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Isz Amerikos
Ėjo ant kapo savo motyneles, 
sudėti žiedus, likos perkirsta 

. pusiau.

Wilkes-Barre, Pa.—
metu Vanduke Kaznikiute 
sitikejo susivienyt 
motynelia teip 
sios mirtei.

Trijų
ne-f

su savo
greitai po jo- 

Sztai ana diena
iszvftžiavo su tėvu idant sudė
ti savo szi rd i n ga 
del savo mylemos motyneles 
puiku bukietą žiedu ant Szven 
to Kazimierio kapiniu, kur jo
sios motynele silsejosi amžinu 
atsilsiu. Mergaite norėda
ma prisknbyt tęva iszlypo pir 
ma isz Larksviles karuko ir 
norėjo gautis per elektrikinias 
sztangas ant kitos puses, bet 
tame užlėkė ant mergaites 
smarkei ejnantis ekspresinis 
klinikas kuris perkirto nelai
minga mergaite pusiau.
laimingas tėvas iždave gailin
ga riksmą o subegia žmonis 
surinko szmotus mvlemos dūk r
reles, kurie dabar silsysi szale 
savo motyneles, kuri mirė nuo 
influenzos keliolika sanvai
eziu adgal.

Sniegas sunaikino visa atej- 
nanezia rugepjute Kolora- 

doje ir Wyominge.

atsiminima

n

e-

keliolika

**Denver, tSofL- visa vaka-
ir \Vvo- 

užpustyta
rine dalis Kolorado 
mingo likos 
anieginia viesulą, kuri 
kino visa tena i tine 
ant atcjiulnczio pavasario. 
Daugelis trukiu likos užpustv- 

• ti ir negali judintis isz vietos
Snieginis szturmas 
šia davėsi in ženklus 
Cheyenne ir Rawliuso, 
mingo. Dargana 
visus 
dratus. Baisus sneiginei sztur- 
m»i teip-gi atlanko New Mok 
sike ir Arizonoje.

atcjiulnczio

m

telegrafo ir

apgavikai «.v-b?

nuo

Bau-

St. Louis, Mo.— Pakol žmo
nis tikes in visokius burtus ir 
raganius tai 
vuos ir gerai pasipelnys
tamsuoliu, kaip tai atsitiko su 
farmeriu W. Baiicru, 78 metu 
senumo isz Altono, 111. 
ris apsakė pdlięijci buk in
laika szcszis metus iszmokejo 
apgavikams 14 tukstanczlu 
doleriu, kurie prižadėjo jam 
surasti puodą su auksu, kuris 
likos užkastas ant jojo farmos 

Ana die 
aresztavojo

daugeli metu adgal.
na palicije aresztavojo tuo
sius apgavikus St. Louise o ku 
rie yra: Juozas ’Pelinskis, bu
vusia saliuninkas, jojo duktė 
Klara, marezia Pelinskienemarezia 
ir posūni Denecki.

Bauris pardavė dvi farmas 
užmokėti

1

apgavikams 
aukso

neužilgio pa-
SU

ldant 
už suradimą tojo 
prižadėjimu, jog 
siseks jiems surasti taji užkas
ta skarba ir pareikalavo da pi 
ningu petnyczioje.

davė jam rodą, 
idant iszmoketu Polinskiui su 

Po

Palicije rodą

paženklintais piningais, 
tam palicije inejo in 
aresztavojo visus ir rado 
juosius paženklintus piningus 
kaipo čia vada.

> sake Baurui, jog kada įskarba

narna, 
pas

d?aliuskis,pa-

»-i>in,*,wa vwa ^«n«ww**-v»> h■

■MM 4>■
Ah

\t

$
V 'i •<

* IH

<■’ ' .U?

rml

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 2S KOVO (MARCH) 1919
.. .......... m ■ a M --h-į-į—y—b----- r—'---- —į—iru ir-,--i-, ltill

A/ į Ik V)
s*** t 1

. 'Lietuvos laisves reikaluose.

Nors Prezidentui WHsonui

Nu rody

Amo

l fe..-- MM »

K

’c#

"L‘4 virtifW’i. . ‘J‘

j

!;i ftv. :<•*<. J
A

i

Kriksztu motina milžiniszkos 
orines maszinos, ir lekiotojas 
kuris už keliu sanvaieziu keti
na perlėkti per Atlantiko ma
res.

Kas girdėt po• UZSb 
baigimui kares.
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ABELNI BAŽNYCZIOS KAS 
LINK GAVEJIMO 

ĮSTATYMAI.

per 
: UlUli-. 

’•ugepjute

daugiau-
< erp 

\Vvo-
nutraukė 
telefono

Persiskyrimai poru auga 
milžiniszkai.

Washington, D. C.— Pagal 
valdžios suraszus, tai Suvieny- 
tuosia Valstijosia ant kožnos 
deszimts vedusiu poru, 
pora persiskyria. 
persiskyrimo daugiausia yra 
ta, 
tusios už daug rodytis o vyrai 
no yra sztant ant parodu 
dirbti, tada motore vyra 
motineja, arba gyvena su ki
tais idant jiai pristatytu viso
kius svietiszkus smagumus. 
Kad moterėlės daugiau rupin
tųsi apie savo namus ir ne bu
tu tokios tingimos, tai 
dien ne butu tiek daug persi-

Tiiiginysta pasa

Pap**6‘

viena
Priežastis

jog moterėles yra papra

skyrimu.
ro isz moteres velnią.

už
pu

sziair-

True translation filed with the Post 
Master at Mahanoy City, Pa. on March 
24-th, 1919, as required by the act of 
October 21-th, 1917.

Bolszevikai užėmė Ukrajina.
Smarkus musziai prie Ode
sos. Lietuviai ir Latviai 

kareiviai ejna pirmyn.

Sm:ir-

London.— Žodžiu, konia vi
sa Ukrajina sziandien randasi 
rankosia bolszeviku, pagal da- 
nqszimus in Londoną.
kiain muszijo prie Odessos, bol 
szovikai ueteko 8,000 kareiviu 
bet francuziszki kareiviai 
tam musziui turėjo 
in Odessa.
deajo lyg
kelias veda in Krimcja.

Mintauja, arti Rygos, 
užimta per Latvius, isz kur bol

sza-
Leukai 

bolszevi- 
Pinska,

po 
trauktis 

Bolszevikai j iii 
Preskopo,isz kur

likos

I
I

*

*

augantiems 
seniams nuo 60

I I į 
iii

szva- 
žiuojant Francijon inteikta ilgas mc-» 
ihoKiiAlumas, kuriam dar karta iszdcsr ) 
tyta Lietuvos padejmas ir praszoi/ 
Lietuvos nepriklausoma valstij/ 
jos babartine valdžia pripažinti, \ 
penkioliktoje dienoje vėl inteikta 
rikos valdžiai memorandumas parem
tas ant vėliausiu atsitikimu Lietuvoje 
:r tūbais susidariusiu aplinkinybiu.

Memorandume iszdestyta Lietuvos 
isz po griuvėsiu iszkillmas, Valstijos 

Taryboj nudarymas iv ministerijos 
paskyrstimas suorganizavimas paczto 
geležkeliu, banku; pirmosios paskolos 
pasisekimas, suorganizavimas, kariu
menes ir pasekmingas kovojimas .su 
užplustanczels bolszevikais. 
ta galimybe Rusijos bojszevikams su 
Vokl(ftljok’"styartakals susilieti ir tuo* 
met gresontl pavoju visata pasauliui.

suras, tai nakties laike ant to: M ««Um laikui vieni lietuviai netik
' MiilAllfA A I n n r< Ir K nln n Iv nn iri t

stos vietos paregės 
žibinte.
sios szviesos per szcszis metus 
bet klaidžiojo tamsybėje ir ant 
galo turėjo nusiduot in palici- 
jo ant rodos.

raudona
Senis jieszkojo to-

Mete 1918 parduota 
23,366,000,000 svaru mėsos.

Washington, D. C. — Isz 
priežasties kares, amerikonisz 
k.i pokeriai (mesinyežios) pai' 
davė 23,366,000,000 svarus 
mėsos praejta meta, arba dau
giau kaip penki bilijonai sva
ru daugiau ne kaip 1900 mete. 
2\nt kožnos galvos pripuolė 
suvirszum po 93 svarus jautie 
uos. Ant rankos randasi me- 
sutes po visa Amerika 3,027,- 
|000,00(j svaru.

mirsime

23,366,000,000

Gal isz bado 
tikar- 

yra
negreitai
sziniisia, jog Joji mesute 
labai brangi o žmonių maszne- 
nes konia tuszczios.

♦
f ‘

sulaikė bolszeviku gaujas besistumen 
ežias in vakarus, 
smarkiai juos sumusze. Kadangi Lie 
tuvos kariumene jaute ir silpnoka, to 
del reikalauja kuone visu jiogu kad 
sulaikius tolesni boiszevlku hosi- 
veržlma, bot kada lenkams pavėlinta 
didele armija organizuoti ir veržtis 
Lietuvon, neva su bolszevikais kari
auti, tuomet lietuviai buna priversti 
Jiegas skaldyti, dali kariumenes siun- 
cziant priesz lenkus.

Lietuviai smarkei stoja presz bol- 
szevlkus ir kariauja 
principu, kaip kad ir Alijantu kariu
mene, bet kadangi užpiustaneziu bol
szeviku skaitlius kur kas 
tad vargei begu Lietuviai vieni gales 
iszlaikytl. Amerikos ii- Alijantu pa- 
gelba yra neatbūtinai reikalinga. To 
del turint omonija ta kas cza iszdesty 
ta tikimasi kad Suvienytu Valstju vai 
džia persvarstys musu pirmesnius pra 
szymus, o ypacz sekanezlus:

(1) Lietuvos nepriklausomybes pri 
pažnimas; (2) palengvinimas ali
jantu blokados, kad butu galima dra
bužiai, maistas ir vaistai Lietuvon pa 
siusti; (3) tuojaus suteikti 
vai militare pagelbar arba bent 
siusti Lietuvon 
amunicijos apginklavimti lietuviu lino 
snoriu armjos; (4) sulaikyti lenku 
besivoržima Lietuvon, ir insakyti jiem 
pasitraukti in “grlnai lenkiszkai kal- 
banezias teritorijas;“ (5) praszo- 
ma praneszti Suvienytu Valstijų ats
tovams taikos kongrese apie Prusu 
Lietuvos nusprendimą susvienyti su 
Didžiąją Lietuva, taip, kad to prisilai 
kant. rytiniai Vokletjos 
tu talkos kongrese nustatyti.

Tokios maždaug rautis buvo iszdes

bet vienur—kitur

tolesni boiszevlku

del tu paežiu

didesnis.

palengvinimas

Lietu- 
pa- 

ganetinai ginklu ir

(5)

rubežel bu-

Darbininkai neužganėdinti isz tytos minėtame memorandume.

bolszeviku valdžios.

AMERIKOS LIETUVIU CENTRAL10 
KOMITETO REIKALAIS .

Keliai teikimui Lietuvai materialos 
pagalbos jau atidaryti, 
Komitetui yra prieinamos visos gali 
mos progos persiusti Liatuvon Ameri
kos Lietuviu aukas, — kąd tik ju kuo- 
daugiausla.butu. Isz laikraszcziu jau 
žinote, jog Raudonasis Kryžius priža
dėjo išzsiusti Europon? visus Lietuviu 
dienos pinigus, kaip tiktai nukeliavęs 
dabar Europon Centralio 
Pirmininkas J. S. Lopatto susif^s su 
organizacijomis, szelplancziomis mu
su badaujenezius brolius Lietuvoje ir 
pranesz apie jas Raudonajam Kryžiui. 
Prie to g. J. S. Lopatto pasiėmė — 
perdavimui badaujantoms Lietuviams 
Europoje — visus tuos pinigus, kurie 
buvo Centrallo Komteto surinkti 
jau po Lietuviu dienos. Tajgi pinigu 
jau neturime, o ju Jabal reikia nes, 
kaip žinoto, su užslbaigimu kares 
tuvos,žmonių skurdas toli gražu dar 
nėra užsibaigęs. Reikia koveiklausia 
siusti Lietuvon maisto ir drabužiu, i ne 
sa tenai tu dalyku negalima gauti.

Akyv^ilzdoje to, mes ir kreipėmės in; 
Jus .su praszymu siusti Centr. 
mitetui tiek auku, kiek tik iszgalitc, 
Be to, tuojau sudarykite būreli Lotu- 
vos Rėmėju ir pereikite per Lietuviu 
grinezias, rinkdami auku ir pasižadė
jimu kas menuo aukoti po klok nors 
Nukentėjusios Lietuvos Iždam Pasi
rūpinkite, kad Jusu 'mieste tuoj susi-

ir Centraliui

Komiteto

Central io Komteto

Lie

Ko

darytu /Komitetas Drabužiams Rink
ti, — prie Cehtralio Komiteto yra su
organizuota Drabužiu Rinkimo Sekci
ja. Abelnai, 
žmonių golbejmo reikalu tiek,

Lietuviai Washingtone.

apie lietuvius ir

szevikai pradėjo trunktis 
lin ant visos linijos, 
neduodami pasilsio, 
kai, turėjo apleisti
100 myliu nuo Lietuviszkos

Didžioji Gavėnia traukiasi nuo Pela 
nu dienos lig Didžiosios Subatos, 12 
valanda diena.

Visos darbo dienos nuo Pelenu die
nos Hg Ddžosios Subatos vidudienio 
yra prislturejimo ir gavejimo dienos 
kuriose yra valia valgyti tiktai viena 
karta soeziai ir antra karta užkasti ir 
tai sausai, t.y. be pieno ir be mėsos.

Visus tris kartus soeziai privalgyti 
szv. Bažnyczia pavelija 
lig 21 m. amžiaus,
metu amžiaus, sergatiems, isz ligos 
moterimis neszczioms Ir valkus krū
timis penlnczoms.

Nuo szlto abelno sunkaus gavejimo 
instatymo sekantis palengvinimai (dis 
pensą) yra suteikti.

(1) Plcniszkus valgius galima var
toti visomis gavejmo dienoms per vi
sus metus, taigi ir Didžioje Gavėnioje.

(2) Mėsos pavelyta yra valgyti Ga
vėnioje: a) nedeldieniais visus tris 
kartus Ir b) Pirmadlenals, Antradic- 
nias Trecziadicnlais (iszimant Pelenu 
diena ir bertaini treczadienl) Ketvr^ 
tadlenlais viena karta in diena.

(3) Isz ryto galima iszgiartt puo
džiuką kavos, arbatos arba czekalodos 
su szmoteliu duonos.

(4) Kurie pagal savo 
negal pietų laike soezia

t
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Brastos.
Bolszevikai stengėsi 

pajiegom iszguiti savo 
jszus isz Ukrajinos, kuri b’Tt o
magazinu grudu del Rosi jos 

kor

\ įsom 
prie-

ir Odesos priesz kare isz ', ■■ f

vai*

užgnta.
vieno valgo.

var*

1

i?

M 
O
....M

1

užsiėmimą 
pavalgyt. 1 

tai tei gali vidudenlje persikast, o va
karu soezai prlvalgyt.

(5) Kuriems trūksta * sviesto
giams pagaminti, duokime: blynams 
iszkepti arba viralui pagardnti, pavely 
ta tam tikslui vartoti taukus.

(6) Scniaus buvo 
totl mesa ir žuvis prie
dabar tas užgimimas panaikntas.

(7) Kurie paliuosuot nuo gavejimo 
(kaip ligons, moteris neszczlos, sun
kiai dirbantis, augau tie j ir seniai) ga
li visus 3 kartus mesa valgyt tose-die* 
nose kuriomis pavelyta viena karta 
su mesa valgyti (žurek ^Jo. 2).

(8) Didžioje Subatoje po 12 valan
da vidudienije jau valia su mesa val
gyt ir tai lig stoties.

(9) SpecLalisz.hu -

H

"i. i j i. i

siimtineję visits gludus.
* TV • 1 M * _ ------- ---

ir Zitdmiriti, isžguidami isz te 
nais kaimuoeziu Taryba.

