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ISZ AMERIKOS

san- 
subatos

Isztrauke paezia ant kiemo 
ir jiaja nužudo.

Scranton, Pa. — Tsztraukes 
paezia isz jo- 

Dovidas 
szove 

ko
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Lietuvis pasikorė isz 
nežinomos priežasties.

Timblin, Pa.— Praejta 
vaite czionais terp
ant Nedėlios pasikorė 53 metu 
senumo Lietuvis Daminikas 
Czižius isz nežinomos priežas- 

Paliko szeszeta vaiku 
vvriauses turi 21

ties.
isz kuriu vvriauses turi 
metus o jauniauses 5 metu 
du sunus ir ketines dukteres. 
Isz praneszimo korespondento 
matvt velionis buvo naszlvs.

•

Norėjo gydint ligoni su 
tikėjimu, bet užmokėjo 

bausmia.
I’o visa 

prasiplatino tikeji- 
sekta žinoma

“Cbristia.n Science (Kriksz- 
czioniszkas mokslas) kurio sa- 
narei netiki in gyduoles ne in1 
daktarus, tiktai per drūta isz- 
pažinima gydo savo ligonius.

Vienas isz tokiu yra An
drius Walker, *
baustas ant tukstauezio dole- 
riun už numarinimą savo asz- 
tuoniu motu dukrelia. Walke-. 
ris uppaszauke daktaro del 
serganezios dukreles, bet vie
toje, paszauke da tris pusgal
vius panasziems jo ir pradėjo 
gydint mergaite per uždėjimą 
ant josios ranku ir kalbejima 

bet tas nieko nepa- 
— mergaite mirė.

Daktarai pripažino, kad butu 
szaukes daktaru; mergaite bu
tu iszgyjus ir sziandien gyva.

Ugnes padare daug bledes 
praejta meta.

Chicago. — Suv. Valstijuo- 
sia parejta meta ugnes padare 
bledes ant 325 milijonu dole
riu isz priežasties netinkamu 
kaminu, blogaus užvedimo 
elektriko ir :
Paežiam miesto Czikage ugnes i 
padare bledes ant szesziu mili
jonu doleriu, o visam valstije 
Illinojaus ant penkiolika mili
jonu doleriu.
Tris aresztavoti už padirbima 

piningu.
Wilkes-Barre, Pa.—■ 

džios slapti agentai

Ne walk, N. J. — 
Amerika 
niiszka

Cbristia.n Science

poteriu, 
gi aibėjo

kaipo

v ra 
kuris likos im

už plauku savo 
sios sesers namo, 
Jones, 56 metu senumo 
in jiaja kelis szuvius 
motore mirė už
Josios sesuo Mrs. Willets gel- 

sesere nog savo szvo- 
likos teip 

Jonesai

y

nog 
keliu miliutu.

bedama 
gėrio likos teip-gi sužeista 
szuveis. Jonesai persiskyrė 
kelias sanvaites adgal, 
sas atlankydavo kelis kartus 
savo paezia idant isz josios isz- 
vylioti piningus kokius pas sa
ve turėjo, o kada toji nesutiko 
ant jojo praszimo, nužudė jia- 

Senis likos aresztavotas 
ir prisipažino prie 
žudinstos.

Jone-

papildinio

Motina paliepė aresztavoti 
savo dukrelia.

Kenosha, Wis.— 
is^ namu teip, kaip padare ma
no motina ir apsivedžiau su 
savo mvlemu. 
sake palicijai 
ta Champman, 
aresztavojo ant motinos palie
pimo.
Crownpoint, Ind., kur likos su- 
vmta. Kada dukrele likos at- 
vesta pas motina idant jiai pa
laimintu ant kelio moterystes, 
motina ne norėjo apie tai ne 
klausvti. Sudže sutaikino mo- 
tina su dukteria, o žinoma jog 
motiniszka szirdis atsileido ir 
dovanojo dukrelei už padaryta

“ Ppbegau

1 1

apsivedžiau
Teip tai pa- 

16 metu Elzbie- 
kuria palieije

Porele pabėgo isz

neiszniintinga:žingsni, už kurt 
gal atejteje gailešis, 
kios poreles ka ‘pabėga in ki
tur apsivesti, tankiause persi
skyrė po keliu metu.
Didžiausias hotelis ant svieto.

Chicago.— Nenžilgio mies
tas Czikagas turės didžiausia 
hoteli ant svieto kuris kasz- 

nZnpsižhn-įiinoi ,uos penkiolika milijonu dole- 
iriu turės keturis tukstanezius 
kambariu, stos prie Michigan 
ežerio ir bus tris blokus ilgioj 
Vidurije to hotelio rasis pui
kus teatras.

Nepriemo josios szirdi ir 
rankele — persiszove.

Chicago. — Pana Marijona 
White, susižeido mirtinai 
volveriniu szuviu 
susirūpinimo, kad josios myle- 
mas Juozas Keller atsisaką 
vesti jiaja.

nes to-

blogaus

re-
isz didelio

Visi likosi

Val- 
aresz tavo

jo Antana Jamse, Antanu Bru
ną ir Petra Sababaucka už pa
dirbima piningu.
pastatyti po 5,000 doleriu kau- 

Kalt įninka i permainy
davo dolerines ir dvidolerines 
bumaszkas ant deszimts 
deszimts 
doleriniu.
Divorskei ir Meile persiskyrė.

Ti»rp kitu

Juozas Keller
Mariute labai my

C1JOS.

ir
, dvi-

Įienkesdeszimts

Pa.—Scranton, 
poru jieszkancziuju persisky
rimu czionaitiniam sude 
dasi dvi poros, 

v ra:

ran- 
kuriu pravar

des yra: Robertas Love
(Meile) geidže 'atsikratyt nog 
savo Marintos ir Mare Divors- 
kiene (ka roiszke 
Divors — persiskyrimas). nog 
savo Ja n u ko.
tiek teismu ant persiskyrimo 
poru, jog kas pen kės miliutas 
sūdąs bus užymtas davime 
perskyrų nog 9 valandos isz 
ryto lyg 4 po piet.

Didelis brokeris sudege. —

angliszkai

Sude randasi

< bledes $500,000.
Wilkes-Barre, Pa.— 

no brokeriu prigulintis
Lat’li- 

prie 
Hudson Coal Cq., kuris kaszta-
vo puse milijotid doleriu sude
ge praejta ketverge ryta. Prie
žastis ugnes . yra nežinoma. 
Per sudegimą brokerio neteko 
darbo apie tūkstantis darbi
ninku. Ugnagcsiai isz artimu 
miesteliu negesino brokeri tik
tai apsaugine jo sudegimą

F) \T Y ^■4*11^V.Pi
apsatiginejo

B ♦ T _ £♦ > 1 U.. 4 1

Bausme už nardavima 
cukriaus su kitu tavoru.

Washington, I). (•.— Sztor
ninkai yra pripratia pardavi
nėti cukriu jeigu žmogus pirks 
kitokio tavoro, tai jam parduo
da kelis svarus cukriaus, o jei
gu nieko daugiau sžtore neper
ka, tai sztorninkas sako 
cukriaus neturi. ’ J°.g Tok i s pasi
elgimas sztorninko yra peržen 
girnų tiesu pagal generaliszka 
prokuratori Palmeri, kuris pa
rodo, jog toki sztorninka gali
ma skuosti ir gali būt i baudže 
mas ant tukstauezio doleriu.

Seni ir kvaili.
Lemont, III.— Czionais atsi- 

FTano Bor- 
kowskio su Katre Szlahetka. 
Jaunikis turi 86 metus 
žinos su dvvleka vaikais 
nuotaka 82 metus su devvneis 

Vaikai savo gimdy- 
pasiprieszino prieszais

liu vo vinezevone 
su

li ni-
o

vaikais, 
toju 
toki^suejima iii pora, bet senis 
Borkowskis kalba buk 
žino ka daro ir vaikai 
jojo sulaikyti nog apsivedimo 
su savo mvlema.”

“jisai 
negali

Szitai

Apsigavo ant savo locno 
tavoro.

Washington, I). C.— 
atsitikimas kuris atvdaro akis
ne vienam fabrikantui ir kiek 
sztorninkai lupa už tavora.

Kongresmonas 
kuris yra fabrikantu czeveriku 
Pennsylvanijoj 
pora jįztjvoriku.

Kreideris y

n bėjo pirkti
Atėjus hi

kronla, isžHnko sau pora, koki 
jam patiko sztorninkas pradė
jo snviniot, nes Kreideris norė
jo areziau prisižiurot 
kams ir kiek kasztuoje. 
emias in 
mažai nusistebėjo
savo markia ant czeveriku buk 
paejna isz jojo fabriko.
klauso kiek kasztuoje.
vikas pasakė $7,50. Nusistebė
jo labai Kreideris, o pardavi- 
kas pasakė jog jiems kasztuoje 

wholesale $6,75.
Negalėdamas ilgiau susilaikyt 
Kreideris paszauke:
tu vagie, už tuosius czeverikus 
užmokėjai tiktai $3,95, ir atsi- 
myk, jog daugiau juju negausi 
nog manes.”

Persitikrino : 
sztorninkai lupa 
už visokį tavora.

czeveri-
Pa-

ranka czeverika ne-
paregėjus

Už- 
Parda-

czeverikas

4 4 meluoji

žmogelis kaip 
t nog žmonių

lojo Juozuką, pakvietė ant pi'et Milijonieris freidže numirti be
ir paėmė jin ant krutaneziu 
paveikslu ir nuėjo pasivaiksz- • ■ « « v • * a

Jin

eziot in parka ktir Mariute isz- 
pažino savo meile Juozukui ir 
sutiko už jin iszteketi ir net 
supirko visus naminius rakan
dus idant jam butu lengviau 
pradėti gyvenimą su jiaja. Bet 
Juozas nesutiko ant josios mel
dimo, paniekindamas Mariu
tės szirdi, rankele ir rakandus, j 
ir tai buvo priežaste neiszmin- 
tingo žingsnio Mariutės. 
Kvailiuke, butu suradus szim- 
tus vyru kurtd sutiktu auto
sios propozicije.
Turtingiauses žmogus 
Amerike negauna darbininku.

Tarrytown, N. Y.— Turtin- 
giauses žmogus Amerike, žino
mas visiems Jonas Rockefelle- 
ris, norints turi milijonus, bet 
teip yra skapus, jog nenorėda
mas mokėti 
kiek jie reikalauje,

M

ZEPPELINAS KU RIS KETINO BOMBARDUOT NAJORKA
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‘ziai ant bombardavimo miesto dvi
vokie- 

sanvaites.
tam tyczia 

įjorko, jeigu kare butu da prasitraukus
Paveikslas parodo milžiniszka Zeppelino orlaivi, kuri padirbo T

Paveįksla atgabeno pulkauninkas llenslev isz Vokietijos.
■ fc I » I—i >Mr4biMi> «M»Mb.«iiii *<• » —MM I I !■ I* r*.***-* ■—4* i*
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Isz Lietuyiszku kaimelu ISZ VISU SZAL1U kudykio tėvas 
lovelis’

Hart. Mich. Ugnis padare 
daug bledes ūkininkui Jonui 

vaiBakanui, 
popiet, 
doge kluonas, 
kluonas, tvartai, 
buvo daug grudų,

8 d. Gegužio, 
Nežino

k Ietis

daug szieno, bulvių, 
kiaules, vežimai ir

9

• ) 
•)

isz kur nžsi- 
mio to kitas 

kur
ir kiti ma

žesni budinkai, teip-gi sudege 
dideles 

visi pada
rai, kuriu turėjo gana daug.
Pats gaspadorius are toli lau
kuose, ir pakol parbėgo 
jau negalėjo prie j t prie triobu 
ir nieko negalėjo 
Subėgo kaimynai tik iszgelbė
jo stubas.
vo isz North Dakotos,

tai

I
iszgelbeti.

J^ika.na i atvažia- 
gerai 

sekose ir labai padorus žmo
nes. Mes \ isi jo kaimynai la
bai apgailestaujame savo kai
myno. 1 
goti nuo 
maszinos ne buvo apsaugotos.

— Mojaus 18-ta buvo atsi
lankęs lietuviu

Bud i n kai buvo apsau- 
• ugnes bet mažai, o

kunigas isz
Grand Rapids, Mich, ir 
pamaldas 
ežioje, 3 
Lietiniu buvo daug
kia. L. V. Reporteris.

Kataliku 
mvles in

laike 
bažnv- 

žemius. 
prisi ri li

Cleveland, Ohio.— Juze Ta- 
malioniute mane, jog visa mer 
gaieziu laime yra apsivedime 
tai-gi ir pasiskubino — būda

vęs 13 metu mergaite, 
rado” sau vvra — ir dar ne 

Tas 
Visi tie

sau v v ra — A
n ui. 
4 4

Lietuvi — ir apsivedė, 
buvo du metai adgal. 
du metai jos vedusio gyveni
mo jai pasirodė didžiausias 
vargas ir nepasiganedinimas, 
tai-gi dabar sugryžo pas 
vus, ant Oregon Ave. 
pareikalavo teismo panaikinti
jos moterystes,sauryszi, ir at- 
gražinti jai mergiszka pavar
de.

