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ISZ AMERIKOS
Kunigas ir graborius areszta- 

voti už gabenimą arielkos. 
Irvin, Pa.— Adomas Szver- 

ka ir kini. Kebe likos arcszta- 
voti už gabenimą savo antomo- 
biliuje deszimts goreziu ariel
kos ir priek tam likos pastaty-j 
Ii po kaiieije už suvažinėjimu 
moferes Margarietos MeGraef 
kuri mirė nuo sužeidimu kai] 
ir sužeiflima kitu \ palu. Szver- 
ka ]>asiutiszkai važiavo kada 
nelaime atsitiko.

Turtas terp senu skuduriu.
Mergi uos 

dirbanezios skmlurin ir popie- 
ros dirbtuvf'je, tai yra skirda
mos jiopieru ir skndiirius 
kilis renka skudiirninkai 
ulycziii. atranda terp juju tan
ke! daugeli naudingu ir bran
giu daigiu. Ana diena 
isz merginu czionnitineje dirb
tuvėje surado puiku deimanti
ni žiedą vertes 50 doleriu. Ne- 

DeLeest rado terp 
60 doleriu bumasz-

Appleton, Wis.

W. I>. IIOCZKOWKKI, I’m. A M<r.
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Anglekasiai Sumažino Pusiau Savo 
Reikalavimus.

NEW YORK.— Anglekasiu ingaliotinei ant susirinkimo 
czionais, sumažino savo pareikalavimus pusiau kiek spyrėsi 
isz pradžių. Dabar anglekasei sutinka ant tokio nat padidi- 

30inimo, koki aplaike minksztuju kasyklų darbininkai
' | centu del kontraktiniu darbininku ir po doleri del dieniniu 

darbininku ir asztuones valando darba, dviguba užmokesti 
už Nedelini darba ir pusantra laika už overtaim.

Isz to duodasi suprast, jog
I pusiau savo reikalavimus, tai neatbūtinai 
maista ir kitokius gyvenimo dalykus.

)() I
jeigu anglekasei sumažino 

turės atpigint

Vaiskus Montanoje, 8,000 mai- 
nicriu straikuoja, 15 sužeista 

vienas užmusztas.
Butte, Mont.

3
F. W. BOrZKOWSKI, Editor
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Anglijos Karaliaus sūnūs nesenei atlankė nigei’iu pulką Antipodežc, Afrikoje.
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REKONSTRUKCIJOS 
DARBO SUTRAUKA.

Kongrese.
Balandžio 10 d. Federale Ko- 

i misija del mokinimo užsiemi- 
|mu prasze Kongrese 
i'1 ■ ■ ■ • .
'mesnio darbo tarp buvusiu ka- 
I reiviii.
irers

paskirt 
lar $98,303,000 varymui toli-

Reprezentantas Ro- 
(R) l’žsieniu Reikalu Ko

miteto narys, remia inkurima 
mokyklos
Valstijų Valdžios (panasziai in
Annapolis ir West Point) del 

diplomatiszkos ir 
konsulines tarnystes
kaipo dalis plataus programų

Do part-

po priežiūra Suv.

i

mokinimo 1jauni ms u.

Paveikslas mirusios dukters 
ir Szv. Paneles pasirodė 
ant lubu. Daug žmonių 

atlanko taja vieta.
- Dvi sau va i les 
lubu name P. F.

A niskas pa-j 
}<()_ i t rulioje ulyezes miesto 1*1 A * 1 I * * b 

zia kylo ana diena,I Mangan, 806 Lamont St. West 
su-; I’ark, 

Ka-

idant j
maisza-1 migai,

Pittsburg 
ant

perdirbime Valstijos 
mento.

Komercijos Departmental.
Harris,Laiszke Senatoriui

{isz Georgia, iszduotasis publi- 
kai balandžio 10 d. Sekretorius 
Alexander iszreiszkia nuomone 

Ijog Kommcijos Departmentas 
tinkamas agentas ingyt ir vest 

|užsieniu pirkliavima, o Valsti- 
1 )<*]>artaimmta.s tinkamas 

tinkamas agentas valdyt diplo
matinius santikius.

Darbo Departmentas
Dr. Royal Meeker Darbo sta

tistikos uredninkas, Clevlando 
Kliubo j>rakailiuose balandžio 

“jog dideli užsiemi- 
ir tik ko- 

ginimas

j)Hį iužbegti to'imesnimis 
tiems koki < 
kuriame 15 žmonių likos 
žeista o vienas užmusztas.
riszkos tiesos likos apszauktos sios dukters Monganu 
po visa aplinkinia.

Czion st Taiklioje 
mainieriai, spirdamiesi 
niu iszlygu gyvenimo ir iszlei- 
dimo isz kaleiimo straikieriu. 
Daugelis žmonių yra 
valdžios bjura 
paszpartn iii Europa kurie yra 
neužganedinti dabartiniu dar- 
bininkiszku padėjimu.

viena

penkesdeszimts doleriu
sziam

Vvrai

senei pana 
])<)]>ieru 
koms, o keli menesriai adgal ke
turiolikos metu senumo mer
gaite rado Liberty Bonda ver
tes
kurios loenininkas lyg 
laikui neat^iszauke ir pasiliko 
sau.

Jau tik tos amerikoniszkos 
merginos siunta.

I^rwrence, Kans. —
apsisaugok Heir vo my- 
lomu ir moterių, o savo 
britvas nžrakykite gerai 
stalcziu, nes temykite ka mo
terėles su britvom daro....pra
deda skųst savo koias. 
ko!
kos būdamos plonos ir 
nes, plaukai iszlenda lauk 
idant tam užbėgti pradėjo 
plaukus nog kojų skųst. — Gal 

nosis pradės nu- 
veidu idant būti

sei f ti 
in

Del
Vgi del to, lead panezia- 

szil ki
plaukai 

tam

atejteje ir 
pjauti nog 
madoje ’

15 trilijonu špilkų ant meto.
New York.— Metinis padir

bimas dubeltavu špilkų (seiftil 
pins) daejna lyg 15 milijonu 
grosu arba suvirszum penkio
lika trilijonu špilkų, 
ginusia juju 
field, N. .1.

$10,000 už viena vakara 
giedojimo.

New York.— Garsingas gies
mininkas Henryko Caruso, po 
užbaigimui savo kontrakto su 
Metropolitan Opera kompani- 
je keliaus in Kuba duoti dvyle- 
ka koncertu, l’ž kožna vaka
ra tasai garsingas

s po deszimts tukstaneziu 
doleriu.
mokėti už sedvnia nuo 
150 doleriu idant iszgirsti jojo 
dainavima.

Dau-
iszdirba Bloom

gaidys ap-
Ja ik v

Klausytojai tu res
35 lyg

I \ eikslai, i .

apie 8,000 
geres-

apguliu 
reikalaudami

Kariszki laivai nusiunsti in 
Meksika del apsaugojimo 

Amerikonu.
.. AVZashington, Du ka
riszki laivai likos nusiunsti in 
Meksika ant 
amerkoniszku gyventoju 
zatlane ir Tapolbampe, 
mekslkoniszki 
pradėjo užkhipinet ant Ame
rikonu ir deginti juju turtus 
In Frontera teip-gi nuplaukė 
laivas.

Meksike verda tikra jiekla ir 
kaip rodos neužilgio 
iszpuls, nes keliolika guberni
jų pakylo prieszais valdže ir 
kas diena naujos gubernijos 
prisideda prie pasikelelin.

apsaugojimo
i Ma-
, kur 

pasikeleliai

dugnas

Anglekasiu konferencije slen
ka toliaus, anglekasiai 

nerimauje.

New York.— Te r p angleka
siu vieszpatauje nerimastis isz 
priežasties, jog juju vadai lyg 
sziolei nefiadare pasekmingos 
sutarties su darbdaveis. 
sziai dienai darbdavei 
dare jokiu iszlygu
siams, kas labai pikyna darbi
ninkus. Lyg sziam laikui ang
le kas iams kasztavo 
tukstaneziu doleriu ant užlai
kymo perdetiniu
kurie lyg sziam laikui nieko 

Badai anglekasiu 
sejmas atsibus Wilkes-Barre 
ar Pottsville in kur suvažiuos 
apsvarstyti ar priymt darbda-

Lyg 
nepa- 

angleka-

deszimts

New Yorke

nonuveike.

Duonkepiai spyrėsi 50 doleriu \’11 išlygas ar jiaises atmest, 
ant sanvaites.

Arti tris tnks- 
duonkepiu

kerszina sustojimu darbu, jei
gu juju reikalavimai ne bus 
iszpildyti kas kiszasi pakėli
mo mokesties lyg 50 doleriu 
ant sanvaites.
duonkepiu pakele nesenei ke
pi kains 8 dolerius daugiau bet 
jieje spyrėsi ant sanvaites 
$45,50 lyg 50 doleriu. — 
ma spėti, jog duonute vela pa
brangs Czikage.

Amerikonai yra dideleis 
niky kais.

Washington, D. C.—
diszka padotko kancelarije 
apgarsino, buk praejta meta 
gyventojai Suvienytųjų Vals
tijų surukę 46 bilijonus pape-

Pranaszauje, buk szi-

Chicago. — 
tanczei czionais

Savininkai

Gali-

Val-

rosu.
met tasai skaitlis pasidaugins

rszia san vaite 
užsi baigt.

ketina posėdis

Motere nesziojo ant kaklo 
szunkalnieri per visa diena.
Toledo, Ohio.— J. V. Knapp 

turėdamas geros veisles szuni, 
pirko jam skurini kalnieriu 
iszsodvta akmenais ir sidabru. 
Palikes szunkalnieri namie isz- 
ejo in k romą.
puiku kalnieri, labai jai patiko 
ir užsidėjo ant kaklo, noreda- 
ra prisižiuret zerkole kaip isz- 
rodo. Ant nelaimes suspaudė 
patužsirakinante spinutia ir 
szunkalnieri negalėjo nuymti, 
o ant didesnes nelaimes josios 
vvras pamėtė sidabirni rakteli 
nog kalnieriaus.
priversta szuniszkain papuo- 
szimia vaikszcZioti per visa 
Nedolin, pakol panedelije slu-

skurini

Pati užtikus

])asiro<h‘ nepaprasti pa- 
pimintinis yra miru- 

, o ant-

adgal suims 4 J
M arnicas mire ir 

lubu 
paveikslas

mirė 
nog

jos
ras Szv. Paneles. 

Dvi sanvaites 
Manganu, 
paveikslas dukters
dingo tik pasiliko

Žine apie pa- 
veisklus pasklydo po visa ap
linkine, o daugybe žmonių ta
ji narna atlanko kasdiena. 
Paliemonai turėjo žmonis isz- 
sklaidy t.

Brolis Mauricas mylėjo 
bai savo seseria Katie, o kada 
kare užstojo, Mauricas 

rn

Szv. Paneles.

la-

isz ke
pame Kat-liavo in Francije. 

re apsirgo ir melde Szv. Pane
les idant jiai prąylgintu gy
vastį pakol brolis nesugryž isz 
kariumenes ir jin nepamatys. 
Katre vienok mirė du metai 
adgal, brolis sugryžo isz Fran- 
eijos ir mire 11 menesiu po 
tam ir po jojo mirezei paveiks
las sesers dingo nog lubu.

Pagal motinos tvirtinimą tai 
paveikslai yra ženklu, jog jo
sios vaikai yra laimingi užgra- 
biniam gyvenime. Kunigai ir 
kiti mokyti žmonis negali su
prasti ’ pasirodymu tujų pa
veikslu ir visai]) mano apie taji 
paveikslu.
Gyveno ant vieno pieno per 

tris sanvaites.
Washington, D. C. 

