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KAPITONAS BALONO R—31 DŽIAUGĖSI SU SAVO DRAŪGU, JOG PASEKMINGAI I
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Isz Lietuvos 
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Czia iszsipla
tinusi spekuliacija ir visur ne 
tvarka. Lietuviu kariuomenes 
nėra, o vietos vokiecziai ple- 
szia žmones. Czia retas atsiti
kimas kad atėjo yokiecziai pas 
ūkininkus, nors ir diena, išžel
iu ji neapiplesze.

o vietosFrackville
zas
rapiju
les >

sale 
susirin- Butrimonys—

k

kiniui.
Isz- 

kuninga

, Pa.-
Rasztutis prabaszczius pa- 

Saint Clair ir Frackvil- 
dagirdi's buk Frackvilleje

bolszevikai ketina laikyti koki 
tai susirinkimą, nuėjus in 
stengėsi užbėgti tam

Bolszevikai užklupo
ant kuningo ir sumusze. 
m i n tingesni lietuviu 
ižgialbejo ir iszvede laukan.

Apie taji atsitikima pranesz 
ta valdžiai kuri neužilgio 
darys sliectva,
aresztavos ir iszvarys isz 
sklypo.

Viesulą sugriovė 20 namu už- 
musze keturis ir sužeido 

daugeli. 
Pa. — Baisi 
per

paviete.

pa- 
kaltininkus 

szio 
—Record.

k os
do.
namu
ir telefonai

Kam*, 
parpūtė 
Kean 

užmuszti
Suvirszum 

sugriovė, 
likos 

Miestas Bradfordas
18,000. gyventoju, 

la užėjo
isz

tfs 
fesl 
p

viesulą 
Bradford, Mc’- 

Du žmones li- 
o daugeli sužei- 

dvideszimts 
Telegrafai 

suardyti, 
susideda 

Viesu-
netiketinai ir žmopis 

ne buvo pasirengia ant priėmi
mo jios. “ ’ \
Anglekasiai provinsis pakėli

mo mokesties ant 20 
procento.

SiTanton 
rinkimo
likos nutarta 
ant dolerio daugiau ir taji už- 
manima perstatys ant seimo 
kuris atsibus Septeniberio 
nesije Cleveland, Ohio.

Tebyre sutartis su kompani
joms pasibaigs 
1920 mete. Anglekasiai 
tani nares “czek of” 
niu valandų darbo.

Pa. — Ant susi- 
anglekasiu czionais 

spirtis 20 centu

t

me-

n 
»)

czek of

1 Morcziaus 
priek 

ir septy-

\

A.nta-

Pasiszove su pavogtu. 
• pisztalietu

Mount Carmel, Pa.
nas Gustaitis pasiszove in koja
kada peržiūrinėjo nauja piszta 
lieta. Palicija atėmus jam 
ginklą pažino jame viena isz 
pavogtu pisztalietu isz Sanner 
kromo kuris likos nesenei ap
vogtas tris kartus, 
taitis negalėjo 
pisztalieta pirko, 
arsztavotu už vagysta.

Iszmusz naujus 6 cencziu.s
Washington, D. C.—

Palicija

nesenei
O kad Gus 

iszaiszkyt kur 
todėl likos

Kon
gresmenas Rose isz Johnstown 
Pa., innesze bila ant iszmuszi- 
mo naujo pinigo 6 cenczio. 

, buk tokis pini
gas sziadien yra labai reikalin
gas, nes daugeli daigtu parsi
duoda po szeszis centus, o ant 
nekuriu 
padotko.
tu labai parankus del visu.
Užmuštas kada pakvietinejo 

ant veselios.
Pittston, Pa. — Eidamas pas 

savo draugus pakviesti juosius 
ant veseilios savo dukters Vin
cas Gurgis likos užmusztas per 
automobiliu kuri vare A. E. 

Locnininkas maszinos 
likos aresztavotu ir pastaty
tas no kaucija lig teismo. M

naujo 
Rose tvirtina

reike mokėti pocenta
Tok is piningas bu-

f

Metz

Turi 102 metu ir 23 vaikus.
Sedalia^_}Io, -rjC&ion/ps gy

vena senas nigeris Jokūbas 
Hunter, turintis 102 motus ir 

Hunter yra žino-

nigeris

23 vaikus, 
mas kaipo seniausias žmogus 
visam M issiurije. Szeszioli- 
ka isz tuju vaiku yra gyvi, o

Hunter gyme 
1 Apriliaus, 1817 mete ir buvo 
nevalninku lig namines ameri- 
koniszkos kares.
26 kandidatai ant pakorimo.
New York. —Kalėjimo Sing 

Sing randasi 26 žmones kurie 
lauke mirties ant elektrikines 
kėdės už visokes žudinstas. Da 
niekad tiek nesirado kandyda- 
tu ant sinert sziam kalėjimo 
kiek dabar.
pripildytas daugeleis kitokeis 
prasižengėliais.

Iždgino kareiviui akis ir kan
kino jin visokeis budais.

Baltimore, Md. — Valdžios 
ligonhutije Fort Mc’Henry, gy 
dosi karpralius Edwardas Ro
berts isz kompanijos A. 14 pul
ko, kuris radosi vokiszkoje ne
laisvoje, o kuriam ant paliepi
mo vokiszko aficieriaus likos 
išdegintos abi akys, už tai, kad 
neiždave vokiecziams kariszku 
slaptybių. Ne gana to kanki
no jin nelaisvėje tasai nelaimiu 
gas radosi per devynis mene
sius lyg pasiraszimui sutaikos.

Uoszve nuszove savo žentą.
Bluefield, Va. — Roy Wil

lard, 20, metu senumo likos nu- 
szautas ant smert per savo 
uoszvia Mrs. W. J. Taylor in 
kėlės valandas po vinezevonia. 
Uoszve likos uždaryta kaleji-

Badai uoszve buvo prie- 
szinga Willardui ir nenorėjo 
idant jiosios duktė tekėtu už 
jojo.
jau atsibuvo insiutus boba pri
buvo pas jaunavedžius, szove 
szeszis kartus in savo žentą isz 
kuriu vienas szuvis pataikė

ai r.j .

M issiurije.

likusioje mirė.

sziam
Kalėjimas yra

__ J • . U - I- Į - - . n ■ - f 1~-TT------- -ri 
Angliszkas balonas pasekmin

gai sugryžo jiamo.
New Ybrlc.s--Aplaižytas te

legramas skelbia' bu1< ’ hnglisz- 
kas balonas R^IU pasekmingai 
sugryžo • namo, padalydamas 
tuja kclioiio in 74'Valandas. Bu 
tu grcicziati atlelcias namo, bet 
viėnrtk isz inžiijti truputi pa 
do ir kelione pravelino.
Laivai vela plauks in Vokietije

Wasington, D. C. Už keliu 
dienu blokada ant Vokietijos 
bus nuymta ir vela laivai 
plauks kaip plauko priesz ka
ria in Hamburgą, Brema ir ki
tur. Galima tikėtis, jog ib Lie
tuva galima bus neužilgio ra- 
szyti gromatas.

ISŽROŠIJOS

me.

Dagirdus, jog szliubas

i jam in szirdi. k ■ ,*

ir vela

Bolszevikai paėmė Pozna 
prie Dvinos.

Arkangolis. — Bolszevikai 
atnaujino užklupimus aplinki
nėje Dvinos upes, 
miesteli Pozna po 
musziui.

pyamdami 
kruvinam 

Daugeli paymta ka
reiviu in nelaisvia kaipo ir ka-
riszko materiolo.

Apielinkeje Ingermanlando 
iii pietų nuo Petrogrado 

pasekmingai arti-
ežeru, 
bolszevikai 
nasi in szali Pskovo ir Narvos.

Bolszevikai užmusze 21 ameri
konus ir šužeido 25.

Romanovka, Siborije. — Pen 
kesdeszimts myliu nuo Vlady- 
vostoko, 300 bolszeviku užklu
po ant kaimelio^ kuriame rado
si 74 amorikoniszki kareiviai 
isz A. kompanijos, 31—pulko 
užmuszdami 21 ir 25 sužoido. 
Tasai amerikoniszkas pulkelis 
saugojo geležinkeli nuo Vla- 
dyvostoko. Bolszevikai pri- 
vežliojo ant pilvu prie miegan- 
cziu kareiviu szaudami in juo
sius.
kiu likos užmusztu, kurie bego
in saugesniu vieta, i

9

Daugelis isz musisz-

VALANDAS.ISZ VISU SZALIU
V » ♦ 1 * -V ‘ Į u

Vokiązki. nficieriai pildo 
savžudinstas.

Generva. — Savžudinstos 
terp vokiszku aficieriui baisei 
prasiplatino po visa sklypą, o 
ypatingai Prusuosia, nuo kada 
vyresniojo 
mylimasis kaizerelis turus sto
ti ant teismo už pradejima ka
res.

Motoras tuju aficieriu teip- 
gi atima sau gyvastes už tai, 
kad juju vyrai neteko dinsto ir 
dabar turės ymtis prie darbo.

Pasitraukus 
dar nesusiorganizavo. Yra bu
vusia dar priesz užimsiant bol- 
szovikams komiteto pirminin
kas, bet komiteto nariu nėra. 
Jis tik davinėja kokiems tai 
žmonėms, atkeliavusiems isz 
Vilniaus, leidimu grudu pirkti, 

varginu žmones: 
reikalauja “stoiku’, malku, 
maisto ir viso, ko tik jiems rei- 
kinti ir laukia Lietuviu ka
riuomenes.

bet komiteto nariu

Vbkiecziai
malku

Žagare— Jau daugelis žmo
nių nenori bolszeviku rojaus, 
nors pirma czia buvo bolszevi- 
<u lizdas. Jaunimas norį stoti 
m Lietuvos kariuomene, tik ne 
sulaukia 
Czia yra

ežia 
užsilikę 

jolszpvįku, kurie iszsi juose 
ro savo darba.
jplszeviku vadą, Jurgaiti

jos ateinantH « 
ginkluotu

va
Garsu vietini

, v% 
cioęziai buvo ąrosztavo, bet du 

Visa vietos 
rankose.

^1

€

ANGLIJOS
SIREDIAS

A french ormewk*.
KARALIAUS SŪNŪS KUN.''WALES RA
KAREIVISŽKAL JISAI •• NEUŽILGIO
ATLANKIS AMERIKA. 1 . <

h 11

AKYVA GROMATA ISZ 
LIETUVOS.kad Kaunejar vėl paleido.

’ l> ' ' ' « 1 I n * ’

vokiecziu
Į ’ T • • ’ f) v • ‘

Žmones nekantriai laukia lie-
• z ‘ ’ 1 ‘ J ‘A ' <

;uviu kariuomenes. Bijosi, kad 
vėl ims valdyti bolszęvikąi, 
pasiliks vokiecziai.
czia labai brangus, nėF latviai 
isz Kurszo traukia czia ir su
pirkinėja javus. Spekuliacija 
iszsiplatino, nes nėra kam su 
ja kovoti.

