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1SZ AMERIKOS
Neapleido užmuszto draugo 

lyg smert.
Philadelphia.

daugeli žmonių buvo liūdinto
jeis tikros* szuniszkos medes 
terp dvieju sznniu. Ant Chest
nut uliezios

Ana diena

likos nžmiisz’ds 
mažas szunytis per automobi
liu. Jojo draugas neapleido sa
vo draugo pakol palu ijaidas 
Braddock nepaėmė likusi szu 
ni ant palicijos ir apmaKziao 
jin geru valgiu, bet ir tada szi.o 
norėjo ižbegti pas savo už 
mnszta dranga. Palieijos kapi 
tonas iszsitare, 
niszkos meiles

jog tokios szu 
da ne buvo ma

tes ir retai kada teip atsilaiko 
1jvrp žmonių.

Apdovanotas $16,000 už ižgial
bejima gyvasties senos mote- 

res.
Toulon, UI. — Jurgis Fogel 

song, kuris no buvo matos savo 
gyvastijo szios moteries tik 
viena karta, aplaike tomis die
nomis
doleriu, kaipo 
gialbejima josios gyvasties. 
Tosios geradejes pravarde 

Mrs. Mari' Lee isz Chica-

tukstancziuszesziolika 
dovana už iž- 

josios 
geradejes

miestelije X»al- 
senutia nuo mir-

r

v ra 
gos. kuri nesenei mirė.

Apie tris metai adgal Fogol- 
song būdamas 
va ižgialb<‘jo
ties, per ižgialbejima jaja nuo 
automobiliaus kuris butu jaja 
užmuszes kad ne Fogelsoag 
jaja nepagriebe in glebi ir pa
state saugioje vietoje, po mm 
pasodino ant trūkio, 
užklauso savo ižgialbetojaus 
pravarde, bet adreso nepaga- 
vo, nes trūkis pradėjo judintis 
isz vietos.

Senuke paliko testamente 
jam szesziolika tukstaneziu do
leriu, o josios advokatai jesz
ko jo Fogelsongo kelis metus 
pakol jin atrado ir apreiszke 
jam apie jojo giluki. — Gera- 
dejiste ne būna užmirszca ir 
kada norints gausei užsimoka, 
jaigu ne geru žodžiu, tai pini- 
giszku at liginimu.

Pleszikai apiplesze lietuviszka 
klebonija.

Kingston, Pa. 
Jurgis Incziura, 
lietuviszkos parapijos Szv. P 
Marijos atsikėlė isz ryio ir 
nusidavė žemyn in klebonija, 
rado geležiniu szepa sudaužy
ta isz kurios pleszikai paem? 
penkis szimtus doleriu. Tas at 
sitiko praejta ketverge naktį. 
Palicije daro 
rodos neužilgio už°j

Senuke
savo

Kad.i kun. 
prabuszczius. 
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UGNIS PRINCETON UNIVERSITETE.
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Vaiku poteriai ižgialbejo tęva 
isz kalėjimo.

Jackson, Mich. — Wa^kn po
teriai daugiau prigialhejo isz- 
luosavima levo isz kalėjimo, 
ne kaip prezidento pardonas. 
Jonas McGovern pardavinėjo 
puslapiai arielka už ka likos 
aresztavotu. Priesz nuėjima in 
kalėjimą .Jonas atidavė pa
ežiai 23

Jonas
00 doleriu, kitriu^s pas

lėpė in poezin. Vaikai bežino
dami apie pinigus itžkilrc pe- 
ežiu ir pinigai sudege. Vaikai 
dažinoja .apie pap.ihlylft blede 
teip gailėjosi, jog per tris die. 
nas be paliovos meldėsi idant 
Dievas

kalėjimo. »Sudžo 
dažinojus, paleido <(eva 
liuosvbes.
Duktė paėmė pinigus isz ban 
ko ir atydavo burdhigieriui.
Chester, Pa. — Kada Mare 

Šautis nuėjo in banka atsiyrn- 
ti savo pinigus 
kuriuos turėjo siiczedinu

isz
sugrąžytu jionls Ieva 

api< lai 
aid
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W. I>. ROCZKOWHKI, Prrn. & Jfąr 
F. W. HOCZKOWNKI, Editor
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Prancūzai incina in Duisbcrga Vokietijoje, ant apmalszinimc 
Vokiszko pasikėlimo.
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ISZ VISU SZALIU
S# o

Turkai užmusze 5000 Graikus 
— visa divižije paymta in 

nelaisve.
Konstantinopolius.

ku armije kuri ėjo prieszais 
turkus prie
nuvaryta net už Bnr.sos. Visas 
kariszkas frantas aut kelun-s- 
deszimts miliu randasi iszklo- 

graikiszkais
laika 48 valandas, 
teko penkis tukstąnczi’is karei
viu, o sužeistųjų randasi dau-

— G mi
kuri

Eski Shear, likos

las lavonais. In 
graikai no

gybe. Visa divižije likos paym- 
nelaisve, ota per turkus in 

dvi kitos visiszkai sumusztos. 
Graikai sudegino Bujiika, ku

ilį turk isz-

Toji ugnis kuri kylu Princeton universitetu padaro nema
žai bledes, nes sunaikino daugeli knygų ir užraszn isz seno
vės, nuo kada universitetas prasidėjo.

Naujai rasti kareiviu kūnai.
D. C. — Maj. 

pranosze

kurie jeszko visus 
laukus,

praejta

rius apreiszke, jog banke 
randa ne cento, nes

Washington 
Gen. II. L. Rogers, 
sziadien, jog vyrai isz Kapu 
Skyriaus, 
Francijos kares
178 naujus kimus 
Amerikos kareiviu, 
tu indent i ii k not i. Negalima in
dent if i knot i 46 kimus, bet isz 
tu gal dar septini taps indenti- 
fikuoti.

Isz visu rastu kiniu, penkes- 
deszimts rasti netoli Romagne 
kapiniu ir visi tapo vėl paka- 
voti gražioj vietoj. Romagne 
kapines bus nuolatinis ameri- 
koniszkas paminklas.

Szis suradimas sumažina 
prapuolusius ir kaip tik gr?it 
galima vardai bus prisiųsti gi
minėms.

Neseniai medikaliszki afieie- 
28 kimus, kuo-

žmonių be darbo ne kad) vas* 
rado rio menesije. Norints \ ra 

mirusiu ginama

1500 doleriu 
s, ne

mažai nulindo, kada jiai kas’u- 
n?‘.i-

•įsios dūk 
te Mare visus pinigus isztrau- 
ke kėlės dienas adgal ir alina 
ve buvusiam burdingieriui Jo
nui Markjohniv tūkstanti do
leriu 
geru
tavojo bet pinigu pas jin nera
do. Motina czedino 
idant nupirkti sau nameli 
dukrele praszvilpe \ isns.

VISOKĮ PRANESZIMAI ISZ 
LIETUVOS INF. BIURO.

703 15-th Street, N. W.,
* Washington, D. C.

ELTOS ŽINIOS ISZ LIETU- 
1 VOS.

suradimas

o likusius praleido ant 
laiku. Burdingieri aresz

,atsake, 
gru-

kadangi ji

slieetva ir kaip 
s ant ped- 

sakio naktiniu svOczm.
Turėjo szirdi ant deszines 

puses.
Marinei tee, Wis. — Ellio- 

szius Christensen keneze ant 
nepaprastos ligos. Suspaudi
mas gerkles neduoda jam pra
ryti jokio maisto. Kada dak
tarai jin gerai apžiurėjo, per
sitikrino, jog 
szirdi ant (ieszines puses. 
Ar toji szirdis 9 porszoko in 
deszinia pusią nuo kokio at
sitikimo ar teip buvo nuo gy- 
mimo tai daktarai lyg sziui 
dienai to neisztirinejo.
Ketina uždaryti imigracije nuo 

1 gegužio.
Washington, D. C. — Kon

gresas mano uždaryti atejv/s- 
ta in Amerika nuo pirmo ge
gužio. Kongresmenas persta
tys nauja bila kuris lik inleis 
in Amerika paskirta skaitli 
atejviu — treežia procentą

' , Tas
-------------------------------------------------- ----------------------- IF.UVl'll

Wis.
(’hristensen

Ellijoszius turi 
deszines

<

kiekezion randasi atojviu. 
i«v\nrt Imliam IT«<1

ris vėliaus gavosi 
kas rankas.*
Karalius Jurgis iszszauke vais- 
ka. — 4,000,000 darbininką 

straikuos.
London. — Anglijo! užsine- 

sza • ant tikros darbininkisz- 
kos revoliucijos, nes szia san- 
vaite ketina, sustoti dirbti ke
turi milijonai darbininku po 
visa Angliję. Karalius Jurgis 
tikėdamasis maiszacziu ir re
voliucijos, iszszauke visas re
zervas ir liuosnorius kareivius 
ant tarnystes darinio paredko. 
Angh'kasiai nenori susitaikin
ti su kasikiu locnininkais. 
Priek tam ketina sustoti visi 
geležinkeliu ir laivu darbinin
kai. Anglijoi užsinesze ant dy- 
delio darbininkiszko pavojaus.
Apipleszinejo numirėlius ka
puose o drapanas pardavinė

jo gyviems.
Varszava. — Atėjo in czio

nais žino, buk miestelije Stry- 
je, atsibuviuejo nuo kokio tai 
laiko apipleszimai numirėliu 
nuo kuriu apipleszdavo drapa
nas ir pardavinėjo gyviems.

Viskas iszsidave sekaneziu 
budu:

Ant vieno baliaus, viena isz 
poniu užtemino ant kitos mo- 
teres balinia puikia szlobia 
kurioje likos palaidota josios 
sesuo praejta meta. Apie taji 
atidengima pasakė savo tėvui, 
kuris teipgi radosi ant io ba
liaus. Pradėjo tirynet tolinus 
ir kvotė taja ponia isz kur gaT 
vo taja szlobia, poni pasaką 
jog pirko pas žydą, žydas pri
pažino, jog pirko nuo grabo- 
riaus. Dave žino palicijei kur 
pradėjo daryti rusta slieetva 
ir pasiseko aresztavoti kelioli
ka ypatų, kurios prisipažino 
prie visko. Atidarė keliolika 
kapu, kuriosia rado lavonus 
visiszkai nuogus — apiplesz- 
tus nuo visokiu drapanų ir pa- 
puoszu, su kurioms buvo palai
doti. Padare krata pas grabo- 
rius ir kitus szvenlvagi’.u, pas 
kuriuos surasta daugeli viso
kiu drapanų apiplesztu nuo nu-

Gautom 
vietos

Kaunas, 11. 22.
fronto žiniomis, lenkai, 
gyventoju praneszimu, padaro 
tilta per Merkia upe Varėnoje. 
Vasario 13 d. lenkai gavo iusa- 
kyma nieko nepraleisti pi^i* 
frontą, buk del to, kad lenkai 
rengiasi mus pulti.

Vasario 16 d. 
kaima apie 2.‘>

V y s k u pa s K a re v i cz i u s 
kad Anglu koncesininkai 
pe norėjo gauti 15 metu miszku 
ir linu naudojimosi teise Lietu
voje', bet Vyriausybe su tuo ne
nutiko.

Bendrai imant, Vyskupas pa 
tenkintas kelione,
dav<‘ jam progos, Vatikane isz- 
aiszkinti Lietuvos religine, ir 
pilitine padėti ir daug neaisz- 
kumu paszalinti.
Kaunas, 11. 23.
Belaisviu gražinimo skyrius 
pranesza, kad vasario 24 d. at
vyksta in (Abelių karantinu 599 
tremtiniu, Lietuvos piliecziu.

Kaunas 111. 11. Kovo 10 d. 
3 vai. po piet atskrido in Kau
na pirmas paszto susisiekimo 
Kaunas - Karalauczius orlaivis

Klaipeda, 111. 17.
Lietuviu Balso”
Klaipeda atplaukė antras Lie
tuvos laivyno motorini 
uis laivas “Kastvtis 
kus laukiama atplaukiant ir 
kitu laivu.

Kaunas 111. 14. Sziandien 11 
vai. 20 min. atvažiavo i,sz 
gos specialiam vagonu 
delegacija sienoms su Latviais 

Smetona, p. M.

kasikiu
pinigus

kad fabrikai
ir 132 isz pradėjo dirbti,

's. J., idant
ar tinkamai prižiūrėti

riai apžiurėjo 
met tapo pergabenti isz užjū
riu in Hoboken 
temvti
priesz paskutines keliones. Vi
suose atsitikimuose rasta ge
riausia profesijona 'iszk i p”ie- 

^e-
yho in 1 i o-

žiūra. Vienas Su v. Valstijų 
natorius, kuris nt 
boken pamatyti hivona pažys
tamo sūnaus taip gi temyjo 
puikia priežiūra.

Kryto negyvas isz džiaugsmo 
ar persigandimo.

Kansas City, M a. — 
su

įvaro- 
liūs Widmer, su dydeliu ne
kantrumu lauke daktaro ao- 
reiszkimo 
apdovanos,
pribuiszo. Kada daktrqs iszejo 

miogkambario

kuom jin paeziule 
nes tikėjosi naujo

isz miegKambario kuriame 
Widmeriene sirgo ir apreiszke 
Karoliui buk pasiliko 
dvieju dukrelių 
trinukus, žmogelis krito negy
vas. — Nežine, ar tai isz džiau
gsmo ar isz persigandimo, jog 
staigai pasiliko tėvu irinuku.

Pasikark szirdžiuk, o asz ta
ve palaidosiu.

Chicago. — “Mano 
džiūk pasikark, o asz tau pa

laidotu ves’

levu
ir sūnelio —

io f |(-U*
< (

)J

szir-

bet

Pittsburge, TELEGRAMAI.7

Tremtiniu ir 
gražinimo

Chicago. — Tris

i ,

rengsiu paikos laidotuves’” 
Teip kalbėjo Lilies Clapper 
vyras in jaja ir daug panasziu 
”saldžiu’1 žodeliu, kada ant 
josios.užpykdavo. Dabar Li’li- 
je skundže savo vyra už beu- 
taliszka pasielgimą su jaja ir 
ne nori daugiau gyventi su to
kiu vyru kuris savo moteriai 
teip vėlintu. — Kiek tai isz 
murmi lietuviszku vyruku pa- 
naszei pasakė savo prisiege- 

KaI n cnt t/\¥Y>lj <f! t*

žodeliu,

P. Grigaiti
1

Ke

Daugelis žmonių randasi be 
darbo.

