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Isz Amerikos
Czeverikai kasztuos po 20 

doleriu už pora.
New York.— Už trumpo lai

ko czeverikai baisei pabrangs 
ir turėsime mokėti po 20 dole
riu už pora isz priežasties dy- 
deliu užkalbinimu in Europa. 
Fabrikantai ketina dirbti me
dinius czeverikus o kaip rodos 
vela sugrysime prie klumpiu.- 
Geriausia vaikszcziot basiems, 
o užezedinsim piningus.

Ar milijonierkos isz tikrųjų 
siunta?

San Fraiicisco, Gal.— Netu- 
praleist savo 

czionaitines
rodainos kuom
naudinga laika, 
milijonierkos invede pasiutisz- 
ka papratimu o tai, pradėjo

New Palicije sura-
No. 438 E. 18-tos 

kur

Lietuviszki bombistai 
prasiszalino.

York.-
do name 
ulyczios < 
gyveno du Lietuviai, 
riti palicije nesurado, 
pauksztelei buvo iszlekia 
kia du menesiai priesz 
Kambarije surasta daug lietu- 

rusiszkos bolszevi- 
ir

po
lirbtuve bombų, 

bet k li
nes 
ko
tai.

palicije

menesiai

viszkos ir 
kines literatūros 
mekjniszku prietaisu.

visokiu

Naszle apgavo naszli, dabar ne 
nori užlaikyt josios vaikus.

Wilkes-Barre, Pa.— Mikola 
Keczinas, naszlis su. trejetą , 
vaikais, nutarė apsivesti ^sii ■;

- nnszlia
‘turi jam prispa|įj^bjog turi 
viena kudyhi^ Mikoleli^ tjker 
damas savp mylepiąi apsivedė 
su taja nuomonia, jog turęs už 
laiKyli tik keturis vaikus ir pd
t' a) J a jcziule

atvede namo da du vaikus kas 
Mikolai labai nepatiko ir atsi
sakė maityti ekstra vaikus. La 
pinienia apskundė 
]>as skvajeri idant duotu mais
tą ir del likusiu vaiku.

naszlis

4
**J • H 311 HM*: ‘r *• *<

ori jam prispažji^.j

Po szliubui paeziule

Mikoleli

< l f f

jog yra

Nebaszninkai turi tylėt!
Barnsville, Ohio. — Maksas 

Rupp, sziauczius, kuris nebijo
jo nieko, likos iszbandytas per 
du jaunus vyrus ana diena, isz 
kuriu vienas nudavė,
miros, o kitas nuejas pas sziau 
ežiu, su kuriuom gerai gyveno 
idant atejtu ir pasėdėtu prie 
nebaszninko, nes jisai turi va
žiuoti in miestą užkalbinti gra 
bu.

Sziauczius turėjo pabaigt 
czeverikus taji vakara, pasi
enio fcu savim reikalingus daig 
tus ir czeverikus, nusidavė pas 
nebaszninka ir pradėjo 
darbu rodos kambarije 
ne buvo. Apie pusiaunakt pa 
sidare sau puoduką juodos ka
vos idant neužmigtu, o kad lai 
kas ne butu nuobodus, pradėjo 
giedot linksma dainelių ir sma 
gei kalt.

S taiga i 
ninkas

vakara,

atsisėdo

savo 
nieko

“nebasz- 
ir su graudingu balsu 

szauke: “
> I

$ 
savo sznnis rėdyti in auksines 
rinkes ir ziegorelius ir 
vedžioję savo mylemus szuniu- 
kus parėdytus in taisės papuo- 
zas. Žmonis žiopsojesi ant tų

jų ponueziu ir szunucziu.
Bjauriu tas iszrodo isz szalies 

tuju ponueziu, nes jeigu norė
tu praleist savo laika ant ko
kio 
rastu užtektinai.
galvelesia tuju ponueziu

Stebysi milijonie
riai, jog czionais priviso daug 
bolszeviku 1
Praleido visus piningus ant gu 

zutes o vaikai ėjo apdriskia 
ir alkani.

Philadelphia. — 
Erszkiene iunesze skunda prie 
szais savo kaimynu už apleidi
mu savo septynių vaiku ir 
.su'upiniiua apie juosius.

dabar

n

gero tykslo tai darbo 
Matyt, jog 

‘ ‘ kas
pagedo. J y

HU-

Elzbieta

ne- 
Te- 

vas Jonas Cholett, idant turėti 
ant zopostios guzutes 
tosios ramybes už visus pinin
gus kokius turęjo, apie $9G o 
yj|ikhtjturejo;0jti apdriskia ir

Katnbrirei kVlriuosia

y pirko

alkani idant tevtfi' gerkle nėiž- 
.džiutu. • * • KathbArel kVinuOsia 
tėVas gyhr^HO sti’‘vkHkai^ "buvo 
baisei'neleisti' ir” panagi* iii

Palidije pa-kiaulių tvartą. ‘ 
ome guzute,ieVa i’iždk^e kalė
jime o vaikus patalpino in pri
glauda del apleistu vaiku.

Milijonai svaru maisto szalti- 
nese, o žmonims neparduoda.

Chicago.— Vadžios agentai 
iszsznipinejo, buk czionaitinei 
pakeriai mėsos ir kiti dydeli 
krautuvninkai turi szaltinesia 
milijonus svaigu mėsos ir kito
kiu valgomu ta.voru, kuriu žino 
nims neparduoda ir laiko ant 
dydesnes spekulacijos.

Agentai atrado szaltosia 
k rautu vesią 89 milijonus sva
ru suszalusios jautienos; 
G 17,000 svaru kiaulienos;
8G3 svarus svieto;
- -

atrado

inisztiune; Ar tu nežinai, jog 
būdamas prie nebaszninko ne
privalai giedoti tokias daine
les!”

Sziauczius nusistebėjo kal- 
“ba nebaszninko, i*eže per galva 
su
♦‘Jeigu žmogus yra numiręs, 
tai privalo tylėt, o ne kalbėt!”

Szposininkai dpleido mieste
li- daugiau apie juos sziau- 

•sius negudejo. , (J B___
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W. D. BOCZKOWSKI, Prea. & Mgr. 
F. W. HOC'ZKOWNKl, Editor

-,rr^7 3 a, TF*77ETZ
Ergelis su Meksiku

—
Meksikoniszkil) andytai api-

piešte Amerikos kareivius
ir paniekino vėliava.

31 METAS

ISZ VISU SZALIU

f

Kew--Yorį;e/vnlstije randasi , 
- ^usė tiiilijon^ automobiliu.

Albairy, 'K. Y.\— Antomobi- 
liį bjuras pranesza, buk New 
Y dHtdvalsti ję/randas i suvir- 
szUm puse milijono visokiu au- 
tohiobilįp. Už laisnus valdžia 
surenka arti penkis milijonus 
doleriu kasmet,
to rahdasi sziandien 
kaip ;dėvyni milijonai automo
biliu. ; ‘ ;

3

Ant viso svie 
daugiau

Aresztavojc atejviUs kurie |uri 
’ . » ginklus. ' '
Harrisburg, Pa* — Vaistine 

medžiojimo kamisije paliepė 
sargams ąresztavoti visus atęj

TOKltJ HUDU KARE UŽSIBAIGĖ.
I j 

, .71 ;± - -- - ~ ETC, ---------- -  - ».——

GROMATOS fsz LIETUVOS
■■ —.. t

,.Idant įkaity tojai galotu< žinoti kas 
sziadien liotuvojo darosi Ir kad l»z tu
ju gromatu dažinotu apie savo 'neku
rtas gimines, talpinamo jiaslas isz vi
su krasztu Amcriko dol juju naudos 
ir teip:

J. C. Navickas, isz Harrison, N. J. 
aplaiko isz Lietuvos1, gromata Suvalkų 
redybos. ’Ten sakiima taip: “Perei
tas balsusis karas labai mus nuvargi
no. Daug vargo Ii’ baimes turėjom 
perkošti, bot jau dabar, uczlu Dievui, 
ta baisi audra pasibaigė 11- Jau^prajlc- 
jomo savo sudraskytus nameliu^ tai
sytis, tik dar vis bijomos, < kad nau
jas karas . Lietuvos 
mus vėl neužpultu. ’ 
musu nepasioko ir dar mes tuom laiku 
maiši o ir 

! turime.

1 / 

1*1 .. M M.„ I— Į.^.. —. —.11— -I- , ■ J—c----r— -■
1SZTRAUKA' TSZ ritEŽIDTjNTO Wip 

ŠONO KALBOS.,( SAKYTOS ;ANT f 
. ‘LlAfVo WASHING-, ’ 11

TQN” 4 DIENA LIEPOS,1919 M i
j 4 į/ , * ’ • l ii J >ii «

KUHidcda |82 ViHri bvioteį.
Mes noapelnamo isz vienos kokios gi* 

Mes ! nėpaėiHanio isz vionoė 
kokios tautos, ĄniaHkos yra: ta ypnj

Ten sakiimn taip:

su bolszeyikals
Bolnzevikai dar

f

Washington, .. D. C. — Arti 
Tampico, kada keliolika aine- 
rikoniszku .niatroiri^ isz laivo 
Cheyenne žuvavo Temesi upė
je, užklupo ant juju meksiko- 
niszki banditai apipleszdami 
musu kareivius (nes tada netu
rėjo prie saves jokiu ginklu).

Norints tasai atsitiko G Ju- 
lajaus, bet tik dabar kariszkas 
departmentas apie tai dažinojo 
ir pradėjo tirinet visa atsitiki
ma.

Valdže nuo Knranzos parei
kalaus visiszko užganadimo ir 
spirsis nubaudimo tuju bandi-

Nuskuto milžiniszka barzda.
Montreal, Kanada. — J. A. 

Chollet senas francuziszkas ka 
reivis isz 1870 meto kares su 
Prūsais, kurie užėmė Alzacija 
Loteringa nuo Francuzu, pri- 
siege tada, jog nesiskųs barz
dos, pakol jojo tėvynė vela ne
atgaus tuju dingusiu provin
cijų ir dalaike r savo prisiega 
lyg sziai dienai. Kada dagir- 
do, buk Franci ja su pagialba 
allijentu atmusze taisės 
vincijes nuo* prūseliu 
pas skųstbar^di ir davė nu- 
kirpt savo barzda kuri buvo

Isz 
plauku davė padaryti kasa ku 
ria patalpino remuosia už stik 
lo.

j 
davė

pro-
11 u vėjo

keturiolika pėdu ilgio.*

tu, o jeigu Karanza nesutiktu 3g į8Zpanai užmuszti, 86 sužeis
ant to, tada Suv., Valstijoj ki
taip imsis prie Meksiko.

“kantrybe 
kiecziu ir nuo dabar su meksi- 
konais elgsis' kitaip.

Nubodo J y ameri-

GROMATA ISZ LIETUVOS.

SzliJds 
..... ... ........... te vii i
Szlickiui, Chicagoje. ,

Brigus rpąnp* teveli I • ■ ■ D®--

Steponas 
raszo savo

7

> .Szilalyj, 
Julijonui *

kui(jQiepjb.pčflmo(visi sveiki 
r yF / ’ " I J / * \

Tebeg^ypnąnąe,. Szikdyj. <• Pus 
inusuJ^H mųtaią ir 1918 • 
tais labai* 'žmones ,.»< •>; rnn v
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ti, muszije su bandytu 
Raisuli.

Madrid, Iszpanije.— 
imi turėjo kruvina 
morokiszku bandytu R^į 
artimoje EI Arieh, ] 
kos užmuszta 38 isz^ęhis^j^ 
reiviai o 86 sužeisti, MDat|gelis

1 A’A 41 VI 11 O • 4

Iszpa- 
rnuszi su

kū^iarneAU^I
*• o Ii •alui k m* J ’ M
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isz Raisulio bandos..likos'teip- 
gi užmuszta, o pats vadas pra- 
siszalino in kalnus.
Hollaridjja atlfluds kalaeri iu 

' rankas allijehtu. *
” Pa’ryžiĮis? — Isz Berlino da

jit|H

t'l

70,- 
7,- 

1,280,000 
dėžių kiausziniu (arba 34,400,- 
000 sztukiu); 7,273,000 verszie 
nos; 801,969,000 surytos ir rau 
gytos kiaulienos ir milijonai 
svaru kitokio valgomo tavoro 
— viso daejna, lyg 1,134,739,- 
000 svaru. Jeigu pakerei pa
leistu taja mesa ir valgoma ta- 
vora, tai prekes tuojaus nupul
tu o žmonis isz to pasinaudotu. 
Ka apie tai valdže mano dary
ti, tai nedažinota. Aineriko spo 
kulantai yra pasiute daromi 
milijonus, o jeigu greitai val
dže nesiyms prie juju, tai žmo
nis neteks kantrybes. "V
Eskpliozije kasyklosia užmu- 

sze 6 anglekasius.
Bluefield, W. Va.— 

anglekasiai 
ekspliozijoj kuri 
Tazewell kasyklas Kimballe.

Du szimtai anglekasiu kurio 
radosi tame laike kasyklosia, 
likos užgriautais per kėlės va
landas, bet likos ižgialbetais 
per savo draugus kurie juostus 
iHzkase po sunkiam darbui,

vius kiltie turi ginklus ir me- 
džibjė Bu szunimis.
drnudže ktejviams turėti gink
lus kurie ne turi ukesiszku po
pieti!. Daugelis likos areszt 
volą o ginklai konfiskuoti.

likos
Szeszi 

užinuszti 
sunaikino

fiesza, buk lIollaiidijoB valdžeme* 
kasi Bfl ■>! »■/ ............ * |

$ęi| p^lųiJpdąypmc; po septy7 
nis
tais ir dvylika. • Mes visi iszh- 
kom sveiki, tik ne linksmi kad 
vieni be savo tėvelio gyvena- 

musu bobuke Norvai- 
tieno tebegyvena.
per penkerius metus iszkente- 
jome, tai ir in didele knyga ne- 
suraszytum.
vau pradėjęs Szilelyj 
ties vargonininkauti;
nausi arti dvieju metu ir sziek 
tiek pramokau, bet in parakvi- 
ja butu dųr per sunku, nes rei
kia mokėt gerai raszyt, o

asz dar gerai nemoku, 
mo- 

kyties, bet spasabo nėra, tai ir 
reikia kentėti. Bet turiu vil
ties, kad mano tėvelis duos 
man spasabo toliau mokyties

I
Amerika, 

jF *
fririeš. Mes 
'uL;; 'i>7T7 .T7,, _ ___ r,_
lybe, kad ji susideda isz geriausio k4 
kitos tautos turi. Kaip kada, kuottfėt 
asz esu Amerikos plllcczu, kuris yra 
atkeliavęs in Amerika, manau, kad jis 
turi didesne pirmnybo,, neg asz. Asz 
nepasirinkau būti amerlklocziu, o jis 
pasirinko. Asz užgimiau jojo. . Asz 
turiu vilties, jei bučiau jojo neužgi
męs buczlau turejes užtektinai pi'oto 
ja pasirinkti. Teczlau (lo ’ žmones 
kurie atėjo vėląjį jie isz liuosos valios 
pasirinko buŲ anierlkiecziais.

