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Isz Amerikos
i

Nusižudė isz sarmatos. — Liud 
na pabaiga jaunos Lietuvaites.

Chicago.— Sausio 21 diena, 
po No. 2164 N. Oakley Ave., 
(North Side) likos surasta sa
vo miegamam kambaryj už- 
troszkus gazu p-le Ona Saga- 
dinaite. Ten pat rasta ir du 
laiszkai: vienas giminėms, o an 
tras — jos mylimam jam, dėka- 
vojimas už besažininga jos su- 
vadžiojima, del kurio gyveni
mas jai pasidarė nepakenezia- 
mu. *

Suvadžiotojas yra tūlas S. 
(paliktam laiszke paminėta vi 
sa pavarde,) kuris antru sykiu 
atkalbino Ona nuo apsivedimo 
su kitu vaikinu. Matydamas, 
kad Ona ji labiau myli, nors ji 
sai jia ir buvo paniekinės, besą 
žinis dar karta užsimanė pasi- 
tycziot isz mergeles, — raszo 
Naujienos.

Kaip greitai Ona atsake sa
vo mylimam su kuriuo jau 
trumpu laiku butu apsivedus, 
taip greit S. ir vėl atsisakė jia 
vesti, neveizint to, kad Ona vis 
ka jau buvo prirengus del ves
tuvių.

Visi patyrimai parodo, kad 
Ona užbaigė savo gyvenimą 
nepaneszdama tos paniekos.

Velione priklauso prie Chi
cago's Lietuviu Draugijas Sav. 
Paszialpos, Lietuviu Moterų 

4^"

. Progr. Susiv. Amerikoje. 29tos 
kuopos ir Lietuviu Darb. Li
ter. Dr-jos.

Laidotuves atsibuvo Sausio 
22 d. Chicagos Liet. Dr-ja ir 
Moterų Progr. Susiv. 29-ta 
kuopa padėjo ant jos kapo po 
gyvu geliu vainiką.

Ona turėjo 27 metus am
žiaus. Tapo palaidota in Lie
tuviu Tautiszkas kapines. Ame 
rikoj paliko viena broli, pas ku 
ri, beje, ji ir gyveno.

Lai buna lengvas Onai szai- 
tas kapas.

I 
i

Gales siunsti tik maista, kurą 
ir amunicija.

Washintgon,— Generolis ge 
ležinkeliu direktorius MciYdoo 
autorizavo embargo (uždraudi 
mas siunsti) ant visu siunezia- 
mu tavoru, iszskiriant maista, 
kurą ir amunicija ant szi trijų 
gelžinkeliu: Pennsylvania lini
jos in rytus nuo Pittsburgh’o. 
Baltimore ant Ohio linijos, in 
rytus nuo Ohio upes ir ant Phi 
i i i i • t i • i • * *

Vyras “numirdavo” kas 
menesis.

Chicago.— Kada palieije ap

JO“

atsake szaltai: “ 
kas to nepapildytu.

p
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Kaip Kareiviai aplaiko vandeni apkasuosia.
‘"l . ' 1 . " . " ’ • ' 1 Isz Kares Laukod

X

reiszke Marei Czaplewskienei 
6029 Champlain Ave., buk 
sios vyras atėmė sau gyvaSte, 

E, tasai szesz 
Jisai kas

menesis atima sau gyvenimu
Motere turėjo teisybe.

kėlės valandas po tam dagirdo 
buk josios vyras likos areszta- 
votas už apgavysta.
neneroi gyventi su savo 
nes yra didelis tingynis.
Žvėris panaszei nepadarytu, 

kaip szita porele.
West Chester, Pa.—

In-

Atotore
• vyru

Grant 
Hilton ir jojo motere likos už
darytais kalėjime už apleidimu 
savo 4 vaiku laike dideliu szal- 
cziu. Kada palieije užtiko vai 
kus apleistoja grinezioje kurio 
je nesirado ugnies ne maisto, 
vaikai buvo pusituogi ir susza- 
lia. Visus nuvežė in priglau
da del vargszu. Tėvas nedir
bo, o kada kiek ir padirbdavo 
tai uždarbi pragiardavo, o mo 
tina trankėsi kasdiena pas kū
mutes apleisdama vaikus.
Sutrintas stiklas

’A
v salduminiuosia.

■k, l

Newport, R. I.— Valdže už
draudė pardayima visokiu sal
dumynu del kareiviu abazuosia 
nes dažnojo, buk vokiszki szni

del kareiviu abazuosia
I - - - - - _ ~ > '*• 1

pai dirbanti saTJumynu (ken- 
džiu) fabrikuosią sumaisze cuk 
riu su sutrintu stiklu idant ka 
reiviai sirgtu ir mirtų valgin- 
dami juosius. Valdže jau suse 
ke du kaltininkus ir neužilgio 
suims kitus.

*\ «• 
i

Užvydus moezeka, baisei sužei 
do p,odukte, jog tėvas jiaja 

už daug mylėjo.
Buffalo, N. Y.— Kokia tai 

Cannela Franciskiene, būda
ma baisei užvydus savo poduk 
tei, baisei sumusze ir sužeido 
14 metinia mergaite, kuri ba
dai ijuo sužeidimu mirs.

Priežastis užvydejimo buvo 
teviszka- meile del dukreles. 
Cannela negalėjo žiūrėti ant

ladelphia and Reading linijos.
Tas padaryta pagal reko

mendacija A. TL Smith, gene- 
ralio direktoriaus pagalbinin
ko besirupinanezio transportą 
cija rytuose.

Embargo yra laikinis ir, ma 
noma, tesys tik keletą dienu.
Pargabens 110,000 darbininku 

isz Porto Riko prie visokiu 
darbu.

Washington, D. C.— Louis 
Post, sekretorius valdišzko dar 
bininkiszko bjuro, garsina buk 
neužilgio pargabens 110 tuks- 
taneziu darbininku isz Porto 
Riko prie visokiu darbu, 
pradžių mane pargabenti dau
gybia kineziku ir meksikonu, 
tame priesz 
darbininkiszkos unijos.
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O kad laivoriai buvo labai pailsta nuoltiniu dar- 
Pulkauninkas Wagneris palie-

44 vokiszki laivoriai suszaudyti už sukėlimą maiszaczio.
London.— Pabėgius vokiszkas pulkauninkas isz Kielo apsa 

kineja, buk terp vokiszku laivoriu kyla didelis neužganedimas. 
Tris sanvaites adgal, 150 laivoriu sugyržojiuo skandinimo lai
vu aplaike urliopa, su paliepimu idant sugryžtu ant laivu in vie 
na valanda.
bu, tojo paliepimo nepaklauso.

prie dinsto, keikdamas baisei laivorius ir 
du sužeido su szoblia. Inirszia laivoriai inmete žveriszka pul
kauninku iii mares ir nuskendo. Kamandierius matydamas pa 
skėlimą, liepe szauti iii inaisztiįlinkus, užmuszdamas 44 ant vie
tos o sužeido 73. Kitus aresztavojo ir likos nubaustais nuo 5 
lyg 25 metu in fortecas prie sunkaus darbo.

pe vyrams sugryžti

—.■■i..... — ■

Daugeli aresztu. — Moskvoje užmusz-

Petrogradas.
Pas aresztavotus suras- 

Badai visas moteriszkas ba-

f

: i'

Ik

Sukilimas Petrograde.
ta 40 ir 200 sužeista. — Badas platinasi Rosi jo j. — 

Kariumene'betvarke.
Bolszevikai aresztavojo daugybių ženklyvu

ypatų už sukėlimą naujo maiszaczio.
ta daugybia ginklu ir amunicijos
talijonas likos pastatytas po kariszku sudu už iždvysta.

, Moskvoje laike maiszacziu likos užmuszta 40 ypatų ir
žeista 200 — daugiausia isz užmusztuju yra moteres ir vaikai.

Badai Kerenskis yra

su-

Muszei prasiplatino ir iii kitus miestus, 
pasislepiąs Pe t r og rado.

Petrograde vieszpatauje badas, norints ūkininkai turi už
tektinai kviecziu, bet juosius neparduoda, nes už popierinius 
rublius nieko negali nupirkti, ba ne turi jokios vertes.

Kariumoneje vieszpatauje didele betvarke. Majoras B're- 
viezius garsina buk ant viso vakarinio frunto tik ant kožnos my .
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lios stovi po 240 kareiviu o rezervistai ne nori eiti ant kariszko 
lauko, todėl daugelis kareiviu pametineja apkasus ir bėga na
mon.

• m i h w

rubežio. 'Visa rusiszka armije yra netinkama ant tolimesnio ka 
riavimo ir turi 4sž naujo būti organizuota.

Visas Apginklavimas ir dra tines tvoros sunaikintos ant

..r :**'W
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Allijentu inžinieriai nemiega, nes turi rūpintis, kokiu budti turi pristatyt in apka 
dalykus del savo draugu kurie randasi ant kariszko lauko.sus reikalingiausius

veikslas parodo užvedima vandeniniu paipu del kareiviu. Vanduo atvestas keliolika myliu
Pa-

isz užpakalio o užvedimas paipu buvo pavojingas darbas, nes inžinieriai radosi po nuolati
niu ugnia isz szalies vokiecziu. Norints prie tojo darbo likos daug užmuszta, bet vandeni 
užvede, bokurio kareiviai negali apsieiti.

! I -

iŽydai gialbsti savo tautieczius.
New York.— Valdže davė 

pavelinima žydams siunsti pu-
A

\ e • •se milijono doleriu ant suszel-

glamonėjimo vyro su savo dūk 7 
relia, kuria labai mylėjo.
užvyduole mane, buk jeigu po- 
duktes nebutu, tai vyras glamo 
netusi su' jiaja kaip su savo 
duktere, na ir nutarė poduktei 
atkerszyt už pavogta meile. 
Kada mergaite miegojo, pa
griebus szmota geležies mėtėsi 
ant mergaites kaip padukus, 
sužeido veidą ir perkirto gal-

Mergaite likos nuvežta, in 
ligonbute o užvydus moezeka 
in kalėjimą. Mergaite kaip ro 
dos nuo žaiduliu mirs.— Acziu 
Dievui, jog terp musu lietuvisz 
ku motinu nesiranda tokio pa- 
siutiszko užvydejimo.

Dvi dirbtuves uždegtos per 
vokiszkus sznipus.

Baltimore, Md.— Laivu dirb 
tuve Henry Smith & Sons, 
Curtiss Bay likos uždegta per 
nežinoma vokiszka sznipa, in 
kuri sargai szove kelis kartus, 
nes sznipas szoko in vandeni ir 
badai nuskendo.

Tame paeziame laike prade-

Toji

pimo savo tautiecziu Lenkijoj 
Žydai surinko su 

virszum deszimts milijonu do
leriu ant suszelpimo nukentė
jusiu nuo kares savo tautie- 

Nesenei. iszsiunte 100 
tukstaneziu in Palestina ir 150 
tukstaneziu in Petrogradą.

. ir Lietuvoj.

ežiu.

va.

Sznipai uždege randaviszkus 
' I 

magazinus.
Newark, N. J.— 

sznipai uždege
magazinus czionais. 
padaryta ant $1,500,000.

4

Vokiszki 
randaviszkus 

Bledes

Asztuoni 
vyrai likos užmuszti per eks- 
pliozije randaviszko magazi
no.

