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Isz Amerikos

o 2 sn-

Keturi užmuszti per iszsiverti- 
ma automobiliaus.

Springfield, Mass.—Keturios 
y pa tos likos užmuszti
žeisti per iszsivertima automo
biliaus kuriame nelaimingi va
žiavo. Užmuszti yra S. Oskier- 
kiene ir jos 1 metu senumo 
kūdikis, T. Skalota, 4 metu sū
nelis A. Szeldikienes ir du kiti 
žmonis kuriu pravardžių neda- 
žinota. Nelaime atsitiko 
Riverside parko.

arti

Tex.—S. V. 
pardavė 

žemes ant 
s,

Pardavė pus-treczio akerio 
žemes už $200,000.

Wichita Falls, 
Franklin ana diena
pus-treczio akerio 
kurio radosi aliejaus szaltinis 
už 200 tukstaneziu doleriu, ku
rie nupirko Levinston 
ing kompanija.

Refin-

Jaunamartes keliauna drauge 
su Prezidentu.

Washington, D. C.— Aplan
kyta žinia isz laivo George 
Washington, ant kurio Prezi
dentas Wilsonas plauke namon 
kad su kareiviais kurie teipgi 
gryžta ant tojo laivo namon, 
norėjo važiuoti ir Jaunos Fran- 

* cur.iszkos meVgJtafepRAios pa* 
siliko moterimis Amerikonisz- 
ku kareiviu. Laivo perdetiniai 

drauge 
Jaunamartes 

jog turės pasilikti 
grandžei
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Milžiniszkas Anglijos batonas jau atlėkė in AmerikaJ
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^fineola, N.*Y.— Milžiniszkas Anglijos balonas R-35 atlėkė in czionais Nedėliojo apie 10-ta

1

neleido joms važiuoti 
su savo vyrais.
matydamos, 
užpakaliyje pradėjo
verkti ir melsti prezidento kad 
pavėlintu joms drauge keliauti 
su savo vyrais. Ant galo su
graudino gera szirdi prieziden- 
to ir dabar plauke drauge su sa 
vo vyrais in szia laisva sklypą.

Pirko auksines kasiklas už 
250 doleriu.

Riverside, Calif.— Artimoje 
szio miesto, randasi aukso kasi 
klos vadinamos “Good Hope 
kurios buvo vertos puse milijo
no doleriu, 
už 250 doleriu.

i”

o likos parduotos 
Locnininkas 

tuju kasikiu buvo skolingas 
valdžiai 2,000 doleriu už pa- 
dotkus, o kad ne turėjo pinin- 

valdžia pastate
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gu užmokėti, 
kasikius ant licitacijos ir par
davė už 250 doleriu.
Nelaimingas apvaikszcziojimas 

Džiulajaus.
t

Throop, Pa.— V. Brosinskas 
nesenei sugryžias kareivis isz 
Francijos, likos sužeistas per 
szmotelius dinamitines bom
bos, kuri eksplodavojo ant ar
timo kalno, kada nekurie vyrai 
apvaiksztinejo džiulaju.

Žodžiu,
buvo daugelis nelaimiu

po visa Suv. Valst.
, daug 

likos užmuszta ir tukstaneziai 
likos sužeisti szaudami “kre
klus
Tėvas nužudė žentą su kirviu.

Brockton, Mass.— Henrikas 
83 metu senumo karei 

vis, prisipažino prie nužudini- 
Alfredo Raymondo, savo

žento, su kirviu. Sukapota ku
na rado Raymondo pati, gu
linti ant grindų.
žastis privertė senuką prie

mo

I
Kokia prie-
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ryte', keliaudamas per 108 valandas per mares, padarydamas 5,634 miles. Utarninke batonas 
iszleks adgal in Anglija. Paveikslas parodo ta milžinis?ka balona ir kapitoną Scott.

Pirklyba su Latvija ir Lietuva.
Washington, D. C.— Patai

sydamas kares Pirklybos Bor- 
, paskelbeta 
i. kares Pirk-

jau ekspor-
užrubežyje

do insakyma 7<
Gegužes
lybos Bordas pi'anesza kad da
bar jau bus priimamos aplika
cijos siusti maista in Latvija ir 
Lietuva.

Dabar nereikes 
toriams gauti nuo
esaneziu importeriu praneszi- 
ma, kad Alijantu Blokados Ko 
mitetas, Londone, davė paliu
dymą, kurio sutinkama su to- 
kiuo siuntimu.

Siuntimo leidimui 
jos turi but
Karos Pirklybos Borda, Wash
ingtone, 
maliszkumu.

aplikaci-
pasiuncziamos in

be jokiu kitokiu for-

kurie radosi Franci

Amerikonai parsivež 10,000 
jaunamareziu.

New York.— Amerikoniszki 
veikėjai,
joi su Amerikoniszka kari lime
ni a, pranesza buk sugryžtanti 
kareiviai parsivež su savim su- 
virszum 10 tukstaneziu Francu 
zaieziu su kurioms apsivedė.

Valdžia uždraudė musu ka
reiviams vesti vokietaites su 
kurioms paeziuojasi daugelis.

Villa nori iszkart Amerikonus.
El Paso, Tex.— Pabegia isz 

ir kiti,Meksikos Amerikonai 
sako kad banditas Villa baisei 
neapkenezia visus Amerikonus 
už tai kad jam pasiprieszino už 
imti miestą Juarez ir isz pik
tumo kerszina iszkorimu visu 
Amerikonu. Ne gana to, Villa 
baisei užpiko ant savo brolio ir 
ketina jin pakarti,
draugauja su Amerikonais ir 
laiko ju szali.

už tai kad

REIKALINGA darbininku in 
fabriką elektrikinu dratu ir 
prietaisu, vyru ir moterų. Dar 
bo invales ir gera mokestis. 
Neyra jokio ergelio fabrike.

International Insulating .Corp.

Atsišzaukimas del Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus.

nei ligonbucziu, nei

Lietuva alpsta žaizdose ir 
isztiesusi rankas sząukesi pa- 
gialbos. Jos bafia iszgirdo pa
saulis; svetimi žmones szelpia 
ja. Jos baisa iszgirdo ir patis 
lietuviai, kurie suvargę, nute- 
rioti bespekiai, bet jie 12 diena 
Sausio 1919m. sutvėrė Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių, kurie ban
do apraiszioti Lietuvos tas bai 
sias žaizdas bet neturi nei gy
duolių,
drabužiu.
Lietuvos Raudonasis Kryžius 

vardan sužeistu, alpstaneziu 
moterių ir vaiku szaukiasi pa- 
gelbos in Amerikos lietuvius, 
szaukiasi isztiese rankas, nors 
ant galo duokite pagelba!

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugyja suprasdama dabarti
ni Lietuvos padėjimą ir noreda 
ma pagelbeti Lietuvos Raudo
najam Kryžiui,
Lietuvai Gelbėti Draugyja, ku
rios tik tai, užduotis ir pats 
darbas eis keliais Raudonojo 
Kryžiaus. Kaip veikiai Am. 
Liet. Seimas, Chicago užtvirti
na szia draugyja, tai jos dar
bas ir prasidėjo. Gi patis dak
tarai padaro gera pradžia.

Invairiose kolionijose jau y- 
ra suorganizuota nemažai sky
rių komitetu szios draugyjos 
bet reikia kad kiekvienoje lie
tuviu kolionijoi butu komite
tai, idant daugiausiai sūszel- 
pus Lietuva. Todėl gerb. lietu
viai ir lietuves sutverkite kuo- 
skubiausiai Komitetu Lietuvai 
Gelbėti Draugyjos (Liet. Bau. 
Kryžius) savo mieste ir prira- 
szykite kuodaugiausia nariu. 
Narine duokle in metus $2. 
Kaip greitai sutversite arba 
norėdami tverti kuopa atsisžau 
kite in szios draugyjos pirmi
ninką Dr. S. Bieži, 3125 W. 38 
Str. Chicago, Ill. del platesniu 
informacijų. •

Yra labai gerai žinoma, kad 
Lietuvos žmonėms trūkstą dra-

/

suorganizavę

ISZ VISU SZAL1U

isz Ba-

Amcrikonai nupirko Kruppo 
dirbtuves.

London— Raportai 
varijos danesza, buk milžinisz-
kos armotu dirbtuves Kruppo 
kurios randasi Monachijui, li
kos parduotos del Amerikonu. 
Kitos dirbtuves tame mieste, 
kurios prigulėjo prieV okiecziu 
taipgi perėjo in Amerikonu ran 
kas.

Revoliucija Peru. Prezidentas 
aresztavotas.

Lima, Peru.— Vaiskus su pa 
gialba pasikeleliu užpuolė ant 
palociaus prezidento Paro a- 
resztavojo jin ir inmete in ka
lėjimu. Priežastis maiszaties 
buvo nesupratimas apie iszęin- 
kima prezidento laike paskuti
niu rinkimu. Kelios ypatos Ii 
k'os užmusztos o daugelis su
žeista.

Vokiszkas kancleris Hollweg kuris nori paimti ant saves kalte 
už svietine kare.

g

lu yra pasiusti drabužiu, 
rengti savo brolius ir seseris. 
Tegul kiekvienas Komitetas 
iszrnka ypatas Rinkti '____
žius einant per fiĮtąb^s* prąbu- 
žiai tinka taip nauji taip ir se
ni, jei pastaruosius galima pa
taisius dėvėti. Reikia drabu
žiu kap vyrams, moterims taip 
ir vaikams. Pasidekimo sau to
ki obalsi: Tegul szeimyna szi- 
czia aprengs szeimyna Lietu
voje. Merginos ir moteris ma- 
loneltite nerti panezekas, sve- 
derius, dirbti bandažus 
moka, o už ta Lietuvos žmones 
jumis gausiai atsidekavos, nes

I

Maiszatis už maista. Keli 
užmuszti, daugelis sužeistu.

Rimas.— Gyventojai Bolog- 
— nijoi, negalėdami nukensti il- 
-i- giaus baisios brangenybes ant 
;q maisto, šukele maiszati, kuria

me likos užmuszth 14 ypatų o
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kancleris HollwegUž pradejiina baisios svietiszkos
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drabu- sz’,1rltai likos sužeista. Maiszti-
ninkai apiplesze 
įonu kronui? V aidžia' matyda
ma pavoju paliepė maista tuo- 
jaus nupigini.

kas

daugeli vai-

Kiek Vokiecziu nukentejo 
per karia?

Berlinas.— Vokiecziai nete
ko per karia pus-szeszto milijo
no ypatų. Isz priežasties kares 
gymimai ženklyvai nupuolė o 
mirtis pasidaugino, nes 1915m.

jutnis gausiai atsidokavos, nes mire ^OOOypatu, o 1918 mirė 
tuonii neviena iszgelbesite nuo 
suszalimo žiemai atėjus. Todėl 
rinkite visokius drabužius, tai
sykite juos, o truputi vėliaus 
bus paskelbta kur juos siusti:

Visus piningus reikia siusti 
Lietuvai Gelbėti Draugyjos 
rasztininkui Dr. J. W. Szarpa- 
liui, 3252 S. Halsted St, Chica
go, HL iszraszant czeki ant ka- 
sieriaus Dr. J. Kulio vardo, ku
ris yra po $15,000 bondsu, arba 
czeki in Universal State Bank, 
3252 S. Hąlstęd Str, Chicago, 
UI. Viši drabužiai, vaistai ir ki 
toki dalykai bus siuneziami 
tiesog in Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus rankas, Kaunan Lie
tuvoje. . -

Praszome visokiuose Lietu
vai Gelbėti Draugyjos (Liet. 
Raudon. Kryž.) reikaluose su- 
sineszti su:

Dr. S. Biežis Pirm.
Chicago, Ill.

