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Isz Amerikos
Antis su dviems galvoms.
Waynesboro, Pa 

dviems galvoms yra 
czionaitinpje aptiekoje 
liani stikle alkoholiaus. 
vos
durno.

9 9

- Antis su 
rodoma 

d vde- 
Gal-

yra lygios ir paprasto dy- 
priguli prieAntis

Mrs. Shindedaker isz Pen Mar.

Vokietijoj gali iszperti kaili 
savo bobai, bot Ameriko 

kitaip.
Matai ponas

mano boba mane mal
kas man 

pagriebiau

4 4New York.— 
sūdžiau, 
tino tik kiauszinois, 
labai nubodo, jog
jiaj už plauku ir uždaviau ke
liolika žandiniu,” — kalbėjo 
Predrikas Meyeris, kuri ap- 

už s'iniu-

’ * — 
Meyeris, 

skunde jojo motore 
szima.

rn ‘
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ISZ VISU SZALIU

W. n. BOCZKOWNKT, I’rrR. & Mgr. 
F. W, BOCZKOWHKJ, Kditor 31 METAS n

Isz LietuvosBjaurus pasielgimas ant musu 
kareiviu Paryžiuje.

Daejna žinia 
in Washingtona

Norėjo paaukaut savo kudy- 
kius ant sudeginimo.

Chicago. — Czionais randa
si tikejimiszkn draugavo kuri 
vadinasi “Holy Rollers,” ku
rios sanarei daugiausia tiki in 
Dvasia Szventa ir kad pradeda 
savo pamaldas tai rodos kad 
visi yra pasiutia, — daužo vis
ką ir staugia neiszpasakytai. 
Dvi moteres McCall ir Stimett 
teip persiėmė tuom tikėjimu, 
jog paaukavo savo vaikus ant 
sudeginimo, bet paliciję taja 
ceremonije užbėgo, 
vyru buvo priverstais apleisti 
savo moteres isz priežasties ti- 
kimiszko pasiutimo.

Holy Rollers

t,

3000 žydu areztavojo 
Budapėcztc.

Viednius, — Tris
- - - * • I

tukstan- 
žydu likoscziai galiceisku

aresztavoti ant ulycziu mieste
Budapeszto. . t,

Belą Kun, galva vcngrišzku 
tvirtina, buk pogro-

Paryžius. — 
isz czionais 
apie bjauru pasielgimą su mu
su kareiviais per paryžinia pa
licija ir dabar kongresas pra
dės isztirineti visas tais bjaury 
bes.
reviai pripažino buk ameriko- 
niszki kareiviai buvo plakami 
ir varginami badu, inmesti be 
jokios priežasties in prasminiu 
sius kalėjimus, muszti su pai
koms pakol neąpalpdavo ant 
ulycziu, o keli net papilde sav- 
žudinstas idant tolinus nekens- 
ti kankiu. Vienas kareivis, 
kuris negalėjo gerai kalbėti an 
gliszkai ir nesuprato kokio ten 
paliepimo palicijos likos su- 
musztas nemilaszirdingai ir in- 
mestas in kalėjimą o vakare ra

tukstaneziai

3,000 bažnycziu sunaikinta 
Francijoj laike kares.

Paryžius. — Suvirszum tris 
visokiu bažnv- t •

ežiu likos sunaikinta per 
kieczius Francijoj. Terp tuju 
randasi tosios ka visiszkai 
kos sugriautos o kitos tik dali-

Liudintojai ir patys ka- mis.
mus tuju maldnamiu jau 
sidejo per draugavo susitveru
sia tam tyksle.
apie

vo-

li-
redaktorius ir kun d-ras 

isz Ameriko.

t M

.r®i!ii
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Kaunas. — Isz Kauno mies
to ir apskrities, komendanto in 
sakymu, turi iszvažiuoti “Žai
bo”
Bartuszka

Lenku prieglauda Ožeškie
nės gatvėje Nr. 17 iszmete lauk 
9 vaikus lietuvius. Nežino kur 
jie visi dingo.

In Kauna atvyko , isz Vil
niaus buv.
Ministerijos Valdytojas A. Ja
nulaitis.

Girdėjome, kad musu val
džia nemoka tinkamai užlaiky- 
t i uzrubežio svecziu.
du visai vaiszingajai Lietuvai 
skriauda ir geda daroma.

Atnaujinimas ir staty- 
pra-

Jau ižduota 
puse milijono doleriu. 

Labdaringos ypatos
Užsienio Reikalu— Teip, bet ar nežinai, jog 

czionais moterių nevalo muszti 
— atsake sudže.

— Pas mus Vokietijoj 
tokis pripratimas, jog savo bo
bai reikia iszmuszt kaili 
karta ant dienos.

Tai asz tau isz 
skaitysiu amerikoniszkas 
sas, jog czionais moterių nega- 

() kas kiszasi kiau- 
jog

priėmė 
ant saves 63 bažnyczes, tai yra 
jiaises pastatys savo piningais 
arba jiaises atnaujins. Aukos 
ant tuju bažnycziu pribuvo isz 

Brazilijos, Indijos

ž
'■fliDarata McVicher 

Jo- 
skrynutia 

pradėjo 
kuri nu- 

Mergaite 
ligonbuti

broleliu

Mergaite nurijo 43 vinuezius 
ir yra gyva.

Chicago.
bovijosi su savo
nuku kuris suradęs 
su vinuczeia kuriuos 
davinet savo sesutei, 
rijo 43 vinuezius. 
likos nugabenta in
kur daktarai po operacijai isz- 

Tame laike tėvu 
Mergaite pa-

eine visus.
nesirado namie, 
sveiks.

yra

ll ors

Apie 20 So-

— Ar teip ?
• te-

Ii muszti. 
sziniu, tai sakau tau, jog no- 
rints uždirbu daugiau kaip tu 
bet kiausziniu nevalgau 
diena.

Isz czionais 
vie-

soviatu, 
mai žydu ketina czionais pakil
ti bile diena ir todėl aresztavo- 
jome tuosius žydus idant ven- 
griszki žydai nenukenstu už pa 
sielgima tuju pirmutiniu.
viatu valdže konfiskavo visa

I i

turtą aresztavotu žydu.
Meksikonai užklupo ant miesto 

užmuszdami generolą 
Carręsca.

Nageles, Arizona. — Meksi- 
koniszki banditai užklupo ant

Vienas kareivis Tuo bu

kas
Ejsi ant szesziu mene-

■

STAKIAI. — Gegužes 7 d. 
virszininkas Stakių rajono mi
licijos sulaikė czion szeszis 
svarbius galvažudžius: 1) Mar 
tina Macziulaiti, 2) Benedikta 
Macziulaiti, 3) Kaži Masaiti, 
4) Todora Radauski, 5) Broni 
Digriu ir 6) Juozą Vaszku.

Galvažudžiu, j^tgabetliGbli^ 
Raseinių kalojimęr.jd

ii1'

miestelio Villa Unionn, Sina- (l<> .)>“ su perpjauta gerkle.

3500 atejviu iszplauke in vięha 
diena.

New York.— 
iszplauke 3500 atejviu in
na diena in savo tėvynes, o kož 
nas isz juju iszsiveže arti po 
2500 doleriu — dydesnia dalis 
isz juju jau daugiau nesugryž 
in Amerika.
isz juju buvo Italai.

Teip tai pasielgdavo karisz- 
ka palicija su musu kareiviais 
Paryžiuje, bet kongresas nepa
liaus, pakol tuju bjaurybių vi- 
siszkai neisztirines ir kaltinin
kus nubaus. ' r”!i ‘.O 

baisus darbas turkiszku 
kareiviu.

I I į > I ( • į j ' t ; . t

Graiku kariame

loa, užmuszdami generolą Jua
na Carrasca,' meksikoniszkos 
valdžios perdėti ni. JĮ

'M
Banditai 

pasiėmė su savim dvideszimts 
jaunas meksikonaites, apiple- 
sze kromus ir papildo kitokck 
bjaurybes. Valdžios kareiviitf

Nežinomi 
moteria A. siu in koza ir atsimyk, jog ne

gyveni Vokietijoj, o kad 
tautiecziai butu geresni vyrai 
ir guodotu savo moteres, tai ne 
butu' tokeis szotonais kokeis 
pasirodo Belgijoj ir Francijoj.

• Moyeriene ajszkino slidžiai 
jok todėl mąitino savo Frica 
kiauszineiš, 1>a buvo pigešriolb‘ 
už mesa. >

Piktadarei motina w » i * i r

subjaurino, po 
no.

Baisi žudinsta.
Kdna, Texas. — 

piktadarei nužudė 
Conway drauge su jos ketver
tą vaiku.
ir 13 metu dukteria pirmiausia 

tam nukanki- 
Apart tu dvieju artku, li

kos nužudintais du vaikai. Isz
visos szeimynos pasiliko tik 
tėvas, kuris laikė tos balsios 
žudinstos dirbo ant lauko . ir 
mhžas keturin metu suntdis. 
Visu' atiku galvos, buvo suskal- . nL.m '»m. ■ , perpjautos.

H t

i 1*1 M a

dytoš o gerkles perpjautos.
Palicijė su Szummis jięszko tu- tail II *i. J * i L4 M l u" .
p 4411U
ju prkiailariu. . , ...

♦ • I < l r* i > r 11 ■ 4

Lietuvei kareiviai gaus žemes.
New York.— Lietuviu Tau

tine Taryba aplaike kablegra- 
ma, buk lietuviu ministeriu ta
ryba nusprendė padalinti ka
reiviams vieazas žemes 
v oje.
vis gaus nuo 20 lyg 
žemes, bet aplaikes ta ja žeme, 
negales nei iszudoti 
jos parduoti.

‘ I *

Lietu-
Kožnas lietu vys karei- 

52 akeriu

kitam up

ta^o

Palicije, pribuvo apmalszyti' 
straikierius. ,į ,

Visa kompa- 
valstiniu palicijantu 

pribuvo in czionais apmalszyti 
straikierius isz visokiu dirbtu
vių. Suvirszum keturi tuks- 
tauėziai darbininku yra iszeja 
ant straiko.
maiszatije likos užmuszta tris 
žmonis o

Romo, N. Y.— 
nije D.

I

Paskutiniam

daugelis sužeista. 
Straikieriai užklupo ant 25 sze 
rifu nuo kuriu atome paikas ir 
žvaigždes po tam juosius gerai 
apdaužė.

Dydesne dalis

i
Pakele niokesti del 12,500

F ‘ I 11 » '

angle kasiu.
Calumet,; Mioh.—- 

ir Hecla kaipo ir ^loh(Į,wk Wol 
voiįne ..kurktos,’;npgarsino. 
buk v pakefe itidkesti (larbinm- 
kains kaiji tai buvo lailce ka
ros -^-po lfi p’focohto dauginus.

t t « m’ I 1 . 4 a • . • 1 i A • . I r ’ t 1

I »

Calumet

Stockholmas. —

vėrinė .J$gsyklo8>j

Isz tojo' jjąkeiinfo pasinaudojo 
12,500 dhrb i ii i nku'.'

1 ir g * ‘ftti b »< if' i į ‘ >r‘-D"
' PiHbžėriš nusižudo.

Manchester, Ohio.— Paliciję r
arosfctftvojo ozionais Tobe 
Ėryftn už kokį tai maža prasi
žengimą' protestonu priezeri 
kuris likos uždarytas kalėji
mo.
sarmatos ir nužeminimą koki 
apturėtu iszejas isz kalėjimo, 
pasikorė savo kambarelije.

ozionais

Negalėdamas nukensti

SKAITYKITE “SAULE”

pradėjo vytis paskui/ tuosius 
ražbaininkus. < t
Lenkai praszalinb visokius 

titulus.
Warszawa. — .Lerikfažk’a& 

kongresas <«Uždraudė visiems 
žmonįmis naudoti i visokius tiM 
tulus,.khip baronus, pzlėktas, 
grofjus. ir t. L i Priek tam įlėr* 
vale niekam meszioti joki gaf^ 
bes medali be pa veliu hno ‘vai-*

Žod^u > Lenkijoj dau-’ 
giau nesifas “ponu” . ‘

2G užmuszti ekspliozijoj ant j Viesulą užmuszo 87 žmonis.
x laivo,

džios.

i

D vide- 
szimts szeszios ypatos likos už- 
musztos ekspliozijoj kuri kyloy 
ant laivo Roseleaf. Daugelis 
likos apdegintais., Laiva ati-

Cardiff, Vali jo.—

Daugelis

trauke iii czionais kiti laivai 
kurie atplaukę in pagialba.