Rabild, 
departmente, 
žmonis gertu daugiau 
nes pienas yra 
žmogui daugiau priduoda pa- 
jiegu ne kaip kokia mesa. Ant 
davado savo tvirtinimo, per 

nieko, 
Ant paiio- 

gn nieko netrotino ir 
sveikesniu ne kai]) priosz tai.

Apvaiksztinejo 108 metus savo 
amžiaus.

Bloomington,, 111. — 
Antanina Smith, kuri 
ant Madeira salos mete 1812 
ana diena, apvaiksztinejo savo 
108-inetines sukaktuves. Senu
ke yra sveika ir da gana drūta 
pagal savo amžiaus, o kad 
josios visi gimines ir pažinsta- 
mi senei iszmirc, todėl kas die
na. meldžesi, idant Dievas jiaja 
pasiymtu pas save ir nekarta 

Dievas turėjo ajiie

J

v i r s z i n i n k a s u k v s t e s 
klabina idant 

pieną, 
sveikesnis ir

Pati buvo

TRUMPOS ŽINUTES
SURINKTOS PER
AMERICAN RED CROSS.

Užmuszti sulaiko ukininkyste.
Pakol kūnai puses milijonu 

kurie mirė gimdami Ver-

pinigu
ku-

ir

Jis buvo szinko- 
priesz

ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

vyru, kurie mirė gimdami v or
dini, nebus perkelti in tautisz- 
kas kapines, Prancūzijos ūki
ninkai, sugryže in savo namus 
czionai, nebus leisti 
savo žemes.
vartotos žemos vra. dar tuks- 
taneziai akru ant kuriu 
das daugelis skylių, 
darbai) kurios lures but 
dengtos pirm negu vartos.

Kol kas Amerikos Raudona
sis Kryžius pagelbės kaimie- 
czius.

apdirbt
Apart tos ne-

ran-
(bombų 

uz-

valgo
Yra užtektinai javu, 

dalyje sza-

Vienintelis valgis, žuvis.
Visa pietine Rosija 

žuvis.
daržovn ir mėsos
lio, bet stoka pergabenimo bū
du ir vertingu pinigu, del per- 

Ilelmer kėlimo in invairius miestelius.
Sziu miesteliu gyventojai turi 
valgyt žuvis ir duona ir nuo to 
valgio paeina nauja liga 
ria
misis Krežius.

, ku- 
kovoja Amerikos Raudo-

tvirtinimo 
tris sanvaites nevalgė 
tiktai gere pieną.

kalba, jog 
jiaja senei užmirszt.

4 4

TELEGRAMAI.

Mrs. 
gyme

k a medų.

Nenaudingas pinigu metimas.
Yra žmogus vakaruose 

ris surinko krūva 
giriasi, kad gavo savo pradžia 
sekaneziai -
rius, ir kožna vakara, 
užrakime kareziamos, kai]) jis 
pats pasakoje^, j 
dienos inimtuŠ pinigus abie
juose rankose ir 
lubas, 
prigulėjo 
mos, kiek jiuole ant grindų jis 
insidejo in savo kiszeniu.

Tukstancziai doleriu publi
kos pinigu kožna diena mesti 
in virszu per nesąžiningus 

rėmėjus indejimo

jūi—4uiiandavo

mesdavo in 
Kas prilipo prie lubu 

savininkui karczia-

virszu
gundytojus, 
pinigu in abejotinas ar speku-

Jie meta 
lubas ir kiek 

licka-

liatyviszkas akėjas, 
tavo pinigus in 
ten pasilieka tai tavo, 
nai tai eina in kiszeniu gundy
tojo ar pardavinėtojo.

Nepaisant, kad 
tas žmogus turi
gams jis neisztikimas, ypatin
gai tiems, kurie turi dirbt su 
juo. 
jis veikia.

virszmmo- 
pinigu, drau-

nesaugos akcijas, 
irbes žodi, 
indėj imas,

Jie visuomet prižiūri ka 
Nes negalime pri

žiūrėti virszininkus, tu indetu 
pinigu in 
tik turime imti ju

Vienas pinigu 
kuris yra absoliueziai saugus, 
yra pirkimas Valdžios Taupy
mo-užstatu ir Liberty Bonu. 
Žmones gerai žino, kad užpa
kali ju stovi tvirtumas ir 
jiegos visos valdžios, ir

principą las ir 
Li-

pa- 
nera

Nei tavo pinigai. Jeigu 
oru tai

Pri vatiszki

Bolszevikai žudina sužeistus 
kareivius ligonbutesia.

Novorosvsk. — 
daneszimai pranesza, buk prie
Rosztovo *knda’*4MjlBzcvikai i m 
galėjo Denikino armije, raudo
noji armije nužudė suvirszum 
tris tiikstanczius aficieriu ir 
kareiviu, kurie radosi lig in’re.i-

1.

Rusijos.

tęsia; tuosius, ka radosi kaleji- 
muosia baisei kankino ir su
pjaustė.

Keli bolszevikai suszaudyti 
, Lietuvoje.

K a i mas.— 
geje likos 
kiszkas 
valdže.
vo kokis tai soviatu 
kamisorius pribuvęs isz Mosk-

Pas jin surasta visa sa- 
rasza kaip užuosti so\ iatu val
dže visoje Lietuvoje ir 

kurias

10 d. sake 
inai virszija darbu, 
operacija geriausias 
augsztu prekių.

Pirklystes Santikiai
Pranesza isz Kopenha-

gen, baląndžioįtį d,t jog Britu 
Delegacija tržbaige tarybas su 
Rusijos sovietu atstovais kas- 
link santikiu tarp Anglijos ir 

2. Isz Moterey, Mexico
praneszta, jog sausio ir vasario 
menesi buvo

Amų diena Plmi- 
susektas bolszevi- 

suoka.lbis
Bolszevikn vadas bū

va Idžios

prieszais

vos.

daug 
dal’mo 

kariumenes.

suszaudvtais 
o asztuoniolika

i n vesta in Suv 
Valstijas kavos kainuojant su- 
virsz $10,000,000.
Council of Natinonal Defence

Su lyg praneszimo Herbert 
Shenton, Veikianczio Direkto
riaus, iszduota balandžio 10 d. 
Jeigu dabartine neautorizuota 
streiką geležkelio darbininku 
transportacija ir pavojun pas- 
tatis maisto gabenimą, Suv. 
Valstijų Valdžia, trumpu laiku 
gales pristatyt 45.000 savo ve
žimu k ryži, bet jeigu 
tęstųsi bus 
700,000 
apie 
automobiliu.

Federal Highway Council
Pritardami praneszima 

Council of Natinal Defence de
lei mobilizavimo 
privatiniu troku kaipo ženklas 
prieszingumo 
streikos, 
Federal

>

gabenimą, Suv.

streiką 
galima pristatyti 

privatiszku troku ir 
7,000,000 pasažieriniu

valdžios ir *

ti sanarei

neautorizuotos

Council 
žygius

proklamacijų 
terp lietuviszkos 
Tasai kamisorius ir da keli jo
jo draugai likos 
prie muro, 
aresztavojo.

Keturi sanarei caro szeimynos 
palaidoti Kinuosia.

Darbinas.— Ana diena likos 
slaptai atvežti isz Darbino in 
Pekiną., Kinus, keturi nužudy- 

ca riszkos szeimv-
nos ir palaidoti ant ■ rusiszku 
kajiiniu užmiestije. Visa eere- 
monije atsibuvo labai slaptai. 
Kūnai palaidotu yra:

Dydysis kun. Sergeuszas Mi
ka lovicz, kilning. Ivanas, vy
ras kun. Helenos, dukters ka
raliaus Petro isz Serbijos; 
kun. Ingor. brolis kun. Ivono; 
dydeji kun. Elzbieta, sesuo nu
žudytos carienes ir tris tarnai
tes kurios likos teip-gi nužu
dytos ir visu kūnai likos in- 
mesti in kasyklas Perme. Juju 
kūnai likos surasti per kaini- 

admirola 
prisidėjo

klausymo, jog 
nuoszimtis bus atmokėti, 
bertv Bonai nepasiliks ant lu
bu. ‘ 
nori mest pinigus in
nors pats mesk, neleisk neisz- 
tikima. gundytoju 
nuo grindi! kuomet nupuola 
nuo lubu.

Pirkite 
Ženklelius.

sugraibyt Susirinkimas

Ka ros Taupymo

jeigu ilginus tęstųsi 
Highway 

Transportacijos cine 
sziadien sujungt visas darbo 
organizacijas ir draugystes del 
greito transportavimo. Veiki
mo budai bus nutarti susirinki
me nariu Highways Transport 
Committee of Council of Na
tional Defence.
in wks balandžio 12. d.

Grain Corporation.
Korporacijos pranesza, jo 

kviecziu ir miltu nuo liepos Id. 
1919. iki balandžio 2, 1920 isz- 
veszta 91,559,000 buszeliu kvie
cziu ir 13,249,000 baczku miltu 

buszeliu 
Pereitais metas iki 

balandžio 2 d. buvo 
131,248,000 buszelu kviecziu ir 
19,862,000 baczku miltu.

Shipping Board
Pranesza, jog buvę vokiecziu 

tavoriniai laivai, bet dabar val
dyti Shipping Board buvo par
duoti naminius laivjmu intere
sams. Taip-pat-gi pranesza, 
jog prirengimai pradedami del 
padalinimo liekamu 
isz originalo 36 laivu .perduotu 
Bordui kaino dalis Vokioczin

<r

Pabėgėliai turi namus ant 
salos.

Maža sala, Marmora jurose, 
buvo Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus paversta in prieglau
da Rosijos belaisviams. Ketu
rios salos Prince krūvos buvo 
paskirtos del paszialpos darbo 
viena paskirta del Amerikos, 
viena. Anglijai, kita Francuzi- 
jai ir kita Italijai.

Britai perka daug medaus isz 
Amerikos.

Anglai mėgsta amerikonisz- 
Delei stokos cuk-

riaus, Anglijos žmones vartoja 
daug medaus, ir rods ateityje 
reikalavimas bus 
kiek cukraus turės.

Iszsunktas medus stikleliuo
se daugiausia parduodamas ir 
Kalifornijos medus užima pir- 
mybe, sako raportai Prekyvie
tes Bjuro, Suv. Valstijų Agri
kultūros Dopartmento.

1914 metais buvo i avesta iri 
Anglija 2,600,000 svaru me
daus. 1918 metais pasididino 
lyg <36,500,000 svaru ir kaina
vo $13,500.000.

nepaisant AKYVI TRUPINELEI. <4

151,181,b00* r ji

9,000 keturkampiniu jiedu gu
zo.

dingsta keli tukstanezei laivu.
Skaitlį žmonių aplinki-

apskaito ant

fonas augliu iszduoda

Kas motas laike viesulu

sije paskirta, per 
Kolczaka, prie ko 
sci'biszkas kiVralius Petras.

isz viso 
kviecziu.

iszvežta

SutaikąStokholmas. — 
terp Finlandijos ir Rosija likos 
pertrauktas, nes delegatai ne- 

alejo susitaikyt.
§ Honolulu.— Daugeli žmo

nių likos užmuszti ir 
ngnije aplinkinėje
Japonijoj per degimą girriu.

Prancūzijoj mirszta kas 
metas ant džiovos

g

§

Praejta meta, iszveže isz

sužeisti
Hiroshi ne,

suvirszum

1918 metais
Amerika prisiuntė Anglijai 
daugius medaus negu kitos 
szalis; jos dalis buvo 16,000,-
000 svaini plekuojant $6,500,*

Meksiko randasi 82 mnze-

Asztuoniu metu vaikiukas, 
pas 

savo teta ant farm u pirma kar
ieta pesze 

Te
ak v- 
galo

pribuvęs isz New Yorko

kai]) 
nog visztos.

