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Isz Amerikos
", » V* j' ► M

ŽUDINSTA SZENADORIJE

Lietuvys nuszove savo paczia.
Per koki laika buvo 

persiskyria.

Sbcnandoah, Pa.- 
Kanczius (Congns) 
amžiaus, Lietuvys, 
kartus in savo 
25 motu, 
ant vietos.

Helena ėjo su savo motina 
Elzbieta Dower

Pranas 
*27 metu 

szove tris
paczia Helena, 

užmuszdnmas JIUJU

J Franas suti-

gyveno tuoni 
su taja 

nes spirdavo jam in 
jam* veidą 

kirsdavo

Kuom ilgiau 
pasielgi nėjo 

i >

Hpd fa si< e

arsziau 
“dulkia 
'veidą, dpdfask’e' 
kaip padukus kate, 
jam per veidą ka tik turėjo ran 
koje, spyrė teip smarkei in ko
ja, kad negalėjo vaikszcziot il
ga laika, 
su peiliu,
sudraskė nagais ausis, perkirto 
galva su puodu ir daug kitokiu 
kanklių uždavinėjo tam varg- 
szui, nors pasielgdavo su savo 
motore prideraneziai ir nieka
dos neuždodavo ant jiosios 
ranka.
Pabudo po 49 dienu miego,...

- Lydia Grey, L* 
įmetu mergaite 623

perpjovė jam ranka 
musze su pokeriu,

Chicago.

M
Kas girdėt po užsi- 

baigimui kares.
Jeigu bolsže'vikai paliaus 

musztis, gaus maisto.
London.— 

ver, 
te rp ta u t i szk u o rga n i za c i j 11 
szelpimo, pakvietė Dr. Fridjo
in idant nusidifotu in Bosiję 
isztyrineti tenaitini maisto pa
dėjimą. Jeigu;bolszovikai pa 
liaus musztis, į tai 
maisto.
jos Amerikos prižada nusiuns- 
ti in tonais kas,metas visokio I
maisto už 50 nįilijonu doleriu.

L
Rusai užmuszc 900 bolszeviku.

Geri Husai pri-

Herbertas Hoo- 
generaliszkas direktoris

su-

I

a p laikys
Ant sfszolpimo Bosi-

Nuo padarinio sutaikos, Ita- 
i, Graikai
dai pradėjo apleidi net

Novemberiuo iszplanke 76’221 
December i o iszplanke 

kuris
Medetaraniszkas 

randasi daugybe isz- 
todel szipkortes pabran-

lai
gu
rika- ^pulkais

Iszpanai ir Portu
; Ame-

x Nu6 praejto

London.—
alinti prie Omsko valdžios su 

musze
palo, prie Kamns upes, 150 
mylit! nuo Permo, pagal dane- 
szimus isz Omsko, 
tantis bolszeviku 
musziosia.

Aplinkinėje Odesos, francu- 
zai su graikais Jikos atspirtais 
adgal iu Krimėja, bolszovikai 
paymdami Perelcopa.

Amerikonai ant Arkangelsko 
frunto pasikėlė; ne nori 

kariauti.
Arkangelskas.—

<r

bolszevikus prie Sara- 
prio

Arti tuks- 
losiažuvo

o nuo 
000.

o • > «).5,

Ant kožno laivo 
iszplanke in 
pristovas 
ejviu, 
go nuo 40 lyg 8o doleriu.

Pinigu tiejei iszeiviai teipgi 
nemažai su savim pasiyma, kož 
turi su savim nemažiau kaip 
1000 doleriu o daugelis turi ir 
7000 ir daugiau, 
rinkta nuo 
kaip $68,000.

Kada Lietuvei

r>

1

faksurn

m ej g u
su- 

daugiau

Kovo 20 
diena, Amerikoniszka konipa- 
nijc peksztininku, aplaike pa
liepimą važiuoti trukiu ant ka
riszko frunto. 
panijos danosze savo sztabui 
buk kareiviai nepaklausė tojo 
paliepimo ir nesijudina isz vie
los. Visi likos pastatyti po 

Kada pulkauninkas 
vietos, 

savo

Aficicris kom- 
sa vo
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PIRMUTINIS PAVEIKSLAS TEISMO ANARKISTO EMILO CALTON, KURIS SZOVE 
IN FRANCUZISZKA MINISTER! CLEMENCEAU, KURIS DOVANOJO KALTE 

ANARKISTUI.
DOVANOJO

■I
i

200,000 mirszta nuo bado 
sibiriszkuosia miestuosia.

Paryžius.— Hjalmar Bran- 
ting ir Dr. Nansenas turėjo il
ga pasikalbejima su preziden
tu Wilsonu ir maisto adminis
tratorium Hoo.veru, apie su- 
Sžclpilira is^badejuslu“4 gyven
toju Rosi jo j 
rograde.

Dr. Nansenas 
maisto komisijai, buk kas die
na arti du szimtai tukstaneziu 
žmonių mirszta nuo bado. Visi 
vaikai turinti mažiau kaip du 
metus amžiaus iszmire Petro-

Jeigu greita pagialba
Bosiję

o ypatingai Pet-

KAS GERIAU ATSAKE?

Karta Fridrikas VII, 
jos karalius, atsilankė

REIKALAUJA KVITU NUO 
TAKSU.

Dani- 
karalius, atsilankė pas 

Szvedijos karalių Karoliu XV, 
ir turėjo su j.uoni linksma pasi- 

uždavinedami sau 
, terp kitu 

paklausė Karolni;,' katra tauta 
yra i szin in tingesne ir kytresne,

k ai be j ima, 
visokius klausymus

Svetimtaucziams, kurie ren
gias gryžti in Europa pranesza 
nia, kad nuo ju yra reikalauja
ma kvitos ar kitokię prirodimo 
kad ju taksai nuo ineigu yra 

Tas prirpdimas tuFzmoketi. «

ri būti suteiktas jo paties arba 
kolektorių—darbda- 

Be to neiszduodama pa
ar Szvedai ar Danijos. Žinoma 
abudu karalei laike szali kož- 
nas savo tautos, o kad taji klau 
syma norėjo gerai iszriszti, nu
sprendė tuojaus persitikrint. 
Tame tyksle liepe paszaukt 
pas save po viena kareivi isz 

Pirmas buvo in-
s, o kada Karo-i 

liūs rodydamas ant

neiszleidžiama antaproiszke

nei

jo taksu 
viu.
porta u ir 
laivu.

Kad veltui negaiszinti 
savo nei valdžios laiko ir iszsi- 
saugoti invairiu nemalonumu, 

vi-
taksus

geriausiai turėti su savim 
sas kvitas iszmoketus 
ar jei dar t i etaksai pilnai ne- 
iszinoketi ar neapskaitliuoti, 
tai nors pilna praneszima visu 
ineigu nuo 1 d. Sausio 1918 m.

Nuo kiekvieno neapsigyve
nusio ateivio instatymai reika
lauja iszrinkti taksu 12% nuo 
visu uždarbiu pradėjus nuo 1d. 
Sausio, 1918 m. Jei dali tu 
taksu darbdaviai yra jau pali
ke isz algos, arba jei visi taksai 
iszmoketi ir poperai del ineigu 
kolektoriui induoti, reikia tu
rėti paliudijimą, kad butu ga
liama pAroditi ant pareikalavi
mo, nes be jo pasportu' neisz- 
duoda.

Tuos, kurie del kokiu nors 
priežaseziu neturi kvitu, ragi
nama iszgauti nuo darbdavio 
paliudijimą, kiek jie 
jusiais metais uždirbo.

Tie visi dalykai yra labai 
svarbus, nes dabar tukstan- 
zciai svetimtaueziu sulaikoma 
uostose tik dėlto, kod jie nega
li iszpildyti to reikalavimo.

P. S. — Prie progos prime
name kad invairiais nesusipra
timais del taksu galima kreip
tis in Lietuviu Biurą, isz ežia, 
be paaiszkinhno, kuris 
cziamas 
siuneziamas dar pranešimas, 
ar ir pats laiszkas angliškai 
peraszytas in valdžios instai- 
gas, kurios tais dalykais rupi- >

ilbieju tautu.
leistas SzvedasVisi likos pastatyti 

•iresztu.
Stewart, pribuvo ant 
prakalbėjo szirdingai iii

pr i žade j o n ta i szt in i n-

paveikslo
kabanezio ant sienos užklausė:

— Kas ten do vienas ?
— Tai jo karaliszka mylis- 

ta Danijos karalius.
O tas kitas, kas per

— užklausė karalius rody

grade.
ne bus siuneziama in 
tai visi kaimai ir miesteliai tu 
res iszmirti.
Baisi skerdyne Koreonu per 
Japonus. -Tukstanczia žuvo.
Tokio, Japonija. — Pasikelia 

mai Korejoi kyla po visa skly- 
Daugybe palicijantu už- 

Japonai

susilauks to
sios dienos, kada gales 
kyti savo lovynia?
Baisi nelaime ant geležinkelio, 

tris užmuszti, 20 vagonu 
suteszkinti.

Ashland, Pa.— Arti czionais 
prie Locust Dale Junction, at
sibuvo baisi nelaime ant Rea- 
dingo geležkelio, kurioje tris 
darbininkai likos užmuszti, 20 
vagonu ir lokomotivu likos su
teszkinti o bledes padaryta ant 

. . . • >. .1. • 11 •

vie-
r

atlan-O 
t>

Sheridan 
buvo be 

sąmones per 49 dienas Evans- 
tono ligoninėje nuo taip vadi- 

miegamos ligos praeitoj 
subatoj buvo paleista namon ir 
tikimasi, kad ji tuojaus pa
sveiks.

Per 4!) dienas 
ligoninėje 
maisto ir n(‘sznekejo.

gydytoju indomavo szita li-

kias cjnanezins moteres prade- 1!(L Evanstone, kuri
jo szauti. 
taikė in

pet i
M otere

Vienas szuvis pa- 
peczius ir perėjo per 

krutinia treczias inejo in 
ir pasiliko szirdyje.
puldama ant 5emes ■ paszauke 

“Esmių perszauta 
udbai motina!”

Po szaudimui, Kanczius ker- 
szino subėgusius gyventojus 
jierszoviinu, jeigu jin bandytu 
nulaikyti ir pabėgo tamsumoje 
nakties. Lyg sziam raszymui 
jojo nesueme.

Porele apsivedė praejta No
vember! ir persiskyrė penkes 
sanvaites adgal. Priežastis per . 
siskyrimo buvo nesupratimas 
ir užvydejimas vyro, kuris ne
norėjo idant jojo pati draugai! 
tu su savo pažinstamais.

Helena yra ajrisze ir gyveno 
Turkey Run su motina.
Ar daug randasi ant svieto szi- 

; tokiu kankytiniu?
Chi’dhgo. — Kokis tai silpno 

budo sutvėrimas vardu Austi- 
nas Flint Gibons, inesze praszi 
ma in suda idant jin paliuosuo- 
tu nuo kaneziu savo pacziules, 
nes jokiu bud u negali su jiaja 
gyventi sutikime.
yra vedes du metus, nes ka per 
taji laika nukente nuo savo bo
bos, tai gal vienas vyras isz mi-

Tuo-

in motina:
fiT

namo

lis 
ga.r>

ji tuojaus

savo miego 
nevalgo jokio kieto 

Dauge-

Penkta paskola bus ant $4,- 
500,000,000; parsiduos 21 
Apriliaus lyg 10 Mojaus.

Washington, D. C.— Penkta 
s Paskola bus ant pus

penkto bilijono doleriu ir pra- 
nuo 21 Apriliaus lyg 10 

Bus tai trumpa pa-

. Laisve

ai i su jiaja 
(libonsas

Jijono tiek' nenukentejo. 
jaus in antra diena po szliubui 
aplaike smarkia žandinia nuo

kelio-
bet priesz iszkeliavima

nas ?
damas ant savo locno paveik 
lo.

zerskaja.
pasi-

ke! iolikos tukstaneziu doleriu.
Meksikoniszkas generolas Za

pata likos nuszautas.
Meksiko City.

Emiliano Zapata 
vadas, likos 
randaviszkus kareivius Cuant- 
loje, Morelose.
pirmutinis kuris šukele pasikė
limu Meksiko drauge su ban
dytu Villa ir buvo pirmutinis 
krysti nuo kulkos
ateina kalejna ant Viliaus. — 
Su kokiu ginklu kariavo, nuo 
tokio ir dingo.

— Generolas 
pasikeleliu9 

nuszautas per

Zapata buvo

Dabar

padotkus,

sides 
Mojaus. 
skola, nes tik ant trijų ar ketu 
riu metu su 4% procentu.

Jeigu nenorite idant valdže 
uždėtu didesnius
tai privalote pirkti kanuodau- 
giausia tuju bondu. Kam lai
kyti piningus namie ar banko- 
sia, jeigu valdže jum moka 
4% procentą ir tik ant trumpo 
laiko piningus paskolina, 
kite patrijotais ir 
savo valdžia.
Ateiviai apleidineja Amerika 

po 1000 ant dienos.
Now York. — Dasidirbdami 

turto laike kares, dabar atej- 
viui pradėjo apleidineit Ameri-

Bu- 
suszelpkite

Kodėl tebiriucse laikuose vy
rai neturi noro paėzuotis?

Vienam susirinkimo likos už 
klaustas Amerikonas, 
tebiriaine laiko vyrai ne teip 
staigus ant apsipaeziavimo, tai 
Amerikonas atsako.

— Priežastis'yru tokia, jog 
merginos panaszios 

laukines lelijos; katros (kaip 
raszto szventame stovi) ne. sė
jo ne are no siuva, ne skalbė, o 
vienok grąžei pasiredia negu

tebiros

kodėl

vyrus, 
kus paleisti, ir tik tada karei
viai pradėjo rengtis in 
nia,
staezei pasakė savo vi rsz in in
kams, jog ant kariszko frunto 
ne'ejs tiktai keliaus in Obo- 

Toliaus Ameriko
nai apreiszke, buk visi 
kials jeigu juju neatszauks isz 
Rosijos. nes prižadėjo kariaut 
tik prieszais Vokietija, o 
kare jau užsibaigė geidže 

m

kad 
sū

reliais žuvogriszti namon. ‘ 
jau 408 anierikoniszki karei
viai.

Isz tosios žinios kylo didelis 
nusiminimas Washingtone o 
kariszka administracija priža
dėjo visus kareivius atszaukti 
isz tonais ne vėliaus, kaip apie 
Juniaus menesije, kaip tik lo
dai pradės tirpt ant upes/

180 ypatų užmuszta maisza- 
cziuosia Duseldorfe.

Kopehkaga. — Musziosia 
terp straikieriu ir vaisko Dusel 
dorfe, likos užmuszta 180 strai
kieriu o arti 200 sužeista. Bai- 
siausos muszis ėjo tada, kada 
straikieriai bandė perkirsti 
vandenines paipas vedanezios 
nuo prūdo in miestą.
Czekai ūžmusze 150 ungaru. 

i , ' t ' /

London. Smarkus m j- 
sziai atsibuvo terp ungaru
czeku Ungvaro artimojo m >ra- 
viszkę rubėžiaus. • Suvirszum 
J150 ungaru likos1 * užmušta.

o

iszskerde 
žmonių

na-

pa. 
m u szta. 
arti du tukstanczius 
Sooule.

Bažny ežios, meškiai nes,
mai ir valdžios namai likos su
degintais. Nuogas moteres kan 
kilio ir plake ant ulieziu ir ki- 
tokeis budais subjaurindavo. 
Daktarams uždrausta dažiure- 
ti ligonius.
Belgije kvicczia visa svietą 

idant atsilankytu pažiūrėti 
joisos sklypą.

Belgije apskel
bė ir užkvieczia 
idant kas tik geidže, 
lankyti j uju

savo akimi pa mat y ii
lenais 

kai-

Paryžius.—
visa svietą

— Tai jo karaliszka myli 
ta karalius XV. I\nt pagalios rodydamas ant 
nukryžiavote paveikslo Ižga- 
ny tojaus kabanezio terp tu 
dvieju paveikslu užklausė:

— O kas czion yra?
— Tai musu/lžganytojas V. 

J. — atsake Szvedas.
Dabar liepe inleisti Dunczi- 

kui, kuris ant pirmu dvieju už- 
klausymu teip pat atsake kaip 
Szvedas, bet kada parode jam 
paveiksią nukryžiavote Ižgany 
t o j aus, u ž klausdami

Pai musu/lžganytojas V.