;! Ii!•* 1 f f b w 1 I r
Salonika,.

ne Smirnoja, ispgujo isz tonais 
kraujėgerius tiįrkus, kurie; pa
liko .p^§kpi ^ayę dAUg 

amunicijos^. , 
jsz kurio
kai rado tlaugiąu, kipp asz.tuo-

j> irau- •

Valdžia
» T

i '4 
hj|i 
O
u

ąr . į MiesteĮije
io iszgujo tuji nus,, grai-

nes (iesžimti m^ter^ įy daige
li vaiku baidei sukapotus ir isz- 
bjaurintus. ?
pasiymt su savim tai muturda
vo kelionėj^

Katruos nęfįpejo

BaisiValparaiso, Chile. — 
viesulą pratinto per czionais, f
kuri paskandino daugeli laivu 

L

stovineziu pristovoje su kūrei s 
nuskendo 87 žmonis. Apie 115 l
laivu nuskendo. Viesulą pada
re bledos ant 70 milijonu dole
riu.

Ameriko, 
ir kitu daliu svieto.

Reimso ir Amienso katedros 
ne bus atstatytos nes pasiliks 
juju griuvėsiai ant atminties 
del atejnanczios gentkartes, 
idant matytu vaisius vokiszkn 
armotu.
164 Žmones kaltinami už nu

žudymą Caro.
Kolczako

valdžia Siberijoje atliko iszti- 
rinejus reikale hužydymo rusu 
caro su jo szeiittyha.
turi dokumentu, .sulig Mkuriu
net 164 žmones yra kaltinami 
toje nepaprastojo žmogžudya- 

-Tf-Li -p..:. ■ —• ■

/ Milijonai aviu prigėrė 
tvanosia.

■ | Btiėh6h 'Ai?o^,,vAi’goritina.' — 
Pagal valdžios 'fh’atiehzima, tai 
milijonas aviu ir szimtas tuks- 
taneziu kitokiu gyvuliu prigė
rė tvanuosia. Geležinkelei li
kos paplauti o telegrafai suar
dyti. Keli kalnai nuslido ant 
geležinkeliu užgriaudami juos 
visiszkai.

Mount Carmel, Pa — Trijų 
metu sūnelis Juozo Janczeskio 
norėdamas pereiti per geležin
keli, likos perpjautas pusiau 
per “tripa” vagonu, 
me patiko arti namo.

Nelai-

, . , . i, >1 rt t

Daugiatis mobilizuojama
f *. *1 L U U ' • ’ • .

lietuviu. 
: ' n m į

Padidęjas .pficieru. skaitliui, 
Lietuvos valdžia .apskelbę jnp- * 
bilizacija visu vyru gimusiu, 
Uuo 1894 ilii 1900 rnętt|, prią

I »

■Ji
i w , pi * . f ‘j?’• t* j »*r ii1

kaiezius ir ankstybesne niobį-
J i *1 s i"1 i k IL > » V J “

lizacija.
visus n6f abgsztešniu klesy mo

Mobilizacija apim^-.
b

I

kinius ir visus studentus.

Padejįpias lietuviu frante
- baisus.

Vilnius.— Padėjimas lietu
viu kares juostoje yra baisus. 
Minskas dabar yra sostine Lie 
tu vos ir Baltrusi jos sovietines 
valdžios. Pogromas Lydoje, ar 
ti Vilniaus, tęsęsi tris dienas.

• • •

Lenku legionininkus kaltina 
apipleszimu miesto ir užmuszi- 
mu 150 žmonių. '
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GENCKAUsiPK.RSHING/

ant užbai- 
por bromą Ai’c du 

kurie apsau-

g f

liena Paryžiuje atsibuvo garbes paroda 
gimo pasekmingai kares.
Triompho.
gojo svietą nuo vokiszko tirono. Tasai bromas likos pastaty
tas per Napoleoną ant atminimo muszio po Amsterdicu. I

loję dalybavo visos tautos - o terp kareiviu radosi nere
giai, szlubi, be kojų ir ranku, kurie radosi ant ‘kariszko lau
ko nuo pradžio&Jyg paskutines dienos, kada pakajus likos pu 
siraszytas. Generolas Pershingas jojo ant 
savo narsus Amerikoniszkus kareivius 
rialui nuo

Tajt
žmonis

Paroda perėjo 
Milijonai žmonių garbino tuosius,

a->#

r(x

avklio, 
kurio buvo atsky-t

kitu kareiviu per tris szimtus mastu, 
i diena pripuolė atmintis kalėjimo 
laike revoliucijos sugriovė 14 Julajaus 1789 mete. L

Bastillos, kuria
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vesdamas

Per didelis drabužis.
Sudžia in apskunsta.
— Tai mat, davė tau sena 

surdota ir kelnes o tu insiplo- 
szei užtatai in jojo buezer- 
szapi pavogei kelis kumpius ir 
kitokios mėsos....

Kaltininkas:—
apredalas

daug per didelis, tai mis- 
ktikia 

kad kiek pasidarytau
ditrlpsnin.

Kaip vadiniesi,

W i f

Kr

— vai-
kia?

— Kaip mano tėvas. / 
k:— O kaip tėvas?

— Kaip asz.
— Kaip tave szaukid ant 

, piet?
Szviesiausias 

buvo
szaukia, asz— Mapes ne 

pats pirmiausia atbėgu.tassudžia
man
linau gerai valgyti per 
n odeli a NonžinlrNiAlto kH<i iIhUmt “MAI LES** 

prcniiiiivriitH yra $ILOO ant visu meta
<*■* F AM ------ - ------- j



i.'

4*

I■ r

H'

į),'"

E m
,T

ft

I

llfc.

i

P11''

■

1

t
IT 11

|i

C

l

p
p
į *

į
b

V'4sz

fe.

k’
Į if

’’

B*

* >.

Ii
L

r'
le-g
t;

2
R*

SAULE

GIRDĖT
Badai bolazevitai praleidžia 

czionais dęttfini Ii jonus doleriu 
ant praplatinimo savo propo- 
gandos nuvertimo

praplatinimo
i val

džios. turi pravardes
visu tuju agitatorių o kada nt- 
ejs laikaš;*AtAi visus varys von 
isz szio sklypo.

Lyg ežiam laikui 77 procen
tas kareiviu likos paleista isz 
kariumenes. Isz skaitlio 3,- 
670,838 kareiviu ir aficieriu 
lyg 1 Novombcrio, jau paleista 
2,847,686. Dabar randasi tar
nystėje tiktai 845,000 karei
viu,
nuo 1 Morcziaus 74,744 vyru.

Insirasze in karinmenia

isz

sus, bet už szesziu menesiu vis
kas apsimalszys ir vela 
nis atsidus'liuosybia.”

žmo-

Neužilgio isz Ameriko 
plauks tukstaneziai adgal in 
Lietuva, tiktai turi koki laika 
susilaikyti ir palaukt pakol 
valdžia pavėlins, o paskui su- 
emia skvernus, dums namo pas 
tėvelius, giminėlės, pas paežiu 
les ir liudinozias mergeles.

>

isz

Jeigu per daug savo mote
rių mylėsi, tai nevalniiikyata 
ant saves užtrauksi per visa sa 
vo gyvenimą.

tikrino, jog sciles jaunos ir pa
togios merginos randasi dau
giau nuo nuodijen|es geltonos 
negu galnonija baisiausios gy
vates.

Nebucziuokite
patogiu merginu, ba nusinuo- 
dysitia.

Kas kiszasi moterių, tai jau 
daugelis persitikrino,
žuvije turi daugiausia nuodu.

O gal profesoris Milleris 
pats likos užnuodytas per 
togia mergina!

vaikinoliiu

jog lie-

pa-
i

APVAIKSZCKKKHMAS

■ , t, Mhf

KETVIRTO 
LIEPOS WASJHNGTONE.

.'••r ’' ■,iT"r':

JUdžlmislHH Ltotiivhun PiiRiscldmaM
_ -a ____ a- ‘ f a ‘ _

t -4

Lietuva Nepriklausomo Tautu Tarpe, 
4 ------- T!

' Ketvirto L!opos",lflžkilme jmi prae- 
Daug iHzkŲmiu praėjo ir jos vi

sos liko užmlrsztos, ;bet iszkilmo nzitt

Liaudės

Dalivavuse-

T
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Szventas j Daminikas ;
už .gautuosius pinigus nupirko 
duonos del badaujaneziu.

Tokia tai szirdi turėjo Domi 
ninkas, mokinys Valeucijos

jo.

metu ketvirto liepos Ūks kiekvieno lie 
tuvio amžino! atinintljo.
likos inbrežta nelazdildbmom Jin lais
vu tautu istorija i apie Lietuvos atsis
tojimą greita nepriklausomu tautu.

Ketvirto liepos būdavo grinai Ame- 
rikoniszka s’zvente — Suvienytu Vals
tijų nepriklausomybes paskelbimo pa
minėjimas. Bzeis metais tojo dieno- 
Washintono atsibuvo paminėjimas ka
res pasekmingo užbaigimo — grinai 
tarptautine ązvente.
me dalyvauti Suvienytu Valstijų val- 
įdžia pakvietė vien tik nepriklausomas

Szla diena

Apvaikszczioji-

vyno Musu” lietuviu tautiszkas him
nas, ir eile liaudės dainų, 
szokiai buvo lygiai palinksminanti ir 
Baltiinoresziai ..džiugino didele minia 
nepaisant kontra atrakcijos ežia pat 
ties Pan-American, Union in Raudo 
nojo Kryžiaus namais.
ji buvo pasipuosze daugspalvials ir isz 
kilmingais (colorful elaborate) tau- 
tiszkais. rubais.”

Reikia pažymėti, kad jokia kita tau 
ta atskiro apraszymo negavo. Teipgl 
pažymėtina, knd visa savaite priesz pa 
žymėtina, kad visu savaite priesz pa
roda vietinei lalkraszczial daug rasze 
apie szia iszkilme, visuomet nemažai 
vietos duodami lietuviams, ypacz kas 
svarbiausia kad tas buvo daroma be 
Jokiu didesniu pastangų isz lietuviu 
puses.

Užbaigus invairiems
rongtasal prie svarbiausios generallo 
programo dalies — marszavlinas isto-

Isz bado su

lyg angis ežiui*
Neturime

perstatymas,

Blaivininku drauguvo 
pradžių buvo tosios nuomones, 
jog katalikiszka bažnyczia ne-į 
pritarė tojo užmanymo ir yra 
prieszinga visiszkai prohibi- 
cijai, bet dabar nusistebėjo, 
kada dagirdo buk garsingas 
pastoris daktaras Charles 
Parkhurst yra teip-gi prieszin 
gas visiszkai prohibicįjai ku- 
ris kalba: “Žmonis gere per 
amžius ir gers dabar, 
žmogui atimsi gėrimą, tai nau
dos da bjauresnius materijolus 
ant užganedimo savo troszku- 
lio.“

daktaras

4 C

O jeigu

nos.

Garsingas dirbėjas automo
biliu Henrykis Fordas su savo 
siinuni, iszpirko visas ežeras to 
sios dirbtuves kurios isznesze 
ant 100 milijonu doleriu. For
das dabar mokes savo darbi
ninkams po 7 dolerius ant die- 

Fordo fabrikas in laika
devynių menesiu turėjo 33,- 

* 982,292 doleriu pelno, o praej- 
ta meta pardavė 800 tukstan- 
cziu automobiliu.

Fordas norėjo pradėti kita 
fabriką kurioje dirbtu da pi
gesni automobiliu, per ka dar
bininkai aplaikinetu mažiau 
už savo darba. Idant tame už 
bėgti iszpirko visas szeras nuo 
kitu ir pats apėmė visa fabriką 
su savo sunum.

Tankei galima užtėmiuti mu 
su lietuviszkosia laikraszcziuo 
šia šmeižimą vienas kito. Juk 
teisybių pasakius, tai vis lie- 
tuviszkai — barasi už žiupsni 
tabako.

Visi iszmanus ir
kožnas savo teisybių turi, anot

“Tegul aut kitu

vi ai geri

to priežodžio: 
nežiūri, ba kožnas savo silpny
bes turi.“

Profesoris W. Milleris isz 
Cambridge universiteto turėjo 
nesenei atskaita, kurioje dava- 
džiojo, buk inkandimas per pa
togia mergina yra dydesniu 
nuodu negu nuo bjaurinuses 
gyvates. Tasai profesoris tik 
rina, jog per ilga laika atsida- 
vinejo kvotimu bakterijų vai- 
sinaneziusiu luposia ir persi

W. Milleris

GROMATOS ISZ LIETUVOS

Idant skaitytoja! galėtu žinoti kas 
sziadlen lictnvoje darosi ir kad isz tu
ju gromatu dažlnotu apie savo neku
rtas gymlnes, talpiname jlalses isz vi
su krasztu Ameriko del juju naudos ir 
teip: 1

P-s R. Mickeliunas gyvenantis prie 
Morgan gat. Chlcagoje gavo lalszka 
isz savo tėvynes isz Bzlauliu apskri
ties,
ženklai už 60 skatiku ir antspaudu: 
Sziauliai” 26-IV-19. Tarp asmeniu 
reikalu raszo:

"Baisiai pasielgė Juru, nes per visa 
kares laika mes nieko nežinojome nei 
apie -jus, nei 
nimas liūdnai 
veluku

Ukystea depar-

avižų,

Sziandicn

Suvienytųjų Valstijų ruge- 
pjute szimet bus milžiniszka 
ir turtinga, 
tamentas garsina buk szimet
surinks, 1,403,000,000 buszeliu 

.103 milijonus rugiu, 
kornu 2,815,000,000 buszeliu, 
kviecziu 1,161,000,000 buszeliu 
Fermeriai szimet neisrupins 
apie brangouybia.
farmeriai yra turtingais žmo- 
nimis, važinėja sau automobi- 
leis ant visokiu pasilinksmini
mu, atlaiko vieni kitus kad ir 
toliausia ir pesu trumpina savo, 
gyvaseziu per rūpesti, kaip tai 
praejtuosia metuosia.

