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Isz Amerikos

Praeita
viskupas Hobarias 

laike gailės
ir

Viskupas laike pamaldas už 
žuvusius anglckasius.

Wilkes-Barre, Pa.— 
subata
daugeli k įmingu 
pamaldas už žuvusius angleka- 
sius kurie pražuvo Baltimore 
No. 2 tunelije, kur 92 angleka- 

]M»r eks- 
menesi.

šiai neteko gyvasties 
plozija parako praeita 
Penki tukstaneziai žmonių eme 
dalybas tosia pamaldosia. Al
torius buvo pastatytas tuojaus 
ant tiltelio prie tunelio. Po mi- 
Kziu kalbėjo keli kuningai apie 
žuvusius anglckasius.
Nužudė mergina kuri nenorėjo 

su juom gyventi.
Racine, Wis.— Juozas Pup- 

sta, 29 metu senumo, nužudė 
mergina Gladys Tauza 27 metu 

norėjo su juomuž tai kad ne 
gyventi kaipo pati. Po nuszio- 
vimui merginos Pupsta norėjo 
atimti sau gyvaste szaudamas 
sau in pilvą
ir bns pastatytas 
už žudinsta.

Toji porele gyveno su savim 
merginai

bet isz to iszliks 
priesz suda

Mare 
skunda

nuo kokio tai laiko, 
nubodo tolimesnis gyvenimas 
apreikszdama vyrui, jog dau
giau su juom negyvens. Kada 
atejd pas jia'praszyt! idant su- 
gryž/tu pas jin, o toji atsisakė, 
szove in jia tris kartus. Žmones 
iszgirde szuvius atbėgo in suo
me žadintoji.

Puikei pasielgė su savo 
moterelia.

San Francisco, Cal.— 
Andorkiene innesze
ant persiskyrimo prieszais sa
vo vyra už nedora pasielgimą 
su jiaja. Priežastis atsiskyrimo 
nuo savo draugo paduoda, buk 
jisai uždare jiaja* namie ir pa
degė narna idant jame sudegtu. 
J<ita karta nukapojo jai pirsz- 
ta su kirviu ir inmete in skelpa 
per ka nusilaužė sau kojas ir 
kitaip su jiaja pasielgydavo ne 
milaszirdingai. Sudžia paliepė 
Martinukui mokėt Mariutei po 
$1(X) ant menes8 ir perskyrė 
porelia.

Amerikas turi daugiausia 
aukso.

Washington, I). C.— Sziadien 
Suvienyti Valstijai yra turtin
giausiu sklypu, turinti dau
giausia aukso. Valdžia iii laika 

, trijų metu turėjo pelno ant 9 
bilijonu doleriu. Iszvežta in už- 
rubeži $152,326,976 aukse ir 
$502,756,003 sidabre. Daug si
dabro iszgabenta in Anglija, 
Hongkong ir Francija.

Bolszevikiszkas redaktoris 
uždarytas kalėjime.

Scranton, Pa. — Nikaloj 
Horviczas, redaktoris rusiszko 
laikraszczio “Novy Mir” kuris 
iszeina New Yorke, laike pra
kalbos Rocky Glen parke, laike 
kurios paniekinėjo valdžia. Pa- 
licije jin aresztavojo ir uždare 
kalėjime. Horviczas yra geru 
prieteliu Lenino ir Trockio. Už 
baigė jisai. Petrograde univorsi 
teta ir užbaigė mokslus Pcnn- 
sy Ivan ijos universitetą. Ir kiti 
kalbėtojai likos aresztavotais, 
bet buvo paleistas po kaucija,

sklypu

ius

Prezidentas Wilsonas ir Premicris Clemenceau.

ryžta isz taikos konfcrcncijo isz Ver-Abudu garsus vyrai sug
kur pasibaigė pasiraszimas ant užbaiįimo 

kruviniausios kares ant svieto.
saillesy

Kas per daug, tai szelauk!
Wilkes-Barre,. Pa.— Sudžia 

Frees isz Orphans sndo, 'nu
sprendė, buk $300 yra užtekti
nai ant palaidojimo anglekasio 
o ne $827.55 kaip tai graborius 
Kizis sau liepe užmokėt už pa- 
laidojima Tamosziaus Japavi-i 
cziaus. i <i

Janavicziaus sesuo Mare li
kos paskirta
ant likusio turto 
blOllO 11 
iszrinko už $750, bet sūdąs ki
taip ant to žiurėjo ir nuspren
dė jog grabas ne yra tiek ver
tas, paskirdamas
ant laidotuvių ant ko grabo
rius turėjo sutikti.

administratorka 
mirusio savo 

pripažino buk graba

tiktai $300

Nelaime kasikio j c.
18 apdeginti ir sužeisti.

Tamaqua, Pa.— Eksplozija 
gazo kuri atsibuvo kasikio,je 
anglu No. 4 prigulinti

m

No. 4

vienos isz

2 užmuszti

prie 
Lehigh Coal & Navigation Co. 
utarninko vakaru, užmusze du 
anglckasius ir apdegino ir su- 
žeido 18 vyru. Beveik visi uolai 
mingi vyrai likos nugebenti in 
Panther Creek Valley ligonbu- 
ti, kur da du vyrai in trumpa 
laika mire. Tarpe užmusztuju 
ir sužeistųjų varge i randasi lie 
tuviu kadangi szioj kasikloj 
dirbo daugiausia anglai, sluvo- 
kai ir lenkai.

v

Ar kas žino kur randasi 
Juozes Szumilas?

Washington. D. C.— Jeigu 
kas žino kur randasi Juozas 
Szumilas paeinantis isz Kolec- 
kos gubernijos, tai tegul pra- 
nesza apie tai in redyste u Sau
les”. Jojo pajeszko szvogeris 
ant praszymo jojo paezios. 
1913 mote pribuvo in New Yor- 
ka ir iszlypo Camden, N. J. 
gyveno kitados Chester, Pa. 
po tam Pėnnsylvanijoi, jisai y- 
ra duonkepis. Jojo pajeszko 
szvogeris Julijonas Wiecžorek 
kuris randasi Francijoi ir Szu- 
milos pati.

DU-KART NEDELIN18 LAIKRASZT18 “SAULE” 
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Prežidentas Wilsonas sugryžo. 
Tūkstailcziai sveikino jiū 
. -'szirdingai.;
New York. — Tukstanczai 

žmonių sveikino szirdingui pro 
111’ 's ‘ • *

zidenta Wilspqa, kada pribuvo 
in czionais 3:20 valanda po piet 
praeita utarninka. Penkisdc- 
szimts |ąivu draugavo jam lyg 
pristovai Hoboken. Isz czio
nais nusidavė in Washingtona 
kur perstatys kongresui taikos g

j- —— -------- —— ................. ——-f—
Neverta gyvent, jeigu nėr

i ko gert.
Chicago, Ill.— Ponas John 

Marich tik ana diena sužinojo 
jogei “junaited stotas
visiszkai “sausus”. O tai buvo 
po to, kada jis inejes in salimu 
pareikalavo vieno “‘szoto” 
(vienos buimelęs) ir kada jam 
atsake jo$ “szotai” jau nepar- 
sidavineja, atsake:

— Po szimts kvarabu. Jeigu 
tai teisybe... klausu John Ma
rieji.'

— Taip, tamistele, tikra tei
sybe — dabar visur liko sausa..

t — Na jeigu jau ir “ junaited 
stotas” pasidai’c sausas, tai ko 
begyventi?

Vakare nąmiszkiai rado jin 
negyva. Tėty pat gulėjo iszszau 
tas revolve rįs, ką i po liudinin
kas, kad John'Marich savo pa
siryžimą iszpilaes.

Nelaime kasikioje. Tris 
užmuszti.

Fayette City, Pa.— Per nu
puolimą. anglįu kasikloje O’ 
Neil, kurios priguli prie Pitts
burgh Coal Co. tris anglekasiai 
likos užmuszti' o keli sužeisti. 
Per uždarima kasikiu per griu
vėsius, tris szityitai anglokasiu 
likos užgriautais per koki lai
ka, bet visi iszsigavo giluknin- 
gni. t

» J. J > . K ,4. . 4  

i 4 4 szoto

Lietuva * reikalauja tuojaus; 
piningu.. Reikmenis nupirk

ta kariumeniai.

Washington, D. C.— (Telcgra- 
44mas del Saules”)

komitetas ana

iszlygas kurias su savim parsi
vežė.

rugepjute, bet nesuranda ; 
todėl

Pildomasis 
diena apturėjo sekamas kabel- 
^ranias:

Iszgavimui laisves lietuviu 
:autai yra labai reikalinga fi
nansine pagelba nuo Amerikos 
ietuviu ir yra pageidaujama, 
tad visi piningai sudėti Letu- 
vos reikalams butu siuneziami 
per Lyonnais arba Nacionali 
miesto banka Taikos Konferen 
cijos Lietuviu Delegacijos var
du Paryžiuje. Pagarsinkite szi- 

Tarybos

4 4

ta kuopiaežiausiai.
pirmininkas Valdemaras vice
pirmininkas Staugaitis.

“ Paryžius, Liepos 4 diena 
Lietuviu valdžios lietuviu pil- 

ir nugabeno in vieti- domusis komitetas apsipirko

v •

$15 ant dienos ant farmu.
Topeka, Kans.— Kansu far- 

meriui yrą pasirengia pradėti 
savo
užtektinai darbininku, 
darbininkams moka po $15 ant 
dienos ir valgi, už valyma jevu

Svodbininkas perszautas
8 kartus.

Pittston, Pa.— Palicija sura
do mirsztanti Tamosziu Kotli- 
na ant ulyczios su asztuonioms 
kulkoms
nia ligonbuti. Kokiu budu ap- 
laiko perszovimus, 
szius apie tai nieko ne kalba, 
bet tik tiek pasakė, jog radosi Malonėkite siusti piningus, ko- 
ant veseilios kur aplaiko žaidu- 
lius. Viena kulka turi peeziuo- 
sia, kita ausije, du kojoi o ketu 
ris pilvia.

Motina inmete savo kudyki 
in upia.

Beach Haven,
Blecker, 42 metu senumo, pae
me savo 7 metu kudyki, nuno- 
sze prie Susquahanna upes ir 
inmete in vandeni, stovėdama 
pakrasztyje pakol kudykis nu
skendo. Atėjus namon, apsakė 
kaiminiams ka padare, tie jei 
praneszo vyrui, kuris, nuėjo

tai Tamo-

Pa. — Ona

prie upes ir isztrauke prigėrusi 
kudyki. Motore paregėjus negy 
va kudyki, neteko proto ir li
kos nugabenta in priglauda 
del paikszu, Namie pasiliko da 
keturi vaikai kuriems motina 
nedare nieko szlekto. L'uLhiulj..

atlanko sužeistus kareivius.
u.ln1|*sį(

Anglijos karalius ir karaliene

I J
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Anglikai labai guodoje savo karalių ir karaliene kurie labai rūpinasi apie savo padonus, at
lanko sužeistus kareivius ir suszelpineja juosius. Kad visi karalei butu tokeis, tai padonai 
nenumetinetu juosius nuo sostu.

