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31 METAS

Isz Amerikos
Visi ateiviia gal bus 

registruojami.
Washington, D. C.— 

se szalies dalyse bombų 
szinimas gal privers
vvriausybe atlikti revizija at- 
e i vystės įstatymuose, 

sekretorius 
nteivvstcs 
(-aminett i

įvairiu 
plai- 

szalies

Wilson 
komisijonie- 
gavo platu 
apibrėžiama 

pakei-

but pilie-
Palinkusius prie bol-

f

J u ozas
Gali L — 

Sheiffer 
Franc i- 

mer-
Kapralius

Darbo 
nuo 
riaus 
raportu, kuriam
projektas tu įstatymu 
timui.

Pirmiausia sumanoma sure
gistruoti visus ateivius, kokie 
tik ežia atkeliauja ir pažymėti 
ju atkeliavimo tikslus ir visus 
sumanymus.

Tolinus pasiūloma visus at
eivius paduoti iszmeginimui 
(probacijai) tam tikruoju pe
ri jodu. Tas ypacz reikalinga 
naujai atkeliavusiems ir inta- 
riamiems bloguose palinkimuo 
se.

Tokia metodą leis vyriausy- v v

bei patyrti, ar verta tuos ir ki
tus ateivius leisti 
ežiais,
szevikizmo arba anarchistinio 
veikimo tuojaus deportuoti.

Sziandien deportavimo lau
ki# apie ŽQj£n.iu, sako£a 
minetti. Didžiuma isz ju yra 
su anarchistiniais palinkimais 
kiti neblaivaus proto.
Ar daug tokiu isztikiamu my- 
lemu randasi kaip szita buvo?

San Francisko 
Kapralus
priesz iszkeliavima in 
ja, susižadėjo su patogia 
gina Helena Bose, 
naršei atsižymėjo ant kariszku 
lauku, bet laike vieno muszio 
likos pataikintas per 
Ii, kuris jam 

Be žado ir 
vintą nugabeno in 
kur po ilgu kentejimu vėla at
gavo sveikata ir pajiegas, bet 
pasiliko be kojų.

idant nesirūpint 
rasze 

matas jog yra 
vas. ’ ’ 
ti in Amerika, parasze groma
ta pas savo mylema, jog jiaja 
paliuosuoje nuo duoto jam žo
džio, norints jiaja labai myli 
bet vesti su jiaja negali, 
poilgam aplaike nuo 
gromata, 
zo idant paduotu jiai priežaste 
del ko negali su jia paeziuotis.

Nelaimingas kapralus apra- 
laukda- 

mas nekantrai koki aplaikys 
atsakymu nuo savo mylemos. 
Vos pere jo tris sanvaites, kad 
sztai aplaike telegrama, 
atplesze su klabanczia szirdžia 
o kuriame rado tiejei žodžei: 
4 (

jas.

ligos, 
my lemos,

sze

Didele Nelaime Kasikloje
84 anglekasiai likos užmuszti o apie

50 pažeisti per eksplozija parako. 
Tarpe užmusztu ir pažeistu 

dasi nemažai ir musu Lietuviu.
ran-

Isz Lietuvos

szrapne- 
nutrauke abi ko- 

visa sukru- 
ligonbuti

l 4

Laike savo
savo

pas jiaja gro- 
sveikas ir gy-

Kada jau ketino plauk

Ne- 
Helenos 

kurioje meldže Juo-

jiai visa teisybe,

kuri

Musu vinezevone ketino atsi
būti Gruodžio menesije, o kad 
dabar esmių tau 
reikalingesne ne
tai, todėl duokic man telegra- 

pribusi iii Najorka, 
asz tuojaus pribusiu ir paym

da daugiau 
kaip priesz

ma kada 
o 
si ine

Najorka

tuojaus.
J }

szliuba
ant visados Helena.

Apsiverke vargingas

Tavo

kolie-

Wilkes-Barre, Pa.— 
isz dydžiausin eksplioziju 
kia czionais atsitiko praejta 
petnyczia nuo 
delije 1865 mete, kurioje žuvo 

vela 
pri- 
and

Viena
ko-

atsiti ko
> nelaimes Avon-

110 anglekasiu, 
Baltimore No. 2 tunelije 
gulinezio prie

atsitiko

Delaware
Hudson Coal Co. ant East End 

miesto, kurioje 84 mig
li kos

daliję
lekasiai žuvo o apie 50 
baisei apdeginti ir sužeisti.

Penki bertainei parako ku
rios gabeno in kasyklas ant to 
paties “tripo” kuriame važia
vo in darba apie 150 angleka
siu apie 7 valanda isz ryto, eks 
pliodavojo nuo elektrikinio 
drato kuris dalipstejo karuka 
o 7 bertainukai parako kitam 
karukije likos
Už ta ja nelaime kaltina kom
panija jog pavėlino gabenti pa 
raka ant to paties tripo ka va
žiavo miglota‘«£ h^lnrbaz*

Ekspliozije buvo teip smar
ki, jog drapanos nuo 
siu sudege ant pelenu

tripo

nuo

nedalipsteta.

angleka- 
, o kiti 

szoko in upejuka gesinti lieps 
Liepsna 

nuo ekspliozijos likos incziulb- 
ta in tuneli per smarku orą ir 
nelaimingi neturėjo progos 
gialbetis, nes ti'ejei ka nesude
gė tai užtroszko nuo durnu ir 
gazo.

Žine apie nelaime pasklydo 
kaip žaibas po visa aplinkinia 

am- 
kunin-

na ir jame e2. r-prigėrė.

neturėjo

ir tuojaus suszaukta visus 
bulancus, daktarus ir
gus in pagialba del sužeistųjų 
ir mirsztancziuju.
sius pradėjo iszneszti 
ir dėti ant žemes o 
gimines pradėjo jieszkoti savo 
mylimųjų.
riu ir vaiku jieszkancziuju sa
vo vyru ir tėvu,buvo 
szomas kada surasdavo 
kuriu jieszkojo.

Negyvuo- 
laukan 

pribuvia

Verksmas mote-

neapra-
tuju

pasidaugino 
, arba isz 
randasi,

ant 133,021 
viso Su v. 

septyniolika 
ketu-

tukstan-

17,549,324 kataliku randasi
Suvienytuosia Valstijosią.

Washington, D. C. — Isz 
priežasties kares, praejta me
ta nebuvo visiszko katalikisz- 
ko suraszo, bet dabar pasirodo 
buk nuo praejta meto katali
ku
sąnariu 
Valst. 
milijonu, penki szimtai 
resdeszimts devyni
ežiai, tris szimtai dvideszimts 
keturi katalikai.

Paežiam Su v. Valst. yra 26,- 
332,650 katalikai o 8,783,326 
Alaskoje, Panamoj, Virgin sa
lų, Guame, Samoje, Ilawajos, 
Porto Rike’ir ant Filipinų.

Isz dvyleka valstijų kuriuo- 
sia randasi daugiau kaip puse 
milijono yra: 
089,266; 
867,000;

New Yorke 3,- 
Pennsylvanijoj
Illinojuj 1,481,789;

L-

ka, bet aszaromis džiaugsmo...JjMassachuze 1,406,845; Ohojuj

Terp sudegusiu randasi ke
liolika kuriu negalima pažinti 
ir da nedažinota juju pravar
des.

Terp amerikonu kuriu var
dus netulpiname randasi szitie 
negyvieje:

UŽMUSZTI:
E. Maraski,

K. Paparti Inas,
A. Bolinskf,

J. Droczaski,
S. Plachta,
II. Linecki,

M. Buna,
M. Lestanis,
A. Krincza,

M. Golgin,
J. Greblok
J. Kovocki,

S. Szobllk,
J. Kivoszki,
S. Dcinczak,
V. Kubicz, 
J. Kubicz, 
S. Tombinnkl, 
M. Maraszka, 

'V. Bircza, 
J. Szczcsna, 
A. StangaitlR, 
V. Stanvak 
M. Kultarski,

PAŽEISTI IR APDEGINTI:
A. Žabo,
A. Oudik,
G. Struino, 
M. Petavski, 
A. Truszczak, 
A. Kompa, 
E. Muravski, 
V. Rukovfiki, 
Ant. Džienls, 
Ant. Narkunas 
S. TamlnRki, 
J. Ja»kulskb

J 

kovski,

Daugelis isz augszcziau mi
nėtu randasi ant mirtinio pa
talo ligonbutesia. Tik 17 dar
bininku iszejo isz tosios peklos 
gyvi ir sveiki.

Anglekasiai negali tikėti, 
jog nuo szesziu bertainuku pa
kiltu tokia ekspliozija. Žinan
ti tvirtina, buk karukije turė
jo rastis ir dinamito. Szeip ar 
teip, kompanije yra kaltinama 
jog pavėlino ekšpliodavojanti 
materijola gabenti ant to pa
ties tripo, nes anglekasiu ap
saugojimo tiesos tai uždraudže 
Be slieetvos neapsiejs ir kalte 
bus uždedama ant tuju, 
buvo priežaste tiek 
anglekasiu ir likusiu naszliu ir 
sierateliu.

Kompanije turės dabar isz- 
moketi apie $400,000 kompen- 
seiszion del 60 naszliu ir 157 
sieratuku.

M. Vachta,
K. Kozinski, 

Jur. Rumaltis.

M. Rftn’ieiklfl, 
J. 5

Vilnius.— Sunkiai serga lie
tuviu garsus raszytojas kun. 
Juozas Tumas — Vaižgantas.

Seredžius.— Milicija jau ap
ginkluota ir veikia gana stro- 

Ji sulaikė sauvaliszka
miszku kirtima. Gaudo szmug 

Nesenei

PALOCIUS DE SAINT GERMAIN, KUR AUSTRIJOKAI APLAIKYS VIROKA UŽ
PAPILDYTAS SKRIAUDAS
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irs savo viroka nuo allijentu už
Austrijokai aplaike 15 dienu ant 

Perdetiniu austrijoku

Czionais austrijokai ižg 
užkariauti svietu ir papildytas skriaudas. Austrijokai aplaike 15 dienu ant apsvarstimo 
paduotu iszligu ir pasiraszymo ant juju. Perdetiniu austrijoku delegatu yra 
Karolius Renner, kuris tvirtina, buk Austrija jau daugiau ne busvaldoma 
ypata ir pasiliks republika ant visados.

p r i g i a 1 be j ima vok ieozia ms

daktaras
per karaliszka

ko no apsiredyt, szoko in kam
barius mieganeziu asztuoniu 
vaiku ir visus giliukningai isz- 
nosze laukan isz deganezio na- 

Tevas
likos apdegintas, bet no pavo
jingai.
Naujas lenkiszkas 

generaliszkas konsuli
--- $

Kas girdėt po užsi- 
baigimui kares.
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GROMATOS ISZ LIETUVOS

lerius ir pleszikus.
sugavo 3 pleszikus, kurie buvo 
Vasario m. nakti isz 13 in 14 
d. užpuolė Žemaitaicziu kaimo 
ūkininką Kovaliauska ir iszne 

palti lasziniu, 1 skilandi
2 karkas ir 2 kumpiu.
pleszikus Milicija indave Ra- 

apskriczio

sze 9 >
Visus

Apsaugos

UU1| AV CIO f

v. Rubimoski, mo m keturis kartus.
J. StraumaH,
S. Macljunas,

V. Darovski,
• M. Fcdasz,
K. Mantvlla,

J. PanoniB
S. Tcrinski,

v Joh Yary«t
. A. Mętclcvicz,

V. Stonicka,
V. Grupavski,

negali

etMl

Ji
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New York.— Ana diena pri- 
buvo in czionais naujas gone- 
raliszkas Konsulis paženklin
tas per lenku republika,

a-

Kon- 
, kuris 

apleido Paryžių 15 Gegužio, 
pribuvo teip-gi 

pagialbi ninku, 
yra

kurie 
mireziu stantinas Buszczynski

Su konsuliu 
apie tuzinas
Buszczynski yra ūkininku, 
prastaus budo žmogus, kuris 
rūpinsis veikalais savo tautie- 
cziu Amerikc.