Ana diena pribuvo in New 
Yorka isz Szvedijos, H. S. Ja
cobson, kuris daugiausia turė
jo piningu audėjas Petrogrado 
banke ir buvo pefdetiniu Du 
Pont parako dirbtuves. Jacob- 
sonas. buk už szesziu me 
nešiu galėsimo sugryžti in Bo
sija i«z kurios visi bolszevikai 
bus ižguiti arba iszkarti, ir ne 
vieno in ta laika nepasiliks to
nais. Svietas neužilgio isz- 
girs baisos skerdynes bolszevi- 
ku kokiu da niekas nemato. 
Gyventojai Rosi jos jau negali 
ilginus nukensti
raudonųjų, slapczei ginkluoje- 
si in visokius ginklus ir lauke 
valandos, kurioje ketina ant 
juju užklupt.
dien padėjimas Rosijoj yra bai

prispaudimo

kurioje
Norints szian-

Garsingas iszradejas elek
triko Tamoszius Edisonas, gar 
sina, jeigu kas nori ilgai gy
vent ant svieto, turi mažai val
gyti, mažai miegoti, o daug 
dirbti. — Reikėtų poną Ediso
ną atgabent in kasyklas ir duo 
ti jam sziupeluot anglis in ka- 
rukus per kėlės dienas, o tada 
kitaip kalbėtu apie praylgini- 
ma gyvasties.

Duok mergaitei doleri 
greieziau su juoin atras 
burtininkes, ižduos ant smagu
mo aut gurno, negu pamislys, 
kad gal ryto bus jiai labai rei
kalingas ant pirkimo panezia- 
ku.

, O 
duris

Moteriszke tik tada tyli, ka
da turi ka dantysią — vyras 
kada ne tu r ka atsakyti ant 
kvailo klausymo.

>

SKAITYKITE "SAULE”

Ant lalszko * Lietuvos krasos*

26-IV-1D.

ir

apie mus. 
iszrodo, 
kartu

Mus pri-

Sugryžlome kaip in pustyne,

Kar-

•Oyve- 
Sulaukeme 
sulaukėme 

Laisvos Lietuvos ir tai gyvenimo, bet
ne ant poplcros.

Per kare buvome iszvarytl isz namu 
bot tik ant vienos nakties.
varta vare rusai, bet geras rusas dak
taras mumsu patarė slapcziomis tuo- 
jaus grįžti ir sugryžome ln namus.

Ant mus lauko stovėjo trys rusu pul 
kai, viską iszmindžlojo, paszara iszvo- 
ge, visus gyvulius iszvalke, ratus isz- 
voge.
reikėjo paskui duonos ir gyvuliu pirk
tis.

Tuojaus užėjo vokleeziat. 
tus gyvenimas buvo prie Ju, spaude
mus balsiausiai, persekiojo atiminėjo 
ka tik galėjo. Ant galo po vokiecziu 
užėjo- bolszevikai. Jie mus valde apie 
pora menesiu, dar blogiau buvo. Ant 
galo vokleeziat Iszvalke bolszevlkus. 
Dabar jau mes po Lietuvos valdžia ir 
net linksma. Esame laisvi.

Tolinus Bronislovas (5 klesu) pasi
davė liuosnoriu ln Kauna in kares mo 
kykla, M. Donelalczio gatve No. 13 o 
Vladislovas irgi pastojo kariumenen 
kovo menesyje.
se,
nimas.

Jisai yra Szlauliuo- 
Tal matome kokis pas mus gyve 

Giname savo kraszta kaip 
tiktai pajiegiame. .

> Esame«sveiki visi: tėvai, broliai Ir 
To ir jums linkime isz tlk-

Sale laiszkeliai, manau,

Nerymastaval

Nuo ru-

seseris.
ros^szirdies^

.Mes tuom tarpu kaimuose duonutes 
turime kavojame.

Iki pasimatymui.
Mickeliunai.”

Sesuo Kazimiera (Agota Katiliūte) 
isz savo brolio Seinuose gavo sekama 
lalszka raszyta-balandžio 22 diena.
Mylimoji Sesele! .t*

Bene busiu paskutini tavo lalszka 
gavės Voroneže ar Borovlcziuoso —< 
nepamenu.
bus daug malonesni — žinelių ir isz 
mus gimtines rasis.
ten — įgali nukentėti, bet asz drąsiai 
kovojau už • savo idealus ir kalėjime 
tupėjau ir visgi sziandie laimingai gry 
žau savo krasztan ir juos vykdau. O 
ežia gyvenimas verda! — nei atsidus
ti, kartais, nėra kaip. Ta gali spręsti 
isz mano Užimamųjų vietų.
dens (isz Rusljos-pamotes gryžau B!r 
Žello ar liepos mėnesyj pereitu metu) 
esu vedeju.prirengiamųjų kursu suau
gusiems, ežia, ir lietuviu gimnazijoj 
mokytoju Jau nuo Vasario einu parei
gas Beinu apskrities vlrszininko padė
jėjo ir t. t.

Patys Beina! jau Žymini, ėuliotuvejo 
— vyru gimnazija, kursai, seminarija, 
nuo Velykų inslkure ir mergaieziu 
gimnazija.

Tėvai sveiki — gana dar stiprus — 
Jie ūkininkauja. Žinoma, karas de
beto dikczlal pavargino, 
gerai: kas reikia turi.
suaugus — dabar mokinasi, pavasari 
maeziau treczion klasen ineis.
glau Ji pati (ir patys) pasiraszys apie

Inftlkuro

žinoma, karas 
bet .gyvena

Sesuo jau

Dau-

valstijas Apvalkszczlojima dalyva/o r,»zka Pennsylvania Avenue, nuo Iždo
- ; I Departmento

somos ir Suvienytu Valstijų:prlpažln- vlona angliszka myle tolumo.
42 valstijos, Isz ju 41 pilnai neprlklau- iki KapitoliaUH, lygiai 

Pon-
tos kaipo tokios, Lietuva buvo viehln- p<*°’^ca mlnuczlu iki septynių jdu visi
teli kuri*dar nėra Suvienytu Valstijų vežimai stovėjo eilojo ir tuoj liga pro-

Gal kas nemalonus at
sltlko! ? 
lykus.

prasi-

žino-
vien tik-

— įBaisusis badas mus kan
kina, smaugia!...
name!....

— Badas,
pia musu krauja.... 
nei duonos trupinelio.... .

— Duonos, duonos mums 
| duokite!...
kite pasigailėjimu.... Badas, 
lyg angis, iszcziulpia isz musu 
paskutini kraujo lasza;
kūno dalys džiūsta, lyg sznkos 
medžiu, kuriems szaknis tapo 
pakirstos. . x

Taip tai viena meta Ispani
joje, kur baisusis badas buvo

vai, žmones, ture-
Badas

ve-
m u su

JIS

, Vežimui 
buvo už-P’uvo flutabdyti diplomatinėje tvarko- 
Irlandoja U0

pripažinta kaipo nepriklausoma valsti CCH^a pasijudino isz vietos.
Ja, bet apvaikszcziojiman 
kviesta Ir Jame dalyvavo. palei tu valstijų užimama pozi- 

Pirmasai ve-ir Ukraina dėjo pastangas kad gauti c^a tautu szolmynojo.
pavelijimą apvaikszczlojime dalyvauti žhnaH reprezentavo taika, po jo seko iszsigalejes, Žmones ŽUVO ISZ

Tos tvarkos

Be-

ląZpUO-

daugelio atydu in savo 
Patsai vežimas . nuteptas

bot ju pastangos buvo be pageidauja
mu pasekmių.

Apvaikszcziojimas buvo vienas isz 
puikiausiu kokie kada yra buvo,
veik visos dalyvavusios valstijos turė
jo po iszpuoszta vežimu, (float), per
statant! tūlas ju ypatybes, 
szimas kai kuriu vežimu atsėjo tuks- 
tanezai doleriu.

Lietuviai irgi turėjo puikel iszpuosz 
ta vežimą ir 
atkrelje.
szvieslal Žale spalva, o grindos baltai. 
Gale vežimo isztaisyta aukšzta kode 
ir karaliszkas sostas, tik su tuo skir
tumu kad vieton karūnos ant jos Be

irtojo daili mergaite pasipuoflzus tau? 
tlszkais rūbais ir myriu vainiku, mor-n (r 'T“ i
galte priesz save laike didele Lietuvos 
vėliava. Užpakalije jos kedos,pritaisy
ta keletas žaliuojaneziu medžiu. Vie
nas tropas žemiau 
vldurije susodinta szeszios parinktos 
mergaites, irgi su vainikais ir pa- 
slpuoszusios tautiszkals rubais.
žimo proszakijo pritaisyta du dideli 
žaliuojanti vazonai ant ju kraszto sto
vėjo du balti karvelei.
gaieziu ant vežimo grindų matosi 
trys tik ka nutupc balti karvelei. Ant 
vežimo szono, isz abieju pusiu, dide
lėmis aukso raidomis paraszyta “Lith
uanian Republic” 'o tarp tu žodžiu nu- 
picszta Lietuvos 'žyme — Vytis.
sas vežimas apsuptas ir iszpuosztas 
vainiku isz aržuolo lapu.' 
trauke keturi szlrvi arkliai.

kėdes vežimo

Ve-

Žemiaus mor-

Vi-

kas,
moksliniu-

Prancuzija. Tos tvarkos laikantis 
Lietuvai reikėjo būti paskutinei, nos 
dar Suvienytu Valstija nepripažinta |maldavo duonos trupinėlio lyg 

kasžin kokios karaliszkos do-

bado baisiuose skausmuose ir
ku-

savo — n«z Hzcdie tesužinojau, kad 
lalszka! eina.

Kun. Blvickaa ir-gl sveikas klebo
nauja Seinuose.

O Pranckhus brolio kaip reikalai? 
Jis buvo raszes, kad esąs paszauktas 
kariuomenėn.

Ranzau tik szoimyninlua da I 
Isz politikos, manau, jus ži

note, o lalszko no ka daug paraszysi 
?— vėliau galėsi paraszyli. r f

Dabar trumpos žlniutes Isz musu 
kaimo', jas* butu gera, kad pordutUirioi 
broliui, ar kam isz musu kaimo, ne jie 
pasidalina.

Žukauskai visi sveiki ir gyvi. !■ Am- 
bražls, paimtas rusu kariuomenes ir 
kaltinamas už pjaustymą vielų, prasl- 
trankes rusuose 3 mej.UH syelkan gry-

Ausenka, Varnolieno (Jono mo
tina) įniro.
pamoto. Varneliu Jono . sesuo isz- 
tekejo už Jesevicziu Kazio.
liszkiu kaimas — be * Mockovicziaus 
kluono abieju grota Kmieliausku, svoi 
kl, nesudeginti.
nelszsklrste — dabar tariasi ir ža
liuoja.

Visiems savo kaimynams pažysta
miems siuneziu linkėjimus, 
deda visi atkovoti Lietuvai laisvo, ne
priklausomybe! O reikalingos dideles 
pajiegos.

žo.
Ūkininkauja Jurgis su 

Varneliu Jono

Vežimą
Lietuj*

viu vežimas atrodo simboliam! gyvy-

Jodo-

In viensėdijas dar

Tepa-

A. Kubilius.
isz Roselando,

kalpo nepriklausoma valstija, bet kaž 
kaip pasitaiko kad Lietuvos užpakall- 
jo ėjo Grekija ir Suvienytos Valstijos. 
Pirma Lietuvos cjo Czeko — Slavoki- 
ja ir Finlandija.

LictVivos vežimas aržuolo lapu vai
nikais iszpuosztais atrodo puikiai met 
gaieziu dailumas ir ju rimtas ir iszdl- 
dus užsilaikymas visu keliu publikoje 
iszauko gausu delnu plojimą. Prio- 
szakijo Lietuvos vežimo du raiteliai 
neszo Lietuvos ir S. V. voluvas; Su
vienytu Valstijų voluva neszo S. V. 
kareivis, o Lietuvos voluva nesze ka
reivis apsitaisęs senoviszkais szar- 
vais. Paskui veluvu jojo keturi ap- 
siszarvuoja vyczial su ragotinėmis 
rankose. Pasku vežimo ėjo choris
tai po tris ln eile sustoja — mergaites 
pirma o vaikinai pasku.
kapitoliumi, kur buvo surengta "Re
viewing stand” kuriame radosi S. V. 
Vice Prezidentas Marshall, Senator ir 
žemesniojo Buto delegacijos, ir po du 
atstovu nuo kiekvienos nepriklauso
mos tautos, pasveikinta lietuvius 
trukszmingu delnu plojimu.
mo
Lietuvos du representantai, bet. kadan 
gi Dr. J. Bielskis prirengė t lietuviu 
skyrių ir laiko mars^avlmo turėjo ji

vanos.....
O badas slinko per visa viesz 

pati ja, v kad . ir. neturėdamas 
mirties dalgio rankoje, vienok

pilyje, Ispuuijoje.
Žmones gi aplinkui 

tardavo:
— Tasai gailestingas vaikas 

pataps kada nors didžiu 
nijai geradariu, nes
tai tetrokszta gera daryti ki
tiems!

