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Isz Amerikos
Myne pakorė nigeri už subjau- 

rinima baltos mergaites.
— Jonas 
prisipažino 

mor-
ga i tęs.
vo nigen ir
P°

Kllisvilie, Miss.
Hartfield, nigeris 
prie subjaurinimo baltos

Indukus myne, suga-
pakore ant tilto, 

tam jojo kuna
Gubernatorius ne norėjo in tai 

nes
geibėjas, tai da 

langiau žmonių butu žuvia, jei 
Įialicije in tai butu insimai-

sudegino.

kalbėjo,

Ant senatvės aplaike persisky
rimą. Motere su vaikais 

gyveno tvarte.
Milwaukee, Wis.— Matilda 

Hausen, 49 metu senumo 
tere aplaike persiskyrimu nuo 
savo 
tikra 
paduodama nokurias

buk karta jiaja su mažais 
laukan laike

Wis.—
mo-

vyro, su kuriuom turėjo 
pekliszka gyvenimą/’ 

priežas-
4 c
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VŪKIECZIAI PASIRASZE 
PRAEITA SUBATA.

maiszytis, 1 
nigeri butu
< 
gu 
szus.

2 centinis pacztas nuo 1 
J ui aj aus,

Washington, D. C.— 
niirszkite, jog nuo 
vela reikes lipyt 2 
kopertu, o 
viena centą.
Nužudė savo gaspadine isz 

meiles.

JCigU 

tai

i\euz- 
utarninko 
centus ant

ant postelkartu tik

Camden, N. J.— Mikola Kos 
troški teip buvo insimylėjus in 

Katro Kazim-

»

pada- 
Mikola 

szirdi ir

savo gaspadino 
bolienia ( I), jog be josios ne
galėjo gyvent ir nutarė 
ryti jiai ir sau gala, 
perszove Katre per
toji ant vięto% atliko, po tam 
pats sau paleido szuvi, bot no- 
užsimusze tik 
kos nugabentas in ligonbuti.

Milžiniszkas balius ant atsi
sveikinimo su guzutia.

Panedelio va
iri i Iži-

pasileido ir li-

New York.—
kare czionais atsibuvo 
niszkas balius ant atsisveiki
nimo su guzute, kuris likos pa
rengtas Madison Square Gar- 

Svecziu ant tojo baliaus
tikėjosi turėti 15,000

ant juju priėmimo likos pa- 
sztopo.

500 baczku alaus; 24,000 bon-
kucziu alaus; 2,000 bonku 
no; 5,000 kvortų guzutes;
000 stiklu temperenco ir daug 

Del svccziu 
bartenderiu. 
pusiaunaktis 
Szopeno ze- 

tosios

den.

tis, 
vaikais iszvare 
žiemos, o idant maži vaikai ne- 
suszaltu nuėjo in tvarta ir pri- 
siglaudem prie karves idant su 
szilti, o jisai sėdėjo sau

1 szilto pecziaus namie.
Hausen’iene yra motina 

vaiku isz kuriu 10 yra gyvi. 
Kalbėjo ji ji toliausi Karta 
mano vyras kauste arki i kada 
asz tikėjausi trilekto kudykio. 
Prasziau jojo su aszaromis 
idant paszauktu man daktare, 
tai jisai man liepe palaukt, pa
kol pabaigs kaustyt ark Ii. Ka
da ant galo paszauko daktare', 
tai trilcka valandų vėliaus — 
kudykis gimė negyvas, 
ta žiema pasielgė su 
mažesneis vaikais teip-gi bjau 
rei ir nutariau nuo jojo persi- 

nes ilginus jau negalė
jau gyventi po jojo pastogia. 
Kada arklis sirgo, tai pakinko 
mano ir įcetvijria vaiku in žag- 
ria ir turojomo traukti per dvi 
valandas, pakol mus neužtiko 
kaimynas ir liepe mano vyrui 
mus paleist, nes kerszino1 ap- 
skundimu. Tokis tai buvo ma 
no gvenimas per daugeli metu, 
— kalbėjo nelaiminga motere 

Laike apsakinėjimo 
gyvenimo, 

klausytojai sude apsiverkė.

toliausi

<
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žmonių,
o 
rūpinta sekanczio 4 l 7 7

kitokiu gėrimu, 
patarnaus 200 
Kada prisiartys 
orkiestra grajys 
labna marsza

prie

15

Praej- 
manim ir

skyrt,

sudžiui.
savo susirinkia

4
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vy-
30,-

o sienos 
milžiniszkos sales bus iszmusz 
tos su juodu audeklu ant ženk
lo želabos. į

7

J. V.

Civi-

Ne szandyk isz esybes Dievo.
Greenville, Ohio. — 

Beach, dydelis atskalūnas mir 
damas, davė iszpjaut ant savo 
pomniko sekančius žodžius:

“Tikro Dievo nesiranda, 
žmogus ne turi duszios, gyvas
tis pasibaigė su mirezia.
lizacije yra priežaste mokslo o 
ne krikszczionybcs.
ant svieto nereikalingi. Tikiuo 
siu jog randasi pekla del visu 
dvasiszkuju.”

Tokie tai paraszas radosi 
ant pomniko tojo netikėlio, ku 
ris netikėjo in Dieva, bet Dio- 

teisingas ir parodo sa-
Ana diena užėjus

Kunigai

vas yra •r
vo galybia.
lietui, trenk© perkūnas in taji 

suteszkindamas jin 
žmonis supra-

lausme
s z ta ravi 11 ia netikėlio

pomnika
ant szmoteliu.
to, jog tai už toki prie-

isz Die-

Taikos iszlygos priimtos per 
Vokieczius. — Wilsonas jau 

plauke namon. — Didele 
garbe Lietuviams.

Versailles. — Vokiecziai pa
sirasze ant taikos iszlygu pra- 

Tokiu budu kare 
pasibaigė kuri tęsęsi arti pen
kis motus.
raszimo buvo trumpa.

Afrikos delegatas užprotes-

ejta subata.

Ceremonija pasi-

diena Liepos Washingtone 
atsibus milžiniszkas 
apvaikszcziojimas.

Suvienytu Valstijų valdžia 
visu nepriklausomu 

i dalyvauti 
Liepos 4 d.

užkvietė 
valstijų atstovybes 
apvaikszcziojimo J 
Washingtone.

Apvaikszcziojimai Liepęs 4 
d. atsibūdavo su tikslu 
neti paskelbimą 
Valstijų nepriklausomybes, szi 
met tasai apvaikszcziojimas at 
sibus Kares laimėjimo paminė 
jimui. Tarp kitu tautu pakvie 
te ir lietuvius apvaikszczioji- 
me dalyvauti.

Lietuviu Atstovybe 
hingtone rehgesi prie tos svar
bios iszkilmes. Bus puikei pa- 
puoszta vežimas, 
bus 
Respublika.
lėtas raiteliu, Lietuviu tautisz- 
ki žaislai ir dainos bus svetim- 
taueziams perstatyta.
viu programa iszpildys Balti- 
mores lietuviu choras po vado
vyste p. J. Czižausko.

Lietuviu programas prasi
dės penktoj valandoj po pietų, 
o visuotina paroda prasidės 
septintoj valandoj.
padaryti tai kas dar iki sziol 
nėra buvę.

Artimesniu kolioniju lietu
viai yra kviccziami atsilanky
ti ir to nepaprasto 
cziojimo pamatyti.

7

pami- 
Suvienytu

,Was-

ant kurio 
reprcsentuota Lietuvos 

Taip-gi bus ke-

Lietu-

Tikimasi

apvaiksz-

.AX*

<1 • >

visu 
nauja

Vokiecziai buvo judosziais lyg 
paskutinio.

B ori i na s,.— Vokietija nieka
dos nedaUike duoto žodžio nie 
kam ir buvo judoszium lyg pas 
kutinio. Dabar iszsidave buk 
dare sutarto idant nepasira- 
szyt ant taikos iszlygu, inleist 
allijentus in giluma vokietijos 
lyg upes Elbės, kur visus ap
siaubtu ir užkluptu isz 
szaliu, po tam sutverti
sklypą vakaru dalijo Vokieti
jos.

Prie tojo suokalbio ragino ir 
Lenkus in pagialba, bet tie jei 
atmetė juju užipatfyma su pa
niekinimu, kalbėdami, kur bu
vo vokiecziai su• savo .propozi- 
cije deszimts metu adgt^l.

Ant giliukio tasaį užmany
mas likos in laika atidengtas 
per allijentus. vx

Lietuvei meldže sulaikymo \ 
lenkiszko vaisko. \

Lietuvi szkas 
premieras Slcževiczius, palie
pė lietuviszkiems delegatams 
Paryžiuje, melsti taikos sąna
riu idant prispyrtu Lenkija 
ant padarymo sutaikos su Lie
tuva, 
terp tu dvieju kariumeniu.

Lenkai da vis ejna in Lietu
va ir dabar užėmė Kaiszoda- 
rius ir Alvta.. ..

I

tavo, jog nesutinka 
goms bet pasirasze.

iszly-su
Kinu de- 

legtas visai nesirado ir nepasi- 
rasze.

Kada likos prisiunsta žinia 
in Suv. Valstijos jog vokiecziai 
jau pasirasze, visos szvilpines, 
varpai ir fabrikai

■ MX <J«H*
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Dvasios” neduoda ramybes 
szitai szeimynai.

Wayside, Wis.— Ne tik visa 
szeimyna farmerio Arthuro 
ifayes yra'perymta akyvumu 
ir baime, bet ir visi aplinkines 
gyventojai, isz priežasties 
traukimosi “dvasiu” name to
jo farmerio.

Kaimynai tvirtina, 
piktos dvasios kurios neduoda 
Haycs ir jojo szeimynai atsil- 
sio, o kurios jau septynis kar
tus padegė jojo narna, nuskiltu 
kudykiui galva ir tai keliolika 
kartu, kas “tokis” nakties lai 
ke pleszo audeklą o ranku jo
kiu negalima matyt.

In laike dvieju dienu 
1500 žiopliu

dvasiu. ’ ’

< <

7
4 4

isz 
dvasiu

tok is

i

7 7

jog tai

arti
narnaatlankė

“dvasiu.” Hayes innesze pra 
szima in valdže idant isztyrine 
tu priežaste atsilankymo dva
siu ir kad sau 
kur kita vieta
koki narna, kur dvasioms butu 
geriau ”

pasijieszkotu 
arba apleistu

szpukuoti.

Maiszatis Vokieti j oi už maista 
— Daug užmuszta.

Kopenhaga. — Mieste Ham
burge kilo dideli maiszaczei 
kada gyventojai dažinojo buk 
mėsininkai naudoja szuniena 
ir katiena ant padirbimo de- 
szru. Indukus mynia užklu
po ant dirbtuvių kuriuosia dir
bosi tie,jei i ‘ gardumiiiai ” su
daužė viską ir iszmete ant uly- 
cziu. ‘

gardumiiiai

Toliaus myne užklupo 
ant vaisko, kuris pribuvo ap- 
malszyti žmonis ir 
atimti jiems ginklus, 
kas matydamas pavoju
imžmonis užmuszdami daugeli 
ir pusėtinai žmonių sužeido.

norejo 
Vais- 
szovo

ir pradėjo 
tosios 

už-

7 

szvilpt ir skambyt ant 
garbes, jog ant svieto vela 
stojo pakajus.

Lietuvei aplaike dydelia gar 
be, laike pasiraszimo ant tai
kos. Prezidentas Wilsonas isz- 
rinko 50 amerikoniszku karei
viu idant butu liudintojeis teip 

Isz tarpo
kareiviu radosi ir musu tautie
tis Lietuvis, kareivis 
LandencinS, 
gyvenantis po No. 2819 Alter 

Už • ta ja 
virszi-

svarbio momento.

