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Isz Amerikos200 STRAIKIERIU SUŽEISTA
10 tukstaneziu straikieriu da
lyvavo kruvinam sumiszime.

Vaiskas ir ugnagesiai isz- 
vaike maisztininkus.

kylo kru- 
strai-

i#
Waterbury, Conn.— Praejta 

ketverga, miesto daliję žinomo 
kaipo “Brooklyn”
vilias sumiszimas terp 
kieriu, palicijos, vaisko ir ug- 
nagesiu, kuriame penki palici- 

o suvir- 
randasi

kurie likos pa-

jautai likos sužeisti 
szuin 200 straikieriu 
ligonbutesia
szautais ir sužeistais nuo pali-
cijantu paiku ir kitu innagiu.

darbus 
Metal

Rolling
Mannfactu- 

Plume & Atwood 
daužyt 

kelis uydege.
gesyt

Strnikieriai pamėtė 
Chase Rolling Mills ir 

Waterbury 
Mills, Waterbury
ring Co., ir 
Manuf. Co. ir pradėjo 
langus fabriku o

Ugnagesiai

Works,

pribuvo 
fabrikus o palicije daužyt pa- 
kauszius straikieriu.
k u pribuvo
kaipo
būrio, kurie pastate
nes nrmoWca-ir pradėjo Krau
ti in. indukusia mynia.

namine 
ir kareiviai isz

Ūmu lai 
gvardije 

tW ater- 
maszini-

Du 
szimtui likos aresztavotu, terp' 
kuriu.rųndasi Ir* tūla motete 
kuri .pĮvkurstinejoi. straikioriils 
prie maiszaties, m /• Sovirszum 
desziųJa |tukstaneziu straikie
riu ėmę dalybas tam sumiszi- l f ir

Apie deszimta valanda 
viskas

bet vaiskas da vis radosi 
sargybos.
ris stovi, da tokios maiszaties 
nebuvo mates kokis taja diena 
atsibuvo “Brooklyne,” kur 
daugiausia gyvena atejviai, 
nes tai

me.
vakare apsimalszino, 

ant 
Da kaip ^Vaterbu-

Brooklyne 
gyvena 

fabrikinis distriktas 
kur daugiausia yra apsigyvo
nia atejviai. u

■ W. 1). nOCZKOWHKI, Preu. A M<r.• if. inn nu o na i , ■ tfr, a 
F. W. nOCZKOWNKI, Editor
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Užpuolė ant Raudono
Kryžiaus trūkio.

Vladyvostokas.— Apie szim 
tas bolszeviku užpuolė ant 
Raudono Kryžiaus trūkio ku- 
riame radosi ligoniai ir sužeis- 
tieje kareiviai. Trūkis turėjo 
sustoti nes sztangos buvo 
ardytos.

Laike* szaudimo likos 
muszti keli ligoniai,
Amerikonu nesnžeido ne 
no.
trūkio arti Vladyvostoko.

8U-

už- 
isz 

vie- 
Bolszevikai užklupo ant

bet

si fete
da-

Baisus padėjimas Rygos t 
kalejimuosia. !

Paryžius. — Pulkauninkas 
Carlson isz amerikoniszko sa- 
nitariszko pulko ir profesoris 
isz Chicagos universiteto, ku
ris pribuvo isz Paryžiaus in 
Ryga, ant tirynejintlo padėji
mo Latvijoj ir Lietuvoje,
nesza savo raparte ka mate 
lygoje.

Pulkauninkas Carlsonas pri 
buvo in Ryga 3,Juniaus iszty- 
rineti sanitariszka padėjimu 
tojo miesto. Kalejipmosia ra 
do mirsztantes ypatas nuo ba
do, kuriems vokiecziai davinė
jo tik tiek maisto, jdunt nemir 
tu isz bado, norint Amęrikas

• 1 • A '■ V* A •

x Isz veidu szitu vyru galima suprasti, jog yra baisei nusiinynia apie pasiraszyma i
Brockdorffas-Rautzau, kuris yra tikros vokiszlęos veisles proletaras (turezin) yra pasisziausias ir nepasiduodantis. Sziadi 

Nokurio tvirtina buk sžįta kamisijo nepasirasžys, tiktai 
r y ta.
d

mo ir visas svietas yra akyvas žinoti kaip tas viskas pasibaigs.
rinkta per yokieozius. Szeip ar teip, allijentai yra jau pasirengia

I .

P^()
O

1

ant svietiszkoš taikos su allijentais.

ir pradės nauja užklupima ant vokieeziu utitrninko
P ' » * ♦ LI '. I I

Tik vienas
-ion sue j na laikas pasiraszi- 

•nauja kamisije, kuri bus isz-

grofas

.4

i

tu Fszmaityti yaįg’szv Europo
je, kurie su džiaugsum priym- 
tu szmoteli duonos arba 
czeveriku.

pora

Perkūnas užmusze jauna \ 
t. motere. ;.'

Hazleton, Pa.— Baisus sztur 
mas su perkūnija kuris atlan
kė West Hazletona praejta pet 
nyczia, padare daug bledes, o 
perkūnai tranko iii daugeli na
mu. Perkūnas užmusze paezia 
Kazimierio Jurasevicziaus,
metu senumo, kuri ne senei bu 
vo apsivedus.
niu dirbtuve te i p-g i likos 
taikinta per perkūną.
lis merginu radosi pavojuje sa 

gyvasezio nuo perkūnijos.

20

Reed marszki-
pa-

Dauge-

vo

v t

Maistas pradeda^ ant tikrųjų 
nupuolinet J—' Sviestas ir*' <1 

miltai teip-gį atpigo.
Philadeplria. — Sviestas at- 

ant 60 centu svaras arba
cgntu pigiau, miltai nupuo

lė į ant JŲ centus} už 12 svaru 
muisziukas arba 
giau, naujos 
nuo 30 centu ant 17 centu 
czverti peko.