Laikas gi greitai bego, o Do
mininkas patapo kunigu,
liaus davė pradžia garsiam 
Domininkonu Ordenui ir 
ivede szventaji Tažancziu, kai
po maldas, tikintiemsiems.

Tūlas vienuolis,
viena syki girdėdamas 

Domininką, sakant pamokslu 
ir, kad jo vaizduose ir iszmin- 
tinguose prilyginimuose,
riuose glūdėjo didžios iszmin- 
ties gilybių aiszkumas ir, kad 
klausytojus užžavi ir inkvepia 
tad-gi jo užklausė:

Isz kokiu gi knygų ir žinijos
gi užmuszinojo • tukstanozius'ę szaltiniu semei mokslą, kad

tautos,

Einant ties

Mlpeta- 
reviewing stande” turėjo būti ir

kad ir neturėjo apginkluotu ka 
reiviu Ispanijos naikinimui, 
vienok gi žmones krito ties jo 
kojomis. I

Nelemtasis do ' bado siauti
mas! i i *.h -

To gi bado laikotarpiu,
nas vaikas, beeidinedamas in 
mokslaine, kas diena sustoda
vo, užsimintijes ir 
nes kiekviena diena,
vo lavonus, paliegusius gatvė
se ir kiekviena diena girdėjo 
dejavimus ir meldimus5 “duo
nos, duonos^!.

vie-

nulindęs, 
matyda-

taip reiszkia ir iszmintingai 
gali žmonėms papasakoti apie 
gilias paslaptis?

Domininkas gi atsake:
— Isz knygų meiles del Die 

vo ir žmonių mokinausi ill
tai iszmokina viską.

1333 m. Domininkas likosi 
apgarsintas szventuoju, 
gi visas katalikiszkas pasaulis 
ji gerbia, kaipo didi szventaji.

A. Matutis.

r nes

* P-as J. J. Stankus, 
gavo nuo savo gimlnieczio Kazimiero 
Lunigo isz Plunges lalszka, raszyta 
gegužio 1 d. Laiszke, tarp kitko, ra-, 
szoma:

"Naujienų pas mus labai daug. Ne
galima nei apraszyti. Pas mus labai 
sunkus pragyvenimas.
gu: ir valgis, ir drabužiai. Uždar
bio visai maža, o valgyti reikia.
vis sunkiau yra su drabužiais. Daug 
mirė nesulaukė kares pabaigos. Mi
re Zenonas
in kuopas ir siuskite in Lietuva ka 
galėdami, o labiausia drabuži. Lietu
voj prie drabužio esam biedni, o prie 
pinigu bagoti. Menkos materijos mas
tas kainuoja 13 — 14 rubliu ir tos ne-: 
galima gauti. Spekulentai viską isz- 
perka ir siunczla in kitus krasztus, 
norėdami dar daugiau musu kraszta 
nubiedninti. Kaip girdime, Rusijoj 
ir Suvalkuose viskas dar brangiau, 
kaip pas mus.
tik sveikatos maža beturiu. Pradedam 
Lietuvoj savo dvasia alsuoti, tik ne
žinia/ar ilgai dvasia laikysis. Isz vie- 
nbs i-puses gul lenkai, o isz kitos pu
ses tokie vadinami bolszevikais. No
rim žinoti, kaip Amerika del Lietuvos 
veikia.
o tretieji sako, kad 
mus invairiausiu szneku, negalima nei 
sumanyti ln kuria puse krypti, 
noma, sunku Lietuvai ant savu kojū, 
atsistoti.
lovoje gulejes, kaip jis gali vaikszczio 
t i? r

Kazimieras Ltingis.
i

Viskas bran- 
ir valgis, ir drabužiai.

Už-

Zobiela, Jonas Cziulis..

Kaip girdime, Rusijoj

Asz dar tebsilaikau,

Vieni sako sziaip, kiti taip, 
1 visai nieko. Pas

Ži-

Kaip ligonis ilguą metus

P. d. MULDOWNEY
KONTRAKTORIUS

•h1

223 W. Matanoy St.MahanoyCity

Duodu -prėke' ant visokiu < 
darbu kas-link pastatimo <■ 
nauju namu ir pataisinhnu. ; 
Atsakantis darbas per gerus < 
darbininkus. ;!

u

bes, meiles,, ir vyltles, ir buvo didelis 
kontrastas sulytus su kitu valstijų i 
vežimais ypacz lenku, kuris ne^uo 
nesiskyrė nuo paprasto cirkuse, var
tojamo vežimu, prlsivadintu nurnale- 
*Vbtū merginu. ' ‘

Pažvelgus tos plonos Iszkiltnes pro
grama sujudina lietuviszka szlrdl, 
tarsi taf butu buvo vi6n lietuviu ap- 
vaikszczojiinas, o visu kitu tautu dą- 
lyVaVimals tai tik pjrideCzkaš neš ge- 
neralemo progrąme. tesiranda vien 
lietuviu programas, sudedantls isz tau 
tlszku dainų ir Žaislu, o kitos tautos 
Įtik paminėtos kad .apvaikązeziojimo 
Įdalivauja.
sluncziame ir programa.)

Lietuviu programa iszpildę Baltl
mores lietuviu choras po vadovyste p. 
J. Czižuusko. Programa pradėta pu
se po penkių su "Lietuviu Tėvynė Mu
su.” Tuo pat laiku prasidėjo progra- 
mu pildymas ir keliose kitose vieto- 

Lletuviams paskirta vieta vidu
rį je ties "Daughters of American Re
volution” namais.
"Pan—American Union” namais Ame
rikos valdžios surengta dailus progra
mas isa dainų ir kitokiu paįvairintu. 
(Kitoje pusėje, ties "Raudonojo Kry
žiaus” namais irsi.surengta milžinisz- 
kas spektaklis choras isz keliu szimtu 
balsu akompanljuojant orkestrai isz 
kelesdoszimts , instrumentu.
toliaus, ties "State, War and Navy” na 
mals surengė perstatymą keletas su
sidėjusiu dalies draugija. Lietuviai 
Ju vidurije. Lietuviu choras vos isz 
pcnkesdeszimts žmonių ir orkestrą 
vos isz deszimts, žmonių rodos neko
kį inspudi galėjo padaryti.
isz szallu tokie milžiniszki perstaty
mai, bet tik tas tikrai supras visu in- 
spudl kurs ta viską mate. Žmones 
su ypatingu žingeidumu rinkosi apie 
lietuvius ir su nepaprastu žingeidu
mu klausė dainų ir temijo žaislus įge- 
redatnesi ju ypatybėmis.

Prie lietuviams paskirtos vietos mi
nia kas kąrt didėjo ir už keliu mlnu- 
cziu ties Raudonojo Kryžiaus ir "Pan

Union” liko kuone vien orkostros 
ir chorai —- žmones susispietė lietu-

tvarkyti; todėl tik Vtdh’aa Igorb. M. J. 
VinikaHlttebuvo kitut Valstijų. atstovu 
tarpe.
' Parodai užbaigus1, ties khpitoliuml 
prasidėjo invaipis spektaklijU, , Vie-

nun-

TARSIDUODA LOTAS • 
8t. ęi(ti^, Į’a. mieste.

kuris

grama sujudina lietuviszka szlrdl,

(Su cziuo apraszymu

se.

fVlenoi pusei, ties

Biszki

Kuomet

viu daidu paklausyti ir žaislu pama
tyti. v

Lietuviu pasjrodymąs nusisekė kuo- 
puikiausia, tokiu pasekmių niekuomet 
ndsitiketa, ypacz kad ln toki trumpo 
laika teturėta* prisirengti, 
žodžiu kad tinka(nąi iszroikszti pagi-

Trūksta

rima Baltimore Jauhimui, nes Ju pas
tangos i ir. pasiryžimas apvainikavo lie
tuviu :.pasirodyma ArcRa nepriklauso
mu tautu, Amerikos lietuviu visuo
mene jau daug kartu yra girdėjus 
apie pi J, Czlžausko pasirodymu ir 
daug kartu girdėjo Ji pati dainuojant 
ir taipgi. Jo prirengtąjį choru, todėl už
tenka.paminėt) kad jisai prirengė Rąl- 
timores chorą* ii’ybb jo Vadovyste pro
gramas buvo iszplldytas,

Apie lietuviu pasisekimą daug ra- 
hzc vietiniai laikraszczial; sztai isz- 
trauka isz the Washington Post: "LIE 
TUVIU CHORO DAINOS DŽIUGINO 
DIDELE MINIA*”

timores chorą ii\bb Jo Vadovyste pro-

’’Szaukimas Prie 
Laisves” buvo atliktas per lietuviu 
chorą isz Baltlmores, prie rytines pu
ses Daughters of American Revoliu- 
tion namu. Choras susideda isz apie 
keturcsdeszimts / vyru ir mergaieziu 
ir turi nepaprastai geru (excellent) 
dainuojaneziu balsu choras dirigavo 
j. Czlžauskas. u

Dainų rinkinyn ineme” Lietuva To-
/o ra

I ’1

nas isz svarbiausiu ir kuris mumis 
apeina tai “Žengimai Prie Laisves'’. 
Is?. KitPlloliaus iszejo Laisvo su žlbln* 
L • J » ) J ' j i i ‘ ' 1 > » I I it'uvu rankčse, Isz apaežios trepu pra
dėjo- dengti prie- laisvėti iszęsžios, tap- 
tos —Finlandija, Lietuva Jugoslavia, 
Czekoslovokta iv Lenkija. Kiekvie
na tautą roproseutavo penkios tanvlik
rai pasipuoszusios mergaites, kiekvie
no būrelio prieszaklje neszo tos tau
tos voluva kuria Jos reprezentavo Pa
siekus joms triabii viražu Ijaisvo invo- 
do Jas ln kapitoliu, o voliatis jąii visos 
kartu iszejo isz. kapitol^aus dalyvauti
tam tikrame spetaklijo, kur'Hnvairlal 
plevėsuota visu penkių isznumirusiu 
prisikėlusiu tautu veluvos.

Gausztvinas.

‘"ii

'I

II

Nuo visokiu skaus
mu raumenyse 

Pain-Eipelier 
yra pagelblngiausis. 

žiūrėkite, kad bu-
tu su INKARO žen
klu !

Galima gaut visose 
Ib |» W« BB— «• *

J arba lAslsluzdlnt nuo

Galima gaut visoje 
aptiekose ui 35c ir 05c

F. AD. RICHTER & CO..
328*330 Broadway, Now York

DIdella Dirbtuve reikalauja pardavėju 
drapanų, panczlaku, szlebiu, jeklu ir 
del pardavimo marszkiniu, apatiniu

♦ . i » I • » » H r ,<

Dalinosi savo. duonos' rieke
le, bet t netrukus ir tos paezios 
duonos vis mažiaus įgaudavo. 
Atidavinėjo net kiekviena ska 
tika, koki tik turėdavo, idant 
prigelbcjus badaujantiems bet 
netrukus ir skatiko pritruko.

— Baisusis badas mus baį- 
Isz bado mirsztamė!....

Pasigailėjimo!... Duonos mums 
duokite!.., , • .h

— Badas, lyg ugnis degina 
musu vidurius; badas surete- 
žino musu vidurius.... Duonos 
mums duokite;
me!....

Mažasis gi vaikas, 
Domininkas, girdžiu tuos piąl- 
davimus imtuos dejavimus Jr 
aszaros iszsilieja isz jo anta
kiu.

gial.u.

Parsiduoda didelis lotas, 43 pet 200 
pėdu didumo, ant didžiosios lulyczloh, 
ant kampo prie! trijų uĮyczIu. Tinkama 
del bažnycziofi, teatro, sales, automo
biliams laikyti arba aut įkilę kokio biz
nio. Szltam mieste randasi lietuviu 
bAžnyczfa o iY didelis nkaitlis lietusiu 
ir .kitokiu ateivių. 
‘^Saules” ofisą, 
locnininke, 
Chicago, Ill. -- L---  ... _ --  ... .

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

, COUNTY COMMISSIONER
Isz Mahopoy City, Pa,. <. 

Ant Republikoniszko Tikieto. 
Praszo jusb balso ir intekmes.