%
nes i a begumu
95,000.

*
Kalifornijos pomaranczu ir 
citrinų 65,000 tavoriniu vago
nu.

*
jos; 139 bibliotekos, 90 moks- 
liszku ir literatiszkii drauiriiu

ta ]inmate
plunksnas
mino ant tos operacijos
vai per koki laika ir ant 
užklausė tetos:
> — Tetuk ar tu vis nuredai.

laivynu



2 SAULE

4 KAS GIRDĖT bu t (‘s.
su nesutersztu

Štokas žmonių doru, 
su

ANT PARDAVIMO.
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tas platus 50 pėdu ploczio ir 
150 ilgio, ir sztebelis didelis ir 

viskas 
parsiduos greitai ir pigei. No
rintis pirkt ta viską skubinki
tės ant szito adreso: (May 28) 

J. Sinkevicz,
1141 W. (’boKtnut St. 

Kulpmont, Pa.

gyveniniu, 
doru budu; negalima sziadien 
surasti daug prieteliu, 
gal žodžius Sokrato 
suteikit tiktai dorybia

Dingo senoviszka dorybe ir 
josios,

DAŽIURI IDANT TURĖTUMĖM GERESNIA MESUTIA.
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Daktaras .John R. Mohler, yra augszeziausiu inspekti rimu g\ vnlin ir dažiuri. iau!
savo ran-

'' i'

'M"'

1 *arda\imas
labai naudingas del kiekvieno 
žmogaus katras tik turi nkva- 
la. (’zionais sykiu 
sztoris ir Biiczorne, 
na.

1,1 karve, 6 žąsis, 4 antispigus geras
ba pa

tikra 
surisza.

M ilsu tamsioji 
je” arba kitaip 
* ‘apszviestunai,” 
liepe in musu redyste su 
keis projektais ant kuriu 
negalime sutikti su juju 
monia. 
neje katalikizma, buk 
sisiuvia in katalikinia 
tia; antrieiei velei, buk 
naujeme kunigyjiu ir t. t. iri 
jog ne progresiviszkas laik-Į 
raszt is.

Aeziu visiem
negalime 

ant tiek turime 
gera.i su- 
Lietuviu.1

Mes katalikystes nesibjaurina-[ 
me, kokei 
sime, — 
kuris savo lizdą terszia ir ta-j 
sai žmogus yra be jokio karak-j 
toriaus, kuris 
niekina.

1 Ivasiszkiems pritarnaujeme 
ant tiek, ant kiek kožnam mu- 

velei ne tik 
ka turime savo nes ir kitu isz- 
pažinimu dvasiszkus guodoti., Zmogus lengamislis ir žmo
ni tai pi įsiskaitė prie mtcli- l^1]s |)ajnlinglls, ant niek tikins: 

gentn ii apszi mstu ' > ru, 11 11 I pii nllltinis-gi viską daro be 
ta. reike nenžmirszt jog vis. |apsv„rs(vnlo. alltra.s-gi 
apszviesti žmonis yra verti pa-į 

Toji teorije priym-1

4 4 inteligenri- 
uzvardinus 
tnnkei ntsi- 

vi so- 
mes
nuo-

Pirmiausia prikiszi-
iru prietelium.

(/zionais

mes m-

gyjai 
progresiviszkas

das, bid 
ant vienos, 
iszmanx mo ir gana 
prantame reikalus

Grose.r- 
visko pil- 
geroj vie-

didelis į 
aut 
vir

Biznis geras ir 
toj, leipo-gi ir 
30 pėdu ploczio 
t riju flioru augszto,

tikra meile, o su štoku 
atėjo atsza.lumas, ingy jo mdi- 

Įkysta, o tas mus prapuldė.
I Tiktai geras žmogus yra ge- 

O niekszas ne 
geru niekados 

bus priete-
skrais- •e|<KZju IJ(, vra 

i ir isz szirdies ne 
. lium.
I

tai i

atefe-
L /ft®įįSgta-: 
K W<Xta įjį&.T

namas
5G ilgio 

aid 
szaiis Sale tinkama del viso ko

feipogi ir lo-del ko tik nori. rr

Netižmlrszkite kad dabar “SAULES* 
prenumerata yra $3.00 ant viso meto 
o tluiO ant nusės mota.

, . , .......................... sugrubusiai
uz \ įsokes i o- į prakaitu aplietu vei-

‘įdu, sukrumpusiui kunui, o pa- 
j niekinimas del tuja, 
valoje jokios sunkenybes, 
rie neiszravejo jokiu usnin, ne- 

ipaemo in rankas, 
įsu paniekinimu....
,szviesa gyvybe, be darbo tamsi 
naktis ir nuliūdimas, ~ tuszti- 
na ir nvksta — be darbo nieko %.
nėra....

i

sutikti nei

Garbe ir szlove 
prakait u

ka meta-
kn-

M M
Sveikata Arba Teisus ir Trumpas 

Kelias in Sveikata \9

s g\ meme tokeis m i r-' 
bjaurus tai pauksztis' 

lizdą

iavo tėvu bilda
i

su skait\ tojui,

nes atstume
Darbas vra

1

tik sveikiausi gyvulei butu skerdyti del musu pareikalavin i>. Jisai praleido per 
gyvuliu praejta meta.kas suvirszum septynesdeszinits penkis milijonus

turi kelis szimtus visokiu, 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipg’n 
apraszomi visokį apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenim-
goti nuo visokiu ligų.

K nyga 4 4 1 5

kaip žmogui apsisau-■ r pamokinama,
Tokios knygos Lietuviu 

kalboj dar nebuvo. 33!) dididu puslapiu. Puikei 
ir drucziai apdaryta 
Prisiuskite mumis $2.00,
jumis iszsiusta per paczta.

audekliniais 
o knyga bus tuojaus 

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

vyrszais.

JAPONU KARO DAINA. KA SUTEIKIA GERA 
ISZPAŽINTIS.

daigto. o
szelpa nusiuneziau

Po tam nusidaviau in krau- 
įtuve auksoriaus B. Czia radau 
moterį kuri gailiai verke ir pri-

apdovanojęs jin pa
namom

Nesigirk i me niekados, 
i turime daug prieteliu,

jog 
tik tai 

nelaimėjo pamatysime kiek tu- 
_ z!'lju prieteliu turime.

inteli-1
apszviestu vyru, o ir Įį,iI niutįni.s-«i

?SI |apsvarstymo; antras-gi tada 
manstauje kada roiko daryti.

Kas galva augsztyn kelia. —

o

.)<>g

guodones.
1a visame uivilizavotame svie
te.

Miku

ke ir niekina
1 I !

Žmogus lengamislis ir

“apszviestunai 
“Saule,”

yra progresiviszka! Ak, koki 
tai apglobejai progreso!
kodėl progresiviszku laikrasz-
eziu negali užlaikyti,
duoda subankrutyt, o kad
keli randasi, tai vos kvepuoje ?

Ne vvrnczei mes savo laikv- 
simes ir nesiduosim niekam už 
uosiu vedžiotis!

pei- 
jog ne

O

kam
ir

z.mogus tikrai 
viską už gera palaiko, yni 
prastingu, mandagu, lagadnu 
ant klaidu ir silpnybių kitu. 
Tiktai savmvlis

apszviestas, 
su-

szianszesi ir 
kitus už niek laiko, 
visi nog tokio 

. savo 
duszia jojo prisipil-

Ant galo 
prasiszalina, 

kvailiojo dy-

tas vra kvailas.
Namine laime

skaitvki-

yra pamatu 
szeimyniszko gyvenimo kožna- 
me name — motore.

Skaitykime daug,
me viską, kas in ranka papuo
la. Žmogus, jeigu tiktai žino
tu smoka saldumynu, o nežino
tu apie kartumus,ame A
apie trucizna, tai ne ilgai 
svieto gyvuotu.

nežinotu 
ant 
perJeigu 

daugeli metu skaitysi davatki
nius laikraszezius, o gausi in 

4 4
o gausi 

progresiviszka (!) 
laikraszti, tai tuojaus pasiga- 
dysi ir kvaraba tave pagriebs.

Reikė ir 
gerus rasztus 
kurie vėlina viso 
s u omen es, o 
visuomeninio ir valdiszko 
redko, iszduoda brudus rasztus 
prieszingus švietimam insta-

ranka y ’

nog 
liekti pats 
dyla 
do kartumu, nemeilus del jojo 
svietas ir visi žmonis. Itams ir visuomenei.

Del “Saldes” 
buna daugiau skaitytoju, 
žmonis pradėjo suprasti verti' 
“Saules.” Tiejei, ka bludžio- 
jo po tamsos skiltis kitu 
raszeziu susiprato, jog juosius 
kvailina ir jiases pamote.

Saules.

kasdiena pri- 
m*s

Labai tik gadomes, 
keliolikos laikraszti 
priversti sulaikyti, 
tas .*

!aik-

jog del 
buvome 

O kas kal- 
Jeigu neduoda žinios,

tai nežinome ar geidže ir 
tolinus skaitvt ar ne.

Mes velei nelendame in akis 
kad nžsiraszytu laikraszti, 
krepszelninku neleidžeme 
svietą žmonių mulkvti.
geidže, tai žino kaip sau laik
raszti užsiraszyti, nes musu 
skaitytojai yra musu geriausi 
agentai.

ant

ne
J)O

Kas

geru darbu 
medis be

Tikėjimas be 
yra kaip 
kaip motina be vaiku, — kaip 
pauksztis be sparnu.

Tikėjimas yra kaip skiepai 
isz kuriu paymsi plytelių, tai 

Teip ir du-
szioje žmogaus, kada pasidaro 
szvarpla, viskas per jiaja 
skve rbiasi.

tuojaus grius.

y

vaisiu, -

viskas

Ant 
avižas sėja.

lietuviszkos dirvos
Visi darbininkai 

sumigo ir sapnuoje, ka czia to
linus pradėti — koki velei 
“triksa” iszmislyt. Tegul ge
riau jau niekados nepabunda. 
Jeigu toji “dirva” yra knisa- 
ma per kiaules*, tai žeme nieko 
neiszduoda.

nekludinhi, tai savo 
iszdnos kanuopuikiau- 

dobilelius,

4 4

»,

>,

Palikimo ta ja

apie tai žinot, jog 
raszo žmones, 

gero del vi- 
szpiclei, prieszai 

pa-

Nevienas puikus rūbas ap- 
dengineje kvaila kana.

Deimantas 
turi vertes; kada jin 
turi savo didele verte, 
paezei ir su žmogum.

neapdirbtas 
apdirba 

Teip

no

Muzikos Kon-

nomis antra leidimą 
viszku ”Dainų

Lietuviszka
servatorija iszleido tomis die- 

“ Kietu
mai szi tiems

balsams, sutaisė • Mikas Pet- 
rauckas, kaina 25 centai, 
talpa treczia susiuvimo

2—Darbinin-
— Suktinis,

Kad dievuliai duotu, 5-Bi- 
juneli, G—Dega ugni. Adresa- 
vokit:
Konservatorija, 769 Broadway 
So. Boston, Mass.

1 —Gaudeamus, 
k u Marseliete,
4-

3

In-
vra

Lietuviszka Muzikos

PRASARGAI Vislia laiszkue o Ir 
piningus In iszlelstuvo “Saule” relko 
visados siusti ant szito adreso: W. D. 
Boczkowskl-Co. Mahanoy City. Pa.

I

VERY

i i
■FT7 O- rCKl

nu įcKV* <0^3

“dirva 
laike 
sius dobilėlius, ramunėlės ir 
kitokes kvepenezes auguoleles.