Maistas pradeda atpigt, bet 
ne visur, nes sztorninkai 
tai žmouims ne nori praneszti 
o ypatingai mėsininkai, 
tai mėsos sako kad visokia me 
sa atpigo po keturis ir 
giau centu ant svaro ir 
Skulkino paviete, bet buezerei 
da nori pasinaudoti isz 
niu prekių ir tyli suglaudia au 
sis. — Lyg galui uzbonas van
deni ncszioje.

Kareiviai su bagnietais ant 
ulycziu. - Kas tai ženklina? 
New York. — Czionaitinei 

gyventojai nemažai nusistebė
jo, kada ant ulycziu, prie gele
žinkeliu stoeziu, tiltu ir kitu 
ženklyvesniu vietų stovinezius 
kareivius ant sargybos su 
provintais karabinais ir 
įlietais.
ir Rolb, tvirtina buk tai 
nei manevrai, idant parodyt 
gyventojams kaip vaiskas gali 
apsaugot miestą nuo užpuolu, 
maiszacziu ir kitu sumiszimu, 
bet kiti yra tosios nuomones, 
jog tai pasirengimas pricszais 
bolszevikus, kurie kerszina isz 
neszimu su bomboms in padan 
ges nekuriu vietų.
teip, yra tai nepaprastas regė
jimas, New Yorke ir kožnas už 
ymtas klausymu del ko tai pa
liepta. —r
Vaisko nestatys ant sargybos 
ir tai su pasirenguseis bagnie- 

O gal Įįikysi kokiu su-

1
12

10 centu pi- 
bulves nupuolė

Vuz

apie

A gen-r>

dau- 
tai

kari-

tiltu ir

Daug panasziu atsitikimu- •» * '•**» 
atsitinka. ,

Shcmonkv.ille, Pa.— Richar
das Bartlett, ejdamas in kariu- 
menia turėjo tik viena rūpesti
o tai ta, idant jojo jauna pa- 
cziule neužmirsztu jin ir ne
draugautu su kitais. Kada to 
mis dienomis sugryžo isz Frau 
ei jos, tikėdamas szirdingo pri
ėmimo nuo savo prisiegcles, 

gerus 
Bartlettas

savo 
pažinojo buk ji ji turėjo 
laikus su kitais.
melde pacziules idant pamestu 
paleistuvinga
toji jin tik iszjuoke.
damas ilgiaus nukensti 
ana vakara pas jiaja, 
jiaja ir pats save, ir abudu aut 
vietos atliko. — 
motore d a ve d a vyra 
pasielgimu.

ffy venini a,
Negale- 

nuejo 
szove in

bet

y

Sztai prie ko
su savo

r._ S A

uz- 
bag- 

Brigadijerius Dyer 
inoti-

Dydele vagysta szilko;
Tris va- 

gei privažiavo su automobi
liniu prie tavorinio vagono ku
ris stovėjo ant geležinkelio, at- 
pleszo peczeti ir paėmė isz jojo 
szilkiuio ceikio vertes ant szim 
ta tukstaneziu doleriu.

sziai dienai nesusege.

akmenų basas.

an gi i sžko 
norėdamas persi-

n

Patterson, N. J:— 
su

gi u lyg
Va-

ISZ VISU. SZALIU
Persijos Szahas turi 35 milijo

nus doleriu turto.
Paryžius.—

lias (karalius)

f

Vaikszcziojo ant* inkaitusiu 
i 

v
Papeete, Sala Tališti.— Tū

las korespondentas 
laikraszczio,
tik ryt, kokiu budu indi jos dva 
siszki fakirei vaikszeziojo basi 
ant iukaitusiu. akmenų, 
bandė pats taja slaptybia 
diena.

isz- 
ana 

Jokio skausmo ir ap- 
sidegimo nejauto ir iszejo cie- 

“ccroiiionijos,” 
‘ ‘ unii-

VOKIEGZIAl NUBALSAVO 
Rfflrati.

J ! f

237 balsai ant pasiraszymo o 
138 pricszais. Užbaiga kares 
su pasiraszymu ant taikos.

i

i

nusiupte gana maisto dm tuju 
vargszu.

iszbjauriptos per 
kalininkųp kankino

Jaunos ir patogios 
moteres buvo kankinamas ir.

aficioritts, 
visokois

budais ir ^uszaudinejo kas die
na be jokio porklausymd, 
džiu baisybes atsibuvinejo ta
nais apie kurias negalima no- 
raszyti. / /1 k* r J f .A* P l Ky ; r

žo-

Stengėsi iszgydyt 
prasižengėlius.

Philadelphia. — Toni is die
nomis Harvardo uin versite tas 
aplaike szimta tukstaneziu do
leriu, ant isztyrincjimo ir sura 
dimo budo ant iszgydymo pra
sižengėliu nuo papildinio viso
kiu piktadaryseziu.
daktars Mears paliko tuosius 
piningus ant tojo tykslo.

Ar-gi ne kvailumas szitu 
tureziu?

Hudson, N. Y.
szuo veisles buldogas apvaiksz 
tinejo savo gimimo diena ir li
kos apdovanotas brangioms do 
vanoms per savo locnininkus 

Locnininkas
padovanojo jam diržuką aut 
kaklo iszsodyta brangeis ak- 
menais už kuri užmokėjo .125 
tukstanezius doleriu. Vakaro 
atsibuvo baliukas ant kurio 
dalybavo visi turtingiausi žino 
nis o ponas Buldogas turėjo 
prie stalo plrmutinia vieta• r—

M i rus i s

Kad jam panaszei butu \ 
padare. \

Chicago.— Charles Evanso- 
ho daržininkas likos pastaty
tas priesz audžia Boyer ir nu
baustas ant dvieju szimtu do
leriu už nemielaszirdinga pa
sielgimą su savo arkliu ir bu
dima su szakemis idant trauk
tu vežimą. Sudže teip inpyko 
ant tojo žverio, jog jeigu da 
karta panaszei pasielgs tai bus 
isz miesto iszvai^tas. Geriau 
idant ant jojo panaudotu sza- 
kės, Imiszimut. Aplami UEi. lKi<* už tuosiufi p.Ww gMe-

Ana diena

ir pažinstamus.

tais.