Jis

prae-

j

H

I

i 
gali at- 

sunaikinta skly-

misi-

paszauke Karelus,

bet dabarpeli ir 
kaip vokiėcziai pasielgė 
kaip sunaikino miestus, 
mus ir josios puikius laukus ir
kiek Belgije nukente idant iž- 
gialbet saV(5 kaimiuk:x Fripicu, 
zija. Sveczei savo akimi ga
les taisos baisybos matyti ir 
supfasti kiek mažoji Belgije 
nukentėjo.

Badai neužilgio ir i a Litu n- 
va galima bus keliauti k pana- 
sziu baisybių pamatyti.

kas
per vienas, Dunczikas atsake:

— Asz to nepažinsi u.....
— Kaip tai nepažinsti ? - 

pertrauke jam Karolius 
stebėjas.

• — Nežinau. Rodos man kad 
jin kada maeziau, 
negaliu jojo pažint.

— Esi didžiausiu kvailiu! -
- juk tai

musu Ižganytojas ant kryžiaus 
prikaltas,

— Tas negali būti, jusu ka
raliszka mylista, juk musu Iž- 
ganytojas kabojo ant kryžiaus 
tarp dvieju latru, o asz czio
nais juju nematau !

— Bravo!...* paszauke Fri
drikas, o karalius Karolius tu
rėjo pripažint, jog

siun-
laiszko raszytojui,

I

1

" f

'M

I

<»

’* Bergene, Norvagijoj yra 
bhžnytęl^ padarytą .isz vienos
■ - 'i ♦. i • . r . a±_. .fk

nas.

asz

Biuro Adresas:
Lithuanian Bureaib

6 West 48th Street, 
New York City. 

osbas-užoPaor . oss hrdl

dunezikai 
yra kytresni. Apdovanojo ka
reivi ir prisijuokė soeziai.

* Pietiniam'Amerike ran- 
dasi tokios skruzdeles, ka isz- 
1________ I ai___ 11-j*

Ir szeip ir teip ne gerai!
Sudžia: r~ Ar žinai, už iszsi- 

laužima isz kalėjimo busi sun
kei nubaustas! Vagis: — Jau 
isztikro ne žinau ka daryti. Ne 
senei ponas sudže nubaudei 
mane jog in kieti insilaužiau, 
dabar velei turiu sunkei kenst,
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SAULE

KAS GIRDĖTI
kamisije Paryžiuje 

iszrado buk svietine kare kasz 
tavo 7,300,000 gyvaseziu ir sn- 

virszum bilijonu t______
Vokietija, kil?i pradėjo taj'a k‘a 
ria, hžmokes mažiau ne kaip

rnPaikos

ria, užmokės mažiau ne 
vieszpatystes, kurios ta ja kare 
laimėjo.
milijonai vyru buvo paaukau
ta ant kariszku lauku už- 
muszti pustreczio milijonu vo- 
kiecziu ir austrijoku.

kasztu 145 bi- 
vokietija su

Suvirszum penki

kia sakyti.
Kur pamato gero no buna 

tenais viskas sugrinva.
1

siūlo savo namus del randan In
tu kad pirktu arba kerszina isz 
metimu laukan ir tai da praszo 
didelius piningus

Apviltas Jonelis.

Vos 4 vioTstai mio R. mieste-
IMO

1*4 J

Sveikatos jieszkok pas vieti
ni daktara, nes kožnam mieste 

doleriu, uestokuoje ejk pas bile katra. 
Daktara viena laikyk, o ;....

gera ir nemainyk, kaip dakta
ru mainysi, tai negreitai pasi
taisysi. Vienas pataisys, an
tras pagadys, o treczias numa- 
rvs.

i už niekam
netikusias stubas, mat kaip dar lio stūksojo prie vieszkelio ma- 
didelis stokas stubu tai mislina 
kad dabar turi giara proga pa
sinaudoti isz biednu randau-

vmk n’n^u* Tarpę tokiu locnininku

Po langu buvo 
sodelis gražiai ap

tvertas, žodelyje szulnys su 
sviręzia.

ža triobele. 
darželis,

Savininkas, Tariio-
stubu randasi ir nemažai isz szius Lionginas, labdi rupestin
musu Lietuviu.

PROTOKOLAS.

Ali i jau
lai pridarė sau 
Ii jonus doleriu o 
savo sėbrais tiktai 45 bilijonus 
doleriu. Allijentai turėjo pa- 
aukaut tris gyvastes ant vieno 
vokiszko kareivio ir daugiau 
kaip du dolerius piningais 
kožna doleri ka vokiecziai pra
leido, 
bet tasai 
nes kare likos užbaigta o svie
tas atsiduso 
sas svietas buvo tosios nuomo
nes ir tikėjosi, 
užmokės visus kasztus 
pildytas skriaudas.

gali

v u z

Norints tiek praleista, 
darbas užsimokėjo,

lengviau, bet vi

jog vokiecziai 
už pa

Vokiecziai gali užmokėti, 
nes miksa su krovinėje nuo dau 
geliu metu o juju inejga priesz 
kare buvo 20 bilijonu ant me
tu.

Jau ne karta apsaugojome 
visus idant nesiduotu apsigaut 
ant Laisves Bondu, nes szian- 
dien visoki apgavikai slankio
je po apigardas kur 
daugiaaše atejviu nuo 
apgavingais budais ....... 
bondus arba perka už pames- 
tinus piningus, 
rite bonda parduoti, 
kite in banka o jum 
pagal kupezystes preke.

Ana diena Hazletone apga
vikai su slidžeis liežuveis ap
gavo atojvius konia ant tuks- 
tanezio doleriu, 
save kaipo valdžios 
riai.

Kas neskaito laikraszcziu 
tas visados buna apgautu.

budais

raudusį s
kuriu

ižganua

Jau jeigu tū
tai nesz- 
nutrenks

persta ty darni 
inspekto-

neskaito

Patogi moterėlė Julije Mat- 
terson isz Bostono 
skunda ant savo

padavė 
vyro, reika

laudama atsiskyrimo nuo savo 
vyro.
Vyras apsivedė

Priežastis tame yra: 
su jiaja 

tuom kartu mylėjo ir 
sios motina,

Ta j a 
Julije

, o 
myli jo- 

o savo uoszvia su 
kuria pasbipta gyvena,
slapta meile užtemino 
tuojaus po szliubui ir surinkus 
gana davadu innesze skunda 
prieszais savo neisztikiama vy 
ra i p motina, kuri paveržė n no 
josios vyro szirdi ir pareikala
vo, idant sūdąs iszrisztu jiaja 
isz rvsziu moterystes.

Ar dabar žentas norės pasi
likti vyru savo uoszves, o tėvu 
savo paezios — nežinia, bet at- 
ejtis parodys.

Del Lietuviu greit viskas nu 
Vienas bile ka sutve- 

Netu-

O

bosta.
re, kiti velei sugriauja.
rime geni darbininku. Ncszel- 
piame laikraszcziu ir
mc būti apszviestais. — Jeigu 
po žiupsneli detumem,tai dide
li rkalna sudetnmem.

nenori-

Musu žmonelei yni labai ge
ri, dorus, glamonus ir 
pakol juosia nesubunda jaus
ies, kol juosia nepabunda mis- 

jog kas tokis geidže juo- 
isznaudoti, juosius nu-

lis, 
sius 
skriausti ir t. t.

Kas kaltas

y

tykus,

juosius

Įrejusi Katriuke isz bažnyczios 
Įpranesze motinai, kad vienas 
i ponas mieste jau sake, jog prie 
I szai jau visai arti musu mieste- 

M testo gyventojai aplei-

•j
I
v

MilitarioLietuviu kareiviu isz 
Francijos atsiszau- 

kima*.

ganizuokite lietuviu
Lavinimosi Skyrius visose lie
tuviu kol i on i jose Mes greitai 
gryžtame Amerikon ir prie to
'L - « v ♦ ••darbo visomis iszgalemis prisL
desime. ■ ‘ ’ ___

Rinkite pinigus, valgius, ru
blis ir siuskite Lietuvon.

lio. Miesto gyventojai aplei
džia namus, ir traukia in gilu-

Ir tas ponas ža-
t — -p-------

Ant rytojaus Katriuke, susi
ėmusi savo drapanas, apleido 
motina ir broliuką.

Sztai jau ir Velykos netoli. 
Jonelis dienas ant pirsztu ro- 
kuoja.
per diena sodino bulves. Vaka
re parėjo nuvargusi, 
sze pyragus.
ja ir džiaugiasi

mą kraszto.
dejas ja paimti už tarnaite.

s"!
i

Susirinkime Lietuviu Ka- 
Ratelio 

kuris buvo laikytas St. Aignan 
Ctisual Camp 21 d. sausio men., 
1JJ19 m., mes žemi aus pasirasze 
taipome ingalioti atsįszaukti in

reiviu Litarafiszko Varde Liet. Kar. L. Rat.
Seržėntas V. Vaszkęviczius! 

Rasztį C Igai ir szvariai užlaiko savo ma 
ža, vos trijų mąrgu sodybėlė. 
Pats kasdien uždarbiaudavo 
mieste, o pavakariais dirbdavo 

, Lionginiė 
ne taipgi buvo darbszti.
na ryta takucziai nuszluoti, gel 
tonom smiltim pabarstyti, o pa 
ti, vos saulelei pakilus, jau pa
reina isz miesto, 
skalbinių maisza.

— Katriuk, Katriuk, kelkis. 
Negražu taip ilgai miegot. Sze-

j ,1
M vi f r

■4

Kap. Juozas AmbrazevicziaJ
Y. Al. C. A, name 

St. Aignan, France.Amerikos leituvius per laik- 
raszczius, idant sukelti lietu
viu upa del sudarymo milita- 
res organizacijos isz lietuviu, 
kurie tarnavo ir tarnauja Su
vienytu Valstijų kariumeneje 
ir kurie sziandie yra prisiruo- 
sze ginti Lietuva nuo 
neprieteliu.

f Pirmiausia praneszarn 
^Ibiamai lietuviu

i <

y

motinaPetnyczioj
Tarybos Pild. prJe savo sodybos, 
mtrr* Tini 4 <1 » *

Amerikos Lietuviu 
Komiteto posėdis 
1919 m., Washington D. C.

Posedin pribuvo kun. J. Žilius, p. J.

Kun. J Kaulakis telefonu pra- 
neszo negalįs posedin pribūti. Kun. 
Kemeszls ir p. G Milius telegrafa
vo kad negali suvažiavime pribūti.

Plrmsedžiauja kun. Žilius, Rasztin- 
inkas perskaito protokolą isz praeito 
pasėdžio.

Svarstant apie 
žiuje esanezius szimtus trisdeszimts 
tukstaneziu doleriu, Egzekutyvio Ko
miteto delegacija in Raudonaje Kryžių 
pranesza, kad minėta suma galima at
gauti. Szendicna Egzek. Komiteto 
delegacija buvo nuėjusi in Raudonąjį 
Kryžių, perstaezius dabartini 1

atsibuvo Bal 4 d.

Filadelfijos kalėjimo atrasta Vasiliauskas, J.Kaupas, ir Dr. J. Biol- 
kelis kalininkus kurie padirbi
nėjo faszivas bnmaszkas. Jau 
tai visai niekai žmonis kad ne
paliauna piktadariaut arba 
prasiženginet net ir tada, ka
da metavoja kaipo nubausti už 
savo prasižengimus.

piktadariaut

darbininku
Darbdavei pra

Isz visu daliu Amerikos gir
disi apie uždarinėjimą fabriku 
ir praszalinimo 
nuo darbo.
szalindami darbininkus, rami
na, kad uždaro fabrikus ne ant 
ilgo laiko.

Teisybia keli motai 
nuo prasidėjimo kares buvo 
“auksinei,”
kad ir gerai uždirbdavo, bet at 
ejties sau jokios neužtikrino. 
Daugelis ant atejties negalėjo 
nieko užezedyt, nes buvo dide
le brangenybe, o uždarbis 
užteko ant pragyvenimo, 
kiek atliko skatiko, darbįnin- 

džiaugdamiesi
laikais”
Dabar kada grūmoję bedarbe, 
nevienas apymtas baime mans 
to apie atejtc ir rugoje ant 
darbdaviu.

Neverti pasigailėjimo tieje, 
kurie gerai dirbo ir uždirbda- 

gerai praleido piningus 
ant visokiu smagumo ir 
mo,
ros dabar kensti varga.

Mes gana raginom žmonis 
prie paezedumo, kas paklausė, 
sziandien nedreba isz baimes 
ir sunkios atejties pamokys jin 
vargas, kurio be abejones tu
rės datvrti.

kai

m i

skis.

Raudonajame Kry-

Szendicna Egzek.

Kož-

a d gal

bet darbininkas

praleidinejo
< 4

ves
o

gerais 
viską.

rugoje

geri-
arba prakaziravo — tie lu-

sudeda 
vi- 

katrie platina

Redakcije “Saule 
padėkavonia 

tiems

y y

skaitymo.

szirdi nga
siems
laikraszti ir ragina kitus prie 

Kas diena pribuna
nauju skaitytoju ir kožnas gra 
žei užsimoka.
szeiymnos pasididino milži- 
niszkai nuo
rints ir del daugelio sulaikė
me.

Skaitlį s musu

Naujo Meto, no*

Pagąl praneszima mokslisz- 
ko laikraszczio “Nature” tai 
teisingiausi apskaitymai paro
do, buk liga influenza kuri 
siautė po visa svietą, paėmė su 
virszum szeszis milijonus au
kų. Tik kitas amaras paėmė 
tiek žmonių, o buvo tai 
das amaras” 
szimtmetije.

Nature

“juo-
keturioliktam

New Yorke

Visur duodasi jaust didelis 
stokas namu; o ypatingai di- 
desniuosia miestuosia ir tenais 
kur jau nesiranda vietos ipt 
statymo nauju.
locnininkui stubu iszvaro žmo
nis isz stubu arba turi pirkti 
jeigu geidže pasilikt po taja 
pastogių.

Panaszus padėjimas ir pas 
vietos nesi

randa ant statymo nauju na- 
randos ir namai brangus,

mus Mahanojuje

mu, 
o tiejei ka turi kokia bakuželia 
nenori parduoti už jokius pi
ningus, nes turėtu ant lauko

invykdimo be
dievystes, atskalunystes ir pa-

Apie tai nerei- (gyventi, kiti locnininkai namu

/. . į ’ .■ >v , tw . . ......

leistuvystes 1
t...'

<* -H < (

iiYNAUJA IR NAUDINGA YLAinsimai- 
Jonelis szokine- 
i.... Praszo mo

tinos anksti ryta pakelti, 
turis eiti ant vieszkelio tetu
szio pasitiktu, 
na:

“Užmik, užmik, durneli, asz 
szioliktus metus eini, jau turi | pakelsiu”.
rūpintis pati atsikelti.
pateksi in marezias, 
kels.

Lionginiene vis

neszdama
nes

Motina rami- visu jos Galima su szlta yla aluti bilo ka norite 
teip greitai siuva kaip ir maftžina. 
Padaryta kad užteks ant viso amžfo. 
Niekas nosugenda. Kad važiuosite In 
sena k raju ar czia Amcrikc pasiliksite 
jaigu busite taimeriu ar dirbate fabri
ke szita yla visada bus jumis labai rei 
kalinga. Suczedins jumis pininga ir 
daug laiko. Kasztuoja tik $1^)0 nusiun 
tlma kasztus mes apmokame. Duodam 
20 mastu sziaucziszko siūlo ir 3 kite
li i szk as adatas ir instrukcijas kaip ja 
naudoti. Iszkirpkitc szita apgarsinima 
prisiuskite tik $1.00 Ir prisiuskite ant

’’M'įdi
II

1I
'ill

ger- 
visuomenei,

camp” (stovyk
loj) randasi 60 lietuviu karei
viu ir kad musu visu szirdis 
dega viėnoda Lietuvos meile, 

iL.^i:L n.?zL. I nežiūrint to kad musu tarpe tai užmigo, o Jonelis vis bude- , . . , ... . .^randasi: katalikai, tautininkai 
liuteronai.

mums jokio skirtumo nedaro, žemiaus_adreso. Padarykite ta szedien 
Mes kartu kariavome ir iszmo^ 
kome gyventi’ sutartyje, taip

turi pakelsiu”. Pagalios, apsi- . n , . .. . 
Kaip verkusi, pridūrė, jog mušu te-Į^.^ 

kas bepri- veli pirmiau sžiivis pasitiks 
|nes jau netoli girdėtis.