1

ISZ VISU, SZALIU
f. * *

Daug sužeista maiszatije 
Složingejo.

Kopenhaga. ♦
ypatų likb^užinuszla o daugį* 
lis< sužeista maiszatije

Keliolika

kokia 
kilo Katiivicuosih, Szležitygeje 
kuribjo) dūlivavo’ lenkai ir vo

.'•(’J:-- ■

Vokiecziai parengė susirin- 
užpro testuoti

kioęziaij

kimu ■ tksle
priesz užėmimą Szležinges per 
lenkiszka vaiska generolo Ha

ir kad taja vieta užymti.
Susirinkimą užklupo 4000 len
ku ir per koki laika buvo tai 
tikrai kruvinas muszis.

lerio

Raudonieji norėjo iszneszt in 
padanges visa Ryma.

Rymas. — Anarkistai suren
gė suvasza ant iszneszimo visa 
vidurį miesto Rymo su Yanki- 
ncis granadais ir dinamitu, bet 
ant gi linkio vadai tojo szeto- 
niszko užmanimo likos suyni
tais ir uždaryti kalėjimo, ketu- 
res valandas priesz paženklin
ta laika.

Ta puti laika apie 30 anar-

NESUPRATO JOJO LIGOS., H
I

divizijos.

Laike paskutinio paszauki- 
mo kareiviu ant tarnystoe, sto 
jo priesz kamisija tris žydelei. 
. Vienas isz joju papykta ant 
klausimu kokius jam ų|davine 
jo daktaras apio-Jojo sveikata, 
paszauke: < t r > •

— Ponas daktaras r manos 
klauso kas man 
man viskas yra!
tam sukatas, uždegimus aklos 

gurguliavima pilvo, 
sugadytas kepenis, as negaliu 
eiti in vaiska, ba as ir teip 
kaip negyvas. . . .

— Gerai, gerai!

yra Į U j vai
Asz turiu

4 r
-I

I

M

♦

Yvonne kuri

ivo draugams buk tai 
pacziule.

paskutinis

žarnos,

Apkasuo
sia tave iszgydins, esi priym- 
tas!

— O tu — užklauso antro.
— Pons daktare! As visai 

;o esmių netinkias! Ąr matei ka- 
apsimalszino ir tokes kojas?

reikmenis kariumenei. Pinigai kištu iszvažiavo automobileis . 
labai reikalingi apmokėjimui, in Pratalata fortą, ketures mi

les nuo Rmo ir bandė prikalbi- 
ti kareivius ant prisidėjimo 
prie juju ir užklupt visas tur
gavietes, bet kareiviai szove 
in juosius, užmuszdami kelio
lika ir.aresztavojo kitus 
pabėgo. ’ 
szus. ...

Pagelba reikalinga tuo,jaus.

kie tik yra, pirmininkui Valde
maras. Valdemaras

Prezidentas.

skurdas ir brangenybe.

... ...................................... ..

Baisus padėjimas .Latvijoj.
Liepojus.— Libavoje ir Ry

goje vieszpatauja didelis ba
das,
Vokiecziai/ isz varo tukstan- 
czius Latviu kurie kenezia ne- 
iszpasakitinai. Konia visa Kur- 
landija randasi griuvesiuosia, 
laukai negali būti apdirbti. 
Ryga da vis randasi bolszeviku 
rankosia, o gyventojai kenezia 
bąda ir dideli prispaudimą.

Liopojui iszdalina Ameriko
nai po du svaru duonos ant san 
vaites. Bulves kasztuoja $30 
buszelis, sviestas $6 svaras, cu
krus $5, ir kilį valgoini daigtai 
nesvietiszkai brangus. /A

kiti
Padėjimas yra mal-

Susirėmimas Italu su - Franu- 
zais — 6 užmuszti, 20 

sužeisti.
Rymas. — Terp italipzku ir 

franeuzisku kareiviu pristovo- 
je Fiume, kilo sumisziinas ku
ris užsibaigė praliejimu krtiu-

Muszije užmuszta szeszi
ir dvidcszimts sužeista. Prie
žastis tojo sumiszimo buvo ta, 
jog francuziszki kareiviai paT 
niekinėjo keliolika italiszkus 
vaikus.
užganėdinti isz Francuzu ku- 

Įrie randasi Fiume.

ju.

Apsivedė su asztuoneis ameri- 
koniszkais kareiviais.

Parižius. — Patogi ir jauna 
franeuzaite Yvonne, likos už
daryta kalėjime kaipo pavojin 
ga pauksztolo apsivesdama su, 
asztuoneis am^rikoniszkais ka 
reiveis isz 39—tos
Atidengimas buvo netikėtinaš. 
Kareivis'Elliot Brown isz At
lanta, ’ Ga., prigulintis prie 
105—to pulko ėjo pasivaiksz- 
cziot su savo draugais ir susi
tiko su patogia
ėjo su kitu kareiviu, kuris ap- 
reiszke sj 
jojo jauna

Vienas, kitas ir
iszsižiojo nuo dyvo ir visi pa
szauke: ” 
mano,

Prasidėjo ginezinimai ir bu
tu ateja prie kruvino 
bet ant galo 
suprato apgavysta. 
in suda, kur pasirodė, jog pa
togi, Yvonne, tūri asztuonis vy 
rus ir tai visi isz 39—tos divi
zijos.

Yvonne aiszkino buk ji ji ne- 
pirmutine kateip padare, nes 
daugeli francuziszku merginu 
isztekejo už amerikoniszku ka
reiviu del biznio..........

Nieko nepagelbejo jiosios 
iszsikalbinciimai ir likos uždą- 
ryta kalėjimo už daug ženysta. 
Karanzo kareiviai apipleszine-

> ja amerikonus.
Juarez — Tampico apskrito

jo, kur randasi dideli aliejaus 
szulinei, prigulinti prie Amri- 
konu likos apiplosztos. 
sicrius Gulf Refining 
kos apiplesztas ant $15,000 per 
Karanzos kareivius kurie teip 
gi naikina visus turtus ameri- 
kiecziu gyvenaneziuji fenais. 
Matyt tame darbelije vokie- 
czįu propaganda.
tai insimaisze ir pareikalavo 
nuo Karanzos nubaudimo ple- 
sziku.

juk tai mano pati, ir 
ir mano!”

muszio

Nusidavė

Co.,
Ka

li-

Valdžia in

A

Gyventojai yra nc- SKAITYKITE "SAULE”
SKAITYKITE "SAULE"

ItI SKAITYKITE “SAULE

As ne puse 
mylos negaliu eiti, as turiu 
plat f ubu s ir tik dabar man isz- 
sisuko.
sutinus ir negaliu 
Tokes kojas kaip mano, tai tik 
isztraukt ir iszmest per langai 
» — Puikei, 
szrapnelis 
Priimtas!

Treczes žudelis nusUzipso- 
jes paszauke:

— Pons daktare! Nu- 
siunski mane tuojaus in apka
sus, ba as 
vokieczius.
kaip laukine žuvi^, 
ko nestokas.

— Gerai! Priimtas!

negaliu

As turiu tam szirdi 
kariaut!

, apkasuosia tau 
jiases nut rauks.

daktare!

tinkamas azaudyt 
Esnri sveikas 

man nie-

•

— Kaip tai priimtas? — 
žydelis nusistebėjas — ar pons 
dakataras nedasiprato, jog as 
ošini k veizi? »

j

I

Bolszevikai paeme Boszkempa 
ir suszaude 6,000 ypatų,

Vladyvostok.— % Daejo žinia 
in czionais, buk b'olszevikai pa
eme Boszkempa ir suszande a- 
pie 6 tukstanezius gyventojus 
tojo miesto. Terp suszaudytu 
randasi ir brolis Kerenskio, 
leksandras,

If I
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KAS GIRDĖT
ir tai isz ženkly-

< <

Lietuvei, 
vesniu ypatų, pradėjo permai
nyt savo pravartlcs, kaip skai
tome Drauge:

K u n. M. A. Pankus (buvęs
Pnakauskas) isz Bridgeport, 
Conn., praszo pažymėti kad Su 
porior Court, Fairfield County 
Conn, birželio 20 diena, lega
liai jo varda pakeitė isz Pan- 
kovski ar Pankauskas ant Pan 
k us.”

Tai kun. Pankauskas mirė, o 
ant jo vietos užgyme Pankus.

Nesenei permaino savo pra
varde kun. Žilinskas kuris per- 
sikriksztino ant Žilinus.

Whos next!
-------- --4

Geriausia gyduole ant bol- 
szevikizmo butu, idant juosius 
visus iszvcžti ant kokios ša

šu tverti

1

los kur galėtu sutverti savo 
rojų pagal savo mokslus ir nuo 
mones. Ant tosios salos neat
rastų jokiu “kapitalistu”, ti
ronu ir palicijos.
vent pagal savo tiesas ir daryt 
kas jiems patinka,
po kėlės valandas ant dienos ir 
visi butu lygus.

Nežino ar ilgai toji bolszcvi- 
kiszka karalysta 
nes tonais nesirastu 
nuo kuriu galėtu lupt pelną ir 
maitytis juju kruvinu darbu. 
Bolszevikai mokina kitus kaip 
lupti nuo kapitalistu, bet patis 
ne nori užsiymti jokiu darbu.

darba su dideliu pasisekimu ir 
jau 1918mcto 70 procentas vai
ku turinezius daugiau kaip 
deszimts metu moka skaityt ir 

Tame laike filipinisz 
gventojai susidėjo isz 

10,500,000 gaivu, isz tojo skait 
liaus dcszimtis milijonu gyven 
toju yra civilizavotais kriksz- 
czioniais, o puse milijono lau- 
kineis pagonais.

Ant Filipinų sziadien dau
giau moka skaityt ir raszyt ne 
kaip Graikijoj, Italijoi Portu
galijoj, Rumunijoj ir Serbijoi. 
Terp 1912 ir 1918 metu skait- 
lis vaiku lankosi in mokslaines 
675,000 o augsztesnia mokslai- 
nesia pasididino mokytoju ant 
220 procento.
seimas susidedantis isz paežiu 
filipiniecziu užlaikineja dabar 
4700 mokslaines su 12,303 daJ 
raktoriais.
rodos paskirta 30 milijonu pe
setų arba 15 milijonu doleriu 
ant užlaikimo filipiniszku 
mokslainiu.

DARBO TRUPUTI PADAU
GĖJO

TRŪKSTA 89 MIESTUOSE

Galetu gy-

dirbtu tik

užsilaikytu, 
kvailiu

tai 
terla

limoje ateitije.