Newport, R. I.—

, Westing-

jo degti Gelia Cotton Duch 
Mills. Bledes aplaike abi dirb
tuves ant $900,000.

v' * _ .
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ISZ VISU SZALIU 700 žmones žuvo ant dvieju

Buffalo, N. Y.— 
house dirbtuves likos padegta 
turėdama $150,000 bledes.

Sznipai lusrszina uždegimu 
daugeli dirbtuvių czionais. Vai 
dže geriau padarytu idant to
kius rakaliųs suszaudinetu be 
jokios mielaszirdystes jeigu
geidže nuo tuju szaszu atsikra-
tyti.
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Ka vokiecziai pareikalavo nuo Bolszeviku.
Petrogradas.— Vokiecziai sdsitaikys šii Bolszevikais ant se

“Nuo inlunkes Finlandijos lyg Minsko ir Lietuviszkos 
Brastos užgriebti viską. Kurlandija teip-gi paims.”

Ant užklausymo Kamenevo, ka vokiecziai darys jeigu Ro-

kaneziu iszlygu:
Nuo inlunkes

sije nesutiks ant tuju pareikalavimu, tai generolas Hoffmanas 
atsiliepe: In sanvaite laiko užimsiu Kevalu, ir atnaujinsiu mu 
szi ant viso frunto.

Bolszevikai užgriebė rumuniszka iždą.
Amsterdam.— Bolszevikai ana diena užgriebė visa rumu- 

Teip-gi konfiska ,

Nelaime kasyklosia — 81 
anglekasiai užgriauti.

New Glasgow,
— Baisi ekspliozije gazo Allen 
Shaft Arcadia1 Coal Co., užgriti

Lyg sziai 
dienai surado asztuoniolika ku 
nu, bet likusiu da ne rado. Vie
nuolika anglekasiu iszsigialbe 
jo.
Iszsiliejimas upes sunaikino 

visa miestą.
Amsterdam. — Telegramai 

isz Frankforto danesza buk ne 
tikėtinas pasikėlimas upes Na- 
lie, szaka Rejmo padare bledes 
ant keliolikos milijonu markiu. 
Miestas Sobernheinras, kuris 
susidėjo isz arti 4,000 gyvento
ju sugriuvo kaip kazirinei na
mai. Tvanai daro daug ble
des Holandijoj.

Mėsos trukumas Londone 
verezia prie arklienos.

Londonas.' 
me Harrow mėsininku susirin
kime vienas nariu pasakė, kad 
trukumas mėsos yra toks dide
lis, jog valdžia prasze jo prade 
ti pjauti arklius, ka jis pradės 
daryti szia sanvarte, papjauda
mas 100 arkliu. Nors arkliena 
nekuriems ir busianti ne skani, 
bet tai neiszyengtina,

Nova Scotia.

vo 81. anglekasiu.

I r
U1 n H

Vakarykszczia-

ill j- ‘.i (KJ' ...

■

J ' ■ !>■M.įU 
l’ J* flWi|į;

JI

i'.-Iį * ’■ : I^i.1

l iWvrXiHlV ■’H’ii i

laivu.
Londonas.— Admiraltijos fi 

nansu sekretorius Thomas Me- 
Narna ra sziandien pranesze at
stovu butui, kad ant dvieju lai 
vu paskandintu Viduržemio ju 
roję apie Gruodžio 31 d., 
700 žmones.

McNamara taip-gi pranesze, 
kad pabaigoj Gruodžio Mer
sey intakoj paskandinta laivas 
ant kurio žuvo 40 žmonių.

paskelbimas

žuvo

(McNamaros
yra pirma ežia gauta žinia apie 
dideli skaieziu žuvusiu žmonių 
ant laivu Viduržemio juroje. 
Žinia atėjusi isz Tokyo Sair'io 
4 d. sake, kad praszo submari- 
na Gruod. 30 d. bandė užpulti 
anglu transportus Viduržemio 
juroje lydimus japonus karisz- 

Japonu admiralti-
jos praneszimas sake, kad Sub
marines tapo atmusztos ir kad 
karifezki laivai nepažeisti.)
Viesulą ir pasikėlimas mariu 

padare daug bledes.
Sidney N. S. W.— 

Mackay,

ku laivu.

Miestas 
Queenslande baigei 

nąkente per dideliu viesulu ir 
pasikėlimu mariu/ kuri užliejo 
daug' namu * 
gyventoju pražuvo.
daeis lyg penkių milijonu dole

į
Ui

Apie du szimtai
Bledes

riu
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niszka iždą, kuris radosi bankoje Moskvoje.
vo karaliszka karūna ir kitokes brangenybes kurios radosi Ki- 
szeneve.

Karaliene Rumuni jos Mare, pabėgo isz Kiszehevo in Jassa, 
rumuniszka sostapyle. f

Badai Bolszevikai paėmė Poltava 
miestus.

h ............ *' ■
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Achtyrka ir Troicka t.
J

Austrai pasirėdė in andarokus užklupo ant Italu.
Washington, I). C.— Arti Casserotte Italai nemažai nusiste 

• 1

bėjo kada ant juju ujįvlupo daugybe moterų, nes paemia kelioli
ka tuju bobkareiviu in nelaisvia, pasirodė, jog tai austrijokisz- 
ki kareiviai pasirėdė in andarokus.

Pabėgiu Italui isz austrijokiszkos nelaisvės apsakinėja bai
sybes kokias austrai ir vokiecziai papildo užimtosia vietosią, 
Austrai suriszia itąliszkus gyventojus varo ant pirmutines ug
nies ir tokiu budu szimtai moterų buna nuszautos per savo tau
tieczius. Kareiviai nupleszineje Italu moterims žiedus nuo 
pirsztu ir auskaras isz austi, katruos negali numaut tai nukerta 
drauge su pirstzais.

50,000 rusiszku kareiviu aresztaovtais Francuzijoj.
Washington, D. C.— Kongresmonas Miller isz Mimiesotos 

pranesze kongresui ana diena, buk 50,000 rusiszku karieviu, ku 
rie buvo nusiunsti du metai adgal in pagialba Prancūzams, šu
kele maiszati, iszskerde aficierius ir labar randasi nelaisvėje po 
prižiūra francuzisžku bagnietu.

Milleris nesenei sugryžo isz Francijos mate ir girdėjo daug 
ir apie tai pranesza amerikiecziams. Sako jisai, buk rusiszka 
tzauta sziandien stovi iszsižioja ir nežino ka daryt, nes Rosije ne 
gali dalyvauti szioje kareje kad ir norėtu. 
............ . .. .. ■■ll.ll. .............. . .... . .... ...

Rochester, N. .Y.— Sausio 19
likos suriszti mazgu moterys- ko likos surinkta $6.36 kuriuos 
tęs Kazimieras Raugalu su p.
Elena Abramavicziute, 56 G ii-j do P. Andruszkevicziui.

Vestuves buvo
Neužmirszta ir apie

more Street, 
puikios.
nelajmingus tautieczius Lietu-
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voje. Ant inneszimo J. Movi-

intęikta kasijeriuį Tautos Fon
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Was Girdėt
Isz priežasties paliepimo per 

randa, idant panedeliais visi 
czedintu kanuodaugiausia ang 
liu ir kad didesne dalis bizniu 
butu uždarytais, esame ir mes 
priversti sutrumpyt diena dar
bo ir iszleisti tik keturis pusią- szio Galicijoj, 

krvžius ♦> 
Laiko bombardavi-

‘‘Kaip 
o kaip po KUR BUNA?

trijos.

Gerai žodis skelbia: 
beda tai pas Dieva, 
bėdai tai užmirszta Dieva.’’ 
Tas pats ir su gyventojais Aus

Priesz kare austrijo-
kai ant nieko nedbojo nes sz’ian 
dien pastojo labai dievobaimin 
gaiš žmonimis o tai isz priėžas

I 

ties k r vi ža u s.
v

Mete 1916 laike didelio mu- 
tovejo didelis 

su muka
s

phis. Ka daryt, kožnas geras [akmeninis 
ukezas prisilaiko prie tiesu szio Kristuso. 
sklypo ir privalo juosius užlai- mo, kryžius likos suszaudytas 
kinet. | ant szmoteliu, bet muka pasili-

 į ko nejudinta ir stovėjo ant vie 
Austrai tuom labai persi 

ir sziandien pasklydo po 
Visa sklypą toji muka padirbta 

Washingtono inspetojai oro isz medžio ir kitokio metalaus 
buk nuo panedelio tu t ant atminties.

KOKI TURĖSIME ORĄ 
SZIA SANVAITE.

tos.

vine

pranesza.
sekanti orą. Nekurie žmonis gyvena aklu

Žiemiu ir viduriniu daliu Atjme visados, pakol nebūna da
lant i ko valstijų bus: Nedelioj 
szalczei su sniegu, vidurije
vaitos pradės būti truputi szil-i 
eziau. bet oras ne bus perinai-į 
n i ngas prie galo.

Bildu Atlantiko: su panede-j 
liu prasidės szalcziai, po 
sziltesnios dienos.

resunr

•» lypst(‘tais kokia bausmia 
san ( Dievo.

* \ eVoki szkus 1 a 1 k raszt 1 s 
geblatt” gars 
ja ketina apgauti

lenkiszkos
programas laisvos | Vili ... . 1

-z .4

nuo

| Pabėgės isz vokiecziu nelais
vės lietuvis, Antanas Pediszius 
raszo:

Nuoszirdžiai praszau tamstų 
iszspausdinti szi mano laiszke- 

! Ii, idant tuo budu galeeziau su 
♦žinoti su giminėmis ir pažinsiu 

ina, buk \ okieti-, mais gvvenancziais Amerikoj. 
Aust riję kas

tain

4 i TPa-

Asz paeinu isz Tatroniu 
karalystes. Į džiaus, 

k merges apskr.

Pajieszkau Motiejaus Siiike- 
vicziaus ir Urszules MackevL 

paeiiiA isz Suvalkų 
Bart-

• ŠAULE
Mario draiigaš Ahtifii'as Plan 

t r '1. ; aeina išz Siįvftlku gub., 
Alitahs gmiiip; kbli 'hietai ad
gal gyveno Pittsburg
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ežiu kės paeina isz 
gub., Vilkaviškio įiav., 
niu para., Krobliu kaimo, gir
dėjau abudu gyvena Brooklyn,

Jeigu kas apie juos žino 
meldžiu praneszti

Jos. Birsztonas,
146 Canblen, St., - 

Plainsville, Pa.
I

Mano brolis Kranas Kalanta 
paeina isz Vilniaus gub., Varė
nos Wološ., praszau atsisžaukt 
atn adreso:

W. Kalanta,
419 E. 112-th St.

Cleveland, Ohio.

I

Maho sesuo Elzbieta Sodaus 
kiute, po vyru Plediene 4 md- 

g> — 1tai adgal yveno Baltimore. 
Jeigu kas žino apie jia, pra
szau praneszti ant adreso:

WV\ Sadauskas, 
1100 S. Park Ave.

Herrin, Ill.

Mano brolis Kazimiera Gai
li is, 15 metu kaip Amerike, pa

»

• Pra
szau atsisžaukt ant hdrėso:

J. Žukaūckas,
Eynon, Pa.

' \ ,r ' I 7. '

Pajiėzkau Onos Esūlavicziu- 
tes po vyru Antanas Alancavi-
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ežius paeina isz Suvalkų gub 
Kalvarijos pav., Balkunu gmi-

Praszau atsisžaukt ant adno.
re so

Rože Petrauck iute,
145 S. Empire St., 

AVilkos-Barre, Ra.