Washington, D. C. — Budai 
menesi buvo daugiau

I-

visur 
bet daugybe 

žmonių randasi be jokio užsi
ėmimo. Detroite, 
New Yorke, Chicage, tukstan-
czei vaikszczioje be darbo.
Vagis apiplesze “Naujenu 

redaktori P. Grigaiti.
valkatos

užpuolė Naujienų redaktorių 
, ant Lowe Ave., 

prie pat namo, kuriame jisai 
gyvena.

Pleszikai, jauni vyrukai tarp 
18 ir 20 metu amžiaus, cine 
sekti paskui P. Grigaiti nuo 
Lowe Ave. ir 33-os gatves ker
b's, kuomet jisai grižo isz Nau
jienų po 11 vai. vakaro,
daktoriui bedarant vartelius in 
kiemą, jie visi tris puolė prie 
jo, szaukdami “Hands up!” 
Vienas vaikezas atstatė revol
veri, antras griobe už laikrodi
nio retežėlio ir nutraukęs ji, 
insidejo laikrodėli su retežėliu 
in kiszeniu; treczias sieke prie 
Grigaiezio skrybėlės.

Redaktorius teeziaus suspė
jo užtrenkti paskui save var
telius ir atstumti antrojo ple- 
sziko kursezia, kuria szis laivo 
užsimojęs duoti jam per galva. 
Nedrįsdami eiti in kiemą, už
puolikai dar mėgino grūmoji
mais priversti Grigaiti prieiti 
prie ju areziau; tas, kuris laike 
atstatęs revolveri, iszszove, bet 
nepataikė in Grigaiti. Po to vi
si tris nakties paukszcziai lei-

i narna, 
lota in Wallace

J 

szaukdami

dosi bėgti — aplinkui

— Paskutiniam§ Atėnai.
muszije terp Turku ir Graiku, 
žuvo 650 graiku o sužeisia ko
ma 4000.

§ Washington, D. C1. -- B’i 
dai Pietiniam Amerike aisibu- 

dr?besmarkus mas

— Stasys

vo gana 
žemos.

§ Pittston, Pa. — 'Terp Ita
lu kylo szaudimai kuriame li
kos užmusztas Szimas Forinni.

§ Hudson, Pa.
Pomisteris ižgialbejo savo pa
ežiu ir vaikus isz 
namo.

§ Montrose, Pa. — Ant far- 
mos L. H. Bali atsirado ver- 
sziukas su dviem galvoms ir 
szirdimis. Gyveno tik kolos va
landas.

§ New York. — Ameriko
nai sudėjo ir imsi unto del ižba- 
dejusiu kinieziu 2,992,019 do
leriu.

§ > Scranton,
anglines kompanijos pargabe
na svetimus anglekasius prie 
darbo idant numažyt mokesti 
del unistu.

§ Jessys, 
Žiskovski,

deganczio

Pa. — Badai

Pa. •— Feliksas 
28 metu senumo, 

aresztavotas už padegimą, pa
sikorė ant savo diržo kalėjimo.

Žiskovski

R i pa i ežiu 
atvyko 40 

lenku kareiviu su vienu kulko
svydžiu, apsiautė kaima ir upi- 
plesze gyventojus, atimdami 
javus, mesa ir bulves. Pasiple- 
sze, lenkai sugrįžo in Linkmen
is. Ta pa.cz i a diena in Linkme
nis atvyko dar viena 
kuopa su kulko svydžiu. 
pat ten susispietė ’> 
kuopos. Vasario 18 d. apie 
vai. 9 lenku kareiviai tikslu pa- 
dpleszti užpuolė Krivąšeliu

kaima, bet musu žvalgai juos 
isz vaike.

Kaunas JI. 22. Tremtiniu ir 
be laisvių gr a ž i n i m o 
pranesza, kad Vasario 
atvyksta 
tiniu. Lietuvos piliecziu 
taneziu isz Rusijos.

Telsziai 11. 22. Eltos kores- 
praneszimu,

in 
vai.

gyventojus,

lenku
Taip 

pėstininku 
13

skyrius
23 4-».)

in Obelius 520 tiem-
C...........
ri-

d.

eriz-

Prusu
pranesznnujn

i 4

buri-

Ry-
musu

vardu.
“Prusu 

praneszimu

nustatmo, p.
Yčas ir p. Gelžkeliu Direktoris 
Grinkeviezius. Užsieniu Reika
lu Ministerijos auks/.ti valdini- 
kai stoty pasitiko delegacija ir 
sveikina ja valdžios

Klaipeda 111. 14.
Lietuviu .Balso i’/muvi,
kovo 11 d. atplaukė in Klaipė
dos uosta pirmas Lietuvos lai
vu,s “J urate”, 
papuosztas. Laivas yra motori
nis burinis 200 tonu didumo 
K vėl “Germania” 
klo.j pastatytas. Laivo
Vieta Jurbarkas Laivo vadovu 
praneszimais, parplauksia dar 
du garlaiviai ir vienas burinis 
laivas.

pondento praneszimu, Tel- 
sziuose Lietuvos Nepriklauso- 

vasario 16 d. 
kaip viena, didžiausiu 

szveneziu: visi namai buvo pa
ve I iavoms 

darba dirbant nesimato, 
krautuves ir instaigos buvo už
darytos. \

Ryta 10 va. baznyczioje in- 
vyko iszkilmingos pamaldos. 
Pamaldose dalyvavo tokia mi
nia, kad ir szventadieniais tiek 
nebūna.

Prietos progos Vyskupas bu
vo paklaustas apie poli line Lie
tuvos padėti. Tu klausimu 
prieszakyje buvo pažymėtas 
Vilnius, apie kuri

mybes szvente 
szvesta,

puoszti tautinėmis
visos

lietuviu vėliava

laivu staty- 
k i limo

Aukos sukilimo Airijoi.
Londcrti. — Danielius Henry,’ 

genoraliszkas 
Airijoi, savo

inirelių. Žmonis balsei inirszo 
ant tuju rakaliu kurie dryso 
apiploszti numirėlius ir per
traukti z jiems 
grabuosia.
lauke dydele bausme už toki 
darba.

Žydai kriksztijesi tukstan- 
czeis.

Viednius, Austoje. — Tele
gramai pranesza, buk nuo pra
džios szio meto, daugiau kaip 
deszimts tukstaneziu Žydu 
priėmė krikszczioniszka tikėji
mą. Tame laike teipgi apsivedė 
526 žydai su krikszczionisz- 
koms mergaitėms. — Well, lai 
yrą daroma daugiau del biznio 
ir apsaugojimo savo kailio nuo

prokuratorius 
rapartc skelbia, 

buk nraejta meta Airijoi pa-

per tuszczia, 
gatve.

Už valandos laiko
P. Grighiczio butą tris polieis- 
tai isz artimiausios s\oties ir 
žadėjo 
mus.”
Priczeris nužudė savo duktere.

Marietta, Ohio. — Nenorė
damas idant jojo 19 metu duk
tė pasiliktu ant szando nuo 
žmonių, jog 
likti motina, 
tėvas) J. C. Middling padaro |skaitlius Lietuviu, lenku ir ki- 
ant jąsios kriminaliszka opo- tokiu ateiviu o nesiranda Lie-I Liotuviai niekuomet neiszsiža- 
racija nuo ko nelaiminga mer- tuviszkos aptiekos, todėl yra dės Vilniaus, ne tik kapo reli- 
gaite mirė. Už taji darba likos gera proga Lietuviui nusipirk- ginio, bet irpolitinio centro, 
aresztavotu, o kada palicijan- ti ir daryti giara. bizni..Galima Poltiniu atžvilgiu dar indomu, 
1* ” " ............. 1...................r ’------- 1......................
jima, tėvas geisdamas apslsau-ldasi szi aptioka. Apie dauginus |klausė Vyskupo ar 
(/nfi onmnafna "nnriirx fru n. p/. I nicifianillf if.A

a tyko in ATMINIMAI.
amžina atsilsi

Tuosius rūkalius

i ( pasodinti tuos ko-

pildyta 10,965 piktadarystes 
priesz anglikus ir kad užmusz- 
ta 254 palicijantai ir 94 karei
viai. Sužeista 3920 palicijan- 
tus ir 206 kareiviai.

Tu

Vyskupas
Ne

ANT PARDAVIMO.

Aptioka Mahanoy City, Pa., 
neužilgio ketino I geroj vietoj. Daug daktaro re- 
priczeris (josios ceptu. Czionais randasi didelis

bekalbant, Szv. Tėvas ir Kardi- 
iszsireiszke: 

“Taip Vilnius, Jusu sostine 
lenku okupuota”. Tas prisimi
nimas faktas yra ženklai, kad 
pąts Vaitikanas musu klausi
mu jau indomaujasi. Vyskupas 

Lietuvos 
, kad 

; neiszsiža-

uolas
Taip Vilnius,

G a,spa rr i

gi iszdestes politine 
pasakėpadėti, aszkiai

tas pribuvo jinpaymtlin kale-|ir nupirkti kaina kuriame ran-1kad Arciviskupas Czaretti pa
tai tiesa, 

in ‘ ‘ Saules ’1 of i-1 kad Lietuvos valdžiai atidavus

A. Scranton, Pa.
eiles nesutaikintos

rjO 
tinka, nes 
kaip reikia. Geriau paraszykit 
kokias žinutes, ha poetu nebu
site. .

Chas. R. Brooklyn. — Pinigu 
kursas no yra vienokis ir nega
lima spėti kiek tūkstantis mar
kiu kasztuos ritoj.

O. J. Nanticoke, Pa. — Teip 
apdaromo visokias 
Prisiunskite
duosiu žinią kiek 
kasztuos.
F. M. Pittsburgh. — Nesiuns- 
kie tamista ba netalpinsime, 
žmonėm jau nusibodo apie tai

knygas, 
maldaknyge

apdarimas
o

Žydas nepriyinsskerdimu.
krikszczioniszko tikėjimo, jni- 
gu jisai nemano isz to pasinau
dot arba turėti isz to koki gk
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Praejta meta ant paliepinio 
prezidento Wilsono likos isz- 
vežtas isz Ameriko daktaras 
Morris Zucher, kuris panieki
nėjo musu valdžia ir visaip 
ag} tavo presz jaja. Buvo jisai • • 1 4 1 _ .___ ______ 3

Brooklvne.
Dabar tasai komunistas pergy
ventas 
kitokia 
Amerika 
‘•auksiniu 
sije. ”

Sako jisai: Vos mano koja 
pastojo in Rosije, buvau aresz- 

ir intrenktu in smir- 
ianti kalėjimą 

liolika

organizatorium 
partijos ir gyveno

komumsakos

Rosijoi penkis menesius 
giesma gieda apie 
o kitaip kalba apie 

bolszevikiszka Ro

Vos mano

tavolu
( kur radau ke-

Rosije <*j-

iszvažiuojanti isz szios szalies, 
bereikalaujami vizuoti savo 
paspirtus pas Amerikos val
džia. Bot invažiuojanti nepilio- 
cziai privalo 
kaip 'kad 
iki. sziol.

turėti pasportus 
buvo reikalaujami

Taip paskelbė valstybes de-
paftmentas.

Tacziaus, 
formalinio 
dzin pataria

nepaisant 
paskelbimo, 

piliecziams,

szio 
val- 
va-

žiuojantiems svetur, iszsJimti 
pnsportus. Jie pagelbės jiems 

Jeigukelionėje.
ožiai nenori imtis pasportu, 
tad jie vistiek turi pasiteirau
ti tu sza Ii u,, atstovu i u kurias 

Ijie mano vykti, kokiu formalu
mu tosios szalys reikalautu.

Amerikonu.
na gyliau in prapulti kas die

ne iszpasakylos, 
bjauresnis ne 

sau mano. Jaigu 
tiejei, ka yra czionais Ameriko, 
svajoje apie laisva Rosije, tai 
tegul in tonais 
palis savo i 
ka šoviniai daro su 
gaiš padonai 
Ameriko, bet czionais tai dan ] •J' •

• -••• 1 • • . II. I cS 1 H

gus,
SIJOJ.

Biiisibesna.
prispaudimas 
kaip žmonis

i nuvaziuoje ir 
akimi persitikrina 

nelaimi n- 
Rugojeme ant

priliginant padėjimą Ro 
Niekados nrrugosiu anl 

Ameriko, o tiejei ka nesupran
ta laisves, 
pragariszka 
Bosiję. ’ ’

sugryžta integul
bolszevikiszika

Visiszka skola Snv. Valstijų 
susimažino kovos 
ant 71,580,330 doleriu, 
baiga tojo menesio toji skola 
buvo konia 24 bilijonus dole-j 
riu. In laika trijų metu skola į 
susimažino ant 718,567,18b. i

menesi je
Su pa

kurie pilie-

Nevienas Lietuvis Ameri
kos kareivis mirė Prancūzijo
je. Suvienytu Valstijų vyriau
sybe parveža visu kareiviu la
vonus. Visiems prie to esan
tiems valdininkams yra insa- 
kyta gražiai apsieiti su grabais 
ir. mandagiai su nabaszninku 
giminėmis. Suvienytu A’alstiju 
vyriausybe kiekvienam karei- 
viui nuperka Amerikos vėliava 

. ir ja uždengia visa grabu. Tai- 
, gi giminėms ar organizacijoms 
kurios rengiasi lavonu pasitik
ti visai nėra reikalo vėliavas 
pirkinėti. Ta vėliava būna aut 
grabo iki pat palaidojant. Iii 
kapa nereikia jos leisti ir 
reikia užkasti. Ja gali gimines 
pasilaikyti sau atmintin, arba 
pavesti organizacijai, prie ku
rios nebaszninkas

ne-

dole-

susimažino ant 718,567,186. i
Da daug meta pereis, pakol 

tiejei visi bilijonai bus iszmo- 
keti.

ka t edr oje 
Lima likos surasti senoviszki 
rasztai terp kuriu randasi vie
nas akyvas užraszas nuo laiko 
kada taja katedra pradėjo sta
tyti. Apraszimas skamba sę- 
kaneziai:

Kada Parakva

Tomis dienomis

prigulejo, 
arba dovanoti Amerikos Ledi
jai (American

i tas vėliavas renka.
■■ , i ■»

Dabar po dydesnius i’iie.dus 
kaip: Detroite, Buffalo, Czika- 
ge ir kitur, sdliuninkai arida- 

Gal'uia Ja 
gorimi.< losią

Legion,) kuri

Berankis, kuris dirba visokius Į (M,; Vinikas, į. Szaltoniute,
darbus.