Ant Arkftngelsko 
talkininkai nepasiduoda, todėl 
bolszevikai buvo .priverstais 
trauktis szalin.
mo Odesos, Prancūzai, 
kai, Graikai ir Rumunai 
gialbsti isztikimiems
nams *r kazokams generolo De 
nikino ant 'atmuszimo visu gž 
klupimu.
nio frunto bolszevikai yra 
klupomi per Lenkus, o žiemiu 
dalyje Lietuviai, Latviai ir 
Estonai karinuje prieszais so 
viatus. I

Uraliaus frunta laiko (?ze- 
ko Slavokai, o svarbiausia li- 
nije sibiriszko geležkelio 
sergsti Japonai o Amerikonai 
laiko linijc prie Vladyvsotoko.

Po penkių dienu smrakaus 
muszio Lenkai inejo in Lvava 
(Lemberga), vybam i esi 
kui ukrajinus.

Bolszevikai užėmė Kijevą
. , *’ » * .i • » ■>. " "Ii < « fT' ' 4-4.’ '■ ** * '

f runto

Ant apgini-
Angli- 
. pri

ll k ra ii-

j pavcljlmu 3rv. 
Tcvo Amerikos darbininkai laba! sun
kiai ir karsztai dirbanti, gali valgyti
mesos visose dienose per metus, iszi- 
mant tiktg.1 visas Petnycrtas per 
tus, Pelepp diena, Didžiąją Savate ir 
Kuczias.

(10) Jeigu szeimynos galva pagal 
savo užsiėmimo (labai sunkiai dirbąs) 
yra paluosuotas nuo gavejimo, tai to
se pat denose paliuosuota ir jo visa 
szemyna nuo gavejimo ir galt valgyti 
su mėsa, o tai dėlto, kad 
dvej pu valgiu gaminti.

me-

nereikėtų

TRUPINĖLIAI.

Jau esame rasze, kad lietuviu atsto 
vybos buvo suregtos paskaitos apie 
Lietuva. Pastaruoju laiku vėl proga 
svctlmtaucziams ižgirsti apie Lietuva 
ir jos reikalus. Tula moterszke isz 
isz valdiszko departmento davė, sze- 
szes paskaitas apie Rusija; musu ru- 
peseziu peseziu labai gerai atsiliepė 

teisingai perstatė
Lietuvos santikius su Rusija ir Len
kija.

Kovo 15d., buvo surengta ptolckcija 
apie Lietuva “eaux Arta” kliube. 
prakalbėjo minėto kliubo dlrektorus 
p.dc Zapp, pirmaus buvęs 
shington Post 
esąs vieAo
Jisai kalbėjo apc abelna Europos da
bartini padėjimą, labai prielankia at
liepdamas apie Lietuva. Gorb. kun. 
Žilius kalbėjo virsz valandos Jo kal
ba labai užintercsavo svetimtauezius 

susirinkusiej su nepaprastu 
žingeidumu klausė nepaisant to kad 
daugeliui prisėjo visa laika 

Kadanrtes sėdynių pritruko.
Kadangi prolokcijos buvo sureng

tos ant greitųjų, todėl nespėjome pa
rūpinti gaidas Lietuvos himno ir szoip 
keletą kitu letuviszku dainelių, prisė
jo užsiganėdinti pagraijijps ant vlk- 
rolos p. 
vos himną.
sytojaj atsistojo. Po prakalbos Lie
tuvos vėliava ir-gl buvo palodyta ir 
isžaiszkinta. Visi susirinkusieja ga
vo po kpygute apie Lietuva.

Kięk vėliaus manoma surengti pas
kaitas su invairiais pamarginimas— 
dainomis szokials ir sziap invairybė- 
mls, kurios gerai perstatytu lietuviu 
gyvenimo Lietuvoje, ju būda, papro- 
czius ir szap ypatybes

Reikia pažymėti, kad szioji prolok-
• t « » k « k . . . ' .'1(1 _ t

naudos Lietuvai padare.

ir visi

“eaux

“The Wa- 
rebaktoriumi, o dabar 

isz prosos biuru vedėju.
»>

stovėti,

Petrausko indainuota. Letu-
Grajijant himną visi klau

isžaiszkinta.

Vidurije vakari- 
už-

Latviai

ap

pas-

4 Nekuriosia
Siborijoj,-gyventojai visai ne
moka raszyt ne skaityt, kaip' 
danesza amerikoniszki kores-

Jeigu nusiduotu
da gyliau in Rosije, 
tamsesniu maskolių surastu.

metu, 
žmonių

Parodo, jog tarno 
laike, konia ketvertą dabs gy
ventoju ant svieto m i iv nuo 
tosios baisios ligos.

*

pondentai.

kaimuosia

tai da

* Terp 1348 o 1350 
mirė 25 milijonai 
džiovuos.

art

mi re

Lnike kares likos 
mnszta 554 lekiotojai visu 
lijentu, paymta

uz-
al-

iii nelaisvia 
nesuraudn-Vengrai prisidėjo prie rusisz-1135, sužeista ^29, 

muju 73, užmusztu visokiosia 
atsitikimuosia 42, kitu pi ie- 
žaseziu 4.

Suv. Valstijosia randasi 
8,700,000 namai
mi elektriku, o 15,000,000 na
mu naudoja kitokia szviesa.

Paryžiuje randasi 
goris Beauvaiso katedroje, ku 
ris yra padirbtas isz 92 tuks- 
taneziu szmotelin. Tasai ziego- 
ris turi 52 ciferbtalus kurie 
do valandas kožnam sklypia 

diena,

ku bolszeviku, uždėjo savo 
atskyrio valdžia.

London.^— Vengrai sutvėrė 
bolszeviku valdžia.

darbuokltes Lietuvos 
‘, klek 

tas galima ir kiek jiegos ' leidžia — 
nesą Lietuvos žmonių visa viltis yra 
Amerikoje. •

Szi darbą dibdami, mes dirbame ne 
sau, bet Lietuvai ir jos ateinanezioms

kitu

t gramos, sziomfs dienomis

darbininku ir 
luomo žmonių

*

i

Tokis tai tclegrarfias likos 
aplankytas isz 
Vengrai apszauke kare

ap&zvieczLi-cija puikiai nusiseko ir labai ‘ daUg 
naudos Lietuvai padare. *

Lietuviu Informacijos Biuras.
Šziuomi prancszame kad Lie

tuvos žemlapiai jau gatavi kainuoja 
vienas doleris. *.

j Biuro ofiso, 703—15th St. Washington

gentkartoms, — juo daugiau gyvas- 
cziu dabar iszgelbcsimo nuo .mirties 
tuo gražcsneS-bus musu Tautos' .atęi-

Helsingfors, Finlaudija.
Torp rusiszku 
vargingesnio Av*v***v «t**v**‘“, 
kyla baisi neapykanta prie
szais jųjų suvadžiotojus . bol- 
szevikus, kurie 
nuo ūkininku visa 
darbininkus privorezia • 

duoklių

Motypa paskandino tris 
kudyklus prude.

Conneaut) Ohio.— Tris maži 
vaikai, nuo 2 lyg 6 Metu, likos I apmokėjimo dideliu 
surasti artimam prūde ne toli | ir bolszeviku kasa.

Maisto padėjimas Rusijoj

»

namo

*
Žemiaus paduodame tekstą kablo-

paslustos
Prezidentui Wilsonui, Parižiun.

Kadangi Prusu Lietuvos, prisidėji
mas su Nemuno intaika ir KurishHaff tis! \ i
atlajuml, teipgi su Klaipėdos, portu 1
yra neatbūtinai reikalingas Lietuvos saVd duono Lietuvai kuoveikiausiai

Tik|mfes, kacĮ .gerb. Tamteta pats
p.s.

vienas doleris.

apipleszineja 
maišia o> 

pyio

Valstijai nes tai yra vlenintelitf jietu- 
viams prie juriu priėjimas ir kadangi 
Prusu lietuviai, prisilaikydami apsis
prendimo principo, jau apreiszko norą 
susivienijimo su Lietuva; todėl, mes

prisiusi, r nepaliksi, nei vieno savo 
pažystamo, neprivertes paaukauti

Mrs. Frodrikos Hender-
Laike sliectvos likos isz lyra baisus ir kasdien bunason.

tyrinėta buk motyna tuju vai-Įarszesnis, nes, Petrograde sva- 
ku pati juosius paskandino, ras sviesto parsiduoda po .100

* I I

kada radosi apkvaititam pa-Į doleriu o svaras duonos po 15 
dėjimo.

lietuviai gyvenanti Suvlėnytosla Vals
tijose praszome Prezidento Wilsono’ 
perstatyti Taikos
Prusu Lietuvos klausymą, kad szis su 
slvienijimas butu užtvirtintas ir sulyg 
to, kad butu nustatytas Taikos Konfe 
rcnėijoje rytinis Vokietijos rubežius.

Lietuviu Informacijos Biuras.

Kompanijos automobiliu
pristato del Suv? Valstijų lai
ke kares 96,551 motoriniu ve
žimu, 14,073 ambulansu įr 3

Konferencijai szi

*

pažystamo, neprivertes 
Lietuvai tiek kek galima '

Prie progos pažymime, jog visi pi
nigai, auKojajni per Contrail Komitc- 
ta, Iki vienam centui, eina tiktai Lie
tuvos žmonių szelplmul, ir pats Cf K 
tas, kailio inkorporuota instaiga, yra 
po Suv. Valstijų Įstatymu priežiūra. 
Mokestis ir atikas sluskto 
Komitetui tokiu adresu;

’LITHUANIAN CENTRAL 
.War Relief Committe. Inc.

320 Ffth Avenue
' ' ;■ New York City

Centraliu

D.C. v

.1

Palicije nuvežė uolai i Staler ių.
minga motore iri priglauda del teip-gi baisoi didelėš rint vl^/- 

kio maišto. ' 11 *b»

Kitos prekes yra
l

,puikszu.

Ai > S** i

• I ( 239 mbtorcikliu,
. , ' 1111 Į\ V J I ’ ■ 1 ' , i C' 1

a tfl miltoi
■ ■ J* ' ->-?dH

\1
f * O Em

Amerikos Lietuvių Centralis Kom. 
v v« K. Raszkąuckas, 

Sekretorius.

PIRKITE W?S. S. STEMPAS
/

SKAITYKITE "SAULE”

Budapeszto.
torp

Vengrijos ir talkininku. Czeko
Slavai dabar apszauke nauja

Galime gauti L. I.
i.

moblizacije, kovoti prieszais♦-i . s
J I♦*.'

ZiC

Da ne žino • irt

Atvažiavo teta in 
su dideliu ptmdu pasisveiki
nus, sodo ant kėdės ir klauso 
mi),žo Vincuko,* kuris prie jo
sios prislinko. 

f t ' .

raudonuosius. Naujas Vengri- 
stfkas gabinotas nusiuntė tele- S ? I \
grama pas Leniną idant prisiu 

sveczius stu jiems ginkluota pagialba.

i M

u

> 
menesius, diena, permainos 
menulio, saules tekėjimą ir 
daug kitu dalyku.

* Indijoj randasi milijo
nai žmonių, kurie garbina kar-

Bolszeviku 'armije jau 
nuo Brodu in Stanislava tyks- 
le užėmimo Lvavo. ' . 

' Vengrai iždavo proklamaci-t
kftS katra žmogų suras ves kaipo szventas sutvėrimas 

pmrginklu, tai bus nubaustas —-----

ejna

* , , - J - / ■ '

—’ Na ka, Vincuk ar tu 
mane laukei ir ar myli tu ’ ma-J

4 kalėjimą doliu tikejimiszku prasižengi
darbia užmokėti turės 50,000 kro
ii

nq?
Vilicukas i'-i-- Kad ne

eziau ka szitam pudęltjė turi,'
f i

) .trA
T U

o užmusžinet karve tai yra di
li

mu ir tanke i buna baudžemasj 
1 mirtia. į J

4« A-.
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Isz Amerikos
Ėjo ant kapo savo motyneles, 
sudėti žiedus, likos perkirsta 

. pusiau.
Wilkes-Barre, Pa.

metu Vanduke Kaznikiute, 
sitikejo susivienyt su savo 

greitai po jo- 
Sztai am) diena

rrFriju
no-

susivienyt
motynelia teip 
sios mirtei.
iszvažiavo hu tėvu idant sude- 

atsiminima 
motyiieles 

žiedu ant Szvcn

SU 
greitai

ti savo szirdinga 
del savo mylemos 
puiku bukietą 
to Kazimierio kapiniu, kur jo
sios motynolo silsejosi amžinu 
atsilsiu. Mergaite norėda
ma priskubyt tęva iszlypo pir 

isz Larksviles karuko ir

tame 
smarkei

ant
bet 

mergaites 
ekspresinis 

nelai-

ma
norėjo gautis per elektrikinias 
sztangas ant kitos puses,

užlėkė
ejnantis 

karukas kuris perkirto 
minga mergaite pusiau, 
laimingas tėvas iždave 
ca riksmą o 
surinko
reles, kurie dabar silsysi szale 
savo motyneles, kuri mirė nuo 
influenzos 
ežiu adgal.
Sniegas sunaikino visa atej- 
nanezia rugepjute Kolora- 

doje ir Wyominge.
DčnVef, ČoC— * Vtsa vr 

rine dalis Kolorado ir 
mingo 
ahiegima 
kino visa tenaitino 
ant atcjmlnczio
Daugelis trukiu likos užpusty
ti ir negali judintis isz vietos, 
Snieginis szturmas daut'iau- 

ženklus
Rawliuso,

Dargana nutrauko 
telefono

Apgavikai ižgavo $14,000 nuo 
seno kvailio, kuriam ketino

• surasti puodą aukso.

apgavikai gy
mio

St, Louis, Mo.— Pakol žmo
nis tikes in visokius burtus ir 
raganius tai 
vuos ir gerai pasipelnys
tamsuoliu, kaip tai atsitiko su 
farmeriu W. Banern, 78 metu 
senumo isz Altono, 111. 
ris apsakė pdlięijei dūk m 
laika .szeszis metus iszmokejo 
apgavikams 
doleriu, kurie 
surasti puodą su auksu, 
likos užkastas ant jojo fanuos 
daugeli metu adgal. 
na palicijo aresztavojo 
sius apgavikus St. Louise o ku 
rie vra:

Bau- 
bnk

14 tukstancziu 
prižadėjo jam 

kuris

palicijo
Ana die

tuo-

i\e- 
gailin- 

subegia žmonis 
szmotus mvlemos dūk

keliolika sanvai-

1va’ca- 
\Vvo-

i

likos užpustyta 
viesulą, kuri

v

t per 
: unni-

u go p,'lite 
pavasario.

szturmas
šia davėsi 
Cheyenne ir 
minge. 
visus

m terp 
vVvo-

O.......... -

telegrafo ir 
dratus. Baisus sneiginei sztur- 
mai teip-gi atlankė New Mek 
si ko ir Arizonoje.

Putrai©

Persiskyrimai poru auga 
milžiniszkai.

Washington, D. C.— 
valdžios suraszus, tai Suvieny-
tuosia Valstijosia ant kožnos 
deszimts vedusiu poru, 
pora persiskyria. 
persiskyrimo daugiausia yra

jog moterėlės yra papra-

viena
Priežastis

ta 1

tusios už daug rodytis o vyrai
ne yra sztant ant parodu 
dirbti, tada motore vyra 
metineja, arba

11Z-

pa- 
l;gyvena su Ki- O v

tais idant jiai pristatytu viso
kius svietiszkus smagumus. 
Kad moterėles daugiau rūpin
tųsi apie savo namus ir ne bu
tu tokios tingynes, tai 
dien ne butu tiek daug persi-

Tinginysta pada-

n J

smagumus.

hz ta n

skyrimu.
V

ro isz moteres velniu.

t
Motyvą paskandino tris 

kudykius prude.

AMERIKE

■F
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Juozas Pelinskis, bu
vusia saliuninkas, jojo duktė 
Klara, 
ir posūni Denecki.

Bauris pardavė dvi farmas 
idant 
už suradimą tojo aukso, 
prižadėjimu, jog neužilgio pa
siseks jiems surasti taji užkas
ta skarba ir pareikalavo da pi 
ningu petnyczioje.

davė jam 
idant iszmoketu Pclinskiui 
paženklintais piningais, 
tam palicije inejo iii ikLum., 
aresztavojo visus ir rado pas 
juosius paženklintus piningus 
kaipo ..davada. 
sake Baurui, 
suras, tai nakties laike ant to: 
sios vietos paregės 
žibinte.
sios szviesos per szeszis metus 
bet klaidžiojo tamsybėje ir ant 
galo turėjo nusiduot in palici
je ant rodos.

marczia

užmokėti

Palicijo

Pelinskiene

apgavikams 
aukso SU

rodą
su
Po

narna

Palinskis. pa- 
jog kada įskarba

raudona
Senis jieszkojo to-

svarus

Mete 1918 parduota 
23,366,000,000 svaru mėsos.