Jie atkeliavo isz kitu szaliu, Ir tarė: 
mums yra lemta būti šit jumis, mes 
pasitikimo jumis, mes gyvensime tarp 
jusu. Szalls susidėjus isz tokiu žmo
nių turi suprasti kitas tautas. Ji %tu- 
rl žinoti kaip brolautis jiems padėti. 
Ji ir dabar jau yra žmonijos prlotoliu, 
nes jis susideda isz sZvariu žmonių, 
taigi turi gelbėti savo giininaiczlams 
Ji turiparodyti, kad JI 
keno nors prlvaczlams reikalams. ’ Ji 
turi parodyti, jog ji yra pasiręngus 
tarnauti visiems tiems žmonlems, isz

Jr Szirdingai asz norecziau

m j re,

— aszfųpnis žmones, o kar-į |no

mo. Ir

sutiko atiduoti krųli^e^eri įcai-
• • 1 A_ 1 \"i 111 $1 • % 1 ■ ji' f A j •

’* Atidavimas kaizerio at
sibus Hagoje. Badai kaizere- 
lis labi ąerga ir ųe ilgai pagy
vens, kaip telegramai skelbia 
isz Ilollandijos.
Bolszevikai paėmė

Ekaterinburga.
Svarbus miestas 

160 myliu 
likos paymtas

’ žėri in pinkas allijentu an| teis
* I u h a

I

0 ka mes

į 
j-llH

■I
4il

d■Pefm. —
Ekaterinburgas,
nuo czionais,
per bolszevikus, pagal bedrati- 

. ni telegrama aplaikyta czio
nais.

Ekaterinburgas randasi 
dūri jo Uraliaus ir buvo viena 
isz svarbiausiu punktu Kolcza 
ko armijos.

191G metais bu- 
mokv- 
moki-

duonos, isz Dievo malones 
Dabar jnes esamo laimingi 

tuomi kad jau turimo savo szallos, Ho 
tuvoH, valdžia ir jau daugiau nevaldo 
mus nei rusui, nei vokicėziai, bot mu
su paezu broliai lietuviai. Diovo 
jiems padek laimingai musu szalies 
reikalais rūpintis Ir mums brollszkai 

H

paezu broliai lietuviai.

Tiesos UŽ tarnauti.
neveikia

ra- vi-

£1-

' Aluokingos pravardes.
Baltimore, Md.— 

isz czionaltiui.u dydeliu hole-* 
liu radosi šokanti sveczei: po
nai \Pipiras, Krakmolas
Kialiszipis isz New Yorko, Cuk 
riuš isį Cbicagos ir Druska isz 
New Jersey.'

• Karos laiko nuvykęs Lietuvon p. M. 
D. Tulnila raszo broliui J. P. Tuinilal, 
Boston.
Brolau:-^

Turiu už garbe prnnosztl, kad visa 
gimine apart mirusio IszlandŽiu dedes 
esame sveiki ir linksmi, ka volljam Ir 

Praszau pranesztl, kokia baus
me yra ncužsireglstravusloms June 5, 
1917 m.? Poi‘ kur ir kaip galima to
kiems atvažiuoti in U. S. A. ? Kaip 
biznis ir darbai?
isz musu giminiu parvažiuoti in sve-

Joi taip, tai iV'asž dar palauk 
Sznapso pasidarėm savo.

nos ttirim pakankamai, bot brangi. 
Viskas labai brangu. Su molio

M, U. Tuinila. 
Naujavalakiai, Kalvarija,

Suvalkų gub. • ? -

kuriu musu gyventojai yrp, kilę.
netik tai, mano draugai pilieczlai, mes 

kad mes ži-

jums.

turlanic tęsti prirodima, 
nome kas tai laisvi yra.

■ * ■ ■' ■ u e

Geras priliginimas.

szyt

Vienam

J ir

2 centai už orini paczta.

Minis-
v •

Washington, D. C.— 
teris paczto Burleson, numaži
no orini paczta ant gromatu 
nuo 25 centu imt 2 centu bet su 
tuom isžlygoms, jog negvaran- 
tina (visados pristatyti groma- 
tas, pen opines mašžinas. . 1

, PAH$I DUODA LOTAS 
St. Chilr, Pa. mieste.

\ • !V, ' , *,'■ m<   A. 11 m. w K

Parsiduoda didelis lotas, 43 per 200
pėdu' ditltiino, ant didžiosios ulyczios,

1 'J

v* i j

Tūlas labai turtingas ponas, 
gyvendamas paleistuvystėje ir '

’ Per tuos penkerius metus ma-

Gal kas rengiasi

CzlUfl ? 
siu. Duo

Pajtakau savo pundus Vinco Bur-

nedorybeje, netemindamas ant 
Dievo ir Jojo prisakymu, ras
damas i s ant vieno susirinkimo 
ant kurio radosi ir . prabasz- 
czius tojo miesto tąre in kų- 
ninga: — Ar tai neteisybe pra* 
baseziau kad žmogus būdama^

JUJlVnZJYtlU BŪVU pUJUlUb V 1I1UU JJllI- . • • « • 4 1

nelkos, paolnanczlo, isz Domantoniu,, teisingu, gausis teip-gi m dan
Priesz karo
Būtinai rei

Vilnfaus g., Traku pa v. 
gyveno WestflOld, Mgss. 
kalingas namie, kadangi mano kiti du

Juozas, ir Petras puolė ka
rėj, o asz jau be sveikatos ir por tai 
ūkią žūva. Kas apie ji žino meldžiu 
pranoszt sziuo adresu: Jonas Bur- 
noika; Domantdnlš. isz ' Aly turis Paūžta 
Vilniaus redybos, Alovės vuIscZk

sūnūs:

Jeigu tbji žino 
butu teisingat tai Kolczakas ne 
teko svarbios vietos prie Tran- 
sibirsko geležinkelio. Pennas 
likos paymtas 2 Julajaus.

Vienas metas suėjo diena 16 
kada rusiszkas caras dingo isz

Toji miestą

■H
11

1 'fl
H

žus tebuvo mokslas.
Praeitu metu rugpjuczio 29 

diena pas mus mirė Juozas 
Paulaviczia. Jo mirimas buvo 

. toks: grobsto jis ta diena javy- 
nas; pavakariu parojęs 
klausia szeimininkes: 
sim vakarienes 1 Szeimininko 
nelabai sveika būdama atsake.

Isz triobos 
iszejes nuėjo jis iu 
trauke tuszczia vežimu, ir jam 
ktaujas ome bėgt pro burna ir 
nosi. Jis ėjo vol in trioba, ale 
prie duriu parpuolė ir ten tuo- 
jaus mirė, saulei leidžianties. 
Dabar, įo jo mirimo, pastojo 
Antanas Mantrimas;
diena jis vede isz Mankaicziu 
dvaro.

Meldžiu tėvelio paraszyt 
apie, save mes laukiamo gro- 
matos kaip saules 
Sudiev muno brangiausias te-

— Setponas Szliokia

1 namo
Ka vir-

Ekaterinburgo.
czekai paėmė in menefii laiko 
po dingimai caro.
toje likos suszaudyta keliolika
ypatų isz cariszkos szeimyuos 
ir kitokiu ženklyvesniu ypatų 
isz cariszko dvaro.

Toje vie-

jįMI

■fi'l

!fl

I 4 ty

gu, nežiūrint ar jisai turi tikė
jimą ar 110 ? '

Kuningas ant to atsuko:
— Ejdamns pro jusu dvaru 

užtominau kiaule besivojpjan- 
czia baloje, ar-gi tai net^isy- 
bia, kad kiaule yra teisingi! su 
tvėrimų ir ar, ponas inleistu- 
mei jiaįi in savo pakajus? < ■

Turczius suprato ta ji prily-

» By- ka iszvirsma.
daržine ORINIS PACZTAS ISZ NEW YORKO 

IN CHtCAGA.

Skrista su De
Broliai sooors ir patinstami, ■— kas 

gyvi esate, atsiliepkite.1 Jau 5 ipotal, 
kaip apie jus jokios žinios neturiu. 
Nežinau, ar gyvi osato. Ar ir visi 
muslszkiai esąrtjo gyvi, tik musu ma
muto sziomet, balandžio 11 d. pasimi
rė. f 
bontas. ■ o manim, tai ne rusai, no 
vokiobžlal nepasinaudojo, gors abiejl 
kankino. ; Dabar Jgyvonamė abtfdu su 
Pranu Kauno, kamo , turlya užsiėmi
mą. J Įlaužykite* apie save ir atsluski- 

Atsiuąkito laikraszczlu.
t Su pagarba, Kastas Stiklius, 

Adresas; Lietuva, Kaunas, Lalavęš

Kovo 2

ant kampo prie trijų ulyczlu. Tinkama 
dėl bažnycziOB, teatro, salos, automo
biliams .taikyti arba ant bilo kokio Viz-

S’žitatrt miesto randasi liotiiviu

*ir kitokiu ^ateiviu. . Atsiszauklto in
"Saules'’ onsa. Mrs. H. Hargraves 
locnlnluko, 1747 4 Washington Blvd.
Chicago, Hl. , (Aug. 5 Aloja N. 60, b. 6. K, Stiklius

W

kampo prie trijų ulyczlu. Tinkama 
bažnyczlos, teatro, salos, šutomo-

nhJ.'/'-^
bažnycžia p ir didelis.skaitlio liotiiviu

snuW’bhea.

pmviuvv, muauufiiu ja vi. pamini- . . v • 3 • ♦ ♦ » / *

Pranas buvo Vokietijon iBzgą- g.iųima, UOS UZ jokius piningus

to aĄrb£us.

neinleistu kiaules in savo lik
tinis, teip pat' ir pievas“ apsum 
kyta griekais ir netikėjimu* ne 
gali įnleisti in dangau^ kgra’ 
lyste žmogaus norints jisai bur

. >Ai..

Sziandien oro krasa nuskrido 1>e 
Now Yorko in Clevelanda per 3 valan
das ir 38 minutas. Vidutini* greitu
mas buvo 119 myliu per valanda visu 
430 myliu tolumo.
Haviland orlaiviu, turanotiu 400 ark
liu pajėgas. Pirmąsias 216 myliu, 
nuo New Yorko iki BBellefante, Pa. 
per 1 vai. ir 28 minutas, o kita dali, 
nuo Beliofonto Iki Cleveland, 215 my
liu per vai. ir 50 mlnutii-

Oro krasa 4 diena liepos vartojo du 
orlaiviu virszum, neg kitomis dieno
mis.
latviu,
dos gyventojams, buvo sustota Ir latsz 
kai paimti Toledos minate.
plausią oro kelione, 4 d. liepos buvo 
215 myliu, o ilgiausioji '325 mylias. 
Kiekvienas orlaivis pasiekė vieta pas-

• klrtu laiku, be priversto apslstojiiuo,

Ta diena skrido deszlmtis or- 
Praazant Chicago* ir Toje-

e

užtekant.

tu kanuoteisingiausias veli.

Trum-m
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raidėmis.

Tas ženklelis turi būti 
indetas 

Didesni j i 
krasos

Box 214,

kus prie gimnazijos už, prefek
tą. Suprantama tuomet gim
nazijose profesorių vietas tu
rėjo užemo daugiaaše masko
liai, o kunigai iszsilankstyt su 
jais nesusiejus negalima. Sztai 
karta susiejimalije.su masko
liais, prie platesniu kalbeliu, 
maskoliai pradėjo kunigui isz- 
metinet neženotybe katuli k isz- 
ku kunigu, buk tai esans maži
nimas plėtojimosi Žmonijos.

Kunigas D. greitai susigrie
bęs atsakymu sako:
kataliku yra ne teip didis skait 
lis, ir tai nedidis sumažinimas 
žmonijos, o kad jumis rupi 
žmonijos dauginimas, ta^ pa
leiski! visus saldotus prie že- 
nybu, turėsit žmonijos veislių 
toli dauginus padidinta, negu 
but kataliku kunigai ženoti.”

Toksai kunigo puikus atsa
kymas, maskoliams uždaro ne 
tik burnas, bet ir prajuokino 
kad jie maskoliai teip kvailus 
kunigui davė klausymus.

Mat kunigu ženotybe 
klausymas tai no 
žmonijos, bet kas kitas.

i

yra 
dauginimas

po.

Episkopalu biskupas Fre- 
drikas Kinsman isz diecezijos 
Delaware, pamote taji dinsta 
kaipo ir kuningysta, paduoda
mas savo priežaste, buk nesu
tinka su mokslais tojo tikėji
mo,
mokytu vyru ir nenori būti 
veidmainiu užymineti tolinus 
taji dinsta.
i _ • t ;, ’*------ - .;

Norint laiszka siusti in Lie
tuva reikia vartoti du kopertu. 
Lai sz k as reikia dėti in mažes
nįjį koperta, ant to reikia pa- 
raszyti adresas lietuviszkomis 

Mažesniji koperta
su iaiszku reikia indeti in di
desni ir drauge pridėti tarp
tautini krasos ženkleli 6 centu 
vertes,
didesnėje kopertoje 
bet ne prilipintas, 
koperta, su Iaiszku ir 
ženkleliu viduryje, reikia užli
pinti ir paraszyti adresa Mr. 
George Savickis, 
Copenhagen, Denmark, Euro-

Galima pridėti ir savo ad
resu virszuje.

Norint registruoti reikia pri 
lipinti ant virszaus Amerikini 
krasos ženkleli už 10 centu. 
Dristant siusti neregistruota 
užtenka 5 centu.

Yra dar ir kitas būdas. Inde 
jus mažesni koperta su Iaiszku 
ir tarptautiniu krasos ženkle
liu in didesni koperta, galima 
adresuoti ne p. Savickui, o 
Lietuviu Atstovybei Londone. 
Tada adresa szitaip reikia ra- 
szyti: Lithuanian Legation, 21 
Devere, Gardens, South Ken
sington, London, England. Tik 
reikia, kad mažasis kopertas 
butu neužklijuotas.

Saulėje” til-

esa 
o dabar kasžin kas 

reikalauja 
paprasti

kad jie

kalavo nuo popiežiaus

kas godumas pravirkdo pašau 
lej žmonijos.

Pons J. Baltruszaitis muse t 
isz Pittsburgo Naujienose bar
damas S. L. A. Pildomąją Ta
ryba už leidimą referendum 
bal. link tautiszku centu, sako: 
“Lietuviszka armija tai pa
daužų gauja, o tautiszkus cen
tus tautiszki politikieriai 
L. A. sunaudos tu padaužų or
ganizavimui.” I 

Regisi kad Baltruszaitis yra 
, ar

nes jis 
lietuviu armijai duoda toki 
varda, o nuo bolszeviku kaipo 
tikru padaužų atima. Kas pa 
daužąs ar lietuviai ka gina sa
vo kraszta nuo bolszeviku, ar 
bolszevikai kurie kaip padau
žas užpuola ir rubaveja?
Baltruszaitis, tai Kapsuko muH 
set brolis kurs ant savo prigiin 
to kraszto žmonių užvedė gau
jas padaužų bolszeviku.

tikras ar pats bolszevikas 
bolszeviku pritarėjas,

.p.

TTtii-i-1 . -r -,-.- - -- '■ .............. ............... ............. ....... ........... ...............—............. ... , ------------- ■

— Birželio 1 d< 60 žm. mu- tarpo kelis žmones, padarymui 
su belaisviu pribus in Alytų.,, ,Įkontrakto.

Kaip matoma isz laikrasz- 
cziu, tai Kapsukas vis Vilniu
je sako sėdi nei žvirblis kregž
des lizdo,
ten noiszkrapszto, juk Vilnių 
dar turi užemia lenkai.

Senas Kapsas. Į gftf gerai kovoja su

r,;- H
I

K
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Nesenėi buvo “ 
pusi žinute, kad Czekijos kata- 
likiszki kunigai padare popie
žiui praszyma idant daleistu 
jiems ženytis kaip kad yra ži
noti kunigai Unijotu kataliku.