Vardu Amer. Lietuviu WIk

Priesz

3125 W. 38 St. 
r I

' v’
Daktaru Draugyjos:
Rr. A. L. Yuszka, Prezidentas
Dr. A. L. Graiczunas Raszt.

Dede

<

geisdamasSamas 
idant musu vaikai priprastu 
prie czedinimo, nutarė kožnam 
vaikui pa dovanot puiku ban
ka padirbtą isz patrono.
sius bankus gausite už dyka nu 
eisite ant kokio banko arba

Tuo

\ Du.VON 
UBETHMANN

HOL L WE<S

kares 
apsiima priimti visa kalte už tai ant saves. Dabar telegramai 
isz Vokietijos danesza jog kaizerio antras sūnūs apsiima pa
imti visa kalte ant saves ir kad Allijentai pastatytu juosius po 
teismu idant tik išzgelbeti savo tęva nuo svietiszko paniekini

• \ „ W- ^0 ■' 1 « ■ ’ - •

mo ir sarmatos, Nežine ar prie to pristos Alhjeninr,

885,000. Prie tojo skaitliaus ne
siskaito kudykiai mirusie prie 
gymimo. Isz 67,800,000 gyven
toju priesz kare, pasiliko dabąr 
65,100,000 gyventoju.
kare radosi 1001 moteres terp 
20 ir 30 metu ant kožno tuks- 
tanezio vyru o dabar randasi 
1240 moterių ant kožno tuks- 
tanezio vyru.
Lenkai paėmė keturis miestus 

Galicijoje.
Parižius.— Lenkai supliekė 

savo prieszius ant viso Galici
jos frunto, visur sulaužė Ukra- 
jiniszkus fruntus o Lvavo, Ha- 
licz, Stanislavovo geležinkelis 
vela randasi Lenku raukuose.

Lenkai paėmė in nelaisve 
3,000 Ukrajinieczius, paimda
mi miestus Brody, Pluczova, 
Pomorzany ir Brzezanus. Dau
gelis nelaisviu yra adgabena- 
ma kas diena in Lvava. Priek 
tam paimta daug kariszko ma- 
terijolo.

545 žmonių užmuszta 
Hamburge.

London— Isz Beri i no 
sza, 
szimus, tai 545 žmonių žuvo 
Hamburge praeita sanvaite 
musziosia terp spartaku ir vais 
ko. Bledes padarytos per maisz 
tininkus daeina ant milijonu 
markiu.

Ryga po kariszku stoviu.
•

Liepojus. — Telegramai pra 
nesza, buk vokiecziai da neap
leido Rygos. Generolas Goltz, 
apskelbė Ryga po kariszku sto

Badai Rygos gubernato 
rium likos . paskirtas majoras 
Aminas.

Isz Lietuviszku kaimėlu

viu.

dane- 
buk pagal valdžios dane- 

tai 545 žmonių 
praeita $

ant

Svarui

25 <lol.

Vokiecziai atydave Suvalkus 
Lietuviams. 

H F ‘

Suvalkai. — Ana diena d i- 
♦•j J, '! ' f "

delis skaitlius lietuviszko vais 
ko inejo ir užemo Suvalkus. 
Tas atsitiko su .žinia ir pagial- 
ba vokiecziu, kurie žinodami, 
jog neužilgio turės apleisti Su- t I
valkus ir visa aplinkinių, nu
tarė atyduoti visa Suvalkų gu
bernija Lietuviams.
* • • L _ _ . • 'Ll 
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Brangenybe Vilniuje.
Vilnius, — Miestas apgriau 

tas nuo bolszoviku bombarda
vimo.

Mieste siauezia neapsakoma 
maisto brangenybe.
duonos mokama mažiausia 30 
rubliu.

Tuzinas kiausziniu 
amerikoniszkais pinigais. Cu
kraus svarui 2 dol. ir 25 centai. 
Mėsos svarui 7 dol. 50c. Svies
to svarui 37 dol.

Visam mieste atidaryta tik 
viena valgykla. *

Gydytojus už patarnavimus 
pinigais, 
kitokiais

nežmones apmoka 
bet kiauszindis ir 
valgomaisiais produktais.

Mieste ir provincijoj apyvar 
toje yra keliu rusziu pinigai: 
buvusio rusu caro rubliai; Ke
renskio valdžios rubliai; vokie 
ežiu atspaudinti rubliai ir pa- 
galiaus bolszoviku paskleisti 
rubliai.
Gi bolszoviku pinigai neturi jp 
kios vertes. Žmones atsisako

Visa gu juos priimti.

Newark, N. J.— Subatoj 21 • 
Birželio, Szv. Cecilijos bažny
tinis choras buvo surengęs kon 
certa del naudos ' nauju 
vargonų. Programas gana ge
rai nusisekė. Programa Užpil
de vietinis Szv. Cecilijos cho
ras. Vietinis mažu morgaieziu 
choras vedamas mus gerb. P. 
A. Radzevicziaus. Panele E. 
Braduniute dainavo ir szoko. 
Dalyvavo Ilarrisonty VN. J. Bi
rutes choras vedamas p. Sze- 
reikos. Atidarant, programa, 
morgaieziu choras sudainavo 
Amerikoniszka ir Lietuviszka• * ♦ t • J. I,' f ■ 
himnus. >

 ,,‘l I

New York.— Szitam mieste 
ir Brooklyne iszejo in straika 
30,000 cigaru dirbėju. Tai mil
žiniszkas streikas. Darbininkai 
reikalauja 44 adynu darbo ant 
sanvaites ir .pakėlimo mokes- 
ties ant 50 procento.

Philadelphia, Pa.— Garsin-
ga kompanija Sears, Roebuck 
& Co. isz Cliicagos, pirko 40 a- 
keriu žemes ant Roosevelt bu
ll vardo, kur pastatys milžinisz- 
ka krautuve kurioje dirbs ke
liolika tukstaneziu ypafu. Toji 
kompanija pardavinėja visoki 
tavora daugiausia per paczta.

• i

užmynė jaunai

Pataisė.
Kokis džentelmonas inejo in 

vagona, ir isz priežasties dau
gybes žmonių,
moterei ant kojos ir greitai 
prakalbėjo:

Perpraszau misiuke 
grąžei, idant ne piktumai už
mano neranguma, mat labai 
maža kojele, tai negalėjau da- 
žiureti.

labai
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2 SAULE

KAS GIRDĖT

bet joje ne

ka parodo protokolai ir laik- 
raszcziu korespondencijos; ten 
sudėta nemažai pinigo Lietu
vos reikalams, ten gauta daug 
telegramų ir gromatu su ge
rais linkėjimais net ir isz Pa
ryžiaus nuo Lietuvos atstovu.

New Yorke seimukas buvęs 
kaip kalbama tik trijų Vnlsti- 
ju.

Protokolai parodis 
aiszkiaus. . , .

Tuomet oik perdėm

viską

t (

ii,

y

ir

ki

-

I Frhnas J. Taylor, karospolV 
dentas United Press isz New 
Yorko, gavosi in Rosije ir ap- 
raszineje dabar kokia laisvia 
kvėpuoja gyventojai Moskvo- 
je po valdžia bolszeviku.

Raszo jisai, buk bolazevikai 
praminė Rosi ja “Laisva Žmo- 
uiszka Republika”,
siranda jokiu tiesu kaip tai ki
losią laisvuosia sklypuosią, o 
tiktai, žmonis maitina viso- 
keis atsiszaukimais ir manifes
tais o už sulaužima tuju atsi- 
szaukimu žmogų nusprendžia 
ant smort arba jin paleidžia 
jeigu kaltininkas yra bolszevi
ku.

Soviatu Rosijoi, žmogus yra 
liuosas, pagal bolszeviku moks 
lūs, bet žmogui uždrausta da
ryti:

Negali vaikszcziot be pave- 
linimo ir darti kas tau patin
ka. %

Negali pirkti panezakas, 
inarszkinius ir jokio drabužio 
be pavelinimo, tik tada aplai- 
ksi kada soviatai tau duos.

Nęgali persikraustyt isz vie 
no namo in kita, tik in toki, 
katra tau kamisije paženklins. 
Koteliu visai nesiranda, nes vi 
sus konfiskavo del savo nau
dos.

Darbo teipgi negali pamesti 
kada nori, jeigu .sustraikuoji, 
tai esi nevidonas valdžios; val
dže guli tave prispirt prie ko
kio norints darbo teip, kaip 
kareivi.

Bankoje pinigu negali nie
kas turėti, kaipo nevalė turė
ti jokio baisikelio,
liaus, ginklu (tik tada jeigu esi 
bolszeviku) žodžiu, 
gali turėti kas vadytusi tavo.

Vienatiniu budukokiu ga
lima insigauti in losije, tai yra 
per užpakalines duris — per 
lie tu va, raszo korespondentas.

prięspauda
Vokietijos, da-

ma ton tuos turtuolius pažint 
kad žydai? Dienoje ju naujo 
Meto.
ulyczia,visi brangiausi sztorai,
darbvietes uždarinėta, ir tik 
neknr randasi atidaryta Ame
rikonu ar vokieczio sztora. 
Kriaucziu didžiausios werhau- 
ses vis žydu rankose žydu isz 
kuriu darbus jima visi mažes
niu sziapu kontraktieriai.

Teisybe kai kur lenkai aip- 
tol žydas tarpan saves neinsi- 
leidžia kaip tai lenkas apgy- 
ventoj S. Front St arba Frank
ford. o kiek to amaro 
miesto pakampėse 
priesz tokius ir 
kas kits.

Tas pats yra didžiame New 
Yorke, kad žydai nei rauples 
ant žmogaus veįdo apklestia, 
teip ant miesto apklestia žydai 
su visokiais bizniais.
se miestuose ir tas pat yrą.

Lenkai ant žydu bloga aki 
gal turi atkreipia ir už praei- 
tes kai kuriuos darbus.

Lenkija
kart 1830 - 1831 m. stiprei ko
vojo su Maskolija, tuomet žy
dai buvo didžiausi danosezikai 
priesz Lenkus, apie viską ka 
galėjo sužinot, vis Maskoliams 
pranesze.

Lenkai czion
dams suprantama kad pakenks 
jeigu žmones isz vien laikysis 
ypatingai kur vietos lenkais ap 
gyventos.

Žydai dar bolszevikams di
deliai patarnau ja, nes mat pa
tsai bolszeviku ersztas vadas 
Trockis yra žydas.

—Senas Kapsas

k i tose 
bet tai 

baikotavimas

Kituo-

kada paskutiniu

automobi-

nieko ne

Tai jau ir po Najorkiniu lie
tuviu Seimui laikas slenka kol 
kas vėl naujo iszdigs.

Mes “

surengtas

perdetinis boikotas žy-

ne
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visa žmogiszka laisvia atimta Į PASAKA APIE GIRTUOKLI 
sziam laisvam sklypia.

"""H------ - ---- ■

uVienybe pasiliks dienrasz- 
cziu. — Sztai ka skaitomo apie 
tai:

“BIRŽELIO
TONY’S
BROOKLYN N. Y. ATSIBU
VO RYTINIU
VEIKĖJU »u vAzaavi-i•’"*’'***
MAS, KURIAME TAPO SU-|va?h’ot!,inj Wj>y<®e ir Rali to-

Bet girininkas girdėjo, kad 
- v Ibažnyczioi kunigai labai barėsi 

VIE- už arielka, bet kaip iszkensti 
KORPORACIJOS be josios dvi arba tris dienas. 

 APRUBE Tai ka daryti? Pasiėmė buteli 
ŽIUOTAS IKI $75,000 SZE- arielkos in kiszeniu ir nuėjo in 
nArnTTcinn n a It m YTTin baznyczifti ir pataiko tuom 
RAI BUS 10 $10 AN1 VI E- j<arį jneiti kada kunigas sake 
TOS SUSIVAŽIAVUSIEJI paTnoksla apie arielka. Kuni-
PASIŽADEJO PAIMTI 1621 gas isztiese ranka ir rodos kad 
SZERA UŽ $16,210. TOLES-1tare in girininką: 
NI ŽINGSNIAI BUS PAS
KELBTI 
OŽIUOSE”.