'(Jažiureto.jastŲugbie/Smith *
kalėjimo Covingtdm KjAdO*

H.

į 
d-A

IVilč. Jaauszaite) > —' .
3) ■. Juridiniame VBdo-

Jina,* iiyvaiyiQit t
'j* t. ' k. t RT i f ,!• • H W y J *

bylos dėlei Lie- 
>!tuntui .s.ujiesz- 

’ j’ ■ jo' 'apsaugojiino^ 
^tvirtinami invaįrinsr ingalhio-
1 • ’ ‘ . Ji - 'i.

mas‘ iuvairm^. Lie-
; tu vos* pilieezi J tūvtu,< ; s.u j įesz- 
qkojima ar f '

4 j hn:.ii ir sziaipx^kup)ęn!tąi,,.sita
•?

4 tavais 
moti
paežiu hylu delei 
mo pomęrtin^s ar

rints ne turi J’anku.Tiet su savo 
kriukois gali dirbti visokį dar
bą ir dažiuri geriau kalininkus 
ne kaip žmogus turintis rankas 
Smiliuj ne teko ranku keli me
tai ant gt‘ležinkelio.

....... .. . ..........................; ' ■■

LIETUVOS ATSTOVYBES 
AMERIKOJE PRANEŠEI- 

MAS.

Lietuvoj Atstovybes

Atstovybes darbas 
dviejose 

Wash ingi one

Delei
Darbo Paskirstyino.

Lietuvos 
sziandien atliekomas
olisose. būtent
(703 - lotli. St.,) ir New Yor
ke (Lithuanian 
ve, 162 We^

kolv

Valstybes reikalams,
ir \ ■ 4 Ji

yi^skyriu ineigu, kurios pri-
• • BOLSZĘVIKU-;

dpodamoH valstybiniam įon- 
i'. ■ ■ ... :.
akyriuis, Szio skyriaus.- vedeju
djii ir sųriraszyucja,. bu visais

yra Jonas Liutkauskas, kursai 
dramre yra J r Lietuviu. Pilie-

KOMUNISTU

siTuszinejama siti invairiąis no- 
ku|‘i.$; jio.F > užsiregist- 

Ątstovybeję,
1

.Lietuvos
i sujieszkoji- 

’ inpedejtys- 
vgdimas ii;kiti reikalaj dė

lei žmonių teisiu apsaugojimo 
Saio skyriaus vedeju yra 

advok. M. M. SzlikAs, kurspį 
rasztinesyra drauge ir .visos 

prižiūrėtoju. < <
Bendrosios rasztines ir 

kaitybiu vedėja Elena Pele-
ui-

s 
skaitė, 
• t
gyno

K n VrViešojo Am. Lietuviu
ir archyvo pvižiuretoju

ir tvarkytoju yra Fr. Pūkas.
<• •>

4 *

❖

ll) LIETUVOS ATSTOVY
BES SKYRIAI PRIE NEW

' YORKO, OFISO.
41 I

. a 4 s ’

4) Lietuvos Paskolos Skyriuje 
ved omą. pirmosiom 
at-skaitvba 
'su visomis 
( 
los pardkvtnejirno,

niu vagonu 
farmeriai

s

1.<vori- 
paaiiknvo 

cod-

instaigoj
neretai kreipiasi 

reikalas, 
sliingtono, 
ofiso ir adverniuj / prie

ofiso tokiais

prie . Now

Yorko

drauge yra. ir Lietuviu, 
ožiu.pajungęs pirminįnku. 
: Toksai tat dabar Lietuvos 
Atstovybes darbas, 
prisieina atlikinėt ii 
neskaitlingu darbininku skai-

, , jog. vie- 
j srityje gali but 

pądąryta p^klniclvr' gal but

czimpi. Suprantonui 
hoj ar kitoj u

*knri jiai 
su sziuo

apri leidimu., Visu.. da rb uot o j u 
fiZvoncriqusis- noras, . atlikti 
k u oi i nk a m i au s i,a i
Amerikos Lietuviui jo teisėtus

.atlikti 
kiekvienam

ŽADAMASISRQJVS.

Pa si kai be j i m as..; dyi# j n. dar b i -

isz jo paskutinius pinigus. 
Juozas parduoda szineli ir van

agais negalais sugrįžta in savo 
miestą, kur, taip jo laukia my
lima szeimyna.

nuvargintos karo

jo

ninku apie Socialį^ma bei Bol- 
, szevizma.

(Pąrasze ^Nebnp^įiui-)....
Kas tai yra socializmas, 

Lletiivos fabrikuDidelis Lįlefuvos fabriku 
miestai. Jau ^eįVlibta vakaro

Sunkus nuvargintos karo 
Lietuvos padėjimas. Vėl dar
bas fabrike. O dabar vėl socia
listu, agitacija. Qt ir sziandien 
teko jam ginezytis su vienu so
cialistu ir bolszęviku, kuris 
pradėjo ligi padangių kelt so-
cialistu T

Valanda, 
pasibaigė.

paskolos 
sus irasz i neja ma 

Paskolos stotimes.1 
lelei Liotu'vos Laisves pasko- 

delei- su- 
reiigimo prakalbu, delei 
skaitynio su stotimis už inteik 
ktus ir gražinamus bonus iv t. 
t. Paskolos skyriaus
vi a Julius Bielskis, jo pa va
duotoju Albina Adžgiute ir he 
to dvi' sandarbininkai - Alena 
Alveziuto ir Pau Ii n a. Glemžti i- 
te.
5) Pinigu Siuntimo Skyrius 

Amerikos
Lietuvon^ jų

atsi

vedeju

.liet u -

i skamba sę-

,, buvo vienu 
isz turtingiausiu sklypu prigu- 
linczio prie Iszpanijos, gy
veno ten murinas, " 
baimingas,' ir stebukladaris, 
jog tik baltiejo szventieje se- 
noviszkuosia laikosia turėjo 
tokia galybia kokia turėjo ta
sai juodasis 
žmogus.

Iszpaniszkas biskupas maty
damas, jog per stebuklus ko 
kius tasai juodasis, dalydavo, 
gali atstoti nuo bažnyczios 
baltiejei žmonis, uždraudė tam 
juodam daryti tolimesnius ste
buklus, ant ko sutiko, pasiduo
damas valei Dievo kaip visi 
geri stebukladarei.

1 Tame laike Iszpanai stale 
puikia katedra mieste Lima, o 
laike josios statinio vienas isz 
darbininku puolė nuo pat vjr- 
szaus priesz akis tojo dievuoto 
žihogaus ir butu suteszkejas 
ant szmoteliu. Matydamas tą
jį atsitikima juodasis greitai 

idant 
nuo bai-

buvo' vienu

prie Iszpanijos, 
teip dievo I

dievobaimingas

apmušto ka turi daryti 
ižgialbet nelaiminga 
sios mirties.

— Snstokie, per malone Die 
vo! — paszauke juodasis.

Stebu kla i.’ Da rbi n i n kas 
kibo terp žemes

už- 
ir dangaus. 

Nuėjo juodasis pas' biskupa 
paklausti ka turį daryti. Jaigu 
biskupas jam nepavelina daryr 

ar pats uenuejtu 
prie Katedros ir paliuosuotu 
darbininku nuo nelaimes.

Biskupas supratęs tame Die
vo ranka, paliepė 
mingam juoduliui
Užbaigti pradėta stebuklą. Pa
liepė darbininkui sugiyžti ant 
savo vietos, kas ir iszsipilde. 
Darbininkas stojo vėlu sveikas 
ant rusztavones ir darbas pra
sidėjo vela, Taj i atsitikima 
mate szimtui žmonių, o bisku
pas suraszes visa atsitikima, 
patalpino užrąszus naujoj ka- 
tedrot -

ii stebuklu, 
katedros

dievobai 
nuejti ir

Ta j i atsitikima

rineja aptiekus, 
prasti kokius 
aptiekusia pardavines.

Asz t uoi leszd esz i m t s 
komu

isz pavieto.
ford, M iskonsino del ižbade.ju- 
siu europiecziu, kuriuos isz- 
siunte ana diena in Naj-n ka 
isz ten in Europa.

, „y M*

galvos, pelenais
per Pelenu Diena, likos užves
ta katalikiszkoje oaAnyi'zioje 
per popiežių Celestina 11L li
pi mete.

Pabarsimas,

!
t)

Represantuti- 
I 31st. Street, New 

York, X. Y.).
Nežinodami tinkamai, 

sai itin darbas vienoj ar Ritoj
at liekamas, žmones 

invairiais 
kurie atliekami \Ya- 

Yotko 
New

reikalais, 
kurie paprastai atliekomi \Va- 

priseina 
parpiantineti laiszk.ai isz 
no ofiso kitan, ir 
gai leisti tam lesios, o be to ir 
jmtsai darbas sutrukdomas,

d a ug i ‘ 11 o I >r i e ž a s c žiu 
sziandien 
\Yashing- 

K uomet 
uepri-

šilingi one. Neretai
yie- 

bereikalin-

FARMOS
Kam. nusibodo dirbtuvėse vergauto.Į . ♦ *

Pirkite farinas, ne matysite bedarbiu, 
tamsiu gyvenimas bus užtikrintas 
ant visados. Amerikos pinigai auk- 
szcziausltt už viso pasaulio teipgi ir 
žeme brangsta ir bus brangi, žinomu 
daug nori pirkti farmas 
kur pirkti.
Michigan kolonijoi, tikra Lietuva 
czla, galima gyventi visai nevartiio-

Mes turime 
parapijas, 

piknlnkus ir 1.1.

bet nežino
Pirkite naujo! lietuviu 

tikra

damas v svetimos kalbos.
d raugystos,IJetuvlszkaB 

mietingus, turgus, 
Czia yra per 400 lietuviu ūkininku 
apaigyvenia, musu tarpo yra ir gana 
turtinga ūkininku, kad prisiėjus rei
kalui ne privalom kreiptis prie sve- 

mes turjm visokiu rantimtaueziu,
szinerijų. indžiu u, malimu Ir 1.1.
Patarem sergėtis agentu kurie siūlo
aukso mainas, nes kitaip atsitinka, 
pirkite patia be agentu, per geru 
žmonių patarimu, kur mes su tarus- 
storas kartu susledijoi gyvensim li
po tam ne sakysit kad agentas apga
vo aut

mainas, 
pat is

kartu

be

tukstanezio doleriu ar dau-
gaiu. Sz. Antano (iiaugysie turi tani 
tykslui paskirus komisija kur tams
toms perkant, teisingai natarnaus be 

Norėdami dau- 
kreipkites

skriaudos Ir dykai, 
gains informacijos 
Draugystes administracijos.
K. Daunoras., Box 7.

in

Custer, Mielu

Nusa-Tone
SufrąžiB< man sveikatą Ir pajle? 

f as, saka Ponas Matuscvfcfs i
------- - Baluli, III.

“Ištariu savą neaprubežioutą paijekayęjimą 
už jubu vaistus, f * _ *
tvirtumą visarn kunui Joa duodu naują 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtu* ir išdaviau 
daug pinigu už visokius vautpe bet niuką nę 
gqlbie;e. Kaip tik- pradjejau imti Nuga-Tone,---- --------

tfWKUf .tvirtumą* Galiu 
sykl\i8 daugiuos* darba negut

į’4

, Nugą-Tune, kurios
__ r , ____  kūnui. Joa duodu naują 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtu ir išdaviau 
daug pinigu už visokius vautpe bet nick^ nę

¥ I >u<vk * *. C’7*U.

atgavau savą sveikatą ir pa)iegas. Jio nuinetl 
man lazdą ir davi ^nergije ir, tvirtumą.. Galiu 
dabar atlikti trys sykius danginus* darba nekut 
ptnniauM ir no iauČiupavargitno ir par t^i tfalitv 
pasakyti, jog Sima-Tone vra gerianisis vantaj 
ir geriausia atgaivitpia s veika t od. 7

man lazdą ir davi
i try» 8

pjuftkyti, jog W-J 
ivdpt & Lenkiu savą ' 

- —■ —,

"PETRAS MATUSEVICIS.

Amerikos piliecziai, iszva- 
žinojanti svetur, nereikalauja
mi-turėti pa^portus. Jie-gali
iszvažiuoti arba inyąžiup|i be

... . * A »

galvą pre4 tuos, kurte, sutąięą tųoe vaistus ir 
kožnam patariu Nuga-Tone.’ 

" a. /■» a a a zy>t e «z«

Nuga-Tone priduoda didesni velkinu 
tvirtam*, vietom* gy,vvb4* pąjiogoma, 
stebuklingam vaistas ufil silpnu, nct*Vu 
sunaikintu * ,ir. 2 

'gyvybę įaknoms 
inkstus, limeta n. „ 
lln gazua ir iipuumus. net 
iivala liežuviu apvilkimus 
nervu,’?ir tvirtą, i 

Kožpa bonkutl 
viena minėti gydymą, o prekft yra 
Gaukite bonkutl šiandien pa* /ava 
koriaus, Imkite per 20 c" , „ . -
busite visai užganėdinti, aptlękortjiąiygrąžif 
Jumejusu pinigus. Jeigu ncga(ltegąutl pai 
apttokoriaua, siuskite mumsal.00 o gausite 
pilną, minėsi gvas/iituotą kydyink, abmp-

Nuna-Tor^e priduoda didesni veiklumu ir 
________ ___ __ . neįduotu, 
vyru ir moterių. Duoda napto 
knoma Ir Žarnom*, atgaivin 

Įmeta nuodingas atmatas, praią- 
ir iipuumus, neprUntn* kvapu ir 
luvlo apvilkimus. Duoda puiku'

apetite, stora gruomulavirtių, ntiolatiniua 
nervu*.Ir tvirta, pastiprinant! miega*'

Kožpa bonkutl Nug^-T6n«. taipin pilna 
vien* mtneei gydytu4> o preke yra Sį.OO.

i viiiuim v iiyuiąvu
pastiprinant! miegą., 
Nugo^Tbno, talpiu plm«

, _ j A.00.
......... ,j>n pas sava aptto- 

korinus, Imkite per 20 dienu *r jeigu |no

jokiu pasportu. Nepiliėėziaį, SKESaWW

Delei
tokie atskiri ofisai 
prise i na laikyti ir 
tone ir New- Yo.rke. 
bus iszgauta Lietuvos
klausomyhus pripažinimas tai 
tuomet bus lengviau 
tyli, kokie
Lietuvos Atstovo žinion, o ko
kie genaralip Lietuvos Konsu
lo žinybai, kaip tai daroma, 
yra. kitu valstybių. Tuo tarpu 
priseina vienas tas darbas at
likinėti nuo Lietuvos Atstovy-, 
bes vardo.