Rūpinkimės apie save, 
szeimynele ir vaikelius ir kad 
ant senatvės ne reikėtų uba-

savo

Prilankomas gesta del to 
kad ne yra pamato del savo

y

quici^
G R EITAS PALENGVINIMAS.

Nevlrimo maiHto, akausmaa, ruksztis 
ir užkietcjiniaK.katla justi pilvas yra 
visas netvarkuoja

GARFILAX 
priduos Jumis greita pagelba. 
veikia ir paluosuoja vidurius.

GARFILAX 
yra pavidale peppermint kendžiu, pri- 
emna imti. Geras visiems, seniems ir 
jauniems. Bandykite szl naktį o ant 
rytojaus jausitės gerai.

Dykas iszbandymui kuponas: 
Frank Garfinkel, Mfg. Chemist, 

111 Ave. A. Dept, L-15. Now York 
Parszau prisiųsti man dykai sempoli 

Garfilax ant szito adreso:

Vardas: .....................................................

Ulyczia: .....................................................

Miestas: ........... ..........................

Greit

i

Lietuva, žeme, 
(u szventa esi, 
kam mus užmirszai 
svetimoj szalv? 
Lietuvos broliai, 
jus uliavojat, 
o mes vargdieniai 
kraujuose vaikszcziojam 
Lietuvos broliai 
ar jus nežinot, 
kad jus Japonu 
jau vaina yra. 
Mes sustatyti 
stovim kraujuos 
kasdien del musu 
yra musztra nauja. 
Ant trijų dienu 
viens cukorelis, 
Isztirpo burnoi, 
kaipo cukrelis. 
Iszbale veidas, 
kaip poperelis. 
Ant mares kraszto 
mes sustatyt i; 
kas ta liūdnumą 
gal apsakyti. 
Ant mares kraszto 
baisiausios minios 
del musu jaunu 
baigias adynos. 
() kaip japonai 
virszum užbėgo, 
iszkirto mumis 
kaip dirvoj pėdus 
O kaip ant sztiku 
jau sugraijo, 
tai musu kraujas 
kaip lytus lijo 
Raudonos szobles 
rankose sviro, 
o musu galvos 
kaip lapai biro. 
Isz visu pusiu 
anuotos griovė, 
žvėrini po urvus 
iszsi k avo jo. 
Vilnys ant mariu 
kimus nesziojo, 
žuvvs sirenos 
mus palaidojo. 
Ne grabai dirbt, 
ne duobes kasti, 
keno koks kūnas 
negal suprasti. 
Geriau suprasti, 
nebueziau gimęs, 
arba lopszely 
mažas numiręs. 
Ir tos motinos, 
katros augino, 
koks sunu smertis 
tai jos nežino. 
Pas jumis kapus 
kvietkoms sodina, 
o musu kapus 
arkliai sumina. 
Pas jumis kapus 
lanko tėveliai, 
ant musu kapu 
a t le k pa u k szte I i a i. 
O jus sesutes 
Lietuvos puses, 
Jus pasimelskit 
Jus pasimelskit 
už musu duszias. 
O, jus broleliai, 
tai jus suprasto, 
kaip jus užaugste 
ta pati rasite.
Pareis gromata 
raudonu kryžių, 
o mes vargdienini 
jau nebegryszime. 
Kas, ta dainele 
liūdnai dainuoja, 
teatsidusta 
už musu duszos.

y

is apsakinėjaTulas kunigi 
kauti atsitikima.

Priesz midus daneszta

SO

man siekdinejo jog jos sūnūs visai 
rytmetyje apie asztunta valan
da, kad kokis tai žmogus 
kia manos bažnyezioje, noreda-Įsuiius moteriszkes 

t in i u pas 
laikrodcliui 

mokint iniu 
priesz ano.

nekultas, kad mdt'isingai kalti- 
Patiriau tuojaus kad 

buvo mokin- 
auksoriu, kuris din- 

, apskundė
už pasisavima

lau- na .jin.

mas būtinai su manim matytis 
tuojaus. Nevilkindamas 
daviau in hažnvczia.
dau jin beklupaujanti

nusi-
Iszvi-

TT T—W IB 1 ■—ail'J—LHJif

I & &
gus
vo

sa- I

altorių Motinos Dievo ir mal- Vaikinas negalėjo
Pri- ant ir turėjo nueit in kalėjimu 

iartinens prie jo užklausiau ar
besimeldžiant i.

iszsiteisint

%
a lakstantis Naktų

dingai 
s 
tai jis manes reikalauja.

— Ar lai kunigas prabasz- 
czius? — tarė jis turbūt netikė
damas da.

— rPeip esmių luomi.
Gerai, turiu ka nors kimi-'už nuskriaudima visai 

gui prabaszeziui pasakyti; bet 
tik tokioj vietoj kame 
tvirtu, jog nieks nugirdės mano 
iszpažinimo.

Nors veizint ant jo veido ir 
iszžiuros negalema buvo visisz- 
kai užtikę! jam, bet 
idant eitu drauge su 
Nusivedžiau in zokristija:

nesijauto 
nieks ne-

iszgirs to, ka pasak is man. Pra-
Iston-

ir ežia mano žmogus 
matomai tvirtu, kad

Paėmiau tadavisai nekallai.
mikseriu iii paszali, sugražinau 

laikrodėli su pa-jam dingusi
sargu, idant pamestu norą pati- 
rimo kas buvo vagilium laikro
dėlio, o mokintini perpraszytu 

nekal

bueziau

pamojau, 
manim, 

bet

dėjo aplink žvalgytis.
ginusi nustumt nuo saves jaus
mus atbojimo (o svetimo nepa- 
žinstamo žmogaus. Galop kad 
.jis ežia da atbojo iszreikszt sa
vo iszpažinima pakvieeziau in 
klebonija, o kuomet buvova tik 

, užrakinauduvienu ktunbarije 
duris su raktu.

— Kunige 
atsiliepė dabar nepažinstamas 
apsižvelgiąs — papildžiau sun
ku prasižengimą.

— Kuomi galiu tau tame pa
gelbėt? — paklausiau.

prabaszeziau 
ir savo ga-

prabaszuziau —

Ma irViena

J
I

i tai.
Mokintinis auksoriaus 

s ant
Ižiaugsmo jo motinos. Aukso-

atgavo savo dingusia sa-

— O, kunige 
į-ali man pagelbėt 

lia vislab pataisyti.
— Su visiszkiausiu noru, jei

gu tikrai manai, jog turiu 
len pagelbėt tau.

-— Szitai — pradėjo nepažins 
tanias — neturėdamas darba jo 
kio, kuris suteiktu man reika- 

daeigas 
o pati ir vaikai budėjo ir kente 
sunku vargu, 
tokiu budu pelnyt duona, pra
dėjau ubagaut ir praszyt geru 
žmonių iszmaldu. Isz priežas
ties mano nesenystos ir geros 
sveikatos tai kas susimylėda
vo ant pavargėlio, kožnas pri- 
kaisziodavo, kad galiu dirbt o 
ne isztraukinet ranka del isz
maldu. Susirūpinės, susikrim
tęs, darbo niekur negalėdamas 
gaut o idant gelbet 
vaikus, kaipo ir save nuo mirio 
isz bado ir vargo, pasirižau pa
vogt krautuve  ja p. B. laikrodė
li. Nuejas vėliaus jn spaviod- 
ni turėjau iszpažint ta nuode-

Kunigąii gi phsakos lętid-

g

gari

liūgas pragyvenimui

negalėdamas k i-

motore iv

i

rma. Kunigas gi pasakęs kau
pi rmia turiu sugrąžint pavog
ta daigta,. o pątani praszyt isz- 

Taigi pardavės ma
no žiemini apsivilkma szeip 
teip surinkau tiek pnigu,. kad 
noru atiduot kmiiguk prabasz-

riszimo.

ežiui, melsdamas, idant teiktų
si atiduot j-įn pi.B;q:

Paem iaudaikrodpl i nuo žmo
gaus, pagiriai! jin už ta 
darbu sugražįnimo

dora 
pavogto

likos
neapsakomo

vagilius pasitaisė ir priža- 
daugiaii neperžengi net

paleista

dus
vast i, o motina nekaltai apkal
tinto vaikino apturėjo džiaugs
mą, 
dėjo
septinto prisukimo Dieviszko.
Viską ta suteikė gera iszpažin- 
tis nusidėjėlio, kuris teip dide
liai nuskriaudė savo 
net kelias ypatus, o per 
iszpažinti 
<r H 
nuskriaustiems

vagystia 
savo 

gera ir pateisa atly
dino volei ir apszluoste aszaras 

nekaltai.

NESUTKEJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Slunczlii Hzirdinga padekavono už 
teip puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tis ir Viena Naktų”. Da tokiu Istorijų 
no esmių girdėjas ir skaitos kokias 
radau tojo knygoje, kuri mano palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus gricbiuos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
Ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka. Sparrows Point Md.

lit SENIAUSIASPIRMUTINIS
LIETUVJSZKAS NAMAS ARBA 

MOTELIS NEW YORKE.

Parduoda Lai-

Iszmaino* ir siunozia

Parūpina

/Lietuviai kreipkitės prie savųjų: — 
r Jeigu ne norite būti nuskriausti 
(atvikia in New Yorka, tai liesog
> kreipkitės pas Geo. J. Bartaszlu, 
r Ageula, nes jis yra visiem gerai 
l žinomas žmogus.
b vakortes ant visu linijų in ir isz
> Lietuvos.
r piningus in visas dalis svieto 
įpagal dienos kursą.
I pasportus isz Suvienytu Valstijų.
> Pasitinkant žmonis ant geležinke- 
! lio stoeziu New Yorke pribuvus 
, isz. kitu miestu. Suteikiam nakvino
> nes užlaikėm namu su 38 kainba-
> rais. Paleidžiam pasažiorius ir ju 
!- bagažius ant laivu. Žodžiu sakant
> pilnai buna aprūpinti kurie krlpip- 
>,piasi in musu virsz-mineta ageri- 
' turą su reikalais, vargo ii- nęlai- 
J naiti nedatirs niekados. Tautieczlai
> brangus kurie manot keliaut in 
' Lietuva, kvlecziam visus kreipki- 
' tos in musu agentūra per laiszkus 
i ar yputiszkai. Gausite sanžinisz- 
i, kils patarimus nes mus prlderlsto 
1 yra tarnaut visuomenėj labuj.
J Reikalaukite laivakorcziu ir pi- 
! ningu kurso in musu artimiausia 
1 ofisą.
į GEO. J. BARTASZIUS,

408 Wusliington St. New York.
i Telefonas: Spring 9537
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Knygos Didumas 6% per 
150 Paveikslu. Tiktai $2.00e

704 Puslapiu.
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G rieke už masznos ir pakilo nugsztin.
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
Įmygu in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaiko 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drucziai susiūta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- 
tais virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavokite:

W. D. BOCZKAUSKAS.. CO. MAHANOY OITY, PA jMAHANOY CITY, PA
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ŽIPONAS. I- [nei siūlas. Atsitikdavo nekar-

Apsakymas seno vargoninko.

stebeties, tamistos
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A, stebeties, tamistos, kad 
asz nemetu mylines. Teisybe?.. 
Ne jus pirmi stebeties isz to.- 
Tiek to! Tegul sau szneka, ka 
kas nori — man 
daug smagesne, negu tie jusu 
žiponai. Jau nevienas man pa
sakęs :

“Mesk ta savo myline, 
ji tau nepritinka neszioti, 
mužikiszkas, girdi rūbas.

ta, giedant mano mokintojui, 
kad balsas teip augsztai iszky- 
lJb jau tenst augszcziau ne- 

, tad paraudonavęs,
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pa toge n mergina — tik-siu, nusprendžiau pamest 
kyma, o piningus rinkti de
dant kapeika prie kapeikos, 
pakolaik nesurinksiu tiek, kad 
bus jau galima susiprovyt 

, kalnias

r u- ežia”, l . ...
ra panai ten, o kaipogi drins- 
cziau asz mylėk ana neturėda
mas Po žipono poniszko?...