28 blENA, 
VIESZSTUBYJE

GIRININKĄ.

Pas vjena dvarponi tarnavo 
girininkas. Geras buvo žmo
gus bet turėjo Viena nelaime, 
ba' tankiai pasigerdavo.

Viena karta paszauke ji po
nas pas save ir tarė:

— Esi man doru tai priguli
VALSTIJŲ I nog manes tau atnagradijimas, 

SUVAŽIAVI- S5^tai czionais turi 3 rublius

TVERTA NAUJA LIETU
VIU DIENRASZCZIO KOR
PORACIJA VARDU 
NYBE” 
KAPITALAS.

4 4

SUSIVAŽIAVUSIEJI

LAIKRASZ-

VALDŽIOS SVEIKATOS 
PATARIMAI.

nais būti, teip ilgai, iki norėsi.

ORINIS PACZTAS.

i

y
J 

w

bnžnycziai ir pataikė tuom

J

I

kia sutaupymo nuo 8 valandų iki visos 
dienos darbo.

Lalszku nuolatos daugėja ir yra jau 
dabar klausymas jai surasti užtekti
nai vietos ant traukiniu. Oro krasos 
pasekmingas veikimas tarp Clevelan- 
do ir Chlcagos tapo priemonę paleng
vinti geležinkeliu apkrovima ir dabar 
isz to skyriaus jau atimtas vienas kra 
sos vagonas. Orlalvinlu lalszku pa
skirstymas yra daromas krasos stoty
se. Tai reiszkia, kad $52,000 yra su

taupyta per metus, tfrd paežiu laiku 
leidžiant vagonus Ir patarnavima ir 
kitus dalykus panaudoti kitiems reika 
lams.

Departmentas gali jau dabai* pasi
girti, jog dabar yra daromi bandymai, 
kad paimti lalszku malszus orlaiviui 
visai be apsistojimo. Dar nesenai bu
vo manoma, jog greitai einantis laivas 
negali taip padaryti. Dabar jau visu 
pripažinta, jog galima tai atlikti su 
lengvai prikrautais laiveliais — tu- 
rianczlais nedaugiau kaip tūkstanti ar 
svaru laiszku — prieiti arti prie že
mos ir paimti lalszkas nuo tam tyczla 
prirengtu aparatu. Gi su dideliais tu 
rineziairt daug motoru “laivais,” ku
rios Departmentas rengias neužilgio 
Įsigyti nebus nei bandoma nusileisti 
arti žemes, bet yra sumanyta, kad už
mesti laiszkus, arba paimti juos nuo 
augsztu namu stogu. Jei tas pasiro
dys ptaktiszka tai bus galima kelionė
je isz New Yorko in Washingtons ke
liauti be apsistojimo ir fszmestl bei 
paimti laiszkus Phlladelphijoje Ir Bal 
timoreje, Ir tuo panaikinti penkiolikos 
minucfeiu sugaiszti klekvenoje tu vie
tų.

Kitas indomas apsirciazklmas, kuH 
dabar galime praneszti, tai padary
mas nedegamųjų slėnu, tarp lalszku 
kambario ir Inžlno, Ir tarp inžino ir 
gazo kubilo. Nedegamas maiszas per 
kuri oras nelneina yra padarytas kai 
tik tokio didumo kaip tas kambaris, in 
Ju indedamas kitas toks pat maiszas, 
kuriame sudėti laiszkai. <Ir taip, pa
gal padarytas bandymus bevelk nėra 
jokio pavojaus kad laiszkai sudegtu.

Sprendžiant isz pasisekimu tarp 
Cleveland© Ir Chlcagos kelio, yra ma
noma, kad orlaiviu krasos kelias bus 
įsteigtas tarp Omahos Ir St. Ixniis, tuo 
sutrumpinant suslneszima tarp Atlan- 
tlko ir Paciflko pakraszczlu nuo sze- 
sziolikos iki dvldeszlmt keturiu valan
dų. Taip galima sprenstl Isz analizo, 
kuri sudarė krasos virszlnlnko Antra
sis asistentas, Otto Praeges, kuris prl 
žiuri lalszku oru siuntinėjimą.

Isz praneszimu matosi, kad penkias 
doszlmtis asztuonlas keliones, 325 my
liu tarp Chlcagos Ir Clevclando atpyk- 

Į ta be jokio sustojimo, be privertimo 
nusileisti ir be jokio Inžlno sugerino. 
Tos keliones atliktos tokiu oru, kuris 
nelabai senai butu buvęs laikomas už 
toki, kuris keliauti negalima, 
diena, kiekviena karta, tie “laivai” 
nesze po 400 svaru lalszku. Ir kadan
gi nuo 40 Iki 45 lalszku telpa In viena 
švara, tai reiszkia, kad apie 10,000 
lalszku nuneszta kiek viena karta.

NeŽiurlant oro bjaurumo nei sun
kumo nasztos, krasos orlaiviai — per
dirbtieji L. W. F. — De Havilandai, su 
Liberty motorais, — vldutlnai imant 
keliavo po 98.5 myliu per valanda. Vie 
na karta, kuomet dideles audros siau
tė po visa ežeru apielinka Ir buvo taip 
baisios, kad Chlcagos uoste visas siun 
tinejime darbus turėjo apsistoti, kra
sos orlaivis pribuvo in Chicago ant 
laiko lr puikiausiai nusileido ant Pos 
tal-Army lauko Graęd Parke, 
karta, kelione buvo pasekmingai atlik 
ta, ncžiurlant didelio lietaus, kuris už 

|liejo dvi pedi fcilumo vandeniu
Daugeli kelionių 

miglos, kurios labai kliudo kelione 
kaip žeme taip ir vandens, net nei

Tai bu
vo dėlto, kad inžinas ir orlaivis velke 
kuogeriausiai ir kad styrlnlnkas, ne 
tik kad gerai žinojo savo kelia, bet bu 
vo ir geras laivininkas.

Dvylika L. W. F. — De Havilandu 
veikia Clevelande, po keturius kiekvie 
namo terminale, <ir ktftufi Bryane.

To darbo yra Indomios pasekmes. 
Ncžiurlant, kad toji kelione tebera dar 
taip trumpa, palyginus su transkonte- 
nentale linija, teeziau jau ir dabar isz 
Paciflko pakraszczlu laiszkai ateina 
16 valandų pirmiau in Bostoną ir ki
tas Naujosios Anglijos vietas. Tai yra 
dėlto, kad keliata valandų pirmiau nu
vykus in tMp svarbia vieta, laiszkai 
suspėja ant tos paczlos dienos iszsiun 
timo, kitaip jie turėtu laukti ryto. 
Paciflko pakraszczlu laiszkai, slun- 
czlamieji orlaiviu keliais, New Yo^kc 
yra iszneszlojaml isz ryto vietojo po 
plotu.

Elnanczius in vakarus laiszkus su- 
spejama paimti nuo 7 valandos rytme
tinio traukinio, Clevelande pereiti 
juos ant krasos orlaivio ir nunosztl in 
Chlcaga beveik du kartu grelcziau, 
neg geležinkeliu.

Nuo szio laiko krasos orlaiviai isz- 
keliaus isz Chlcagos in Rytus pusėj? 
trijų po pietų. Atrasta, kad 151 di
džiųjų pramones ištaigu siunczla savo 
spocijalius laiszkus kasdiena pietų lai 
ke, kad paspėti ant dvieju greitųjų 
krasos traukiniu, einaneziu in Atian- 
tiko pakrasžczius. Tai reiszkia, kad 
dauguma tos korespondencijos turėjo 
būti užbaigtos praėjusia nakti. 
trijų orlaivio iszejimas dažnai roisz-

— Negana to, griesznas žmo 
gan, kad karęzemose ir namie- 
je rūstini Dieva su arielka, kad 
atpuskus permainai ant paleis- 
tuvyseziu, bet gatavas eiti ir 
ant szv.. misziu su arielka. Tie 
jie žodžiai užpykino girininką 
ir pamislijo: >

— Kas—gi galėjo pasakyti 
tam kunigui kad mano kisze- 
niui yra arielka.

Bet norėjo da paklausyt pa
mokslo ilgiau, apėjo apie baž- 
nyczia ba kozaunycze buvo lau 
ke ka klausė pamokslo, to kad 
Kunigas pasakias keletą žo
džiu atsikreipė in ta szali kur 
stovėjo girininkas ir rodos kad 
žiuri in ji ir su pirsztu rode, 
pasakodamas apei Kaina kuris 
valkiojasi po svietą ir niekur 
ne rado ramumo saužines Teip 
tarė: — ir girtuoklis, 
ninkas. 
vieta vaikszezios, kad ir 
svietą pereitu niekur neras ra
mumo.

Girininkui prakaitas iszsipy 
le ir mislino kas tai do kunigas 

|kad žino kad jisai ozonais ate-
Bet sumislijo da viena da 

lyka ant szventoriaus augo sto
ri medžiąį; girininkas užsiginu 
de už medžio r klauso pamoks- 
!o.

Dabar —pamslijo sau •— 
mąnes nematys.

Bet kaip tiktai pamislijo, ku 
nigas pradėjo pasakoti apie 
Adoma ir Jieva už ta nuskur
dusi obuoliuką, nustojo rojaus.

— Teip pat tarė — ir gir
tuoklis, už stikleli arielkos pra 
puldo dangų, o kaip Adomas 
sugrieszijes, pradėjo bijoti ir 
kavotis už krumu ir medžiu, 
teip ir girtuoklis gėdisi pats 
savos, kad ir nog akiu žmonių 
gaus pasikavoti bet ir už me
džio pasislėpusi pamatis.

Girininkas iszgirdes tuos žo
džius labai nusigando, iszejo 
ant kelio buteli su arielka su- 
inusze ir klausydamas pamoki
nimu kunigo iki pabaigai, isz- 
sispaviedojo ir paliovė gerti 
ant visados.

I ■ ■■■ ■ N , N ............. » M

Medikalis kariuimenen i- 
mamuju vyru tyrinėjimas paro 
de, kad apie treczdali vyru tu
rėjo kokia nors kūne eibe, del 
kurios jis negalėjo eiti mil ita
lių pereigų. Didele dalis ne
sveikumu buvo tokiu, kuriu 
lenbva iszsisaugoti,'jeigu butu 
apsižiūrėta jaunisteje, o daug 
kitu dar ir dabar butu galiama 
pagyditi jeigu butu vartoja
mos priemones.

#

Kas 
laivai

JUOKAI

it ita

Niekas netikėjo, kad lengai 
bus tokie nenuoramus arszki- 
bukai kadangi jie teipgi daug 
prieimanavo po 
Maskolijos ir
bar led spėjo pasiliuosavima 
ij|gyt, tai suvisais savo kaimy
nais pjautis pasiasztrino visus 
dantis, kad kas tiktai apielink 
Lenkija gyvena, su visais suti
kimo rysziai sutraukyti.

Lenkija ateitij teip pasielg
dama, prietelius kaimynuose 
bus pražuvusi, ir gal uosi 
auksztyn beriszdama nuleist že 
myn.