New Jersey 746,319;

618,869;
Kalifornijoj 589,105;

Lenkai sutvėrė nauja 
“Kataliku Bažnyežia 

Amerike.
Czio-

) >

Hamtramck, Mich.— 
nais atsibuvo suvažiavimas at 
stovu Lenku 
nuo

svie- 
zoko-

kurio atsiskyrė
rymiszkos

idant sutverto nauja bažny
tine diecėzije kuri vadysis

Lenku Kataliku , Bažnyežia
Amerike,
( l

bažnyczios

Gromatos pradeda ejti isz Lie
tuvos per Danije.

10 diena
Segantį atsi-

Atsiszaukimas Pilsudskio in 
Lietuvius.

■ ! Warszava.— 
szaukima iždą ve generolas len
kiszko vaisko Pilsudskis in 
Lietuvius.

“In gyventojus buvusios<ly 
džiosios lietuviszkos kunin- 
gaiksztystes! — Netekus liuo- 
sybes suvirszum szimta metu 
ir būdamas prispausti, stenėjo 
jusu tėvynė po jungu rusu, 
vokiecziu ir bolszeviku. Armi
ja Lenku atnesza jum 
liuosybia.
neszti jum pa
mo jusu viduriniu, tautiszku ir 
tikejimiszku veikalu pagal ju
su norą ir pageidima. Lenki- 
je ne szoks ant jusu sprando, 
norints ant jusu žemes szia- 
dien da vis griauna anuotos ir 
liejasi kraujas, bet 
ant jus kariszku tiesu, tik 
viliszka, kuri bus pavesta del 
jusu vaiku ant vedinio jusu vei 
kalu ir t. t.”

Ar tasai

su- 
mylema tevy- 

Antanuka radom gyva 
bet pas svetimus. 

Sekminių
visiems

Atsidavęs esmių 
gialba, sutvarki-

neužvedu 
ci-

Laiszkas raszytas 
Balandžio, 1919 mete. Asz Mag 
dalena Raugcviczine sveikinu 
savo prisiega Franciszku Rau 
gevieziu ir duodu žinoti kad '■ <i* 
esame'sveiki ir gyyi, tiktai ne
linksmai parvažiavom rodos 
kad ant kokios pustynes 
gryžom in savo 
n i a.
ir sveika, 
Parvažiavom vėlai 
diena ir pasiskubinom nors 
bulviu gavom pasodyti. Dievs 
žino, ka reikės daryti 
sekios neturim ir pirkti negali
ma.
Markaucka ir duodu 
Agota Jurevicziene mirė 
likdama du vaikus.
labas dienas Lekavicziams ir 
atsiunskyt ju adresa.

pasiskubinom

bulviu

Teip-gi sveikinu Jurgi 
ir duodu žinot 

pa- 
Duokit

Raszy-

praneszimas len- 
kiszko generolo Pilsudskio isz- 
rodo kad Lenkai priverstinai 
geidže užymti Lietuva del sa
ves, kaip nekurie lietuviszki 
laikraszczei bubnije ?
ne, tiktai geidže Lietuvai pri- 
gialbeti visame kaipo savo ge
riausiam kaimynui. ’

Petlura sumusze bolszevikus 
Proskurovo ir Berdiszeve.

Berne. .— Petluros vaiskas 
paėmė visa geležinkeli aplin
kinėje Proskurovo ir zBerdi- 
szevo kaipo ir tuos miestus 
Ukrajinoje.

866,715;
Miczigane 631,508; Louisianoj 

Wiskonsino 592,233;
Missou

ri jo 538,692; Konetike 526,795.
Akyva yra žinotie jog kata- 

likiszka įažnyczia Amerike tu 
ri 14 arcibiskupu, 97 biskupus, 
20,588 kuningu, 15,052 
tiszku kuningu ir 5,526 
ninku.

Bažnyczia su vietineis ku- 
ningais yra 10,460 ir 5,537 mi
sijų su bažnyežioms, 110 semi
narijų, 294 priglaudos del sie
ra tu, 116 priglaudos del senu, 
215 kolegijų del vaiku ir 674 
akademijos del mergaieziu.

Tėvas ižgialbejo 8 vaikus 
isz deganezio namo.

Mount Carmel, Pa.— Pabu- 
dias isz miego ant riksmo 
nis!”
szoko isz lovos 
liepsnosią.

i 11 <r

Feliksas Gudriczas, pa 
rados narna 

Neturėdamas lai-

U Ii M

Delegatu radosiM 

M-
isz 15 bažnycziu ir aprinko ku- 
ninga Franciszku Mozūra, pra 
baszcziu czionaitines parapi
jos ant pirmutinio savo bisku-

Badai ketina daugelis
bažnycziu .atsikratyti isz po aj 
riszinio ir vokiszko jungo ir 
prisidėti prie 
kos 
ežios.

po.

“Amerikonisz-
Katalikiszkos ’ Bažny-v

Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
ląikraszėzio “SAULES” prenumerata 
bus $3,00 ant moto, ir $1.50 ant puses 
meto.' Apie pzita neužmilszklte.

M 'CTifM' ?L ■ CŽi.

*

llolszevikai pa
leido melaginga paskala buk 
paėmė Czernovicus.

*............. ....... < » ♦ — - -. —

Amerikas neužilgio pra
dės dirbti kariszkus laivus ku
rie plauks 33 mylės ant valan
dos, o storumas plieniniu ply
tų ant szonu tuju laivu turės 
14 coliu storio.

Allijentai ana diena pa
skandino 
szuvius su Trucinanczois 
Žais kuriuos paėmė nuo vokio- 

jeziu. Tuosius szuvius paskan 
dino Atlantiko martuosią.

#

šeiniu 
Valui.

Kurszenai.— Szia vieta už
ėmė bolszevikai Sausio 9 d. 
Zmoneii, neprijausdami bolsze- 
vikams negalėjo jiems nei prie 
szintis, nes pastatysis Lietu
vos Valdžios isz Vilniaus at
stovas — dvarininkas Junavi- 
cizus ne tik nieko nedare, kad 
perėmus isz vokiecziu valdžia, 
kad pradėjus tvarkyti vietos 
gyvenimą ir padėjus ižmonems 
bet dar kliudė vietos Komite
tui, 
ežiams nesiskaityti su Komite 
tu. Užėjus bolszevikams, tuo
jaus susidarė vietoje karine 
jiega, 
Rekvizavo nuo žmonių geres
nius arklius ir sudaro isz 30 
žmonių pulkeli raitarijos, ku
ria pav^djno “Žemaicziu rau
donoji armija”.

Garliava (Mariampoles ap) 
Vasario 10 diena betemstant 
szeszi ginkluoti vokiecziu ka
reiviai atėjo in Padliesius pas 
Dagili ir ome saviszkai szemi- 

: jieszkoti piningu, 
bauginti szautuvais. 

Tuo tarpu parėjo sūnūs karei
vis — pleszikai aprimo ir nue- 
jo kitur. Dagiliai pasigenda 
400 rubliais.

Nuėjo pas S. Andruszi prisi- 
Kaime pakilo 

riksmas. Vokiecziai, gazdinda- 
mi, eme szaudyti. 
Andruszio arklius 
Prienų link. Vyrai vijosi. Pail
sus Andruszio arkliams, vokie-

Ties pastatysis

duodamas progos vokie-

kuria gąlątir atsiremti

ninkauti:
mėsos

kit pas mane kanuogreicžiau- p)esze mėsos.
šia, nes labai iszsiilgom, o pa- 
raszysiu daugiau naujenu. Da
bar. asz Kazimieras Raugevi- 
czius sveikinu savo mvleina 
teveli ir broleli Juozą ir duodu

Pasikinkė 
iszvažiavo

jums žinot, kad asz ojnu in ka- įr su jaj8 ^ar(u nuvažiavo in
riumenia 8 diena, ant kamisi- 
jos buvau ir tik dabar paleido 

Visus yma 
Dabar asz Mag 

sveikinu

Rodos au( keliu dienu, 
priverstinai, 
dalena, tavo motina, 
savo mylema sūneli Juozą ir 
teveli, linkėdama kanogeriau- 
sios kliūties ir ‘atraszykite ka- 
nuogreieziausia ant tokio ad
reso: Lithuania. Suvalkų
gub., Mariampolio apskryczio 
in Pakuonio valscziu, Pacztas 
Prienai Franciszkui R^ugevi- 
cziui.

Szita gromata likos prisiims 
ta del Jurgio Markevicziaus, 

Gilberton, Pa. per 
rankas Lietuviu Valstybes At
stovas per Danijos Karai. Val
džios.

Lithuania.

Padliesiu vyrai nu
davė, kad jie isz Prienų ir kad 
grižta namon. Taip gražiai jie 
nuveže vokietukus in lietuviu 
milicijos rankas.

Garlevos apielinkeje pleszi- 
mai ir užpuolimai pasitaiko 
gana tankei. Pareita rudeni isz 
Joczionio (Stanaicziu kaimo) 
pleszikai atėmė apie 1,000 rub
liu audeklos ir rubus.
buvo pakorė, tik laime, kad 
dar spėjo laiku virve nupjauti.

Sikorskienei atėmė 
tukstanezius rubliu. Ties Ar-
moniszkiu kaimu rasta negy
vas, 
nežinomas žmogus. Sausio 28d 
Kampiszkiu kaime pasmaugė 
J. Karsoka ir pavogė apie 
1,000 rubliu. Nesenei apipleSze 
Jonucziu Pažėra, taipgi buvo 
užpuolė Mastaicziu Szidiszki- 
Dedule.

Dar ir daugiau buvo užpuoli, 
tik buvo nubaidyti.

arkliu,

Prienus.

Pati

kelis

Box 123,

Vienas isz angliszku le-

200,000 dydelius 
ga-

*

kiotoju nesenei perleke isz 
Londono in Paryžių in 
75 minutu, arba po 
ant valandos.

laika
172 mylės

Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
laikraszczio “SAULES” prenumerata 
bus $3.00 ant meto, ir $1.50 ant puses 
meto. Apie szita neužmlrszkite.

SAULES

subadytas ir apiplesztas

mu, 
kiek pavogta 
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KAS GIRDĖT
I ' 1 • r »

metu dvigubai žmonija prasi
platintu ir be kryžių. *

kus Rusis, Gary, Ind. lietuviu
--- - M « « - -

SAŲLĘ
■■■i; ..... . ' . r. , ii. ...

• ■ 1 Į ,

Valstijų prezidentas gorb.

Pastoriai 
aid 
Cit v labai

bažnycziu,
• Atlantic 

jog tarpe
Sek-

Visu 
susivažiavimo 

rugojo,
moterių dingsta dorybe,
rotorius tojo susirinkimo Rev.

turėjo daugeli
perskaitė

susirinkusiu, jog
nedorybesia ir

peraugsztina
priek tam girtuoklianje

A. J. A see n t i, 
davadu kurios

moteres
del

ir
merginom savo 
paleistuvystėse 
v y rus, 
ruko paperosus, plovoje bjau
rus žodžius ne tiktai namie bet 
ir susirinkiinuosia. — Kur ne 
ra tvirto tikėjimo, ten ir Dievo 
szirdvsia nesiranda.