I

Kad iszvl vengus nesusipra
timą ir bereikalingos gaiszties 
žemiau iszdestoma, kaip visas, 
Lietuvos Atstovybes darbas 
yra pask i rst y tas, kblub’' M|e 
v ra. su’darvt i

dalvkai
iszskirs-
pridefa

Atstovybes 
s’ , 

skyriai, 
kiekvienas užsiima ir kiteno 
jis yra vėdomas.

ktilrie
kuome

1). Lietuvos Atstovybes .Sky-
riaa Washingtone, 

atiiekania visa politi- 
nia akcija pasu ir pasportu vi+ 
zu iszdavimas 
meniu 
jimai,
delei pargabenimo giminiu isz 
Lietuvos, prižiūrėjimas
ežiu turto ir bylu vedimas ir 
visokie sdsiraszinejimai infor,- 
macijos reikalais. &.

Visas tas darbas LY - 
in keletą skyrib k a įp fa i; < i 

1) Politiniame skyriuje 
minami visokierasztai memo
rialai, prtineszimai apie .politi- ■ . a • • - . • • v •

Czion

v i šok i u doku-
i ngal i no j imu paliudy- 

affidavitu
p

pilie-

■>

i sz< lavini a s

i sjskm 
in keletą skyrib kaip t,aV <

ciali^tiszka mokslą. Tai ir bu
vo priežastis jo užsimastymo 
ir neramumo. Jam szirdis. ply- 
szo isz skausmo bežurint, kaip 
kai-kur.ie tamsesni jo draugai 
int i kod avo tu 
džiams, nes dabar, 
bolszęviku “geradejysoziu ’ ’ 
Rusijoi, jam. visiszkai aiszku 
buvo, kad kaip> bolszevizmas, 
taip i r 
mokslas 
bado, tikėjimo

Darbai fabrikuose 
Nesigirdi nei .i K ** A. i\esigir(U nei ma- 

szinu (Įuiiclėjiįnb, nei szvilpu-
«* 1 ill',' y, '.A. * I *'<•»»* kr-

i < z

ku garsu. Juozas Kamolis, 35 
metu t buvo. szi va -

reikalus. Jeigu bus kur truku- kara.ypitcz užsimautos ir kaip
nenusiseki mo, Amerikos 

yra, pra-
mu,
l^ietuviu visuomene
szoma duoti nurodymu, namo-
ningu patarimu. A. /_.L ‘J. Vilo isz i h

i i

ir nęppi'Cnkiulas.ir nęppt'Cnkinlas. Pabaigęs, 
fabrike savo sunk,u.kalvio dar?
ha., hą-gi’git pavakarieniavęs 
nepašifiko kiek ilgiau sa,vonępaėiiiko kiek ilgiau

Lietuvos Atstovas Amerikoje, mcnty^stoyinczio.) fakriku už-
Kovo.8, 1921.

GAISRAS

X.

De^a gaisrą^ RyLw'p, 
Užsiimdamas placziai,( 
—- Ko nuliudoi, -kas»gi ežia ? 
Ko.’jus traukote, pecziais ? 
Dar ugnis t o Ii nuo mus!
Vėtros szios smarki eiga, 
Bzęta1! kaip auga jo$‘jiega: 
Dega Persai, Czokija, 
Rilsai, I’ranęai, Lenkija, 
Turkai ir Vokietija. 
Vos namai sveiki aeli; 
TiuLneliuske, jei gali. 
Vcjqs krypstą; Lietuvon,

socialistu žo- 
ypacz po 

geradejyse.ziu

apskritai

imtasi: priemiestyj bakūžėj, 
l 

lima\žmoną Mariute ir vaike-
V b

socialistu 
veda prie vergijps, 
/ i isznaikinime^, 

tautos reikalu, pamindžiojmo. 
Ypacz jam skaudu buvo, kad , 
jo geras draugas Petras Czitp- a a • « % • t

)ęur ji) buvo pasiilgtis my-* 
r 

ji»«. .

’ • Užsitempęs ant'savo paprųs- 
tos .dO^bininku bliuzes szvar* 
ka, jis viszejo per duris in eh 
nanti pro jo bakūže kelia. Nę. 
s i geisdamas puikia vasaros 
diena, jis vis ženge tolyn, perė
jo priemi.esczio kraszta, inejo 
in Igukus/ant galo, priėjės priepunli® prisiusiu už dyka Plūkia Ir nau-

viezius 
mokslu.

persiėmė socialistu

/

PARMOS; GERIAUSIOS.

; Kurie 
k lame n 
pirmiausiai raszykite pas mane o asz

tik norite pirkt lę ukia^ ko-
oYs nebūtu kraštu e Amerikos,

vienos **, grab.es,. sunkiai užfUr 
mascziusiius akis pere jo lyg 

gyve-

prigelbel i 
viąm,s parsiųsti
ginMnems ar szaip- nuo karo 
uukentejusiems pinigu ? ar, 
szaip kokiu laisazku, sulig ląL. 
kiliai nustatytosios tvarkos ir 
susižinojus su Lietuvos . Fin
ansų Ministerija. Sziuo reika
lu ved omas yra platus susira- 
szinejimns. it? .ta darbą atlieka 
Pranas- Narvdas,.. kaipo „sky

Plėnis neszdamas kaitrias...
Telkias iszgamos krūvon 
Spausti aszara^ aitrias, 
Atidengi vargu klanus.....
Ginas Lietuviai gana, 
hingia darbu su malda....

koki ^veikslai-visas jo 
nimas, - "'vr

Sztai jis dar vaikas, piemuo 
ganantis banda viename dva
re. Jo tėvai — to dvaro darbi
ninkai, žmones, priversti dirbti 
sunkiausius darbus, Sztai men
ka neszvari bakūže, kur gyve- 

Toiiau,

pinigu .

z 
riaus vedėjas, ,iri jo sandarbi-
ninkai pranas Rimkus, Jonas
Spranaitis ir Prane Venckaite
6) Auku skyriuje prieinamas 
ir- < barsiuncziamas. IjietUvos 
sulig ’.aukotoju nurodimo visos 
renkamos ir1 sudedamos a.u*kx>8 
kaip Lietuvos Valstylies 
kaimus, 
darvbes.. 
goms. Taip 
aukos 
mite!ui, jJetuvos Szauliu Su- 
jungai, Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui, Naszlaiczm prieglau
doms, Vilniaus U n i versi totui ( 
ir szaip invairioms mokslo in- 
staigomš ir draugijoms. .
’ Visiems Aukotojams J ko-, 
kiems valstybes reikalamautiv

ir < parsiuncziaimu^

rei- 
ta ip ir visokioms lab- 
. visuomenes 

czion
Lietuvos Gynimo

instai
pri imamos

Ko-

ba Liėtuyoa^'trynimo Komite
tui, .Lietuvos . Šzanliams ir 
1 ji etuX*^M_. Raudėnam jam Kry
žiui, kuomŽVT^J ‘ /
mažiau dešimties.doleriu, yra

Lietuvos
tudgnamjam Kry- 
hftka isznesza net

pareikalavus

Kokia musu ateitis ?• 
Kokia laukia mus dalis?
Kas apteiksz nuims, pasakys?
Oi, Dievuliau, kaip nebūt," 
Bet Ugny neleisk pražūt! —» 

•j Bit i kas.

KUR BUNA?
' - •—rrr-.f, .r >h •

Alano brolis Daminiiiktpss Sa7: 
keviczlus, apie 60.metu senumo 
gyvenantis Amerih^ npie. Š.5 
metai-kuris dirboukelioli metai 
adgal Sugar Loaf Cftmp, Flėri?. 
da.. Duokite inan/zine ar; jisai 
da gyvas, arba tegul, pats 
szo pus mane k^agreieziausia. 
M rs.

433
(to A. 19)

da.> Duokite man.žino ar; jisai
ra-

Urszule Pajaujis
W. Maple St.,,

Mahanoy City Pa.

y *

Ąsz. Simonas. Brankas pa-, 
ieszkau brolioz Vinco Brusoko.
Jau keletą metu nežinau > kur, 
jisai būna. Meldžiu atsiszaukti 
ant adreso.’ : . ,(AJ2)

Simon Brusokus.;v
•. 3.1.4,Mt. Venion.St. 

Shenandoah,.. Pa.
■ -■ .— .l

(I II L l AU- n- -< .;r -W Į,

Mano t pusbrolis Juozapas 
Vąįkaaa/; isz Kaimo Red,, Ma-

h".
M t

J »

lit
. i

no visa j u szeimyna.
jo kelione in miestą, pas.viena 
gimine, kuris pristato ji in jm
- , - _ — '2 ' K -

brika. Sunktis cįąrhai fabrike.
Mieste jis’pajunta-, didele «pa-
traukimą’prie Ijetp^viszku kny- 
guį slaptai platinamu* i§zmoks-

r T’V* . .4ta. rusiszkar skaityti, A skaito r -T ’Y * .»j 71 l > 7 » , . (

net rusiszkus. į^įkiaęzczius.
t Ą ' 'IM ~W*

net- rttęinn- -^penkti v .met^i, Rp
fabriRiis’ prhdeda ,vaikszęzioti 
žmones, d
pasakodami' Įapiy y.spęiklizma.

iszduudamos' *
tam tikri paliudyjimai, o su- 
aukavusiems mažesnias- su^naą 
tam tikri pakvita.vimai. Visu 
kuku s urnos i r k uomet, ir ;>kam 
parsiųsta Lietuvon,, skelbiamu, 
nuo Lietuvos Atstovybes. varr 
do laikraszcziuose, Szio auku 
skyriaus vedejfi yra. Juozas 
KripaitiSr 

^7

pakvitavimai, Visu

Szio auku

7) Prekybos ir- Pramones

žeikiu Apskr., ' Akmenis W1-;
scz., pimitui gyveno'Newark, 
N, iL dabar nežiiiau kur. Mel
džiu at sizaukt.; (1.30)

Marijona Daugeliene * 
. 725 Hattie St,;

.. Schenectady, .N, Yv

Mano brolis Jonas, Kenuu;- 
^unas,apię 26irffę(ta.Įikaip gyve
no ;

(lingu knygele tikiu pirkant jeszkan- 
tlems lietuviams. Toje knygele rasite 
naudingu apraszymu, kaip ant u k los 
yra lengviausia būdas Ir geriausls 
pro«idejlmn gyventi Ir kiek kainuoja 
prasidedant ant tikiu gyventi, gyvulei, 
nkiszki padarai ir maszlnos, Ir rasite 
apraszyta po kiek-kokiu javu yra sė
jama In akeri, ir daug kitokiu naudin
gu paalszkinlmn. Teipgi rasite daug 
ukiu aprafizytit kuriuos yra ant pax> 
davimo Michigan Ir Wisconsin valsti
jose. Asz turiu paemes isz Anglu far- 
merlu 140 geru ukiu ant pardavimo, 
mažu ,ir dideliu su budinkais, su sod-i 
nais su gyvulcls ir maszinoms. Turime 
ir 17 Aiklūi apt Iszmalnimo in miešti! 
namuk. To^.^visos uklos randasi pilta 
k jo j aplinkine?. 
Ville, 'Mkfi? Kf 
didžiausi ’ lletnkhi
ajnerlRęj? .gurioj asz vienas apgyveni 
dinau 450 U«*tuvius ant ukiu. Mušti 
toji’ kolonija yra laukai gražus ligpp 
bo akmenų, oras sveikas, vanduo geras 
I ra. daug, p pelių ir gražu ežerlu. žeme 
su moliu, su juodžemiu Ir su derlingu 
srimlcHnlU irikiszyta, auga kagerlap- 
stal visokį javai, daržoves, pievos lt 
sodnai. Parduodame, ukes, gyvuli** 
ir ukiszkas masziuas ant lengyip'U^- 
mokėjlibuCTtiiIm paėmė Ir Wisconsin 
valstijoje\45 tikias ant pardavimo sn 
gera ^eme, tarpe mažos lietuviu kolo
nijoj. Atvažhpkite pas mus, czla tuoj 

Mldėlldj 'tiMjsO kolonijoi Jumis aprodl.- 
stme:daugybei ukiu isz kuriu galėsite

o Jeigu czia 
isz musu ko

lonijos laivu in Wiaconsino valstija 
ten galėsite pasirinkti.
arba raszykite,. gausite puike-Ir naiv 
dingą ukiu knygele. Adresą vokite: ’ 

ANTON KIEDIS CO.
Peoples State Bank Bldg. 

SCOTTVILIJE, SilOH.