Žydus juk Lenkija prisiėmė, 
jiems davė didelia valia kaipo 
pirklybos szalininkains, žy
dams lenkai savais kasztais 
state — sinagogijas kaip ve 
Seinuose kliosztoriaus Daini- 
ninkonu kunigu
kun. Bortkeviczius savo kasz
tais pastate szale klosztorio žy 
dams puikia murinia Sinago- 
gija, lenku valdžia žydus
eme net in kariumenia, tas in- 
vykdinimas baigėsi tik Mas- 
kolijai Lenkijai užeimus. Žo
džiu sakant žydai pas lenkus 
miestuose, dvaruose ir kaimuo 
se losze didelia rolia o sziadien 
bandoma juos ten baniutit 
teip, kaip nepertolimoi praei
toje apie 1882 — 1883 ir 1884 
m. daryta annt ju programai 
Maskolijoi teip ir iszrodo, kad 
daroma dar Lenkijai. Lenkai 
tiems paskalams prieszinasi 
protestuoja, bet negalimas 
daiktas kad tas pogromu pas
kalas butu isz rankoves isz- 
trauktas iszmislas. kad žydai 
yra tauta visas niekszystas 
žmonijai daranti niekas neuž- 
czis bet kad užpult ir iszpjaut 
nei bolszevikai inteligentija^ 
tai jau per kreiva.

Dabar žydai daro kai kur de 
monstracijas prieszai tais va- 
dinomas skerdnes, miestuose 
pulkais vaikszcziodami po uly- 
czias.

Amerikos lenkai už tai sti- 
prei inpykia mėgina žydus 
boikotuot, daro tarp savii 
placzia agitacija, kad niekti 
pas žydus nepirkt. Gerai, tas 
yra dįdelis ir skaudus bizūnas, 
bet ka tu žmogeli bepadarans, 
kad žydai nei platus amaras vi 
sur apguliu czion Amerikoje 
miestuos, miesteliuos, kaimuos 

Nueik in

lo.

bet

Emus veikti svaigulu pro- 
hibicijai, kaip praneszama ima 
brangti cukrus ir visokios su- 
szies saldumynai.

Kavos kaina jau senai paki- 
Pasakojama, jog veikiai

pakilsiant dar daugiau.
Kavos trustas tikisi gerai 

pasipelnyti. Jis protauja, kad 
kuomet žmones neturės svaiga 
lu, daugiau kavos ims vartoti, 

yra nuodai, 
kava varto-

žmogaus sveikatai 
kenksminga taip, kaip alko
holis.

Laikrasztis “Kuryer Pols- 
iszeinantis Warszavoje ra

Kava taippat 
Neiszmintingai 
jaut ji

Gerai pritaikinti

Saulėje” kaip minėjo
me kad nežino kokius tikslus 
jis buvo rengemas, 
ir isztikro nežino grynai, kokie
rengėju buvo mieriai ta sapnu 
sumanymą vygdinnt.

Isz pradžių buvo manyta, 
kad tas yra rengiamas su ko
kia nors pamato nuomone isz 
puses krikszczioniu Demokra
tu ir, rokavomo kad vis tai ne 
szis ne tas, bet tame garsinta
me Seime pasirodė, kad tai ne 
krikszczioniu Demokratu dar
bas, bot czion tik kokios nors 
frakcijos, nes kuiiigai ledva 
3 ar 4 dalyvavo.

Susirinkę to darbo szalinin- 
kai, net patys nežinojo kuomi 
ta susirinkimą užvadinti.

• Dauguma buvo moterys ir 
merginos.
buvo girdima, tai didumoj to
kiam vadinamam Seimui 
pritarė sakydami: 
no vaikezai nuo Grand St. su- 
mislino daryt koki tai Seimą 
kuris negal jokia svarba turėt, 
tai neverta ir dalyvaut.” Lin
kėjimus gavo ledva kelis, o pi
nigo niekas Lietuvos reika
lams nedave. Tame buk esan

ti svarba, kad prakalboje p. 
Cžesnulįs smagiai juodino adv. 
Lopato ir V. Raęzkauska ne- 
pavydedarns asztriausiu isznie 
kinimu. > sius pirklybos punktus.

Taigi szniomi laik 
kad Seimas kaip kunigai vadi
na tautininkus 
Chiagoje buvo toli svarbesnis' rankose?

• ♦

1

griesz-
Kad ir isz vietos in 

visa
As ne mati. po-czeveri- 

kai, tinkamos formos, tiesio
mis vidaus szalymis geriause 
priemone apsisaugoti nuo kojų 
silpnumo, nuospaudu (kornu) 
skaudamu nariu, nutrinimu, 
kaip pranesza Suvienytu Vals
tijų Sveikatingumo Biuras. To
kie czeverykai tik nieko gero 
nepriduos jaigu kojos yra su- 

arba sužeistos 
kaip nors kitaip. Bet daugiau
siai kojų ligų paeina nuo nege
rai pritaikintu czeveryku.

Dirbtiniai dantis ant galo 
pradeda gauti pripažinimą, nes 
Suvienytu Valstijų Sveikatin
gumo Biuras pataria juos var
toti jeigu tikrieji krūminiai 
dantis yra iszkritineje. Nes jei
gu maistas nėra tinkamai su
kramtytas, tai žmogaus svei
kata turi nukenteti.

Iszgede dantis yra prie
žastimi tankei reumatizmo ir 
nariu skaudėjimu kaip prane
sza Su v. Valst. Sveikatingumo 
Biuras, kuris pataria kad dan
tų szaknis turi būti isztirtos su 
X-spinduoliais, kad sužinoti ar 
nėra iszgedu^ios,

* Nėra jokios paslapties 
kaip iszsisaugoti nuo ligos, sa
ko Su v. Valst. Sveikatingumo 
Biuras. Szvarus namai, 
rus maistas, szvatus pienas, ty- r,
rus vanduo, szviežas oras, san- 
itariszkos iszejimu vietos, ko
va su musėmis ir uodais mažai z
teleszuoja, bet daro stebuklu^ 
kaslink ąpsąugojimo ligos.

Piėnas, kuri geria kūdi
kiai, turi būti ar certifjkuotas 
ar pasterizuotas. Kožnas kūdi
kis turi gauti kas diena po tris

t

nutrinimu
jo.

ties
Bryan, O. laukus.

stabdyto nesustabdė krasos.

Sudia.
— Ar tu JSszkau matei, 

kaip Motiejus musze, Vinca su 
lazda ?

Joszkus:— 
pas sūdžiau.

Slidžia:— Tai turėsi prisiek 
ti, ar teip?

J.— Ny, as matei, kaip Mo
tiejus Vincui pridestinejo laz
dų prie galvos, greitai atemi- 
nejo kraujau bego.
nežinei^ajjJa^iJcraująs buvo is 
lazdos ar is galvos.

Nes asz

parai izuotos, jau

*

Paraszas ant pomnyko.
Vyras vaidingos bobos liepę 

ant josios pomnyko duoti toki 
parasza:

Dulkes po taje žeme guli, 
Užmerkė, akis jau ne žiuri!
Ne imkie jiaja Vieszpatie in

dangų,
Ba bus del visu baugu

Kaip boba pasius,
Tai pakajus ne bus,

Ne in pekla ne kiszk jos,
Ba visus velnius iszgenios, 

Mat josios labai velnei bijos!

ki”
szo sekaneziai:

“Paskutiniuosia dieno
sią Lietuviai su vokiecziais už
ėmė Vilkomira, novos kariau
dami prieszais bolszevikus Pas 
kaldi, eina buk toji Lietuvisz- 
ka armije susideda isz 50 tuks- 
taticziu kareiviai bet tas netei
sybe. Lietuvei apiplcszti per 
vokieczius dūsauja ir tikisi 
kokio norints susidraugavimo 
su lenkais ir aplaikyti nuo ju
ju sziokia tokia pagelba.

Lieiuviszka armija sziadien 
neiufri daugiau kaip 6,000 ka
reiviu. Daugelis isz juju per
eina in lenkiszkas glytas ap- 
reikszdami, jog su Lenkais ne
kariaus.
(didesne dalis) 
vaisko visai netiki in lietuvisz- 
ka redyba ir kas dien pritarė 
draugavima 
su Lenkais.”

Puse

PRASARGA! Visus laiszkus o ir 
piningus in iszleistuve "Saule” relke 
visados siusti ant szito adreso: W. I). 
Bocskowskl-Co. Mahanoy City, Pa.

szva-

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

net ir kaimeliuos.
farinas ir ten su žydu susitiksi 
arba da rasi kad žydas laiko 
puikia farma ant kurios lau
ko ganosi kelios deszimtis 
raguoeziu gyvuliu, ten kriksz- 
czioni^i jam tarnauja.

Teisybe, lenkai baikuotuo- 
dami gali pakenkti žydams ju 
mažesniuose turguose, bet ne
gali pakenkt žydams tiems ku
riu rankose stovi rinka tokia, 
kurioj perka net Amerikonai 
anglikai arba kiti koki žmonos, džulajaus:

Czion Suvientosia Valstijo
se ineikime in didmiesčzius, 
rasiihe žydu rankose geridu- poje, Wilsonas apleido Francl-

Did- ja, padotkai baisus maistas ne 
miešti Philadelphijoi Market 
st. juk tai brangiausia ir gra-

Liberalais, ju žiausia miesto* ulyczla o keho
Kada gali

f

Kunigai ant kiek

4 4

ne-
Brookli-

matoma

v
1

Žydu:

i

Apie G0 procentas 
lietu viszko

ir susivienijimą

Sztai kokia laisve apvaik- 
sztinejome szimet laike 4—to

Gėrimas uždraustas, 
nai uždaryti kare sustoja Euro

*

stiklus pieno, sako Su v. Valst. 
Sveikatingumo Biuras.

4*i l i

Jeigu turite senas maldakny 
ges, prisiunskyte in redakcije

saliu-

ant apdarymo, nės nauju ne 
greitai, galesite nusipirkt. 
Siunskite ir kitokes knygas ap

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

• 11 1 /1 • • \ J ) • T ♦ 1 • •pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje. , •
Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudotojii, paimant visa szalieš 
pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas.

Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt. 
Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant 
gerus uždarbius, palengvinhnt ingijima ukfes inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
1) Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi

2)

3)
4)

piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt.
2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui kėliaujaneziu in Lietuva ir in kitas szalis. 

' 3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- 
jėszkojimus (daviernastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.

' . • f' I ■' , __ « , * L

svietiszkai pabrango, agentai 
prohibicijos perkrato kiiparus 
ir krepszius, valdže uždraudė 
visokės ekskursijes, žodžiu,

daryti, ties knygos thus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu- 

Apdaryta knyga il
ginus užsilaiko, kas parodo jog
sipirkt.

skaitytojas jiaja myli ir guodo
ja ir pats yra mylėtojas skaL

(tf.)tymo.

Akli

žodžiu

(

LIETUVOS ATSTATYM0 BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia snlyg 
valdžios užtvirtinto czarterib ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kaš
tuoja po $10 įr paršiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui. I44 A. Bendroves 

Į pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
| piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 

savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.
I [

Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu:

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

f

•i

/,■ 7 .

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
-i

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Ave, New York, N. Y.

■ ,
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Slaptybes Cariszko 
Palociaus.

* n.
AUKSO NAM2.
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to? Audencijos pas cara,
____________________

maudos ugnis,

>

ko ližsienije.

kuris matomai troszkinamas 
godžiai iszgere užtaisyta van
deni ir stebėtina! — tUojaus 
visi tris iszvydo geras pasek- 

Marijos akyse kuriose 
t . it

SAULE
- - - —- “ .

smirdanezioj praspins daugiau, mano duszio 
kur iszbuvau

1 3 ■

<1

nopoli, isz ten vėl in Moskva, 
in Petersburga, kur besijuok
damas isz policijos, detektivu 
ir aznipu gyvena kada jo jiosz- 

Isztikro caras
ant savo sosto sėdėdamas Iv- 
ginties galybe su tuom vyru 
negali. Jo galybe barbarizme, 
despotizme neteisybėj, o to 
dydvyrio galybe žodije teisy
bes.