Washington, D. C. — Isz 
priežasties kares, amerikonisz 
k i pakeriai (mesinyežios) par 
davė 23,366,000,000
mėsos praejta meta, arba dau
giau kaip penki bilijonai sva
ru daugiau no kaip 1900 mete. 
Ant kožnos galvos pripuolė 
suvirszum po 93 svarus jautie 

Ant rankos randasi me-
sutes po visa Amerika 3,027,- 
000,00(1 svaru.

mirsime, 
jog Joji mesute yra

UOS.

Gal isz bado 
tikar-negreitai

sziausia,
labai brangi o žmonių maszne- 
nes konia tuszczios.

i'

Darbininkai neužganėdinti isz 
bolszeviku valdžios.

Čoųnęant^ Ohio.— Tris maži 
vaikai, nuo 2 lyg 6 metu, likos 
surasti artimam prūde ne toli 
namo Mrs. Fredrikos Ilen'ler-

Laike slieetvos likos isz 
tyrinėta buk motyna tuju vai
ku pati juosius paskandino, 
kada radosi apkvaititam pa
dėjimo. Pnliniin nuvežė adai 
ming 
V>ntV-

son*

v •

Palicijo nuveže 
a motore iri priglauda del

paiKszu.

i'f

ft

4

I

I

■ Ai a l 1

S M

i
i
t

k.

. Lietuvos laisves reikaluose.

szva-

valstija ir

& fNu rody
RĄ.V-

«4U> ■V*.
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X-.zX'i /.iįsi ii-iii;

Kas girdėt po 
baigimui kares.

UZSi-

-------- --- - . . , ,, ................ -Į-

ABELNI BAŽNYCZIOS KAS 
LINK GAVEJIMO 

ĮSTATYMAI.

O

I*!'■ WI.U.IJJ.IĮI!!W■»

Kriksztu motina milžiniszkos 
orines maszinos, ir lekiotojas 
kuris už keliu sanvaieziu keti
na perlėkti per Atlantiko ma
res.

True translation filed with the Post 
Master at Mahanoy City,, Pa. on March 
24-th. 1919, as required by the act of 
October 21-th, 1917.

Bolszevikai užėmė Ukrajina.
Smarkus musziai prie Ode-
sos. Lietuviai ir Latviai 

kareiviai e j na pirmyn.

London.— Žodžiu, konia vi
sa (Jkrajina sziandiėn randasi 
rankosia bolszeviku, pagal da- 
nęszimus in Londoną.
k i am inuszijoprie Odessos, bol 
szevikai ųeteko 8,000 kareiviu 
bet frančuziszki kareiviai 
tam musziui 
in Odessa, 
deajo lyg

senfam fl nuo 60

po 
trauktis

kur

likos

(2)

4*

Nors Prezidentui Wilsonul 
žluojant Francijon Inteikta ilgas me
morandumas, kuriam dar karta iszdcs 
tyta Lietuvos padejmas ir praszoina 
Lietuvos nepriklausoma
jos babartlne valdžia pripažinti, Kovo 
penkioliktoje dienoje vėl inteikta Amo 
rlkos valdžiai memorandumas parem
tas ant vėliausiu atsitikimu Lietuvoje 
ir tanais susidariusiu aplinkinybiu.

Memorandume iszdcstyta . Lietuvos 
isz po griuvėsiu iszkillmas, Valstijos

Tarybos sudarymas ir ministerijos 
paskyrstimas suorganizavimas paczto 
geležkeliu, banku; pirmosios paskolos 
pasisekimas, suorganizavimas, kariu- 
menes Ir pasekmingas kovojimas ,su 
užplustanczeis bolszevikais.
ta galimybe Rusijos bolszcvlkams su 
VttkfCtfj6S’'&tnirtukais susilieti ir ‘tuo
met grosojiti pavoju visam pasauliui. 
Iki sziam laikui vieni lietuviai netik 
sulaikė bolszeviku gaujas besistumen 
ežias in vakarus,
smarkiai juos sumusze. Kadangi Lie 
tuvos karlumcno jaute ir silpnoka, to 
del reikalauja kuone visu jlegu kad 
sulaikius tolesni bolszeviku hosi-

bet vienur—kitur

tolesni bolszeviku 
veržima, bet kada lenkams pavėlinta 
didele armija organizuoti ir veržtis 
Lietuvon, neva su bolszevikais kari
auti, tuomet lietuviai buna priversti 
jiegas skaldyti, dali kariumenes siun- 
cziant priesz lenkus.

Lietuviai smarkei stoja presz 
szevikus ir kariauja 
principu, kaip kad ir Alljantu kariu- 
mene, bet kadangi užplustancziu bol
szeviku skaitlius kur kas 
tad varge! begu Lietuviai vieni galės 
Iszlalkyti. Amerikos ir Alijantu pa- 
gelba yra neatbūtinai reikalinga. To 
del turint omenija ta kas cza iszdesty 
ta tikimasi kad Suvienytu Valstju vai 
džla persvarstys musu pirmesnius pra 
szymus, o ypacz sekanezius:

(1) Lietuvos nepriklausomybes pri 
pažnimas; (2) palengvinimas all
jantu blokados, kad butu galima dra
bužiai, maistas ir vaistai Lietuvon pa 
[siusti; (3) tuojaus suteikti 
į vai militare pagclba, arba bent 
siusti Lietuvon 
amunicijos apginklavimu lietuviu lino 
snoriu armjos; (4) sulaikyti lenku 
beslvoržima Lietuvon, ir insakytl jiem 
pasitraukti in 
banczlas teritorijas;” (5) praszo- 
ma pranosztl Suvienytu Valstijų ats
tovams taikos kongreso apie Prusu 
Lietuvos nusprendimą susvienyti su 
Didžiąją Lietuva, taip, kad to prisilai 
kant. rytiniai Vokietjos 
tu talkos kongrese nustatyti.

Tokios maždaug mintis buvo iszdos 
tytoa minėtame memorandume.

bol-
del tu paežiu

didesnis,

palengvinimas

Lietu- 
pa- 

ganetinai ginklu ir

grlnai lenkiszkai kal-
(5)

tovams taikos kongrese apie

rubežei bu-

AMERIKOS LIETUVIU CENTRALIO 
KOMITETO REIKALAIS .

Keliai teikimui Lietuvai materiales 
pagelbos Jau atidaryti, 
Komitetui yra prieinamos visos gali 
mos progos persiusti Llatuvon Ameri
kos Lietuviu aukas, — k^d tik Ju kuo- 
daugiausla butu. Isz lalkraszczlu jau 
žinote, jog Raudonasis Kryžius priža
dėjo iszslusti Europon visus Lietuviu 
dienos pinigus, kaip tiktai nukeliavęs 
dabar Europon Centralio 
Pirmininkas J. S. Lopatto susieks su 
organizacijomis, szolplancziomis mu
su badaujenezius brolius Lietuvoje ir 
pranosz apie jas Raudonajam Kryžiui. 
Prie to g. J. S. Lopatto 
perdavimui badaujamoms Lietuviams 
Europoje — visus tuos pinigus, kurie 
buvo Ccntralio Komtoto surinkti 
jau po Lietuviu dienos. Taigi pinigu 
jau neturime, o ju dabai reikia nes, 
kaip žinote, su užslbaigimu kares Lie 
tu vos, žmonių skurdas toli gražu dar 
nėra užsibaigęs. Reikia kovelklausia 
siusti Lio’tuvon maisto ir drabužiu, ne 
sa tenai tu dalyku negalima gauti.

Akyvąizdoje to, mos ir kreipėmės in, 
Į Jus su praszymu siusti Centr.
initetul tiek atiku, kiek tik iszgalite, 
Be to, tuojau sudarykite būreli Letu- 
vos Rėmėju ir pereikite per Lietuviu 
grinezias, rinkdami atiku ir pasižadė
jimu kas menuo aukoti po klek nors 
Nukentėjusios Lietuvos Iždan. Pasi
rūpinkite, kad Jusu mieste tuoj susi
darytu /Komitetas Drabužiams Rink
ti, — prie Centralio Komiteto yra su
organizuota Drabužiu Rinkimo Sekci
ja. Abelnal, 
žmonių golbojmo reikalu tiek,

ir' Ccntralluj

Komiteto

pasienio —

Ccntralio Komtoto

Ko

o 
o

Lietuviai Washingtone.

Jau esame raszc, kad lietuviu atsto 
ybes buvo suregtos paskaitos apie 

Lietuva. Pastaruoju laiku vėl proga 
svetinitaueziams ižgirsti apie Lietuva 

Tula motcrszke isz 
isz valdiszko department© davė, sze- 
szes paskaitas apie Rusija; musu ru- 
peseziu peseziu labai gerai atsiliepė 

teisingai perstatė 
Lietuvos santikius su Rusija ir Len
kija.

Kovo 15d., buvo surengta prolekcija 
apie Lietuva “eaux Arts” kllubc. 
prakalbėjo minėto kliubo dlrektorus 
p.do Zapp, pirmaus ’buvęs

v

ir jos reikalus.

apie lietuvius ir

eaux

ir visi

“The Wa
shington Post” rebaktoriumi, o dabar 
esąs vieno isz prosos biuru vedėju. 
Jisai kalbėjo apc abelna Europos da
bartini' padėjimą, labai prielankia at- 
sliepdamas apie ĮActuva. Gorb. kun. 
Žilius kalbėjo vlrsz valandos Jo kal
ba labai užintoresavo svetimtauezius 

susirinkuslej su nepaprastu
žingeidumu klausė nepaisant to kad 
daugeliui prisėjo visa laika 

Kadanrtes sėdynių pritruko.
Kadangi prolokcijos buvo sureng

tos ant greitųjų, todėl nespėjome pa
mpinti gaidas Lietuvos himno ir szeip 
keletą kitu letuviszku dainelių, prisė
jo užsiganėdinti pagraijijps ant vlk- 
rolos p. Petrausko indainuota, Letu- 
vos himną. Grajljant himną visi klau 
sytojaj atsistojo. Po prakalbos Lie
tuvos vėliava ir-gi buvo parodyta ir 
isžaiszkinta.
vo po kpygute apie Lietuva.

Kiek vėliaus manoma surengti pas
kaitas su invairiais paniarginimas— 
dainomis szokiais ir sziap invairybe- 
mis, kurios gerai perstatytu lietuviu 
gyvenimo Lietuvoje, ju būda, papro- 
czius ir szap ypatybes

stovėti,

Visi susirinkusieja ga-

prie-
. bol- 

apiploszinoju 
muistą o> 

prie
duoklių

Helsingfors, Fhdandija.
Terp rusiszku darbininkų ir 
vargingesnio luomo žmonių, 
kyla baisi neapykanta 
szais juju suvadžiotojus 
szevikus, kurio
nuo ūkininku visa 
darbininkus privorezia 
apmokėjimo dideliu 
ir bolszeviku kasa.

Maisto padėjimas Rusijoj 
yra baisus ir kasdien buna 
arszesnis, neų Petrograde sva
ras sviesto parsiduoda po 100 

t

doleriu o svaras duonos po 15 
dolerių. Kitos prekes yra 
teip-gi baisoi dideles1 rint 
kio maiėto/’b• *’ l^’" '

i k i n

Kitos

* ♦ *

ŽomiaUB paduodame tekstą kablc- 
gramos, szioini's dienomis 
Prezidentui Wilsonul, Parižiun. |

Kadangi Prusu Lietuvos, prisidėji
mas su Nemuno intalka ir KurishHaff 
atlajumi, telpgi su Klaipėdos, portu 
yra neatbūtinai reikalingas Lietuvos 
Valstijai nes tai yra vienintelis lietu
viams prie juriu priėjimas ir kadangi 
Prusu lietuviai, prisilaikydami apsis
prendimo principo, jau aprelszko norą 
susivienijimo su Lietuva; todėl, nice 
lietuviai gyvenanti Suvlėnytosla Vals- 

i tijose praszome Prezidento Wilsono’ 
LperstatytĮ Talkos
Prusu Lietuvos klausymą, kad szis su 
sivienjjimas butu užtvirtintas ir sulyg 
to, kad butu nustatytas Taikos Konfe 

Įrončljojo rytinis Vokietijos rubožius.
Lietuviu Informacijos Biuras.
■ ■ -■ ....■» ■ . ...... . ■
Kompanijos automob’d iu

pristntc dol Suv; Valstijų lai
ke karos 96,551 motoriniu ve
žimu, 14,073 ambulansu įr (3),.- 
239 motorcikliu,

pasiustos

Konferencijai szl

*

I M

darbuokites Lietuvos
. / Įtiek 

tas galima ir kiek jlegos leidžia — 
nesą Lietuvos žmonių visa viltis yra 
Amerikoje. •

Szi darba dibdami, mes dirbame ne 
sau, bet Lietuvai ir jos ateinanezioms 
gontkartoms, — juo daugiau gyvas- 
cziu dabar iszgelbesime nuo .mirties 
tuo gražesne1 bus musu Tautos .atei
tis!

Tlk|m^s, ka(Į >gerb. Tamista pats

Keikia pažymėti, kad szioji prolejc-
cija puikiai nusiseko ir labai 
naudos Lietuvai padaro.

daUg

saVo duone Lietuvai kuoveikiauslai 
prisiusi, r nepaliksi nei vieno 
pažystamo, neprlvortes paaukauti

% turėjo
Bolszevikai j iu 

Preskopo,isz 
kelias veda in Krimcja.

Mintauja, arti Rygos, 
užimta per Latvius, isz kur bol 
szevikai pradėjo truaktis sza
lin ant visos linijos, 
neduodami pasilsio 
kai, turėjo 
100 myliu 
Brastos.

Bolszevikai stengėsi 
pajiegom iszguiti savo 
szus isz Ukrajinos, kuri Inb o 
magazinu grudu del Rosi jos 
ir Odesos priesz kare isz 
sįuųtineję visus grndus.

Bolszevikai užerne

u Ž8 lėmimą, 
pavalgyt.!

apleisti 
nuo

įjunkai 

bolszevi- 
Pinska, 

Lietuviszkos

\ i3om
pne-

ih nr

fru n to

Kijevą 
ir Zitdmiritt, isžguidami isz te 
nais kaimuoeziu Taryba.

Ant Arkangelsko
talkininkai nepasiduoda, todėl 
bolszevikai buvo -priverstais

Ant apgini- 
Angli- 

pri-
Ukraii-

trauktis szalin.
mo Odesos, Francuzai, 
kai, Graikai ir Rumunai 
gialbsti isztikimiems
nams ir kazokams generolo De 
nikino ant ’atinuszimo visu už 
klupimu.
nio frunto bolszevikai yra 
klupomi per Lenkus, o žiemiu 
dalyje Lietuviai, Latviai ir

Vidurije vakari- 
už-

Latviai
Estonai kariauje prieszais so 
viatus.

Uraliaus frunta laiko Cze- 
ko Slavokai, o svarbiausia )i- 
nijo sibiriszko geležkelio 
sergsti Japonai o Amerikonai 
laiko linije prie Vladyvsotoko.

Po penkių dienu 
muszio Lenkai inejo in Lvava 
(Lemberga), vy bam i esi 
kui ukrajinus.

a Iš

siu rak aus

pas

Vengrai prisidėjo prie rusisz- 
ku bolszeviku, uždėjo savo 

atskyriu valdžia.

London.-— Vengrai sutvėrė 
bolszeviku valdžia.

Lietuviu Informacijos Biuras, aplaikytas ISZ 
Šziuomi praneszame kad Lie

tuvos žemlapiai Jau gatavi kainuoja
p.S.

I

Tokis tai telegramas likos 
Budapeszto.

Vengrai apszauke kare terp

val- 
blynams

Didžioji Gavėnia traukiasi nuo Pela 
nu dienos lig Didžiosios Subatos, 12 
valanda diena.

Visos darbo dienos nuo Pelenu die
nos lig Ddžosios Subatos vidudienio 
yra prisiturejimo ir gavejimo dienos 
kuriose yra valia valgyti tiktai viena 
karta soczial ir antra karta užkasti ir 
tai sausai, t.y. be pieno ir be mėsos.