Szv. Kazimiero parapijos kle- Wilsonas su savo geromis min- 
bonas.
lionio kūnas buVo iszkihningai
nulydėtas bažnyczionį
prasidėjo gedulingos pamal- apie kitrias nieks ne

Petnyczios vakare ve-

.........—>

AMERIKONISZKA KAMISIJE ANT SENU MUKU CHATEAU THIERRY.

oZ Congressional party HOTt>*ILfctCLx*
0THIBRRY> OVERLOOPCINO MARNEb

Old valu 
VALU&Y

C*Cutz hjQ.jg»4 A"ynAU

iimis, sziuose laikuose šukele 
iloi kokias visztns sukvakszeti I 
pavergtas tautas ir tąutelinsj 

nesapna
vo, kad jos pasijudins. Suvie
nytu Valstijų patalkinimas al- 
lijentrtms, nuszlavė met tris 
dvigalvius arelius kurio ilgai 
cziulpe pavergtųjų net ir krau 

Juk tai nėra szposas kad 
vienu tarpu tiek daug yra per
mainų, o tai vis sti pagelba Su
vienytu Valstijų. Jeigu ne 
butu S, V. stojusios allijen- 
tams in talka/ tai Kaizeris bu- 
tu pasilikęs viso pasaulio že- 

„ miszku dievuku, nes jau baigė 
allijontus nuteriot,' bet pasido^ 
kovojant Suvienytoms Valsti
jos Amerikos,1 tas neinvyko ir 
net kaizerio* paties^ kaszkieta 

r ir kanma nuo galvos nukrito, 
ir patsai papuolė in nemalonu 
nitu darželi kur Holandija sau 
goja hoi-biedna oželi. Tai~gi 
sžitokiam atvejijė' Suviehytom 
Valstijom Aj 
Ža garbe.

Musu gi szalies prezidentas 
p. Wilsonas būdamas tikru de- 

•r mokratu, apibudino visas tau
tas ir tau tolias demokratizmo 
klausymais, ir tos prispaustos 
tauteles pradėjo galvas savo 
kelt augsztyn, bei szauktis 
lijentu pritarimo ir 

Gerai, dar mes
prie pasisekimo S. V. szali tur 
tingiausia bet galima spėt kad 
bus da turtingesne nes įstatys 
visur savo rinka, o 
nemažai naudos. ■

l<į Tr— Senas Kapsas.

laikrasztis 
vie- 

skaitytojui imt 
< <

Katalikiszkas
The Catholic Woirld M’ kur r ir

Kas gali būti dos, suviažiavus 10 kunigu ir 2
atsako sekau- vargonininkam.

dejosia bąžny- 
ir abelnai 

kiszahcziuosia 
duoda atsakymu, 

gali 
r

rasz- 
“con- 

jog 
būti 

Piktai

Griaudu tam 
pritaikinta pamokslu pasuke 
gerb. kun. M« Krusžas.
dint*bažnyczion visdfc draugi
jos “in corpore” ir miaios 
žmonių ėjo sutikti net iki 
Broadway.

Atly-

< < 1 > >in corpora 
sutikti

jūh.
4

ėjo

SZALIS turtingiausia 
<" PASAULYiF; ‘ - 

l'Alš

Valstijų.

y *
Suvienytos Valstijos sziaur. 

Amerikos turtingiausia dubti rPopiežius Coleatinas

| Vieszpati ja vištuno į pasaAlyjcr.

4*

iszrink-
Paskutiniu

Juk tai nesžposas laiko baisios 
kares neiszpasHkytlu- visko da 
statyt Teikėjo Europai iszsky- 
riant Vokietija ®ųTjos sary- 
sziais. ’ Negana td kad Suvie
nytos Valstijos dastato visa ka 
anais fnetais, bet ir dabar visa 
badaujanezia Enropd maitina 
gėrybėmis isz czion gabenamo
mis. Teisybe, už savo Visa pro 
dukcija getai bagoeziai papol- 
nija, kiek isz Europos už pre
kes reikalauja, tiek gauna, L 
tokiu budu Suvienytose Vals
tijose milijonierių daug prisi
perėjo nei 
žiurkių.

Laike kares

palicijc
nigeri

Dougelsville,
diena aresztavojo

kuris iszžagejo 
15 metu Nellie

Gyventojai teip in 
juodo velniuko, 
policijos, iszve- 

bet

n na
Maksa 
balta mergaite 
Richards,
irszo ant tojo 
jog atėmė nuo 
de in užmiesti, bet nepakorc 
tiktai padare ant jojo operaci- 

nupjove vyriszka ženklu 
ir paliko pusgyvi, 
radus jin gyva 
ligonbuti.
ka operacije atgrasins ir kitus 
nigerius nuo užklupimu ant ki 
tu baltu moterių.

Kad ir tai darbas ne kas, bet 
ant nigeriu geriausias būdas!

F

1

Palicije
nugabeno in

Gal toji barbarisz-

Musu “gaivintojai tautys- 
t ik ta i del suaugusiu kala 

apie lietuvyeta 
ne 
na

tęs

i i gaivintojai

< <
mini isz savo 
užkhiusymo • 
popiežium ?” 
ežiai:

Tiry neloja i 
ežios bnllese 
tuosia 
clave ’ ’
“kožnas katalikas 
iszrinktu popiežium, 
nutarimai apie iszrankAS pri
duria, jog iszsiskyrift atskalų- 

A

na i, ne pilno proto, Ynotercs ir 
vaikai.
V buvo žmogum avietiniu 
pustelninku ir likosi 
tas popiežium.
s vietiniu popicžiunvbuvo Cres
centinas, kuris likos iszrinktas 
1024 mete ir valde sostą po 
vardu Jonas ?įlX. /Tuojhus po 
iszranku likosi iszszventytas 
ant kuningo. •— Teip, kožnas 
katalikas gali būti popiežium, 
norint jis neturi kuninginiu 

to nutarimo

tiek
kad popiežiams 

mokslo kiek

szventinvbiu ir 
lyg sziai dienai laikosi.

Tas galėjo būti senoviszkuo- 
sia laikosia 
nereikejo
sziadien ir turi valdžia ant vi
so svieto. Sziandien popiežius 
turi vesti dydesnia diplomaci- 
ja su visu svietu ne kaip kara- 
lei ir ciesorei ir turi būti augsz 
tai mokytu žmogum.

didelėse mninose

■

pfikaluso jioma

,i i (h...... ....

kamisije isz
' I ■. ..... -- -------- --------------„„„.f,--------------------------nr^

Idant persitikryt padėjimą musu kareiviu Rraneijoj, likos paženklinta 
keliolikos kongresmonu, kurie nusidavė ant kariszko lauko. Paveikslas parodo taja kami
sije ant senu muru fortecos Chateau Thierry kur ėjo baisiausi musziai terp 
vokiecziu.

Franc i joj

Amerikonu ir

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

1)

-l'įll 
i'vĮH

I

I

4'j

I 'M

f
"S
IH

al- 
užtarimo. 
inžiurime

2) visa szaliesvaldžia in vis
ką atsargei žiurėjo kad Euro
pai beduodant ypacz maistu, 
czion užvedė paezedumo siste
ma kad Amerikonai geros net 
duoneles patįs sali neturėjo ir 
dabar da neturi, nes gryno ja
vo duona jokia gaut negalima; 
mėsa kad iszgabena svetur, tai 
czion gyventojai jau tik tru- 
puczius naudoja, o už tuos tri
gubai reik apmokėt, ir tai
iszsistovejusi marketuosia ta- 
vora. 
iszmetami 
sziadien amerikonas jau užmo 
ka 12 ar 15c. už svareli.

Turtingųjų priviso, ir tie tu

3)
4)

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

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant 
pirkiyba ir pramone in Lietuviu rankas.

Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt. 
Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant 
gerus uždarbius, palengvinant ingijima ukes inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.

I Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
I 1) Steigia Lietuviu Banka su.Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) ‘ Skyriumi I piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivąkorcziu pardavojimui i? tt? ■ 11R 2) Organizuoja Keleiviu1 Namą aprūpinimui keliaujanezią in Lietuva ir in kitas szalis.
I 3) Padaro ir Paliudija Rejentaįnas Dokumentu?, pirkiiąo-pardavimo aktus, daliu isz- 
B joszkojimus (daviernastis), iszgauna dokuihentamš konsulo paliudijimus ir tti 
I LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota arit $1,000,000.00, veikia sulyg I; valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendrovę? szeraį (aksijos) kasz- 
I tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių'-sžeFu’vienam žmogui. L. A. Bendroves 
I pelnas išzdaliiiamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetuI piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia I savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.I < VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
I Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu: " . t <

I Lithuanian Development Corporation
I 320 Fifth Ave,

į ’ '
Trukdoma Lietuvos badau.ian- 

CZIUJU SZELPIMO DARBAS.

o apie jaunes- 
gentkąrte suvisai nesirupi- 

kabo užlaiky- 
liežuvio. 

sutver-

1

ant kurios 
inas musu tautos 
Kitosia tautosia, turi 
tas draugystes isz jaunu vaiki- 
neliu nuo 10 lyg 18 metu

J

ir

Aplaikeme ka tik iszejusia 
isz spaudos nauja naudinga 
knygųtia visokiu deklamacijų, 
prakalbu, monologu, diologu 

Labai tinkama del jau- 
numenes laike perstatymu ir 

Parasze ir savo kasz- 
J. Kovas, 
Waterbury 

kaina 30 centu.

monologu
ir 1.1.

teatru, 
tu iszleido 
gress Avė.,

21 Con-
Conn.J >

da-

tas duos i

KUR BUNA?
Mano nzvogcriai Antanas ir Juozas

Stankcvlczius, du motai adgal gyveno

piningū mainymui, siuntinėjimu ir laivąkorcziu pardavojimui i? tt?

3) "Padaro ir Paliudija Rejentaįnas Dokumentu?, pirkiiąo-pardavimo aktus '♦ 1 •• / "1 • 1 • \ • • ’ ’ * '*> 1 f • \ '* ■ [jį I ' 1 f t ’ I ' 1 ■>•••

I

Pas Lietuvius to negir- 
niekam ant misles 

, O gal del 
tuju vaikineliu da yra 

kiszc-
Liudna atejtis lauke 

Ne 
del

Ponai vargonininkai ir 
raktorėi privalo taja knygute 
parsitraukt, nes suezedins 
jurus daug ergelio ir rupesezio 
ka vaikams ir suaugusiems 
duoti deklamavoti laike persta 
tymu.

nes

ir

Praeitoje kur kaulai 
buvo meszlynan,

U Z Chicago, Ill, dabar nežinau Jcur
Marlampoles 

Praszau ntšiszaukt,
eina isz Suvaiką gub., 
Ujezdo.
žinantieji praszom praneszt.

K. Kerszls,
46 Sheldon StJ

Hartfęr<|, Conn.

Mano brolis Antanas Levutis; taip
gi mano pus-b^olis Juozas Rėkutis, 
abudu gyvena apie 'Dubois, Pa. Jčign

arba 
(to4£)

tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių’ sžeru' vienam žmogui.

ii
I

i

. . *11 •llix clLHlUu gyvuliu upių VUDU1H, 1 U. UVĮBU
n pelno nei luobo prilupto, bet kus žino apie juos, malonėkit pranosz-

, turi 
savo uniformas ir kada pasiro
do ant kokio apvaikszcziojinio 
tai net visi gerysi. (Reikė pri- 
myt, jog daug lietuviszku vai
ku priguli prie tokiu draugu- 
viu.) •
dėti, o ir 
apie tai ne atejna. 
to, jog 
per silpnos pajiegos.... 
niuje.
Lietuvius czion Amerike! 
turime tikru “patrijotu” 
kuriu ropotu atejte Lietuviu, — 
kožnas “patrijotasM 
tiktai terp tu lietuvysta 
katruos skamba kiszeniuje lie
tu viszk i dolerei aplaistyti pru 
kaitų, — Ar gal ne teip?

