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Isz Amerikos
Nurijo 20 dolerius aukse, 

turėjo mirti.
Woodland, Calif.

magiszko
Laike 

perstatymo Ruben, 
Cook, nurijo 20 doleriu aukse 

norints daktarai stengėsi 
vidu-

ir nonnts daktarai 
pininga iszgauti isz jojo 
r i u, bet visi juju stengi ma i bu
vo nepasekmingi. 
tasai magikas mirė ir 
daiktarai perpjaus jojo 
rius idant persitikrinti priežas- 
te mirties .

Ana diena 
dabar 
vidu-

Naszle paslėpė pecziuje $1600 
— visi sudege.

Brooklyn, N. Y.
ta koki surinko

Visa tur
sa savo vvru 

Bessie Provickiene per dauge
li metu, dingo su durnais, kada 
užkure peeziu, kuriam buvo pa 
slėpus 1(>(X) doleriu, 

v raProvick iene yra naszle 
dirba sunkei ant užlaikymo 
vo szeimyneles. 
kure peeziu kuriame radosi jo 
sios visas turtas.
landų atsimyne, jog pecziuje 
paslėpė piningus, o kada aty- 

, rado t(»n 
Teip su

degusiu piningu radosi laisves 
paskola ant 50 dol.
Motyna norėjo paaukaut savo 

akis, idant josios sūnūs 
matytu.

Kada motina 
kareivio awglvlR me*
tu senumo dagirdo, buk josios 
sunūs likos atgabentas in Ame
rika ir likosi be akiu, kuriu ne
teko muszije Francijoj pribu- 

paszauke in 
Brangus daktare, 

savo akis 
Asz esmių

ir 
sa- 

Ana diena už

Po keliu va
jo#

dare dureles pecziaus 
tik kruvute pelenu.

Troy, Pa.—

4 i
vus in ligonbuti 
daktara t 
asz noriu atyduoti 
del savo sūnaus, 
jojo motyna o jisai yra viena
tiniu mano kudykiu. Jisai rei 
kalaus akis, nes turės užsidirb
ti ant szmotelio duonos, o 
galiu apsiejti ir be juju, 
dėsiu namie ir prižiuresiu • • ___ jin.

Daktaras apreiszke motynai, 
jog tai yra negalimas daigtas 
indeli akis isz vienos ypatos 
kita.
girdėjo, 
rai daro visokius stebuklus 
sužeistais.
gonbuti labai susigraudinus ir 

Tiejei ka gir-
> net 

apsiverke isz susigraudinimo.
Motyna paszvenstu ir gyvas

tį del savo kudykio, o kudykis 
nepaszvenstu ne szmotelio duo 
nos del savo gimdytojos ant se- 

Szirdis motynos at- 
jauezia visus skausmus savo 
vaiku, o vaikai užmirszta apie 
jiaja ir ne nepriglaudže ant se
natvės.

Badai gaspadine nužudė 
zokoninke.

Traverse City, Mieli.— 
vaistines slieetvos kuri 
buna Greilickville, Mich, 
k rišt i jonas Jokūbas Flisas pri 
pažino po prisiega, 
Edwardo Podlaszevskio gaspa- 
dine, Stanislova Lipczinska nu 
žudė miniszka Marija Janina 
11 metu adgal, kurios kuna tik 
atrado szimet.f • # I J į ’

Zdknstijonaš Flisas toliaus 
pripažino, buk iszkase kuna 
nužudytos isz

asz
nes se-

namie

m
Bet mot y na ritsake, buk 

kad sziandien dakta-
su

Motyna apleido li-

apsiaszaravus.
dėjo maldavima motynos,

nat ves.

Ant 
atsi- 

za-

buk kun.

iszkase 
po bažnyczios

Isidore, 1918 mete, ant paliepi
mo kuningo.

Ant slieetvos buvo perstaty- 
zokoninkes szlebes, kry- 

Neužilgio 
o ir priežas-

szlebest i
žius ir juosteles.
viskas iszsirodys, 
te del ko zokoninke buvo nužu- 
dinta.

Gaspadine randasi kalėjimo 
o du kuningai randasi po kau- 
cije.

<
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40,000 atejviu sugryž in Euro
pa po padarymui taikos.

Washington, D. C.— 
szum 40 tukstaneziu atejviu 
sugryž in Europa ir jau pada
vė praszinius ant aplaikymo 
praszpartu, kada tik taika bus 
pasirftszoma.
linu da 15 tukstaneziu aplikan- 
tu yra perkratamuju.

Tame yra keturios priežas
ties ant sugryžimo imsavo tė
vynės. Pirmutine yra, idant 
dažinoti apie likusias savo gi- 
imnes; antra,

Suvir-

Isz tojo skait-

CZEKAI- SLA VOKAl \EINA IN UNGARIJA

jog po karei at
siras daug visokiu užsiėmimu; 
treczias pragyvenimas tevisz- 
keje bus lengvesnis ne kaip 
Amerikoj ketvirtas, jog Ame- 
rike susimažino darbai ir neuž- 

ropoję bus geresne proga del 
darbininku.

ilgio užstos blogi laikai o Eu-

Patevis nužudė kudyki ir 
užkasė skiepe.

Chicago.— 
vojo 17 metu senumo
I)i Beelo Moonlialian

Palicije areszta- 
M arija 

už apsi- 
vedima antru kartu su kitu vy- 

kada josios pirmutinis da 
Antras vyras da-

ru,
yra gyvas.
žinojus, buk jojo paeziule turi 
kita vyra ir ne
gyventi, nes sake, 
gavo, si

norėjo su jiaja 
jog jin pl

ikydama priesz szliuba, 
buk yra sieratele ir neturi jo
kiu giminiu.
ma
žino buk jisai 
kudyki kuri 
prieše szlhlb.*f, i? 
skiepe namo.

Motere noreda- 
jam už tai atkerszyt pripa- 

nužudo josios 
novos
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Į Slovak troop

Czeko-Slavai po generolu 
Piccione isz italiszkos armijos 
yra pasirengia ejti in Ungarija 
apmalszyt tenaitinius pasikeli- 

Daugelis isz tuju karei
viu buvo austrijokiszkoje 
laisvėje ir likos paleistais 
mon tik praejta meta.

mus.
ne-
na-

Musu Lietuvos su Didžiąją 
Lietuva Suvienyjimo 

Klausymas.
Washington, D. C.— Lietu

vos finansų jministeris Yczas 
laike savo keįionęs.m 
Kongrese-’ Paryiiihtię *

Taikos 
sustoję

susilaukė
t ft ji užkasi?

. Berlyne, kad pakalbėto su vo

Kas girdėt po 
baigimui kares.

UZS1-

Lietuvei paėmė Mintauja.
Lietuvei atėmė 

Mintauja nuo bolszeviku, o ka
da inusiszkei i nėjo in miestą, 
rado ant ulycziu 800 moterių ir •/ 
vaiku nužudytu,
buvo baisei supjaustytais. Bol
szevikai pasielgi nėjo žverisz- 

gyventojais priesz aplei-

Geneva. —

kuriu kūnai

kiecziu valdžia apie Prusu Lie
tuvos suvienyjima su Rusu Lie 
tuva.

Yczas, dar būdamas rusu Du 
mos nariu jau pakele klausy
mą 24 d. Liepos 1914 m.

Todėl ežia iszkyla klausy
mas apie suvienyjima sziu Pru 
su Lietuvos miestu: Klaipėdos 
(Nemel), Tilžės* (Tilsit,) Szil- 
karezemos (Hoydekrug,) 
gaines (Ragui t,) 
(Labiau,) Jsruczio
burg,) Gumbines (Gumginnen 
Stalupienu (Staluponnen,) 
Pilkalenes (Pilkailen,) 
O’
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Bolszevikai iszguiti isz
Lietuviszku Miesteliu

Sumiliszkes, Lentvaravas, Trakiai ir kiti 
miestelei iszgujo bolszevikus
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fSZ VISU SZALIU

kai su 
dima miesto.

Leonas Trockis
ministe-

*
Raudona flota užklups ant 

allijentu.
London. —

bolszevikiszkos kares 
ris, paliepė rusiszkai baltiko 
flotai idant iszplauktu ant ma
ru ir atakavotu allijentu flota;

laivoriuskerszindamas visus 
jog jeigu katras isz juju pasi- 
prieszintu, tai bus tuojaus 
szaudytas.

SU-

Lenkai pripažinsta Lietuva.
Warszava. — Ant susirinki

mo Tautiszkos Tarybos 
nutarta pripažinti neprigul- 
mysta Lietuvos ir kaipo atskir 
ta vieszpatysta.

likos

Bolszeviku pavojus Rytu 
PrusUose.

Information Bureau.— Da
bartiniame laike Lietuvoje vie- 
szam gyvenimui gresia Pavo
jus isz priežasties rusiszku bol
szeviku veikimo.

Neatsižvel-

Rytu Pru
sai, kad sutikti szi pavoju, su
naudoja visokias priemones pa 
vo apginimui.
giant in keblus Vokietijos san
tykius su Lietuva. Rytu Prusu 
vokiecziai, per savo prezidentą 
Batocki, suteikė savo pagelba 
Lietuvos valdžiai, kad sujung
ti savo spėkas priesz bolszovi- 
kus. Ir pranesze, kad yra pa
sirengė suteikti reikalinga 
giniau ir amunicijoj. Lietuvos 
vajęlža dar nudavė jokio atsa
kymo.
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Kaunas.-— Gyventojai Su.mi- 
liszkiu, Lentvaravas, Trakiu ir 
kitu miesteliu teip inirszo ant 

, jog visi sukylo 
23 Kovo 

iszgujo visus ir isznaikino visa 
sovatu valdžia su juju urėdais 
ir kancelarijoms.
bolszeviku likos užmuszta kru- 
vinuosia musziuosia, o nuo tų
jų katrie pasiliko gyvais, likos 
atymta daug visokiu ginklu, 
amunicijos ir maistas.

Prie Rygos bolszevikai teip- 
s, o prie Mi- 

tautos, artimoje Pskovo tęsusi 
dideli musziai.

Ant Kaukazo, nuo Juoduju

bolszevku 
priesz j uju nedorybias

jog

Daugybia

ginklu

gi likos sumusztai

29 republikos o tik 21 
monarkijos ant svieto.

Paryžius. — Svietas greitai 
virsta iii republiszka valdžia. 
Priesz kare monarchizmas ir 
republikoiiizmas konia dalino
si pusiau, bet dabar turime 
republiszkas valdžias o tik
karalystes, prie tu priguli kai
po viena republika \Vokietija, 
Austrija ir Rosije. Kelios nau 
jos republikos jau yra ant 
s 1 ęi i k s c z i o s u s i o r g a 11 i z a v o j i m o.

29
21
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Meksikonai sudegino tris mo
teres, nevos už praplatinimą 

i influenzos.
Merida, Meksikas.— 1 

Revista de Yucatan, 
paduoda sekanti 
apie tamsybių meksikonu: .

,• gyven-

rasztis 4 4
Lail^ 

atsitikima

Vladvkaukazo 
visiszkai

kai viszkai įikos ižguitais per 
generolo Danekino armija.

Paėmimas 
per generolą Szkura 
suardė tenaitinius bolszevikisz
kus pulkus, isz kuriu paymta 
in nelaisvia apie 50 tukstan- 
cziu, 2,000 karabinu, 350 ma- 
szininiu karabinu, 100 lokomo- 
tivu ir tukstaneziai visokiu va
gonu gavosi in rankas Szkuro.

Telegramai isz Odesos pra- 
nesza, buk kada pulkai genero
lo Denekino daejo prie Kaspis- 
ku mariu, iszvaike isz fenais 
bolszeviku armije susidedante 
isz 100 tukstaneziu isz kuriu 31 
tūkstantis likos paymta in ne
laisvia su daugybia visokio ka-

lyg Kaspisku mariu bolszevi- riszko materijolo. 1
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sako, jog ketina ant jojo pasi
karti.

vj- Juk tamista to nedarysi 
— isztare motere su baime.