Pajieszkau Joną Naujo!i pa- 
ehiahtis isz Suvalkų gub., Sta-
lapeles miesto, 8 metai gyveno 
Pittsburg, Pa. ant 18-th. Štr., 
SS. Jeigu kas žino apie ji, me! 
džiu atsisžaukt ant adreso:

(to 10.)
J ohn Szvedas,

60 Summer St., 
Bridgeport, Conn.

Mdho dede Vincentas Bra
žinskas paeina iszKauno gub..* 
ir pav., Josvajniu para., Kohio
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musžije su Anglikais.

A. U. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
t SHENANDOAS, PA.
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK I 
...SU LA1VAKORCZIU SKYRIUM... 

1\ V, 0BIECUNA8 ir KOMPANIJA
12th. and Carson St, - S.S. Pittsburgh, Pa.

® Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams, j 
a Banka talpinasi savam budinke kurio verte ieznesa apie 
Hį $150,000 ir var'oia szeme laike apie milijoną dolietiti 
R f ■ 1 ---------: ’*■ • , Užmi-

inigus moka 4 procentą, Siuncria Pinigus ]
& in visa* dalis’svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 

Nofarijiajna kanceiarija del padirbimo doviernascilu 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. UŽtubė- 

gk? žinie skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
”____ 1____ .jldisako Notarijusto.

....... I: " ' yj- , '
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\ SKAITYKITE “SAULĖ

o 11
SW. TRAŠKA

•.I

A

KASn iii kaimo; pirmiau gyveno CI ii 
cago, 111., dabar nešinau kur. 
^egul atsiszaukia ant adreso:

J. Grigas, 
Sbmerville, Conn.
- ■ (i : ., ■ 1 ■ „ ; •

___ 1.-2: A
GRABOinUS-

I

<n > f

" '’l' ' I 5

|Bįl' ir rundiisi no kontrole Valstijos Pennsylvan i os. 
tanpiiilus Pinigus moka 4 procentą, Hiuncxia

/so-
Skapiszkio parapijos,

Kauno gu-
kiszasi
Le.nkis7.kas r,. —»— — . —, ¥ tuxmv.^vo ,,^01x1.,

Lenkijos likos apleistas o Len-, bernijos. 1915 metais, kad Vo- 
kije bus iždalinta, turtingesne• kiecziai užpuolė Lietuva, 
dalis 
prie Prusu.
iszsznipinejo turtingesnes da-j 
lis Lenkijos ir nutarė si 
pasilikt.

pa- 
josios pasiliks priskirta 1 cine mane isz namu ir iszdaugi 

Matyt vokiec/Jai į no Vokietijon, kur iszbuvau vi 
us metus nelaisvoj.

pasiseko iszbegti in 
1 Olandija ir ežia dabar vargstu. 
Taip liūdna, nieko negaliu su
žinoti apie tėvus ir gimines, 

1 kaip jie kur gyvena.
Ji ji p

sau j laja į negalais

Skirtumas terp buvusios ca-|
r i ones o Bosijo yra tok is: 

Cariene yra paiksze.
pati apie tai nežino,

Vargais

Praszau labai giminiu ir pa- 
gyven|inęziu Ameri - 

. «- . 1 ‘ U Ii J' 14 ’■ I I _' ' *
, nes žino;žinstamu

apie tai kiti ir todėl jiaja uždajkoj raszyti mali sziuo adresu:
re.

Likusi

i

i Holand Rotterdam, Kat end- 
. rerechtslaa’m’’ 21 P. Sutidvig.

; * ' 1

y

z

Bosiję teip-gi yra 
paiksze, Bosija apie tai nežino, 
nes žino apie tai kiti. Bet Rosb 
je yra per milžiniszka idant 
duotųsi save užsidaryl, todėl 
duos savo kaimynams nemažai 
(u’gelio pakol susipras ir daeis 
prie proto,

.Miss Julia Lathrop, virszi- 
ninke isz vaiku darbininkiszko 
bjauraus New Yorke, ant susi
rinkimo draugoves užbėgti mi
rimą vaiku, apreiszke susirin
kusiems, buk 300 tukstaneziu 
vaiku ir 15 tukstaneziu motinu

gero;
♦ 1 neapsižiūrėjimo tuojaus po, 

• • zl <

Senovisžkuosia laikuosia, ka 
da tai kariavo su akmenais ir 
kitokeis iimageis, kariavo lyg 
paskutiniam ir tai su didėlėms 
bledems ant abieju szaliu.

Kanane 40,000 rymioniu isz 
80,000 likos užmusžtais; Has- 
tingse, Normanai neteko 10,- 
000 isz 60,000 kareiviu, Cresso- 
je 32,000 fnuicuziszku kareiviu 
žuvo isz 100,000.
do titnaginei karabinai, tai 
Žorndorfe žuvo 32,916 vyru isz 
82,000 mete 1758.

Kada atsira

mirė nuo apsileidimo ir

gimdimui.

gero
Kada skaitote apie įnyle

eina isz Kauno gūb., Panevė
žio pav., Klovainių para., Sit
kūnų sodo., 10 metu 'adgal ap
laikiau paskutine gromata isz 
Chicago; taip-gi mano szvoge- 
ris ŠiSbviezius, rsz 
para.,
gi Chicago.
szaukt ant adreso:

Jos. Gaidis,
954 N. Leithgow St., 

Philadelphia, Pa.

Puszaloto
Isenu šodo., gyveno taip 

atsi-Meldžiu

Alano brolis Juozas Pumėris 
metai adgal matėmėskeli

South oFrk, Pti;. girdejau gyve 
na New* York! Praszau atsi- 
szautk ant adreso:

Wm. Painar,
Joffre, Pa..” I

» 11 ’ »

Alano sesers stilius , Petras 
Ambrasas, girdėjau kad gyve
na Illinois Valst; dabar

Praszau atsisžaukt
neži-

nail kur.
ant adreso:

Jonas Baruseviczius,
Box 283 Simpson, Pa#

J

brolis Baltramiejus

Box 144

Malonūs draugai “Saules” 
skaitytojui asž Juozas Daugel
iu pajieszakrf savo dėdės Kazi
miero Paleckio kuris jau an,trn 
kartu yra atvažiavias in Anie- 
rika ir jau labai daug metu 
kaip Amerike. iszgyveno dau
giaaše apie Karmas kur ten 
aį>iė Cooks Kali, N. Y. pas ko
ki fannėri Elhvėod. Paeina 
isz Suvalkų gubeūiijos., Kalva 
rijos pavieto., Balkunu gminoj 
Miiįošlow6! -ir Slafcalos parapi
jos.^ Kūrciinszkd kaimo. Mel- 
džiu jo paties jei yra gyvas ar- i ' v‘ * ;• • »* . * t . ’ I v, • .

u Saules

ba kas žinantis apie ji mari pra
! ' ' V , A ■ L1 . i r . ' 11 !‘

noszkit kuris yra labai man rei
Ralingas už ka busiu labai dė
kingas. Su tikra Phgarba Pa
silieku.

Joseph Daūgiallb,
. 151 Hope St., 

Brooklyn, N. Y.

Su tikra Phgarba Pa-

'c ",i'* jUii’',f

PIRMUTINIS IJETUVtSZKAS 
GRABORIUŠ MAHANOY CITY, PA į

, /' Į. 'LT.'. - R .

laidoja Kunus Numirusia. Pasamda 
rigtnus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto baigtus ir t. t.

!• 4^^*

Karoliaus Varasziaue va
Ą ii^oooooor>oo<T^oooooooo<n^w*><*' <•*

» 
t

n ■ . I

620 W. Centre SU Mahanoy City, Fu 1 
___________  1 

’___________ _____----------T--------- --------- ------------- 1 I
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, Į. r A Phone.‘Kensington 1106 TV

DR. E. G. KLIMAS
h ' *, A' ■' ' '■ * • [ i

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
Atidaro nauja ofisą South pųseje

——A. t . ■' ' '
Prlęmiiųo val^dos 2. iki 3 po.piet.

■ ' .Nedenoje G iki 7 vakare.

1624 s: 4 St. Philadelphia
.—— ------ -—-
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SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULĘ”
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SKAITYKITE “SAULE”
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Nedėlioję G iki 7 vakare
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Nekuriu yra tosios nuomo- 
Sies, jog’/Lmerikas per lotai pa
sielgia su vokiszkais sznipais, 
bet taine klysta. Nuo praside 
jimo karys su vokiecziais val- 
dže suszaude 14 sznipu isz tu 
du buvo isz Detroito. Žinoma 
valdže apie tai nenori labai gai
šinti, nes turėjo tai dabar pada 
ryt idant gyventojai nemurme 
tu, todėl C. S. Thompson, sana 
ris apginimo draugoves apgarl 
sino.

4 4

j kariszko franto” tai ne visi su 
įpranta kiek tai kareiviu pnne- 
! sza darbo ant tojo mylinio 
franto.

ant tojo
> Ant apginklavimo to- 

■ kio fruiito sureikalauna 110 to 
nu dureniHio drato, 
maiszu su piesku sverenti tuks 
tanti tonu. Priek tam sunau
doję 12,000 szesziu pėdu medi
niu balkiu 35,000 pėdas geleži
niu sztangu, suvirszum milijo
ną pėdu lentų ir daugeli kito
kio materijolo reikalingo ant 
apsiginimo nuo užpuolimo per 

I nevidoną.
I

..... .. .  ...... ■ ’

6,250,000

Aid b’dh'd Mine Workers 
of America seimo 
Ii ui, likos nutarta,

Angilje kasdien ižduoda 37 
milijonus doleriu 
kares.
rius randaviszko iždo.

T 
I

ant vedimo
Teip pranesza kasijeLndianapo- 

idant visi
anglekasiai kurie priguli prie i
Aj.lublistu unijos butu tuojaus MYLĖTOJAI SKAITYMO, 
praszalinti isz U. M. W. of A. 
arba jeigu geidže prigulėti vie 
nos tai negali prigulėti prie

Tolinus nutarta, jog
anglekasiai negali prigulėt 
prie jokios

antros.

darbininkiszkos 
unijos kuri nepriguli prie Ame 
rican Federation of Labor. .

/| — 

ri.’bž 'v»
K

Jeigu turite laikraszczius: 
Tarka, Mokslaejvis, Moterų 
Dirva, Moterų Balsai, Nauja 
Gadyne, Žvirbli, Karda, Links 
ma Valanda ir kitokes knygas, 
prisiūhskite in redyste,, 0 bus
apdarytos in viena knyga pui- 
kei, druczei ir pigei.

I

*

i i
/

jįfeįj HfllH

Mano
Petraviežius, paeina isz Kauno 
gub., Panevėžio Ujezdo, Klova 
n upara. Meldžiu duoti atsa
kymu ant szio adreso:

Ch. Petrąviez,
428 Island Ave., 

Rockford, Ill;

Mano pus-bi olis Zigmas Ra- 
ziurvaitis paeina isž Suvalkų 
gub., Mariampoles Vals., pir
miau gyveno Eitchburg, Mass, 
dabar nežinau kur.

Ch. Kalėda,
909 Wisner St.,\
So. Saginaw Mich.

i

Mano draugas Lujius Malu- 
kg, metai adgal gyveno Colo
rado, dabar nežinau kur, girde 
jau kad miręs. Jeigu kas apie 
ji žino, meldžiu pfanošžti.meldžiu pfanošžli.