Kokia nauda isz jaunu 
gu pas juosius

Reike suaugusius mo 
nyti ir nuo suaugusiu pininga 

rn • i_ i • i i i * •

< i pa t ri jot u

gaivina
pas

nesiranda
jei- 
pi-

Dingu j■i

vylioti. Peip, lupk i t, kada žie
ve lupasi, pleszk, nuo Lietuviu
kada duodasi.

Koki žingsni progrese 
tuvei Amerike padare? 
o 
bes debesiu aptemdyti! Ar il
gai da teip bus? Ar-ffi nie
kad jau 
Jau didelis laikas!

Lie- 
Dau- 

umas tikybia atmetė; tamsy-

Ar-gi
Lietuvei nepabus?

Franeuziszkas sklypas pada 
re naujas tiesas pagal kurias 
jeigu motinos pagimdo penkta 
kudyki, tai aplaikys kryžių ir 
pininginia dovana, o jeigu pa
gimdys po kudyki po penktam, 
tai teip-gi aplaikys dovana. 
Ar ne už daug turės tuju kry- 

Juk kožna motina, kuri 
pagimdo kudyki, tai jau nereL 
kia sunkesnio kryžiaus, o 
ginimas vaiku teip-gi yra kry 
žius.

Neiszmanelei tieje

žiu ?

J

au-

Prancū
zai, geriau padarytu, jeigu ves 
tu Lietuvaites, tai in szimta

vi-
muzi kantams

to.

ti.
K. Levlilis,

112 Ogdon <St.
* Girardville, Pa.

New York, N. Y.
s
I
1

laukėsi
Kryžiuje ir prasze, kad

geriems 
daug terp Lietu- 

ka-

Ki-
Panamoje reikalau- 

in 5-ta Coast T

Filipinnosia in 9-ta 
Muzikantai norinti in-

žemoji luomą, vis stena prisleg 
ta visokiu brangenybių ku
rioms juk turbut galo nesima- 

Darbo žmogus nors uždir
ba dienos mokesti nemenka 
bet pedia gavės iszmoka, 
moka visur kad ant galo tik 
nei katinėlio szmotuka laszi- 
niu prarijans, apsilaižo, apsi
dairo, kad uždarbio baba. Dar 
iszmislinta, kad buk del geres
nio pragyvenimo 
draust visoje 
nanti gorimai,
tai žmones mat bus blaivesni, 
bet ir vienai gėrimams sunau
doti liks maistui.
po szito lauksime kito uždraus
sako rūkyt tabaka, tolinus ka 
kita, bet kasžin ar neuždraus 
ir virala užspirgint?...

Nors kare allijentu laimėta

Mano dede Slviestras Oszkinis, apie 
7 menesiai atgal gyveno Seattle Wash, 
dabar nežinau kur. Praszau atąl-

Mrs. Ą. Dubinik,

Liet.

f <

jgZ_ szaukt ant adreso.
Praszau atąi-

Box 42
Krebs/ Okla.

Te-
Lietuva” No. 114) pa- 

intarimus ir ap-

reik 
szalyj

uz- 
svaigi- 

gort tai ne tik

Dede Samas pranesza 
siems 
(o juju yra 
viu) idant užsiraszytu in
pelijęs kurios stovi Panamoje, 
Havajoj, Filipinuosia ir 
nuosia. 
jo muzikantu 
Artillery, 
ir t. t.
stoti iii geras kapelijes su geru 
užmokeseziu ir pamatymo svie 
to tegul nusiduoda in sekan- 
ezias kancelarijes: Recruiting 
Station Allentown, Pottsville, 
Reading, York ir Harrisburg.

Nu gerai

Mano ievas Domininkas 
Szalkauskas irgi mano szvoge- 
ris Levonas Vaitkus, keli 
tai atgal gyveno Mahanoy City 
Pa., dabar nežinau kur. 
gul atsiszaukia ant adreso.

(to 47) 
Ant. Szalkauskas,
1274 Main St., N. W. 

Cleveland, Ohio.

tėvas

me-

Te-

Po tokiu pal antgalvlu p. V. K. Racz 
kauskas, Am. Liet. Centralio Komite
to Sekretorius, raszydamas in Ameri
kos Lietuviu laikrasztyjo (žiūrėk 
vyno” No. 20 ir
daro labai svarbius 
kaltinlnmus Egzckutyvio Komiteto ir 
M. J. Viniko. Kadangi tie intarimai 
yra begalo rustus jeigu teisingi, o dar 
rūstesni jeigu neteisingi, nes tasik jie 
parodls kuomi musu nieksrie veikė
jai užsijima laiko szio, visu svarbiau
sio Lietuvos gyvenimo momento, — 
tad pilnas pąaiszkinimas kas ir kaip 
isztiesu yra atsitiko yra svarbu,
butu pilnai žinoma musu visuomenei.

1) Straipsnyje p. Raczkauskas ra- 
szo:

legacija 4 d. Balandžio jau 
Raudoname

Dienos pinigai butu Perduoti
Egz. Komitetui — ”.

Nieko panaszio suminėtame proto-1 
kolo nėra.
su spaudoj ir p. Raczkauskas jo turini 
beabejo žino.

5) Toliau sakoma:
M F

Szis protokolas tilpo mu-

kad

prokurato-General iszkas
rius Pennsylvanijos Ilarget nu 
sprendė, buk jeigu vaikas pri- 
buna isz Europos in Amerika 
su tėvais, neturintis 21 metu, 
liekasi ukesu szio sklypo be isz 
ėmimo ukesiszku popierių. Ta- 
ji nusprendimą aplaike virszi- 
ninkas kasyklų S. E. Button, 
nes tasai klausymsa užėjo, ka
da vienas isz kandidatu ant 
kasyklų boso neturėjo popieru 
tvirtindams, jog pribuvo in 
Amerika su tėvais kada netu
rėjo 21 metus. — Gal tasai nu
sprendimas priaiduos del dau
gelio, kuriems toji informacija 
yra reikalinga. > »

Bronislovas Jukneviezius 14 
metu senumo, kuris apleido 
Mount Carmel 1917 mete ir jo
jo drapanas aplaikem isz Pitts- 
tono ir nuo to laiko nieko apie

I. ■ ■ f k

Gegužio, 1 d., 3Ketverge, 
vai. po pietų Mielaszirdystes 
ligonbutyj mirė kun. Prancisz-

f 

o Suvienytose Valstijose kaip jin negirdėta ir nežinau ar yra 
ir užiuaczius ant visko kontri
bucija taksos uždėtos; už szu- 
nis jau įuokama, bet už kates 
nežino ar priseis mokėt?

Szuvu žmogui duoda signalą 
kad kartais bomai kraustosi 
tai gaivalas reikalingas, o ka-. 
te žiurkes ir peles baido, tai 
reik laukt taksu ir už tais.

Vot ka szalis turtinga, 
darbiu pilna, tai užsimokės 
svietelis už viską ir isžlaikys 
save, ozobatu kaip neinpirksi- 
me, tai klumpes nosziosime ir 
lips gerai.

Isz Suvienytu Valstijų žmo
nijos rūpestingumo, pasirodo 
dalykai gana svarbus visam 
pasaului ir, tas tai vertas aky
vo patemijimo,

Turi 4 pėdas ir

— “Egzokutyvis abieju Tarybų Ko
mitetas Kablegrama kreipiesi in ^Lie
tuvos atstovui) Paryžiuje, patardamas, 
kad jie, draugo su Amerikos atstovais, 
pasimatytu su Pulkauninku Olds ir 
drauge iszrisztu klausima Lietuviu 
Dienos pinigu.”
. Tokio Kablegramo Egzokutyvis Ko
mitetas hiekad nesiuntė nei in Pary
žių nei in jokia kita vieta.

2) Toliau straipsnyje skamba:
“Bot Egzekutyvio Komtietas

keliu skelbę jog jis paims tuos pini
gus in savo rankas, — nors tokiam 
žingsniui nuturėjo autdtizavimo nuo 
Centralio Komiteto.”

Ant tiek ant kiek Egzekutyvio Komi 
toto nai’ol žino tokio skelbimo Egze- 
kutyvis Komitetas paimas tuos pini
gus be Centralio Komiteto autorizavl- 
mo, niekad nebuvo padaryta.

3) Toliau raszoma:
Kablegrama! fsz

inž. T. Naruseviczlaus ir J.
RAud.

savo

i

uz-

Suvienytu

gyvas ar ne.
8 colius didumo, akys mėlynos, 
paeina isz suvalku gub., Kal
varijos pav., Liudinavo par. 
Kas danesz apie jin, aplaikys 

$5.00 dovanu.
Mr. Joseph Cikanavicz 

328 South Apple St. 
. . Mount Carmel, Pa.

........................      , i

Jeigu turite senas maldakny 
ges, prisiunskyte in redakcije 
ant apdarymo, nes nauju ne 
greitai,
Siunskite ir kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu
sipirkt. e
giaus Užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli įr guodo 
ja ir pats yra mylėtojas skai-

- (t. t)

Liudinavo par.

(to 49)

galesite nusipirkt.

Apdaryta knyga ii- 
i

tymo«
'JI

<<<Nesenai pas
iju ropos

S.

kelbti
(pavzd.

Lopatto) parodo, jog Am.
Kryž. ’ ir H. Hoovor jau siunczla Lie
tuvon muistą, drabužius ir medika
mentus, )miiaū<lo<laini tam darbui llku 
sius nuo Lietuviu Dienos pinigus.” 
Tokiu' Kablcgramu nei nuo p. Noraus 
nei nuo p. Lopatto niekad negavom.

4) Toliau yra cituojama:
“Isz Am. Liet. Tarybos Protokolo 
isz 4 d., Balandžio), Egz. Komiteto do-

- , --------------------------- ---------------------- ------- ------------------------------ .......... i.

Liet.

Į PINIGAI

Tad jam (Centraliain Komitetui) ne
sunku bus pergyventi ir . f pasikėsini
mas atimti isz jo Jam to nežinant, — 
Lietuviu Dienos pinigus”. Kiek toliau 
sako, Egz. Komitetas iki sziol dar ne
matė reikalingu oflcijaliu
— jog jis užsijima pirkiniu maisto; 
szitos ncszvarios insinuacijos prlesz 

Kom. yra visai nepamatuotos, 
nors 

Apie tai pakalbėsim gale szio 
straipsnio.

G) Prie galo p. Raczkauskas užrei- 
szkia:

“Vadinasi, sulaikyta Lietuvos szel- 
pimo darbas!”

Visai klaidingas ir neteisingas už- 
Szelpimas ir szelpimo 

darbas nėra nei feustabdytas nei su
laikytas. Amerikos) Raudonas Kry
žius nutarė szclpti Lietuva, pradėjo 
szolpti, dabar szelpla ir ateityje szelps 
ja — iszimtinai sayąis pinigais.
pats yra ir su American Relief Ad
ministration.
szelpia.

praneszti

Egze.
ir gal but padarytos su kokiu 
tikslu.

reiszkjmas.