Užpakalije kalbancziuju su
skambėjo ironiszkas juokas ir 
kada Marija su Feliksu lyg nu 
s i gando, žilas senis pasiramsz- 
cziuodamas ant Kujoku, mato
mai neturįs sveiku kojų, pri
siartindamas link ju kalbėjo:

— Rasi tas Mikolas Bakuni

mes.
pirma buvo matomas neiszsiti- 
kejimas,* 
džiaugsmas.

— Atleiskite man teveli — 
tarė ji in seni — kad pirma ne- 
iszsitikojan, bot esmių datyrus 
tiek liudnrt prityrimu kad 

tiiriu

dabar praspindb

Esmių paskutiniu isz nas esąs labai geru ir teisingu

Po-

Kurlandijos
sūnum, o vardas jo

Jauno vyro akyse dege ap- 
balse jauezia- 

mas buvo didelis skausmas ko
ki kente jo krutinę, kada tese 
toliau savo kalba:

— Žinok ponia kad nekaltu 
žmogumi" varomu Sibyran
žmogumi kuri matai ežia sura- 
kyta kaipo piktadari ar žmog
žudį yra kuuingaiksztis Ponia 
tovskis.
gimines ir neužmirsziu iki pas 
kutinei valandai mano gyveni
mo, jog mano tėvai žuvo del 
laisves brangios savo Tėvynės 
Lenkijos.

— Beje? — tarė nusistebė
jusi Marija Pehlen —ponas esi 
k u n i nga i k szcz i u Pon i a to wsk i u 
ar neesi Feliksu kadangi žinau 
jog viens kuuingaiksztis.
niatovEkis yra mano tėvo baro 
no Pehkno isz 
krikszto 
Feliksas.

— Teip esmių tuomi pa
ežiu, tarnauju ponei.

Marija padavė ranka kunin 
gaikszcziui, kalbėdama:

— O Dieve, kodėl ežia tu
riu pažint tave kuningaikszti...

— Skaudus tai musu liki
mas, baisus ir ant tokio ne 
viens isz mudviejų neužsipel- 
neme. Mano kalte guli tame 
kad esmių da sąnariu tos gimi
nes kuri didvyriszkai kovojo 
ir mirė už Tėvynės laisve. 
Idant apsisaugot nuo mano

visur

užsistatyt su
jog

szu-

žmogumi, jeigu apie ji 
žmonos kalba su pasigėrėjimu 
bet galeeziau 
kiekvienu tvirtinaneziu
tikrai tas žmogus yra pasaulej. 
Yra tai vien pramanyta pasa
ka kurioje jieszko sau susira
minimo nelaimingi vergai; pra 
manyta ji per tuos neramius, 
kuriu tukstaneziai jai ne daib 
giau randasi Rosijoje.

— Nusiraminkite — kalbėjo 
toliaus žilas senis matydamas 
kad moteriszke ir vyriszkis la
bai užsineramino.

— Neesmiu pedsakiu
nim kazoku ir nemisliju nieko 
blogo, bot daleiskite prisėst 
szale saves, noriu paklausyt 
kalbu apie Mikola Bakunina.

— Ir nelaukiant ant papra- 
szymo, sėdo szale Marijos, o 
visupinnu savo juodom visai 
nesenom akimis su didele at
jauta pažiurėjo in vaikuti gu
linti motinos prieglobstije.

— Ir tu nekaltas kudykeli 
savo kudykisteje turi pažint

svajones valdžia padaro mane ^as n.9la*sr

gy-
Matomai carisz-

ugni

Pažinstu žmogų

visam

ve. — Teip kalbėdamas dasily 
tėjo kudykio kaktos ir veide
lio ir užsineramines susznabž- 
dejo:

— Kad tik nesurengtum ne 
laimingai savo motinai dides
niu kaneziu negu geležiniai 
paneziai. — Ir garsiau pridū
rė: »

— Vaikas gavo sziltines dru 
gi-

— Drugi? — suszuko iszgas 
O Dieve, Die-tingai Marija.

ve! jeigu kudykis apsirgs tai 
jau žusiva abudu Sibyro tiruo
se, nes kas ežia gelbės man ku- 
dyki, kas, kas — kartojo siel
varto paimta ir glaudo kudyki 
prie savo krutinės, tartum sa
vo kvapu norėdama szildyt 
kudyki, savo dvasia varyt sza- 
lyn liga. f

— Nėr kam,
moka gydyt tik kautais ir szau 
dykliu kulbėm ar bagnietais, o 
tokiais vaistais nor iSzgydo

nes kazokai

n or

Petersburgo polic-

ne tik žemiausių vergu, bet ka
liniu, kaliniu paskirtu in 
vu j u kapus.
ka valdžia vilysi nukaitysian
ti mane katorgose, bet apsiriks 
padare isz manes sau didžiausi 
priesza ir ne pasiliausiu patol 
besistenges kol nerasiu progos 
— nuleido baisa žiūrėdamas 
link apsėdusiu sukurta
kazoku — pabėgsiu ir sukelsiu 
pasaule prieszais nelaba Mas- 
kolija, priesz jos barbarizma ir 
brutal i zma.
galinga, galingesni negu gimi
ne Romanovu, jis nuo nekurio 
laiko kuria jau teisinga ugni 
kuri sunaikins namus carato ir
ant pelenuotos nauja vieszpa- 
tyste; szviesos ir laisves mylė
tojas baisus prieszas prispaudi 
mo ir despotizmo, yra valdonu 
teip prasiminusiu laisves karei* ’ 
viu nihilistu, jo vardas Miko
las Bakuniu žinomas 
svietui.

— Mikolas Bakuninas? — bet sveikatos nesugražina, ta- 
atkartojo Marija — ir asz apie cziaus papeni Sibyro 
ji girdėjau labai daug indomiu 
dalyku.
meistras uždėjo ant jo galvos 
milŽiniszka atmokesti, kuria 
gausias tas kas ji atiduosiąs in 
rankas policijos, bet niekaip 
suimt jo negali, nors gana sten 
giasi kaip tik Rosijos policija 
gal instengt.

— Veltu
pasididžiavimu jaunas kunin- 
gaiksztis Poniatovskis.
daugiau tur tikru prieteliu ne
gu valdžia. Užk jU jo priete- 
liai pasirertge visados aukailt 
savo gyvastį.
gus yra visur ir niekur.
girsta apie ji Petersburgo — o 
sztai jau jis Genevoj, ar Pary
žiuje; kad ten jieszko — jis 
Londone. Isz Londono tarsi 
dvasia parsikelia in Kostanti-

— tarė kaipo su

Jis

Tas didys žmo-
Isz-

žvėris

kiek viename žmoguje 
matyt sau neprieteliu.

Sziltine dingo pas kudyki ir 
mažas Valdimieras užmigo, o 
normai iszkas jo kvėpavimas 
liudijo, kad jam geriau pasida 
re, ka iszvydus Marija pastvė
rė senio abi rankas ir su laistė 
jias aszarpmis dekingystes.

— Matai ponia — tarė se
nis — kad blogai pirma maniai ja, negu tos, kad reikia kęst 
bet apie tai nekalbėkim, nieko 
gero nepadariau, vien iszpil- 
džiau privaloma 
reik dekavot.

— Dievas manos neapleido! 
suszuko Marija, nors baisi ne
laime ant manes nukrito

Jis atsiunezia
nepasilikeziau

ryta purvynoj, 
urvoj pažemes, 
tris dienas nemaezius ne tik 
žmogiszko veido, bet ne szvie- 
sos spindulėlio. Kada po tri
jų dienu įsivesta mane isz ka
lėjimo nuvaryta in laiva kur 
apaezioje uždaryta mane su 
dviem moteriszkem. Kiek, ton 
iszkencziau, o Dievo! Jeigu lau 
kiu da didesnes kanezios — ne 
daturesiu. *

Senelis kareziai ir liūdnai 
nusiszypsojo isz manymo nelai 
m ingos motoriszkes, kuri skun 
džiasi ant baisiu kaneziu neži
nodama da kad nieku yra tos 
jos kanezios priesz kanezias 
Sibyro katorgose ar kalejimuo 
se.

— Ar gal but didesnes kan- 
czio.s — kalbėjo tuotarpu Mari

visu ko-
Noriu

jai

vien 
už kuri ne-

su visai nežinant ne už ka. Isz 
buvau kalėjime nežinodama su 
vis savo prasikaltimo, viliojau 
si pasakysiu man iszvedant, 
bet apsirikau; tas paezias mo
ral iszkas kanezias drauge su 

tai kuniszkdm reikėjo kentet trau
ki je visos keliones. Oras lai
ve buvo teip sugedės ir žudan
tis sveikata kad nesitikėjau 

Iszken-

• •

gerus

Už ka tad

vienog 
žmones, idant 
be pagelbės.

— Bet kuomi po velniu ga- gyva iszeit isz laivo.
Įėjai ponia prasižengt priesz cziau; gabaus po tai baisei ke- 
valdžia? —tarė senis pruszczio 
ko kalba. — Viliuosi neesi pa
sekėja nihilizmo?
varo ponia drauge su latrais 
Sibyran?

— Kuomi prasižengiau, Už 
ka esmių teip barbariszkai 
baudžiama — isztikro pasakyt 
nemoku. Pats Dievas tik galė
tu nutari ar esmių kalta , ni
ne, nes žmogaus teisingyste ne 
visad yra teisingyste. Nes jei
gu meile ir pasiszventimai 
tai da dideli ne yra piktadarys
tern, taeziaus buna garbina
mais ir augsztinama mylinti ir nedintais isz barbayiszkos vai-

lionei iszvesta mane ant žemes, 
bet tik dėlto, idant kankyt to
liaus. Kaipo piktadaria varo 
mane surakinta, o isztikro ne
žinau iki sziol už ka mane bau
džia.

■ I

— Visi kaliniai 
valdžia nor praszalint ant visa 
dos teip-gi nieko nežino, kaipo 
ir ponia kadangi jai teisimas 
turėtu nurodyt jiems kalte val
džia negalėtu “kaltininku” žu

ir dint tokiu budu^ kaip žudo, 
nes pasirodytu tie “kaltinin
kai” nekaltais, negut neužga-

kuriuos

je, laime nesuteiks smagumo 
szirdžiai viskas dingo, dingo 
traukije vienos nakties aeziu 
viltvylistei vyro, kuri mylėjau 
labiau negu savo gyvastį.

Afezaros susprangino
gerkle ir negalėjo isztart žo
džio, užsiėmė rankomis veidą 
ir verke.

Vyran sėdinti szale jos pil
ni atjautos žiurėjo in jia, bet 
nepertraukinejO jai jos aszaru, 
kadangi aszaros suteikia pa- 
lehgvinima kenezianeziai szir
džiai. f

Neilgai vienog Marije turė
jo ramybe. Nuo sukurtos ug
nies aplink kuria sugulė buvo 
kazokai, viens pasikėlė ir ka
podamas žemo savo botagu 
smalkiai prisiartino prie musu 
kuopeles.

— Ei — suszuko užgavęs bo
tagu Marija — mano aficieras 
reikalauja tavęs eik su manim.

Kunigaiksztis Poniatovs
kis Užsirūstinęs ant barbarisz- 
ko khzoko paszoko, idant mes
tis ir nubaust nelaba, bet senis 
štiltĮike ji.

. Marija pašilde pavesdama 
vrilka vyru globai ir pati nu
ėjo su (szaukiancziu ja kazoku 
prie ugnavietes.

Ant meszkos kailio gulėjo ka 
zoku aficieras rukydairias eiga 
ra.

Kada Marija prisiartino, pa 
liepe kozokam pasitraukt sza
lin ir priszoko kaip tigras prie 
savo aukos.