St. Sebeėkis,
123 Adams St., 

Newark, N. J.

« . 1 ■

Mano pusbrolis Andriejus 
Jakūczonis, paeina isz Suval- 
!::: gub., Mariampoles pav,, 
Garliavos para., pirmiau gyvo

Meldžiu

k u

no Sheboygan, Wis.
atsisžaukt ant adreso:

John Ditgilis,
2186 Lakėsidė Avė

Clevolahd, Ohio.
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Ne akis neregejo, ne ausis ne 
girdėjo apie toki linksmumą.

f

Nežinau kaip jums padeka- 
voti už teip pttikia' knyga 
“ Tūkstantis Naktų ir Viena 
kuria aplaikiau ana diena, 
kuria szirdingai jums acziu. 
Yra tai puikiausia knyga ko-

už

kios lyg sziol nebuvau regejas 
ne girdėjas.
skaityti ir suprasti verte tosios
knygos tai negalėjau atsi- 
A'y.Į.• t - Vėlinu kož-Z '
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jS Gerkles, PusUM inkstu ir kitokius, $S
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Vyru i k mot ores ligas.
. _ V- ■<..

ligų

200 Ė. Mahanoy Avė.

S

Kaip pradėjau

tai negalėjau 
džiaugti su jiajit/ 
nam jiaja nusipirkti ir skaityti 
nes kaip žmogus pradeda jiaja 
skaityti tai. užmirszta apie vai-
gi ir gorima',so kiti kaip kiaušo 
mane skaitant, uzmirszta apie 
miega. Su pagarba

' l;l

> Į
$
$ 
$ Ui r

l.

Su pagarba 
Juozas Petraitis,

M. t V* *' ....... ' V T r*' •VV) *'5 , *••■*!• ■ * j

New. Philadelphia, Pa.
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NAUJAS ISZRADIMAS.
Auginimui'plauku gydymas

DYKAI!
’ . ,, ' .........h

Dekavoje % milijono žriio
niu dastojo puikus plaukus o 

c. ' M
teip-gi sulaikė puolimą plau
ku isž galvos, labai trumpam

1 1 ,1 ,

laike i n vie th iszpiidlii siti, at-
auga tankūs plaukus Gvaranty 
ti informaljd^ Dykai. Raszy-

trof. Brimdzas Nėw Remedy, 
Broadway, Š^th St 

Brooklyn, N. i?.
į

kite bitė kalba šziaiidieii
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Nepadarysite klaida perkant
U. S Guminus Apsiavimus
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k Už tai kad gaunate “ 
roiszke vygada, ilga :

, drūtas irdubeltavas nosziOjrmaS; ;ta<

Apsiavimus,
I i|, 1, 11 ,

kad užšhnbka 
poezeti, yra 

yra

w

U. S .Prlekcijų ” kurU?
nesžiojima ir cžedinim^

“I

viską rasite perkant

U. S. Gumihus
Teip druczei nesziojasi ir gerai jauczesi

U.S.”. Kožna pora turi 
tai ženklas didžiausios gumiiio s fabrikus pasauleje
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tai juso protekcijė. Paifeduoda visur, gausite savo sztore 
arba jisai gal jumis1 gauti.

United States'
New York
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Aust rijos ministeris mausto 
ka ežia daryti su straikuojen- 
cziiiis darbininkais, kurie pri
siuntė jam savo pūreikalavi- 

delegata. —•
jam savo 

mus per viena 
Kur tasai delegatas?

JUODA VAIDYKLA.
Versta isz angliszko “The 

Black Spectre“

*

apie tai, kad jau in tręczia dič
na po pribuvimui iri Londoną 
patalpino jia pas viėha t^avo 
pažinstama, kuris surinkęs pu-

ponas apglaubėjas Lindos. —- 
Užtvirtinu pone, jog pone pui- 
kei isžkirsi prieihus teip dide
lei naudinga ypata, o pigei. Ne 
. ' K a-u . - 'Li , T K d ’A - . J
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1„_ iu atsisveikinti ‘ įdri
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kei išžkirsi prieihus teip dide-

« d

Da- 
bar turiu atsisveikinti‘įorie, 
nes da sziandien vaŽittdjti riti•<

L...r~ '
da Miiy gėles tuojartš, nor,

sėtina turtą per laikymu kar- psigailesi pone savo žigo 
czemos ir restartraėijos, nusi
pirko dabar sau puikius>namus 
ant vieno isz tolesniu priemiėš-

1 i - ’ " „ # ■ ,1 1

SAULE
' ’ • ‘ ’ T : ' " • T7 ' 'ft

jog valgsfUboje kalba apie jia.
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pfrti nežinojo 
Nežinojo ir tiedu vyrai, jog pėr ka turi pradėt, in kur kreiptis, 
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ant 10 svaru szterlingu (bu- 
mašzka) o piningai tris, auksi
nei suvėrinai ir da keli szilin- 
gai.

v Kok i stebuklihga atmaina 
likime nelaimiiigos merginos 
padare toji mužu'dežiukė! Tuo 
jaus ir dvasioje jaunos mergi
nos užstojo didele atmaina;

i'

Sako, kaip susibėga,', negali 
klausyti,

... *' - k ft'! * 'ft -
klausyti, 

Kaiį josios pradeda loti.
Viena įpisiūke pas kita nubėgo

kur susimylojimo melst, 
sprande pagalinus da paraszy- 
ti pas pažinstama savo prietel- 
ka ponia Tattienia, melsdama 

— kokios 
Toji at

siuntė jei deszimts szterlingu 
sh rodą įdant pasirūpintu kur 
gaut darba sinvinyczioje apati 
nih drabužiu, nes ta greieziau- 
.4ėgaus.
Vligai svarstindamasi da nu

sprendė parrtszyti pės panas 
Wil^oniutes, 
joms placzei kokiam baisom

savo pagiras kasa baisia duo
be po mergina. Nuo to tai lai
ko ponia Hopp pradėjo apsiei- 
tinet su Linda, kaip su kokia 
dldžiausė piktadarc.' Ale-gi 
ii* kirmėle srtsitraukineje jeigu 
jia mindžiosim, Tai-gi ir Lin
dai pritruko ant galo kantry
bes kensti ta slėgimą ir perse-

■ Turėjo pen
kis svarus sztčrlingū,

Tarno Myrts’o,

k -<•.» -r

—• —

O vaikelius namieje paliko.
Tame kokia ten nelaime at-

1 sitiko,
Vaikelius patiko.
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josios susimyĮėjimo 
rodės ir paszelpos. Vaikelius patiko.

Jeigu motina ne butu iszejus 
isz namu

Ne butu apkalbėta

Puria iftii 1
- „• ir 

sziandien pasilikt ežionais.
Tarnas Myris, atsisveikinęs

mon in LiyętpodPu
4 t <1| 1. • * •' ♦• - ( < U ■;•

cziu Londono, gyveno ‘ilsėda
masis po procei jaunu irietu, be 
t .. -
laimingu gyvęnimu, ne užterii- pone naiho, davė ženklą Liri- 

'| 1 įJ .<•< a a a * ' - 1 to L ' ' - Ah

din t u. jokiu rupešėžiu. Pati jo 
kuri buvusi kada tai szinkar- 
kole restauracijoje po “žilu 
jaueziu,“ mokėjo teip gerai pa 
žebot savo poną — duondave 
teip paeit jin, jog tas turėjo 
vest jiaja sau ūž paežiu — 
sziandien moka puikei loszti ro 
le dideles ponios. Draugystėse lingu.

jokiu veikmių ii* tieszijosi savo

d i n t u. 30 k iii r upeščz iu.

kele restauracijoje po

P?
M

dai ,ida.iit eitu su juom.
Isžejus jiiddviėm iii priean

gi namo tarė ponas Tarnas:
— Teip! iSztai ir turi vieta, 

o viela puikia, kur ne tik nė 
datyrsi, bet ir nė matysi iiiėka- , m ... .u..,-- ; ,

prižadėjau, penkis svarus szter
Buk-gi visados paczf-

ir dos vargo. Te-gi tau tuos ka

didmiestiszkose, in kurias del di, o-kūda tau gerai pąvykš 
1 f « » ■ > A

czion ir dasidirbsi turto, tai nė 
nžmirsžk to, jog asz buvau pir 
mu laipsniu prie pasiekimo to 
visko.

z Po tain suspaudė jos rartka 
skrybėle

turtingumo ir puiku pasipuo- 
szimu, noringai buvo priminė
ta, mokėjo apsiėitinet labai 
szvehiei ir mandagei—didžiuo 
tis nedryso bet už tat namie bu
vo rūstinga valdytoje ne tiktai užspaudė druežiau 

aut galvos ir nuėjo.

te buvo daug sunkesne,

tarnu, bet ir vyro

Puiki ir labai užimanti istprije. tašei-raudorios

szėlniynos, lumu, mw j*. vjxv, 

kuris su nusižeminimu klausė 
josįos valdžios. ,

Pasipnoszusi in szlebes isž 
_____ _______ _ _ j kazimierines 
gelumbes pone Hopp sėdėjo sa 
vo puikei intaisytame rūme ka
da likos investa paniv Linda.

— O, tai yra da jauna mer- 
tare iszkelmingai nu-gina i 

mylėta likimo....
— Sveikinu

Myris!
— May 

drasei.
-- O....

" *

tave pana

pasakė Liiida ne-

May 
gerai pravardėj 
pana turB

— feaigiu 'dey^iiiolėktus 
tus.

M
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ne žinojau 
Kiek metu

- /

me
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— Ar jau buvai kur už gu- 
vernorka?

— Ne!

klojimus kantrėi

namu
ten,

nu Myrts’u 
jis 
si garsei

Tukins paežius.rodąs iszgir- 
do kone pas visus savo pažins
imu us ir prietelius, visi nevės 
buvo prietcleis’vėlindami jei 
nusiduoti su pohjf’Tamū Myrts 
kad tik atstumt hog saves kad 
pert raukt pažinti ir nesivadin- 
ti dauginus prieteleiš,\ nes, ži
nome, kad laime jei nustojo 
tarnavus o nelaime pažiurėjo 
in akis, todėl'ir viąi prietelėi, 
patentiniu tai skubinasi kano- 
veikiuose atsitraukt nog jos — 
del to-gi ir stengėsi pagiri už
manymu pono Tamo ,Myris’d 
ir liepe jei važiuot isz kaimo. 
Rektoris su visa savo szeiiny- 
nn įvažiavęs buvo isz 
net aiit keliu sanvaieziu;
ypatingai pas savo sandraugos 
rodos gaut jokios negalėjo — 
rvikęjo važiuot būtinai su po- 

in tolima svietą;
gi nuėjus in kąrezėma gyre 

su pasididžiavimu, 
kokia didele malone daro del 
biednos merginės per savo in- 
laiduma, jog ima jia su savim, 
kaip būtent yra seserunaite 

In dvi dienas vėliaus radosi 
mūsų Linda May f u savo nau
ju g lobe jum kelionėje truki jė 
i m miestą Londoną.