Tas

Jie nutarė szelptl ir
i i v: t • *7) Tame pat straipsnyje p. Racz- 

kauskas paduodu 'fano Am. Raudono 
Kryžiaus laiszka gauta C d. Gegužio, 
kuriame sako kad i>P- Vinikas ir Dr. 
Bielskis lankėsi Raudoname Kryžiu
je reikale sziu pinigu.
tame pat “Tėvynė^”' rtumeryje raszo- 
ma: ; . , >,

'Totam kaip jisai (Dr. Bielskis) su 
Viniku sustabdė szelphna badau- 

janezios Lietuvos” -
Yra tai baisus 

ypacz kad p. Raczkauskas pilnai žino, 
kad tas apkaltinims yra visai neteisiu 
gas, ir kas dar ardžiau — gi but sufab 
rikuotas.

Bet kąs gi isztiesu atsitiko? Kodėl 
p. Raczkauskas ir nlekuriojo sandhr- 
bininkai pradėjo varyti sistematlszka 
agitacija, ir šmeižimą 
Komiteto ir jo nariu?

kartu szaukdamas kad kiti Lietuvos 
pricszai atakuoja ir griauna musu 
sunkei sutvertas instaigas — musu 
valdžia. (Žiur. “Tėvynė” No. 22 (Geg. 
30, 1919) po antgalvels Didelis Mitin
gas, Peržvelga ir kitur.) Nejaugi p. 
Raczkauskas suradęs kad Jo szi nau- 

musu i n staty
mus jam nieko atsakyti, mat Egz. 
Kom. Nariam yra ncleistalna leistis in 
sriovone agitacija tai drasei ir “yy- 
risz” griebėsi gelbėti Lietuva — smeiž 
damas Egzekutyvi Komitetą ir tetar
damas jo narius visokeis peiktlmais 
darbais ir tuomi paralyžiuodamas Ju 
darba ir ardydamas tuomi Am. Lietu
viu atstovybes veikimą Washingtone, 
tetraukiant juos in polemika o atitrau 
kiant nuo reikalingo darbo.
“kiltas" tikslas ir priemones, o ypacz 
kad p. Raczkauskui jau nenaujos.

Priežastis iszszauktanczios dabarti
nius užsipuolimus prasidėjo nuo Egz. 
Kom. Nariam yra neleistina leistis te 
rikos Valdžios ir jos instaigu su pra- 
szimu pagelbos Lietuvai.

Sū tuo tikslu buvo nuveita te Am. 
Raudonąjį Kryžių, Balandžio 4 d. Isz- 
destem Lietuvos varginga padėjimą ir 
praszom suteikti pagelba. Am. Rau
donas Kryžius sutiko tuojaus duoti pa 
gelba ir tuojaus, ta paczfa diena, pa
siuntė Kablcgramu insakyina Pulki
ninkui Olds, Paryžiuje, o mum patarė 
tuoj pasiusti sekanti kablegrama mu
su atstovui prof. Valdemarui.

April 4, 1919.

ja auka negali pagal 
nieko atsakyti,

Labai

I
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Peržvalgoje,

P.
apkaltinimas, o

$gzekutyvio
Tuo gl pslt

Valdemar
Hotel Palais D’orsay

Paris
American National Red Cross recom
mends that you tako up the question 
of Red Cross relief mission to Lithu
ania with Colonel Olds, Red Cross 
Commissioner . to Europe in Paris. 
Have some American Lithuanian see 
Olds and tell him that 800,000 Lithu
anians in America have contributed 
their share to American Red Cross 
but no relief work whatever has been 
done in Lithuania. Support of Ame
rican National Red Cross is officially 
assured if Olds decides favorably.
Vinikas, Žilius, Bielskis.

(Tolinus bus.>

piningus slunczlam in Lietuva ir Lenkija sulyg pigiausiu cienlu ypatom •*
ne prioszam. Po ilgam kentėjimu pagelba krajuj yra neatbūtinai reikalinga. 
Per tai privalot neatbūtiną! kreipties yPatlszkai ar per laiszka prie musu 
bankini Narna: I. HI'IRZ, Bnnldorrhis Ir Notaras,

224 West 84-th. St. New York, N. Y. 
Pardavimas laivakorcziu visu laiviniu ttfniju sulyg ciQuip. kompanijų.

•* •>
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Vadovas razbaininku.
V * V- 1

Viskas tas, kas czion yra su- 
raszyta, tai mano akimis no 
yra matyta, ne už septynių kai 

septynių, upiu tiktrti 
?timžemei vaiksztinejo i P ta

mano

ne

nu, ne uz 
8V( 

pasaka sakinėjo.
Tasai Atsitikimas

už keliu desetku amžių, 
keliu tukstahcžin ritėtu, bet tik 
tai tuom kart, 
voj buvo daugelis
rioso laikydamosi pulkai 
baininku uŽpuldiiiedami 
koliaujeneziu žmonių.

gyveno

kada da Lieth- 
giriu,

Tame tai laike
ūkininkas, kuris turėjo su- 

, , pilna gudrybes,
bet prie darbo nė turėjo noro.

Pas
pas
pO valandėlė, visur buvo 
sunku, ir dirbti ne norėjo, tik
tai savo kambarį visada sėdė
jo-

nas
nu vaikina pilna

sziauėžin bnvo nedelia, 
kriaueziu ir staloriu tiktai 

visur

— Kas isz tavos bus? — pa 
klausė tėvas sūnaus. —Mažam 
nori būti razbaininku, arba 
svetimnaudžiu.

pamislijas

razbaininku,

Vaikinas 
dele tare:

— Ar žinai ka

valau-

T

VIC-

per

buvo 
ne nž

k li

ra z-
ant

3r

Visosia

czcveriku-

PUSIAUKELIS.

pausaulyjc blogesnio,

>
puses ir sustojo.

ir
Rciszkia jis neturi ukesMatyt,

jo.
girdėdamas 

ptlėlnc czcvcri-

butu 
pa t tory*

9 

pilna

girrioję tfmeriko- 
a

♦ Paveikslai surasti ąnt 
užmuszto kareivio?

Argonno 
nai užtiko užmpszta Vokiszk
kareivi ant kurio rado tfzituos 
paveikslus ir kurio likos 
siunsti in Amerika, 
mutinio matome
žiūrint savo vaisku

Acn, kas tai do gailestis 
vienas, kad 

džiaugsmu 
parneszes namon, 

nauda isz

szvintant isz- 
Zinri sztai žmogus 

Tuom kart iszsi- 
emc cŽėveVikaiti isz kisžefiiaus
ir padėjo ant kelio Ūkininkas 
ejdaniks proszali pažiurėjo in 
czevorfkaiti ir tarė pats in sa
ve.

nuvedė in kamara ant pasilsio.
Stebėtina buvo toji kama

ra, stovėjo uiaiszai pilni aukso 
iė sidabro, rižilkinei drobužei, 
kabbjb’mit stenu ir ginklu bu- 
V6 fiidkrriitti pilni kampai.

itoatikšribU krėslai ir kana
poj, vidur! 'atribos gulėjo mo- 
tdfiszkas szilkfrito’ ėZeveriktt- 
tis.

Vaikinui tasai 
tis lftftai patiko ir pasiėmęs in 
Ridėjo in kiszeniu.

Ant rytojaus 
ėjo in gite. 
r u jaueziu.

kad tiktai 
pora, tai 
ežia pflczei, 
Bet dabrtr menka 
viend!

Ir nuėjo toliau.
Musu vaikinas

tuos žodžius,
kaiti ir apibėgės aplinkui tam 

volei padėjo 
nnt kelio

1

mano teve-

pn- 
Atit pir

kti iže ri der
ant kito

matome sunaikintas vokiszkas 
arnotas ir subombarduota 
miestą Melincourt.
vokiszkas kareivis geidė' tuo
sius paveikslus nusiun'ėti pas 
saviszkius in tevynia.

»a

Ii! 
ka.

9

Tas darbas tai man patin- 
esmiu 

kad 
tai 
asz

užsisznekejome,
o

pagriebė
Bumusze ge

savo

Asz jaueziu kad 
sutvertas razbaininku ir 
apie tai 
leiskite mane in svietą
nepražūsiu.

Tėvas perpykęs 
vaikina už plauku, 
rai iszmete per duris.

Simus susidavadijas 
platokus, nuėjo in kluoną ir už
silipęs ant szieno pramigo va
kare.

Pramigęs sugryžo pas tęva, 
gnižei jam padekavojo už au- 
glnjma ir visus^ vargus, teipos 
gi ~ be slėpimo pasakė, kad ej 
na/jieszkoti 
razbaininku.

Taro tuos
isz'fitubos in tamse 
buvo atitolinta per kokia myle 
nog tėvo stubos.

Po daugeliui perleistu persz 
kadu, inejo vaikinas in 
užente gi re, kurioje ne 
matyti jokio žmogaus.

Kur czionais atrasti 
arba razbaininkus 
vaikinas 1

Gudrus vaikinas inlipo 
augszta medi ir pradėjo dairy
tis, ar ne pamatys kur žiburi, 
apsidairęs pamato didele ugni, 
aipe kuria sėdėjo daugybe raz
baininku.

Bet kad ne pamesti kelia

laimes in

žodžius, 
giro

pulką

iszbego 
kuri

tanke
buvo

9

vagius 
pamislijo

111

, nu 
siemo kepure nog galvos ir nu 
mete in ta szali medžio kurio
je mate ugni, nulipęs nog me
džio, susijieszkojo kepure ir 
nutraukė in taja szali.

Eina, eina.... mažam adyna 
mažam ir daugiau, tiktai gana 
kad priėjo ugnaviete, pas ku
ria sėdėjo razbaininkai.

Žemai pasiklonojas ir palai
minės, praszo kad priimtu jin 
už dranga.

— Gerai, priimsime tavo 
bet turi ant to užsipelnyti — 
tarė vyriauses.

— Ka turiu daryti, pasaky
kite — užklausė vaikinas.

— Rytoj szvistant, —

priimsime

tarė 
zbaininkas, — vienas ūkinio 

vesis jauti, takais per giro. 
Jeigu nori būti musu
tai tuti paimti nog jio japti, 
bet teip, kad jįo neužmusztUm 

jokios iszkados jam nepada-

rti
kas

draugu, 
japti

ir 
rytum. • *

— Gerai, pamegynsiu — at-
ke vaikinas linksmai.
Razbaininkai davė jam val

gyti ir gerti, o

0H

privalgydinfy

9 o

Vienok norėdamas ture- 
czeveriku del 
pririszo

Ižmogui už akiu 
ta czevėrikaiti

Ipats pasislėpė už medžio.
I Palengva tasrir' žmogus pri
siartino ir pamatęs pradėjo ru 
goti, kodėl ne paėmė pirmuti
nio,
ti pora 
savo paezios, pririszo jauti 
prie medžio ir greitai gryžo pa 
imti ana.

Vaikinas to tiktai lauke.
I Priszoko, atsiriszo jauti no 
medžio ir nusivedė in gite pas 
razbaininkus.
persitikrino kad juju draugas 
yra gana gudrus, 
buziuoti ir glamonėti,, o 
riaušes razbaininkus’ ’atsikėlęs 
tarė.

Į — Gera turi 
ejei gana gudrei.

tokiu

g

Tieje tuoj aus

pradėjo jin 
vy-

apsi-galva!
Esi musu 

draugu, bet jeigu nori būti gi
zeliu razbaininku, tai turi tąm 
paežiam ūkininkių pavogti ki
ta jauti, kurio sugryžo namon 
paimti, ir vesti in miestą.

— Pamėginsiu — atsake vai 
kinas.

Razbaininkai pradėjo dai
nuoti, o po tam pradėjo valgy
ti ir gerti, bet vaikinas nega
lėjo ne valgyti ne gerti, tiktai 
mislino kaip padaryti 
szposa ūkininkui.

ir atriszes jauti greitai nusive
dė pas savo draugus.
razbaininkai persitikrino kad 
vaikinas gndras, tai pradėjo 
jin bueziuoti ir 
geras draugas bus.