Atsiszauklte ln 
Mrs. .Hargraves 

1747 Washington ‘-Blvd. 
. , (Aug. 5

?1

valgyti non-

vardu

— Neturiu ka duoti!... Nie
ko neturiu.... 
esu alkanas., ( .

Betfgi nugiužino pas vertei

Asz gi .ta ip-pat

andaroku. ilesog in namus. Raszykite 
o gausite sempelius dykai. Madison 
Mills. 603 Broadway, NewYork City. Iga ir perdavė sayp knygas ir

... ---- -------------- U------------------Ą...--------- -- . ----- . ..... r ■> ' r .. , - - ----- -- .................. - J -----------------------

1 ,

• ll^‘

ROBERT E. JENKINS 
.Kandidatas ant

COUNTY CONTROLLER 
Isz Minersville, Pa. 

Ant Republikoniszko Tikieto 
Praszo juso balso ir intekmes.

I

Telefonai, Bell - Kensington 6316 !
Keystone, - East 6720

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

Priėmimo valandas:
Likl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare.

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

I f

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

■,;;K

I

1)

2)

3)
4)

_________ ...i—_______ _

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:
Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarau t dideli kapitalu pramones (iszdirbystes) ir 
pirklybos (biznio) varymui Lietuvbje. ' ‘

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

‘ _ to A -- « ■> * * * » a -a a..gerus uždarbius, palengvinant ingijįma pkęs inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.
Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
1) Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi

piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt.
2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujancziu in Lietuva ir in kitas* szalis.
3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- 

jeszkojiirius (daviernastis), iszgauna dpl^ipnentams 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) kaš
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui. L. A. Bendroves 
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 

d 
— I ' 1

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

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

, savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

Lithuanian Development' Corporation
820 Fifth Ave, New York, N. Y.h
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Slaptybes Cariszko' 
Palociaus.

‘ ...iT.i ni.III.
GYVŲJŲ KAPAI
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r r Stulpas asiaru

Bet sztai tas aniuolelis urnai 
pakilo augsztyn. Sztai dvigal
vis arelis turintis ant saves 
tris aukso karūnas mėtėsi link 
jo su iszskestais nagais ir pra- 
žiodytais kreivais snapais sten 
gesi pagaut sparnuota anioleli, 
o isz ju akiu byrėjo kibirksz-

te nelemta tikėjimą, o ir tarpe 
žmonių -prisivaiso ivairiuiivai
riausiu sektu nors kaip žinoma 
Už tai valdžia barbariszkai 
baudžia. Ta moteriszke, ikuri 
iszaukleta buvo namuose kur 
staeziatikyste buvo svetima, 
pažinusi staeziatikyste vien 
isz sentikiu svetimu tikėjimu 
su staeziatikyste, kas ir Rusi
joje ardo tvarka, dabar ma
tant stacziatikiszka popa, in- 
ranki caru pajautė jam neapy
kanta, bet pergalėdama 
jausmus atsake ramiai:

t— Esmių pavedus savo du- 
szia Dievui ir jokiu iszpažin-

tuos

tys bet aniolelis kilo smarkpi cziu Prie8Z ta szulksztu žmogų
arelis

jos 
sielvarto

augsztyn ir draskantis 
negalėjo pavyt. Marija negalė
jo atitraukt savo akiu nuo bai
saus reginio, kuris plesze 
motiniszka szirdi ir
paimta puolė ant keliu melsda 
mas Dievo susimylejimo. Are- 
lys iszskete savo milžiniszkus 
sparnus kuriais 
giszka skliausma, pradėjo 
veikt jais isz visos savo gales 
ir jau anioleli butu pastvėręs, 
bet ans 
kreipimu iszsigeiDejo ir po 
tam užtapo savo prieszui ant 
sprando, nutraukė nuo galvos 
karūna ir sutrupino savo ma
žose rankose, o arelys, kurio vi 
sa pajiega buvo toj karūnoj 
neteko pajiegu ir kaip akmuo 
nukrito žemyn in pakaji Mari
jos ir ten besipurtydamas da 
nudveso.

Su -klyksmu Marija paszoko

temdo dan- 
skliausma,

savo smarkiu prasi- 
iszsigelbejo ir

nes ir neesmiudaryt nenoriu, 
staeziatike.

— Piktas szandas apsireisz 
ke ant veido Kordovo, o popo 
akvs mete žaibus ant nelaimiu- 
gos.

nepribunamo žu- 
vien tik padaryt

— Žinau —tarė Kordovas- 
kad ponia pageidauji mirties, 
bet suvisai 
dint ponia,
nekenkianezia didžiam kunin- 
gaikszcziui Konstantinui. Su- 
lyg dydžio • kuningaikszczio 
Konstantino paliepimo atlikau 
teip sunkė kelione net in Siby- 
ra, idant atrast ^ponia de Peh- 
len, teip tik del jos.

Marija iszsitiese iszdidžiai 
ir stojo iszvrtdinancziai pozici
joj, kalbėdama:

— Ir ko-gi tas didis kuniiH 
gaiksztis Konstantinas da nuo 
manes reikalauja? Ar nepakan 
ka jam da to^ kad sulaužė sa-

ir persitikrino kad buvo tai ™ žo<u prisiegos, kad isztremo
.tik sapnas, bot apsižvalgus isz- 
vydo ežia da ka kith.
jin stovėjo vyras blizganezioj 
mandieroj ir savo juodom gjre- 
žinaneziom akimis1 su piktu, 
-tjzaipu žiurejor in jia.

Buvo tai policmeisteris Kor
dov! V ,.vi .

Tas cariszkas inrankis
kuri 1 didis kuningaiksztis 
Konstantinas likos priesz earn

Sibyron ir instume in pragaru

1 didis
1

/ SAULE
............... .......................................nu, i i

girdėjai apie ledinius grabus klojimo neteisingos prisiegos., 
kur tur gyvent tie kurie pasi-. Nežinojo nelaiminga, kad tas 
prioszino savo galingo valdo-j neįlorplįu reikalavimas nepasi-, 
no norams. Jie niekad nemato baigė, tacziaus tik ..prasidėjo,; 
saules, ne menm apsiausti am- Su nusistebėjimu žiurėjo pla- V • *1 J • a\ •i J I • 1 • • 1 ♦ v

o I

• ♦

žinos nakties tamsa prikaustys, ežiom .akimis besižvalgindama 
ti prie karuezm niekad neat-, aplink idapt suprastu, kas pasi 
gauna jau laisves, nes jpancziaiikhire kadięrss kamaraitėje įkas 
nupuola.net tada nuo ju t kada: kart sziltesnin pradėjo dary-

Jtis ir apliejįnejo jos veidą irkaulai supuvn. , tis ir apliejįnejo jos veidą ir
Szaltas szurpulys sukrėtė rankas.kaipo (prakaitu. Supra-' 

kuna nelaimingos Marijos./Gir to lead in kamaraite leidžiamas1 
dėjo apie gyvųjų kapus apsa-iĮyra garas, ibetmomate isz kur 
k i liejamas baisybes, 
kad kas in ten patenka, tas lkad jis veržėsi isz muru ir isz 
tur ant visados atsisveikint pa po akmenines aslos, 
saule ir žmonių draugiszku gy apome baime 
venimu. pradėjo nežinodama pati ka

Kordov mate koki baisu in- tur daryt bėgiot in szian ir ten, 
spūdi padare ant jos ta gramz- kaipo jieszkant spragos, bet 
da ir pasinaudodamas isz jos veltu! durys buvo drūtos ir už 
besisvarstymo tese tolinus sa-| raky tos langas peraugsztai 
vo szetoniszkas pagundas.

— Apsvarstyk moteriszke (iszmuszt, idant 
ar geriau biski nusižemint 
ar su ta savo užkietėjusia ”

amžių Ipuot karsztu drėgnu oru. Nuo 
visos jos kūno prakaitas teke-

žinojo,, tas garas imties galėjo; rodėsi

— Kudykoli mano pasiliks'no, prislėgiau, kad patol nesi-, 

t rasiu kudykio ir nepaimsiu jo 
< pas save. (

— Tas dangiszkasis Tėvas, 
kuriam ^pavedžiau mano kudy- 
ki, Tas globėjas ir Valdytojas 
kuris valdo žmonių szirdimis, 
tegul tau atlygina geras žmo
gau, tegul laimina tau.
jug pats esi kaliniu, kaip gali 
man žadėt? —

Senis kaipo negirdįs to 
ko ka Marija kalbėjo, 
liaus drebaneziu sujudintu bal 
su:

— Buk ponia rami, savo ža 
dėjimą isztesiu. Caru vieszpa- 
tyste du neperdidele idant ne 
pereieziau jos skersai ir iszil- 
gai ir idant neraseziau to, ko 

nia, didvyriszkai iszkentejai, jieszkosiu: jeigu gyvo nerasiu, 
bet no pasidavei piktiems no- rasiu jo kapa: jai ne Rosi joj, 

tai visose penkiose žemes skir 
tūlio dalyse svieto surasiu, o 
kad surasiu gyva, tada tarsiu

V * • , 4. _ . ,

Gal jpatyrsi kada jai liausiu besidarbavęs, kol neat-sveikas.
nepražūsi, kaip žunu asz apie 
savo motinos mirti. — Tu at- 
korszyk, tu -iszgirsk mano bai
sa isz užarabio.

— Ar prisieksi? suskambė
jo balsas Kordovo.

— Prisiegt? Ne, ne ir tūks
tanti kartai ne! Suszukus teįp 
Marija puolė npalpus netekus 
dvasios krūtinėje. Durys kalė
jimo su trenksmu užsidaro. •

Kada nubudo isz bejausmo 
iszvydo szale savos beklupojan 
ti žila seni kuris su pagelbaKaline

ir nerimastis, tvaistu jia gaivino.
— Ar asz da ant žemes, ar

sapnuoju — ar....
— Gyva esi ponia — tarė ty 

liu balsu senis. Garbe tau po-

f

Bet

vis-
tese to-
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Jeigu tai butu teisybe ne me
t las

Tai butu suvis nekas, 
Vienam mieste tas pasidarė, 
Jog kuningas žmonis iszbare,

Baisei supykdino, 
Ba kumeczeis iszvadino.

Sziaiidiep ant kuningo ker- 
szina

Bus apie tai gana.

ii 
4 

r IE I 

1 "r. Ji

idant pasiekt ir bent stiklus 
neužtrokszt 

-r- lnuo garo, kuris jau užeminejo 
gar jai kvapa ir ka tik galėjo kve-

be” but palaidota ant 
katorgose.

Po tam pamojo popui, kuris I jo sriovemis. Suprato kad ty- 
veik prisiartinęs su kryžium ežiom uždare ,jia pirtijc ir ty- 
atsiliepe: ežia prileido garo, idant jia už-

— Prisiegk mano duktė, troszkyt. jŠielvartaja paėmė

I
I 
I# •

Nekurie szpiclei ant tiek ne
supranta, .

Jog isz dydelio unaro taba
ka kramto, 

Jr tai kožno žandas kreivas, 
O ežia vaikine mandrumo, 

O po draug ir kvailumo. 
Negeresnes ir merginos, 
Guma kramto visados, 

Ir bažnyežioje nesnustoja, 
Kramto ir seilioja. 
Isztikyo negražu, 
Žiūrėti bjauru, 

Apsiseilojus. 
Apsiputojus.

Sarmatos visai neturi,

rams tyronu.
, «— Tai jus esate mano prie- 

teliai ?-suszuko džiaugsmingai 
Marija. — O Dieve mano, kiek jam: 
isžkontėjau!

— Tyliau ponia kalbėk t- 

draude senis. Nepaisiau ant pa 
voju, kurie man gresia, atėjau 
in ežia atidaręs sau duris rub
liais, bet pavojaus nopraszali- 
nau teip, idant drąsiai ežia 
garsiai kalbėt galeeziau. Dan
gus norėjo, kad pribueziau in 
pagelba toj valandoj, kada 
ponia gulėjai jau mirsztanti 
ir viena valandėlė vėliau, bu- 
cziau neradęs gyvos.

— Butu geriau
Marija — jei butumęte duleide 
man numirt;, bent su’ ttlom hiar 
no kanezios pasibaigtu, o da^ 
bar inhiOš mhne‘ in' tamsvbes 
I M H. I . . I .»n ! 7 1 ». . , * r

7„ • žiliai

Vaikeli, atneszu tau

m*1

'tii[■ ja

(M

.4
‘‘Vaikeli, atneszu tau tavo 

motinos paskutini pasveikini
mą ir palaima; palaima isz Si- 
byro kalėjimo, palaima isz 
mirsztanczio kankintines lupu 
bet su ta palaima teip-gi žodi 
kuris iszpildys uždavinį tavo 
gyvenimo, o tas žodis yra 

Kersztas! ’ ’
(Toliaus Bus.)