— Eiksz ežia mano balan
dėlė, eiksz ir prigelbek man nu 
varyt inkyruma. Nuobodu man 
labdi, džiaugiuosi, kad tave tu
riu prie saves, eiksz ir sėskis 
ant meszkos kailio, susiszilsi- 
va. —

Marija užsirustinus atszoko 
atgal. Blizganczios akys be- 
gediszko aficierio ir jo balsas 
ludijo kokie užmanymai kilo 
jo piktoj dusžioj. ”

Kunigaiksztis

džios, bet negaliu manyt jogpasiszventinejenti, tai suprast
negaliu kodėl mane už ta —tai ponia gali, but politiszka pra- 
patinka bausme. Jai meile ne
yra dorybe — na tai nusidėjau

— sai neprasiženguėi, nes esmių 
bet ant žmogaus sąžines Jis 
viens yra vieszpacziu.

Kaip ilgai ponia turėsi but 
isztremime? —■ užklausė senis.

— Nepasakyta man no žo
džio apie tai. Kaip piktada
riai nakties laike insiverže ca- 
riszki bernai in mano nameli 
ir pagriebė kaipo vagis.

— Žinoma tame žvelgije 
Rosi jos valdžia — tarė senelis 
kaipo pats in save kuomet Ma
rija tese toliaus:

— NedaVe man net tiek lai
ko, kad galeeziau brent getiąu 
apsitaisyt, o kūdiki daleido 
paimt tik puolus man in kojas 
aficieriui ,ir su aszaromis pra
dėjau maldaut, Įdaųt' Ifudjrkio 
man neiszplesztu.

sižengele.
— Ir tame jaueziuosi suvi-

bet nusidėjau priesz Dieva

l I

jo piktoj dusžioj.
< — Esi graži balandėlė — kai 
bėjo toliaus aficieras — buvai 
tikra Petersburgo grožybe. ir 
manau kad tavo meile tur but

Turtingesnis tai 
nedoresnis.

Apysaka senos bobeles.

* 1 rr'*'" "V
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Kada Vieszpats Jėzus vaiksz 
;inejo po svietą su savo apasz- 

;;alais, viena diena buvo labai 
celione nuvargyti. Dėlto apąsz

moteriszke ir vyriszki reikalai 
man nerūpėjo.

Tokiu budu valdžia vis 
tiek rado ponia kame nors pa
vojinga sau, o pavojumi cara- 
tui gresia kiekviena ypata, ku- 
ria del kokios — ne buk prie- falai nutarė kad kur patnak- 
žasties policija denuncijuoja 
carui. Neesmiu tirynetoju, pa

su
skausmu' tik turiu iszreikszt, kitoje nebuvo vietos, ba didelė 
kad atimta ir nuo ponios vijti 
sugryžimo in civilizuota, svie
tą, kad esi palaidota ant visa
dos gyvųjų kapuose, isztremta 

t ■ !

liksim szi kalbos temata,

'If

i

voti nes niekur nakvynes nega 
ėjo gauti. Vienoje vietoje bu-

ra ’ ’ 1 *”l‘ 1 ’ a ' " 1

vo mažas ir augsztas namelis,

szeimyna. Teip visur žmonelei 
. ' k •: • I

iszsikalbinejo. Vieszpats Jėzus 
nenorėdamas turėjo ejti tolyn
o mokiiltinei buvo isz to susi-

m Sibyra ant viso gyvenimo, raukia ir vos kojas vilko mio
' ’J

Ant viso gyvenimo? -
' » J - .» J,/ ..

saldi, saldžiausia isz 
kiu tik ragaut galima, 
nuo tavęs buczkio, viliuosi bu- 
siva gerais biezuoliais — da 
szianakt — teip balandėlė —
da! —

Ir pastvėręs per puse nelai
minga mOtriszke, turineziu su 
paneziotas rankas ir kojas pris 
paude kaip vanagas o jo lupos 
isz kuriu dvoke ° vodka’ ’ pri-

A A ak 1 A A A _sicziulpo prie jos veido negalė
damos susijnngt su jos lupom. 
Marija suriko szaukdama pa
gelbės.

— 0, rėki! — suszuko degan 
tis žveriszku pageidimu kazo
kas.
man, 
beje, 
ne jei nenori paragaut knato, 
kada atiduosiu tave kazokam 
paglamonet.

Ir smarkiai spaude prie sa
ves sielvarto paimta moterisz
ke kuri nepamindama ant grū
mojimu gynėsi isz viso vieko, 
bet pasiutęs kazokas pradėjo 
pleszt ant jos krutinės drapa
nas nuvilkes ant savd gultos 
Marija klikdama denge del
nais savo krutinę norėdama 
paslėpt savo kuna nuo degan- 
cziu pageidimu akiu

Neveliju tau prieszintis 
nes turiu tave savo galy-

Nebegki, bueziuok ma-

sužvėrė
jusio kazoko, dvasiniu szniok- 
szcziancziu balsu kalbanczio:

— Tu mano, mano turi, turi 
but, neleisiu tavos isz savo glė
bio.

— Szalin nieksze! suskambė
jo toje valandoje griausmingas 
balsas užpakalije; tai Feliksas 
Poniatowskis matydamas bai
se regykla pribuvo nelaimin
gai iii pagelba. — Paleisk ta 
moteriszke, nes rasis Peters- 
burge vyresnis už tave, kuris 
atmokės tau už tavo pasielgi
mus.

— Rebiata! — suriko kazo
kam aficieriuS. — Pamokykit 
ji tylėjimo.

— Nelabas latre nori papyl- 
gvolta, pirma pats pražūsi, nes 
tave kad surakytom rankom 
pataisysiu užsprahgyt.

Ir norėjo stvert kazoka, bet 
mėtėsi ant jo kaip žvėrys keli 
desetkai ir pasijuto parbloksž- 
tu ant žemes nemaloniom ran
kom. (Toliaus bus)

Pavargėlė

tada da

i

1 
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BALTRUVIENE.
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Tai tau naujiena, 
Jeigu mergina apsuko vaikina 

viena J

Vaikinas paezuotis norėjo, 
Ir jau dvi užsakos iszejo. . 

Pinigu merginai davė ant de- 
ses, 

Ba sake jog jiosios nepameses,
Mergica pinigus paėmus, 

Kitaip pamislinus, 
Norėjo iszsineszti in kita mies

tą.
Bet pas kapa likos nuvesta. 

Gavo ka norėjo, 
Bausmia užsimokėjo, 
Ir sarmata apturėjo;

Tokios naujienos ant to balto 
svieto, 

gero nieko.
♦

Negirdeti
♦ * *

Nakti in viena pleisa pribuvau, 
Tai pasiūtiszka musztynia ina- 

cziau,
Kaip kelios bobeles susivaidijo 

Ir vaikina muszti pradėjo.
Kad nebutu kaimynai per- 

skyria,
Būti vienos kitoms gala pada- 

daria.

0 judu isz Szamoku, jeigu lais- 
nus turite, 

Tai ko po kvarabu laukėte!
Kodėl nesivinezevojate, 

Kodėl kaip gyvulei gyvenate?
Ba kaip, pas jus pribusiu, » 

Tai su rimbu jus suvinezevosiu

Szitas man ne pripuola daryti, 
Su sportais disputą varyti,* >>

Kurie iszrodo kaip vaszkine
Su sportais disputą varyti

■
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aukos kunu.
— O žmogau ka sakot —- su 

szuko Marija kurios szirdi žo
džiai teisybes kaip pęiliu varai 
te — o Dieve tu gelbek, gelbek, 
neduok mums žūt.

— Gelbėsiu asz kiek galė
siu. Biski nusimanau ant me
dicinos, nors abejoju ar1 galė
siu iszgelbet, nes vaidas gau
na tifušo ligo, kuri veik gal 
iszsivystyt tokiam padėjime: 
tikrai da laimė Diėvo, kali ran
du tik pradžia ligos, turiu vats 
tus, kurie gal vaikui da pagel
bėt. — Teiksiesi paduot jaunas 
ponia — 
in Feliksą 
vandeniu.

Feliska veik nubėgo iszpil-

Daleido 
man paimt su saviti! Valdlriiie- 
ra, nugabenta mudu in Petro- 
vavlavska citadele ir įėnuždą-

tare atsikreipdamas
— koki indeli su

1
'J
i

' ‘i

■ *

lelele
Pasiputs kaip utele.

Lupos žiba kaip prūsoko, , ' 
Ar kaip trijų dienu versziuko.

Taigi, vienoje apigardoje,
Ne sakysiu kokioje, 

Net keli sportai atsirado, 
Kur keletą merginu rado. 

Ir pradėjo sportai saviszkai 
Apsiejti su merginom nedorai, 
Kaip davadni vaikniai suprato 
Jog sportai velniszko amato,

In guŽinia pakvietė, 
Gerai sedynias atplakė.

Ne ilgai sportelei užtruko, 
Ant rytojaus prasmuko,

In nežinomas szalis, 
Sziadien merginoms pasilsis.

Laikai szirdoles mainosi, 
Sporteliai kasavojasi 
O da už kokio laiko, 

Nepasiliks ne patamko. t 
. . .

Isztikro Bentono moterėles, 
t J •

Darote negerai rūteles,

> *

■1 j 
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kaima, o szale jojo paszalyje 
varginga grinezele, nusidavė 
pas jiaja, prasze nakvynes ir 
szmoteli duonos.
naszle priėmė juosius ir pavie- 
szino kuom galėjo. Ant ryto
jaus padekavoja tai moterei 
ėjo toliau. Szv. Petras prasze 
Vieszpatieš idant apteiktu ta- 
je motere žemisžkais turtais, o 

bus mielaszirdin-
gesni del vargszu. Nės Viesz- 
pats nenorėjo ne klausyti. Szv. 
Petras prigulias prasze, tai 
Vieszpats pasakė, jog tėgul 
teip bus kaip nori.
trukus nąotete stojosi turtin
ga, išztekejo už turtingo vyro 
ir getai jai ėjosi. Po kiek lai
ko veloi atejb Vieszpats su sa
vo mokineis in ta vieta kur da- 
tyre priėmimo. Szv., Petras at
siminė sau ir tare in Vieszpati: 

Sziandien gal toji motere la-

Sztai ne- y

t
Jog kitas tankei apkalbate, 

Per dantis traukėte, 
0 nekurtos da gyrėsi, 
Ir isz to puczesi, 

0 kad jaisės visi myli
O Baltruviene apie tai tyli.... 

Oj neužilgio in tenais pribusiu, 
Kaulus visoms daužysiu,
Tai nereikia jum girtis, 

Ir teip pusztis.
• .• >

Jus Mihvaukes

r J

nuilsimo ir bado, labai geide 
Czla užėjo 

o
suvaitojo nelaiminga moterisz- nasilsio ir valgio, 

naktis, pilvia gurguliuoja,
ežia lenkuosią ir mislino jog

I*

Bario ant žemes, mano viltis n0|zatis, ba mislino, jo|[ bus prie
f

ko.
kr no vis tiek kur ir kada piį-

Bet delko sielvartauju,

baigsiu savo nelaiminga gyvo- pareis ant grynas žemės nak-
hima. Man ner'jug jau pavd- vdti. Bužijo labai ir ant V. Jo r »' ■ i V • I e t i • ■ , 'I ’ / . . . A 1., 4 L '

■r*

h

Trys metai jau suvejo kaip Rosijoi užstojo blaivybe, b
kokia isz to buvo pasekme Da didesne velniava užstojo ne

; { juju žemiszku karalium o jio
bus pHe Jojo minislerėis. Szv
Petras jau negalėdamas isz

dyt reikalavimu. I ritaisesi gy 7 kaįp žrapnis gerdavo, nertinis popai gana tam buvo prieszin-
duoles, senis padavė vaikui, Igį, — Kur ja vienas mužikas f

■i

„ It I p , f “ ** 4' *

bai turtinga^ užeikime, o turė
sime ne bfiaža czesni. 0 Viesz-

. i •' < • A a* l I
pats atsake;

piktumo dalaikyti, tare in V. 
Jėztisa.