Taurage— Nors czia yra jau 
visos savivaldybes instaigos, 
>et Tauragės apskritys dar ne
sutvarkęs.
atskiru respublikeliu, 
neisikaito su apskrities komi- 
toto, ar apskrities virszininko 
insakmais. Respublikeles suda 
ro atskiri sodžiai. Nors milici
ja veikia gana pasekmingai 

n gaudo pleszikus ir spekulian
tus, bet vis del to nesugeba isz

valdžia
L .... i

Maistas 
j'* i i • •

trimis sky-
2, moterių
Laimingos

k

daginio, buk j uju ;

* . .

-Kaunas— Isz lietuviu laik- 
raszėziu matyti,
mieste susitvėrė tvirta ir dide
le siuvėjo sanjhnga. Turi dide
lę siuvykla su
riais: 1, vyru rhbu ;
rūbu; ,3 baltiniu.
kloties Lietuvos amatninkams.

Lietuvoje dabar po miestus 
f

ir miestelius daug yra insiku- 
rušiu vieszbucziu , užeigos na
mu ir valgyklų. Tankiai vadi- 

“Birute” “Laisve” ‘Vie-

žinoina, 
pa-

Muszei tarp Lenku ir Ukrainu.
Viednius. — Dideli musziai 

atsibuvo terp Lenku ir Ukrąi- 
nu Galicijoj. Ukrainai atmusze 
Lenkus prie Zlotą Lipa ir Na- 
rajmoka upiu eina dabar ant 
Brodu, Tarnapolo ir Stanisla- 
vavo. Lenkai su 
dabar ejna prie Stanislavavo. 
užbėgti prisiartinimą ukrainie 
ežiu.

Czia randasi dar 
kurios

naši 
nybe” įr t.,t.

Tos užeigos vietos, 
ra inkurtos ir užlaikomos
ežiu lietuviu. Matomai, Lietu
voje yra invykinamas obalsis: 
“Lietuviai pas Lietuvius”.

Vilnius— Pranesza laikrasz- 
cziai kad Vilinuje bolszevikai 
norėjo apipleszti vyskupo Ma- 
tnlevieziaus namus,
rinkusi žmonių minia 
to padaryti. Tuomet nebuvo 
jais žinomo lietuvio Kapsuko. 
Antra karta užpuldami atsive
dė ir jin, bet ir antra karta dar 

pa-

Sžedifva, 24 Balandžio m.
Raszo asz * Em’nije 

laiszkelį pas savo 
tnlia, asz su mAma ir Jė’iias, * 
sveikinu savo tėtuliu ir tėtuką 
ir broliukus ir sesutia Aliutia 
ir klausiu kas pas jus girdėti, 
ar sveiki ir linksmi esate. Mes 
esame sveiki, tik ne linksmi, 
cad per keturis metus nesusi- 
raszem laiszkeleis. 
naujenos tokios, jog negalima 
apraszyti visko, saule vis ap
ėmus. Mieliausia sesutia, lai 

mingas tasai Amerikas, kad 
asz galeeziau tai 
czia in jin. nes

szita 
irij’lėma te- 

asz su m Amą ir

Pas mus

Rumunais

naikinti tu didžiausiu valsty-
Vokiecziai trmik.lamiesi nuo 1)es nuodu-degtines varymo, 

apipleszincjaVistulos upes
Lenkus nuo visko — paymda- 
mi maista ir gyvulius,

275 ypatų užsįmusze Alpu 
kainuosią.

Gonorva. — Nuo užsibaigi- 
mo kares 275 ypatų užsimusze 
Alpu kainuosią, ant kuriu žino 
uis eidavo. Apie du kart tiek 
likos sužeista visokiuosia atsi- 
tikimuosia. t
Marszalas Foch sutabdo lenku 

veikimą.
Paryžius.— Liepos 14 diena 

talkininku penkių vieszpatiju 
taryba taikos konforenčijojo

Czia yra tokiu tipu—degtines 
varytoju kurie visus savo ja
vus aikvoja vien tik degtinei, 
o degtino gabena in Prusus. Ta 
darba atlikti gelbsti jiems tos 
respublikeles, kurios gana go
rios girdėti, turi net kulka* 
vaidžiu), drąsiai prieszinasi 
Tauragės apskriežio milicijai.

Seda— Nosenei Židikiu ir 
Žemules apylinkėje daug bai
mes šukele pasirodžiusi czia 
vokiooziu plesziku kuopa. Tie 
ploszikai (vokiecziu armijos 
iszvytieje) ar pabėgusioji ka
reiviai, kaip ta kariumeno dar 
ties Venta stovėjo. In trumpa

liepo marszalui Foch’ui pfa- laika czia buvo apipleszta daU- 
nesztį lenku kariuomenei, kad 
ta pertrauktu visokį sava včL,
kima Lietuvoje. > Ronavos miestelio keletas plo-

■ a i e. . n.... ...

Isz 41.6,809 australiecziu

gybe turtingesnių tos apylin
kes gyventoju. Kovo 23 netoli

A

*

žuvo ant kąyiszku lauku 58,000 
o 166,000 sužeista, ' I•: I .

Bet susi- 
neleido 

su

didesne minia 
ežius bolszevikus.

isz.vaike

AKYVI TRUPINĖLIAI.

keliu nuej- 
, czionais tam 

vargingam liteliu,kraazte bai
sus gvenimas. 
dienas 
nei ir visiems pažinstąpnems. . 
Viskas brangu, jevu, autuvo ir 
audeklo nėra ir 
jog turime nagines, 
juoms ejnam in 

sesutia, 
Amerike

Duokit labas
Elzbietai Tamoszaitie-

džiaugėme^ 
bet tik su 
bažnyczia. 

Atraszyk sesutia, kas tam 
szventain Amerike girdėt. 
Daugiau raszyczia bet negali
ma. Adresas tas pats.
baj mai dir f rend sister end 
brodor, mai dir sistei* Elen mi 
go in Amerika. Gud baj!

G romą ta 
Pleczkaiczio, 
Woodlawn, Pa., 
siunsta per Atstovą J. Savic- 
k aisz Kopenhagos, 
(Denmark.) j

< 4 Gud

ir lietusBaisus szturmas 
perėjo per Philedelphijos mies 
ta praeita Nedlios ryta padary 
dama.bledies ant suvirszum 
100 tukstaneziu doleriu.

Isz mirusiu badu- Lenki 
joi žmonių, daktarai rado josią s 
viduriuosa tik 
kramtyta medi, 
mui juju viduriu. ,

: •’ Vokiszkas generolas Diet- 
richas užgriebė mirusio rusisz- 
ko caro visa turtą, kada iszti- 
rlnejo apie jojo mirti.

— Ach daktaro! teip esmių 
nusilpnejus jog ne jaueziu po- 
savim kojų, praszau duoti man

*<

#

prėskus ir su
po perpjovi-

Netoli

prisunsta del J.
140 First Avė., 

o likos isz-

Danija

Nesuprato. f' ’!

v

14

sziku, iszszoko isz miszko, už- 
[ puolė keliu oinaneziu du lietu- rbda.

viu kareiviu, atome jiems gin-
į klus ir piningus. U&Hl ALfit'ta?

— Hunai paimk pone kario- 
tele.

miestinio • parko gy
veno lietuvis,
vo jojo giminaite ir in antra 
diena iszejo per fruntinUs du
ris pasižiūrėti ant vietos. Ta
me praeina žydas ir klausę: —•

Ar czia"parkas! . •
— Asz matau kad tu parkas^ 

o, asz katalike. J

pas kuri pribu-
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In penkis metus — nuo 1914 
]ig 1919, susilaukėme tiek kiek 
kitados in penkis szimtus me- daikta ir padaryt

Teip in laika ponkiu me
tu maszinos su tavoru ir pacz- 
tu lekia per oru konia szimta 
myliu per valanda. Laivai 
plaukineja po.vandeniu greitu
mu laivu ant virszunes mariu. 
Žmonis ant žemes susikalba su 
orineis laivais suvirszum my- 
le tolumo ore su pagialba tele
fonu. Automobile! gabena ta 
vora po visa Suv. Valstijes ir 
tai greieziau ne kaip geležin- 
keleį, praeitoje, 
r i uos reik jo statyti kelis me
tus, buna padirbti in laika ke
liu sanvaieziu. Daigtai apie 
kuriuos ne nesapnavome sze- 
szis menesius adgal, sziadien 
yra paprastais atsitikimais.

O kas bus už deszimts metu? 
Jeigu gyvensime, tai patys pa
matysime tuosius stebuklus.

valanda.

Laivai ku-

“Vie 
susiduriu-

dinet kas-dieninis laikrasztis, 
to laikraszczio szaltiniai toki: 
“Amerikos Lietuviu” ir 
nybo Lietuvninku“
si kompanija, žada sulieĮt in 

isz dvieju 
nedeliniu viena kasdienini lai- 
kraszti su vardu “Vienybe”. 
Kaip greit tas invyks dar neži
no, bet planai jau padaryti ir 
komitetai darbo vedimui isz- 
rinkti.

Lenku. laikraszcziuose ran
dame žinia, kad ten organizuo
jasi pulkas mazulmanu lenkisz 
ku totpru. Totorių organizato
riai tokio pulko, szaukia daik- 
tan vienytis ir isz Lietuvos to
torius jeigu kur ju yra. 
garbina Lenkija

ta.

i-'' 
Si”''
II

ii i
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Skaitome “Laisvoje” sekan- 
cziai: — . .

“Visi tie, kurie raszesi po 
peticijomis del Npriklausomos 
Lituvos ir nurodė savo adre
sus; dabar gauna bizniszkos 
bendroves agitatyvius apgarsi
nimus. Reiszkia, visi adresai 
pateko in biznierių bendroves 
rankas ir dabar panaudojami 
biznio iszgarsinimui ir t. t.”

Gigu tai yra teisybe, tai pa
raižai žmonių, kurie raszesi 
del naudos tėvynės su geru no
ru ir ^dja vilczia, jog pagialbes 
prispaustai Lietuvai, nuėjo ant 
praplatinimo kokio tai biznio.

Kaipgi Lietuviai ateitoje ga
li tikėti savo patr i jotams!
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Pilsudskis Žemaitijos bajo
ras dabar yra Lenkijos kariu- 
menes sztabo vyriausia kaman 
dieris, jisai Balandžio menesi 
azio meto lankeai Vilniuje, ir 
tuom laik pasisekė kad lenkai 
iazvijo iaz Vilniaus bolszevi- 
kua.