Padavė valgi, o kada pa
valgė ir jau buvo pusgirezei 
vyriauses atsistojas tarei

— Tavo galva gudri, neisz- 
kada kad ant pecziu jia ' turi, 
jog žmogų ne užmuszei, o jau- 
czius mums atvedei, 
esi musu gizeliu.

Bet jeigu nori būti musu va
dovu, tai turi mums turtu pri- 
storoti, kad turėtume ka vado
vui duoti. '

— Pamėginsiu, tarė naujai 
gizelis — tiktai pasakykite ka 
man reikia daryti!

—- Už trisdeszimts kalnu

Ir kaip

tai
dainavo kad tave gyva in 

cziouais
r* *>
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Dabar

ri va re
Ji-

pradėjo

antra

II.
Ant rytojaus nuėjus pamate 

ūkininką vedanti kita jauti.
Ūkininkas ejdamas pamaži, 

inislijo apie vakarikszczia sa
vo nutrota ir pyko pats ant sa
ves kad davėsi per savo kvai
lumu prapult jaueziui.

— Kur dabar yra mano jau
telis — klausė pat suves.
kada teip ėjo dejuodamas, isz- 
girdo baubimu jauezio.
ninkas atsistojęs klausė, 
bimas davėsi girdėti
antra, treczia ir ketvirta karta 
o balsas platinosi po visa gir- 
re. Ūkininkas prusidžiauges, 
pradėjo ejti greieziau.

— Tai mano jautis! — tu
re linksmai, -r- Tur but, vukur 
nutrauko virve ir dabar val
kiojasi po giro.
ve nebageli, bet jriu daugiau 
neisztruksi.

Tardamas tuos žodžius 
riszo druezei jurit? prie medžio
ir nuėjo in szali kur buvo gir
dėtas baubimas. ?
< ‘ Bet girrioj kaip galima

Uki- 
bau- 

viena

Rasiu asz ta-

pri-

su- 
prasti, baubo tik vaikinas, iie 
jaunis. Ir kttdU pamate atsitoli
nanti ūkininką’ nog jauezio, 
ifezbego isz*( savo pasislėpimo

bran-
Jeigu teip padarysi

9 

už trisdeszimts upiu stovi dva
ras kaip lelija, o tame 
gyvena popas maskolių.
sai turi aukso ir sidabro dau
gybe, teipos-gi visokiu 
geny bin.
kad tas popas atsižadėtu savo
turtu be jokiu perszkadu ir ati 
duotu juos mums, tai busi mu
su vadovas, — atsake razbai- 
ninkas.

— Ta i j u su
kad pareitu pas jus visi 
koliszki turtai.

— Teip.
— Gerai, turėsite auksa.
Razbaininkai visi džiaugėsi 

ir laimino vaikina ant kelio
nes.

9 — atsake

noras toksai, 
mas-

III.
Kur tasai popas gyveno tuo

se palociuose'buvo ne mažai 
aukso, ba plesze isz ko tiktai 
galėjo. Viena labai tamsia 
nakti, pradėjo 
žvėnyti, visi isz miegu paszo- 
ko, akis trina ir žiuri kelinta 
adyna, vienas kito klausinėja, 
o varpai žvauija beperstoji- 
mo, teip kaip Už nebaszninl^o 
duszia.

Teipos-gi popas klausinėjo 
kas tai yra, ir nusiuntė savo 
tania .pažiūrėti kas tonais 
skambina.

Sugryžes tarnas

Prisi-

BALTRUVIENE.

a 9

nuėjo pas 
Pas 
ma

Vienas isz tu aniuolu iszejas 
pirmyn tarė:
? — Mes esame atsiunsti isz 

dangaus, kad už tavo gerus, 
darbus nuncszti
dangų, mes tave isz 
paimsime ir ant savo sparnu 
in dangų nuneszime.
rengk in ta kelione, bet da pir
ma turi iszpildyti ta, kas tau 
prisakyta. Pirmiause turi pa
imti visus savo turtus ir įszdri- 
lyti terp biednuju.

‘ Popas ant žemes gulėdamas 
viską iszkląuses
erkve iszdalyti turtus, 
cerkve stovėjo iibagrr pe 
žai, kurio labiau* buvo pana- 
szus in razbaininkus, no kaip 
in ubagus kožnns turėjo krep- 
szus pasirieja ir rankas isztiese 
popas auksu iszdalinojo ir 
kaip dauginus no teko, 
ubagėlei iszsiskirste. ,

Popas iszdaliues piningus 
meldėsi ir lauke dangaus tar
nu, lauke dvi dienas ir kelias 
nedelias, bet aniuolu kaip ne 

teip ir dauginus no atsira-

tai ir

9

raz- 
iszpasaky- 

isz

yra 
do.

Tuom laik, džiaugsmas 
baininku buvo ne
tas, gere valgė ir ulevojo, 
kelia baltu , užsiprasze daugy
be svecziu ir vis pasakojo va
dovo gudrybe.

IV.

Vadovas razbaininku daty- 
ro ko tįktai trosžko jio szirdis. 
Bet negalėjo pasakyti kad yra 
laimingas, vienas mažas daly
kas, grauže jio szirdi ir ne da
vė jam ramumo, visados jam 
stovėjo ant mįsles tiedu jau- 
czei, vargszo ūkininko ir kož-

visi varpai ua karta kada tkitaį užmigda
vo, tai rodėsi jam jauczoi ba
dydami ir draskydami jin.

Norėdamas bloga pritaisyti, 
pradėjo bažnyczias statyti, bot 
kada jau bažriyczia buvo gata
va, tai perkūnas trenkdavo ir 
sudraskydavo isz pamatu.

• Razbaipinkai teip pat susi- 
buntayojo b it
ifezkolięjo, vietojo . žmonis žu
dyti, tai jis bažnyczias pradėjo 
statyti ir teip ilgai' torp savos 

pakol vado ne

savo -yadova

Szink-orius turi skubintis) 
Jeigu ne nori szunė poteriu 

girdėti,
Tokios bobeles puiku gyve

nimą turi, 
Aluti maukia, vaiku nežiūri 

kampuosiu
szaszlavu, 

Po lovoms visokiu skarmalu.
O jus vyrai, 

Darote negerai,
Kad piningus boboms duodate 

Girtuokliauti pratinate!

Jau gmm, 
' Su taja Kivana, 
Ten yra morgu geru, 
Nes ir daug netikusiu 
1*01’ naktis valkiojosi 

Visokiu kvarabu 
t Jeigu

jieszkosi. 
toli aus 

teip darysite,
Tai ant svieto gero neturėsite, 

O kada vela pribusiu, < 
apgarsy 

siu

mergeles ir

Tai net* visu vardus

Karczemosia
*

9

geriausias už
siėmimas,

Yra labai linksmas gyvenimas 
Del merginu didelis nnaras, 

Ba tai karezemoje tarnavimas, 
Nuo karezemines mergos, 
Saugokytes kaip vainos.

* # *

Vandergrifto bobeles susi
vaidyk itin,

Grinczias savo apvalykitia, 
Ba kaip asz in ten atsisuksiu

Tai kaip su koezelu apsisuk
siu 9

Net brizgesite, 
Ir stenėsite!

Isz Pittsburgo gavau ganda, 
Jog tonais netikia merginos 

atsiranda

pranesze 
kad aniuolai isz dangaus popą 
reikalauja.

Popas su visa savo szeimy- 
na su giesmininkais užsidega 
žvakes išdėjo ant kiemo ir žiu
ri pas varpinyežia stovi aniuo- 
lai, visi Kaip sniegas balti, ant 
paežiu turėjo sparnus, o ant 
gaivu žalius vainikus.

v

seimus dare 
iszvare.

5 Tada vnikszcziojo 
ir ubagavo po kaitous įr nuės
tas, pakutavodąpąs už grie- 
kuš papildintus jaunystes die
nose ir teip pabaigė 
venima senatve ja.

neramus

savo gy-

Ii I iiMij

Ir isz vaikinu szaiposi. 
Mergeles, metelei bėga, 

Kaip pasensite, bus jum ged
O to jus labai bijote,

Nemislyti apie tai nenorite.
isz turgaus 

iszcjote,
Tai mandraujate, 

Bet jeigu protingos butumete, 
Tai senatvės nebijotumėte. 
Jau tiejei laikai nugarmėjo, 
Kada merginos vyniotis no-

Sziandien ir merginos
mandrauti

f t I

Ir teip pat uždarbiauti.
Be to, da sugrįžtu, 

Mat greitai užmirsztu
Apie, ka kalbėjau
Na ir atsiminiau:
Isz vyru nesijuokite

Ba mergeles matote, 
Vyras už mergina,

Už nieko nožinklina
Bet sutikimas vyro ir 

ginos 
Pasiliks ant visados.

Kaip d a dabar

gali

e

9

9

t

iner-
9

♦

Turk i run o moterėlės nemetin 
kite in peeziu raperiu,

Ir nepleszkite marszkiniu 
Ba diedas gali supykti,
Ir kaili jums iszlupti.

Tik tiek‘dabar duodu
suprasti,

Idant darbelius savo paliauti.

9

jums

*

Ten kur ne toli Nestariu, 
Yra bobelku gana storiu, 

Kaip tik vyrai in darba isz- 
ejna, 

Tuojaus in karezema suejna.
Mat, per nakti iždžiusta 

Ir labai sublukszta
Musza rytia

9

9 

in duris, 
atidarytu, 

Su alum troszkuĮi užgesintu.

kad

VICTOR-) .EI

9

Sako, jog labai puszinasi,

£3

Italijos karalius Viktoras Etnrinuolius kalbasi riti
vyriausiu generolu ir dokayoja

4?

į

*

uz 
Austrams karoję. — Kur tasai generolas1?

I

savo
narsu pasiprieszinima

. M

I

Nieko nėra
kaip kn<- kokio nors darbo puslakeie. 
Žuvęs tas žmogus, kuris pasiaukelyje 
sutoja. Pusiaukelis, tai pati bloglaunia 
žmonių darbu vieta. Priversime pa- 
vyzdlus.

Žmogus leidosi kelionėn, Ir puslau- 
kelyje apsimąstė gryžti atgal. Reisz- 
kia, jis padėjo laika Ir pinigus kelio
nėje ir nieko neatsleke.

Kitas pradėjo statyti narna, tinsta
te iki puses ir sustojo. Reiszkla, 
daug turto nustojo.

Treczias užsigeidė pirkti ūke nuė
jės pas agenta inmokejo pinigu, bet 
paskui apsimąstė ir atsimetė nuo pir
kimo. Rciszkia jis neturi ukes ir 
pražudo inmoketus pinigus.

Ketvirtas pradėjo mokytis kokio 
nors amato, bet nedasimokines susto- 

Jci jis neužsiima tuom amatu, 
rciszkia jo padėtas triūsas niekais 
nuėjo; bet jei jis užsiima tuom amatu, 
tai tik gadina medžiaga, ir vėl jam 
skriauda.

Penktas, ligonis nuėjo pas gydytoja 
r anas ji apžiurėjas paraszc receptą. 

Bet ligonis apsimąstė ir neperka gy
duolių. Rciszkia jis nustojo pinigu, 
buriuos gydytojui užmokėjo, o isz to 
jam nėra jokios naudos.

Szeszta szeimininke pradėjo virti 
valgi, bet pusiau iszvirus apsimąstė ir 
nustojo virus.
valgis nuėjo niekais.

Septinta mergina sutiko teketi už 
vaikino.