32 METAS
. I- , , »  I I.  1^,1.

ISZ R0SU08 LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

Sukylimas Moskvoje, miestas 
dega. — Odessa paymta 

per Ukrajinus.
Per Kopenhaga.— Nuo ke

liu dienu jokiu telegramų no- 
aplaikyta isz Moskvos ir kaip 
girdėt isz kitu szuliniu, tai to
nais darosi tikra velneva. Isz 
Kopenhagos -priVatlfilzkos ži
nios skelbia I 
kylo baisus sukylimas, 
tas dega keliosia. vietosią pa- 

svarbus 
kurios

buk , |V14oskvoje
> mies-

i

magazinus
Vadai kooperati-

_ 'paprasti dalykai

c

Ajriszei siunta, sudege 50 ka- 
zarmiu, 20 padotkiniu kan- 

celariju, ir apvogė 
trukius.

Dubliu, Irlandije.— 
sudegino 

kariszku kazarmiu. 
dvideszimts padotkiniu kan- 
celariju drauge su visais do
kumentais, užklupo ant septy
nių sudu, apvogė du trukius, 
sužeido daugybia ypatų o ke
lias užmusze. Kelios redakci
jos laikraszcziu, 
prieszingi Sinfeiniecziams 
daužo viską, 
imžude kelias 
szimtai 
ant kazarmiu Tipperaryje ir 
sudegino lyg pamalu. Ant 
apmalszinimo pasikeleliu ku
rie platinasi kas kart daugiau 
po visa Irlhndije.

Surado kunus 49 kareiviu 
griuvesiuosia.

Belgije. -

szia Si n Įeina i 
deszimts

lu i r- 
czion

y

kurie buvo 
su- 

BessbOfoŪglie 
Duy pa tas. 

pasikėlei i u užklupo

pamatu.

B r uk sol a 
nam 
mieste Ypre, 
sus musziai, likos surasta kū
nai 49 kareiviu, 
žuvo 1915 mete nog trucinan- 
cziu g 
ežius.

ISZ

Vie
numusugriuvusiu

kur «siaute bai

kurie badai

I

JOS 
“dvasiszkas 
ga s (11—.

Kada pasklydo

i'sas
j

jos 
kuni-

apie tai ži
nios, tarp žmonių kylo didelis 
sujudimas, kuris ir iki sziai 
dienai

l ž nuskriaustaja 
užsistojo Sz—, 
konkurentas.
j u“dvasiszku teveliu 
dėjo vaidai, kurie priėjo prie 
to, kad viena diena apskriezio 
daktaras atėjo apžiūrėti kuni
go Sz— sveikata. Paskui 
szitas kunigas buvo prievarta 
paimtas ir i sugabentas in pan- 
sijona Tuo budu norėta už- 
gi i i a už ti. s . iižg los-,
tvt kuniiro GU—pasielginia su

Lenku vaiskas

sijoną

kuris ir iki 
esąs da nenutilęs.

mergaite !
kunigo GI— 

Tarpe tu dvie- 
” prasi-

m

Warszava. —

Tarnysta

tyt kunigo (11*—pasielgimą 
jauna vienuole.

Bet tas šukele da didesni 
skandalu. Už praszalintai ku- 

užsistoje ne tik ka- 
socialdemokra- 

Prasidejo toki protes- 
kuni-

da

niga S z
ta Ii kai, bet ir 
tai.
tai, kad praszalintasai
gas buvo sugražintas, o kuni
gas GI—, 
buvo priverstas apleisti 
vieta.

Tuo tarpu vienuoles
t nejaus mirė 

o motina buvo atrasta 
rvta 

4k

tikrasis kaltininkas 
savo

T 
kis i>o gimimo

kudv-
j 

viena 
gazu nusinuodijusia.r*?

#

si keleliai užgriebė 
kariszkus 
sudegino, 
viszkos partijos likos areszta- 
votais.Turbnt Moskvoje o gal 
ir visosia Rosi joj atsitiko ne- 

, nes bed ra ti
no staeije Moskvoje nieko ne- 
iszleido nog 9 Gegužio.

Isz Londono daneszama buk 
l’krajinai paėmė Odesa ir vi
sa aplinkine,
turi didelia pasekmių ir ejna 
pirmyn, užymdami daug mies
tu ir kariszko materijolo nog 
bolszeviku.

Lenkai sutvėrė moterių 
batalijona.

Laisvanoriu
batu Ii jonas susidedantis isz 
paežiu moterių likos sutver
tas czionais, tykslc pildymo 
kariszkos tamystos Warsxave 
ir aplinkinėje,
trauksis per szeszis menesius. 
Mote viii
kazarmesia ir kituosią, uietuo- ; 
šia, o vyrus iszsiuns ant fran
to, kurie yra daugiau reika
lingi ne kaip stovėdami ant 
vietos
Baisi brangenybe Moskvoje.

Moskva.— Czionais jau ne
siranda jokiu gyduolių aptie
kusia, o stokus augliu ir mal
ku yra didelis, daugelis medi
niu namu likos suardytais ant 
kurio, 
reike mokėti po 
svaras muilo 800 r., pftperosai 
70 r .už deszimts, zapalkos de- 
žukia 100 r., svaras arklienos 
350 r., jautienos 650 r. sviestas 
2,500 r. ir t. t.

Be žudinseziu bolszevikai 
negali apsiejt.

Kada lenkai 
5Iogi le vu^umj, .hyj^e v i - 

tiejei priešą apleidimą

l ž nukirpima plauku
75 rublius,

’ .1

"H

gazu paleistus per vokie- 
Visi lavonai randasi 

geram padėjime ir visi likos 
pažinti prie kokiu pulku pri
gulėjo.
Žveriszki pasielgimai ant 

merginu per juodus 
kareivius.

Ten, kur szia- 
Vokietijoj frau- 

par-

A..

Merginos myli jauniki su 
overalsais.

$

mylėjo'Kitados • merginos 
mvlemus su- kariszka mandie- 
rą, bet daba/ nesigėdi jin ma
tyti su overalsais ant ulveziu 
ir kalbėtis su juom.

Warszava. — 
atėmė 
ku, 
miesto suszaude 28 vyrus ir 19 
moterių su vaikais, klirię no
vos 1 
bolszevikus. 
apiplesztas konia nog 
per raudonąja arniije. 
Bolszevikai nepasiduoda, bet 

lenkai sunaikino du 
pulkus.

Warszava.— Bolszevikai mi- 
drutino savo pozicijos Vodnie- 
pro aplinkinėje, ir gyiasi vi
som pajiegom nog 1 ?hku su ar- 
tilerijo. Ukrajinai su lenk lis 
patine Kniazapol? ir keliolika 
sodžių. Lenku kih‘l«Kas 
fruntas tęsęsi ant 500 mylia. 
Prie Berezino lenkai sumii’ci
no du bolszevikiszkus pulkus.

Pilsuckis ejna pirmyn ir 
neklauso ne allijcntu pavelinl- 
ino ka turi daryti ir kur 

Dabar allijental' suprato 
nesipricszi-

cento.
New York. — Zidiszkas ge- 

radejas Nathanas Strauss, tu
rintis 75 metus amžiaus kalba, 
buk “geda yra žmogui, kuris 
mirdamas palieka milžiniszka 
turtą; yra tai peržengimu 
pasidalinti su 
vargszais kurie kenezia ueda- 
tekliu.” 
jog priošz mirti iždalins savo 
milijonus ant visokiu gerade- 
j’ y“ Nenžilgio
tasai geradejas iszkcdiaus su 
paezia in Palestina, tyksle 
prigialbejimo tematiniams sa
vo nuvargusioms tautiecziams.
Prigialbejo paežiai nutrucinti 

savo tėvus.
Salina, Kaus. — Tomis die

nomis Lee Bunch, 21 metu, pri
sipažino, buk jisai prigialbejo 
savo paežiai užtvucinti • savo 
tėvus Lincoln Centre, praejta 
mota. Tėvai pasipricszino sū
nui idant nedraugautu su ko
kia tai mergina Stella Hyman, 
kurios labai noužkente, o toji 
geisdama atkerszyti tėvams už farma isz kožnos koturiu turi 
neapykanta prieszais jiaja, už
davė tėvams truciznos, prie ko 
prigialbejo jiai sūnūs.

ne
savo turtu su

Straiissas apreiszke,

— jingu užmanymu.

darbininkams 
negauna 

juju. Bockefelleris duoda 
darbininkams keturis dolerius 
ant dienos prie darbo Pocauti- 
co Hill, kur reike apie penkių 
szimtu darbininku, bet. ju ne
gauna. Kiti fabrikai moka sa
vo darbininkams po penkis ir
szeszis dolerius aut dienos. — diustai Lee apsivedė su Stelbi 
Kas turi užtektinai, geidže da

Po žu-

•i

te-
ir tėvas

— Miesto sveikatos perdė
ti n is i szska i t Ii u o ja, 
velaude isz keturi u žmonių 
vienas buvo paliestas influen-

arba , nuo Spalio

kad Cle-

zos, men.

bet ^avžinia jam nedavinėjo 
t >• » rj zl YYA r\n 1 i z* i hi i -HA

Bei linas.— 
dien randasi 
euziszki juodi kareiviai 
gabenti isz Afriko, ant užlai
kymo paredko 
vietosią,

buvo suokalbije prieszais 
Miestas likos 

visko
užvmtuosia 

atsibuna baisus isz- 
cane veikimą i merginu per 
aiosius juodus velnius, prie- 
sžais kuriuos užprotestavo 
francuziszkai valdžei vokisz- 

Juodi karei- 
vokietaites 

slaptingu 
moteros 

augsztesnio gymimo papildi
nėje savžudinstas idant apsi
saugo t tujų rak a Ii u.
Skandalas Prusuosia. —

Miniszka nusinuodijo. 
Berlinas. — Laikrasztis 
Prusu Lietuviu Balsas” lra- 

szo, buk Obor Schoouveidejo, 
arti Beri i no, buvo daug
triuksz del vienos

ka ministerije.
žagi naviai :

1918 m., sirgo 200,000 žmones, daug dingo
Pirma, syki epidemijai užėjus 
buvo 33,f)33 susirgusiu influen 
za ir pneumonia, isz tu 5,370 

Antru kartu epidemi
jai užėjus, sirgo 5,800 žmonių 
isz kuriu mirė 1,157. — Tai-gi 
isz viso sziame mięste nepa
geidaujamoji viesznia influen
za nuneszo 6,527 gyvastis. Pir
moje epidemijoj n uo 1,000 y pa 
tu mirė. 6.7; antroj -1.4. Dirva

mirė.

4 4

merginu

ir 
budu. 

isz

TRUPINĖLIAI.
turi

'1

ii

«■

mas isz kožno dvieju kuriamo 
randasi - telefonas, o viena

Ontarijuje yra vienas na-

automobiliu.

o

Valdže darydama sura-
« t •/

>x-

sza Jikjupp kariszko tavoro at
rado, abu k turi. mazaginuosia

buVo 
vienuoles 

kudykio. Mat, kunigai paėmė [kuris 
ta mergina nuo motinos žadė
dami inszvontinti iia in 
n no les. Da nesulaukus 20 me
tu amžiaiiS' ji atsisveikino su 
motina ir pastojo vienuoly- 
ij.au, kur jia mokino kunigas 
GI—. Bet kuomet priėjo jos 
iszventinimo laikas, patemyta, 

but
Prndofn klnuA?-

kad1 jai- nenžilgio rėikes 
imi mntinn;

vie-

Angliukas gromatneszis 
nesziojo gromatas per 

46 metus, suskaite, buk per ta- 
jiTaika isznesziojo 4,118,025 
gromatas.

*
kartu didesne už Japonije, tu
rinti 8,650,000 keturkampi nes 
mylės.

Brancūzisžkas lokiotojas 
s 624 
40 m i 2

*

Bušu vieszpatvste v ra 50 A * •

Iszpanijoj persisuko ore
Vnvinc iii 9 vnlniiflnfi ir <

ojti.
narsumą lenku ir 
na jiems, nes aid lenku deda 
savo visa vilti apginiuio L 
ropos nog kraujegoriu 
szeviku.

i’ZI- 
bob

Naujos bulves isz Teksu par
siduoda dabar po dvileka dole
riu už buszeli. 
konai vmtusi %
bulvių, vietoje sukėlimo revo* 

nieįiesis, tai neii^

Jeigu Meksi- 
prie sodinimo

i V i ' • ' ' ” • ’Iliuciju kas menesist tai neuž?
iliriA Tinfifnfn y.ninni.

1

I

iI
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> SAULE',

KAS GIRDĖT

i*V
(

Paros meto labai per-

A ImIuuiI

da ir liudiję -paskui szita lais
va sklypą. Dingo (josiąs viltis 
apie rusiszka. komunizmą, no 
tokis jisai, kaip, tikėjosi užtikt i 
Rusijoj. , ‘ •

Gerai nord viehli tevoliucijo- 
gavo protą.