Kaip duodasi matyt, 
Meksikas aplaikis per 
nuo Suvicnituju Valstijų peto- 

Amerikonai
yra kantri žmonis, bet ant ga
lo neteks kantrybes, 
žudina amerikoniszkns ukesus 
naikina ir degina amerikiecziu 
turtus ir veda visoki gizefta su 
vokiecziais prieszais Suv. Val
stijos tebyreje karoję — yra 
tai svarbiausia
idant Dede Samas dabar, po su 
pliokimui vokiecziu, apmislin- 
tu būda padarinio paredko su 
Meksiku.
pavėlins idant vokieczai gaspa 
doriautu jiems po nosia Mek
sike ir vestu tonais propogan- 
da prieszais Amerika.

Villius

priežastis

Suv. Valstijei ne-

Priesz sudžia mieste Los An, 
gėlės Calif., stojo C. W. Austin 

paeziule ant 
Apsakė

skusdamas savo 
persiskyrimo. Apsakė Ru
džiui Crail, buk jojo paeziule 

keike ir neduoda 
Kada sudže 

jam paliepė pasakyti, kaip jo
jo paeziule jin keikdavo, Aus- 
tinas prisiartino prie sudžiaus 
ir pradėjo visa litanija 
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jin visaip 
jam ramybes.

raszyt. 
ki susidcjo

Filipini8zkas_

Ant paskutinios

užlaikimo

kur prade-
turtingi

Saint Louis, Mo., iszkilo ‘li
ga persiskyrimu”, 
jo persiskyrinet visi:
ir vargszai, jauni ir seni, isz ko
sūdai turi daug darbo o advo
katai gera rugopjute.

Advokatai nutarė tam tik
rus mokesezius pagal žmogaus 
užsiėmimą ir luomą.

persiskyrimą, pati

Pati 
prasto darbininko moka po 50 
doleriu už 
palicijauto 75 dol., agento $100
groserniko pati $125, ponios 
daktarienes $150, kupezienes 
$200, gero virszininko pati 
$350, o pati milijonieriaus mo
ku pagal sutarto ir koki gyve
nimą josios vyras vede, idant 
daugiausia visokiu bjaurybių 
galinai butu svietui parodyt. - 
Biznis!

virszininko

• I 
kompenszeiszion 

susirinkęs
. I » 1
nusprendė, 

būna

Valstines 
bordas kuris buvo 
Pottsvillcs sudia, 
buk jeigu darbininkas
teip sužeistas, jog yra netinka
mas prie jokio darbo ir geidžia 
sugryžti in savo tevynia ir to
nais užsidėti koki bizneli ar 
pirkti žemes tai jam bus iszmo 
keta visi pinigai prigulinti už 
sužeidimą.

Lyg sziolei kompenszeiszion 
iszmokedavo tik dalimis.

res.

In-

Industrijos santikiai

darbininku per-

Kaip Oklaho-

kuris siekia 13,687.

12,765.

9, jog

Bridgeporte

ANGLIJA —

pervirsziu 4

tis geri.

tiek kiek reikia.
1**7 i T | j

700 pęryir-

Telegrafu praneszimai Su
vienytu Valstijų samdymo Biu 
ro per savaite kuri baigias Bir 
žolio 21 d. gauti isz 89 miestu 
per visas Suvienytas Valsti
jas parodo
virszi, siekianti 208693, savai
te gi buvo 241046, 100 miestuo
se per visas Suvienytas Valsti
jas.

Isz 89 miestu, isz kuriu buvo 
gauti pranesziirtai 39 arba 43% 
praneszta pcrvirszi, 17 miestu 
trukumą,
Praėjusia savaite isz 19 miestu 
buvo praneszamu trukumas tik 

Szic skaitmens paro
do, kad nors darbininku per-
virszis yra beveik nopersimai- 
nes, teeziau padidėjo sziek — 
tiek trukumas, szia savaite 23 
miestai pranesza, jog turi dar
bininku kiek reikia. Isz 38 pra- 
neszusiu Valstijų, 20 pranesza 
darbininku trukumą,
yra tiek, kiek reikia ir prane
sza jog trūksta.
pcrvirszis sumažėjo ant 1800 
East St. Louis ant 1500 St. Lou 
is pcrvirszis yra 6200, Cincinn
ati pervirszius tik apie 800, sa
vaite pirmiau ten buvo 1900.

NAUJOJI
Isz praneszimu isz 14 Naujo- 
sza darbininku 
tiek kiek reikia ir 3 —trukumą 
industrialiai santikiai abelnai 
imant yva praneszama jog esan 

Didžiausia pervirsz
is Connocticato Valstijoje yr.a 
patemytinas Bridgep'orte. Wil 
limantico yra audėju stiukas, 
teeziau pranesza, jog darbinin
ku yra tik
Norwichuje esąs 
szis, Portlandas turi 250 pcr
virszi ir Bostonas 1500, o vięto 
je praėjusios savaites 12000. 
Tiek,1 kiek reikia ir geri iridus- 
trijaliai santikiai Fall River.
Manchester (N. II. ) turi 800 
pervirsziu.

y

Isz Providence 
pranesza, kad esą tiek kiek rei 
kia. i

Philadelphi

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

1)

2)

3)
4)

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą: ■■
Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant.dideli kapitula pramones (iszdirbystes) ir 
pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje. ..

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies 
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, palengvinant ingijidia ukes inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
i)

yra tiek kiek reikia, o South 
. Bende dar 200 trūksta.
industrijos santikiaigori.

PIETAI IR PIETVAKA
RIAI — Little Rocko trūksta 
1000, Tampa turi 1100 per
daug, o Pensacola turi 400 per 
daug.
yra gori. Louisville .turi 1300 
perdaug ir asztrus industrijos 
santikius. Raleigh ir Wilming
ton (N. C. ) pranesza, kad tu
ri tiek kiek reikia, o Charlotte 
100 pcrvirszi.
ma City taip ir Tulsa pranesza 
kad turi tiek kiek reikia, su 
asztrais industrijos santikiais. 
Charleston (S. C.) trūksta 300 
o Columbia 1000. Chattanooga 
yra 800 perdaug, o Mcmphisc 
900 trūksta, — industrijos san
tikiai geri.
yra tiek kiek reikia, o Ilousto- 
nc trūksta 400 Richmondc. 
1000 per daug.

PACIFIKO PAKRANTES
— Oaklande 200 perdaug, o 
San Srancisco 500 darbininku 
perdaug.
kini geri. Portland, (Oregon) 
pranesza 600 perviyszi.
kurie telegrafistai Oaklande ir 
San. Francisco ątraikuoja ir 
trūksta darbininku prie laivu 
dirbimo, be to darbo santikiai 
esantis geri.

ISZ

Dalias pranesza

Industrijoš santi-

Kai-

LIETUVOS.

Kaunas.—

o jis patr

Exchange) Skyriumi

2)
3)

Steigia Lietuviu Banka su Užrubežinių reikalu (Foreign 
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt.

Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujaneziu in Lietuva ir in kitas szalis.
Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- 
jeszkojimus (daviernastis), iszgauna dbkumentams konsulo paliudijimus ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz- 
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 
piningu. Prie L. Ą. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose. ,

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Ave, New York, N. Y.9

VARGAI NASZLAICZIO.
...   ...i—n— yA.4 »4  ĮĮRii-'   .i . ,■■■■   —

EXTRA! EXTRA! DIDELIS PASIŪLYMAS.
Laikrodėlis ‘ ‘ Roskope Patent , 9 Tik $5.45

Turiu tk viena teveli 
ir viena moeziute,

Turėjau kitad broleli 
ir gražia sesute.

Bet lovelis miega kapuosia 
motina teipgi ten guli, 

Ilsis Baldžiuos sapnuosią
ir vicszi pas poną Dievuli.

Brolelis isztvirko — pagedo 
nes tapo laidokas

Viską pragėrė ii 
ir likos žebrokas.

; >)-■'(< ■ i ,' r r// '!•■.' - t; < |

Sesute už vyrp iszcjo :
I , f

. Patai laikiausi* kaip ant vėjo
,. ji; man fyoda papuolė.
' Mylėjau* patogia1 mergina*- *
> 1 bucz su jia gyvenęs, 

Bet velnias atneszo vaikina 
pavogė jia nuo manės. . . .

■f id i::?

Dabar tai mieli supratot (1) 
kas lups vargus .aĮiąkaitis,.

Esmių vargszas kaip matot 
Vargszas naszlaitis.

— M. Subaczius.
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praleido .

iir ,žlŲgo ya^guojo,

’ I

» / *

Tukstanczlufl! .doleriu žmones 
praleidžia laikrodėliams, o no 
turi isz ju jokios naudos del 
to kad nežino kokie laikrodė
liai yra geriausi. Visu geriau
siu laikrodėliu yra “Roskopc 
Patent”. Szltas laikrodėlis 
jau žinomas visame pasauly
je, o kas ji insigyjo, tai jau 
visam gyvenimui, 
rna naudoti darbo Ir szventa- 

, Gražiai ir tvirtai 
padarytais tyrais nikeliniais 
luksztais, stipriais nikeli
niais viduriais, teisingai su
statytas taip, kad nesuvelina 
nei paskubina ne vienos mi
nutes, toks lairodclis ver
tas mažiausiai $10.00 bet mes 
,dcl supažindino yispomenes 
su tuo laikrodėliu per trUm*- 
t>a laika iiYitarcm pardavlne*1 
ti iszdlijĮystcĘ leszu kaina, t.

1. Storai auksuotą* laikrodejiul retežėli;

«/ >i « y dieniems.

Ji gali-

y. tik po $5.46. Prieto dfrotla-
mc DYKAI 4 naudingus daiktus:
Naujai iszrasta spynęlę, kuri užrakinama ir atrakinama be rakto.

2.
Ji padary- 

Ja galima užrakinti' blle du
ris, siutini te ai’ kiliką .o, nožinaiitiH paslapties kaip ja atrakinti -niekad neaU 
rakins.

Naujai iszrn'stas Inrankls plaukams kirpti.