—- Ar žinai Vieszpatie, jei
gu asz turetau tokia galybia 
kaip ir Tu, tai asz tuosius ra- 
kalius žmonis nubaustai!, kad 
paminėtu! Kas-gi mate, ne pri 
imti ant nakvynes pakelevi|i- 
gu. Vieszpats Jėzus nusiszyp- 
sojas tarė jam:

— Nežinau pats ka banibi 
ir ko nori. Asz atėjau ant svie
to ne hnt to1, kad žmonis baus
ti, nes kad gerai daryti, jtik 
žemisžkais daigtais patis žmo
nis save baudžia.

Ir kada teip kalbėjo, priėjo
*1

sime ne biaža czesni.
*

— Teip, stojosi kaip norė
jai, o pažiūrėsi ar yra teip ge-^ 
ra.. v

— Vieszpats susilaikias no 
toli stubos, liepe mokintiniams 
užeiti pas motoje. Prisiartinb 
prie duriu, motere iszejo prjb- 
szais paregėjus užtrenkė duris 
su piktumu ir da bjaurei isž*- 
plūdo. Nubudo apasztalai su- 
gryžo, o Vieszpats tarė:

-p-. Matai Petreli, ko praszėi 
del mbteres, iszejo dėl josids 
ant prapulties. Del to-gi žmo
gus riėprivalo rugoti ir plūsti 
jeigu Vieszpats Dievas laikais 
neiszklauso jojo praszimu.

? ,ė

i
SKAITYKITE “SAULE”

1*

gaspadineles, 
Juk turite darbo invales, < 

Jeigu savo vyrus prižiūrėsite J

Ir geresni maista darysite. 
Kam jum dar kitus vyrus pri- 

kalbinet, 
Ir visokius smagumus prižadėt 
Gėriau saviszkius apžiūrėt;
Ir ramuma šzirdies turėt? r 

. ’ Luk ąut,
Ba pradėsiu isz koezelo szaut!

KUR BUNA?

Alano sesuo ir szvogeris Yur- 
kunai, seniau gyveno Miners
ville dabar nežinau kur. 
gu kas žilio apie juos, 
praneszt ant adreso.

B. Andrulaucas 
Box 77 Gilsum, N.

Jei- 
prasz$u 
(to 55)

9

8KAITYKITB )
SKAITYSIT! “SAUUPJ j

r i.

11H
M

fe

/’S
/i

W ;'j

■ /'M



■u |K3IV| HM ■ m ■ meni
t

t

I
I ■

4' 
■ ■

9B

. I

įjį OR

Ei?'

r Iri

f

*

i 
I

!

4
.   ■ „un-mmiT- - ■“ ^>>'1 i

Žinios Vietines

la 
rios

ant ku- 
isz visu szaliu

> >
— Diena 15 Augusto pripuo 
“Lietuviu Diena 

lietuviai
suvažiuos ta diena apvaiksz-
ezioti in Lakeside. Kaip iszro- 
do tai szimet bus didžiausia 
< < I ii.tn vili Bionn“ už visus ki-Lietuviu Diena 
tus ka buvo da laikoma.

— Praeita sanvaite iszkelia- 
Yorka ir Harrisona, 

J. Matulaitis su savo 
dukteria Ona, kuri turi užsiė
mimą “Saules” 
prie statinio literiu maszinos.

— Po visa aplinkinia pradė
jo vaikszczioti valdžios detek- 
tivai po salimus, 
parduoda uždraustus 
nanezius gėrimus.
keli perėjo per miestą su kata- 
rinka ir surinko daug kaltinin- 

mgokite.
a j) va ikszczioj i mo 

4-to Džnlajaus 
daržo, per

likos apdegintos

vo i n New
P

spaustuvėje

AM
SAULE

8&

pru

ku. Apsis
— Laike

DYKAI!
VERTES KNYGŲ UŽ $1.00

Kas pirks didele knyga po vardu 

“KAPITONAS VELNIAS” 
kuri pąrsiduoda už $l,gaus kitokiu 
Knygų vertes $1 DYKAI!

RANDASI 7 SETAI KNYGŲ.
PIRKS
NIAS”

KAS 
“KAPITONAS VEL

IJUSIUS $1.00, 
TAS GALES SAU ISZSIRINKTI BI
LE KOKI SETA ŽEMIAUS PADĖTU 

KNYGOS

KN YA 
IR MUMIS

KNYGŲ DOVANA PRIE 
“K A Pl TON AS Y ELNIAS”.

DOVANA

Nedaryk skirtumo torp vaiku. 
Kazlravimaa. Jieszkojo

Stebuklinga

Gerai pasakė.
,L . ‘

Viena diena pribuvo siunti
nei kaimioeziai in Kopenhaga, 
sostapilia Danijos vieszpatys- 
tes kad pasiskunsti ant uždė
tos nauju mokeseziu.
tingus karalius įklauso juju 
su saldumu.

— Mano vaikeliai, ka nori
te nuo manos ?

Siuntinei atsako: 
nieko nenorime, 
mus nenorėki.

IIlWiiii)FiiiWn»i^lWllftl^ii1rfifiiik«MBii I, - I e omi :W -

ROBERT E. JENKINS 
s Kandidatas ant

Pavietavo Kotroleriaus

nmMMIi

Preila seroda 2—fra Liepos, 
per praszyma daugybe priete- 
liu Šelmy Iki 11 pavieto, Kober-

Iszmin-

Tėvo mes 
tiktai tu nuo
i •_.

tirinedami ar 
svaigi- 

Ana diena

SETAS A.
Lletuviszkleji Rasztal ir Rasztlnln- 

kal. 
Velnlszkas
tarnaites o rado paczla.
Kuczla. Krėslas. Nelaimingas Ka
ralius ir Jo vienturte Dukloro. 
labas Vyras, 
gatal pas Grafa.
Del tu ka ketina antra karta apsipa- 
czuoti. Pikta Onuka. Baisi naktis, 

szokiuosla.

Krėslas.
Ne-

Delc-Prakeikimas.
Užkeikta Skripka.

| P. J. MULDOWNEY
> KONTRAKTORIUS 5
> 223 W. Mahanoy St. Mahanoy City J

tas E. Jenkins isz Minorsvill^s 
pasidavė kaipo kandidatas ant 
pavietavo kontrollerio, ant Re
publikoniszko tikieto. 
keletą :
Buck Mountain kasiklojo ir tu
ri daug pažinstamu tarpe mu
su Lietuviu.
szo visu balsuotoju Schuylkill 
paviete idant apie ji nepamirsz 
tu laike noiųiriaciju Septembo- 
rio menesi. M - (to 54)

Jisai
metu adgalios dirbo

Todėl jisai pra-

IK VIENA NAKTŲ” KNY
GA IR UŽCZEDINO 

PINIGU.

ant East End 
eksplozija nekuriu 

ugniu, iikos apuegimos sze- 
szios ypatos, tarp kuriu randa
mi ir kasikiu inspektorius P. C. 
Fentonas.

— Pranesza mumis isz She- 
nandoro kad fenais likos nu
bausti keli

___ Pikta Onuka.
Dzūko pasaka. Atsargiai
Protas ant proto. Graži istorija.

SETAS B.
Apie keliauninką Joną 

Vaikinas ir Stebuklas., Pavasaris ato- 
Kunlgo paslaptis.

Pakaruoklis, 
mes.
gija.

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

Ragana.

In merlka. 
Po laikui. OnytcH lai- 

Per noatsarguma in balta ver- 
Vieszpats Jėzus ir mlszko me

džiai žvake. Del plrsztiniu. Apie 
mirimą, 
nesi ir žvaigždes, 
pas

Jo.

K

kad fenais
i saluninkai už per-

žengimą tiesu kaslink pardavi-

kurioje radau kanuo-

Szitas Stebėtinas PATHS 
Fonografas ir 1 dubeltavas 
rekordas tiktai $95

Stebėtinas
MHn.r ^|wn jTr1 niffltfnfr niYINfl.lTi'-

WRk W MM| V*Dr. KOLER

Inmokekite $10 rankpiningu 
po tam $5 ant menesio. Turi 
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 J 201 W. Centre Str. 
Mahanoy City, Pa.

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pi^
Dr. KOLER yra vien*4 
tlnls tarpe Lietuviu dar 
ktaran Pittuburge. Mo-

* kinosl Varszavoje, BlUh 
dljavo begljo 28 m. in- 
valiiaa Ilgas vyru ir 
moterų, todėl jas nucp©/

,A *
A »

A J

dugnini pažlnsta. Gydo 
užslnuodlnlma kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, nložejlmuU 
ligas tinimo, Invairlas Ilgas paelnan* 
ozlas nuo noezystumo kraujo, 
szauklte ypatlszkal, per laiszkus aso 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklsskal 
Ir Rusiszkal.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig B 
vakare. Nedoliomls Iki 2-v. popiet

Z
irfrMjr į'

Atah

«
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! UNION
Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams 

; Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko, 
• Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltoriaml 
i blznije arba duoda' rodą kur geriausia investyti savo pinln^ 
i gus arba prigialbeti pirkime properties.
> Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant btf« 
j ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarme 
j * vima kuri prigelbstl, Padaro prieteli kuris gal but jumis 
j reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
I MAHANOY CITY, PA,

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-PreH.

J. H. Garmhan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicx M. Gavilla 
P. C. Fenton T. G. Ilornsby

NATIONAL 
L BANK 
L MAHANOYJ
k. CITY ■

Capitol Stock $125,000.00 
Surplus & 1’rofitH $4(10,000.00

ii
I

I
fi

M

Mokame antra procentą ant 
nudėtu piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-ina 
diena Sausio ir Liepos mene- 
buosc, 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- 
mls 9 ryte lig 12 vai.

' Szlakelei
jy ant
By

v vėido
/ *./«

3
Kada da tosios

Del plrsztiniu.
Pavasaris Apie saule, me- 

Meszlavežis. Gra- 
Egll, aržuolas ir uosis. Budyne.

SETAS C.
Stebuklingas zerkolclls. 

nls grabelis. 
Senolis, 
sakaites apie 
Isz numirusiu prisikėlė, 
da in laime, 
lis. 
ros.

Sidabrl- 
Kolera,Drąsus szuo.

Kelios pa_
Gregorius.

Dorybe ve-
Debese-

Vergo Sapnas, 
čigonus.

k

k y/ 
A Dar laikas prasza-

7

7/

v.
a -■

lint tuo> bjauru* *. 
ženklu* nuo veido

Papuczkai, iszbcrimal tuojaus pranyk
sta ir niekad nesugryžta po naudoji-

Preke
Mes užmokam nu-

Siuncziu szirdinga padeka- 
vonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,”
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ii 
negirdėjas.
knygos neturėjau, tai vakarais
ėjau po “spikizes,” pragerda 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu h 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
io. Vėlinu kožnam nusipirkti 
tuja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
jos. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Du 
karta dekavoju redystei už pa
dirbimu teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ------Str.

D. M. Graham, Pres. D. F. Guinan, Treae.

J

II BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, KaslerluB.
R. T. EDWARDS, Vico.Kaii.

mui garsingo “Beauty Cream’’.
tik $1.25 už stiklą.
siuntimo kasztus. Siuskite pinigus In:

Sparrow Chemical Company, M-23
10C E. 4-th. Str.

I

Szaltiazaitifl.
Piktadaryste nciszslsaugoje ko- 

Kapitonas stormfleld 
Pabėgėle.

SETAS D.
Ncužmokomas Žiedas, 

alksiil. 
muno. 
Keliautoje in 
Auksiniai peiliai. 
Apie girrios sargo 
Kajimas.

Valdomicris.