Atėjo Didi subata,. praszau 
“iii miestą” 

Ko? — klausia szarpiai.

' . J

į

begali, tad paraudonavęs, 
žvilgt in mane savo žibanezia 
akia, o kad asz niekad nesi- 
žiopsojau, o tik temijau su aty- 

visa kru- 
'tejima, nužvelgęs reikalavimu 
jio pagalbos, teip taikei gaida 
paimdavau ir teip grąžei ir 
tinkamai nuvedžiau, kad ne 
tik mokintojas mano linksmai 

gurklį, 
atkvepės, bot ir asz pats 
džiaugdavausi, jog užganediju 
savo mokintoji ir galiu suteik
ti jam pagalba....

Gerai man buvo pas jin, 
galiu, saugok mane Dieve 
goti ant jio;
nei smiu savo, gaspadine toip- 

niekad man 
nenumesdavo.

sermėgėlė da in jio pirsztus ir

nes 
tai

Ale su puikybia papuezia 
a.sz sakau, jog paukszcziui sze- 
rai, o gyvuliui ’plunksnos ne
pritinka....
kad sermėga
bet žiponas mužikui U(‘pritiit- 
ka, kadangi jio ponu nepada
ro suvis, o 
Tegul sau dėvi

1 J

bot ir

grąžei 
kad

Tas yra teisybe, 
del mužiko..

teeziaus apjuokia, 
žiponais, kas 

nori, bet asz pakolaik gyven- gi o ir vaikai ju 
siu nemesiu savo pilkos sermė
gėlės... teip man Dieve pa
dek! Syki asz pabandžiau, bet 
antru kartu jau padaryt to ne
noriu.
Vieszpats Dievas to

, 1)0- 
’ r”' mylėjo jis mane,

blogo žodžio
Gyvenau pas juosius, kaip kad 
pas savo tėvus.
laikais padaręs

reisvbe kad 
suklydimą.

m

Matomai jau patsai kondukte, bei gaidos noiszten- 
nemegs- 

1a, kad jie darbus perdirbinė
ti, kam ka jis paskyrė, 

Dave Jis,

gaudavau ir 
pono tėvo bet

ta su

siu, kaip reikia, 
aiisn nuo savo 
kas isz to! — Ne karta jis ma-

“Be
ne

no-

keltis, 
nu,

Jis turi ant to 
gra-

kimais del labo 
del kibo visuomenes, 
esate žingeidžiais,

noru turi laikvti. 
kas teisybe, kiekvienam žmo
gui protą, liuosa vale ir 
draudžia jam suvis augsztyn 

isz prasezioko stoti po-
bet jeigu praseziokas var

du poniszka nori atsiekti, tai 
suvis ne per apsivilkima žipo- 
nu..... o no!
vardo užsipelnyti savo
žiais darbais, mokslu ir nuvei-

savo t (‘v v ne s
Matau 

kodėl teip 
kalbu, bet man daug pripažin-
site ir patys, kad teisybe kal
bu. Boto! sakote, kodėl asz ne 
galiu nesziot žipono būdamas 
dudoriumi, arba vargamistru, 
kadangi teip-gi mokslą turiu 
ir tarnauju visuomenei — pa
rapijai. Teip! To vienok da 
pennažai, idant “Ponu va
dintis”
Jeigu tamistos norite žinot ko
dėl nenoriu dėvėti žiponn, nors 
ir tas nebūtu labpi^proszali, 
tai papasakosiu jums, kas da
vė man suprasti, kad žiponas 
nesziot man netinka.

Sztai dėjosi tas senei, 
o da jus ir ant svieto nebuvo! 
Kur tau! Sakot kad asz ne- 
iszveiziu senu, bet ar nematot 
mano plauku, kurie jau visisz- 
kai iszbalo, o nemislykite, 
m i stos kurios savo vaikais va
dinti galecziau,

Tai-gi buvau asz 
da jaunu budrum ir 
vaikucziu....

Mokinausi asz pas sena du- 
doriu musu parapijos, 
buvęs mano krikszto tėvu. 
Geras tai buvęs ir paguodo- 
tsa parapijoj žmogus— va! vi
si jin guodojo. Labjausiai my
lėjo jin parapijoms už jio gra
žu ir smarku baisa, kad būda
vo, jei užgiedos, tai ir vargonų 
balso negirdėsi, nors ir 
gonuoti gražiai mokėjos, 
vo užsiėmime nebuvo tinginiu 
suvis, kadangi kas nedelia jis 
turėjo nauja giesme, naujas 
gaidas duoti girdėt susirinku-

Dievas 
žino, isz kur jis tas giesmias, 
tas “natas” imdavo, ar isz kur 
parsitraukdavo, ar pats sutai
sydavo — to asz nepatyriau, 
gana vien to, kad kas nedelia 
jis turėdavęs naujas...

Mano, amžina atsilsi, 
liui teip patikės jio balsas ir 
gi ėdalas, kad atidavė mane in 
mokslą pas jin. Nesigirent, nes 
man jau sziandien to neberei
kia, buvau sumanus ir smar
kus vaikiszczias ir tuojaus, 
kad turėjau didi norą ant to 
mokslo, likausi geru jio pageL 
bininku, nes būdavo patsai 
mano mokintojas kalba, ar tai 
in paezia savo, ar tai in kita 
ka, ypacz amžina atsilsi pra- 
baszcziu, kuris teip-gi jau se
nei pasimirė, 
blogas vargamistras!
tingai intikdavau asz jam savo 
balsu.
anuomet, buvo* bent balsu — 
skardus, kaip kad sidabrinis 
varpelis, kad net pats būda
vo džiaugiuosiu, kad kasžin 
kaip augsztai nutensiu lygei,

Te i p! 
. idant 

ir ponu rubais dėvėti.

pražilau....

senei,

Sakot kad

ta-

kad veikiai

smarkiu

kursai

va r-
Sa-

siems in bažnvezia.
•/

teve

i i Isz jio busfne- 
m Ypa-

Va, ir balsas mano

šti u 
poniszka žipona, kalnias ir 

Savo žodi, isztesejau. 
gavene

ie bausdamas kalbėjo: 
neims giesmes;

nes i ra u k v- 
davan, o tik stengiausi patai
syt klaida ir dauginus jos

Na, ir gerai viskas 
bvd«d jau nerei-

>a usnies, 
nusztas neiszmoksi.

Už ta asz suvis

ne-

kad geriau

davau, kuri mane 
nas grauždavo,

mane

vadins kas

padalyti: 
buvo, 
kejo.

Viena tik rūpesti asz ture- 
nei kirmi- 
neduodavo

man ramybes, m* diena ne nak
tį. Reikia man būdavo ejti su 
aktais in red narni (kanceliari
ja) arba su reikalais in miesto 
žigune (paczta) visur 
vadina vaike ir vaike, 
kaip kitaip mane
jeigu asz nežiponuotas, o nors 
serinegaite nebūdavo prasta, 
bet vis sermėga ir gana. Nega
na. kad jau virszininkai, po
nai manes nevadindavo po
ną i ežiu, bet ir praseziokai, kai
miecziai teip pat atsiliepė in 
maiųi su. savo vaike bei vaiki- 

Tas mane erzino labainu k. Tas mane
ir nepatikdavo, kadangi jau- 

beesans augsztesniucziausL
jau, negu toki -ve kaimiecziai. 
Pradėjau asz mislyti apie žipo
na ir szlika, 
niszkai, o tuomet ir
pradės kitaip mane 
Nes ka ?
kad tu esi mokintas, 
nelygus jau su kožnu prasezio- 
ku, ar tau kas tikes,
tave mvlinia devejenti ir 
szaudiniu namu darbo brilium 
ant galvos? Ne! Jsztikro 
ne!

kad apsigerbti po- 
žmones 

guodoti: 
Pasakvk kam nori 

kad tu

matant 
su

galvos ? Ne!

kodėl asz ūž

Ir sunku jums ap- 
didclei asz užsi- 

o kiek

Matot dabar 
simaniau ingyti žipona ir gra
žu szlika. 
sakvti ka i n 
geidžiau. Dieve mano!
asz prisirūpindavau! Neviena 
dienele asz praleidau bemis- 
lydamas, kokiu bildu ingyti ži
pona. Žinomas dalykas, žino
jau kad galima jin gauti mies
te pas žydą.... Bet žydas ne 
brolis dykai neduos, reikia pi

li) ežia vėl, nežinau ar 
stokavo man kuomet nors gy
venime ko teip, kaip anuomet 
piningu, 
veno, 
rejo,

Žinomas dalykas, žino-

mugu.

szlika.
Per isztisa gavene asz nepa
ragavau durno tabako, 
neiszleidan nei 
ant rūkymo; jai gavau kelias 
kapeikas dėdavau iri skryne- 

rinkau su visudidžiau- 
siu rupeseziu piningus, 
Velykoms apsivilkti 

Iki didžiai sanvnitei 
rinkau koki asz apie tris rub
lius ir da pora szesztoku. Ak! 
gal jus dabar, 
kas nėra teip brangus, suprast 
nevat negalėsite, koki džiaugs
mu asz turėjau skaitydamas 
tuos piningus; žaiseziausi jeis, 
nei mažas kudykis ir janeziasi 
turtingu jau, nes rodėsi 
kad szimtais vartoju.

Verbų nedelia, po miszparu 
nusiuntė mane dudorius in 
kaneilarija su reikalu. Nuejens 
asz darba atlikau, 
sidaviau pas kriaueziu! Koki 
tai buvens kriauezius? OI, ge
riau pasakius lopintojas skran
du ir rudiniu praseziokams. Ži
nomas dalykas, I 
nebuvo krikszczioniu, o žydas;

asz va rgam i st ro

arba 
vieno skatiko

Valkiolis po gaivias 
nas, ar piemuo? — ko?

Szlektai — misliju
Reikia būtinai pasakyti teisy

— nedrins

nei bei Ii *

sau.

’k

Ji
r®

be. Bet kaip? Noriu 
tu —svarstausi.

— Rytoj Velykos, turiu rei 
kala.... isztariau galop.

Dudorius, 
Koki reikalą? 
Bet pirma, 

galėjau, ant dudoriaus 
pati ir duktė, kabodami jin 
jog mane laiko kaip kad kaili
ui, kaip kad belaisvi; asz pasi
naudodamas isz tos valandos 
sumiszimo stvėriau skrybelen 
ir smilkau pro duris. Nubėgau 
asz pas kriaueziu, skubai užmo
kėjau suderėtus pinigus, ne ne- 
apžvelgens savo to žipono pa- 
sigi udau po pažaste ir su 
džiaugsmu parijau namon, vo
ku ik* nepažiurejens greit Ridė
jau in skrinele, laukdamas ry
tojaus.