Paryžius. —

ant sutikimo rubožiu

l

Isz Lietuvos
Sedos ir Kretingos apskri- 

czio, —

Žagariszkiai.
na

Visuose miesteliuose 
ir bažnytkiemiuoso stovi gink
luoti 4 — G miliciantai 

vagiliavimai
Kaikuriose 
Plateliuose 

tiek
buvo prasiplėtė, kad net reikė
jo traukti didesne lietuviu mi- k kareiviu

J už tai

Vienas

ir ploszimai bei 
visai sumažėjo, 
vietose, kaip taii 
(Sedos apskr.) pleszikai

Kovo 25 dic-
7 vai. Vakaro atėjo keli vy

rai pas gyv. Jurgila.
isz ju iejo in viduti, kiti stovė
jo lauko. Inejes pareikalavo 15. 
tukstancziu rubliu auksiniais. 
Jurgila pasakė neturįs, plcszi- 
kai szi jiuszove ant vietos. Na
mu szeimininko atnosze pleszi- 
<ui 130 rub. ir 5 rub. auksu ir 
pasako daugiau neturinti. Ple- 

Toliau

NenŽmlrsaklte kad dabar “SAUI/ES”
. 9 zt.AWJK.1. A » - *

suszaude, vienas

sy-

Jurgis
18 įdėtu senumo

liciantu ir vokiecziu
pajiega, du plosziku suome ir 

j u — Kar
bauskas rusu laikais toli žino
mas plosziku vadas, daug 
kiu teistas ir kalėjimo sedejes 
ir visad laimingai isz rusu pa
bėgės; kiti Plateliu apiel, plo- 
szikai, pamate pavoju 
dangino už Ventos.

Pastaruoju metu
maistas buvo labai pabrangos 
pav.,

szikas nuszove ir jia.
sužeidė szeimininku sunu. Pa
iko tik mažus vaikus? Ploszi- 

kai, jajieszkojo pinigu ir ju ne 
radę, iszejo.

Rumiszke. — Apie 5 valan
da, penki piktadariai užpuolė 
klebonija; kunigus ir tarnus su 
raisziojoir akis užriszo.

/•

Ato- 
triju

Str., ■ Philadelphia, 
gapbint butu dydžiausi 
ninkai užmokėją augsztus pi
ningus idant galėtu rastis toje 
paczioje vietojo kur radosi mu 
su jaunas tautietis.

Lai buna jam garbe 
buvo vienatinis Lietuvis 

liūdinto jas 
svietiszkos taikos.

Ukrajiniecziai vela paėmė 
Odesa ir Kersona.

Paryžius. — Pagal telegra
mas gautus isz Berlino, tai uk
rajiniecziai paėmė Odesa ir 
Kersona. 
bolszovikus smarkei prie tuju 
vietų isz kur pabėgo su dyde- 
.ia be tvarkia. /

po

nes tai 
, kai- 

pasiraszimo

Ukrri,jinai supliekė

#

4
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Australijoi

*

I

Darbininkiszki Trupinelei

* Darbininkai metalo fabri
kuosią Calgray, Altą, Kanado
je dirba po 8 valandas arba 44 
vai. ant savaites. . Geras darbi
ninkas aplaiko po 80c. už va
landa, o prastesnis po 55 ir 60 
centu.

Anglekasiai
spyrėsi padidinimo mokesties 
ant 25 procento daugiau.

* Tautiszka vokiszka Tary
ba prižadėjo anglekasiams už 
vedima 7 valandų darbo vi- 
suosia kasiklosia.

Mieste Berline randasi mi
lijonas darbininku be jokio už
siėmimo.

Nuo pradėjimo kares, Ja- 
ponnijoi atsirado 14,000 fabri
ku kuriuosia dirba 270,000 dar 
bininku, o padidino 5000 fabri
ku in kurias priėmė da 160,000 
darbininku.

* Legislature Texuosia inve-

*

me pinigus, drapanas ir 
iszsi- kiaulių mesa susikrovė in veži

mą, kuriuo buvo atvažiavę ir 
; iszvažiavo. t

^Proveniszkiai. —

de tiesas per kurias vaikams ir
czionai

Skuode, duonos svarui
^Proveniszkiai. — Vokietys 
kareivis stovėdamas stoties sar

mokėjo 80-90 kapeikų, but- Fl’-j0’>P-mat° ^«ąnczį dide
7 

viu centneriui 20 rub; ir dau
giau.
pinigus vartoti maistas mažu
ma atpigo i mat, rusu bolszevi- 
kai nuo savo agentu szmugle- 
riu, kurie kaip patyrta, mais
to jiems pristatydavo, nebetu
ri kuo bepirkti.

Jurkiszkes (Rumsiszkos vals 
cziaus.) Czia atėjo nuo Vil
niaus elgetaudamos dvi mer
gaites. Jos pasakojo, kad pi r 
miriu gyvenusios pasiturin- 
cziai, tik dabar bolszevikai vis 
ka iszpleszo visoje bolszeviku 
vieszpatavimo srityje, 
paezios mergaites 
kad bolszevikai Jaukia tik Ko
vo men. 15 dienos, kad jiems 
algas iszmokosia, o tada viską 
mesia ir eisią toh, kuii kas sau, 
nes jau daugiau liesa \ nei ko z

Uždraudus visai rusu

le kiaule-isz sodžiaus Prove- 
niszkiu link stoties, dviem szu- 
viais nuszove ta kiaule, 
užmusztos kiaules 
daug vokiecziu kareiviu su 
ginklais ir be ginklu ir nusine- 
sze ja in savo butą.

Girdėt, kad sodžiuje Alek- 
sandruvkoje tokiu pat budu 
vokiecziai nuszove apie 5 kiau
les. Gyventojai iszsigande 
vienas antro klausinėja: kada 
ir kas juos apsaugos nuo 
džiatoju?

Prie 
subėgo

les. Gyventojai

me-

* Filadelfijoi dirbtuvėje ken 
džiu, kas ketvirta mergina už-

moterimis yra mokama mažiau
šia už juju darbus.

vidur- 
Ar pasiseks NDSIPACZIUOKI. I' i

Tos 
pasakoja,

* Filadelfijoi dirbtuvėje ken
džiu, kas ketvirta mergina už
dirba net 14 doleriu ant savai
tes. '

* Czeku stiklo dirbtuvės jau 
rahdasi nuo 300 metu o fabri
kuosią dirba 28,000 darbinin
kai.

sustojo ėja visi laikraszczei nes r 1 ffc ’W-ll-x 1 ■* * U T a ^<■.1 ’ I —
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Brenos Aire, Argentinoje,

1

ant vakarinio

Italai ir Vokiecziai nori su
rengti revoliucije.

Kopenhaga. — Italai, Vokie 
ežiai ir Austrai komunistai, lai 
<o susirinkimą Tiroliuje tyks- 
le surengimo revoliucijos Ita
lijoj, yra parengta ant 
menesije Liepos,
tiems raudoniejėms invykdyt 
taja revoliucije tai laikas paro
dys.
Vokiecziai ejna ant Lenkijos 

išz trijų szaliu.
Paryžius.— Vokiecziai pra

dėjo užejtinct’antxLenkijos isz 
trijų szaliu 1
franto, per ka Lenkai tuom 
yra labai nusįmynia.
rowskis praszo niio allijentu 
ginklu ir amunicijos, pakol vo 
kiecziai nukirs svarbiausius ge 
ležinkelius.

Vokiecziai su sunkia artile- 
rijo bombarduoje Czenstaka- 
va. Teip-gl artinasi prio Kro 
toszczino, 54 mylės nuo Pozna
nians. Muszei ejna prie upes 
Necz artimoje Brombergo.

Lenkai randasi dideliam nu- 
siminimia, jog vokiecziai ran
dasi iau 20 mvlin nuo

Pade-

Czena-

K

Nesveskie, vaikine 
Neveski paezios! 
Neteksi, vaikine, 
Liuosybes saldžios!

Pabuvus su vyru 
Pati nors metus, 
Nekarta ji meta 
Ir myli kitus. 

Norėsi pas drauga, 
Kaimyną užeit, —• 
Pati susiraukus 
Neleis tave greit.

Nueisi pas Icku 
Nbrs stiklą isztraukt, 
Kad varga nuo saves 
Nors syki nubraukt, — * 

Pati namie bando 
Visaip tave dergt, 
O kaįp tik pareisi, 
Pradės tuoj ir verkt.

Už būvi tėvynė 
Ateis tau koVot, — 
Pati isisziepus 
Tuojaus ims vaitot. 

Neveskie, vaikine, 
Neveski paezios:

i
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NoužginOzinamn yrą daigtu, 
kad piningas yra priežastim 
daugelio piktu žmogaus dar- : 
bu. Kuom daugiau žmonija 
civilizuojesi tuom dydesne in- 
tekmo piningo ant žmogaus 
kaskart niszkiau apsireiszkin.

Buvo laikai, kad žmogus gy 
vasti aukavęs stebuklus dary
davo del savo garbes ir unaro, 
bet sziandien mes juokėmės isz 
“neiszmaneliu“ ries zenitu 
musu ambicijos yra puningas. 
Del jo, sziandien garbe vardo 
nieku yra.

ries
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Katrie norite “Saule“ 
tyt, turite volei užsiraszyt, ypa 
tingai tiejei, del kuriu sulaike- 

Norint nuo kokio tai lai
ko užmokesezio laukėme; kaip 
velei yžsiraszya* tai ir kalendo
rių dydeli aplaikys.

skai-

me.

Turime tokiu žmonių szioje 
gadynėje, jog su tavim meilei 
kalbasi ir su tavim rodos prie- 
teliszkai gyvena, o 
tavim duobeles kasa. I
iszrodaixtis ant prieteliaus, 
žmogui iii akis nežiūri, ba lat- 
riszR'as mislis turi, o

gerai

vienok po
Tokia

ant

jeigu da 
kaijti gerai pasiveda, 
saaukszto vandenio paskandy- 
ytu ir visokeis. Intriszkais bu
dais naudojęsi kad tiktai in- 
kast.

'll , r . I

Jeigu sėdi prie vieno stalo 
mislyk kožnam žmogui-gero.

Szia gadyne tas ne užsilaiko 
tas praktikuojasi kožnam 

luoinia. — In akis aniolas, už 
akiu ledokas.

tai

O

Raszykites in unijos kur jau 
sutvertos kuopos, o kur ne 
tverkite lokalus ir'užsira-

dos;bus gėrovėj

yra 
yra, 
szykite, ba Amerike no visa- •F >

Badai atej-
nanti meta, darbininkai spyr- 
sis gefcsiiib'pagerinimu4. Dar
bininkai turi visi susiorgani
zuoti, ba kur daugybe ten ga
lybe. Jeigu darbininkai ne 
susirisz in «viena dydelia orga- 
nizacije, tai turezei ka norės, 
tai darys, o kaip biednas dar
bininkas pasistatys?

ladolfljos, paliepo arcBztavoti 
savo 20 motini sūneli, kuris 
norėjo pats sau uždarbiaut ant 
savo gyvenimo užlaikymo.

Yra tąi. naujas apsireiszki-

44, japonai su 3G, lietuviai su
30, ir t. t. Rusai teturi 15^ uį* 
rainiecziai 10, latviai 3, estai 2.

Btti laikrasz-
cziais neblogai stovi. Kas ga-

- • * - 4 • « » j

Tai-gi lietttvirii

maB gimdytojiszkos rupesties. Ii sakyti, kad jie neistengtu ne 
priklausomais gyventi? > 
* __ ____irBedieviai ir laisvamaniai 

linksmai gyvena, bet įnirdami 
turi baimes gana!

Ne vienas isz apgaviku nie
ko neturėdamas, apsigarsina 
laikraszcziuosia, na ir pikiuoja 
nuo neiszmaneliu dolerius. 
Tankiausia tuom užsiymineja 

krepszelninkai. 
Mes jau nekarta prasergejome 
o bet vis ant tuszczio, ba neisz- 
manelei auga kaip grybai po 
lietui.

neiszmaneliu

lietuviszki
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Seni žmonis Sako, jog pa- 
veizdinga gaspadine 
šia, tai daugiai! reiszkia 
kaip vežimas.piningu.