Szi žinute praseziokeliams 
lietuviams davė daug Sznekte- 
liu ir jiems iszsirodo labai dim 
na kad kataliku kunigai turė
tu paezias, savo szoimyna ir t. 
t. Jie sau mastuoja, kad tai 
nuo laiku Jėzaus kunigai 
neženoti, 
pasidarė,
sau moterų kaip ir 
katalikai žmones.

Tai jau ne pirmutiniai Cze- 
kijbs kunigai to reikalauja, 
apie priesz 10 ar 12 metu rei- 

dalei-
dimo ženytis neatsimenu ge
rai kurios szalies rodžius Ita
lijos, bet tas reikalavimas tik 
reikalavimu ir pasiliko.

Katalikiszki kunigai buvo 
ženoti iki vienuoliktam szimt- 
mecziui ir, tik pradžioje to 
szimtmeczio 1015 m. popie
žius uždėjo teip vadinama ce
libatu ir kunigai ženytis* jau 
negalėjo.

Nereik ne mislyt kad tie ku
nigai darydami tokius reikala
vimus klysta, ju reikalavimai 
teisingi iY ankseziaus ar vė
liaus bus iszreikalauta, o celi
batas kaip geležinis pantis tu
rės nu t nik t.

Prie szitos progos prisimena 
man laikas kaip kunigas Dauk 
szys apie 1869 m. Suvalkuose 
turėjo juokinga su maskoleis 
link kunigu ženatves pasikal
bėjimą.

Kunigas

Hl.

baigėsDaukszys
Peterburge dvasiszka akade
mija, tapo nukeltas in Suval-

KŪDIKIU rAMERIKOS EUROPOJ
SZELPIMO ADMINISTRACIJOS 

PRANE8ZIMAS.______ Bot deja... S. fcli-
•— 3—L-gi Birž. 600 t perimas savo žodi atmainė. Pribm 

Taurage — in Sziaulius ir taip vus pas ji darbininku iszrink- 
tais trimis keliais eis kas 3-—4 tiemsiems, jis jau kitaip kalbe- 
diena po 600 žm. transportai Į jo; sako in tris dienas prisius 
lietuviu bok kpl sugriž viei.

Budviecziu valsczius tvat-|me‘
Įkosi gerai. Milicija pavyzd iii- ff^sia, darbininkai^

rasztus. Bot nieko nesulauke- 
Matydami, kad nieko ne- 

, iszsiunte 
szmukle- |^leSatu8 Kaunan Žemos Ūkio 

----- * ' ----- Iriais ir degtindeliais. S?ie pas- Ministerijon, bot ir ten nieko 
ISZ I -f i d*-tl. VOS rcu^n*a*' ypftcz nepatenkinti. Uogavo sugryžo.

Kaip ji lenkai isz

Tau.tinin-

Koksai tas Gabrys yra veid
mainis tai jau kito kibą tokio 
nėra. Jisai mat teip ilgai bu
vo Paryžiuje rėmimas szali- 
ninkystes krikezezioniu demo
kratu kada garsinosi su infor
macijų bjuru, ir dabar matosi 
kad jame buvo didžiausis Lie
tuvos pardavikas.
kai demokratai greit pajuto 
kad jisai yra niekai žmogus, 
bet krikszczionis demokratai 
netikėjo ir kiszo pinigą Jam 
veidmainiui iki galutinai pasi
rodė kuomi jis yra. Kapsukas 
teip-gi juomi netikėjo, ir pa
garsino jo pasiūlymus.

Dabar Lietuvos valdžia nori 
iszdavika pagaut bet szeszkas 

gavosi pabėgt, 
ganu placziai

apie ji raszoma.

nuo slaistu 
“Tėvynėje”

I

v
Amorkios Europoj Kūdikiu Szelpi*-1 

mo administracija paskelbė, , kądji

Kaunas.
Begaliniai spekuliuoja. Lie 

tavos gyventojai, ytin beduo- j 
niui ir darbo žmones,' laukte

Laikraszcziai pranesza, kad 
buvęs Bavarijos karalius Liud 
vikas papaiko; jam vis svajo
jusi kad Bavarija kare laimė
jo. .

Kad toki žmones nustoja ne
tikėtai savo titulus, galybes ir 
da turtus, ne dyvai kad gali 
papaikti; juk tai nėra s^posas, 
kad nuo tokios kėdės tampa 
karalius nustumtas ir da in ka
lini inmestas.

Tokiem prisieina sziuose lai
kuose kartus pipirai krimsti 
toki, kokiais szere būdami ga
liūnais kitus žmones.

Kaizeris kada raszesi kad* 
iszsižada sosto, inpe^inis buk 
verkians. Jisai verkdama ga
lėjo atsimint, kiek kaizerisz-

Tai mes dar- 
Ivalscziaus milicijos darbu irlbinipkai vėl turėsimo vargti, o 
kalbina žmones dėtis prie kito Išvaro žemes plotai stoves neap 
Ivalscziaus.. kuriame 
viau” gyventi*;
' Ramygala. —

“Inis-jdirbti.,Kame gi teisybei
1 KRETINGA. — Kretingos 

Ramygaloj apakrityj jr apielinkoi viskas 
kūko'kūomJt gt gahTgalo 
sius Amerika duonos. Ame
rikos Maisto ir Pagelbos Ko
misija mums pažadėjusi mais
to neapvylė. Jau sziadien, 
rods valgome Kaune balta ame 
rikiecziu pyragu tik 
tas vela iszcina musu 
dai: svarui amerikiszko pyra
go mokame 5 auksinus. Stebė
tina kieno-gi kiszeniuj tie pini 
gai lieka, nejaugi taip brangus 
amerikiecziu pyragai? 
matyt naujas szaltinis žydams 
ir kitiems spekuliantams pasi
pelnyti.

Ar-gi nebus galo tai begali
nei spekuliacijai ir 
kam pleszimui isznaudojimui!

— Mieste yra gandas, kad 
inusu valdžia atidavusi karo 
soborą Kauno rusams. Jai'lai 
tiesa, tai žmones nepatenkinti 
ir su tuo nesutinka, 
ne rusu, jis buvo Kauno karo 
komendantui insakius karri1 in
žinierių pastatytas kareiviams 
valdžios leszomis. 
hire tu 'priklhusyti 
valdžiai, 
kaip ir visi buvusieji priesz ka 
ra’rusu valdžios daigtrii Lietu
voje, pereina in Lietuvos vy-1 
riausybes žinia. Lietuva turi 
savę narsiųjų kariuomene, jai 
reikia turėti ir. bažnyczia isz- 
kilmems ir sziaip pamaldoms 
tuo labiau, kad szis soboras 
yra vieszoje vietojo pastaty
tas.

Jei rusams atiduoti soborą, 
tai reikia atiduoti kareiviu ka- 
zarmes, fortai ir kiti dalykai, 
hes visa tai buvusios rusu val
džios pastatyta. Jei rusainr rei 
kalautu, tai ar jie galėtu ji isz 
laikyti? ar daug czia,bus rusu 
jiems užteks kapiniu cerkves 
ir cerkves Szancziuose, dar ir 
tos bus tuszczios.

— Nors nekarta jau buvo 
nurodoma ir netinkamus musu 
milicijos pasielgimus, 
jie nesiliauja. Gegužes 11 die
na vakare teko vaikszczioti 
Aleksote, 
sketriojant ir szlykszczias dai-1 
nas dainuojant tris vyrukus. 
Vienas ju tarpe buvo milici-1 
ninko forma. ~ 
miau laikytis, milicininkas bu-] 
vo bekimbas, bet atstojo. Pasi
rodė, kad tai yra 1-jo rajono 
milicininkas Kazys Smilga Nr. 
34. Sziaip elgtis neleista ne. 
tik milicininkams, bet ir sziaip kesn-i; todėl ^arbihinkai nėjo 
žmonėms., Kaip gali milicinin-; 
kas žiūrėti komendanto insaky 
ma — nepardavinėti svaigalu,5 
kada jis pats prisigėrės vos ko
jas bevelka. Tokis elgęsis pik-! 
tina žmones.

— 30. V. 19 in Kauna pribu
vo musu belaiszviu transpor-i 
tas 625 žm. lydimi amerikie-i 
ežiu ingaiiotiniu ir musu inga-' 
lotinis l<un.

— 31. V.
lietiniai su musu ingaliotiniu |paraszė insakyma iszduoti žy-[ 
nuvyko in Sziaulius apžiūrėti’ 
kares sunaikintas vietas.

/ ' f 
kuriems tikrai 
reikszti padėka už ju 
karžigiszkus žygius.

Tai tikrai susitelkęs būrelis! 
Lietuvos suriu, kurio iszgirdo 
Tėvynės baisa, szaukianti jia 
iszgelbeti isz po svetimo jungo 
kuriu szirdyse neužgeso Tėvy
nės meile, kuriu gislose neuž- 

. szalo broliszkas krapjas!
I sziadien, kuomet Tėvynė pa
reikalavo, jie pirmutiniai sto
jo in Lietuvos pulkus; jie pir
mutiniai pradėjo kovoti su 
prieszu ir savo jaunu krauju 

-; paistyti tuos kalnelius, kuriuos 
begedisz-

galima isz- 
narsius

Jau sziadien

- deja 
nenau-

Czia

Saboras

Dhbar jis 
Lietuvoj 

Pereiti, jos žinion

vis tik

Tenai pamaczian

Papraszus ra-

J. Koiicevicziaus. 
amerkiecziu ,inga-!

Ir

musu boeziai yra apleiste savo 
krauju, nežiūrint to, kad ju 
buvo maža, o prieszu.daug, jie 
ženge karžigiszkais žingsniais 
pirmyn stumdami priesza, kad 
numetus bolszevizmo junga 
nuo savo broliu. Žmones,, ma
tydami taip narsiai kovojan- 
czia kariuomene, padeda jai 
visame kame ir taip vieni an
triems paduodami brolisžka 
ranka atstume priesza isz savo 
kraszto.

ii •' ,! n
kraszto.

Naumiestis.rr- Musu.kai;iuo

instojo in paprastas gyvenimo 
vėžės: ramu, tvarkinga. Tik,' 
kad kaikuriems netruktu duo
nos gyvenimas butu toks malo
nus kaip niekad nėra buvęs: vi 
sur, kur nueisi, kvepia lietuviu 
dvasia: augsztai paukszcziai, 
rodbs, labjau, negu kadaisia lie 
tuviszkai cziulba— ulba, žemai 
varles lietuviszkai knarkia, o 
ant žemes žmones lietuviszkai 
— kalbasi, raszo, gieda, dainuo 
ija. . .

Tik

“TŪKSTANTIS IR VIENA 
VIENA KNYGA” SUCZE-

• DINO PININGU. .
r i f ■ 3 - • r r

Siuncziu szirdinga padeka- 
vonia* del redystes 4‘Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
puikiaušiu istorijų kokiu da sa 
Vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais

, '• ' r'1-’ - į •< r’.'

menei pasitraukus isz Panevė
žio, Naumiestis! kelis kart (bu-i 
vo patekės bolszevikams kurie 
jieszkojo klebono ir gaude 
miesteliu arklius. 

• f

karta Balandžio 29 d. Naumies 
ti vėl buvo paėmė bolszcvikai, 
bet tik puse valandos tebuvo: 
vokioeziai tuo iszvijo ir 10 in 
nelaisve pneme. Žmones vo- 
kiecziais džiaugiasi, 
czia gerki elgiasi jokiu pleszi- 
mu lyg sziol negirdėt. ,

Isz už runtes atėjo nupasako 
ja daug baisiu bolszeviku dar
bu. Nebijo, kad ir bekovodami 
namus sudegintu, by tik bolszc 
vikus isžvytu. Pasakoja kad 
jie in Paneveži atsiuntė 30 ki- 
niecziu. Gyventojai isz Pane
vėžio pranesza, kad reikėtų 
nors geležinkeli isz Dvinsko in 
Paiievoži iszardyti, nes raudon i 
armiecziai spareziai viską isz 
Panevėžio iszveža. ,

Liubavas. — Mariampoles j 
apskiv Musu valscziuje yra ke
letas dvaru, isz kuriu Skais- 
ežiu dvaras . yra karaliszkas. į 
Szio. dvaro valdytojas, žydas, ; 
pasižymejes z žiaurumu prie 1 
darbininku. . Valdant Lietu- 
va vokiecziams, jis mokįejo dar | 
b in inkams labai maža

Paskutini

I
Žmones

nes jie

susiorganizavo ir toliauB nzelpn kudi- 
kluB kaipo Amerikon szelpimo organi- 
zacijos. Ji dirbs, ta darba kuris bg- 
vo pradėtas Europoje Amerikos Szcl- 
pimo administracijos. Taip tai pas-» 
kclbe Edgar RLchard’as virszminetos 
organizacijos direktorius.

Su taikos derybomis (Europoje ne
pasibaigė szelpimo darbas. Herbert 
Hoover’is su savo padėjėjais, kurih 
dirba paszalpos dauba beveik per pen-> 
korius metus mano, kad užsibaigus 
talkbs derybomis ir juju darbas‘bus 
užbaigtas, bet dabar jie prisipažino, 
kad dar Europoje reikalinga daug 
paszalpos ir kad sąlygoms' nonuslsto- 
vejus beveik kiekvienoje, tautoje pasi
rodo negalėjimas apimti visos situa
cijos be keno nors pagelbos ir užtai 
musu veikėjai negali apleisti Užimtų
jų vietų.

Svarbu tai, kad reikalinga paszves- 
tl daug laiko kad palaikyti sveikata 
Ir stiprybe paliuosiioiujU tautu pus
alkaniu kūdikiu, jau pasirodo, kad gi
mimas minėtose szalyse perpus suma
žėjo, neg kad plnbiaus o prie to prisi
dėjusios karos ap|inklpybe», padidino 
kūdikiu mirtis. Kovojant priesz vi
sa situacija reikiaiužlaikyti visus kū
dikius, kurie dar yra, Ij^ke ir taip—pat 
tuos kurie dar nogim’e.

Suvienytu Valstijų Kongresas pas
kyrė tam tikra suma pinigu 
kos Szelpimo AdiYifnlhtracijal, 
poje teikti maistą,, Jr tos sumos dalis, minga praneszima ant kurio paslrasze 
kuri buvo paskirta ypatingai szelpti 
kūdikius jau isziilbaige. 
Szelpimo Admini^t^a<;ija pripažinda
ma, kad Josios darbas užlaiko gyvas
tį kūdikiu Baltiko Valstijose, Lenki
joje, Czeko—Slavpkijo^e, Rumanijoje, 
Jugo—Slavijojo ir Amerikoje turi to
linus veikti savo; pasirinktąjį darba, 
kad palaikyti gyvenimą. Amerikoje 
turi tolinus veikti' savo pasirlnktaji 
darba, kad palaiky,tj gyvenimą Ameri
kos szelpimo organizacijos, atskiros 
nuo valdiszkos organizacijos; o labiau 
šiai, kad tolinus palaikius kūdikiu szel 
pima.