Szeip ar

Be priežasties valdžo

Persiszkas sza- 
sziandien yra 

vienas isz turtingiausiu, valdy
toju, kaip apskaito žinau tie jei. 
Jojo deimantai ir kiti brangus 
akmenai, jeigu sziandien juos 
parduotu, tai aplaikytu suvir- 
szum 35 milijonus doleriu.

las isz tosios
kuria Tahitianai vadina 
ti.”

Pirmiausia tiejei dvasiszkie 
je užkuro dydelia ugne, ant 
vurios pridėjo akmenų, kurios 
inkaitino raudonai. 
dvasiszK i e je vai kszeziojo 
juju basi ir

Uffne

pakvietė

nes karaiiszki
yra tvir-

tiktai patys

O 
gal kada tiejei žibueziai ir pri- 
siduos szahui,
sostai sziandien ne 
tais,
16 užmuszti o 4 sužeisti kareje 

isz szios szeimynos.
Paryžius. —> Trileka sūnūs 

likos užmuszti, keturi sužeisti 
ant kariszku lauku, o tėvas ir 
duktė suszaudyti tiek tai nu
kentėjo nuo vokieeziu szeimy- 
nn Vankoo, francuziszkas ūki
ninkas isz Reninglieo arti Yp- 
ro. '

Vanlicc turėjo 36 vaikus 
22 sūnūs ir 14 dukteriu — visi 
radosi gyvi kada prasidėjo ka

Vienas isz aunu buvo tar-re.

apie

Berlinas.— Vokietija pasi- 
raszys ant allijentu taikos isz- 
lygos.

balsavo 237 o

Vokieeziu taryba nu
tarė pasiraszyti' ant taikos, — 
už pasiraszyma 
pricszais 138.

Ant tolimesniu permainų ir 
iszligu allijentai neklausys vo
kieeziu.
tikti ant visko arba ant nieko 

allijentanis nubodo vokie-
Allijentai 

pradėti kare 
jeigu vokie- 
paskutinioje 

valandoje pasiraszyt.

Vokiecziai turės su-

nes 
ežiu staugimas, 
yra pasirengia 
ant visu fruntu 
ežiai atsisakytu

1

Lietuva turės konstituoijona- 
x liszka valdžia.
Paryžius. — Provincijoha- 

liszka valdže Lietuvoje, nuta
rė invykdyt konstitucijonalisz 
ka valdžia, pagal daneszimus' 
in czionais. Valdžo likos suor 
ganizuota pagal konstitucijos 
tiesas, panaszei kaip turime 
Amerike ir kitosia republiko- 
sia.

I

spaustuvių 
visokiu 

Ii tarų ir

Po tam 
ant 

kores
pondentą idant pabandytu pe
reiti per inkaitusius akmenis, 
ka ir padare, nejaugdamas^ jo
kio karszczio ne apdegimu. Ko 
kiu budu tas yra daroma tai 

dvasiszkieje taja
slaptybia žino ir svietui 
tai neižduoda.

Vokiecziai sunaikino daug 
spaustuvių.

Paryžius. — Vokiecziai su
naikino daugeli
Francijoj ir iszveže 
spaudomu masziniu, 
kitokiu drukoriszku materijo- 
lu už szimta milijonu doleriu. 
Taji visa materijola Franci ja 
dabar turės pargabenti isz 
Amoriko.
150 užmusztu ir sužeistu ugni- 

je krutaneziu paveikslu 
teatrelije,

San Juan, Porto Riko, >—
Szimtas ponkesdeszimts ypatų 
terp kuriu radosi daug vaiku,

nu prie popiežiaus, bet insto1 likos užmusztu ir sužeista ug- 
nije kuri kylo krutaneziu pa-

Leninas antras antikristas.
Paryžius. — Soviatu valdže 

Rosijoj stengėsi užbėgti pra
platintus paskalus, kurios pa
leido mužikai po visa sklypą, 
o ypatingai Moskvoje, Petro
grade, Novgorode ir Vladymi- 
ro, buk Leninas yra 
tas apie kuri 
Szventas.

Bolszevikai dagirde apie tai 
stengėsi visom pajiegom tuo
sius paskalus sulaikyti.
ir teisybe, jog Leninas su savo 
sėbrais yra tikras antikristas 
kurio gaidže žmoniszka veislia 
iszžudyt.

s De- 
arici- 

Penkesdeszimts tukstan-

j

antikris-
raszo Rasztas

. apsiaubs.

Gal

jo in kariumenia ir likos su
žeistas keturis kartus, vienas veikslelių teatre mieste Maya- 
sunus neteko abieju kojų, ki
tas sugryžo neregiu o kitas no- ymta 48 sudegusius kunus isz

gueze. Lyg sziam laikui isz-

tefco ranku, |griuvėsiu, ;U,
, k > -

likos paskandytas

i i

Anglikai Skandino rusiszka 
laiva.

