiprų ir sveikų. Pripilda kūną su tvirtą, rauduoną krauių ir padi<lina 4 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis maisto 
bus skanus, nes jusu gruomulvaimas bus svarbam stoviuje. Nėra geresnių 
vaistų nuo rukšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užketr-jiuio 
skilvys, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurių, ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiptina širdę, priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuosą ir regulariską. Jeigu 
i ’ - r y \ ■ ■■■■-•- •
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darbą bei nauduoti priimnumo gamtos-Nuga-Tone padarys tą, jog 
jaustes keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

Nuga-Tone yra Absoliutiškai G varant not i 
kad sugrą^iš sveikatą,ip busite užganėdinti, arba mes sugražisma pinigus. Gvaiąntiia

I už $5.00 Siuskiete savą pasteliavimo šendena (F atjaukite sav4 pirmutini sveikatą^ 
stiprumą ir spiekas. Nuga-Tone yra taipjau naudingas del vyrų kaip ir del moterių, M

Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Motercs. ____ __ t___ • m riA —
jįjį stiprų ir sveikų. Pripilda kūną su tvirtą, rauduoną krauių ir padidina 
vogą kūno. ,
bus skanus, nes jusu gruomulvaimas bus svarbam stoviuje.

skilves, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui viduriu ir grobų,

kas yra, nuvargis, silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviu jo, ne turis
♦ ui t fed Jl j

savą darbą bei nauduoti priimnumo~gamtos-Nuga-Tone padarys tą, jog 

gyvingumu.

kad sugrąyis sveikata ir busite užganėdinti, arba mes sugražisma pinigus. ......
yra Įdėta i kožną pundui). Pilnas vienomėnesi gydymas tik $ 1.00, ar an t šeši n menesių 
stiprumą ir spiekas. Nuga-Tone yra taipjau naudingas del vyrų kaip ir del motenų.

SIUSKIT TA KUPONĄ
National Laboratory, L-100, 123 W. Madison St. Chicago

Jdddu čionai $............  ir meldžiu prisiųsti . .......................menesio gydymo,
gyduolių Nugti-Tone.

VARDAS IR PAVARDE

ĄDRESAS..

SIUSKIT TA KUPONĄ
■

• ••• e g
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LATVAKORCZIU SKYRIUM...

IL V. 0BIECUNA8 ir KOMPANIJA
12th. and Canon St., • S.S. Pittsburgh, Pa.

' * Į ■

> Tai vra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Bunka talpinusi savam budink® kurio verte isznesa apie 

ir randasi
1 • •- - • T

i in vi^as dalis svieto. Parduoda Laivakortes. _ Užlaiko 
i Notarijialna kancelarija ded padirbimo doviemasesiu 
L ir. kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje; ~Užrube- 
j žinls ' skyrius randasi po vadoviste gertu žinomo 
e Karoliaus Varasziau" valdissko Notaiiius^o.

A, a’. ' 4 i* > j* ’ ■

isz redakcijos “Saules.” Vė
linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa
garba,
Sparrows Point, M’d

‘ į ’ ■ ■ . ' .i • r,* ■■

išz redakcijos ‘‘Saules.\\ 
linu kožnam jiaja pirkti ir skai

i i

l
«r

J

—tete^^^te—^tetetete—teteki . ....... ...

Moka „pomirtinių $150, $300, $600 
ir fetr.rknn. KTnlra 1icrni*» naSnlnnc— I

* *W

Kapitalas x gausio, 1917, $145.000
Pomirtinių išmokėjo
Ligoic pašalpų .....

■> R,111 ii»wi

j
nius,

kus ir kulturiškus reikalus.

apšyįetąi leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” si

r

$»a«7i5
$53.813

ir $i.opo. Moką ligoje pašalpos—-I
$6.00 $9.00 ir $12.00 j savaitę, i

1 "■'—■■ 11 <»1 "y—11.....■■RT I I f1! ■ oi."
ir

ir $i.opo. Moka ligoje pašalpos—
.* 1 t*',,.'’.' 1 '!■■■■. ' '

T

ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius< Politiškus Kąnkį- 
Imigrantus jr‘ remia visus prakilnius lietuvių tautišV

.:. ♦• ■■. ■ ' .; ■1. '.’■. ■ ■ .'■'. ■ iv' ■ T1. ■ J i

’•
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Vincentas Malaiszka, r

f

ftMONIŲ apšvietei leidžia ^avaitražtį „TĖVYNĘ” su ilius. 
~ ,truotu mėnesiniu priędu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

« •' «r • 4 v* lafete___ < * • i , -t vį gauną dovanai. Leidžia khįngas, kurias nariams: duodama už 
! pusę kainos.r >

1 ’ S

iiSŲSIVIENIJIMAS 
r siat didžiausi, ir t 
organizacija. Kuopos yrą yisuose miestuose.. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla*

* ■ ' f z . 1

f. LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
. Jat didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizaęija. 
■ > "1 l'«i'' * , • . •

■I $

/I
Norėdamas
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Dekavoje y2 milijono žmonių

nw>„i. m.iR.i b i ■ ■» ih.iį. MU te i» »
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NAUJAS
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dastojo puikus plaukus o teip 

galvos labai trumpam laike in
A - .

gi sulaikė puolimą plauku isz

vieta įszpuolusiii; atauga tau-
kus plaukus G varant y. Infor-

M'i* r

$150,000 ir vanoja szerne laiko apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pcnnsylvanios. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, biunezia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 

v i
e IT. kitokią dokumentu reikalinga Lietuvoje; ;Užrube- 

Ik  f * t _ — - E . fe L' — —. - k - 1 tek. Wk M te^k tek tete tete tel -k. te tek4 tek tetek te. te., k te Ar te tek te. WWA tek

kontrole Valstijos Pcunsylvanios. Už su-

- ISTORINES KNYGOS ■
3*3'

lt

dį ■ - 
;t • . ■

Parižjaus Nuskurelis; Ingmbąnas, 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c
Preke 35c

Auksiniai Peiliai; Dvynos-Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c

■ No.l
B 4 
fl 'No.3

No.2 —. Kunigo Paslaptis; In Menka; Pakaruoklis, 220 puslapiu 
r , . .