— Žinoma, kad teip pada
rysiu, nes jau man gyvenimas 
nubodo>

t * 1

Neturiu piningu, o

SKIRHUMAS TARP DE-
MOKATYBES IR 
BOLSZEVIZMO

J

Ra- 
Labgavos 

(Inster-

ir 
kuriu 

gyventojai didžiuma lietuviai 
nedave savo sugermanizuoti, 
neatsižvelgiant iii 600 metu vo- 
kiecziu vieszpatavima 
jie buvo priversti.) 
reikalu Lietuvos 
mybei, kad jinai igytu Klaipė
dos priej lauka ir miestą.

Vokiecziu ekonomistai su
tinką atiduoti szias teritorijas, 
bet su szlyga kad szitas klau
symas turi būti isztisztas tarpe 
paežiu liecziamuju tautu, ne 
Taikos Konferencijoje. Dėsiny 
sis sparnas ir vokiecziu milita- 
re partija, matyti, yra prieszin 
ga padaryti szitokia 
nuolaida (konsesija.)

Lietuviu Kares Nelaisviu 
Stovis.

Washington, D. C.— Neatsi
žvelgiant in nuolatines Lietu
vos valdžios pastangas greitu 
laiku gražinti lietuvius, kares 
nelaisvius, Vokietija vis dar 
laiko apie 10,000 ypatų.

Szitie nelaisviai kareiviai 
yra tinkami.kariuomenei! ir to 
kiu budy,.reikalingi savo tėvy
nės apginimui nuo rusiszku bol 
szoviku.

Aplinkinėje Cedilli 
tojai manydami buk influenza 
likos praplatinta per raganas, 

novos tuju 
ir pasisekė suymti 

, kurios

(kuriy

Yra gyvu 
nepriklauso-

svarbia

Szitu priezaseziu de 
lie valdžia smarkiai užprotes
tavo priesz Kutento komisijas 
Berlyne.

Lenku vaiskus plauks in 
Danziga.

Paryžius. —? Vokiocziai turė
jo prisilenkti ant pareikalavi
mu allijentu ant nugabenimo 
lenkiszko vaisko in Danzigo 
pristova isz kur Lenkai gales

Didžiausia sziandien republika 
gy

ventoju,-mažiausia yra San M a 
rino, kuri turi tik 11,090

pradėjo jieszkoti
‘1 raganų”
tris senas moteres
veno terp kalnu maitindamos 
isz ubagavimo.
kaltas moteres baisei kankyti

raga-

gy-

Pradejo uo

yra Kinai, su 400 milijonu

O’V-tr J
ventoju.

200 vokiecziu aresztavotu 
Iszpanijoj,

Barcelona.— Du szimtai vo- 
kiecziu likos aresztavotais Bar 
celonoi ir Seville už sukėlimą 
visokiu maiszaeziu ir pakursti- 
nima gyventoju prieszais val
džia. Nekurios suszaudys, .o 
likusius iszsiuns in Vokietija.

150 sužeistu ekspliozijoj 
Luksemberge. '

Brukselle. — Suvirszmn .150 
ypatų likos sužeistais ir apde
gintais, terp kuriu randasi 60 
amerikoniszku kareiviu, kada 
užsidegė didele bone su gazoli- 

Luksember- 
Automobilius sustojo pa-

niu Eclijernache, 
g«-
siymti gazolino ir tarne užside
gė. Apdegusioje ir sužeisti 
buvo sustoja aplinkui deganti 
automobiliu, kada ugnis dasi- 
gavo in bonia ir ekspliodavojo.
Amerikonai užmusze 5 

meksikoniszkus bandytus.
Marfa, TexsasL—- Penki ban

dytai prigulinti prie “Chico 
Cano, ’ ’ meksikoniszkos bandos 
žudintojUj likos užniuszti per 
amerikohišzkus kareivius prie 
rubežiaus arti Rįo Grande. 
Baridytąi persigavo per rūbe-*

go.

žiu ant amerikoniszkos puses,
nusiduot in savo tęvypia m.pa- užklupo aęp taimerio ir pašį-

jgialbą savo tautiečiams. leme visus gyvulius, /
•• ’ ■ . ZM J

«r

idant prisipažintu prie
Moteres negalėdamos 

nukenteti kaukiu priėmė 
saves kalte raganystes, many
damos, jog tokiu būdu apsisau
gos nuo tolimesniu kaukiu, bet 
nobageles pabludo tame. Mek- 
sikonaį sudėjo jiaises ant laužu 

Visos tris 
mirė kanuobaisiausiosia kau
kėse ir riksmuosia.

nvstos.
ant

* 4

ir sudegino gyvas.

♦

NORĖJO PASIKART.

Apie 25 metai adgalios, tūla 
Lietuviszka moterele, kuri la-

skolų kaip plauU-d ant galvos. 
Atnesziau sų^savim ir virvia,. 
ir jeigu tamistelia man pavelin 
si, o kad ir nepavėlinsi tai pusi 
karsiu ant tojo vagies.

Tai kalbėdamas iszeme isz 
kiszeniaus virvia, stojo ant sta 
lo ir uždėjo kilpa ant kaklo. 
Motere apėmė baime ir kad ne
padarytu jiai sarmatos jog pas 
jiaja pasikorė dovanojo jam 
kailinius po savo nebasznin- 
kui ir da 25 dolerius piningais.

Ant galo fricukas davėsi pri 
sikalbyt idant nesikartu, pa
ėmė kailinius ir piningus iszejo 
nudžiugias, jog jam teip gerai 
pasisekė apgaut kvaila boba.

Po keliu dienu vela pasian- 
trino toji istorije, o fricukas 
kas kart reikalavo daugiau 
piningu. Ant galo motere da- 
siprato, jog fricukas geidže isz 
viliot nuo josios piningus, nu
sidavė ant rodos pas dranga sa 
vo mirusio vyro, kuris jiai da
vė gera rodą.

Fricukas ant rytojaus 
atėjo ir vela pradėjo kerszint 
jog pasikars.

— Gerai ponuli, gali kartis.
Fricas atsistojas ant stalo, 

iszeme virvia, pririszo ant va
gies, uždėjo kilpa ant kaklo ir 
pradėjo ore szokti kazoka, ta
me vagis isztruko it ponas fri
cukas su vinia ant kaklo puolė 

Tame duris atsi
darė ir in pakaju inejo keli vy
rai, kurie pradėjo juoktis

berijo je.

In klausima, delko Czeho- 
Slavokai, patis būdami slavais, 
neapkenezia Rusijos bolszevi- 
ku, o szitie neapkenezia anų, 
atsako Czeho—Skivokii gėnero 
las Stpfanik’as savo kalbojo, 
laikytoje in savo kareivius Si- 

Prie to reikia neuž-
mirszti, kad Czecho—Slavakai 
didžumoje yra revoliucijonie- 
riai radikalai, respublikonai ir 
socialistai. Stefanik’as kalbėjo 
szitaip: «

“Bolszevizmas yra nepripa
žinimu demokratybes. Bol- 
szevižmas kalba, rėkauja, ke
lia lerma; demokratybe masto 
mokina, pertikrinę ja. Bolsze
vizmas sukelia žemiausius in- 
stiktus ir geidulius; demokra
tybe atsiszaukia in žmogaus 
garbe ir savžine. Bolszevizmas 
pavagia nuo kaimyno* o kaili
nius; demokratybe parūpina 
kailinius visiems, net ir biedi- 

Bolszevizmas pa
duoda žmonėms ugin ir durtu
vą; demokratybe duoda kuji ir 
žambri.

demokratybes.•r

liausiems.

J t i> r>‘

vela

ant žemes.

ant
bai milejo nusidavinet ant tea- vjsos gerkles.

Aktoris net pamelinavo isztro norint s buvo labai skupi.
Susipažino toji moterele su vie piktumo ir suprato, jog likos 
nu aktorių, kuris losze role mi- prigautas.
lemo ant scenos.' Motere milejo j0?net ruko paskui jin.
nu aktorių, kuris losze role mi-

taji fricuka 
naudojo gausei 
meiles.
tankei ir melde paskolinimo pi
ningu, bet toji ne daug jalū pa
skolindavo. ’ Tada aktoris su- 
mislino nuo bobos iszviluoti 
dauginus piningu ir nutarė 
būda kuri ketino panaudoti /

Tula vakara tasai fricukas 
atėjo pas moterėliu kuri , jin 
puikei 'priėmė ir pavieszino. 
Kada jau prigėrė ir pavalgė so 
ežiai, pradėjo temyti ant ganu 
didelio vagio (kriukio) kuris 
kabojo vidurije lubu ant ku
rios kitados kabojo lempa. Mo
terėlė užteminus tai, 
jojo klausinėti kodėl (eip insį- 
žiurejo in taji vagi, , Fricus ut-

isz ko tasai pasi- 
isz bobiszkos 

Atlankynedavo jaja

piningu

pradėjo

■ t’i

prigautas.

begiąs namon

Dūme per duris, 
At- 

savo, sukrovė 
drapanas ir dūme isz miesto.

Ne reikia czion dadeti, jog 
prletelis moterėles iszsuko va
gi isz lubu ir da pakvietė kelis 
vyrus idant butu liudintojais 
tojo perstatymo.
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Bolszevizmas meta 
savo prieszus in jura, kemsza 
juos in kalėjimus, musza iki už 
musza; demokratybe stengiasi 
pagydyti nelabuina, jei ka bau
džia, tai tam, kad pataisyti. 
Bolszevizmas parduoda sielas 
del pelno ir sudaro pulkus ple- 
sziku ir sektantu; demokraty
be pripažinsta visiems lygias 
teises ir progas. Bolszevizmas 
reiszkia sugedima, varga ir ba- 
da; demokratybe sudaro nor
mali gyvenimą bei gerove ir 
yra ju pamatu...
mas yra prieszas žmonijos, ir 
mes kariaujame priesz ji

Vienybe.
V

Bolszeviz-

ATSAKYMAI. 
-_- "v

J. M. D. Girardville, Pa. — 
Rugoji tamista nereikalingai, 
nes redaktoris szio laikrodį-
ežio jokio daneszimo nuo ta-
mistOs neapĮaike, todėl dane- 
sžimas ir netilpo. Kas kiszasi 
tojo ponelio, tai patis esate kai 
ti, jog gerai neapsvarstete viso 
dalyko pakol davėte prisigaut.

Berliijas. — 
150 tukstaneziu visokiu darbi
ninku susstraikavo szitam 
mieste. i.
’ § Parsons, Pa.— Ugnis su
naikino Matson Avenue Gram
mer mokslaine. Bledes pada
ryta ant $40,000.

susstraikavo

I

‘Juk uŠaule” nuolatos pra- 
sergsti savo skaitytojus idant 
apsisaugotu nuo visokiu svie- 
tiszku krepszelninku, organi
zatorių ir kitu valkatų.

L. M. Finzel, Md.— 
kie tamista ant szitokio adre- 

“To the Zone Finance Of
ficer, Lemon Building, 
Įnngton, D. C.
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KAS GIRDĖT!
Netolimoje atejtėje isz vals- 

ezio New Yorko bus iszsiunsta 
in Europa deszimts tukstan- 
cziu svetimžemiu už visokius 
prasižengimus.
ju S|Vetimžemiu kasztuoje
džiai 265 dolerius ant jojo 
laikymo, 
užczedins

Kasztai

Kožnas isz tu 
val- 
už- 

Tokiu budu valstis 
suvirszum pustre-

czio milijono doleriu, 
iszvežimo tuju negeistinu žmo- 

Kada vi- 
siszka taika bus padaryta, tai 
iszsiuns da daugiau tuju boL 
szeviku, nes valdže turi sura- 
sze visu pravardes kurie priesz 
tarauje valdžei.

niu panesz valdžo.