Nelaimingi ir duosnus Ame- 
Kaip jus visi 

prisilaižina isz-jniszka pasiutėle
riko Lietuvei! 
iszmuloje ir 
imi i lytu is žodeleis, 
jus iszgaut tajji dolėti ant ku
rio teip sunkei (Įdirbate, 
jus visaip iszaaudoje isz 

naudodami savo 
tevyniji, 

nybia, Dieva ir t. t. 
isztraukti galinga doleri 
visokiu nžmanvnni?

pusiu 
n viliuose

'1'

idant isz’Gerai kad yaldžo jiai ir pana-

Kaip 
visu 

užma- 
krikszczio-

— idant 
ant 

() n i vi su 
darbiniu kelis būdamas 

... krikszezioniu duoda ant 
visko nekarta ir paskutini do- 

Ne tik nukonezia per tai 
biedni darbininkai bet ir biz
nieriai, kurie negalėdami atsi
sakyt yra priverstais aukauti 

tiek idant neatsiliktu 
paskui kitus,
<• k a,.,;,” ir (nrį piningu nž-

tasai
ireru

leri.

yra 
du kart

nes tai ponas
biznieris

lėktinai!
Atėjint laikas — 

ilgio, kad amerikoniszki lietu
vei susipras ir pravers akis;

visus agitatorius ir ju 
nekenks kaipo didžiausius sa
vo nevidontiS, kurie 
damiesi . ..........

keik

1 *

ir tai neuž

dangsty-
tevvnia” czinlbe 

paskutini kruvina skatiko nog 
žmonių ant užlaikvmo dvka- 
duoniu, kurie insiremia in 

aplnikydami 
darba”

l 4

kurie 
minksztus kėdes, 
geras algas už “ 
bo tovvnes.

Biedni jus Lietuvei! 
szirdžei darbininkelei ir 
nieriai duok, duok ir da duok 
o ant ko, tai patvs nežinote. 
Szelpete visus 
randasi ant menulio, 
tabokinius 
lietuvysta, 
diionins ir

del la-

Gera

patvs 
institus kurie

szelpete 
gaivinati* 

dvka- 
’ ’ o4 4 fondus,

fondus, 
mait inate 

kitus
]>atys apie save ir savo szeiniy-
nelia neapsižiurote idant atej- 
teji* jiems butu geresnis gyve
nimas, tiktai kad kitiems butu 
lengviau gvventi ant svieto.— 
Biedni Lietuvei!

Socialistui ant savo flejmo 
iszrinko kandidatu ant prezi
dento Suv. Vasitiju, Eugeniu- 
sza V. Debsa, 
randasi kalėjimo Atlanta, Ga.,
žinomas kaipo kalinis No. 2253 
— Ar-gi tai nekvailybe socia
listu rinkti ant prezidento 
žmogų, kuris 
kaipo prasižengėlis!

kuris sziadien

ant
sėdi kalėjime

kapitonu

sziems jos draugams nopaVeli- 
no platinti czionais komuniz
mo, kurio platihtojai patys nė* 
supranta, nebiiitėmi Rosijoj. 
Tegul komunistei pirma pa
daro bandymus aut savo kailio 
o visuomenei duoda pakaju. 
Kas isz svietiszko parodko ne 
vra užganėdintas, 
sikarti.

privalo pa-

nuomones,

brangenybe.

Ne k u rie žmonis-buvo tosios 
jog nesiranda ant 

svieto arszesnio miesto kaip 
Czikagas, kuriame butu tokia 

Tuom kart pasi-
rodo kad ir kitosia miestuosia 
uesvietiszka brangenybe, kaip: 
Detroite brangenybe ant visko 
pakylo 108 procentas, Norfolk 
107,* 
103,

New York 104 
Baltimore 97, 

phia 97 ir t. t. 
giause pabrango 
apsiredimas ant 2.33 procento.

, _________ _ _________________ _________________________________________ _

i

SNIEGAS JERUZALEME
KOKIO NEMATE NOG 

DAUGELIO METU.

Buffnlo 
Philadel- 

Czikagc dgu- 
nioteriszkas

aiit 
žmonių 

b('t istoriszki 
milžiuiszki at radimai, 
kasztuoje mažiausia.

Pi’ie tokiu miižiniszku atra
dimu įlavinkime atradimu 

Krisztopa Ko- 
buvo 

nusiste-

Didžiausios apgavystes 
svieto kasztuoje del 
daugiausia,

paymkime 
Ameriko per 

kurio1 uniba, 
teip maži, jog 
bet t

Gonojo likos
mentai kurie parodo kiek at- 

Aįnori ko

kasztai 
reikt'

Tidas tirvnetojas 
bndn czionais Amerike, sziteip 

.Jeigu kas geistu da- 
sižinoti apie civilizacije tautu, 
tegul nusiduoda ant susirinki- 

ant tuju

tautiszku

apraszo:

nm ir paklauso kaip 
susirinkimu pasielgia, 

tauta.
tai pasielgė ant tokiu susirin
kimu malszei ir

civilizavota susirenka,

gerai, 
jisai kalba apie 

susirinki-
ID11S.

Hiisi rinki- 
atsibuvinojo apie* 

tai per dvi

prideranezei. 
Visas tautas perstato 
bet sztai ka 
tokius lietuviszkus

Buvati ne senei ant ke
liolikos lietuviszku 
mu kurie 
reikalus parapijų,
sanvaitvs po tam mano galvoje 
uže ir cypė, baisus tai buvo ar- 
mideris, jog negaliu no tipra- 
Hzyti, visi kalbėjo ant syk, visi 
roke, visi su rankom mosavo 
kaip laukinei, o buvo tokiu, ka 
vienas Driesz kita su kumsztem 
szokinejo.

Lietuviszki susirinkimai vra 
teip garsus, jog jeigu katroje 
saloje susirenka, tai ant treczio 
bloko girdėti. Kitos tautos 
pasielgia tykei ir iszmintingai 
laiko susirinkimus.

galima, tam 
nžginezyti ka raszo? 
neteisvbe.’ •>

žmogui 
Ar galts

rnTūlas pastovis isz Bostono 
buk nioteres yra 

tinkamesnes prie
Žinoma kad yra, 

nes

davadžioje,

ka i p vyrai.
ir

rokundu no

mes tai užtvirtinamo, 
kasdienine inspekcije vyriszku 
kelnių ir 
surastu tonais, 
sios prie rokundu.

skaitymas piningu
pripranta juo-

Anarkiste Ema Golman, ku
ri likos iszvaryta isz Suv. Vals
tijų in 
czion anarkizma, prisipažinsta

Roaije, už platinimu 
jlifiinažinsta 

dabar, jog padaro didelią Jtlaį-

Nuo nepamenamu laiku ana 
diena puolė sniegas Jc’rukaleme 
kuris užklojo viską. Matyt, jog 
oras persimaino su kožnu metu 
nes fenais, kur sniegas niekada 
nenupuldavo praeita meta nu
puolė.
simaino in paskutinius kelius 

n. metus ir rodos teip bus atoitijo.
svietui

RAI DONOJOAMERIKOS RAUDONOJO KRY
ŽIAUS RAPORTAS APIE SPEC1A- 

1.1 LIETUVIU PASZELI’OS 
ION DA

vienute isz
Kapitono Hi II ir

siuntėdonasis Kryžius
Kapitono Bright, 
manos in Kopenhaga del iszrlnkimo 
isz musu sakrovu tinkamu 
tavoru.

surasti doku-

kasztavo 
7,000 dole- 

Kolumbas aplaike meti-

radimas
Iszpaiiams, tiktai 
riu.
nes algos .300 doleriu, o kožnas
isz jojo kapitonu po 200 dole- 

Laivoriai aplaike po 
pustreczio dolerio 
šio.

O klek sziadien szimtu mili
jardu yra vertas AMierikas del 
svieto ?!

r i n. apbi ike 
ant mene-

Philadelphijos arcibiskuptis 
Daugherty 
iszszventins ant kunigu klie
rikus 
Shenandorio, Juozą J. Czepu-
kaiti isz Baily, Pa., ir 
miera Levinska isz 
jos.

diena 29 Gegužio

Albina E. Bakuna ISZ

Kazi- 
Filadelfi- 

Primicije kun. Bakuno 
atsibus Slienadorije .30 Gegu
žio Szvento Jurgio 
ežioje.

bažnv-

stovi piningai di- 
vic^kpatyscziu paro- 

ir teip:

Central. Karos Paszalpos

kas-

Lietuviu Tarybai ir « 
Lietuviu

Komitetui
Gerbiamieji: —

Turiu didele garbe, vardu Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, perduot Tamstų 
organizacijoms indotaji raportą
link paszalpos darbo pradėto pavasa
ri (1919m.) Lietuvoje. a Kaip žinote, 
Amerikos Raudonasis Kryžius turėjo 
savo globon fondą isz $130,099,188. Tie 
pinigai buvo vientik puszalpai Lietu
voje, ir tik keletą menesiu po
pertraukos buvo galima tuos pinigus 
sunaudoti paskirtam tikslui.

Kuomet Amerikos Raudonasis Kry
žius buvo užinteresuotas pirmiausiai 
in abelna paszalpos

kares

interesu ir

nors dovanele

padėjimu Euro
poje, Jis turėjo ypatinga 
sanjausma kaslink szito fondo, nes do
vanos duotas szitam ypatingu! projek
tui nereiszke kokia didele duokle, bet 
buvo dovanos daugybes tu, kurie gi
liai prijautė kentėjimus savo giminiu 
ir draugu Lietuvoje; jie davė — su di
deliu pasiszvcntimu, 
dažnai buvo nedidele.

Karo nelaimes neprileido greito at
likimo paszelpos darbo.
rie davė aukas, lauke per daugeli me
nesiu, tikėdami, jog kokia nors pagel
ba gales but suteikiama Lietuvos ne
laimingiems žmonoms, nukentejusiemr. 
didžios kovos, ir kaiptlk Lietuvos ke
liai buvo atidaryti ir szalies buvo pri
einamas. buvo matyta, jog
cziaus paszalpa suteikiama, tuo geres
nes pasekmes.
kadangi mes žinojome, Jog tie, kurie 
davė tuos pinigus reikalavo greita su
naudojimą be Jokio atidėliojimo, Ame
rikos Raudonasis Kryžius tuoj siuntė 
savo Misija in Lietuva.
dicijos virszininku buvo paskirtas ka
pitonas Charles S. Paine.
raportas yra trumpas jo apraszymas 
savo darbo.

Aprciszkimas pirmas parodo kieky
be, verte ir ruszi iszduotu tavoru.

Aprciszkimas antras paremia pirma 
apreiszklma, inimdamas ruszi ir verte 
tavoru ii- kur iszdalinti.

Žmones, ku-

kuogrei-

Kaip 
džiausiu 
do sekantis suraszas

Prancuziszkosios ruszies pi
nigai kyla. Už viena doleri Ge
gužes 4 d. davė 16 f r. 50c. stm- 
vaite vėliaus tik 15 f. 10. Ita
lijos lyrų už ta pati doleri Ge
gužes 4 d. buvo 21 lyr. 60,
Gegužes 11 d. 19. 70. Szveica- 
rijos ir Suomijos pinigai tru
puti atpigo. Gegužes 4 d. už 
1 dol. davė 5 frf. 59, o Gegužes

Suomijos
szimtfts markiu Gegužes 4 d. 
buvo lygus $5.44, per sanvaite 
atpigo keturiais centais ir bu
vo $5.40.

piningai.

o

11 d. davė 5 f r. 66.

Lenku 
100 ju markiu 
buvo 60 centu, 
d. — 65 centai. Vokiszka inar- 

lietnviszkas
smarkiai kyla, 
už 100'markiu davė $1,85, 
Gegužes 11 <1. $2.05.

pinigai pabrango.
Gegužes 4 d. 

o Gegužes 11

k e ir auksinas 
d.
u

Gegužes 4

Anglu pinigai laikosi ant 
vietos, kaip buvo taip ir yra 
$3.85 už sterlinga švara 

puse 
atpigę, bet utarninke ir 
pakilo tiek pat.

panedelyje buvo

pinigai

> nors 
cento 

ved

Kanados pinigai nejuda. 
Mainant Suvienytu Valstijų 
1,000 doleriu in Kanados do
lerius duoda 1100.

skaitlines priversti
nai tinka mainant 25,000 Ame
rikos doleriu. Mažesnes su
mas mainant invyksta skirtu
mu bankams ant*naudos.

Szitos

SKAITYKITE “SAULE*1

Del tos priežasties ir

Tos ekspo-

Pridėtas

Tcmykite, jog kapitoną Paino’o ra
portas trumpas, duoda tik faktus, ma
žai dailumo, 
raporto verte.