Naujai perorganizuotas Amerikos 
Europoje Kūdikiu Szelpimo Adminia- 
tracljoi vyriausyben ineina sekantis 
direktoriai: ’ • <,

Julius H. Barnes, Colonel Alvjn Ę. 
Barber, R. W. Boyden, EdWaVd M. 
Flesh, William A. Glasgow, John W. 
Hallowell, Howard Heinze, Dr. Ver
non L. Kollogg, Colonel Jamse A. LoJ 
gan, Edward Richard, Dr. AlonzQ|ĘA 
Taylor, John B. White ir Theodpre 

‘Whllmdrsh ;su H. Hoover’lu kaipo4 te- 
dpju, if E. Rięhard’u kaipo )ąiklniu, Yp- 
deju iki sugryžimui Amerikon 11. Hoo- 
Ver’io. i Amerikoje, organizacijos '.ben* 
t!r^s rasis pp nr. 42 Broadway, New 
York, o Europoje centras bus insteig- 
tas Londono. << ."Uit •,(!( ,u; > *i

( Naujoji organizacija neužims vie
tos lietuviu, Mrilra.’cz’ok'u—slaVoku aV 
kitu panasziu paszalpos organizaciją 
kurios existavo karos laike, bet ji jos

tuos kurie dar negimė.

Aineri-
Euro-

Kūdikiui

Administracija Ir Jfurie yra specialiai p 
maisto ir abclno du szelpimo žino y a I., f

Dabartinis darbas pradėtas pradžio
je ežiu įmetu bus galiama varyti Iki 
Rugpiuczio men^.\ Dieninis valgis 
kiekvienam kūdikiui susideda Isz val
gomųjų daiktu, turineziuju maisto ve n 
tęs £00 kaloru. Ncžiurinnt in dideli 
skaiczlu darbininku ir susidėjimo su 
kitomis szelpimo draugijomis/ klekvle 
no, kūdikio maitinimas atsieina apie 
penktus centus už kiekviena valgi.

Visam darbui buvo paskirta $7,500,- 
000 isz Amerikos Szelpimo Aministra- 
cljos $4,800,000 invairiu Europos vals
tijų ir gauta apie $300,000 isz Ameri
kos labdaringu žmonių, 
randasi suszelptu 2,700,000.

Kalbant apie naujai susiorganizavu
sia szelpimo draugija Rfchard’as isz- 
sltare "Kaip \ra gerai žinoma, kad 
Hoover’is negali dar susilaikyti nuo 
darbo, nes didžiuma suszelpimo kuris 
buvo sumanytas po nustojimul mu
šiu tapo paskirtas ir kaip dabar daly
ku stovis iszrodo, tai maisto visiems 
užteks iki szlu metu plutes Bet kai 
kuriose valstijose, k. a. Belgija reikia 
specialo kūdikiu prižiūrėjimo ir mai
tinimo, ir su tuo Hoover’is bus užsi
ėmęs per kuri dar laika.

Kūdikiui maitinimas skiriasi nuo 
generaliszko szelpimo ir reikalauja 
tame d. specialistu. Tai ypatingai 
pasirodė keturiu metu darbas Belgi
joj, kur kūdikiui szelpimas buvo pir
miausiai instalgtas. Dabar pradeda
me gauti Iaiszku ir dokomentu isz Eu
ropos, kurie parado progrosa ir darba 
pasekmes, if tarp szlu praneszimu ku
rie in musu ofisą, randame labai jaus

Amerikos
daugiau kai su szlmtu kūdikiu isz 
Kauno.’*

Istorines Knygos
ii —'—i

No. 1 — Parižiaus Nu skare
lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo. - Preke 50c.

No. 2 — Kunigo Paslaptis., 
In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35c.

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

Kupcziaus
Sunu Jurgi; Kapitoną Tunika, 
108 puslapiu. — Preke’ 25d? - 

pPrisuskite $1.00 o gausite '• 
visas Knygutes per paeita; •“ 
, W. n. BOCZKOWBKlJd).

I

No. 4 — Apie

I

i • L '

ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 dolėriti kas Va
karas, o dabak’ ta suczedinu ir 
turiu 1 namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir1 ne 
nemislinn valkioti* po karezo- 
mas trindamas alkūnes prie’ba 
io.! Vėlinu kožnum • nusipirkti

’ I taja puikia knyga o kožnas tm įpagę^ą »ptęngsis’, veikti, įu jomis 
retu linksma < i vakara namie

1 skaitydamas teip puikes istori
kes. Kiti klauso mano apakai-

1 tymu bu didžiausia atyda. D* 
’ karta dekavoju redystei už pa

dirbimą teip puikios knygos.—
M, Baka, 412 ----- Str.

4cju iki sugryžimui Amerikon II. Hop

tirps rasis po

Isz vieno. Taip pat toji orgiisz vieno. . Taip pat toji organizaętja 
tufes ryszlui su ihvhiriofrnis ’ RytMOsI 
puro]j>pa vaJĄĮJonil/j kąd; suteikt J PQ- 
Szalpa kūdikiams invairlose valstijo
se.- PTAltHpat ina'no Užlaikyti1
Szalpa kūdikiams invairlose valstijo- o n t ’A 4. ^41 ■ n i, At. 11. ..,11 t U ‘/L.

o
Jlaus specialius atstovus typkvienqj 
valstijoj, kad tos valstijos turėtu pro
gos gauti pagelbos nuo žmonių, kurie 
buvo surlszti su Paszalpos Komisiją 
Belgijoj, Suvienytu Valstijų Maisto
Administracija ir Amerikos Szelpimo

užmo-

2^
Szlakelei 

w anl 

F veido 
*.• 

Dar laika* prašia- 
lint tao* bjauru 
ženklu* nuo veido

Papuczkal, iszberlmal tuojaus pranyk
sta ir niekad nesugryžta po naudoji
mui garsingo “Beauty Cream’7 Preke 
tik $1.25 už stiklą. Mes užmokam nu
siuntimo kasztus. Siuskite pinigus In:

Sparrow »Chenjlcal Company, M-23 
10C Ė. 4-th. Str. New York, N. Y.New York, N. Y.

j£3
• ♦

M
MAHANOY CITY.

,1 #

Jah turinie ii4 gailine tuojaus 
t ' ill Ji 4 Afe Av į , a į • f*',

LIETU V1ŠZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszgnldimas Sapnu : 
205 Puslapiu — 310^ Paveiksiu. 
Tiktai 75c.1 ir m6s užmokame 
nusiuntimo kasztūsi -prisiuskit. 
75c. q 
per paczta. Adresavokite:

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

' ' jumis' * iszsiusti.
i r i

tuojaus gausitę.,^yg^ r

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
^Su Laivakorctiu Skyrium..

P.V OBI ECUN AS IR KOMPANIJA 
12th and Carson SL, S. 8. - Pittsburgh, Pa. 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lictuviands. Banka talpinąs! savam name kur
do verte isznosa apie $150.000 ir vartoja sze- , 
me laike apie milijoną dolleriu ir randasi po 
kontrole Vai. Pennsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą, i 
In visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. 
Užlaiko Notarijialna kancelarija del padirbimo < 
Dovlernasczlu ir kitokiu dokumentu relkaliu- 1 

• ga Lietuvoje. Užrubežinls skyrius randasi po 11 
vadoviste gerai Žinoma Karaliaus Varaszlaus , 
valdiszko Notarljuszo.

Už sutapintus
Siunczla Pinigus

41
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Lietuvos Atstatymo Bendrove
_____ — MM* 1 U ~ M 'MMPirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke I

------x. H--t—*;-------------- - i j i

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:

t

1)

2)

Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitalu pramones (iszdirbystes) ir 1
pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje. t

Padaryti Lietuva jNepriguhninga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalięs
~ ll' ' ’ . ''

pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas. , l

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

.. • a. • • * • • •> • J M

jam dirbti, fcida jis pasikvie 
tęs vokiecziu: žandarus ir ju 
botagu pagęlba varės žmones 
sau pusdykiai dirbti, bot . dar 
tp , neužteko. j‘ hParbininkai,tu
re jo užsimokėti pabauda. Da
bar pas mus susitverusi Kriksz 
czioniu darbiu inįku draugija 
pareikalavo isz Žemes Ūkio 
Miiiisterijos ingaliotinio p. Kli 
mo atiduoti ta d vara darbi- j 
pinkams- S, Klimas sutiko ir !

dui kiek javu, taip-gi Įiepe isz 
sirinkti darbininkams isz savo

J-.

gerus Uždarbius, palengvinant ingi j ima ukes inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt. Į
Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
1) Steigia Lietuviu Batika su Užrubežiniu reikalu (Foreign ’Exchange) Skyriumi J

piningu.mainymui, siuntinėjimu ir laivąkorcziu par^vojimui ir tt. j
2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimai kėliaujanc^iiji in Lietuva ir in kitas szalis. i
3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkinjej-pardavimo aktus, daliu isx- |

jeszkojimns (daviernhstis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijipius ir tt. 1
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 

'* * ’ " - • • ‘ - ................... >
L. A. Bendroves ;

pelnas issdalįnamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu

jeszkojimus (daviernhstis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.
Rr a mHm A mvruirzt v*«vnrivwv* a*l**wi > i ___1 1‘ nnA Aaa nn________________

valdžios užtvirtinto czartorio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz
t

M

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

piningu. Prie L. A. Bendroves galimai prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose. ų ‘ r.

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

Lithuanian Development i h Corporation
■ '3»O Fifth Ave, New York, N. Y.

savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu:
• ' ' 'i ,• ■ r S • ,1 »

« ii J

•J
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SAULE

Slaptybes Cariszko 
Palociaus.

—
m m.

GYVŲJŲ KAPAI

s

žemes ir nejausiantis esąs silp
nu žmogumi, kurio gyvenimas 
veik kaip szeszelis prabėgaszeszelis

m/tįijr-* h } ’ '■ ■ V ’i
WjW *5' 1 ■' V 'n

■ m • y >•

»d. •. ; j 1.; i . v1 k '
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M

b Stulpas asxaru

Senis susijudinęs savo loc- 
Isz jo 

akiu birejo kibirksztys ir pH“|tuom, koki mane matai.

siszka gyvybe jaute kad tos 
gyvybes pajiega apims galinus 
tuos visus, kurie nuo amžių 
mindžiojami kaip kirminai pa-

ta del cariszkos valdžios. Ko-, listu vadas kaipo pakilęs nuo 
kia tau skriauda padaro caras.
Ma|a» jog neesi tuom, kuomi 
rodaisi esąs; tavo lazdos, tavo
suplyszusi rudine’turbut ’ yra ir dingsta. Jis jauto savo dva- 
vien priodangalu, po ^ kuriuom 
slepiasi visai ne tas žilas senis 
isztremtinis. >

—. Atspėjai Marija de Poli-
len — atsake slaptingas senis jaus suvijo žmogyste ir parei- 
drutu vyriszku balsu. Neesmiu

> • Pri
ėmiau ta pavidalo, idant ežia 

didžiai nematoma buvo jau 8e-lniek9 manes nepažintu, 
natve, tacziaus dydi jaunikai- dejau panezius, 
tiszka energija.

nais žodžiais nutilo.

veiksle jo kada iszsitiese isz- Pa-

idant mane
už kalini turėtu ir nesirupin- 

Marija su pastebėjimu žiūre Gu manim cariszki bernai. Vei-
jo in ta stebėtina žmogų, kuri d(d įszpildymo mano did-1kuri garbinama bus per

nesirupin-

ežioje valandoje mate tarsi ra- 
ganiszka galybe perkeista. Isz I kurie tykoja ir jieszko

žiu plianu, veikiu po tu,

žiurėjo jis jai dabar pusdieviu, gH|Vos.
Tai turės 

do drauge su

nose
mano

■®La? v®®
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BALTRUVIENE

jam sugražint, 
baisus.

— Ai, tėvai, ar tik kartais 
nepakasji mums kas liuobės — 
suvaitojo Hyacenta. Gal poli
cija užsimanys dažiuot kaip 

|mes su vaiku apsieinam, 
tikro Petrai ežia su tuo 
yra kokios dideles slaptybes.

— Žinomas dalykas — at
sake rimtai Petras. — Ir polic- 
meistras, kaip manau — tese 
tolinus sužeibaves baisiom aki
mis — atidavė mum vaika, 

ir liovėsi plakės tad kada vai-[idant vargintume ji ir žudintu 
me jo sveikata;
nau nori idant vaikas paleng- 
vele iszeitu isz szio svieto. Gal 

ir užverto bonka sau in Į tas ponas laukia laiko kada rei 
kalaus to szunsgalvio — kas-gi 
žino? — asz nežinau vien žinau 
kad insake saugot vaika.

į Nelaimingas kudykis da ne- 
iszsigyde isz savo žaizdų, 
dien spardomas ir 
patiko vėl baisu pavoju.

] Hyacenta iszejo rytmetįje in 
miestą ir gal užėjo in kareze- 
ina. Petro ne buvo. Iszeinant 
isz stubos pririszo vaika suri- 
szus užpakalije rankas ir pali
ko užrakinus duris. Ant pry- 
žodos kurinosi ugnis ir malka 
nupuolus ant žemes padare na
me gaisra. — Vaikas buvo ar
timas mirties. Reke kol galėjo 
kvapa atgaut, bet durnai ap
svaigino ir apkvaitino ji.

— Dega, dega! — szaukta 
aplink, ir. vis bego gelbėt savo 
turtą, o nieks nesirūpino vaiku 
kuris pritroszkitas durnais nu
tilo pargriuvęs' ant žemes. Tro
bai < jau stovėjo t lįępsnose ir

I * 

liepsnos I įprasimuszusios lau-. 
įampro.Btoga isz|eidę: isz ,yi- 

Idaus durnus. Kaipo.:nnįolo sar-, 
Lga ginamas kudykis galpjo vip 
'.toje kur. JiepsW dn.nodapjo.

i i (Toltaus Bhs!)

Dr. KOLEH
' »4i i * * l v • < ir, ,»;r, (PT* * L.

savo piktoj duszioj, jog pnsicl-pilnas yra\piktybiu; ten slepia
si visi profesionaliszki pikta- gia piktai ir nežmpniBzkaį, pa
darini kaipo in pmnirszta po- szoko ir nubėgės in kerte kur 
linijos vieta, kurios i nelanko 
Petersburgiszka policija, r nes
daugiau tur darbo universite- szia nauju piktu darbu, pradė
tuos ir tarpe inteligentijos.

Tūloj galima pavadint 
voj tame priemiestije gyveno
prastas juoddarbis rankpolnis 
su savo paežiu Hyacenta veltu 
nesziojanczia ta vardu, kadan
gi jos iszveiza buvo szulksztb 
ir tuo bjauresne iszžiurejo kad 
apart savo kuniszko

kabojo sunktis knutas pastvėrė 
ana idant apkurtint savo du-

Kapojamas per galva,

;. jo kapot nelaiminga vaika tar- 
ur- turn anas butu no isz kūno ir 

kaulu, vien kokiu mediniu kel
mu.
veidą, poczius ir strėnas vaiku 
tis isz skausmo raivesi kaip su 
mintas kirminas, bet piktas 
žmogus nejautė pasigailėjimo

v • Jo insakymai

Isz- 
vaiku

negrazu- Senas vyras apsipacziavp, | 
Jauna mergina už motere gavo 

Ne ilgai žmogelis džiaugėsi 
Su jauna pacziule gėrėjosi.

Kaip tik vyras in darba iszejo, 
daigtus in vežimą 

sudėjo, 
Kažin in kur iszpleszkejo,

Jog dažinoti niekas negalėjo, 
Badai ir adjutanta pasirūpino, 

Ir su savimi ižgabeno, 
jeigu paeziuotis 

norėsite 
iszsirinkite

kalaus sugrąžinimo jai priklau 
saneziu tiesu.

Prnnaszyste iszsipilde.
užsi- sėti grudai isznoko.