Lodon. — Rusiszkas laivas 
P Olga,”
per angliszka submarina, arti 
Talbuczano. Laivas “Olga” 
turėjo 6,770 tonu sunkumo ir 
buvo kariszkas laivas,

Laivas “Olga

50,000 soviatu kareiviai bėga 
z in Volga.
Ekaterinodar. — Pulkai ge

nerolo Denikino, dydelis prie- 
szas bolszeviku, smarkei veja
si paskui bolszevikus kurie be 
ga prie Volgos. Genero 
nikinas jau atėjo prie 
no.
ežiu bolszevikp staezia galva 
jau pęrbpgo.por Slariauska ir 
nežino kpr pasislėpti, nes Dė- 
nikinas neduoda jiems pasilsio 
ir kaip rodos neužilgio visus

Begantieje paliko
paskui* save tukstanezius ka
rabinu* amunicija ir keliolika 
dydeliu armotu kuriuos gavo
si in rankas Denikino.
Vokiecziai iszsiunczia auksa 

in Szvaicarije. :
Geneva.— Ana diena pribu

vo trūkis išz Vokietijos su auk 
su, kuris atgabeno 14 milijonu 
markiu, aukso arba puskęįyiii“
to milijono doleriu. Vokiecziai 
yra skolingi SzvaicArijai 390 
milijonu markiu už visokį 
muistą ir materijola, kuri 

Į laikinojo laike kareSį 1
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KAS GIRDĖT
Valdže aresztavojo Bethle

hem, Pa., du anarkistu kuriuos 
nusiuntė in imigracijos stoti 
isz kur bus nusiunsti adgal in 
Rosije.

Vardai tu j u anarkistu-bol- 
szeviku yra Jonas Kravcziun 
ir Jonas Belszevski — pirmu
tinis yra sekretorium ir kasi- 
jerum tosios organizacijos. Ka 
da palicije padare krata juju 
namuosia, rado daugybia viso
kiu anarkistiszku rasztu ir su- 
rasza tolimesniu bombų meti
mą.

Valdže turi
miestuosia savo slėptus agen
tus, o ypatingai kur gyvena 
daugiausia atejviu ir sznipine- 
ja apie juju pasielgimus.

konia visosia

Jeigu Biborino valdže bus Įgj, LietUVOS 
pripazipta po admirolu Kolcza1 
ku, kuris gvarantina už 'taja 
paskola, tai piningai nepražus, 
bet .jeigu allijentai Kolczako 
nepripažins tai piningai dingsJ;;‘ldž^'šusiTyero komitetas ?r 

! ’ • pradėjo veigti. Žmones / buvo
Sziandien negalima stebėtis | patenkinti naujai besikuiran- 

isz nieko, nes laikai 
į praėjo.
szimts metu adgal, jog per ma
res perlėks su 
valandų? Bet kaip kožnas isz|savo sztatu. 
skaitytoju žino, tai yra 
be, nes taja užduotia

“Prohibicije yra tai kvai
liausias užmanymas” — kal
bėjo 
Thompsonas 
daktaru Atlantic City, 
draudimas gerti alkoholiniu 
gėrimu Anglijoj niekados nein 
vyktų ir kaip man rodos Ame
rika teip-gi ne 
tas.
nepamenamu laiku naudojo ir 
naudos gėrimus, nes jeigu žmo 
gus gere alkoholinius gėrimus 
protingai, 
sveikatos.
uždrausti žmonims, tai 
prie opium, tabako ir kitu ken 
keneziu vaistu, o tada paikszu 
namai bus pripildyti.”

Teisybia daktaras kalba nes 
kur tik blaivybe užstojo, ten 
daugiausia randasi kvailiu ir 
prasižengėliu.

) )

daktarasangliszkas 
ant susirinkimo

nUž-

bus invykdy-
Žmonis visu tautu nuo

tai jam ejna ant 
Jeigu gėrimai bus 

ymsis

Dvideszimts milijonu tonu 
maisto, kokius Suv. Valst. pri- 

Europai,

BIRŽAI. — Priesz 
siant bolszevikams 
ežio buvo besikurusi Lietuviu

užim- 
Biržus

stebuklu’ C7aa Lietuvos Valstybe ir Lie-
Kas-gi tikėjosi do.ltuviu valdžia. Užėjus bolsze-tuviu valdžia. Užėjus bolsze- 

vikams komiteti iAzvaike. Už- 
vieszpatavo bolszeviku Komi-

maszina in 16|saras Kovalskis, mok. V kl. si 
Pradėjo tvarky- 

teisy-lti saviszkai: žudejo kontribu- 
iszpilde oi> 3?0'000 rub\ L ? ~‘ r 

. t. miestelio gyventoju, atėmė fa- 
lekiotojai Alcock ir Brown, brįi<ft įsz savininko Jancino ir 
900 myliu be perstojimo, arba mistclio malūną.
dvi mylės ant minutos. Gutbergo nuovadoj, Biržų

Terp New Yorko o Chicago Įupskr.
yra 974 mylės. Greicziauses 
trūkis taji toluma perbėga in 
18 valandų.
vas isz New Yorko in Liver-1 Kame jis yra, — nežinia. Smil-

žadėjo iszalkusiai 
padarytu ne maža “kruvelia. 
Tik paymkime ant paveizdos ! 
kvieczius: jeigu visus kvie- 
czius sukrautu in vagonus, tai 
pasidarytu ejle isz Naw Yorko 
lyg Spokane,
Del pervežimo reiketu 1594 dy 
džiausiu lokomotivu isz kuriu 
kožna trauktu po 251 vagonu, 
turineziu kožnas po 50 tonu 
sunkumo.

.Washington.

Villiaus bandos žadintojų 
persitikrino vela, jog Ameri
konai nesiduos sau grayt ant 
nosių arba peržengimo per 
amerikoniszka rubežiu. Ame- 
rikoniszki raitelei pradėjo vy
tis paskui Villistus ir uždavė 
Jiems gerai per kaili. Muszi- 
je ne vienas isz Amerikonu ne- 
kryto o meksikoniszku bandy
tu užmuszta apie penkesde- 
szimts.