Turbut žmones kitiem lai
mes linkėdami, niekad gero ne 
linki, jai tankei kalba:
nu tau szimta stubu ir szimta 
maiszu pipingu.” 
butu geresnis linkėjimas kad 
sakytu: “vėlinu tau geros gąs- 
padines nfcmuosia.”
jotinai, tas daugeliui yra page 
daujamu daigtu.
nos linkėtu toa laimes vyrams, 
isztikro velinimai iszsipildy-

O piningai laimingu,
žmogaus nepadaro, ypatingai] 
jeigu szeipiynojo pildosi prie-i 
žodis:

Boba isz

namuo- 
ne

i i veli-

Ar-gi ne

Beabe-

Kad moti-

tu.....

kamaros daugiau 
žiursztu isznesz,

Negu vyras in kieti su veži-
. mu privesz.

Mrs. Stepanija Davan isa FU

RAUDA TĖVYNĖS.
į- ..11

01 Lietuva motin, mano!
mano

vagis Indijanoj 
skrybo- 
penkis 

Matomai

Ne greitai Rosijoj paredkas 
bus, o tuom laik daug žmonių 
pražus.

Kokis tai
valstije už pavogimu 
les aplaike bausmes, 
metus in kalėjimu, 
administracija Indijanos vals
tijos daugiau paiso ant vagiu 
negu administracijos kitu vals 
tiju, jeigu teip ruseziai bau
džia vagius, kurio neinstengia 
pavogti geležinkelio.

Ant szios aszaru pakalnes 
turime žmonių su visokeis. pro 
tais. V reni kad ir turi sugel
tas sniegenos, bet tamsuneliai 
to nesupranta ir/ tiktai tarp 
tamsuneliu pasiseka del tokiu 

Turime ve- 
sveikom smege-

aszaru

bujotis ir pūstis, 
lei žmonių su
n imi, o bet no szeip ne teip pos 
muoja ir norėtu kad visi žmo
nis butu tokios paezios nuomo 
nes kaip ir jie.

Dabar laikai užstojo 
kybes, daugumas paniekino 

ne tiktai 
prasti žmonis, bet ir tiejei kat
rie privalo ta mokslą sergėti ir 
platyti. —“O kad ir pats Chriu- 
tUsas ant svieto u pasirodytu, 
tai da baisiau kankytu ir ant 
elektrikines kėdės numatytu.

Galas svieto atejsAt'bus, o 
to niekas ne jus. Ženklina pra- 
naszu rodosi, baisi pabaiga ar
tinasi. • ’

Pusgalvei in nieką netiRi, 
pas pusgalvius viskas umbu- 
gąs: maldos,, .moteryste ir vjsi 

privalumai, 
Užmuszti 

žmogų, iszpleszti nuo kito tur
tus, iszpleszti svetima skryne
lių, tai szios gadynes regula!

daugumas
mokslą Christuso,

kr ik szczion i szki 
tai vis umbugas.

neti-

brangei

kas.

Szimet metelis geras, pinin
gu pas žmonis invales! Isz ko 
galima suprast, jog geri laikai, 
nes žmonis tvėrė draugystes, 
pirkinėją namus ir
už juos moka, miestelinosia ir 
miestuosia uždestineja bankas 
o žmonelei kaip bitukes medų 
nesza savo uždarbius in ban-

Viskas kanuogeriausia
klojosi, nes nežinome, kas bus 
už deszimts menesiu! Kaip se
ni amerikonai pranaszauja, tai 
gero ne bus. Sziandien pinin- 
gnoeziai isz laiko naudojasi, 
paleido fabrikus ir galop dirba 
ir žino ka daro. Užeis bedar
be, o bedarbe ilga! Kapitalis
tai viską turi po savo ranku. 
Sunku bus biednam darbinin
kui atsispyrti.
privalo ant atejtos atsipiinti ir 
paezedžiai gyvęnti ba: 
piningu ne turės, tai dydeli 
varga kensti turės.' ’

Todėl kožnas

l i Kas

f

J
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Užkeiktas > Namas.

Jau tai teisybe pasakus nobu 
vo cielame miestą,mylimesniO 
žmogaus, kaip ponas Smagevi- Smageviczius ir jau lyg su štai 
ežius, r- - - 
dies, no szyksztus, visada links 
i 
dės prie jojo limpo. O vo, kai
po teisingas miesto ro&iliimcAs, 
nuo katrų galėjo imti pinigu^ 
tai ėmėsi, bet ne lupo, kaip-tai 
kiti; o nuo biednuju nieko ne 
imdavo tiktai da davinėjo pas- 
lapta. Del visu inkalbinejo pa- 
czeduma, visotiniu mbkeseziu 
ne pad id i nėjo, tiktai da mažino 
Jeigu savininkai namo pakeli- , ...
nėjo randas, tai jis perkalbi ne- d*111#**111 ne£aleJ0 isztarti.

— Del Dievai tai negirdėtas 
daigtaa ?-*•.
jog jeigu.

Negalėjo dabaigt, savo kal
bos, kad sztai pertrauke p.

fei. -------------------------------
Istorines Knygos

4 fpfe 0 r ' 5 --- -- -H
No. 1 — Padžiaus Nuskurę-

Įlis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 

coliu dydumo. - Preke 50c.
No. 2—Kunigo Paslaptis., 

|ln Merika; Pakaruoklis, 220 

puslapiu. ' —
No. 3 — Auksiniai Peiliai;

Szirdies jausmais garbydamas |Dvynos Karalaites, • 214 pus., x ' .m . a I i. . • ®fe 41 aa4^ . • M*

Kaipgi skausta spsirdįs
Kad negaliu atlankyti;
Mietą motiną matyti;
Ūž jūrių mUriu pląėziausiu,
Mietą motiną matyti.

Svetimoj szalejo toliausįup 
Kur negirdęt nei bąįselio < 
Cziulbant lietuvos pauksztelio 
Nor Lietuva atmindamas,

Kur negirdęt nei bąįselio
Rekrutacijos bjurai po visa 

Amerika aplaike žinia isz Was 
hingtono idant daugiau nepri- 
imiuet rekrutu in kariumenia 
po 5 Julajaus, tai yra ant tur- Tarp viengeneziu musu broliu, 

. _ ... cn.rzA nr./lz.v.i.

Sunku yr’tas iszpildyti,
Ir tamsybe jszdildyti.

įlystos in Franci ja ir Vokieti
ja. Jeigu kas gcklžc 
szyti in kariumenia lai paskw 
bina, nes po tam bus per veliu*. ‘

Bravorninkai ir saliuninkai

Svetimtautiszku laikraszcziu 
draugija Amerikoje paskelbę 
smulkmeniszka sarasza svotim 
taueziu spaudos Amerikoje, 
Pasirodo, kad lietuviai, atsi
žvelgiant in ju skaieziu, stovi 
ant tos paezioe. papėdes ka ir’ 
szvedai, franeuzai, kas, link 
apszvietos. Daugiausiai laik
raszcziu tur italai — 212; pas
kiau seka spanai su 159, lenkai 
su 101, Sžvedai su 81,
su 75, žydai su G7, franeuzai su 
48, vengrai su 44, slavokai su

czekai

*

Preke 35c.

ežius. Teisingas, puikjos szir 
dies, no szyksztus, visada links 
mas ir szposininkas, visu szir-

vužsinir i

kalbėjo Reksnis v-

bos, kad sztai

Tėvynėje savo nedoru;
įsikerojo puikybe

NenoV atminti Lietuvos,
pražudė laimes didybe.

„. J

Kur gimė augo ir buvo; ; I 1 i '7 i • i
Ir tėvelio numylėtai,

dydesniuosia miestuosia ker- Ąnt; teip iniyRzotl t '
szina pardavimu alaus nude- 
liomis ir laikyti savo bizniavus 
vietas atydarytas, jeigu uŽejs 
blaivybe. Saliuninkąi kalba, 
jeigu parsiduoda visokį lengvi 
gorimai nedeliomis už ka ne
moka laisnu tai ir alus padirb 
tas isz 2% procento alkoho- 
liaus ne yra svUiginancziu gė
rimu kuri parduos be laisnu,

'i 1 ' w » t ;

Didesne dalis gyventoju 
Tampa, Florida, dirba cigaru 
fabrikuosią.

*

Saliiininkai kalba

Neužmirszkite kad dabar "SAULESM

a i! t

I

prenumerata yra $3.00 ant viso meto 
o $1.50 ant pusės mėto.

■ i
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Gud bai Arielkelia.
i

Teisingas, puik jos szir

Motinos krutįem^ penėtas, 
Ir tėvelio nupiyletaJ?, . v 
Ta viską sziulįen užmirszot,

• k L __ A’ž__  •______ j •, (
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Pikt-šodžiauja visaip keikia
Ir tėvynė savp peikia, i = i

6X9 coliu dydumo. Preke 25c.
No. 4 — Apie

Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 
103 puslapiu. — Preke 25c. 
t^Prisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

■. ijM > ■ ■ •• . -- --------------------- --- -------------

W. P. BOCZKOWSKI - co. 
MA1IANOY CITY. FA®

........ —r"...... i m11 '."'"‘r t
Pradedant nuo 1 dienon Liepos (July) 

i laikraszczio e _
litis $3.00 ant meto, tlr $1.50 ant puses

Kupcziaus

Jeigu savininkai namo pakeli-

^ęumu.
j, — Mano brangus Reksni, 
asz esmių tokio budo, jog ka 
asz pasakau teip turi būti. Pa- 
darykie tamista tuojaus kaip 
tasz liepiu asp savo laikia iž- 

; duosiu kožnam raszta.
Nusidyvijes iszejo o baime 

atsimuszinejo ant jojo veido; 
pati atidaryto jaus patemino 
permaina ant veido.

— Kas stojosi?
— Jau gana, — baisybe! —

"SAULES” prenumerata 
t i

meto. Apie szlta ncužmirrtzkite.
. , „ | t iii M «4 >*»■* »*^

O, ant^gąlo teip pasako, 
jau ta tėvynė pakaRo;
Sziaures moszkins musu tėvas, |Guodotiiū Skaitytojai!

jo, kad tai yra labai ne žmonisz 
kai apipleszineti žmonis.

Tame numirė mieste p. Ti- 
tusas Skupaitis, dedis Sm'age- 
vieziaus, bevaikis naszlys, ku
rio visas turtas gavosi jojo se- 
serunui kaipo vienatiniam gi
miniu.

— Ar nuo dinsto atstatė? 
Ar neszdysimes isz namo?

— Na, ne, no teip, tarė Rėks 
n is, — kaip biski atvėso.
; — Ar žinotia, musu naujas 
gaspadoris ant kart szendien 
papaiko!

Kurį; paskyro mums Dievus 
Sako tas mus atvadavo, , 
Nuo baudževos iszlupsaVo;
Tam tai turim dokavoto 
Ir kaip tęva; szonayotę. 
Kaip-gi yra graudąlįpga 
Szi dainele sopulingą,

Kad mot i ną ded Ik. grąba i ,.
Plunksna imant ranka dreba,

Pauksztelei žalioj girelei,
Susikrovė sau lizdeli; ; 
Vaikelius savo augindami 
Verk vanagu, matydami. . 
Teip ir mus meilu motįna, 
Auginant vaikelius gina;
Vanagui arti atėjus
Su ąsząroms. apsiliejus.
Kad vaikelius nor atimti 
Motina noro atginti; >. į

Puola ant žemes mirdama.
r» • « I »t 1 ik /** *' 1 1 i
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Tąd isz gaile^czio alpdama, 
Puola ant žemes mirdaipa. 
Teip motina mus mylėjo,
Ir j špęlku, nesiįęaifejo; ' 

Bili vaiku iszgelbęti.