.Manau tas nežemina

Lengva mums persist atytapystovas
atsltikime 
szeitnyna

padėjimus.
tinkamai

iszpilde

Išdalinti

Žingeidu tu

Amo-

szalyje, kur tik viename 
rado moterį su savo visa 
gyvenant kialiU tvarte, sunku papras
tam žmogui, apart faszytojo pripratu
sio prie puiku apraszymu, 
apraszyt tokius

Amerikos Raudonasis Kryžius jau- 
cziasi, jog užganedinaneziai
savo pareigas tiems ežia Amerike, ku
rie prljauczla Lietuvos reikalus ir ku
rio davė pitfigus tam fondui.

Visos iszlaidos kapitono Paine’o eks
pedicijos buvo mokėtos isz Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus generalio fondo.

Sulig padaryto saraszo,
tavoral virszojo netoli $26,000 surink
tus paszalpai pinigus.
niyl, jog vaikszcziojuma verte t u tavo
ru laike iszdalinlmo buvo didesne ne
gu pridėtas suraszas iszduoda.
rikos Raudonasis Kryžius savais pini
gais iszmokejo tuos $26,000.
kuomet Amerikos
žjus galėjo vest’ paszalpos darba Lie
tuvoje, pinigai atlikimui to darbo iszs- 
kirtinai buvo pristatytf isz Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus generalio fondo, 
apaH tu pininigu buvo duota dar ma- 
teriallszka pagelba. Męs norime 
skaityti ta viską kaipo dali Amerikos 
Raudonoje) Kryžiaus paskyrimo užbai
gime darbo, kiltis buvo atliktas susi- 
rlszant su Lietuviu specialiu
Musu Eksekutyvis Komitetas padaro 
paskyrimu Ir užtvirtino 
tarno dalyke.

Dr. Livingston, Farrnnd, 
Pirmsedls Cent. A. R Komitetas.

Vėliaus
Raudonasis Kry-

pagelba.

fondu.

rezoliucija

Kapitono PuinM rapo^ns liple pnu 
szalpos darbu 'Liėtuvojc. • <1

“Apie balandžio 12 d. Amerikos Rau*

susinosz.lau hu kapitonu James T. 
' ott, virszinlnku Amerikos Paszalpos 

Administracijos (American Relief 
(Hoover) Administration) Kaune. Tas 
aflclerlus visuomet man pagelbėjo ir 
visuomet 
lokiu bildu nebuvo 
atkurlojinio musu darbo.

Kuomet apleidome Kauna, liepos 1d, 
jis man rasze sekaneziai:

".Man atsitraukiant kaipo vlrszlnln- 
ku szlos Misijos, noriu Iszrelkszt dė
kingumą Tamstos koopėracijal.
suoinet susinoszial
pbudu žinojo apie invalrlus Amerikos

(American

Karo Mb* - 
smulkiu c- 

paskyrltna.

grižtaneziu in savo namus, 
nisterls žadėjo pagamini 
nlszka rftpofta apie sži 
Karo Mlnlsteris sutelkė didele pagelba

Jis prie sokro-
noringas bendradaubauti, 

prleszingumo ir

Vi
su mumis, tokiu

Administracijos užsiemi-raszalpos
Visuomet pranešėjai apie vei

kimus. todclel negalėjo palikti prieszi- 
nimo ir atkartojimo darbo.

niiiK,

Kryžius ir 
Administracija

Tams-

kuomet buvai s z a u k ta s

Ypa* 
padare

Amerikos Raudonasisl
Amerikos Paszalpos 
apturėjo didžiausias pasekmes. Tams
ta parodei taktą Ir administracija ap
turėjo didžiausias pasekmes,
la parodei taktu Ir admlnistratyvlszka 
gabumu atlikimo savo darbo., 
tingai ant manos ta inspudi

Berlynan t r
man laikinai prisėjo prižiūrėt Tams
ios reikalus Kaune.
ra i buvo sutvarkyta, kad man tik pri
siėjo prižiūrėt kad Tamstos insakymai 
Imtu iszplldyll."

Lietuvoje, ant manos dideli inspudi 
padare mllžiniszkl Isznaikintl 

Matom daug apleistu
neprižiurclu keliu. Asz ypatiszkal ap
lankiau 9 kaimus, 31 miestelius ir 53 
Ilgonbuczius.

Buvo daugelis vietų, kuriu negalė
jome aplankyti, nes bolszevikal užėmė 
sznll, bet mėginome kiek galima pa
siekt. dalis bolszcviku
prasdaml, jog ten būtinai pagelba rei
kalinga.
mėli, kuri bolszevikai buvo apleido tik 
dviems dienoms prlcsz musu atėjima. 
Gyventojai reikalavo pagelbos,
mažas miestelis bandė siusti pagelba 
bet vokieczlu kareiviai
Jie atome nuilsta ir to miestelio gyven-

Aplan*
kiau dauguma isznaiklntu apskrlcziu, 
padarydamas užrasza ju reikalavimu 
patarta ju vietiniu komitetu. Pa
prastai tie komitetai susidėjo isz vie
no žydo ir dvieju lietuviu.

Viskas taip ge-

eisi.
palo-

ukiu ir

musu visam darbui.
vii pristatė vagonu ir paskyrė karei
viu dėl iszklovlmo, kuomet bUvo gali
ma, pristato automobilius del komite
to aplankymo in tolimesnius

Kita dalis tavo r u buvo duota 
Vidaus Ministerial del iszdalinifno In 
neseniai bolszeviku užimtus 
ežius ir miestelius.,
smulkrneniszka raportu.

(Da bus daugiau.)

apskrl-
ežius.

apskrl-
Jis irgi žadėjo

Ii-*'
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Visos szitos istorijos už f 1 rtfi
35 iatorijo*. GO8 pualapel w I ‘

aplcistas, su-

Vicna karta atėjau in kai-

kitas

SZTAI KA GAUSITE UŽ $1.00 

Prakeikta. Graži ilga Istorija. 
Vaitas Szvilplkns. 
Pas Mergų. 
Gražios Akis. 
Tumas. . '
Vargdienis, Jonukas Karalium* 
Keldoszin Onute. 
Kaimynai. x
Kuo baczkn prismlrs, tuo Ir dvoks. 
Apie sena boba kitresne už velniu. 
Uždėjimas miesto Vilniaus* 
Nnvatim liga Ir nuvatna gyduole. 
Dn medėjel.
Tnžeidingas neatbolnvmati' 
Dorybe Ir miluszlrdlngumaS* 
Paskutinis piningas. 
Laisve. 
Pražuvo, mlszknl. 
Apleista bnszlaite. 
JcSzkok utikso szirdljc. 
Lape ir vynoges. 
JonnM ir Albina. 
Pavojinga klaidu.

Ministeriu Pirmininku p. Mlkolu Sle- 
zcviezium, kinis taip pati 
gelbėt mums. Jis siuntė
Karo ir pas Vidaus Minlsterius, kurie 
malioniai žadėjo patarnauti Karo 
Ministcris, ypatingai užsiinteresavo, 
ir pristato pagelbon aficicriu kapitoną 
P Tatnosasukina, veiklus darbininkas 
kinis neiszpasakylal pasidarbavo su- 
radimeapskrieziu kur pagelba 
labai reikalinga 
mus galėjome s 
vielas.

Asz ypaiis/.kai ('Jau in kožna mieste
li sutikau atskiriai vietinius komite
tus ir su jais pasidalinau mintis kas
link reikalingu tavoru ligonbueziams.

Visur, 
buvo

vientik i Lietuviu Dienoje ir kad 
kovose su bolszevlkais, gaudami ma-j iszdallnimo tat oru biednietns 
žai pagelbos nuo vokiecziu pietvaka
ruose buvo lenku armija, irgi kovoje 
su bolszevlkais. Per visa Lietuva, 
kali) Ir kituose Baltijos uostuose, gol - 
ožkeliai, telegrafo ir tobfono linijos 
buvo vokiecziu kontrolėje; 
liai buvo labai sugadinti.
lyku stovis apsunkino pergabenimu.

Kaip tik atvažiavome in Kopenhaga, 
tuoj susincsz.iau su Lietuviu atstovu 
p. Jurgiu Savicku, kuris kiek tik ga
lėjo pagelbėjo 
musu vyriausios kvaterijos, ir tankiai 
laikome besi tarnavimus 
szalpos darbo, 
koki tavoral būtinai 
Lietuvos, 
ūus ir saugiausius 
.avoiu in Lietuva ir 
in Kauna, kur Lietuvos Valdžia renge 
aprūpint sarovius ir užstatyt sargyba. 
Tie visi dalykai buvo rūpestingai at
likti su Į). Savickio ir Lietuvos 
džius pagelba, nes jie suprato, jog pi
nigai del tu ypatų tavoru buvo surink
ti Lietuviu Dienoje (Amerikoje) ir kad 
visokį žmones dėjo tas dovanas ir 
iszdalinimas tu tavoru buvo geidauta 
tiems, kuriems pagelba reikalinga ne- 

tautybes ar polill- 
Mes visi suprato

me, kad būtinai •reikalinga jog 
rai dasiektu galutina paskyrimo vieta. 
Neužslinokejo vežt tavoms per vande
ni in bile Baltijos uosta.
bejimu su pulkininku Carollu Taylor 
Amerikos Raudonojo Kružiaus komi- 
sionierlum Berlyne, nutarėme, sukraut 
tavoms in vagonus ir pervežt per Vo
kietija po sargyba. Jis mane tas

plianas. 
Jis talp-rpat-gi prisako mums važiuot, 
neatldcliojė, in Kauna, padaryt reika
lingus sutvarkymus del tavoru san- 
krovimo ir peržiūrėt iszdaliAlmo bu
dus.

Atvažiavo in Kauna,

žadėjo pa
manė pas

neprileido —
Onuku, pulkus apraszynai.
Apie tris brolius.

tojai turėjo sugrižt namon.

Liet u vai
patarnaut i 

y pa t ingai
komitetu.

I dot u vos

Musu iszt.yrimas cxlsluojanczlu su- 
sineszimo budu nurodė, jog transpor- 
lacijos padėjimas Lietuvoje lapo su
tvarkytas Ir jog bus galima siusti la
voms in Lietuva po globa
tie vokisz.ku kareiviu ir bolszcvikn pa- 

nepriimumu ir kvarszinimu. 
Reikia atsiminti, jog Lietuvoje stipria 
kova vare Rusu ir Vokiecziu armijos, 
ir viską ka nepaėmė Rusu armijos be
sitraukiant atgal, buvo Vokierzit: kon
fiskuota, visa szalls beveik 
apnnoginia.
se ir pietuose bolszevikai vieszpalavo. 
Lietuviu armija buvo užimta

vojingu

buvo 
ir per jo pasistengi- 

pagelba in tasii usti

vi.iiszkal
.Mes radome, jog ištuo

l’er visa

geležke-
'l'okis da-

Jo ofisas bu\o netoli-

kasllnk pa-
transportarijo.*;, ir iki 

ri'ikalingi del 
Mes apsvarstėm

budus Invežlmo 
t ransportiivlma

ge riau-

dėjo tas

paisant tikėjimo, 
kiszku palinkimu.

I
nepaisant

inu.

mes aiszkmome, jog pinigai 
surinkti Suvienytose Valstijose 

atsakomybe 
ir var

gingiems žmonėms uždėta ant Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
tautos, tikėjimo ir polltiklszku paliki- 

Mos pirmiausiai telkimo phgel-
ba ligonbueziams, voklccziai isz.gabc- 
no viską.
džius ant lentų, vartojo maiszus pri
krautus sznudajs, vieton szlenlku, vie
ton apdangalu, vartojo senus skudu
čius.

Ypat iszka! egzaminavau daugeli 11- 
gonbueziu

Radome ligonius gulin-

visur prikrauta, žmones 
sirgo nuo sziltines. raupu ir kitu pa- 

Maži vaikai prigrūsti 
Isznjiiklntuose 

gyveno

vojtngu ligų.
skyriuose. Isznjiildntuose apskrl- 
czluose szeimynos gyveno kiaulių 
tvartuose kartais su serganeziais vai
kais.

Dviejuose atsitikimuose radau nasz- 
les gyvenant

Val-

tavo-

Po panikai-

bus
grelcziausias ir saugiausias

maezlausi su

szaltuosc skiepuose, ne
turėjo m i drabužiu nei patalu vientik 
skuduriu \ nikai biivo inkiszti in mažus
szaltus kampelius, 
ypatinga alsiliklma

Atmenu
- naszlos su dvle-

viena

jais mažais vaikais gyveno iszdrasky- 
to namo skiepe per keturis metus. Bu-
vo daugelis serganeziu 
rie negalėjo Imt. inloisti 
ežius dolei pritaikymu, 
Uždangalu Ir t. t. Ligonbubucziai buvo
•o vaistu ir gyduolių.

sziltines, ku
tu ligonbu- 

kaiptai lovų

treczdali

Kuomet sugryžau Kaunan nuo ’ 
mo apžiūrėjimo, radau pirma vagoną 
gyduolių atvažiavusi isz Berlyno epe- 
cialiu traukintu su spccialo sargyba, 
sulig praszymo Lietuvos Raudonam- 
jam Kryžiui, Jie iszdalino
tavoru ligonbueziams Kaune, o atlie
kami gyduoliai buvo Valdžios 
lintl kaimams, ypatingai buvo prisiųs
ti in sunaikintus szalis, vis dar inili- 
tare valdžia.