Po miszparu, tuojaus asz nu- 
kad ir tas pat j ėjau primigt i idant anksti pri

lipomi” 
anuosiu laikuose musu žmones! ir eit in bažnyczia ant resurexi- 
neužsiirninejen tuo 
kur dideliuosia 
szeip jau mažesniuosia 
t uosiu ypacz kaimuose 
siuvo, 
k i

lo ir

nu. > y

mane

idant 
“žipo- 

su- 4 4

TARA DAIRA. L

'.'I
'"M J

kuomet skali-

man

o polam nu-

J

amatu ne- 
miest uosia 

mies- 
zvdai

Parodens jis man cei- 
prasta piismarszkoni, 

paėmė miera 
padarysens 
kad iszrodysiu, girti 
ganė” — ir
kiek kaszluos užsiprasze

, girdamas, 
“ fain

kad 
surdota, 

4 4 ~«'|S 
užklausus

)y

agraisi 
man 
tiek, 

kad man net plaukai ant galvos 
pasistojo. Jau norėjau ejt sau, 
pražudęs beveik myli insitaisy 
ino sau žipono ant Velykų. Žy
das vienok pradėjo szaukt ma
la* atgal, kalbėdamas, jog asz 
neiszmaiu'lis kad l>e dervbu su- 

Pradejau de- 
lerejomes, kadan-

rubliu ir
na-

vis begu szalin. 
rėtis. Ilgai ( 
gi žydas mažai nuleido prekes, 
o asz tiek suvis nebeturiu kiek 
jis reikalauja; galu galams su- 
siderejom ant trijų
keliu szesztoku. Sugrižau 
rnon vėlai bet (‘jau laimingas 
linksmas, kadangi jau 
buvau, jog dabar jau atsiskir- 

prasezioku, o tapsiu 
. Nuo to vakaro links- 

didelei

tvirtu

su nuo
“ ponu”
rna man buvo didelei nes ar 
dirbu ar giedu, ar valgau 
miegu — vis apie

ar 
miegu — vis apie “žipona” 
misliju, o kuris jau .dabar ro
dos priesz akis stovi.
atėjo man in galva ir toji mis- 
lis, ka pasakis apie mane žmo
nes, pa regoje n mane žiponuo- 

Ka pasakis re jei i tas? — 
Gal lieps nuneszt žydui atgal 
ir iszkolios da manos už tat....
Jeigu jin užpykinsiu tuomi — 
neteksiu jokios daeigos?

to

Galop

ta ?

Bet 
ne! to nebus! Dudorius, o 
ypacz jio moteris, arba gaspa- 
dine mano už žipona manes ne
kėlios suvis ir nebars, 
tame tvirtu, kadangi 
jau savo ponen, kaipo megs- 
tanezia poniszkuma, megstan- 
czia rodytis puikiai pati, duk
teris — ir žento nenorėjo pras- 
czioko, myliniu devejeczio, ka 
daugi “vargamistriutei” tik

Buvau 
pažino-

“ vargamistriutei” 
žiponuotas — bajoras pritinka

g>- o ežia asz gerai žinojau, jog ji 
rengia savo dukterįo 4 4 Karol -

staigai snszuko

negu asz atsakyt 
užriko

sikelt, apsigerbt in

3

žipona”

jos.”
Miegojau neilgai, kadangi da 

buvo vos gaigyste jau asz 
miegu!

N usiprausiau 
szukavau
žąsies t aule ai 
kau asz

gražiai,

ne-

susi- 
plaukus 
apsivil
ko tuo-

szo-

isz esmių di
lginant man 

vargamistrie isz

isztepens
s; polam 

savo žiponu.
met mislijau ir jaucziaii,
dien nepasakyti asz to nenoriu 
Rodėsi man, jog 
džiausiu ponu.
in bažnyczia
vidaus mane žiponuota links- 
nusiszypsojo, o man net lig sar 

Vieton da la- 
asz 
kita

mala pasidarė, 
bjaus didžuotis 
mislint i, 
b 4

apie
pradėjau 

dalyka 
du-Kaip tai — kalbu pats 

szioja — ar ji juokėsi isz to kad
būdamas

Jug toki jau dabar lai- 
“mu- 

ponu”, ir tai 
se-

asz virstu in ponus, 
mužiko vaiku / Arba tai vienas 
mužiko sūnūs yra kunigu, o ar 
vis nem(‘ta neszeines mužikisz- 
kos ?
kai, kad tėvas ga li but i r 
žiku”, o sūnūs “
ne kitados, kaip pasakojo 
niai, jog kokiu buvo tėvas, te
kis tur but ir suims; kad mai
nyti ant blogesnio nieks negal 
už tai niekinti ir apjuokti, jug 
svietas vis keliasi augsztyn....
— teip sau mislindamas began, 
smarkiai žengdamas, in bažny- 

Bet vis man kasžin ko 
geda — nors pats 
sau iszaiszkint 
jaueziu savi ja geda, 
ma pirmu kartu buvau 
gyvenime 
gal man 
bet apsiprasiu ir busią 
smagu ir gerai, nes bent inuži- 

vaikinu, o

, o sūnūs

ežia.
negalėjau 

to, delko asz 
Ž i ne
savo

žiponuotas, todėl 
sau 

man
geda — misliju

kai nevadins mane 
“ponai ežiu”,

(Tolinus Bus.)
teeziaus

KALENDORIAI ISZ LIETUVOS.

keletąAplaikcmo keletą kalendorių isz 
Kauno. Kalendorius vadinasi “Karisz- 
kiu Kalendorius 1920 metams” 64 
puslapiai. Prisiuskito 50c. stem pom is 
o gausite tuojaus per paczta.

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

1920 metams

STOVYLAS ANT ATMINTIES ŽUVUSIU 
AMERIKONISZKU KAREIVIU.

Port Charlotte, Islay, likos pastatytas 
minkius ant atminties žuvusiu
perplaukime mariu in PTaneije, paskutinioji1 karoję.

szis puikus pa- 
amerikoniszku kareiviu laike

SZESZIU METU SENUMO
MISIJONIERIUS.

krikszczionis ? —Ar jie 
klausi* misijonieriai vaiko.

- - K rikszczionis ? at karto
kas. —

; salos! Nežinau asz to ir jum pasakyt 
netoli nuo pakran-' negaliu; jie mato kad asz kiau

ru

!.
Keli misijonieriai iszsedo isz'.i° S11 nusistebėjimu vail 

laivo ir iszejo ant mažos :......
gnlinczios i 
•žiu atrikoniszku.
pastatyta jau kryžių- isz ko su,’1’ kalba kaip kalbu asz. Ar jie 

ežio-. ... ..
asz nežinau, nes asz ju sznekos 
visai da
džiau jiem kaip reikia žegnotis

>cr_
kaip tik

nusistebėjimu mate, jog 
iiais gyvena krikszezionis. Kry- 

taszyto 
Po kry- 
negrisz-

<ius buvo prastai, ne 
padarytas.

dumi phipojo būrelis
medžio

l’en rado'P’u ir poteriuju ir jie teip daro I • j | • i ] i 4 • •
j().lsupranta, ka kalbu asz ir jie —

nesuprantu. Baro

;'z. ir melstis priesz kryžių, jie ž< 
<u vaiku, tarp kuriu buvo vie-1 

i se- 
Visi ežia susi

rinkusieji* beveik buo lygus su j“1 
juom amžių ir visi po vadovys-, 
le balto vaiko kalbėjo iszpa- . 
uiszka kalba | 
Aniuolo Marijos Panos, tai yraįir 
“Aniuolas Dievo.” Misijonie-, 
riai gana gerai žinojo toj szalij 
visai krikszczioniu nebūta, ne
buvo ten ne jokios bažnytėlės 
ne krikszezioniszku 
riu,

nas balveidis, apie (i metu 
ruimo vaikas. ir pastate

• pastaeziau. 
pasveikinimo ' !;,lr l’h’ma i

M isijonie-

kadangi

t od(d

misijome- 
atvykusieje in 

ežia misijonieriai da tik pirmu 
kartu atlankė sala ir buvo pir
mutiniais atlankytojais,
ir nusistebėjo, kad vaikai kal
ba krikszezioniszka malda.

Kaip tik baltasis vaikas isz 
vydo misijonierius baltus ir pa- 

ku.nigus, 
džiaugs-

nuvestu i u

nujosi ir poteriauja 
pro kryžių praoitineja. 

Kasgi padare 
kryžių? — klauso kunigai.

Asz ptidariau ir su vaikais 
Žinau kad 

asz su savo teveliu 
...... i randasi vi- 

'sur krvžiai ir žmonis meldžiasi
gyvenau

ten

priesz juosius.
Tai pasakens vaikas prade

ga raudžiu i verkti. Susijudi-
• • ,pn.

Kūdikis buvo

Draugyste yra labai naudin- 
daigbu del tu, katrie in jeis 

, o kas daugiausia da 
sudrutina draugystes, tai yra 
jeigu užlaiko visas tiesas kaip 
parodo konstitucije, bet ant 
nelaimes tosios konstitucijos 
tai liktai del mados ir juju vi
sai nepildo, 
niui knrezomoje nevalė gerti 
bet šlubojo kad ir ant mirtino 
patalo draugas guli, tai: 

Gali tiek giart, 
Kad ir gala gaut, 

Bile nieks ne mato, 
Ant mitingu nepersta to.

Kad ir girtas lovoje guli, 
Tai vis vaikine buli„ 
Ba tai nokarezemoje.

O volei konstitucijoje paša
lio vale provotis.” 

draugyste, tai nuo- 
jog tiktai 
Nesakvsiu ♦ 

kur tail) buna, gal kiek susi
valdys, kaip szita perskaitys. 
Toje paezioje apigardoje pats 
rnacziau.

Kaip szlapnoses karezemoje 
stovėjo, 

Ir ant baro alkūnes turėjo, 
Kožna jau galvoje gerai turėjo 

Jau net in burna daneszti 
negalėjo, 

Tai ant krutinės sau liejo. 
Isz szalies net bjauru buvo 

žiūrėti, 
Net žmogus turi drebėti, 
Tegul sau gere bobeles,

Bet ne su szlapiom panosėm 
mergeles. 

Jau teip puikei užaugintos, 
Argi ne bus puikios motinos? 
Tada niekad neiszsipagyrios, 

Gulės lovoje ir dejuos.
Teisybe, ne yra ka kaltinti 

merginas, juk ir motinos juju 
negeresnes.

Pildo didele nelabyste, 
Užsidejusios draugyste, 

Ne daug i n s to j imas,
Tik už 12 doleriu gūžes par- 

neszimas.
Jeigu teip motinos daro, 
Ar-gi gali būti isz dukružiu 

gero? 
Tai turi karczcinas lankyti, 
Ant nekaltu užsipuolineje,

* Visokius niekus ant juju už- 
metineje.

Tuojaus tempia pas skvajera, 
Nors mažiausios priežasties 

nėra,
Vienas vaikinelis 32 dole

rius užmokėjo, 
Kitas velei du kart tiek padėjo 

O ar tai vyruezei gerai,
Užsipulti ant žmogaus ne

kaltai?

gu 
priguli 1

'■SH
1

r

jaunas

Žirniu, jog ligo-

kyta: “
nau viena
latinei skandalai, 
svietą juokina.

Ži

ne v ra ka kaltinti

V

I

Vienatiniu mano

Tėvai vargingai gy
nės ir savo namu netu- 

o tik liuosininkavo 
miniu turtingu neturėjau, 
jeigu kur buvo kas isz gimi
nes turtingesnių, tai asz ne ne
žinojau suvis, kur gyvena, kur 
jio jieszkot ir isz kur melsti 
paszelpos.
szelpeju buvo vietinis rejen-
tas, kuris jeigu in kelias san- 
vaitias duos kokia kapeika, 
tai ne ant tabako neisztenku, 
žinomas daigtas kad ant gero 
“titoniaus” 
re jau, todėl 
“machorka ”
ta del manes buvo perbrangus. 
Paperosus pats darydavausi, 
nes mat nors rūkymu norėjau 
parodyti žmonėms, kad asz es
mių ne praseziokas.
tiko būdamas keliausi ponis- 
ton, tad suprasti jums, man ro
dos nebus sunku, kaip lengva 
man buvo keltis.
savo užmanymo 
iszpildinti, ne mierio neatsiek

J

isztekliaus neb’tu 
rakiau prasta 

bet ir tas nekar

Be ska-

Matau, jog 
negalėsiu

&
t

adjutantui iphiėszK svarbosGenerolas paliepineja snvo
• . .u—.  A >. « - 'r.l/Jc . - ii

popinąs hi genoraiiszka šztabA! adjutantas t

žino juose ant rubli 
su s z u k (> i sz pa n i sz k a i 
mingu balsu:

— Kunigai ežia, kunigai!
Ir pasikėlęs pribėgo tuoj link 

pribuvusiu, o paskui jin ir visi 
jo pasėkėjai maži negrukai.