Marija Pehlen kaipo apibar
ta žiurėjo in ta žmogų atjaus- mo buvo apsiloidus didžiausiu 
lama dabar tikrai jo didybe,

• am- (degtine, kurioje buvo jau isz- 
mirkus; akyse jos matoma bu
vo vien piktybe, o ta^ piktybe 
triszko isz jos liežuvio su kož- 
nu žodžiu.

Jos

žius.
Galinus atitekus linksmai 

prakalbėjo:
— Nelaimėje jaueziuosi lai

minga.
tokiu žmonių kaip asz no daug 
reikalinga. Džiaugiuosi gavus

ai kokia nežemiszka buitim;Į q^aį (ures nuplesze nuo vei- 
aszuros pasirito jai isz akiu, do drauge 8U žila barzda ir 
pajauezius szirdžiai ta smagu- pjaukaįs niaska ir Mūrija isz- 
na kuris suteikia duszei ramy|Vydo pilnybėje jaunystes ir pa

jiegu, pilna nepaprastinos enerlpažint vyra, kuris yra ir bus
na kuris suteikia duszei i------
Iszvydo paskutinei savo 

’veninio valandoje žmogų ku 
i žada jai iszpildyt jos vistl- 
'žiausius troszkimtis, 
t senije teip didvyriszka 
gu neabejoja apie neatmai 
t teisingyste jo žadėjimu, 
valandai kada aszaros 
ęsmo sugražino jai baisa

e.

teip

kada

o ma-

sztai szita 
Ir atsegus 

nuėmė 
iszkai-

Jeigu rasi mano kudyki, 
nogau, tai apart to ka 
ii, atiduok

ant krutinės 
ngakmenais 
eli su brangiu rete- 
< isz vienu briliantu 
no savo kaklo ir 
ji seniui, kalbi*jo: 
tau teisingas žmo- 
ayo globai 
n i “ 
asakyk idant vi
ltu aut savo kru 
kla savo puei- 
pažins ji mano 
•hlen, ąr bro- 
rt to tas krv- 

» buvo szven- 
icziu neszio- 
žengia vir- 

, nuo nelai- 
, nes aplei- 
eeziau na-i 

gimines 
kuri mv- * 
'ginu ne- 

— kal
us asz- 
is žmo- 
Valdi- 
kaipo 
neini-

Matau kad pasaulei

neszvarumu dvoke isz atstu
nes kaip ma-

į

vyras Ivanovicz 
daug kuom nuo savo gyvenimo 
drauges skyrėsi.

Tula Kovo menesio dienos 
Ivanov i czu

pleszanti jaustanezia 
bet

ne
bet

Pacziule

gijos patogu veidą rymiszko amžinai pasauleje vadovu ir vakara kaimynai
ugnies žmonijos tikru mylėtoju, kurio girdėjo

buvo teip-gi gerumas ir jaus- varas niekad isz atminties ne- krutino baisa kudykio;
Dabar net supratau [nieks neatkreipinejo ant to sa

vo atydos, visi užimti

tipo; akyse jo pilnose

lumas.
— Veido panaszumas — ta

re Marija užsimislijus — kurgi

iszeis.
tikrai reikszme tavo didžiavy
ri žodžiu, kad tau caru viesz-

savo var
gaiš ir rupescziais, galinus tas i

kas apalpęs jau nekrustelejo. 
Ivanovicz atlikęs ta baisu sa
vo žveriszka darbu atsisėdo 
ve
gerkle pildamas isz jos degti
ne, o pikta Hyacenta sotino 
savo akis baisia regykla, 
kad atėjo jai dabar misi is jog
vaika užmusze ne del pasigai
lėjimo vaiko vien del to, kad 
kol jis pas juos gyvena tur 
už ka gert ik soeziai, pastvė
rė kibirą su vandeniu ir iszlie
jo ant apmirusio kudykio. Ta- 
baisi kuracija buvo pasekmių-j 
ga, nes vaikas pražiūrėjo per
sigandęs ir atgijęs; szalto van-

rr

macziauT A, savo tėvo namuo- patyste da permaža idant kiek riksmas kudykio jau buvo pa- denio nepakako, pikta Hya-
se maeziau paveikslu. — O Die 
ve! nejaugi tai butu portretas! 
ar ano portreto originalas sto
vi czionais! Tai-gi tu esi žmo
gum, kuris parode man tiek 
daug prietelystes ir tiek daug 
labo daro — o tuomi.

— Yra Mikolas Bakuninas 
(labaige didis Rusijos nihilistu 
vadas. »

Su didesniu pasididžiavimu 
negalėtu iszreikszt savo vardo 
didžiausias valdonas Europos 
su kokiu iszroiszkc savo varda savo tęva kuri^; jnnnęmano . - - - - - -«

I ’

atiduodamas |^InOgU8> kuris akyse caru yra 
niekiausiu .pašautojo žmogu
mi.' • ’-1’ ■ ':*•

| — Mykolas Bakuninas? 
atkartojo Marija — tai-gi su
laukiau savo akimis matyt 
žmogų, kurio didybe pastebė
davau savo mergiųiszkose sva
jonėse. — Isz jo locnos burnos 
girdėjau prižadus, kad bus te- 

Dabar su

r vi

se
no
je

ui
I-

vu mano kudykiui.
pranta mano sapnu, kame re
gėjau kovu nniolelio su dvigal
viu areliu. Dabar matau, jog 
Dievas per papila atidengė 
man uždanga nuo ateities.

pasiskūMnimu apsakė 
iBakuninui savą Sapnu, kurio 
iszklaiises szigai tarė:

— Nesielvartiuk Marija, ne 
žudink vilties ir net dabar ka
da lauke palakiojimo tavęs in 
gyvenaneziu kapils. Tavo su
nns yra medžiu,*kurio nuo se- 
niai jieszkojau, idant sau isz 
jo iszdrožt skydą; yra plienu 

i isz kurio iszkalsin karda, kar
du, kuris, numes nuo sprando 

’ Romanovu galva; Jis bus ca
ram pavojingiausiu, nes pats 
paeina isz j u gimines. Žiūrėk ’ * •Marija uždanga ant ateities] 
kyla augsztyn ermys valdantis) 
ui Ii jonais vergu pasirodo

>j save bjaurybėj. Tauta pra- 
gi ir pasikelia vyriszkai; nu- 
•ta nuo savo 
a išveš panezius.

Su

vi-

ranku ir kojų 
^rispau- 

r G voltas bėga szalyn Tam 
tiktis keieziasi in diena; 

? teka szildo ir gaivina, 
is dauginu Sibyru, ne bus 
Blepianeziu gyvus vergus 
e pakilo isz ju idant gy- 
Vargas tiem kurie ban- 
yybe užspaust. Asz Mi- 
’akuninns drauge su 
ieni, tavo sūnumi, ir 
uetaneziais mylėtojais 

tiesos atojmne in ko- 
lespotizmas.
anaszavo didip nihi-

kas
musza mas

Vyruczei

Tai ne jauna sau 
Ba del senio jauna’pati 
Tuojaus stojasi karti.

Viena boba

7

>

■
Iv ’■
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vjenoj vietoj tu but negalėtum 
kad ir visas žemes skritulys 
netur vietų, kame tu busi neži- [turėjo, o isz kur gavo ta nelai- 
nomu. Tai-gi meldžiu, idant 

|su gryžes in Rosi ja aplanky
tum mano tęva baronu Frederi 
Ika Pehlena ir apsakytum jam
apie jo duktes kanezias ir liki-[noviezius musza savo auginti- 
ma. Pasakyk jam kad stovi 
ant slenksczio amžinybes ir 
nuo tos vietos meldžiu jo atlei
dimo. Mislis gi kad pamecziau, 
teviszka pastoge, kad palikau 

už vjs
[labiau mylėjo —- d^ro jnan. pa7( 
kaktiua;
girnair nedaleidžia man ra
miai numirti, am - « ,

Tas reikalavimas bus; isz- 
pildytas, bet geriau butu kad 
pati paraszytum laiszka in tę
va. Plunksna, popiera ir vis
ką kas reik turiu prie saves.

Neesant stalui, Marija atsi
gulus ant aslos surasze tėvui 
laiszka, kurio turinys sugrau
dino net pati Bakunina. •

IV.
Papaikusi kuningaiksztiene.

Pctersburgas, kaip ir visi ki 
ti miestai szale puikiausiu pa- 

bažnycziu, muzeju 
daugelio, daugelio trobų, 
slepiasi dideli turtai, puikybes 
ir smagumynai tur ir menku
tes grinczelias kur vieszpatau- 
ja didžiausias vargas, nelai- 

nusiminimai, o tarpe tu 
ir piktybes buitis szliaužineja in gulinti pakajuje vaika ir 
kaip angis griuvėsiuose pylių, spyrė teip smarkiai kad tas nu

Ypacz viens isz Petersbur- 
go priemioseziu teisingai pra
mintas 44

prastinu.
Ivanovicziai savo vaiku ne-

minga vaikuti, kuriam didžia 
malone padarytu jai gyvnsti 
atimtu visai — nieks nežinojo.

Žinęta vien kad Petras Iva-

ui kuris matomai ne yra linkės' 
prie tokio gyvenimo, koki va
ro jo globėjai, kurie ir musza 
vaika dėlto, kad jiems nepatin 
ka jo “ponaiiysie.’, į

— Pareini galinus! — suszu 
ko girgždantis balsas moterisz 
įesį kada‘‘vtffri vakhrii ‘fltirys 
stubos atsidarė n* hlejo Vaiku
tis neszaiitis kruželi, knri mo-

v ♦ I . | e j

teriszke szarpiai iszplosze vai
kui aplaištant Vaiko rankutes

inde-

ka jo “ponaityste.”

pienu isžtriszkuMu isz 
lio.

— Kur teip ilgai valkata 
buvai! reke tolinus Petriene. 
Asz tau parodysiu tu prakeik
tas bostri. Gerai kanalija, kad 
da sugryžai, atsinores tau dau
giau žiopsotis. —
smarkiai su kumszczia vaikui 
in sparna teip kad tas žaktele- 
jes sukniupo ant purvinos as
los in pakajl lyanoviczo,

kur ris sėdėjo prie szlubo stalo

Ir užgavo

loci u f ir

nuo

mes,

ku- 
nu- 

kores galva ir laikantis rankoj 
bonka, isz kurios kartas
karto trauke iszpustom lupo
mis degtine. Dabar pažiurėjo 
paraudusiom baisiom akimis

sirito net in pasieni.
Nelabas žmogus tuom nepa-

Tamsybos miestu”’sikakdino; gal pajautęs baisa
♦ * ' I

Trisdeszimts asztuoni metai adgal, tai yra 
draugavę, per 

visas svietas žino
kos sutverta Raudonojo Kryžiaus, 

Ta ja draugove szjadienton.
visame. — Kur raudasi daktaras*

Sa
1881 mete, li- 

Klara Bar-

Icenta pasems isz stovinezio ant 
ugnies puodo karszto vande
nio iszliejo teip-rgi ant vaiko, 
kuris suvaitojo skausmingai ir 
pradėjo voliotis po asla isz 
skausmo. Sužeistas mažas kan- 
kintinis tylomis vaitojo, bet 
tas nepatiko piktiem Ivanovi- 
cziam.- , ! i ,k. . m

L-r- Uždaryk snukį! — suriko 
Petras,, nes asz tave yeį UptyĮ- 
dysiu. , _ . t ..

— Inpilk jam in gerkle 
degtipe^ — 

lta
puikinėję Jly^men, 

■ ills t ■ •' I 11... ■! i(.,

O,, žiurpkjs dą ko —7 EjĮ\- 
[niurnėjo Petras. JPgtiktu kanaT 
lijai, 
ežiam.

Ir patvirtindamas 
džius apžiojo bonkos kakla ir 
užrietęs galva gere isz jos go
džiai, vartydamas baisiom pa
balusiom akimis.

— Piningu kuriuos gauna
me už ta kanalija mums ne- 
užtektinai. Po velniu tas bos- 
trys ėda kasdien kaip meitėlis 
reiks sumažint jam edala — te 
gul paalks kelias dienas o bus 
szvelnesnis — o tu da nori ir 
arielkos jam duot.

Hyacenta su apsiaustu ko
kia tai slaptybe veidu prisiki-J 
szo prie savo vyro ir nuleistu Į 
balsu tarė:

— Žinai ka, Petrai — 
muszkim ta bostri —jug juomi 
nieks nesirūpina, nieks nežinos 
apie jo žuvimą, mums nereiJ 

.. .1 

visi

bet patiųka ir tman. pa-
» * I * \ ® 1 t 1 P. 1

savo zO-

už-

mums nerei 
kės jo maityt ir piningai 
mums liks.

Tie žodžiai girtuokli kaip; 
elektriku dalipstelejo, paszoko; 
iszsitiese ir suszuko: i|

— No! vaiks tur gyvent! —į 
Tur gyvent sakau tau, saugo
kis iszpildyt savo užmanymą, 
nes velniai ir tave ir mane pa
imtu.

— Kvailas tik karta jau pa 
mesk ta savo tikėjimą in Vel
nius.

— Neiszmanai. Nežinai, bo
ba, kas ta vaika mums pavedė 
jai teip sakai. Jai vaikas mirs 
isz musu kaltes ladkia 
szalto Sibyro kapai.

— Sakiai man kas tau ati
davė vaika, bet jau pamirszau. 
Kamgi vienog atidavė jai nori 
idant gyventu!

Atidavė
in

mus

1 •

I

638 Penn Ave. Pittsburgh', Pa.
A Dr. KOLEH yra viena 

tlnla tarpe Lietuviu da 
ktaras Plttsburgo. Mo
kinosi Varna v o Jo, etų 

L dljavo begije 2t m. io- 
> vairias ligas vyru ir 
n moterų, todėl Jas nuo 

dugnlai pažlnsta. Gyd< 
užslnuodinlma kraujo

lr silpnybes vyru, spuogus, nložejimuf 
ilgas tinimo, Invalrlas Ilgas paolnan*
czlaa nuo noczystumo kraujo, <• Atai 
szauklto ypatiszkal, por laiszkus aw 
negyriau. Dr. Kolor kalba Lenkiszka* 
Ir Rusiszkal.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig 6 
vakare. Nodellomis Iki 2-v. popiet
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NAUJAS IŠRADIMAS

Del Prakaituojančiu Kojy
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Badai nelaba,
Vyrus myluoja,

Ir visus buežiuoja,
Kad ant bardo pas jia ateitu 

Ir da dauginus prikalbėtu.
O kaip per daug vyru turi 

Tada daugiau nenori, 
Ir da iszvaro laukan, 

Argi ne puiki sutaikau?

9

# # •

Kokis tai kumelijinkąs,
i I' I f 1 • I \

Vaikijozas krepszelninkas,
į / Maliąnoju^e valkiojosi,

l'A , 
jvpkį t«i
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garsingu ageptu gyrėsi.
•x _ ? j --J-’- - »3 užr^szine ja, 

visu s^ulinęja,
i d ra iškala
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- Isz viso baęlai, s keturis pri- 
kalbino,

Ba su t|szaromis, ^uĮ^eją, 
Badai smegenų visai , neturi, 
Ir ant pusgalvio iszsižiųri.
Tegul in kitur atsivelka,

*Gautu in kaili su talka I
Krepszis nuteszketu,

Ir literatūra iszbiretu.