Sztai kas girdėt 
isz Paliepiu, Ilgižiu, Kėdainių 
apskriezio:

Musu sodžius atliko isz kares 
sveikas, nenudegintas. Aplin
kui yra dugybe ^nudegintu trio- 
besiu. Alcknaicziu kaimas vi
sas- i sudegęs ir Jasinskio ivisi 
triobesiai nudeginti,
sai, Jasinskis, Jcaip iszbego su 
szeimyna in, Rusija, tai dar,nėr 
sugryžio. Laukai stovi pusty- 
ne. O tos žmogžudingos kovos 
ir dabar da eina. Pirma visi 
bego in Rusija, o dabar isz Ru- "į 1 H ,
sijos bėga in musu kraszta- ir 
Dievas žino kaip bus. Visi kal
ba, kad ateis ir pas mus tos 
skerdynes su bolszevikais, o 
bolszevikai stovi

Lietuviai su vokie- 
Lietuviai taip 

gi yma vyrus in karumene, rok 
vizuoja gyvulius, duona, ir dra 
bužius. Žodžiu sakant, viskas 
ne tavo. Jau įhiimS1 pakyrėjo. 
Vokiecziai isz mhnes atomo ligi 
paskutinio arklio. Buvau pali
kes ant vienos karves. Ne gyvu 
liu ne piningu. Ir dabar begalo 
brangu, del to kad visa ko sto
ka. Prascziaušias arklys moka 
tūkstanti, pusantro ir du tuk- 
taneziu; karve taip pat tūk
stantis ir daugiau. Rugiu pū
das moka 90 rubliu; kviccziu 
pūdas 150 rub;t 
rub; skarele 50 rub. Žodžiu sa-

ta isz žalvario ir gali užtekti ^isam gyvenimui’.

Sykiu su spynele duodame ir isaiszklnlinif kaip ja reikia titidaryti:
3. Naujai iszrristas tarankis plaukams kirpti. Toji maszinelc kiekvienam 
vyrui labai reikalinga, nes šutau pina pinigus ir laika, kuri reikia sucikovtl 
einant pas barbcrl. 4. Slaptingu užraktu masziiiolo pinigams. Masztncle 
padaryta isz drujtoą, miltksztos skuros ir užsirakina taip, kad sekreto ncžlnan- 
1 " 
kaip jfi. atidaryti* ir uždaryti.

bolszevikais, 
už 30 varstu

4. Slaptingu užraktu maszinolo pinigams.

tfs jokiu budu jos ncatrakins.
* 1 --------- -- U - * !— . -

siūlymo, tai nieko nelaukdama prsusk mums 25c.
iszsiusime laikrodėli ir visas apraszytas dovanas.
mes daiktus.
me adgal. Pastaba Kas prisius visus piningus isz augszto, 
prie visu daiktu duosime auksuotus marszkinlu rankovėms guzikus. 
tuojaus ant adrofio: ,, PRACTICAL SALES COMPANY, 
1211) North Irving Avenue, Dept, 28

Sykiu su riiaszincle duodame ir palszklnimus 
Taipgi, jei nori pasinaudoti isz szito musu pa- 

stampomis, o mes tuojaus 
Pinigus užmokėsi atslo- 

Užsitikriname, kad busi užganėdintas, kitaip pinigus gražiua- 
tam mes priedo 

Raszyk

CHICAGO, ILL

*1

nuo mus. 
ežiais ginasi.
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CENTRALES VALSTIJOS 
— New Yorko miesto vėl pra- 
neszama, kad yra 100,000 be
darbiu o Albany vėl pcrvirszis 
su isztrais industrijos santi- 
kiais. Buffalo turi 1000 pcr
virszi, o Rochcstcris 1500. Sa- 
ratogo Springs yra apie 300 
audėju bedarbo.
joje yra 450 su asztriais indus
trijos santikiais.
ir South Bethlehem pranesza 
maža trukumą.

SZIAURVAKARIAI — Chi 
cago pranesza 50,000 pervir
sziu. East St. Louis turi 1500 
pcrvirszi savaite pirmiau buvo 

Rockforde tiek kiek 
Detroite 4000 truks-

Allentown v-'V v

Žiūrėkite, kad butu su raudonu kamuolu.
Kada pirksite gaminus avelus avėti mainose, tai žim.
rekite kad jie butu su Raudonu Kamuoliu
Fabriko žymė “Raudonas Kamuolys” (Red Bali) ypa -czebatai 200

IV-
inspausta ant kožno czebato aulo, teipgi ant užpakalio

Chicaginei agentai maisto 
apreiszke buk visas maistas ir 
kitoki valgomi dalykai bleszi- 
nesia pabrangs ant 25 proento 
daugiau ateinanti rudeni.

——4

Kas diena iszeina iii virszu 
visokios apgavystes laike ka- 

Kontraktoriai kurie pri
statinėjo valdžei visoki materi 
jola sukrovė milijonus doleriu 
o dabar sugryžes isz Frakcijos 
generolas Hinds apreiszke, 
buk prie pabaigos kares rado
si tik 24 amerikoniszkos anuo
tos, o likusios buvo padirbtos 
Anglijoje kurias naudojo aime- 
rikoniszka artilerija.

nuo
Sudže pa

ganai duod'4
“you son of.......
szauke: “ 
tau persiskrima nuo tos bobos 
ir eikie su Dievu!

gana,

9 9

Isz randaviszku rapartu pa
sirodo, buk musu kareiviai 
Francijoi suezedino gana daug 
gYaszio. Tik per viena ran- 
daviszka organizacija prisiun
tė isz Francijos musu karei
viai 19 milijonu ir puse dole
riu del savo giminiu ir szeimy- 
nu. Kitos labdaringos drau
gavęs isžsiunte teipgi milijo
nus doleriu in Amerika. ,

Kada Suv. Valstijei užemo 
Filipinus mažai kas ten mokė
jo skaityt ir raszyt; iszpanisz- 
ki zokoninkai laike gyventojus 
tamsybėje.
atpirko visus turtus nuo zoko- 
ninku ir pradėjo apszvietos

Suv. Valstijei

apreiszke

Supyko.
Sudžia: — Tu esi budinto

jas, turi sakyti teisybe.
Liudintojas — Juk

esmių gazietininku kad meluo
tai! tiktai sliesorium.

asz no

Geras Spasabas.
— Jauni daktarai niekai ir 

gana, seni ne daug geresni. — 
Kol musu mieste buvo jaunas 
daktaras tai nuolatos moteres 
ir merginos sirgdavo. O kada 
senas pribuvo, o jaunas in Man 
džiurijo iszkeliava, tai visos 
moteres sveikesnes stojosi.

m lf

! I1, U ■ J'ffcatij
i

ta.

2900. 
reikia.

Darbininkai invairiu me 
talo darbu ir automobiliu in-
staigu Detroito dar nedirba, 
nors Detroit United Railroad 
darbininkai jau pradėjo dirb- 

Milwaukee esąs 3500 per- 
virszis. Tiek kiek reikia ir 
geri industrijos santikiai esan 
tis Duluthe, Minneapolis ir St. 
Cloud. Omahojo trūksta apie 
200 darbininku ir praneszamas 
aiszkus nepasitenkinimas dar
bo sanlygoTnis.

.. CENTROVAKARIAI, 
Akrono trūksta 2000 darbinin
ku ir industrijos santikiai yra 
asztrus.
pcrvirszi.
virszi ir Youngston 300 o pcr
virszi, o isz Cleveland prane
sza kad yra tiek kiek reikia. 
Isz Indianapolis pranesza jog

ti.

jiflK

Tiek kiek

• •

Cincinnati turi 800
Dayton 200 per-

kant, už szimta mažai ka gali 
pirkti. Del to viskas taip bran
gu, kad nieko nėra, kad visa 
ko stokas. ■ Tai tokios pas mus 
naujienos...,.

Seredžius, Kauno guber.— 
Viskas be galo brangu ir visko 
trūksta. Kviecziu pūras kasz^ 
tuoju 100 rubliu, rugiu pūras 
75 rub; žirniu pūras 60 rub; 
miežiu pūras 45 rub; avižių 25 
rub;
rub;
rub. Daug trėmtinįu dabar pa
grįžta isz Riisl jos.

Zizmariai— Gyvuliu neteko
me, duonos mažai turime. Vie
nu žodžiu musu gyvenime vis
ko trūksta. Baisiai brangu. Ru 
giu pūdas 120 rub. Apie rubu ir 
gyvuliu Branguma negalima 
nei apraszyti. Esame labai su
gurinti suėmė gyvulius ir grū
dus.

• v •

arkliai nuo 800 iki 2,000 
karves nuo 800 ki 1,000

<■ 4

gyvulius ir
\ , iI

ir pado kožno pusbačio (Himiner) ir čeveryko (Lopac)

B A
'Ma

I

i

i (ai) BAND
Pall-Band” guminai batai ir czeverykai laiko ilgiausiai todėl, kad jie padaryti 

avalu "padai yra padaryti specialiai mainieriu avėjimui. Jie

11'

isz geriausio materijolo ir specialiu musu budu yra nulieti isz vieno szmoto. 
IsZtisi “Ball-Band” ;
apsaugoja ir yra tokia tamprus ir drūti, kad netasžtrios akmenų ar anglių k riauk-

i i_______ š* 1. i < n rl rrnli nrniif 'knlhiQ T*n lulnmi a nnrwlnszles nogal perpjaut nei perplcszt.

Instaiga, kuri iszmoka
414 Water St. Mishawaka, Ind. 

milijonus del gerumo”

Red-Band gali gaut baltus, raudonus, juodus 
Mishawaka Woolen Mfg. Co.,

C

I
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Slaptybes Cariszko 
Palociaus.

II.
AUKSO NAME.

Ti ................— ■

..... m i n nm n iiini
liam vasaros meta, nes nors
4 ‘ briodiągos *r (valkatos) 
gaudomos, bet neapimamnse 
girnose ir kalnuose randa jie

TARADAIKA,

M

diaga, pabėgusiu isz Libyro ka 
Įėjimo. Kaip vadiniesi.

— Kaip vadinuosi — hun 
tarė rudplaukis palengvėle at
merkdamas akis.* —
das turi but jums ponuli žino
mas.

dideles kudibtos kepures išz 
po kurios blizgę jo tik blizgau- 

I ežios mažos kirgiziszkos aku
tes. ‘ ’

I —• Paimk valka — tarė jam 
aficieras ir atiduok sziems ka
reiviams, kurie gabens ji atgal 
in Potersburga. Tacziaus ta 
darba pavedu tau, nes ant ta
vęs geriau pasitikiu.

— Po prikazu važiavo bla- 
gorodia! — atsake kazokas ap- 
sigryždamas ir eidamas 

nelaiminga (pildyt savo pono prisakyma.
i__au i musu

rankas tarė kazokas priėjės.
Marija mėtosi link kūdikio 

ir uždengė ji savo krutino. Bal
sas jos užmirę 
akys iszreiszkinejo jau tai kas 
veikosi nelaimingos motinos 
duszioje.

— Numest ja szalin! suszu
ko aficieras kad kazokas klau
sė akimis ka tur daryt.

Keli kazokai priszoko ir no
rėjo iszpleszt motinai kūdiki, 
bet darbas ju buvo nepasek- 
mingu kadangi reiktu negul 
suplcszt in szmotus kūdiki, 
ar atkirst laikanczos ji rankas 
idant atimt nuo sielvarto pa
dūkintos motinos.

— Užmuszt vaika! — suri
ko kazokas — telaiko lavona.