No. 4 —. Apie Kupoziaus Sunu Jurgi;. Kapitoną Tunika., 108 pus.
•• J . , . . A 'i ’h?‘ " I. »■ ' • I

Ji

uiacijas Dykai. Pasakykite ki
■ . i fe’ * * a'

Preke 25c. .r - , W ■' ■■; , ■ ' ■ , , , { V • ' i \

toms taupoms tegul visi szauketesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
k n

II, ■

, , A. B. SI KIMAIIIS, V
;aO7 WEST 30TH. STREET, NEW, YORK CITY .
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Bruudžas Cosmetics.
i

MM

Broadway, 8-th. St., 
Brooklyn, N. Y.

i • ' ■:
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Prisuskite $1.00 o gausite' visas Knygutes per paczta. 

ų Mfthanoy City, Pa.
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W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mah. and A St
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DIDŽIAUSIOS NELAIMES NUO 1800 METO, KURIUO.
ŠIA ŽUVO DAUGIAU KAIP 1,000 YPATŲ.
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MILŽINISZKAS PAVEIKSLAS DEL ATEINANCEIOS GENTKARTES.
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Metas Vieta Priežastis Pražuvo

19118....
1902.....
1915.....
1822.... .

1857....
1889.....
1891.......
I860......
1900.;.....
1805.....

1830..... .
1859..........
1891 i.......
1842.......
1881.......
1 OOk?I ....
1894.......
1897........
1889.......
1813.......
1917.......

1 Q7Q 1 t o..............

1910.......
1910.......
1904.......
1906.......
1912.......
1914........
1914.......

Italijoj...—
...... Martinikoje 
....... Italijoj.—..

A lenei - - • i< - » « •< • « JL, W 1VJ Bs#V-’ «••«••«««••••«•«•«•«••• 
.......San Jose......... .
..........Kalnu
.......Japonijoj...........
............Japonijoj...........
....... Mendoza P. A..,.
-.....Galveston ...
... ...Neapoliui......
...... Murcia..........  
...... Kantone..... ... 
.......Quito...........  
.. ... Ixinuosia*............ i vtinci>-, .... ........ ..........

Cape Haiti......... Drebėjimas žemes-....
.. Drebėjimas žetnes.........
... Tvanas .....y...............
... Drėbė,jrmtis žemes.... 
.. Pakėlimas mariu

Kalali

i <•<••• <d»« •

... Drebėjimas žemes 
Dreb. žemes ir ugnis 
Drebėjimas žemes

...164,850
40,000

.... 35,000
Drebėjimas žemes.........  20,00(1

... Drebėjimas žemes.-
Drebėjimas žemes.....
Tvanas

>*••«• ••»••••

•••••••U••• «A ••••»••••••••

Drebojimas Žemes.
Drebėjimas žerties

. Pakylimas mariu.
Drebėjimas žemes

14,000 
10,000 

•... 10,000' 
.... 10,000

7,000
7,000

.... 6,000
6,000
6,000
5,000

. 5,000 

. 4,000
4,000 

. 3,000
3,000

.... Drebėjimas žemes... ......
... Dre he ji mas zemeSi..L
... Drebėjimas žemes.
... Tvanas ....
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Jau iszejo isz spaudos, Puikus Abrozas

“TEVE MUSU
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.......Scijo...............
Kinuosia.......

...... Venezuela..... 

.......J aponi joj........  

...... Johnstowne........ Tvanas ;.... 

.......Austrijoj............ Tvanas   

...... Halifaxe........ 

...... Iszpanijoj... .  

...... Japonijoj....... . Tvanas .. 

...... Costa Rica....... 

...... New Yorke.....  
..... San Eranciske... 
.......Ant mariu.'....  
.......St. Lawrence 
.......Ant mariu..........

• •••••«•

• •••t • ■< «•••••• •
.. Ekspliozije
... Tvanas ....

••••»«••«••••••*•••••••••••••<

I

..,. Drebėjimas žemes
.... Slocum nuskendo .