Visus tris kartus soczial privalgyti 
szv. Bažnyczla pavelija augantiems 
lig 21 m. amžiaus,
metu amžiaus, sergatiems, isz ligos 
moterimis neszczioms ir vaikus krū
timis peninezoms.

Nuo szito abelno sunkaus gavejimo 
instatymo sekantis palengvinimai (dls 
pensą) yra suteikti.

(1) Pleniszkus valgius galima var
toti visomis gavejmo dienoms per vi
sus metus, taigi ir Didžioje Gavėnioje.

Mėsos pavelyta yra valgyti Ga
vėnioje: a) nedeldleniais visus tris 
kartus ir b) Pirmadlenais, Antradie- 
nias Trecziadlenials (iszlmant Pelenu 
diena ir bertaini treczadieni) Ketvr-* 
tadlenlais viena karta in diena.

(3) Isz ryto galima iszgiarti puo
džiuką kavos, arbatos arba czekalodos 
su szmoteliu duonos.

(4) Kurie pagal savo 
negal pietų laike soezia
tai tei gali vidudenije persikast, o va 
kara soezai privalgyt.

(5) Kuriems trūksta‘ sviesto 
giams pagaminti, duokime: 
iszkepti arba viralui pagardnti, pavely
ta tam tikslui vartoti taukus.

(6) Scniaus buvo užgnta
vieno valgo, 

dabar tas užgymlmas panaikntas.
(7) Kurie palluosuot nuo gavejimo 

(kaip ligons, moteris neszczios, sun
kiai dirbantis, augautiej ir seniai) ga
li visus 3 kartus mesa valgyt tose die
nose kuriomis pavelyta viena 
su mesa valgyti (žurek jNo. 2).

(8) Didžioje Subatoje po 12 valan
da vldudienije Jau valia su mesa val
gyt ir tai lig stoties.

(9) Specialiszku
Tėvo Amerikos darbininkai labai

buvo
loti mesa ir žuvis prie

var*

karta

3 pavejamu 3rv. 
sun

kiai ir karsztal dirbanti, gali valgyt! 
mėsos visose dienose per metus, Įsėl
inant tiktai visas Petnyczlas per me
tus, Pelenp diena, Didžiąją Savate ir 
Kuczlas.

(10) Jeigu szeimynos galva pagal 
savo užsiejnimo (labai sunkiai dirbąs) 
yra paluosuotas nuo gavejimo, tai to
se pat denose paliuosuota ir Jo visa 
szemyna nuo gavejimo ir gali valgyti 

nereikėtųsu mesa, o tai dėlto, kad 
dvejopu valgiu gaminti.

TRUPINĖLIAI.
e

<M<- tanu

# Nekuriosia
gyventojai visai lie

kaimuosia
Siberijoj 
moka raszyt ne skaityt, kaip* 
danesza amerikoniszki kores- 

Jeigu nusiduotu 
da gyliau in Bosiję 
tamsesniu maskolių surastu.

Terp 1348 o 1350 r*'-1 
mirė 25 milijonai žmonių 
džiovuos.
laike, konia ketvertą dal'3 
ventoju ant svieto 
tosios baisios ligos.

Laike kares likos 
mnszta 554 lekioto jai visu 
lijentu, paymta in 
135, sužeista 129, 
muju 73, užmusztu 
atsitikimuosia 42 
žaseziu 4-

, č>

pondontai.

*

*

tai d a

ineta, 
ait 

Parodo, jog tame 
cv-

mira nuo

1

uz- 
al- 

nelaisvia 
nesuranda- 
visnkiosia 

kitu pi 10-

randasi 
apšzvieezia-

Galime gauti L. i. Vengrijos ir talkininku. Czeko 
Biuro ofiso, 703—15th St. Washington, 
D.C; v i 

, moblizacije, kovoti prieszais

vienas doleris.

Suv. Valstijosia 
8,700,000 namai 
mi elektriku, o 15,000,000 na
mu nąudoja kitokia szviosa.

Paryžiuje randasi zie-
goris Boauvaiso katedroje, ku 
ris yra padirbtas isz 92 tuks
tancziu szmotelin. Tasai ziego- 
ris turi 52 ciferbtalus kurie 
do valandas kožnam sklypia, 
menesius, diena, permainos 
menulio, sąules tekėjimą ir 

Į daug kitu dalyku.
Indijoj randasi

Slavai dabar apszauke naujasavo
pažystamo,
Lietuvai tiek kek galima

Prie progos pažymime, jog visi pi
nigai, aukojami per Contrail Komitc- 

tuvps žmonių szellHniui, ir pats C, K

neprlvortes

ta, iki vienam centui, eina tiktai Lie-

tas, kaii)o inkorporuota instaiga, yra 
po Suv. Valstijų Įstatymu priežiūra. 
Mokestis ir atikas siusk to 
Komitetui tokiu adresu:

’ LITHUANIAN CENTRAL
War Relief Comrtjitte. Inc.

i 320 Ffth Avenue 
, New Ybrk City

Centraliu
F

‘ 1 X New Ybrk City 
Amerikos Lietuviu Ofentralls Kom.

V. K. Raszkąuckas,
/ ‘ Sekretorius.

Į I " • ' J
Da ne žino. '/

I • <

Atvažiavo teta in 
su dideliu pundu pasisvoiki- 
.nūs, sodo ant kėdės ir klausę 
mažo Vincuko,* kuris prie jo
sios prislinko. ,

PIRKITE W. S. S. STEMPAS
SKAITYKITE "SAULĖ"

IR

.A.

!

sveczius

t1

raitdonudsius. Naujas Vengri- 
sžkas gabinotas1 nusiuntė tele- 
grama pas Lenina idant prisiu 
stu jiems ginkluota pagialba. 
Bolszeviltu *armije jau
nuo Brodu in Stanislava tyks- 
le užėmimo Lvavo. ' .

Vengrai iždave proklamaci-| Ina* žmonių, kurie garbina

ojna
diena

X
J
ji

milijo- 
kar-

Jves kaipo szventas sutvėrimas 
su ginklu, tai bus nubaustas ° uzmus'zinet karve tai yra di- 
ęnt penkių,, njetu in kalėjimą 4eliu -tikejimiszku prasižengi** 

mu ir tankei buna baudžema^

Na ka, vVincuk ar tu ję. jog kas katra žmogų suras 
..„i • • ’_____ 1J 'a- '! i ’■ lH ... . ' .mane laukei ir ar myli tų Iha- 

ųe?
Vibcukast

czidu ka szitam pudęlljė turi

T t Kad aĄ ne arba užmokėti turės 50,000 kro 
į X...4 I

' . t - I MA.'1 ' " .. vfl
l’ i' i i ■ • į ■ 'V f | JjM
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Aplaikyti rapartai per dar
biu i u kisaka b jura isz visu sza- 
Ihi Suv. Valstijų* parodo, buk 
bedarbiu randasi 373,038 ypa
tų ir skaitlis'puga kas sąnvai- 

(’levelftjidq*4?andasi apie ir* r < +
te. <
j5 tukstanciju be dhrbo, 
netiko Steito atstathiėja 
darbo tukstanezius žmbniu i o 
paežiam Waterbui\vje prasza- 
linta nuo darbu keliolika tuks 
tanezin žmonių. .Panaszus ra- 
parlai atejna ir isz Masacziu- 
žes, New Jersey, Pennsylvani- 
jos ir kitu valstijų.
visur sustoja arba.atstato dau
gybių žmonių, žodžiu, užsinc- 
sza visur ant dideles bedarbes.

Co- 
nuo

Fabrikai

Francuziszkas
Hcnrion, 
kos Akademijos, dnvadžioje, 
buk žmogiszka veisle sumažta 
augsztume, panaszei kaip veis

Tasai profesoris 
buk pirmi musu

profesores 
sąnarys Francuzisz- 

Akadeinijos,

103 pėdu
103

szius 13, Ilerkulas

nuo

le žvėrių, 
dnvadžioje, 
tėvai Adomas, turėjo 123 pėdu 
augszczio ir 9 colius; jojo mo
tino J ieva turėjo
augszczio; Nojus tu rojo 
pėdas; Abrahomas 23;”Maižio- 

10 pėdu, 
Aleksandra Dvdvsis 6 o Husu
Caras tos turėjo 5 pėdas augsz 

Profosoris Hcnrion, da- 
ejo prie t uju tyrinėjimu 
daugeli metu visokiu senovisz
ku stovy 1 n Mažoje Azijoje. 
Bet pricszais jojo davadžioji
mus pasiprieszina daugelis ki
tu žinunu ir užginezina, jog 
Adomas turėjo 123 pedn

užginezina 
turėjo

augszczio. — Kas gal teisybių 
Gal

žmoni.u buvo milžinai.
žinoti ?.

123

t.'ula veisle

gadyne,SziOje 
žiedu civilizacijos, 

žmonijos, 
, sziidis

praminta 
atleido r v- 
iszsk irstyti 
pripildytos 

tasai

SZIUS ; 
žmonis, 
kartybių ir neapykanta, 
veikshimas szventvaginga ran 

purvais I 
žmoniszkus

pui-ka apmetineja 
kiaušius
ir tautiszkus. Sziandien 
szventos jauslus tikejimiszkos 
paverstos ant niek per pusgal
vius, teisingysta ir
•galysi su bjaurybėmis, o 
to viso geriausia 
krikszczionybe. 
siginkluoti su

B krikszczionybcs, o tuom apsi
ginsime nuo visko.

idealus

dorybių 
an L 

gyduole yra 
Turime ap- 

tuom ženklu

Jeigu žmogus ir ko norėtu 
tai nieko be Dievo ne aplaikys 
Dievas nieko ne nori 
ir galėtu 
Ar žinai ka? 
su Dievu o su Jojo 1 
kyste, padarysi viską.

J 
•a. 

norint 
tavęs.apsiejti be

Susidraugauk 
tarpinin-

szimtas dv.i- 
pra- 

ilgas

Szimet suejs 
deszimts metu nuo kada 
dėjo svietas 
kelnes.

visai
Lietuvei

neszioti
Juk ir priesz tai Žilio

nis neszfojo kelnes bet trum
pas, o vargingi žmonis 
kelnių nenesziojo.
ir vargingesnį kaimuoezei ne- 
sziojo ilgas sermėgas,' 
nes visai buvo nereikalingos. 
Okada tiiosia laikuos i a tur
tingi žmobis labai daug ger
davo vyno, jofc liet kojos"' pra
dėdavo tinti nuo “podagros, 
tai labai bjaurei
blauzdos per szilkines pan- 
czektis (kaip sziandien mergi
nu blauzdos nuo drutaus su- 
varžimo augsztu' oze veri ku.) 
Tame laike mat visojo Euro
poje 
i < I (i < L
kriauezius

tai kel-

iszrodinejo

buvo trumpos kelnaites, 
karnliszkas 

iszniislino sinti ij-
angli^zkas

gas kelnes, kad uždengti suti- 
nuses kojas nuo perviršinio 
gerymo vyno. Nuo to laiko ir 
prasiplatino nesziojimas dlgu 
kelnių po visa Europa ir ki
tus sklypus. Norint isz pra
džių atsirado kritikieriai, ku
rie taja mada labai paniekinė
jo ir iszjuokinejd, bot ilgos kel 
nes užsiliko lyg ežiai dienai. \

Daugelis randasi tokiu ap- 
szviestunu, kurie tiktai blizga, 
o ne szvieczui. -<• L

gal va žudž i a Matulį
. - I. A _ . • ‘

Ar smertis yra baisi?
•*7

auguolo butu iž-
vnisius, bot

Ne vienu 
davus žiedus ir 
stokavo jiai truputi drėgnumo 
ir lietaus, trupanti szilumos ir 
saules spinduliu ir 
smagaus vėjo .
žmonimis dedasi kaip ir su au- 

Truputi akvatos, 
truputi gero žodelio, 
tinimo,
ros rodos sudrutinhno 
dusios szirdies, tada atsirastu 
žmogaus szirdyjo 
noras gyvenimo.

truputi
Panaszi ir su

guolcin. —
paakva- 

truputi kantrybes, ge- 
nuliu-

gyvybe ir

Žmogus, kuris prasigyveno 
isz savo darbszumo, priguli 
prie laimingiausiu žmonių ant 
svieto. Dasidirbtas turtas per 
apgavysta, niekad neduoda to
kiam žmogui ramybes, o sav- 
žine griaužia szirdi be palio
vos.

nc--
Franci-

joj

Tas
svar-

Vopniniuosia kainuosiu 
pertoli nuo Verduno,

likos tomis dienomis at
rastas nepaprastas atydengi-
mas, ypatingai dol mokslo ar- 
kiologu ir antropologu, 
atydengimas yra labai 
bus ir likos atydengtas per vo-
kiszkus szuvius, nes po baisiu 
eksplozijų kulkų, užtiko ant 
kreidines uolos gurioje radosi *
penki visiszkai gerai užlaikyti 
kūnai žmonių, gulineziu 
nuo daugelio amžių.
tis gerai užlaikytu kanu ir 
pavirtimo juju in
akmeni, prisidėjo matomai uo
linis oras, pripildintas nepa
prastu kvepenezia
rodos sumaiszyto su actu ir 

Gylumoje rodos, 30 
pėdu gylio, surastas pirmuti
nis lavonus senelio, su baltais 
kaip sniegas plaukais ir barz- 

Ant krutinės ajszkei pa
žiniu kaulai kaip ir pa^ gyva 
sausa žmogų, o szirdyjo sty- 
riojo inmusztas titnaginis pei
lis lyg paežiam mediniam ko- 

Apsivilkes buvo in žve- 
virszn plaukais. 

No toli, gulėjo kitas lavonas, 
kuris laike rankoje maeziuga, 
matomai ka tik da priesz pa
ežiu mirti sudaužyta in ka to- 

Toliaus, už tu dvieju gu
lėjo lavonas moteres — moti
nos, glaudženezios prie moti- 
niszkos krutinės du kudyke- 
lius. Rausvi, ilgi, 
lyg žemei plaukai, 
jo • josios iszdžiuvusi kuna. 
Veidai visu atkreipti in szali 
inojimo uolos, rodos, jog visi 
buvo ką tokio iszsigandia. 
Moksliszkas svietas tuom aty- 
den^ijnu labai ųžymtas o isz 
visu aplinkiniu žinojus suva
žinėjo regėti tojo nepaprasto 
utyjengimo, kuri vokiszkos 
kulkos atydenge po keliolikos 
szimtu motu. -

■y-,, -y ■■■■„, —mi

Bolszevikai norėdami dau
giau apmonyti darbininkus, 
prisidengė - su dnrbixdUkiszkn

druska.

da.