Lionginiene nusidirbttsi, kie-maste, kad
Lietu- greitai Katriukės neteks. Kie- 

vo8 padėjimą Ir gyva reikalą Lietuva 
gelbėti ir sužinojo, kad tuos pinigus 
Egzekutyvis Komitetas gali atsiimti

1 visu
■ s

no sijonėlis gražiau iszaustas, jo, kad nepanhigtu bėgt po krfa
«• « • > * • • 4 I ' t » ’ •' • > • « «ki en o czevorykai kreminiai, žium tetuszio pasitiktu. Jo socialistai ir Tas

■
f

ir naudoti Lietuvos szeipimui, tik dar kieno skepetaites gražiau isz-|nelis iszgirdo ratu bildėjimą, 
reikia tūli formaliszkumai atlikti. Nau 
Jojama visos pastangos, kad kuogrel- 
czlausia minėtus pinigus panaudoti 
Lietuvos kovai su alkiu.

Egzekutyvis Komitetas gavo prane
szima isz Federal Reserve Board, 
kad tarp kitu valstijų ir Lietuvon pi
nigai siusti pavelijimą. Minėto Komi
teto atstovas isztyre dalyka ir atrado, 
kad Estonijai ir Lenkijai jau iszleista 
tam tikros taisykles, nurodant ka te
nais galima siusti ir ko reikia prisilai
kyti, 
taisyklių neiszduota. Iszaiszkinus 
visa padėjimą State Dcpartmentas už
tikrino kad greitai ir del Lietuvos to
kie žingsniai bus padaryta.

Svarstant klausima visotina seimą 
szauktl, perskaityta Amerikos Lietu
viu Tarybos rezoliucija, kuri buvo prl 
imta suvažiavime 19 d. Sz. m Pitts- 
burghe. Rezoliucija skamba;

“Amerikos Lietuviu Taryba dar kar 
apsvarsezius visotino Amerikos 

Lietuviu seimo reikalą pastebėjo, kad 
tautininku partijos atstovai užsispi
ria ta seimą sukviesti savo paskrtosc 
vietose, kad negali būti iszszaukta ti
krais Lietuvos reikalais .Reto A. L. 
Taryba iszranda, kad Lietuviu karei
viu reikalą, rubu nuvargusioms tėvy
nei lietuviams rinkimą geriau negu 
seimas aprūpina specialia tu dalyku 
organizavimas, o Lietuvos neprigul- 
mybei nuo svetimu pasikėsinimu stip
riau apgina pernykszczio Seimo rezo
liucijos ir dabartinis atskiru kolioni- 
ju jausmu iszreiszkimas, todėl sutar
ta visotinio Seimo kol kas nedaryti. 
Bet neaiszkiam esant politiszkam pa
saulio stoviui einanti paskui A. L. Ta
ryba lietuviu dalis bus nuolat pasi
rengusi ginti tėvynės reikalus Seimu, 
arba kitomis pastangomis jei.jo, arba 
ju reikalą pripažis A. L. Tarybos na
riu daugumas, iszreiszktu tinkamiau
siu ir greieziausiu budu”.

Isz szitos rezoliucijos paaiszkeja, 
kad Amerikos Lietuviu Taryba yra 
nutarusi seimą szauktl, reikalui esant 
ir prie to rengiasi, 
laiko ir vietos.

Lietuvai pakol—kas dar tokiu 
neiszduota.

prosytos, kad ne mano Katriu- žvangejima; net VrSztos
O czia da kita szimteli laktu pradėjo viena pb kitos 

pridėsiu ir už bile kokio nelei- krist ant lubu.
siu. les iszbego per duris. Mane,

Jonukas nusiklo- kad jau tetuszis in kiemą ihva- 
In ka- žiavo. Iszbeges ant vieszke- 

ktele pakszt, apklojo, burnele lio, pamate daugybe raitu ir 
pridengė skarele, — temiegaj važiuotu, nepažinstamu. 
da kūdikėlis.
lėliu, da privargs.

kės.

Czia žiuri, 
jos, kojeles muses ėda.

nilo

Jonelis paki- 
Mane

No- 
Bet

ta

Ncpaskyria tik 
Jeigu seimas butu 

szaukiamas sroviu reikalams, Ameri
kos Lietuviu Pild. Komitetas, viysz 
sroviu ir partijų, politikavimo stovė
damas, tuo tikslu prisidėti prie seimo 
szaujdmo negali ir neprivalo.. Jeigu 
dabar szaukiinas seimas butu visos 
tautos politikai ir akcijai paskatinti, 

Komitetas,

Lietuviu Tarybos Pild. 
akyvai tautos reikalus

tai A. L. Tarybos Pild.
Lietuvos reikalu saryvoje stovėdamas, 
atranda dabartini momenta dar nepa
togiu ir pramato, kad seimas kartais 
galėtu virsti sroviu ir partijų politi
kavimo seimu, ko nenori vist tautos 
mylėtojui. Gali būti kad soimas bus 
reikalingu po klek laiko, momentas 
galėtu pareikalauti tada isz musu kito 
seimo, ka tik viena seimą atlaikius, 
tad tokiu budu tikrojo reikalo iszszau- 
ktas seimas urnai szaukiamas, butu 
nenusisekusiu ir reikalingo inspudžio 
netektu.

Amerikos 
Komitetas,
sekdamas, prisižada, kaip greitai ma
tys, kad tautos politika reikalauja 
seimo, pranesze A. L. Tarybai ir vi
suomenei, kad seimo reikalas pri
brendo.

Isz suplaukusiu atsakymu in treczia 
krivulę paaiszkeja, kad didžiuma A. L. 
Tarybos nariu p. Mastqusko rezigna
cija neprieme, todėl nutarta jam apie 
tai pranesztt ir iszrolkszti pageidavi
mą, kad jisai tonai liktu ir dirbtu 
Lietuvos labui.

Apsvarsezius pi;of. Valdemaro ka- 
blegrama, kurioje jisai reikalauja 
dauginus žmonių Paryžiun prisiųsti: 
atrasta reikalingu patarti Tarybų Eg- 
zekutyviam Komitetui, kad tuojaus 
nors du žmonos Paryžiun pasiustu. 
Patarta siusti Kun. J. Žilius ir p. Ba
lutis. .

Kadangi didžiuma A. L. Tarybos na
riu pritaria siusti reikalaujamu ste- 
nografiu Lietuvos delegacijai in Pa
ryžių, A. L. Tarybos Pild. Komitetas 
nutarė szluo tarpu siusti dvi. Taipgi 
nutarta pasiusti dvi maszlnas ir prie 
ju reikalingus daiktus. t

Kun. Žilius.
Pirmsedls.

J. J. Bielskis.
Rasztlniukas.

*

tos
Didžiausi 
badai yra

gerykai

NATIONAL SALES CO.
Sta. D. Box 00, t New York. II

arba- 
australiecziai

kurie ižgere per metus po asz-
tuonis svarus arbatos.
I f f ‘ i i i M, ' i h i ’» .
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Vos penkių me rejo gryžti prie motinos.
Pati pus- jau grintele visa liepsnoje. Mat 

ryczius užkaite, ir nuėjo in dar prieszai, kareiviu vejami 
ža; kol rasa nukirs, reikia bar-[gal, padegė, 
szcziam lapu paskinti.
ir Tamoszius greitai pareis kar I ežia, szauke:
ves priszeres. “Mama, matusze, begk lauk

Susirinkus visiems prie pus- sudegsi. Parvažiuos tetuszis, 
rycziu ineina kokis tai nepa-1 važiuosim in Velykas”, 
žinstamas guzikuotas, ir paki-
sza Lionginui ipo nosia raszta, |muose atsibudo, 
kad in dvylika
but ant stoties:— in kare szau-|duru. 
kia.
drobe, prie sičnos atsiszliejo, | kendo liepsnose, 
bežado. Katriuke puolė ant lo-

Lionginas, kai kardu Atidavė ji m miesto pric^lau- 
i aszarotom a- 1

kim; o mažas Jonelis nieko ne
suprasdamas, 1 tai prie vieno 
puola tai prie kito, — nežino 
kas atsitiko. Ir tas 
verkti. } -

Motina atsijose jusi pradėjo
“Tetuszis 

turi iszeit in kare, b mes liksi
me vieni”. “ 
tuszis parvažiuos 
Jonelis.
atsiliepę:: “Ant velyku”.

Mama, mama kokios tos Ve
lykos.
tina Joneliui pradėjo aiszkinti: 
“Žinai, Jonuti, kad mudvi su 
Katriuke margi nom ‘daug gra
žiu kiausziniu. Katriuke isze- 
jo isz vakaro in Velykas, o mes 
ryte važiavom su berūko, ir ta
ve prikėliau da tamsoj, 
durniuk, kai 
ant kalniuko laukėm Katriu 
kės iszeinant.”

“Žinau mama, tu Katriukei 
indejei rysziuka sūrio ir py- 
i«o C<1T r/i nlr avm

Lion-

at- 
Jonelis begioda- 

Jaulmas apie liepsnojanczia grin-

Parvažiuos tetuszis

kaip broliai.
Szie kareiviai, v.o.,

mate musziu frontą. Daugu
mas isz ju žiurėjo, kaip kiti ju 
broliai lietuviai paguldė ten 
savo galvas. Jie beveik visi 
būvo sužeisti arba gazuoti ir 
kuomet sugrysz Amerikon, 
turės daug ka papasakoti savo 
giminėms ir pažinstamiems.

Ju kanezios s^iame peklisz- 
kame gyvenime ir 
nastrai” 
mirszti.

J beveik visi FARMOS.

Dabar laikas pirkti sau žemes 
ir isilenkti bedarbes ar straiku 
nes ūkininkai niekad nepažins- 
ta bedarbes, apie musu kaima 
yra nemažai visokiu farmu di
deliu ir mažu arti Lietuviu kur 
butu linksma gyvent.
Draugija prirodo kad patįs ga
li derėtis kaip nori su savinin
ku žemiu, norėdami matyt far
mu surasza tai idekit marke o 
prisiunsim Lista ir Laikraszti 

teip-gi, dar

Musu

įi

1

Lionginiene troksztanti du- 
apsigraibe, 

valandų turi | kad nėra Jonelio, puolė
Bet stogas jau buvo 

Liongoniene nubalo, kailsukrites in prieangi ir ji pas-

prie

dirbs 
pakeli-

1 

l'l*1
' K 1

1

vos padurkai:, 
verke.
pervertas, stovi

Ryte žmones rado Joneli 
apsikniaubus i prie krūvos degėsiu verkianti.

aszarotom a-

pradėjo
1

da.
Už poros menesiu Lionginas 

Tamoszius, parvežtas isz kares 
be abieju kojų, prasze surasti 
jo szeimyna. Gavo atsakymu, 
kad tik. vienas sūnūs randasi 
miesto prieglaudoj. Jonelis,

pasakot Jonei i u i:

O ar greitai te- 
”, — klausia 

Motina pro aszaras 
4

i 4

Kada jos ateis?” Mo-

f J • •’Zinai
pas szventoriui I

rago su razinkom”.
Jonelis nusiramino.

ginas pradėjo ruosztis in kelio- 
Lionginiene lyg pamisz- 

us vaikszcziojo kerte isz ker- 
czios. Dėstė in maisteli rei
kalingus daiktus kelionei. Grin 
teleje užvieszpatavo grabine ty 

Tik vienas Jonelis szoki- 
nejo apie tęva klausdamas:

Tetusz, ar ne apvilsi? Ar isz-

ne.

la.

U

Jonelis 
atvestas prie tetuszio, pirmiau 
šia prabilo:

“Tu negeras, tetuszi. 
žadejei atvažiuoti ant velyku 

neparvažiavai.
mane tetuszi, apvyliai”.

Mont. Vargsze.

Pri-

ir

♦

Apvylei

Nežiūri ant patogumo.

“giltines 
niekuomet nebus už- 
Jau jie žino kiek kai 

nuo ja žmogaus gyvastis ir to
dėl jie nuo szio laiko 
kiek galima Lietuvos 
mui.

Susivieniję in L. K. L. Rate
li visi tuoja pareikalavo, 
atsiszaukti in Amerikos lietu
vius, idant jie Visi trauktu prie 
vienybes.

, Czia, Francįjpj, neatkreipia
ma atydos in partijinius ypa- 
tiszkus ginezius, nes prisiarti
no laikas mums stoti pagelbon 
Tėvynės ginti nuo prieszu! Jei 
mes pergyvenome neapsakytus 
vargus kares laikuose, kodėl gi 
jus amerikieczidi, negalite pa- 

“vaikiszkus silpnu
mus” ir parodyti pasauliui, 
kad mokate tvarkytis.

Ar jus nesuprantate, kad 
del jusu tuszcziu gineziu truk
dosi Lietuvos žengimas laisvėn 
ir neprigulmyben?

Taisykite visa pairusi vei
kimą kuogreieziausia. Iszrin- 
kite vadais rimtus žmones, tik
rai Lietuva mylinezius, o ne

mesti savo 
ir

kad

AM —Ukinika.
turim daug Tyro medaus nuo 
farmu. Viedrukas 5 svaru 
$1.85.

Viedrukas
Šviežius kiauszinius 

siuneziam baksais po 30 tuzi- 
Adresuokite: (to 30) 
Amerikos Ukinikas

Box 96 Hart, Michigan.
t r ■ •. /. • i 1 m > “U • > • ‘ r r1

NESITIKĖJO JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

nu.

Siuncziu szirdinga padeka- 
vone už teip puikia knyga ko
kia yra “Tūkstantis Naktų ir 

Da tokiu istorijų ne 
i rd ėjas

kias radau toje knygoje, 
mane

yra 
Viena”, 
esmių

tl

t

Esi tamista iszmin-

tikrųjų parvažiuosi ant vely- tferesf 
ku”. ’

Tėvas turintis daugybe duk
terų, o tris jau suaugusios, pri
iminėjo jaunikaiti, kuris jiesz- 
kojo sau paezios. Po pirmuti
niam pasikalbėjimui ėmėsi ant 
tikrųjų už reikalo apie paezia- 
vimasi ir pasoga.

Tėvas atvirai kalba.
— Ne turiva ka in bovelna 

vynioti.
tingu, tai mane supranti. Tu
riu, kaip tamista žinai tris dūk 
teres ant iszleidimo. Szitai jau- 
niausei duodu 10 tukstanezu, 
senesnei 12 tuks. vyriausei 15 
tukstimczįu pasogos.

O ant to jaunikis da atvi
riau :

— Ar tamista geradejau ne 
turi laikais da senesnes duk-

Taip sūneli”, tėvas rami- 
“Tik tu nepaini r szk, at

sikelk anksti. Asz parvažiuo 
siu ir važiuosim paskui visi isž 
vakaro in velykas”, 

“Tetusz, asz 
vięszkelib po kryžium pasitik
ti”. ' .

In kėlės valandas Lionginas^ 
atsisveikinęs su savo szeimyna 
apleido grintel’e.
sivydamas .kartojo: “Tetuszi,. 
kad neapviltum!”

Liongino szeimynai dienoš 
Motina Jo

neliui turėdavo kožna diena 
skaitliuoti ant pirsztuku kiek 
menesiu, 
Galu—gale ir gavėnia prisiar- (*' • v • * i ♦ *

‘ ■' ■' ''i ’lu ,;

c

no.

ti”.

liūdnos ir ilgos.

ateisiu ant

Jonelis, pa-

nedeliu iki velyku.
4 u -

1;ino, Vieną szveptadieni pa-
n £

■< «,. ; . ’ iš L ’I ‘ • K
«'■ • »>

tuos, kurie dirba del savo ki- 
szenes ir garbes.

Netrukdykit! Dirbkit! Da-
i____ ____________r:_x_____ ____n.. I

ir skaitės ko- 
kurl 

palinksmina diena ir 
nakti. Kada pareinu isz darbo 
tai tuojaus griebiuos už kny
gos, nerupi man nereikalingas 
vietas. Netikėjau ka kiti kal
bėjo apie ta knyga pakol sau 
neparsigabenau isz redakcijos 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja 
pirkti ir skaityti o turės sma
gumo daugiau kaip 
doleriu.

g S

bar laikas Lietuva gelbėti! Or-

už szimta
Su pagarba, 

Vincas Malaiszka
Sparrows Point, Md.
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V.f OBIECUNA8 ir KOMPANIJA 
12th. and Cars<m St, S.S. • Pittsbvfh, Pa.
Tai vra vienatino Banka kuri senei žinoma Lietuviam*. 
Banka talpinami savam budinke kurio verte isanesa apie 
|150,000 ir vartoja Kieme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos rennavlvanioa Už su- 
taupintus rinigus moka 4 procentą, Biuncaia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakorte*.. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo dovieroascain 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Karoliaus Vararaiaus vaklinko NotarijuMO.

▼adovigte gerai žinomo

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR -TĖVAMS!
Teisybe.

fe

Viena isz amerikoniniu gas- 
padiniu rengėsi duoti bu rd i n- 
gieriam valgyt, nes nei randa 
staltieses ir tare in savo sūneli 
15 metu:

—Karaluk, hej Karluk! kur
dingo staltiese.