• Laikraszcziai czionais len
kams suteikdami žinos kad isz 
Vilniaus bolszevikus lenkai isz 
vijo, placziai apraszo su kokia 
dideliu iszkehne pasitiko Var- 
szavos sztabo lenku virsziau- 
si vada Žemaitijos bajoru Pil
sudski. Pasitikimas buvęs 9 
diena Balandžio teip didis 
kaip karaliszkas ir p. Pilsud
ski vadina lenkai
dziciel Litwy Polskiej 
liuosuotojas Lietuvos lenkisz- 
kos).

Tie patis laikraszcziai kitur 
kalba — kad nėra ne ka mislit 
kad Vilnius yra Lietuvos ir be 
reikalo lietuviai turėdami ko
kias ten pretensijas Vilnių sa- 

' vinasi. Vot, žmogau tai Lenki
ja ir sakosi kad esanti “
ka Litwy”. Gal kada tie žmo
nes keldami nosis in virsziu, 
sakis kad ir Suvienytose Val
stijos Ajner. miestas Buffalo 
priklauso Lenkijai nes ten len
ku gyventojai virszina Ameri
konu gyventojus.
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vas apie netikusia gaspadorys- 
ta amorikoniszkoje kariumene- 
je, pasako, buk Francijoį ran
dasi amerikoniszko. maisto už 
121 milijonus doleriu vertes 
kuris pusta ir genda. Tarp kit
ko randasi tonais blesziniu me- 

t

ros už 24 milijonus doleriu, la- 
sziniu už 10 mil., keptos mėsos 

suszalusios
paukszcziu už 20 mik, 

blesziniu daržovių už 23 mil,, 
apie pusantro milijono svaru 
kiaulenos sugedo magazinuo- i
šia.

Netekusia gaspadorysta ame 
rikoniszkoje kariumeneje tik 
dabar pradeda iszeit in virszu 
isz ko visas svietas yra nusiste 
be jas, jog tiek milijonu dole
riu iszleido ant niek.

už 20 ir puse mil 
mėsos

♦ ♦
AMERIKOS LIETUVIU 

CENTRALIO KOMITETO 
REIKALAIS.

LABAI KOVOJAMA SU 
GALVIJU DŽIOVA.
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Kad su galviju džiova labiau 
ir labiau kovojamu gulima ma
tyti isz to kad sziu metu gegu
žes menęsi daugiau gyvuolįu

♦ .1 <

t

No. 13

iszbandyta sų tuberkulinui mui. 
kupuiet nors pirmiau laike vie 
no menesio.

Laikus nuo laiko Elže jaute 
silpnumą ir dikta skausmą vi
duriuose. Ji taisėsi po gimdi-

11' ” I 11 1 ’ 1 ■ 7 '

Iszbandyta per
Skausmas kenkė jai kvėpuo

ti ir iszszaukdavo smarkesni
ta menesi 43,500 galviju ir at- szircliės plakimą, laszai prakai
rasta kad 1833 to įkai to pašilde ant jos kaktos, bet
cziaus turėjo simtomus. Kaip jos nerimastis jau buvo, mažes- 
pranesza Žemdirbystes Depart njs negu pirmiau. ~'_ 1
mentus dabar dąugiąu neg kuo s 
mot nors pirmiau gyvuoliu au
gintojai reikalauja, kad ju gy- 
vuoliai butu, tam tikru valdi
ninku iszbandyti.
šiai reikalavimu ateina isz sa-

f j * -w.*- « m > m/ « r>.x

pranesza Žemdirbystes Depart j^įy, negu pirmiau.

Daugiau-

Pats bai
siausias, ir pavojingiausias mo
mentas jau praėjo, gimęs kūdi
kis buvo prie jos. 
smagu.

Tame laike, Elze dar dirbo, 
ji sutaupi.no kiek pinigu ir pri-

Jai buvo

• •

— Paklausė.
, —; Numeris szeszioliktas. — 
p,tsake tarnaite.
. Graboriai besijuokdami No 
16 artinosi prie No 13 kuriame 
gulėjo Elze. Vienas isz gra
boriu paklausė kito. •

— Kokis gi numeris?
— Rodos, kad tryliktas, — 

atsake kitas.
*— Asz nežinau ar tryliktas 

ar szeszioliktas.
f

Pirmutinis graborius pamas 
tos pasakė:

— Rodos, sake szeszioliktas 
numeris. Na, bet sztai trylik
to numerio atdaros durys, tai 
galima dažinoti. Juk negyve 
le kas nors sergsti.

— Matomai, kad tai trylik-
—! tas numeris.

Siuvėja tuom tarpu buvo už-

M

Mat-

»■ I ■ ■■■■ —III

New Yorke lietuviai steigia 
“Lietuviu Žemes Banka” na
rna nupirko už 45 tukstaneziu 
kiek manoma yra pritinkama, 
doleriu, ant kampo 8-th Avo. 
ir 25-tos ulyczios. Ta vieta ant 
kiek manoma yra patinkama 
nes isz visu* pusiu bankos arti 
nėra. Ta darba vykdina lietu-4 
viai New Yorko ir Brooklyno 
Regimu kad viskas bus gana 
pasekmingu.

Brooklyne, N, Y. Žada iszei-

Jie 
už davima 

jiems visiems totoriams szlek- 
tyszku tytuju ir už davanoji- 
mus dvareliu su baudžiaunin
kais. Organizatoriai to leikisz- 
ku totorių pulko nepraleidžia 
ncpamipeja ir Lietuvos Vytau- 

Mat Vytautas kariaut
priesz kryžiokus, pasiszauke 
ir totorius in pulką nuo Kry- 
miszko pus-salio ypacz muszia 
po Grunvaldu. Vytautas Lietu
voje jiems suteikė dvarelius ir 
kiekviena pakele titulą szlek- 
tos. Prie dovanotu jiems dva
reliu,. vis buvo keli apielink 
kaimai, kurie 'ėjo totoriams 
baudževas. Ju totorių ypacz 
dabar d variniuos, jau mažai ar 
ba visai nėra. Suvalkijoje dau
giaaše totorių buvo Kalvari
jos paviete, turėjo jie ir savo 
bažnyczia (meczeta) su ju ku- 
ningu vadinamu* Malua y in k- 
sznupije. Su baudževu prany
ko, žemes iszpardavia, kas .žin 
kur iszsisklaiste, bet jie praei
tos senuku vaikai dar Lenkijai 
atsilygint, tveria savo pulkus, 
Totoriai pikto budo žmones, 
juokdakiai, verstakiai.

New Yorko ir Brooklyno lie 
tuviai teip del tautos su insi- 
tempinu dirba kad nėra be
veik dienos kurioje kad nebūtu 

—Senas Kapsas.mitingu.

Najorkinis sudžia sztai ka 
pasakė apie permainima savo 
pravardžių kurias ateiviai pra 
dėjo mainyt.

‘Kožnas žmogus privalo gė
rėtis isz savo pravardes ir 
džiaugtis isz savo tautos. Žy
dai, Rusai, Czekai, Lietuviai 
Italai, Lenkai ir kiti neprivalo 
sarmatytis isz pravardžių ko
kius aplaike nuo savo tėvu. 
Jeigu katras pas mania stos 
ant permanimo savo pravardes 
tai ant to nesutiksiu ir jojo 
praszyma neiszpildysiu. Žmo 
gus kuris sarmatinasi savo pra 
vardes, iszsižada savo tėvo ir 
motinos.”

Ka ant to pasakis Žiliai, Pan 
kai, Szmitai ir kiti neofitai?

Kad tokiu sudžiu butu ka- 
nuodaugiausia Amerike.

Nuo 1910 lyg sziam metui 
Meksiko likos užmuszta 317 
amerikoniszki ukesąi. Už tai
sės žudinstas valdže neinesze 
jokio protesto prieszais meksi- 
koniszka valdžia, idant atlygin 
tu už taisės gyvastes.
kas artinasi, jog Meksikas tu
rės atlygint už taisės gyvastes.

Lai-

Kaukaze randasi arti 700 
tukstaneziu iszbadejusiu Ar
mėnu, kurio turės mirti isz ba
do, jeigu jiems nepribus greita 
pagialba. Jeigu ir pagialba 
pribus, tai gal puse tuju varg- 
szu jiosios nesusilauks.

Generolas Marsh laike sliest-

Žydu raszytojas S. Asch, tik 
ka sugryžes isz Europos, Bir
želio ?4 diena, kalbėjo Cooper 
Union auditorijume. Snvo 
kalboje, tarp kjtko pasakė: 
“Lietuva sulyginant su kito
mis Rosi jos provincijomis, nu
kentėjo daugauisiai. Daugelis 
pabėgėliu gryže, visa savo tur
tą rado sunaikintu, nekuriu 
triobu ne pedsakio nebeliko. 
Paežiam Kaune bado apsireisz 
k imas neapraszomas.
to yra taip mažai, kad vien tik 
isz turtingesniųjų turtingesnie 
jie gali mastyti apie jo nusipir
kimą. Hoove ’rio Komisija, 
padare neiszpasakytai prakil
nu darba, suszelpime kūdikiu 
ir neszcziu moterų. Atgaben
ti balti miltai sziek tiek sąly
gas pagerino; abelnai liaudis, 
darbijiinkai ir amatninkai vi
siszkai badauja; i

“Kaune, Gegužio 19, abelno- 
ji virtuve is^dalipeję, 1100 žmo 
nięms sekanezią sriubos inai-

auditori jume.

Mais-

szaHėhe: pusantro svaro mie
žiniu'1 miltu/ pusantro svaro 
kruopu, penkesdeszimts svaru 
kriusztienes, ir keturiu svaru 
tauku., Taja sriuba mačziau ir 
ragavau, bet negalėjau prary
ti; Ęilese daugiausia stovėjo 
moters iV vaikai, jie melde ma
nes, kad pavartoezia savo in- 
tekme ir kad tokioje sriuboje 
butu nors keletas bulviu inde- 

Ne vienas nedryso pra- 
szyti duonos, nes gavimo viltis 
jau senei isznykusi.
davimo ir stokos maisto, tiktai 
viename Kauno mieste suvirsz 
3 tukstaneziai žmonių serga 
tifu; ligonbutis kuris yra pa- 
budavotas tiktai del 200 žmo
nių, jame sugrusta net 500. Gy 
dytojai neturi instrumentu, ap- 
vyniojimui žaizdoms audeklo, 
vaistu; ligoniams negalima net 
marszkiniu gauti.

Czia paminėta tiktai szimti- 
ne dalis to ka p. Asch mate.

Gerbiamiejie! Ar atjauezia- 
me anųjų padėjimą? Škurda, 
bada ir ligas kuriuos musu 
Viengecziai kąnczia sunku ap- 
raszyti. Laikas^ savo brolius, 
sesutes ir senelius isz mirties 
nastru gelbėti. Lai nebūna Ju
ju balsas szaukianeziu tyruose. 
Szelpimo keliai jau atidaryti, 
todėl ir naudokimės kuonpet 
laikas.