Praneszam visiem musu 
guodotiniems skaitytojams, 

į jog nuo pirmo Liepos (Džu- 
lajaus) esame priversti pa- 

I dydinti prenumerata už laik 
rasztij “Saule“ * nuo '$2,50 
lyg $3,00 ant metu.
1 Prie tojo pakėlimo prenu

meratos prispyrė mus neisz- 
pasakytinas pabrangimas 
popieros, drukoriszko mate-

1

rijolo ir darbininkiszkos al- 
gos. Pr at raukine j ame pa
kėlimą prenumeratos teip il
gai, kol galėjome, tikedamie 
M, jog gal drukoriszkas ma- 
terijolas kiek atpigsA betrma
k XI. L I M *, lydami, jog to nesulauksime 

. Į už keliu metu,, buvome pn-

Ponas Sinagovjczius; 
maž ka susidėjo su savo žie
džium kada da tas buvo gyvas 
labai rotai atsilankinbjo pas 
jin, tiktai tada kada lyuVo svar 
bus reikalas. Reike žinoti, jog 
Skupaitis buvo .labili kietas 
szyksztuolis edyriu kaip niek- 
szas paskutinis, be ^zirdies del 
biednuju, o ka; ^avo.jand in in
kus tai engo be jnielaszirdystcs 

Paliko toipos^gi nebasznin- 
kas Skupaitis murini narna, po 

j teisybei ne labai"teip papuosz- 
tas nes didelis 'ir gerai užlaiky 
tas randavojo ’Žilionis ' viduti
nio luomo apie dvylika szeimy 
nu žemai turėjo užomias pora 
ruimeliu dažiuretojas 
(sargas.)

Naujas savininkas apimto 
turto ir namb pikkyre pirmiau 
šia ptisia turto Unt geradejįngu

savo de-i i ' r

namo
t•

NirsiM&m laiV.smerti TeK<»ti .1-Fl® to,ir .turime vi-
L-

Broląi jus ką szendien darot?
.'ir i • * ' 'vi iMotina pĮrabe uždarot; 

NeatmiriaiR* kaip jus mylėjo, <1 
Ir gyvybes nes ’ gailėjo. 
Argi jums neskauda szirdi! 
Kaip mejjąa verkiant gir/dį,
<

Nors mirt neisi žadėjo. 
Jus tėvynė paniekinot, 
Krarijageri paafukSztinot,

Kiię jmus teip ęailejąs,

Jus tėvyne paniekinot 
Kraujageri paafukSztinot,: 
Kirs iszczinlbo' kiap f'surbdefĮ 
Krauji inuSu tarsi dele. 
Prosęnei musu galiūnai.

t11

paeina,

Paklausykit mieli broliai,
Noriu padainuoti jums gerai,
Didi karo prasidėjo,
Arielka keikti pradėjo

Arielka isz pragaro
Tegul ji skradžcl nueina, 
Terp kvailiu inšlgavo, 
Ir ant visad apsigyveno.

Spietė kaimus ir miestus, 
Dvasiszkus, ponus ir prastus, 
Rubežiaus ta smarve neturi, 
Ant bledes padarytos no žiuri.

Vieta rado kariizemosia, 
Del savos vietosią milėmosiu, 
Pas save žmonis vadino, 
Kad giartu kožnas ragino.

Iszmintingus kvaileis daro, 
Turczlus ubagais padare, 
Uždarbiui žmonlmls atiminėjo. 
Valkelei vargą didi kentėjo.

Namus ūkias pardavinėjo. 
Dirvas laukus užstatinojo, 
Padirbo žmonimis skolų, 
Paliko paezia ir vaikus ant

Kitus vagystes męklno. 
In kalėjimą pasodino, 
Suteszkinor langus, puodus, 
Pragalszina' savo rubus.

Sveikus ln liga instume, 
Ne vienam gyvasti atėmė, 
Vandenuošla nuskandino, 
Dorybla ži&onesia isznaikino.

O nelaboji bjaurybia, . * 
Už tat, kad padarei pikt^bla, 
Dabar tau spirti užkarsime, 
laz tarpo 'saves iszgruslmof \ 
» DlatVyste brolei sutverkime,

I

Kam glrtiio'kleik turim būti 
Varga amžinai vkrguoti ?

Czierkas- ir pleežkas daužykim, 
Tąja smarvia lauk iszpilkim, 
kuria ne kiaules ne giartu, 
O'ne szunes jos nolaktu. '

Gurgaloa ncreikalausim, 
Nuodu pekliniu neragausim,

. . Ne gersim.kad gyvi busimo, 
d tada ramybia turėsimo.

Su girtubkleis ne draugauklin, 
{Qua ju Isztojri atšltraukiin. 
Kad mus kvapa noapdįimtu, 
Sutrom bjauriausiom noapdrebtu.

Nagi vyrai, drūtais stokim, 
Svaigyt sąves nesiduokim, 
O heisžpažyslm jokiu .vargu, 
Turėsim irt vaisė pinigu.

Llkie sveika tu ramybia,
Kuri atomei daugeliams gyvybia, 
Daugeli szelmynu supjudel, 
ir i»z svieto Įsivarei. — Pax

įbedu.

Ne vienam gyvastį atemo.

Tos amlrdelea Iszslžadekime, 
' I.

ir isz svieto Įsivarei.

siepis apie tai praneszti
> ’ ■* ■ . •' * < ’ • .i * t, i .

Todėl, tiejeį» katrų prenu-
1 ' ■ 1 ’ - ’ r |

męrata baigėsi pirma džiu-

mierin,-. idant patui syti skriau
das; kokias’ I nebaszninkąfi»del 
žinomą padaru, ę (pą^Rui į p|ta 

I 
didelei

žinomu padarę

Kurie amžių, amžius punat;
Atsikelkit jsz kapeliu. 
Pastiprinkit dvase vaikeliu. 
Lietuva neturi sunu
Stipriu, kaip senolei buvo;/ • 
Kad ir galingas atėjo
Kaip, nuo perkupo drebėjo.. . . 
Ogi s\i
Savo kalba laukąn varot,

O Z. V/ V , 
Nežine in ka jiis Virstat? 4 
Lietuviai gi mano broliai, 
Kalbu asz in jus malonei; 
Meskit isz szirdies brudybes, 
O primkite gerybes 
Nes jau laikas mums pabusti

!\nl . .
szendien ka jus darpt,

. J

Prigimta kalba užiriiršzot

Apie to vyne pajusti; 
Kad retežius nusimesti 
Szvolnais rubais užsimesti 
Szendien skamben varpelis 
Knygų laikraszcziu pundelis; 
Proseniu būda primindams,
Isz sunkio mėgo budindamš,
Prošėnei sžaulda^garsiai
Anukus darbuotis narsiai; 
Pažvelkit in savo motina. 
Kaip ja spaudžia ir kankina.

' ■ ‘ ....... . . ............. '

NESITIKĖJO JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

' -...................... >

Siuncziii szifdingą padeka- 
vono už teip 'puikia knyga ko
kia yra 4 4 Tūkstantis N aktu ir 
.Vienu’*1 Dą tokiu istorijų ne 
esmių girdėjas ir skaitės ko* 
.Rias radau toje knygoje, kuri 
mane palinksminą diena ir, 
iihkti. Kada pareinu isz darbo 
tai tuo jaus griebiuos už4 kny
gos, nerupi man nereikalingas 
vietas. Netikėjau ka kiti kal
bėjo apie ta knyga pakol sau

Tūkstantis Naktų ir

nhkti. Kada pareinu isz darbo

neparsigalienau isz redakcijos^ 
4 ‘ Saules^ h Veli nu kožnam jiaja 
pirkti ir skaityti o tur^s sma
gumo . daugiąu kaip už szimta 
doleriu/

t • ■

Saules’^ Vėlinu kožnam jiaja

Su pagarba, 

Sparrows Point, Md.
Vincas Malaiszka \

s

lajaus, meldžeme neužmirsz- 
tį, jog vietoje $2,50 rėike pri 
siuąsti $3,00.

Stengsimos kitokiu budu
■ -• ’ ■' I • ’ 'J «. ’ M

simisti $3,00.
1 I • '' 1 i " 'i', 1 *■, • ■ * j*

atlyginti musu skaitytojam^
o ypatingai per išdavimą ge

i • i ‘ i k.\ i ’ ' r , / J H* i ( ii / ( ;

resnio ir didesnio kalendo
riaus, kurio verte
szimts centu.
daugiau kaip pėnkesde-

isznesz
— Redyste.

' l

<1

zP. J. MULDOWNEY
KONTRAKTORIUS

223 W. Mahanoy St. Mahanoy City

Duodu pteke ant visokiu 
darbu kas-link pastatimo 
nauju namu. ir pataisinimu. 
Atsakantis darbas pėr gerus 
darbininkus.

t

Žinoma jog motina ne duk
tė ne tikėjo Rėksnio pasakai, 
greieziau nužiurinejo tęva ku
ris gal buvo užsitraukįas. Ant 
rytojaus jau intikejo žodžiam, 
tėvo, kaip nuėjo pas kožna ran 
daunyka ir apsakė jog numa
žins randa naujas ponas,, o ne
prijautė, kas isz to nusides. »

Apėmė visus randaunykus 
baime, ba prijautė koki pavo
ju tame. Gyventojai namo vi
si nusprendė, jog ežia kas ne
būt pasidaris.

— Tame kas yra, — kalbė
jo visi nes ne žinojo tiktai vie
nas prakalbėjo:

— Pažiūrėsite kaimynėli! 
jog ne trukus tasai namas nu
eis su durnu. Turime visokius 
žmonis niekszu ka uždegs. Gas 
padorius da nauda isz to turės.

—r Tai nęĮ.ątsjljiepą autrąs^.,^
.Tr_ rrjrrj-. «T<rh. i

fląmas ne drątas ir ne trukus 
sugrius' ir itPiS1 grillVo&iūosia 
įjalUidos. gUspadoriui
ripid tai eina; kad-tiktai ne vie
nas ne iszsiktaustytii; tai nu
žemino randa norėdamas tuom I
apstabdyti.
j,; Įrr tarnaįteą katros tąrpavo

Sklipaitis smefties šzįiukbd' 
ją,' trankomi 1 t BkldpUoria' ant

tijau a.sz-ąup matyu,,

sugrius* ir ittUfi1 griilVosiUosia

.dOjo () perž^uriąetj koątraktus 
randaūninfcu namo. , ^Didelei 
persibme ant b‘dįoty&tošu ttoba-' 
sžninko dėdės kuris Ras metas 
pąkelihejorrnnda gyvoptojams

randaūninku

t

bąmd'ir visokcis spapabais juomaJL0’ 
sius Skriaudė.' ; !ih:i ouii

/ U/F ■; / *_
Įrpdysiu žmanemįs, jog yra žmp.
piu su gerom szirdim! ,

| ” , ■ * ’ * i i *1 g . j-1 F * •» *,,»f j j h n

Kada teip puikei galvavo po

h - 1 i H t |

•Bus dnlfar,kitaip!

ąiiU su gerom szirdim! , gaiš ir dejuoja-
-, * n m i i’i j

nas Smageviczius, inejo in pil
kąją dažuretojas namo idant 
nekuriuosia dalykuosia dasiek 
ti instrukcijas nuo naujo pono.

Gerai kad tamista Ręksnj 
ateini, —tarė p. Smageviczius, 
turiu tamistams reikaleli. pa
sakysi' tamista del visu raridi- 
ninku, jog nuo 
kvartolo, randa bus sumažintą 
ketvirta dali. '

Gal ponas norėjai pasakyti, 
pakelti randa, — tarė ReksnĮsį.

žinti randa, — tarė p. SrndįĮ^- 
Jįviczius. • • * 1 '

—tarė p. Smageviczius,

pirmutinio

— Asz pasakiau, kad sumą-
. • ■» ■ z-sf * . I, I .i

J. _U_ 4.

Ant augszto \ 
buk girdėją,staugimut,t^p|ią- f 
ma su durimi Ir ausavima.

— Tai namas užkeiktas ir 
niekam ne tikias, asz pajiesz- 
kosiu sau kitur tarnyste nuo 
pirmo pametus.

— Ir kas stojosi isz visu bai- 
Ka su randaunyku me-

nesis pasibaigė, galvatrukczeis 
iszsikrauste in kitus o ir Rėks- 
nis in kitur iszsikrauste.

Smageviczius apie tai dasi- 
žinojas kalbėjo:

Jeigu kam gerai padarysi
• Tai padėka netprest

mes?

*1

J

SKAITYKIME "SAULE”
SKAITYKITE "SAULE”
. ■ , . „XX. «>■    X  ............................... ■ -■
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Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia* Lietuviu Korporacija New Yorke

’ i •'
■ M

‘ .. . si ' n m. ; • . /. # ’
I -- J“ o- i - -■ .