Drebėjimas žemes.........
. Titanikas nuskendo

Empress nuskendo
Lusitania torpeduotas

. 3,000
2,275 
2,000 
2,000 
1,000

.. 1,000 
... 1,000

1,400 
.1,090 
1,503 
1,027 
1,198

J

NAUJAUSIAS SURASZAS VIESZPATYSCZIU KURIUOS 
. DALYBAUJA KAREJE, DIENA IR METAS KADA 

PRASIDĖJO.
¥

Au>trije prieszais Belgija.....
Aust riję prieszais Japonije 
Ąustrije prieszais Montenegrus 
Aust riję prieszais Bosija........ ...
Aust riję prieszais Serbija....... .
Angliję prieszais Austrija... ......
Anglijo prieszais Bulgarije 
Angliję juieszais Vokieczius....
Anglijo prieszais Turkus_______
Bulgarije prieszais Serbija.-......
Brazdi jo prieszais Vokieczius...
Krancija prieszais Austrija...... .....
Krancija prieszais Bulgarija.......
Frani'Ųa prieszais Vokietija 
Franci ja prieszais Turkus.....
(Imi k i jo prieszais Bulgarus...... 
Ifalijo prieszais Austrija...
Italije prieszais Bulgarus— 
Jtalije prieszais Vokieczius 
Italija prieszais Turkus__
Japonije prieszais Vokieczius.....
Kinai prieszais įkustrija..............
Kinai prieszais Vokietija..............
Kuba prieszais Vokietija... -........
Liberija prieszais Vokieczius.....
Montenegras prieszais /Austrija.-. 
Montenegras prieszais Vokieczius 
Panama prieszais Vokieczius....... :.
Portugalija prieszais Vokieczius-. 
Rumnnije prieszais Ąustrije.........
Bosijo prieszais Bulgarija.............
Bosijo prieszais Turkije.................
San Almino prieszais Ąustrije......
Serbija prieszais Bulgarija... .....
Serbija prieszais Vokieczius........
Serbija prieszais Turkus....
Sijarnas prieszais Ąustrije 
Sijarnas prieszais Vokieczius.......
Suvienytosios Valstijos, prieszais Vokietija 
Turkai prieszais Allijentus.............. -....-..........
Turkai prieszais Rumunija...............................
Vokietija prieszais Belgija-......... -......-...........
Vokietija prieszais Francuzus........... -..........
Vokietija prieszais Portugalija 
Vokietija prieszais Rumunija— 
Vokietija prieszais Bosija...........

I

_________ August. 28, 1914 
_________ August 27 1914 

.^August 9, 1914 
...August 6, 1914 
___ July 28, 1914 

.a.__ August 13, .1914
Oktober 15, 1915 
...August 4, .1914 

November 5, 1914 
Oktober 14, 1915 
Oktober 20, 1917 
-August 133, 1914

.Nov. 28, 1916;

i

....Oktober 1.6, 1915 
—.^August 3, 1914 
November 5, 1914

July 2, 1917 
May 24, 1915

.....Oktober 19, 1915 

....... August 28, 1916 

...... August 21, 19.15 

....... August 23, 191.7 

.......August 14, 191.7 

....... August 14, 19.17 

............ April 7, 1917 
......August 4, 1917 
....-_ Allgust 8, 1914. 
....... August 9, 1914 
.......—April 7, 1917 
...November 23, 191 
.........August 27, 1916 
..... Oktober 19, 1915 
-.November 3, 1914 

....... May 24, 1915 

.....Oktober 16, 1915 

..August 9, 1914 

.December 2, 1914 

......July 22, 191.7 

......July 22, 1917 

..... April 6, 1917 

.November 23,1914 

.. August 29, 1916 

..August 4, 191.4 

..August 3, 1911 

...March 9, 1916 
September 14, 1916 
.......August 1, 1914

<

T

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausią aavaltraitį

’’VIENYBĘ LIETUVNINKŲ’’
instelgta 1886 m.

,,Vienybę Liet/* privaio skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaite.
,,Vienybė Liet/* talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS:
Suvienytose Valstijose...$2.00; pusei metų $1.00.
Kanadoje................
Kitose viešpatystėse

Pažiūrėjimui siunčiamo vieną numerį dovanai ir knygų katalogą.

...2.50; pusei metų $1.25.
....3.00; pusei metų $1.50.

DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ.
’’VIENYBE LIETUVNINKŲ”

120--124 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
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Szitas Puikus Abrozas ka tik buvo padirbtas, ir 

yra vienas isz Puikiausiu Abrozu kuris da likos kada 
iszleistas. Didumas Abrozo yra 22 x 35 coliu. Puikiai 
padirbtas visokiuose koloruose, ant popieros kuri isz- 
rodo kaip Audekline.

Abrozas perstoto Poterius11‘TEVE MUSU” ir 
privalo rastis kiekvieno Kataliko namuose.

I. 1 *«■■■"

> Galima teipgi gauti su Lenkiszkais ir Rusiszkais 
paraszais.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuo jaus iszpildykite žeminus padėta Blanka, iszkirp- 
kite ir prisiūkite mums drauge su $1.50 o Abrozas bus 
jumis tuojaus iszsiustas. (
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bus vienas i v, didžiausiu ant svieto. ’ Tąjį 
/■s savo aki- 

Ta^ai paveiks’as perstatys tebyria kare ir vi- 
Bus.lai parniūkta s del afęihanezibs musii gent- 

kartės, kuri matys savo akimi kokia tai buvo karo 
t(!0.

II eini ■ 11 It iBie IUIW||||»»1 mini —II u-u ■!■! — I— !!■■■ Iffii !■ ■     I .I—I > > * ■ I I     l——I—n-«l«-■ I   «■- fli Hl ■ n r n - r-n,. T. L I inr-j n - n. --—n*—. - -.. .

, Franc i jos. artistu i baigė j m ve i l< siu, k 11 ris
paveikslu dirba sužeisti artist ai prisiunsti namojj nuo kares Jauko, o kurie paty 
mis, rega jo visas baisybes sviotiszkos kares. 1 
sus tautas kurios sziandien dalybauiia joj.

ir
i ’
už ka juju tėvai padėjo savo gyvas-

/SKAITYKITE “SAUI.U” /'
/

“SAULE*

Vaidelots
♦ <(

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyveninio
£U paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c

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

“Slaptybe Antgrabio”
»....-

PREKE $1.50 su nusiuntimu.

i

iz gyvenimo Franęuni 
l’ręki 35c. W. D. Bociowaki < o

T

t ,

H 4

mas y

' . ~ ji

sfei»WW®!«
i'fĮiijbiifjii '‘įiiriijfii! ? iki',] ::;;))l

■arifr i:• • I •» •.•»•«J :l!:•

' 'kz

>

t®;1

esate tikri kad
' ' ' I

'•’ i
^v

SKAITYKITE

ių »
I

Ww^'J:

’r ■ 4

H,'.'