Tie žodžiai pervėrė Marijos 
szirdi skausmingiau negu bu- 
tu perveres kalavijas, 
kos paleido kūdiki.

— Vieszpatio danguje! — 
suszuko nelaiminga moterisz
ke pakeldama rankas danguos 
na, parodyk dar jog osi tiblai-
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— Pasigailėkite jo! suszuko 
sielvartiniu balsu Marija — 
paleiskite ji, užmuszkjt mane 
ir mano kūdiki! —

Veltui szauke i 
moteriszke, veltui savo balsui^0) armijos patenka 

nuožmybe apkaltas 
krutinės, veltui melde pasigai
lėjimo, ko nebuvo piktose szir- 
dyso. Kazokai vieni užgulė 
laike Poniatovskį plako kitu 
savo szvino gabalėliais užbaig
tais botagais patol kol nelai
mingas paplukęs kraujuose ne 
pasiliko apmirusiu, 
dinaneziu.

Senis ant savo lazdų atszlu- 
bavo ir kad kazokai paliko sa
vo auka mariu pynezia szluos- 
te kraujus ir apžiurėjo žaizdas 
o kazoku aficieras tuotarpu ga 
linejosi su nelaiminga Marija.

— Užgesyt ugni! — suriko 
kazokam.

— “Guliai” barini — atsa
kyta jam kada viens isz kazo
ku iszpyle kibirą vandens ant 
ugnies, tuojaus užgesindamas.

Aficieras parblosze 
minga moteriszke ant 
kos kailio ir kad nelaiminga 
brutalizmo auka teipgi apalpo, 
pražtidžius visas pajiegas, afi
cieras butu prisotinęs savo žve 
rišzkus pageidimus, jei toje va 
lando ja isz girrios ant puta ap
dengtu arkliu netikėtinai nebu 
tu iszbcge du raiteliai.

— Kas czia po velniu! —už 
kėikė aficieras inirteė kad jam

I

ineita in kelia. >Viens isz joeziu kuris turėjo 
iszpuoszta mandiera 
tais szniurais, kuomi liudijo, 
jog yra cariszku gvardijonu, 
nuszoko nuo arklio ir padavė 
aficieriui laiszka, 
pirma ar jis vadu eskartos.

Aficieras perskaitęs užside
gė apmaudu ir su pikta ironija 
pažiurėjo in drebanezia Mari
ja, niurnėdamas:

■— Prakeiktas suredimas, 
iszpleszia man mano smagumą 
koki bueziau turėjos. — Ma
tau kad czia kokia specialiszka 
aplinkybe palieczia ta moterisz 
ke, kadangi pats caras prisako 
idant ja gyva ir sveika nelyto- 
ma' pristatyt in Libiro kalėji
mą, bet galiu bent atmonyt'jai 
už ta jos atsiprieszinima man 
bent tuomi, kad iszpeszim jai 
vaika, o galėsiu pasidžiaugt 
jos sielvartu.

— Hei mano balandėlė! — 
tarė garsiai in kaline — kur 
yra vaikas?

Miega — atsake Marija ca- 
riszkam kurjerui, o ne kazoku 
aficieriu, bijau kad nemirtu.
— Ten po aglia jis guli

— Myli ji labai, ar ne? — 
kalbėjo piktas aficieras trosz- 
kantis dabar žeist fnotinos szir 
di.

— Labiau negu savo gvasti 
yra dabar visu-

klabino

> ,

i

*

savo

nepasiju-

nelai- 
mesz-

>

aukso

paklauses

nes jis man 
kuom.

— Ho, ho, ho, — nusijuokė
piktai J

kazo-

aficieras. — Buvo gal 
bet nėr dabar, reikės tau neba- 
gele iszsižadet ir to.

*— Osip! — suszuko 
k u i. Osip kur esi?

— Czia esmių jusu malony 
be! — atsake priszokes 
isz kazoku ir sustojęs piesz sa
vo virszininka kareiviazkoj 
ermoj, laikydamas ranka prie

viens

‘•f1 t

isz-

krutinėjo ir

Ban-

minguju Tėvu Ir skriaudžUmu 
r * I '♦

bran-

apgynėju, nusiųsk perkūną — 
nedaleisk matyt'baisybių.

— Uždaryk jai snuki!
Smūgis botąg^i nukirto ant 

veido moterisžkes ir ji apsilie- 
jus kraujais griuvo apalpus 
ant sniego.

Osipas paėmė kaip vanago' 
nagais vaika o Marija da su- 
szuko

— Pasilik sveikas
giausias sūneli — sudiev.

Buvo tai paskutiniai žodžiai 
nelaimingos akyse pasidarė 
tamsu, dingo visi jausmai, ne
jauto jau skausmo nematė bai
sybių kokios <Ja veikiasi priesz 
ja. Įr gerai, kad teip atsiti
ko, nes-jos szirdis butu tru
kus matant kaip mažas Val- 
džiutis insikabįnės abiem ran
kelėm in iszsikiszusia isz po 
sdiego szakni agles ir laikėsi 
teip drueziai kad net kazokas 
mteistebejo begalėdamas ati- 
traukt vaiko, szaukianezio:

— Mama, mama! gelbėk 
nuo tu negeru žmonių, jie ma
ne nor paimt, bet tėtukas per
durs juos už tai kardu. —

— Žiūrėkis bamblys! — ta
re aficieris besijuokdamas. — 
Arxnegeriau butu vaikui uždu
ryj burna ant visados, o ar ne
yra tiek kad ir lavonas bi tik 
sugražintas bus komendanui.

— Plaukas nuo galvos vai- 
ko nė gal nukirst — atsake pa
siuntinys. Paliepta man svei 
ka pargabent in Potersburga? 
Jau ir teip negaliu žiūrėt ant 
tu nuožmybių jus pasielgime.

— Po velniu! —■ suniurnėjo 
aficieras grieždamas dantimi? 
nesuprantu kas czia yra, kaip 
gal teip Jabąi interesuotis ca- 

ypacz

į*

ras tais isztremtiniais,
da tuom vaiku/

Potam kaipi del iszsiteisini-
,1

mo priesz cariezka
szvelniau prabilo;

— Tikinėsiu, jog
galėjai suprast^kad

karjera

tai padūkusiai pioteriszkei. .• 
Tas mane ’ neapeina es

mių pasiustu iszpildyt Jd cio- 
soriszkos didybes paliopima.
Tares, kūrėjas sodo ant arklo 

ka padare ir Osipas laikantis 
vaika, ir spausdamas prie sa
ves, kaipi kad del užspaudimo 
balso vaiko krutinėję pasilei
do in kelione atskyrdami kū
diki nuo motinos, kuri po atsi- 
gaivaliavimui visu pirmu tart 
besi ž valgydama apreibusiom 
... f -

gąletum kitaip mislyt.
— Isztikro teip tamsta bai

siui kalbi apie kalėjimą? — už 
klauso Poniatovskis. — Ma-Poniatovskis.
nydavau kad nieko baisesnio
už toki atlikinejima koliohcs 
pasauleje! nobeyra. Argi gal 
laukt mus da didesnes kan- 
czios negu keneziame.

— Negaliu suramin t ir tu
riu pasakyt, jog ponas teipgi 
labai blusti.

Kalėjimai

pasauleje nebeyra.

invales pasislėpimui vietų. Mis 
tą, kuomi gamta juos aprupi- 
ha, nors nemažai piktadarlau- 
ja plėszimais ir užpuolimais, 
teip kad Liberijos girrios bu- 

. Tuosna pilnos razbaininku.
tai pabėgėlius siberokai prami
no “kukulkos armija”. Isz

<

Mano var- 1

f

■J

■

akimis:
— Valdžiuti vaikeli bran

giausias, kur tu esi, kur tu?
Lzale nelaimingos sėdėjo se

nis ir kunigaiksztis Paniatovs- 
kis, kuriem nesuspėjus da at
sakyt, nelaiminga moteriszke 
jau mate baise tikrybe, 
niatovskis paėmė ja už rankos 
kalbėdamas.

— Nežudink pone paskuti
nes vilties.
galingu tai galybe To kuris vis 
ka mato vienog daug didesne 
ir jeigu Jo bus valia kūdikis 
pęnios nepražus, teeziau isz- 
augs idant atkerszinti už moti
nos nuoskriaudas.

— Jie ji nužudins vaitojo 
Marija.

— Iszplcsze man viską, vis 
ka, užgesino paskutine vilties 
kibirksztele, kodėl gi da atgi- 
jau, idant tai matyt ir jaust.

— Negaliu nors atjaueziu 
ponios skausmus, jokio surami 
nimo duot, negaliu tarė žilas 
senelis. Bet tikiu, jogei nc- 
delto ji atimta nuo motinos 
idant nūžudint. Girdėjau jog 
caras tuom vaiku interesuoja-’ 
si teip kad bėgai jam viens 
plaukas nuo galvos nukirst.

Ant Veido, kuris dabar pa- 
naszus buvo in murmura apsi- 
reiszke spindulėlio vilties; ■ Pa
kele akis danguose kalbėda
ma:

Pa-

Nors xcaras yra

H J

— Gal. . . gal Dievas inkve-, 
po nedoram tėvui szventas mis 
lis gal pajauto kirminą savo 
diiszioje ir nori bent ta nekal
ta kūdikėli, apsaugot nuo pra- 
gaiszties.

Tuomtarpu aficieras paliepė 
kožnam pasirengt in tolesne 
kelione.

Netrūkus
szaliu ir užpakalio' lycĮoma ka 
zoku neszancziu karabinnus su 
užmautais blizganeziais bag- 
nietais ir nahaikais rankose

kaliniu eile isz

ėjo vėl sniegu užklotais tyrais. 
Tyla aplink vieszpatavo, tik 
žvangsejimas retežiu ir retkar

isztrcmtiniam 
yra visoj to žodžio roikszmei 
— pragaru. Isz priežasties ne- 
szvarumo ir betvarkės, isz 
priėžasties Smirdaricžio žudą n-

V

betvarkės

ežio oro sziaurbsc urViiose, ka- 
Įėjimai tie yra szaltihiais pavo

i jingu ligų. Bot kam turiu 
kankint jus gazdinimais,- pa
tys pamatysit tuos kalėjimus.

Po dvieju valandų ėjimo 
transportas inejo in dideliu pu 
szino girria, kur dideli būriai *****
varim lapsejant sparnais nu- 
kretinejo nuo szaku sniegą ir 
bėre ant gaivu cinancziuju ke
liu žmonių.

Becihant urnai transportas 
rasta gulinti sniege žmogų.