Jojo draugas 
ministeris

Buvusis turkiszkas ministe- 
ris Enver Pasza uždirbo laike 
kares trisdeszimts milijonu do
leriu, kurios sudėjo in szvaica- 
riszkus bankus.
buvusis turkiszk^
Djemal Pasza, teip-gi padėjo 
in
ka milijonu doleriu 
ežio milijono 
Lankosią
Du kiti ministorei 
dėjo Lankosią po keliolika mi
lijonu. — Nėr ko stebėtis, 
turkai yra pagarsėja isz 
apgavyseziu o

taisės bankas apie perikioli- 
o pustre- 

doleriu inde jo 
Konstantinopoliuje. 

teip-gi su-

j11 k 
savo 

vargingi karei
vini turėjo kensti bada ant ka- 
riszku lauku.

antSe n ov i sz k uos i a k a r esc, 
karei- 
kurie

kožno penkių užmusztu 
pripuolė deszimts,

Narni ne- 
už- 

43,000 mirė
• Japonu-Rusu

VI u, 
mirė nuo sužeidimu, 
je karėjo Amerike buvo 
muszta 67,000 o 
nuo žaiduliu. 
karej(‘ užmuszta 47,000 japon- 
eziku, o 11,000 mirė nuo žaidu
liu. Skaitlis parodo, jog szian 
dien apgloba ant sužeistu ka
reiviu yra geresne, ne kaip ki- 

su- 
susimažino. 

penki karei-

tados buvo, todėl ir mirtis 
žeistųjų ženklyvai 
Szioje karėje tik
viai mirdavo mio sužeidimu 
ant kožno szimto sužeistųjų.

mio

Bolszeviku ministerjs Troc
kis moka savo aficierkims prie 
savo paszalines gvardijos 
500 rubliu ant menesio, o laike 
mn^io po 30 rubliu ant valan
dos. — Kas isz to, kad szian
dien bolszevikiszkas rublis turi 
vertes apie penkis centus.

12,-

muzejuiMedyceusziniam 
Florencijoj, Italijoj, randasi se 
niausiąs rankrasztis ant svieto. 
Yra tai suraszimas 
biblijos ant lotiniszkos kalbos 
kuria hadai perdėjo, 
Heroninjas isz tikros 
paraszyta kalbosin: 
koi ir graikiszkoje. 
metu toji knyga gulėjo 
szimia 
Ainiati. Italijoj, kuria 
isz netycziu 
40 metu adgal.
geidže pažiūrėti tosios knygos, 
turi aplaikyt specialiszka pa- 
velinima nuo augszeziausio ita 
liszko ministerio.

/
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Atyda ciesoriais prusu Wil
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TAUTIECZIAI!
I •

Milijoną paraszu peticijai

UŽMOKESTIS UŽ 
‘ PA8ISZVENTIMA. 

.4444..^,,i;1,. . • | 
vienam kąimelije

brangus NAUJA LIGA,man brangus redaktoriau
Saules,” kas tai gali būti, jog 

kaip paymu “Saule” skaityti, 
tai kad ir dvi naktis ne huczia 
miegojus, tai neužmigsiu, kol renginejo kokia tai labdaringa 

• vi-

4 4

Mano mylemn paeziule nusi
davė ant baliaus, — Kuri pa

k1* \

balino JI apie prįvąluma mote*

jos neperskaitysiu, o szeip 
sus kitus laikraszczius katruos 
tik in ranka paymu, tai tuo- 
jaus sunkus miegas mane ap
yniu. .

skaitytoju, katrie negali 
naktimi užmigti, 
kandimo blakių, kr 
priežaseziu, tai tegul payrna 
viena isz kitu lietuviszku laik
raszcziu, o tuojaus beskaityda
mas užmigs. —Jurgis Petru.....

moterių draugove ir pasiėmė' 
su savim trijų metu musu sū
neli.
vau,

Asz ant to baliaus nebu- 
nes Hobiszku’ balių

res, apraszo gazieto^ laike pa-1 del nepriklausomos^ -Lietuvos

Hohenzoliern ’rJĮ-1 mitetas isz kolonijų laiszkais

su

ne-
Asz tai apgarsinu del vi apkeneziau ir nuėjau in kliuba

ar tai nuo 
nuo kitu

Bukime Lietuviais isz gimimo, 
O Amerikonais isz apsiejimo.

praleisti kėlės valandas su sa
vo draugais.

Kada taji vakara sugryžau 
namo vėlybu laiku, iszgirdau 
graudinga verksnia mano pa- 
cziules, o kada inžengiau in 
kambarį, pati stovėjo prie love 
ies#Jonuho, kuris gulėjo sau ra

rodos /ant mariu Kilonijo, jog surinksime. Ek^ejcutyvis Ko- 
ant laivo “Hphenzoliern^ Ji- mitetas isz kolonijų laiszkais 
kos perstatytps ciesoriui dvi užplukdytas. Visu siūloma pa- 
narsios laivorkos Amerikones. rama ir .pusiketinimas surinkti 
Viena isz juju turėjo prakalba paraszus isz tukstąneziu, (1de- 
lipic ‘ ‘ I ttP.itn/i'zin fnlraf nnnviii Iriirio c?<i-

ant laivo

nužeininima moterisz- szimeziu fukstaneziu, kurie sa
ko luomos Vokietijoje, paskui vo vardus noriai meta ant Lie- 
atsake linksmai: t u vos savystovybes svhrstyk-

— Taja užduoto esmių vio- Ii u. 
uos nuomones su mano paeze.

t 1 •

Peticijų blankos pradeda-
Žinote mano ponios*ka jiji kalimos siuntinėti subatoj, Balan-

. —. < . b b . ' « I i v • i r'M • • v » •

ijX Ih j7 t* r*
"j u 4 h *«■ » * 

kur Lietuva rgęįasjį. Pildoma
sis Komitetas.: i^Jeidžią $00, 
000 sulenkiamu atviruėziu, ku
riu skaitlius sulyg Reikalo ga
les būti padidintas., Ant atvi- ' 
rutes bus>.naujai siūlomi EurjoP, 
pos rubežiai, tekstas apie Lie
tuva. Atvirutes bus siuntinė
jamos in'kolionijas, lygiai kaip 
peticijų blankos. ' ' • ‘

Atvirucziu iszplatinimas pa*

♦,

r

Kęmitętas.; išleidžią $00,
Nesenei 

ant kranto mariu Holytine, 
kur gyveno pati s žuvininkai 
staiga! davėsi girdėt armotinis

!

Atvirutes bus siuntine-

s_zuyis po visą aplinkinia. 
vo tai signolas ?lkuHŠ WX

ų
y i Sri s gV ten tojus pamario i ri

'f; , ,,

/

(J Lr ‘ ' f, r*pagialba, nės sargas užtėmi no.

ant žmogaus 
žiūrėkim ant ap- 

Iszmintis 
viso

Nežiūrėkime 
drabužiu, 
szviestu žmonių, 
tik žmogų dabina, ir nuo 
pikto gina.

žmogaus

Angliszkas filozofas Spencer 
parasze puikia knyga kurioje 
raszo apie tebyri laika kaip: 

4 4 Ą f z%Xrw> i irv^ VMmYl'tTll UOS

" Te
Mes nežengiame pirmyn 

in laukinius pavirstame, 
byrei galimai praaugsztina bar 
bariszkumu senovės galimus. 
Pasielgimas galingesniu tautu 
su silpnesneis 
ninio pa red k o. 
ta, visur ir visame 
ir turtingesni varginga žmoge
li prispaudineja. 
kožnas tikėjimas iszkraipytas; 
tikėjimas del muilinimo akiu. 
— Niekas ne sztant sulaikyti sis. 
žmonijos puolanczios galva- 
trukezeis žemyn, 
reikėtų didelio stebuklo, idant 
sulaikyti nuo tos baisios pra
pulties.

yra ant kasdie- 
Visur niekys- 

! galingesniilingesni

Sziandien

mini lovelyje, o mano pati lau
že rankas verkdama: .

— Kas czion atsitiko! — pa 
szaukįuu. .,

—> Geras isz tavęs tėvas ir 
vyras!— suszuko ant manes. 
Slankioji naktimis po kareze- 
mas, o tavo sūnūs mirszta!

,Persigandias priėjau prie lo
veles Jonuko.
kūno užteminau, mažas, apva
ląs plętmukes visokios borvos, 
raudono, žalio, geltono ir.t. t. 
Stovėjau be žado. . ,v

— Žiūrėk! -- suszoko pati. 
Visas Jonuko kūnas buvo plet- 
muotas! Gal tai džuma. Jau 
asz žinau nuo ko tosios plet- 
mos! Puiku susilaukiau vyro, 
kuris užkrėtė Jocna savo kudy- 

Baisei Dievas mane bau
džia už tavo nusidėjimus! Ej- 
kie tuojaus pas daktara ir ne
stovėk kaip asilas nuleidias au

Ant viso jojo

kil

perdėjimo

szventas 
biblijos 

hebraisz- 
Per 1,200 

užmir- 
Monte 
surado

kliosztorije

profesoris Hart, 
Kožnas, kuris

insi- 
turi

daugiau

Ne tik pabrango visokį val
gomi tavorai, bet jauezia tuja 
brangenybių daugiausia 
myleja poreles, kurios 
sziandien mokėti už savo sma
gumus penkis kartus 
ne kaip priesz karia.

Už dežutia salduminu, kokia 
galim abuvo pirkti New Yorko 
kitados už 50 centu sziandien 
moką doleri. Tuzinas gvazdi
kėliu kasztuoje tenais $1.50, o 
per Kalėdas reikėjo mokėti po 

Žiedas su deiman- 
doloriu, o 

szimto. 
pabrango 

Todėl 
poros

4 dolerius.
tu kasztavo szimta
ssūandien
?fiuninei rakandai 
ant szimto procento.

i nsi mylėjusios poros ne 
teip skubina ant sutvėrimo sa
vo szeimyniszko lizdo, 
randasi daugelis tokiu,

•rai neapsvarsto ant atejties ir 
suejna in pora, apjekinti 
siutiszka meile.” 
tuju neiszmaneliu 
nusiduoda in sudus 
mi atsiskyrimu;

pustreczio

jau

Bet 
ka ge-

‘1 pa
po tam akis 

atsidaro ir 
jieszkoda-

i .f..

!i................................

L «... d ;

.y.wnas isz mu*u skaitytoj 
uc/iinm’ 44 1 m o Iz Ir irasto sziteip: Pasakyk ie

•JŽdLM-r. j- m

ba? Szitai jog užveda motęres džio 5 d. Siuncziama abieju su 
parodo tiktai ant keturiu “K” sivienijimu sekretorių kup-

—Ar keturiu “KM?— pa- ponis laikraszcziu redakcijoms 

užmirszau, I blanku atsiszauke ar kuriems 
1/lnvKn xm/limno '

KM ženl - Atsižvelgiant imtai, kad lai- 
klina: Kinder, Kuche, Kirche, ko maža ir nevisur.bus galima 
Kleider. Ant lietuviszko: Ku- visus raszytis norinczius 1.2 Ba

parodo fiktaį ant keturiu “K” sivienijimu sekretorių kuo-

szauke nusidyvine amerikones ir kolonijų veikėjams, kurie

kad netoli nąo kraszto, skons- 
vedama kolionijoms. Te kiek- Į ta laivas kurio laiyoriai buvo 
vienas pažineziu turintis gąu* nulipia in stięba ir lauke pa-
4 - ----- - — M LA ftA «

ar asmeniszkai inteikia.
Visu, kurie gaus peticija

na atvirucziu, jastazsiuntįne- gialbos.