U. S. Gaminus Apsiavimus
Ivožnas darbininkas, dirbantis ant lauko atras ‘
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PERKUPCZIAMS IR AGENTAMS duo- 
i‘e prekes.dame giara nuoszimti todėl raszykite o gnrj«

“U. S. Protection” reiszke ; 
vigada ir piningas

U. S. Protection” yra tai didesne vigada, ilgesnis neszioji- 
uŽganėdinimas ir .tas suezodinimas,

A aplaikote kad,a nesziojate ..
4*Wk«

': l.it Z ■ ,-<i'’: ’’i ’:/?■ r e::;;, H. f.
!!?!•!$ Ki<$

Puiki Dovana duotLkam ant KALĖDŲ!
,.l( 4- _—-

W. D. Boczkowski-Co
» ' 1 v

Cor. Mahanoy & A Streets, 
Mahanoy City, Pa.

O

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

Czionais prisiuneziu jumis $-----
szome man tuojaus prisiųsti-----Abroz
“TEVE MUSU” ant žemiaus padėto adreso.

Su guodone,.

už ka pra- 
- po vardu

Vardas

Ulyczia

Miestas
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pyCCKOE C7IDB0“
buxo^ht b Hem Jopnfc, 

ROA PEAAKUIER A. M. riACBO/lbCKArO
npu yvacTin BM,iaiomnxca pyccKUX, yupaiiHcunx, nojn>cKnx n 

xiiTOBcruix jniTopaTypiiNX oni.
IlepexoDMJi CTaTj.il noMimawTca KaK wa pyccaoM, ras u iia 

auraiucKOM uauKax.
«PyccKoe CAOBO»e>KeAHeBHO HaxoAHTca b 40000 pyccaax, yupaxH- 

1 > , vnrift n iiviiBvniiA

RUSSKOYE SLOVO
New York, N.‘ Y.

I ■M •

3IIT0BCKHX JlIITOpaTypiINX 011.1.

WJliHCKOM A8UK&X.

CKHX If nO/lbCKMX AO Max.

31 East 7th Street
—-- HpotiNbie wyMepa Bbicbiuawrca CeanjiaiHo —-
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SHENANDOAH, PA. 
» * 

Jurgis 
metu sėmimo likos 
ant Pennsylvanijos 
eit lamas in darba.

Ml.—

tie ir daboja.
— Tarpte

•**

gyventoju liotu-
bb viu kartais iszsiraugia labai neKerczinskas,

užinusztas patogus darbeliai, bot apie to- 
geležkelio kins nevalyvumus neverta gar 

Velionis sint.

*

SAULE
—myiiHiMniw ^i— . ii i >n i i»rw*h

‘ ‘ 1 i ■ ■ v *i,

4 ■. k
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[paliko 11 vaiku ir neszczia pa- 
>**-444*4**4****4>m.**44** Į ežia kuri badai nepragyvens

T

Žinios Vietines
tosios baisios nelaimes.

S. K. 
r 4 „ ,Į^, ...... . ■ ■ A- —

PUIKUS SKAITYMAI

i
z PHILADELPHIA, PA.

Oras czion labai mainosi,—- Tik szeszios dienos lyg
Nauju Alėtu. , id. Grudd. per visa nakti ir die-

— Mikola Andruszke'viczius na snigo ir lijo vėtromis

s

be-
Nedėliojo pradėjo 
szalt neat leidžiant

Biedniem

GOS E. Market Street, likos su-: szvilpent;
žeistas Primrose kasvklosia. i skaudžiai

— Badai anglekasiai dirbsi per visa sanvaite.
aut Nauju Metu ir ilgiau kaip žmonoms nesmagu, nes angliai

* ! • -astzuones valandas. . Tokis brangus, ir szaltymetyj < 
likos

po

NAUJOS KNYGOS
9 istorijos, 122 puslapiu apie 

Kas yra Kristus; Priesz tei
sybe nekalliek; Senas žmogus 
pavojuje; Namu sūdąs; Kara
tus čigonu; Istorija isz 1795m; 
Kvailas tikėjimas;
ponas; Girtavimas

Ne doras
- - 25c.

| J-U-O-K-A-I j
%. 1 ''v • \ z $

Dr.KOLER
638 Penn Ave. Pitsburgh, Pa.

Pirkite Klijohkes Dabar
r

«

Di-

$
/

YY -,Si

Guinan’s didelis sztoras nupirko daugybe visokiu 
klijonku kada prekes nebuvo tokos augsztos. Jie pa
rodo didesni pasirinkimą klijonku negu trijuose szto-

Dr. KOLER yra viona- 
L , tinls tarpo Lietuviu da

Kaip szuo.
Kitados da už Mikalojaus 

caro, kada jis karta važiavo 
per Lenkije ir Lietuva in Pru
sus (žinoma da tada geležke- 
lio nebuvo) karietoje ii' važia
vo per Vilkaviszki, buvo dau
gybe kaimuodzi’d pribuvusiu 
caro pažiūrėti. Caras tame lai
ko sau miegojo minksztai . isz- 
taisytoje karietoje o jojo szuo1 
britonas žiurėjo per Įauga, teip 
žmones pamate tarp saves kal
bėjo.