KŪDIKIU VARGAS.

mano duktė, troszkyt. qŠielvartaja paėmė 
gelbėkis nuo baisios pragaisz- norėjo rek| idant szaukt' pagel
tęs: * bos, bot į garas užėmė jai žada-

Marija vienog atszoko adgal puolė tad kniupszczia ant že- 
szaukdama: mes ir Jauke mirties ir kad

-r- ;Ne, niekad! einu in ka- pažemiais garas nebuvo toks 
pus gyva, laidokit mane bet tjrsZtas ir lengviau buvo kve- 

kuri Įpuot pradėjo mislyt apie savo 
pabaiga. Svietas jai piktu isz
žiurejo piktu teip, kad nieki
na jia už szvenoziausia dorybe 
Jot nevisi jia niekino už jos 
prasižengimą jug yra ir toki 
žmones, kurie jijt suprato kiirie

nesudesiu tos prisiegos, 
mane* padarytu paleistuve.

Kordov sugriežė dantimis ir 
iszžiurejo teip kad rodėsi isz- 
alkusia^pantera ar tigru. Pro 
sukanstus dantis szvilpe:
., Dėlto atlikinėjau teip įto-

1

Priesz kaneziu moterį ir savo kudyki .
Įima kelione Idant su nieku su- atjauto, jos kanezias, bet ir tię» 

man už manai smaile ir paši-i gryžt in Petersburga. Ha, kad* 
szvontimus .del neisztikimo vy- žinpcziau kokiom torttirom ga-‘ vo da pasaulės'bet galinus pasi 
rot • ''•v’tr.vMi1 ” lima'butu jia-priverst prie-isz- davė'savo TilarnuL’ ir ramiai

- kokias kanezias du rengia jis
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apąkuiisias už besimylejima sn 
ne karaliszko kraujo moterisz
ke, tas, kuris buvo budeliu ir 
Marijos, pribuvo net

atsake

i ’. 11 m it ‘ i . - i i i » r • j i

kasyklas in gyvųjų kapus
aįityido ir tu netjekoį gaila bu-

pasi apie tai, nereikalauju prąnęszi'

pildimo reikalavimo, tuojaus
— tarė Kordov lyg su afjaiita- pariaudoeziau arias, kad ir jdi- 
jokiu užtikrinu ponia, vien rei [džiausiąs kanezias surengtu^-

7 -r Nejaugi nėr vaistu? — ta jog da turės tlaug iszkentet ka 
re užpakalije policmeistro sze- syklose gyvojo sidabro, da pat 

kad niekad neiszsitarsi toniszkas balsas inspektoriaus jaust ’kurszti savo krūtinėje

l» .... Jokiu kaneziu nerengia auke mirtieš, khipp paliuoso- 
tojos nuo visu kaneziu. Bet ta 
ieinejo prie jos gal
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Desziintis nnoszimczlu Amerikos kū
dikiu turi adenoidus.

Adenoidal vargina daugiau, kai de- 
aziintia nuoszimcziu Amerikos kudi- 
k|ut. Tai neleidžia ^udikiains lszaug- 
ti in dorus ir sveikus žmones, Tąip 
rodo plakus tyrinėjimai, kurios ve0ė 
Suvienyta Valstijų Sveikatingumu,Bin 
ras.,. , ( ...

Norints ant ju žmonis žiuri

.‘1
Oj lazdų, lazdų, . 

. Del tokiu snargliu.
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Medikai is tyrinėjimas kariuomp.nen "! 
lipamu vyru parodo, kad didele dalip, i

net. • rX*eip. Marija I?ehlen, tu’ 
helaiininga 1 ir n'ėkalcziausįa 
moteriszke j padarytis apskaita 

žinpįlaina ąu savo .gyypnįmp esi privers
ta ir Hera jau “tau pagalbos, ka 
\ ' > '4-1 ' < I. ‘2’ ‘•■■V , •

kalauja idant priesz ta kryžių 
Ižganytojaus prisiegtumiai po 
nia,
priesz nieką ne žodeliu apie sa
vo suntikius su didžiu Kunin- 

czionais gaikszcziu Konstantinu 
idant kankyt nelaiminga Ma- y* apie tai kas vyko.

— Tas reiksztu kad visa 
kalte suverst ant! — suszuko 
Marija smarkiai sužaibavus 
akimis, kuriose matoma buvo 
rūstybe.

su

rija.
Jo blizgalais iszpuoszta man 

diera liudijo, kad tas visu nie
kiausias žmogus apspindes yra 
malonėmis caro. In kamaraite 
kurioje buvo uždaryta kaline 
atėjo jis drauge su szventikiu 
(popu) kuris laike rankose 
kryžių su mediniu paveikslėliu 
kanezios. Ižganytojaus, o
jais da stovėjo ežia ir kalėjimo 
inspektoris.

Iszvydus tuos žmones Mari
ja Pehlen suprato tuoj kad 
jie atejna paimt jia idant nužu 
dint; mirties ji nepersigando, 
tacziaus troszko kaipo ižgany- 
mo, todėl ir suszuko:

— Imkit, veskit, esmių pa
sirengus seniai, jokiu prirengi- 
mu nereikalauju.—Ir su neapy 
kajita pažiurėjo in szventiki, 
kuris stovėjo veidmaningai 
perpildintas szventinybe arba 
apsidengęs dorybes skraistele, 
nors duszia jo gal buvo supū
dyta labiau negu kitu žmonių; 
tarpe rusu dvasiszkijos labai 
mažai rasi tikru Dievo tarnu, 
suprataneziu savo paszauki- 
mo užduoti. Szventikiai netu
rinti paprastinai net apszvieti- 
mo,
apasztalais ir sutvirtineja tam 
sioso mynioso tikėjimu vien in 
caru kaipo žemiszka idola, ar 
stabu, todėl ir stacziatikiszkas 
tikėjimas, yra daugiau stabmel 
diazku, negu krikszczioniszku.
Rusu inteligencija seniai panic Žinai baisybes kasyklų,

būna tikrpis tamsybes

Pas mus ežia nieko netrūksta.
Ir pamojo Kordovui idant 

.— t. iszeitu su juom in karidori ka
tarelojimo, kur inspektorius 

žemai pasilenkdamas priesz ga 
liūną:

— . Jeigu . ponas direktorius 
teiktųsi atmint mane
burge, idant mano būvi page- ft

Peters-
Reikalaujate, idhnt

tylecziau apie nedorybe yiltvi- rint> vežiau vaistus, kuriais
lio ir pripažint, jog buvau tik galima but ta užkietėjusia sa
jo sugultuve kuria austume minksztint kaip vaszka.
szalyn kad jam inkyrejo! O nei 
niekados! ‘ Pašzvencziau save 
tam nedorhm vyrui, bet nepa- 
szvesiu jam są^o. garbes, neda- 
leisiu niekad prie to, idant ku- 
dykis vien bostriii butu — jis 
Romanovas...,.

— Tylėk moteriszke! suri
ko cariszkas fąrpas. - Ar žinai 
kas tave laukia* jei nesudesi 
prisiegos kurios reikalauja ca
ras ir kuningaiksztis Konstan
tinas. . ' K4'

Pridūrė vatda szio paskuti
nio tyežiom kadangi Konstan
tinas buvo teiį>-gi kankintinįu 
ir reikalavo.Buyjs to, ko rei
kalavo caras; ant raszto isztrė
mimą paliudijančzio — jug jis 
Jikos priverstas prisiraszyt — 
pasirasze idant gelbet numyle- 
tino nuo mirte^, kuri lauke jia; 
jai butu atslbrieszines caro no
rui bet Marija apie tai suvis 
nežinojo o cariszkas bernas 
Kordov suvertinejo viską ant 
Konstantino, idant kuodidžiau 
Šia neapykanta del jo pažadint 
moteriszkes duszibje. Kordov 
prisiartinęs prisikiszo prie au
sies kugždėdamas:

I

nuo kulkos kazoko, da ilgai 
nesziot ant veido geležine mąs
tą arba but sų apkaustyta ge
ležiniu. kaupoku galva ir ne
sziot ant ranku storus retežius 
da tur praleist daug kaneziu 
ir pavoju, daug kartu pasi-’ 
rengt ant mirties ir laukt jos 
bet giltine (lča^ jos pageidauja 
suvisai pamirsžta tuos—idant 
po visų,’kaiięįiiia'Bžiaugties sa
vo pergale ir htkerszyt už 
vo nuoskriaudas tironam.

. Teip begulint atsiminė apie 
savo kudyki; ar iszvys ji da> 
karta, idant pavest jam kersz- 
;a, idant atmanytu jis už sa- 

ir mirti 
ar sulauks tos valandos idant 
apsakyt jum ir paliept. Ne,

yo ftiotinos kanezias

sa

Neveltu lie-
: Ne

veltu viliai, palaimihga, lau- 
savokiant >paskutinio bridžio 

gyveniino.

Ti-

— Jeigu tik galima bus pri 
verst jia ;prie sudėjimo reika
laujamos prisiegos, buk ponas 
tvirtu, kad avansas tave lau
kia — būvi sau pageri si — kai 
bėjo Kordov užtikrinejaneziai.

— • Bandysime tad su pagel- 
ba karszto garo —, tarė jnspek 
toris kalėjimo.
piau uždaryja pirtije; garine 
pirtis suminksztins jia neken
kiant jai.

Mažas žmogus kalbėjo da’ 
kelias miliutas laiko aiszkinda 
mas policmeisterui kanezias pu 
manytos torturos.

i- Gerai —: tarė jam Kordov 
— pi i anas man patinka, priva
lome tuojaus ji iszpildyt.
kiu; kad ’ aky vaizdo jo mirties 
nuo užtroszkimo nesigins, nuo 
iszpildymo musu reikalavipio. i

Popui ,prisakė pamojimu 
trauktis szalin *isz kamaraites,, 
kuria užrakins inspektorių i,i 
visįjtris nuėjo ilgu kalęjimo 
koridorium, apszyiestu žibįin-| 
taitoni. . Į. t !

,r~, Mprija pasilikus viena 
vėl puolė ant keliu ir dekavo-; 
jo Dievui už suteikimą jai 
tvirtybes ir apsaugojo nuo fcu-

!.• i

dangi esi'.’, jgzbraukta isz .kny
gos gyvųjų'; kas tampa pas- 

jau, tas 
liaujasi pasaulei gyvu būti.

Jauna moteriszke sudėjo 
rankas kaįpo prie maldos ir ta 
re tylomis:

— Pavedu Tau Dieve mano 
duszia — gal vykt su manim 
kas — nor; pasirengus esmių 
stot priesz Tavo teisinga augsz 
cziausi tribupola; Tu teisiiv 
ginusias tiesdarys tebūna tavo^ 
valia. Bet meldžiu Tavęs tu 
buk maloniu tėvu mano nelai
mingam kudykiui, Tu ji globs- 
tek ir saugok nuo piktybes 
žmogaus. .

— Tai-gi todėl ir atėjau — 
pertrauke žilas senis malda 
Marijos. Atsitikimas davė 
man»pažint ponia ir buvau liu- 
dintęju iszpleszimo tau tavo 
kudykio. Valandoje kada bo
tago smūgis tave ponia apalpi-

merktu įkasyk losi a

1
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Mote 1863 mūsais po Gettysburg!! užsibaigė.' Tas dėjosi
Amerika 56 metu ądgal.
Meade, o kur jojo pagiulbinipkas, kitas generolas1?

nesveikuipu . beabejones yra .kŲę įsz 
tėvu apsileidimo ir nevedimo. ,pą» dak- » 

' tara .mažu .kudlkiuhkurie turi nors .pft- 
virHZUtlnius nesveikumus.' i.Iszsky
rus nesveikus dantis,! visoje šaulyje ‘ 
praktika parode, kad adenoidal .daž
niausiai yra priežastimi pavirszutiniu 
kūdikiu netobulumu. > » «;
■ Adenoidu galima iszsisaugoti arba 
pagydyti, kuomet jie iszauga. > ■ Kaip 
tai padaryti galima sužinoti isz kny
gutes, kuria nesenai iszleido Suvieny
tu Valstijų Sveikatingumo Biuras.

Tėvai gali lengviausiai pastebėti plr 
muosius adenoidu apsireiszkimus kū
dikiui miegant. Jis, jei turi adcnol- 
dus negali kaip kiti kūdikiai alsuoti, 
bet alsuoja sunkiai per burna. Ka
dangi žmogus turi alsuoti per nosi, 
per kuria eidamas oras apsivalo ir 
suszyla pirm, neg ineiti in plauczius, 
tai ir žinoma, kad per burna alsuoti 
yra nenaturaliszka ir invairus neszva- 
rumai gauna progos ineiti in plau
czius. Nuo to vieno yra daug pavoju, 
bet beto yra ir kitu, kaikada net la
bai sunkiu. L_,____ _____________
beveik visuomet nesverta kiek reikia, 
turi indubusia krutinę ir nuleistus pa
ežius, dėlto kad Jis turi sunkiai dirbti 
bealsuodamas. Veido subiaurinimas 
yra kita to pasekme. Vlrszutiniai dan
tys prisikisa, susispaudžia pro viens 
Jcita ir yra svarbi priežastis, vedanti 
prie Riggs o ligos. Kūdikiai dažnai 
serga sloginomis ingauna kroniszka 
nosies katara ir kaikada net nustoja 
užuodimo ir girdėjimo Jausmo.