V®® ®-®-‘

■ ®IV

t

A';®A

r®

8®®C

m

■m 1

'■
t

fili

IS

A

I®' 
y 
B

V

o
*
Li®'-
isfes

X

a

Prakaitavimas Žmo- h 
gays kojų, tai yra d i- r 
džiausiąs kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne- 
smagumas yra iš ne 

skanaus kvapo kaip ir kenkentie žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogae ligų ir pavargt- 
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duolės iŠgydls prakaitavimų arba šlapu
mų Jūsų kojų į labai trumpų laikų ir męs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jusi| svei
katai. ’Su buteliu bus aiškus lietuviškas j 
laiškas su paaiškinimu. Preke Si, 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu: I

URSUS REMEDY 00., 
Distributer

160 N. WELLS St., Dep. B. CHICAGO, ILL.

r*-

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHĄNOY CITY, PA. ?
H

»

I

RtlkaUuJtm* ;$

rl (luoto laiko vakarais, Sali uždirbti nuo ' 
$10 iki $151 sąvaitę, pereidami par stabas 
su musų nauju išradimu. Atslšaukit tik 
laišku: URSUS REMEDY CO., e
ISO N. WfLII It., Dip. B. CHICAGO, RL. nj

$10 iki $15 į eųvaitų, perciriatnipai.__
su inusų nauju išradimu. AtsišauL.

URSUS REMEDY CO..
Dtp. B. CHICAGO, RL.

Tas badai arti

• • •

Gal kas pasakys, jog tai bus 
niekas, •

O tai szirdeles smertelnas 
griekas, ■ 

Dievo muzikanta apgirdyti, 
Suvis apkvaityti.

O kas! Bobos dudoriu teip . 
nuvieszino, 

Jog nuo vietos nępasijudino,
Pittstono 

atsitiko,
Jog biedna kirbuka ant juo

ko paliko.
Tai tau kirbukai bobules 

O ne dudu dumples.
Dudorelis valdžios visai 

, . turėjo, 
Ir isz vietos nepaęjo, 

Jojo bosas labai už. tai pyko, 
Jog savo službos neatliko, 

♦. ♦
Keturi broliukai susirupcziavO

Mat nuo naujos guzutes 
. svaiguli gavo, 

Lazdos ir brolei datbe buvo,
Ne vienas smarkei per guo- 

. gia gavo.
Kada ant galo jau apsimal- 

szino, 
Ir klyksmai visi nutylo, 

Saliuninkas ugadas padare, 
Iszsigerti geraį davei 

peš’*’”1'Na ir tuodu
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Slaptybes Cariszko 
Palociails.'

G

!•

JflOM d
in.

GYVŲJŲ KAPAI

Stulpas aszaru

Isz jo
Pri-

užsi-
idnnt mane

nesirupin-

nose tu, 
mano

nupleszenuo vei-
žila barzda ir

be.

Senis susijudinęs savo loc- 
nais žodžiais nutilo, 
akiu birejo kibirksztys ir pa
veiksle jo kada iszsitiese isz- 
didžiai nematoma buvo jau se
natve, tacziaus dydi jaunikai- 
tiszka energija.

Marija su pastebėjimu žiūre 
jo in ta stebėtina žmogų, kuri 
ežioje valandoje mate tarsi ra- 
ganiszka galybe perkeista. Isz 
žiurėjo jis jai dabar pusdieviu, 
ar kokia nežemiszka buitim; 
aszaros pasirito jai isz akiu, 
pajauezius szirdžiai ta smagu
mą kuris suteikia duszei ramv 

Iszvydo paskutinei savo
gyveninio valandoje žmogų ku 
ris žada jai iszpildyt jos visu- 
didžiausius troszkimus, o ma
tant senije teip didvyriszka 
žmogų neabejoja apie neatmai 
narna teisingyste jo žadėjimu. 
Po valandai kada aszaros 
džiaugsmo sugražino jai baisa 
tarė: }

— Jeigu rasi mano kudyki, 
doras žmogau, tai apart to ka 
pažadėjai, atiduok sztai szitaĮ 
telizmana jam. — 
drapanas ant krutinės 
aukso brangakmennis 
szyta kryželi su brangiu rete
žėliu beveik isz vienu briliantu 
sumegztu nuo savo 
paduodamai ji seniui, kalbėjo;

— Tikiu tau teisingas žmo
gau pavedu tavo globai 1 mano 

kuriam atiduotąsias 
szia atminti,.pasakyk idant vi
sados jia nošzidtu ant savo'kru 
tinęs kaipo ženklą^ sąvo’. paeį- 
ties; gal per tai, pažins ji piano 
tėvas baronas Pehlen, ąr bro
lis liūgas. Apart to tas kry- 
žus musu giminėje buvo szven- 
tdl telizmanu ginaneziu neszio- 

kuris neperžengia vir- 
sziausiu prisakymu, nuo nelai
mes; ašz peržengiau, nes aplei
dau savo tęva, pamecziau na
mus iszsižadejau gimines 
idant eit su žmogumi kuri my
lėjau. — Negaliu daugiau ne- 
sziot to szvento ženklo — kal
bėjo tolinus vėl apsiliejus asz- 
arom — paimk tad geras žmo
gau jai galėsi atiduok ji Valdi- 

neszioja kaipo
savo

valandai

Ir atsegus 
nuėmė 
iszkai-

kaklo ir

, | ■ — .—.T-—~ ■■<llfM4<

ta del cariszkos valdžios. Ko-į 
kia tau skriauda padavė caras. 
Mafau. jog neesi tuom, kuomi 
rodaisi esąs; tavo lazdos, tavoj 

Isuplyszusi rudine 'turbūt » yra, 
viepi priedangai, po -kuriuom 
slepiasi visai no tas žilas senis 
isztremtinis. ■* > . ■;• •• į

—i Atspėjai Marija de Peh-i 
len — atsake slaptingas senis 
drutu vyriszku balsu. N e esmių 
tuom, koki mano matai,
ėmiau ta pavidalu, idant ežia 
nieks manes nepažintu, 
dėjau panezius, 
už kalini turėtu ir
tu manim cariszki bernai. Vei
kiu del iszpildymo mano did
žiu plianu, veikiu po 
kurie tykoja ir jieszko 
galvos.

Tai turės 
do drauge su
plaukais maska'ir Marija isz- 
vydo pilnybėje jaunystes ir pa 
jiegu, pilna nepaprastinos ener 

’gijos patogu veidą rymiszko 
tipo; akyse jo pilnose ugnies 
buvo teip-gi gerumas ir jaus
lumas.

— Veido panaszumas — ta
re Marija užeimislijus — kurgi 
maeziau? A, savo tėvo namuo
se maeziau paveikslu. — O Die 
ve! nejaugi tai butu portretas! 
ar ano portreto originalas sto
vu czionais? Tai-gi tu esi žmo
gum, kuris parode man tiek 
daug prietelystes ir tiek daug 
labo daro — o tuomi.

— Yra Mikolas Bakuninas 
dabaige didis Rusijos nihilistu 
vadas; 1

Su didesniu pasididžiavimu
uegaletii iszreikszt savo vardo

sunu,

toji,

iszsižadejau

mierui, tegul 
ženklą atminimo 
mingos motinos.

— Atmins jis, mines per vi
sa savo gyvenimą — atsake se-

ran-

nelai-

nis imdamas isz Marijos 
ku brangmene. — .Niekad jis 
negal pamirszt koki uždavinį 
savo gyvenimo tur jis iszpil
dyt; nes kasdien jam sakysiu” 
.Valdimierai gelbek savo moti
na isz Sibyro, ar atkerszyk už 
jos mirti. Kersztas, atmoniji- 
inas cariszkai valdžiai bus kas 
dienine jo dvasiszka duona. 
Jeigu sekdamas pavyzdi jau- 
riumenės norės naudotiesi gy
venimo smagumynais, tada 
gąsdinsiu ji žodžiais Valdimi- 
rai! tavo kersztas neiszpildy- 
tas; osžime gyvenimo verpetu, 
triukszme žaisliu nuolat 
Ožiu baisa tavo motinos,
kianezios isz gyvųjų kapu, isz 
gilmes Sibyro kasyklų: Valdi- 
mirai atmonyk už mane!

•— Kuomi esi stebėtinas žrho 
užklausė Marija, ku- 

ugninio in-
kvepimo iszžiurejo teip insta- 
biu, kad nežinojo no 
apie ji mislyt. — Kas tu ir ko
dėl degi teip didžia neapykan-

gir-
szau- r |

A
gaui — 
ria senis pilnas

ka tur

UUWKtaflUM .7 -• 'I

didžiausias valdonas Europos 
su kokiti.iszreiszk'ę savo.vardh ožmogus, kuris akyse caru yra
niekiausiu ,.pwWjo ..žnwu

I -a h i !

■į ’ ' ' '“ ‘

j Mykolas Bakuninas? 
atkartojo Marija — tai-gi su
laukiau saVo akimis matyt 
žmogų, kurio didybe pastebė
davau savo mėrginiszkose sva-

»P * 1 1 *

jonese. Isz jo locnos burnos 
girdėjau prižadus, kad bus tė
vu mano kudykiui.
pranta mano sapna, kame re
gėjau kova aniolelio su dvigal
viu areliu. Dabar matau, jog 
Dievas per ^apua atidengė

mi.

saVo akimis matyt

Dabar su

T *“■—:--------------------t
. savo piktoj duszioj, jog pasiel-' jam sugražint.
gia piktai jr nėžmpnįszkaij pa- baisus, 
szoko ir nubėgės in kerte kur 
kabojo sunkūs knutas pastvėrė 
ana idant apkurtint savo du-

Jo insakymai

Pa-

am-

Matau kad pasaulei

...................................... ' . ji ■ riii niny

pilnas yra^piktybiu; ten slepia 
si visi profosiprialiszki pikta
dariai kaipo iii pamirszta po
licijos vieta, kurios i nelanko 
Peter sburgiszka> peticija,* r nes
daugiau tur darbo upiversite- szia nauju piktu darbu, pradė
tuos ir tarpe inteligentijos. i<

j Tūloj galima pavadint ur
vo j tame priomiestije gyveno 
prastas juoddarbis rankpolnis 
su savo paežiu Hyacenta voltu 
nesziojanczia ta I vardu, kadan
gi jos iszveiza .buvo szulkszti> 
ir tuo bjauresne iszžiurejo kad 
apart savo kuniszko negražu-

Isz-

mu.

jo kapot nelaiminga vaika tar
tum anas butu no isz kūno ir 
kaulu, vien kokiu mediniu kol- 

Kapojamas per galva,
veidą, poezius ir strėnas vaiku 
tis isz skausmo rAivesi kaip su 
mintas kirminas, bet piktas 
žmogus nejautė pasigailėjimo

į jt— Ai, tėvai, ar tik kartais 
nepakasp mums kas duobos ,— 

.suvaitojo Hyacenta. Gal poli
cija užsimanys dažinot kąip 
mes su vaiku apsieinam.

1 tikfo Petrai ežia su tuo vaiku 
yra kokios dideles slaptybes.

.< — Žinomas dalykas — at
sake rimtai Petras. — Ir polic- 
meistras, kaip manau — tese 
tolinus sužeibaves baisiom aki
mis ’— atidavė mum vaika,

ir liovėsi plakės tad kada vai-]idant vargintume ji ir žudintu 
nes kaip ma- 

paleng-

W'

<

BALTRUVIENE.

>

( Del visu SjLulinęja

Gautu in kaili su talka, 
t 1

Krepszis nuteszketu,
Ir literatūra iszbiretu.

jeigu paeziuotis 
norėsite

i szsi rinkite

Tada daugiau nenori 
Ir da iszvaro laukan, 

Argi ne puiki sutaikau?

Pacziule

Mat

4

Senas vyras apsipacziavp 
Jauna mergina už motere gavo 

Ne ilgai žmogelis džiaugėsi, 
Su jauna paeziule gėrėjosi.

Kaip tik vyras in darba iszejo, 
daigtus in vežimą 

sudėjo,
Kažin in kur iszpleszkejo, 

Jog dažinoti niekas negalėjo, 
Badai ir adjutantu pasirūpino,

Ir su savimi išgabeno, 
Vyruczei,

me jo sveikata;
nau nori idant vaikas 
vele iszeitu isz szio svieto. Gal 
tas ponas laukia laiko kada rei 
kalaus to szunsgalvio — kas-gi 
žino ? — asz nežinau vien žinau 
kad insake saugot vaika.

Nelaimingas kudykis da 
iszsigyde isz savo žaizdų,
dien spardomas ir muszamas 
patiko vėl baisu pavoju.

Hyacenta iszejo rytmetije in 
miestą ir gal užėjo in kareze- 

Petro ne buvo. Iszeinant

neszvarumu dvoke isz atstu 
degtine, kurioje buvo jau isz- 
mirkus; akyse jos matoma bu
vo vien piktybe, o ta , piktybe 
triszko isz jos liežuvio su kož- 
nu žodžiu.. t

Jos vyras Ivanovicz ne 
daug kuom nuo savo gyvenimo 
drauges skyrėsi.

Tula Kovo menesio 
vakaru kaimynai 
girdėjo pleszanti jaustanezia 
krutino baisa kudykio; bet 

ieks neatkreipinejo ant to sa- 
atydos, visi už_„_______

. . 'i "H,'..

Ivanovicz
bet

kas apalpęs jau nekrustelejo. 
Ivanovicz atlikęs ta baisu sa
vo žveriszka darba atsisėdo 
ve ir užverto bonka sau in 
gerkle pildamas isz jos degti
ne, o pikta Hyacenta sotino 
savo akis baisia regykla,
kad atėjo jai dabar mislis jog 
vaika užmusze ne del pasigai
lėjimo vaiko vien del to, kad 
kol jis pas juos gyvena tur 
už ka gert ik soeziai, pastvė
rė kibirą su vandeniu ir iszbe- 
jo ant npmirusio kudykio. Ta- 
baisi kuracija buvo pasekmin- isz stubos pririszo vaika suri- 

szus užpakalije rankas ir pali
ko užrakinus duris. Ant pry- 
žedos kurinosi ugnis ir malka 
nupuolus ant žemes padare na
me gaisra. — Vaikas buvo ar- 

nio iszbejo teip-rgi ant vaiko, timas mirties. Reke kol galėjo 
cvapa atgaut,

pradėjo voliotis po asla isz svaigino ir apkvaitino ji.
Dega, dega! — szaukta 

bet aplink, ir. vis bego gelbet savo 
rnrta, o nieks nesirūpino vaiku 
turis pritroszkitas durnais nu- 

— Uždaryk snuki! — suriko (i|o pargx‘iuves ant žemes. Tro- 
bau jau stovėjo | ljęp3HQse ir 
'iepsnos l įprasimuszusios lau
kan i pro .stogą iszleidę. isz

ne
kas

■................ . ...............................

listu vadas kaipo pakilęs nuo 
žemes ir ne jausiantis esąs silp
nu žniogumi, kurio gyveninius 
veik kaip szoszelis prabėga 
ir dingstu. Jis jauto savo dva
siszka gyvybe jaute kad tos 
gyvybes pajiega apims gabaus 
tuos visus, kurie nuo amžių 
mindžiojami kaip kirminai pa
jaus suvijo žmogyste ir parei
kalaus sugrąžinimo jai priklau 
saneziu tiesu.

Pranaszyste iszsipilde. 
soti grudai isznoko.

Marija Pehlen kaipo apibar
ta žiurėjo in ta žmogų atjaus- mq buvo apsileidus didžiausiu 
dama dabar tikrai jo didybe, 
kuri garbinama bus per 
žius.