— Brangus Dieve! Tas ca
ras suvis panaszus in szuni.

if

ktaras Pittsburge. Mo
kinosi Varszavoje, stu« 

T dijavo begije 26 m. in- 
y vairias ligas vyru ir 

moterų, todėl jas nuo- 
v dugnlai pažinota. Gydo 
* užsinuodiuima kraujo

ir Hilpuybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invairias ligas paeinan-
ežias nuo yeczystumo kraujo.> Atsi- 
nzauklte ypatiszkai, per laigzkus a«z
negydau. Dr. Kolei* kalba Lenkiszkai 
ir Ruslszkai.
Of įsos valandos: nuo 9 ry|c lig 5
vakare. Nedeliomls iki 2-v.Vpopiet

rose visam paviete.
Pirkite dabar klijonkes kolei, da neiszparduotL 
Galite dabar suezedyti' pininga perkant karpetas,

’ dyvonus ir klijonkes, pas Guinana.
Mahanoy City, Mt. Camel, 

Shenandoah.GUINANS’

Y

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

NAUJAS L1ETUV1SZKAS
GRABORIUS

A. J. SAKALAUCKAS
801 E. PINE ST.,

daug 
S.

socijalis 
Stasiulevi-

Tokis , Brangus, ir szaltymetyj 
paliepimas likos iszsiunstas ju iszeina, dar vėl atleidiny 
jiuųleknsiains po visas Suv. — Suaresztavimas 
\als(ijes. tu sekretoriaus

Jonas Balinskas, 17 metu I cziaus ir kitu ten dirbusiu ypa- 1 * . • amžiaus, likos pavojingai su-'tu .daug pridaro visokiu sznek
Tunnel tu ir sznekteliu, 

Vaikinu- tas po kaucija.
siuleviczius) iszgirdo kad rei- 

li-! kalanjama jau no 10 tukstan- 
cziu, bet 15-ka.

Ar szoip ar kitaip kalbėkim.

visas v
MAHANOY CITY.

I

$

I ■

dabar paleis-
Stilsonas (Sta

spaustas per karukus
Ridge kasyklosia.
kili labai vidurius suspaudė ir 
turėjo būti nugabentas i n 
goUbuti.

-- Karukai jau pradėjo be-Į
gint in Pottsville, Shenandori, bet su valdžia skaitytis ypatin 
Mount Garmus ir kitur. Igai kares laikuose tai ne obuo-

•F \nhin< niniiitliu m i n*/ i z vi 5 1SO11 ( iStllSllllC-

viržius) gavo vėl belininkus ir
Antans Dudonis 29 metui lis raiezioti. 

amžiaus kuris likos užinusztas 
ant Readingo 
Uatawissos ulyczios, eidamas 
i z darbo, likos palaidotas pra
eita snbata su bažnytinėm pa- tuviams soeijalistams nesmagu 
maldom ant lietuviszkn kapi- 

Velionis paliko dideliam 
liūdime paezia ir dvi dukre- 

Prigulejo in
Paliko teip-gi dvi se- 

ir broli Mnersville. 
eitam nmnarije 
\o raszoma buk velionio

\ vena Minersville. Tai yra ne' 
l iesa, no (ame angliszkl pada- 

ba velio- 
gyvno su savo motore drau 
Kraigso peczeje ir niekados! 
;y\eno atskyriai, 
su mažoms mergaitėms yra: 

dideliam varge ir vertėtu pasi 
i n pint 
iom? 
min

geležkelio prie'yra dar ant liuosybes.
Kaip tas viskas prie galo at-| 

silieps, negalima inspet, bot lie
r>

ino via nemažai.

belaisvis;
Kaukazo

Narsi

Neturi Darbo.
— Gailingas poneli 

ba paszelpki žmogų, kuris ne 
teko darbo ne isz savo kaltes.

— O kuęm tu esi ?
— Norėjau būti darbininku 

prie kasimo kanalo, nes da da
bar ne ketina kasti.

kal- uIETD VI8ZKA8 ADVOKATAM

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

iszlaimeja provose už pažeidlma Kasl- 
Klose Fabrikuose, Geležiu beluose 
Laivose Ir 1.1.

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

Geleži n ketuose

'«r

JHll.

nu
f

les
kfiuba.
? eres

4 i
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Vieta kur dėti savo paezedžius yra in MERCHANTS

BANKING TRUST CO., BANKA.
Szita Banka gali jumis geriausia patarnauti.

> rektorei Banko yra gerai žinomi ir teisingi vyrai. 
*9

> Banka bando ingyti prietelius per patamavima savo 
S kostumeriams. Szita Banka gali jumis papalbeti pirkti

%■■

namus arba prigialbeti biznije.

Redaktoris Vydikas gavo lai 
mingai pabėgi; tai dabar jis ne 

Giodeiniuo turi tiek baderuko.
Szprekel jau

Saules

\itnai turėjo klaida.
1

no

— Cukerne
pradeda dirbt, bet gal bus sto
ka darbininku, nes isz ten isz- 
vare dauguma lauk ypacz vo- 
kieczius tas palytėjo kurie ne-

Cuker-| 
sargy-

■ ba, kareiviai su karabinais ap
link stovi; nepaklausantis bo 

Dudonie ceremonijos nuszaujams.
saugoja-

e e

Pra 
bll- ‘ 

pati
I

’turi Citizens popieru. 
nes dar stovi po asztria

Delko teip asztriai 
ma niekas nepasako.