Rciszkia verdamasis

Viskas ruosziama vestu
vėms, bet ji apsimąstė ir atsake teke
ti.

Jei

Szita visi žmones turėtu

Dar

tikėjimą dirbamoa darbui.

Tad ir iszeina, kad

Pasekmėje jos atsakymo yra be
reikalingai iszlelstl pinigai ir jai geda, 
kitas geraa vaikinas jau jos vesti ne
benorės.

Ir taip mes galėtume szlmtus pa
vyzdžiu czlonai privelti, ir jie visi ro
dys tiktai viena ir ta pati: pradėjo ko 
ti nors darba, paskui apsimąstė ir at
sisukę nuo darbo. Pasekmėje visuomet 
yra visokeriopi nuostoliai. Isz to vi
so tegalimas tiktai vienas iszvedimas, 
tai yra tas, kad jokis žmogus nieka
dos neturi sustoti pusiaukelcje.
kos nori pradėti koki darba, tai pirm 
pradėjimo tegul gerai apmąsto ar pra
dėti, ar ne, bet jei jau pradėjo tai tu
ri davaryti ik! galo, kitaip bus tiktai 
skriauda, 
insltcmyti.

Paskui, kaip matyti isz tu visu, pri
vestu pavyzdžiu, blogai atsiliepia tas 
darba bedirbant apslmastymas. 
ba bedirbant mastyti apie jo pasek
mes, jau pats savimi reiszkla neužsi

O jei jau 
kas neinsitįkines in savo darbo vai
sius, tai jau aiszku, kad jis darbo ne
davęs iki galui.
užsimastymas ir neužsitikejimas dar
bu niekados darba nepriveda prie pa
geidaujamu rezulatu. Ir szita teisy
be visi žiftoncs turėtu gerai insitemy- 
ti.

Jei jau žinome tas pamatines teisy
bes, tai belieka tik tai kiekvienam sa
ves paklausti, ar mes ju laikomės? In 
toki paklausima reikia, ant nelaimes, 
atsakyti, kad mes lietuviai labai tan
kiai pradedame geriausius darbus, ge
riausius sumanymus, bet paskui ar ap 
slmastome, ar net visai nieko nemas
tydami, numetamo darba in szali. Su- 
gaisziname, nustojame turto, o naudos 
mažai.

Teisingumui szio pasakymo, pri- 
vesime pavyzdi. Sztai apie pusme-: 
tis atgal tikri lietuviai matydami, kad 
Amerikos lietuviai neturi savo gero 
dienraszczio, tuoj pradėjo dirbti, kad 
ji organizavus ir iszleldus.
kus buvo užtektinai sudėta kapitalo, 
buvo ‘“Lietuva” • paversta isz savait- 
raszezio in dienraszti. 
na kasdien.

Juk negana kad “Lietuva” eina 
kasdien, bet reikia kad ji butu pilna 
geru rasztu, kad nauda nesztu szimte- 
riopai in lietuvius, kad nepaliktu ta 
taip svarbu darba pusiaukelėje, kad 
dienraszti padarytu geriausiu, kokis 
tik gali būti lietuviu kalboje.

Taigi nelikime tousiaukelyje, bct'da- 
voskim prie galo. Reikia dar del 
"Lietuvos" 
tad pirkime “Lietuvos 
“Treasury Stock” szerus. Kaina 
$10.00. Taipgi reikia ir skaitytoju kiek 
galint daugiau gauti, nes ir tas Žymiai 
prisideda prie leidimo dienraszczio.

Visuose’ reikaluose kreipkitės in 
Lietuva”, 3253 So. Morgan St., Chica

go, III.

Netru-

“Lietuva el-
Bet tai didesne puse dar

bo.

<<

14 j

|

■I

I

I

1 i I iii

u

i I

I

's!

i

11
I

i

H

JlJ

|Į

<1

Reikia 
pagerinimo kiek pinigu, 

dienraszczio 
szerus.

—Apgarsinimas.

" XIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 50c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. .o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite!

W. D. B0CEK0WSKI-C0.
MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines Isz Lietuviszku kaimelu
I

SATTJ.E

— Antra diena Sekminu — 
daug vyru sziadien nedirba.

— Sziadien Readingo kasik
iu pede.

— Seredoj 
parapijos

atsibus net du 
mitingai. Viena da

lis parapijom! 
susirinkimą 
lalys laikys si 

kausku suloje.
Vulkano kasyklosia pra- 
petnyczia, 

Puidokas ir jojo 
likos pagauti per sznvi nuo ku 
rio per volei pabėgo.

metini* 
kita

<

ejta

laikysv
mokslainejo,
usirinkimu Bocz

Stanislovas 
bode Weider

Puido
kas likos baisei sužeistas ir nu
gabentas iii 
piet mirė,

apdegytu ir sužeistu.
Puidokas turėjo 30 metu se-

Amerike 14

ligonbuti kur 
Weidvris likos ma

P<>

ziau

numo, pergyveno
metu, gyvendamas po No. 1202 
E. Pine St. Paliko czionais 
broli Jonu ir Antanu Lietuvo- 

Graborius A. Sakalauskas
užsiėmė laidotuvėms kurios at 
sibuvo panedelio ryta. 
Įėjo prie 
gystes.

J<‘-

Laisvos Simus
Brigu
1) rau

Arci-dienomis
Douglierty iszszven-

— Tomis 
biskupas 
tino ant knningu Szv. Charleso 
seminarijoj, (Iverbrooke, 32 

randasi 
Valnneianns, 

ir

klierikus terp
Ignotas

Steponas
kun. Stanislovas

Kun.
kun.

()verbrooke, 
kuriu

Vibarškis 
Mazūras. 

Petnyczioje

Chicago. — 
dzewski, 
vakar sutiko dvi

William Mo- 
2525 California Avo., 

negres ties 
31-ma ir State gt. Jos paklau
se pas ji kelinta valanda, 
du jis trauke isz kiszeuiaus 

pažiūrėti

Ka-
trauke 

laikrodėli, pažiūrėti, viena 
smoge jam per galva geležia ir 
jam pargriuvus 
$27.00.

— Nedelioje 
kaip 6:15 vai. 
Island geležkelio 
traukinys ant vietos 
dvieju metu 
lova Mickeviczin 35 
Stasiukas kartu su kitais savo 
draugais žaidė szalia geležin
kelio begiu ir priosz 
traukiniui jis kokiu tai 
dasigaves ant begiu, 
traukinys prisiartino, draugai 
nors ir pastebėjo ji, bet iszgel- 
bet nebepajiege.

> paeme isz jo

Roselande
Coneyvakaro, 

kompanijos 
užmusze 

vaikiuku, Stan i s- 
109 gt.

ateisiant 
bildu 
Kada

Scranton, Pa.— In laika 24 
savo 

Vincas Vi-
valandų po palaidojimui 
mirusios niotercs, 
tunskas, 49 metu 
North Scranton, 
su naszlia » 
metu, kuri turi keturis vaikus.

Vincukas nedavė mirusiai 
paežiai ne atszalti grabe.

senumo isz
apsipacziavo

40Vasil iauckiene

• j_-_r h----- ■b - -
visa pastatomo viduryje dar daržo ir 
uždegamo skardynojo sumirkytus ke
rosimi skudurus.

Skaisti szviesa patraukia tukstan- 
czlus invairiu vabzdžiu.
ugnies ir apdega sparnus ponia in kc- 
roslna apaeziojo.
invairiu gyvūnu sukrinta.
to neturimo nol puses tiek kopūstu ir 
kitokiu kirminu kaip kad turėdavome 
pirmiau.
dyti.
turi daroma mažiausiai du kartu sa
vaitėje Ir ugnis paliekama po kelias 
valandas.

AM MMk

Puola ant

Pastebėtinai daug 
Ir mes po

Iszslmoka ta būda paban- 
Tcczlau kad goriau pasisektu

» 1 Oi — ei l— IĮĮI MII — lt 1 <11

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - EAst 6720

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

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakaro.

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Lt — — «■» — MM ■ > • • — — «—

FARMOS — FARMOS.

Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
lalkraszczlo "SAULES” prenumerata 
bus $3.00 ant meto, dr $1.50 ant puses 
moto. Apie szita noužmlrszkitc.

SAULES

P. J. MULDOWNEY
KONTRAKTORIUS 

223 W. Mahanoy St. Mahanoy City

ant visokiu> Duodu preke
i darbu kas-link pastatimo 5 
c nauju namu ir pataisinimu. J
> Atsakantis darbas per gorus}
s darbininkus. 5

Czia Jau yra pirkia nuvirsz 400
7 kaimai apgyventa 

Jau 12 metu kaip czia
Yra

Tas v iš
yra 

Miestas 
Fountain yra centras Lietuviu kollo-

Fountain apielinke yra gorlau-

Didžiausia Lietuviu kolionlja Amorl- 
ke.
Lietuviu ukes.
Lietuviais.
Lietuviai praliejo apsigyventi. 
4 draugystes, 2 parapijos, 
kas rclszkia kad szitas krasztas 
tinkamas del uklninkystcs.

nljoj.
rit

ni ju.
stos žemes ir vlrszyje visas kitas že
mes kokias tik randasi Lietuviu kolio- 

Žome yra molei ir juodžeme, 
yra tai kvlocziu Ir dobilu žeme.
rhi Iszpardavlmul 17 farmu su budin- 
kais dldeleis sodnais ir užsėta jevais, 
toipgl turiu 8,000 akcrlu nevalytos že
mos kuria pardudo plgol ant lengvu 
iszmokcjlmu nuo $10 lig $15 už akleri. 
Del platesniu žinių adresavoklto

.1. A. Žemaitis,
Fountain, Mieli.]{. 1

Daktaras Wasserman Specialistas del
Vyru ir Moterų

Daktaras Wasserman pasekmingai gydo ligas Skylvio 
Szirdies, Inkstu, Plaucziu, Rumatizma ir visokias kraujo 
ligas trumpam laike ir nereikes trotyt darbo laika.

Musu ofise randasi naujausios maudos daktariszkos 
maszinps; teipgi ir X-Ray maszina kuri kanecz yra reika
lingas kožnam daktariszkam ofiso. Pirmas atsilankymas 
in musu ofisą yra dykai.

Dr. WASSERMAN

AhA

SZIAUDINEI
SKRIBELEI

Naujausios Mados flOį

&
L 4T

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

A

'/‘K

I) Dr. KOLER yra. vienai 
i» tints tarpe Lietuviu da* 

ktaras Pittsburge. Mo- 
kinosl Varszavoje, stu- 

A dljavo begtje 26 m. in- 
vairias ilgas vyru ir 

** moterų, todėl jas nuo« 
d ugnį ai pažlnsta. Gydą 
užsinuodlnlma kraujo

ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmua 
ligas tinimo, invairfas Ilgas paelnan* 
ežias nuo noezystumo kraujo, 
szauklte ypatlszkal, per laiszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiszkal 
ir Ruslszkai.
Ofiso b valandos: nuo 9 ryte lig 6 
vakare. Nodeliomls Iki 2-v. popiet

Atal-

»'i

*

I 

j

l

1

I

DEL VYRU
t c

I

Rasite musu sztore visokiu

Sennetts,Splits, 
T oy os Bankoks < 

ir Panamas.

I

Ū1 X

Teipgi visokiu sziaudiniu

1
k

A

į UNION i'
I SI I Tl A M 1 1 !w

Capitol Stock $125/100.00 
Surplus & Profits $400,000.00

NATIONAL,1
BANK

MAHANOY
f CITY

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prie justi piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suoso, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mls 9 ry te lig 12 vai.

II BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasierius.
R. T. EDWARDS. Vice.Kas.

j

w

r 
t1335 ARCH STREET.