Visos draugijos, kuopos, 
kliubai, Visos be skirtumo, ar
timiausiuose savo susirinki
muose, apsvarstykite szelpimo 
reikalingumą, i 
te savo szirdis, ir paaukaukite 
isz savo iždo po viena, kita 
szimtinuke nukentejusiems Lie 
tuvos žmonėms. Nuo surengtu 
balių ir pikninku pelną paau
kaukite Nukentėjusiu naudai.

Klausdami paaiszkinimu, pa 
tarimu ir siųsdami savo gausi
as aukas in Amerikos Lietuviu 
Centtali Komitetą visuomet ad 
resuokito. selcančziai 
‘-Ol-Wf 
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Nuo ba-

yininku tyres veisles galviju, renge viską laukiamamjam sve 
- ežiui, tik stokavo pinigu nu
pirkti vygo, tad mažuolis mie
gojo lovoje prispaudęs prie mo 
tinos. '
silpna, ji iszvystytu kūdiki, pa 
matytu jo kojales, rankeles pa

Jie nori kad ju galyijai butu 
valdininku iszbandyti ir paduo 
ti in neserganeziuju džiova lis-

1 I

Neužilgio bus antraszai 
toks listas išleistas.
su Žemdirbystes Departmentu

ta.
Dabar

Jei ji nesijaustu tokia

veikia iszvoin 42 valstiji ir tas sidžiaugtu motiniszka meile.
ju veikimas, kuris kas karta 
vis didėja, manoma, laikui bė
gant iszvalys szali nuo pavo
jingos ir baisioj ligos.

JUOKAI.
Gerai kad pasakė.

Jaunikis in savo mylima;
— Asz tave prasergstu, jog 

labai esmių nužiurum.
Gerai

silpnumas, bet tas greitai perė
jo ir ji pusiszypsojo. Dakta
ras pridėjo ausi prie jos krutir, 
nes, klausė ir susiruake. El
ze gi tuom tarpu visai nemasto 
apie saye, o tik apie gimusi jos 
turtą. t ,H,

— Puikus kūdikis, ar netie
sa?— paklausė ji.

— Taip, — atsake daktaras.
— Puikus kūdikis.

Gydytojas davė kūdikiui pa
saldinto ir atskiesto pieno. Kū
dikis nustojo verkes. Buvo 
girdėtis tik kaip jis, cziulpia 
pieną. Elže jautėsi laiminga. 
Gydytojas iszejo ip koridorių, 
o siuvėja paskui ji.

— Na ir kaip? — paklauso 
siuvėja.

— Su szirdžia negerai, 
atsake, gydytoju — o prie to 
dar ir kraujas teka. Jei ne tas, snudusi, o Elze iszsitiesusi gu- 
tai viskas normaliszka. Ji isz 
gis, jei tik kas nors blogesnio 
neatsitiks.
butu rami, geriausia, kad ji nie 
ko nežinotu apie neirti savo kai 
mynes. ; t

Gydytojas pažiurėjo in savo 
užraszu knygute ir nuėjo. Juk 
miesto gydytojai nelabai megs 
ta laika leisti. Jis eidamas isz
tare.

Iszvedinkite kambarį ir du
ris laikykite atdaromis.

Siuvėja atsisėdo prie lovos 
ligones ir pradėjo siūti, 
pati sau kalbėjo, kad geriausia ! 1 nyra neturėti jokiu reikalu su 
vyrais. Ir ka gi gales veikti 
Elze turėdama kūdiki ant ran
ku.

Elze gi bandė 
tas jai nesisekė.
dėjo ja imti, nes ji nežinojo ka 
ji veiks ir kur pasidės, kaip pa-

Kuom ji maitys savo 
Nieko nėra, kas jai

h i

Tai
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lojo panasziai in lavona. 
matydami graboriai neabejo- 

Tik reikia, kad ji darni inejo in numeri trylikta 
ir graba padėjo ant grindų.

— Sztai ir grabas, — tarė 
pirmasai graborius nutraukda
mas nuo grabo uždangala.

Elze atidengė akis ir pamate 
du graboriu ir graba.

— Grabas? Kaip? 
del jos?

Ji norėjo
sas užkliuvo jos gerkleje, Ji 
norėjo pasijudinti, 
jo tam spėkų, ji buvo momen
tai i szkai suparalizuota.
szirdis dar pora minutu smar
kiai taksėjo.
tojo.

Pabudo siuvėja ir pradėjo
žadinti,— Elze, Elze!

Bet vietoje atsakymo sukly
kė tiktai kūdikis. 1 ‘

Taip mirė Elže mergina-mo- 
w I f . “I <

tina...........

Ir kokisgi stebuklas: ji mepka 
moteriszke pagimdė vyra.

Jos kambarys buvo visiszkai 
mažas ir kad jame butu dau
giau tyro oro, duris paliko at
daras. Ant duriu buvo aisz- 
kiai užraszytas No. 13. Net nei 
ueapsukdama galvos ji galėjo 
matyti visa koridorių in kuri 
atidarė visu numeru duris. El
ze pažinojo veik visus tu nu
manu gyventojus.

— Keista, — pamisimo sau
— kodėl senute neatėjo

jos atlankyti. Ji visuomet su 
ja teip maloniai apsidavo.

Kuomet atėjo gydytojas su 
jos kaimyne siuvėja, Elže pa
klausė:

— Sakykite kodėl senele nea 
tėjo manes... atlankyti.1 Ji vi
suomet man buvo maloni.

Siuvėja lyg nusigando ir nu
sisuko. Ji neturėjo ka saky
tines senele pereita nakti numi 
re. 
ti

Ar tai

suszukti, bet bal-

Ji
bet neture-

Jos

bet paskui sus- 
Buvo viskas pabaigta.

jog manMylima;
tai pasakei, tai busiu atsargos-

!ne.
t * 
i

Jau žino.
Vyras guli ant mirtinio pata 

lo o pati graudžei verkė.
— Ne verk dųszele, po mano 

smertei galeli teketi už —- 
no Baltraus!

Bor- 
no papjausi ,•<!! '

— Jau tik. tu spakainei nu
mirk, asz jau senei teip mieli
nau. » <

Sudžia.
Sudžia: — Kam tu duris isz- 

laužei in kieti ?
Vagis: — Kad buvo užrūky

tas, tai turėjau iszlaužt.

Tarp dvieju jaunu moteruk
— Jau tu velei su tavo vyru 

vaidijiesi.
— Nu-gi del ko tu teip sa-

kai ? e
Gerai atsake.

I Palauk tu< — Daktaras: 
nedorėli, asz tau už tai nedova-
nosių!

Rasztininkas atsako: — Asz 
tavęs nesibijau, ba kaip ap- 
sirgsiu, tai tu mane ne gydysi.

Ar baisi kelione mariomi.
— Ar baisi kelione mario-

mi?
I O labai baisi! Mano bro
lis pažino mergina laikia ke
liones in Najorka, ir su jiaja 
apsipacziayo.

< : r »
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NESITIKĖJO JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

suminksztinki Siuncziū szirdinga padeka- 
vone už teip puikia knyga ko-

draugijos, kuopos,

kia yra “Tūkstantis Naktų ir 
Da tokiu istorijų neViena”.

esmių girdėjas ir skaitės ko- 
_ L A — A
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THE. LITHUANIAN CEN
TRAI WAR RELIEF COM
MITTEE, 320 Fifth Ave., New 
YORK, N. Y.

kias radau toje knygoje, kuri 
mane
nakti. Kada parpįnu isz darbo 
tai tuojaus griebiuos už Rny-

vietas. Netikėjau ka kiti kal
bėjo apie ta knyga pakol sau

palinksmina diena ir

gos, nerupi mari nereikalingas
i

Elze,

O ta juk ngalipia pasaky- 
serganeziai moteriszkei. 

Siuvėja džiaugėsi tuomi kad ji 
turėdama proga prižiūrėti ligo 
ne, tuo pat iszsigelbejo nuo sė
dėjimo prie mirusios seneles. 
Juk prie lavonu sėdėti yra ne
malonu, 
ja.

— Senele serga, — tarė gy
dytojas.
, — Tai ji lovoja? — paklau
sė Elže.

— Taip, lovoje, nekelia.
Daktaras isztare paskutine 

f raže su dirbtumu ramumu ir 
paskui pradėjo apžiurinėti li
gone, Elže tuom tarpu apėmė

Ji pakvietė gydyto-

užmigti, bet 
Baime pra-

sveiks.
kūdiki. Nieko nėra, kas jai
pagelbėtų. Ji pradėjo bijotis.
. • 1 ■ • V . ‘•t••»• V < .4 ‘V * ’ t < • - • i< • ii mir-jai persistatė, kad ji turės 
ti, kad ja laidos.

Kuomet Elze buvo apimta 
tokiu baisiu mineziu, du gra- 
boriaus patarnautojai inejo ka 
ridoriun neszdami koki tai di
deli daiktu pridengta juodu 
skaruliu.

— Kur-gi senes kambarys?
1

A. Steponaitis.
................................................................. *

8KAITYKITB “SAULE”

neparsigabenau' isz redakcijos 
4 * Saulesf Velįnu kožnapi jiaja 
pirkti, ir skaityti o turės sma- 1 • 1 • - - v 1 ? A -

Su pagarba, 
Vincas Malaiszka

Sparrows Point, Md.

Šaules ’ \ Vėlinu lępžnam jiaja
J ' . ii x • ‘

gurno daugiau kaip už szimta 
doleriu.

tina. . .
Verte Jonukas.

SKAITYKITE “SAULE”

Telefonai. Bell - Kensington 6316 
Keystone, - East 6720 

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAŪ1A VIETA 

Priėmimo valandas^ 11 
Likt 10 vai. ryte, 6,-8 vai. vakare.

2538 E, Allegheny Ave. 
PHILADELPHIA, PA.

I

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
^Sii. Laivakorczlu Skyrium^.

P. V OBIECUNAS IK KOMPANIJA 
12th and Carson SL, S. S. - 1’ltUburgh, Pa. 
Tai yra vienatine Banka kuri senei Žinoma 
Lietuviams. Banka talpinąs! savam name kup
rio verte isznesa apie 1150.000 ir vartoja szo- 
mo laiko apie milijoną dolieriu ir randasi po 
kontrole Vai. Pennsylvanlos. 
Pinigus moka 4 procentą, i 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. 
Užlaiko Notarijialna kancelarlja del padirbimo 
Doviernascziu Ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubožinls skyrius randasi po 
vadoviste gerai žinoma Karoliaus Varaszlaus 
valdiszko Notarijuszo.

Už sutaplntus
Slunczia Pinigus

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

j . > ............... M r. ■ . ’ ~~ “ ~ J ’

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

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies 
pirklyba ir pramone in Lietuviu ranka.?.

Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt.
Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant

■ D
2)

3>
4)

R

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

piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorčių pardayojimui ir tt.
2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui kelįaujancziujn Lietuva ir in kitas szalis*

L 3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz-

gorus uždarbius,, palengvinant ingijima ukeS inronkiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.

jeszkojimus (daviernastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.
; LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 

valdžios užtvirtinto czartęrįo ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz-
„ . - - - * *.L. *. L. A. Bendroves

pelnas išdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
L piningu. Prie Ę. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
į savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

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

r » ’ ii 1 ■ . ’ ■ , 1 t '

1 tuo ja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam Žmogui.

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

Stulpas aszaru

— Duokit man pirma duo
nos, jei norit mane atgal gyva 

o nerete-

ant ranku ir kojų

sugražint katorgai, 
žius — kalbėjo rudplaukis de
dant jam 
panezius in kazokus.

— Jei ilgai esi nevalgias isz 
busi da kolias adynas — atsa
kyta jam.

Ir nepaisant ant sielvartau- 
janezio ir dukstanezio iszalku-

vate užmusziau jądosziu kuris 
pardavė už auksu viską kas 
man buvo brangiausiu, 
gyvenimą.

— Pradedu; suprasti — tarė 
senis. — Teisingai 
žmogau kad neprivaloma pir
ma niekint piktadario neži
nant priežasties pikto darbo. 
Esmu žingeidus ir gal malonė
tum apsakyt savo ta praeiti. 
Smagiau bus eit ir tu savo kru 
t i nei palengvinsi iszpažinozia.

su noru ir
džiaugsmu jei teikiates paklau 
syt mano iszpažinties.

— Nevadink manes ponu — 
tarė senis matydamas isz jo 
kalbos, kad rudplaukis neyra 
suvisai tamsiu prasezioku ir

— Teip pone,

pasakini

šio žmogaus aficieras liepe eit kad nevertas yra paniekinimo,
o priegtam norėdamas labiau 

apžioja pritraukt piktadarį, idant ap- 
kumszczia ir kramtydamas ja sakinejant butu jam atviręs-

tolinus.
Ivan Užmirszau

vienos

■I
1
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tinejo,

Bet nieko ne padare 
Darbsziu bobelių neiszvare. 

« « •

Ar žinote ir Kanądoi, 
Amerikoniszkoi Anglijoi, 

Viena bobelia užtikau, 
Tai net lyga gavau. 

Jau vyrus nubodo trankyti
Su kuloku dilužyti, 

Ir per lazda szokyti. 
Karta pasipjauti norėjo, 

Bet atėmė peili, tai negalėjo, 
Paskui skandytis iszbego, 
Tai po saidvoku palindo, 
Bet kaip rūmo pažadėjo, 

Tuojaus isz po saidvoko iszejo. 
Tegul butu ir nusiskandinus, 

Tiktai gaila vandeni butu pas
mardinus, 

Tankei ji j i szposa padaro, 
Konia kas diena triksus iszda-

/ ro,
O kaip kada pasikavoja, 

Vyras ketina szipkortia pasza- 
puoti,

Ir in Lietuva adgal varyti.
Gal kur gala gaus, 

Po sausa szaka pasikars. 
Visus girtuoklius ant burdo 

laiko, 
Davadnu ir doru pas save ne

laiko 
Vyrai toje pekloje ne ndri būti 

Turi kur kitur muvyti.
Jeigu kas diena alų, pila, 

Klykauja ir ne nutyla, 
Dieve duoki kad iszvažiuotu

man priseis rast kąpą.
Pehlen! — pa- 

szaukta isz užpakalio, o kada 
atsigryžo iszyydo dvi moterisz 
kės, kuriu iszveizda baijne pri- 
pildineje dusžią nelaimingos.

Viena isz tu raganų sząrpiai 
pastvėrė už rankos kaline žiū
rėdama in ja sava žaliom bliz- 
ganeziom akimis ir, traukda
ma savep, tarė gargzdŽiancziu 
matomai nuo didelio“ naudoji
mo degtines balsu:

— Tu ežia neliksi tau paskir 
ta yra kita kvatiera.

Marija su pasibjaurinimu ir 
baime žiurėjo in moteriszkes, 
nežinodama ar gelbsti jos ja 
isz pragaro, ar gal atėjo nuga
beni in ten kur da didesnis pa
vojus jai gresia.

— Atskyriu kvatiera 
žadat? Susimylėkit pasakykit 
in kur mane norit vest.

— Ten kur tau paskirta 
vieta tarė kaulėta ragana su 
piktu szandu ir pasitycziojimu 
is skausmingos Marijos veido 
iszveizdos. Ir po tam visa gerk 
le nusijuokė, o antroji pritarė 
jai tokiu paežiu juoku.

— Nereiszkia tas nieko gero 
nelaimingai moteriszkei — ta
re pats sau szlubas senis.
tam atkreipdamas in stovinti 
kaipi apkvaitusi Poniatovski 
pridūrė pusbalsiu.

— Nor ja patalpint atskiroj 
kamaraitėje, o tas yra baisiau
siu. —

Jaunas kunigaiksztis atsi- 
peikejes sugniaužė kumszezias 
ir grieždamas dantimis suszu- 
ko: , "

— Ir mes galim dąjeist prie

pilna dįdžiansio ‘ neszvarumo 
atlikinėjo apkaąstinti retežiais., — Marija 
jytmetini pasivaikzscziojimą 
kaliniai. ( (

ko pana- 
szaus toks paveikslas iszžinri 
tacziaus pragariszku negu žino 
niu gyvenimo paveikslą, todėl 
ir ant nalijaii pribuvusio trans
porto regįnys padare labiau ne 
smagu inspudi o nelaiminga 
Mariją, net prisiglaudo prie se-

mano Mariutės isztikimyste. 
Užspejau abudu po velniu ap
maudu vol mane ima ir pusiau 
krutinę pleszia.

Nutilo ir matomai buvo, jog 
rūstybe uždega visa jo būti 
nes pradėjo drėbėt visu, kijnu 
dantis grieže, 
jąt kaip padūkusio.

, Žilas
Poniatovskis ir Marija Pehlęn 
su atjauta žiurėjo iu nelaimin- 
guoli, kuris iszvydos žiui;in- 
cziu akyse atjautė isz gilumo 
savo krutinės atsiduso tarsi nu 
motes didžiausia sloga ir pra
dėjo vėl kalbėt:

— Ir kogi žiūrite in mano ar 
tas neyra paprastinu daigtu 
kad pati apgaudinėja savo vy
ra kuris ja myli isz visos savo 
gales, ar tas yra noprastynu 
jau daigtu, kad moteris prisie
kusi isztikimyste laužo savo 
prisiega ir pasilieka viltvilo. 
Paprastinu, bot oh, kaip baisi 
buvo ta tikrybe man. Isz 
mylinezio vyro perkeitė ji ma
no Mariutei in baisiausi ker- 
szintoji, in baisiausi liūtą, isz 
troszkusi kraujo, 
nesigraudinau jog neisztikima 
paezia iszvariau isz szio svieto 
nes ne buvo verta gyvent jeigu 
dastotu ji priesz mane nepai- 
sineziau ant kaneziu katorgose 
noringai priimeziau dvidor 
szimts metu darbo katorgose, 
kad tik galeeziau numalszint 
skausmu pervertos savo szir- 
dies, kuri nepagijo ir per dau-

Nehiacziusiam
Ne
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akys blizgą-

senis kunigaiksztis
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varumo pakaktinai, bet bent 
sausos, dulkes neiszdavinejo to. 
kįęs szulkszczios atmosferos, 
kokia buvo anam kaliniam stu 
bpje; kamaraite buvo pripildin 
ita szilą,. kaipi kad garu.
laimingą Marija laisviau atkve 
pe bet buvo teip, nuvargus, kad. 
nąturejp laiko svarstymui, ar 
tikrai pasigailėta jos ir iszgel- 
beta isz tarpo kaliniu suvaryta 
in siberiszko kalėjimo “pasil
sėjimo sale”. Netrukus mie
gas sulipino jai blaksztienus ir 
užmigo pamirszdama baise tik 
rybe Sapne gi matėsi kaipi dtm 
jam sviete. Mate savo sūne
li, bet keistai iszžiurinti, kadan 
gi buvo su sparnais kaip artis
tai tveria aniuolelius ir aniuo- 
lelis nusileido prie jos, sėdo 
ant jos krątines, apėmė jos gal 
va ir glamonėjosi ir bueziavo- 
Kaip saldus buvo tie bueziavi- 
mai!
lupos,
geria isz ju ta saldybe kokia 
gerdąvo bueziuodama kūdiki 
akyveizdoje tėvo, didžio 
gaikszczio Konstantino.

(Toliaus Bus.)
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nio, taptum melsdama apgini- 
mo nuo ^ baisiu žmonių. I ■ ; ’ k

-r- Laikykimės draugę — ta 
re senis in Marija Pehlen ir Po 
niatvoski — kad
gaut bent drauge nor pernak
vot.

— Jug atskirt tnr moteris 
nuo vyru —- tarė Marija dre- 
baneziu balsu.

— Bent teik paguodones 
musu lycziai privalo turėt ir 
czionais idant neprivestinet 
moterszkiu but drauge su vy
rais.

— Nelaime! — tarė senis. — 
Czia nėra jokiu žmoniszku pa- 

Czianyksztie valdi
ninkai nepalaiko kaliniu 
žmones, taczaus elgiasi arsziau 
negu su gyvuliais ir da laime 
butu kad paliktu ramybei už
darytas — bet jei kokia kat
ram patinka delei žveriszku pa 
geidimu tur iszkest Dievas tik 
žino kiek. — Todėl troksztu, 
idant, mus visus bent vienoi ka 
maroi uždarytu, idant karte 
reikalo gint tave pone nuo tu

Bet sztai jau ateina 
Su- 

rink pone visa savo energija ir 
drąsą nes gal užstoja dabar 
sunkiausias padėjimas.

Nuvaryta kalinius in kamba 
rg kuriame galėjo tilpt apie 

jei ne ilgėsis; penkėšdeszimts ypatų bet pri* 
:lė6ww gausta trissyk tiek, kad' gali

ma užtrokszt, jei norėtum &psi

galėtume

Eikgi.

man
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į
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Tai tikrai jos kūdikio 
jauezia ju . sziltuma ir

niu. — Esame vaikais 
musu nelaimingos tėvynės to
dėl privalom broliais vadintis.

Tas iszsi tarimas matomai 
talsamu buvo rudplaukiui, ka

dangi jo akyse praspindo 
džiaugsmas ir dekingyste po
draug, bet liūdnai atsake:

— Mano apysaka nesuteiks 
niekam smagumo, negu t kad 
man iszaiszkiant priežastį ma
no pikto darbo idant nebutu 
teip žiauriai niekinamu už ana 
Bet kad reikalaujat su noru 
apsakysiu, bent trumpai.