— Ugi vygeje.
Tai duok szen!

— Kad szlapo....

— Kodėl tėvelis teip nuliū
dęs. Asz visados linksmas.

— Mano vaikeli, tarp mud
viejų yra didelis skirtumas....

— Na, k°kis?
■ r * * ' -- ' k . '-J ' - ■ . jH L ■ . . - . *A ' ' , į i \

— Tu meilnk, ne turi tokio 
didelip sunelm, kaip asz....

* 4 *

I Tiems Lietuviams, kurių sunus, broliai ar šiaip gimtais yra paimti j kariūnam, ir ke* 
liauja1 f anapus vandenyno, idant kovoti uš viso pasaulio laisv, ir demokratiją, yrapast- 

i lin ta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaire y radi* 
I džiausią garbe ir paguodęnč, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 

išdirbti, Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjautų viršus yra enamel raudona, balta 
ir mčlyna par va. Toksai žiedas turČtų rastis pas kožnų vien* mylintį laisvę ir kurio gimi- 

i ni yra kareiviu Amerikos Armijoj. T< žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris. 1? ga- 
r Įima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutžms, Distiliuodami šį žiedą, atsiųskite savo 
i piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pi Įsitiekite, o mčs Jums 
r prisiusime tą žarbįs vert^ žiedą. , ,,

Pretts Šių įdedu y t a re kančios 

......... .$1.75Sterling..........

1O 1€ Aukaiuts.__

14 K A u kn i n i s__
Taipgi moterimi ir vyrams yra labai tinkamos pešioti ,pilkos, 

paveikslas kareivio kepures, »u view, dviem ar trim žvaigždutėm, 
preki 3Bc, už kožn*.

Siuskite užsakymu* ir pinigus ant sekančio antrašo.

MUMMIA COMMiUlftl eORPOMTION (ln«.)
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KAS GIRDĖT

vieszpatystes
Snvirszum

kaip

Taikos kamisijo Paryžiuje 
iszrado buk avietine kare kasz 
tavo 7,300,000 gyvaseziu ir šū
vi rszum 200 bilijonu doleriu. 
Vokietija, kuri pradėjo taja ka 
ria,''Užmokės mažiau ne

kurios taja kare 
laimėjo. Snvirszum penki 
milijonai vyru buvo paaukau
ta ant kariszku lauku 
muszti pnstreczio milijonu vo- 
kiecziu ir austrijoku. Allijen- 
tai pridarė sau kąsztu 145 bi
lijonus doleriu o Vokietija su 
savo sėbrais tiktai 45 bilijonus 
doleriu. Allijentai turėjo pa
nų kaut tris gyvastes ant vieno 
vokiszko kareivio ir daugiau 
kaip du dolerius piningais 
kožna doleri ka vokiecziai pra
leido.
bet tasai darbas 
nes kare likos užbaigta o svie
tas atsiduso lengviau, bet vi
sas svietas 
nes ir tikėjosi, 
užmokės visus kasztus 
pildytas skriaudas.

Vokiecziai gali 
nes auksa sukrovinejo nuo dau 
geliu metu o juju inejga priesz 
kare buvo 20 bilijonu ant me
tu.

v uz-

už

Norints tiek praleista, 
užsimokėjo,

buvo tosios nuomo- 
jog vokiecziai 

už pa

užmokėti,

Jau ne karta apsaugojome 
visus idant nesiduotu apsigaut 
ant Laisvck Bondu, nes szian
dien visoki apgavikai slankio
je po apigardas kur randasi 
daugiause atejviu nuo 
apgavingais budais
bondus arba perka už pames- 
tinus piningus, 
rite bonda parduoti, 
kite in banka o jum nutrenks
pagal kupezystes preke.

Ana diena Ilazletone apga
vikai su slidžeis liežuveis ap
gavo atejvius konia ant tuks- 

perstaty darni 
inspekto-

kuriu 
ižgauna

jau jeigu tū
tai nesz-

tanezio doleriu, 
save kaipo valdžios 
riai.

Kas neskaito
tas visados buna apgautu.

laikraszcziu

padave
vyro, reika-

v v ro.
Vvras

yra: 
jiaja, o 
myli jo-

Taja 
Julije

kia sakyti.
Kur pamato gero no buna 

tonais viskas sugriuvo.
)

siūlo savo namus del randanin- 
ku kad pirktu arba kerszina isz 
metimu laukan ir tai da praszo 
didelius piningus

Apviltas Jonelis.
■ j c ■ 
HM
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Vos 4 viorstai nuo R* inicftte-
Av

Sveikatos jieszkok pas vieti
ni daktaru, nes kožnam mieste
ncstokuojc ejk pas bile katra, sinaudoti isz biednu randau-

P už niekam 
netikusias stnbas, mat kaip dar lio stūksojo prie vieszkelio ma- 
didelis stokas stubu tai mistiną 
kad dabar turi giara proga pa-

triobclo.

ymkDaktaru viena laikyk, o 
gera ir nemainyk, kaip dakta
ru mainysi, tai negreitai pasi
taisysi. Vienas pataisys, an
tras pagadys, o treczias nunia- 
rys.

Filadelfijos kalėjimo atrasta 
kelis kalininkus kurio padirbi
nėjo faszivas bumaszkas. Jau 
tai visai niekai žmonis kad ne
paliauna piktadariaut
prasižengi net net ir tada, ka
da metavoja kaipo nubausti už 
savo prasižengimus.

arba

darbininku
Darbdavei pra

rand

Isz visu daliu Amerikos gir
disi apie uždarinėjimą fabriku 
ir praszalinimo 
nuo darbo.
sza 1 i nda m i darbininkus, 
na, kad uždaro fabrikus ne ant 
ilgo laiko.

Teisybių keli motai 
nuo prasidėjimo

bet darbininkas

adgal
kares buvo

ninku. Tarpe tokiu locnininku 
stubu gandas i ir nemažai isz 
musu Lietuviu.

Po langu buvo 
sodelis gražiai 

tvertas, žodelyje szulnys 
Savininkas* Tamo-

ža 
darželis,

rėjusi Katriuke isz bažnyczios 
pranesze motinai, kad vienas 
pbnaš mieste jau sake, jog prie 
szfli jau visai arti musu mieste- 

Miesto gyventojai aplei-

PROTOKOLAS.

Tarybos Pild. 
atsibuvo Bal 4 d.

Posodln pribuvo kun. J. Žilius, p. J.

vos
o

kai 
laikais

gerais“g-----
viską.

“auksinei,”
kad ir gerai uždirbdavo, bet at 
ejties sau jokios neužtikrino. 
Daugelis ant atejties negalėjo 
nieko užezedyt, nes buvo dide
le brangenybe, o uždarbis 
užteko ant pragyvenimo,
kiek atliko skatiko, darbinin- 

džiaugdamiesi 
praleidinejo

Dabar kada grūmoję bedarbe,
nevienas apymtas baime niaus 
to apie atejte ir rugoje ant 
darbdaviu.

Neverti pasigailėjimo tieje, 
kurie gerai dirbo ir uždirbda
mi gerai praleido piningus 
ant visokiu smagumo ir gėri
mo, arba prakaziravo — tie tu
rės dabar kensti varga.

Mes gana vaginom 
prie paezedumo, kas paklausė, 
sziandien nedreba isz baimes 
ir sunkios atejties pamokys jin 
vargas, kurio be abejones tu
rės datvrti.

fugoje

žmonis

sudeda
vi-

“Saule”
padėkavonia

katrie platina

Amerikos Lietuviu 
Komiteto posėdis 
1919 m., Washington D. C.

Posodln pribuvo kun. J. Žilius, p. J. 
Vasiliauskas, J.Kaupas, ir Dr. J. Biel
skis. Kun. J Kauinkis telefonu pra- 
ncszo negalįs posed in pribūti. Kun. 
Kemeszis ir p. G Milius telegrafa
vo kad negali suvažiavime pribūti.

Pirmsedžlauja kun. Žilius, Rasztin- 
inkas perskaito protokolą isz praeito 
pasėdžio.

Svarstant apie 
žiuje esanezius szimtus trisdeszimts 
tukstaneziu doleriu, Egzokutyvio Ko
miteto delegacija in Raudonėje Kryžių 
pranesza, kad minėta suma galima at
gauti. Szendicna Egzck. Komiteto 
delegacija buvo nuėjusi in Raudonėj i 
Kryžių, perstaezius dabartini 
vos padėjimą ir gyva reikalą Lietuva 
gelbėti ir sužinojo, kad tuos pinigus 
Egzekutyvis Komitetas gali atsiimti 
ir naudoti Lietuvos szelpimul, tik dar 
reikia tūli formaliszkumai atlikti. Nau 
dujama visos pastangos, kad kuogrel- 
cziausia minėtus pinigus panaudoti 
Lietuvos kovai su alkiu.

Egzekutyvis Komitetas gavo pranc- 
szima isz Federal Reserve Board, 
kad tarp kitu valstijų ir Lietuvon pi
nigai siusti pavelijimą. Minėto Komi
teto atstovas isztyre dalyka ir atrado, 
kad Estonijai ir Lenkijai jau iszleista 
tam tikros taisykles, nurodant ka to
nais galima siusti ir ko reikia prisilai
kyti.
taisyklių neiszduota. Iszaiszkinus 
visa padėjimą State Dcpartmentas už
tikrino kad greitai ir del Lietuvos to
kie žingsniai bus padaryta.

Svarstant klausima visotina seimą 
szauktl, perskaityta Amerikos Lietu
viu Tarybos rezoliucija, kuri buvo pri 
imta suvažiavime 19 d. Sz. m Pitts- 
burghe. Rezoliucija skamba;

"Amerikos Lietuviu Taryba dar kar 
apsvarsczius visotino Amerikos 

Lietuviu seimo reikalą pastebėjo, kad 
tautininku partijos atstovai užsispi
ria ta seimą sukviesti savo paskrtose 
vietose, kad negali būti iszszau^Ja ti
krais Lietuvos reikalais .Beto A. L. 
Taryba iszranda, kad Lietuviu karei
viu reikalą, rubu nuvargusioms tėvy
nei lietuviams rinkimą geriau negu 
seimas aprūpina spec|alis tu dalyku 
organizavimas, o Lietuvos neprigul- 
mybei nuo svetimu pasikėsinimu stip
riau apgina pernykszczlo Seimo rezo
liucijos ir dabartinis atskiru kolionl- 
ju jausmu iszreiszkimas, todėl sutar
ta visotinio Seimo kol kas nedaryti. 
Bet neaiszkiam esant politiszkam pa
saulio stoviui einanti paskui A. L. Ta
ryba lietuviu dalis bus nuolat pasi
rengusi ginti tėvynės reikalus Seimu, 
arba kitomis pastangomis jei. Jo, arba 
ju reikalą pripažis A. L. Tarybos na
riu daugumas, iszreiszktu tinkamiau
siu ir greieziausiu budu”.

Isz szitos rezoliucijos paaiszkeja, 
kad Amerikos Lietuviu Taryba yra 
nutarusi seimą szauktl, reikalui esant 
ir prie to rengiasi, 
laiko ir vietos.

Kun. J Kaulakiš telefonu

Raudonajame Kry-

Szendicna Egzck.

Lietu -

Lietuvai pakol—kas dar tokiu 
neiszduota.

ta

skaitymo.

Patogi moterėlė Julije Mat- 
terson isz Bostono 
skunda ant savo
Jaudama atsiskvrimo nuo savo

Priežastis tame 
apsivedė su 

tuom kartu mylėjo ir 
sios motina, o savo uoszvia su
kuria pastipta gyvena, 
slapta meile užtemino 
tuojaus po szliubui ir surinkus 
gana davadu innesze skunda 
prieszais savo neisztikiama vy 
ra ir motina, kuri paveržė nuo 
josios vyro szirdi ir pareikala- 

jiajavo, idant sūdąs iszrisztu 
isz rvsziu moterystes.

Ar dabar žentas norės pasi
likti vyru savo uoszves, o tėvu 
savo paezios — nežinia, bet at-o<
ejtisr parodys.

Del Lietuviu greit viskas nu 
Vienas bile ka sutve- 

Netu-
bosta.
re, kiti velei sugriauja.
rime geni darbininku. Neszel- 
piame laikraszcziu ir
me būti apszviestais. — Jeigu 
pO žiupsneli detumem,tai dide- 
Rtkalna sudetumem.

nenori-

Musu žmonelei yra labai ge
ri, dorus, glamonus ir 
pakol juosia Uesubunda jaus
tos, kol juosia nepabunda miš

kas tokia geidže juo
duosius nu

lis, 
s i u s 
skriausti ir t. t.

Kas kaltas

jog 
isznaudoti

tykus,

invykdimo be- */
dievystes, atskalunystes ir pa-

Redakcijų 
szirdinga 
siems tiems, 
laikraszti ir ragina kitus prie

Kas diena pribuna 
nauju skaitytoju ir kožnas gra 

Skaitlis musu 
pasididino milži- 

Naujo Meto, no*

žei užsimoka.
szeiymnos
niszkai nuo
rints ir del daugelio sulaikė
me.

Pagal praneszima mokslisz- 
ko laikraszczio “Nature” tai 
teisingiausi apskaitymai paro
do, buk liga influenza kuri 
siautė po visa svietą, paėmė su 
virszum szeszis milijonus ati
ku. Tik kitas amaras paėmė 
tiek žmonių, o buvo tai 
das amaras” 
szimtmetije.

Nature

“juo-
koturioliktam

ant j
New Yorke

Visur duodasi jaust didelis 
stokas namu; o ypatingai di- 
desniuosia miestuosia ir tenais 
kur jau nesiranda vietos 
statymo nauju.
locnininkui stubu iszvaro žmo
nis isz stubu arba turi pirkti 
jeigu geidže pasilikt po taja 
past ogia.

Panaszus padėjimas ir pas 
mus Mahanojuje, vietos nesi
randa ant statymo nauju na- 

randos ir namai brangus,mu,
o tiejei ka turi kokia bakuželia 
nenori parduoti pž jokius pi
ningus, nes turėtu ant lauko

leiutuvystes ? Apie tai uorei- Įgyventi, kiti locnininkai namu

•mi ij&fcrf-:LAIL..-xifcAMdbrji&JL A r*
-i tlu.

Nepaskyria tik 
Jeigu seimas butu 

szaukiamas sroviu reikalams, Ameri
kos Lietuviu Pild. Komitetas, viysz 
sroviu ir partijų, politikavimo stovė
damas, tuo tikslu prisidėti prie seimo 
szau|ęimo negali ir neprivalo. Jeigu 
dabar szaukimas seimas butu visos 
tautos politikai ir akcijai paskatinti, 

Komitetas,

szau|ęimo negali ir neprivalo.

Lietuviu Tarybos Pild. 
akyvai tautos reikalus

pri-

tai A. L. Tarybos Pild.
Lietuvos reikalu saryvoje stovėdamas, 
atranda dabartini momenta dar nepa
togiu ir pramato, kad seimas kartais 
galėtu virsti sroviu ir partijų politi
kavimo seimu, ko nenori visi tautos 
mylėtojai. Gali būti kad seimas bus 
reikalingu po kiek laiko, momentas 
galėtu pareikalauti tada isz musu kito 
seimo, ka tik viena seimą atlaikius, 
tad tokiu budu tikrojo reikalo iszszau- 
ktas seimas urnai szauklamas, butu 
nenusisekusiu ir reikalingo inspudžio 
netektu.

Amerikos 
Komitetas,
sekdamas, prisižada, kaip greitai ma
tys, kad tautos politika reikalauja 
seimo, pranesze A. L. Tarybai ir vi
suomenei, kad seimo reikalas 
brendo.

Isz suplaukusiu atsakymu in treczia 
krivulę paaiszkeja, kad didžiuma A. L. 
Tarybos nariu p. Mastqusko rezigna
cija nepriėmė, todėl nutarta jam apie 
tai pranesztt ir iszrelkszti pageidavi
mą, kad jisai tonai liktu Ir dirbtu 
Lietuvos labui.

Apsvarsczius p^of. Valdemaro ka- 
blegrama, kurioje jisai reikalauja 
dauginus žmonių Paryžiun prisiųsti: 
atrasta reikalingu patarti Tarybų Eg- 
zekutyviam Komitetui, kad tuojaus 
nors du žmonos Paryžiun pasiustu. 
Patarta siusti Kun. J. Žilius ir p. Ba
lutis.

Kadangi didžiuma A. L. Tarybos na
riu pritaria siusti reikalaujamu ste- 
nografiu Lietuvos delegacijai in Pa
ryžių, A. L. Tarybos Pild. Komitetas 
nutarė szluo tarpu siusti dvi. Taipgi 
nutarta pasiusti dvi maszinas ir prie 
ju reikalingus daiktus.