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:
1) ' Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant didęli kapitalu pramones (iszdirbystes) ir

pirklybos (biznio) varymui Lietuvoj^ .
2) Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo syętimų isznaudotoju, paimant visa szalies

pirklyba ir pramone in Lie tuviu rankąs.}
3) Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt.
4) Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant

pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas.,

1

f

gerus uždarbius, palengvinant ingijiifiūuihjs inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.
Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
.4 » *L jjb* i , • M . tn ■ m* 4 > l"’ • ' 4P4a < Tr TV •» xz • • . V f *w—w i • ■ w v- . < < .• • v ir*>i » •

1).. Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu, re Ui alų (Foreign Exchange) Skyriumi
4 A 1 A • ik A a A A A A A " -4 • ‘ A m A flk A

pinipgu mainymui, siuntinėjimu ir ląiyakorcziu pardavojimui ir tt.
Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimai kcliaujancziu in Lietuva ir in kitas szalis.

, daliu isz- 
jeszkojimus (daviernastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.

į '2) * ........................
3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, 1 .. ■ • , 1 . 1 • X • I ‘t* ’ v ■ . ' fe

? ■ /' _

i LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg
I valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžibs priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kaš

tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui. L. A. Bendroves 
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu

Į piningu. Prie L. A, Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia

tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.

savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.
4; VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu: F 1

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Ave, New York, N. Y.
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Slaptybes Cariszko
Ivos galėjo išfcfchist caras jos^orvorie 
fv.’ 4 11__ • 1

Pąlociaus.
- ’ milini ■

II.
J

Ife, AUKSO NAME. 
t . -------------------------------

Audencijos pas cara.

— Konstantinas pasiliko to 
vu kudykio savo numylėtines, 
o nors jau nustume nuo saves 
kudyki pasilaiko — atAako ku- 
nigaiksztiene žiūrėdama in 
žeme.

— Pasilaikė! — susmuko 
stverdamasis gi

žiūrėdama

Aleksandras 
už'atloszo kėdės ir spausdamas 
teip drueziai kad medis prade 
jo braszket. — Negalėjo persi- 
skyrt su tuo bostriu, neiszpil- 
de mano prisakymo! — bet 
praszau kalbėt toliaus! Kas vy 
ko su kudykiuT

Kaip-gi graudinosi 
kuningaiksztiene Heile
atskleisdama carui savo vyro 
brangia paslaptį, kad pastate 
ji priesz negailinga teisdari

dabar 
kad

9 

kad nutraukė ant jo galvos 
bausme valdono! Sudrėbėjo

I
■

i -
I

Sf■ R H I
■Iv *

B *
H"
■V '

■
r
h.v

■
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t.-

.  minu mušimu ii n iwu»

Jeigu to negirdeežiau 
nuo jusri ciesoriszkoh didybes, 
niekaip negaleeziau intiket.

Sakau tau "* kad1 * laikas 
r v . *

randasi name. Mario brolio rie- 
ridre^, žinoirias daigtak: liuosno 
rltti porsiskyrt sri kudykiu^ to- < 
dėl i’ėik panaudot Savo energi
ja, Idairt hnmdzįot plotina iitlo 
RoįrianovU 'girhines Vardo gar*- 
bes. ! ■ '■* 1 ' ’’ -, j

tarė

Ir kaip niek ado j a tylėjo. 
Kada da daugiau sudėjo, 
Tai paėmus maža kudyki isz 

runijo, 
Vyras pasilikias klykavo 

Rodos kvaila galva gavo. 
Trankosi kaip pusgalvis,

O tai nuduota suvis, 
, Kad ant jojo neužkluptu,

Už paymtus piningus no luptu.
1 Bot jis nežinojo nieko, 

Net bažinosi, kiek turėjo vieko
Daigtu no ka turėjo, 
Nes ir tuju iszsižadojo, 

In kelinta diena ir jis isznyko
O vyrus grynus be piningu 

paliko.
Su bobopis pasiliaukite, 

In juju bankas piningu ne- 
* \ kraukite,

Padekite in banka miestiszka, 
lO ne dings piningai niekada, 

Arba pirkite jnarkes taupi- 
. \ nimo, 

Už kurias gausite procento.
— ♦ . ...............

ifljW į,

Petro filozofije.

4 4 Apsiaiištris ’ likriis khip. jis 
.. baisus.

Kas do iszdidysto ant kaktos, 
Galingas^ tViriUš iri nuožmus 
Pasitikintis ant savo jiOgos.

O žirgo jo kris per smrirkuinas t 
' Krir s^dkbiu drąsus drkli

Priėszmš rjug 1 guli gihries 
’ į ■ 'ttisztumab;

• In kur pukrisi padrikos1 kvaili 
O galingrišis’i Jiktrim4 valdone!

Ar nė teip arit krasjztd pria- 
'1: ■ prilties.

rfu Ros i ja savo rankri’ribma-
! • lorto.5 '

Pastiebiai nebijąs baišibš at 
*L- ■. cities.

Aleksandras paspaudo asz- 
menis iszmAliavOto kirvio o pa 
Veikslas pakilo augsztyii ir jo 
vietojo pasidaro duris, ku
rioms iszleido kunigaiksztione 
kuri kada nuėjo laiptais že
myn caras nuleido vėl paveiks
lu ir ar minėdamas savo sentė
vi Petra Did i j i, ar gal besiste
bėdamas žmogaus sumanumu, 
kad ne tik žodžiu bet ir darbus 
pats sau meluoja žiurėjo iri pa 
veikslą paslephsi visiszkai pa
slaptį besiraiidrincziu duriu.

Jei butu turėjos laiko gal 
butu svarstės sublizgėjusias jo 
omeneje mintis bet dabartiny- 
bes reikalai atitraukė ji nuo 
to ir paszauke.

— Kordov!
Ta viena žodi isztare balsu 

kuris nOt pati Kordova sukrė
tė baime.

Tuojaus

tamsiu kad nihilistai neveltu 
nesziojo varda linieko/’ 
nieks ju no baugina, ant nieko 
hepaiso ir nieko jiems pora ne 

Niėko h0 v rteiszkia 
f

> kardu krutinę senio, 
kuris kaip pasirodo vėliaus bu 

Piritui drilik per
spėjimo iszsipilde, kaip ’ iszsi- 
pildo'ricthtkus ii* antra dalis.' 

Aplinkybes teip ' susidėjo, 
kad Edy pas vedo šriu Už pa
ežiu užmttSzto sėnio moteri 
tai-gi saVo motina.
tam apie savo darbus patyrė,

f1 1

žodžius t I > i
gema nauja gyvastis, laiminga 
jaucziausi, kad srivo naujai gi
musiam kudykiui, 
adpbvanosiu gimine Romano
vą, gausiu jam pirmgimio tie
sas, tuotarpu pirmgimiti yra 
Valdimioras.
Jusu cicsoriszkos mylistos susi gavo proto sumiszima, iszduro 

meldžiu 
, nes

prieszingam karte mano laime liuosavo jo ririo kanezios. 
pražus su visu nes jug tai krnu 
jas ir kūnas mano vyro Kons
tantino, jug tas nelaimingas 
kudykis vis tiek yra Romano
vu.

Teip, po mano szirdžia vo jo tevu.
Sakau tau1 kad Vaikas w •

nos

knrluom

Kada po
Vienog meldžiu

mylėjimo ant vaiko, 
apsaugot ji nuo kaneziu

A •

• •

— Romanovu! — 
caras balsu kuriame 
sze geležis kraujas ir ugnis 
Sakote Romanovu?! — Laime

Krir s^dkl' tu drąsus tirkli

pats sau akis ir spangas tran
kėsi po svietą, kol mirtis nepa

Apsakiau tau kudyki ta pa
saka dėlto, idant parodyt, kad 
mes žmones negalime perkeist 
to, kas yra skirta,
to vaiko nonudaugysim, teip 
kaip nusidangina kirminą, Ro 
monovu namam gresia

Jeigu

suszuko
susimai-

— jus ir susimylstant ant bostrio
9

esate Heile, da per jauna idant 
žinot kaip pavojinga mums ta
ruszis Romanovu gimines.

— Bet tas biednas vaikas 
niekad gal nedasižinot jogei, 
paeinąs isz Romanovu gimines 
Kada iszaugs galės gal pasi-
ikt kokiu atmatniku ar kuom

visu kimu pamislijus apie tai, kitu "Psirinkcs sau koki pa-
Ah, kaip labai norėtu dabar sza«kilna ar gvenimo sieki, ga
atszaukt savo žodžius, kuriuos 
iszreiszke neapsvarsezius 
kios blogos pasekmes gal but 
jos iszreiszkimo, bet caro akys 
nedaleisdinejo jau jai teisint 
vien privertinejo toliaus kal
bėt teisybe. Kad ragino savo 
bargiais žodžiais; praszau kal
bėt tol?ari, ji' t apsiliejus 'ašza-

ko-

U \ t,

e

pavo-

patįs save pragaiszysim.
Kunhigaiksztieno Heile no

rėjo da ka tokio sakyt, bet ca
ras jai nodaleido tardamas:

— Grįžkit namon Ilolle, bu 
, nes pasi-

noram užgana

gathtiaa
jiems gaujos sarigu
reisžkią *. inynioS. palicijos ir 
iuksirinczial sznipu, nieko ne- 
rėiszkia akyvumris mano pa- 
licmeistro Kordovo (!) pasie^ 
ke net mano miogstube apie 
tai niekam‘nežinani. Tikiu kad 
tuo nihilištri, kuris 1 prisiėge 
laiszkeli mano lovoj prie pagal 

kuriam

nieko no-
}

I I 'lift

itji i
'■ M. u 'z h' i i y. ■ i , >■,

i *— Tokiame karte — 
Kordov' balstt;1 kuriame skairi* 
bejd'riiiožriiybb, d iikysė suspih 
dėjo kranjagferysto 
vaikas darigiatLi.;/

Tylėk! —
ras kalba shvo inrrinkid, kurio 
piktoj duszibj giirie baisi !mis- 
lis. — NcnOriu žinot asz kas 
taps su vaik.ii 
jau matau kruvinu paveikslu, 
kada* atsižvelgiau in užpakali 
istorijoje mano namu. Duodu 
tris dienas laiko ir tikiuosi jog 
traukije tu dienu praszalinsi 
isz Romanovu pastoges bostri. 
Dabar apie tai bus gana, ka
dangi yra svarbesni dalykai.

Tai tares caras pasikėlė, at- 
siege mandiera, paėmė maža 
fakteli kabanti ant szilkinio 
raikszczio po mandiera ir ati
darė sidabrine dože stovinezia 
ant carišžkos piurkos.

Dcžeje buvo caro 
svarbu intalpu; per valandėlė 
jieszkojo tarpe laiszku ko to
kio, po tam iszeme laiszkeli....
Galvos pamojimu paszauke ar
tyn paliemiestra ir apsižvelgęs

. ar
0, tarė:

idrtnt

pertrauke ca-

Pakaktinai

ViA yra , mano tarnas, 
goriausiai užsilikę jau.

(Toliaus Bus.)

f iH

/J

B 
m 

w •JĮII
> ,1

■ yka-k it rami ir laiminga 
rūpinsią jusu
padaryt teip ' idant bu tumėm 
ramus. Vyrui apie tai praszau 
suvis neminėt. Ka reik daryt 
tas yra mano dalyku.

Pasako tuos žodžius teip tvir 
tu balsu,
ne mato, jog laikas audencijos 

Tylėdama 
atsisveikino linktelėjimu 
galva ir pabuoziavo caro ran- 

nusi- ka kuris glamoriiai paglostęs 
jos sžviesiris plan kris aht gal
voja,“ kalbėjo dat " A -

— ’ pro Czia;‘ nieks ri$

f

: ima bus jam pagelbėt atsiekt 
troszkimus suvisai hedupdant 
jam dasiprast
Nieks nežinos .kad ten koks jai jau pasibaigė, 
mokslavyris ar pirklys yra są
nariu Romanovu gimines.