Tinkamai gydant kūdikis greit pas
veiksta. Jis pradeda atgauti savo 
pražudyta szvaruma, ingaUtl sveika 
spalva ir greit pasidaro tokiu kokiu 
turi būti.

Visuomenes Sveikatingumo Biuro 
{Knygute “Adenoids” 
raszyta) stuneziama veltui kiekvie
nam tėvui ar mokytoju papraszius.

KUR BŪNA?
’ a........

Mano szvogeris Domininkas 
Pupiniks, 2 metai atgal gyve- 
jio 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, 
Box 55 . Morea Colliery, Pa.
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In mipftta, Manviko,.
IkĮejgįfja atviko, 
Tai ląbai.gyrefįi,

, ., Ir prie .Nyru kabinasi* • 
.Prjoszizerkola czįąupasi, 

In szalis t?
! Visus ittut juoko laiko, i

t Geno, tžodžįp,inetaiko.j-i ..‘ 

,Jeigp. kur jtokia atsiras, .,
Vypri privalo žaras, 
Ant tokios szpjauti, 

Reikalo jokio ne turėti.
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Nuo lietuviszku valdonu, '
>Ir nuo amerikoniniu formonu 

Apsaugok mus, 
Nuo tuju dieliu visu.

Kudikis SU adenoidais Jus mislinate, jog lietuviszkas;

prio Riggs o ligos.

(angliszkai pa-

Girde-
Jeigu mi-

Rože Szer-

Naw ja (r naudinga Yla. Galite taisyti 
ezeverikua, plcszkes, maiszius ir t.t. 
teip gerai'kaip bu maszina. Suczedina 
laika ir pinigą. Tik $1 per paczta. 20 

2 adatas ir 
instrukcijas dykai. Extra adatas po 5c

I 
doleri dabar. National Sales Co.

St*.D. Bog lMk Now Y«k.

mastu sziaucziszko siūlo,

Ant pavęikslo matome generolą »iuias 15c. azpuie. Prisiuskit popierini

*1 i
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Perdetinis, tai kasžin kas? 
Brolycziai niekam, tikes, 
Nuo savo tautos atlikęs.

Darba duoda novos, 
Nes nesidžiaugs niekados, 

Kol in gerkle pila, 
Uždarbi pusiau dalina, 

Tai da prio darbo laikosi, 
Ir džiaugėsi, 

O kaip tik nieko neduos, 
Nuo darbu tuojaus atsakinės, 

Visi lietuviszki poneliai, 
Tai žmonijos nepriotelei.

. a Į
• • • i į

Jeigu kas nori czion gyventi, 
Turi in draugyste prigulėti, 

Apie tai nereikia sakyti, 
Ba kožnas gali žinoti.

Džulajaus 8 diena, 
Palaidojo vaikina1 viena, I

O kad x ir draugyste neprigU- 
Įėjo, 

O ir piningu visai beturėjo.
Tai kasztu valdžios palaidojo, 

Nes kur?
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tai niekas neda- 
žinojo. . 

Smerti tokia turėjo, 
In karezema nuėjo,

Su nugara is susirupeziavo,

I

Ir nuo to smerti gavo. 
Tokis gyvenimas,

Tai ,fuu ne kas, 
Muszesi ir girtuokliavo, 

Ir ant galo gal gavo. .
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Žinios Vietines
Pas ponstva J. Zablec- 

kus, lankėsi keliolika dienu sū
nūs kuiliukas Juozas Zablec- 
kas ir sūnūs Jonas isz Filadel
fijos. Pthlinksminia tėvelius 
per keliolika* dienu savo atlan- 
kymais, iszkeliavo 
dinstu.

— Juozas Milauckas pasi
davė kandidatu ant
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vela prie

Direkto-
Pasai urėdasriaus Biednujn. 

privalo rastis rankosia žmo
gaus, kuris suprastu reikalavi
mu musu atejviu, o tuom žmo
gum yra Miliauckas.

— Artimoje upeluko 
Ashlamlo, keli vaikai
plaukenti kūneli asztuoniu va
landų senumo kudykio, 
isztrauke ir nunesze pas 
boriu.
bosios motinos.

— Non—Partisan draugu ve 
turėjo savo susirinkimą kas ki
szasi pabranginimo 

lyg 8 doleriu
Badai likos nutarta 
vandeni nemoket 
dens kompanijų 
deni, tai drauguve užmokės vi
sus kasztus ir invest u pasiprie- 
szinima in suda.

— Nupuolus nuo sunkaus 
darbinio automobiliaus kuria
me vazaivo, Ona Holland aplai 

abieju kojų,

prie 
surado

kuri 
/ gra- 

Palicije jieszko nela-

r.nuo ;)
vandens 

ant meto, 
idant už 

o jeigu van-
Užsuktu van-

nuo

JO. mergina li- 
in ligonbutia 

maža vilto 
Sziomis die

kr suteszkinima
per kurias automobilius pere- 

Nelaiminga 
kos nugabenta
kur daktarai turi 
ižgydimo jiosios.
nomis mergina buvo pasiren
gus važiuoti in Filadelfija mo- 
kvtis^ai______

— V. Sk laris
narsos.
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sugryžo isz

Francijos ana diena iszinuszda 
inas kelis szimtus fricu.
reivis Sklaris radosi Francijoi 
metus laiko.

— Atoinancze sanvaite East 
End parke, prasidės nuo 22 lig 
28 visoki naudingi perstatiniai 
jai direkeije Chautauqua. Yra 
tai moksliszki, muzikaliszki ir 
teatraliszki veikalai užmanyti 
visoki luomą žmonių.

— Pasinaudokit isz pigios 
ekskursijos iii Atlantic City 
szia nedelia, kuri parengė Rea- 

Trukis isz

Ka-

I1’! i

dingo geležinkelis.
ejs 6:14 nedėlios ryta, o sugryž 
isz Filadelfijos 8 vakare.
lione kasztnos tiktai $2,63 ten 
ir adgal.

— Parsiduoda geri vargonai
337 W.

#

Ke-

■

Atsiszaukite 
Spruce St.
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PENKTOJI LIETUVIU 
DIENA.

Rugpjuczio 15-ta diena 
Lake Side.

|4
■ " - * 
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P*■' ir;

Schuylkill’o 
viu penktasis 
žiavimas —

I ■

I

LakeSide Parke.

iszva-

S:

u

I
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isz Lake Side parko pelnas eis 
Lietuvos reikalams.

— Tai-gi laikas
jau pradėti rengtis in 5 Lietu
viu diena kuri bus Rugpjuczio 
15-ta diena Lake Side, Park.

Specialiai 
pinti, 
mus.

visiems

traukiniai paru- 
Temykite pagarsi n i- 

Isz Mahanoy City, Pa. 
kompanija žadėjo leisti trauki
nus in Lake Side ir adgal kiek 
galint tankiau.

— Visi Lietfiviai 
in Lake Side.

Inžanga in Lake Side Parka 
tiktai 10c.

traukite

V. L. D. Komitetas.
SHENANDOAH, PA.

lyg
1:30 valanda

— Ugnis kylo tvarte .Juozo 
Yuodcszko kuris sudege 
pamato. Apie 
ta paezia diena ugnis kylo tvar
te Dimaiczio, kuris randasi ar 
ti Yuodeszkaus tvarto 
teip-gi sudege.

— Panedelije atsibuvo 
delis susirinkimas parapinėje 
saleje ant sutvėrimo darbiniii- 
kiszko sztoro. Szeru nupirkta 
arti už szimta tnkstaneziu dole 
riu. Visi virszininkai likos isz 
rinkti ir paliepta advokatui pa 
si rūpint czerteri.
darys ant kampo Main ir Oak 
ui veži u.

jeigu tik visi drueziai lai
kytųsi.
mas

kuris

d v-

Sztora ati-

— Puikus užmany

Kulpmont, Pa.— Szia suba- 
ta suejs du menesiai kaip Silk 
Mill darbininkai, straikuoja ir 
pabaigos da nematyti. Jau ke
lis kartus bandvta darbiniu- 
kus 'su kompanija sptaikyt 
bet stengimai 
Kompanija sutinka sutrum- 
py t Viena valanda darbo, ir 10 
pro. mokesti pakelti bet unijos 
nė nori pripažinti.
riai daugiausia varosi ant, -pri
pažinimo unijos. • ' H

Viena karta buvo pasiemia 
role taikintoju invairiu tautu 
kuningai, bet ir jie neturėjo ta 
me giliukio iszsiskirste, 
susirinkimas gana dydelis bu
vo suszauktas.

Birželio 28, pirma karta bu
vo daryta kolekta prie kasyk
lų ant straikieriu. 
mažai surinkta

kompanija v,
nuėjo ant niek.

Straikię*

nors

■hMM—riA—————I 
pasirodima ugnies žmonis bu
vo girdėja ekspliozije dinami-

Bledes ugnis padaro ant
$850,000. Tris sanvaitos ad- 
gal sudege Blaihe teatrelis.

to.

ISZ VILNIAUS.
- I

Vilniaus. — Isz Vilniaus lon- 
iszvežti dali Vil- 
arcliyvo, būtent 

archyvą. Ma-

valdžia sek-

lietuviai szaukias

kai rengiasi 
niaus Cent r.
senaji Liublino 
tyt rengiasi eiti Muravjovo pė
domis, kuris irgi daug ko isz 
Vilniaus iszveže.

Vilniaus lenku 
damn Kauno žydu pavyzdi, lip
<lo gatvėse skelbimus paraszy- 
tus barbariszka lietuviu kalba■ » * ir raszyba.

Vilniaus
prie musu valdžios kad ji pa
sirūpintu iszgauti Santarvės in 
sakyma, kad lenkai paliuosuo- 
tu Vilnių.

Kasdien lenku 
atsilanko tai pas viena, tai pas 
kita lietuviu veikėju, daryda- 

Iszkrate net I-a 
Vilniaus vyru gimnazija.

Stacziatikiu vienuoliai ir ar- 
chiriejus 
su buv.
rium Veriovkinu badauja Vil
niuje; minėta rugine 
žirniais.

Laike žydu progromu lenkai 
iszmusze virsz 2000 žydu, 
kojų pranesza, 
progromo nebuve.

Lenkai pradėjo 
davima gyventoju 
darni

v

m i krat as.

i udMhWiU.

lenkus. >
Lenkai užėmė Aszmena, Sa

lus ir Smutgaine. Visa Gardi
no gubernija ju rankose.

Lietuvos general i s sztabas 
praneszay kad musu kariuome
ne pasivarė in rytus, nuo Vabal 
ninku ir Biržų, atomo nuo bol- 
szoviku geležinkelio stoti — 
Kupiszki, kur paimta lokomo
tyvu, vagonu; telegrafu ir tele
fono aparatu ir kitos karo mo- 

Musu linija sustip- 
Vieszintais, Kazan-

ButkUnais. Musu žval
gai susirėmė su bolszevikais ir 
laimėjo muszids iies Alotais, 
Skapiszkiu ir Mikunais.

Bolszevikai traukiasi Dvin- 
sko link.
ingavo smarkesni būda, 
imta nelaisvėn bolszeviku pul
ko sztabas ir 30 kareiviu. Be to 
paimta kelios lauko virtuves ir 
vienas tankas; kitas tankas bu 
vo sudaužytas artilerijos. Mu
su kariuomene užėmė linija: 
Užpaliai, Vižonis ir Utena.

džiagos. 
rinta ties 
ežiais,

<M*UįM ...Ii' .>UKAah iteiiiiiAn.aiiin............ t...i.... .. .. ........... . t... . n

Saitas Stebėtinas PATHĖ 
Fonografas ir 1 dub ei tavas 
rekordas tiktai $95

■•MMMI I— »■■ iMIm ii —............  l m,

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

I

legionieriai

Eleiterijus, 
Vilniaus gubernato-

drauge

buiza ir

vei
kad jokio žydu

visus katalikus
I

nauja mel- 
užraszine- 

kaipo

Ties Utena musziai
Pa-

uzeine

I’IIASARGA! Visun laifjzkun o ir 
piningus In lozlolstųvo /'Saule” relko 
viaadoB Blustl ant Rzito atfrend: 1V. I».

Li/’’'
-■ t

BoczkowNkLCo. Mtlhanoy City, I*ri.1 ' ?
_ Szlakelei
K ant
F veido

/i

*/' Dar laikas praus-

S-'T

<vr
l‘n* *uo* bjauru. y

S lenkiu, nuo veido

Papuczkai, Iszberimai tuojaus pranyk
sta ir niekad nosugryžta po naudoji
mui garsingo “Beauty Cream”. Preke 
tik $1.26 už stiklą. Mos užmokam nu
siuntimo kasztus. Siuskite pinigus in:

Sparrow Chemical Company, M*2S 
100 E. 44h. Str. 7 ” ‘ -----New York, N. Y. 
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dienose

apskryczio lietu- 
metinis 
Lietuviu diena, 

i vyks Rugpjuczio 15-ta diena 
Praėjusiu

ketveriu metu prityrimais pa
mokyti szimet tikimės; nepa
prasto musu metines szventes 
pasisekimo. Dalyvavusieji 
praėjusiose Lietuviu
ir nedalyvavusieji pasirūpinki

* te viską palike in szali szimet 
būtinai atsilankyti.