Kun. Žilius.
Plrmsedls.

J. J. Bielskis.
Rasztlninkas.

Didžiausi 
tos badai yra 
kurio ižgere per inetus po asz-

* gorykaigerykai arba-
australiecziai

tuonis svarus arbatos.
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Lietuviu kareiviu isz 
Francijos atsiszau- 

kimas.

ganizuokite lietuviu Militario 
Lavinimosi Skyrius visose lie
tuviu kol ton i jose Mes greitai 
gryžtame Amerikon ir prie to 
darbo visomis iszgalemis prisi
dėsime. ■ *«1

Rinkite pinigus, valgius, ru
blis ir siuskite Lietuvon.i

4
IK

Kar.

Go
džia namus, ir traukia in gilu
mą kraszto.

»u dejas ja paimti už tarnaite.
ap-

sviręzia.
szius Lionginas, labili rupestin 
gai ir szvariai užlaiko savo ma 
ža, 
Pats

Ir tas ponas ža-

Ant rytojaus Katriuke, susi
ėmusi savo drapanas, apleido 
ąiotina ir broliuką. 1

Sztai jau ir Velykos netoli, 
uždarbiaudavo Jonelis dienas ant pirsztu ro- 

kuoja.
Lionginiė per diena sodino bulves. Vaka- 

, insimai- 
Jonelis szokinc- 
i.,.. Praszo mo

tinos anksti ryta pakelti, nes 
turis eiti ant vieszkelio tetu
szio pasitiktu, 
na:

“Užmik, 
pakelsiu”.

vos trijų rnąrgn sodybėlė, 
kasdien

mieste, o pavakariais dirbdavo 
prie savo sodybos.
ne taipgi buvo darbszti. 
na ryta takucziai nuszluoti, gel 
tonom smiltim pabarstyti, o pa ja ir džiaugiasi 
ti, vos saulelei pakilus, jau pa
reina isz miesto, neszdama

Petnyezioj motina

Kož- re parėjo nuvargusi 
sze pyragus.

isz miesto 
skalbinių maisza.

— Katriuk, Katriuk, kelkis. 
Negražu taip ilgai miegot. Sze- 
szioliktus metus eini, jau turi 
rūpintis pati atsikelti.
pateksi in marezias, kas bepri- 
kels.

Lionginiene vis maste, kad 
greitai Katriukės neteks. Kie
no sijonėlis gražiau iszaustas, 
kieno ezoverykai kreminiai, 
kieno skepetaites 
prosytos, kad ne mano Katriu- 

O czia da kita szimteli 
pridėsiu ir už bile kokio nelei
siu.

Czia žiuri, Jonukas nusiklo
jęs, kojeles muses ėda. In ka- 
ktele pakszt, apklojo, burnele 
pridengė skarele, — temįęga 
da kūdikėlis, 
teliu, da privargs.
ryczius užkaite, ir nuėjo in dar 
ža; kol rasa nukirs, reikia bar- 
szcziam lapu paskinti.
ir Tamoszius greitai pareis kar 
ves priszeres.

Susirinkus visiems prie pus- 
rycziu ineina kokis tai nepa- 
žinstamas guzikuotas, ir paki- 
sza Lionginui rpo nosia raszta, 
kad in dvylika valandų turi 
but ant stoties:— in kare szau- 
kia. Liongoniene nubalo, kai 
drobe, prie stonos atsiszliejo, 
bežado. Katriuke puolė ant lo- 

ąpsikniaubus
Lionginas, kai kardu 

pervertas, stovi aszarotom a- 
kim; o mažas Jonelis nieko ne
suprasdamas, 1 tai prie vieno 
puola tai prie kito, — nežino 
kas atsitiko. Ir tas pradėjo jo szeimyna. Gavo atsakymo 
verkti. j

Motina atsikosėjusi pradėjo 
pasakot Jonei i u i: 
turi iszeit in kare, b mes liksi
me vieni”. “ 
tuszis parvažiuos 
Jonelis.
atsiliepe:: “Ant velyku”

Mama, mama kokios tos Ve
lykos.
tina Joneliui pradėjo aiszkinti: .

i *> 1 T" »a i-* 4- v n / 1 ii # 1

Motina rami-

kės.

Kaip

krūminiai 
gražiau isz-

Vos penkių me
Pati paa

vos padurkai:, 
verke.

tai prie

i t rn.

i <

Jau

Tetuszis

0 ar greitai te- 
y

Susirinkime 
reiviu Litaratiszko

Lietuviu Ka- 
Ratelio, 

kuris buvo laikytas St. Aignan 
Cąsual Camp 21 d. sausio men., 
1,919 m., mes žeminus pasirasze 
taįpome ingalioti atsiszaukti in 
Amerikos leituvius per laik- 
raszczius, idant sukelti lietu
viu upa del sudarymo milita- 
res organizacijos isz lietuviu, 
kurie tarnavo ir tarnauja Su
vienytu Valstijų kariumeneje 
ir kurie sziandie yra prisiruo- 
Sze ginti Lietuva nuo 
'neprieteliu.
I Pirmiausia praneszam 

: ibiąmai lietuviu 
kad szitoj

visu jos

arde Liet. Kar. L. Rat.
Įržėntas V. Vaszkeviczius 

? • j * i i
Juozas Ambrazeviczia
Y. M. Č. A. name,

, France.

b Ra&ztj

•*
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St. Aignan

NAUJA IR NAUDINGA YLA

M .«W T':><•
I or Ml

I
K

užmik, durneli, asz 
Pagalios, apsi

verkusi, pridūrė, jog musu te
veli pirmiau szttvis pasitiks, 
nes jau netoli girdėtis.

Liongiriiene nusidirbusi, kie
tai užmigo, o Jonelis vis budė
jo, kad nepamintu bėgt po kry
žium tOtuszio pasitiktu. Jo
nelis iszgirdo ratu bildėjimą, 
žvangejima; net viSztos nuo 
laktu pradėjo viena pb kitos 
krist ant lubu.
les iszbego per duris. Mane, 
kad jau tetuszis in kiemą ihVa- 
žiavo.

Jonelis paki- 
Mane

Jszbeges ant vicszke- 
lio, pamate daugybe raitn ir 
važiuotu, nepažinstamu. 
rojo gryžti prie motinos, 
jau gri.ntele visa liepsnoje. Mat 
prieszai, kareiviu vejami 
gal, padege.

NO- 
Bet

’ ~— f

Galimd su szlta yla siūti bile ka ndrite 
teip greitai siuva kaip ir xnaszina. 
Padaryta kad užteks ant viso amžio. 
Niekas nesugenda. Kad važiuosite In 
sena kraju ar ežia Amcrike pasiliksite 
jaigu busite farmerlu ar dirbate fabri
ke szlta yla visada bus jumis labai rel 
kalinga. Suczedins jumis pininga ir 
daug laiko. Kasztuoja tik nusiun 
tima kasztus mes apmokame. Duodam 
20 mastu sziaucziszko siūlo ir 3 klto- 
niszkas adatas ir instrukcijas kaip ja 
naudoti. Iszkirpkite szita apgarsinima 
prisiuskite tik $1.00 ir prisiusklte ant

l

NATIONAL SALES CO.
Sta. D, Box 90

........T............—■——■—I ‘ ■!—m ■ ■ .1 ■

l
ger- 

visuomenei, 
camp” (stovyk

loj) randasi 60 lietuviu karei
viu ir kad musu visu szirdis 
dega vienoda Lietuvos meile, 
nežiūrint to kad musu tarpe 
randasi: katalikai, tautininkai, 
socialistai ir liuteronai. Tas 
mums jokio skirtumo nedaro, žemlaus^adreso. Padarykite ta szedien 
Mes kartu kariavome ir iszmęf- 
kome gyventi sutartyje, taip 

« ė ** « • a

i <
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New York.

I

1
kaip broliai.

Szie kareiviai, v.o.,
mate musziu frontą. Daugu
mas isz ju žiurėjo, kaip kiti ju 
broliai lietuviai paguldė ten [ir isilenkti bedarbes ar straiku 
savo galvas.

beveik visi ŠARMOS.

Dabar laikas pirkti sau žemos
i

irJie beveik visi 
buvo sužeisti arba gazuoti ir 
kuomet sugrysz Amerikon, 
turės daug ka papasakoti savo 
giminėms ir pažinstamiems.

Ju kanezios sziame peklisz- 
“ giltines 

niekuomet nebus už- 
Jau jie žino kiek kai 

nuoja žmogaus gyvastis ir to
dėl jie nuo szio 
kiek galima Uetuvos 
mui.

Susivieniję in L. K. L. Rate
li visi tuoja pareikalavo, 
atsiszaukti in Amerikos lietu
vius, idant jie visi trauktu prie 
vienybes.

, Czia, Frančįjoj, TTeatkreipia- 
ma atydos in partijinius ypa- 
tiszkus ginezius,, nes prisiarti
no laikas mums stoti pagelbon 
Tėvynės ginti nuo prieszu! Jei 
mes pergyvenome neapsakytus 
vargus kares laikuose, kode! gi 
jus amerikiecziai, negalite pa
mesti savo “ 
mus” 
kad mokate tvarkytis.

Ar jus nesuprantate, kad 
del jusu tuszcziu gineziu truk
dosi Lietuvos žengimas laisvėn 
ir neprigulmyben?

Taisykite visa pairusi vei
kimą kuogreieziausia. Iszrin- 
kite vadais rimtus žmones, tik
rai Lietuva mylinezius, o ne

sugrysz
V 
v. «l

at- 
Jonelis bėgioda

mas apie liepsnojanczia grin- 
czia, szauke:

“Mama, matusze, begk lauk 
sudegsi. Parvažiuos tetuszis, 
važiuosim in Velykas”.

Lionginiene troksztanti du
rnuose atsibudo, apsigraibė, 
kad nėra Jonelio, puolė prie 
duru. Bet stogas jau buvo 
suk rites in prieangi ir ji pas
kendo liepsnose.

Ryte žmones 
prie krūvos degėsiu verkianti. 
Atidavė ji4 in miesto prieglau
da. f

Už poros menesiu Lionginas 
Tamoszius, parvežtas isz kares 
be abieju kojų, prasze'surasti 

' kad tik. vienas sūnūs randasi 
miesto prieglaudoj. Jonelis, 
atvestas prie tetuszio, pirmiau 
šia prabilo:

“Tu negeras, tetuszi. 
žadejei atvažiuoti ant velyku 

neparvažiavai.
, mane tetuszi, apvyliai”.

Mont. Vargsze.

Parvažiuos tetuszis

kame gyvenime ir 
nastrai” 
mirszti.

laiko dirbs
pakeli-

kad

<•4 v

rado Joneli

Musu

nes ūkininkai niekad nepažins- 
ta bedarbes, apie musu kaima 
yra nemažai visokiu farmu di
deliu ir mažu arti Lietuviu kur 
butu linksma gyvent.
Draugija prirodo kad patis ga
li derėtis kaip nori su savinin
ku žemiu, norėdami matyt far
mu surasza tai idekit marke o 
prisiunsim Lista ir Laikraszti 
AM —Ukinika. teip-gi, dar 
turim daug Tyro medaus nuo 

Viedrukas 5 svaru 
Šviežius kiauszinius

siuneziam baksais po 30 tuzi
nu. Adresuokite: (to 30)

farm u. 
$1.85.

Į

da.

Jonelis

Pri-

vaikiszkus silpnu- 
ir parodyti pasauliui,

— klausia 
Motina pro aszaras ir

Kada jos ateis?” Mo-

”Zinai, Jonuti, kad mudvi su, 
Katriuke marginom daug gra
žiu kiausziniu. Katriuke isze- 
jo isz vakaro in Velykas, o mes 
ryte važiavom su berūkė, ir ta
ve prikėliau <|a tamsoj, 
durniuk, kai 
ant kalniuko laukom Katriu 
kės iszeinant.”

“Žinau mama, tu Katriukei 
inde jei ip rysziuka sūrio ir py- 

c<vi 1*0 r/inlr
Lion

ginas pradėjo ruosztis in kelio- 
Lionginiene lyg pamisz- 

us vaikszcziojo kerte isz ker- 
czios.
kalingus daiktus kelionei. Qrin

Žiną 
pas szventoriui į

rago su razinkom”.
Jonelis nusiramino.

ne.

Apvylei

Nežiūri ant patogumo.

Tėvas turintis daugybe duk
terų, o tris jau suaugusios, pri- 

? imine jo jaunikaiti, kuris jiesz- 
kojo sau paezios. Po pirmuti-

Dėstė in maisteli >rei-

teleje užvieszpatavo grabine ty 
la. Tik vienas Jonelis szoki- 
nejo apie tęva klausdamas: 
“Tetusz, ar ne apvilsi? Ar isz-

tuos, kurie dirba del savo ki- 
szenes ir garbes.

Netrukdykit! Dirbkit! Da-
i  i„:i r ____ i Ibar laikas Lietuva gelbėti! Or-

Adresuokite:
Amerikos U k in i kas

Box 96 Hart, Michigan.
NEŠl-blKEJO JO'B JAM PA

DARYS TIEK SMAGUMO.

Siuncziu szirdinga padeka- 
vone už teip puikia knyga ko
kia yra “Tūkstantis Naktų ir 

Da tokiu istorijų ne 
irdejas ir skaitės ko

kias radau toje knygoje, kuri 
mane palinksmina diena ir 
nakti. Kada pareinu isz darbo 
tai tuojaus 

vietas.

yra 
Viena”.

gesmių

griebiuos už kny- 
nerupi man nereikalingas 

Netikėjau ka kiti kal
bėjo apie ta knyga pakol sau 
neparsigabenau isz redakcijos 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja 
pirkti ir skaityti o turės sma
gumo daugiau kaip už szimta 
doleriu. Su pagarba, 

Vincas Malaiszka 
Sparrows Point, Md.
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niapi pasikalbėjimui ėmėsi ant 
tikrųjų už reikalo apie paezia- 
■vimasi ir pasoga.'

Tėvas atvirai kalba.
— Ne turiva ka in bovelna 

Esi tamista iszmin- 
tingu, tai mane supranti. Tu
riu, kaip tamista žinai tris dūk 
teres ant iszleidimo. Szitai jau- 
niausei duodu 10 tukstanezu, 
senesnei 12 tukš. vyriatrsei 15 
tukstaneziu pasogos.

0 ant to jaunikis da atvi
riau:

— Ar tamsta geradejau ne 
turi laikais da senesnes duk-

vynioti.

I,
/I 
v
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tikrųjų parvažiuosi ant vely- !feres? 
bnn ‘ku”.

Taip sūneli”, tėvas rami- 
“Tik tu nepamirszk, at

sikelk anksti. Asz pUrvažiuO 
siu ir važiuosim paskui visi isž 
vakaro in Velykas”.

“Tetusz, asz ateisiu ant 
vieszkelio po kryžium pasitik
ti”. ’ . '

In kėlės valandas Lionginas; 
atsisveikinęs su savo szeimyna 

Jonelis, pa-

ii

no.

asz
I

liūdnos ir ilgos.
dienos

$7
3 y

kįįi

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

P. v.' 0BIECUNA8 Ir KOMPANIJA 
12th. už CanM St, S.S. ■ Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatino Banka kuri senei žinoma Lietuviam*. 
Banka talpinusi savam budinke kurio verte manėm apie 
$160,000 ir vartoja saeme laike avie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Fennsylvanio*.JLJ1sa
in viąaa dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notariiialha kancelarija del padirbimo dovieroaacaiu 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Utrubo- 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Karoliaus Varaaaiaus vara ieško Notarijusno.

ir randasi no kontrole Valstijos rennaylvanioa uz ra- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Biuncsia Pinirue

Notariiialha kuncelarija del padirbimo doTiernaactiū

Žinia skyrius randasi ▼adoviete gerai žinomo

AliZlNA ATMINTIS MOTINOMS IR -TĖVAMS!
Teisybe.

Viena isz amerikoniniu gas- 
padiniu rengėsi duoti burdin- 
gieriam valgyt, nes ne

i

*

' randa 
staltieses ir tare in savo sūneli 
15 metu:

—-Karaluk, hej Karink! kur 
dingo staltiese.

— Ugi' vygejo.
— Tai duok szen!
— Kad szlape....

apleido grintel'e. 
sivydamas kartojo: “Tetuszi, 
kad neapviltam! ”

Liongino szeimynai
Motina Jo

neliui turėdavo kožna diena 
skaitliuoti ant pirsztuku kiek 
menesiu,
Galu—gale ir gavėnia prisiar-

a į 'ir.;'.

nedeliu iki velyku,

— Kodėl tėvelis teip nulin
dęs. Asz visados linksmas.