Ir geriausls

nej, t organo miesto Scott4 
? Kur yru pas mus. uždėta 

ūkininku kolonija

dinaų 450. iicįtuyius M ūsu

dalindami&lapehus ir

Juozui ypaCz. tada, patiko so-i 
Cializmas, ne tiok» ,;kad jis su
prastu gera i,| kokios tvqrkps 
nori socialistai,.! ' .nori 'SOcialiriąį,.. kiek del to, 
kad' jie labai 14kęikdavo ponus, pasirinkt) tinkamiausia,v * I ' » " K»7 ,r ’• <. , * į - ’—T------------- ~T ' y" "7—---------’F ~— »

buržujus, kapitalistus ir daug,, netiks tai nuveszlme jus
daug darbininkam8 žadėjo. O,

_ .. . I * a a

kada žmogaus padėjimas sun
kus, jis mielini linksta nors 
prie to, kas dAugi.au keikia vi
są. pasauli ir žada geresni, nors 

, ar gal 
kas yra žada-

kita-: karta ir abejoja 
iszsipildyt'tai,iszsipildyt'tai 
ma. '

Juozas areriąu susidraugau
ja su "socialistais, dalyvauja 
net ju1 slaptose draugijose ifi

dalyvauja

kuširinkimuosc. Bet sztai bai- 
geAi tiė penkti, metai. Vienas 
iszAkarszczlausiu socialistu isz-j 
Hu6dA’policijai safo draugiją
ir J.uozpį net teko, palupę t

a!5

k

Atvaiaoklte

R. MLS. Pi
INi Europa

Kas dvi savaites ant "O” laivu
NEW YORK—HAMBURG 

sustoja’ TEIGTI PB1E
Cherbourg ir Southampton.
• ORBITA r

OROPESA

1,' 2 it 3 klesos pasažlerial 
Puiki vitada del Š kleaat 

pamdieriH,

SUSTOJA TEIGTI PB1E
k

, . žiYKMAt*
. . 4 JDMilMfe

. 18 JUNIAUB

• ORBITA
szaltojpjJ, Kitas socialistu va-, 
das pasivogė isz draugu šu7 
rinkt^pst- pinigus ir iszdumį.ty.in 
Amepka^/Jtreczias pasijuokda- 
ma^jsuszaudo ties keliu sto- 
vinįų^yžiu-. Nors Juozas.buvo 
ta(įa nęįabai pamaldus, bet szi$ 
ptsi^ikupas visgi giliai sujudi
no jo y4rdj* ;Vjsi -szie nuotakiai 
yis|olmo.iyholino ji nuo drau
gu socialistu. Nustojo jis skair

draugu ,šu- OBDUNĄ ,
> . t\'D 'a o v
•<>

vi nlųg£ y i i ik N ors J uoza s bu v o

atsiHkjtrpas visgi giliai sujudi-
»L*JI I i *« £ m a , • 4i « •

THE ROYAL MAIL 
; STEAM PACKET CO. 
2ft I1BOATMVAY. NKMLYORK 

k 1 < Ak A %

SANDElfSON A SON,’ Agents
E

Ąrba pas bile koki agentą.
y ’__ * " 1 ‘ i ■

■■ ■ ......................... ’ ii

vis toįpio.iyTolino ji nuo drau-
" t ~ 7"'7ą‘ ’ v, *■; .

Brooklynj. Ny Yr,isz* Vilka- 
yiszkjb Va 1st.;... Vaitkabaliu teSjSociaUsįk laikra-szti “SkarrVaitkabaliuužsiima invalidais prer

ii i * • ... • i \ i •

įhekip haįiia4. 
iži iily iniisi .ri$- 

szia jprAnesrinm^ apid. pyekyp 
bps reikalus.-ir L t. IMę szio 
slcyri au s pririeto
rikos; Lietuviu Prekybos, ir

pramones? reikalai^ 
airinį^ekih kaįpmįj 

Haid/niVnirus pariiilymi

kybos ir■ - TT f ' 1*: ^su|jxįoAUyairį

kurienius įvykius Lietuvoje, 
pjuĮįlodami kaip Valstybes Dq- 
partmentui. it’ . kitiems instai- 
goms, taip ir Amerikos ir Lie
tuviu presai. Prie szio sky
riaus via sudarvlas Lietuvos 
informacijų biuras, kurie 
daviniu teikti si

yI L1Z- 
paudai invai- 

susisiekti su Amq- 
S 

Prie 
skvriaus dirba M. J, Vinikas 
R.‘(_\ DeWolf ir 
mis.

2 )Pasu skyriųj0i'siijinodq-

daviniu teikti 
rus rasztai, 
r i k os l a i krasz t i n i n k a i 
t i in vairi u rasztu.

rupin- 
y> $zip

Taman Sžėi-

mi pasai Ueipvos pilje^iąmB
ir visos kitu va,lfitybiu pijie-
ežiams, ir. sziuo reikalu vedu
nūt$ visas’'.

ginimu. Graziszku para. Taipgi
ij^įįp draugps^duozapatoSyą-

Mat Kamer, . 
32 Balmant Avė.,

I

i1. *

L

bonp.. TpguLąbsiszaiikią, (L3Q)
I *

•y
Queida, N. Y.

V < •*> r»* ’ H ; ■ j

Pramones TaryM kini t lwp> 
aavitm vi • oyg^up^ac i-

f /? 
*< 1

A * 

1 ’ -a ’ i ’ ’ T ’I t A 11 ’ . >

Asz Marijona. .> Melkumęne 
paieszkąu savo vyro* Li|urp 

y. * a a.

ja, turi visa, eile^sayp 
ežiu. Paczios Tarybos ir jos 
Direktoriato rasztine vedomn 
sziarae skyriuje. Prekybos ir 
Pramones skiriaus; vedėjo yrp.
OnaDraugeliui^

tyacijos* skyriui veda visu pat 
einanezitih isz n Lietuvos Dilie-

8) Lietuviu i Piliecziu regis-.

Męlkundy kuris mrtne apleido 
Spalio menesi 1920 m. palik
damas su 4i vajkucziais. dide
liam varge, yra 5 pėdu > augsz- 
ozio, lygaus; veido,? biski garb į- 
Muoti plaukai^ mokp .biski, an-
gcUkasipgirdejau... kad? gyvena

da.M ToŲaii^ likjmas ji isznesza 
ui užrpbeži.'C^ia tai jis suprar 
to, kas tai yra., socializmai if 
kuo to laiko nustojo, socialistu 
buvęs, net prisidėjo prie iįide- 
le^x^katalikisrioOiS; darbininku, 
draugijos ir . tap# veiklesniu 
jos nariu^ Suęįįžes Lietiivon 
jis dedasi.czia; irgi prie vienos 
kntaliki s^k os <^aybįii nku. drau - 
gnosf < *. \ j;
t . Bet sztai Pdsaulinis 
ikaras, A 
kariuomenėn.

—*7- jKIJI—' "r*. r* r, ■ * * (7< * r i * *. '

mjjsrius jęaypat^įkalnuose. Tp-

in užrubeži.'C?iia ta i jis sup rat
io, kas, t^i yra. - social izmap i r

l

buvęs, net prisidėjo prie dide-

draugijos ir tapę, .veiklesniu

jis dėdinu ežia, irgi prie vienos

Juozps,. ,pajmtas rusu 
, ‘u i

sz’mrpuliai pąkffatp, ajsipumis

karas,

Pirmutine Lietu visiką 
BAXKA

^pasaulio.. Parduoda^ lAivakertaa 
ant <eriauelu Unijų, už kexnpaBl- 
joa, prekei, Priima piningu* 
aąug^ua-pcrliiXymo. telpfl moka 

(procentą nuo padėliu paliktu n* 
mažiau* 6 menesiu.

.1 1
j 8iunczla? plnlaiua iu H*** > dali*

?*at $erlau*lu Linijų, už kempani* 
Joa. prekb*. Priima piningu*. Art 
*ąuggu* Kp^rllikymp, teipgi moka 

a procentą nuo padėliu paliktu n* 
mažiau* 6 menesiu. įsidlrbu 
NotarlaliBzkki užtvirtinu viaoMrt 
I>okun)enttt0j Purportu* vattUO* 
jautieną*; in. Tėvyne, Banka aaautf 
po dideli* kaucija ir kontrole
Valdžios Bankinio DcparUmtBlf 
su 1 
jokios baimei

(žemiau*; padftto adreao o. gąn»it*

I>okun)cnta®^ Purpontua 
jantiemB; InTėvyuK BanMa eeMtf 
po dideli* kaucija Ir koutrola

kuria. atliekant reikalu* nlra 
Haszyklta ant

einancziti?> isz-ouĮaotnvos* pilie 
ežiu registraciją, susiilcsza; su 
Vyt. Lietuviu Piliocziu - 8ia-» 
jungos Valdyba? ir tos .Sąjun
gos skyriaus;* priima nuo, ju 
auk«*it'^ mekeni W '•LieUivos.

* •• *'*■■■ Y
U’

Vyt.

gos skyriaus;*

pas savo, pazyriaums* NewvJei’*- 
spy Ciiyi. Jėįęa kas ž^no mpie 
jų. meldžiu t pranešate,.o mązr.at? 
nagradySiu,.■. iuba,> pats,; a,tsir 
szauk^ (t\29)į
į MapipnąiMolkuniena. A

'N®. •. .. Kynotų Rfii* -
M v

liaus, Rusijos rpy.Q)iuci?įos lai
kai, ĘęrpųskjiOv yąldžio, žiau
rus bolszey iktu hvioszpq tavi - 
mas. Acziu pkyuj, galu gale 
parinka;., sprukti Lietuvon, 
męrfl. ant„rubežjausIlolsze.viku ■a • •, * ■ y _ »v •f 1 h i • /

1

kai, Ęęrpnskjp,,, valdžia,’ žiąu-

mas. Aęziu pJjevui, galu gale

♦ * f" y * ? .. y q •. v

i į r
visada ataakhna:

Joseph, G. .•»
BuiRtr.,- A ■ AldtUBMU

P. B 14c. U>. ,t
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f M’r r

sz'rftfjo,Tolimoj, nežinomoj 
savo galingu kaimynu sus
prausta, gindamosi kielę gale
dama nuo ju, gyveno nedidelė, 
atskira žmonių;krnvole.

• Sunkus jos buvo paBojimas: 
galingesnieji kaimynai>skaude 
jnos kiek inmanyrlami.; kas tik" 
geresnio pas juos atsirazdavo, 
tuoj būdavo pleszte iszplesziar 
ma; jęigu kokis vięnas drą
sesnis atsirazdavo, kuris mo- 
gindavOv ginti savo broliu-tau- 
tiecziu reikalus, 
dingdavo kažin-kur; 
mėgindavo tiesos žodžiu ginti 
savuosius, tas būtinai turėda
vo žūti... Ir daugelis ju pražu
vo.

Buvo tai 
krūvele. Atskirai stovėjo ju 
sodybos nuo ju kaimynu kai
mo. Trisdeszimtis trobelių rio
gsojo ant aukszto npes Syzako 
kranto. Apie pusantro szimto 
žmonių darbavosi placziuose 
derlinguose laukuose. Tno pa
žvelgimu galėjai spėti, kad tai 
yra laimingiausia szalis. Bet 
areziau prisižiūrėjus — matei, 
visa kovos pragaru.

i Kiekviena szirdis buvo pilna 
nuodu, kerszto, neapykantos; 
akyse kiekvieno galėjai paste
bėti baisu kraujo troszkuli; 
ant kiekvieno veido matei nu- 
lindimo, prispaudimo ženklą; 
linksmybe tur but jau seniai 
apleido ta romai vietele, — 
ežia vieszpatavo Kova.

Kada vakarais susirinktosios 
jaunikaieziu krūveles maste, 
kaip reiketu apginti savo už
tarėjai; kada seni tėvai deją- 
vy), neteke laimingu praeities 
lUiku; kada skaisezios mergai
tes žadino jaunose broliu szir- 
dįyse tėvynės meile, o motinos 
nįepraliejo ne vienos aszaros 
del žuvusiu kovoje už tėvynė

neregėtai
kas tik

nedidele žmonių

"l tdel žuvusiu
sunu — viens tik Afla liūdnai

, rhileides galva sėdėjo szalia,
prie seno anžuolo prisiglaudės; 
it isz jo veido,galima buvo ma
tyti, kad jis toli nubėgės shvo 
Mastymais, nes kada pavezda- 
vb akimis per su s i rinkusius 
jb akis paplukdavo aszarose: 
o kada atkreipdavo savo akis 
iri netolima prieszininku kai
mą

t}‘ti, kad jis toli

— kibirksztis skrizdavo 
isz ju, ir ranka savaimi siekda- 

prie gulinezio paszonejevo 
kirvio.

Bet tuomet 
akiu, kuri 
iszsiskvrus

Valiorospora
ji visada saugojo, 

isz būrio mergai- 
ežiu, ruseziai pažvelgdavo in 
ji, o jis, ir ju suramintas nutil
davo, nuleizdavo akis žemyn 
ir vėl skezdavo mastvmu vil-ir vėl skezdavo 
nyse.

Buvo 
aukszto ūgio, laibas; pora ma
žu akin visada ugnies pilnu, 
skraidė, yt žaibas ir kiekvie
nas, kuri jis paliete savo žvel
gesiu, uęnai nutildavo ir nu
leisdavo savo akis žemvn. Kar- 
sztas tat buvo vaikinas. Kada, 
būdavo, kas retai atsitikdavo, 
ims kalbėti — žodžiai, 
kūnijos, loke isz jo lupu, akis 
mete žaibus, visi 
vaiezio klausėsi, 
vien apie tėvynės meile, apie 
būda kokiu gales karta atsi
kratyti nuo prieszininku skau
dėju. Klausosi visi ir stebėjosi 
in ta visada romu vaikina.

Visada*, tokiai kalbai pasi
baigus, atlyginimu už tuos tė
vynės meiles žadus buvo kar- 
sztas Valioros pabueziavimas 
in augszta, nžsimaseziusia, vi
sada raukszlemis apniaukta 
kajkta. Mėile, kaip pirmieji pa
vasario žiedai, kerojo ju szir- 
dyse.

Tęip slinko gyvenimai ryto

tat jaunas vaikinas.

ir. pęr-

ir kokio die- 
o jis kalbėjo

f
lt

t

I it

meta apsireikezdamas pasau
liui nuostoliu vieno# aukos. Rer 
tai atsitikdavo, kad tas, kuris’ 
vakaf gyno tautos; broliu rei
kalus; tas, kuris kursto bro 
linose jausma kai ta ' numesti 
ta verguvės junga,'—; to ant 
rytojaus jau nebebudavd gyvu< 
ju skaieziuje. Kur jis dingo? 
kaip ji# dingo ? — nieks' nega- 
lejd to suprasti. •

Ir, daug: karszcziausiuj tąur 
tos laimei apgynėją ž»v<>'to-

vakaf gynė tautos broliu rai-

y p

kjixbvjd.m
Kada Afla ta vakaru jau 

rengėsi eiti.namo, prie jo pri-
• 'T• v ▼ i • • isiartinoiValiora ir,prataro:

—- Afla, tie žodžiai, kuriais 
sziandien brolius žadinai ko
von, busdavo pragaisztimi. Ži
nai, jeigu mane atskirs kas 
nuo tavęs, 
pasaulyje vietos. Be tavos n te
ku.yra visas gyvenimas. Mano 
brangusis, saugokis szia nakti. 
Žinai, kad kiekvienas, kuris

ges iri Valiora pratarė:
i, ir tavo 

Eik — pasilsėt; At*
9

man nebus szia m

rinai, kad kiekvienas, 
tau panasziai (Iriso kalbėti, ry
to meta dingo isz musu tarpo.
Hnugokis!1 visno-kno meldžiu 
.tąves, saugokis! Giežiau su ta* 

nakti sodeli,vini drauge sin 
draugo ginties nuo tu smurtniu 
prieszininku, kurio teip urnai 
{užpuolė pragaiszina musu tevy 
nes geriausias pajiegas, nepa
likdami jokios pedsakos atker- 
szymui. Bet ka asz, silpna men- 
gaito galiu, 35Z tik kensiu tau!
Tu turėsi tuomet ginti save ir 
mane. Afla, meldžiu tavos sau
gokis, — jau kone su aszaro- 
mis akyse isztaro paskutinius 
žodžius.