In kelias dienas, daugelis krovimu 
pradėjo pasiekt Kauna ir buvo iszda- 
linti po musu ypatiszka prležiurh.. 
Kaslink iszdalinimu tavoru visuomet

y pa t iszka

iszda-

JEIGU RANDA PERBRANGI, NESZKIS SAVONAMA
KUR KITUR.

Jin dirbo 
sutarimo del geroves valscziaus. Rei
kalavimai buvo perdideli, žinojau, Jog 
neturėjome užtektinai tavoru paleng
vini vlfdcmH.

Nusprendžiau duot duosningal ligon
bueziams ir prieglaudoms, potam kon- 
sontruoti pagelba apskrieziuose ir 
valsczluose kur labiausia reikėjo. Ma
no suraszas tu apskrieziu
kaimu, 76 ligonbuczius, 49 miestelius 
ir 21 prieglaudas, 
visuomet buvo paimta kuomet 
tavoral lazduoti vietiniems 
tams.

Vėliaus buvo nutarta duoti' dali ta
voru Karo Minlsteriui, del 
mo trims naujoms* militarcs ligonbu- 
czlams, if ligonvcžjihu vienuUems ku
riu prledcrmeabuvo suteikti pagelba 
visiems vargingiems pabegeliems su
grįžtant isz Rusijos; buvo

Kalvis.
Jonas ir Jo butukas.
Mergii-Karelrla.
Vieszpats Jėzus Ir Vaikeli*.
Užganėdino save, paežiu ir (lukteri.
Gregorius Puiki isterija.
Isz numirusiu prisikėlė.
Dorybe veda In laime.
Sznltisznltis.
Debesėlis.

ineme 18

Kvitą del tavoru 
buvo 

komlte-

iszdallni-

daugelis

35 gražios istorijos. C08 poslapio. *'
Szitos visos knygos susidėde'isz GOS 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po viena isz musu katalo 
go tai turėtumėt užmokėt UCt $1.65, 
bet paslnnavijom visds parduoti tiktai 
ant trumpo laiko po $1.00 už visa seta. 
Nusiuntimo kasztus mes ąpmokam. 
Prlsiuskite $1.00 ir sakykite kad norite 
No 2 seta knygų o tuo jaus gausite' 
visas knygas per paczta lt turėsite 
pulko skaitymo ant keliu vakaru. Ne 
laukite bet raszykite szla^Ieu,

)V. D. lioCZKAUSkAS-CO.
MA1IAN0Y CITY, PA.
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DAINA APIE KARE.
♦

Stokim iii kova, Lietuvos sūnūs, 
nes baisus vilkai drasko mus kilnus, 

nes lejas kraujas,Stokim brolycziai,
O musu broliams vis vargas naujas.

Tonais vakaruose krauju upeliai^ 
nes lieja krauju musu broleliai.

Musu brolelius kardais kapojo, 
O Prusai juokės ir delnais plojo.

Ministrams savo prisako pjauti,» 
Lietuvos suims suvarius smaugti.

Sziandien ne viena kalini smaugia, 
Prusu prakeiktoji vt'rgijon raugia.

Ne vienas sako, kad jis krikszczionis 
bet svietas žino ir visi žmones, 

kiek jie mus kraujo lig sziol iszgere, 
kiek jie nelaimiu tarp mus prikėlė!

O kiek jie broliu graban uždare,

Eilipinuosią
ko savo pažinstmnns, kiurio payifią

jeigu, randa perbrangi, (ai žmogus suszau-

le kur kitur,
narna ant paežiu ir perke-

(Ameriką butu tas labai naudingu*

i b

r

t

t

|F

o kiek in Prusu szali iszviire!
Jis gi jau sėdi, liepimus duoda: 

girdi, Lietuva tegul bus juoda.
Ima jaunuti varo seneli, 

ir juos užsmaugia kaipo szuneli, •
Ima motina, mus augintoja,

Gera sesyte, mus ramintoja.
Lit'ka naszlaites vargeli vargti.

Iszleidus vyrus ar brolius alpti. 
, gryni kalnai, rugiai neszti, 
supus ant lauko, kluonuos nekrauti.

Supus ir grinežios, apžels takeliai,
. paliks Lietuvai vieni vargeliai,

Nes ten jau puolė inuę szieripiuveliai, 
kraujuose maudom ir artojėliai.

Pražudė gyvybe jauni broleliai, 
o kas tai daro, tai vis prūseliai!

Stokim in kova, nlelsdami Dieva, 
niiolaszirdystes, apveizdos Tęva.

Tegul tuos melus greit sunaikina.

t.

If

Liks

I

nes skriaudos žmonėms, o baisiai trina. 
. .i ".i

Padainavo Ilguvos parapijoj,
Antanas Sinkeviczius * 

Surasze Juozas* Kriaucziuiias.
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PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA. o .,
Siunczlu pinigus in Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gya- 
rabcija. Taipgi siunežiu lebkn pinigui? 1h lenku užimtąją Liėlūva’ Ir
visa. Lenkija. .Suteikiu rodąs grįžtantiems In Lietuva, paVtlpihu pas-

h’l i'

poetus, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines Isz Ijietuvos.'AdrėBtBt
| 53 Hudnon Ave. N. Y.
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PASEKME IŽDAVYSTES,

I
i

Sztai ka raszo apie pasek
mes iždą vystės f denunciaci
jos tūlas abivatolis — buvau 
su veikalu pas, kamisoriu pa
licijos vienam
miestu vokiszku ir tas tare in 
mane: Niekas isztikro geriau 
nežinai . vargo 
ežio pas mus.

isz didesni!
/

I

n

/
/

•vieszpataujan- 
kaip mes ured- 

nįnkai palicijos ne tiktai, jog 
skaitlei tinginiu valkatų, va-
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LAISVANORIU KAREIVIAI IRLANDUOI KURIE STENGĖSI UŽLAIKYTI PARED-
KA VISAME NAUJOI RESPUBLIKOI

?■__

K a n fe. c *2 lįtVi
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PO NAKTES PRIEDANGA,

TARADAIKA.

ais apie mus paliktus be ap- 
glaubos, isz tos baisios rupes- 
ties apsirgo ir .kalėjimo nu
mirė, nepergyendamas tonais 
no dvieju menesiu. Nuo die
nos nuo kurios pradėjo atsedi- 
heti bausme jau daugiau jio 
neregėjau. To naujo ypo neat
laiko motina. Laike dvieju me
deliu netekau ne tėvo ne moti
nos; apart manos visuą ketu
ris vaikus likusius apskri- 
cziom sieratom patalpino na- 

r mano 
jieszkotau

Naktis labai 
szviesi, o nuo gatves lempu 
aplink,

o nuo

j'w 
į' Sll

į 'ij| I

giu, piktadariu ne nusimažina nic prieglaudos sieratu, 
. iszsiunsta idant

rai vede gyvenimą iszejna isz sau kur tarnvstos. Piningu už 
parduotus rakandus vos iszte- 
ko ant užmokėjimo daktarui, 
už gyduoles ir kasztus szerme- 
niu nepasiliko man daugiau 
nieko kai]) tas ka turiu ant sa
ves ir to szitai szunio, 
manės neapleidžia, 
vinau nusiduoti 
kurie gyvena gana toli; nes 
viltis mano kad rasiu pas juos 

Teta

nes apart to žmonis, kurie do-

doraus kelio, ir biustą, del to 
kad darbo neturi.
anksti isz ryto likos rasta pu
siau suszalusi mergina kuria 
pargabeno in b jura palicijos.

iszsižinot
nes es-

jog tai

Da nieko nuo jos 
negalėjau, ba miega; 
niiu pertikrintas, 
paprastina ubage, 
tuni ponas taje

Sziadien

ne
Gal nore- 

merginuke

iszsiunsta idant

kuris 
Pastana- 

pas gimines 
toli;

matyti l Labai smagu inspudi priglauda
iszverineje.;

Kamisorius nuvedė mane in 
kalėjimą. 1 
langeli tamsi 
nėjo Lapkritines saules,

neiszsipilde.
man atsake, jog jokiu spasabu 
mait vti 'vienos ypatos dau-

gretini giau negali, o tarnystes mano 
puoli- 

ant
nelaimingos merginukes, kuri mu szirdies nuėjau tolinus, in 
nuvargus 
ant lentų ant kuriu buvo 
daug sutrintu sziaudu ant pa
togaus veidelio kada tai biu

Per maža 
i szviesa nereikalnuje.

raminanezios vilties su skaus
Netekus jokios

uže ir degino

':ll‘ 

' h
I
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uŽimas ratu..

Tik sztai 
juoką szale mus. 
kau ir pamaeziau jauna 
gina, labai lengvai 
gnsia ir. 
žiūro in jia. 
prataro:

ji juokėsi,

Žodžiai y >

O jeigu 
Ar- 

Ar-gi nede-

Nevienoje tautoje nesiranda 
tiek kvailiu,

Kiek randasi terp Amerikos 
Lietuviu, 

Kur tas atsitiko, nesakysiu, 
Tiktai visiems pasakysiu:
Keturi nauji sanarei prisi- 

rasze in draugyste, 
Prižadėdami pildyti

prideryste.
juos prisieginejo it!

davė kryžių bueziuoti, 
Vienas isz juju pradėjo 

sznairuoti, 
Asz nebucziuosiu tojo,

Ir in szaIi atstoju... .
■ — « . • • .

visa

Kada
BIEDNI ŽYDELEI. liaus, bet daugumas susiprato 

jau ir ginasi nuo nevidono, o ar 
pertai elgesį blogai, ar tu ()ats 
nusigintum nuo to, kas tave no
rėtu nuskriaust o ir pragaiszit? 
Negali rugot suvis ant

buvau sutuU- 
Paskui ir tie pinigui isz- 

sibaige...... x Asz... asz turiu 
daug giminiu, bet geriausias 
gimine —- dolor,įs. Kaip neturi 
pinigu, neturi nei draugu. Jus- 
gi žinot ta..,. <

Ir yel ji, pasileido juokais. 
Ir tas juokas pūstelėjo ant 
mus baime, kaipo juokas be
protes. Ji irntylo, jos lupos 
krutėjo ir ji ka tai tykiai kal
bėjo.

Mes pasitrankėm ant kampo 
,’es. Vargsze mergina 

sustojo ir gi,
verkė... Visi žiūrėjome ir jau
tėme tragedija szirdyje 
mes

ningus, kurios 
pus.

N y suprliask pats 
pamislyk ir pasakyk 
ha dėkingumas 
szviete?

— Kaip tai,

seden

t muistą 
koks ir

i SZl.'Hl

isz

Mat, buvo tai vienas isz tu, 
Kvailiu bolszeviku.

Tuojaus priszokojduris

musu
ponu ir žmonių, kurie stengėsi 
gyvent taikei.
delini pradėsit

taikagi per 
IVszkau nori pasakyti?

— Ny, iik's kente, mes 
paszvvnte,

Jaigu jus žy
gy vent teipgi 

teip—pat ir jus, kožnas paguo
dos ir nesiszalins, 
pelnyti, tik žinoma 
bildu.

Mes buvom-keturiese. Lan
kome artimiausio gatvekaVio; 
jau buvo pirma valanda nak
ties. i

szalta, bot

buvo dar szviesian. 
Szaltas vejas 
veidą.

Kas minutu girdėjos skam- 
bneziai karu ir sznypszcziantis 

Žmonių mažai.
Praejviai skubinos namo, vieni 
isz teatru, kiti isz balių,

Mes laukėme gatvekario ir 
kalbėjome tarp savos.

iszgirdoine garsu 
Asz atsisu-

mer-
apsiren- 
Visi su-

Pa s k u i vienas
♦ *

— Hm... gatvine moteris...
— Ir vėl teso savo kalba.

“gatvine moteris 
indure man in szirdi. 
gatvine moteris, tai ka ? 
gi ji ne žmogus?
gina szaltas vejas jos veido? 
Ar-gi no verkia ji lygiai kaip 
mes, kada skauda? Ar-gi ne
varsto so])uliai jos szirdi, kada 
ji kankinasi?

“Gatvine moteris,
jia priverto but tokia ? 
gi ji, vargsze, kalta, kad aplin
kybių vėtros inmete jia in gy
venimo purvyną, 
ežia

atydare,
Laukan isz sales iszvare, 

keliu per užpakali 
davė.

O ka ? ar-gi rasime kvailesiiiu< 
Terp visu kitu tautu?

Juk ir žydai bueziuoje biblije* 
Kada sude ant provos stojo,

O ežia vaikine, katalikas —* 
Lietuvis, 

Ir tok is nasirode kvailis.
Juk tiktai velnias kryžiau^ 

bijosi, 
Kada žmogus žegnojosi,

O kur prie kelio kryžius stovi, 
Tai nog kryžiaus lenkėsi toli,

O tok i s žmogus nog kry
žiaus kreipėsi,

Ne del ko kito, tik kryžiais 
bijosi.