— Mano vaikeli, tarp mud
viejų yra didelis skirtumas....

— Na, kokis 1

tino,. szventadieni pa-
• 1

___ ____________

— Tu meiluk, ne turi tokio 
$delto sūnelio; kaip asz....

< ,v.' . ■ i': '*1 < s ■ ■ ■■■’' ; c
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Tiems Lietuviams, kurią sūnūs, broliai ar Šiaip giminei yra paimti j karlumen, ir ke* 
liauja f anapus vandenyno, idant kovoti uš viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavi
liota valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas Žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbe ir paguodęnž* kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai U abieji} pusią žiedo yra giliai įpjautu viršus yra enamel raudona, balta 
ir mžlyna par va. Toksai Žiedas turŠtų rastis pas kožną vieną mylintį Uisvą ir kūno gimi
ni yra kareiviu Amerikos Armijoj. T< žiodą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, i? ga- 

savoh Įima gauti su viena, dviem ar trim žvaigldutftins* Užstcliuodami iied|, aUitpkite
i piršto mierą ant kario nmnbte nešioti ir mums drauge su pinigais pilsiųskite, o mifc Jums

t * t . t

Frekčs Šių žiedą yra sekančios* 

............ ^1.75

prisiųaitne tą garb<» verti, žiedą. » m :

f

I----- '
I n 'r

‘<1_____J /

7

//
1 .

Sterling.....................

1OK Aukniuls--

i

> i 
t

' \ 14 K Aukai n H

preki 3Bc, už kožną,
Sitįakits užsakymu* ir pinigus ant sekančio antrašo.

tOLUMBU COMMCMI&L CORPOUTION (1st.) 
ffl llwt» IMfe I UhI,

'•Ą 
i. -

r;

10.50

13.50

Taipgi moterimi ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kepurJa. au vicaa, dviem ar trini žvaigždutčm.
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SAULE 3

noMarszalka Fochas 
duoti jokiu palengvinimu del 
vokiecziu ir spyrėsi idant vo- 
kiecziai iszpildytu
duotas iszlygas. — Kur vokie
tis?

tus jau numeni yzkus geismus 
buvo apjakintas ir pats nežino 
'jo ka veike, aziandion jau žiu
rėjo szviesom akimis ir pažino 
kas yra geru o kas blogu; ant 
veido jio jau ne, buvo galima 
matyt to linksipumo, kokis 
vieszpatavo priosz tai, no ma
tyt buvo ant jio ,to didelei 
karszto geismo svietiszko gy* 
venimo ir noru naudotis isz jio 
bot matyt buvo galima ant jio 
svarbumas ir davadnnmas, iro 
niszkas, bet aeziu Dievui drū
tas ir volei sveikas, kas dideli 
džiangsma snteiko doram prie- 
teliui.

— Szitai

Bet man kiek liko?*—pa
antrino Zigmantas.

— Vežu tau 2 tukstaneziu 
dukatu su apdelkais atsake: 
Gracijonas- norint tai ne daug 
vienok daugiau but negalėjo.

— To man užtenka! — pa-
szauke. ’

• Zigmantas su džiaugsmu ta
ro prisipažinsiu tau, jog nesi
tikėjau daugiau kaip tukstamj 
ežio ir tai su abejone....
ve jums užmokėk!

— Ka tu mielini ir užma
nai? — paklauso Gracijonas.

— Arba asz žinau! gyvent-
gi jau turiu, jeigu man tas ste
buklingas aviniukas liepe nor 
didelio noro ant to visiszkai ne IJ - - -

lindės ir suraukęs kakta.
— Tamista ponas Gracijo- 

ne sugryszi namon? — tare in 
musu szalis 

pasveikink nito

ąnt pagalios reikalai szauke 
namon;} priesz i
nuėjo, da abudu in restauracije

Lidekft” ant pusryt, Zig-

i^važiąvima
o bet vieszinosi ilgai, negale- 
įaipi, persiskyrt sulaukė jau ir 
pavakares.

Die-

po “Lideka”; ant pusryty Zig
mantas vieązino savo, prietęli 
nesigailedamaę, jam pįelčp i 
apart linksmumo ir visokiu 
szppsit, kokiai^ mokėjo pir- 
miaus savo pnetelius prie stik 
lo vengrinio, vyno, apteikinet 
— sziandien juokėsi, 
szposaut, bot nesisekė gerai 
po valandai-gi rodos lyg kas 
meto ant jio užkerėjimą,

jam
±4

m i aus savo pnetelius prie stik

mėgino
3

Gracijonas 
nori

visas pa-

0h PIKTA 
BOBA

— A? ponas Zigmantas.....
u-gi ko? laikosi gerai?

— Kaip tai gerai? geriau? 
ka? kur? miega ? — klauso sku 
bei sn nekantrumu

Teip, greitai
laike stojosi 
vis.

Gracijo-
nas.

trumpam 
sveiku kone su-

3

pa-

iždirbineje.

— Knr-gi dabar randasi ?
— Nuvažiavo su ponu Szem 

beku ant medžiokles.
— Kaip tai ant medžiokles? 

juk kraujeis spjaudė, buvo to
kis silpnas, ar-gi jam paskui 
žveri vaikytis?!

— Buvo tas kada!
szaukc trindamas akis Julijus. 
— Viskas tas vienok acziii 
Dievui praėjo. Czia, praszau 
pono. Mano ponas koki tai avi
niuką parsigabeno pas save 
kuris davė jam kokias tai gy
duoles isz tauku kokiu tai, 
liepdamas gerti ir topt save.,., 
o smirdėjo baisei, rodos buk 
garborineje kur skuras suka ir 

Tai vienok, pra
szau pono, tokis stebuklingas 
piemuo su savo smirdaneziom 
gyduolėm, jog per miegus szne 
ka, ka kam reikia daryt, o kas 
jau viena koja turi ant ano 
svieto, pataiko sugražint jam 
gyvaste ir sveikata! Kaip ome 
tept poną Zigmantu, topt ir gir 
d i t, tuojaus pradėjo jam svei
kata ir pajiegos sugryžinet ir 
netrukus viskas prapuolė — 
sveikas stojo, kaip žuvis
valgo — praszau pono, jog die
važ reikia žiūrint ant jio stebė
tis.

Klausydamas
Gracijonas, kone ausimis savo 
tikėt ne norėjo* — bet pakol 
ant greito galėjo užtikrint sa
ve žinojo jog Zigmanto namie 
ne yra, kas davinėjo gera da- 
vada liūdinanti tikrybe apsa
kymo Dziembo.

Paliepęs arklius iszkinkint 
Gracijonas lauko 
Zigmanto,
greit sugryžo.

d

tos pasakos

> 
sugryžimo 

nekuris vienok
Miegojo jau 

ponas Gracijonas pasiklojąs 
ant migio Dziembos, kuris at
sigulą apt aslos; kada jau 
anted pradėjo, tada iszgirdo 
barszkimma m duris ir po ati- 
darimui, inejo Zigmantas. Jau 
ant briezkos stovinezios ant 

jog turi pas 
labai miela

stovinezios 
kiemo pažino jis, 
save sveczia labai miela ir 
skubino iszskctes rankas svei
kint jin.

Prie žiburio žvakes Zigman
tas iszrode suvis gerai. Norint 
nq buyo t^i Zigmantas

3 

tarė 
jin

meto ant .jio užkero,pma, nes 
pabalo, nulindo, tylėjo ir dūsa
vo sunkiai, sėdėdamas kumpu- 

Stengėsi > mhtomai but 
linksmu, bet kada bligsztelojo 
jio galvojo raganaujenti jin 
mislis volei užsimislinejo nu-

> Zigmantas toli 
palidęjo savo priefeli, o atsi
sveikindamas jauslei susigrotu 
dino, nes ąszaros pasirito jam
isz akiu, bei ir Gracijonas at- 
sįsveikinejo ne szaleziau, nes 
da gausesnes aszaras paliejo 
isz akiu savo. Persiskyrė il
gai dą vienas in kita žiureda- 

4 • 1 1 v' « .

Persiskyrė il-

esmių laimingu 
kad tave tokiu matau — 

perm iera ves 
akimis, pasikėlęs nuo savo guo
lio ir užsimėtės ant saves plosz 
ežiu — niekados prisipažinstu 
tau, nesitikėjau, jog teip greit 
pasveiksi.

— Nes tai, mano mylemas, 
stebuklas stojosi. Kokia tai bo 
bele darodino man, matydama 
kaip iszrodan ir girdėdama ma 
no kosuli, idant parsigabentai! 
pas save aviu piemen i isz po 
Teviszkes. Tas-gi, kaip prade 
mane szmeruot, tept kokia tai 
smarve, kaip prade.... o velei
girdyt tuom o laikyt szilumoje- 
ir szutint — na ka pasakysi ?— 
priverstinai sveikata turėjo 
sugryszt. O kas man isz to? — 
atsiduso ant galo Zigmantas.

— Ka tu žmogau kalbi! — 
paszaukc su neužganėdinimu 
Gracijonas — privalai ant mi- 
szit szventu duoti ir Vieszpa- 
cziui Dievui padekavoti. 
ta-gi gal senei butu velnei pa- 
emia, 
bjaurei kraujeis spjaudei, 
dabai* žinai

3 mano mvlemas
e>

tije.

turiu.
Paemes Gracijona in paran

ke nusivedė in kita pakaju.
— Matei jiaja? kalbėjai su|tais mielas — 

jiaja? ka-gi ji? — 
skabei Zigmantas.
- Jiji?!

mi ir skepetom mosuodami bet 
pakol jsznyko suvis vienas ki
tam isz akiu.

Ąnt rytojaus Zigmantas ap
leido Kriokawa ne pasakęs 
savo pažinstaraiem in kur nu
siduoda,

Gracijonas sugryžo namon o 
apsižvelgęs ten apžiurėjas gas 
padorysta, nusidavė pas Pien- 
kauckus.

Elzbieta naujei nupirktam
kaime da ne buvo. Senas Pien- 
kauskas priėmė jinklausinėjo gimtines —

.. . pnanes no tiktai žmones, Jbct-gi ftiag pirm visko apie transak-
klausda-

— tarc užsierge- hr medžius, kurio pritraukine- 
liavcs Gracijonas — ji? u-gi| j0 prie savos mano akis tuose 
jiji..... ta-- j'.)' —
visados vienokei 
Gracijonas, ne žinodamas ka|aavo gzakom 
turi pasakyt.

— Kaip mistini? gal atsi-1)<nrta.
jin nematysiu, gal niekad

na teip ne haikU0SC
— iszkalbejo laiipingu, kurio šlepe mane po

kad , buvau jaunu
I

nuo

lankint pas jiaja? perpraszyt?

ir lapais 
karsztn spinduliu saules ne 

Asz jau. daugiau gal 
ne

Gracijonas truktelėjo tiktai | stosiu jiu pavesije, o isztikro, 
daug daugiau gaila man gim
tines szalies tu medžiu tu gra- 

al palaukus. Kailio- |įįn aplinkiniu, negu žmonių.
— Kur-gi mislini apsigy- 

vent?- Gal|inislini keliaut po

cije.

Miaduszausko apglauba buvo 
teip puiki, jog Elzbieta viską 
ten rado didžiausioje tvarkoje, 
ir gaspadorysta puikausiam 
stovije. Pas jin pati supuvo 
javai rikese ant lauko, bet pas 
Elzbieta sausus suveže in kluo 
nūs, o ir viskas suvalyta grą
žei ir in laika rugęi pasėti. Se
nas Pienkauskas, apžiurėjo vi
sa ūke ir gaspadorysta, sugry- 
žo labai užganėdintas isz vis
ko o nevat, kaip rodėsi ir isz to 
jog žento czionais nesiranda.

Prasidėjo po tam naszlavi- 
mas Elzbietos, nes jiaja visi 
kaimynai ir gyventojai aplin
kines kitaip nevadindavo kaip 
gyva-naszle. Gyvenimas Elz
bietos dabar buvo sunkus, vie
nokios be jokiu atmainų nuola
tos procevojo, o ir linksma ne 
buvo. Pas jiaja namuose re
tai kas dabar būdavo, nes Elz
bieta nieko noringai no priimi
nėjo apart giminiu savo. Buvo 
visiszkai užimta 
mažos sioratukes

“Seskio, — valgysime, 
‘Bei pirmiausia atsigersime.
O vienas užpakalije kėdės 

lauke,
Kaip motere sėdo, kėde pa

traukė.
Biedna, smarkei klektelejo, 

Skausmu ir sarmata apturėjo,
O ka gavo, tai gavo, tas žmo 

gelis,
Badai net per žanda aplaike 

kelis, 
To negana, pas vaita pakvietė,

Bausmes 24 dol. turėjo už
mokėti, 

tokis szposas ne
tinka, 

Biednai moterei nepritinka, 
Ba tai ne vyras, ne vaikinas,
Tiktai boba, silpnas sutvėri

mas.
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Teisybia

#

auginimu 
ispadorys-

Po • 
sve-

peczeis.
— Dievaž nežinau — atsa

ke gal — gi'
jau su jiaja, kelis kartus isz- 
ejau su kvitele.

Zigmantas lupas druezei su-|svjeįa j — paklausė Gracijonas 
cziaupe ir galva nuleido, nie- —Pasakyk, idant žinotau kur 
ko ne atsakydamas, tiktai su-|įaves jieszkot karte reikalo, 
spaude ranka savo prieteliaus.

— Ejk gult —
kitus dalykus'ryto pakalbėsi-Į _ Arba asz žinau!
mc‘ lankysiu pas tapiista ponas

Ta pasakos nusiuntė jin ant Uracijono karte ręikalo, da jo- 
sveikata ir no bėgiok po me- jio guolio, pats uždaręs duj is ki°, P^ano ne aPm^^,lau-

Ki-

ant tos pasakos, teip 
O 

ka guodok savo

džiokles!
Zigmantas mostelėjo su ran

ka ir pradėjo szvilpaut daine
le apie zuiki.

— Ka tu man ten pamoks
lus sakai —* atsiliepė po valan
dai.

— Kas turi but tai bus. Sa- 
kyk-gi ka su kaimu padarei? 
— Pardavei ?

— Jeigu tavo vale neatmai
noma, nes su laiku gali trauk
tis nuo savo užmanymo tai par 
duotas.

•— Kas nupirko.
Gracijonas pradėjo mikeziot 

o ant galo tarė:
— Jos mylesta ponia Elz

bieta jusu.
— O! o? —

mantas — na tai ir gerai. 
Sakyk-gi ka suderejoi? 
paeipei?

— Tas tegul pasiliks ant 
ryt, iszsiimsiu isz Jęrepszio po
pieras ir apsakysiu.Sepąs Pien >

paszaukc Zig-

Zigmantas truktelėjo 
tarė opiojczeis.

pasiliko tik vienas, Gracijonas

pe-

Atsi-

O po valandai ~tylėjimo pa
ilgai po tam užmigt negaleda- klausė:
mas, girdėjo ji vaikszcziojen- — Ne sake sau prieteliau, 
ti po ruimą kone iki paczei die ar ji persiskyrimo būtinai rai
nai. Užsnūdo ant galo, o ka-1 kalauje ? 
da pabudo, saule jau buvo 
augsztai ant dangaus. Zigman
tas apsivilkės jau lauke ant |silikt lyg tol, lyg kolei 
JIO. ZJlįjllUll IHO 1 ID/. 11XUD IIV ptlOZ.U. IIIV D DCl V U.'

rode del Borodžicziaus ne teip atvalnydamas nuo kito, nes 
gerai, kaip vakar vakare, bu- apie sutaiką ne kalbos būti no
vo nulindęs sziandien ir iszsi- gali, 
mislines — bet svarbei iszrode sutaiką?
jio veidas, buvo drūtesnis ma-|žodi: 
tomai visas jio 
negu priesz tai, 
ir pėdos paliktos praejtu me
tu.

girdėjo ji vaikszcziojen-

— Ne buvo apio tai kalbos.
— O tai-gi turesiva teip pa 

viena 
Diena Zigmantas pasi-1 isz mus no paszauks pas save 

nuo kito,

Žinai tamista prie- 
Vilkas užaugintas, prie 

— viena nau- 
nor jau buvo [da žmogui atncsza.

Iszsigere abudu už savo svei 
Retai liga neilga tokia kata.

atmaina ant žmogaus iszvere. — Pasakyk-gi man nor tai 
Prasidėjo prie ligos jio dide- kokis mieris yra tavo tolesnio

• • •

Apžiurėjo popieras, pa- 
rasze ir,visus dokumentus — 
paslėpė viską, o apie Zigman
tą ne žodžio.