— Valiora, — prataro Af
la, laikydamas deszinioj ran
koj kirvi, su kuriuo niekados 
nesiskirdavo^ *— jei tu to noe- 
ri, kad* satigocziausi, 
saugosiuos. Bet jei visada teip 
ardysi mano szirdi, kaip da>* 
barstai asz visiszkai nepriva
lau .ginties ir saugoties. Pricv- 
szingai, busiu tiem nežino 
miems skundikams dėkingas, 
jeigu jie karta pertrauks var
gingas mano gyvenimo dienas. 
Asz gimiau draugo su sopu
liais. Sopulys — tai mano tik
riausias draugas! Asz susigy
venau su juo, ~ t ai "mano tė
vas, motina, brolis, sesuo!... 
Asz nepažinstu ne vienos ma
no gyvenime, giedresnes die
nos. Ar mano tai nuodėmė, kad 
kiekviena artymo žaizda — tai 
mano žaizda; kad kiekvienas 
artymo dejavimas, kiekvieną 
nelaime, kiekvienas vargas — 
aszarn upeliu atsiszaiikia ma- 
no szirdyj, peiliu remia in szir
di. Kuo gi asz kaltas, kad-tan*

---------- L --------------- ----------------

vele, szirdi ir vien 
mes aszaras 
ir tave. ;

— Sztai, Valiora 
namai.
leisk man jęigu lave užgavau 
tai ne,asz kalbėjau, lik mano 
meile, mano jautrus jausimai. 
Dovanok man tas aszanis, ku
rias asz iszszankiau, Dievas 
mato: asz ju nenorėjau... Asz 
tikiu tau, asz visu jausmu, vi
sos vėlės pajiega myliu lave, 
boti kartais tu mane taip žęidi, 
kaip pikeziausias priesziniu- 
kns. Atleisk man, asz daugiau 
hokalbesiu apie ta. Ir-jeigu 
hzirdi draskys didžiausi sopu
liai, asz mokėsiu juos paslėpti 
savyje — ne pirma, karta tas 
bus jau man.t. Dar karta mel
džiu, dovanok. — Ir nutilęs 
staeziai žiūrėjosi in jos giedras 
rugiagėlių spalvos akutes.

Valiora užmėto savo smul- 
jo kaklo, 

prilenkė galva prie savo lupu 
ir karsztai pabueziavus ji iu 
kakta, tyliai prataro:

— Afla, kaip asz tave my
liu Meldžiu saugokis > szia 
nakti...

Ir, lyg stirna medžioklio pa
kelta, nubėgo ant namu. Netruki

dovanok.

kias rankutes ant

TIROLIAUS MERGAITE.
(Is; Dikęnsp.rasztu.)

■’ X 1

Aplink Bodoncf ožeVa kyszoi

aukszti kalnai isz uolos. Ežero 
vandenyje atsimusza szviesos 
žvaigždes ir Įdėk vienais dan
gaus debesėlis.

Vidurnaktis. Dangus žiuri in 
ežerą, ir miegantį' miestą, pui
ku Bregenca, kuįstov pas eže
rą, ant Tirolian^ kranto* Se
nas tas miestas: tūkstanti me
tu stovi jis pas ežerą.

jo bok'sztn ir

ku^stov pas ežo-

Nuo amžių
sienų szeszelis puola ant aplin
kiniu 
visi žino,
priesz tris szimtus metu, buvo 
iszgelbetas Bregeneo miestas.

duonos, 
nuo tėvynės ir giminiu,

uolu. KaH ai‘ti> gjyvęna, 
kaip viena * naktį,

jei

1

gerai,

kus sugirgždo duris, ir jau ne-o 
bebuvo mat vii Valioros.

Tolinus bus.
i .■ --- ------—------------- r—

KOL DAR JAUNAS. ..

Kol dar jaunas, broluteli
Kol dar jauna, 
Kol dar teveliu 
Meiles lankeliu, 
Vedžiojamas esi. 
Kol ateitis dar už akiu —
Ir esi da be rupeseziu;
Kol meile Dievo
Tave vis rado, 
Visu dar mylimas.
Kol sunkumai,

sesutėlė
J 

9

n \

ra ign i visi 
Tavo dienoms dar svetimi 
Kolei dar mokslus 
Lankai, ir gerus 
Turi sau vadovus. 
Tol, mielasis broluleli t

ir rytoj, kai ims 
musu

jau temsta 
ąuszti, Bregencas bus

9 9rąnkosc.
Ant moterų veidu matyti 

baime in pasididžiavimas, Ti
roliaus mergaites apmirė szir- 
dis*

Mato ji isz, tolo gimtąjį savo 
— Bregeneo miestą: 

jo boksztai. Neturi ji 
, draugu; vieni 

tik ’jos tėvynės prieszai! Pabu
do joję jaunos dienos, atsiminė 
pažinstamus • žmones, kuriuos 
buvo deL duonos pametusi; 
^kamba. ausyse tėvynės dainos,

kraszta 
jpątyti 
czįa. bic/jupliu

TARADAIKA.

QIALBEKIT SUSZINSKA 
ISZ KALBJIMO 

Szenadorieoziai privalo pH*t 
daugiausia prisidėt ir gelbėt 

jauna žmogų. ,.j

Į

28 meti
Shenandoah, Pa

tos vargas snpaneziojo martb 
per nolin-i 

matau tik tėvynė 
Kuo gi asz ežia kalį 

tas? O vietoj priduoti man drar 
sos, vietoj tildyti ir raminti 
tuos skausmus, tu juos dar la-
bian kurstai. Kada asz jesz- 
kau ramaus kampelio, kuriame 
galeęziau liuosai leisti skrai
dyti mano sopuliams, asza- 
roms, nelaimėms — tu dar 
skaudespius man leidi smū
gius, Kodėl tn teip darai ? Ko* 
del? Ar tu manes nesupranti? 
ar tau neaiszki i nano i ndę ją f 
ar vien per tuszczia užvyda 
stinga tau tos insitikėjimo 
inanim galybes? Atmink, be 
insitikejijno — ne žingsnio 
pirmyn, viskas suirs! Kas ne
tiki — tas niekados prie savo 
tikslo neprieis.

Afla nutilo, užsimetė kirvi 
ant peties ir pamažu žingsnia
vo ptoaukiui. Jis jaute, kad 
VaJioroš ranka, leuri rėmėsi 
ant jo, ' staiga, jam nutilus, 
ome drėbėt — ji tylėjo.

Tuomet jis- pažvelgė in jos 
veidą. Nubudimo ūkai apslepo 
ta visada teip skaistu, giedra 
veidą, tont blaksztienu drebė
jo. aszaros, krūtis smarkiai 
bangavo, o. veidas tai, raudona
vo, tai vėl balo... Matyti buvo 
jausmu kova, matyti buvo kad 
atsivėrusios lupos norėjo ka 
nors isztarti, norėjo, matomai, 
at ramti tuos visus' užmetineji- 
tnns, norėjo pasiteisinti, bot 
sujudusios jausmu bangos til
do viską savyje ir tas, kas tu
rėjo praskambėti, liko pašiep
ta krutinėjo, tik aszarn upe
liai paliudijo, kaip giliai jos

nelaimėms

plaukini. Jis jaute, kad 
j ranka, ~ *ranka

r— Atlos meile buvo užgauta
I , u <* « < at'

; Ant giedtv daugausv spihg
sėjo Žvaigždžiu miriardąi, tOr 
miai žiūrėdamos in užmigusi

Ir vis

Ir gražioji sesutėlė
Tik szi t a viena
Szirdyi kas diena,
Turėk u r y i s pasek:
Užaugt iszmintingu žmogum 

būti doru, blaivum,’
Dievui 'patinkams 
Žmonių garbinams, 

’ Saviszkiams palaima.
Garbint savo tėvu tauta 
Savo tėvynei but nauda, 
Ir huti geru 
Žmonijos nariu, 
Pastot likrumi žmogum.

Anusis.

I
1

i

f

pasauli; zefiras szvelniai pute
lio tarp*) užsnudusiu anžuotu, 
lapu; gamta ilsėjosi, dangtis .. 
lyleja — tik juodvieju szirdis 
Vienam jausme sukibusios be. 
žbdžiii larp savos kalbėjosi...
' Staiga kažin'kas szale kelio 

taip krumu sukruta Afla
i

pmai ap^ojo ir ruflcziai pažvel- j

9
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Tszejo jeszkoti sau 
toli 
neturtinga mergaite. Atvykus 
in Szveicąirijos kalnus, ji tenai 
tarnavo, ir palengvele iszdilo 
jos szirdyje levynes at m iii i- 
mas.
. Geriems 
tarnavo isz

Ji priprato 
szie buvo jai kaip 

savi žmones. Ir kai ji gindavo 
banda in kalnus, jau nebežiik 
rodavo in ta. kraszta, kur Bre- 
genco miestas stovi.

Jau ji nebędusauja, 
simena Bregeneo, užnairszo sa
vo tėvynė — Tiroliu; jau ne
berupi jai žinios apie Austri-t 
jos kovas; jau kaskart vis ra
miau palieka naujoje tėvynėje.

Taip ėjo jos gyvenimas ra- 
•miojo SzA’eicarijos pakalnėje

szirdyje

teisingai, 
szvaicaru:

ponams tarnavo, 
tikros szi rd i es ir 

prie

nebeaL

I . .;Netikėtai pasklydo baisus gan- 
'ads apie artima nelaime — ka
ru. Javai stovi laukuose nevra- 
Ivti. Žmones nuolat reikasi in 
kuopas ir kažin apie ka vis 
kalba, rėkia. Vyrai rustus: 
vaikszęzioja akis žemyn nulei
dę, veidai ju apsiblausė. Mote
rys, 
4arp savejj
darbas dabar neberupi; vaikai • 1 1 1 l ♦ i •

ir kažin
Vvrai Orėkia.

baimes pilnos, kažin ką 
szneka. — ir joms

palakstyti bijosinet in lanka 
iszbegti,

Vyrai visi, lauke susirinko; 
pas jnos atėjo isz artimiausio 
miesto dar koki nepažinstami 
žmonOty karsztaižmones/ karsztai jie kalba ir 
su baime žiuri in ežerą.

Pavakare jie vėl susirinko 
jau drąsesni, 
Paežerei

•• 
9 

jau neabejoja, 
ju riksmas. 

Pasirodo virszininkas stikline
balsu 

musu
neszinas 
“Gersime

girdėti

ir 
už

prapulti! Prakeikti jie.

suzuko: 
prieszn 

Sztai) 9< i

■ n*p.• v< • •
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Visi kudikei turi turėti pieno
Lietuve motina isz Bostono rasžo:

Kad ji negalėjo žindyti kūdikio. Ji bando 
« • • •“ • • • • « «

i i •

visokias rusais ir maiszinius pieno, bet niekad 
kūdikiui nebuvo tinkamu iki gydytojas patarė 
naudot

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

r

kurias buvo girdėjusi Tiroliaus 
kalnuose, 

Į Nieko ji dabar negirdi 
aplinkui baisus 
mato ji daugiau

, nors 
aplinkui baisus riksmas. Ne-

i žaliu Szvei- 
ęarijos pakalniu, jai akyse tik
tai gimtines miestas stovi.

a a a n *
. Ir 

bepažinstamas jai balsas, tary-.
jum sako:
J —“Eik, iszgelbek Bregenca, 
praneszk apie nelaime.

Skubinu
9 9

J Skubinu ji, bėga greitai. 
Bztai arklide: ji iszsiveda ger 
Gausia žirgą, jos paezios au
ginta; jis nesza ja in teviszke.

* Greitai lekia ji: nebematyti 
Žalios pakalnes, 
pasiliko toli.
šzniokszczia

ir miszkelis 
Prieszais ūžia 

upe, putoja vil
nys. Ko gi sustojo? Ko ji lau
kia? Ar debesys.per tas vilnis 
ja pernesz?

Greicziau! Ko ežia gaiszuo- 
ti! Bokszte laikrodis jau isz- 
musze vienuolika. “Dieve! isz- 
gialbek Bregenca, sutramdyki 

— meldžiasi mergaite, 
dar labiau putoja,

vilnis!“ 
Bet upe 
musza vilnys. Mergaite leidžia 
a ridi; arklys, szoka upėn, ski
ria pirszimis‘vandeni, drąsini 
plaukia, imasi su vilnimis; 
sztai sužibo ir gimtojo miesto 
žiburiai. Bet 
ir auksztas;
prunkszczia; mergaite insika- 
bino arklini in karezius; jis 
drąsini szoka. prieszais ir akies 
mirksniu ja isznesza ant kran
to.

Ir lekia ji prie anksztu Bre-

dvylika. Ji

Jau tam Czikage,
Tai viskas vale,

Tris karezemos ne toli viena 
kitos stovi,

, Tai szinkorei labai sau užvydi 
Vienas kas sukata, balių daro 

Bobų gražiu prisivaro 
M u z i k a n t u s pa s t o I i u o j a, 

Tieji szvilpo ir skripkuoj 
Prikvieczia isz pakampiu ir 

merginu.
Žinoma ir prisirenka vaikinu, 

O jogu bobų neateina, 
praszyl i in nam

us nuejna 
Kvieczia visas kad ateitu 

J’asiszoktii ir prigertu, 
Na ir del tokio nebuvo, 

Biznis eina kaip isz rago.
Vyrai isz darbo pareina, 

k a rėžoma 
pjna, 
aosikud- 

lojusia, 
Girta ir apsisejluojusia.

Ne vienas savo prisiegeliai 
iri kaili duoda,

Per kn in prova. pasiduoda.
Alai, prie szokiu visaip atsi- 

t inka, 
Daro kas girtam patinka 
(.) žinote, jog

GD

a.