—Ach, teisybe,
blankas, praszome jas kogrei- 
cziausia inteikti vei

Nuo kras^to prądejo 
leistis valtif? su / žuvininkais 
bet tuojaufi sujudo visi,..pama- 

vadovoikianliems te kad ne *ra M“
jog ponios ne pažinsta yokisz- darbo vedimas patikėta, 44ko liežiuvio; keturios

dikis, Kukne, Bažnycze, Szle- landžio diena pasiekti, parastu 
be. po peticija rinkimas nutęsiama

iki Velykų. Vėliausia diena, 
kuomet užpildytas blankas gra 
žintį reikia, yra Balandžio 21

. Ipanedelis. Balandžio 12 d. 
yisvien pasilieka geperale pa
rašu rinkimo diena.

ATVIRUTES.
Kad paraszu rinkimą paleng 

vinns tarp kitos tautybes žmo
nių ir kad juos supažindinus

komitetams, o kur ju nesiran-. HarP°> kuris buvo pagarsėjus 
da, darba i n savo rankas ®a}m- Isz savo mokslo vadovystes io- 
ti, iszplatinti tarp vietos veike- kiosia atsitikimuosia, o kuris 

buvo iszejas in artima kaimu. 
Ne buvo galima laukti aut jojo 
pargryžimo.

ju ir paraszus rinkti. Reikia 
žiūrėti, kad blankos nebūt su- 
tersztos, kad butu gražinamos 
sz varios. Asztuoni žmo-

D

1

M

lt
J

Kolionijos, kuriu blankus ne nis sedo in vn,ti ir 8U nepąprasPajieszkau Pusininko
■ . , ' ——  , į Ji '

Parduosiu treczia dali labai 
apsjmokanczio biznio už $800. 
Pusįpinkui, kuris norėtu leng
va nuolatini darbu sziume biz
nyje mokėsis po $25 ant san- 
vaites.
dali gryno pelno nuo szio biz
nio, taipgi kas, sanvaite Užmo
kama.
kalauja. Privalo kalbėti Len- 
kiszkai ir Lietuviszkai. 
szaukite rasztu.

P. O. Box 51
Shenandoah, Pa.

Apart t6 gaus treczia

Jokio patyrimo nerei-

Atsi- 
(to29)

Lt, pasiektu, tesinaudoja laikrasz- ta sunkenybe per smarkiausia 
ežiais, kurie peticijos Jekstuą audra, pasiseko jiems.priplauk 
talpins. Isz laikrąsčczią blan- ti prie skenstanezio ląiw isz
k?,s iszkirpus ir paraszias už- kurio ižgiglbejo laivorius, Bet

gražintipildžius, gražinti Ekzekuty- 
viam Komitetui Washingtono

Pildomasis’ Komitetas, f » - ' H J J
A PETITION FOR LITHUANIAN INDEįPENpENCE.

PRASZOME:

WHEREAS, LITHUANIA was for ages ąn independent 
! never

vienas pasiliko, prisikabinės 
J prie augszeziausio stiebo ir ap 

sirąisziojas su virvėmis, pasi
rodė, jog buvo -apmiręs nuo 
szalczio ir negalėjo pasijudyt, 
kada jin jojo draugai 
idant nuliptu.

Valtis buvo pilna,

szauke

*

& i1

State, whose inhabitants, a distinct ethnic group,' have 
renounced their right to independence; •,‘r 07

WHEREAS, the establishment of an independent Lithua
nian State would add materially to the futurd -peace of the 
world. i , .

THEREFORE, WE, the undersigned, ask for the people of 
Lithuania those rights of self—determination thaf arę the de- 

. 1

viesulą 
pakilo da didesne ir reikėjo 
gialbeti visus sedinezius valti- 
je kuri greitai nusiyrė nuo lai- 

Sugryžia žuvininkai rado
savo vadova Harpa, kuris jau 
buvo sugryžias. Apsakė jam 
jojo draugai, buk da vienas lai 
vorius pasiliko stiebe ant lai
vo.

'.X

NežinoIszbegau isz namo.
jau isz pradžių pas koki dakta
ra nusiduot, bet atsiminias, jog 

Ir sargai tikybiu ir tai skurine liga, nubėgau pas

jau dabar

PARMOS.
Didžiausia Lietuviu Kolionija 

Czia yra pirkia 
virsz 400 Lietdviu ukes. Jau 7 
kaimai yra apgyventa Lietti- 

Platesniu žinių klaus
kite per laįszka. (to 29) 

J. A. Žemaitis,
R. 1 .Fountain, Mieli,

vo. F

Amerike.Apsakiau 
jam liga Jonuko, pasiėmė , su

pildytojai visokiu tikybiu yra, daktara tuju liga.

sunkiau lipti snvdn visokius maiszimus ir at 
ėjome namo. T' 1 z - J!

didžiauseis netikeleis.
Yra daug 

augsztyn, negu pulti 
Priežastis to viso yra tokia 
kaip Spenceris raszo: 
delia valia duoda mokslui, 
užmirszta apie tobulinimą bu-

4 4

žemyn.

Už di-j 
o

Daktaras dįrsfe- 
lejas ant Jonuko, rodos bijojo 
jin dalypsteti, krato Su galva 
ir. ka toki murmėjo sau po no- 
sia, po tam klausinėjo manes ir

krato Su galva

<lu žmoniszku arba auginimo. P?CWS. «r. Kęs jaz .musu szei-
Valdiszkos mokyklos negali isz 
dirbti budus jaunumeneje.

Sziandien moraliszkumas ne 
turi jokios vertes, o per tai kad 
tikimiszkas mokslas likos pa
niekintas. Yra tai didžiausiu 
prasižengimu atymti nuo žmo
nių tikėjimą, nes tiktai tikėji
me randa žmogus savo varguo- 
sia pasaldima. Tikėjimas su
laiko žmonija nuo paleistuvys- 
cziu ir piktadaryseziu.”

mylios nesirgo ant skuriniu li
gų, ar kas ne buvo paikszu na- 

Aplaikes užtikri
nanti atsakymu, jog visa musu 
szeimyna buvo sveiki, ilgai už- 
simislino ir kratė nuolatos 
galva ant galo apreiszke idant 
įla viena daktara paszUuktau 
jam in pagialba ir rodą.

me ir t. t.

su

Iszbegau isz namo ir nežino
damas ka darau,

I •*

viais.

J. A. Žemaitis

NESITIKEJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.
Siuncziu szirdinga padekavo 

nia už teip puikia knyga kokia
yra “Tūkstantis Naktų ir Vie- 

Da tokiu istorijų ne es
mių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane

na. f f

dared war aims of the Unite States, and that l^ve^beep granted 
to the oppressed peoples of other countries. / . ■

We respectfully request the PRESIDENT OF THE UNll
TED STATEI and SECRETARY OF STATĖ tb extend to thd
Lithuanian Government formal recognition, based not only ori 
these grounds of justice, but that through this, they may be bet-1 
ter able to withstand the attempts of the present regime of Rus-i

them.
Name

or any othęp alien government to .impose a fo^ei^n rule upori
I 
I.Address i

I

Sapnoriu 
szia sanvaite iszsiusime vi
siems kurie prisiuntė užsaky
mus.

4 4 > y jau gavome ir akiu, 
iszsiusime

idant jiems

. Isz Filipinų pribuvo in Was- 
hingtona, specialiszka kamisi- 
je susidedanti isz 40 ženkly- 
viausiu filipiniecziu melsti pre 
zidento Wilsono,
duotu savaldyste ir palmosuo
tu Filipinus nuo apglobos Su
vienytųjų Valstijų. Preziden
tas Wilsonas prižadėjo taji pra 
szima geriau apsvarstyti ir 
kaip rodos, Filipinai neužilgio 
pasilks savyvaldžiais.

Telegramai isz Paryžiaus da 
nesza, buk prezidentas turi pa
vojinga szalti su karszczium ir 
turėjo nusiduot in lova. Pre
zidento daktaras skelbia, buk 
prezidentas ne gales dalybauti 
taikos posėdije ppr keliolika 
dienu.

Mieste Czikage likos užmusz 
ta, (nužudyta) szimet 86 ypa- 

Rodos tai butu užtekti
nai, bet Czikagiecziai nuden
gia tuom, jog mieste New. Yor
ke užmuszta daug daugiau tam 
paežiam laike. Tegul smaugė 
si, bile Malianojuj malszu.

--------
BolSzevikas yra tai tokis su

tvėrimas, kuris pageidauja vis 
ka kas yra jojo artimo, o aplai- 
kes ta — no yra isz tojo užga
nėdintas. »

tos.

HKAITYKirtt “SAULE" 
SKAITYKITE ‘'BAUUE”

• i M •

paszaukiau 
daktara viduriniu ligų, 
szeri, kraujaleidi ir daktaru 

Dantų daktaro neužti
kau namie, nes butau ir jam pu 
liepiąs ejti su munim. 
daktarai sėdėjo prie Jonuko 
loveles ir pradėjo rodavotis ga 
na ilgai ant jojo ligos ir nega
lėjo atrasti jokiu gyduolių ant 
gydimo jojo. Da tokios ligos 
savo praktikoje ne turėjo.

Visi buvome persigandia, 
pati nuolatos verke ir žiurėjo 
ant manes kaip indukus kate. 
Jonukas gulėjo sau malszei ir 
kaip rodos szypsojosi in mane. 
Po kokiam tai laikui paszauke 
idant jam duoti gerti. Pati in 
pyle vandenio i n stiklą ir norė
jo jam paduoti, nes daktarai 
szoko nub krėslu ir uždraudę 
duoti jam vandenio, kalbėdami 
jog tokioje ligoje vanduo yra 
pavojingas gerti.
nutarė, jog vanduo nę yra pa
vojingu. Ir pradėjo dakta
rai terp saves ginezintis ir mo 
savo rankomis. Isz netycziu vi
lias isz daktaru pervertė stiklu 
ir visas vanduo apliejo veidu 
Jonuko, kuris pradėjo verkti.

Priszokau prie savo mdemo 
kudyĮ<io, pagriebiau ant ranku 
ir stojosi stebuklas. Nuo van
dens, visi pletmai dipgo nuo 
Jonuko veiclo ir prilipo ■ prie 
paduszkos ir paklodes.

Nusistebėjimas ponu dakta
ru buvo didelis. Po artimes- 
niam prisižiurejimui persifikri 
no, 
“konfeti

idant jam duoti gerti.

buvo už ka.
*■ <

,:v :/ .. ........... ; •

aku-

Ponai

Kiti vela

jog tieje pletrnai buvo tai 
M (marginti •popieru- 

kai), kuriuos mete ant baliaus 
ir prilipo prie Jonuko veido.

Kožnam isz daktaru apdova
nojau po penj<e^deszimts < 
už (kirba. DmOrliiu nereiki 
nuo manės

s centu
Daugiau nęreikalayo 
Hnesžmojo,;/, jpgpe

radau toje knygoje, kuri 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tuo
jaus griebiuos už knygos, neru
pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakol sau neparsigabenan 
isz redakcijos “Saules:”’ Ve*' 
linu kožnam jiaja pirkti ir škai 
tyti o turės pmagunio daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa
garba, 
Sparrows Point, M’d.
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Vincentas Malaiszka, * b

1 ‘V»

1 L

Preke 50c.

Istorines Knygos 
No. 1 — Padžiaus Nuskurę- 

lis; Ingrabsuas, 324 pus., 6 x 9 
coliu dydurno.
' No. 2 Kunigo Paslaptis., F

In Marika; Pakaruoklis, 220 į 
puslapiu* tr- Preke 35c.