Inejo Elzbieta. Tuolaik valg 
stubeje paduota, apt stalo pie
tus ir visi sėdo prie stalo* 
piet Elzbieta prįej'o prie
ežio, rodos lig klausti s jio ko 
norėjo, bet ne dryso, — jis ir 
nenorėjo girdėt klausymu nes 
pasakyt nieko gero ne turėjo.

— Kaip-gi ponui kelionėje 
ėjosi ?

— Poną Zigmantą — tarė 
po valandai tylėjimo — radau 
netikėtina visiszkai geram 
stovije sveikatos.
aviniukas stebuklingai iszgy- 
de, neš niekados to ne buvo ga
lima tikėtis, matant jin kokiu 
buvo ir kokia buvo jio sveika
ta, kada kraujeis nuolatos 
spjaudė, ir teisybe pasakius ne 
mislinau, kad jis iszsikurs. 
Tuolaik radau jin suvis sveika 
nor labai persimainusi, nes 
nuolatos nulindęs ir užsimisli- 
nes ko tai.

Elzbieta klauso akyvai, nie- 
co neatsakvdama.

— Tiko ant visko! — kulbe 
jo toliaus Gracijonas. — Neži-

visiszkai
Kokis ten

3 8^ 

ta kaip namu teip ir visos nkes 
ta kaip namu teip ir visos ukes 
ir kaimo.
buvo vale niekam suvis kalbė
ti, rodos kad jio suvis nesiran
da ant szio svieto. Tėvas ir mo 
tina locna nevat saugojosi 
prie Elzbietos savo kalbėt kA 
apie Zigmantą.

Teip praėjo cieli tris metai.
Tris metai! isztart tai trum

pai ir lengvai galima ir lai
mingam gyvenime greitas tas 
laikas praejna, bet del dauge
lio, tas laikas yra labai ilgu 
pasirodo vienas metas 
amžių, o jeigu tokiu pracjte 
liekasi, uždengta ir paslėpta — 
laikais ne pėdos josios ne pasi 

mo
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Fr i lando bobeles, truputi su 
sivaldykite

In karezemas nesilankykite 
Ba kaip pribūsiu, 
Tai nesigailėsiu. 

Duosiu net dulkes,

3

3

Ir niekas ant jus nesusimyles.
Apie Zigmantą no

t *

J 
visu

lieka.A... Kas kito ant to pili
■ * * Mb m . > / * «1 4 r 4*

iszdygo ir užaugo.
4 «n ■

Ir kokia-gi tai butu do nau tiktai> kn su savim n *e a -• i a a

i 4 
organizmas, I telis prikalbintas

_  les szirdines kartybes, ir rupeą- 
ka ežiai kubie baisiauseis nevido

nais yra žmogaus.

Sėdo su Graeijonu pusry- 
cziąut, po ppsryt ėmėsi prip 
peržiūrėjimo popieru

kauskas usus., tąso .pakauszi pamatyt visas rokundas
idaiįt

i ir
sau1 kasė, dunksojp ir lięžlu- idant isz jįu visko galotp 
viu cziauszki, (Jcrapsztydąmas 
savo mazgelius ant galo iszeme

Zigmantas dasižinot.
jis ir dabar suvis, kaipo ir pir 

ne

Vienok

Reikia grinezia vektuoti 
Vakarienių pagamyti, 
Lovas gerai pakloti, 
Ir blakes iszvaikyti.

T

3

3

faloria” drese turėjo,

3

Ji,

(Tolinus Bus.)

O i o

BALTRUVIENE.

3
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Kur ten Serakuzije, 
Vienoje bakūžėje.

Kokis tai balukas atsibuvo, 
Ir viena mergina pribuvo. 

Ten buvo ir daugiau merginu
Ba kaip apie koki szoki dažino 

Tai prigarmi visokiu 
Ant szokiu.

Tai-gi, ta, apie kuria noriu 
sakyti, 

Ir josios mandruma iszsakyti 
Kokia “

Tai ne kalbėti su niekuom 
nenorėjo, 

Vienas vaikinas szale norė
jo sesti 

Mergaite paszparkyti,
Tai kaip toji stūmė nuo saves, 
Vaikinas rodos kvaitulį gavės, 

Nuo žemes paszoko, 
Prie merginos priszoko.

Norėjo už cziubo mergina 
stverti, 

Ir pamuszes smaugti, 
Bet kiti žmonis nedaleido w *

Mergina per duris iszleido, 
Liepe namon bėgti, 

Ne neatsižiureti!

no padaryt, dovanai stengiau
si iszkvost nuo jio tai, bet nie- 
£0 ne nori man pasakyt, ne ne- 
vat in kur nusidnos ar kur ap
sigyvens.

Isz szalies žvilgterejas Gra
cijonas ant Elzbietos, su nusi
stebėjimu pamate jos veidą npf 
lindusi, bet szalta ir ne daug 
paisanti. Klauso ji akyvai bet 
tuom daug ne buvo užimta, ro
dos lyg klauso apsakymo apie 
ka svetima suvis, nes tiktai da 
sižinot apie jin norėjo daugiau 
nieko.

■I* 3
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He j bobeles isz Utikos, 
Ar-gi jau pasilikote be doros,

gyvenimo, jeigu ne nori pasa
kyt, kur apsigyvensi? — tarė 
Gracijonap.

— Negaliu tau pasakyt to, 
apie ka pats suvis ne žinau —• 
paantrino Zigmantas. — Jeigu 
kas man in galva atejs — pa
žiūrėsiu, 
pasiduosiu, arba užsirandavo- 
siu^sau kokius namelius ir 
lauksiu pabaigos gyvenimo, ar 
ba žinai, sakiau tau kapucinu 
pasiliksiu. Nusijuokė ant ga
lo Zigmantas.. < -

— Kapucinu pasilikt no ga 
Ii, nes esi paeziuotas.

arba in kariumOne

■ Kaip vyrai iszejna in darba 
Tai tik bobos virba.

Sn uzbonais ir dinerkem bė
gioja,

Viena ant kitos moja, 
Ne mažu vaiku nesisaugoja 
Vyrai nuo darbo parejna, 
Bobų neradia namie, 

koti c j na,
Ne vienas parvesti nevalioja 
Tai ant pecziaus lavatoja.

O kada vakare ant stepsn sėdi, 
Tai szirdeles nesigėdi.

Ant praejgiu mėgsta loti 
Visaip plovoti.

Bobeles susivaidyk itin, 
Savo žiotis uždarykitia,

O jeigu da ka dažinosiu, 
Tai gerai apkoeziosiu.

j ? H • " • I, *

3

3

<4 Czionais

Kilpos ant svecziu.
Vienam franeuziniame mies

te ant pakabintos toblyczios 
lauke su paraszu:
kalbasi angelskai, iszpaniszkai 
italijoniszkai ir vokiszkai.” — 
Pamatęs tai Anglikas, pasuko 
in hoteli, kuris biskuti mokėjo 
francuziszkai. Norėdamas sa
vo kalboje szneket, prasze del 
saves žmogaus ant tarnystos 
ka moka angelskai.

— Kad mes tokio žmogaus 
ne turime, atsake gaspadorius 
hotelinis.

— Kaip tai ne turite! — pa- 
szauke Anglikas, — tai kodėl 
garsinatesi, jog pas jus kalba 
visokiais liežuveis?

— 0, kalba, poneli — nes 
tik ateivei.

jiesz-— Ponia tuojaus sugryszi 
namon?

— Asz?! — paszauko buk 
pažadinta isz miegu Elzbieta 
~ asz! — u-gi važiuosiu gal 
tomis dienomis — 
svarbio reikalo ten no 
lauju suvis skubintis.
jei. gal ponas jog mano’sesuo 
Katarina priosz menesi atsi-

■I ' 1 * I 1 ■'

nu. miaus pažint ne norėjo ir 
paisąnezei klaupė, apskaitymo.

vi

Ik

piningus užmokėjo ir — 
*'■ p į t

Stovėjo Zigmaniąs ant 
dūrio stūbos, ne krepszio mede 
jieszko ne numėtės, tylintis žiu. 
redamas in kalbanti, gilei už- 
simislino. “ ,

— Tai ir labai gerai! — pa-[pasirasze ir velei pradėjo atli

pirko, . ./
Qracijono, ant visko tikdamas 
ir patardamas: “gerai.”

Transakcijos projektą isz- 
klauses nor ir visko gerai ne- 
suprates, be apsvarstinejimo

I

ne turiu 
reika- 
Girde-

3

antrino po valandai — geriau [•khmt savo kasdienini marška *būti negalėjo ir ne reikia. — O 
po valandai .vėliau dadavepo valandai ^vėliau 
klausdama: Kas man-gi pa- j

* (i ’
— Ryto sudėsiu trtu: rokun

das — tarą Gracįįpnas — per
žiurėjas pamatysi pats. Reike- ,

siliko isz to?
1

jo apart rakandu tavo inran- 
kua parduoti ir viską be ko ap 
siejt su beda nor, galima apcie 
nevojom

4)0 šluba.
Per kolos dienas vieszinda- 

mas ponas Gracijonas Krioka
vo, nieko nuo Zigmanto dasiži
not ne galėjo apię jfp; mieri to
lesnio gyvenimo, nes ant ,klau
symu atsakinėdavo; “arba asz 
žinau? pažiūrėsimo, jeigu tilt 
gyvastis tarnaus.”

Kelis kartus klausė apie sa-

—* Na tai mus perskyra, Die

skyrė su sziuo svietu — liko 
po jiaja maža sierata — dūk* 
rinke pasiėmiau jiaja pas save 

ne busiu del

vyresnis, negu Rymovas
viąszpats! !, , ( į

— Rripažinsiu tau, jog ant 
kapucino suvis sziandien tavi* 
jo ^valVikacijos no matau!

Norint pusryczei tai buvo 
paskutinei tuolaik, nes szian
dien turėjo atsisveikint jiedUjį 
o gal ir ant ilgo, o del to tadal 
ir stiklai turėjo but darbe, vie^ 
nok musu prietelei no

— U-gi kas nian isz gtfzie- 
tos?! 1

— Daugiau apie viską žino
si.

viszkas, knns per savo karsz- tviska.

viską žmoniszkai»; vo paezia o ir mažai ko galeda- 
seno- JuoĮlgį^UKt, M1#* , mas dasižinot nuQr, Gracijono

Boredžieziuapie jia, tylėjo.

turėjo 
sziandien noro ąnt gorimo,1 
Gracijonas kosze per dantis 
stiklus Zigmantas visiszkai 
apie savo stiklą pamirszdavo,

I

ant auginimo 
to-gi viena.

Atsigryžo in langa pažiurė
jo per valandėlė in soda, o po 
tam malszei iszejo isz paka- 
jans.

, Isztikro in kėlės dienas vė
liau abudu tėvai arba ponstva 

I

Pienkauskai ir senas dėdžius 
EIigi,įus praleido Elzbieta net 
in ; jos senoviszkus namus, o 
sziandien naujus del josios.

* * •
Klevelande kriksztinos atsi- 

. provine jo,
Ant kuriu daug svecziu suėjo, 
Isz kitos stubos kurna atėjo, 
Žinoma pažiūrėti norėjo, 

Kaip ejnasi, 
Kaip svetelei bovijesi.

Kada pietų laikas atėjo, 
Sveczes iszlėisti nenorėjo, 

Vieta prie stalo padare, 
Ir gaepadoris namo tarė:
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— Tai ve, ne turet&u kur 
piningus dėti?! Turiu paezia 
ir vaikus maityti, randa mokė
ti ir 1.1, ir tt.

Turiu paezia

Insimylejas Žalnierius.
— Tikėk man, Mariuk 

vietoje karabino, 
nesziotau.

— Del ko?
—- Ba ne reikalautau tavęs 

szveisti.
Mergina be szveitimo ne ap

sieitu.
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Žinios Vietines
— Per visa szia sanvaite 

ketina būti gražius oras.
— Praeita sanVaite kasiklos 

iszdirbo visas dienas.
— Szimet Rusnaku Velykos 

pripuola ta paežiu diena knip 
ir Kataliku.

— Panedeli vakara praside
da žydu szvtnte “Nisan 

net per 7 dienas.
per ta laika vieton 
naudoja macus.

— Jeigu reikalausite 
koms, bill* kokiu gyvu kvietku, 
rožių, lelijų ir t. t. tai geriau
sia galima gauti pas .Jennie 
Refowich, 129 W. Centre St. 
Galiti* dar užsisakyti, (to .31)

szvt lito

laika

” ir 
Žvdai * 

duonos

Velv-

— Draugyste Szv. Ludviko 
nutarė per tris menesius 
imti naujus sąnarius in 
draugsyte už pigu insiraszyma 

Gali prisiraszyti turin
ti nuo !8 lyg 40 m. senumo. Su
sirinkimas atsibuna Nedėlioję 
po 15-tam kožno menesio 1 vai. 
popiet mok si a i ne je

tik $1.

pri- 
savo

(M. 14)

Jeigu norite ant Velykų

karneiszions ir visokiu 
vazonikosia 
O’Conner

puikiu rožių saldu žirniuku

9

ja,

> 
žiedu
pas::pirkyte

100 W. Cent re SI. 
(t. A. 18)

riu.

laikomas <‘xtra su- 
“Tevy- 

Myletoju” ant kin io likos 
sk y- 
likos

— Buvo 
sirinkimas draugystes 
nes 
nutarta investi paszelpini

Tasai nutarimas 
patvirtintas ir nuo ateinanezio 
susirinkimo bus priimami nau
ji sąnariui in paszelpini skyrių. 
Susirinkimas atsibus 27 Balan
džio, 2 vai. po piet Lietuviszko 
je Mokslaineje. Kurie jauezia 
tęs Lietuviais ir Mvlite Tevvne 
Lietuva tai malonėkite atsilan
kyti ant to susirinkimo o iszgir 
site daug svarbu dalyku kas— 

minėtos draugijos.
Kazis Sabas — Pres. 
Vincas Majauskas

link virsz
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Lietuvos Valstija Jau
Pilnai Susitvarko.

PRANESZIMAS ISZ
WASHINGTON©.

K

Anglijos karalius, kuning. 
Szvedijos ir ministeris 
chill peržiūri sugryžusius ka
reivius isz Francijos.

..'ęW5\VN HŪNCg OF SWEDEN

INUsimename 
o gavus 

džiaugiasi
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Iki sziol esame 
skau- 
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Sudrebino kiek- 

szird i
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Atsiszaukimas in Lietuvius. r
r*

%

O I S('k.

SHENANDOAH, PA.
— Henry Bros. Laundry 

Hazelton
Pa. pranesza publikai;
Antanas (Red) Kirk isz Slien- 
andorio jau neesą darbininkas 
Henry Bros, skalbinyczios. Ju 
naujas agentas yra 
Manrukas, 105 W. White St.

Bros, 
(skalbinyczia) isz 

pranesza kad

Albinas

Georgetown, Ill.— f Jonas 
Mockus, 21 metu 
sunus J. Mockaus, 
tik 3 sanvaites, mirė 
bietos ligonbuteje 
m.,
seres, palaidotas

Paliko senus tėvus;
su

jaunikaitis, 
sirgdamas 

St. Elz- 
Danville, 

.3 80-
bažnvti- 

nems apeigoms ant kapiniu 
Westville, 111. Prigulėjo 
prie S. L. K. A. ir prie Vycziu. 
Velionis gimė czion Amerike, 
tėvai paeina isz Kaimo gub. 
Baseinu pa v., 
Žigaicziu par., Putokszliu 

Gimines sudeda karsz- 
tas padekavones visoms, 
rie dalyba vo laidotu vesią.

sodž

H v

111.

Amerika
9

Sartininku vol. 9
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Beabejo kiekvienas 
kas valanda laukia žinių isz 
Lietuvos, 
ateina liūdnos žinios, 
linkmesnia žiniute
ir padvigubintom jiegom 
jama darban, 
gave gan liudnu ir net 
džiu žinių apie musu 
padėjimą, 
vieno lietuvio szirdi girdint, 
kad Rusijos bolsz(*vikai netik 
ka pat is veržiasi in Lietuva, 
viską degindami ir naikinda- 
mi bet dar atsivedė tūkstanti
nes gaujas puslaukiniu Kinie- 
cziu, kad jiems padėtu Lietuva 
isznaikint i.

Lenku 
von it dieglys lietuvio 
nyje buvo jaueziamas: bet szis 

baime, kiek rūstumą,

besiveržimas Lictu- 
paszo-

r>

¥<

netiek rustuma 
iszszauke lietuviuose ir paska
tino juos stoti smarkesnei) ko- 

prie-tėvynės laisvesvon su 
s žais.