Misijonieriai maloniai svei
kino vaikus, o balto vaiko pra- 
sze idant juosius
namus /Ivo gimdytoju.

— Neturiu gimdytoju, netu
riu ne tevo> ne motinos — atsa
ke liūdnai, vaikas.

Botam besiklausinedami vai
ko, m i son ie riai patyrė, kad ke
liaujant jam drauge su tėvais 
laivu, isztikus audrai laivas su
sidaužė, o jis likos iszmestas 
ant lentgalio vilnimis juriu ant 
salos ir tokiu budu ant visados 
atskirtas nuo tėvo ir motinos ir 
visu baltu žmonių.

Juodžius žmones, kurie
priglaudę pas save iszmokino 

, ko 
savo motinos 

juom 
su

• • j m

melstis k r i k sz c z i o n i s z k a i 
iszmokens nuo 
kuri kasdien drauge su 
melsdavos ir kalbėdavo 
juom apie Sutvertoji Dievą.
Kiek pats buvo apipažintas su 
katalikiszka tikiba, tiek ir lau
kinius žmones tas jaunas misi
jonierius apipažino. Stabmel
džiams negrams labai patiko 
katalikiszkas tikėjimas, kadan
gi mate kaip geras tas - tikėji
mas esą, jeigu teip jaunas kūdi
kis katalikiszku tėvu gražiai ir 
doriai elgiasi.
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ne misijonieriai pradėjo gla- 
monet kūdiki ir raminti 
l'žklausus jiems kaip vadinasi 
atsake:

- Antanas.
Pravardes savo ir vardo tė

vynės savo vaikas nežinojo, bet 
isz jo iszpaniszkos kalbos gale
rna buvo patirti, jog paeina isz 
Iszpanijos, arba kad tėvai bu
vo n isz pa na is.
dorai augintas maldingos mo
tinos, jeigu būdamas vos sze- 
sziu motu jau jieszkojo surami
nimo ir smogesio pas Sutverto
ji Dieva, koki jam jo
protas ir pamokinimai motinos 
perstatinėjo.

Misijonieriu tolesnis darba
vimasis ant doriszkos dirvos 
atnesze gera vaisiu ir sziandien 
ant salos krikszczionybes žydi. 
Pamatus vienog tos krikszczio
nybes uždėjo ten jaunas, mažas 
szesziu metu senumo misijo
nierius, arba kūdikis doros mo
tinos....

• • •

Vienas pargabeno isz Kana
dos paeziule,

Labai džiaugėsi turėdamas 
dusziuleį

Bet ne ilgai džiaugsmas buvo, 
Paeziule in du menesius pra

žuvo.
Pagriebė nog vyro du sziin- 

tu doleriu, 
prielaidiniti! po 

velniu^
Juk tai vyruezei paprasta 

brasta;
Ne viena padaro tokia klasta, 

Del savo vyro, kaip in czion 
pribuna,

Ant tokios tik užsiunsti per
kūną !

Iszdume su

J
Piji B
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Del seno.

Jurgis: — Na ka, kokiu var
du pakriksztino jusu sūneli?

Mikas: — Ugi pakriksztino 
Baltrum, ba sau toki varda at- 
nesze.

.Jurgis kratydamas su galva 
Baltrus! Baltrus! Hum! hum!

Mikas: — Nugi ar del tavęs 
tasai vardas nepatinka?
Juk tai buvo didelis szventas.

J. — Juk tai teisybe, nes ta
sai vardas butu
del — senyvo žmogaus, o nedel 
tokio kudikuczio.

Geras priliginimas.
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tinkamesnis

— Ka Jonai veiktum radias 
dvideszimts tukstaneziu dole
riu ?

— Nugi per ciela savo gy- 
vaste nieko ne veiktam

Mužikas*— Tai dauggalis 
ponas grafas kasdiena tokius 
storus cigarus rūkote ?

Grafas: — Teip, mano žmo
geli.... Tai yra paprastu daigtu 
ne galiu be to apseiti.

Mužikas: — Teip, tai asz ži
nau! Suvis kaip asz...

G ra. — Ar ir tu rukai ciga
rus?

Muž. — Cigaru ne rukau, nes 
kožnu diena pasigeriu.
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Žinios Vietines
yn I ■■ ■

•— Apt ilus jau baigėsi.
— Anglekasiai liekant re i 

nusprendimo anglineslauke 
kamisijos.

— Mieste malszu, 
yra užimtas darbu ir rupi naši 
brangenybių.

— Petnvezios

kožnas

SAULE
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ry t a, 
sunaikino maszinszapi arti Le
high Valles stoties, padaryda
ma bledes ant 3,000 doleriu.

— Praeita Nedėlios vakara 
garnis atlanko namus Viktoro 
Boezkausko, palikdamas jiems 
dikta ir sveika sunu.

ugnis

Mansion I 
del J.

nau- 
isz

— Senas hotelis 
House likos parduotas 
Ft‘rgosono isz Shenadorio, ku
ris perdirbs hoteli pagal 
jausiu bilda ir bus vienas
geriausiu visoje aplinkinėje.

— Nedėliojo prabas*4czius 
kun. K. Augustaitis atsisveiki
no su •visais parapijonais ap- 
reikszdamas, jog parapije ap- 

iszvažiuoje pet ny- 
Kas ant prabasz-

czians vietos priims tai da ne
dalia, jog mus apleidže 

kum Augustaitis, nes per ta

leidžo ir 
ežios rvta.

žino.
nes per 

trumpa laika per koki ezionais

fefrdwiatW**'' ite hafcihii i*e 4<A'4tf^Mto4««^N»«44 «mtl iili.ilAM ahiM
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Amerikos valdžios nauja maszina kuri dirba naujus kelius ir užveižda valdiszku plentu.

— .Jeigu reikalaujate Pas- 
portn tai ki('ipl<it(‘s pas agen
tą Viktorą Lapinsku, 
parduoda szipkortes,
piningus ir t. t. (ilH \\\ Malia- 
nov St. t

Ket verge
Ims paskutine

\andeni.
mokėti

radosi, stengėsi daryti sutaikai,......]..
terp parapijos visame ir buvo 

Kum Augus
iu* tik geru kuni

gu, bet žmogum ir džentelnio- 
nu visame o 
jo guodojo ir mylėjo.
jog teip geras kunigas mus ap

gulu vėlinamo 
pas

labai mylėtu, 
taitis buvo i

katrie jin pažino- 
(laila.

SHENANDOAH, PA.
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loidže, o ant
.idant vela sngryžtu 

Laimingoslaimingai, 
nes!

mus 
kelio-

Kokios Muzikes Reikalaujate?

t ei p-gi 
sinnczin

2!) 
diena

mnsn guod.
Knn. Augns- 

atsibns Ketverge• va-
Ren-

— Iszleistuves 
Prabaszcziaus 
taiezio, 
kara Boezkausku saloje,
gėjai nžkvieczia visus atsilan
kyti kadangi parengė labai 
puiku ir tam tinkama progra
ma.
re.

Pradžia. 8 valanda vaka-
Ateikite visi. (2 t.)

!

g

fESšaSEZiSSi

feW! daugybe visokiu Lietuviszku
rekordu.

jina bile kokius rekordus.

Edisono maszina, žinoma kai
po geriausia maszina pasauleje.

s 
iszsirinkt i

Ateikite ir paklausikite kaip 
žilos maszinos grajina ir galit 

tokia kokia jumis 
geriausia patinka.

Pathė ir Rishel maszinos gra-

Turime Columbia maszina su p 
drūtais viduriais. Galima gauti 2

8

GUINANS MAHANOY CITY, PA.
MT. CARMEL, PA.

SHENANDOAH, PA. g

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Piano 
Pas Darželi trys mergeles, duetas 50c. 
Esu ant szlo svieto, solo 
Lietuva Brangi . . .

. . 50c.
, 50c.

. 50c.Kms nnramyN mano szlrdele*
Siuskite piningus registruotam laiazko 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojaa.
315 S. West, St. Shenandoah, Pa.

■■■■■■■■■it

į UNIONd __ * ....
z

1 ’
NATIONAL’V

Capitol Stock |12r>,0(KUW 
Surplus A Profits 1460,000M

BANK
MAHANOY

CITY

Mokame antra procentą ant 
sudčtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos meno- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar no.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vai.Sztai Koki Prieteli Turite—

Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
— DIKEKTORIA1-
L, Eckert, V ice-Pres.
W.F. Rynkewict

T. G. Tlorniby

Ir laimingu save jausi.
Jt‘i kas staiga pradei sirgti 
O nenor dar greit numirti,

Į

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaelerlue.
R. T. EDWARDS. Vlce.Kaa.Laisves Sar

skvriaus(t. f.)
Apri lauš 

mokėt i
Po tam
procentąre i kės 

bausmes.
Mahanov t 'it v Water ( o.

t)

KUR BUNA?
susoMano seso Marijona Mikai- 

auekite isz: Suvalkų Gub., Vla- 
lislavova l\tv., Griszkabudžio 
Miesto. Meldžiu atsiszaukt ant 
adreso:

Mareela (’zižauckiem4
Schuylkill County, 

(Ap.27) New Boston, Pa.

(
L

Pajieszkau Elzbietos Stroliutcs Isz 
Jestrakio ir Vinca Sz.iupienius isz Je- 
naukos abudu l’lutiszkiu para., Stara- 
pcles apskr.
prasz.au atsiszauk ant adreso.

Piusz.as Žalkaucka'.
Rosemont W. Va

Turiu svarbu relkala
(to 36

Box 1
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Užlaikykite kūdiki sveiku ir tvirtu 
Kūdikio tarpimas ir vystymąsi daug priklauso 
nuo užlaikymo ir vartojamo maisto, 
turi būti kasdien maudomas ir regulamei pa
maitinamas. Jei negalit žindyt kūdiki, vartuokit

EAGLE BRAND
(CVXDhX>tD MUK)

zYtsakancziausias kūdikiu maistas — padarytas

Kūdikis

A*

isz geriausio karves pieno ir malto cukraus, del 
kūdikiu. \ isur jin rekomenduoja daktarai del jo 
atsakant ūmo ir maitingumo.
—..Jeigu jusu kūdikis ne auga 
maisto, kuris jin sudrutins ir padarys 
pasiusk mums szedien kuponą o gausite dykai

jeigu jums reike 
sveiku,

mums :
justi kalboje instrukcijas apie maitinimą, teiį)gi 
54 puslapiu knygele apie kūdikius.

Kam bedavot apie stoka cukraus ir pieno jusu
staluj ir valgiams? Kagle Brand pienas del savo 
atsakantumo ir gerumo, paliuosuos jus nuo to, 
dar jis pigesnis ir skalsonis. Variuokity Hugh1 

naudojama paprastai 
Bandvkite su sosu.

Brand bile reikale kur 
cukrus ir pienas.

The Borden Co. 108 Hudson St. New York.
Szls Lebell. ir Varda. Parsiduoda gerose aptiekosc 

ir grosemose.yra Jums Gvarancija.