Szi n kori n s

Neradia holui in

i Kur suranda boba.

vienas savo

f
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proto 
ne turi,

girtas

Kožnas girtuoklis ant gyvu-

krantas status 
arklys isz baimes

genco sienų; 
o bokszte 
sukliko. Jos baisau iszejo ka
reiviai, patyrė apie nelaime. 
Sustojo su ginklais ant miesto 
sienų, ir ausztant prieszai buvo 
atmuszti.

Ir Tiroliaus mergaite iszgęl- 
bejusi Ievyne, ingi jo amžina 
garbe.

Nuo to laiko praslinko jau 
trys szimtai metu; ant kalne
lio stovi paminklas tai drąsia
jai mergaitei. Ir kasnakt sar
gas, apedamąs miestą, szaukia: 
“devynios - 
“vienuolika 
“dvilika, 
je Tiroliaus 
jis taria garsingai.

sztai jau vartai 
mušza

i ugi jo amžina

> >

9 9 
9 
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“deszimts 
tik neszaukia 

’’ vieto- 
mergaites vardą

Dvylikos

FARMOS ANT PARDAVIMO

I io iszžiuri.
Tai ir isz tokiu merginu ne

būna gero,
Jaigu toki bizni varo,

O ka, ne turi czion drausmes, 
ne gyNe levo, ne motinos, 

mines.
Naktimi bamlAleis trankosi 

pakampes valkiosi,
Tai Czikage tokios tokeles

Bobos ir .mergeles. ,

Po
9

ant vie-

musztis

m’ Kt 
L’' 
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Parsiduoda 3 farmos dideje 
Lietuviu kolonijoj, kur jau gy
vena 450 lietuviu ūkininkai. 
Viena farma 120 akieru su bu- 
dinkais, kita 78 akieru su bu- 
dinkais už $2,000. kita 40 akie
ru už $2,100. Kam tokios far- 
mos reikalinga raszykite o 
gausite platesnes informacijas.

Jos. Maleikaitis, 
(A. 12) R. 4 Scottville, Mielu

Merginu bataerlu BMppa. 

į bzohj, Teipgi laziuoktaame
/ Uniojs prekes tiktaL Ęra- i > _ l 11 a *
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Jonas Suszinskas 
amžiaus isz 
yra nuteistas amžinu kalėjime 
in Eastern Penitentiarv Phil# 

jau 8 metai 
nuteistas neva jiapjė 

Pas atsieik 
atgal Shenando 

ali, Pa., kuomet Suszinskaa gy 
veno j>as viena lietuvi saliu 
ninka su papjautoji! žmogumi 

radt

delphijoj irs<*di 
Jis yra 
v imu žmogaus.
apie 9 motai

r r

atsikėlęsSuszi n skus 
žmogų papjauta ir pats poli 
cija paszauke. Jis tuomet būvį 
liguistas ir svaiguliu apimta 
ir niekas to nežino ar Suszins 
kas ta padare ar kas kitas, ne 
aiszkiu prirodymu tam nebii 
vo. Nors jis vos 19 metu arh 
žiaus buvo, bet t visoms nutzji 
s eji visam amžiui in kalėjimą

Jis atsiszauke iri Philadęl 
phijos draugijas kad ji gęlbep 
kaip nors iszeit 
Jo gejbejimui
prisidėjo szios draugijos, 
genio Kareiviu,

isz kalėjime 
sz i noru i tarpi 

01 
Szv. Antmįc 

Szv. Juozapę, Vytautine, Tea , • , » i ’ t , • -f yr • **’traliszka ir Giedoriu, Krian 
ežiu draugyste, Liet. Taut. N< 
priguliningos kliubas ir Lift 
PaszaIpinis Kliubas. Draught 
tos kreipėsi ir genis advoka 
tas, jis peržiurėjo prova ir tik 
rina kad ta vaikina gali isziir 
Ii, bet kasztuos nemažai {tin: 
gu. Szios draugijos jau pris: 
dėjo ir pinigszkais. Olgerd 
Kareiviu $50.00, Antanine $5( 
00, Liet. Tautiszkes Neprigą 
mingas KJiubas $50.00 ir Am 
le Basanavicziene 
$70.00. Viso yra $220.00. D 
daug trūksta.

Kadangi mes 
nepažinojome

snaukoj
k

.jo niatiszki 
ir nežinom 

koks jis buvo geras ar blogf 
žmogus, tai atsiszaukiame, i 
visuomene, gal kurie žino j 
gimines ar pažinstamus, ka 
paraszytu mums apie ji. M< 
nepaisome 
yra, mes atliekame labdar 
bes darba ir nenorimo leist jai

mums
kokiu pažiuruj 

atliekamo

nam žmogui supilti kalejhp 
draugystes sekt) 

tarp ketko szitaip
Jis vienam 
toriui 
szo;

Nėra man 
isz szio skurdaus gyvenin 
kaip tik maldaut jusu mal 
naus suszelpimo. Malonėk 
teeziaus atminti, brangus vie: 
gentį- kad jusu paszalpa d 
manei bus vientik paskol

kitokio iszejįą 
szio skurdaus

Buvau užpraszyta 
uos veseilios,

Rodos zobovos gražios, 
Sveteliu lyg. pusiannakt be

vijo,
O paskui laukan iszvijo.

Jn kito žmogaus šluba užėjo, 
Tuojau klyki i ir

pradėjo
•Jog ne iszvaryti negalėjo, 

AI a rsz k i ui u s sus i p lesze,
Skryblius .susidaužo

Volei laukan iszejo, 
Tvoras laužyt pradėjo
Policmonai pribuvo, 

Visus in koza sugrudo.
Nedelioj velei suėjo, 

Ir vęlei musztis pradėjo. 
Net peczius ant vietos ne- 

iszsi stovėjo,
Puodai nuo peczia.us nugar

mėjo,
. Aviena norėjo in pecziu in- 

grusti,
N (‘I plaukai ant galvos pra

dėjo grūsti,
Dievo meile kad nenusvilino, 
. Tiktai drabužius apdegino.
Vienas prislinko prie szono, 

Su pilnu alaus užz.bonn, 
Sodomije tikra darosi, 
Vienas ant kito varėsi, 
Kas tiktai buvo drebėjo, 

. Kaip, ant to viso žiurėjo, 
Nemažai juk os t e i pg i - i sz 1 i e j o,

Katrie pažeisti ant aslos gu-

>

* • *

Asz laisvo atgavės, atsiteis 
jums ligi paskutiniam gr 
sziui. Man regis jus galetuin 
manimi pasitikėti, asz nei
vagis, nei koks apgavikas.' 
laimingas likimo smūgis n 
trenkė mane in szi verksmin| 
stovi, isz kurio nėra iszejin 
be pagelbos kitu. Nebutu ta 
graudu baigt gyvenimo dien 
už geležiniu duriu, jaigu b 
cziau pagyvenęs daugiau ai
laisves jr pažines placziau g 
venima. Bet dąbar vos 19 me 
būdamas likau inmestas in f 
pragaro urvą be vilties kai 
laisve atgaut, jeigu geru žno 
niu pagelba nepribus. Miel 
viengenti, jus ir jusu draugj 
te, 
dingą 
mane

attiki t ta už vis mielasz 
darbu, 

nelaiminga
pragaro. Su pagarba Jonas S
szinskas. ’ ’ p »

Todėl jeigu kurios drauj 
jos, gimines, pažinstami ir, J

isztraukdai
žmogtr i

vyrus fr mprgiiiM, balbe- 
riautl. Neužmlrszklte nu- 
maro. NetoU Uokn.ą*. %

N. NeiMkpfffl* 
nn Are* Pittsl

riautl. Neužmiršzklte nu 
l
•tacljos. '

r ~
1209 Penn Ave»

v?

vienos ypatos, atjauezia u 
nelaimingam kaliniui, meldi: 
me prisidėti su sziokia,ar I 
kia auka.
* Minėtu Draugija Kamitel 
i kaliniui szelpt. $-■ <i 

Pirmininkas J. Matulis 
Sekretorius Ai Abromavic»» 

Iždininkas .L Lukoszaviczi 
, P. S. Visas informacijas m 
džiame siųst sekretoriaus vi 
du: A. Abromaviczia 1516 J 
4th. St., Philadelphia, Pa.
NAUJA# IB ZK A D MAS PLAUKAI 

Dekadoje Vi milijono imoaMli 
paikus plaukus, o aulaftk | 
įima plauku labai trumpam la 
rietą fscptioluata, atauga taftkM 
khl: Gvaranty. I* fanui rijai
Paaakykita kltoma taalMMk 1 
kito paa^ Dm. BmbAmi^ 
'.J IM.W. BH

Įėjo..I .

tttbvnrk. Pa.

lengvai

r

ji.

4 (0107
.. ' ų I

l;■ ii '

• /

kad visiszkai buvo tinkamu ir taip 
virsikmosį, kaip joe ^ąązįps pienas,f ’

THE BORDEN COMPANY
v ‘ New YorkBorden Building

V ‘

į Iszkirpk szi kuponą dabar, ir prisiusk sziandien
h ir gausi Dykai musu knįygą, KŪDIKIU 
r* GEROVE; kuri paaiszkins, kajp užlai- 
k kyli kūdiki sveiku*.' Taipgi gausi mai-

’’ GEROVE; kuri paaiszkiris, kaip užlai-

tinimo instrukcijas jusu kąlboję.
j.........

k .. ■ ■

h •
. s /vh ¥

Vardai 
Adresas

* F - i

KUB8ĮII NUPUOLUS 
, Tai geriausia, proga* daug*, 

auksinu ta Lietuvai nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negal lenk- 

' tyniuoti; visiems' pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
ppraazalB priėmėju. pinigu.

I*aivakorcziu agentūra ta 
J, Lieppju, Hainbūrgaz ir visur.

Pasai kelionei' ta Lietuva.
Padarymas Uletuvlssku do

kumentu.
Pinigus siuskite per įmesto

RaazydamlMoney Order.
j pridekite 2c etampa Ir visada 
v adręaavokite aalteip:

P. MIKOIAIJCIM,

Brooklyn. N. T.
M Budiok Avė*

v » T F7'

Oj tos, bobos bobos,
O da tos girtuokles nelabos,

Kur ten Cincinatoje, 
Tolimoje- szaleje. 

trauke,Motors in spykyzes
Parnes/.a munszaines ir sau 

trauko,
Norints gana darbo turi, 
Tai blėsti jokės to ne žiuri:

Lovąs «ę klotos, 
Šlubos ne s/Jnotos,

Pilni lAly^zjai blakių 
Ląipjoje ant akim 

N orinis vyrai. 
Užmoka ^erai

A

J'Skaitykite laikrašti ‘‘Saulėj
’ ' I "l’ * * I." IJ / » ‘

> 9

A***' ‘I ?
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įPAKSIDl (>I>A l-’AHMA.

* Geriausia fitrma (Juakake
Valley, drauge
maszi iioms.
l.w
pasi
(A.19)

su gyvuleis iri 
Apie preke ir isz-

Žinios Vietines Uz Lietuviszku kaimelu
SAULE

^-<044* . ..^Mk*** m*W**

TURĖJO BŪTI MILZINISZKAS SLONIUS
AMERICAN LINIJA

TIESUS KELIAS ISZ NEW YORKA IN HAMBURGĄ 
Parankiausia kelione del Lietiniu Ir Rusu 

Dideli Moderniszki Dubcltavais Szrlubais Laivai. 
TRECZfA KLESA ISZ NEW IN LIEPOJE $132.00 

TItECZIA KLESA ISZ NEW YORKO 1N EITKŪNUS $130.00
MANCHURIA 14 Bnlniidžio. MONGOLIA 28 Balandžio.

MINNEKAHDA nniijns (tik treczia klasa) 12 Gegužio.

A>
H

I

Nesenei Ludlow, Ky.

SHENANDOAH, PA.Mokslainiu vaikai 
; ko ant Asldando ligonini!

I centu.
. Malianojui surinkta $1 S,3,21.22

as atsiszaukite ant fanuos pl 1 doleriu ir 20
Daniel Markle arba pas

Daniel Day
108 W. Spruce St.

Mahanoy City, Pa.
»

4—---------------------------------
♦PARSIDUODA FARMA.

* Kelios geros 
mos Ringtown, 1

I

11)10
Perklausimas 

indžunkszino

sūrin
es net

Viso Name

bažnyt i- 
neinv v ko

'Pottsvilles slide pra<‘j(ti petny- 
kaip rodos atėjo prie*Iczia. nes

Isusitaikinimo, bet indžiunkszi- 
i uos pasiliko de fakto.

\ ineas Bobina pirko
vaisingos far- 
’a. dideliu ir

ipažu nuo $1,500 iki $(>,000. (la-• liūną nuo E. Klementavicziaus
Įima pirkti ant lengvu mokes- penktam Warde. 
ožiu. Dabar geriausia 
jfirkt, pasinaudokite 
Atsiszaukit in Saules ofisą. 
■ 
£1

laikas Kaip g

sa-

irdet, lai aplinki-
pi()g‘i- j nei furmerei pardavinėja kiau- 

(A. 26) !• . • „’„...i-

PARSIDUODA earma.

'sz.iuius po 16 centu už tuziną, 
j ir tai negali rasti pirkiku.
I I
' s| raiko

Labai pigiu, priežast is se- 
žemes o 10 Į k h 

2 trobos, 2 t va r-
natve, 200 a keri u 
akteriu girios 
t^i, 2 arklei, 
les ir visztos, visi ukiszki ]>a- 
darai, visokios maszinos, nau
jais inžinas 7 arkliu drūtumo. 
Preke tik $4,500.
ginus raszykite vjduidreso. 
7- l'rank KndjfŠ^s.

Eorestport, N. Y. j

< karves ir 2 kiau-

< priežasties dydtdio 
angliszku anglekasiu 

[Anglijoj, l’ennsylvanijos kasi- 
zia vasara ketina

Europa
dirbt i 

nes pairo pa reikalaus 
anglių, o isz niekur nega

les gauti kaip isz Amerikos.
— Atejnanti

gerai,
(»’dau

musu

Apie dau-|

(A.15)

W. TRASKAUSKAS
LIETUIISZK13 GRABORll’S.

E
\C*l

PIRMUTINIS T.TETUVISZKA3 
CIRABORIUS MAHANOY CITY, PA
JjddojA kunus numirusiu,

meta
mieste atsibus ugnagesiu kon-

Turesime nemažaivenetje.
I rinkszmo. 

f

Purpsime
*

Nedėlios nakti vagis in- 
I sigavo in Airisziu bažnyczia. ir 
j iszvoge keletą invairiu daigiu. 
’ Jie inlipo in bažirye '.ia per 
krist i jos lange.