IszVeiza to' žmogaus, gulin- 
czio be jausmo žadino pasigai
lėjimo,'b podraug ir baimes 
jausmus. Buvo tai vyras apie 
trisdeszimts metu; veidas bu
vo sulestas rauplių ligos, gal
va ūsai ir barzda apžėlusia ru
dais pasisziausėjusiais plau
kais. Veidas tuo szulksz- 
cziau iszžiurejo, kad apart su
džiūvimo gal nuo keliu mene
siu buvo nepraustas4 i •

— 1 Vol viens!isz kulkos (ge
ges) armijos patenka in musu 
rankas —tarė kazokas priėjės 
prie rasto žmogaus ir smhgoL 
damas savo /botagu per vos ap dubini.

| <r j.

dengta’ pilvą1 gfaliiiczio atigsz- 
tieninko, 
smukiu nelaimihguolio.

— ^te kas kitas, kaip tik

Ukukulkos armija”.
tu pabėgusiu gal isz szimto vie 
nam pasiseka pergalet visas 
pricszenybės, iszkentet vargus 
pereit per gresianezius isz vi
su pusiu pavojus iszvcngt mir
ties isz bado ar po dantimis 
zveriu, ir galinus pasiekt civili 
zuota svietą. Kad užstoja žie 
ma visos minios tu pabėgėliu 
iszžuva girriosc.

Nors sziandien 
szick — tiek matos civilizaci
jos bet su katoržnikais visai ne 
kitaip yra.

Taigi atrastas žmęgus buvęs 
tokiu kuris del laisves ir isz- 
vengimo kaneziu pabėgo, bet 
matomai vargai ir badas par- 
bloszkc ji ir jau buvo kaipgi 
pabaigos visas savo kanezias, 
kaipi numėtės nuo saves vergi
jos panezius, bet likimas norė
jo jog transportas užtiko ji da 
ne visai pasimirusi.

Kazokas paspyrė 
in paszone gulinezio ir užmerk 
tos akys pažiurėjo.

— Tas szuo da gyvas — su
szuko kazokas.

Aficieras nuszdko 7 tdipįii 
nuo arklio ir priėjo prič! atrašė 
tė žmogaus! >

Pakelt ji — tarė jis ka-

-1 Reikėtų1' duot jam gy- 
Vodkd geriausia jam 
1 U, į > A f

Be to nieko ne bus 
ir reiktu nesztc nesžt, o ir tai

*■ J *'

/

zokam
f 1

pagelbės.

ir Siberijoi

smarkiai*

■I

nejauezianezio1 tu
<l gal nuveis kelionei.

Tai kąlbeęlanp|?.. kazokas is?s

Vadinat jus mus: Ivan 
Pozabyl.

Pabėgėliai prasimena Ivan
ais Pozabylais, t. y. ir szis sa
vo varda pasakė kaipo Joną# 
Užmirszau ir aficieras tuoj su
prato, jog nuo to Jono Užmir
szau nieko patirt apie jo pra
varde ne bus galima. Adminis
tracija Liberijoje iszgirdus ta 
prasiminima neturineja ir ne
klausia tikros pravardes, žino 
kad pabėgėliai priguli prie tos 
giminnes nesziojanczios pra-
varde Pozabyl, o kas tokią pra 
varde pasisako sugautas tur 
eit be jokio tirinejimo atgal in 
katorgas. Todėl ir kazoku afi
cieras nesiklausinejo ir nekvo- 
te daugiau rudplaukio tik lie
pė apkaustyt in retežius ir pri
jungt prie transporto. .

(Tolinus Bus.)

KUR BUNA?

Mano szvogeris Domininkas 
Pupiniks, 2 metai atgal gyve
no West Hazleton, paskiau isz- 
važiavo in Chicago, 
jau kad jis mires. < 
res tegul ji pati.
kszniuke (po tėvu) atsiszaukia 
arba žinantieji apie juos pra- 
szoma praneszt. (to 59) 

Jonas Andriusziunas.
tiox 85 '

i • l ‘i

Mano sesuo ir szvogeris Yur- 
kuhai,’‘seniau gyveno Mihėrs- 
ville'dabar nežinau kur. Jei
gu kas žino apie juos, praszau 
praneszt ant adreso.,.

, B.(Andiulaucas,
Box 77 Gilsum, N. H,

Girde-
Jeigu mi-

Rože Lzer-

f '
Morea Colliery, Pa.

(to b5)
• ■ i • • <
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JtVienas plyklupis, 
Turėjo aptemusias akis 

Mat labai pasigėrė, 
Ir purszkautt cme

O kada kelios bobos susitarė, 
Tai vyruti kaili gerai iszpere,

Net palupi sukruvino, 
Visa panosia raudona buvo 

Da ir poliemonas prigelbejo,
Lu paika sudavė,

t

ba iszeit ne
norėjo,

Lziadlen Lietuviai visi 
Isz pliklupio juokėsi,

O moterėles net už szonu laiko
si,

Teip labai juokėsi.
♦ # ♦

Kur ten Maine,
Gilukis atsimajne,
Per daug bujojo,

Kol galo nedasigrabalojo, 
»

Da truputi palauksiu, 
Kol daugiau žinių isž ten ne 

gausiu.

1

l’i‘1

4

• • •
Vienam pleise buvo prakalbos, 
Ant pavargusiu paszialpos, 

Daugelis susirinko, 
Tiktai girtuoklei neatslinko.

Badai .kur ant varduvių susi
rinko,

Kur prakalbas turėjo,
i I *I * 1 ’

Kaip pekloje klegėjo,
Ir klykė ir cypė, 

n # e Ir dainavo ir dejavo.
iH i A U' . .
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Ir dainavo ir dejavo.
Kad gere, tai gere, 

Ne vienas ir smpveme.
Apmislino demonstracija pada

ryt.‘’

Antakius sau užsidaryti,I J
■y!Pajieszkau Vinca Kura, Su-

pav., Įgz baczkucziu krepaste pasi- 
Galiniu

Praszau atsiszaukt

valku gub.,* Naumiesczio pa
•***<!> • 1,^5 « • » ' "i ’ *

Gfiszkabudžio para.,pabegelis isz katorgų — pri- sitrauke bopka su degtine iij 
ątkimszes užverto pražiodinęs 
mBsztanti. Tokia kuracija už
sprangino rudplauki užsikosė
jo bet tuoj atsigaiveliavo.

— Gerk szunic — gerk bet 
nenori burna, gerk pro nosi. — 
Ir kad rudplaukis sueziaupe 
drueziai žiotis pradėjo pylt 
degtine užrietos galva sueinu s 
sauja už rudos barzdos, pro 
nosies skyles, o nesisaugojo ir 
akiu, inpyle ir in ausis.
tikro tas barbariszkas gydi
mas pasiliko su pastebėtinai 
gerom pasekmėm.
dis negalėdamas atmerkt akiu, 
kurias ede inpilta degtine, k ra 
tydamas savo pasisziauszusia 
galva matomai, idant iszkra-

tarta jam.
Siberijoi daug panasziu žmo 

niu randasi; daug žmonių sten• 1 ' • 4 giasi iszsigaut isz pragaro kan
ežiu, ar isz gyvųjų kapu, pabe-

i ' ' "ui & *'' * • J • 1, ’ ■' h

uLii'1 f

kaimo 
ant adreso.

Pvt. A. Kuras,
Co. B. 50 Infantry, 

Camp Dix, N. J.
gimu. Nolaiminguoliai kad ir 
žino, jog turės veikiau pražūt 
girioje, ar pustyneje, bet lais
ve užvis brangesne ir jei kam 
pasiseko isžtrąjįt isz po knuto 
tas bėga girripn, nežinąs in 
kur bėgt Įr? kur-pasislėpt. Rods 
žiemų laikuose, nieks nepasi- 
ryžta, užganedint savo troszki- 
mu, bet kad ateina pavasaris,

Isz

Rudbarz-
ežiais vaitojimai, ar vaiku ai- kad žcmo “PsĮdengia nauju

tamista 
f

czia ki
taip negalima pasielgt — vis- 
tiek vaiko nettat galima atimt

i

e. v.
A

mainavimai pertraukinejo ja.
Nelaiminga Marija nepratu

si savo gyvenime prie panasziu 
vargu, nors vos tempe apsun
kintas paneziais kojas, ir ilso 
dažnai klupdama, bet baime, 
kokia jai dare kazokisžkas bo
tagas, kurio skaudumą da ken
tėjo ant veido nedaleisdiiiejo 
jai parklupt. Ėjo visas savo 

S žalepajiegas naudodama, 
jos ėjo sužeistas teip jau skau 
ijžiai kunigaiksztis Poniatovs-
kis ir žilas senis kuris kalbėjo: 
~ Lpeju jog musu keliones 

vargai neilgai pates. Teko

žaliu rubu, pasiilgimas gimti
nio kraszto, pasiilgimas lais
ves, sola ir sielvartas neviena 
priverezia prie užmuszejystes tyt isz ausu degtine , paszoko 
idant praszalint i sarga ir pa
bėgti, bent in prieglobsti ma
lonesnes negu cariszki tarnai 
gamtos. ■ •

Gegute szaukia — kal
ba tad kaliniai • ir bėga, kas ■, , i

'ftli A . 

—&

kalbėdamas susprangintu dre- 
baneziu balsu:

— Vol, vol rankose bude-
liu.

— Eiksz czia!—tarė aficiė 
rds — Nereikalauju klaustNereikalauju

isztruko
-1

Bepig tiem pabege kuom esi, matau kad esi bro
' ‘ ..'C . f ' iff., t.

Asz Juzepa Belskaite pajiesz 
kau mano pusbroli Joną Belski 
pirmiau gyveno Chicago. Pa
eina isz Kauno gub., Lziauliu 
pav. Taipgi asz Domininkas 
Maslav pajieszkau Monika Vir 
gikes, gyvena Chicage. Kauno 
gub., Raseniu Ujezdo. *> 
atsiszaukia ant adreso.

D. Maslauskai,
1228 High St.,

St. Louis, Mo.

dare,
Na ir bombardavimas atsidarė. 
Pradėjo krist ant gaivu butelei 
Kaip tu neteko, tai plytgalei, 
Ogi vyruezei buvo larumas, 

Kad juosius galas, 
Po visam aukas sudėjo, 

Pas skvajeri užsimokėjo.
Tai mat, tiktai keletas 

O sudėjo puikias aukas.
Vyrucziai,

perdirbti jus negales, 
Dingsite kaip rudos peles.

• • e
Kas su ungarkoms užsideda, 

Tasai ant galo vargo randa, 
Vienam Lietuviui tas atsiejo,

Su ungarka in pažinti suėjo. 
Tamia tarpia szimtinia pra- 

daugino, 
O kur? Nežino.

Ant tuju merginu užsiklepojo, 
Tosios dagirdia nepadovanojo. 