Iri*.Z’ 7III ****•, ««c*į
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IN8TEIGTA 1857 m.
Kiti Borden

Borden’s Evaporated Milk. 
Borden's Condensed Coffee.

L>r . ■
i f »AT J iij
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Produktai:
Borden’a Malted Milk.
Borden’s Milk Chocolate.

Iszklrpk kuponą. Pažymėk 
norima knykute ir prisiu.sk 
jin mumis SZIANDJEN.
Mrs. ..
Street.
City. ..
Stale. ..

.. Nurodymai apie Valgius.

.. Kūdikiu Gerove.

I’tarninke, 27 Balandžio 
(April) 1920‘m. Ma.her’io sve
tainėje Li(4uvos 
gu Sąjungos 10 to
bus laikomas pirmas didelis ir 
triukszmingas su 
Dovanu bus 
1 ) Kumpis 
puse jiinigais, 
cukraus,
gaiš 5) Baksas saldainiu (ken- 
(

dovanomis. 
mH 5-kios szios: 

2) \’i(‘nas dol. ir 
.'!) Benki svarai

4) Vienas dol. pini-

gi i r 
esate 

savo gi-

Shenadorieezia i 
I net aviai,

I ž i u.)
Tai 

apylinkes 
kvioeziami pabandyt i
linki, iszloszant viena isZdova
nu ir podraug

musu prieszus, 
sk vriama

padėti past‘k- 
mingai Lietuvos Kariuonamiai 
kovoti prie 
nes puse pelno yra
Lietuvos kariiiomeneiai.

Liet uviszkus ir Anu'riko- 
niszkus szokus griesz Pagi
linus orkestrą.
rvs atsidūręs• • 
septynių.

Iužauga ponioms ir 
tems tik 25 centai, o

1 r
griesz
Svetaines dn-

apie puse popuse

panai- 
’5 centai, o seniems 

ir jamiikaicziams tik 50 centu. 
Visus szirdingai kvieezia L. 

L. S. S Hi to skvriaus Valdvba. • «

5 ('(‘litai.

Atsakymas Gerardvilles 
kooperativiszkai kompanijai.

Užtemimui paskutiniam 
marije “Saules” 
mano gero vardo, sziuom už- 
ginezinu, jog pasiraszusicje 
ant straipsnio skelbe netiesa. 
Turiu visus davadus ir 
užginezyti juju užmeti liejimus 
ir trumpai atsakau, 
naszus apskelbimus talpys ko
kiam laikrasztiie 
skunda 
szloves. 
netiesa, jog mane praszalino 
nog darbo, nes ir sziadiena ap- 
laikau savo užmokesti 
kontraktu, 
spektoriuni

nu- 
apsmeižima 
sziuom

galiu

jeigu pa-

tai užvesiuJ 

už nupleszima mano 
Priduriu ir tai, 

mane
jog

pagal
Sziadien esmių in-

P°Electric kompanijų
Schuylkill 
kuri man 

visame nžsitiki ir pildau savo 
privaloma teisingai ir užgane- 
dinanezei.

Pasiraszau
1. Jagella. 

szi(Su tuom užbaigiamo 
veikalą ir daugiau netalpinsi
mo jokiu daneszimu isz abieju 
pusiu. Red.)

GYDYTOJAS.
(Monologas).

Truputi keiszcziau 
apsirėdęs, su fragu su cilindo- 
riu ant galvos, su lazdute ran
koje.
Truputi tarsi ne prie savos.

Tipas.

I nejus. publikai linkai.

Kas galite netikėti; 
Kad a.sz moku užžavėti; 
Ir daktaru vadinuos. — 
Baigiau mokslą Pjlviszkiuos. 
Esu viso daug patyręs, 
Praktikavau pasiryžęs. 
Todėl, liga nors baisinuse, 
Visad’ gydau pasekmingai. 
Jei tik manės kas nors klausi 
Patarimu puiku gausi: 
Ar pasveikęs juoku tirsi
Ar isz baimes tuojau mirsi. 
Kad, nelaimes ka i|ns spausti, 
Turi manės pasiklausti;
Paturima gera gausi,

9

J
D. M. Graham, Prep.

J. H. Garrnhan, Attorney
P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treaa.
A. DaniBewici M. Uav įla

Asz tiems kalbu atvirai 
Klausiu kur ju pinigai. 
Merg<4ei stojos negerai, 
Mat, apaugo ja, gumbai... 
Liepiau kima suvaržyti 
Kad nebūt gumbu matyt. 
Siuvėjui tikos negiliukas: 
Koja perkando sziuniukas: 
Liepiau koja jam prieriest 
Ir amžinai neisztiest. 
Muzikantui, isz nakties, 
Sustyro ranka iszpeties; 
Liepiau degutu braukyt, 
K a r s z t a m v a n d e n y j' s z 111 y t. 
Boba gumbas vėl pagavo, 
Ji pagelbos reikalavo;
'Tilto baisa liepiau pirkt 
Ir nustojo boba sirgt.
Skuomu miestas be obliuodama 
Gavo pipsa be linguodams, 
Liepiau szonus topt, braukyt 
Kad ta pipsa iszvaryt.
M eini ūks maiszus kilnodams, 
Gavo džiova1 kosedams.
Liepiau kupra mielu kalt, 
Jam nereikės daugiau malt.... 
Kuprius gavo szunvocziu; 
Žmones sako nuo kacziu. 
Liepiau kieta pluta tryt 
Ir numesti szuu praryt.
\\vrams ardams rugienas 
Gavo plumpia in strėnas 
Li('j)iau balon atsiset, 
Atsisėdus ir stenet.
O verpėja i»er naktis, 
Gavo gelta in akis 
Liepiau krienais tik patyrti 
Ir bus gerai rytoj cyt. 
Rasztininkas vakarais 
Pradei slankiot pagiriais, 
Aut jo kraujo neramaus 
Užtaisiau lazdų lytaus. 
K arei vijos virszininkas 
Buvo didis mergininkas. 
Tam paliepiau pastenet 
Ir sluogyne patiuxd. 
Dvaro poni sirguliavo; 
Matai, szalti, pasigavo, 
LioĮiiau sėst jei prie tvoros 
Ir mokytis prie doros. 
Audejei pada suskaudėjo, 
Pavargusi tik virpėjo. 
Liepiau pada isztaisyti 
Ir ant ledo pasodyt. 
Tinginiu sirgo piemuo; 
Kde pilvą jam riemuo; 
Liepiau skersai laszyniu 
Kirsti szlapiu pintiniu. 
Kas sausiige, negalėms — 
Serga blusofns, utėlėms. 
Kas jas nori isžnaikyti, 
Tu r joms akis isssbadyt. 
Jeigu nosis kam pastyro 
Arba trandis isz kur byra. 
Lysk in bala ik austi, 
Ir tuo jausiesi sveiku.
Kas jums Draugai per juokai? 
Ar kalbėjau asz paikai? 
Jagu kas yra per daug. .
Tuos žodžius iszmoskit lauk.

J

(Lenkeli ir nueina.)
♦

Path — I^okift tu užsikiete- 
jas žmogus ir be jokios jauslos

Del ko neiž- 
gialįęjai Sausaįti. kada1 tasai

* , : ijJr\'

del savo artimo.

inpuole in upehika?
J

Vyras. — Matai dusziuk del to, 
jog Sausaitia bhlšavo ant Pro-
hibicijos tikieio praeitus rin
kimus ir sau inislinau jog žmo
gus kurs teipt piyli vandeni, 
tegul jamė’^askėnsta! .

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
jokios gyduolės ne gelbėjo parsitrauki! URSUS 
erti). Erekė už bouk.-} ................................. $1.50

$1.00
$1.50

Jeitfu seriale Rhtumatlznav o Jums j 
GYDUOLES NUO KHEUMAT1ZMO, (gerti) 
URSUS LIN1MENTAS NUO RHEUM ATIZMO, (tepti) Prčkč.............
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina rrusilpnttą kraują. Prčkč 
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prčkt---------- $1.50
URSUS SKJLVINIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prčkč........
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkė

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliojįą Naminių Gyduolių 
kuriame rasjtc daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagelbą.

URSUS REMEDY
DEP. B160 N. WELLS ST

$1.00
$1.50

CHICAGO. ILL.

mf 0QGnsHra«na oran 0 ■A LjEUnSMK

Siuvamu Yln* Su šita y M galima pasitaisyti: čcverykiis maišus, karpetus ir kitus di 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina j>1 .OO

TELLING
CARDS

•TAMPAMO 
PvAViMU CAAO C(K

>> 
' !• 1 > < \ 
< (

S
<l>Su visoms Ilgoms priima, nuo
J ę valandos Iki 10 valanda lsx ryto, 
J ( 1 iki 3 vai popiet. C iki 8 vakare.

! DAKTARAS W. BURKE į
[ LIETUVIS J
418 W. Market St. Pottsville <

Telefonai, Bell - Kensington 531< 
Keystone, - East «720

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA

Priėmimo valandas:
Likl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

r

HluiHklHnaitiioHiiacrn brltvn. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita 
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite ją jsigyję. Vartokime tiktai gerasbritvas. Kaina

pilna kalade kazyrų 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit) įspėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
me liuobame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna 
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš 
kai) ir TRIS LIETUVIŠKOS KNY-

KOc.

GUTEs: l)Pu»1aptys Bu r t irt i n Utį. £>) KabalUM. 3)8upnu Knyucle. 
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trįs lietuviškas knygutes kaina

Nnti Jam II tirt m OrokultiK arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga, Su pa- 
veikalėliais. Lietuviškai sutaisai. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažinystčs (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -41M puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose '* #3.50

Siųsdami pinigus adresuokite:

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

VYRU 
LIGOS

1,'T

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 metus invalrias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrias ligas 
paeinanczlas nuo ncczystumo kraujo. Atsiszauklte ypa- 

> tlszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 
kal ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedellomis iki 2 vai. popiet.

k Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

I

ft

Naujas Lietuviszkas Graborius 
KAZIS RĖKLAITIS.

51G W. Spruce St. Mahanoy City

t

! Daktaras Juozas J. Austrą
> LIETUVIS
• 1 Biiviifls Daktaras Karlumenejo. 

GYDO VISOKIAS LIGAS
I 
i! 
■!

J

,• Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
U 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare j 
l| Telefonas—Bell 359 IL i
i j 113 E. Coal St. Shenandoah ;

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. .1. SAKALAUOKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa. 
--------------- ------- ----------- —

NAUJAS LSZKADD1AS PLAUKAMS.
Dekavoje *4 milijono Įmonių ui 

puikus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laiko, la 
vieta Iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

Informacijas dykai.
Raszy-

Drs. Bruudzas Cosmetics, 
81a. W. Brooklyn. N. Y<

A. C. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS

Kampas Malu ir Centre St.
SHENANDOAH, PA.

V\A>\AA/S^VVVV\Z\AevVVVV\
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i

Ko stralknokl Būkle novo 
bosus. Ne reik kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. 
uždarbis, kad ir važuosl f*^1 
in kraju. Apie dauglaus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Fenn Ave.

Geras

^lUsbargh. Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GltAUOKICS.

, PIRMUTJNIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS ' MAHANOY CITY, PA.
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, ilginus ir vežimus ;del 
laidotuvių, kriksztinlu, vesęiliju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto daigtua ir tt, 
520 W. Centro SL Mahanoy City. Pa.

......................................... 1 —

Jeigu kada busite San Fr&nclsco 
tai nusiduokite in hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. ritALFIKA, Savininkas

Ruimai: $2.50 igl $4.00 ant savaites
50c. 75c. igt $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine sziluma.

Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.

iili.il
prasz.au
prisiu.sk