— Programa, kuria paskelb 
flime vėliau bus nepaprastai 
įvairi, idomi ir turininga
Koncertas, prakalbos žaislai ir 
t. t. pasiliks amžinai justi at- 
mintije!

Szokiai popiet ir vakare.
— Atsiminkite

Lakt Side Parka, 
nes tiktai Lake Side bus Lietu
viu diena szvenoziama ir tiktai

rinkites in
Lietuviai,

—............. t

Inmokekite $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.

GUINANSM
i

Turi

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

Dr. KOLBR yra viena* 
® tlnlfl tarpo Lietuviu da< 

ktaras Plttsburgo. Mo- 
klnoBi Va pozavo j o, atu* 

4 dljavo begljo 26 m. in* 
vairias ligas vyru Ir 
__ _____ nuo*

>--7 d ugniai pažlnsta. Gydą
užalnuodinlma kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežejimu* 
ligas tinimo, invalrias ligas paelnan* 
ežias nuo neezystumo kraujo. AtsI* 
szauklto ypatlszkal, per lalszkus ai>a 
negydau. Dr. Koler kalba Lonkiszkal 
Ir Ruslszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte 111 I 
vakare. Nedaliomis iki 2-v. popiet

^74♦*rai

r
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9 motoru, todėl jas

1

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

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo piniip 
gus arba prigialbeti pirkimo properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kadą pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarus- 
vlma kuri prigclbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas, v

MERCHANTS BANKING TRUST CO,
; MAHANOY CITY, PA.

-DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pren.

J

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Ryukcwicz A. Daninewica M. Garui*

P. C. Fenton T. G. Hornnby

flMMMM

Augštos vertes Gramofonas
Tiktai $19.50.

,r

<Į JA* ♦

7

UNION
NATIONAL

BANK
MAHANOYF

Cnpltol Stock $125,000.00 
SurpluH & Profits $400,000.00

fcį-CITY

ki

vJ 4% — 4

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedam prie jūsų piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos meno- 
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.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice-Prez.
J. E. FERGUSON. Kaslerlua.
R. T. EDWARDS, Vico.Kas.

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST.

MAHANOY CITY, PA.
e—1 mJ —ii IW>.4»w

Badai ne- 
, uos angleka- 

siai simpatizuoja su audėjais.
— Vietinia S. L. A. kuopa 

ant 19 Liepos rengia ezion la
bai dydeli pikniką. Ant pik
niko bus visokį žaidimai ir pa
silinksminimai. ,

— Pas mus saliuninkai ru- 
goja kad uždraudus pardavi
nėti degtinia, 
saliunus nes sako 
biznis.”

Tuo tarpu ežia dirba vi
si, kas ka gali 
kaip girdėti, 
tur atvažiavusius darbininkus.

— Cigaru szapai 
yra du) dirba visa laika, 
garniu kai kalba, kaip tik užsi
baigs straikas Silk Mill darbi
ninku, tai jieje pradės straika. 
Cigarninkai ir cigarninkes yra 
teip-gi neužganėdinti isz savo 
padėjimo ir sunkaus pragyve
nimo. — Kulpmon ietis.

ketina uždarvti •/
“isz alus no>

o in kasyklas, 
priyma ir. isz ki-

(cziop
Ci-

Hartord, Conn.— Czionaiti- 
nei Lietuvei darbuojasi karsz- 
tai del savo tautos, bet isz do- 

— riszko atžvilgio, tai labai yra 
nupuolia. Pirmejviai darbuo- 
jesi be paliovos o kas kiszasi 
isz kataliku puses tai yra labai 
apsileido ir nesirūpina 
nieką.

apie

. Mc’Adoo, Pa. — Utarninke 
ezion sudege teatras o priesz

į

/F
1 R'<1
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<52 ■Žmoguc kasosi galvų,

Kasjmasi;pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioins. j J 

kad jam niežti, ir 
visi kiti tų žino. .

Vyrai ib moteris kenčia 
niežėjimui nuo- pleiskanų,

■< v • ♦ -J

tQ inezėjinią salima

įl/4* kad palengvint niežėjimų, 
bpl

Č’ - 
A<\ žino,

Bet jis
i

*•

• ■ w >

J
< i

Ui j

7

kenčiu bereikalingai, 
tų nuežėjimą galima 

lengvai prašalinti. Nebus

o 
nes

I IVII^VUI tlOQini II. IHVMIO

daugiau niežėjimo, kasjniosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
I jvykstančių nou pleiskanų.

! panaikins visits niežėjimus ir išvalys-iš-galvos visas pleiskanas. 2 
! Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos jų nuo pleišką- ! 
i nų atsinaujinimo. ‘ 1 • • ■ |

I RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams, j 
I Ji nesugailins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be | 
j RUf'FLES, jei turite pleiskanų. I
i Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
! galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pauto " 
| markėmis ar money ordęr, kuriuos siųskite šiuo adresu: |
V”*****0* F, AD. RICHTER £> CO., 326-330 Broadway, New York

EXTRA! EXTRA! DIDELIS PASIŪLYMAS.
i- Laikrodėlis “ Roskope Patent

Tukstanczius doleriu žmones 
praleidžia laikrodėliams, o ne 
turi isz ju jokios naudos del 
to kad nežino kokio laikrodė
liai yra goriausi. Visu geriau
siu laikrodėliu yra “Roskopo 
Patent”. Szitas laikrodėlis 
jau žinomas visame pasauly
je, b kas ji insigyjo, tai jau 
visam gyvenimui, 
ma naudoti darbo ir szventa- 
dieniams.

padarytais tyrais nikeliniais 
luksztais, stipriais nikeli
niais viduriais, teisingai su
statytas taip, kad nesuvolina 
nei ^paskubina no vienos ml- 
nutos, toks lairodelis ver
tas mažiausiai .$10.00 bet mos 
del supažindimo visuomenes 
su tuo laikrodėliu per trum
pa laika nutarėm pardavinė
ti iszdirbystes leszu kaina, t, 
y. tik po $5.45. Prieto duoda-
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NAUJAS IŠRADIMAS"
Del Prakaituojančiu Kojtį I 

v Prakaitavimas žmo- 
I- gaus kojų, tai yra di- , 
k džiausiąs kankinimas 
A kaip dideliems teip Ir , 
H mažiems. Didelis ne- 

smagumas yra iŠ he 
skanaus Icvapo kaip ir kenkentis žmo* 
(aus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargt 
yn<ji Viso kimo. Musų piAtjaii ftraaios gy
duolės išgydis prakaitalrimą'arbi llaps- 
mą J imki £0jų i-Ubaį r trumpa Jjukalr nu jh 

14 1 L. ! 1 f 1 1 * ~ 1 ***' " f* * •

Jus negalite apsieiti be

Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi

CONSOL A grojamoji ir kalbatnoji mašina ‘yra naujausio išradimo su 
puikiausiais pagerinimais ir balsai esti aiškus, švelnus, malonus, tyri. CONSOLA

M Tik $5.45

me DYKAI 4 naudingus daiktus:

Ji gali-

Gražiai ir tvirtai

stipriais

1. Storai auksuota laikrodėliui retežėli; 2.
Naujai iszrasta spynele, kuri užrakinama Ir atrakinama be rakto. Ji padary-

Ja galima užrakinti blio du-ta inz žalvario ir gali užtekti visam gyvenimui.
ris skrynute ar kita ka o nežinantis paslapties kaip ja atrakinti niekad neat
rakins.

Naujai iszrastas inrankis plaukams kirpti.
vyrui labai reikalinga, nes sutaupina pinigus ir laika, kuri reikia sueikovtl

4. Slaptingu užraktu maszinelo pinigams.
padaryta isz drūtos, minksztos skuros ir užsirakina taip, kad sekreto nežinan
tis Jokiu budu Jos neatrakins.
kaip ja atidaryti ir uždaryti.
siūlymo, tai nieko nelaukdama prsusk mums 25c.
iszsiusiino laikrodėli ir visas apraszytas dovanas.

Užsitikrinamo, kad busi užganėdintas, kitaip pinigus gražina-

3.

einant pas barberi.

Sykiu su spynele duodame ir isaiszkinima kaip ja reikia atidaryti:
Toji maszinolo kiekvienam

1
Maszinole

Sykiu su maszinole duodame ir paiszkinimus 
Taipgi, jei nori pasinaudoti isz szito musu pa- 

stampomis, o mes tuojaus 
Pinigus užmokėsi atsio-

mes dulkius. Užsitikrinamo, kad busi užganėdintas, kitaip pinigus gražina
me Adgal. Pnstnlm Kas prisius visus piningus isz augszto, tam mes priedo 
prie visu daiktu duosime auksuotus marszkinlu rankovėms guzikus.
tuojaus ant adreso: PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 North Irving Avenue, Dept, 28

I

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
...Sit LnlVakorczhi Skyrium^.

P. Y OBIECUNAS IR KOMPANIJA 
12th mid Carson St., S. S. Pittsburgh, Pa. 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpinąs! savainnamo kur- 
rlo verto isznesa apio $150.000 ir vartoja sze- 
mo laiko apio milijoną dolieriu ir randasi po 
kontrole Vai. ronnsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą, 
in visas dalis svieto.
Užlaiko Notarijialna kancelarija del padirbipio 
Doviornascziu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubožinls skyrius randasi po 
vadoviste gerai žinoma Karol imis Vara*sziausz 
valdiszko Notarijuszo.

Ras zyk

CHICAGO, ILL.

Už sutapintus 
Siunczia Pinigus 

Parduoda Laivakortes.

groja rekordas visokiausio išdirbimoir visokiausio didumo, kaip: COLUMBIA, 
V1CTROLA ir kitus. Tokios rūšies gramafonas kaip CONSOLA, tai krau* 
tuveso parduoilami už, dubeltąvų kainų. CONSOLA gramafonas gali užtekti 
visam gyvenimui. Pinigus $19,50 už gramafonų siųskite per paėto Money Order. 
Rašydami laiškus adresuokite.

S. P. TANIS,
, . ’• ’ f

4

užtikrinam Jof nieko ne kenks Jutų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. *■
sU ptisluntlmu. Piningus siųskite adresu; į'

URSUS REMEDY CO., 
Distributer

Dep. B. CHICAGO, ILL.
■ «'

160 K. WELLS St, 

vrywrery

31 East 112tli Street Chicago, Ill.
MMMB

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR-TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimines yra paimti j kariumenę ir ke

liauja | anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pave* 
Jinta valdžios nešioti tam tikrus Žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su ivaigže yra di« 
džiausią gajbe ir paguodonč. kadangi nevisi jj 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 turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi* 
nč yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą. žiedą gali nešioti kaip vyrao taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Š| žiedą, atsiųskite *jvo 
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir nuima drauge su pinigais pi isiųskitr, o mes jums 
prisiusime tą garbes vertą žiedą. .

p
a ?

Ttir
Z **
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PrekCs šių Žiedų yra sekančios;

Sterling ....

1OK Aukai uis.........  ...10.150

14 K Auksinis....

71K f

... 13.50

prekė 35c. už kožni}.
Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

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

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kepurčs. su viena, dviem ar trim žvaigždutėm.

CHICAGO, ILL

Tn .. 1 "'■' , ■■ " ui
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W. TRASKAUSKAS'
I-GRAB0RIU8-*

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PX.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riglnus Ir vėlimus dal 
laldotuviu, krlksztlnlu, pasivažinėjiinv 
Ir t.t. Krausto dalgtus ir t.L 
520 W. Centre SU Mahanoy City. Fb.

f ReikelauJim* 
_ > 

er stabas 
____ i lik 

t

n

Jauni

ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
pereidami per ste 
imu. Atsišauk it

URSUS REMEDY COM
160 N. WILLS St.. Dip. B. CHICAGO. XL.

$10 iki SIS į sąvaitę, p 
su musų nauju išradi 
laišku:

Dip. B.

Žinomas poi‘ 25 metus ir Valdžiom prižiūrimas

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

taip ir dabar
' i 4 i.

4 mmi.

S

X

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ j
» f •

ir g varan tu o ja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžianie kreiptis pds:
Henry J. Schnitzer State Bank

141 Washington Street, New York, N, Y.
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NAUJAS ISZRADIMAH.
DEL PLAUKU.

U—■ - 1111 a

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

Drs. Brandzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N. Y.

f
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Naujas Lietuviszkas Graborius 
t Kuzis Rėklaitis I 
Į 516 W. SPRUCE ST. < 
J MAHANOY CITY, PA. <|

A. C. NOVAKAUSKAS .
:: Advokatas • •

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.
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