No, 3 —- Auksiniai Peiliai; j 
Dvynos Karalaites, 214 pus,, 
6x9 coliu dydumo. Preke 25c.

Kupcsiaus
Sunu Jurgi; Kapitoną TumkaJ 

108 puslapiu. Preke 25o 
t^Prisuskite $1.00 o gausite

No. 4 Apie

Mi'wf ■

visas Knygutes per paeita. ’1 
W. D. BOCZKOWSKI - CO. 

MAHANOY CIT1. PA.UAHANOY CIT 1, PA.
„ .............. ....................... ......... ,, j

- ‘ ’ 1 '6 . ■■ 't ' r . r

Jeigu turite spnas maldakny 
ges, prisiun^kyte in redakcija 
ant apdarymp, nes nauju pe 
greitai, galėsite nusipirkt. 
Siunskite ir kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu
sipirkt. > f
giaus užsilaiko, kas parodė jog 
skaitytojas jiaja myjį ir guodo

. . L j 1

Apdaryta knyga il-

ja ir pats yra mylėtojas skai

« .>
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GILUKIS
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randasi geroje ir horfrialeje sveikatoje kaip kiekvienas f
iv •žino. 1 a’ : > 1

Gera sveikata reikalauja sveiko ir normalia nervu 
stovio. O kuomet esi nėrvpot a, kad tavo nervai §tpire,
tai neprivalome to apleisti, o pasirūpinti apię tai tuoj.

Garsus nervu elixiras .
PARTOGLORY

ir Pfidąro i z
stil‘<xja'‘$l. sze-

j sustipripa ir atstato jusu nervu sistema ir isz 
sze-

Aptieks Partosa, 160 Second Ave. Dept. L.5. New York

jus nauju žmogų. Bonka Partogroly kasztup
szios bonkbs, kasztuoja tik $5. Užsisakykite 'šiandien;
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— Plaukiu jin iszgialbet! 
— suszuko Horpas. — Kas 
plauks su manim in pagialba 
tam nelaimiu grir? » *7 :

Visi ^tylėjo. Žuvininkai visi 
buvę labai paylsia nuo savo 

j pavojingos keliones ir nuta
rė, jog antru kartu jokiu budu 
[negalima buvo priplaukti prie 
I laivo.

— Važiuoju vienas! — pa- 
szauke Harpa, ir inszqko in 
valti.
prie kraszto jo sena motina.

— Neplauk sūneli! — mel
de motina, — atsiminkie kad 
tėvas ir teip..... 
ant brolio Juozo.
panaszei pražūti. Juozas buvo 
josios jauniausiu sunum, bet 
nuo dvieju metu, jokios žinios 
apie jin neapturejo, nes visi bu 
vo tosios nuomones,’ jog 
skendo mariuosia.

I
— Negaliu, negaliu! ■— at

sake Harpa. Motina da prade 
jo melsti su aszaromis: — Ne
važiuok!.... Del meiles motinos 

I nevažiuok! • ' ‘
Ar esi tosios nuomones,

kad tasai, kuris tenais yra pk- 
silikiae, neturi motinos!—ta
re rodydamas su ranka ant 
stiebo. >

Senuke paliovė kalbėjus ir 
tuojaus keturi .drutus žuvi
ninkai insedo in luotele ir nu
plaukė, prie laivo, kuris jau vi
sas.buvo uuskendias todėl sun
ku buvo prisiartinti prie jio. 
Bet pats Karpas pripuolęs 
prie pusiau suszalušio ir ap- 
mirusip žomgaus, nunoszę, že
myn in valti; paguldė uia ' lai
mingai dasigavb prie kraszto>u 
Kada valtis prisiartino prie 
kraszto stovinti
iszgirdo drūta baisa Harpo:

— Pasakykite motinai kad 
parveža prapuolusi jos 
ir broli Juozą!

— Karpos pasiszventimas 
buvo didžiausiu užinokcscziu 
del jojo ir motinos kada sura
do dingusi Juozą. —F.W.^B.
e, *

L. J !' ■ Jkf.Ti (F’-Vb'

*

I

"" I

alii

H.Į

■ r:!.’:. 1

* X. > 

irin

f

e
»

o /■ r’ io
i

>

< Si

*4*

■m*

717

■ ■' 1U ul'Jt J,; -.. •

ISTORINES KNYGOS —
' ■ • ■ • , r •

No.l — Paritinus Nuskurę!is; Ingrabanas, 324 pys. 6x9 ool. dyd. Preke 60c 
No.2 — Kunigo Paajaptia; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu Prato* B5c 
r- ■— ■ - - ' - ‘— — - — ------ - *

No-4 — Apie Kupcsiaus Sunu Jurgi; KapiUina Tunika, .108 pus. Preke 26o

Prišnekite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.

No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaite*, 1814 puu. 6»9 <x>|.d. Pf«k* 35c t
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— ejk ir atsilsėk... 
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LLOYD GECRCT

Anglijos ministeris Lloyd 
George stengėsi padaryti ka- 
nnogreieziausia sutaiką su vo- 
kiecziais. — Kur da vienas tai
kos delegatas ?

nupuolė,

Sugryžos Zigi>antas su savo 
prietelium in Savo stubele ap
žiurėjo savo atgavima ir Vai
niau atsiduso jau. Akmuo sle- 
gentis jio kratine
nes goidžemas ir brangus del 
jio daigtas buvo locnose jio 
rankose, džiaugėsi labai ir bu
vo ne aprubežintai dėkingu 
del doros Fifinos; suviniojo 
jin ozista skepataite szilkino 
apriszo užpeczetino ir sodo ra- 
szyt — nenorėdamas pats jin 
nuneszt paezei.

Adyna laiko da praėjo, lyg 
kol ne pripratęs prie plunks
nos, parasze trumpa laiszka 
sudedamas isz savo misliu'o ku 
ris > skambėjo sekanezei:

‘‘Didelei maloni del 
ponia geradeika!

Isz nuodėmių mano no noriu 
suvis teisintis ir už nekalta sta 
tytjs — tvirtybe žmogiszka, 
ar silpnybe — 
užtarejeis ir 
gaus. Ant pataisos mano var 
gei užteks man laiko, o del to 
pakol gyvas esmių rupinsiosiu 
kas bus mano galybėje,

•r kaltes mano pataisyt. Ant spa- 
viednes prisako pavogtus dai 
tu s sugražint loen in inkai -

v iszsispaviedojes
V . •

manes

fe PIKTA 
a BOBA

Už sveikata j u su! —

— Lyg ryt brangi ir dora 
Fifina! — atsake Zigmantas- 
lyg ryt, atejsiu tau padėkavot.

— Bet tai labai dramatisz- 
kai ir semtimentaliszkai! tarė 
juokdamasi pana Duparc. La
roche suplokime in delnus ant 
garbes musu aktorėm.

Juokdamiesi sausai suplojo 
in delnus.

Zigmantas ar isz priežasties 
susijudinimo ar iszgerimo vy
no užsikosėjo druezei, nutvėrė 
skepeta ir prispaudė prie lupu, 
o norint stengėsi gana paslėpt, 

nusistebėjimu paregė
jo kraujus ant jos, kurie pra- 
simusze jam por lnirna.

Fifina pažiurėjo ant jio 
pasigailėjimu.

— Ejk ponas namon — tarė 
esi nesvei-

vienatineis yra 
apginė je is žmo-

idant

(T n

tai-gi 
priesz save

asz
, prisakiau sau tei- 

po-gi sugražint sonoviszka at
minto kurie valandoje pasiuti
mo mano drysaų paimti. Siun- 
oziu adgal taji lenciūgą, 
skirdamas priek to praszyma, 
idant man butu dovanota, Jog 
po svietą valkiojosi jis, kaipo 
ir asz vienok su tuom skirtum, 
jog jis cielybeje, sugryžta pas 

asz gi

pri-

SH

— O! ne! atsake nuduoda
mas linksmesniu Zigmantas *— 
tai galas gyvasties nuo manes 
bėga.

Paėmė vienok skrybėlė, nes 
czion jau ne turi ka veikt.

— Tuokart — tarė atsigry- 
žes in Duparc — rodos man, 
kad atsiveikinsiu jus
dien paskutiniu kartu. Tegul 
laime tau 
giause — del manes ežia 
sveika, o jum su manim ne ra-

O del to vėlinu linksmy
bes ir gero pasivedimo.

Pasikloniojo visiem.
— Saus raucuno hire paty- 

Joms pana Duparc truputi su- 
simaiszius. ‘ •’

Fifina palydėjo jin iki duriu 
kantoriaus.
- Ejk,

laiminga, jog galėjau

szian-

tarnauje kanoil- 
nc

tarė — esmių 
szian- 

dien nor viena-gi žmogų per- 
likrint, jog ne visi tie žmones, 
kurios svietas palaiko už blo
gus yra nedorelcis; randasi ir 
tarp jin toki biedni nelaimingi 
kaip asz, kuri neszioju ne nau
dinga szirdi, o aszaras turiu 
ryt juokdamasi.

— Su tavim lyg mielam pa 
simatymui brangi Fifina —i 
dadavo Zigmantas — janczių 
jogj laimingas giliukis tau už 
ta? ’tavo* £eradejysto padaryta 
del manes užmokės!

Tai kalbėdamas pajauto jis 
volei lupose smoka kraujo, 
del to atsisveikinęs drūtu su
spaudimu rankos merginai sto 

duryse, nuėjo žemyn
tropais per laukenti Dziomba 
kuris būdamas paklusnu savo 
ponui lauke prie bromo stovė
dama* snaude ir sapnavo.

nusidavė 
Elzbieta.

'dalyko, Borodžiczius ka galėjo 
apspakajinejo mokėdamas do- 
lereis ir skambaneziu auksu; 
tas ramino visus tuos, kurie tu 
rojo savo pinigus pas Zigman
tą, jog ne prapuls, matydami 
toki dora įr,tikra jio prieteli 
Gracijona ir nusitikėjo nuo 
Zigipanto mtgaut
Gracijono; užtikedami tiko isz 
leist Zigmantą isz miesto ir pa 
vėlino sųgryžt jam namon. Zjg 
mantas in nieką dabai’ nosi- 
maisze, žiurėjo sau isz tolo ant 
to visko ir tycziojosi isz prūse
liu. Ant rytojaus Dziomba su 
gryžes isz miesto, 
jog ponios Elzbietos 
yra, 
gijų suima mane 
apie ka ne Gracijonas 
jo, paskui jiaja nuseko ir kar
vedį s.

Borodžiczius vienok 
turėjo no mažai 
skolininkus apspakajino, o del 
to persitrauke da kelios dienos 
Zigmantas nupirkęs ne 
prasta lenciūgą auksini 
puoszta brangeis akmenais ir 
nunesze ant atminties dorai Fi

Žinodamas, kaip gerai 
ji jam vėlino, verke matydama 
jio sunaikinta sveikata, atsi
sveikino szirdingai, kaip savo 
locna soseri. Likusi laika pra- 
leisdinejo savo ruimeli, guleda 
mas ant loveles, arba vaikszti- 
nedamas prie nieko ne turėda
mas jokio noro, gyvenimas jau 
jam nubodo. Nuolatos tylėjo, 
o jeigu lupas atidaro tai ne isz- 
tare žodžio bo šzando. Dziom- 
bai tokius pamokinimus davi
nėjo, jog vaikinas visiszkai at- 
sinoretu gyvent ant svieto, jei
gu butu, klausės jin. Gracijo
nas no mažai prisiprocevojas 
ir šurasžbs didele Šurna skola, 
kurias iszmokejo, atsiduso vai 
niau, matydamas jog isz savo 
užduotos iszsiriszo ir jog kėlės 
yra valnas ant sugryžimo na
mon ir iszsigavimo isz to mios- 
tiszko pragaro, kur tiek ne 
sęnagumu ir sunkenybių daty- 
ro, jog vol gales atsilset po sa
vo kąimiszka pastoge lizde tė
vu ’savo, kur saldus gyvenimas 
del szirdios ir be' svietiszku 
linksmybių.