Amerikonai dabar yra ap
stoja visa rubežiu ir lauko nau 
jo užklupimo moksikonu ku
riuos ketina da geriau pasvei
kint. Kaip tas visas meksi- 
koniszkas ergelis užsibaigs, tai 
Sunku inspeti. Bet jeigu szian 
dien Rooscveltas butu gyvas ir 
prezidehtu, tai senei Villistus 
butu išzkores.

Najorkinei bankai yra susi- 
rupinia isz priežasties rusisz- 
ku bondu; kurios tris metai ad 
gal ketino atneszti po puseptin 
to procento. Dabar pasirodo, 
jog rusiszka paskola ant 50 
milijonu doleriu, kuria likos 
czionais užtrauktu ne turi jo
kios vertes.

Daugelis Lietuviu likos in- 
trauktais ant pirkimo tuju bon 
du o kuriu piningai dabar ran
dasi kaip ant ledo.

IHiP

SAULE
mi 1 ............. m........ . I WIWWII* l>

17 kovo bolszevikai nudraskė 
ir padare savo slapta susirim 
kima pasistengė iszlipyti sa
vuosius atsiszaukimus.
licija pusiau
Miesto galva p. Z. yra žymus 
bolszeviku veikėjas.
kliuvo tbn vieton tik del Sziau- 
licziu veikėju nerangumo ir 
tam tikra elementu rėmimo, (

Mi- 
bolszeviszka.

Jis pa-

Žmones Sziauliuos ir apielin 
kei taip buvo bolsZeviku invar- 
ginti, kad negalėjo atsidiažtig- 
ti pamate lietuviu kareivius: 
visi pasijuto tarsi didžiausia

Lietuvos Atstatymo Bendrove .
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

1)

2)

3)
4)

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

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetųnu isznaudotoju, paimant visa szalies 
a * m a ■ a . a _’*«” a o t « 7 * -------------

pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas.
Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt.

'. * j I ll

Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant
4 * a .A1"* 1 . - - * * m * * A . .

• •gerus uždarbius, palengvinant ingijima ūkės inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.
Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
D

akmni nuo krutinės nurite.
ant Biržų | NEGIRDĖTAS 

ATSITIKIMAS.
VILKIJA. — Nesenai atei

na vienas kaimietis ir tarp kit 
ko sztai ka papasakojo: Tarp 

Seredžiaus beva
žiuodamas jo vienas pažinsta- 
mas ūkininkas, randa ant ke
lio kelis maiszus pilnus ląik-

2)
3)

, uždėjo kontribuejios 
ūkininkams po 2-3 tukstan- 
czius kiekvienam. Vienas ne- 
užsimokejo, užtai ji iszvežo ir

... - _. . ” raszcziu, laiszku ir k. k. Susi-
. 1 . -11t . v,. OA krauna juos in vežiinUy parsi-

pali nuplaukė in ketures die- |giu filijos^klebonuĮ uždėjo 20, ve£a namon. Neturėdamas jo- 
. . ... . 1 kio supratimo apie tokias ra-

nnorejo paimti kaipo Mybas, pasikvieczia savo kai-

Greicziausias lai p0 sziaj dienai dar .jo nėra

000 rub., Salocziu ir Bruavos 
klebonus :
užtovas (založnikov) bet jiems 
pavyko ta intraukti.

Darbininkams 
sesti ant ekskursinio ereopla- Įtuoj nepatiko ir pradėjo pnrtin 

no vakaro ir ant rytojaus pus-U*s nno ^°'<l0 rojaus. ------
rycziauti Europoje, 
dien visko galima sulaukti.

nas ir 13 valandų. Kolumbus 
plauke per kelis menesius pa
kol atrado Amerika.

Gal už keliu metu galėsimo I nacionlizavo.
Dvarus

Szian-
as nuo tokio rojaus. Tuom 
labiau atstojo nuo juju darbi-

Vilkijos ir

krauna juos in vežimą, parsi-

kio supratimo apie tokias ra-

mynus apiuržeti ta dalyka. Ir 
kas pasirodo? Pasztas. Beveik 
pilnas vežimas paszto dalyku.

Kyla klausymas, kaip tai 
tiek paszto galima rasti vidu- 
rykelio, kur nors ant lauko.ninkai, kaip jie.jau czionai pra|Asz mnau> kud tai tas tycziĮl 

—- kas nors isz- 1 I K . ė

Nuo pirmo Julajaus užstos I vadovavo Jieszmantas, Binkys vežti, iszvėfte; kaip me- 
Puodžiunaite. Darbiniu- . ’ ..

kai pamate, kad pas juos tik Dievo malones.

dejo vesti kova su revoliucio- 
nnais liaudininnkais,

ariel- ll*

kuriuos buvo padaryta —- kas nors isz- 
veže paszta ir nenorėdamas jo

Steigia Lietuviu Banka su Užrubežimu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi 
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt.

Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujaneziu in Lietuva ir in kitas szalis.
Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- 
jeszkojimus (daviernastis), iszgaūna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz- 
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui. L. A. Bendroves 
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia

4 4h a mb A ai a mm m a

tuo ja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių ežeru vienam žmogui.

savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.
VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!

Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Ave,

*

c

j
I

I

New York, N. Y.
. J

Kruvinas bolszevikiszkas 
juokas.

Ant lietuviszko koncerto. AUKSINIS ŽIEDAS
VIETOJE PAKUTOS.

sausa po visa Amerika 
kos daugiau jau 
pirkti, nes valdžia 
viską del saves.
ninkai vietoje parduoti del vai 
džios, nutarė daryti licitacijes 
ir parduoti visa žoposti už pa
mesimas piningus idant žmo
nis galėtu isz to pasinaudot ir 
nupirkti arielkos ant zoposties 
ir kaipo pagialba ligoje. Dar-

e e . (a g i t M)
bininkai mažai tojo “sztopo” 
gales pirkti ant zoposties nes 
arielka brangi, bet turtinges
ni žmOniS turės zoposti ant ke
liolikos metu arba važiuos in 
tenais kur gaus visko pilna.