Aleksandras liūdnai
szypsojes pakratė su galva.

— Esame silpnai^ žmone-

9

Ir
kad kuningaiksztie-

. jo rąeities.

’<11

rom drebaneziu balsu kalbėjo: mis ir priesz norus.likimo, ar-
Ąpnstuptinas laiko kudy

’*** " • f i 4 1 1 * i | * | t i •

ki ^avo name parsigabenęs ji nieko negalim nuveikt.
M mano žinios,-d kada tik at- 
liėka jam laišva valrihda eina 
ią nameli savo sodauninko pas 
kuri laiko vaika idant ten gere 
tiš ir glamonėtis vaiku. — 
Die,ve mąno Į)iėve! kaip esmių

o

su

palicijos
i’L'

da£ iszrciszkinejo jd jausmus,.

laiszkai

iszejo
* diifėktoris, kurio nubalo ve|
i ' i i - . L* 1 M 2 * ‘ ■ J. T Ii " .

aplink icla^h? .perąįtikrjnt

Areoplanas gali isakilti in 

szimts miliutu, bet nupuola fA/A r\r\/i i JI _
szimts sekunda.

* #

padanges 16,000 pėdu in de-

ii h n M
,įi,iįi|Į

20,000 pėdu greitumo in\de-
k

Didžiausia gamtos slapty
be yra, jog raudona karve duo\ 
da balta pieną ir geltona svies-\ 
ta. ‘*

Vii fiiM
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BALTRUVIENĖ.
------U— 

Nekurios rūteles vyrus savo 
nužiurineja

visaip juos persekioja. 
Asz jum prigialbesiu, 
Ir gera rodą duosiu, 
Noskuskyt barzdos, 

Neszukok galvos, 
Nuolatos stenėk,

Ant bobų ir mergų nežiūrėk, 
Ir ne apie savo boba netupi- 

i • .i, «nek, t
Ba * tuojaus tmislii ttfres, 

; 1 •f įritavo nužihrinos :<«11 
i’Tai bostijokaB'smirius,l ’ 

} Kąip jiiB‘da«meihisp '

Didžiausia priežastis tiek 
persiskyrimu Amerike /yra ap- 
si vedimas. .

’Geriausias būdas idant at- 
ramentas nevarvetu isz pripil
domos plunksnos yra, neturėti

! •!

visai atramento. ’ 4<1 ‘ •
’ ‘*Greicziansias> būdas iszgy- 

dimoĮ'skaudaiiczios galvoą yrą 
pusę ^yąrp ,ąi;sfipįk9. ir. puse 
stiklo l^arboliries , rukszties. 
Žmogus ’ po ’trim jaiT nieko 
jaticzia. .........

Pirmutinis karalius kuris 
pamėto saVo galvą laike pojiti- 
kiszko judėjimu Ąpglijoi buvo r.

( Jeigu visi ąutompbilei ku

lti paghldQti*ant Atkmtiko ma-
i. JU f J I ; •..!

. Jeigu; t viszta pąd<rifUf(H*riu-

/Ah) J;
i 117 11 ■* 'rJ f L' Ją ' Ir' H/ ’ , ’ 

khs ncsiraridtyknjnba’rij 
J i /;

k i’

Jr ' M i J , » ,Y i J ’ ' M 
rūpestingai apart; to; slepiamus 
nuo caro* Caroi kalba- su ikimin-

- kuoge-; 
riausiai girdėjo stovėdamas už’ 
potijeros, bet,jąz .'(oš .kąlbos jis

ba Suredima Ausgzcziriusiojoi privalo žinot apie tavO buvi- 
, Betop mh čžibriaiš/isrilbisiri tave slap 

jus Heile,1 kaipb Graikijos duk
tė; neabejotinai turi Žinot žmd^ bjo priie clidžiO auksriotribšO rie- 
niu padayima arba pasaka muose paveikslo-perstatariežio 
apie nelaimingą Edypa. Sztai potreta riaturališzlcb didžio vie( 
jusu sentėviu karaliui suląu- po isz didžiausiu Rosijos cariu/ 
kas sunaus > peyspeta, kad pra
žus nuo rankos savo sunkus* ;
kuris1 paims sriii už baczia savo 
mdtiriri. Žinoma, karalius per 
sigandes blogos prririaszystes, 
norėdamas sunaikint norą die- 
vaieziu nusprendė nužudint sa 
vo kudyki.
Pasitikėdamas geriausiai ant

mb čzidhaiš; isrilbisiii tave slap 
tom duririiis. Tai tKtbs' pri- gaiksztienO Kordov

i 1

apie nelaimingą Edypa. Sztai potreta naturališzlfb cllclžio vie

nėgera, fedpesmių pikta! —ko 
del o tszplessiau: nuo jo ta sal- 

laiinė, ta jo džiaugsma,
kbdęf pirnin tri iic8upriatriri» ko- . (h > • * .
del pirma neiszmaninn kad jo 
laime turbut ir mano laime, 
kad nemyliu jo tikrai jeigu pa
vydžiu jam džiaugsmo ir nega
liu sutikt su tuom, idant jis saVo piemenio pavedė jam vai- 
laimes sau jieszkotu ne many
je—

Aszaros gausiom sriomis lie
josi isz akiu kuningaiksztie- 
nes, skausmai draskė jos kru
tinę, pajauto savo duszioje nuo 
dingą kirminą graužinanti jos 
shnžine.

Aleksandras H-ras 
teip-gi biski sujudintas ir pra
dėjo vaikszczlot po kambarį 
pUgrimzdos mastyse, galinus 
sustojo priesz kuningaiksztie- 
riį/ir užklausė: ’ 
‘— Nuo ko apie tai dažino-

jote Heile?
' — Moteris sodnuninko pa

sako man ta paslaptį. Niek- 
sze viliojusi kad gausiai jai at
simokėsiu už tai.

— Tuojaus pavaryt jia sza- 
lyn. Nieko pavojingesni© nė
ra kaipo tas, kad esam tarpe 
niekszu tarnu. Nuo vaiko, ku
ris jum laime savitarpines mei 
les naikina jau asz jus paliup- 
supsiu Heile, duodu savo ca- 
riszka žodi, kad po trijų dienu 
nieko jau apie ji neiszgirsit.

Ne su noru padavė kunin
gaiksztiene ranka, carui, kurio 
prižadėjimu negalėjo džiaug
tis nes iszpleszdama savo 
rui mylima kudyki naikina ir 
jo meile del sayes* bet jos hesi- 
svarstyme, ar negeriau butu 
melst caro susimylejimo vui- 
krii, atėjo nauja mislis, kuri nu 

^r^ino ir tarė tyliu balsu kad

Piemuo paėmė

buvo

vy-

1 !• ;

lio rjjspta akimis ftustėbo t

i 'J V* -f

ka' nžmuszt. Piemuo paėmė 
kudyki, idant nuneszus in giro 
užmuszt ana, bet kada jau no
rėjo iszpildyt savo privaluma 
ir vieszpaties insakyma seniu, 
pritruko drąsos ir nepasiryžo 
nuleist*mirtino smūgio ant ku- 
dykię galvos.
kudyki palikes girioje, suple- 
szys ana draskanti žvėrys ir 
y iš "tiek* p/hižus. Pridėjęs kudy
ki uolos plaiszioje paliko.

Apveizda norėjo idant jos 
surodiriias iszsipildytu ir šutei 
ke tai, kad vos piemuo atsi
traukė, per giriu važiavo su Sa
vo žmona kitas karalius kurie 
du iszgirdo kudykio verksmą. 
Moteris karaliais neturėdama 
savo vaiku, paląike už dievu 
dovana paėmė kudyki pratni- 
ne ji Edypu ir . išauklėjo kai
po savo locna sunu.

Kada EdjFpak isžaugo ir pa
siliko patogiu jatihikaieziu pa-

» pamatyt'sVicta ir kara
tus priimtas jo tėVas labai ji

Mane kad jai

H1

sugedo
Irus m
mylėdamas rieąiprioszino Edy
po norams. .

»

Koj Jbv pąrižvajge'sv, laįsiįke- 
’ ‘ Vf ne

mažai,' nuliąieš' * ^^igrirides 
atszoko adgal,:

~ Kaip jusu c^jdsžka didy

stiklo l^arbol iries
ne-

*11
i Iraii Asž sakiaui ir sakysiu, 

Ir vyrains • netikėsiu. • »v

nebuvo linksmas, kadangi lau
ke perkuiliju audrds kilusios 
caro kiriitiriejė;

f ‘ j

VU t f
♦

‘«i«Į .

ViėriaS szesžkas nuo* Vaiski

i r

♦be. galėjo aplaikyftn?....
L _ J. r Z<?7' dV/zJA’ i

..Kar^jL, ^,3
[•Jeigu visi ąutompbilei ku- 

rip likos philirbn t9iy itlOte’bn-
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i -<hi| 
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iiszkyjšjpuv^^ujui J o* žihrijb,ujriU’ 
perkeiežiusio kad tos perlcuriijos prikris "ant'

civili žatoririm vos stojo priesz valdoną tas tars 
f / t * f f A a iT ’ 'k

f»mkurtojo despotiszkos sište-
. . /m I t »t *. 1 ? •’ < 1 * ’ / .■£ » I J

mos valdymo,’
viską Bosi joje pagl savo noro 
turi' ‘.vadinama r?-J-i----*1-“-

-T4 '
turi ‘ vadinama

►’, jo< galvos. i nęąpęiriko,s nes

Rosijos, t’etrd I, pramyto* iiž-‘ re'griiausmingu balsu:
nuopelnus* Didžiuoju. Tas pir
masis Rosijos patvaldys caras 
numaliavotas buvo ne karalisz 
iiuose rūbuose, no kareivisz- 
koj mandieroj, kuri dabar yra 
kaipo kailiu caru, kurio gema 
kareiviais ir pūva kareiviais,
bet prastoj darbininko jekei, K 
su užkisztu už juosto kirviu. 
Tas paveikslas Petro I-mo pri 
mindhvo žiūrėtojai jo gyveni
mą teisingai prasta, bot pilna 
didžiausios energijos, kuris ne 
sidrovejb stverties už kirvio ir 
dirbt per visa diena be pasil- 
sio budavojant kariszkus lai
vus, kurio tai amato besimoki
nės jis Amsterdame, idant pa
kelt galybe Rosijos.
. Gal szioje valandoje prisimi 
ne ęarui garsus < rhsu poeto; 
Pasakine pranaezingas iszsita
rimas, kada stovėdamas ir žiū
rėdamas in to didžio, caro pa-t

fff . 
k Bekeliaujanti Ędypui 
kart teko pasitikt dauboje ant 
kelio važiuojanti rimta žila se
ni, szale kurio įfedoįo da jauna 
graži moteris. Kad kelio butą 
siauro ir du vežimai apsilenk t 
negalėjo, o pasitraukt nesino
rėjo no vienam tarp senio ir 
jauno karalaiczio prasidėjo 
prautaS; tižslrtištines Edypas

vien-

p
: riiBzytas.,'^&^’ ražit0, 
s^ambejo.įįy .

Iro, neimi

' 1 ♦

i su- 
turinvs L

—> Ar nedaviau prisakymo 
tamstai idant abudu! motina 
ir vaika praszalintumiai? Ar 
pamirszai kad vaikas pavojin
gesnis, negu ta riieksze, kuri su 
painiojo iri savo tinklus mano 
broli?*

• Nieko iiOriiirszau ir jusu
ciesorisfckoš didybes prisaky-
nia punl^iuąli^zkai. iszpildžiau, 
bot stebėtis turiu kad atsitiki- ’ 
Irias sugražino vaika net isz 
Sibiro. Nežinojau apie tai ir 
netikėjau kad tas atsitikt gali, 
jog iriano žmones kuriem pavo 
įdžiau nusprenstriosius pamėtė,
ar kam atidavė vaika. \
• Aleksandras žiurėjo in susi- Ji,# L .

. / y - y ■ ” . . ; • / r *

ęijos virszininka po tam tarė 
L *■'’ > . ,? t 'i. i • ui J • ‘' . < ■ ‘ r . «

inaisziuši ir susikrimtusi pali- 
cijos virszininka po tam; tarė 
ąu pani6kitxin|ii?; 4

O* 1,>» ■ • ' ■ s.