4

užtiko

ten
I?riežas-

nepuvanti

rukszczia

tui.
rio kaili iii

k i.

nes kopia 
uždengine-

‘ ‘ galvažudžiu Mutalį 
(kaip raszd Drau- 

žmo;
ii

tuosius nuganubina.
^‘Jėigu Trockis perdetįnig 

darbininkiszko luomo, butu 
prictelis darbininku • kaip bol: 
szevikai skelbia, ar-gi paJibpi- 
uotu savo 
jonams“
gns,) žadinti visus tuos 
nis, katrie til<prieszinasi bol 
szeviku valdžiai 1

Trockis užmoka 50 rubliu 
už kožna atlikta žinogžudysta 
ir negana, jog žmogui a tyma 
gyvastj, bet supjaustė L mėsa 
(žmogiena) pardavinėti Vieto
jo “verszienos.“

Ir tokie pakalei nori dangs
tytis po darbininkiszkn* velia- 

“iszniin-
O ne

Va kurio savė vadina 
tingais“
broly ežiai,- iszmintihgas fcOoia- 
listiis no gins 'pasiūti yzku, be
smegeniu bolszeviku. ' Gerus 
socialistas; pasiliks” tokiu ir 
ne užtvirtinęs kriivinu zudhis 
ežiu rusiszku bolszeviku, luino 
ne Vos gėidžo pagerink diiirbi- 
ninkti butia;' bet juju tykšbi

socialistais!

išzvžudint' visus
t

T

tuos 
penis no 

pritaria juj'u* propogundar —- 
o kas tiejeTprascziokeimi, jei
gu ne darbininkai. > ’

Ir czionaip Amerike atsira
do pasiutusiu lietuviszkit ‘bol
szeviku kurio skelbia Trockio 
ir Lenino mokslus,' bet patys 
tiek supranta apie titfji bplsžc* 
vižįna kiek karve apie astrono 
mije. Valdže ant tokiu be

turi * pasiete «r 
progos,

vra
V

p ni sez i o ko 1 i uft,' k u r i e

smegenių - jau 
slaistas ir lauke -tik 
pakol visual nesuyins ir iszva- 
iyS ‘in Rosije in pngialba 
Trockini. ‘ ' Czionais tokiems 
padlbcams ne yra*vietos! ‘

Duktė vengrišzko 
•paimli Stefanija Turr, apgilrsi 

italiszkam * laikrasztije 
,“ buk

in

generolo

no
‘The Gornale d’Italia 
buvusia rusiszkas caras Mika
lojus, jojo pati, vaikai ir ku- 
ningaikszczei pabėgo nuo bol- 
szoviku. ' ' Pa'nna Turr aplal- 
ke taja žinia nuo kuning. Obo- 
Ijnskio,
gvardijos.
riszka szeimyh.a, tojo uabjto- 

s

nas neapreiszkc.
apraszyme pamjos

cariszkos
- Kur slapstosi ea-

kapitono

Tame.
Ture-nieko no yra paprasto.^—
Juk moksikoniszkas
ninkas Villa,

raibai-
buvo . numitin

tas tūkstanti kartu, bet 
sziapdich yra gyvas ir 
kas, tai kodėl caras
sžbimyna, turėtu tuojuus 

dingti
Tegul jojo’ gc 

truputi

SU

t i

« •» •3 dia i 
svei-
savo 
“isz
nuopirmo karto“ 

szios pasaulės.
ri padonai norints 
tuom nusidžiaugia. 
' M 4 l ( •< A . į .JI-:.;;

Lietuviu Muzikos Konser
vatorija, 769' Broadway < Wo. 
Boston, Mass. *įszleido seka-

Kanklįv,’’mus “KankHu/‘ mėnesinius 
sąsiuvinėlius L ’ r’1

No. 19 ii 20 (už Lapkriti n* 
Gruodi; ‘ '1918):'' n Nokturnas, 
Ae^ip. Baliui ir Pianhi.' 2o^ 
džiai Adomo 'Jakszto, muzika 
Miko Petraujskb. Kuįnn 75e; 
a No. 21 (už Snusi, 1919) Mo- 
tai po Metu, yyi’u kvartetas, 
balsui ii^ pianui. Žodžiai Liu
do Giros, muzika Miko Pet
rausko. Kaina 40c.

No. 2^ 23u 24 (už VasaYi, 
Kova ir Balandi, 1919: Eglcą 
ir alezio duetas isz III akto

< A

operos M 
lienę/’

$IS
, ................<----- ^",r’
Mokslįszkas Jtopifcalbs j imas-
'/i ’ •

/ > t ilĮ

Ar smertis yra baisi ?
Tūlas ’

priesz'numirimu’teip tui’e: į-" 
‘ Jeigu turėtAu; pUjiegas

Idikyti pluilkfenn i'Ankoj^, ' t(ii 
paraszytau, > kiup tiii ' lengva 
yra mirti. \ ,J1 1

Apkvaitimas! —
sakys daugelis.. Bot no! Vi
sokį mokyti v.Vrai npsvarsti- 
nojn apie' ’ valandų 'smortiės, 

Eggora, Sallic, Dc-
Wariguy, Heiub ir kiti 
gii davAdžiojimai

'te

i»i'

“ M . - . . -

mokytis v ’ anglikns

• . -I..J j

Gal pa-

jRod.08 butu bariai ir skaudi 
smėrtįs suedimas per lauki
niui žveyis.1 O bet apraszo t; e 
jei, katrie jau buVo naguos i a 
žverhi,’ jog toji smertik ne yra 
toip baisi.
11 Garsingas keliauninkas Le- 
vingątohas, buvo karta glebi- 
je levo, * SztaLkaip. jisai apip

H i;l

map ■ .ant

'.’I

kaip tai:
JoL 

savim 
tinka tai?,smortis suvis yru ne 
baisi’, nesunki,’ »* nekankinanti. 
Smertis senatvėje * - »■'* 
lengviausia, kuria visi sali isz 
rinktu kurio1' geidžo pabaigos

■ < , . .w . . . . . t . . ■• n

sn'

yrn1 lai

gyvenimo/,' jeigu 'butu galima, 
ilgai - serga, 

leaip amt '*♦ vėžio liga; džiova, 
i V’ kitoms prinnszibms ligoms, 
tai sopulei pasibaigia jiriesz 

Kada jau smortis 
artinasi? digohis' datyro

Jfcigu žmogus

pa't smerti » ,

r4

sma
gumo; kraujo* begis sumdžta ir 
tas1 • begis* ’ ’ n drogularišzkai 
skirstosi; per plabciiius me 
daug* insigauna an'gliiiW tulcšz 
ties ir negaivina' kuiihį sdįcge-^ 
his silpninusi iv mįsles imade- 
da dingti žmoguje. ” : ,į

Tmikoi tokis ligonis kalba: 
nuo manes, 

gerai ir long-
, ■ I 

*' 11 -,'4.

Atsitraukite' 
teip maA dabar 
Va4..?A' r
'* Ir už minu tos buna jau 
gyvas.

nc-
H.įb 4

užtrosKki- 
Itsz- 

ir nustoju žmogaus gy- 
-d

“Hi (i ?

00 Ant Menesiu'$1M —-y.-, - ||"*1 » / ! 4 h * I j . i I’ II '■ '

A * —Takstauczei Dolerei
; | J: t

yra lazduodami per žmonis del tęatr.u j 
ir kitokiu pasilinksminimu. Kam Isz- Į 
davinėti tiek daug piningo jagu galite Į 
iszgirstl savo name garsipgiąuslus I'
dainorlua ir muzike ant teueu be-tru- i' 
blncs fonografo kurias . parduodame i 
ant lengvu iszmokesozlu

1 .

* ) I

$1.00 ANT MENESIO.
80 Dainos Ir Muzikes DYKAI 

Ko'žnn m a s zina gvarnntyth.
lips zyki! o pas mus o mes Iszshislmo 
tuojauN per pnczfa musu katalogu 
DYKAI. Adresuvokitc:,. t ... T r į « ■ , ■ , 11

EAGĮ.E GRAPH0PH0NE 00
101 EAST Ifi-th ęTIlEHTant į*r

Dept. 15 r New York, N. Y.

I 1

\

1 . . n . I "
(h

r m3n. ft it

3 W

lA»v>
•t

i

d

I

skausmo 
k-u 

Užmirszti 
ė k i s

na-

60 DIENU ISZBANDY. M 4
II į 1

tųi apr-aszo: ,,
*-r - Levas szoko 

sprando ir abudu .parpuolei)te. 
Tasai užpuolimas isz nežinių 
ant manos, apkvaitino
kart, nes buvo tai kaip sapnas 
kuriamo nejauti ».ne - 
no baimesį norint- žinai, 
aplinkui darosi.'
apie-baime ir žiūrai ■ in 
baisiam žvėriui, f

1 Daugelis visokiu medeįu k u 
rio1 ‘iszsigialbejo 1 nuo žvoiju, 
panaszei apsakinėja, jog kada 
žvėris inleidžia dantis ar
gus in kuna, tai suvis nejauto 
isz priežasties apėmimo kvai- 
tulio: - -• • ■ • (
! Panaszei ir ant kares, 
žeistas nejauczi«a; Savo žaidulio 

nesupranta, jog 
tai paskutine valanda gyveni- ' 

Petszautas kelioms knb 
generolas

f 1. J *>

su-

0 užmusztm

mo.
koms po Verdunu, 
Kelleris tare in savo gialbolo- 
jus:

— Ka jus 
gerai....gęrai!......
Kulka padaro

braote ? Ajai)

MUI DYKAI.
d

• , T I J

Prisiusk 20c.!Jgbar

Oimi

>!■

o m <

i*

ri

I*i?

lWr

'^m

h

/

t

----- , --------------------- -------, ■ ■ . ... r-— ,■

Moskito netikusius gyduoles! Jaigu turite 
dusuli, rumatizma, neuralgija, paralizus, 
norvlszkuma, sluogos, bronchito, silpnute* 
pecziu, silpnumą,.-užketejlmo ir daugybe 
kitu ligų, arba skausmą bile kur. Prlsiuskjte 
20c. del vyrlszko dlržio arba 30c. del mote- 
riszka diržą, Id^int pagelbėti užmokėti prl- 
siuntijno kasztus. In keletą adynu mjanp 
stebuklingas diržas rasis juso paczto.,UŽmo-» 
kekite rapkpiningu $3.98. Užsidėkite tuojaas 
ir neszlokite kožna diena pagal nurodimup 
per du menesiūs, tada traukije 60 dienu jai-, 
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nereikė 
laukti, pilnas užganedinlmas'. Adrcsavokltoį

A. P. OWENS, Dept. 48 - E.
152 W. 14 Street, New York,

’ "" L1J IF ' ' "............ HL' "■T! T.. - H . < ...... , • |J|<
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In keletą adynų mano

*U

m
ypa

Jau tas yra papras- 
si įžeisti

I 
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

tf. V. OBJELJINA8 ir KOHTANLU 
12til. and Carson St., S.S. • Pittsburgh, Pi.

Tai yra vienatine Banka kurHenel žinoma Lietuviams, 
Banka Lh I pi n an i savam budinke kurio verte i&zneta apie 
$150,(MK) ir vnriojA uzemc laike apie milijone dolieriu
Banka tai pi naši savam budinke kurio verte i&zneea apie

Ir randasi r>o kontrole Valstijos Pcnnsylvauios. Už su- 
Uujnntus Pinigus moka 4 procentą. Stenėsią Pinigus 
L 5J*‘ y»_»_.» »«*• <
Notarijiateft kancęlarija del 
‘ litoKiu dokumentu reikal
Žinių skyrius randasi no vadoviste gerai žinomo j 
" ,T tdmko Notarijusw, J

in vibtui dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
padirbimo doviernasedv

dokumentu reikalirga Lietuvoje. Užrube-
-- -.1 - - * — , j ___♦ A f ^L. »

Bh Įr kito^—
Žinių skyrius randasi 

5*t Karoliaua Varasziaus va
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/‘Smertis, yrą*-tai
mas isz stokoslanglines ruks 
ties -
vybe. ’■ r ’

Teisybe, ligaį tai yra didele 
kank(y, mos • smeiftks,' .ta i yru-Jri— 
lengvinimas, i . ,

Net ir ant skenduolių tas isz 
sireiszkia: ižgialbeti « <■ ■- - -

skenduo
lei suvis ne turi baimes 
skendimia t -r* »

nupnoio,
gialbos,’ ejna ant dugno trauk
tas baisia galybia, 
skęstanti užgunedimai
kad papuola in miega po snu
kiam darbui.

Kas kiszasi smerties 
sušzaljmo, • v«il dvį 
žmmmi žjumna, jog' nejąn- 
czįa jokip sopuliu, ir he szal-

‘ ' C' . . ‘ ij. . *

.’Hl-

. ’ Kada skenstnalLi 
jog jau ne yni . p4-

apsiaubia
, rodos

n no
tai del daugelio

tiktai apima 
miegas ir po 'Visam. ;

1 t ; i ' ’ / '■ rf

csjio nejauezia,

1

žmogui 
sptidi, rodos kad aplaiko 
su lazda.
tu daigiu, jog sunkei
da laikosi ant kariszko lauko, 
szui)do ir stipriai ant koja Jai- 
kosi pakol nesukrintu nuo pra 
liejimo už daug kraujo.
'Jeigu žmogų užklumpa 

staigi smortis, tai ne turi kada 
mislyti apie baime srtiertica.

• ■ Todėl neprivalome te i pJ M " *" tl’f u f f< r v ;

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
WFWFV W”Wi/MPWW W 'WPW’WTFW

Tiemd Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar Šiaip yjimints yra paimti j kariumenę Ir ke
liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę i ^demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus Žiėdils su žvaigžde. NcliojUnas žiedo su žvaijįže yra di
džiausia £arbž ir paguodonž. kadangi nevisi jj gali nešioti. Tię žiedai yra labai gražiai 
išdirbti/ Areliai iš abiejų pusių žiedo yra'giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir milyną parva. Toksai Žiedas turžtų ra$t»» P»5 kožną vieną mylint] laisię ir kurio gimi
ne yra kareiviu Arjerikps Armijoj.' Tę. Žiedą gali nešioti^kaip vyras taip ir moteris. 0 ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždųUms. Užsteliuodami Šj Žiedą, atsiųskite savo
Y ..... r

prisiusime tą garbes vertą žiedą.

*

la-

ir mllyna parva. Toksai žiedas turėtų ra$u» P3S kožną vieną mylint] laistą ir kurio gimi
nė yra kareiviu Arjerikps Armijoj.' Tą. Žiedą gali nešiot^kaip vyras taip ir moteris, ų- ga-

I 
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir munis drauge su pinigais piiuųskite, o mes Jums 

U

bai smerties bijoti
, -tip ■."!*.. r

ATSAKYMAI, 
t #|I^—.

Aplaikyta
Kareivio S.

TV

S

... . B"—* «, 4. t

groniata
P?a

nuo
“Kareivio S. P.“ padui ta 
ant 'Pottsvilles paczto likos in 
duota' pącztinei valdžei ant isz 
tyrinėjimo autoriaus. Valdžios 

raszyta- 
Mabanom,

— Kaszytojal kersztingu gro- 
nuo val-

detektivai užėjo” ant 
jau s pedsakio i n,

matu neapsisaugos
džibs tinklu.
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Egle, Žaidžiu Kivra- ję 
pianui. 

Miko Petrausko kompoziciją. 
Kaina $1.00

veli Ava žudjna ir kankina *
ąus darbininkėlius, J

Balsui ir

i •

X

SKAITYKITE “SAULE" t
4^ i»w» OS P SKAITYKITE ’••SAUĘE”.,.'

1 A ® * * _ _ 1_  _ j *įk L _ LAa9 Ll i _ »' f 11 r i 7o>. katrie jiems nepfithria,, .■ * swm.rr^ “mciir . „ ...i
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A . > Prekės žlų ži<4ų yra^seksnčios:

....... $1.75

10 K Auksini«................10,50

et

rrr
Į-if Sterling'.__
ph

■

bf 14 K Auksinis... z
mos nešioti špilkos.

.... 13.150

Taipgi moterfops ir vyrams yra labaj tijalca 
paveikslas kareivio kepurčs, su vienai dvWm ar trim žyaigždutčin*
prekč 35c. už kožną. Su*

Siųskite.užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.
COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.) ’

ISO North Wells Street, , Dep. 60
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apie “Jonasza Korczaku”
L W. Ih liocxkon^khfo. Mahanoi CJty, I‘i.

ARAĖIŠZKOS ISTORIJOS
:=r^r 
55? 
r;£ZE

*re- TT3SĮ

r~-rž
u y y

1 •»fR '**

• «» 4M»*>

3fc
V

‘ii Jį

^r^r:I
II

I l
Ii

I

t*

7FF~lį>m.W~į^»

M

f

i
a Tdstantis Na

irViend

.5 LW «

ir r *-|... .M—ė—H N■ IMM

4

VEIĘATA turi

U r i*
1——- -------————^—- T M

v •■ ,

kslu 
; dėjimą

i i ', , *t ą1 ■ i

kelis
szinjtus visokiu Pavei-
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nuo visokiu
Tokios knygos

^.>1 ’ X. rų’ V F. \-7
Ligų 
lietuviu kalboj dar nebuvo.
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339 Pusi. Preke 32.00
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IS.
v i iPuike apdaryta Audekliniais Virszai 

knygos 6|x0į4oliu. ;
Diduma8

339 Puslapiu/ Prisiuskite
muXQ$ $2.00 o knyga bus jumis1 tuo jaus isžsiusta

t 

v

i Mes Užmokame nusiuntimo kasžtus

W.D. Boczkowski-Co., Mahanjy City,
R., e.<■M;-,-. .į,, ,v / j,IžiįŠfe&H
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Knygos Didumas *6% per 9%. STVilr*>£i{ CįO flfl 
150 Paveiksiu? 704 Puslapiu.
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Czekai ’boihbarduoje pozici
jos hobrie toliu'.
czekiszkaSi’getoerolhd’?1 ‘

»■ Į.^to.to,-, to. to,.*. to Į i te,., „

Ktor rkiida'ii Gimdamas gaspadorysta;
kr/»ht S/

xS^vfllbs<<
* BOBA

PIKTĄ

Pati vakar

kaip su jumis

— Žinai tamista kas stojo
si ? ar žinai? — paszauke Eli
gijus inejtlamus ‘ in vynyczia 
ir paregėjus Gracijona. — Zig 
mauto jau nebesą, 
atprovijo jin!