— Jaunimo dikeziai paszauk 
likusio laukia 

t 

mszelpt irtai ka kada ir ju pareikalaus.
Isz tarpo Laisves Kliubo sa-

m i ola szi rd i ngoin ypa - ■
ar drauguvems laja nelai ką kareivijon, o 

ga motore s
greieziausia.

- - Redyste
k * jiI

(; (* 1 OS

pini-'nariu apie 20 paszaukta karen 
velinimus nuo prof. A. So- ir kitus da paszauks.

isz Skrantu, kuris teip ■ 
4 4

4 l Saules 1 f

Lietuviu Tautiszka Salo 
gi siuncze ’Linksmu Szven j musei kad tik ar nepateks ant 
rziu ir Laimingu Nauju Metu ’ kareiviszko ligenbuezio, teip 

nes valdžia savo in-

siuncze

visiem
Acziu.

Mabanojiecziams. — spėjama, 
spektorius apžiūrėjimo jau sy- 

dirbtuvejv ki pasiuntusi.
Kunighs,

Marszkiuiu 
nutarė sugryžti prie i

mos ant 20 procento ir kilu pa
gerinimu.

Nuo Gruodžio 15 
Uoardai jau pradėjo iszsiunti- 
»»ėti registrantains klausymu 
blankas, t. y. “Questionnai- niu lankosi visa pamaldų laika

Tas blankas registram daugybe. . • '
tai turės iszpildyti ir sugražin-; Pamokslus kalbėjo vien ku
li begiu septynių dienu nuo ju'nigas misijonięris, kuriam pa- 
iszsiuntimo isz 
Blankas iszpildyti privalo visi Į 
tie 
kur 
penkta diena, kartu ir tie, kn-'bonas su vikaru, 
rie vėliaus buvo paliuosuotii 
nuo tarnavimo kariuomenėje*

Kadangi daugelis lietuviu re mu priežhscziu sustojusi.
■istrantu nemoka anglu kalbos 

blanku iszpildymas yra gana
painus, tai Boardas paprasze

merginos 
darbo po Nauju Metu

ries.”

t »*

()

i

d.

sakoma ^la- 
sutikda liauskas turėjo czion Szv. Ka

zimiero parapijos bažnyczioje 
per visa sanvaite savo misijas;

j 16 Gruod. prasidėjo keture^de- 
szimts adyninei atlaidai, trau
kosi iki utarninko vakaru, žino b

❖ ❖ ❖
8 Istorijos, 141 puslapiu apie 

Grafas ir meszkininkas; Apie 
Ragana, karalaite i,r aficieriu; 
Del moterių ir apie inoteres; 
Aukso misles garsingu poetu ir 
rasztininku; Cigonka arba pa
griebta ir velei atgauta mergių 
ke; Mano džiaugsmas; Diedas 
ir boba; Apleista naszlaite. 25c

•J*
5 Istorijos, 137 puslapiu apie 

Kainu gyventojus;
Lozorius;

mergina; Užvydus vyras. -25c

7 Istorijos, 90 puslapiu, apie 
jErgelei pono Morkaus; Du ar 
keturi; Svietas Dvasiu; Iszrei- 
ksztas razbainikas; Žydai kal
niose; Nevydonas; Jurgis Skap 
tuk as...............................25c.

.> . neli sau kelis skatikėlius isz
4 Istorijos, 105 puslapiu apie 

Ant kranto prapulties; Mistras 
ir krepesius; Kampelis duonos; 
Isz ko dideli ponai. - - 25c.

«{♦
i 8 Istorijos, 122 puslapiu apie 
|Pranuko nelaimes; Audra; Ko
dėl neleido Baltraus in dangų; 
Bausme už szyksztuma; Mažo 
sziaucziaus dideli reikalai; Die 
nos kentejimo Nantoj; Netobu 
las žmogus. - 25c.

Vaidelota,
pirmutines puses szimtmeczio, 
iszimta isz Lietuviszkn užlieku 
parodo kaip senoviszkos lai
kose Lietuviai gyveno, puiki 
apisaka su paveikslais. - - 25c.

.j.
4 Istorijos, 196 puslapiu apie 

Urvą užkeikta; Panaszus; Do
rėnas; Sermėga mužiko; i 
kuom kas kariauja, nog tj 
dingsta.............................25c.

Del biednuju. ■■
Kokia tai isz puikesniu mo

toru rinkdama piningus del pa 
vargeliu, prisiartino prie vie
no bagoeziaus kad gauti auka, 
nes tasai su piktumu atsisakė, 
jog nieko ne turi.

— O, jeigu teip! tai imki po

szitojo krepsziuko, juk asz del 
biednujn renku.

— Tetuk ko toji 
teip cypė? ”

— KvaiĮgs esi, jeigu ne ži
nai. —Jeigu tau lieptu tiek ve
žimu traukt tai tu da labinus 

1

cyptum.

maszina

Local

t. v. b •

Local I’oardo. j mokslai pasakot gerai sekasi.
Ltarninko vakare prie užbai

vyrai,Igimo atlaidų buvokareivinio amžiaus vyrai,igimo atlaidų buvo apie szeszi 
Birželio kunigai svecziai ir vietinis klo-užsiregistravo

» tai

apraszimas isz

' ‘f____ ■ "
............  I ■■■■■ ■■!■ --! ■■..■■II . IW II II I. ■ I, I I .1.11 ■ .MII Į III ,1    H.|l»llJ

I Naujos Plunksnos del Lovos $6.50 I
I Naujos padusžkos $1.25. pora. Pil- ■ 
I no didumo ir voga gvarantyta. I
■ Visos naujos ir czistos plunksnos. | 
I Geriausios 8 oz. materiolas. Ra-1 
| szykite o gausite nauja kataloga. I 
I Southern Feather and Pillow Co. Į 
R Dept. L-l(l(). Greensboro, N. C.l

r 
i

j >>Dept. L.-K

DR. JOHN D. RILEY
<K \

Specialistas Akiu, Ausies. Nosies,?