Į s įgavo

7<>-

Vaikai vienos motinos gyven
kime sutikime!

Andriaus Aeltell 
ant 234 West Atlantic uliezios 
kylo ugnis, kuri sunaikino visa 
narna. AelieHiene tame laike 
radosi lovoje su nau.jei gymu- 
siu kudykiu, kurios isznt'sze isz 

: sesuo 
Tamke- 

viezieue. Aehellei neteko visko.

deganezio namo josios 
Salius k iene ir motina

t J’raeita uta įninka 
Apriliaus mirė Ona Serusevi- 
cziene, palikdama dideliam nu
liūdime vvra Antana Serusevi- 
cziu, 2 (lukterės ir 2 sunu, 
riausia duktė 10 metu senumo 
o jauniausias sunu.s tik 6 san- 
vaieziu, 1(‘ipgi viena broli Jur
gi Maiczeloni, Slienandorije, 
2 seseris ir viena broli Lietu- 

vojv. Paėjo isz Starapoles aps- 
kriezio, Prienų parapijų 
grieno kaimo. Turėjo 37 
amžiaus. Laidotuves atsibuvo 
praeita Subatos ryta. '

5 d.

vv-

Ba-s, 
7 metu

AK TĖVYNĖ LIETUVA!

likos surasta kaulai milžiniszko 
sloniaus, kuris turejif ilgus dantis kaip ant paveikslo galima 
matyti. Vienas-isz tuju daneziu turi 6 pėdas ir lt) coliu ilgio
O () 3/ į colius aplinkui

■■—11 II II ■ I ■ I

svėre 156 svarus.

ii

r

It"

i

Su dadeliu $5.(k) karčs taksu
Treczioa klesos keleiviai aprūpinami tarnu su valgiu dideliam valgoma

jam kambary. Uždaryti kambariai del moterų ir vaiku.
Kreipkitės in Kompanijos ofisą, 0 Broadway, New York, 

arba pas vietinius agentus.

Columbia Fonografai dar už 
prekes ka buvo priesz-kare.

T TT T
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Mano tu szirdios ramybe, 
Mano tu visa gerybe 
Mano tu esi laima, 
Ak tevvne Lietuva!
Kur ejnu, kur vaiksztineju 
Atsisedžiu, stoviuoju, 
Kas ir butu veikiama — 
Tu szirdyi man, Lietuva! 
Kensiu su tavim liūdnumą, 
'Tau ir prižadu tikumą, 

1 )žiaužsmu pasidulisiva, 
Numylėta Lietuva! 
Jau vaduota isz vergystes, 
Laisva nuo kitu ponystes, 
'Tu dabar jau laiminga 
Nukankyta Lietuva!
Tu garnį jau nukentėjai, 
Bet tuos panezius jau padėjai, 
Nebpatirsi apjuoka, 
Tu iszkelta I >iet uva !
Saule tau jau užtekjo, 
Szviesti tau grąžei pradėjo,

y Pasisekimas daugiausia rė
musi praszalinime nenaudin
gumo.

Pinigas neiszmintingai isz- 
duotas yra tai pinigas nereika- 
Ingai lazduotas.

Pinigas investytas in musu 
Preferred Stock’a padaro dau
ginus pinigo, praszalina eikvo
jimą ir padaugina jusu uždar
bi.

4

•fįlA/il7 r'
F Iii į

* r I I r
ihlc 1ii

I< im lu Kedak’eija Saule"!
I)a ne esmu teip ilgai

! * ’Pasamdt : 
automobilius, rlglnua Ir vežimus de 

ivontojiun Malianojaiis, bot 
i») W. Centre SL Mahanoy City. Pa Iprantll visa padėjimą 

mansezmu

Igldotuvlu, krlksztlnlu, vcselltju, pasl 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tl

Eslu po

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA 

O
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaiklmul. Slunczlu piningus 
In visas dalia svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu pnszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai.
■zykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

• - V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa>

Parduodu

Ra-

į WroW|
NAflONALj 
L BANK j 
LmaHahoyA
Įjčacrrr-;.F

Cayltol Stock 1125,OOOM
Barpiit A Profits

Mokama antra procentą ant 
Budėtu piningu. Procentą pri- 
dedam pHe Jubu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
•uose, nepaisant'ar a Ine a tat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adams nuo 9 vai. 
ryte lig S vai popiet, 8 ubą to
mis 9 ryte lig 13 vai.

H BALL, Prezidentai
F. J. NOONAN, Vlce-Pre«.
J. E. FERGUSON. KaalerlB*.

VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendes

❖ ❖ ❖

Geriausio padirbimo visam 
Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street.

Daktaras Juozas J. Austrą
lietuvis

Bivuala Daktaras Karloaeaeje.
GIDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte., 
12 lig 2 popiet.

i Telefoną ■< - Bell X39 R.
ii 13 E. Coal St. Shenandoah

S l|g 9 vakare

o-y.
>11-

musuvisa 
! tani leezm ir da'ug 
'apie parapinia kova kuri trau- 

<esi keli metai, b** jokios 
!do- no vienai no 
: Vi<‘iii nenori pasiduot isz 
i matos i r laikosi 
niam, o kaip viena* 

ii< t ure>iu •kelnių, bet 
iduosin.

.ant provu, o “mulkoi" duoda, 
'katalikai v“la dirba malszei ir 
.be jokiu riksmu ir geidžia 
lpalei"ti parapijos isz savo ran 
' ku. iie> kataliku puse yra 
; niaukia ir seniau-i 

nori apsileisti
'kruvina jiroee 
rankas. 'I'a 
Tuom kart advakotai 
ninku mulkina gerus

hr prižada iszlaimejimo provos 
1 o bet Supreme Korta nusprtur- 
! • i e jokios Į msk (Jos 
[ant pateisimo bažnvezios ir už- 
[draude paskola užtraukti, ir to 
: laikysis ir tasai dalykas jau už- 
I baigtas ant visados. Pottsvilles 
’slides užtvirtino indžunkszina 
į per ka uždraudže kisztis

I

IU>! -

|.a

po

r 1 1

f''
n p 

b
Į
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tiau- 
kitai szali.it'.

sar- 
paskuti- 

i-zsitare; “
ue-

Retika piningus

]y.r

s

ne-

se- 
gy vent oje i 
idant 

pereitu iii
pripažins

JUJU 
kitu 
v i s i. 

prieszi
žmones

nedarvti

])iie- 
Hzininkams in parapinius daly- 
Ikus ir kaip rodos geidžia viską 
i užbaigti ir susitaikyt. Ir dyde- 
lis laikas idant tas invvktu.

Brolyeziai, meskite savo pa
kas tai as/.” in 
nieko ne bus 

įtiktai užsibaigs su skriauda del 
žmonių o advokotai isz to turi 
dydžiausia nauda.

Juk (‘same vaikai motinos 
Bažnyezios s/.venfos ir tėvynės 
Lietuvos, nedarykiim* godos ir 
nebūkime ant 
svet imtaiieziu.

iszauszima ir
I szali nes isz to

y

ri’

Buk laiminga ak miela 
M us tewne Lietuva!

— Eglaite.

$1^Naujas setas 
Knygų tiktai
Visos sekanczlos istorijos ir pasakos 
yra puikus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
isz musu knygų katalogo tai turėtu 
met užmokėti net $1.65 bet pastana 
vijom visas parduoti tik ant trumpe 
laiko tikini už $1.00. Prlsluskite $1.0t 
o tuojaus gausite visas žemiaus pade 
tas istorijas Ir pasakas ir tureistt 
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didek 
knyga net isz 1)37 puslapiu.

t 
I 
I
I 
I 
I
I

I

i

I
vaikai

szamlo nkvse

i. rpfant ietis.

PARAPIJOS 
BALIUS

Sz. Juozapo parapijos balius 
I tarninke, 
kevieziaus 
vai. vakare*.

»i

12 Apriliaus, Nor- 
saleje. Pradžia 8 

Geriausia orkes
trą. Visus brolius ir seseris i»ž-
kvieczia atsilankvti 
baliaus.

Klebonas ir Komitetas.

ant sz-io

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelbinlnke 
motore. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
, \ Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

$5
užtektinai pradėti.

'**■1

*i

Ilga

Maurus

Pulki ilga užimanti istorija istorija 
apie Janasza Korezakn ir Patogn 
Karvedžiute. 262 puslapiu.
Istorija apicSznldnas, nedoras Žydas. 
Puikus apraszymas Isz XVIII amžio. 
Istorija apie Du Draugu.

puiki istorija apie Valdelotn
apisaka isz pirmutines puses szimt- 
meczio, iszimta isz Lietuviszku užlie- 
ku. Su daug paveikslais. 
Istorija apie Nevaloje pas
arba Dievas neapleidžia tuju katrie 
Jam yra atsidavė.
Istorija apie Vleszkello Duobes. 
Pasaka apie Karalaitis Žmogus. 
Istorija apie Sūnūs Mulkinus. 
Istorija apie Gerus Medėjus.
Istorija apie Iszkluusyta malda Vurg- 
szio.
Puiki
l>ukte Akmcnorlaus.
Istorija apie Klaru, dora nicrgnlte.
Istorija apie Nusprenslasis. Isz Mas- 
kollszko.
Juokinga pasaka apie Ant klek mo
ters užlaiko paslaptį.
Puiki istorija apie Slerata.

Francuziszka pasaka apie

Mes tikrai gvarantlnam kad visos tos 
Istorijos ir pasakos jumis labai patiks, 
lodei prlsluskite doleri Ir sakykyte , 
kad norite 15 istorijų už ta doleri o už 
keliu dienu p-ausite per paczta.

D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY. PA.

w.

lietuviszkaS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu

205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresą vokite:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
< «ar a TT a AT/\wt » *

I

Pennsylvania 
Power & Light Co.
Prninone kurios reiknllngumas yra pastovus

—ISZPIDYKITE SZI KUPONĄ DABAR; PRISIUSK1T1'. SZIANDIEN—
Pennsylvania Power & Light Co., Investment Dept.,
I'Jighlh and Hamilton Sts.. Allentown, Pa.
Send tuo t 1) S-page illustrated booklet, "The Story of an Opportunity

(2) Information about Pennsylvania' Power & Light Co.
(!’.) Details of Easy 1’aymrnt Plan, (4) How to Judge

xt. Home," 
Preferred Stock, 
xn Investment.

Name . .
Uldress

VYRU
LIGOS

* <«

»

■ I— —■

The Story of

114

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras , 
PittHburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
82 metus invalrlas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodinima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejlmus, ilgas tinimo, invalrlas Ilgas 
paclnanczlas nuo noezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa-t

• tlszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba RuslSz- 
, kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 

Nedėliotais 9 iki 2 popiet.
'jBfc Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

■> — m —> ■*»«■»♦

Lietuvos Prekybos it Pramones
IR JO SKYRIAI

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

SZIAULIU0S
RASEINIUOS

L^EPOJUJ •

Bankas

KLAIPĖDOJ 
MARIJAMPOLĖJ

VIRBALYJE
kuogreieziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo

A T 1A TT A w<w V A '•'VI r • • • • **AGENTŪRA NEWAKKE. 
dek pinigus L. P. P. Bankan.

7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams. , -
3 nuosz. padėjus neaįribotam laikui.

Pinigus ' pasiuntiniuipriima ip informacijas apie
• i • • i ■» *■ 4 -• >. . M. .■ • • j

I

Kol žemas auksino kursas, 
Ten gausi

susidėjimą banke duoda Banko Agentūros vedėjas
M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J.

VESIT1KK4O JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Sluncztu tizirdlnga padėkavone už 
t.elp puikia knyga kokia yra “TukNtan- 
Uh ir Viena Naktų**. Da tokiu Istorijų 
no esmių girdėjas Ir skaitės kokias 
rądau toje knygoje, kuri mano palink
smina diena Ir naktį. Kada paeinu Isz 
darbo tai tuojaus grlebluos už knygos, 
ne rupi man' nereikalingas vietas, ^te
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau noparsigabonau isz redystos 
"Saules”. Vėlinu kožnam jlaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malalszka. Sparrows Point Md

DAKTARAS W. BURKE
'■ LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
. ......... . — - <

Sų visoms Ilgoms priima, nno i 
valandos Iki 10 valanda Imi ryto, ' 

-1 iki B vai popiet, S Iki 8 vakare.1

Knygele Draugystėms del 
iszinokejlmo pinigu ligonia
ms ----- 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, do) 
Kasietiaus nog sudėtu pinigu ant 

50 o.

KVITU

susirinkimu -------
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,

Dabar galima siczedinti $25 iki $75 
$120 Fonografai dabar $ 85 . 
$150 Fonografai dabar $125 
$225 Fonografai dabar $150
$ 75 Fonografai dabar $ 60

Turime dideli pasirinkimą Lietuviszku ir 
Lenkiszku Rekordu.

G U IN A N S 201 H'. Centre St 
Maha noy City

! Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking Trust Co. Banke

> Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt
C ' procentą ant sudėtu piningu.
t Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate p&gelboe
> kada perkate namus.
Į Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
t lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip
{ jumis geriausia iszpuola mokėti.
Į Yra tai Banka kurios virs^ininkai yra juso tautiecrial Ir
l pažinstami.
r Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa-
> ei jos, kada norite kur investyti piningus a^rba pirkti •
[ namus.
[ Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name, 
[ Yra tai Juso Banka.
f Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo

procentą ant sudėtu piningu.

e>j>

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pi-ea.
W.F. Rynkewicz

T. G. Hornsby

D. M. Graliam, Prea.
J, H. Gfurrah&n, Attorney

* P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treaa, 
A. Danisewici M. Gavula

'k

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
42 BnOAD\W ' NEW.YORK N Y.

1* TIESI kelione be persedimo isz NEW YORKO 
Per LTBAVA arba HAMBURG A — EITKŪNUS

IN LIETUVA
Laivai iszplaukia kas 14-ta diena

Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks
“LITUANIA”
“ESTONIA”
Visi laivai turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams. 

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste. .

BAL. 13
GEG. 4

“POLpNIA” 
“LITUANIA”

GEG. 18
BIRŽ. 1