Pas vaita apskundė,
Ir vaikina už tat nubaudė, 

Striuopa užsimokėjo, 
Bet ir jisai nedovanojo, 

Parduno ungarkoms nedave,

vyrueziai! niekas

i1’
<•

"I d

Tegul

Mano brolis Antanas Par
kauckas, paeina isz Kauno gub 
Baseinu pav., Girkalniu para., 
Akmcniszkiu kaimo, 20 metu 
kaip Amcrike, pirmiau gyveno 
Chicago, girdėjau kad 6 metai 
atgal atsiskyrė su savo paezia, 
dabar nežinau kur. Tegul atsi-

I
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girdėt jog etapiniam kalėjimo 
apsistosimo, o iki tai stotei da 
koturiįs acĮyrias 
Ten pasilsėsime.

Dpbk Dievo kad teip bii- 
atsake Marija. J audžiu

jog ilgai teip eit nobegalesiu. 
Noriu Užmigt, idant bent mie
go rast kiok atvogos.

— Miege atvogos — aįkar- 
EtUpi- 

niam kalėjime vi liesi pone rast 
atvanga? Ve, jug da neesi bu- 
vusdr nežinai tu pragaru idant

reikės eiti

tp
i

tojo irohiszkai senis.

J fifl s. d’Irti, fJi *
■ >J> A

>,r

*

Tik per rustas ir kariszkas spėkas galima apmalszyti
bolszovikizma ant viso svieto.

I . 4. Jszevikas?
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- Kur randasi da viens ’bol- 
t 

kmOhI ......... .....

;l ■ ■<Ą'; 1 f -

ęzaukia nnt adreso.
F; Parkauckas

329—9th. Avė.,
■ ■ 4 ' t

Beaver Falls, Pa.

. Mano sūnūs .Vincas Burnie- 
ka, paeina isz Domantoniu, Vii 
niaus gub., Traku phv., priesz 
karo gyveno Westfield, Mass. 
Būtinai reikalingas namie Ka
dangi mano kiti sūnūs Juozas 
ii* Petras Apuole karei o asz be 
sveikatos, o per tai ūkis žūva.

meldžiu pra-

/

Kas i^pie ji žino, 
neszt sziuom adresu.

Europe Lithuania
Jonas Burneika

* Vilniaus Rody bos, 
Alytaus Paczto 
Domahtonis

' A;
L A lA'M udiL.'r i'■>. A k

Ir in augsztesni suda padavė.

Su nutriuszusia, barzda arkliš, 
Ir su geltonais dantimis kulne

lis,'
Kada kuningas spaviedojo, 

Tiejei kožnam pamegždiojo, 
Kaip szuneliai lojo,

Tai ne dyvai, be tamsunai, 
Proto ne turi ir atskalūnai.

Kita karta to be bus, 
Ba vienam barzda nuskus 

O kitam dantis iszmusz.
Protingi vyrai proto neturėtu 
Jeigu tokiems gyvuliams dova

notu!

1

J

Neakmlruklte k«4 dabar “SAULES* 
prenumerata yra $X00 ant vteo meto 
o 11.60 ant puses meto.
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Žinios Vietines

— Puikios ir vėsos dieneles.
— Neužilgio susirisz mazgu 

moterystes Jonas Smolin su p. 
Madelina Litvaitis.

— Tegul vaikai neužmirszta 
aplaikyt puiku paczedos banka 
ant paczto, valdžia juos iszda- 
lina už dyka.

— Palicija szando visus szu- 
nis kurio ne turi cedelo, o juju 
locnininkai ne užmokėjo už juo 
sius metinio padotko.

— “Labor Day
bus milžiniszka paroda 
kareiviu kurie tarnavo kariu- 
meneje arba buvo Franci joje. 
Paroda atsibus Pottsville.

— Katre Rasevicziu, 8 metu 
mergaite yra tikrai narsi mer
gaite ir bus kada kantri motore 
Jiji likos apdeginta ant parko 
laike eksplozijos,
neapreiszke savo tėvams.
da motina pradėjo jiaja praus
ti užtemino žaidulius nuo su
deginimo ir tik tada mergaite 
prisipažino motinai,
apdeginta. Paszaukas dakta
ras apžiurėjo mergaite ir nu
siuntė in Ashlando ligonbuti.

t Praeita subata mirė senas 
gyventojas Juozas DuIskas 62 
metu senumo. Pribuvo in Ame
rika apie 33 metai adgal in 
Shenandoah, 
kraustė in Mahanoju.
nuo kokio laiko gyveno pas sa
vo dukteria p. Augsztakalnie- 
na p<» No. 1225 E. Pine Str.

v v diena atsi- 
visu

bet apie tai
Ka-

jog likos

metai 
o atsi-vėliaus

Dulskai

E.
Velionis paliko paezia, tris su
nns, Juozą, Vinca ir Kazimiera 
ir duktere O. Augstakalnienie. 

se rodos 
Graborius Traskauskas

Laidotuves atsibuvo 
rta.
laidojo.

— Readingo kompanija nuo 
Augusto menesio vela inves bę- 
nefiszio skyrių prie ,<avo kasi
kiu taip kaip tai kitados? būda
vo — mokos posmertinia ir sn- 
szelps ligosią ir sužejdimuosa. 
Tasai skyrius ne turės jokio su 
sineszimo su kompenseszion. 
Bus tai didole pagelba del visu 
szeimynu ir pavieniu kurie 
nors turės už ka pasilaidot lai
ke nelaimes.*

— Jonukas Sinkeviczius 11 
metu senumo, radęs dinamitine 
kepsa, isz akyvurno norėjo pa
žiūrėti kas jame randasi vidu- 
fije. Sena pasaka.
vojo ir sudraskė jam ranka.

Czeginskio pati 
sunu ir 

antra

ir pavieniu

Fksploda-

— Juozo 
pagimdė dvynukus, 
mergaite. Mergaite in 
diena mirė. Laidotuves atsibu
vo Seredoj po piet.

SHENANDOAH, PA.
— Jonas Jureviczius, likos 

perszautu arti Shenandoah ka
syklų per koki tai žiopli kuris 
szaude paukszczius.

— Vincas Andruleviczius, 
gerai žinomas gyventojas vi
siems, mirė panedelio ryta.

myna Jono ’Kapaco 
lando iszvažiavo

Penki isz tojo pul- 
o vienas 
Užmusz-

Hazleton, Pa. — kada szei- 
isz Free- 

automobi- 
liurn pasivažinet, likos pagauti
per Lehigh Vales truki arti 
Fairview, 
kelio likos užmuszti 
mirtinai sužeistas.
tieje yra: Jonas Kapocas 42 m. 
jojo pati 40 m., Jonas Calloy 
31 m., O. Lakorata 26 m., ir 
Martinas Demois 22 m. sužeis
tas Jonas Jangorskis likos nu- 

. gabentas in Wilkes Barre li- 
gonbuti.

— Nuo kada kasyklos pra
dėjo gerai dirbti, pradėjo su- 
gryžti anglekasiai kurie buvo 
iszvažiu kitur jieszkoti darbu. 
Sugryžia kalba, jog gyveni-
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Szitas
Fonografas ir 1 dubeltavas 
rekordas tiktai $95

Stebėtinas PATHS Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

* Dr. KOLER yra vien*-

v

r

ORB
1v HHI

MR

Paveikslas orines maszinos kuri gabena paczta isz New Yorko in Chicaga ir perleke 2 kartus 
ant dienos per Mahanoy City. Pa.

Jk

didesniuosia iniestuosia 
neužganadintas ir sunkus.

.Jonas Degutis likos 
nnisztas per nupuolimą anglies
Beaver Brook kasiklosia. Ve
lionis paliko dydžiausiam nu- 
liudimia paezia ir devynis vai
kus.

mas 
v ra

v 
už

zo kuri užmuszo 15 anglekasiu 
terp kuriu radosi ir 
Gražulis,'56 metu senumo’pa
likdamas paezia, 
(lukterės

Parsiduoda puiki farma.
Vincas

Sugar Notch, Pa. — Kokio 
tai bolszevikai pakiszo dina- 

9 kasik- 
sUtirde visa

mitą po maszina No.
Ekspliozije

maszinerijo per ka 200 anglc- 
kasiu negalėjo dirbti ir gautis 
in kasyklas.

In.

3d. 
vakare

I 

i North Grafton, Mass, t 
Liepos 5-ta valanda 
North Grafton. Point prigėrė
Ona Vaiveriute. Jiji iszejo isz 
darbo kaip 4 valanda po piet 
o kad buvo labai karszta diena 
tai su kita motore nuėjo arti e- 
žerio ir moteris paliko su kudy 
kiu
maudytis, 
plaukti, paplaukė toliau nuo 
kraszto, pradėjo skeati, o moto
re kolei paszauke pagolba jiji 
jau buvo nuskendus. Paėjo isz 
Suvalkų gub.
tikra broli ir daugiau gyminiu 
ežia Ainerike. Buvo “S

o jįjį nuęjoant kraszto, 
bet nemokėdama

Paliko Graftone

Saules” 
skaitytoja ir rimtai perleido sa 
vo dienas 
szali apie 6 metus.

sz i oigyvendama
Lai buna 

Onutei lengva szios szalies že
mele, toli palaidotai nuomavo 
teveliu ant kapinu Central 
Grafton. Kas isz genezių norė
dami platesniu žinių, kreipki- 

Povilo Jugulis,

ant

tęs prie
35 Second St. N. Grafton, Mass

Ant O. Vaivcriutcs kapo. 
Paminklas.

Sztai kapas szviežiai supiltas, 
Juoduoja žemele, 
Czion guli vargus pabaigus, 
Mergaite — Onele. 
Kuria tarp ežero bangu. 
Mirti sau sutiko, 
Kuri treczia diena Liepos, 
Pasauli paliko..... 
Ilsėkis miela Onele! 
Vargo nebejausi, 
Terp jaunimes būrelio, 
Daugiau nebesiausi. 
Nes tau ežero rijunes 
Bangos sidabrines, 
Iszplesze isz szio pasaulio, 
Isz vargu kankynes_
Lai tau vejai szvilpanelei, 
Per naktis szvilpuoja, 
Ir pauksztelei cziulbunelei 
Daineles dainuoja!
Lai buna lengva žemele 
Szio szalto kapelio, 
Czion toli nuo mylemojo 
Motinos ii tėvelio.

—P. Jugelis.