Visu josios turtu buvp du 
■ ' A

kufarukai prigrūsti senais dra 
hužeis inparedalais likuseis pb 
mirusei tetai Joannai, ir viso
kios smulkmenos, kaipo dova
neles nuo sandraugiu ir sebrai- 
cziu isz rnokyklos, kurios apdo 
vanojo jia prie atsisveikinimo 
o už ka Linda mokėjo karsz- 
tais pabueziavimais ir 
džiom asazrom.
May apleido savo kaimu ii* na
meli, kuriame savo kudykistė, 
savo linksmas berupesnines 
diertas praleido, apleido ta liz
deli sziltu kuriame ilžtiiigo,

.r*rrrh atsiliepe ponas Ta 
mrts Myrts’as kuris invedės iii 
czidh Linda, ne iszejo, o lauke 
norėdamas girdėti jos pirmuti 
iri pasikalbę j iirid Su paežiu se
na jo sėbru., — Ji nebuvo au
ginta ant to, idant pati sau mo 
ketu duona užsidirbti, o esu to
kio budo jog ne mėgsta di
džiuotis savo mokslu. Bet asz 
žinau, 
sitiviriet moka, o raszo, skaito 
ir rokuoje 
sias buclialteris

'k X

O kaipjju muzike ?
Tiespana^zei gieda labai 

puikei, turi labai gražu baisa,

jog puikei sint ir isz-

■ tikrai kaip geriau
....

r-*—-
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bet Ra grajyt tai ant jokiu mu
zikės inštrumeritu grajyt ne mo 
krt/ pagaliaus, pati pone žinai, 
kad’ augsztesnesc drauguvese ' • o

grau-
Teip Linda

. o
* ’ ' t' ~ " L.

isz kin io dabar likosi iszguifa 
ir mesta ant sūkurio audrinto 
svieto, kur grasino jai verpe
tai ir audros.

iii.

kokiamGlobėjas Liudos, 
pats save vadino pribuvias su 
jiaja in Londoną pasamdo del 
jos maža kambarėli, ant augsz- 
to po pastoge, name, kur buvo 
krautuve porcelanos, prie gat
ves Edgware ir su narsa eme-

. • Jji. « .. *

Užduotis Lindos tume dins- 
negu 

sau pirmia us perstatinėjo jia. 
Turėjo ne tiktai mokinti treje- 

1 b * 1 . . 1 1

ta baisei isztvarkytu beiboku, 
bet da juos kasdien isžpraust 
iszszukuot ir apteisinti. Apart 
to, 
Hopp, perdirbinet josios szle
bes ir už jia laisžkus raszinet. h

Isz pradžių pone Hopp neap- 
rubežintai buvo užganėdinta 
isz panos Liudos savo 
norkos,“

vedinti ir frizuot pone

“gu ver
kim visados buvo 

ruoszi, linksniu, ant visko pa
klusnu o ir visiszkai poniszkai 
iszrode, kada su vaikais ėjo 
ant pasivaikszcziojimo in mies 
ta. Suteikinėjo del jbsios didė
li džiaugsmu tas, jog gitlėjo 
jriesz kitas pones savo pažins- 
:amas pasigyrt savo “guvei^- 
horka“ ir tuom tlidžiuotiš, 
kad turi pas save tokia isžla- 
vinta moksle ir apsiejime iner- 

Todel ir su Linda isz
pradžių labai grąžei apsieitiilė 
jo, o ir su užtikę j imu pasakorių 
vo jai apie visokius atsitiki
mus isz laiku savo jaunystes. 
Vienok po keliu menesiu laiko, 
kuriame tai pana Linda apart 
kitokiu užsieriiimu, turėjo pri- 
gelbstinet ir virikei virime, po
ne Hopp staigai persimaino vi
siszkai ir pradėjo kaip irimany 
dama dągrįsti ir persekiot bied 
na mergina.

gina.
ii

Linda hebegalejo suvis isž- 
aiszkint Sau tos atmainos sako 
ponios, o padėjimas jos kas 
kart buVo sunkesnis ir mate 

; J

gales
tolinus nėsziot tos baisios sun
kenybes ir turės parklupti.

- - 1 J -I
b

muzikes instrumentai jau isz 
mados iszeina.

į— Tas teisybe — užtvirtino 
pone Hopp su ženklinaneziu vi 
buriavimu galvos — o koki tu
ri paliudinima? *

—- Asz esmių jos pabudini- ji, kad tūlas jaunas žmogus ko 
mu — atsake su svarba ponas ' ft . J, ! , ■ t
Tamas Myrts as kitokio pa-

nelaiminga, kad jau ne

Priežastis tos permainos prL 
lankymo ant neapykantos po
nios Hopp prie Lindos buvo to

lį' • .

misantas keliaudamas, buvo at 
šilankes ir ju nahiie, kur gyre 

liūdinimo ji ne reikalauje. Vy- labai patogumą nepaprastina
ras ponios, o mano senas prie-

1. 1- >> ’ 1 ’ r > ■ * ^1

tolius ne reikalauje nuo'manės 
nieko daugiaiiš, o tai ir kožna 
pone riainb tokiu paliudinimu 
gali brtti visiszkai užganedin- 
,ta.

O
L )

o dabar pakalbėki-( — Na,
-j me apie iszlygas — tarė pone 

Hopp. Ant pirmo meto ne ga
liu jei daugiau paskirt algos, 
kaip penkioleka svaru szter-

si tuojaus prie pajiešžkojiirio
ft - ’ V f | , • - j. i* * ' .

gautus 
nuo lamo Alyrtso, ponia 
Hopp kalta buvo, tris svarus 
szterlingu, šu tuom kapitolu 
galėjo veleizsugryžti in stube- 
lia kur pirmiaus buvo patalpi
ntas jia globėjus, ponas Tarnas 
Myris, o‘ pasidavus in laikrasz- 
czius apsigarsinti kaipo jiesž- 
kanti tarnystos už mokintoja 
prie vaikii, laukt kantrei atvy
kimo geresnio likimo.

Vienkart baisei užsirustinu- 
sei pone i Hdpp, kada baisei 
pradėjo plūst ant riierginos ir 
vadinti jia: žioplė netikėlė, ne 
yėrta tos duonos kuria valgo, 
Linda negalėdama suvaldyt 
ilgiau saves atkirto drasei.

— Jeigu tėip, tai pone gali 
sau pasirūpint vertesnes, kuri 
gal geriau uždirbs ir pataikys 
atsimoket Už ponios duona, o 
asz nuo pirmo trauksiėsiu isz 
namo ponios.

Ant tokio drąsaus atsakymo 
inpykusi motore in tokia pasiu 
tiszka in puolė rnstybia, kad 
tuojaus toje valandoje liepe 
Lindai kraustintis isz jos namo 
neatiduodama jei užtarnautos 
užmokesties, o kas bloginti jo
kio paliudijimo.

Nelaiminga įnėrgina sligryžo 
in savo stubelia po pastoge ir 
pastiprinta ant dvasios g'era ro 
da gaspadines to namo, para- 
sze pas poną Hopp ’a, praszycjla 
ma atidavimo Užtarnautos už- gus užmigo. Sapninese svajone 
mėkesties. Ponas Hoppas; kai
po žmogus teisiiigūs tuojaus 
prisiuntė jei užtarnautus pinin kuri būtent kalbėjus jei, su pa
gils, vienok paliūdinimo pada
ryt be savo rustos inisininkes 
negalėjo ir nedryso, nes ii* pats netrukus laimingesni užstos . 
drebėjo priesz jia

apraszydama

apverkemam padėjime esą. Po 
keliu vienok dienu gavo adgal 
sugražinta laisžka, nes 
szeimyna ;
pasikėlė isz Anglijos in Szkoti 
jė, o vietos ju būvio nežinoma. 

! Teip-gi tai kur tik nusidavė 
in kur tik kreipėsi su praszy- 
mu gelbejimo visur datyre 
skausmingo susivadžiojimo ir 
tulžines kartybes. Jau didesne 
puse gautu po mirusei tetai 
Joannai daigtu turėjo užstaty
ti idant gįntis nog baisaus ba
do. Samda už kamariuke jau 
nuo viso menesio buvo ne mo
kėta o ir krautuvėje valgomu 
tavoru jau kelioleka szilingu 
turėjo skolos.

Kada tai-gi szi vakaru- ku- 
czios matome jia pasilenkusia 
prie kaminėlio, kuriame ugne
le baisei blest, gilei užsimisli- 
nusia, mislina ji, kas stosis su 
jigja tolinus ateiteje. Smertis 
budinę, arba priglauda namie 
pavargėliu —tik tiedu paveiks 
lai rodėsi priesz josios duszios 
akys ir tik vien tai mate 
ateiteje.

Tei p besi vargindama ir be- 
sikariaudama su tomis bai
siomis mislimis ant galo nuvar-

visa
ppiistvos W i 1 šonu

nūliudihias ir rupesnis persi
mainė ant neaprubežihto 
džiaugsmo ir viltis laiminges
nio gyvenimo bligsteTejo josios 
dvasiszkosė akyse!

Linda kubgreieziause nubė
go žemyn pas savo szeimininke 
arba locnininktis namo, idant 
apreikszti jiems ta laiminga i)* 
stebuklinga paszelpa kuri per- 

gyveni- 
ir idant 

samda 
už kairibaręli. Negalėjo teipo- 
gi susivaldyt nuo to, idant ne 
užsisteliuot sau geru pietų.

Bet dora ponia Smilsiene at
sake ant toz:

— Ne mano mylema pana 
Linda, asz tart vienai ne ga
minsiu pietų, nes tu sziandien 
turi drauge su mumis prie mu
su stalo valgyt.

Turiirie sziandien ant pietų, 
pagal senoriszka papratimu 
kepta puiku )<urkina (indika) 
o prie ne blogu valgiu da ir vy 
no pleczka rasis. ■
Pribus pas mus ant piet szian 

dien teipogi musu grininėitis 
komisantas krautuves popieru 
kur rartdasi teip pat biuras pir 
szimo, todėl papraszysiu jo, 
idant jis pasirūpintu tau kur

ant

savo

j

" Į
i'

nelaiminga

t

nuo žmo
nių.

f

Šzvehto Ludviko mieste,
Du sporteliai pas vieribs at-

mainyš josios skurdą 
ma ant laimingesnio 
jiems tuojaus užmokėt

geros vietėfe, bet tau kasztuos 
tai puse su vėrinė.

(Tolintis bus.)

f'

I

sibašte,
Vienas labai drąsus buvo, 

Prie moterų prisigavo.
Pradėjo1 įėr drasei pliovoti, 
Tosios hėgalėjo to nūkėristi, 

tlžkiri’e pirtį dėl abieju, 
Duris atidarė,

A !|i*. '‘j

Ir laukan kaip szunis iszvare, 
Tai ir gerai padūrę.

, T 11

o ta &
I

1I>

Tulas Szenadorio vyrukas, 
Mandr as kaip tilvikas, 

Kad ir duszios neturėjo, 
Bet su duszia apsivesti norėjo.

Nieko nepadare, 
Norint ir vargonus prasimanė

* 'l: į ' H1 r

Duszele protą turėjo, 
Duszele protą turėjo,

Su bedusziu neužsidėjo. 
Jeigu nori mergina mylėti, 
Turi vaikinia duszia turėti, 
Tada vargonų pirkti nereika 

\ lausi,
Ir be dudeliu mergina gausi.

J

LA,

JŽ a
'I

se paregėjo, nelaiminga, pa- i 
veikslą motereS labai patogos,

sigaiįėjimu veizėdama ant jos: 
^‘Nesirūpink baisei ir nebijoki

ju guveimorkos panos Lindos, 
o vyras josios szirdingai jarii

' j ** *' 1V * ’, * •" ••

pritarinejo ka iszgirdus pone 
Hopp, atsake jiems trumpai, 
jog Linda jos akyse panaszi

’ . * r .