Todėl’patariami visiems pa
sirūpint sau sziek tiek pakol 

if, 

da galima idant laike li^os 
turėti ant rankos o ne mokėti 
už bonkutia deszimts kartu 
daugiau aptiekusia.

f 

negalėsite 
užgriebs 

Krautuv

-1 ' *

sztopo

Malszei czion tunokime, ge
ra varda 
gali užeiti permaina, b 
bus gana!

užsipelninkime, ba 
tada

« _ 'v M ' ■■■ -----—? ’

Darbszauk, kčnsk, o ir žuvk 
del žmonių, bet szirdies neaty- 
darinek del ju. 
dosi dauginus,
gera szirdi prispjaus.

Nieko nenau- 
tiktai in tavo

Aplaikeme pirma 
juoku ir satyros dvisanvaiti- 
nio laikrasztelio (formate kny 
gutes) po vardu “Vanagas” 
16 puslapiu 6x9 dydumo, pre
numerata ant meto $2,00 lei- 
džemas 4iVanagas” 
ing Co., 951 Nathan Str 
ron, Ohio. 

, ■ --- ■ < I »■
23 Žmonis nuskendo su laivu.

Rymas. — Arti salos Sicili
jos nuskendo laivas Milano su 
23 žmonims terp kuriu radosi 
ir ministeris telegrafu.
laivai priplaukė ir ižgialbejo 
daugeli žmonių įpio skenstan- 
czio laivo.

L <

j

numari

Vanagas

Publish-
Ak-•>

Kiti

Jeigu turite senas maldakny 
ges, prisiunskyte in redakcije 
ant apdarymo, nes nauju no 
greitai, galėsite nusipirkt. 
Siunskite ir kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu
sipirkt. Apdaryta knyga il
ginus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli ir guodo 
ja ir pats yra mylėtojas skai
tymo. . It. f.)

Puodžiunaite. Darbinbi- szla, annt vidurkelio ir paliko
kova ir kova, su visais kas 
nors truputi nne taip mano.

Musu kariuomenei paėmus 
Sziaulius pasirodė apie Pasva
lį (Biyu žaps.) bolszeviku rau-

Czion pilnai apsi- 
reiszke juju žiaurumas ome 
kas tik papuolė be jokio užmo-

donieji.

su pasielgimo

ksnoi; 'kaip tik prisipleszus 
daugiau in Rusijos rėjų.

Ant rytojaus bolszevikai isz-

Tokio biauraus 
dar turbūt niekur neatsitiko.
LAISZKAS ISZ LIETUVOS.

P-as Kazys Zabiela Chica- 
gos, gavo laiszka isz savo žmo
nos Sziąuliu valscziaus, Rasei
nių apskriezio. 
landžio 20 d.

Laiszke sakpma, kad ji esan
ti turtinga: turi arkli,

Rasztas Ba-

ti turtinga: turi arkli karvę;
JLJL1AU I j IvJilUu MkJIO/JvJ V llvCVL I *!• 1 •

girde gandus, kad lietuviu Bj1’1 ko ir pavalgyti, nors skun-
riuomene,, jau einna , pirmyn, 
visa ka galėjo pagriebė, ūkiniu 
kams prisakė suvesti gyvulius

Matyt, kftd LiėttiVojdžiai.
dahg skurdo, jei turtingu savo 
laiko tas, ka ,viena į karve, ir.

(kas turi daugiau vienho ark-^uii.n skundžiai duonos
■ h

kad ’ iir 
neadresuotu

i i.T“ “

anklimis gryszta musu Kvedar 
na arba Konstantinavas.,, Ki- 

x—1—Kvėdarna iszde- 
guS ir nnėra Itūrtlaišzku tėti pa 
dėti, nei kam priimti.

lio, ar karves) in komisariata 
(nors nieks to innsakymo ne
klausė) betvarkėje pabėgo. t»

»u ! —‘ ; j r 4 J,

ns pradėjo organizuotis.
rinko komitetą ir kdmėndanfa.

iszsi tenka.
Luiszke prūūesza,' 

Kvėdarna
Bolszvikams pabėgus, žino- aup| AaszytojoH

Isz-

Net buvo paskelbtas karo sto->paip tariant,
Lietuviu..vis.,

£ar vis neužėjo.
tėjo 15 žvalgu raudonarmie- 

cziu o kita dienna gryžo ir bol- 
szeviku raudonji armija, -r 1^1 •• • i »
su visu ju gabumu, 
terorą, prasidėjo aresztai ir 
jiėszkojimai kaltininku, krątos 
ir tt. Bet darbas j u buvo be 

Tuoj užėmė Biržus

kariuomene 
Ryto metu

Ir dabar jie griebėsi darbo 
Invede 

aresztai

vaisiu. r 
vokieeziu kariuomene.