— Parapijine
' tuom laik baigt statyt isz neži-

mokslaine

t

— PhiladeIphijos Szv. 
zimiero parapijine mokslaine 
lankosi apie 300 lietuviu vaiku

Ka-

LIGŲ
r'

DAKTARAS LORENZ 
Viennntlnis Specialistas Httsburge.

VYRISZKU F ' - 1 fji
Kuria kalba Lenklszkal ir Rusiszkal

OFISOS VALANDOSi
Nog 9 ryto 11$ 8 vakare. x ‘ 

Petnycziomls, 9 ryte lig 8 vakare. 
Kedeliomls nog 10 ryte lig 2 po-plot

Nog 9 ryto 11$ 8 vakare.

644 Penn Ave, Pittsburgh, Pa.
■ ; /

s

•J’l •i .

jį

Yra tai reikalingiausią.
Banka jumis ir norėtu turėti jus už deposited.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pree.D M. Graham, Pres.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Daniaewicz M. Gavula
P. C. Fenton T. G/Hornsby

Di-F. Guinan, Treaa.

S

UNION
NATIONAL

B A UK
MAHANOY
Y CITY

S: ;

.*> ii'*'1 ii''

Capitol Stock $I2Mou.ou
; SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant sudtu 
Pinigu. Procentą, pridedam prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepoa menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikale 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.

2

!*
*. I* II r

'1 *
XfM

H. BALL, Pres. — F. NOONAN,Vice-Pros.
W. KOHLER, Cashier

Bankas atydarytas 9 ryte lig S popiet,. .
, Sub&tomie, 9 ryto Jig 12,

fed »

Nėra tokio Namo idant, nebutu kokios nors Muzikos
■ ; - .-1 ■ J*.f . ».. / .. v , . .

, ■ ■ ■ ■ ■ ’ , ; , I?" ' -

Lai Skamba Lietuviškos Dainos Jūsų Namuose.
_______ 1

v.

——— ■

yA Z Z Z z z z z
z

Columbia Kalbamos Mašinos.
< ■ ■■

i*

Ii ‘ I. < . \ '

Columbia Grafanola anksčiau parodyta ant pavcikfckUd yra pigiau
si prekėje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aiškų ir Švcloą
balsą ir grajina 10 ir 12 cplinhtsrccordus.
Kaina

pamfaltas dainele^
Todėl neturi but šeimynos, kurioj stokuotų šių rekordų;

Columbia Lietuviški Rekordai.
Jtfėra Lietuvio, knrie nebūt girdėjęs i^miauš 

kuotų šn
10 Coliniai Kaina 75c.

I 
i!

A A111A3LVL Ik IVkUUJtVkLl •

Vyru ir moteris ligas, v
įft Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu 
ii .............ligų.

i
§Su 1 .
i!

S200 E. Mahanoy Avė. i!
Mahanoy City, Pa.

S aR
iii

t

« i $
. - ■ ■ > --------------------
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❖ ❖ ❖
5 Istorijos, 77 puslapiu apie 

Grigorius kuris per 17 metu gy 
veno ant salos; Isz mirusio pri
sikėlė; Dorybe veda in laime; 
Debesėlis. - - - - 25c.

❖ ♦♦♦
3 Istorijos, 112 puslapiu apie 

Nevaloje pas Maurus;
kelio duobes; Karalaitis žmo
gus. - - - - - - 25c.

Viesz

❖ ❖ ❖
^SKAITYKITE! Kas pri
siims mumis $1.00 tai gaus 5 
isz virsz-minetu Knygų, arba 
$1.25 vertes Knygų už $1.00. 
Raszykite kokiu norite.
siusime Knygas per paczta ir 
apmokame visus kasztus. Gali
te pirkti kiek norite.

Mes

sokaneziu ypatų pribūti paskir ežiu, mokinasi dauginus vaiku Adresavokite:
lais vakarais pagialbet iszpil- negu mergąicziu, profesoriau- 
dyti taisos blankas: panedelije 
J. ('išarėk, utarninke W. Mi- 
liauckas; serialo W.*D. Bocz- 
kauskas; ketverge R. Rutkauc 
kas.

A. C. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatas :: 

Cor. Main and Centre Street.
SHENANDOAH, PA.

ja net szeszios minyszkos. Su 
tiek vaiku profesorkos turi ne
maž darbo. .

— Aplinkui Philadelfijos cu 
kernes South pusėj, daboja ka
reiviai su' karabinais ant pe- 
cziu. Mat czion kumpano pir- 
miaus isz savo cukernes jaunu
kus mokino musztro kas dien 
apie 10 vai. priesz piet pa^
imant isz darbo, tai dar muset

■ • f

W. TRASKAUSKAS

z:
J98SIIrVM

_GBABOBIU»_

l'v*. .-M- \A < .Me *
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PIRMUTINIS LIĖTŪVISZKAS
• JRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kubub Numirusiu. Pasamdė
piginus ir Vežimus del Pasivažinėjime 
Krausto Dalgtus ir t. t. i!
520 W. Centro SL, Mahanoy City, Pa s

I

Y

1

Sis.oo
Y.. v>

v ...

K'
I
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, Visos• t
Knygos yra geros ir kožnam. 
patiks. Raszykite szendien!!!