Pats parodai net savo

minkla iszveizdoS raitelio pa- 
stiebusio žirgą ant uolos, ■ dai
navot

p pabėgo,- '
Iri in cziohairi’!adbe^o, ■■

Ant Veselkos nusivilko,■ •* 
Ir ten baisi nelaime atsitiko.

Gere be cienos guzutia ir alų 
Kada smegenineja subruzdėjo, 

Ir ant galu, 
Iszojti laukan nuėjo, 

Vėžliojo tropais žemyn 
Ant galo kasžyn, 

Kojos pasipainiojo,
Staczia galva žemyn nugar

mėjo, 
Ir teip smarkei smuko, 

. Jog sprandą nusisuko.
Tai mat nuo vaisko pabėgo,
Ir czionais mirti adbego,

• ; Daktarai sekcije padare, 
Vidurius to vargszo atidarė,

Ir ant galo, ;
Sztai ka ten rado:

Gorcziu alaus su arielka su- 
t. maiszyta,

Pibia skilvi pripildyta,
Tas dėjosi Sekminių diena, 

O tas perome baime neviena,
Asz mistinu, jog kaip pasi- 

■ gerti gerai.
Tai ir numirti’ lengvai,

O da sprandą husisukt,
Tai daug lengviau dušzei isz 

smukt.
Ka jus vyruezei ant to pasa- 

' kysitia,
Ar ai\t tokios naujerios nesu- 

drebesitia ?

» ?

riu, tąiv nuskonsiri; i i 

szini kas diena, tai per metus 
pasidarytu 365 kiauszinci.

Bile kas gali nuszokti nuo 
Brooklyno'tilto, bet ita negirde 
ta idant kas perszokln <per jin.

* Atcinanczia sanvaite netu 
rosime karszcziū, bet sausa bus 
didele po visa Amrika.

PirriąUlihis po inas!
'u CaW^3tftk^attdre; SičlįJmiin ’'«♦ '^-1 J- * i I

gi tavo žmones vaitoja prie
spaudoje.^ Vergai jungo kila 
ir grumo savo geležiniais pan- 
cziais surakytom rankom. Pra 
szalyk nelemta stovi, ta di- 
džidusi isznibkinima XlX-^to 
szimtmcczio, duok tautai kons 
titucija, nes pricszingam karte 
slegiami suims Rosijos tavo 
lavonu eisią prię laisves!

Tai yra pirmutinis perserge 
jimas — du da paseks, o po 
tam?.... ftt

(<

Ca'i^^hĮkąaudr ■ 1

g*

9

KUR BUNA?

Vyrai nieko.
■ * ■ • • ••••• .i

Caras paėmė adgal laiszkeli 
sulankstė ji vėl padėjo in si
dabrine dože užrūkydamas jįa 
rakteliu, o užsisegiodamas sa
vo mandiera ‘kalbėjo, kaipo 
pats in sa^e:

Nopalaikinecziau už di-;
1

9 9

- 1

f' ■

deliai švarbu ta persergejima,
kalba, kad esi niekam netikti- kadangi tu szimtus aplaikihe-

. IT ' V. 1? • ii 1 V < l.’-l • ■ . ° ' ■ <’ * '

Pajieszkau Mrs. Francis Sla
vinskas (gimine Frano Anru- 
kat) Yra svarbus reikalas, jei
gu kas žino apie jia, praszom 
praneszt.

Mrs. Birch, ' ’ 
.249 S. 51 St., W.

Philadelphia Pa.
.................... ... i ■■■m " •

IR VIENA NAKTU” KNY
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Siunčiau szirdinga padėka-* 
vonia del redystea “Saule*” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
puikiausiu istorijų kokiu d* ša 
^6 amžljo na esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da -tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikises,” pragurdn* 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas 
karas, o dabar ta snesedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir n* 
nemifilinu valkiotis po kartas* 
mas trindamas alkūnes prie ba 
to. Vėlinu kožnam nasiptrtetf 
taja puikia knyga o kožnas ta* 
retu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes ištari* 
jee. Kiti klauso mano apakai* 
tymu su didžiausia atyda. Bt 
karta dekavoju redystei už pa* 
dirbimą teip puikios knygos^**

Ai

’r!
ju traukije menesio jai nėma- 
tycziau tos aplinkybes kokiu 
budu szis persergejimas pate-

Nežinai net kad ktadykis 
randasi nairio mario brolio.

Kordov da labiau nubalo ir
1 * ■ < X .. . '■

¥‘ ' " ko inano rankosna.

siu.

atsake: * < k >

J

... d

■ :♦*. ■

taogeHsl
paaukautu kelis skatikėlius.

I ' j j

i Kur tasai ttlielaszirdingas

»

,lhj

iii

; t
su

— Kaip manai? — kalbėjo 
smarkiau atsikreipdamas link 
Kordbvo kas ir kokiu budu 
man ta laiszkeli intėiket ’

TioSpanasziai turbjo ju-
didybei važiuojant intnėst 
karieta, ar įgal porsiust 

draugo^ su kokiu riielUimu.
•J- No teip, hc'szoip-4-atsa- P 1

ko caras. — Jeigu tolp butu #Vi 
sai mano nostėbetu, bot klau
siu tavo nuomones del to kad 
stebiuosiu pats tuomi in teiki
mu man praneszimo. Saitai pa

hi

^SmiTetu ir kad laiszkeli radau
. .. * nriancrfn snantn nrio narmlvin-

i jAX*.. I lėliui! jmmi

■

I

« ♦ #

Sakalėliai biski pasivoktuo- 
. . kite, 

Savo piningu bobai neduokite, 
Kad in saugia vieta padėtu 

Kad'kas neriugriebtu.
In viena boba teip msiviorijo,

Jog keletas pas jiaja pinin- 
gus padėjo,

Apie du tukstanezius jau tu- 
’* ' rojo,

9

L»Z*»

prisegta sagute prie pagalvio/ 
radau eidamas gult. . Matai, M- Raka, <12

V*
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atlan-

1

<— Menesis Liepos.
— Puse 1919 meto jau praė

jo.
— Utarnninke pirma diena 

Liepos—July.
—r Seredo pripuola

kymas Szv. P. Marijos.
— isz priežasties didelio lie

taus nekurios kasikius negalėjo 
per keletą dienu dirbti kadangi 
kasikiuose radosi per daug 
vandens.

— Advokatai tvirtina 
visi saliunai gali būti atidary
tais po 1-m Julajuj.

— Bronius Sklerh

ant kampo E. Pine ir 5-tos uly- 
užmokedanuts*

radosi

buk
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biznava narna nuo
nupirko
1 )ilkerio

12 tuk- 
p. Sklera po-

ežios,
staneziu doleriu.
užilgio tonais uždės buezerne ir 
groseriu sztora.

Petnycziojo
— Diena kurioje 

laisvu 
kuriame

4—ta Jula-
Ameri-

sklypu ir
jaus
kas pastojo 
menesis kuriame užsibaigė 
kruvina Europiszka kare.

— Už piszkinima dinamito 
ant artimo kalno Rcadingo pa- 
licije aresztavojo Danielių Sta 
niuloni kuris už pakilta per
nakvojo kozoje ir turėjo pasi
rašyt kaucija
šiandien tiesos yra rusezios ir 
iiždraudže kožnam turėti dina- 

I

mitą pas save jeigu ne turi pa- 
/ velinimo nno valdžios.

— Daktaras K. L. McDo- 
naklas likos paskirtas per Rea 
dingo kompanija kaipo 
ris kompenszeiszion bjuro 
dažiures visus ligonius 
kompanijos.

— Skvajera Jamosas

lyg teismui.

saua-
ir 

tosios

suda. 
pažinsta poną Jamesa 

ar

Pottsvilles

yra 
kandidatu ant pavadavo kami 
soriaus in 
Kožnas
kaipo prieteliszka žmogų 
tai priesz rinkimus ar po rin
kimu — vis vienokis del visu.

•— Vincas Streikus nuo 327 
jVV.' Pine St.
Kolso kasi kloję praeita Sei‘e- 
dos ryta. Jisai gydosi namie.

likos pažeistas

atsi-

n

Gilberton, Pa.— Did. Kunig. 
.Vitauto draugystes balius ge
rai nusiseko.

— Praeita Utarninka
buvo szliubas p. .Jono Mockai- 
czio su p. Elena Kiszkiutc. 
Jauna pora apsigyvens Eliza
beth, N. J. kur 
turi užsiėmimą Kauni bemis
tas prie Standard Oil Kompa
nijos. Vėlinamo linksmo gyve
nimo.

— Praeita sanvaite sugryžo 
keletą Lietuviszku vaikinu isz 
Francijos.

— Mieste vėl randasi daug 
vandens. Pumpos nespėja trau 
kti vandeni isz užlieto miesto.

— Nežinomi piktadariai su
naikino sodines ir medelius 
prie ežeruko. Dabar virszinin- 
kai paskiro $5 tam kuris pra- 
nesz apie kaltininkus.

p. Mockaitis 
kaipo Komi

Vac-

i

1

Velionis paėjo isz Vii
Ne-

Broad Brook, Conn.— 
lovas Cilcius, 45 metu senumo, 
likos užmusztas 21 Juniaus, va 
žinodamas in darbu ant gazoli- 
nes maszinos, susimusze su au- 
tomobilium, ir likos užmusztas 
ant vietos kaipo ir viena moto
re ir kelios ypatos likos su
žeistos kurios važiavo automo- 
biliuje.
niaus guber., Traku pav., 
dingos para., Luvkoraiczio kai 
mo, paliko dydeliam nuliūdi
me paezia ir tris brolius.Pergy 
veno Broad Brook asztuonis 
metus ir buvo mylemas nuo vi
su nes turėjo malszu būda ir 
su visais gyveno sutikime. Lai 
dotuveB atsibuvo su bažnyti
nėms pamaldoms, o kūnas sil-

7
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Szitas
Fonografas ir 1 dubeltavas 
rekordas tiktai $95

Inmokekite $1.0 rankpiningu 
po tam $5 ant menesio. 
Sapphire akmenukas kuri ūži 
ma vieta adatų ir niekad nerei
kė mainyti. Iszduoda stebėtina 
puiku baisa ir daug geresne už 
kitus fonografus. Grajina bile 
kokius rekordus. Pristatysime 
in juso narna ant iszbandymo.

GUINANS

Turi
v •

J 201 W. Centre Str. 
Mahanoy City, Pa.

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa,

j;

Ito*'® A
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Dr. KOLEĘ. yra viena
tinis tarpe Lietuviu da 
ktaras Pittsburgh. Mo
kinosi Varszavoje, stu
dijavo bcglje 28 m. in- 
vairias ligas vyru ir 

* moterų, todėl jas nuo ■ 
Pfc dugnial pažinsta. Gydo 

užslnuodinima kraujo
Ir silpnybes tyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, In vairias ligas paelnan- 
czias nuo neezystumo kraujo. 
Bzauklte ypatiszkal, per lalszkus 
negydau. Dr. Koler kalba LenkiszkajĮ 
ir Rusiszkal.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig S 
vakaro. Nodeliomls iki 2-v. popiet

Atsi-

K

j^ZSZ3?3Z^

likos pripažintas kaltu už nužudinima sa- 
Laike teismo iszsikalbejo, buk jisai savo motcres nenužudė, nes 

bet sudžios jojo pripažinimui netikėjo. ‘Daktaras turi 67 me-

Dr. Walter Keene Wilkins isz New Yorko 
vo paezios 27 Vasario, 
gyvaste jiai atome pleszikai, 
tus amžiaus ir badai už tai nužudė savo paezia idant po josios mireziai užgriebti josios mil 
žiniszka turtą. Pirmutinis paveikslas parodo.kaip daktaras iszrodo kada 
antras parodo kaip iszrodo kada jin aresztavojo ir buvo pabėgius, o treczias paveikslas pa
rodo kaip iszrodo laike teismo.

y

savo motcres nenužudė

paezia. nužudė

sysi ant czionaitiniu kapiniu. 
Jeigu kur randasi gimines ar 
pažinstami ir goidže susiraszy- 
ti, tai meldžiu raszyti po adre
su: Mrs. Bose Cilcus 
Brook, Conn.