— O jus T 
bus!

— Praetur proeįer, aut kie:: 
numanau, tai badai gryžtaive 
namon. Stovėjau po durimis ir 
klausiau, ka kalbėjo. Tiesiog 
in akis pasakė — asz su tavim • 
ne gyvensiu!
ne duos jei ne vežimu iie ark
liu, nen tas viskas jio. Elzbieta 
pareikalavo savo pasegus, o 
kad tos atiduot jei ne gali tni 
iiila ip ta vieta nor tai, aU- ko 
ponai} Zigmantas ne žodoijp at 
sakyt negalėjo/ o szUiiKli^n,

Jis pasuke, jog

karpiniui!a: nuva/g^ą, i^zsiuę-
i i* ' '

lz * ■
*’ In kur ?

—, Ar asz žinau!
klausiu, tamistos -

97.0

Tr asz 
dūdavę 

Eligijus — kam-gi tai reikėjo

.  . .. .....- R— 

sjkraušte.
‘ lėztikro persiskyrė ne sutL 

kinte. k’M Zigmantas Su savo 
Dziemba rnstingaė iszkirtėsze 
jfe mimu Elzbietos, ' bet''nė 
tėxp‘ rūstingas ir daug mažesni 
buvo jio piktybe;‘negu dėspe*- 
raeije; iszėjo‘ nubudęs 'su 
skausmu szirdyje, kuriš užlie
jo jiorūstybė/ * f*

Nubodo jam vienam gyvent 
ir tokis gyvenimas kokiv'pir
miau' vede • buvo jam • nubo- 
dum; po ligai suvis būdas jio 
liersimaine; pūslino vjs, jog
sisoks jam perpraszyt Elzbi 
ta kuri dovanos jam, jio prasi
žengimą o po tam gyvens jau 
dorai ir malszei ant kaimo už- 

bn-
' vo labai dėkingas savo paezei 

už jos gerdusznuma, lailpr jio 
. ligos, už jos 'gclbėjibm 
‘ dažiuriaejima, šiokioje payo- 
i jingoje ligoje. Tiinio niek is 

ne butu sztant užvaduot jiėja, 
atsiliepė jame 
jauslos szirdies 
meile prie jios, gailėjosi už sa 
vo nuodėmės szczyrei.... 
dėsi, kad ir 
viską ir 
tarp jin, mate jis ne karta ant 
nuleistu blakstionto laszus asz- 
aru, nuliūdima ir r smutka ant 
jos patogaus veido, buvo ko- 

viska 
teiltsiš doydnot — dabar vie
nok iszmestus ir pastumtas sza 
lin nežinojo ko tvertis,’ prie 
ko glaustis ir kur suraminimo 
anų jieszkot. Klaidžiojo pirmu 
tihe diena ’ prašivuiksztitoei 
dams pasirėmęs ’ antpėties 
prieteliaus Dziembor teip ejda 
plas ujyczia sztai patinka turb 
medžiu linksmu xlrauguvo, in 
kuria ir jis priesz kėlės nede- 
les prigulėjo.”'x'Zigmantui ’apt 

linksmu d lenu 
Vienok pa-

• 1• ?i.)- 1Y

sonoviszkos 
deganozios

Ro- 
ji dovanos. jam 

pamirsz,.*’ kas buvo

ne tvirtu, kad' ji ■ jam

mintie# * senu 
szirdis atsiliope.
jaute kokia neapykanta prie

. tu, rodos pasigėrusiu neblai-

paikint jin, dažiurinet, gydin- 
tojui mokėt, naktis ne miegot 
del jio o dabar ■’
jin ant žaliu ganyklų idant 
sau uliavot’a ? ha? idant bieziu 
liautu sau kaip ir pirma ? '

Gracijonas trukeziojo 
czela.*’ 1

Dabar ’» tarė Ęligijus - vis
kas sujgryžtu ad status quo 
ante bellum o ka mes prisivaL 
gem Vargo ir visokiu* elgetai 
ir rupeseziu tas pasilieka prie 

Sztai pone bobos!

vu žmonių 
paregėjo,

— pirmu kartu 
jog puse ji u buvo

yelei putosi gjrtu 0 Wta pu’se blaiva> wda-

<i tu f fHM**

nėjo nusistebėjimus ant kitu 
savo ' sžposais bicziulavimu. 
Kėlios ypatoš isz •v dvauguves 
ik'.’’’ * * ▼ 'r”'

imlbtiiinkės priskubifao ‘žingš- 
hta, idaįit pasvoikiiit ' prišike- 

Duparclysi isz kiiumii*usiu.!
Žiprejo ant jio su szaltu UkyvU 
irtu. Bijojo,* idant be k ibtu
volei pRio jos i i b v Flėmingona 
jos jne‘ nuvytu nuo još.'''1 ZbldjO 
jog' jis jau nieko ne turi£ o tas 
da kiskohius kone pilnus ture 
jb.a,... ' :
’ ‘Kada permieravo vienas ki
ta ^akimis* pana Duparc' lyg 
susigėdijus susilaikė,

(

SAULE. ..

Itpill Ilin I iiijiiiimi Wil

jannystti kvailysta! Phsibi -
MabaF roike

C to . . to ■ I W.

T ■**??

ėzinlaVo Hlslęuti;
ėtorąi už‘ ’ tai užmokėt ir už 
ta kvailysta ♦ atpakutavot' sun
kei” nes ir krato j u' ločtou mokėt 
tutejau. A Vbkleėzei prakeikti 
bzibn mani badu numarini, 
jėigu skatiko nė; bąs. »* ' '

, i į
i tai ži^fii ka pądnryei
tart EligijUs

i jftto’s vėlei pas tais raganas ir 
t’nri i ii Iii cm AilAnVn

*

0 kėip piiįįpgu gausi...., 
dryso 

’ Ha! ejsi' tu,o-

Vldėi bi’cZiuhioM su juom.
’ Hm, gali tąjį but'— tarė

1 ' '* '' »

Zigmahtas bot matei dė
džiau ta)t svieto teip nuobodu, 

O! paszauke nuduoda kad dievai ętebtįs ne gali, -t- 
Delto... ' 1

— Dėlto ka? t 
Eligijus.

—- Kokia rodą duosi? — pa’ 
klauso Zigmantas -- ar-gi ežia 
ant Fridrichsztato gulv ilsėtis 
ant amžių padėjus akmeni po y ■ i
galva? ’ ’
i 

04 ■.

ke dedįš Eligijus krostelejas 
poezeisi '

Na tai abudu nieko ne- 
žinova — reike, Jdant tas tre- 
ezes pasakytu niuins ka uors- 
ponia Elzbfeta isz‘ Piėnkausku 
Pientkiene mum^ rodos savo 
duot ne norės’.,;?, taudem ‘ka, 

H - 1! • • t z

■>

ma nusistebėjimą — ar-gi po
nas ne užmusztas?! o1 mes jau 
Už poną stikleleis skambinom 
ii’ atszokome už jusiu duszia 
Requein ii) pace ir atgiedojo
me Bouna notte. Kas d.o ste, 

netike-Retinas atsitikimas!. 
tinai!
‘‘ Žiurėjo ant jos, 
o jį trauke toliausi 
'i
teip skubei keltis, iszrodai 

Ida*suvis kaip in grabo.........
niekai isz jus žmones^ 
mes padaryt negalim, velinam 
in lova..... in lova!......
k Zigmante kraujes, kuris da 
pasiliko, užmirė.
r — Asz ir pats žinau, jog 
prie jusu suvi# dabar • ne tin
ku —- turo SU malšzum' — 
tikėk man pana-Duparc 
dorai apt manės tokia intekme 
arba teip yra man smagu žiū
rėt ant tavos, kaip yra smagu 
žiuręt ant to valgio kuiio, 
žmogaus per daug privalgę.
* Tai pasakęs atsigryžo ir pa- 
nremes ant Dziombos nuėjo to 

Francuze rodindaimi 
jam kumszcze tarė. *

Limpcrttaont.!. ~ Pfeni

tylėdamas, 
■ ■

-— Ne Reikalinga buvo ponui 
skubei keltis,

— Aszir pats žinau,

liaus.'

kaip

bot matei' de-

•, paantrino

4

Arba asz žinau ? — htsa

r M I
, >t t . t * i

ex-dcdžiau Eligijaiįi ;

ir*'

— Taudem ponas ęs^žente
— asz nežinau, 
nuo manos?

'bet ko jiotėjei 
’• .jj'i r'M

♦

— Painioji, tiktai man nesu 
prates ka sakaU 4 '* 
, Tvln \uhTylu

- Beike-gi idant mano kas 
isz nevalios iszpirktu, ne i“ 

Turiu 
:turiu czio- 

apt

isz
babalonskos o saskos. 
skolas Kriokavę, 
bais, turiu visur, uos ir 
kaimo jos rasis, o to visko yra 

r ’ i • •

ti{ keliu, isz kuHu galiu sau 
iszsiripkt; pirmutinis: ant karj 
pp aUt Fridrlėhsztado, teatre 
gliliu užsiraszyt in balota Jio 
kjaraliszkos Mylostos, jtok pra
stokai! kaima ir paezia ha?.... 
tfoczos —’ priims mano pru- 
sjszkas karalius iji savo ka- 
rįumeno dol mano ugip, ketvir 

galiu važnycziaut su do- 
rįiszkom,. pasirodyt galonuota

*i I ‘ 

t|is

njandiera ir užsidėt važnycziu 
skrybėle,- kas man pritinka, 
penktas.... ;

E o e! — patrauko su ne 
ejk

man pritinka

Piontka

• .#

UŽganodinimu Eligijus — 
tju su savo sžposais! neiszjuo- 
Minck!...

■ — Juk ne i^zjuokineju ju
su — viskas tan but gali; o ant 
pagalios kas jum prie to, ka 
Padarys SU savim ’Zigmantas 

.... imkite sau mano na
įpus, ponja Elzbieta galės isz- 
tekot už vieno savo jaunikiu 
gales gyvent katalikiszkai lai
kydama jin pririszta ant len
ciūgo — ir gerai!

: Senas Eligijus jausdamasis 
tais szposeleis užrustintu pg- 
šikele nuo us|anelio mankyda
mas kepure po pažaste.

Tojaus Bus.
----- -♦. 4---——

JUODA MOTERŲ
S -------- ---

I?

Viename mažame miestelijc 
Lenku karalystėje, stovėjo la
bai senas palocius kurio griu- 

sziandien galima
Padavimas žmonių « 11 1 < 1

>

1

UkiĄir- ’ • F1' * ••'■į,' » ►» *.» r"-* ■ «.«w *■ "** » - ", ■ . .» » v » 

gere ir jtik szujpylęį-. pradejp 
Jį>^giupt Po peczius' kožnio, "

Musb Antanasį Ant galo....
iszgirdo koki tai 'sZnabždeji- 
ma už duriu. Tykei ir su bai- 
nje apsidairė ir paregėjo ta 
pjaczut moterių, kurįa mate aiit 
paveikslo, o kuri dabar prisi
artinę ję, o užpakąlije josios 
ėjo juokdamiesi pulkas szeto- 
nu. - *

— Vieszpatio Dieve! — pa- 
mištino Antanas, —: jau prasi
deda toji baisi apysaka.

Motore juodai pasirėdžius, 
prisiartino prie jio ir tarė nu
li udusiu balsu:

- Pribuvote mano gelbe- 
. Geri vyrai

r:

3

V «. *

BALKUVIENĘ.

t,i.... Geri vyrai.... tai gelbė
kite! Jusu geras pasiszventi^ 

jeigu nors 
gar-

sei.

pakabino

mas bus už nieką, 
viena žodeli prakalbėsite

Tylėkite,, kad ir rodysis 
jums baisiausi daigtai. Jeigu
suriksite, tai prapuls viskas. .

Tai pasakius, isznyko isz 
kambario, o besijuokdami sze- 
tonai, dirbdami visokius juo
kus, užkuro baisu ugi)i ant ka
minėlio, ant kurio 
dideli juoda puodą.

In taji puodą, pradėjo neszt 
vandeni, kaip gnt pažiūros, 
tas katilas ne buvo labai dide
lis, bet vandeni in jin pyle be 
paliovos.

— Ar jie kvaili — pamisli- 
no sau Antanas, — kam jie ta 

iindoni pila ?
— Del tavos! —

Tokia motore tai bent gero, 
O kaip rodos ir bus dora

Jeigu vyra turi, 
Tai ir jjn prįžiuri.

Vienas vyrelis,
Ne kas do žmogelis, 

Vietoje nuejti in bažnyčia 
Nuėjo in kipszo koplyezia.
Ant piet teip jau parėjo,
Nes pietus gerus turėjo, 
Pati bluda rankosia turėjo, 

Tai* visa ant galvos iszliejo,
Ir da pasmaukei *' i*

Ogi tu szunc snuki duosiu, 
Ba jau gyvent su tavim nę 

galėsiu!
“Tegul viską velnes griebia.

J r da su koszia in toriu dre-
- bia!

Diedas neturėjo ka daryti 
Pradėjo nuo *

l 4

4 4

*?

‘^1

Vi

f 
veido kogzia 
krapsztyti, 

Daug žmogelis nukentėjo, 
Ba ne maža sopuli ir sarma

ta apturėjo.
suszuko 

ant kart keliolika velniuku.
Vienas isz joju priejas prie 

ugnies ii’ pamaisze su ranka 
puode, vanduo tuojaus pradė
jo virti, o baisus stulpai 
pakilo augsztai.

Tuojaus keletas
priszoko prie Antano, 
• • * • •jin pusgyvi in savo baisius na

#

Tris merginos vienam mies
teli ant burdo buvo

Ir szirdelcs

*

yesius da ir 
matyti.
sako, kad tame palociuje kož- 
ną nakti vaikszcziojo motore 
juodai apsiredžius. 
ęziodama vaitoję ir 
jpaskui jiaja šoka visas būrys 
juodu ponu su ragais ant 
vos ir ragais ant kojų.
i, ' >i , ‘ į • į** •

e
Vaiksz- 

verlze
z-
0

garor>

rytmetije susi- 
rupeziavo.

O tai už koki tai jauniki, 
Lupapliki.

Nuo virszaus nuėjo žemyn, 
Pradėjo droses keltis,augsztyn 
i Viena kitai zerkola parodj-

Ir, dideli laruma pakelinėj4> 
O kad da anksti bavp,' 

Visi i.SZ miego pabado,
JŽomyn nupleszkejo,

Ant indukusiu merginu.yju-
v " *

■ Iii, ii * 1| mi

sur vainos,

vel n inkų
paėmėgal-pusėtina spma piningu.....

t — . Na —^asz-snlaužy to ska
tiko neturiu —- atsiliepė de-

t "< *

L r

ka gi dakirstinaneziau įšzsi.tp- 
re, negu mes czion ainzkjndar 
mi jio rnisbs.

Ir tai buvo paskutinis pasi
tikimas Zigmanto su motore, 
del kurios siuto, teip kad jei 
savo laime, garbe ir saldu spa- 
kaina gyvenimą
Tuom-gi labiau nuobodum pa
sirodė dabar jam visas 
tas.

Apysaka toji tikrina, kad 
jeigu atsirastu nors vienas io- 
kis žmogus,, kuris galėtu pov- 
būti.nors,.vię.ną nakti didžiau* 
.Siamo : kambarije tojo . palo
piau,s, tąi ds.zgelhetu netaįmim 
’ga motore ir;: JszvaJnytu nuo 
žabangų velnio, 

t Ilgui neatsirado 
suoljs, bet viena dienu .Anta
nas su savo mylimiausiu J * ‘
draugu Jonu Zuikiu,

Senas tavo brolis pi- •huejt ir iszgialbcti nelaiminga 
motore.

Paėmė su savim dideli pun-

tiko neturiu
o kad ir turėtu tai ta- 

mistai no duotau; ’t '
—- Asz tai žinau — tarė Zig 

mantas — vionok-gi asz 1 ežia 
badum mirt sau no vėlinu. Po- 
ni.a Elzbieta manos priimt no- 
toori, ; \

Ne nori

— Namon važiuot ne turiu ' / - ‘ 
ko. Kiaušyk-gi ex-dedžiau Eli 
gi jau..,..
ning.u tu^.,w žinai*,

Q j.aign ir tirėtu?

d fe

to

»

mantas — vionok-gi asz i

r^»o.
Tokis gal jau metas.