Per kėlės sanvaites gy verto 
Linda su didžiausiu paczedu- 
mu, viliodamasi atradimu ko
kios nebūk vietos, bet visi jos 
stengimai jokio vaisiaus jei 
neatnesze, nes visur in kur tik 
kreipėsi, klausta, jos ar turi pa 
liudijimą nuo pirmos tarnys
tes ir rekomendacijos isz vie-

del tavęs laikai.
Linda pabudus gerai inside- 

jo in savo pomieti tuosius žo
džius suraminanezios instabios 
moteres, kuri pasirodė jei lai
ke miego; pasikėlė nuo uslane-' 
lio ir drebanti nuo szalczio, ap 
cziuopu, nes žvakutes galukas 
jau senei sužibėjo, nusidavė 
ant pasilsio. ,

Ant rytojaus užstojus rytine 
ežiui, locnininko namo pati, 
motere inlūidi (mielaszirdin- 
ga,) žinodama skurdą, nelai
mingos merginos, atnesže jai 
kruželi karSztos kavos, velin- 
daina jei liilksirios sžvehtes

sžveilfes!“ i

i 3

BALTRUVIENE
L;. t j

O

Jeigu bobeles nusilakate, 
Tai vyru su pokeriu nedau

žykite,* c 7

Geriausia viena su kita, 
' Su kakta in kakta.

Arba teip jau pasigerkite,

1

Užmigkitia, daugiau nekelkyte 
O kaip in pekla nuvandrausite

Tada velniukams in kaili 
duosite.

Moterėles, teip nedarykite, 
nu-

1
i '
I

tos ir rekomendacijos isz 
tos, kuria apleidus. Pagalinus 
parasze laiszka pas Tama 
Myrts’a, kaipo te byri savo glo 
bejit, kuris pardavė puikes pn- 
pelhias, nameli likusi pomiru- 
šei seserei Joannai Myrts, pra- 
szydama jo paszelpos, bet tas 
pamislino sau: “ Jeigu tai mėi* 
ginai nusiunstau dabar paszėl- 
paį tai vėliaus turetau nuola
tos jia ant savo sprando.“ To
dėl parašze in jia laiszka trturi- 
pai, bet aiszkei iszreik.szdamas džiause dekingyste priėmė at-

riėsžtūs pltsrycziūs. Gal tai jau 
biiVo prūdMii invykiriib “gėrės 
iriu laiku,“ luiom-gi .ramino

jei linksmos
Užgi ihiino Kiistrtso.,

41 • I . J. ■

“Linksmos
skambėjo tas josios ausyse bū
tent bė^ailestinis tycziojiiha- 
sis isz jos vargingo gyvenimo 
i? iszjūokimas.

f

begailestinis tycziojiina -
■ ■» t J’ 1.r .* ..y «iift į..,« *. ‘ ft .■ Ai y

Vienok su d i-

jog vienkar jiasirupinias jei * 
puikia ir alsakanczia vieta, 
daugiau ne mislina suvis rupiu
jniikia ir alsakanczia

ft:

t _
tis apie jia, jeigu ji nemokėjo jia sūphe paveikslas nepažins-
• . .‘-to’\totok’ to toto 'to.;,." ii'ft'.ii ill'll t® ft

progos ne tik prasigyvenimo,

\ ' * u
• ’ . ' 1t • ft, 1 » ’ . ' Ii

isz to naudotis isz duotos jei

‘ Milivaukije,
Tikra sodomije,

Yra tenais bobų ir ihergu, 
Šeriu ir pražilusiu, 
Visos nori ženytis, 
Už vyro kabytis.

Mat ten stokus jaunu mergų,
" '.j t J .JII t 1

O daugybia puikiu vyru, 
Norint paszelia, o gariiei yra,

Tai bėibukai kaip isz ranko
vei byra.

* " *

Maihules isz to džiaugėsi,
>, > >. r., 'i ‘

Kaip dukrinkės glamonėjasi,
* Su beibukia. 

Mažiiikia.

I

Jeigu pietus in fabriku 
neszate, 

Iii kaicZemas neeikite
Ir nepasigerkite.

Ba po tam szinkorius turi ve 
žinia samdyti, 

Boba intupdyti, 
Ir namon pristatyti.

H

Dyka bus pasiims ta.
Del nustojimo didelio s kaus-

I 5 ‘Jftft"- C'

m *3 keletą minutu, garsus
4^.- ° ft'1.- ft - ja. to '

gelbėjo tūkstahczius nelaimin-
> Reumatizmo, bet 

nuo kraujo uznuodimmo iszgy 
de. I

mo strėnų ar kitu sunariu kū
no in keletą minutu, garsus 
Dras Hagema per 48 metus pa- 

h * toft.’ m if 4 »i;;a?g1 t

g' ....
gu ne tik nuo Reumatizmo, bet

r

Metodą gydymo dykai
■ t a to ■ « • fe1 iK

■ ’ '-’to 4." to ■ -1 ’■ . v 'to- ' B'į O® " Y»toV* 

men kad imtu nuo musu iu> 
mos “Lotio Ūniversalle ’ ’ Kori-

' . ’> > ft i 'I * " •?., >. * * *

cent rota essericije del kvortos 
gyduolių verte penkiii doleriu, 
kas orderios dabar gaus už ii,

‘ ‘ Lotio ’ ’ nugyduo papįiez- 
<us ir urnai padaro balta vei- 
i. ... b,y to to ft Jto -toftftft ■

tam kas prikalbis viena košto-
X * T ft>, ft f, . . < v. ' ■■ * "L ft

Gavau žinia būk apie Pitts- 
biirga, 

Mergos visieriis siutus perka, 
Bet ten merginu in vales, 

Kur tiktai pasisuki in szalis.
Vaikinus užkabina,

ta
L|.. * r *> - ~ c

iaro balta
r takia, ir ta pati

ku slinkimą ir ąnt sykio pleška 
nos isznyksta, tai-gi nereik ino 
; • ■ - -

. . .. »!* ft .e ft

da, rankas ir 
gyduolę urnai sustaKda plau-Vaikinus užkabina, 

In sžtėFė hiiMvadina, . 
Perka Siutus, koki nori, 

l ne stovi.

tanios nioterės.
Ir isžtiėė teiį buvo, nes ka- 

da Linda po iszępmu szėimy- 
!, pradėjd perŽiiirinet ku

* mirų-
” į

norėdama

I

i ■

'* " >A .ftft 1. ft’*"t i > •.!„ "■ ftfttftnmkes,
f ari senus drabtižiiis po
šėi tetai Joanriai;
iszsirinkt geresne szlebe idant 
ajpsitaišyt gėliau ant szverites, 
i"
szvarko maža dežiuke.if;;" • • ••

įridlė iri^Žaį įbįiėririiš liiišžke
’ to' ■ I . . , r

f * * % ’ ’ < '• H, » * . ’ » rf > r ‘ «, i . <• < 4 .. ,

bet ir dasigyveninio turto, ar
ba pralobimo, jog Suvis neisz-

kia vit)ta apleidai, jis ’kitos to- 
>. . '!,l ’.** . ' * * ' '■ *. (ki.'’.ui i"■■ I * -i- .iX" į

kios jau suvis ne mislina rast 
del josipg, o tėcziaus atsisako

* ' ■ r •

yra iii medinia lelia, daugiau 
nieko, ir nusprendė nog szio lai 
ko kerszinti Lindai May už tai 
kad tiedu vyrai ne sutiko su 
jos nuomone, tvirtindami fėg 
kitos tokiės beveik visam dide
1 • toi M * • - -i. : j I

,.k
manei padarei, kad teip pui-
L id - ‘

‘ ’■ *■ Afttoj''fti'i'1 ■' ft ■ ■■ ‘ft ’to i

kios jau suvis ne mislina rast
■7j, J ' .. to. » I . iJi # \ J* 7 , t

isznyksla, tai-gi neteik ino 
kėtė szimtas doleriu bet tik va 

doleri gal 'gdute; kas gėrės ir
. Ant piningu ne

Tuojaus artt šūdo, nutraukia, 
Laisntis paima,

Pajięszko sau boba ii* gana, 
Szliubo nėima tėip gįvėha, 

O paskui netrukus išžrunina, 
Ir vaiku iszsižada, 

Ant iisada.
'H ų

’ » , 1
, J 1 ' 1 " '

M }

teisingos gyduolės rėikalūujė, 
aplhikintu in įėra diėnu pėr

4. * . J <1 ... j.. .. .1 . ' u ' • to

aplūikintu in įėra diėnu per 
paczta iižpeczėtintai įasiuiišta 
butu ir užtektu ant keliu meno
ft» A ‘siu.
tik dabar pasinaudokite szian
dien. Adresavokit aiszkei szi 
taip

ft
lb . b .. nL

Sžitas ežia apgarsinimas
ado Risžbriiujė kokio tai sėrio 

? t Ka
da atidarė dėžiįkė išž jos isz-

liam mieste Londone ne rasi, Inuo visokio rupėsezio apie jįator

gintis šū panti Linda May 
savo Linda ’sed'edaipa viena stfvd

lingu.; Mokins tik dvejetu da 
. . ■ j • ; - > .

vens puikiam name dadave po 
ne Hopp, dairydamasi po 
be jokio sriioko irifaisyta salo 
i/A. ’ ■ " i ir ‘

— Penkioleka svaru szter 
lingu ir apskalbima r—

niažu vaiku, o priek tam gy
■' r . j ,

vietos in kur galėtu atidtfot
ant tarnystes Linda May ir su

" * » » ' ' - • • ■ £ *"

tokiu pasistengimu rūpinosi

«

»■

1# Ld Į. į t
M ’

J to Aft ;j

jog ’patdgrtmu hiektts ne gali ly tegul rtipinasi patį.

Linda 'sėdėdami’
A * ftl . t.'?ii ■ ft v *4.7 i d r

i
•.' 'sAli J

i atrast sau
i geresniu vieta, kad toji, 

t.L4 / to' ’**’ '
gavo pėr jė pasirupimn 
nepatiko, tegūi^iešzko sau to 

K 'kibs, fcoinb jai įatihka.
Nelūiminįa Linda, atlaikius :

)’

ft ’ft

kuria
a ' •

l<aihi)fii*ėiijė ant antro au^ 
■' to, he prijautė suvis, ka tb’š ■ įa- 

giros tuodvieju vyru užtrauki- .j* i 4.A. * V A / • •
nežinojo.

r

/J

dadūrę rieja ant. jės, Suvis j

’V

-'ft-V .v''

Stora ■ "..•‘g ,.*•, ,v B• ,7
■:V

‘

i
į® y m

■i
7.1

gavo .įbf jo pasirupiriima jei į
lis ir kėli įmitimai su skardiiih 
Suškariibėjimu hupriėle ant as - 

Popierinis laisžkėlis tai

J1
T!

■'I ; . '"V J

los.
toki ^sitt’aiiiitiinia nito . pono biivo banknotas tai yra bilietas

? Oi■" ' ft--'
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Tik velhevri darosi tain Dot-
rėite,

Bobeles ir mėrgėles netikia, l»...A&d

li. SpecialtyCo.,
Box 9,

Brooklyn, N. X<
Sta. W.
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— Su batus rytu atsibuvo lai kas.

je.

drabužius ir

i szpa įdavimas

> f

Kūnas Ii-

w.A.