MI 1 I►*— O — M 1 1 W

New York, N. Y.
užmokėdami

Saluninkai 
valdžios insta-

arielkos, 
$55 bausmes.

privalo laikytis
timu o tokiu budu inpapuls in

nepina 
po

juoki ergeli.
— Cz.ia vėl duodasi 

kad neužilgio pabrangs 
Nekurie mena kad baczka kasz 
tuos net $20.

— Praeita subata 
statyti nuo darbo 

brokeriu kurie
metu senumo, 
prova ka nepavėlina 
dirbti kurie dar neturi 16 metu.

Kooperacijos
laikvs savo metini 

7-ta

girdet 
alutis.

likos at-

ISZ

visi vaikai 
neturi 16 

Yra tai nauja 
vaikams

— Lietuviu
Drauguve 
susirinkimą
Liepos, Lietuviszkoj 
neje 7 vai. vakara. ri 
sąnariai atsilanko 
svarbio susirinkimo nes turime 
daug reikalu 
pagerinimo

,J. Vizbaras, 
E. Klimauskas

vai. vakaru.

szi vakara, 
mokslai-

Tegul visi 
ant szito

apsvarstyti del 
musu draugyjos.

Prez.
Sek

Donora, Pa. f Po trumpai li
gai, dvieju dienu, persiskyrė su 
sziuom svietu, 27 Juniaus Juo
zas Szolitinas, palikdamas di
džiausiam nuliūdime milema 
paežiu Jeva, tris dukteres; Ka
tre, Magdalena, Ona Ribinskie- 
iu$ ir sunu Antana

garbino savo mylima 
teveli. Laidotuves atsibuvo 1d. 
Liepos. Kun. Abromaitis pribu 
vo in namus isz kur atsibuvo 
exportaci ja kūno in bažnyczia, 
kur atsibuvo puikios gailės pa
maldos su pamokslu, 
buvo ramaus budo žmogus, vi
sur tinkamas, skaitydamas 
laikraszczius ir knygas, mileda 
mas bažnyczia ir dorus žmonis, 
ant ko užsipelne gera atminti 
nuo visu. Laidotuves kimo at
sibuvo ant szv. Damininke ka
piniu. Tegul buna lengva jam 

o jo liku-

jo ir
>

savo
kurie mile-

Velionis

szios szalies žemele 
šiai szeimynelei 
netekia gero vyro ir tėvo.

)

suraminimas,

WILLIAM C. JAMES 
----- Kandidatas ant ------ 

COUNTY COMMISSIONER
Isz Mahonoy City, Pa. 

Ant Republikoniszko Tikieto. 
Praszo juso balso ir intekmes.

ROBERT E. JENKINS 
.Kandidatas ant 

COUNTY CONTROLLER 
Isz Minersville, Pa. 

Ant Republikoniszko Tikieto 
Praszo juso balso ir intekmes.

I

Tom ii a. 
danguje.

Ii.

Beda

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

Dr. E. G. KLIMAS.
PEHSIKEI.B IN NAUJA VIETA

Priėmimo valandas:
Llki 10 vai. ryte. G - 8 vai. vakaro.

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

I

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSU FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

Auka nlhl-
listu.

Apie drūta 
Valakas isz glrrlos. Ant Ne- 
Ketvlrtas prisakymas Dievo, 

szventa žeme.
Dvynos karalaites, 

sunu ir dukterį 
Drūta Petra. Joną Nuoga- 

Bedalis.
SETAS E. 

Paryžiaus nuskurelis.
Stebuklas kuczlos naktį. Kal

vis Paszkus. Atsilikimas senam dvare.
Pasaka apie geležini vyra. Apie sma- 

Dedc Isz Amerikos. Pa
saka mano dėdės, dzūko pasaka. Vie
na nedele teisybes. Iszgydlntas. 
doras dede. Apsigavo. 
Paukszteles Jezuso. 
taitoje. 
te duktė kun. 
ant salos dago.

SETAS F.
Sunūs malklaus. 

da vargszo. 
ras 
Audra, 
dangų, 
žo sziaucziaus dideli reikalai.

Dienos kentejimo Nantoj. Hau! 
hau Į hau. 
Dūkte mariu. 
Dvarine Dana.

ka ir nikita.

lis.

Istorije Szventa-Seno ir Naujo Instatimo

No- 
Valkata.

Žibinto bažny- 
Sugertuves traukljo. 

Kerniaus. 
Ingrabanas.

dede.

Alu-
Kokszta

Iszklausyta mal- 
Apic Joną ir Altana. Gc- 

medejus. 
Kodcl 
Bausme už szykaztuma. Ma

sone-

Pranuko nelaimes.
Baltraus neleido in

Apie stebuklinga puodą. 
Sruolis isz Lietuvos. 
Balsi istorije.

SETAS G.
Doras gyvenimas.

karaliaus dukters. Bloznas kuris 
buvo protingesnis už savo poną. Ang- 
lorius isz Valencijos. 
tas turi savo vieta, 
ras paeziuojes. 
Vaitas szvilpikas. 
žios akys Tamas, 
kas karalium.

dukters.
Tris užkeiktos 
Bloznas

Kožnas daig- 
Ka pasakė kat_ 

Janaszas korezakas. 
Pas merga. Gra- 
Vargdienis Jonu-

Graži Haremo noval- 
niko. I.uoszis. Istorija viend6 motinos. 
Vaikucziu plepėjimas.

Jalgu pirktumėt szitos Knygos isz 
musu katalogu tai turėtumėt mokėti 
$1.(M), bet kas pirks knyga “Kapitonas 
Velnias“ Ir prisius mumis $1.00 tada 
gauna bile koki Seta Knygų Dykai.

Mes apmokame prisiuntlmo kasztus

IV. D. BOCZKOWSKI-CO^ 
MAIIANOY CITY, PA.

Preke 50c.

Preke 35c.
Peiliai;

Istorines Knygos
I f t

No. 1 — Padžiaus Nuskure- 
lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo. *

No. 2 — Kunigo Paslaptis., 
In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu.

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

No. 4 — Apie
Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka,
108 puslapiu. — Preke 25a 
GErTrisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

Kupcziaus

A NARON’S STRENGTH 
ISJN ITS FOOD SUPPLY 
gsLlfiM—'Wigte.Do<hmg
Crmte 4 Rezerve.
AMERICA MUST FEED 
110. OOO. OOO AKIES

»

>

Pamokslas ant Kalno.
Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties Užgimimui 

lyg Paskutinio Sūdo.
Parasze Viskupas Motiejus Volonczauskas.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY, PA.

Preke knygos 35c.
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lakstantis Nakta
irViena go

C

ARABISZKOS ISTORIJOS

In trumpa laika, vienos san- 
vaites, iszniuntom daugybe szi- 
tu Knygų in visas szalls 
Amerikos, ir visi kurie aplaike 
szita Puiki Knyga prisiuntė 
mumis padokavones.

Knygų in visas

JI

įuj
fe

K

H u viltoj

B

B

Pulke apdaryta Audekliniais 
Iszmarglntais' Vlrszais. 
damns Knygos 094x014 coliu. 
150 Paveikslu

DI-

701 Puslapiu

Juos greit parsiduoda todėl 
nelankyto ilgai bet prisiuskyto 
mums $2 o Knyga bus jumis tuo
jaus iszsiusta. Mos užmokame 
nusiuntimo kasztus. Mes tikrai 
gvarantinam kad ir jumis 
patiks.

W. D. B0CZK0WSKI-C0„ 
Mahanoy and A Street, 

MAHANOY CITY, PA.
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didumo, kaip: Columbia, Victrola ir kitus. Lithuania groja teisingai.

JAlUV/HiliAi 

išdirbimo ir visokiausioLithuania groja rekordus visokiausio 

puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri
Rašykite npio jšlygns, o nplalkysito visas informacijas.

J

Rašydami laiškus adresuokite:
S. P. TANIS

1233 West 111th Place,

Lietuviszkas Graborius

A. J, SAMUMAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

<1>l Mh Alll. . dM

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas.
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Chicago, UI.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

i Iii)» •

SIUNČIA PINIGUS ) LIETUVĄ
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank

1

iz

z
r

141 Washington Street, New York, N, Y.

cooosceoacosom

‘Slaptybe Antgrabio” i Francu z u
W. D. BocmownBI-Co

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR‘TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, klirių sūnūs, broliai ar šiaip giminCs yra paimti j karlumenę ir ke- n

liauja į anapus vandenyno# idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pave* H 
linta valdžios nešioti tam tikrus Žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra d i* B 
džiausiu garbž ir paguodonC, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai B
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turčių rastis pas kožnų vienų mylintį laisvę ir kurio gimL H

NAUJAS IŠRADIMAS
Del PrakailuojančiiĮ Kojy

Prakaitavimas imo- 
£aus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mali c m s. Didelis ne
smagumas yra iž ne 

skanaus kvapo kaip ir kenkentis Žmo- 
J gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
M pradžia visokių žmogas ilgų ir pavargi- 
J ino Viso knno. Musų naujai išrastos gy
li duolčs išgydis prakaitavimą arba Alapu- 
® mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką ir męs 
g užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų rvei- 
j| kataL Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
U laiškas su paaiškinimu. Proko 
J su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:
1 URSUS REMEDY CO.,

1 Distributer
| 160 K. WELLS St.f Dep. B. CHICAGO. ILL. 

Of wr^.’vircnfw'w’wnrw!

p

W. TRASKAUSKAS
—llRABORIUli—

ie«i»S«5įSW
Y

U

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PJL 

Laidoja Kūnas Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus Ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlniu, ^pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto dalgtus Ir Lt.
520 IV. Centre SU Mahanoy City, Vau

, on -v- iPfci
d ’ Reikalaujame Į

■ ri liueso laiko vakarais, gali uždirbti oifo I 
7 $10 iki $1S į sąvaitę, pereidami per stubaa F H su musų nauju išradimu. Atsiiaukit tik I

URSUS REMEDY CO., o F
1B0 K. WFLLS It., D»». I. CMICAOO, IL I

Reikalaujame

laišku:
Dtp. t.

NAUJAS ISZRADIMA8, / 
DEL PLAUKU, B f^

* J-1-’""-
Dekavoje % milijono žmonių 

už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laiko, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms,

i

o

Raszykite pas:
Drs. Brundzas Cosmetics

Stn. W« Brooklyn, N. 121

išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 

n8 yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tq žiedų gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem pr trim žvaigždutėms. Užstelluodami šį žiedą, atsiųskite cavo 
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais piisiųtikite. o mes Jums 
prisiusime tą garbes vertą žiedą,

Prekla Šių žiedų yra sekančios: h

fjll.75Sterling

1O K Auksinis

paveikslas kareivio kcpurOs, su viena, dviem ar trim žvaigiduUm.

• •

CHICAGO, ILL

W. D. B0CZK0WSKI - CO. 
MAHANOY CITY. PA.

Už sutapintua 
Siunczia Pinigus

’JI

10.50

14 !£• Auksinis................ ,13.50

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti anilkoa, 

preke 3Kc. už koŽną.
Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)

160 North Wells Street, Cop. 60

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
M.Str Lnlvnkorczlu Skyrium...

P. V OBIECUNAS IR KOMPANIJA 
12th and Carson SU S. S. - Pittsburgh, Pu. 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinomu 
Lietuviams. Banka talpinusi savam namo kup
rio verto isznosa apie $150.000 ir vartoja szo- 
me laike apie milijoną dolicrlu Ir randasi po 
kontrole Vai. Ponnsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą. ; 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. 
Užlaiko Notarijialna kancelarija del padirbimo 
Dovlcrnascziu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubežinis skyrius randasi po 
vadovisto gerai žinoma Karoliaus Varafjzlaus
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Naujas Lietuviszkas Graborlus

I
Kazijs Rėklaitis I

CIS W. SPRUCK ST. <
MAHANOY OITY, PA. J

A. C. NOVAKAUSKAS
Advokatas ::

Oor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

O