Ir

Visur muszasi ir mergos, 
Jau tai gero nę bus, 

Atejnanti meta vargas bus.

X 
toki s d ra

vinejo apkvaitlma, idant isz- 
stumt isz • savo szirdies smut- 
ka ar kokia kartybe arba — 
gi idant naudotis isz linksmy
bes1 anų. Tarp kitu ėjo pasire- 

;<a džius puįkei, papuoszta viso
kiom blizgancziom brangeny
bėm, pana Duparc, kuri pir-1 
nuaus rodosi Zigmantui jog ji 
buvo jam patogiause ant svie
to* insimylejus buvo in jin, da-1 
bar viefiok pažino visa jog ne- i 
labyste ir mate jos neteisi ngys j 
te. PasikoruS ant parankes jap; 

atsidoxu senas 110 Wmirtgw ėjo juOkdamą-;

paszvente.

Švie
mane visi

is sus i tarė

panu Duparc,

, — Jeigu ir pasveiktau — tą 
tai ežia no turiu

ati-
savo

tnusu.
Rztaj bobos! suprask tu jais?!

Mostelėjo abudu rail koma, 
atsigėrė vyno,...,

Aj, aj, aj! 
Eligijus -4^ 
tszimta, 
paeziavau! Sztai, įr ponui 
frifetai vincziAvoju, kad to pa
vojaus prasilenkei, 
tamsta džiaugtis jog ne teko ji 
tau!* O kad galetau laimingai 
pargryszt namon pas broli — 
oho?antru kartu jau mane nie
kas jiepriknlbiutu in jokiu ke
lione! O tai pone da dievobai
mingu motete dora paveizdiil
gai, pątpga ir gera sau motore/ 
o tokis-gi ergelis su jiaju — 
pasakyk man kOs butu su pik- < *ta nedora motore? Gracijomis

I *ji irsi juoke, > 4 » '
-p Mam iodos — tarė — jogj

is? szouo motore 
per szona iszlenda!

ta

ši sausais juokais,

privalai

kuriose >
♦ ’ -4 , „ ''

skambėjo apmaudu iraietęisiu 
gyste; dabar/ -
man tu i atsidarė pamate,

kad akis Zig- 
jogi

• toji jio senoyiszka grožybė, 
į buvo baisei ne graži ir nuobodi 

del jio — tas buvo pirmu kar-j 
tu gyvenime jio, jog galėjo su-j 
prast \visa nelabyste paslėptoj 
už nusįsžypsojim\i ii* 
ku szaipu josios.

Xsz tolo jau llup.arc patemi-j
• ‘ » I

velniszn
I

, . ? I

• į ■' ’ (

no Zigmantu, kuri purino, nq 
rejo-gi sugryszti udgfll, idanlį

ar nuojt

asz ežia* jum ne daug esmių roi 
kalingu, o 7
ti namon! * ■' ‘ / * ♦

— Kaip sąu tauūsta vėlini į 
geriau butu kad dą 

truputi palauktum — dalykai 
gal persimainys, gal ryto isz 
kitos szalies vejas puste rs. 
Zigmantid-gi visišZkaf 4užti
kot negalima, užsinudines isz-

vertėtu man sugryszi

neąpsitikt su juom 
kur4in szali, vienok to podąj 
ryt negalėjo, nes ulyczip biįvcj 
siaura-ir ne turėjo jokiu ulyl 
eziukiu iszejnancziu in szalis;

prisiar.tįndam|

• I

Ejb-rįįi teip 
vienį prie kitu.

na-gi ,

■ii * ■tekiiil'lfiiiai: .lJi ftjfcJP. .Jt . Z W».

Zigmantas 
nueiszypsojo ironiszkai. ' Nėr 
panagus sziandien buvo suvis 
in pirmutini Zigmantą Pientfc 
ka, iszbliszkes, husilpnos, ner 
tekos sveikatos, kuris tai phį- 
miaus doge jauMom. jaumi- 
mebišzkom, kuris tai iszvori-

ui*JI t ». 4 d

re in Juliju 
ka veikt važiuoju narnom

Bet apart byeikatoš Zigman 
to turėjo mislint apie užmoko^, 
jįma skolų kulias padare, 
idant galėtu isz so&tapyteš isz 
sigąut: ' Ant to kbbė> 1‘SUyis 
biednąs ZigmantasMė atrftsdir 
nėjo jokio spasnbo įr jokio sU- 
ramin imo tame * del savėė;1 Nu- 
sivilkes in savo ‘ 1 grintelė, nu
siuntė Dziemba pą$' JĮljįg’iju.' « 
; Dedis, kuri'gmžoi’praaze Ju 
lijus ne npringak1 paklausė jio
ir pįnpiato nuėjo apt rėdos pas

14 taTegul1 sau muilo dvaru ;da malku, keletą žvakių, striel
ir kalina :perką..*< 7‘atiduosiu 'bu ii’ tylioms nuėjo .iii taji pa-
jam už tiek kiek sau apmislinį* 
šit duot už tąkS ^Ant/pagalios

lopju.
i Vakaras da buvo tolį, 

turite ten daug doru žmonių Sjuodu inejo in viena
I

kada 
dideli

gus ir nesze prie puodo.
Antanas tylėjo* sukandės 

dantis ir sulaikė k vapa — bet 
toje valandoje..... pajuto ant sa 
vo galvos sunkia ranka ir ka
da gerai patrauko jojo galva, 
persigandęs suriko iio savo bal; 
su:

— Gelbėkite 
Szventi! ’.

Pa.szoko nuo kėdės.....
dare akis..... ir pamate
mylema dranga stovinti su isz 
tiesta ranka prie savo galvos.

No szetonu, ne ugnies, ne 
puodo ne buvo; 
degt, o spindulei 
saules pradėjo i 
langus in kambarį.

— Kas tam po velniu 
užklausė draugas.

— Nieko. — Sapnavau bai
su sapna, kurio niekad neuž- 
mirsziu.

— O ir asz sapnavau! Do
kui Dievui 
sapnas, 
pripažinti, kad žmonių kalbos 
apie tuosius vaidinimus buvo 
tiktai iszmjslas. Ir tikrai, ka 
da žmonis persitikrino kad ne 
tuja lie kitokiu vaidinimu no 
y)*U, tiktai vieni iszmislai, pa- 
Ipeiuje paliovė vaikszeziojus 

juoda motete,”
* *’• ’ i A 1

Aėpąllauja garsinta tiktai per- 
kr.eįpo in kitokia pasaką, tvir-

ne ugnies, 
žvakes baigė 

tekan'ezios
perszviosti

* .* .•

Kaip insigaunu in Plinoju, 
f

i

Tai jau ne sakyti ne’ noriu 
Kas toliais dedasi,

Ir kaip bobeles vedasi, 
Net susijudinu, 
Kaip atsimenu, /

Visus m koza sodina,
O paezios likia szujn.ija.

Oj vyruezei negerai,.
Jeigu bobąi užauga ragui, 
Vienas vyrelis bdbps įs?s,L

In platu svietą iszgarmoįo.
Vėlink nuo yptota ataįtruukta* 
Kaip per dienas pekla turėti.

O,į vyrai, vyrai,
Kokio jus kvailėj,

Jeigu negalite bobos snval-

Tai kam po nogiu su jiaja 
g

pirmutiulš tas pat^ razbuininA kuinbari seno paločiau^.

ąžuolinis stulas, aplink stula 
bjįivo apstatyta daugelis liib.ai 
grąžei iszmargintu kreslu, O 
ant sienos ties durimi kabojo 
didelis paveiksiąs jaunos ii* la 
bai patogios motorus pasiro
džiusios juodais^ rubais.

Paveikslas jos 
liūdnas ir skausmingas.
žios josios akis žiurėjo baimin 

. ^edek ly^ galui ir klau- gai ir su: nėėpraszytu gerumu.
Mpsu narsuolei ;
priesz paveiksią,, žiurėjo ilgai; 
o norintį hieko nesako i n 
vipns kita, bet prijauto szirdy-

-"u

Atsisėdo už stalo,; pasistatė i _ ■. ‘r ’ J

■P.Orod&WM Miodu- 
į^ysk.Žs h^bovuėis tfiano 
vis...,, bet bet..^ 
yra ežia'Borddžiezius —

tai kas?

! DorodzmžiMs,
uosz

man rodos
pei^

Kambarije stovėjo 
v

didelis
*

trauke.-4
ir. Yra.... tai kas?

-r- Xa*gi niėkp''^ mat jus
'•« 4Elzbieta, ar galima iazktausyt įexrdedž/iauešatė »liiski ne 

cėO E) e! t
|>raszymo.1' 
atsakydama:

Elzbietaf pavėlino
D. >/.'/- no i

— U-gi ejkie dėdžiau, juk 
tavęs ne prarys. ' ■ '

Paklusnas Eligiju^i nusivils 
ko su Dziemba* \-Tamsiam rui? 
mėli jo ant siauros Įuyėieė rAdo; 
Zigmantą snaudžianti. Sėdau 
prie pa^adiutovant mėdinio iš
tanelio klausdamas ko meilia
i v.j_____________H.
labje nuo manės? ■.
f —- Važiuoju nampn! t ta
re Zigmantas silpnu balsu. Elz 
bieta sake. -— Važiuokite sau 
— maU jau uo prie to, kaip ji 
sako —r bet ir asz gęi.stąu 
sugiyszti namon, o no galėsiu.

— Del ko?
Ne turiu ne skatikp, 

skolos yra..,.
Ha! ka im>fĮ dėdžiau, perpra 

eonui i/ww lava ir.iiA

o

1 kad tai buvo tik 
Bet abudu turime

szau, jog ta ve teip vadinu

/ -
Sir ■ ■ J

siiMuiu ■ /M.

i k
tvėrėsi Eligiju,s

tas vėl kam! f
■ > y

4

veido buvo
Gra-

syki Nu tarkit preke kaimo, 
is^inokekite- skolas, o likusius 

ir

atsistoja

atiduokĮtp hįAUii in rankas i
phsili ki t visi svei k i..:.

Eli^iU^ Wvelge ant jio per je koki tai pėramuma/ 
valanda su nusistebėjimu,. „

— Juk ten gyveno tamistos;
J’

I L

v — Norint praprosenei! taį
toyai^senoi prošeąoi.
iz
kas man do to tave — Zigmahj 
tas. — 
bukite sveiki. 
k —? 
si.?

paszauke juokdar

Pirkite kaimą sau iij 
f i

tu tamista ka-gi veikt
' . ‘ ■ vi

bonkarfiu' szuapsuj prisipylė po 
puod^W kelis jžgere ant 
pridavlmo sau drąsos. ’ O no- 
rittts da buvo szviesu, bbt del 
didesnes ‘ ramybes, užžibino 
žvake, o kad jiems kalba nesi^ 
sek;e, todėl sėdėjo tylėdami.

Sztai atėjo ir- vakm'ns,' 
dangus apsiniaukė o musu, um

masis ironiszkaf Zigmantas iy sunai Antanas au, savo- 
vartydaniasis po‘ lova, -r Asz??
Ąsz turiu priesz nižvb tukstam

A

je >

i

miaukta dMėgiv *Jbnu koip. tyli 
teip. tylį,: ’ 3»r ir giįu&pUs ne

' . '.^U t.ir-,i id ■ iA WWF—WFlWf >*4 * l»Wi III
\ ‘ sIilAmdUiiUMiaUit f riAJL a ei i

lt

14

I. dyti

bet apysaka
r gyventi ?

tinput, kad ta pakutavojan- 
bzią duszia ižgialbejo Antanas 
su savo mylemu draugu Jo?

F. \V. S. B.

# # *

Vienas Hązletono lietuvys, 
Badai lengvamišlys,. i:

nu
r*

TT

-ANT GAVĖNIOS J 
QjWBim* IixfanyUjau | 
iviato Viaaipatiaa main < 

i' JUMIS K R IO AUS ?

__ 36S paalapia sa pa vaikštai*
TO! JU jHktpi 75 etatai. ’

flakasty City, P*, i;tD,

.j. ll 
i*. lito k t. I

Kokius ten szppsus varinėja 
Komedijes iždariuejji.

* Apfe įm da paliksiu.
Kitu kartu užtaikstu,

Badai tonąis keleš mergiea’j
>

(

atlankys gar n 5’ 
KuKio lyg smei;t p/Įmyt 

Po tam turės ka glaitanieti.
dėtiViena kitai nepav?

Tai vis gerai, 
Vis lietuviszkai.

J

1

t

I

S
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ANT PARDAVUIO.\s nežinau, ba

tu.
&

S Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu Ir fabrikas jįę 
$ siunczia teip greit kaip galima gauti freitus. Jį
AK

Ssztor-?v.
- .. £

' w

Kada da tosio?
Yra

gaus Sveikatai

160 N. WELLS St .

+

-cn2F

>

I

j

tiktai radau ki-

Da tokiu istorijų ne e?T

T. G. Hornsby

Nos

AO-ANT PARDAVIMO FARMA.
Į . %?Ve

I

Istorije Szventa-Seno ir Naujo Instatimo

’01'

862

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas,
)

9

■F
f

M

ISTORINES KNYGOS ■
t

Preke 35o
IIPreke 25c

Prisuskite $1.00 o gaiisite visas Knygutes per paczta.
Pr 35c.

MAHANOY

UufcT'
k:

v

J

t

»z
»' ■ +'

&
v
‘ ’A

I
I ‘
< ■
< ■

» iMwcrb* *»».•*»“►**

9

Factoryville, Pa.

% * »p-»
I I

Mt. Garmui,

S€
nuliūdima 
vaikuczius

ant 
miesto

gul jiejei 
savo piningu

o

>
>

Guinans nori parduoti szitus p c ežius dabar Ir numei 
$5.00 nuo prekes jeigu pirkaite dabar,

■l kjruxjLU*U9 UVH paumjw V1CIU5 ma BZJVU UCU&4U bCAp glVll 

S kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip

A

Banka, nepaisant ar mažas 
Bankas atydarytas 9 vai. ryte lig

»
&

Žinios Vietines
I

— Utarninke mokes 
dingo kasyklos.

nesza m 
Sztora

draugystei, 
insiraszvti

Mokykloje.
Pasakyki man v

maldnn-

padėjo

1

Pc-

Už pigia 
(to '25)

— Ugnis pasirodo name 10 
D. ulyczios ir gana bledes pa
dare bet vanduo da daugiau 
padare no kaip liepsna. •

gražus 8 ruimu na- 
budin- 

visokiu medžiu

draugyja 
In- 

zita mano

IR VIENA NAKTŲ” KNY
GA IR UŽCZEDINO 

PINIGU.
I

B

reikalus.
drau 

vandeninei
pakėlimo

'Paczedus.
Ar tu M ory visados pati 

prietelka

kuris jau su-
Amerike

O tu 
m

<5. <?O(y

, %

kev
I i am o

penkis 
Juozą 

Ma-

žmonis 
laikai

o
ir

- KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.
A

?-»<•
4-'

Kulpmont, Pa.— 
hanna kasyklosia, apie ii 
landa 
puolimą 
(T
45 metu amžiaus, 
mingo nupuolė

— Utarninke 
naujus 
4 4

3

daug 
v.i- 

iszka- 
paliko dideliam

ir 
broli

verdi f — paklausė 
prietelkos.

— U-gi kaip sesyfe. Kaip 
asz iszverdu

1

; ’* •

[Y- J

tiktai $1.
uždėta per gy-

.y G-
už-

.h'w,

■W”

JĖZUS APSTABDO MARIAS.
Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties Užgimimui 

lyg Paskutinio Sūdo.
Parasze Viskupas Motiejus Volonczauskaš^

kuri pajieszko Vi
nte j na 

aplaikeme ad-

ri i 
« ■ 

K

L

b/,

I

r

Tūkstantis ir viem 
kurioje radau kanuo 

st

jei, 
ir vieno liežuvio.

H. M. Qraham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guintm, Tifra.
J. H. (larrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danipewicz M. Cavula

3 P. C. Fenton

M

Chicago, Ill.
Bl 

dn H, I ' I I

tik aplaiko.
Pirkite pecziu pas Guinans ;

GUINANS’

lei, 
maszinos su

Preke $5,500.
užmokėti $3.000

Kaip tu cz is t i na i 
ar ne

m,

A .

gera 
kiekvienam 

Susirinkimai būna

ketvergo ryta per 
anglies

’į

d

H

'■■■■ G

Ja®

f • -t

Msihaiioy City,
Shenandoah.