Pali- raszoma.

jos.

&Mi,«■

no.
va.

Teip-gi bu
iszmalavoti vidų

Ketvergė bus; 
iszimti lais-

nežinoma
užpakalio kada 

Nužudin-

Vela turėjome sausa ir 
gailinga panedeli.

— Petnyczioj
Februariaus.

0 •(
Q&’~ —t

negy- 
vok ietis, 

Dr. 
ant

6:”

t •

dotuvvs Jono Balčiaus kuris 
likos užmusztas Kolso kasyklo 

Laidotuves atsibuvo be jo 
kiu bažnytiniu pareigu.

— Ant susirinkimo Lenku 
parapijos likos aprinktas visai 
naujas komitetas, 
vo nutarta 
bažnyczios.

— Subatos naktije, apie 10 
valanda, likos surastas 
vas Charles Swartz, 
gyvenantis Pleasant Hill.
Dunnas padare egzaminu 
kurio rasdamas kulka užpakali 
je pakauszio ir kaip mano, tai 
likos perszautu per 
ypatų isz
Swaitzas ėjo namo.
tas turėjo apie 36 metus, buvo 
vedias, bet su motore negyve- 

Palieije daro tame sliect-

*

Ji

Nabasz- 
ninkas paėjo išz Suvalkų gub. 
ir pavieto, Kalvarijos parapi-

v' DAY ' I L., J J:
your Coal shovel

$1.00 Moterų jėkes po .. 
$.3.50 szilkines jekes 
$2.00 szilkines jekes 
Visokiu kitokiu jekiu...
25c. kaspinus po...........
25c. vertes paneziakos ..

//shovel
(your j
’

r
■čwl'IFW 7

įįjw- ’*«»(,<■
'■t'.,

i 1 OI
■
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j

S1M■7'• ri.M]
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: SAULE
f v, v - "i1 vvjrr’i

— Ant praeito susirinkimo 
Konselmonu buvo inneszta kad 
butu iszrinktas tam tikras ko
mitetas del parupinimo atsa- 
kanezios vietos del pastatymo 
ligonbuezio.
ir Mahanojuš turės savo ligon- 
buti.

Todėl neužilgio

jfeeejl tagged y*13
M ~ 

w^njniTa^nw.1*

__  9 • *.

Žinios Vietines

Girardville, Pa.—
Jie va Mardosiene

Praeita
Petnyczia,
35 m. senumo pati Jono Murdo 
so atome gyvaste perpjaudama 
sau gerkle. Nabaszninke koki 
laika sirgo ir yra sakyta kad 
isz to gavo suiniszima proto. 
Paliko vyra Joną ir ti’is vaikus

kaip buvo duotas alkstantiems r ”

žmonemš, kad vakarop kaip be

J uozapo parūpi je 
laikys dideli susirinkimą Pane 
deli vakaru 
k u salėjo.

— Visokį likucziai Sciverto 
sztore bus parduodami prade
dant Utarninko ryta Jan. 29, 
8 vai. ryte ir pardavimas tesys 
lyg Petnyczios vakaru. Viso- 

( kis tavoras moterims ir mergai 
. . 1**

4 Feb. Boczkaus-

Mes suezedinsi- 
me jumis piningo 29 E. Centre 
St.

t Nedėliojo mirė Mikola 7 
menesiu senumo šimelis Sta.no 
Petraueko nog 509 W. Spruce 

Laidotuves atsibus sere-St. 
doj- .

Seiverto didelis pardavi
mus visokiu likucziu, prasidės 
Utarninko ryta Jan 29 ir tesys 
per keturis dienas,
galite suezedyt pininga.

pirma diena $1.00 vertes gorsetai 50c. .
• 50c. vertes brašsieriai

Clarence, Pa. — 
birskas Brrrr.— Darbai puseti 
nai eina, tik ,stokas karu isz 
priežasties didelio sniego; ežio 
nais prisnigo ant trijų pėdu, 
daug mainu negalėjo dirbt per 
dvi nedelias. Czionais Lietu
viu gyvena pusėtinas būrelis, 
tik kaip katram vyrukam ir 
moterėlėm labai prisiduotu Ta 
radaika su Baltruviene.

— 23 diena szio menesio 
per nupuolimą akmens Lehigh 
Valles No. 22 kasyklose mirti
nai sužeidė slavoka George 
Bucha, kuris in puse valandos 
numirė; prigulėjo in
Order of Moose. Laidotuves 
atsibuvo Petnyczioje, paliko 
paezia ir szeszife vaikus.

Szaltis si-

Lovai r

Moteres

25 c.
$8.50 szlebes mergaitėms $3.95
$4.00 moterų andarokai $1.50
$1.50 apatinei andarokai 

pardavi-

r„

85c.

TEMYKIT LIETUVIAI 
UTIKOS, n: Y.

Pirmutinis ir seniausias isz 
lietuviu ir lenku saliuninkas 
Ludvikas Jankeviczius,
per paskutinius 3 metus buvo 
iszdavias ant raudos savo na
rna ir saliuna, po 
lumbia St. Utica, N. Y.
dabar vėl pats ta saliuna ati
darė, 
yra * • v 
kaipo senas saliuninkas, ir tik
ras lietuviu patarnautojos. Jis

kuris- Panedeli ryta vėl prisnigo 
keletą coliu sniego.

- Daugybe saliuninku bu-i Neapleiskite szito 
vo pasirengia važiuoti in Potts mo. 29 E. Centre Str. 
ville pasiimti laisnus, bet isz 
priežasties sniego negalėjo in 
tonais gautis.
paskutine diena 
nūs.

No. 410 Co-
Tai

SHENANDOAH, PA.

— Keli ley Kun kasykloje li
kos užmusztas Jonas Szerlins- 

Laidotuves atsibuvo Su- 
batos ryta.
ir Benas eme dalybas laidotu-' 
vėso. ‘ :

Ludvikas Jankeviezius, 
daugeliam pažinstamas,

Lietuviu Klobas

— Terrenėė McClain 42 m. 
senumo ajriszis, mirė Ashlan- 
do ligonbuti praeita subata. 
Petnyczios Vakaru paėmė de- 
ganezia lempa ir lipdamas ant 
virszaus paslydo, liepsna nog 
sudaužytos lempos uždege jo 

nežinodamas ka

— Didelis
visokiu moterų ir vaiku žiemi- 
nu drapanų Seiverto sztore per »
keturias dienas 1 jiradedant

Vis-
Neap-j įeįp_gi apsileido visame — 60

Utarninko ryta Jau. 29. 
kas parsiduos pigiai, 
leiskite szita dideli pardavimu. 

........50c. 
....$1.95 
”,......:95c. 

-25c. 
...9e. 
-15c. 

$2;00 namines sz1oIn?s ......$1.00
$9.00 mergaitėms kotai... $3.95
25c. vaikams paneziakos... 15c.
25c. kalniečiai po..... ........ 10c.

Ta viską gaiisite pas Seiver- 
ta, 29 E. St.

+ Praeita subata ^Vshlando 
ligonbuti mirė Povylas Luckus 
60 m* senumo, sirgdamas ant 
uždegimo plaucziu. 
kos atvežtas pas jo svaine p.

Augustaitiene 615 
Spruce St. isz kur laidotuves 
atsibus Utarninko ryta, 
ko paezia ir 6 vaikus kurie gy
vena Newark. N. J.

matant apspito freitkarius bū
riai sti maiszais. vaiku, moterų 
ir suaugusiu vyru.^ Ji toji mi
ne szalti kentusiu žmonių teip 
spareziai isz karu grobe anglik 
kad reikėjo stebėtis, didžiausi, 
skubiriimas bert isz karu ang
lis ant geležkolio mirgėto mir
gėjo ; isz pradžių maži vai kai 
bėro žemeli, tolinus vyrai užsžo 
kia, o kiti nuo žemes skubino 
semt in maiszus, in baksus, ga
lop pasirodė net vežimai. Palie 
monas vienas vaikszcziodams 
nusidavė nieką nefnntans ir nie 
ko nesako .

Ant kampo Moyamensing ir 
Washington Avė., prie kalves 
stovėjo vežimas del taisymo, 
kasžin isz kur būrys vyru at- 
bęgia, vežimą savimi nuteiripe 
prie anglių freito, ir prisipylia 
kasžin kur nusigabeno; na kad 
anglius nugabeno, tai kas kitas 
bėt laidokai, ir yežima negraži 
no, kurs prapuolė o kalvis juk 
turi atsakyt. *

Tokis anglių grobimas dura- 
vo per visa nakti. .

Kituose miesto krasztuose 
teip pat pajutias žmones ang
lius ties i ogei isz .karu grobe. 
Buvo palicija suaresztavusį pe 
mažai moterų, bet paleista be 
jokios bausmes.

Miesto valdžia buvo sutaisu 
padavady j imus r . - "i

priesz anglių gro'bima, bet su
prantant kad grobimas buvo 
isz anglinio bado, po naujam 
apsvarstymui, asztruma su- 
minksztino. ..

Buvo girdėtis pasisznekeji-

si asztrus
t
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Vieta kur dėti savo paczedžius yra in MERCHANTS
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B. S. YANKAUS
IM Nassau BL, NEW IOBK. N. T. 9
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Lai Skamba Lietuviškos Dainos Jūsų Namuose.
■j

4

r
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Nėra Lietuvio, kuris nebūt girdėję8 žetniaus’paminėtas daineles. U
• '. - “ . a. r u * « pi *'1
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Columbia Grafanola angsčiau parodyta ant paveikslėlio yra pigiau

•ISoOO

.. 4'

Šitas paveikslas! Columbia Grafanola yra antra prekėje ir už liko 
savyje augštą—tikra Columbios balsą. Turi vėliausios mados no-

■.ii ■r.

Ne turi nusiminti, idant ne gali išgirsti baiso garsiausių sviete r" lįs
tų, kadangi jie pc .atsilanko .’usu gyvenimo vietoje. "Nusipirk šitą

balsus kokiu tik nori ir

niškų reikalingi^ daiktų, reikalaukite nuo i n tisų Ilustruoto Kataliogo.k.

Reikalaudami iš Kalbamų Mašinų arba Rekordų siųskit pinigus aut žemiau nurodyto Adreso.
U A

’i w

■■ F.UHi 
t 1

3# 
b 1

111 Rr •m

i

v

si prekėje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aiškų ir švelną 
balsą ir grajina 10 ir 12 colinius recordus.
Kaina

Mt. Cannel 
Shenandoah.

z

kada tik nori. Grajina 10 if 12 colinius rekordus.

r

ga-s-,

i ' B|
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Columbia Lietuviški Rekordai.

? Ii,
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LIKTO VISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. YANKAUS 
attorney, counsellor 

. Ii. .1 :|'; , I. . " . * , II' * i b , *J" • '».•*!

Oeležlnkeluose
I. <

* Nog 9 ryte lig 8 yakare. 
tpetnycziomls, 9 ryte lig 8 vakare. 