Į Phone. Kensington 1106 W 
j DR. E. G. KLIMAS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
Apdare nauja ofisą South puseje

Priėmimo valandos 2.iki 3 popiet.
Nedėlioję 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

■ \ Y

W. D. B0CZK0WSKI-C0., 
Mahanoy City, Pa.

Ar norite dasižlnotl, 
dykai, sekretą kaip pa- 
luosuoti savo vyra nuo 
garimo papratimo.
Asž padariau szlmtus 
savo ^rauges laimingus 
prigelbėsiu f 
jaigu
rodą. Raszykite tuojauS

Mrs. L. Piasecka, Dep. 24.1. 
UNIVERSAL SALES HOUSE,

205 East 14-th. St New York.
' ' ' ‘ -

■" . . >1 '• ’

0"

ir jumis, 
priimsite mano

nelaukite kad nebūtu per vėlu.

\ o

KA ISZRASTE
i Y . ■ «..|l d I . ■ > Y ' 'ill' i > I . .H ■_ . r ■ "■1 ■■

9
kurioje yra apie 400 iszradl- 
mu, kurie gali bute reikalingi 
kuria likos iszlaista ant žan- 
doimo
Tai yra Lietuviszka Knygute, 

LIETUVISZKU ISZRADEJU
Isz knygutes tos dasižinosite, 
koki pelną iszradimai jau at- 
neaze ir dar gali atneszte.
Jaigu manai apie iszradimus, 
raszyk Lietuviszkai reikalau-r

sime DYKAI. i 
AMERICAN EUROPEAN

PATENT OFFICES INC 
256 Btoadway (SE), 

Now? York. N,

. M.

Jaigu manai apie iszradlmufl, 
raszyk Lietuviszkai reikalaut 
dams knygutes, kuria iszsiu-

'__  2 * 2 ' 1
AMERICAN EUROPEAN

1*
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Šitas paveikslas Columbia Grafanola yrą nnt-a prekėje irbA-Yilo
savyje aukšta—tikra Columbios balsą. Tu~i vėiavsids maddk tno-

užganėįiinInĮą. Grajira 10 ir 12 celinius rf-iot-torą ir gvarantuoja užganšjjinhiią. yra^ 
dus. Nšra geresnes Grafauoloe biandien nž tuos piningu
Kaina

J'

Ne turi nusiminti, idant ne gali išriti balso garsiausių įvirto 
♦u. kadangi lie ne atsilanko Ju8U ivvcuuno vietoje. Nunp::tų, kadangi jie ne atsilanko Jūsų gyvenimo vietoje. Nt 
Grafanola ii kurio gali iškirst visų artistų oalsus kokiuGrafanolą iš kurio gali išgirst visų artistų oalsu 
kada tik nori, Grajlua 10 Ir 12 colinius rekordus. 
Kaina • .

■ r..............    ' ,.......

niškų reikalingų daiktų, reikalaukite nuo musų Ilustruoto Kataliogo.

iWujicaoo

artis

E 2356 Lietuva Tčvyne Musų ir Tykiai Nemunėlis tęka.
E 2357 Birutč ir Kur banguoja Nemunėlis
E .‘2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovą
E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai
E 2393 Saulelė raudona ir Jojau dieną
E 2394 Už šilingėlį ir Šių nakcialy. (Dzūkiška Daina) 
E 1166 SUkruskime broliai ir Kur bakūžė samanota 
K 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus 
E 1168 Šaltyšius ir Žvirblelis
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė
E 1216 Giesmė j Panelę Švenčiausią ir Avė Maria
E 1245 Rūtų darželis ir Batų čysty tojas
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis
K 2339 Šėriau žirgelį ir Dėdukas
E 2397 Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis.
H 2396 Našlys, Žaislas ir Lapunėlė, Polka-mazurka.
b 2395 Bum Čik-čik, Mazurka ir Dėdienė, Polka.
E 2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polka.

!E 2359 Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka.
E 2223 Pamylėjau vakar ir Draugė, Polka-mazurka, Orkestre..

i E 2221 Mano laivas, Daina ir į sveikatą, Maršas, Orkestrą.
Į E IKI Tekėjo saulelė, Kadaš jojau Ir Stumbriškių pol., Armonika 

E K62 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo. 
E 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota.
E 1248 Velnias ne bobe, Dalis pirma ir Velnias ne boba, Dalis ant. 
Ė 1249 Mano palvy ir Velnias ne boba.
E 2342 Siuvėja ir PO dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą.

A

E 2343 Ant vienos galvos ir Žuavų maršas. Orkestrą.
įvairiausius Lietuviškus Šokius ingrajintus'geriausiais muzikantais 

rasite vien tik ant rekordu „Columbia”.
Vici Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajina abiem pusėm

rasite vien tik ant rekordu „Columbia".
i 

ir už tą pačią kainą.
VžsakidanH nuo nTusų rekordų paminėkite aiškiai jo numera. Už

sakymas rekordų turi būti nemažesnis .kaip 6 doleriai.
Reikalaukite musų naują Katalio^ą Columbios Lietuviškų rskordų *« . h

"T

. .p-.rk Ltą 
tik nori ir

S13K.OO
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Jeigu norite nusipirkti kalbamų niušimvkokios čion nėra paminėta arba kito-'=pį7nru 
aiškų reikalingų daiktų, reikalaukite nuo musų Ilustruoto Kataliogo. {Jį

Keikalauduml iŠ Kalbamų Mašinų arba Kekordų siųskit pinigus ant žemiau nurodyto Adreso.
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