Gabaus atitekus linksmai 
prakalbėjo:

— Nelaimėjo jaueziuosi lai
minga.
tokiu žmonių kaip asz no daug 
reikalinga. Džiaugiuosi gavus 
pažint vyra, kuris yra ir bus 
amžinai pašauleje vadovu ir 
žmonijos tikru mylėtoju, kurio 
varas niekad isz atminties ne- 

Dabar net supratau 
tikrai reikszme tavo didžiavy
ri žodžiu, kad tau caru viesz- 
patysto da permaža idant kiek 
vjenoj vietoj tu but negalėtum 
kad ir visas žemes skritulys 
netur vidtu, kame tu busi neži- 

Tai-gi meldžiu, idant
su gryžes in Bosija aplanky
tum mano tęva barona Frederi 
ka Pehlena ir apsakytum jam 
apie jo duktes kanezias ir liki- 

Pasakyk jam kad stovi 
ant slenksczio amžinybes ir 
nuo tos vietos meldžiu jo atlei- 

'* < ♦ / > J *' Ii š . ’ ' «■ .

dimo. Mislis gi kad pamecziau, 
teyiszka pastoge, kad palikau 

už vįs 
1 * r ( ’ " v'' 

labiau mylėjo dqyo pian. pa7l 
, lf»){twft;b.uiiwpfi, už..uprwę.ur;:įeS;vakhftt“aiitys 

r-*~ ’
iniai numirti, am r, - ’ • 

Tas reikalavimas bus 
gildytas, bet goriau butu kad 
pati paraszytum laiszka in tę
va. Plunksna, popiera ir vis
ką kas reik turiu prie saves.

Neesant stalui, Marija atsi
gulus ant aslos surasze tėvui 
laiszka, kurio turinys sugrau
dino net pati Bakunina. •

' IV.
Papaikusi kuningaiksztiene.

> Petersburgas, kaip ir visi ki 
i ti miestai szale puikiausiu pa- 
lociu, bažnycziu, muzeju 
daugelio, daugelio trobų, 
slepiasi dideli turtai, puikybes 
ir smagumynai tur ir menku
tes grinezebas kur vieszpatau-

i, nelai-' 
mes, nusiminimai, o tarpe tu 
ir piktybes buitis szbaužineja} 
kaip angis griuvėsiuose pylių. 

Ypacz viens isz Pęteršbur- k Š '
go priemioseziu teisingai pra- — _ - į

dienos
Ivanoviczu

j

ma.
iszeis.

nomu.

ma.

sa,yo ,teva k^U^i jnanę

girna-

man uždanga npo’ateities., 
pasiski^bihimu apsakė 

Baku n i nu i savbį* ttyipna, kurio 
iszklauses szisai tarė: M r ■ i $— NosieIvaTtįtik Marija, ne 
žudink vilties ir net dabar ka
da lauke palaidojimo tavos in 
gyvenaneziu kaptfs. Tavo sū
nūs yra medžiu;Vkurio nuo se
niai jieszkojąių-idant sau isz 
jo iszdrožt skydą f yra plienu 
isz kurio iszkalšiii karda; kar
dą, kuris, numes nuo sprando 
Romanovu galvai - Jis bus ca
ram pavojingiausiu, nes pats 
paeina is^ ju gimines. Žiūrėk 
•Marija uždanga ant ateities 
kyla augsztyn ermys valdantis 
milijonais vergu pasirodo vi
soj save bjaurybėj. Tauta pra
regi ir pasikelia vyriszkai; nu
meta nuo savo ranku ir kojų 
nelaisvos panezius.
da ir Gvoltas bėga szalyn Tam 
si naktis keieziasi in diena; 
saule teka szildo ir gaivina. 
Ne bus daugiau Sibyru, ne bus 
k;apu slepiancziu gyvus vergus 
gyivieje pakilo isz ju idant gy
vent. Vargas tiem^kurie baji-; 
(lys gyvybe užspaust. Asz Mi- 

d rauge su 
sunumi, ir 

visais jauetaneziais .mylėtojais 
laisves ir tiesos stojame in ko
va ir žus despotizmas. »

’’Teip pranaszavo didip nihi-

Su
M

d*

tl 4

Prispau-

kolaą Bakuninas
Valuiemioru, tavo

■i*... Ji; >■ ■teikUži .

n
vo atydos, visi užimti savo var

. '. 'i. ” 'Hgaiš ir rupescziais, ganaus tas
< . < . 1 ' ' ILa’ *riksmas kudykio jau buvo pa

prastinu.
Ivanovicziai savo vaiku ne

turėjo, o isz kur gavo ta nelai
minga vaikuti, kuriam didžia 
malone padarytu jai gyvastį 
atimtu visai — nieks nežinojo.

Žinpta vien kad Petras Iva- 
noviezius musza savo auginti
ni kuris matomai ne yra linkės' 
prie tokio gyvenimo, koki va
re jo globėjai, kurie ir musza 
vaika dėlto, kad jiems nepaiin 
ka jo ^ponąiiyste.”

Pareini gaiiaus! —

ga, nes vaikas pražiūrėjo per
sigandęs ir atgijęs; szalto van
denio nepakako, pikta Hya- 
eenta pasems isz stovinezio ant 
ugnies puodo karszto vande-

kuria suvaitojo skausmingai ir

skausmo. Sužeistas mažas kan- 
kintinis tylomis vaitojo, 
tas nepatiko piktiem Ivanovi- 
cziam. ; , ,

bet durnai ap-

Tai ne jauna sau
Ba del senio ja^na pati, 
Tuo jaus stojasi karti.

• •
Viena boba,

Badai nelaba,
Vyrus myluoja,

Ir visus buežiuoja,
Kad ant burdo pas jia ateitu 

Ir da dauginus prikalbėtu.
O kaip per daug vyru turi,

y

ponąiiyst'e
H h

SUSZU 1 
ko girgždantis balsas nibterisz

ir nedaleidžia’.mun rip, stuboh atsidavė it iiiėjd Vaiku- 
tis nesžailtiš kruŽoli,' kuri mo
teriuke šzar^iai iszĮalesze vai
kui aplaižant Vaiko rankiites 
pienu isZtriszku^iu isz 
lio.

isz- i

inde-

valkata

Ir užgavo

Petras, nes asz tpve ye| pūty b 
dysiu. , . , t

, Įnpilk jam in, gerkle
l?ktp^įpejq Jlypcsei^ daus durnus*. Kaipginniolo sar

vi-

* # •

Kokis tai kumelninkas, 
n M ii

Valkijozas krepszelninkas,
Maliąnojuje valkiojesi,

degtipe^ t~ 

ta.,.
1 '
* ■ riL Į
* ♦ • J ♦

niurnėjo Pelnąs. JPgtiktu kąnaT. 
lijai, 
ežiam.

J . I 'I. i; . . ’ ! ’ ■ i ■ »' 1
.-..V,..žinrpfcis dą .ko

į Ir garsingu agentu gyrėsi. 
Kpki tai JraLskala užr^szineja, 
! (( Del visu siulinęja, 

.• Isz viso ba<jai, keturis pri
kalbino, 

Ba su ąszaromis g|ulįnejo., 
Badai smegenų visai. neturi, 
Ir ant pusgalvio iszsižiupi. 
Tegul in kitur atsivelka,

i,,, ,go ginami;tadykis galėjo vip 
.toje kui<liepsh.03 du: nedaejo.

i : , l (Tolinus Busi) ’,s '•"
i i t *■' i r -." < . , i L i?.,. A ..-ji

Dr. KOLEH
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bet patinka ir man < pa
i (Tolinus Busi)
G . r « < ■J ■ --G

Ir patviVtihdamaš savo žo
džius apžiojo bonkos kakla ir 
užrietęs galva gere isz jos go
džiai, vartydamas baisiom pa
balusiom akimis.

— Piningu kuriuos gauna
me už ta kanalija mums ne- 
užtektinai. Po velniu tas bos- 
trys oda kasdien kaip meitėlis 
reiks sumažint jam edala — te 
gul paalks kelias dienas o bus 

: szvelnesnis — o tu da nori ir 
arielkos jam duot.

Hyacenta su apsiaustu ko
kia tai slaptybe veidu prisiki-, 
szo prie savo vyro ir nuleistu 
bąlsū tarė:

— Žinai ka, Petrai — 
muszkim ta bostri —jug juomi 
nieks nesirūpina, nieks nežinos 
apie jo žuvimą, 
kės jo maityt ir piningai 
mums liks.

Tie žodžiai girtuokli kaip}

638 Penn Ave. Pittsburgh’, Pa.

s
ll

* Dr. KOLER yra viena 
tinis tarpe Lietuviu da

. ktaras Pittsburge. Mo- 
S klnosi Varszavoje, stu 
A dljavo begije 28 m. in- 

vairias ligas vyru Ir
* moterų, todėl jas nuo 

dugniai patinsta. Gydk 
užsinuodinlma kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, niožejlmv 
Ilgas tinimo, Invalidas ligas paeinąs-

— Kur teip ilgai 
buvai! reke tobaus Petriene. 
Asz tau parodysiu tu prakeik
tas bostri. Gerai kanalija, kad 
da sugryzai, atsiiiores tau dau
giau žiopsotis. —
smarkiai su kumszczia vaikui 
in sparna teip kad tas žaktele- 
jes sukniupo aiit purvinos as-, 

ir los iri pakajl Ivanoviczo,
kur ris sėdėjo prie szlubo stalo nu- 

kores gaidri ir laikantis rankoj 
bonka, isz kurios kartas nuo 
karto trauke iszpustom lupo
mis degtine. Dabar pažiurėjo 
paraudusiom baisiom akimis 
in gulinti pakajuje vaika ir 
spyrė teip smarkiai kad tas nu 
sirito net in pasieni.

Nelabas žmogus tuom nepa
mintas ii uTamsybes miestu”’sikakdino; gal pajautęs baisa;

' 1 ■ 1 ■ į

elektriku dabpstelejo, paszoko,

bažnycziu ku-

ežias nuo neezystumo kraujo. <■ Atai- 
szaukite ypatiszkal, por laiszkus asi 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklazka4 
ir Ruslszkal.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig B 
vakare. N odei lomi b iki 2-v. popiet

ja didžiausias vargas UZ-

mums nerei-' . J VISI
I

V

NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prikiituojancig Kojį 
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Gal kas pasakys, jog tai bus 
niekas, •

O tai szirdeles smertelnas 
griekas, - 

Dievo muzikanta apgirdyti, 
Suvis apkvaityti.

O kas! Bobos dudoriu teip . 
nuvieszino,

Jog nuo vietos nępasijudino, 
Tas badai arti

r

I

Trisdešziints asztuoni metai adg'al, tai yra mete, li
kos sutverta Raudonojo Kryžiaus, drauguve, per Klara Bar- 

‘ ton.
visame. — Kur randasi daktaras?

Tuja drauguve szjadien visas svietas žino ir szelpia
~w»'. įU. . UI

A h' i f J ■J. Al.

I

. -/i* 
A^ll

■ ( rui.
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iszsitiese ir suszukd:. i
’ •— Ne! vaike tur gyvent! —;
1 Tur gyvent sakau tau, saugo-, j 
kis iszpildyt. savo užmanymą 
nes velniai ir tave ir mane pa-’ 
imtu.

♦

— Kvailas tik karta jau pa 
mesk ta savo tikėjimą in Vėl-

I

, nius.
I

— Neiszmanai. Nežinai, bo
ba, kas ta vaika mums pavede ’ 
jai teip sakai. Jai vaikas mirs

, isz musu kaltes lailkia musf| 
< szalto Sibyro kapai.

— Sakiai man kas tau ati
davė vaika, bet jau pamirszau.' 
Kamgi vienog atidavė jai nori

f idant gyventu^
— Atidavė policmeistras, 

artimiausias
rodininkas Kordov,
jo didybes caro

(jlnsake
kad turėsiu kad' sveika vaiku.

l-J ,«&. I ,.,JW.hr,<?W LiJ
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Prakaitavimas žmo
gaus kojų. tai yra di
eniausias kankinimas I 
kaip dideliems teip ir | 
maiiems. Didelis ne- 
smagumas yra iš ne 

skanaus kvaj*) kaip ir kenkentis žmo- 1 
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogaa ligų ir pavargi- ’ 
ino viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duoles išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką |r mąs 
užtikrlnam jog nieko ne kenks Justį svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Proko 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS HEMEDY 00., 
Distributer

Dtp. B. CHICABOJLL. a160 N. WELLS $t.

$
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Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST.

MAHANOY CITY, PA.

i* R.lk.l.uj.m. JSKJ: 
ri liuoao laiko vakarais, tali uždi 
>10 iki >1S į aąvaitę, pareidami pi 
su musų nauju išradi“ “. 
laišku: URSUS REMEDY CO
HO N. WfLLS lt.,

Jauni J 
i tu- j 

ali uždirbti nuo 1 
stabas

ri Uuoao laiko vakarais, 
„___

'imu. Atsigaukit tik J

cmcMi. <l.

'*"»5 ■            ■1   —— ■ —i,      ............................................................. .... <■’ • a
tl'-b*.įV--,r A i1 ; . k>| Ijkį |

Naujas Lietuviszkas Graboriui
( Kaži s Rėklaitis
{ 616 W. SPRUCE 8T.

Pittstono 
atsitiko, 

Jog biedna kirbuka ant juo
ko paliko. 

Tai tau kirbukai bobules, 
O ne dudu dumples.

Dudorelis valdžios visai ne- 
, . iurejo, 

Ir isz vietos nepaęjo, 
Jojo bosas labai už tai pyko, 

Jog savo službos neatliko, 
.< ■ < ♦ 4

Keturi broliukai susirupeziavo 
nuo naujos guzutes 

, svaiguli gavo,
Lazdos ir brolei darbe buvo, 

Ne vienas smarkei per guo- 
. gia gavo.

Kada ant galo jau apsimal- 
szino, 

Ir klyksmai visi nutylo, 
Saliuninkas ugadas padare,

Iszsigerti gerai davė.
Na ir tuodu pesztukai ar- 

sziausi, 
Kaip brolei tikrinusi, 

Susitvėrė namon parguglino,
Vėlei buvo gerai kaip iszsi- 

m i ego jo.

I

MAHANOY CITY, PA. \

t*'

Nenžmlrfir.kiie kad dabar “SALUES** 
prenumerata yra $U00 ant ilso meto 
o SL60 aat puses meto.
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E Žinios Vietines
SAULE
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Stebėtinas
*

daug

san vail ps.

— Nuo kada užstojo naujos 
tiesos, jog žemiau 16 metu vai
kai ne buna priymami in darba 

enu žmonių aplaike dar
bus prie kasyklų kurie uždir
ba nuo 12 lyg 16. doleriu ant 

Naszles dabar ne
mažai nukens kuriu vaikai bu
vo vienatiniu paspireze užlai
kiau) visos szeimynos.

— Peliksą Pangonis aplaike 
gromata nuo savo sūnaus ka
reivio .Jono isz Libavo, 

Gromatoje raszo buk
P* s

Rosi-
, yra 

iluma
,)OS.

pasirengiąs plaukti in 
Rusijos.