Nevien liūdnos žinios 
pasiekdavo, 
gaudavome 
Džiugino

mus 
laikoĮniks 

ir 
mus

apie susidarymą Lietuvos Vai
t i jos Tarybos 
nisterijos; ir

9

nepri-
su-

Boczkausku Saleje.
Po Velykų.

Apriliaus 21 — Citizens Fire 
Co.

Didele paroda ir Balius.
Apriliaus 24 -Hichory Club, 

Balius.
Apriliaus 2o — Lester Club, 

Balius.
Apriliaus 28 — Cannonhole

.Spring game Club, Balius.
April i aus 30 — Sz. Juozapo 

Bažnytinio Choro, Balius.

DIDELIS BALIUS.

Balius prasidės
Pirmos klasos

Parenge Citizen’s Draugyste 
isz Gilberton, Pa. Antra diena 
Velykų. 21 d. Aprilaus ant Si- 
daro sales.
6 vai. vakare.
orkestrą grajys visokius lietu- 
viszkus ip svetimtautiszkus szo 
kius. Ateikite visi. Tnžanga vy
rams 35. Moterims ir vaikams 
15c.

Kurie mylėtu nusipirkti farma 
tegul atvažiuoja in 
Wis. ba ežia yra geru

Kennan, 
t farmu 

ant pardavimo ir derlinga že
me nepasigailėk it 
stempos.
gromata. O mes jums apra- 
szysim aplink viską pilnai.

Hugo Kandutsch & Co., 
Price Co.,

Kennan, Wis.

centu antL ♦>

Atraszykite mums

GEIMAI,ŠIA DOVANA NEGYVAM.

.Jagu norite apdovanoti savo gimine 
arba pažlnstama, kuris atsiskyrė nuo | 
szios pasaulės, tai asz turiu labai gra
žiu geležiniu kryžių visokiu iszdirbi- 
inu. Parduodu labai pigel, nuo $20 ir 
aukszcziau. (to30)

K. Dovldaitis,
3001. S. Hals’tcd St.

Chicago, III.

Ar myli rūkyt 
giara Cigaro,?

Kam mokėti 10c. ir dau
ginus už cigarus jagu galite 
nusipirkti geresni cigarą už 
mažesne preke.

, Jlmportitull 

įpmųjrr (Ctgarat 
Cigarai yra padirbti isz ge
riausio Manilos tabako ir 
yra geresni cigarai už kitus 
kurie parsiduoda po 10c ar 
du už 25c. Galite gauti drū
tus ar 
tikrai

Jlutporiituli

o

lengvesnius.
žinome kad

jie patiks gerinus negu kiti 
cigarai.
C“n

Mes 
jumis

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Ptu

i. Dr. KOLER yra Ylena« 
t / UnlH tarpe Lietuviu da» 
Jji k ta ras Pittuburge. Mo- 
Jjs klnoal VarBzavoje, st’l- 

> dijavo begije 26 m. in- 
vairias ligas vyru ir

tį moterų, todėl jas nuo* 
dugnlal pažinota. jGydo

1 ' užslnuodlnima kraujo
Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejimua 
ligas tinimo, Invairias Ilgas paeinan- 
czias nuo neezystumo kraujo, 
szaukite ypatlszkai, per lalszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiszkd 
Ir Ruslszkai.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig 3 
vakare. Ncdeliomls iki 2-v. popiet

v

■A

Atsl-

i ■ii

k

Persikėle in kita vieta.
akiu, ausu, 
specialistas 

nuo
in nauja

Daktaras Carson, 
gerkles ir nosies 
isz Pottsvilles, persikėlė 
212 W. Market St.
vieta po No. 20 N. Centro SI.,
Pottsville, Pa. (Ap. 18)

Prisiūkite $2.50, o 
gausite baksa 50 cigaru per 
paczta, mes apmokame nu
siuntimo kasztus. Raszykite 

norite, ar drutu ar 
* Saluninkai ir 

sztorninkai tegul 
aplaikys 
kės.

kokiu 
lengvesniu.

raszo o 
specialiszkas pre- 

A11 resą,vok i t e sz i te i p:
B. & C. CIGAR COMPANY

315 W. Mahanoy Ave., 
Mahanoy City, Pa.
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Turėkite Muzike Savo Name<^^^ 
Musu Specialiszka Oferta 
Ant Velykų . . Pathe $95

“*V** «Tpr>
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nuo 
linksmesniu, 
praneszimas 

s 
iszrinkimas Mi-

L i etuvos 
klausomybes paskelbimas 
stiprino musu dvasia ir para
gino prie smarkesnio darbavi
mosi susiorganizavimas Lietu
vos kariumenes ir jos narsus 
kovojimas su užpuolikais ant 
Lietuvos gyvybes ir laisves, 

atvažia-
Taikos Konfereneijon

gyvybes ir 
Lietuvos delegacijos 
virnas
Paryžiun pastiprino musu vil
ti, kad musu troszkimu iszsi- 
pildimas jau artinasi. Szve
dijos, Danijos ir Szveicarijos 
pripažinimas Lietuvos atstovu, 
kas reiszkia pastatymas Lietu
vos 
tiju atrodė mums lig 
lig

eileje neprigulmingu vals- 
sapnas, 

pargeras dalykas, kad inti- 
keti jog tai isztikruju yra isz- 
sipildes lietuviu
darytos prekybos 
Anglija nuvijo 
nuo musu 
taip labai nerimaudami žiūrė
jom in Lietuvos kova su alkiu 

visokiais
lija pažadėjo Lietuvai

sapnas.

kos lietuviu padarytu pastan- 
Mes irgi turėjom invai- 

riu sunkenybių ir trukdymu 
pasekmingo darbo. Vienok pu
sėtinai nuveikta dirbant prisi
taikius prie tuo laiku esaneziu 
aplinkybių.

Sziuo tarpu ir Amerikos lie
tuviu tarpe randasi 
dienos.
besidarbuojant,

sriovimu

gu.

(

geresnes 
gaivalui

priežast is

variuoja ir 
mikre i po 
ginti;

visasavo 
Lietuvos

Rimtesniam
praszalinta 

nesutiki
mu; laikraszcziai liovės užsi- 

enorgija 
reikalus

ka r jo r i st ams pakirsta 
sparnai ir priversta liautis sau 
milingai in dalykus atsinoszti 9 

bet dirbti Lietuvos labui. Rau
donajame Kryžiuje esanti pi
nigai daug prisidėjo prie srio- 
viu pavieniu kirszinimi; dabar 

Komitetas pasii- 
rankosna ir su- 

szelpimui. 
ęalesim pra-

Egzekuti vis
avo
Lietuvos

gi

1 a

Kare jau Pasibaigė

Ar nori matyti, kaip 
Ta 
su 

Mes ap-

Kada žiuri ant pa- 
jautiesi lyg

žemiau

. Szita nauja Pathe grajinama
I maszina, grajina visokius rekordus, 

ir duodame 12 Kolumbijos ir Pathe 
rekordus už $95.
jumis parodysim Edisono, Kolum
bijos ir Pathe fonografus.
daugi aus visokiu rekordu negu kiti 
sztorai.
Lietuviszku rekordu.

! riTIM A MC JMahanoy City, Pe . UUm riliu Mt. Carmel, Pa.
---------------------- Shenandoah, Pa.

Ateikite o mes

Turime

Gausite pas mus visokiu

!$aAims'tuos
Dsl Prab.ik'opnify Xopi

Frakai*avima* žiro- 
lįnu^k.Jų. tai yra <SU 
JflauiliS kankirvrnti 
<aip d 
na/icr

l
L

į

Iclifcrns tctp ir 
h. Didelis ne- 

8ina*iiniifi yra re 
Bkanauj kvapo ir kenkenti* žir.o-
gaus fveiktlH 
pradžia vi* žmo 

o kuuo.

P "ihaituotck kojos tai 
li;!ų ir pavarai 

ino vto kūno. Mint) naujai lirai los gy 
(hiole*. iV.'/diK prakaitavimą arba ilapr* 
mą Jutu ko^ų i labai trumpą laiką Ir 
užhknnam jog nieko ne kenkt* Jutų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 

Preke *1*

i

į Išlikas bu paLitkinitnu.
{ su pritiuniimu. Piningo* aiųalrtl* adresu;

1
| UO K WILLS SI.

CRSU8 REMEDY CO., 
Distributer 

Ctp. 8 CNICiOO, ILL

W. TRASKAUSKAS 
.-GRABORIUS— 

4*^1 CF-

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 

Laidoja Kūnus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riglnus Ir vežimas del 
laidotuvių, kriksztlnlu, pasivažinėjimo 
Ir t.t Krausto dalgtus ir t.t. 
%20 W. Centre SU Mshsnoy City. Fa.

Phone. Kensington 1108 W
DR. E. G. KLIMAS 

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
Atidarė nauja ofisą South pusele ,

'<1

I

1Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositommi 

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

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu* 
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna
vimu kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

Priėmimo valandos 2 iki 3 popiet 
Nedėliojo 6 iki 7 vakaro.

1624 S. 4 St. Philadelphia

Reikalaujamo $383$
Į ri liuoso laiko vakarais, žali uždirbti nuo 
J $10 iki $1$ j sąvaitę, pereidami per atubas 
I su musų nauju iiradimu. Atsiiaukit tik 
| Uilku: URSUS REMEDY CO.. .
I 160 N. WELLS St., Dtp. B. CHIU60, ILL.

: Jauni 
orte tu-

r] 
u

M

T j į!
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Ar tu nori matyti, kaip eroplanai 
kariavo ore. 
submarinos kariavo vandenyje? 
viską gali matyti savo namuose 
visai mažomis |is^.laidomis.
laikome daugybe paveikslu tlnkancziu 
del sterooskopu. 
veikslu per stercoskopa, 
aktuallszkal dalyvautum kares lauke.
Stcreoskopas, kaip matai 
kasztuoja tik vienas doleris.

No. 1. 200 SKIRTINGU KARES 
PAVEIKSLU $3.00.

Mes taip-gi turimo Ir kitokiu pa
veikslu del sterepskopu, kuriu paduo
dame žemiau ju kainas,
serija 25 paveikslai. 1 Kaina už serija 
35c.

Užsisakydami pažymėkite numeri 
serijos ir mes žinosimo, kokia serija 
prisiųsti.
No.

9 NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU. r-

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

P. C. Fenton T. G. Hornsby

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

Drs. Brundzas Cosmetics, ’ 
Sta. W. Brooklyn, N.

M

m a juos 
naudos 
Tikimės H
neszti lietuviu visuomenei rei
kalingas ta i si k les su 
susineszti ir tuomet pavieniai 
gales savo gimineeziams tiesio
gine parama priduoti; tas tu
rėtu pavieniuose 
nerimavimą 
koksai randasi.

Szi peržvalga ir priminimas 
tegul kiekvienam 
kala sutartino 
i n t ik i na 
nors

greitai

Lietuva

praszalinti 
ir sViravima, jei

Kiekviena
-v *1MMl M AM Ml IM •■» -W- -fc-

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSŲ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

■
j

Kaina
I 35c.

44

44

44

44

44

Vardas serijos i
101. Istoriszkos vietos Amerikoj
102. Atsilankymas Washington
103. Niagaros vandonpuolis
104. Kelione po “Dizie Land”
105. ° ’
106. Kelione po Paciflka

<1

o

išdirblmo Ir visokiausio
didumo, kaip: Columbia, Vlctrola ir kitus. Lithuania groja teisingai,

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas.

Šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA.
' Lithuania groja rekordus visokiausio I 

J_____________ i i . » «... . . ...
'—-—f • X> V4 VAUAMAU, ViVlAVAU AA 4X4V140* {3 f

puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri *
Rašykite apie išlygas, o aplankysite ’visas informacijas.

V w ■* _ - •. o.

Rašydami laiškus adresuokite:

Pj TANIS

i j

•iwi

■

*

Pa- 
sutartis su 

szalin baime 
pro kurios akinius9

trukumais. A li
ke liu

ir
(r r> 
milijonu doleriu paskola.

Sztai szendien (Bal. 9 d.) ga 
vom kablegrama isz Szveicari
jos nuo Lietuvos atstovybes, 
kurioje pranesza, kad Lietuvos 
Respublikos - prezidentu isz- 
rinktas Antanas Smetona. 
Bal. 4 d., 
prezidentas prisiekė Valstijos 
Tarybai iv taigi Taryba prisie
kė Respublikos prezidėntui. 
Szi vėliausia žinute beabejo 
dar dauginus lietuvius nudžiu
gins, nes aiszkiai matom, kad 
nepaisant visokiu iszlau- 
kiniu trugdymu r naminiu sun 
kenybiu, Lietuvos Valstija jau 
pilnai susitvarkė ir žengia prie 
pilnos laisves ir pastovios ne
priklausomybes.

Antanas
Kaune iszrinktasai

visokiu

Amerikos lietuviams ypacz 
linksma girdėti Lietuvos ne
priklausomybes klausimui be- 
sigerinant, beabejo, kad nors 
iszdalies yra pasekmes Ameri-

parodo rei- 
veikimo, tegul 

rei kala praszalinti 
sziuo tarpu sriovini poli

tikavimu, tegul pi'iverczia kiek
viena lietuvi visas galimas jo
gas Lietuvos reikalams 
vesti; o ypacz sziomis dieno
mis kada esamo pasiryžo su
rinkti milijoną paraszu po pe
ticija reikalauja jauezia Lietu
vai nepriklausomybe užtikrin
ti.

pasz-

Lietuvos reikalus.

107. Kelione po didžiausius miestus
Amerikoje ....................

108. Kelione in Philadelphia
109. Kristaus Gyvenimas
110. Kelione po Palestina ir

Szventa Žemo .............

44

44

44

44

111. Kelione po Chinija Ir Japonije “
112. Aplankymas Romos ir Venice °
113. Kelione po Italija Ir Szvelcarija “
114. Kelione po Anglija ir Francija “
115. Kelione po Norvegija in

Szvedlja
116. Stebuklai Senojo Pasaulio
117. "Wedding Bells (komlszka)
118. įvairus Gyvuliai
119. Musu kareiviai
120. Tripas apie New Yorka

automobiliu jo ............ .........

44

44

44

44

444

smn-
*♦* *♦* *♦*

Su sziuo praneszimu 
sziame visa pluszta žinių apie

Szios ži- 
niutes jau pusėtinai užsilgin-
tos. bet kadangi tik ka mus pa
siekė, todėl skubinamo jas isz- 
siusti. T
pija memorandumo, kuri Eg- 
zek. Komitetas inteike Ameri
kos Valdžiai.
Egzek. Komiteto Informacijos

Biuras.

Taipgi siuncziame ko-

Naujas Lietuviszkas Graborius 
t Kazis Rėklaitis 1 
C 516 W. SPRUCE ST. į 
( MAHANOY CITY, PA. j

LIETUVISZKAS
GRABORIUS

A. d, SAKALAUCKAS
801 East Pine Street 

Mahanoy City, Pa.

121. Kelione per Panama kanala
122. Merginos tai ir bus merginomis 

(labai juokinga)
Nesiusk mums visu pinigu, 

siusk tik 20c.
o likusius užmokėsi, kada pacztalljo- 
nas atnesz in tavo namus. Adresas:

National Sales Co. S.
Station D. Box 90, New York

<4 

44

44

Pri- 
sidabru ar stąmpomis,

A. O. NOVAKAUSKAU 
Advokatu

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

• • • •

1

S
1233 West lllth Place,

>

r

I

Chicago, Ill.

•>
SKAITYKITE

SKAITYKITE
SKAITYKITE

“SAULE" 
“SAULE 
“SAULE”

>9

f

A NATION’S STRENGTH 
IS IN ITS FOOD SUPPLY 
E<rt Usss —-Witdv nothing
Create a Keleive
AMERICA MUST }*EFD 
no, ooo. ooo Aims

Si

U N ION1 
national 
. bank

• h

j

CITY.r• 4v '

w

f
f

CAPITOL STOCK $125,000*00
8TIKPLUS IK PROFITS HGOeOOO.OO

Mokamo antra procentą ant sudėtu 
piningu. Procentą pridedant prie jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos monesuoso, nepai
sant ar atncszat parodyt kynguto ar no.

Mos norim kad ir jus turėtumėt reikal* 
su musu Banka, nepaisant ar mažas 
didelis.
8 vai. popiet. Subatomls 9 ryte lig 12 vai.

F. J. NOONAN, Vicc-Prez. 
Kaslerius.

R. T. EDWARDS, Kasierlaus PagelblnlnkaS.

ar
Bankas atydarytas 9 vai. ryto lig

II. BALL, I’rcz.
J. E. FERGUSON,

/

PARSIDUODĄ'7 

PLIKUS 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” Ofisą. 
Mahanoy City, Pa. '

SAULES

t
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