Ka jus dabar ant to pasaky* 
, site,

Tekis palaikys niekam ne* 
vertas, 

No virves kad butu pakartas,
Giliukis kad daug czion ne 

yra nieku, 
Aklu, pusgalviu, bolszeviku.
Bet tokiems netrukus galas 

atejs, 
Dievas perkūną atleis, 

Visus iszmusz, 
O kiti pasius.

Tai ve, mandrybia parodo, 
Nežino, jog kiaule pasirodo, 
Ne terp tokiu kaip pat gy* 

vulius, 
Tiktai terp geru žmonių. 
Isztikruju, proto stokas, 

Kaip rodos kožnas pijokas^
Nori pasirodyti valnamaniu, 

O yra tikru avingalviu <.., 
Szviesu valnamaniu turimd 

daug,
Nes su tokeis kvaileis, tai

i
i t)

savi 
kad but 

hiszkeli gerhesiiis laiku, tai ku 
mes turhim isz to mus interhe
sas ?

kur pati 
ne Dievo smerties;

nežinojau, meldžiau 
daugi aušo su 

sznrksztumu atstu minėta 
ne nuo duriu;

vusio nevat labai meilaus, isz szalczio nuo dvieju dienu ne- 
raszyta buvo ciela istorije ken turėjau nieko lupose

ilsėjo miegodama

drebėjau
ma
nno 4 y Kas

Ar-

o dabarh,
duos jum i 

teisingu
Ir da su

tejinm vargu; parėdyta buvo 
in driža szlebuke ir trumpa 
maszastinc jeknte szale mer
gaites gulėjo mažas pundelis 
ir vienatinis gal prietelis, 
szuo 
savo galva 
sergėjo savo 
szilde jiaja.

— Kas do liūdnas abrozas 
pamažėl i, 

prikelti mieganezios;
iszgirdo mano baisa, pakele 
galva ir užurzge. Mergaite pa
budo ir apsiliejo aszarom. Ant 
paszaukimo kamisoris 
su mumis in szilta pakaju kur 
— kad buvau akyvu — pasili
kau prie suraszymo pro!oko-

Mcrgaituke apsakinėjo 
sekaneziai.

vienatinis
isztikimas, kuris padėjus 

ant jos krutinės, 
maža ponia ir

— tariau idant ne
nes szuo

nuėjo

lo.

uz- 
gelež-

— Tėvas mano buvo 
ž i u re toj u m k ra u t u v i u 
kelio; alga kokia gaudavo bu
vo maža bet vienok užteko 
mums ant užlaikymo gyveni
mo ir nereikejo skolintis pas 
kitus, 
vaiku isz kuriu asz buvau 
vyriause. Motina buvo ne svei 
ka ir daugiaaše gulėdavo lo
voje; ant manes-gi rėmėsi cie- 
las gaspad Griuvimas name. 
Tėvas labai buvo darbszus ir 
visados blaivas: laikais tik
tai kada po labai nuvarginan- 
czei procei, turėjo valna va- 

iszejdavo ant stiklo 
alaus ir tada prusze jio moti- 

idant sau nesigailėtu, nes 
pasivieszintu ir susidrutintu, 
ba motina žinojo, kai]) sunkei 
ant musu procevojo ir 

mus
Prie tokios pro

gos iszsitaro tėvas žodeli kuri 
vienas isz svecziu esaneziu to
je valandoje karezemoje, 
dedamas danesze | 
rijai, b ka palaikyta 
skriaudimą 
gaikszczio B. 
žmogus pavydus, stengusi 
t is ant dinsto užžiuretojaus 
krautuvių. O kad geležkelis 
buvo randamas tai tėvas tuo
jaus neteko užsiėmimo likosi 
apskunstas ir gavo tris mene
sius kalėjimo. Iždavikas isz
tikro aplaike dinsta vietoje 
tėvo. Motina kente isz tos 
priežasties 
daug.

Buvo musu pen ketas 
isz kuriu

gaspadoriavimas

landote,

na,

rūpestingai apie 
storavinosi.

kaip 
visus

gir- 
prokurato- 
, už liu

ku n i n- 
Denunciantas, 

gan

savo ir 
nuvargus, nuilsus suszalus, ne 
galėdama toliaus paejti ba ba
das atome nuo manes visas 
jajiegas mano 
ulvezios —o dabar esmių czio
nais.

Baisi toji istorije apsakyta 
)rastai, sujudino mus net lyg 
aszaru o kad merginuke kal
bėjo szczyra teisybe, tai gali
ma buvo isz jos akiu iszskai- 
tvti.

Mislis, 
vilnas nedoro 
mingo nor neturtinga 
prie tokio nupuolimo, prie to
kios baisios nelaimes, iszvere 
manyje didele rūstybe ir ne
apykanta ant niekszo nelabo 
žmogaus. Pasirupinova abudu 
del merginukes apie szilta val
gi; po tam praszau komiso- 
riaus idant mergaite pavestu 
mano apglebai. Komisorius 
tiko noringai ant mano noru, 
ba palicije neturi vietų del to
kiu ypatų nelaimingu o nepa- 
gadintu.
nuke pas— Seseres niielaszir- 
dystes, kurios turėjo narna del 
sieratu; užmokeste mėnesinė 
sndedinejau 'su pagelba, keliu 
geradejingu prieteliu; isztiki- 
ma szuni pasiėmiau pas save. 
Iii kelis menesius vėliau nulei
dau ta miestą būdamas persi
tikrinusiu — jog Matilda isz-. 
augs — teip buvo vardas mer- 
ginukes — ant doros ir pui
kios panos ba buvo patogi. 
Nelaime, musztine kulturiszku 
tame mete 
ne iszganinga užsiėmimą 
koninkiu; turėjo apleisti jos 
dirva darbszavimo savo ir isz- 
siiH'Szti iri užrubeži. Skai 
ežia u gazietose, jog Seseres 
mielaszirdystes patalpino sie- 
ratas vienas 
tiszkposc, 
tarnvstos.
liaus su Matilda ir kokis 
mas jiaja patiko — negalėjo 
to dasižinot,

mu nes 
puoliau ant

jog niekiszkas ižda- 
žmogaus to lai- 

, davede

Nuvedžiau mergi-

perszkadino toles-
ZO-

užrubeži.
jog

namuose priva- 
kitas atidavė ant 

Kas atsitiko to
li o-

gyvenimo

Vėtros var
kaliais, rauja medžius, 

kaip galima tikėtis, kad tok i s, 
be pagalbos, be namu, kudykis 
galėtu kovot priesz 
vėtras?

Musu moralistai iszbraukia 
gatvines moteris isz draugijos. 
— Moterys neprivalo parduot 
savo kuna, sako jie, ir tos, ku
rios parduoda savo kuna —pa
leistuves.

Bet kai]) vadina tuos, kurie 
parduoda savo siela ?
rys, parduodamos 
paezios daro

ri Vargsze
ir tykiai apsi-

bena- 
mergaites. Staiga ji, 

kai]) isz miego, paszoko, pradė
jo bėgiot iszsketu's 
bego in smukle.

Mes visi iszsiskirsteme. Gat- 
\rien tik retkar

SI aiga

rankas 11

Nesuprantu tavens Irsz-

kožna 
ži do liūs

kau.
— Divijoszi labai ka tamis- 

ta mani nesuprhanta. Man rho- 
dos matyt kožnas ant 
žingsni kaip spaudž
isz visam pusi.... Kitados su ži- 
deliuni visi draugavo irh gyve
no žmoniszkai 
hlium ir inužikis ir pon’s
didelis dal visam huv prhete 
liūs irh hrholis 
kui, ūkininkui, arh dvarho po
nui b(‘da, tai pas

kaip su brho- 
bo

K i, kaip?
Daliaiskim tegul bus šu
tą vo g

m

Motina kente 
neiszpasakytai 

Apie užezedinima pi
ningu nuo seniau aut atejtes 
negalėjo būti ne kalbos, o del 
to ktula užstojo toji sunki va
landa, kada paėmė mums mu
sų ciela spasaba užsilaikymo, 
kąda isz niekur jokios daej- 
gąs nebuvo in namus insivoge 
vargas.
viįur niekas ne norėjo, 
turėjome vienus po kitu daig
ius pardavinėti, idant gelbėti 
gyvastes. Nes ant to ne pa
sibaigė. Tėvas būdamas teip 
nužępaintu viroku kalėjimo, o 
4t • v* __ 1 _

Paskolinti piningu 
del to

isztikimas 
nespa- 

kainei bėgiodamas kada klau
siu kur Matilda?

Szjtai istorije biednos mer- 
ginukes, kuri daejo net prie 
ubagiszkos lazdos sztai baisus 
likimas doros ir laimingos szei 
mynos kokis patiko per niek- 
sza žfriogu kuris per savo pa
vydėjimu ir prakeikta denuip 
ciesije prie tokios nelaimes ir 
vargo davode ir stojosi žadin
tojom dvieju auku.

nes 
szunitis spiege ir loję

DIDELIS PlKNTN’KAfc

mis tavo gydintojum, tai ne 
abejotinai, jaigu tik savo ama
tu gerai žinos, musu žmones ir 
ponai kvies pas ligonius ir to
kiu hudu pelnis tesingu budu...

— Ny, arhgn visi žydai bus 
pdotojas? o kas bus ligonius?

— Argi visi tur
vienos szakos ? Ar-gi negal but 
kitokiais amatninkais ir vertel
gai s?
vienas būti kalvu, antras sziau- 

kriauezum,

()’

laikytis

♦

vėso tyku.
ežiais buvo girdėt karu bilde-

Vejas pradėjo
Mano mintys buvo 
apie ta vargsze, benanu' 
gina.

Kur jos gimdyto-

Arli muzi-
sis. st ipret. 

užimtos
mer-

Gali but, daliaiskime:

ezium, staliorium, 
bet kitokiu da amatninku, ko
kiu szendien reikia žmonėms, 

tei]>-gi pelną ir 
žmonių suteikia.

J 
s.... Galema huv’ 

karhezemu, kas teipgiMote- 
savo kuna, 

aukomis.
Kas ji ? 

jai, kurie kadaise nesziojo jia
-T . . . ... • . . ant ranku ir vadinoIszskyriunt jias vienas, niekas Vi,„ jio> Įit gyvi?

4

save

aukomis labai 
“gat- 

atstumta nuo

daugiau nokenezia.
Bet tie, kurie parduoda savo 

siela, padaro 
tankiai kitus ir vienok 
vine moteris”
žmonių draugijos, o tie, kurie 
turi “gatvines sielas 
labai tankiai žmonijos veikė
jais, garsina moralybe ir atsi
duoda “te is v be i.

buna

Ji, nelaimingoji, turbut isz- 
.........  be- "tikro stumdėsi visa linkti, 

name, vargsze gatvėse, norėda
ma aszaromis iszszaukti gailes
ti pas moralistus.
rosr turbut, neiszjudino jokio 
gailesezio ju szirdyso, tai-gi, 
ji pradėjo budint gailesti savo

Ir ji juokiasi aszaro-

Jos asza-

juoku...
mis, o szypsos verksmu.

Sunkios mintys sukosi ma
nyje žiūrint in jos szypsa. Aki- 

priemirksnyje ji priėjo vie

kndy-
Ar- 

kurie isz-

ant ranku ir 
ki?”
gi neturi ji draugu 
gelbėtu jia isz bedugnes dum
blynu ?

Asz iszgirdau vėl garsu juo
ką ir pamaczian jia su iszskes- 
tomis, kaip malūno sparnais 
rankomis.
sziurpuliai.

Kas ji, ta nelaiminga ? 
prote, ar gatvine moteris? 
gal ta ir antra syki ?

Juokas užmirė ir 
naktis tylėjo. Verte P. P.

4 4

Per mane perėjo

užmirė

be-
O

nebyle

Tiesus kelias prie turto.

Jau iszojo isz spaudos, yra 
tai senei pagedaujama knygele 
lietuviu kalboje, kuri iszaiszki- 
na kai]) su mažais pinigais ga
lima pradėti bizni ir likti tur- 

Ji parodo suvirsz 
bizniu

daryti muilą, syrupa

tingu, 
atskyriu

20
szaku, kaip

, vyną,

kai Visi kerhszin 
jam usz jio gerinimu,

J

o kas atnesza 
paguodonen 
Kodel-gi negali dirbt ratu ma
ginu, ar kitko?

— Ui, kas isz tam? arh tai 
andelis, arlT tai interhesas? 
(biznis,) arh isz a tam gali gi
ven t ?

karliczemu, o in kurh 
minopel”, kur žmog’s

ku! Tai irh

— Jeigu tas jums nepatin
ka, tai galit but medžiu kirtę-

, artojais, 
ūkininkais ir 
ukiszkus darbus, kurie teip-gi 
duoda pelną....

— Ji! ka tamista kalbi, tfu! 
arh tam darhbus del židolis 
dirhbt, arhgn tas yrh midelis, 
tokius bjaurhus darbus tai ne 
židelis, arh isz jam gali givent?