— Nuo kada geležinkelei at- 
risake gabenti alų, tai Pottsvi 
lies bravorai gabena alų in vi

za lis su8<IS 
bileis.

dvdvlvis automo

Nuo kada alus 
“i-:-.” il

iuzine 
k k

buiza * >

• * > 
ežiu ant

I tas tojo 
neapsvaigi- 

st iklu, 
sergan- 
Vivnas
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tikra
no žmogų nuo
duodasi matyt mažai 

ulyeziu.
žmogelis prisipažino, jog viena 

zgere du galonus tosiosdiena is
buizos» * * * ir nejautė jokio sma

gumo.
ga-l’er maža ek: pliozijo

North Mahanoy kasi k losią,
apdeginta.^

koskis, 634 W. Spruce St. Dau-
pdege veidas ir ran

zo 
liko

ginu 
kos.

e a

Antanai Kola

veidas ir
\

kompanija pas

i

I

MUSU ŽVAIGŽDĖTA VĖLIAVA PLĖTOJA COBLENTZE, PRIE UPES RAINO, KO 
VOKIECZIAI NIEKAD NESITIKĖJO MATYTI.

NESITIKĖJO JOG JAM PA-
DARYS TIEK SMAGUMO.

■■■■■■ ■

Siuncziu szirdinga padeka- 
vono už teip puikia knyga ko
kia yra “ 
Viena”, 
esmių

Tūkstantis Naktų ir 
Dn tokiu istorijų ne 

girdėjas ir skaitos ko
kias radau toje knygoje, 
mane 
nakti. Kada pareinu isz dafbo 
tai tuojaus 
gos, 
vietas.

• •

kuri
palinksmina diena ir

griebiuos už kny- 
nerupi man nereikalingas 

Netikėjau ka kiti kal
bėjo apie ta knyga pakol sau 
neparsigabenau isz redakcijos 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja 
pirkti ir skaityti o turės sma
gumo daug 
doleriu.

inu kaip už szimta 
Su pagarba, 

Vincas Malaiszkft
Sparrows Point, Md.

GUINANS

«aiiiiĮRįliftiMRrTniiįhiMllliiWllBliii|iBiii^

Šiitas Stebėtinas PATĖ2
Fonografas ir 1 dubeltavas 
rekordas tiktai $95

Inmokekite $10 rankpiningu 
po tam $5 ant menesio. 
Sapphire akmenukas kuri ūži 

g |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.

Turi

lt 
i

1

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

Jeigu turite senas maldakny 
ges, prisiunskyto in rOdakcije 
ant tipdarymo, nes nauju ne 
greitai, galesite nusipirkt. 
Siunskite ir kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu vifeai negalėsite nu
sipirkt.

galesite

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams 
1 Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko< 
i Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositorlami 
i biznije arba, duoda rodą kur geriausia investyti savo plnin** 
i gus arba prigialbeti pirkime properties, 
ji Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bn« { : 

ji vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patama- 
vima kuri prigelbstl. Padaro prieteli kuria gal but jumis 
reikalingas.

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

5 4 ’ —DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

)

Apdaryta knyga il- 
giaus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas ji a ja myli ir guodo 
ja ir pats yra mylėtojas skai
tymo. (t. f.)

> I

J

L,

v "~r"T ’"r'^'-T—:o TURKAM DELEGATES’ /o PEACE. CONFERENCE

“NEKST”

<1

D. M. Graham, Prea.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicx

P. C. Eenton

D. F. Guin&n, Trea<.
A. Danisewicx M. Gavulx 

T. G. Ilorniby

< < SAULESKAITYKITE

SKAITYKITE 4‘SAULE”

» 9
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Augštos vertės Gramafonas
ROBERT E. JENKINS 

.Kandidatas ant 
COUNTY CONTROLLER 

Isz Minersville, Pa. 
Ant Republikoniszko Tikieto

Tikta? $19.50.
Headingo 
neužilgio Skulkino North 

2S7 na- 
tukstaneziu
Pottsvilles

tat \
Cumberland pa vietosią 

del desziints 
gyventoju,
kaii ne liję

imis Praszo juso.balso ir intokmes. 
j rjrtf1 fy y | ■W<* t

tis nau jus 
kasiu juie

Panaszei sta-

Arti
Revesdalo, jau pa 

tate 12 namu.
namelius dvi angle-

1<‘ Hill kasikiu.
padarytu 

Read ingo kompanija idaht pas 
tatytu kelis szimtus namu arti
moje Mahanojaus, kur trūksta 
daugeli namu.

Lag 
Dydelia geradvjista

PENKTOJI LIETUVIU 
DIENA.

Rugpjuczio 15-ta diena 
Lake Side.

Sehuylkill’o 
viu penktaris 
žiavimas — 
ivyks Rugpjuczio
LakeSide Parke.

ft

Hi n! i*M S * < 
• VI t 3

4 ĮT|H92<\į

\

y

apskryczio lietu- 
metinis iszva- 
Lietuviu diena 

15-ta diena
Praėjusiu 

ketveriu metu prityrimais pa
mokyti szimet tikimės; 
prasto musu metines 
pasisekimo, 
praėjusiose
ir nedalyvavusieji jiasirupinki 

szimet

nopa- 
szventes 

Dalyvavusieji 
Lietuviu dienose

te viską palike in szali 
būtinai atsilankyti. •F

— Programa, kuria paskelb 
nepaprastai 

turininga —
rime vėliau bus 
ivairi, idomi ir
Koncertas, prakalbos žaislai ir 
t. t. pasiliks amžinai jusu ut
iniu t i je!

Szokiai popiet ir vakare.
Lietuviai,

Lake Side Parka,
— Atsiminkite 

rinkites in 
nes tiktai Lake Side bus Lietu
viu diena szveneziama ir tiktai 
isz Lake Side parko pelnas eis 
Lietuvos reikalams.

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

Specialiai traukiniai parū
pinti. , Temykite pagarsini
mus.

laikas

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

— Visi Lietuviai traukite 
in Lake Side.

Inžanga in Lake Side Parka 
tiktai 10c.

k Ak
V. L. D. Komitetas.
4

97 t

TURKAI DABAR YRA “NEKST” STOTI PRIESŽ SVIETISZKA TRIBUNOLĄ ANT 
VIROKO IR ATSAKYTI UŽ PAPILDYTAS BJAURYBES.

Isz Lietuviszku kaimelu

SHENANDOAH, PA.

,p-

kun. Piuszas 
likos perkaltas in Szv. 

parapija Filadelfi- 
nuo laiko ka

— Vakaras 
Czesna 
Kazimerio

Knn. Czesna,
dzt pribuvo in Szenadori buvo 
mylemas nuo visu parapijom! 
ir prabaszcziu kun. Pautienių, 
nes per savo demokratiszka bu 
da padare czion daug prieteliu 
kurie su nubudimu 
jauna kuningeli. 
tos

iszleido 
Ant jojo vie 
Filadelfijos 

iszszventytas kun. AI o-
pribuvo isz 

naujai 
zuras.

1M uszko vieži us 
likos sužeistas Draper 
losią 
Gydosi

Viktoras

per nupuolimą 
namie.

kasyk- 
angliu.

Port Carbon, Pa.— Ona Ra- 
keviez dirbanti Philipso marsz 
kiniu dirbtuvėje likos areszta- 
vota už prisisavinima 42 
kiniu marszkiniu, kurias
davo namo bleszineje nuo val- 

iMarszkinius rado paslep 
tus namie.

szil-
nesz-

giO.

ATSISZA ŪKIMAS IN SALWN1NKUS.

Dabartės turėdami laiko, atvažiuo
kite paH mus ir pasirinkite glara far- 

Czlonals galėsite drauge gyven- 
Telpgl yra glara vieta del dvieju

vyru uždėti bizni bet turi but mokyti 
Ir suprantanti tu dalyku. Del pla
tesniu žlnlu kreipkitės per laiszka. ant 
adreso.

S. Dansnvage,

ma.
ti.

tu dalyku.

Kennan, M is.

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

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

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

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

■v

KUR BUNA?

Mano pus-brolis Aleksandra Radjęe- 
Vllnlaus gub., 

Trakti Ujezdo, pirmiau gyveno Pitts
ton dabar nežinau kur. 
szaukia ant adreso. 

Win.

viržius, paeina Isz

Tegul ai si

Box 7
Rogus, 

Tarrlffvllle, Conn.

Mano brolis Domininkas Sakcviczla, 
8 melai atgal gyvulio 
vėliaus gyveno California Slate, 
eina isz Užnemunės,
apie ji ar gyvas ar mires, malonėkit 
praneszt (to 62)

Mahanoy City, 
l’a- 

Jcigu kas žino

432 W. Maple
Urszule Pajaujiene,

Si. Mahanoy City, Pa

Mano pati Alena
(po tėvais Juknaucziute. ) su 
turi ir valka Joną.
no gub., Panevėžio pav.
szaukia ant adreso.

Pranas Mikalauckas,
117 Union St., Pittston, Pa.

pati Mikalauckieno 
savim 

Paeina isz Kau- 
regul atši

po 61)

Mano dedo Vincas
Jau gyvena Chicago; taipgi mano teta 
ir letenas Muraszkal girdėjau gyvena 

taipgi mano pus-brolis-

Stanaitis girde-

New York;
Antanas Puccia girdėjau gyvena Bal- 

isz Lietuvos. 
Jeigu kas žino apie juos, meldžiu pra

do 61 )

U more.

neszt.

Box 177

mano

Visi paeina

G. Stanaitis,
Nanty Glo, Pa.,

Alano szvogeris Domininkas 
Pupiniks, 2 metai atgal 
no West Hazleton, paskiau isz- 

Chicago.

gyve-

važ'iąvo in 
jau kad jis mires, 
re,s tegul ji pati.
kszniuke (po tėvu) atsiszaukia
arba žinantieji apie juos pra- 
szoma praneszt. (to 59)

Jonas Andriuszitinas 
55

Girde-
Jeigu mi- 

ii y . Rože

Box
i

Morea Colliery, Pa.

Pajieszkaū 
paeina i$z I 
Adomiszkiu kaimo, 
žino apie ji 
neszt.

t

i Mikolo Rainio 
Starapoles apskr., 

Jeigu kas 
pra-malonėkit

(to 59)
Jos. Szukis 
‘ 22 W. Centre St. 

Shenadoah, Pa.

PRASARGAI Visus laiszkus o ir 
piningus in iszlelstuve “Saule” reiko 
visados siusti ant saito adreso: W« D.
BoczkowskbCo. Mahąnoy City, Pa,

£

R

Hon. MacHENRY WILHELM

Kandidatas, ant Orphan’s 
Korto Sudžiaus.

Ana diena buvo paskelbta kad da
bartinis slidžia MacHenry Wilhelm 
Orphan’s Korto vol bus kandidatas ant 
to pat dlnsto. Sudžia Wilhelm stoja 
priesz balsuotojus Schilylkįllo pavieto 
su dnicziausin patvirtinimu kada da 
buvo paduota per advokatus del bile 
kokio kandidato, ir tai yra goriausias 
liudijimas del žmonių szitam pavieto 
kas-link jo gabumo pildyti ta uroda.

Ne tik ka žonkllviaųsi advokatai jin 
patvirtina, bot ir kitokį ženkli vi vyrai 
rūpinasi kad jisai vol butų aprinktas. 
Jo vienokis apsięjimaA lygiai su vi
sais, atneszo jam garbi) , ir pugiiodono 
nuo visu. '*•*, 1 i > ' •

No tik ka radosi savo korte bot ir 
tankiai buvo paszauktas in Common 
Pleas ir Quarter Sessions kortus. 
Daug kartu jo apsudijimai buvo apc- 
lavoti in augsztesnius kortus ir be
velk kožnam karto jo apsudijimai bu
vo patvirtinti.
yra tinkamas ant to urėdo.

Advokatai szio pavieto sudaro komi
tetą žinomas kaipo Advokatu Non- 
Partisan Judicial Campaign Komite
tas, del to tikslo idant jisai aplaikytu 
nominacija ir iszrinkima, ir visi nu
tarė szelpti jin ir kaip rodos tai var
ge! jisai turės pri^szininku.

Naujas iszrmliinus del plauku.
Dekavoje milijono žmonių 

puikus plaukus, o toip-gi sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuoliudu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

slidžia

H

Tris parodo kad jisai

(adv.

u z

Informacijas dykai.
Raszy-

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

IIon. MacHenry Wilhelm 
Kandidatas ant 

Sudžiaus Orphan’s Korto

112 Advokatai Jin patvirtina

Advokatai Non-Partisan Judicial
Campaign Komiteto: 

' . i
John F. Whalen, 

ITezidentae. Kasljorluą.
M. H. Moyor, Sokretor|un.

James A. Noocker,

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

COUNTY COMMISSIONER
_ ' A. A . *

Isz Mahonoy City, Pa.' 
Ant Republikoniszko Tikieto. 
Praszo juso balso ir intekmes.

j
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P, J. MULDOWNEY
KONTRAKTORIUS

223 W. Mahanoy St. Mahanoy City

ant visokiuDuodu preke 
darbu kas-link pastatimo 
nauju namu ir pataisinimu. 
Atsakantis darbas nei gorus
darbininkus.

W. TRASKAUSKAS
♦-GRABORIUS—.
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CONSOLA ' grojamoji ir kalbamoji mašina yra naujantfo rtradimo 
puikiausiais pagerinimais ir balsai eslj aiškus,Švelnus, malonus, tyri. CONSOLAt

• • « » • w «• • • « « . a • « • * « • mw w* n A

I*,M >■

: m f'/ j

iriftho flBT

M
•i-

groja rekordus visokiausio išdirbimoir visokiausio didumo, kaip: COLUMBIA, 
V1CTKOLA ir kitus. Tokios rūšies gramafonas kaip CONSOLA, tai kraa' 
tuvčsc 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

C/-“T*'

*

<

3553

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA, 

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlU, pasivažinėjimo 
Ir t.t. Krausto dalgtus ir t.t, 
520 W. Centre SU Mahanoy City. Fa.

( 1

I UNION i 
įNATIONALI 
k BANK į
L MAHANOr £ 

kL.CITY jfS

I

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

Mokame antra procentu ant 
sudėtu plningil. Procentą pri- 
dodam 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. 
ryto lig 3 vai. popiet, Sukato
mis 9 ryto lig 12 vai.

I ...........

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlco-Proz.
J. E. FERGUSON, Kaslerius. 
R. T. EDWARDS, Vice.Kas.

A. C. N0VAKAUSKAS 
Advokatas

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

o o 
o •

• • 
• •

L31 East 112th Street

9

Chicago* Ill i.l

AMŽINA'ATMINTIS MOTINOMS IR-TEVAMS!
z Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip giminia yra paimti j kariumenę {r ke

liauja } anapus Vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratu^, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas Žiedo su ŽvaigŽe yra di
džiausia gaibž fr paguodonfc, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tat žiedai yra labai {raliai 
Išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai (pjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
Ir mčlyna parviu Toksai Žiedas turčių rastis pas kožną vieną myiintj laisvą ir kurio £imi« 
nč yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą Žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir g a*

oĮima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užstcliuodaml Šj Žiedą, atsiųskite t»v 

prisiusime tą garbės vertą žiedą.
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mama drauge su pinigais pi {siųskite, o mat jums

i

Sterling'

1O K

Prekės Šių Žiedų yia sekančios

Au Uni n is__

14 1£ Auksinta....
Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 

paveikslas kareivio kepurts, Ui viena, dviem ar trim žvaigždutėm.
prekė CJKc. tiž kožną. •

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

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

ra 3
M’"

I
9

i

8
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f

$1.75

ocgocoeooccoco

sH B

10.50
1

...13,50

CHICAGO, Ui

C *

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar
*1*1. .

4 |H» » »

ji

a

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVA
ir gvarantu o ja '

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

Henry J. Schnitzer State Bank

• 9 *
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141'^Washington Street, New-York, N,________ __ V 41
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