Nedeliomis uos 10 rvto llff 2 no-olet

torą irjgvariintuoja u^anSdininią.. Grajina 10 ir 12 coh 
dus. Nėra geresnės Orafanolos Siaftdien uz tuos piningvA
Kaina

Yra tai reikalingiausia
r.

tų, kadangi jie ųe atsilanko .’ūsų gyvenine
Grafanolą iš kurio gali išgirst visų artistų -i— Ail- _^_1 < A - m i vnl?/1
Kaina ■ • . . L - JUSS.OO

rr^?=> Jeigu norite nusipirkti kalbamų mašinų kokios čion nėra paminėta arba kito-

Cįt
’'h
t1

«|

/M

D. M. Graham, Pres.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Garota

P. C. Feritoh
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644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
Jgį^.--- —................ ---------------- ------- _L_
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Bankas atydarytas 9 ryto lig 1 popiet,
- A - ■— • - * “ • ■

Muzikos
t1 ' tS 'J

rasite vien tik ant rekordu ,,Columbia”.
............. _ _ I 

ir už t< pačią kainą.
Užsakidami nuo musų rekordų paminėkite aiškiai jo numera. Už- 

sakymas rekordų turi būti nemažesnis kaip 6 doleriai.
Reikalaukite musų naują Kataliogą Columbios Lietuviškų rekordų

A ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

Iszlalmej* provose už paželdlma Kasi
uose Fabrikuose, 
Laivose ir 11.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reiksią

didelis.

D. F. Guinan, T teas.

T. G. Hornsby

DAKTARAS LORENZ
Tienantinls Specialistas Plttsburge. 

LIGŲ
Kuris kalba Lenkiszkal ir Rusiszkal 

............................. " _ ■ _ I

OFISOS VALANDOS!
Nog 9 ryte lig 8 yakare.

Nedeliomis nog 10 ryto lig 2 po-piet

I

PUII f

Dr. KOLER
638 Penn Avė. Pitsburgh, Pa.

Dr. KOLER yra Viena
tinis tarpe Lietuviu da; 
ktaras Pittaburge. Mo
kinosi Varsaavoje, stu»

J dijavo beglje 26 m. in- 
Įi' vairias ligas vyru ir 

* moterų, todėl jas nuo- 
v dugnini pažinota. Gydo 

užsinuodinima kraujo 
ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invairias ligas paeinanr 
ežias nuo neezystumo kraujo. Atsi- 
szaukite. ypatišzkai, per. laiszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiszkai 
ir RusisžkaL
Of Įsos valandos: nuo 9 ryt e. lig 5 
vąkare. Nedeliomis iki 2-v. popiet

77777 u

I
 NAUJAS L1ETUVJSZKAS S

GRABORIUS <

*A. J. SAKALAUCKAS
' 801 E. PINE ST., MAHANOY CITY. >

.užpraszo' vi^us lietuvius kaipo
isz aplinkines, tįipo ir isz to- ’ihai, kad anglių už pinigus 
1 jaus ijitvažiavusius užeiti in sa gaut nėgalimai.ne-perjS dienas,; 
liūną po No. 410 Columbia Št., apžiūrėt kuif .mediniups ną-

• '"I . , . i i . ' /

liūną po No. 410 Columbia St

Pirkite Klijonkes Dabar
Guinan’s didelis sztoras nupirko daugyba visokiu 

klijonku kada prekes nebuvo tokos augsztos, Jie pa
rodo didesni pasirinkimą klijonku negu trijuose szto- 
rose visam paviete.

, • I

Pirkite dabar klijonkes kolei, da neiszparduotL
Galite dabar suozedyti pininga perkant kąrpetas, 

dyvonus ir klijonkes, pas Guinana.

GUINANS’ ■

g

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

-------- $---------

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

rektorei Banko yra gerai žinomi ir teisingi vyrai.
, «f. «■ ■ . .,,, ..

Banka bando ingyti prietelius per patarnavima savo . 
kostumeliams. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti J 
namus arba prigialbeti biznije.

J Banka jumis ir norėtu turėti jus už depositeri.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

SURPLUS IR PROFITS $460,000.00
| MOKAME Antra Procentą ant sudtu , 
I Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu 
I 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai

sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 

su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres. — F. NOONAN,Ylce-Pres. ?. 

W. KOHLER, Cashier

Suimtomis, 9 ryte lig 12.
---- --------------------------------------- ----- ..."

UNION 
NATIONAL'' 

L BAMK 
L MAHANOY

CIT7^apžiurot kui; mediniuos ną- 
Utlca, N.‘Y. ten ras sveikoje- muosj-niekas tik negyvena,, su- 

griaut ir juos/sukuryt. -i %

Sziomis dienomis sząlczįaį 
pradeda Utsileist, tai. jau ir slo 
ga kaip ir biski prasiszalina.

Sziokis szalczię užklupimas, 
bei augliu; stokojimas, isztiesu 
darbo žmonėms tai buvo baisu

7 ■ '• ■ t i ' ' ■ ‘ " " 'J 7

niszka valanda, nes szeimyno- 
se maži vaikui daro neramybe 
kad cukraus norą, o kad szaltis 
užklupo, tai da arszesne nera
mybe.’ :

— Philadelphijoj kai kurios 
draugystes, J turėjo nesmagu
mus kad visi pariedeliai ap
versti in szvente, tai balius pa
skirtus laikyt.panedeliais pri
siėjo perkelt? in kitas dienas, 
arba visai j u neturėt.

rvmo ir tautiszka priėmimą.
— t. f. 1.
• 4>J

Waukegan, Ill.— f Grub
r >

džio 8,1918 mire Qna Kuįaitie
■ ■; ? " ‘ -n.. V" U« •* i vi K į.* u

i___________

Nėra tokio Namo
■ kO. 4 -Z . ■ ,! ,/ Ij||

Idant nebutu kokios nors
’ ♦ ■ » H . 'l -L ii

ne, po trumpai ligaį. Laido
tuves atsibuvo 10 pu pa-

7 , Baltramiejaus

po trumpai li^aį.
' A

daryt, szoko laukan per langu | iwvldoms &v 
, r f i< į>.r «

Prabaszcziui Zaj- 
kauckui asistavo ajriu, lenku 
ir austru kunigai. Velione isz 
gyveno su savo vyiTi 16 motu, 
palikdama keturis vaikus. Pa
ėjo isz Kauno gub., Raseinių 
pav., Zigaicziu kaimo ir para
pijos, po tėvais vaidinosi San
darai te. 1 Jeigu katrie gimines 
geistu susiraszyti su manim, 
lai raszo Mr. Wm. Kubaitis, 
Box 64, Waukegan, III.

ir teip sunkiai susižeido jog 
mil rytojaus mirė.

— Bažnytinis choras paren 
ge dideli koncertą su szokiais, 
Ketverge 31 szio menesio ant 
Maher sales. Visas pelnas eis 
del naudos bažnyczios. Prasi
dės 7:30 vai. vakare. InžRnga 
bus 25c. vyrams ir 10c. mote- 
irms ir vaikams. (t .f.)

Middleport, Pa.— Keli me
tai adgal Lehigh Valles kom
panija apleido Kaskawilliam 
kasyklas, kurios pradėjo put o 
vanduo užliejo dirbtuves, todėl 
miestas visiszkai “mirė” ir i ' mirė

namu buvo tuszti.
Dabartės Lehigh Valles vela 

atidarys kasyklas, miestas pra 
dėjo atsigaivyt, namai prade
da iszsipildinet. Brokeris, ku
ri neužilgio pradės statyt, bus 
vienas isz didžiausiu ir naujau 
šio sistemo, isz kurio
2500 tonus anglių kasdien.

i
iszleis

parapijoj.
iląlįramiėjaus

Philadelphia, Pa. Priežastis tame

Duryea, Pa.— Darbai czion 
eina gerai, bet duoda mažai ka 
ruku ir propu kuriu geležinke
liai negali pristatyti isz prie
žasties sniego. Kompanije pra- 
szo anglekasiu idant dirbtu ir 
szventadieniais.

— Barnumo kasyklosia sura 
do užgriuvusi Frana Czukaps- 
ku, kaip tai jau buvo apie tai

Velionis paėjo isz
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Liubavo parafijos, Salapierogo
kaimo, paliko tęva, ir seserį 
Lietuvoje. Amerike paliko ko
lis brolius ir sesores.
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Szitoje dar žiema, gyvento
jam ant ilgai bus atmenama, 
nes jos dantys dvejopai žmo
nes i n kando.

Viena, didelis pritrukimas 
anglių, o antra, kaip tycziomis 
visiszkai kanda asztrus szal- 
cziai.

Philadelphijoj ir apielinkej 
pqr septynias dienas ir naktis, 
szaltis kuo bjauriausei savo 
dantis iszsziepe, kando biedna 
žmonija be malones. Kaip ant 
patycziu szalczio kandimai at
sigint buvo sunku nes augliu 
už joki pinigą nėra, o jeigu 
viedruku pora žmogus nusiper 
ka, tai nežino kaip turi czedy^ 

[ti. •
Žpięnes inkai tyti vargo, tai 

drysta veikti ta, kas net nerA 
valia. ,

Philadelphijon atgabenta bu

i

vo priešą pora nedeliu 6 freitai
anglių kurie stovėjo ant. Was- ■
hington Avė., tarp So; 2-nd St
ir Moyamensing Avė.
prantama t koksai signalas ir

Nesu-
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Lietuviu Laisves Kliube 
buvo insivelia? nesusipratimai, 
prisėjo net per du kartu turėti 
balsavimus.
tai buvo klausymas Socijalistu 
partijos p. Stasiulevicziaus sek 
rotoriaus praszymas aukaut 
100 dol. reikalams jo su, val
džia pro vos, ir truputi szlubas 
balsavimas, bet dabar viskas 
jau susitvarkė ir vėl bus gerai. 
P. Stasiuleviczius auka nega
vo, perviršzymu mažd skaitli- 
nu balsu. ’

—* Saliuninkas
Leistrm vidutiniai sirgo, bet

Augustas

jau pradeda taisytis.
Senas Kapsas

i

IKABALAS
C i > */
< ARBA
> ATIDĘNGIMAS PA8LXPCZIU
J, , ATEITIES
į SU PAGIALBA KAZIRU

25c.
! W, D. BOCZKOWSKI-CO
► MAHANOY CITY, PENN’A.
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PREKE SU
NUSIUNTIMO 4
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Columbia Kalbamos Mašinos. '
. '( ' t :||Wjw|j » ,

uJganėdinim^GrajiiiĄ 10 ir IZ coliiiius rėšor-

soc/.oo

E 1216 Giesmė j Panelę Švenčiausią ir Avė Maria
E 1245 Rūtų darželis ir Batų čystylojas
E 1217 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis
E 2.B9 Šėriau žirgelį ir Dėdukas
E 2197 Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis.
F 2306 Našlys, Žaislas ir Lapunėlė, Polka-iUazurka.
u 2195 Bum čik-čik, Mazurka ir Dėdienė, Polka.
E 2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polkai
E 2.159 Nemuno .vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka.
E 2223 Pamylėjau vakar ir Draugė, Polka-mazurka, Orkestre. E
E 2224 Mano laivas, Daina ir į sveikatą, Maršas, Orkestrą, r
E 1161 Tekėjo saulelė, Kad aš jojau ir StumbriŠkių pol., Armonika F
E 1162 3ieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo, i
E 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota. I
E 1248 Velnias ne bobe, Dalis pirma ir Velnias ne boba, Dalis ant. ■

r Į5 1249 Mano palvy ir Velnias ne boba. |
E 2342 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą. \
E 2343 Ant vienos galvos ir Žuavų maršas, Orkestrą.
Įvairiausius Lietuviškus šokius ingrajintus geriausiais muzikantais u 

rasite vien tik ant rekordu ,,Columbia”. r
Visi Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajina abiem pusėm f
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