— O kodėl ūkininkai gyve
na gerai,
szeni neinlenda; negeria 
uorei, tai vargo niekad netu
ri.

— Bet tai nežidam.

jais szienpjuviais, 
dirbt visokius

žvda. Kas 
pagelbės guriniu ir grhuicziau 
kad ne žideli 
laikit 
pelnu aįmeszei žydelliui, bo jis
su žmogum grąžei apsiejdava 
kožnas vidui vaiszin, o dabarh 

žydeliu, 
apleido 

jin ponai, apleido irh muzikai
ūkininkai, o ant galo irh pats 
carhas mums perhseka, bo at- 
im irh 
savo ‘ ‘ 
ne tik ka linksmai basbowit ne
gal, ai i irh be kepudhi antgal- 
vu turk ]>rhaszyt bonkuti deg
tini, o mums kas pasilik? Nie- 

nterliesas, tai irh 
rit geszeft! Norh imk irh badu
stipk. rPai tau irh krliiczionis 
tai, milaszirhdiste ju, tai žmo- 
iszkumas, kad 
prhagaiszit, 
varhgas, o dar 
krhisczionis gerha 
kožnas žmogus.

— Alegi matai Irskau, suvis 
tu sau blogai perstatai dalyka 

gyvenimą 
jokio 

žmogaus koks jis nebūtu, krik- 
szczioniui negu lema, bet

save ne 
krikszczionis daleist nenori Ki
tados, matai kad žmones* buvo 
tamsesniais, nemokėjo suprasti 
to, kad laikais tas 
be d o ja” 
cziuoliumi jio, 
nes nekarta 
žmogų tas geras anot 
prietelius ir
dabar ne visi vengia to priete-

norh

kar 
darho del

I žmogų 
užmuszt hadumu 

girhes, jeigu tik in žido ki- 
, dirba

r

Krikszczionis tikrai 
Skriaust

* 
varo gerai.

szelauk
Nes ir tamsus katalikai 

t * a f g a / »* » v

Tankiausc buna niekai,
Ui, ui 

ui! kad tam mus seniai matytu 
tai augsztyn kojom apsiverhs- 
tum.... Hfistegesehen ? — dwar- 
has be žido, szvietas be žmonių 
dona be saulėm....

Grhražns laikam užstojo, aj- 
vn i ’ ’<1 * • _________ _ ______  ____  T

Ejdamas mislija židolis: Apie tikybos mokslą iszmanOj

Ba kas nežino mokslo tikyboj 
Ne atstojo ne bjaurybes?

Ba kad ir pildo privalumus 
Tai y is gero isz jo nebus. 
Juonį žmogus szviesesnis, »• v f • i.

vyną 
kitu 

dalyku. Ji parodo kaip daryti 
Tiesus 

kelias prie turto turi rastis pas 
kožna lietuvi, kuris 
pagerint savo gyvenimą 
prjsi lįskite 
laiszka o tuojaus gausite ta ne- 
apkainuojama vertes knygele.

Vlad. Turkeviczia,
3326 S. Halsted St. Dept. 1 

Chicago, Ill.

no isz musu, kuris nesziojo ant gyduoles ir daug, daug

Hart, Mieli. Lietuviu Ūkininkai lailtyB 
treezia metini dideli plkninka. Bart, ffyveiia, ar 
Mlch., lietuviai turi puikiausia drau- 
kyja paazolplne, Bart, Mlch. lietuviai 
tlrszczlauHla apalgyvenia, Hart, Mich, 
lietuviai turi geriausiu žianilu Hart. 
Lietuviai užpraszo sveczlus isz kitur.
Hart, Mich, geriausia praleisti v aka
cijas. Geriausia per plkninka pasižu- 
ret' fanrnf. Artresavoklt^ szltelpf

pirszto brangu žiedą ir, 
jus pirszta ant žiedo, 
juokdamosi: “Gražus žiedas.”

Ant musu užklausymo, ko ji 
lankia, ji atsake, kad laukianti 
jauno vaikino.

— Kas tas jaunas vaikinas?
— Jaunas vaikinas, 

kaip visi.
Ir ji pradėjo žįuret in 

sas puses, jos kūnas drebėjo 
nuo szalczio. Paskiau pradėjo 
ji szokinet, rodos norėdama 
suszilt ir juokdamosi nubėgo.

Vienas pasako, kad ji 
pilnaprote.
nepasielgtu.
ejt paskui jia, kad pamaezius, 
kas su jia atsitiks. <

Ji praėjo pro mus su vyru. 
Paskiau vyras paliko jia ir ji 
vol priėjo prie mus. <.

— Matote, asz vol czionais, 
— juokdamasi sako ji.

— Laikas ejt namo, jau vė
lu. Asz paklausiau jos, kur ji 

dirba ir ar turi 
czion giminiu ?

Patylėjus pora minutu, atsa
ke: — , Asz.... Asz gyvenu 
name. Bet kam jums žinot, kur 
asz gyvenu?
liftU netekau darbo.

nzilmloilrri. iilimo

užde-
isztare skone kavute namie. 

Gražus žiedas.
tik nori 

, todėl 
$1.00 inde jas in

toki s

VI-

ne-
Iszmintinga taip
Ir mes nutarėm

As?;....

Asz dirbau, ve-
Asz gy- « ’TAI ,

uoga lema 
skriaust kitam pati

visiszkai
“prietelius
nebuvo bi-

o neprieteliumi
pragaiszindavo

tavens
brolis, o nors ir got ant “gojų,” o sziems nerei-

“Biodni žideliai, jau gojai isz- 
gudrejo, norą ka veikt tarp 
ju, reikia kur kitur keliaut.”— 
Butu geriausia del ju sugryžt 
in Palestina, tad nereikėtų ru-

ketu vargti per juosius.

Tuom katalikas geresnis,

r

Budelis rengėsi nukirsti galva piktadariui, kuris net 
alpsta žiūrėdamas in uždengtaveida baisaus budelio. — 
+ n u n i

Kur

PRASARGAI Visus lalszkuR o ii 
piningus in iszlelstuvo “Saule” reikė 
visados siusti ant szlto adreso: W« D. 
Boczkowskl-Co. Malmnoy City. Pa.

Niekados blogo nedaro.
Bet tamsunai ir bolszevikai, 

Kur pasirodo visur kvailei. 
Szlektai vvruczei visame. .

* • • • « * *

Jeigu mes bile szpicliu klau*
some»f

Tiejci visus už nosių vedžioją 
Isz musu tamsumo naudoje.
Lietuvyste neužlaikysim, 
Ant nieku visi pavirsim, ..

Bolszevikai daugeliui su* 
maiszc protus,.

Padare isz juju tikrus VarL 
jotus..

Bolszevikai daugeliui

> i ■

4

N c UŽ mirs zki te kad dabar “SAULES" 
prenumerata yra $3.00 ant viso moto 
o $1.50 ant duso* meto.

SKAITYKITE “SAULE” 
♦J* ♦Jt

SKAITYklTE “SAULE“ 
❖ ❖ ❖

SKAITYKITE “SAULE”

Tai ir viskas ka jum norėjai! 
sakyti, i

Ir visa teisybe jums iszsta* 
____ lyti.

UETUVISZKAS .
ilk

REIKALINGA— Didelio dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku

SAPNINYKAS
Arba iBzguldimas Sapnu 

205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokamo 
nusiuntimo kasztus. Prisiupkit

,1

Ji'

szlębiu, jeku ir del pardavimo marsz- 75c. O tuojaus gausite knyg& 
kinu, a pat imi andavoku, tlesog in na
mus. Raszykile o gausite sempelkis 
dykai. I’ “ '
M n iv Vrivlr Plfvii. f hrlv*

Madteon Milla, 603 Broadway,

per paczta. Adresą vokite:
W. D. B0CZK0WSKI-C0.
MAHANOY CITY. PA. d

r

t



I

t

i

t

I

I

I

4

S A [TLE

Žinios Vietines
I

•— Kyto rinkimai.
— Patariame rinkti visus 

kandidatus ant republikouisz 
ko tikieto. Juk visiems daka- 
ko demokratu valdŽB jąųiie ka 
Viši žino ir Tiereike priminėti. 
Nog; nepamenamu . laiku isz 
demokratiszkos valdžios sklv-* * * 
pas visados turėjo ueszti sun 
ku junga ant sprando. Repub- 
likanai stengėsi pagerint būvi 
ir'kad padonai
džemi. Balsuokite už visus re 
publikomis.

— Ugnagesiu 
AVe^t rind Parke jau 
Žmonis pasiliuksmys 
Sanvaite.

— Isz priežasties

nebūtu span-

karna volas 
pribuvo 

per visa

dideles 
brangenybes keturios Skulki
na paviete poros sugražino že- 
nybu laisnus in suda, 
darni priežaste, jog vedusias 
žmogus sziadien 
maitVt ant szimta 
Protingai padare.

— Parsiduoda naminei daig 
^ai, Itoveik kaip nauji.
nupirks ga|es 
stiibift del gyvenimo, 
szaukite po 
roąd St.

pa du o-

ant
negali iszsi-

doleriu.

No. 812

Kai* 
parauda vot i 

A Iši
ri. Rail- 
(Nf. 21.)

laikys Extra
Panedeli vakara,

— Gcdemino Kliubas 
Susirinkimą. Panedeli vakara, 17-ta 
Gegužio (May) Boczkauaku Saloje.

Susirinkimas prasidės 6 vai., vakare 
ir yra užszauktas kaslink ateinanczlu 
nominacijų, todėl privalo susirinkti vi
si Gunare!. Yra užpraszomi teipgi visi 
balsuotoje! isz Mabanojaus ir aplelin- 
kcs. Ateikyto Visi! (M- 17)

DIDELIS BALIUS
Rengia GEDEMINO KLIUBAS isz 

Mahanoy City. Pa. Panedeli 17 Gegužio 
(May) 1920. Boczkausku Salėje. Grajis 
JonMo Orkestrą. Inžanga. Vyrams 50c 
Moterims ir Merginoms 25c.

- DIDELIS 1SZPARDAYIMAS
H. Ball & Son. iszeina isz biznio. 

Galima plgei pirkti visokiu Kvarbu. 
J^ikicriii, visokiu Geležiniu Daigui. 
Elcktrikinlu Stiklu, Medžiu ir t. t..

Mahanoy City, Pa.

____L ______

UŽLAIKYS
---------------------- ------------------------------- - . --------------- ---- ---------

ROOSEVELTO gvmtinia vieta.
•MA*. <5 .’A’

>■

i.
■<

<

■ •>!

■rO
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New Yorke

Balsuokite už K

tį28 East Twentieth Place, randasi namas 
j w ii i9 ian I 

kuriame gyme mirftfeis prezidentas Rooseveltas., Kitam hzo- 
ne paveikslo yra mstomas bjurkas kuri naudojo Roosevelto 
motina. Susitveria draugu v t* tu ji narna pirks ir užlaikys 
ant atminties.

Susitveria draugu ve ta ji narna pirks

> o w *> o «■> o» —

A11AB1SZKOS ISTORIJOS

In trumpa laika, vienos aan- 
vaitos, iszsiuntem daugybO' hzI- 
tu Knygų in visas 
Amerikos, ir visi kurio aplaiko 
szila Puiki Knyga prisiimto 
mumis padekavones.

Knygų in Rzalls

Pulke apdaryta Audekliniais 
Iszmarglntais Vlrszais. Di
dumas Knygos 6% x 9’4 coliu. 
150 Paveiksi u — 701 Puslapiu

jaus iszslusta.

Juos greit parsiduoda lodei 
nelankyto Ilgai bet prisluskyte 
■nums $2 o Knyga bus jumis tuo- 

Mes užmokamo
nusiuntimo kasztus. Mes tikrai 
gvarantinam kad ir jumis 
patiks.

W. D. B0CZK0WSKI-C0., 
JInhanoy a n d A Street, 

MAHANOY CITY, PA. 
»» —i — — o i

ir

435-W. Centre St.,

NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

\
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Kaip justi kūdikis miega
Kiekvienas kūdikis privalo miegoti 
ramus tykus miegas yra

Jeigu jusu kūdikis laike naktie 
neramus ir nervuotas, tai 
kuri jis naudoja
Jeigu jus negalit kūdikio žindyt arba jeigu jusu 
pienas netinka jam, tai vartokite

1 nes

g 
visas tas

gerai, 
ženklu sveikatos.
?s verke — jeigu 

;ali būti, kad maistas 
negeroves sukelia.

v

EAGLE BRAND,
(CWDENSf.l> MILK)

Tai yra maistas, kuris iszauklejo daugiu 
kūdikiu in tvirtus ir sveikus vyrus ir motev.is; 

visi dirbtinieji maistai sudėjus jn 
Užgirius ir rekomenduojamas lukstan- 

cziu gydytoju.
- i .^risiuskit mums kuponą sziaudion ir 
jusu kalboji* maitinimo instrukcijas, 
54 puslapiu knygele apie kūdikius, kurioj pasa
kytu kaip užlaikyt kūdikius sveikais ir tvirtais.