■>z 
'4

r
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W, D. BOCZKOWSKI CO., Mali, ami A St., Mahanoy City, Pa.

■ /<' •

' ■*
!t 1 : . ' 1 ■ >

-f i

RT

, van- 
Moks- 

5 minutos 
a. 7

tai labai mažai 
mano Juozas valgo, o kaip slū
gine, tai be cienos ėda.

i

ruimu 
3 vis- 

visokin medžiu, van 
, 5 karves, 

1 kumele geri veži-

M — ***" * ■ -ttw-tt— na i — w — m »i oi — i —

| PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSĮI FIRMOS
T ■ w r»_-w mm ' w A ri_ j. .J u- _in_ rji ■ «

1 / f ’ r •
n Šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA.

' Lithuania groja Yokordus visokiausio Išdirbimo ir visokiausio 
didumo, kaip: Columbia, Vlctrola ir kitus. Lithuania groja teisingai,

iŠ

»
V-’'

■RALPH,. EARL.E

0^

■ i i

i*

«>
i ■,

*<>y. ■"

COMMAMVBR T

'i *

Vdkz1

PHOT O’ū 15 V W H • 
^■E,RnF: , h • H •

karves, 3 telyczios, 2 geri ark 
vežimai, pleszkes,

<
No.l —<, Pflrižians Nuskurelis; Ingrabunns, 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c
No.2 — Kunigo Paslaptis; In Merlka; Pakaruoklis, 220 puslapiu
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25o 
No-4 — Apie Kupoziaus Hunu Jurgi; Kapitoną Tunika, 108 pus.

užbėgti
jai kas-link
už vandeni. Yra tai gera drau-

yje ir kiekvienas privalo prie

likos
riautas Tamoszius Matulai

ti savo 
darbas naujos

naujos
gazoliniu inžaju

Gail

r

fy o
jos prisiraszyt i.

— Kas turi ant 
mo Liberty

Franklino 
20 West Cent r 

užmokės jum piningais. -

Adolph Mclcsky, 
R. F. D. No. 2

. Bethlehem, Pa.

B f®

>»<«W .

.APMiRAl

ir t. t.
ma

! Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams

likusius 
ant lengvu iszmokescziu. w o

nos ir prietaisai, 
daugybe visztu. Preke $3,209.

re i ko $2,000 
ant lengvu iszmokes-

Apie dauginus dasiži-

O

Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit V <
pnv<!

Bondas tegul at 
Drapanų 
e Sr

» * w YAYLOK

A'

1

BA*K

i
i

i

T5W

Lithuania groja Yokordus visokiausio

puikiai reprodukuoju, balsai esti aiškus, švelnus, tyri 
Rašykite apie jšlygas, o aplankysite visits informacijas.

■ r ”

Rašydami laiškus adresuokite:
■ ■ S. P. TANIS

1233 West 111th Place,
' <■» Hfc Ha -------__________ __ _ *4w yiBf map ^iihb si||p 1

©•p. B.

ui

Dr KOINamas, 8 ruimai ir groccrnia, vlszti- 
nyczia ir tvartas del arklio ir 50 visz- 

Namas da naujas netoli Bethlė- 
hom Steel Kompanjos, tik 10 miliutu 
nueiti in szapk. • Parsiduos 
preke. , •

- Tegul duktė Juozo Lesz- 
ieziaus,

1 jCszkevieziaus, 
in redysta, nes 
resa kur jisai gyvena.

pradės rinkti 
sąnarius in

Non Partisan League”, 
siraszimas
c I rangy ja likos 
ventojus miesto idant aprupin- 

Pirmutinis 
gyjos yra 
kompani • 

ramios

o 
t. f.

— Draugyste Szv. Petro ir 
Povylo nutarė priimti naujus 
sąnarius insiraszyti už $1.00 
kolei turės Užtektinai sąnariu 
musu 
proga
Lietuviui.
laikomi paskutine Nedelia kož 
no menesio. (to 25)

J. Vizbaru - Prez.

Susque- 
va- 
nu- 
už- 
.tis 

Ant nelai- 
baisei 

anglių, jog net keliolika 
landm praėjo pakol jin i

Velionis
paezia 

ir
Matulaiti (Hills Patch) 
hanoy City, broli Vinca ir sv- 
sere Jeva Valiuke vieziene 

Velionis paėjo 
Nartos

Jcva 
Lietuvoje, 
isz Starapoles par. 
kaimo, Suvalkų guber., Szuns- 
ku gmino. Laidotuves atsi
buvo su bažnytinėms 
goms

gmino.
su bažnytinėms apei-
Mount Cannel bažny- 

ežioje ir palaidotas likos 
kapiniu tam paežiam 
pneadelio ryta.

70 akieriu, g_„__ _
mas, tvartas ir kitokį 
kai daug 
dens visada invales 
laine prie fanuos.
nueiti in elektrikini karuk

akierei žemes, 
namas, didelis tvartas, 
tiny ežios, 
dens visada invales 
1 telyczia, 
mai, pleszkes, visokios niaszi- 

3 kiaules,

Rankpiningiu 
roszta 
ežiu, 
nosito ant adreso:

O. G. Mahon
R. F. D. 3
Bell Phono

51-4 Factoryville - 
Residence & Office

iu v^les vieno.
Vienas geras pažinstamas 

kalba in savo kurna del ko sa
vo dukteri ne duoda mokinti 
daugiau liežuviu!

— U-gi kam t! atsako.
— Ar tu kūmai da to nežipo- 

jog del bobos da perdaug

Daraktoris:-
Szmuila kada sudegė 
mis Dianos Efezcf

Szmuila.— 7 
ne buvo insznrinta pas 
tatelo.

Teip yra.
Sztorninkas, 

virsz 25 metus buna 
o pas kuri turi žmonis
daugeli piningu ant amžino ne 
atgavimo klauso kitas 
įlinkas kuris nuo 10 metu bū
na Amerike:

— Ko tu teip nuliudias?
—- Ka no lindoti, turėjau pi

ningu padėtu per žmonis, 
kaip dabar szlekti laikai 
kares, tai visus iždaviau ir ne
žinau ka padaryti!....

Senas sztorninkas:— 
kvaili! kam tau rūpintis?

rūpinas, jog ne gali 
atimti. Pas ma

ne tukstanezei žmonių padėti 
viską ant paezios užrasziau 
bet no jokio rupesezio ne turiu.

Mėgino.
Ponas:— 

mano drabužius, ar ne radai 
brusloto kiszeniuje dolerio?

Leką jus:— Ne szviesus po
ne, ne radau, 
szeniukije skyle. z

P.— Tai skyle ne yra teip di 
dele, idant doleris iszpultu.

S.— Asz mėginau, tai leng
vai doleris iszpuola.

Apsiejsu be bulviu.
Ponia in kukarka:— 

tu Ona žinai, jog sziandien tu 
rime kepta žasi, o tu teip ma
žai bulviu verdi ?

Kukarka:— Tiek to, poniu- 
tele, man užteks žąsies, apsiej- 
siu be bulviu, o del pono ir po
nios bus invales tuju bulviu ka 
verdu.

Mokykloje.
Duraktoris:— Del ko Ado

mas nukando obuolį paduota 
per Eva?

Vaikas:— 
lio nu pjaut.

• Abudu ligų s. 
' I • 'n?1, d'' !

Pleszikas ii ak ties laiko 
stojo kelia kokiam ten . Džen
telmenui ir atkiszias revolveri 
in krutinę. Atiduok piningus 0 
jeigu ne, tai dingsi.

»/

— O, draugai, ir asz del ta
vęs norėjau ta pati pasakyti, 
nes tu paskubinai.'

Siuncziu szirdinga padėka 
vonia del redystes “Saules’ 
už.knyga ,__id d
naktų,” 
puikiausiu istorijų kokiu da 
vo amžije ne esmių skaitės i) 
negirdėjas.
knygos neturėjau, tai vakarab 
ėjau po “spikizes,” pragerda 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va 
karas, o dabar ta suezedinu n 
turiu namie puiku užsiėmimu 
skaitydamas taja knyga ir n< 
nemislinu valkiotis po kareze 
mas trindamas alkūnes prie b: 
ro. Vėlinu kožnam nusipirkt’ 
taja puikia knyga o kožnas tu 
retu linksma \akara narni 
skaitydamas teip puikes istori 
’©s. Kiti klauso mano apakai 
tymu su didžiausia atyda. D 
karta dekavoju redystei už pa 
dirbimą teip puikios knygos.- 
M. Baka, 412 ----- Str.

NESITIKĖJO, JOG JAM PA 
DARYS TIEK SMAGUMO.
Siuncziu szirdinga padėkai 

nia už teip puikia knyga koki: 
yra ° Tūkstantis Naktų ir Vie 
na?’
miu girdėjas ir skaitės kokia- 
radau toje knygoje, kuri man* 
palinksmina diena ir nakti. K? 
da pareinu isz darbo tai tuo 
jaus griebiuos už knygos, neru t 
pi man trankytis po miestą b 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta km 
ga pakol sau neparsigabena’• 
isz redakcijos “Saules.”
linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiai 
kaip už szimta doleriu. Su pa 
garba, Vincentas Malaiszka, 
Sphrrows Point, M’d.

w■ GRIFFIN 
•V/« FČOTE

. y
n —i     I> »imnBii iii — ..f i—iį-į- Tir- J1 1 iMWiltBiafa -1”   w

Keturi admirolai Amerikonisakos floto, kurie paskandino daugeli Vokiszku submarinu, 
už ka likos apdovanoti per valdžia su garbes medelais.

£ Privalote tureli Model Keystone Pecziu
)

U NIO 
NATIONAL'

NO'
citV|

CAPITOL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $160.000.00

Mokamo antra procentą ant sudėtu 
< piningu. Procentą prldcdam prie jusu pinigu 

1 diena Sausio Ir Liepos menesuoso, nepai
sant ar atncszat parodyt kyngute ar no.

Mes norim kad ir jus turėtumėt relkala 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
3 vai. popiet. Subatomis 9 ryto lig 12 vai.
H; BALL, Prez. F. J. NOONAN, Vice-Prez. 

J. E. FERGUSON, KasleHus.
R. T. EDWARDS, Kasloriaus Pagelblnfnkas.

4 *

Yra tai'tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriama 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin- 
J gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depošitoriai yra jo prietelei ir kada prądedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- 
vima kuri prigelbsti* Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
« MAH AHO Y CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L, Eckert, A’ice-Pres.

• v4*. '

I
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638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa
Dr. KOLER yra viena 
tlnls tarpe Lietuviu da 
ktaras Plttsburge. Mo
kinosi Varszavoje, etų 
dljavo beglje 26 m. In- 
valrlaH Ilgas vyru ir • 
moterų, todėl jas nuo ■ 
dugnial pažlnsta. Gyd( 
užslnuodlnlma kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmai
lgas tinimo, invairias Ilgas paeinan
čias nuo neezystumo kraujo.
izaukite ypatiszkal, per lalszkus ilsi 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkt' 
r RuHlszkal.
711808 valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Ncdeliomia Iki 2-v. popiet

Atfll-

NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakailuojančty Kojy

Prakaitavimas žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias s kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne
smagumas yra iš ne 

skanaus Ieva po kaip ir kenkentis žmo- 
Prakaituotos kojos tai

KUR BUNA?
Asz Magdaliene Vizbariene 

(Butkevicziene) pajieszkau sa 
vo vyro Prana Vizbarą, paeina 
isz Gižu para., Iszlandžiu kai
mo., Suvalkų gub., apie 32 me
tu amžiaus; kaip mane paliko

«w

o
buvo 27 metu. Girdėjau kad 
gyveno Waterbury’, paskui isz- 
važiavo in Pitston, Pa. 
veido,
uos akys, 
ta rodos nuo
Jeigu kas žino, apie ji pra- 

jeigu jis

Balto 
geltoni plaukai, mely- 

Galva ir*akys kru- 
nerviszkos ligos.

szau man praueszti, 
gyvas; tegul pats atsiszaukia 
ant žemiau paduoto adreso, 
nes ketino tekėt už kito: (24)

Mrs. Maggie Vizbariene,
501 W. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.
OVViRdUlb JT 14BMHUUIVS H.UJU3 141 .

pradžia visokių žmonas ligų ir pavarai- Z
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimą arba Šlapu
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir s 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškasJMLaiKM 14 lu 14 I Cl I U Milai 41I3AU3 11V < U ▼ l&M <3 

laiškas su paaUkinimu. Preke F
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu: n

URBUS REMEDY CO., L
Distributer 

Dtp. B. MICABO.IU.Jl

> ■

>

ft

W. TRASKAUSKAS
—GltlBOKIUS—

kLJjU*.- h^111--' h/.it*-

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
IRABORIUS MAHANOY CITY, PA.
Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 

utomoblllus, rlglnus Ir vežimus del 
ddotuvlu, krlksztlnlu, pasivažinėjimo 
r t.t. Krausto dalgtus Ir t.t.
‘HI IV. Centre SU Mahanoy City, Pa

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

Lietuviu Gydytojus Ir Chirurgas. 
Itldaro nauja ofisą South puseje

Priėmimo valandos 2 iki 3 popiet 
Nedėliojo 6 Iki 7 vakare. 

1624 S. 4 St. Philadelphia

________ ____ ___ _ ___________  _____k.................... I
W

Reikalaujama į
ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo B 
$10 iki $15 į sąvaitę. pereidam i per stabas r 
su musų nauju išradimu. Atsiiaukit tik Į| 
laišku: URSUS REMEDY CO., , L
1M K. WELLS St., D«P. B. CHICAGO, ILL. I

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.

Dekavoje % milijono žmonių 
iž p,uikus plaukus, o teip-gi 
>ulaike puolimą plauku labai 
rumpam laike, in vieta iszpuo" 
usiu, atauga tankus plaukai: 
Ivaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms * tautoms 
laszykito pas: /

Drs. Brundzas Cosmetics, 
?ta.W.
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j’įigu turite senas maldakny 
;es, prisiunskyte in redakcije 
int apdarymo, nes nauju ne 
ęreitai,
Siunskite ir kitokes kn; 
laryti, nes knygos bus 
£ios, o kitu visai negalėsit© nu
sipirkt.
giaus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli ir guodo 
ja ir pats yra

atauga tankus plaukai:

Brooklyn, N. Y

galesite nusipirkt.
X

Apdaryta knyga il-

mylėtojas skai-
* K *11 1 __ L.

J :<t. t.)
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Pajieszkau mano giminiu, 
mano dede Jonas Kuzas (girde 
jau vadinasi John Smith) apie 
20 metu kaip Amerike; taip-gi 
mano pus-sesere Vladislava 
TiŲ’cziniute (Turczinova) apie 
7 metai kaip Amerike, abudu 
paeina isz Lietuvos Suvalkų 
rub., Sejnu apekr., Seiriju pa- 

Jeigu kas žino apie juos 
praszom praneszti už ka busiu 
labai dėkingas. (to 23) 

George Kuzas, 
1419 E. 25-th St.

mano

J
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Cleveland, Ohio. į

ANT PARDAVIMO.

Namai po No. 533 W. Spruce 
St A ir No. 532 W. South St. 
pastatyti ant puse loto. Del tri
jų familiju.
Galima pirkti czverti ar puse, 
teip kaip ka nori.
kite po: (t. f.)

No. 510 W. Spruce St.
Mahanoy City, Pa.

Parsiduos pigei

Dasižino-

Naujas Lietuviszkas Graborius

I
 Kaži s Rėklaitis j

516 W. SPRUCE ST. <
MAHANOY CITY, PA. !

LIETUVISZKAS
GRABORIUS

V

_<1>

■k. J. SAKALAŪCKAS
*4b- 1 ----

801 East Pine Street
- Mahanoy City, Pa. h

I

A. O. NO V AKA US KAS 
:: Advokatas :: 

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

PARSIDUODA

PUIKUS PIANAS
visai da nenaudotas. Ka- 
sztuoja $500.00.
Parsiduos labai pigei. 
Kas nori pirkti giara Pi
aną, tai dar turi proga 
pirkti už MAŽA PREKE.
Atsiszaukite tuojąus in 

“SAULES” Ofisą. 
Mahanoy City, Pa.
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