— .. Veszk-gi

Pradejeudrabužius ant saves 
* • * draskyti,

Kriokti ir plovoti.
Boba daktarka pasisuko,
Tuojaus ant visu suszuko: 

Visi laukan iszejkite. 
Tik mane viena palikite!

Boba užbona pajieszkojo,
Ir kokiu tai sriutu prileido 

Davinėjo ligoniai gerti. ' 
Ba ta nenorėjo iszsižioti

Mat gyduole buvo 
sziltoka,

O ir turėjo bjauru smoka.
Daktarka nežinojo ka daryti, 

Ir kaip gyduole induoti. 
Pradėjo ant akiu ir

I,

i ■
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BALTRUVIENE.

ten gyvent, sakau tau nustipt 
turetau isz gailesezio nuolatos 
primidamas sau savo kvailys- 
ta kuria papildžiau.

— Tai važiuok In Kriokal 
va su manim, s /

— Ko? idant ton nugaiszt!
— Na isztįkro geriau ten, 

negu ežia —r pertrauke iszmesi 
tas isz kantrybes Gracijonas—• 

že-» 
mei, ant kurios gimei ir iszau- 
gųi. Czion ant Fridrichsztado 
girdėjau, kad kožna pavasari 
vanduo.atejna nebaszninku im 
ti isz kapu, o kad ir no imtu 
tai vienok szlapUmojo miegot 
ir nesveika. > »

Zigmantas juoktis pradėjo.
— Kad tu Gracijono tokius 

dalykus man pasakoji — tai 
jau bus pabaiga svieto.
nok ir asz gulėt ežia sau ne vė
lintai!; atejs valanda kada rei
kės pasikelt ant sūdo Dievo, 
ne butu nevat ko pasiklaust 
kelio vedanezio ant Juozapato 
- pakalnes, nes czion vieni pra 
keikti vokieczei nesusikalbė
siu su jeis ir galetau nuejti tie 
siog in pekla idant iszsidžio- 
vyt isz szlapumos, kurioje gu
lėdamas ežia inmirkezia! <

Dabar juokėsi abudu.
— AI dadavo Gracijonas va 

žinok su manim ir po viskam, 
namus parsiduosi pats, 
norėsi, o kas bus toliau — gp- 
mislinsiva. * ;

— U-gi skolos? kuriu akai t 
lis digtas paszauke Zigman 
tas —ne mislinu, kdd mano isz 
leis isz czionais.

— Tai jai! tas mano daly
kas —• asz da biski skatiko tu
riu — taro tykei priotolis —

ėjo skubindamas pas savo po
ną Zigmantą. Ozia rado Graci- 
jona Borodžicziu.

Zigmantas godžei nutvėrė 
laiszkeli, bet porskaites nieko 
nerado tokio jame ko goido 
iszgirst, vien ka užtvirtinimą, 
jog lenciūgą priėmė^moto laisz 
keli in kampa tiž lovos.’ Graci
jonas kuris temlngai ant 
žiurėjo paregėjo ant jio isz* norint kaulus atiduosi .tai ž 
bliszkusio veido skaistuma, 
vienok kalbos apie nieką nebu 
vo. * . .

— Tamdem, — žiūrėdamas 
jam,in akis baigė savo per
traukta pribuvimu Dziembos 
kalba — kuom galiu tau tar
naut?

— Niekuom kitu ant dabar
— atsake Zigmantas — kaip 
tik pardavimu kanogreieziau
siu mano namu. — 
turiu ka veikt

jio

veido skaistumo

Vie-

piningus. >

sūri ir

apreiszke 
czion ne 

nes su savo dėdžium Eli- 
iszsijudino, 

nežino-

nežinau ar ežią geriau 
mus ?

Asz ten no 
ne ko važiuot.

— Pasiliksiu czionais ir kosė
siu sau. k (.

— Ant kosulio tai asz pats 
ar pas

atsiliepė Gracijonas 
—vienok del szvento pakajaus 
važiuot.

— Mane isz czion ne iszlois-
— kalbėjo Zigmantas — o jei
gu stebuklu kokiu atsidarytu 
buomas ant kelio, tai sakiau 
jog ton ne gyvent ne but ne pa
taikysiu.
szventa pakaju.... o skolos.

— Juk jin ten ne yra mili
jonai ? *— paszauko Gracijonas
— tūkstantis du tukstanezei 
raudonųjų.

— Gal daugiau — tarė Zig
mantas.

— Na tai tris.
— Sakau tau,

reikėtų ka paimt surokuot

Duokit man del to

jog ne žinau 
o

/

finai.

pakol
ergelio 

visus

suvis
pa-

Kur ten Piedmonte,
Amerikos pašvietė,

Viena bobelka pas d ak tara 
nuvažiavo,

Rodos klaust, bet ne gavo.
Mat piningu mažai turėjo,
Tai rodos gauti negalėjo

Pas vyra telegrapavo,
Tai vaikine pats nuvažiavo.
Pacziulia rado nusilakusia

Suvis pasigėrusia
Parsigabeno namon, 

Ir davė gerai skuron.
Apie kitus darbelius josios 

nutylėsiu,
Kitu kartu padainuosiu.

1

#

saliuninka buvo 
bank iotas

Žinoma, k ri ksztinos,

Pas viena

burnos 
lieti,

Kad kaip norints mirsztan- 
te atgaivyti,

Pradėjo riaugseti ir vemti, 
Kaip isz d rankos jovalo drėbti
Tai-gi smertis jau ant npsies 

buvo, 
O kai j) daktarių! pribuvo, 

Operacija atsibuvo,
Ir poniute sveika buvo.

♦ * #

In viena pleisa pribuvo mer
ginos isz kitur,

Kaip tai sako isz
O-gi szi rd olos

jeigu

‘ ‘ svetur, ’ ’ 
vietines mer

ginos, 
Rodos drėgnu apsiedusios, 

Ant pribuvusiu merginu už
klupo, 

Vos akiu neiszlupo.
Tokia revoliucije pakele, 

Jog kas tik nutvėrė, 
In merginas laidinejo. 

Ne stiklai ant baro neiszsto- 
vejo.

Mergeles, ar pasiutote, 
Ar drignių apsiedote, 

Jeigu vaikinai pribuvusias 
szokinejo, 

Juk, tuom jus nenužemino, 
Paczios dabar apsiskelbete 
Savo kvailumą parodote.

J

7 
ne ki

tas kas 
Grąžei kožna mylėjo,

Valgyti ir gerti nepavidejo.
Viskas gerai, buvo, 

Kol kita saliuninke nepribuvo, 
Ne ilgai truko — atsitiko, 
Ant savo seselių užklupo, 
Kad savo galybių parodyti 

Norėjo namon iszvaryti,
Bet jaunyte sesute, 18 meteliu 

Nepasigailėjo savo pirszteliu 
Tempe ypa sesutei per žanda 

Net visi nusigando, 
Ir da gala nusirito, 

Visi raukomi suplojo, 
Ir juokais netrivojo.

Boba paszoko, parbėgo namon, 
Krito lovon,

Rengėsi numirti, 
Su svietu atsiskyrti.

po tam antro jieszkot, kuris už S>l1 kaip nors' sulopysime. Va-
r j ■p *"

Vesk mane
Ka-gi su tavim galiu da

ryt — bet ne namon! in Kroka- 
vynas vengriszkhs pųi- 
atsigersinįe lyg atsigti-

mane mokėtu, o treezio, kurią, 
duotu man maisto ir ant kelio, 
o ketvirto, kuris davės gerai 
in sprandą pastumtu mane.

— Manes gal užtektu užva
duot tuos visus keturis, bet 
vietoje duot tau in sprandą ir 
stumt,
ke ir vest galetau.

— Isz kur-gi vienok ėmėsi 
pas tave tas jauslingumas del 
manes? - nusijuokė Zigmantas 
— ar isz priežastes, kad mano

žitioji?

D.

J

' I . . • ’ (.« .......... .Į
jeigu no-l

1

tave isz tos keliones — 
likausi sunaikintas ir kiauras 
ir t. t.....

Ant rytojaus Dziemba pa
ėmęs gromata nuo Zigmanto ir 

su jiaja pas pone 
Rado jiaja pamaže-

li iszsirenginejenczia iii kelio
ne. Elzbieta per skaiezius 
gromata, priėmus prisiunsta 
lenciūgą, iszkart nekalbėdama 
ne žodžio.... o kad Dziemba ne
atbūtinai reikalavo iszdavimo 
rasites, paszauke Eligiju ir 
prasze, idant už jiaja kelis žo
džius užtvirtintu ežia, jog len
ciūgą priėmė, 
prie darbo, 
perstatyt visiszkai urednineje 
formoje, ne mažai turėjo erge
lio.

“Diena —menesio — metu... 
Žemiau užtvirtina pasiraszy- 
mn locnos rankos ponios Elz
bietos isz Pienkausku, Pentkie 
nes, vardan josios duodu sži 
paliudinima, jog sziandien 
priėmė in savo 
viszka aukso papuoszta bran-( 
geis akmenais lenciūgą, kuria 
stanavije vienatine atminti 
proseniu Pienkausku, o įkuria 
per nekurb laika, radosi paa por 
na Zigmantu Pientka ir kuri 
sziandien su gražino per tarpi
ninkyste pono Julijono Dziem 
bo, ka užtvirtina'i savo * locųu 
pasiraszymuų ^ > -
, Elzbieta Pientkione.

Miesto sostapyles Saksonijos. 
Drezno 
0. PienknttfckMy****

Pasijieszkojo savo žiodo, 
idant peczeti * prispaust ir da- 
pildyt formaliszkuma, bot kad klidsztori- Kapicinu czion nein 
laiko ne turėjo, o in miestą del 
to bėgt ilgai užtruktu o gal ne- 
vat reiketu bįab^ei užmokėt, 
o po tam nuvest’ kaipo ne reL 
kalinga daiktų, Eligijus pa-

Eligijus sodo 
kuri norėdamas

jog
rankas“, seno-

rašytojas Eligijps 
r r 1 ■ ' 

savo žiodo,

smokavo ar,’ pasikaso pakau- 
szi — na Ir tųrojo palikt bo po-, 
czeties. Dziomba vgavos laisz- 
ka o nuo ponios Elzbietos dole
ri, kuris paaukavima už nerei
kalinga dalyku palaiki doras

swikloilioy>. 4L už

va.....
kus....
liinui in siaura lova ant pa- 
duszkos isz skiedrų.

Tokiu budu Gracijomis pri
kalbino toki Zigmantą prie, ap
leidimo to nė r mielo , miesto,' 
prižadėjus apmokėt visas jio 
skolas, kurįu/aprokavimu tuo- 

ex paezia mylejei ? jog mylejei jaus nusiimt reikėjo. Ne buvo 
tai lengva atlikti ta > veikalą 
pasiszventusiam 
nes-Zigmantasi| davinėjo rasy-

A NATION’S STRENGTH 
IS.IN ITS FOOD SUPPLY 
Elt jte&s —“Wagfr iiothuttį

CA MUST FEED

paimtau tave in paran-

jog netrukus asz tau'

Graci jonui

tęs skolininkam , niekados ne 
skaitydamas to, ant ko pasira-

— vokieczej naudojosi

jiaja tai žinau, vienok kad tas 
turėtu* pažadint tavo jauslus!
prįe manes tai abejoju — gal;
mielini,
jia suvis atiduosiu,> • apleisda
mas ant amžių ta aszaru pakali
ne. Tas-gi but gali! isz.to ypatingai žydelei: t —

szinejo

— Duok tu pakojų su savo' Kada apskaito pasirodo gana
digta suma skolų -vienok Gra 
cijonas be baimes ėmėsi už dar 

gaila man tavęs, bo; o kad buvo ne tam sumo-

szaipais ir tycziojimais — pa- 
szauke su neužganėdinimu Bo- 
rodžiCzius

manė, jeigu 
tavo vale .tokia ir malone ant 

tarė Zigmantas — 
bet tiktai pavėlink man, idant 
priesz iszvažiavima da 
skola užmokėtam

Kam ? ar da ?! — paszau- 
ke pabūgęs Gracijonas.