ISZ SZIĄULIU PADANGES.
Szaiuliai buvo paimti vokie

eziu kovo 10 d. Sziauliuose bu
vo tuo laiku ligi 2000 bolszevi
ku, bet jie iszgirde, pirmus vo
kieeziu szuvius, pabėgo kas 
kur galėjo.4 Vokieeziu buvo 
tik 30 žmonių nupasakojimu, 
vokiecziai atvažiavo bruoniruo 
tu traukiniu ir sakėsi nemana 
užimti Sziąuliu, o tik pabaidy-

Kovo 14 d. tieti bolszevikus.
patysi vokiecziai’ bruoniruotu 
trąukniu nuvažiavę in Jonisgiki 
iszvaike isz ten bolszevikus. 
Vokiecziams sugryžus in Jo- 
niszki vėl atėjo apie 2000 lat
viu raudonųjų.
bėgdami isz Sziąuliu tarp sa
ves susiriejo lyg szunes del 
kaulo; rusai neklausydąmi sa- 
vyrsniuju ir susiginnczije 
vietiniais, j 
riesiems suszaudymu 
jie mėgintu pasitraukti in Ru
sija. - . «

Užėmė Szaiulius vokiecziai 
insąkė visiems bolszovikams -■ • A -> • •

Bolszevikai

ves susiriejo lyg szunes

.* > 
grasindami pasta-

■1 į • ♦jeigu

užsi-
ar

beiraudonarmiecziams 
rgistruoti pas vokieczius 
miesto valdyboje (mat, jie ,ne-
turi pasu). Bet bolszevikai 
vis tik savo darba hemate. 
Sziauliuose yra likusiu ir ju 
vadu, bet daugiausia veikia 
raudonieji gįhmazistai, 
kitataueziai.
tyt, griežtu priemonių priesz 
juos nesigriebia. Iszjpildžius 
valdžios atsiszaukima isz 16 in

ypacz
Vokiecziai, ina-

t * - i
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viena su rrieli- 
apsi- /i per-

žmogusDvi senukes terp saves kal
bėjosi, o viena buvo pabėgus, 
jog vos galėjo paejti.

— Kas tau kūmute 
dai kad ne ilgai gyvuosi 
szio svieto?

— Oj ne ilgai, 
szele, jaucziti, jog mano diene
les jau suskaitytos.

— O ar turi nors už ka pa
silaidoti? . i
'— Ojy neturiu, 1 Ue tūriu! 

Juk puti žinAi, jog neturiu.
Ar žinai1 ka,’ašz tau ddo£ 

siu‘ rodą. Turi ka&;diena būti 
pasibengus ant šmtfrt, o paskui [» 
nusidavineki ant 
piečiausi" •

• D j ko man

iszro-
ant

ne ilgai du-

neturiu I

Kazanško

gyveno . 
kad buvo 
nusprendė

Kitados 
augszto gimimo, o 
dideliu nusidėjėliu, 
sugryžti ant dotaus kelio. Nu-

Dvi “leides”
na, kita su balta szlebia
rėdžiusios dainavo laike 
statymo.

Tame vienas pribuiszas isz
tolinus, tare in sėdinti szale se- važiavo in Ryma, idant tenais 
ves žmogeli:

— Ar žinai mister, jog toji 
su balta szlebia geriau kad nu
stotu ir nedainuotu. Ar ne? f '' I

— Perpraszau tamista, —
asz ir priguliu prie szito por-
ėtatymo, tai'yra mano duktė.

m-m- Perprašiau tamista la
bai; asz turėjau t tarno klaida, 
norėjau pasakyti,, jog ta su mė
lyna szlebia. i

— O jeigu teip, tai turi tei-
'Sybia, —2 asz - jauvne* karta jiai
kalbėjau, jog turi gerklia isz- 
bliauta, —? tai yra mano pati*

. > Žmogelis po tam iszejo-t -u
I I 1 ' H < . .

prieiti prie spaviednes prie 
pat popiežiaus.

Popiežius iszklause spavied
nes ir persitikrinęs apie jojo 
tikra iszpažinima grieku ir gai 
lesties grieszninko, 
jam pakilta. 11

'i| 
luO

1 ’« ’•U i>lH|

1

if IU

j’ !i

p
■ 7

uždavė
U • *.

Bet su pakilta ne ėjosi leng
vai, nenorėjo priimt tokios, 
katra ne butu atsakanti jojo 
stonui.. Pasninkauti negaliu 
kalbėjo, nes esmių silpnos svei
katos; įkaityti ir mniatte teip^ • 
gi negaliu, ba ne turiu, ant to 
laiko; atlankineti szventas vie 
tas ir negaliu, bri esmių užim
tais savo reikalais;
arba gulėti ant kietos žemes ir 
negaliu nes sveikata • man to 
ne veli jo.

Popiežius susiprato, 
jam auksini žiedą ant kurio 
buvo iszpjauti žodžiai: “Atsi- 
myk, jog turėsi numirti, 
piežius paliepė jam neszioti 
taji žiedą ant pirszto ir nors 
viena karta ant dienos perskai 
tyti tuosius žodžius ir tai bus 
jojo pakuta. Ponas atsitrau
kė nuo spaViednyczios links
mas, manydamas, kad tokia 
lengva pakuta gales iszpildyti.

Kasdieninis mislijimas apie 
smerti skaitydamas tuosius žo 
džius paraszytu ant žiedo, teip 
gilei ir tikineziai atsiliepe ant 
jojo duszios, kad visada skai
tydama žodžius kalbėdavo: 
‘Jeigu turiu mirti, tai ka dau
giau turiu daryti ant szio svie 
to, kaip tiktai pasirengt prie 
laimingos smerties? 
reikalingas gyvastis ir glamo
nėjimas kūno, kuris ir teip su< 
pus žemeje?”

Po tokiam mislinimui

1l
, ■’ it

M| 
■"'lįj 
ii

1nes > szirdelia,
L elenais ir van<szczioti ant Kazansko ple- ion Kvndav *

ciaus? i r . < ;. i • i u
— Pasakoja' žmonis, jbg ten ' 

Leninas žmonis szaudo, o :kat- 
ra nuszauja, tai ; kasztu t val
džios laidoja ir lamingus pasi
rūpina kokio kas tikėjimo, to
ki jam duoda.
busi nuszauta, tai žiūrėki ko
kia turėsi garbia,
duoda graba ir daugybe žmo
nių palydi. Tiktai szirdele pa

rJ > r. u

Tik szitas žmogus apmalszys 
raudonuosius Rosi jo j.