PHILADELPHIA, PA.
Ofiso valandos nuo 9 vai. ryte lig 8 vai vakare. Nedclioj 
nuo 10 f y te lig 2 popiet. Negydom per paczta, pribukit 
asabiszkai. Galima susikalbėti ir Lietuviszkai.

skribeliu vaikams.
Ateikite pamatyt.

" —T----------- ---------

y/A \ Visokiu apatiniu drapanų 1

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKASKazi-
*1 'I
I

kasyklosia
kuris paliko

i.

pripuola 
ku-szvento Antano.

pagyvenimo

I

ve-
j r

va-

Yonkers, N.

Visiems, 
rie szio patrono turi vardu 
Ii name ilgo 
sveikatos.

— Ketvergais prasidėjo už 
darinejimas kronui nuo 12 
landos idant kromu darbiniu- 

' kai gidėtu truputi pasilsėt lai
ke vasaros.

— Ana diena palicije aplii 
ke telegrama isz
Y. idant sunresztavot pabėgu
sia mergaite, kuri apleido 
vus ir pristojo prie karnavalo. 
Mergaites pravarde yra Ona 
Yokum, 15 metu senumo kuria 
prikalbino josios 
apleidimo tėvus.
gus, kuris buvo priežaste pabe 
gimo tuju mergaieziu turės at
sakyti už 
ta.”

West Hazleton, Pa.— Likos 
užmusztas 
mieras Kurtina, 
dydeliam nubudime motina, 2
brolius ir .3 seseris: Ona Salic- 
kir Eraneiszka Sakusiene 
Duryos, Mare Uždavinis Wil
kes-Barre, Pa. Petra Kurtina 
ir Vinca Kurtina isz Pittstono. 
Laidotuves atsibuvo Old 
Porge su bažnytinėms apejgo- 
mis. Velionis mylėjo skaityti

Saule” be kurios negalėjo ap 
siejti lyg pabaigos savo gyve
nimo.

atsibuvo

4 i

I del vasarios. 801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

isz %7^

te- ♦

DARŽU NAIKINTOJAI.

AMER. LIET. TAUT. SANDARŪS 
organas

SANDARA”
Puikiausiai nušviečia lie- 1 

į tuvių gyvenimų visam 
F šaulyje ir uoliausiai gina 

darbininkų reikalus. Metams 
$2.00. Skaitykite visi. Vienų

A4

pa- I

f i

Guinan’s «

drauge ant
Badai žmo-

vabalu, vabz-

i 6 balta nevalninkys-

— .Jeigu randasi mieste Jo
nas Geduczis, kuris badai gra- 
jina kokiam bene, tegul atsi- 
szauke in redakcije nes jojo pa 
jieszko pus-brolis Motiejus Va 
bausk is isz Waterbury, Conn.

SZV. JUOZAPO LIETUVIU 
R. K. PARAPIJOS METI

NIS SUSIRINKIMAS.

Szv. Juozapo lietuviu parapi
jos METIKIS SUSIRINKI
MAS ivyks Birželio (June) 11 
diena SEREDOJ 7 vai. vakare 
BOCZKAUSKU SALEJE.

Visi parapijos nariai kvie- 
cziami ir privalo atsilankyte 
nepaisydami įvairiu prieszin- 
gu atkalbėjimu.

Visi pageidaujate kad para
pijoje Įvykta tvarka, tai-gi vi
si ir ateikite INLEIDŽIAMI 
VISI, nes tik in viena susirin
kimą suėjus galima tikėtis 
kad tvarka pasiseks įvesti.

Szv. Juozapo parapijos
KLEBONAS.

PRAPUOLĖ KARVE.
Mano karve prapuolė 22 d. 

Mojaiis.
juosva, vienas ragas ilgesnis už 
kita. Kas pranesz man kur ji 
randasi, aplaikys nagrados $5. 
Duokite žinia ant adreso:

John Gredeckas, 
Box 202, New Philadelphia,

Silver Creek, Pa.

Szviesa žalia, galva

Poni C. K. Tumor isz Kansas duo
da sekaneziu patarimu, kaip daržoves 
apsaugoti nuo kirminu.

Jei nebutu invairiu
džiu ir siugiu, su kuriais reikia kovo
ti daržininku daržininkyste butu daug 
lengvesne.

Iszrodo, jog kiekvienam zuliuojan- 
czlam augalui yra ir jo prieszas — 
kuris naudojo sultymis ir geria krau
ją.
Kad apgalėti tuos prieszus ir apsau
goti augalu aughna, priseina dažinin
kui visuomet budėti.

Kai kurios apielinkes iszrodo la
biau nalkindamos už kitas, dėlto, kad 
kad sanlygos augalu prleszu augimui 
yra geresnes. Ir visi mes žinome isz 
prityrimo, kad vlenaisinctais yra dau
giau tu prleszu, neg kitais.

Žinote kaip su tais prieszais kovoti 
ir neleisti jiems platintis tokiais dide
liais pulkais yra didelis žingsnis prie 
pasisekimo.

Plrmiausis kelias prie
tai pradėti darba isz anksto, 
ginti visas palaikus, stembrus, szluks- 
les, plktažoles ir puvanezias ant ežios 
paliktas daržoves, 
isz rudens aparti.

g numerį siunčiam pažiūrėt dykai.

- ''SANDARA”, t 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

11 i r

%

pasisekimo
Sudc-

Sudeginus viską 
Jei tas darbas no

rą laiku atliktas, užtikro prlsicna ne
maža nemalonumu nukentėti nuo vabz 

Taigi buk visuomet pasirižestižiu.
Ir velk isz anksto.

Pirmiausiai pasirodantis 
tai mažos daržu blusos.

Barstyk

kopūstu kirminus, 
Gerai žl-

Ankstį ryta, kuomet

prleszas 
Jas galima 

sulaikyti apibarstant pelenais jaunus 
ridiku, ropių ar kopūstu diegus, ant 
kuriu Jos mėgsta maitintis.
isz ryto, kuomet rasa tebėra ant lapu 
ir nerecziau kai du kartu savaitėje.

Turėk užtektinai tabokos dulkiu, 
kad praszalinti
agurku, molonii vabalus.
nomas vakaruose daržininkas ir sek
lio inkas tabokos dulkes labai giria 
ypatingai kad apsisaugoti nuo arbuzu 
kirminu.

Didžiausius arbuzu kirminus reikia 
naikinti kitaip.
vabalai yra nuszalo ir sustingę elk in 
darža ir iszgaudyk juos rankomis, 
Nelabai malonus tai darbas bet būti
nai reikalingas, nes kitaip gali palikti 
be arbuzu.

Tuos didelius baisius tomatų kirmi
nus valka! besigaiszindami iszgaudys, 
Jei tik jiems pasiūlysi sziokl toki atly
ginimą.

Mes praėjusiais metais suradome 
nauja būda nusikratyti nuo daržovių 
prleszu.
kės ir vabzdai skraido po darža; to- 
rnatu deže prlklszame skarmalais ir 
aplipllam kerosimi.
dame in molini puodą, arba in bileko-
kl sena viedra ir viską instatomo in 
cebera, kuriamo yra instatytas vled- 
ras su vandeniu, ant kurio vlrszaus 
užpilama puskvorta keroslno.

Kuomet naktimis petollsz

Tai visa indo-

Tai

f .

/

✓
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Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams 
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko, 
Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltoriams 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna
vimu kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres.

A. Dftnisewic* M. Gavula

<

Stebėtinas Elcktriklnls Diržas.

DYKAI iszbandyti del 
bilo kokius ligos, 
Prisiuškite 50c. stempu 
del naujo virlszko diržo 
su tam tikru prietaisu 
del vyru, ar 60c. del 
moterių diržio su prie- 
talsom, ir užmokėkite 
likusius $5.1)8 C. O. D. 
ant paczto. Pradėkite 
tuoj neszioti kožna die
na, Jagu nebusite užga- 
nčdyti in 60 dienu su
grąžykite o adgal pini
gus gausite. Adresas:
A. P. OWENS, Dep. 43E.

152 W. 11 St. New York

M
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PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS Iš MUSĮJ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

A.O-
V 
k .

groja rekordus vlsoklavislo
d^Įiino, kaip: Columbia, Vlctrola ir kitus. Lithuania groja teisingai, 

IlaSykltė npio įftlyg;

Rašydami”laiškus adresuokite:
S. P. TANIS,

1233 West 111th Place,

Ifidlrbimo ir įvisokiausio\ Lithuania 
I

Puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri
xwyKito npio jAlygan, o aplaikysito visas informacijas. 
Reikalingi agentai pardavinėti inustj grojamas mašinas.

Chicago, Ill.

D. M. Graham, Pres.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz

P. C. Fenton T. G. Hornsby

y

D. F. Gninnn, Treas.
1

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR.TĖVAMSI
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimines yra paimti j kariumenę ir ke

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas'iiedo su žvaigže yra di
džiausia garbė ir paguodonž, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti, Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą. Žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris. Ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Šį žiedą, atsiųskite savo 
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir nuima drauge su pinigais piisiųskite. o mes Jums 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

Sterling....

lt) J£ Auksinis..........

14 K Auksinis............... 13.50
Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 

paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm.
prckfi CB&c* už kožną.

Siųskite užsakymus Ir pinkus ant sekančio antrašo.

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

Prekčs Šių žiedų yra sekančios:

____$1.75

10.50

9

> I

CHICAGO, ILL

X

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
mSu Lnivnkorczlu Skyrium^.

P. V 0BIECUNAS IR KOMPANIJA 
12th anti Carson StH S. S.■ Pittsburgh, Pa. 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpinusi savam name kur- 
rio vorįo Isznesa apie $150.000 ir vartoja sze- 
mo laike apie milijoną dolierlu ir randasi po 
kontrole Vai. Pennsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą, i 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. 
Užlaiko Notarijlalna kancelarija del padirbimo 
Doviernascziu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubežinis skyrius randasi po 
vadovisto gerai žinoma Karol lauš Varaszlaus 
valdiszko Notarijuszo.'

Už sutaplntus 
Siunczla Pinigus

I
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NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojiniiiį Kojų

Prakaitavimaa žmo
gaus kojų, Ui yra di- 
džiausias kankinimaa 
kaip dideliema teip ir 
tnažlatno. Didelis ne- 
amafamaa yra ii n« 

skanaus kvapo kaip ir kenkcatia žmo
gaus sveikatai.' Prakaitaotoa kojoa tai 
pradžia visokių žmonas ligų ir pavarf i- 
ino viso kūno, Musų naujai Uraatos gy
duolės išlydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinama jog nieko ne kenka Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. *>relc« 411 • 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO., 
Distributer

tap. I. CHICAGO, ILL.160 N. WELLS St,

< 
T7 7

Jite&b

W. TRASKAUSKASj
►—GBABORIUS—<

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, P£.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riglnus Ir vežimus del 
ialdotuviu, krlksztlniu, pasivažinėjimą 
Ir t.t Krausto dalgtus ir Lt
520 W. Centre SU Mahanoy City. Fa*

Reikalaujam.
ri Huoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 

------- T'*—;
su musų nauj ---- -
laišku:

f

$10 iki $15 J sąvaitę. pereidami per stabas 
auju išradimu. Atsišauki! tik 

URSUS REMEDY CO.. %
110 N. WELLI St., Dtp. B. CNICMO, HL.Dtp. I.

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU,

«
frl ■ !■ Ijl

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

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

f

I

Naujas Lietuviszkas Graborius

i
 Kaži s Rėklaitis I

51G W. SPRUCE ST. į
MAHANOY CITY, PA. <|

A. 0. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.
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