(Tolinus Bus.)

Priesz szliuba.
— Name merginos jaunikis

manės —

viena

*—T—

o priek.tam likaisi per manei 3° angos davė ir ežia sau rodą, trumpai diena priesz szliuba 
perszautas, yra mano privalu-' kaip jszsisupt isz apsaubaneziu ■
mu, idant 
skriauda.

: — -Tas teisybe atsake pa 
maželi Zigmantas — jeigu kas 
užmusza zuiki tai jin po ązir- 
džia namon ncsza Vienok duok’ 
tu man pakaju su prikalbinėja 
mu važiuot namon.
nes tai dalykas negalimas. ‘

- Ka*gi czion veiks v? ha T 
paklausė Gracijonas -avelei su’ 
tuoju raganom valklosiesi? ip 
• m • > a • ■ • ■

tau ■'! atlygintąjį

Del ma-]

I t

sigausi, nes visam mieste ne 
vieno ne rast, o ir nevat visoje' 
Saksonijoje, in vaiska ,tave’ 
ne ims nes tau ant to ir ne lai-j 
kas 
ežiu kosuliu 
dažiurines;;

su tuom i nepaliaujem'
*

kas (taVe czion.'
A ‘. i į \ t * I

Zigmantas vaikszcziojo nuo
latos po stubadr mislinoi

— Bet ne! net ant kaimo va 
žinot negaliu tarė rodos lyg; 
piits in savą

60 DIENU ISZBANDY-.
MUI DYKAI.

I

Prisiusk 20c. dabar

J 

M 

fft^«fr«

/i

sujudintu skolininku .pasini 
pino sau vokieti tlumocziu ir

1 A1 >

apreiszke staezei savo norą kai 
bedamas:

— Reikalauju idant mudvie
jų szliubas atsibūtu lygei ant-

t t
e
ji
h

per jio tarpininkyste perstatė; antros adynos po piet, po szliu-
visiems ^igmanta, kaipo žmo- 
gu labai nesveika kuris gali ne 
trukus apleist szi svietą ant 
visada, i gyvendamas czionais;.T -r* j
be gpgloboą ir be pagalbos gy-; 
dytojų kurios - czion jam 
duot niekas ne duos turės mirt-V ff, J - . ,

o tad visu piningai drauge
su jųom jeigu ne suvis dingtų,; 
tai ir atgąut juos butu skoli
ninkams ne lengva, nes namai

į *

jio ne arti, o ant kuriu teipo-
' 1Lskolos guli, del to bo provu ir 

dideliu kasztii ne apsieitu, ° 
i kad ir gaspadorius hotėlio po 

‘ Lenkiszku Truboczium 
ve paliudinima apie jio pavo
jinga stovi sveikatos, o ir 
galėjo persitikriht patys mųty 

; darni jio iszbliszkusi veidą ii 
panaszuma lavonini —-

1 > da-

visi

negaletuu asi;
I

nutilo 
visi ir nuleido iszkkestus naJ 
gus imdamiesi už apsvurstimo

V t
< ■

Cręflte a ■ Rg^eryg

AMJ _
120. OOQ 000 AIDĖS

a u

Meskite netikusius gyduoles! Jalgu tesite 
dusuli, 
nerviszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
peczlu, 
kitu Ilgu, arba skausmą bile kur. Prisiusime 
20c. del vyrlszko diržio arba 30c. bei mote- 
rlszka diržą, idant pagelbetl užmokėti prl- 
siuntlmo kasztus. In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo- 

| kekite rankpiningu >3.98. Užsidekite tuojaus 
I Ir neszlokito kožna diena pagal nurodlmue 
I per du menesius, tada trauklje 60 dienu jal- 
■ gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diria 
I adgal o asz sugražinsiu juso |3.98. Nereiks 
7 laukti, pilnas užganedinirnas. Adroaavoklte:

A. P. OWENS, DepU 48 - E.
152 W« 14 Street. New ToftG

rumatizma, neuralgija, parallzui,

allpnuma, užketejlmo ir daugybe

«ft»i oi w i n —i — <■» o <b mi <n i* oi i o i i i o n ei w

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...6Ų LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. Y. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Canon St., S.S. > Pittsburgh, Pa.

1

bui kad butu puikus bankietas 
ant kurio kad rastųsi artimiau
si gimines ir geriausi preiteloi 
o tuojaus po szliubui noriu isz- 
važiuoti su savo paeziule in 
Najorka ir Bostoną.

Kada iszejo jaunikis, moti
na nerymaudama tare in duk- 
t.ere;

— Del tavo tojo atoinanezio 
vyro, tai kaip matau, sunku in- 
tnikįųt. Dabar da be szliubo, 
o jau savo norus apsakinėjo.

—t E, mamyte, —- atsake dūk 
to linksipai — tai jojo paskuti
nei noi;ai; asz jin paimsiu in 
savo ranka tai visko jis atsino- 
res.
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) Tai yra vienatineBnnka kuri senei žinoma Lietuviams, i! _ >__»„•__ ? it- i . t ♦ . •
1160,000 ir vartoja sreme laike apie tnilijona dolieriu 
1** »*unrlu<n nA rzvlo X7 o 1 oi S ir\c vi erw I w*i TI® Mt,

.aupintus Pinigus moka 4 procentą, Siuncxia Pinigu* 
iz i -L 2_i2._ Y22.
Notarijialnt kancelarija del padirbimo doviem&actio

F.inia 8Kynus randasi po vadovisle gerai žinomo 
- Karoliaus Vanumiaus valdiaako

I Punka tai pinasi savam budink© kurio vert© isenesa apie 
t >150,000 ir vartoja szeme laike apie milyona dolieriu 

ir randasi |x> kontrole Valstijos Peumtylvmiif*. l’t »n- L| į <* I’M 1 11-ft 4 1 ® n 1 < w-K i w <ft ft^ft wv A A iŠ * » w • e* 2 A.

į iii visas dalis svieto. Parduoda laivakorte*. Išlaiko 
i Notarijialng kancelarija del padirbimo doviemaactio 
į. ir kitokiu dokumentu reikalinga lieluvoie. Užrub*-
j tirus skyrius randasi
‘ % • ftir ftP A J^otarijuaao.

1

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR-TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių spaus, broliai ar šiaip gimines yra paimti Į kariumenę ir ke

liauja į anapus Vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pave* 
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde* Nešiojimas žiedo su žvairio yra di
džiausia garbž ir paguodonč, kadangi nevisi j| gali pešioti. Tie žiedai yra labai graliai 
išdirbti* Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas 1m etų rūstis pas k ožną vieną mylintį In^vę ir kurio gimi
ni yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą, Žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami šj žiedą, atsiųsk i te 5av0 
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir m jms drauge su pinigais p i isiųskite, o mes Jame 
prisiusime tą garbės vertų žiedą.

A

t

i

4

• •
• \

M

Prekčs šių žiedų yra sekančios.

Sterling*

*

10 K Auksinis.......

14: JC Allies in is.__
Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 

paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
prekt OSo« už koiną.

Siųskite užsakymus Ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 N.rth Well. Strut, - Ou. 60•5ft

*5.
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Žinios Vietines
— Gražus ir sziltas oras.
— Read ingo 

Se vedoj.
— Pradedant nuo 

lio, miestiszka valdže 
pa liepimą 
krtins namu, 
visus kiemus nuo visokiu szasz 
lavų ir pelenu kurie susikuopi- 

Sveikatos b j li
ras daro tomis dienomis in- 
spekcije po visus namus tyksle 
szvarumo. Todėl tegul visi pa
sistengia užlaikyti visame szva 

'gti prasiplati- 
Surinkite

kasikiu pede

panede- 
iždave 

loeninin- 
idant iszvalintu

visiems

no per žiema.
daro tomis

rurna idant užbt 
nimu ligų. Surinkite visas 
szaszlavas ir paduokite peleni
niai, kuris iszvež paprastom 
dienomis per visa szia sanvai- 
te.

f

L
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Keturi Balinskai Broliai isz Mahanoy Plane, Pa.
t

r

— Praejta Nedeldieni 
Balandžio (April), 
kytas susirinkimas 
kausku sales.

6 d. 
Buvo bli

aut Bacz- 
Ant kurio buvo 

inneszta mus klebono kun. Pr.
Augustaiczio, kad sutvert Lie
tuvos Draugije Raudono Kry- 

Teip-gi buvo tasžinus. Peip-gi buvo tas kle
bono užmanymas geras patar- 

Ir ta vakara prisirasze 41 
Juk szita Raudono Kry 

Draugija kaip visur mo- 
meto vienas dol. 

Teip ir prie Lietuvos Raudono 
Krvžiaus Draugijos $1.00 Taip

tas.
naris.
žiaus
karna ant

iri Broliai ir seseris kvieczame 
Nes 

*rai kad vra szita
visus prie pasiraszymo.
kaip žinote gt
Draugija goriausia ant viso pa

1 eip gi buvo iszrinksaulio.
tas komitetas:
Pirmininkas Pranas J. Sklara. 
Kasijerius \ ietoras Lapinskas 
Raszt. Martinas Lapinskas

— Charles Kolb, si'kreto- 
lokalo No. 1510 nu- 

. Mahanoy Jone- 
szale 

ležinkelio stacijos.
j- Nedelioj 8-ta vai. vakare 

mirė po kudykinj, 
Klementavicziene, 
senumo, nuo 626 E. Railroad 
St. Paliko vyra ir tris vaikus. 
Laidotuves Seredos ryta, v 
Sakalauskas graborius.

— Kas turi ant pardavi
mo Liberty Bondas tegul at- 
nesza in Franklino

rius Unijo 
pirko hoteli K 
tione. tuojaus 
iręr>

nuo

Kolb,

Readingo

o ■“>2 D
Urszule 

metu

A.

Drapanų
Sztora 20 West Centro St., 

____ 1užmokės jum piningais
—❖

SHENANDOAH, PA.
Vagis insigavo

v.

O 
«
I.

m >zv.
Jurgio sale ant kampo Jardan
ir Cberrv ulvcziu bet 
gavo szaltas kojas, 
dėjo ant tikrųjų savo 
Neturėjo laiko nieko 
nes viskas radosi
Palicije turi aki ant vagiu 
puikei juosius pasveikinės jei
gu vela panaujintu savo darbe
li. •

matyt 
pakol pra- 

darba. 
paymti,

paredkia. 
ir

bankams, 
suczedino

— Netikėdamas
Mikola Matlauskas,
1400 doleriu ir paslėpt' kupare-

Tris jojo
Lapszu-

liję ant pastoges.
burdingieriai

Andrius Klotevicz ir 
atmusze jojo 

ir iszpiszkejo in Haz-

.Jonas
dewski,
Jonas

banka
letona kur turėjo gerus czesus. 
Tame palicije pradėjo darbuo
tis ir susege kaltininkus, 
da du sugryžo, tuojaus 
o treozia suėmė
Apie 730 doleriu palicije sura
do pas pleszikus.

8 t
Kaczus,
> y

Ka- 
sueme 

I fazletone.

VISOKIU KVIETKU 
VELYKOMS.

❖ ❖ ❖

Dar galite duoti orderi del 
visokiu kvietku ant Velykomu. 