/

Bache, Oklahoma. — Alder- *
son No. 5 kasiklosia patiko di
dele nelaime per ekspliozije ga

.1

isz Detroito 
Johnson City, III. 
Katre Zardeckiene 
noy City ir daugeli 
Peunsylvanijoi.

broli

Farma 40 akom, visa dirbama 
žeme, dailus sodas, budinkai 
visi geri, daug dobilu ir javai 

parsiduos su gyvuliais, 
ir patogi vieta, 

pard'av imo —. užsi- 
imu kitu bizniu. Atūžaukite 
ant adreso: 

Box 30.

dailus sodas

geri,

Priežastis

F. T. Dapkus, 
Fountain, Mich.

Inmokekito $10 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

0

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

Visada pasirengus pagelbcti savo prieteliams 
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko< z 
Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltorlami 

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

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
; MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewics M. Gavula
T. G. Hornsby

:«rn

►

D. M. Graham, Prea. I). F. Guinnn, Treiut.

P. C. Fenton

gį/ fl 

X'

O tln|s tarpe lietuviu d*e 
t k ta ras Plttsburge. Mo- 

klnoel Varszavoje, 
A dljavo boglje 26 m. ln« 

vairias ligas vyru ir 
moterų, lodei jas nuo* 
dugnlal pulnsta. Gydo 
uislnuodlnlma kraujo

* motoru, tojjel jas nuo*
Ji-

ir silpnybes vyru* spuogus, nlelejlmm* 
Ilgas tinimo, Invalrlas Ilgas p&einau* 
ežias nuo neezystumo kraujo. AtJsl- 
szauklto ypatlBzkai, per lalszkas &sx 
neadau. Dr. Koler kalba LenklazkAl 
Ir Ruslszkal.
Of Įsos Valandos: nuo 9 ryte l!r E 
vakare. Nedaliomis Iki 2-y. popiet

' UNION 
.(NATIONAL 
L BANK
M

MAHANOY 
CITY

Cnpllol Stock $125,000.00
Surplus &rrofit8 $160,000.00

Mokamo antra procentą ant 
fiudčtu piningu. Procentą pri
dedant prie Jubu piningu pma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atnoszat 
parodyt knygute ar no.

Mos 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 ryto lig 12 vai.

Al

4 sūnūs ir 4 
izs kuriiiyviena yra 

isztekejus už Lloyd Kirpatrick
Joną isz: arii miesto 

ir seseria 
isz Maha- 

gyminiu 
Palaidotas

3 July su bažnytinėms pamal- 
Prigulcjo prie 

Ludviko draugystes, 
veno Ainerike 3 
mas skaitytoju 
daugeli metu.
įpijies gpli susiraszyti su Mrs. 
Win. Grisley, Box 72, 
Oklahoma.

doms. szV.
Pcrgy- 

6 metus, buda- 
“Saules” per 
Likusieji gi-
Saules

Baslio,
|b

JUOKAI.
, Žmogus ię uodas.1 ,,

/v A* \ ' !y'^ M

— Viena Karta tarė žmogus 
in save.
H — Viskas ant žemes ir ant 
(Įauginus del manes sutverta 
Del manes
Dievas davė!

Girdėdamas tai uodas

tiek daug , gero

sė
dus ant žmogaus nosies ir tarė:

— Nebukie žmogeli te i p la- 
cr 5

viskas
Ar tu ži- 

esi sut-

bai mandras. No mislikie jo 
ant žemes ir dangaus 
del tavos sutverta, 
nai, jog tu del manes 
vertas, ba nuo tavos turiu mai 
sta geniams tavo k ran ja.

Ne galėjo suskaityti.
— Motiejus pirko ant jo- 

marko deszimts kiaulių ir lie-
Kada par vape sau atvaryti.

re nusiuntė savo maža sūneli, 
kad perskaitytu kiaules. Vai
kas po valandai sugryžta.

— Ir ka? — paklausė tėvas.
— Priskaicziau tėvuli de

vynias, — atsake.
— Juk asz pirkau deszim-

tis.
— A—a! gali but, tai bus 

kuilys dcszimtas.
Jis nuolatos lakstė, tai nega

lėjau perskaityt.
rr- s?-' va♦ .r?-.- n— .—L- j,„ , ...^ : ».,- -■ - ■ •* —

Share X Share Alike
p z Mfi

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

COUNTY COMMISSIONER
Isz Malionoy City, l’a.

iVAnt Republikoniszko Tikieto.
Praszo juso balso ir intekmes.

ROBERT p. JENKINS
.Kandidatas ant ■ ',.Kandidatas ant 

COUNTY CONTROLLER 
r, Isz Mincfrsville, įl’a.

Ant Republikoniszko Tikieto 
Praszo juso balso ir iritekmės.'

J

r , ;...

I P. J. MOLOOWNFY I
> kontrAktorius 1
> 223 W. Mahanoy St. Mahanoy City <
) t K

> Duodu preke ant visokiu i 
l darbu kas-link pastatimo 5 
t nauju namu ir pateisinimu. J
> Atsakantis darbas per gerus < 
S darbininkus. ' j

I

Nauja Ir naudinga Yla. Galite taisyti
ezeverikus, plcszkes, mAiszius ir t.t. 
teip gerai kaip uu jnaszina. Suczcdina 
laika ir pinigą. Tik $1 per paczta. 20 
mastu sziaucziszko siūlo, 2 adatas ir 
instrukcijas dykai. Extra adatas po 5c 
siūlas 15c. szpule. Prisiuskit popierini 
doleri dabar.

Sta. 1>. Box 90. Now York.
National Sales Co.

Dep. 131.

r

' Szlakelci
K a”* 

ve^°
n_ 'X’^5

L '•M

v

Z/*

Dar laikas prasza- 
lint tuos bjaurus ,• 
ženklus nuo veido

Papuczkal, iszbcrlmai tuojaus pranyk
sta ir niekad nesugryžta po naudoji
mui garsingo "Beauty Cream”. Preke 
tik $1.25 už stiklą. Mos užmokant np- 
siuritlmo kasztus. Siuskite pinigus in:

Sparrow Chemical Company, M-23 
New York, N. Y.196 E. 4-th. Str.

Zf:

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.,
PEUSIKEI.E IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas: \ 
Liki 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakaro.

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

1X1 — — — ——————.

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS Iš MUSŲ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTU0TA.

■A°
hS®’

I
I
1'

w Šita grojama mašina Vadinasi LITHUANIA.■U
r Lithuania grojo, rėkordus .visokiausio IftAirbimo ir visokiausio-
didumo, kaip: Columbia, Victrola ir kitus. Litluuonla groja teisingai.
puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri

I
I
I,

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas.
' \ ' ‘ ‘ r:____:____ \

' RaSykitė apio jftlygus, o aplulkyclto visau informacijas. 

Rodydami laiškus adresuokite:

S. P. TANIS, 
1233 West 111th Place, Chicago, Ill.

ir

i

coocoocosoccecco ęoccoaocopeoecoseoęopeoeos!

Žinomas per 25 ‘inetus ir Valdžios prižiūrimas

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

M taip ir dabar
A

©

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVĄ
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank

•S

..i
* r •

z

141 Washington Street, New York, N, Y.

‘Slaptybe Antgrabio” saka isz 
puslapiu.

gyvenimo Francuzu 
l’rck’o 86c. IV. D. Uociowskl-Co

H BALL,- Prezidentas
F. J. NOONAN, Vicc-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasledus.
H. T. EDWARDS, Vlco.Kas. '

Lictuviszkas Graborius

A, J.SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

ftlį 
SB w i

NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu KojiĮ

Prakaitavimas Žmo
gaus kojų, tai yra dk 
džiausiąs kankinimas 

l kaip dideliems teip ir 
I maliems. Didelis ne- 
smagumas yra U ne 

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo* 
j įaus sycikataL Prakaituotos kojos tai 
fe pradžia Visokių žmogas ligų ir pavargi- 
< tno viso kūno. Musų naujai išrastos gy- 
j duolės išgydis prakaitavimų arba ilipu- * 
S mų Jūsų kqjų | labai trumpų laikų ir mus 
Jį užtikrinam Joj} pilko ne kenks f ūsų tvei- 
j lį^taL Su buteliu bus aiikus lie tu vilkas ? 
U laiškas su paaiškinimu. F*t*el«*

su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:
Jį URSUS REMEDY 00.,
W Distributer
<( 160 M. WELLS St., Dep. B. CHICAGO. ILL. 
O w*flB

*K

■

i

<

V

W.TRASKAUSKAS
.-GRAB0RIU8-.

„ILS r.

PIRMUTINIS LIETUVISZKA8 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kūnus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, pasivažinėjimo 
Ir t.t. Krausto dalgtus Ir t.t.
520 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

• Reikalaujame *<SuEBUl“! | 
| ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo R 
J $10 iki $15 } sųvaitų, pereidam i per atubaa r 
Ii su musų nauju išradimu* Atsišaukit tik I 
Į laišku: UKSUS REMEDY CO., a L
K 160 N. WELLS St.. Dtp. B. CHICAGO. ILL. fDtp. B.

1

I

NAUJAS ISZHAD1MA8,
DEL PLAUKU. .Jį®

W X <*• *** • .
, IIMI Į <|

Dokavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaiko puolimą plauku labai 
trumpam laike, in viota iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykaL 
Pasakykite kitoms tautoms* 
Raszykite pas:

Drs. Bnmdzas Cosmetic^
Sta. W« Brooklyn, N. YM

<(

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS iR-TEVAMS! WW WWWW WWW V wworv
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimines yra paimti J kariumenę ir ke

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už vilo pasaulio laisvę ir demokratiję, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbč ir paguodonfi, kadangi nevisi j| gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balt* 

I ir nižlyna parva. Toksai žiedas turžtų rastis pas kožnų vienų mylintj laisvę ir kurio gimi
ne yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tų žiedų gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodaml Šj žiedų, atsiųskite eavo 
piršto mierų ant kurio manote nešioti ir mumo drauge su pinigais piįsiųskite, o mes Jums 
prisiusime tų garbes vertų žiedų.

1

I

>

paveikslas kareivio kepurfis, su viena, dviem ar trim žvaigždutžm.

į^ULieoJ^

Prekls Šhj žiedų yra sekančios;

Sterling*............... . ................ $1«75
1OIC Aukainis—.L......10.50

14 K Auksinis..........13.(50

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 

prektt OE»c. už kožną.
j Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Ino.)
160 North Wells Street, Dop. 60

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
O.S11 Lnlvakorczht Skyrium^.

F. V OBIECVNAS IR KOMPANIJA
12th and Carson St., S. S._ - Pittsburgh, I*a«
Tąl yra vienatine Banką kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpluasi savam naihe kur- 
rio verto iszncsa apie $150.000 ir vartoja sze- 
mo laike apie milijoną dolieriu ir randasi po 
kontrole Vai, Pennsylvanios. Už sutapintųs 
Pinigus moka 4 procentą. Siunczia Tinigiis 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. 
Užlaiko Notarijialna kancolar|ja del padirbimo 
Doviornascziu ir kitokiu dotyumontu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubežinis skyrius randasi po 
vadoviste gerai žinoma Karoliaus Varasziaus

CHICAGO, ILL

Naujas Lietuviszkas Graboriui

1: Kaži s Rėklaitis I
516 W. SPRUCE ST. į

MAHANOY CITY, PA. t

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas

Cor. Main aini Centre Street
SHENANDOAH, PA.
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