Szitai buvau kitados vargin
gu geležinkelio sargu; dirbau 
dienomis ir naktimis kad tik 
nuvaryt varga, ir nedatekliu 
isz savo pastoges, kuri buvo 
man laimes rūmais, nes po ja 
gyveno graži mano paeziute 
kuria mylėjau, kaip tik gali 
mylėt savo gera moterį.
Įėjau savo vaikelius, nes buvo

dantimis ėjo cziulpdamas krau 
j«-

Matydamas ta sielvarto rud- 
plaukio szlubas senis, priėjo 
prie jo ir peržvelgiąs nuo pėdu 
lig virszugalviui temingom 
akimis tarė:

— Atsiriszk mano krepszi 
paimk isz jo duonos ir džiovin
tu žuviu kiek nori, tik ne pa
pa vog man viso krepszio.

Rudplaukio akys praspindo 
džiaugsmu.

— Asz pavogt, pone, kad ten 
butu ir brilijantai — kas man 
isz ju, bet Už szmoteli duonos 
aukaujamos man jusu miela- 
szirdyste Dievas tegul užmoka 
nes negaliu kitaip iszreikszt sa 
vo dekingystes labdariui, kuris 
pirmutinis parode savo gera 
szirdi ir susimylejima. Ne 
mano pone, nemislyk ka blogo, 
jog Jonas užmirsztas nors ir 
butu nežinau kokiu pitadariu 
už tokį a Įą^ąry^tą. ^ięaJtęįinp» 
ketu piktu.

Teip kalbėdamas rudplaukis 
atsiriszo Ąrępszi ant pecziu se
nio ir rijo godumu, kad lengva 
buvo suprast jog nevalgęs.

Senis tuotarpu beszlubuoda- 
mas ėjo abejodus ir galiauš už- mos szeimyneles, 
užklausė pusbalsiai:

— Kuomgi tu Ivanai prasi
kaltai?

Rudplaukis rydamas duona, 
kas užėmė visas jo mislis ir aty 
da abejodai atsake:

— Žudinsta pone, dviguba 
žudinsta papildžiau.

Senis lyg persigandęs atszo- 
ko pažiūrėjęs smarkiai in rud- 
plauki.

— Esi dideliu piktadariu — 
tarė su pasipiktinimu — never 
tas esi susimylejimo.
kad butumiai girrioi pasimi
ręs.

— Teisingai pone — atsake 
pitadaris abejodu truktelejes 
pecziais. — Bet su skausmu tu
riu klausyt ir isz « jusu burnos 
teipjau pikta paniekinimą kap 
ir kitu; žmones niekina papyl- 
džiusiu piktadaryste kad ir su
vis nežino priežasties to pikto 
darbo. Žinau jog esmių pik
tadariu bet nejaueziu kirmino 
savo duszioje — nes 
džinu vien kerszta.

Tas jo paskutinis- žodis isz- 
blaszke su vienu sykiu jo abejo 
durna, akys jo sužiebavo, mete 
szalin laikoma kraužli duonos 
ir sugniaužė 
szukdamas.

— Niekinate manim visi, o 
bet jei galeeziau szimtasyk pa- 
pildycziau da ta pikta darba 
idant prisotint savo apmaudos 
jausmus, idant atmonyt pikta
dariam už sunaikinimą 

• laimes, mano gyvenimo.
musziau savo neisztikima mo
teli, užmusziau jos motina — reikeįd laukt idant iszvyst fik
savo rankom pasmaugiau g-y-

virszugalviui

s

jo akyse jautimu.

My-

vaikais mano mylįmos Mariu
tės ir rodėsi kad mano laimes 
nieks sunaikint neinstęngtu 
nęs nieku man buvo sunkeny
bes ir vargai darbu už tai ipan 
atlygindavo tos valandos, ka
da buvau ratelije savo myli-

ne.

Bet sztai tūla diena kaipi 
perkūnas trenkė in mano lai- 

Ant geležinkelio, kurio 
mvau sargu turtingas Peters-
mrge pirklys Mykolas Jagod- 
<in. Rods nebuyoi tai mano 
caltc, tik maszinisto, kuris |ur 
mt buvo girtai Sužeistas

Geriau •

Žinau jog esmių pik-

iszpyl-

kumszezias, su-

mano
Už-

Da niekad

priimcziau

žvėrių.
gel metu nepagis niekad. Kaip sąrgai( idant paimt mus.

už

Po-

kuni-

)ut buvo giriąp.
sunkiai pirklys Jadokinas li- 
<os pargabentas jn mano na
meli in kur su'didžiu noru jau

• If /

vien del artymo rmeiles prie- 
miau. Czia Jafebdkinas gulė
jo ir nereiklaVo didesnio kom
forto ir patihkamybiu, kokias 
galėjau turėt mano grinczeleje 
teisindamos, jog ežia jam ge
rai ir negal tolinus važiuot pa
kol nesutvirtes jo pajiegos. Ne

gi geisti man buvo mirties, bet 
nors nemažai esmių iszkente? 
jes Sibiro i — gyvenu, f e

Nebucziau bandės bėgt isz 
tu kapu in kuriuos buvau gv- 
vas, palaidotas 
iszsiil gausa vovaiku , 
iszsiilgau savo vaikii ir tuo* 
jausmo negalėjau pergalei, saugot nUb intraitkinėjimo iri* 
Nepaisydamas ant visu pavoju 
gresianeziu pasiryžusiem bėgt 
isz Siberijos kasyklų pabėgau 
idant pamatyt savo sūneli ir 
dukrele bet mano viltis neisz- 
sipide.

r ♦’

žudan-'plauczįus dvokanezio, 
ežio oro. Pasieniais stovėjo pla 
tus suolai sukalti1 isz storu len- 
tu ir raustu kurie? kaliniam tar 
navo kaipo pasilsimi lovos. Ne
visi vienog ir ant .ju rasdavo

mane
darni tik iszsitekt daugeliui 
reikėjo sūgult ant nuo
gal net špatu neskustos supu
vusiu, lentų aslos, neturint po 
galva bent pusiau supuvusiu 
sziaudu žiupsnio.
gi kaliniai suyargnti keliones 
sunkenybėm kitito net ir in
tuos purvus pražudė viską kas ! žą8tu ir pradejo* tempt kaip

amžių

a i
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O ta žmogeli pakajuje paliktu, 

Tada žmogelis pasilsės, 
Ir lengvai kvėpuoti gales.
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KUR BUNA?
M it »| ■ ■ i—*. ...4. i. t

• ‘Pajieszkau Prhna Mickų* ma 
nO szvogeri- ir Stasi Belkaucka, 
abudu paeina isz* Suvalkų-gub. 
Balberiszkio para, 
aisiszatikt ant* adreso.

* M. Zuk, 
BOX 37A. R. No. 2 

Buffalo Center, Iowa.
( n J " ————a. |!tl M *

Asz Oria Luksziute, pajiesz-’ 
kau Ulisio Kaszeta isz Vil
niaus gub., Traku Ujezdo, Ne
dzingės para.
reikalą, praszau atsiszaukt.

Ona Valickiene,
304 Manor Ave.

I
I

to., Mane pąsiutimas imą mą? 
tant ta apsiejima(su.nelaimin
gą moteriszke.

h NiisWimirik 'prietel nega- 
: savo 

gyaltu tik sąu jai užkenktume. 
NĮnreikia vienok 1 nuleist juos 
nuo akies, n privalome rūpintis 
proga It pfhgumii, kaip turime 
apsaugot Šiuo pąšike§ejifno 
ant jps dorybes; visl<a Kjta tu
rės iszkentet ir iszkentes,,. bet 
to ji nepergyventu, jei ant jos 
papyldytas liktą kriminalisz- 

' kas gvoltas.
— Bet asz ne noriu eit su ju

mis! suszuko Marija sielvarti- 
niu balsu supratus isz raganų 
juoko, jog apie nieką jai gero 
jos nemislija.

— Bet tos nepaisejo ant jos 
| atsiprieszinijno pastvėrė už pa

!^lt,XTUUSJ. * - 1 ‘

Į Įima nieko ežia, ptadet; j • *» « i i » » 1 • d I H M ’ H h | '
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Iszkencziau vargu ir 
bado ne mažai — ne vat never- vieta nors kimszosi kaip gale- 
ta to apsakinet, net kol badas 
ir vargas ne parbloszke 
pakelij kur ir radot.

Marija ėjo nuleidus galva 
isz jos akiu riedėjo stambios 
aszaros; rudplaukis savo kal
ba apie pasiilgima del vaiku 
padare jos szirdije nauja žaiz
da kadangi ir nuo jos iszplesz- 
ta kūdiki ir jį turės ilgeties o duoda jaust mums, jog esame I VGlniai duszia, kaipi negirdint

rytmetis persikeitinojo in dip- 
na ir transportas kaliniu pribu 
vo prio kalėjimo aptverto 
augszta medine tvora.

Mediniai sunkus vartai atsi- 
tas vienog buvo priežastim Jo-I(|are ir .transportas ine jo in ką- 
godkino apsigyvenimo mano | įėjimo kiemą.

Brįą kožnu duriui stovėjo 
žia moteriszke, ktiri ji prižiūri Į ginkluoti 
nedavo ilgoje ir su pasiganodir 
nimu klauso sadžiu žodžiu 
nežinodamas nevariau Jagod- 
niko isz sąvo namelio, nros jis 
jąu ir pasveiko, 
mano

butelije — rado jis jame gra-

Vienkart 
^sesziu metu mergaite 

parėjus man nuo darbo, rody
dama auksini pinigą pasakė, 
kad davė jai turtingas ponas 
idąnt nesakytu man, kad jisai 
mama bueziuoja ir glamonėja. 
Patyriau 3iuo kūdikio apie vis- 

Pasakė, kad moeziute
grūmojo sudeginimu pccziuje 
jeigu pasakys tėvui kas vei
kias! jam' darbo esant. Nus
prendžiau persitikrint.
dėjau dabot ir tykoi ir neilgai

ka.

Pra-

rybe idant persitikrint apie

ii

Naugatuko gaspadines ir bo-
* ■ J .** • > belos; •

Norėtu turėti vyru invales; 
Norėtu antnedelios«d61eri gab- 

'■ ' 1 ti,‘
Nes bambadieriii ne nori isz*

1 plykiti.
,(Lovos kaip kiaulių migis, 

ri| O ne v.moriiszkas guolis
Sziadien apie tai nutylėsiu, 

Nes kitu kartu jau nedovano
siu.

I

d

N ■

Nelaimiu?