JENNIE REF0WICH 
iso W. Centre St, Mahanoy City.

PA RS ID CO D A A (JTO M 0Bl LI CS.
“Ford” Automobilius, geram padėji

me. Kas nori gauti glara “bargensa” 
tegul atBlszaukla pas Jurgi Ellncka, 
132 Water St. New Philadelphia, Pa. 
Priežastis pardavimo, turu du auto
mobilius, viena “Ford” o kita “Dodge” 
tai mažesni noriu narduotl.

Naujas Lietuviszkas Graborius 
[ Kazis Rėklaitis | 
< 516 W. SPRVOE ST. į 
{ MAHANOY CITY, PA. <
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teMužikas: 
veli. — L-

Vienas mužikėlis 
si, ir tnr but buvo gerai 
dejas, jog kunigas

— Žmogau, tu dau

Kunigas ir mužikėlis.
spaviedojo 

nusi- 
isztaro:
g užsipel

nei už snvo nusidėjimus!
:— Dvasiszkas

asz nieko už lai ne no-' 
riu jokio užpvlnio.

Vistiek.
— Ar žinai, 

musu bulves szanteje 
teip kaip le<las.

— Tai ka kenke -

Mot i e jei i, visos 
suszalo

ka 
mėgsti suszaldinta 
valgyt, tai 
suvalgysi.

— juk tu 
aiskryma 

suszalusias bulves
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Keturi Balinskai brolei isz Mahanoy Plano, Pa. ome da- 

kareje.lybas svietiszkoje karėjo. Pagal danesziinu tai Jurgis 
linskas 38 m. senumo mirė Francijoje.

Kitas, brolis,Edwardas 24 m. 
yra matrosu ant laivo Brooklyn dar randasi Vladivostoke Si- 
beri joje.
Lukoszius

23-rd U.S. Infantry Kapelijos.
•Jisai prigulėjo

Ba- 
prie

99

Antanas 27 m. yra matrosas ant laivo Mississippi.
99 m. teipgi yra matrosas ant laivo Florida.

—Pliila. Press
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: ' HOTEL BlSCHOFFSHEIM 
III PLAęE des CTATS -UNI$,PARIS.

- N.y.H. t=i= . ■■■■r— 
Bischoffshein Pary

žiuje kuriame prezidentas Wil- 
sonas via apsigyvenias ir kur 

Apvalam paveiksle 
parodo musu kareivius keliau- 
jenezius po miestą Paryžių pa- 
žiopliaut.

,.tn..i.il m ’i
Hotelis

serga.n

v ra

1

nedėlios37jute 
musu veseilel...

Atsargi.
11Z 11 v 4 vi i w r» j

Juk jau esi u 
tavo, tai turi mane karta pabu- 
czuotil...

— O, to ne bus! Asz daviau 
sau žodi, jog su jaunikeis busiu 
atsargi, bu jau ne viena karta 
prisjgavau!..

ir vos ant 
ne užbėgo.

mister N.,. ar

Lietuvis ir Amerikonas.
Bėga Amerikonas ulycze ir 

tai labai skubinosi 
Lietuvio

Lietuvis paklausė Ameriko
no:

— Ekskius, 
ne turi laiko 15 minutuf

— Jes, turiu, — atsako dve- 
suodamas Amerikonas.

— Jaigu turi, tai ko teip sku 
bini ?...

T

KUR BUNA?
Pajieszkau Motiejaus ir Juo

zapo N a ruse v i cz i aus, 
isz Suvalkų gub., Seinų 
Metel iu gini no. 
szaukt ant abreso.

J. Sawak, 
B’ox 127 A. Route No. 1

Livermore, Pa

paeina 
pay., • 

Praszau atsi-

L 1
i

IR VIENA NAKTŲ” KNY
GA IR UŽOZEDINO 

PINIGU.

Siuncziu szirdinga padėka 
vonia del redystes 4‘Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 

kurioje radau kanuo-

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa, 

Dr. KOLER yra vienai 
l da

ktaras Pittsburg©. Mo
kinosi Varszavoje, stu
dijavo begije 26 m. Ln- 
vairlas Ilgas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo • 
dugnlal pallnsti/lGy^Q 

JĮJĮ I

t t tints tarpe Lietuviu

Kada da tosios

dh* užslnuodlnlma kraujo
Ir silpnybes vyru, spuogus, nleŽejlmai 
Ilgas tinimo; invairias ligas paeinan-
czlas nuo neezystumo kraujo, 
szaukite ypatlazkal, per lalezkus
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GERIAUSIA DOVANA NEGYVAM.

Jagu norite apdovanoti savo gimine 
arba pažinstama, kuris atsiskyrė nuo 
szios pasaulės, tai asz turiu labai gra
žiu geležiniu kryžių visokiu iszdirbi- 
mu. Parduodu labai pigei, nuo $20 Ir 
aukszcziau. (to30)

K. Dovidaitis,
3001 S. Hals’ted St.

Chicago, Ill.

naktų, ’f 
puikiausiu istorijų kokiu da ss 
vo amžije ne esmių skaitės ii 
negirdėjas.
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
ro. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip pnikes istori
kes. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ----- Str.

AUl- 
us 

negydau. Dr. Koler kalba Lenklszk&l 
Ir Ruslszkal.
OfiBoa valandos: nuo 9 ryte lig S 
vakare. Nedeliomls Iki 2-v. popiet

4TW JW 4TW 4®lk Iff t A ..oi

:c *5
!Į? Privalote turėti Model Keystone Pecziu WS ’ «

sGuinans pirko 100 szita kukniniu peczln Ir fabrikai!

NAUJAS IŠRADIMAS ’
Del Prakailuojančiy Kojy

Prakaitavimu žmo
gaus kojų, tai yra di- 

kankinimas 
ir 

Didelis ne
iš ne

džiausiąs 
kaip dideliems teif 
mažiems, 
smagumas yra

skanaus kvapo kaip ir kenkentis imo

f5

“h

f.aus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmonas Jitfų ir pavarai 
ino viso kūno. Musų naujai išrastos gy 
duotis H£ydis prakaitavimą arba &lapu- 
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir męs

katai. Su buteliu bus aiikus lietuviškai 
laiškas su paaiškinimu. Preko
tu prisiuntimu. Piningus siųskite adresu: 

URSUS REMEDY CO., 
Distributer

Dep. B. CHICAGO, III.

W w X7 w w 'MTvar •

užGkrinam jog nieko ne kenks Jutų avei* |

1

| 160 M WELLS St, I
n!W. TRASKAUSKAS

»-GElDOBIUS-.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PX.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laldotuviu, kriksztlnlu, pasivažinėjimo 
ir t.t Krausto dalgtus ir LL 
520 W. Centre SL, Mahanoy City. Pa

< I

siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.
Guinans nori parduoti szitus peczius dabar Ir numei 

$5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar.
Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit 

kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaipn I ,.s
■ ■
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tik aplaiko.
Pirkite pecziu pas Guinani ,

Ki-B?:

:•/ j

%I r 
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jklKhanoy City,
Shenandoah.
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i GUINANS’ Mt. Carmel,į-'p - si: .- *<■? a ***** 1 1 o * * * Q| ■ — * * Ml * * xxxxl 
Phone. Kensington 1104J W 1 

DR. E. G. KLIMAS 
Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgai. 
Atidarė nauja ofisą South puseje
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Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriami 

bizni je arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prieielei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- 
vima kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA. ' r 

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres.

y

D. M. Graham, Prea. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Tret-a.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula

P. C. Fenton T. G. Hornsby
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Priėmimo valandos 2 Iki 8 popiet.
Nedelioje 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

* 1*1 * * * nK\

Reikalaujame Į
t ri liuoio laiko vakarais, gali uždirbti nuo | 
j $10 iki $15 j sąvaitf, pereidami per stabas r 
I su musų nauju iiradimu. Atsi&aukit tik I 
I laižku: URSUS REMEDY CO., < [

Dtp. B,
URSUS REMEDY CO.,

180 N. WELLS St., Dtp. B. CNICA80, ILL

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.

.N* PAR’S

Žydisžkame 
sztore.

— Kva i lai ežiu 
overkotis ir po ilgu derybų su 
žydu, tarė ant galo:

— Asz imsiu ta overkoti, nes 
ne žinau kaip ilgai nesziosiu.

—Uj! chcliem! tiktai tu jiam 
nesziok sveikus, o pamatysi, 
kaip velei ne trukus pas mano 
ateisi pirkti kitu kotu.

patiko labai

pamatysi

Godus skarbo.
Baltrau teip— Na ar tau 

gardus ojsterei, kad tu kas die
na ejni valgyt, 
tuoje!

— Asz tau brolyti pasaky
siu teisybe: asz ne mėgstu ojs- 

gazietojo

— Jonuti, —

lUiĮfilBIMBimil

1 Gerti rodą.
— Jonuti,— tarė pati — 

kaip gali uszczedinti kelis dole

i

>

j

Juk tai kasz-

toriu nes iszskaicziau 
buk kas tokis rado ojsterije la
bai brangia peria, tai gal ir ma 
ne tokis giliukas patiks.

Pajleszkau Stanio ir Juozo Miku- 
eziu 1hz Kauno gub., Rasoinu pav., Kai 
tlnenu para., Vedru sodaus. Turin 
svarbu roikala.
kutls mire Chlcagojo apio 17 motu 
adgallos. Nabasznlnkas priesz tai gy
veno Mahanoy City. Jalgu kas žino 
apie juos tegul duoda žinia ant adro-

(to29)

Vedru sodnus.
Ju brolis Pranas Mi-

SO.

r

S

I

4

rius, idant nauja skrybėlė gale- 
tau nusipirkt?

— Kodėl *he? Kas dien nuei
ti nešime ant piet pas tavo tė
vus, tai ir užsiezedins keli do- 

1 lerei.

Persikėle in kita vieta.

Izidor Turauckas , 
1308 E. Market St..

Mahanoy City Pa.

Daktaras Carson, 
gerkles ii’ nosies 
isz Pottsvilles, 
212 W. Market St. 
vieta po

akiu, ausu,
specialistas 

persikėlė nuo
in nauja

No. 20 N. Centre St.
Pottsville, Pa. (Ap. 18) Į
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PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSŲ FIRMOS 
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA. 
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šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA, y—---- - —
išdlrblmo Ir visokiausio-

Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
Raszykite pas:

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N. Y«

<

LIETUVISZKAS
GRABORIUS

A. J. SAKALAUGKAS
801 East Pine Street 

Mahanoy City, Pa.

€Saa^3S3SX3(SOSX3^XXX^^

A. 0. N0VAKAUSKA8
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, }‘A.

«
• Lithuania groja rekordus visokiausio
didumo, kaip: Columbia, Vlctrola ir kitus. Lithuania groja teisingai,

" ’ ‘ ‘ ’ _ . ' i
Rašykitė apio Išlygas, o aplaikyslte vishs informacijas.

Rašydami laiškus adresuokite:
S. P. TANIS

1233 West 111th Place,

1 puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri

n
r*

Į

Reikalingi agentai pardavinėti musu grojamas mašinas.

1

9

Chicago, Ill.

UNION
Jnational

BANK
MAHANOY 
t CITY

v
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CAPITOL STOCK ?125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460.000.00

Mokamo antra procentą ant sudėtu 
piningu. Procentą pridedam prie jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt kyngute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt roikala 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis. Bankas atydarytas 9 Vai. ryte lig 
8 vai. popiet. Suimtomis 9 ryte lig 12 vai.
H, BALL, Proz. F. J. NOONAN, Vlco-Prez.

J. E. FERGUSON, Kaslorlus.
R. T. EDWARDS, KaBierlaus Pagelbintnkaat.

J

PARSIDUODA?' o;

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 tuojaus in 

“SAULES”
Mahanoy Oity

Ofi
Pa.J
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