) Broad

Musu korespondentas prune 
sza buk darbininkai nedauže 
fabriku langu kaip tai anglisz- 
ki laikraszczei apraszinejo — 
yra tai neteisybe.

Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
laikraszczio “SAULES” prenumerata 
bus $3.00 ant meto, ir $1.50 ant puses 
meto. Apie szita ncužmirszkito.

) ANT PARDAVIMO.

.(h

Szlakelei 
ant 

veido

)

Waterbury, Conn. — Miesto 
palicijos stotyj prasidėjo tyri
nėjimai žmonių kurie tapo su- 

dideliu rian-aresztuoti laiko
sziu, atsitikusiu vakar (Birž.)
19 d. szio miesto dalyj, vadina 

apgyvontoj 
“Sau
sokai!-

moj Brooklyn ir 
iausiai lietuviu.

korespondentas 
apie tai pasakoja:

Stotin tapo atgabenta 
apie 30 suaresztuotu, tarp ku
riu vos keletas rusu ir vienas 
lenkas ir dar koks ten svetim
tautis, 
sus paėmė sveikus, 
jie sumuszti, galvos 
tos, akis apmusztos ir t. t.

Ir visi beveik be jokios kai 
Kuomet kilo riauszes ir 

vandeni, 
Puomet ka 

gabeno in stoti, 
suimtus sudaužė 

nepaisydami, ar jis kaltas, 
Prie suaresztuotu

Daugeliui uždė
jo kaucijas po $5,000 kiekvie
nam ir kaltinama už 
ma su tikslu užmuszimo. 
arcsztuotu teismas atsibus 
d. Birželio.

“Tikra

dau 
les

fr r>
> y

ežiai
4 4 tapo

Kiti visi lietuviai. Vi- 
bet dabar 

sudaužy-

11

tęs.
ugniagesiai paleido 

r ntai žmones bego. 
tik pagavo, 
kur, sakoma

ne. 
neprileidžia.

ar 
nieko

užpuoli-
Su-

24

revoliucija 
mus pasidarė, 
kares teisėmis.

t 4 > J

ko.
> >

pasta-
randame se-

pas 
Gyvename po 
Kas valanda 

vis dauginus iszcina ant strai-
Gatves pilnos žmonių. Sa 

Hunus tuojaus uždare.
Tarp suaresztuotu ir 

tytu po kaucija
kanezias panaszias in lietuvisz 
kas pravardes (pravardes, ma
tyt, iszkraipytos:)

James Bačkas, 670 N. River
side St. ■

Mike Kasinskas, 
Riverside St.

V. Maluseviczius, 
ward St.

St. Bazudis, Green St.
Mike Packaitis, 

verside St.
Po $2,000 kaucija pastatyta 

szie:
Kotryna Priseviczia, ’ 

Poplar St.
Ona Žemaitis, 405 Wilson St 
Ona Raczkauskas, 71 

nard St.
M. Bruzeviczius, 

Avo.
Petras Salavinitis (?), John 

•St

G51
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Ed-

781 N. Ri
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Leo-

220 Parį?
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Mesite Frack...viile, Pa. cielas 
lotas su namais ant dvieju fa- 
miliju. Namai tik 4 
kaip pastatyti ir viskas gerai 
inntaisyta. 
la narna 
duos neperbrangiai. 
kito inn “Sauk 
noy City, Pa.

Namai metai

Galima pirkti cie 
arba puse. Barsi-

\Si >>
Atsiszau- 

ofisa, Maha- 
(to 53)
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Dar laikas 
lint tuos bjaurus 
ženklus nuo veido

prai^a-

4 /

Papuczkal, iszbcriniai tuojau^ pranyk
sta ir niekad nOBUgryžta po naudoji
mui garsingo “Beauty Cream”. Preke 
tik $1.25 už stiklą. Mes užmokam nu-i 
siuntimo kasztus. Siuskite pinigus iii!

Sparrow Chemical Company, M-23 
New York, N. Y.196 E. t-tlu Str.

Telefonai, Bell - Kensington 531G 
Keystone, - East G720 

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

Priėmimo valandas:
Lik! 10 vai. ryte! G - 8 vai. vakaro.

2538 E. Allegheny Ave. 
PHILADELPHIA, PA.

_ _______________ ____ - - ------------------------------------

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijiį Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ
JO

..a
• / •

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kįtų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.

£

P*.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
w.Su Laivakorczlu Skyrium^.

P. V OBIECUNAS IR KOMPANIJA
12th and Carson St., S. S.

[♦j 
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Pittsburgh, Pn.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpinąs! savam namo kur- 
rio verte isznosa apie $150.000 ir vartoja szo- 
mc laiko apie milijoną dolioriu ir randasi po 
kontrole Vai. Ponnsylvanlos. 
Pinigus moka 4 procentą, i 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. 
Užlaiko Notarijialna kancelarija del padirbimo 
Doviornasczlu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. UžrubOžlnis skyrius randasi po

Už sutaplntus 
Siunczia Pinigus

vadovisto gerai žinoma Karoliaus Varasziaus 
valdiszko Notarijuszo. r
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ARABISZKOS ISTORIJOS
"f: *Jj

In trumpa laika, vienos san- 
vaitos, iszsiuntom daugybe szi- 
tu Knygų in visas Azalis 
Amerikos, ir visi kurio aplaiko 
szlta Puiki Knyga prisiuntė 
mumis padekavones.

Knygų in visas
I

yra
>wi

/I 
r 1U& Si s

K
X1

v

1

Pulko apdaryta Audekliniais 
Iszinarginhils Virszais.
dūmas Knygos 0% x i)% coliu. 
150 Pirveilcftiu — 701 Puslapiu

al-

Juos greit parsiduoda todėl 
nolabkyto ilgai bot prisiuskyto 
mums $2 o Knyga bus jumis tuo- 
jaus Iszsiusta. Mes užmokamo 
nusiuntimo kasztus. Mos tikrai 
gvarantinam kad ir jumis 
patiks. •

1). B0CZK0W8KI-C0., 
Malinnoy and A Street, 

MAHANOY Cl’l.% PA.

IV.

ir

iic f f

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

blznijc 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- 
vima kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA, 

—DIREKTORIAI— 
L, Eckert, Vice-Prea

>

I

•. .11 x IWW

UNION
I. > . t ‘ a J

rž

,N ATJOK AL
BANKW ■

Capitol Stock $125,000.00 
Surplus & Profits $100,000.00

IMAHAKO*. 
a m. « ALf'U.i

B. M. Graham, Pres. L, Eckert, Vice-Pres. D. F. Gninan, Treas.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danlsewics M. Gavula

T. G. Hornsby

Mokamo antra procentą ant 
Budėtu piningu. Procentą prl- 
dedain prie juau piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
buobo, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai.

P! O. Fenton
H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vico-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus.
R. T. EDWARDS, Vlcc-Kas.
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AIDŽIŲ ATMINTIS MOTINOMS 18 -TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių sunua, broliai ar šiaip tfiminCs yra paimti Į kariumenę ir ke

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas Žiedo su žvaigže yra di« JĮĮ 
džiausią garbč ir pafcuodonč, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti, Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mžlyna parva.z Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintj laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą. žiedą gali nešioti kaip vyras taip Ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užstcliuodami šj ,žiedą, atsiųskite savotuną kuuu&u ViCUUi uviciii ur unu v«nnuuu«iiin ai»iųs*uc ’savo
pirato mitrą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su’pinlgalė prkhĮnkite/o rhes Jums S 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.
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Prekės Šių žiedą yra sekančios:

Sterling........ .......... $1.7/5

1OK Auksinis.. ... 10.50

Lietuviszkas Graborius

A, J,SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
Ii 1 —i i^fci —I H iMl ■ I— —

g||Oi <1 dh m dto ib šb nBr dfc.
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Taipgi moterims Ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 
pavęikslas kareivio kepurčs, su viena, dviem ar trim Žvaigždutėm. 
prckO 3Ė»c. tiž kožną.

/ Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North Wells Sfreot,. Dep. 60

-L-U K M ’< 14 K Auksinis.............. ,.13.50

į
P’

CHICAGO, ILL.

iwnniimiiiiTiB iiwm—r f rmi i nin r 11 ri

| Daktaras Wasserman
W?įj

Specialistas del | 
Vyru ir Moterų |

NAUJAS IŠRADIMAS
Del PrakailuojanČiy Kojį

Prakailavimi* žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausiai kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Dideli* ne- 
smagumas yra iš ne 

skanaus kvapo kaip Ir kenkenUs žmo- 
j (aus sveikatai. Prakaituoto* kojos tai 
S pradžia visokių žmonas ligų ir pavargi- 
£ ino viso kūno. Musų naujai išrastos gy- 

dnolls iŠgydis prakaitavimą arba šlSpv-
V jną Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir 
A užtikrinam jog nieko nt kenki Juriį sVei- 
■j katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
U laiškas su paaiškinimu. Preke flhlp 
A su prisiunthnn. Piningus siųskite adresu: 
2 URSU8 REMEDY C0.t

Distributer F
| 160 Ii. WELLS St, Dtp. B. CHICAGO, ILL. Į

4

y-

fl

Daktaras Wasserman pasekmingai gydo ligas Skylvio 
Szirdies, Inkstu, Plaucziu, Rumatizma ir visokias kraujo 
ligas trumpam laike ir nereikės trotyt darbo laika.

Musu ofise randasi naujausios maudos daktariszkos 
maszinos; teipgi ir X-Ray maszina kuri kanecz yra reika
lingas kožnam daktariszkam ofise. Pirmas atsilankymas 
in musu ofisą yra dykai.

Dr. WASSERMAN
t

1335 ARCH STREET. H 
i PHILADELPHIA, PA. g 

Ofiso valandos nuo 9 vai. ryte lig 8 vai vakare. Nedelioj Į 
nuo 10 fyte lig 2 popiet. Negydom per paczta, pribukit I 
asabiszkai. Galima susikalbėti ir Lietuviszkai. Q
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Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
eu paveikslėliais, 177 poslapiu, Preke 35c 

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

W. TRASKAUSKAS
—GRAHORIUS-. /I

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusia, Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztinlu, pasivažinėjimo 
ir t.t Krausto dalgtus Ir Lt.
520 W. Centro SU Mahanoy City, t* 

■/-"t ifli r-*1 -io

4 * Reikalaujame JSKSM'S! | 
ri Liueso talko vakarais, gali uždirbti nuo ■ 

j $10 iki $15 j sąvaitę, pereidami per stabas F 
a su musų nauju išradimu. AtsiŠaukit Uk ■ 
J laišku: URSUS REMEDY COM « [

— III ei o 1 IIB w UBI ■

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS Iš MOSĮJ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

-----y.
• 4
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dldump, kaip: Columbia, Victrola ir kitus. Lithuania groja teisingai
i, balsai esti alSkųs, Švelnus, tyri 

Rašykite aplo jfilygas, o aplalkysito visas informacijas.

Rašydami laiškus adresuokite:
S.! P. TANIS, 

> «»

llul IJIUbllIU VUUIUU9.

groja rekordus visokiaualor Lithuania
puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnu v K

Reikalingi agentai pardavinėti musu grojamas mašinas.

išdlrblmo ir vlsoklauslo- 
I,

1233 West 111th Place, Chicago, Ill. 1

URSUS REMEDY CO
160 N. WELLS St., Dtp. B. CHICAGO, HLDtp. B.

NAUJAS ISZRADIMAS, j
DEL PLAUKU,

»■■■■■ .Ml.—IB t

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

Drs. Brand z as Cosmetics, ’ 
SU. W. Brooklyn, N. Y.

Naujas Lietuviszkas Graborlus

i
 Kuzis Rėklaitis 1

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

g A'. C. NOVAKAUSKAS Ą 

Advokatas ::
Cor. Main and Centre Street

SHENANDOAH, PA.

w.Su