žmonėms.
rios stubos stovėjo dideli ku-

Praszau

Turiu svarbu

)

’ ]l

' I' ii I

1 *
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ilgėsis didžiausas kanezias vis 
daro.

Tuotarpu niaukus žieminis bilai delei reikalu nelaįminguo I įarp0 savo prieteliu: gelbėkit

Kercziose tos b jau jos sząukimu;
| —- Ne, ne, noriu ežia pasilikt

Jus, katros žibUtinius dantis 
turite,

Tai norint grinezias iszsivaly- 
kite,

Ir galvas iszsiszukuokite, 
Bužes iszsirankiokite.

Pasturgaliu nerodykite, 
Ba ant juoko pasiliksite, 

Ten yra keli sportai,, 
Perkytria kaip kurtai.

Po pedei žybueziu prisiperka 
Net žiūrėt ne yra in ka,

Gaspadines su szluotomis vie- 
szina

Niekas nepatieszina, 
O da szlekczįau bus, 
Kaip badas pribus.

prie kalėjimo

sargai, o po kiemą

9 

Harrison, N. J/

Pajieszkau Joną Valukoni 
paeina isz Suvalkų gub., Seinų, 
pav., Lunbiu kaimo, 
atsiszaukia ant adreso.

S. F. Anderson, 
Grant Town, W. Va.Box 52

Tegul

ii
ii

i’il

ffll
I

-fl

/liu,. kas ir dare ora. da szulksz- ge|,e};
tesniu ir dvokimą-didino. 1 Viena isz raganų idant sau 
f Marija peržengus slenksti palengvint smarkiai paleido

Vieną isz raganų idant sau

tos stpbos gal butu parkrįtusįplaukus irs uŽsįyynįojus juos
jei,Jos nebutu prilaikė priete^j SftU sausos rankos, smarkiai

iszyilko isz šlubos savo auka.

r

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

Jonas Andriusziunas
Box 55

Jeigu mi-
Rože Szer-

'M I.

"I

: M

p s
H

/'r!

1 '4
j ji

jliszki. jai vyrai.
Ir ežia tąresime but

;re ji su neiszsakomu skausmu. I Poniatovskį, kuris padūko | tik nuo piktumo no truko, 
O Dieve, mąno ; j. Dieve, ežia I matant tn harharizmo naveiks- Kelis langus iszbelde,

ta‘ Szlubas senisvkatik sulaikyt ga
Binghamptone dzūkelis pasiu

to,

Kelis langus iszbelde 
Net ir rėmus suskaldė.
Už tai in koza pasodino,

Bausmia užmokėti apsodino,
O vėl ir IO ne ma^b tiktai 125 doleriu, 

neilgai tęsęsi ta scena, nes ra
ganos is^tempe savo, auka vei
kiau negu galima būti tiketies. 
Kada pritempę prie vienu isz 

duriu, viena isz ju 
ju.inkiszo in spyna rakta ir ati

O Dieve, mano .Dieve, ežia | maįant ta barbarizmo paveiks
lą. . , ,

Apart tu dvieju kaliniu ku
rio intoresąvąsi Marija visi ki
ti abejodais buvo. L „

Del paszkadhvotu žmonių. 
Tai dzūkelis teip pakliuvo,

Ba mažai pas jin proto buvo, 
Kad ne girtuokliautu, 
Tai gal ir protą gautu.

# * # •

dąre duris pro Kurias instum®) Vienas Wilkesbari szilku pasi
vogė 

Na ir sau vieta aplaike,
Kozia ilgai patupės, 

Kol iszeiti gąles.

visos eiles

neląiminga teip kad iszsitiese 
ant asląs kaip ilga, uždare du- 
yis ir užrakino, palikdamos vio 
na nelaimingąole, kuri per ne-r 
koki laika gulėjo, be jausmo, o 

ątsigąįveliavo iszyydo 
admirolo. Cervero, laike Ainerikoniszkos-Iszpaniszkos kares Iesanti apksztoj kamaraitėje 
1898 mete, Juniaus menesije, 21 metai adgal.— Kur randasi kur rakandu buvo tięk kiek įą 
Iszpaniszkas matrosas? . ~ .

Amerikonai paskandino lązpaniszka f lota .po ^adovysta kada

iszpaniszkas matrosas ? yra grabe. Buvo ir ežia nęsz-

• •*

9

Tabako szapoje
Kur ten Ohajuja, 

Penkių bobų, vienas nenorėjo 
Kad iszvytu isz szapos užsiver

(to 59)
9

Morea Colliery, Pa. *

Istorines Knygos
No. 1 — Parisians Nuskurą- 

lis; Ingrabanaa, 824 pus., 6x9 
coliu dydąmp. * Preke BOo.

No, 2 -— Kunigo Paslaptis., 
Įn Marika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35c.

No. 3 Auksiniai Peiliai; 
Dvynos Karalaites, 214 pus., 
6x9 coliu dydumo. Preke 20& 

Kupasiaus 
Sunu Jurgi; Kapitoną Tuniką 
108 puslapiu. — Preke 20<a 
^^Prisuskite 3100 o gansite 
visas Knygutes per pacsta» 

W. D. B0CSK0W8U - (Mk 
1UIUM0X CHI, PA .

No.4 — Apia

fl 1I

i

I

N B
' H
H

*

■'i

J



I

m

I

i: ■<

r"

-*1

Ii.

»,» 
b

i.

K

I
I

I
♦

L
B "1,

?

įi!

I •

I

■
r

k

Lįi 4 SAULE
ft ft

t 
Į;

Žinios Vietines
— Seredoje pripuola Szv. P.

Marijos Szkapliernos.
— Lehigh Valles kasyklos 

mokes utarninke. ’
— Kaip girdėt tai karukai 

in East
Kompanija keti-

neužilgio ejs tiesiog 
End parka.
na statyti kelia net in ana ga
la miesto.

— Saliuninkai labai 
ant bizniu. Daugelis 
uždirbti ne ant raudos, 
kad ant vieno alaus i 
jokio pelno ne turi nuo kada 
uždrausta pardavinėti arielka.

— Pana Ona Matnlaieziute 
isz Hillso sugryžo isz savo va- 
kacijos ir vela darbuojesi prie 
statymo litam ant niaszinos iž- 
davysteje ”

rugoje 
negali 
Sako 

sziadien

Saules.

SHENANDOAH, PA.
Alfredas Vilkolaitis, tri

jų metu vaikiukas likos sužeis
tas per karuka ejnanti in Potts 
ville. Kūdikis sužeistas pa
vojingai.

.. ..............................  i

Cumbola, Pa.

Kūdikis

Czionaitinei 
lietuviai iszleido kareivi Juozą 
Paderi in Lietuva kariauti už 
laisvių musu mylimos tėvynės. 
Kareivis Poderis radosi kana- 
diszkoi „karimnenei seržentu ir 
kariavo Prancijoi.
vo in Lietuva 11 Liepos, 
sisveikinimas buvo iszkihnin- 
8U velinimais kanogeriausios 
klioties.

Iszkelia-
At-

velinimais

Pa. — Czia

dirbtuves perdetinis pranesze, 
kad tai Onutei duoda paskuti
ni atsisveikinimą, nes Onute 
prigėrė!

Darbininkai tai ižgirde per
siėmė dydeliu gaileseziu, pra- 
dėjo bėgioti kožnas sau, vieni 
sugryžo prie savo darbo, kiti 
nubėgo Onutės pažiūrėti,
sztai, ne toli dirbtuvs, ant eže
ro kranto paregėjo 
lavona, kuris valanda laiko ad- 

prie savo 
prakaitu 

guli

Pas daktara.

/

i— Jurgi ar daug ligoniu 
prieszpakajui laukia ?
• — Ne yra no vieno, — pra- 
szau pono daktaro.

— Nes ar tiktai tu gerai per
skaitai !

Ir

i szt raukta

gal vikriai triusesi 
maszinos ir plaudė 
savo veidą, o dabar 
atszalias vandenije prigėrusi...

szirdis suvaito
jo lyg stygos užgautos nuo ve- 

uždiisusiii 
graudingas atsisvei-

szt a i

ft Lekioto,jas Casale isz fran 
isz lėk eeuziszkos kariumenes 

areoplanu iii padanges 9,3 
maždaugiau 30motoru, arba

600 pėdu ir gilukmingai gavosi 
vela ant žemes.

J

Darbininku

& <

Argi tai in-

ga i f

akutes ir užrnir- 
apie visus savo vargus ir 

mus, bet 
tavo darbai, amži- 

Szita
szvilpyue, ryte pri-

Apleidai

dabar iszgir-
I

WILLIAM 0. JAMES 
----- Kandi data.s ant -----  

COUNTY COMMISSIONER
Isz Mahonoy City, Pa. 

Ant Rcpublikoniszko Tikicto. 
Praszo juso balso ir intekmes.

P. J. MULDOWNEY
| KONTRAKTORIUS
> 223 W. Mahanoy St. Mahanoy City
B T ■■ r •

> Duodu preke ant visokiu 
s darbu kas-link pastatimo 
c nauju namu ir pataisinimu. 
? Atsakantis darbas per gerus 

*s darbininkus.

ROBERT E. JENKINS
.Kandidatas ant

COUNTY CONTROLLER
Isz Minersville, Pa.

Ant Rcpublikoniszko Tikicto
Praszo juso balso ir intekmes.

* s J

Scranton, Pa. — Czia likosi 
aresztuoti keli bolszevikai, pa
rengi* prakalbas. Aresztuotas 
visiems gerai žinomas bolsze- 
vikiszku indeju platintojas J. 
Jukelis vienas to vakaro “spy- 
keriu.” kaip buvo 
praeitam nuinari 1

Už raudonosios 
platinimu kalėjimai! taipgi at
sidūrė J. Krevinskas, 
kelis ir J. Varpus.

• Visi keturi laikomi kalėjime 
ir nel<‘idžiama ju iszbeluot.

Keikia dar pridurti, kad bol- 
szevizmu susirgę lietuviai bus 
bus pinnieji kurie bus teisiami 
sulyg naujai iszejusiu ir petny 
ežia priesz tai patvirtintu insta 

Geras rekordas lietu
viams, jeigu isz ju pirmieji bus 
isz ežia deportuoti, nėr ka!

tymu. 
9/

kaip
i 4 4

garsinta 
Saules”, 
lit a ratu ros

A. Min-

Gilberton, Pa. — Edwardas 
llbinskis ir Juozas Buczinskis 
likos aresztuotais už baudimą 
apipleszti Joną Milleri kuris se 
dėjo prie savo namo, likos pas
tatyti, po $500 lyg teismui.

ATMINCZIAI.
Aukauju a. a. Ona Vai^eriutei, 
žuvusiai North Grofton Eže- 
ri Mass. 3 d. Liepos 1919 m.

1Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER yra TleiMH 
tfnls tarpe Lietuviu da« 
ktaras PitUburge. Mo*

> klnosl Varszavoje, etų- 
L dljavo beglje 26 m. ln- 
I vairias ligas vyra ir 
f moterų, todėl jas nuo* 

dugnini pažlnsta. Gydą 
užRlnuodlnlma kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejimus 
ligas tinimo, in vairias ligas paeinan- 
ežias nuo neezystumo kraujo.
szauklte ypatlszkal, per lalszkus ass 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
Ir Rusiszkal.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig i 
vakare. Nedollomls iki 2-v. popiet

'i*

Stebėtinas PATHSSzitas
Fonografas ir 1 dubeltavas 
rekordas tiktai $95

Inmokekito $10 rankpiningu 
po tam $5 ant menesio. 
Sapphire akmenukas kuri ūži 
ma vieta adatų ir niekad nerei
kė fhainyti. Iszduoda stebėtina 
puiku baisa ir daug geresne už 
kitus fonografus. Grajina bile 
kokius rekordus. Pristatysime 
in juso narna ant iszbandymo.

Turi

j

o
/

▲tst«

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

y

/
V

Szlakclei 
11 an* 

fjy veido
Dar laika, prana- 
lint tuos bjauru, 
ženklu, nuo veido

I’apuezkal, iazbcrimal tuojaus pranyk
sta ir niekad nesugryžta po naudoji
mui gaiHingo “Beauty Cream”, l’rcko 
tik $1.25 už Htikla. Mo» užinokam nu
siuntimo kafrztus. Siuskite pinigus in:

Sparrow Chemical Company, M-23 
190 E. 4-th. Str. Now York, N. Y.

Share X Share Alike j
Į|||.|W^W™
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Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams 
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko* 
Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltoriams 

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, V ice-Pres.

A. DnniKewice M. GrviiIr

T. G. Hornsby

D. M. Graliam, Pros.
J. IF, Garrahan, Attorney W.F. Rynkewice

P. C. Fouton

F

y

D. F. Gulnitn, Trenn. t

S

UNION 
iNATIONAL] 
k** m ai J

I

l BANK
MAHANOY

CITY

Cnpltol Stock $125,000.00 
Surplus & Profits $460,0004X1

t

X'

f Tūkstantis Naktų r

Mokamo antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
suose, 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.

II BALL, Prezidentas
F. J. NOON AN. Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasteriu!.
R. T. EDWARDS, Vice.Kas.

Augštos vertės Gramafonas
Tiktai $19.50

szios 
nugalėjaiszalies žemele, 

sugryžti iii savo 
prie savo

L

jo ir iszsivorže isz 
krūtiniu 
kinimas Onutei balsas:

Onute, argi tau nubodo su
milinis gyventi ?
pyko szios aszaru pakalnes var 

kad teip terp szito ežero 
sidabriniu bangu ant amžių už
merkiai savo 
szai 
grožybes.
tavo <1 vašia,
nai gyvens su mumis, 
dirbtuves
keldama mus isz miego ir va
kar paleisdama nuo darbo, pri- 
mys tavo paskutini atsisveiki
nimą, koki mes 
dom.

Lai tau buna lengva 
kad

tevynia gult i 
teveliu kapeliu. Mes

lankysime tavo kapa ir staty
sime tau paminklą isz gyvu g(‘- 
liu atsisveikinimo žodžius ir 
neužmirszim treczia diena Lięr( 
pos.

Su Diev Onute su Diev! Ilsė
kis sau ramiai iszpleszta to žiui 

likimo isz musu tarpo, 
tave iszplesze baisi mirl,-

tis, bet nieks neiszplesz.isz mu
su szirdžiu tavo atminima!

Ir tokeis tai 
palaidota 
Grofton,
Po v ylas J ug u Ii s..

f

raus
nors

žodžiais, tapo 
Onute ant Central 

kapiniu. —1Mass. I

< < TŪKSTANTIS IR VIENA 
VIENA KNYGA” SUCZE- 

DINO PININGU.

> J kurioje radau kanuo-

negirdėjas.

Treczia diena liepos, skaisti 
padanges saulute, 
kaitino ir szilde 
kad vargdienei žmoneles, ne
galėdami pakensti to dydelio 
karszczio, jieszkojo sau vesęs- 

Toip ir Onute, 
isztovejus per diena prie užen- 
cziu maszinu, negalėjo užbaig
ti savo dienini darba, 
dirbtuvia ir nuėjo 
kranten kad tyru vandenėliu 
nusiplauti savo prakaitu, 
sztai;; dvideszimts minutu po 

suszvilpe, sukaukė 
graudulingu balsu dirbtuves 
szvilpynes ant larmo, kuriu 
balsas kožnam darbininkui 
dure kaip peiliu in szirdi. Dar- 

prakaitu sumirkia 
rinktis in vieta ir 

kląustis, kas cze atsitiko? Ko
dėl tas dirbtuves 
teip baisiai kaukia?__ Atėjo I III.

be malones . 
žemelia teip 

žmoneles

f

nes vieteles.

apleido
ežero pa-

Ir

keturiu,

bionikai 
pradėjo

■■Mi

■k«
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Knygos Didumas 6% per 9^. ■TC’lk-Oft 
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. ■*<*«»•«»Sk£. &■ V?

CONSOLA grojamoji ir kalbamoji mašina yra naujausio išradimo su
puikiausiais pagerinimais ir balsai esti aiškus, švelnus, malonus, tyri. CONSOLA 
groja rekordus visokiausio išdirbimoir visokiausio didumo, kaip: COLUMBIA, 
VICTIIOLA ir kitus. Tokios rūšies gramafonas kaip CONSOLA, tai krau" 
tuvėso parduodami už dubeltavą kainą. CONSOLA gramafonas gali užtekti 
visam gyvenimui. Pinigus $19.50 už gramafoną siųskite per pačto Money Order. 
Rašydami laiškus adresuokite.

S. P. TANIS,

31 East 112tli Street (/h i c: ų<o, III.

Lietuviszkas Graborius

A. J, SAKALAUGKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

TT
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NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojanfchj Kojtį
l’ftl Prakaitavimas žmo

gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
maiiemv Didelis ne- 

y smagumas yra ii ne 
I skanaus kvapo kaip ir kenkentis imo- 

(sus sveiks t aL Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių Žmonas li^ų ir pavargk z 
ino viso kūno. ' Musų naujai* išrastos ^y- < 
duoičs išgydis prakaitavin^ arba šlapu- 
mą Jnsų kojų j labai tru

I užtikrinam jog nieko ni 
’ katai. Su butelirbns aiškus lielyvišbA^^ 
į laiškas su paaiškinimu. Proko SI, 
I su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu: 
į URBUS REMEDY C0M <
| Distributer

Dtp. B. CHICAGO* ILL.

i laik^ ir s
□kajutę «v<V ' 

kitai. Su buteliu-iras uiAkus

ij 160 N. WELLS St.,

W. TRASKAUSKAS
f-GRAB0RIU&-<.

.•i * V9 SL'VL

Siuncziu szirdinga padeka- 
vonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžijo ne esmių skaitos ir 

Kada da tosiof 
knygos neturėjau, tai vakarais
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie bn 
to. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
jos. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystoi už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka. 412 ------Str.

PARSIDUODA LOTAS
Mieste St. Clair, Pa.

džioHios ulyczios, 
prie trijų ulycziu. 
del banžyczios,

Parsiduoda didelis lotas, 43 
per 200 pėdu didumo. Aut di- 

ant kampo 
Tinkama

teatro, salos, 
automobiliams laikyti arba del 

r *

die kokio biznio. Szitam mies- 
;e randasi lietuviu bažnyczia 
ir didęlis ^skaitlis 
Kitokiu ateiviu, 
m “Saules” ofisą.Saules 
largraves, locnininko, 

szvilpyne Washington Blvd.

lietuviu ir 
Atsiszaukite 

Mrs. II.
1747

Chicago, 
(Aug. 5
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Griebė už masznos ir pakilo augsztin.
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. 
drueziai susiūta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin-
tais virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet
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Knyga yra

prisiuskito mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavokitc:

W. D. BOCZKAUSKAS.. CO.

<1 AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IS-TĖVAMS!
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Tiems Lietuviams, kurių sunu^ broliai ar šiaip giminCs yra paimti j kariumenę ir ke* 
liauja j anapus vandenyno, idant kovoti, už viso pasaulio laisvę Ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus Žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbe ir paguodonS, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti, Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mčlyna parva, Toksai žiedas turžtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi- 
nS yra kareiviu Amerikoj Armijoj. T$ žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutCins. Užstcliuodami Šj žiedą, atsiųskite gjlvo 
piršto mier.ą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pi Įsupkite, o mes Jums 
prisiusime tą garbes vertą žiedą.

1O K Auksinis.__

14: IC Auksinis.__

Taipgi moterima ir vyrama yra labai tinkamos nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kepurSs, su viena, dviem ar trim žvaigždulžm. 
prekS 3Gc. už kožną.

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio aptrašo.

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

5 Prekčs Šių Žiedų yra sekančios;

Sterling ___ $1.75
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CHICAGO, ILL

PIRMUTINIS LIETUVISZKA.S 
GRABORTUS MAHANOY CITY, PX.

Laidoja Kunus Numirusia, Pasamdo 
automobilius, ilginus Ir vėlimus del 
laidotuvių, kriksztlniu, pasivažinėjimo 
Ir t.t Krausto daigtus ir t.t
S20 VF. Centre SU Mahanoy City. Fa.
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar
'i
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SIUNČIA PINIGUS į LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: ‘

Henry J. Schnitzer State Bank
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141 Washington Street, New York, N, Y.
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<• Reikalaujame *3S®MmŽ 
j ri iiuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
Į $10 iki $15 į sąvaitę, pereidami per stabas 
I su musų nauju išradimu. AUišaukit tik 
I laišku: URSUS REMEDY COM <
! 160 N. WELIS SI.. Dtp. B. CBICŠ60, LLD.p. B.

NAUJAS ISZRADIMAS, 
DEL PLAUKU.
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Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku laba! 
trumpam laike, in vieta iszpno 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
G varan ty. Informacijas dykaL 
Pasakykite kitoms tautom^ 
Raszykite pas: t

Drs. Brundzas Cosmetics, j' 
Sta. W. . Brooklyn. N.

I

Naujas Lietuviszkas Graborlus

!
 Kaži s Rėklaitis i

51G W. SPRUCE ST. " <
MAHANOY CITY, PA. J
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A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas

Cor. MMn and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

• • ė •
4

t

’ ..^.1,^.1 ■ i IIWJ,‘ MII'.,". ....   .... ............... ...Į'.'.. II . ....... .U.K—*...<. ........ .........  —i I. Ill|l llll IRI, .. III) IBir ' !!,| I r .r . ■, L l, i

MAHANOY CITY, PA
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