AugSzta verte atsakantumas ir ekonimija 
EAGLE BRAND pieno yra tinkamiausias pasi
rinkimas del valgiu 
Vartodamas szi pieną 
su cukraus stoka, 
Pirkite bleszine sziandien ir variuokite jin vįso- 
kiems tikslams kur reikalinga/pieno ir cukraus. 
Bandykite jin su tapioca pudingu.

The Borden Co. 108 Hudson St. New York.
Parsiduoda gerose aptiekose 

ir grosemose.

i i

negu 
viena.

kiti

gausit 
teipgi ir

,<

J

Slunczlu szlrdlnga padekavone už 
taip puikia knyga kokia yra “Tukstan* 
lis Ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
uc esmių girdėjas ir skaitos kokias 
radau toje knygoje, kuri mano palink 
smlna diena Ir naktį. Kada paeinu isz 
larbo tai tuojaus griebluos už knygos, 

no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsjgabenau isz redystes 
•’Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka. Sparrows Point. Md.

Atsirado dingusia karve.

J uodą- 
karve. Loenininkas gal atsiini 
(i, užmokėdamas už szi apgar- 
sinima ir už palatkima karves.

(M. 21)
W. O. Shellhammer, 

Hotel,
Locust Valley, Pa.

balta, kuda be ragu

7,11 KERITE MOTERIUKES 
naudingo del tamlstu. DideleKas naudingo del tamlstu. 

knyga del gnniinimo valgiu ir kepinio 
visokiu pyezanku ir telp daug kitokiu 

Knyga turi JGIvisokiu,pamokinimu.
puslapiu, drūtai apdaryta, tik $1.50 

J. Ycruscviczlus,
Lawrence, Mass.Box 68.

gaminimo ir ant stalo, 
aspadines neturės bėdos 

prie to jis daug
f r

pigesnis.

GEBI PUIKINEI AKT SHOP SZTOKE

Del iBZsiuvlnojlmo Szlcbes, Padusz- 
kaitos, Slaltes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu KvietkU.

JENNIE REFOWICH,
129 W. Centro, St, Mahanoy City, Pa.

j . U i t.f.

S«h Lebells Ir Vardas 
yra Jums Gvarancijn.

r/

•*" ei*, v?

s*

H:

»

Iszkirpk kuponą. Pažymėk 
norima knykute ir prisiusk 
jin mumis SZIANPIEN. 
Mr». 
Street. 
City. 
State.

f 1

Nurodymai apie Valgius. 
Kūdikiu Gerove.

*•¥

II

n

f

I
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Produktai:
Borden’s Malted Milk, 
Borden’s Miflu^hacolato.

I5STEIGTA 1857 m.
Kiti Borden

Borden’s Evaporated Milk.
Borden’s Condensed Coffee.

Lietpįiai Scbulykill Pavieto 
BjilfcuokitoT už >

G. Frank Brumm
( ■ Isz' Miiieraviilo, Pa.

ANT KONGRESMONO
; ■ ANt l»AttDAVIMO.«

Pardavimas pigus, 
naudingas dėl kiekvieno žmogaus ka
tras tik turi ukvata. 
buezerne ir groser-sztorls, visko pilna.
Biznis geras ir geroj vietoj .teipgi ir 
didelis namas, 30 pėdu ploczio, 56 il

geras Ir labai

Orionais sykiu

giu ant trijų lubu, ant vlrsziaus sale 
tinkama del viso ko. 't'eipgi ir lotas
50 pėdu ploczio per 150 Ilgio, ir tvar
tas didelis, karve, 6 žąsis, 4 antis, 
Viskas pa reiduos greitai ir plgei. No
rintis pirkti ta viską tegul pasiskubina 
Ir atsiszauke ant adreso:

J. Sinkewicz, 
1141 W. Chestnut SI.

|M.28
Kulnmont. Pa.

-
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ADAM C. SCHAEFFER 
Ant Legislatoriaus 

Patvirtintas per Unijas.
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JOHN REBER
Kandidatas ant Kongresmono.
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Lietuvos Prekybos
Bendrove
BANKIERIAI 

Tarnauja Lietuviams.

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva.

informacijų pra
tini žeminus

Bei kalnu darni

Kokios Muzikes Reikalaujate?
----

'jinrw*r»
fj

mus."-

PI

(R 1 V?. T

f

gg
MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Plano 
Pas Darželi trys mergeles, duetas 50c. 

. . 50c.
<. ♦

Kas n ii ra m y s mano szlrdele.

Emu ant szlo svieto* solo 
Lietuva Brangi . • •

Turime Columbia maszina su » 
drūtais viduriais. Galima gauti 
daugybe visokiu Lietuviszku g 
rekordu. : <• gy Q

• fedisono maszina, žinoma kai- p 
po geriausia maszina pasauleje. s

Pathe ir Rishel maszinos gra- 
jina bile kokius rekordus.

Ateikite ir paklausikite kaip 
szitos maszinos grajina ir galit 

tokia kokia jumis 
geriausia jiatinka.
i szsi rinkti

GUINANS M A H ANO Y CITY, TA.
MT. CARMEL, PA.

SHENANDOAH, PA.

l

a

Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tauticeziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
— DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prm.
W.F. Rynkewict

T. G. Hormby

D. M. Graham, Prež.
J. H. Garrnhan, Attorney

P. C. Fenton

[i j

I>. F. Guinan, Treaa.
A. Daniuewici M.Gavila

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu sergate Rheumatizrnu o Jums jokios gyduoli., ne gclbijo narsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO KHEUMATIZMO. (gerti). PreKč už bonką .....................................$1.50
URSUS UNIMENTAS NUO RHEUM ATIZMO. (tepti)Pržkč.......................................$1.00
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, susUprinn nusilpnitą kraują. Priki.....................$1.50
URSUS PLAUKŲ A PS AUGOTOJAS. užaugina stiprius plaukus. Pržkž------------ $1 50
URSUS SKILV1NIS BĮTERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius.
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas uclaimžje. Pržkž

■ Mąs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelj Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriapie rasite daug uaudingp skaitymo kple žmogau^kuną, sveikatą, jo lygasir pagelbą.

URSUS REMEDY (s.,
160 N. WELLS ST., DEP. B

GYDUO

• %

l’rtk. $1.00
$1.50

CHICAGO, ILL,

rwr sQEinDD[3DDB non hhbeh *«s E

I 
l

J

50c.
. 50c.

Siuskite piningus registruotam laiszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.
315 S. West St. Shenandoah, Pa.
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Capitol Stock 1125,000^0 ‘ 
Surplus A Profits I4G0JMKA4

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dodam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos melio
nuose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir Jas turė
tumėt reikale su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai 
ryte lig 3 vai. popiet, Bubėto
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prozldontaa
F. J. NOONAN, Vlco-Prez.
J. K. FERGUSON, Kaalerlus.
R. T. EDWARDS, Vlce-Kaa.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms ligoms priima, nuo 

valandos iki 10 valanda 1st ryto* 
1 Iki 3 vai popiet. G Iki 8 vakaro.

Telefonai, Bell - Kensington 5311 
Keystone, - East. 6720

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

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

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

______________________

Naujas Lictuviszkas Graborius J
NAZIS RĖKLAITIS. J

516 \V. Spruce SI. Muhanoy City 5

Daktaras Juozas J. Ąustra 
lii-ttuvisj

Buvusia Dnktaras Karlnmcneje. 
GYDO VISOKIAS LIGAS

^Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
J 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakar. 
] Telefonas—Bell 359 R.
S113 E. Coal St. Shenandoahfl

plat(*sni u
.szomo raszyti
padėto adreso:

LITHUANIAN SALEJ5 
CORPORATION,

414 Broadway, 
So. Boston, MaM

t

Užraszoine Lietuvos 
laikraszczius.

III SENIAUSIASPIRM UTINIS 
I4ETUVLSZKAS NAMAS AKIJA

II OTELIS N EIV YORKE.

2
-

Lietuviai kreipkitės prio savųjų: — 
Jeigu ne norite bull nuskriausti 

atvikia in New Yovka, tai tiosog 
kroipkltcs pas Geo. J. Bnrtnsziu, 
Agentą, nes jis yra Visiem gerai 
žinomas žmogus. Parduoda Lai
vakortes ant visu linijų, ln ir Isz 
Lietuvos, 
piningus in 
pagal dienos kursą. Parūpina 
pasportus Isz Suvienytu Valstijų.

Iszmaino Ir siunczia 
visas dalis svieto 

kursa,

Pasitinkam žmonis ant geležinke
lio stoeziu New Yorke pribuvus 
Isz kitu nyostu. Suteikiam nakvlno 
nes užlaikom narna su 38 kamba- 
i’ais, Paleidžlam pasažierius Ir ja 
bagažlus ant laivu. Žodžiu sakfcnt 
pilnai buna aprūpinti kurio krolp- 
plasl in musu vi rsz-hilnetą agen
tūra su reikalais, vargo ir nelai
miu nedatirs niekados. Tauticeziai 
brangus kurie manot keljaitt in 
Lietuva, kvieczlam visus kreipki
tės in musu agentūra per lalszkus 
ar ypatiszkaL (Gausite sanžinisz- 
kus patarimus nes mus pridedate 
yra tarnaut visuomenėj labuj.

Reikalaukite laivakorczlu ir pi
ningu kurso ,ln musu artimiausia 
ofisą. .

. GEO. J. BARTASiJIUS, 
4VS Washington St New York.

Telefdhas: Spring 9537

piiisl in musu vlrsz-hilnetu agon-

■ v *
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Miii vnttin Vla» Su šita yM galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpehis ir kilus di 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, grėdai ir 
druiiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kama 2*1.00
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LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKATAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.
Dokavoje H milijono žmonių ui 

pulkus plaukus, o t ei p-g! sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, ln 
vieta Iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

Informacijas dykai.
Rassy-

Drs. Brnndzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn* N. X.

J A. C. NOVAKAUSKAS
> ADVOKATAS
C Kampas Main ir Centre 8L
> SHENANDOAH. PA.

toWii 

cuteaano* 
FORTUNE 
TELLING 
CAROS 

MATAMfįįįpRMAND 

♦ $T**p*aQ 
FIavimA to 

CMK0O. HU

N« 14

p * '

SkiiHldHnntnloMM gern brltvn. UNCLE SAM S RAZOR MAKERS Šita 
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia bntva 
už taip pigę prekę ir nesigailšsite ją pijįyję. Vartokime tiktai geras bntvas. Kama

PILNA kalade kazyrų 
6U INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį įspėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais-, 
me liuosamc laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladč Kazynj su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna* 
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
Štukos su instrukcijomis (angliš 
kai) ir TRIS LIETUVIŠKOS KNY-

SOc?

GUTCS; p t y m tin r t i n ln ku • iJ) Kfibnlnw, 3)Sopim Knygele.
Už ėešifts kitoniškas magiškas štukas iit trįs lietuviškas knygutes kain a fKl. IS

NnujnM FHIri'i* Ornkutii* arba burtų, ųionų Ir visokių paslapčių knyga. Su pa- 
I 

būdų ir deiaaiiųystžs (fortune telling) mok«lų. Formatas 6x9 colius. -414 puslapių G rail use 
” _• \ «Ji<3.SO

Siųsdami pisimus adresuokite/ f ’ , " t « . .

x ’ s. p. Tanis' & co.,
31 “EAST ,112th STREET, CHICAGO, ILL.

veiks|ėi|aią. Lietuviškai pultisi J. Laukis. Yra (ai didžiausia ir praktiškiausia monų knygai,

audimo apdurnose " \ JBO.SO

4

VYRU 
LIGOS

v

&

'i s. p. tanis & co.

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
82 metus invalrlas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta.
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invalrlas ligas 
paęinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 

» tlszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 
kai ir Lenklszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedeliomis iki 2 vai. popiet.

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

Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes

Merginu balbęriu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi Iszmokinamc 
vyrus Ir merginas balbo- 
liauti. Ncužmirszkito nu- ^*4 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffs, * 
Pittsburgh. Pm

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

WO!

1202 Penu Avė.

|W-

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY* PA. 
Laidoja kunus, numirusiu,Laidoja kunus , numirusiu, Pasamdo 
automdbiUus, rlgtuus Ir vežimu^ del 
laidotuvių, kėllęazttn!ii, veseiliju.ijpasl • 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtu4|ir tt. 
420 W. Centre SU MnhanoyTMy. Pa<
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtmjjir tt.

Jeigu kada busite San Francisco' j 
tai nusiduokite ln koteli a

HOTEL LAWRENCE 5
J. W. PRALEIKA, Savininkas <

Ruimai: $2.50 igi $4.00 ant savaites J
50c. 75c. Igi $1.00 ant dienos <

Szlltas ir szaltas vanduo kožnam j 
ruime. Garine sziluma. J

Puse bloko nuo Marketo. J
Vienas blokas nuo Pgczto. S

48 Sixth Str. San Francisco.}