O#
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O velei, jeigu

priek tam

'į'tįį#

Guodotini Skaitytoj ai l;
' 11 i L *1Į ■ 7 ,r • • , ■ 4 '

Praneszam visiem musu 
guodotinięms skaitytojams,

nemiegoti

I
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ADMIRAL KOLCHAK. . 7

mislinkie gerai ir teip padary- 
kie busi del manos labai dėkin
ga už tokia rodą.

Ar-gi tai ne kruvinas bol
szevikiszkas juokas ?

NESITIKĖJO JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

Siuncziu szirdinga padeka- 
vonė už teip puikia knyga ko
kia yra u Tūkstantis Naktų ir 
Viena”. Da tokiu istorijų ne 
esmių girdėjas ir skaitės ko
kias radau toje knygoje, kuri

Admirolas Kolczakas; vadas mane palinksmina diena ir

visu
Allijentai priža-

nakti. Kada pareinu isz darbo 
tai tuojaus griebiuos už kny
gos, nerupi man nereikalingas 
vietas. Netikėjau ka kiti kak 
bėjo apie ta knyga pakol sau 
neparsįgabenau isz redakcijos 
“Saulės”. Vėlinu kožnam jiaja 
pirkti ir skaityti o turės sipa- ' v. • « • • *

4 i

gurno daugiau kaip už szimta 
doleriu.

visu geru rusu Omskeį'kalba, 
buk tik tolei valdys kariume- 
nia, pakol neapmalszys 
raudonųjų.
dėjo jam duoti visa paszialpa 
ir pripažinti jojo valdžia. Tuo-

• ' y •jaus po apmalszinimu bęlszevi 
ku, Kolėzakas suszauks dele
gatus isz visos Rosijos ir uždės x 
konštitucijohaliszka valdžia.

I g

. • K • > V.M ; 1 \ ' .

Jau turime ir galime tuojaus 
jumis iszsiusti.

LIETUVlSZKAS
SAPNINYKAS

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

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

I

Su pagarba, 
Vincas Malaiszka v 

Sparrows Point, Md.

A NATION S STRENGTH
IN ITS FOOD SUPPLY

CraAtg < Reserve /WEjKvw 
AMERICA MUST TEED WO 
1W OOO. OOO ALLIES

jog nuo pirmo Liepos (Džu- 
lajaus) esame priversti pa- 
dydinti prenumerata už laik 
raszti “Saule” 
lyg $3,00 ant metu.

Prie tojo pakėlimo prenu
meratos prispyrė mus neisz- 
pasakytinas
popieros, drukoriszkd mate- 
rijolo ir darbinįnkiszkos al
gos.
kėlimą prenumeratos teip il
gai, kol galėjome, tikedaxpie 
si, jog gal drukoriszkas ma- 
terijolas kiek atpigs, bęt ipa 
tydarni jog to nesulauksime 
už keliu metu, buvome ,jpri- 
spyrtais prie to ir turime vi
siems apie tai praneszti.

Todėl, tiejei, katrų prenu
merata baigėsi pirma įž|u- 
lajaus, meldžeme neužmirsz- 
ti, jęg vietoje $2,50 reikę pri 
siunsti $3,00.

Stengsimės kitokiu, budu 
atlyginti musu skaitytoj ams 
o ypatingai per iždąvima ge 
resnio ir didesnio,, kalendo
riaus, kurio verte isznesz 
szimts centu. — Redyste. 
daugiau kaip penkęsde-

nuo $2,50

pabjrgngimas

Pr atrankine  j amę pa-

Pradedant nuo ],(dienoB Liepos (July) 
laikraszczio "SAULES” prenumerata 
bus $3.00 ant moto, ir $1.50 ant puses 
meto. Apie szita jieužmirszlcitc.
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, no 
buvo jau tokios pakiltos kuri 
jam butu per sunki iszpildyti. 
Todėl iszpildydavo visokias 
pakiltas su • didele kantrybe 
ir dievobaimingumą lyg 
smert.

dievobaimingumą

Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
laikraszczio "ŠAULES” prenumėrata 
bus $3.00 ant meto, ir $1.50 ant puse* 
moto. Aplo szita noužmirszklte.
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< SAUL® \
Slaptybes Cariszko 

Palociaus.

ta mano atvėdiAf- 
rūstinęs kuningaikšztis.

— Jusu čičšbriszka mylista1 byra — bet asz, ašz tttfiu but

KUNIQAIKSZCZIO 
NUMYLĖTINĖ.

I.

KONSTANTINO

'Z " ,
I
se Konstantinas nuduodamas

Kas ežia yra ? — užklau-

kare užsu
ko— brolau dovanok! — suvaito- jos budeliu, budeliu hrangiau- 

nuo maitos reikalaujat, o net ne jo Konstahtinas puldamas anti sios ypatos. —
žinau su kuom kuriu kalbėt. keliu priesz cara, kuris lyg — PaaiszkiUsiu taU tarė 

Cariszkas tarnas pasilenkė | szvclniu jau balsu tarė: j caras jauslesniu balsu. — My-
nors ir be' tikfd'’-nusižeminimo 
ir atsake:

— Vadinosi IVan Kordow (czionais.
ir turiu garbė ' vadintiesi vir- duok man ranka. Buk ežia po- Į vilti gaivina.

keliu priesz cara, I

abejojima. Kaip galite pastot) t 
man kelia, kas ežia do laisz- 
kas?

— Jusu ciesoriszka augszty
be teiksis atidaryt laiszka — 
tarė inteiktojas.

— Ka? Nejaugi pažinsti ma 
ne jai vadini kuningaiksztisz- 
ku titulu. — Ar žinai kas do vie 
nas esmių.

— Teip jusu

— Kelkis, Konstantinai, kėl lintiėje iki paskutinei valan- 
kis ir neisztarinek mano vafdo dai vylisi da, kad susijungs 

Eiksz czion ir pa-|ypacz kad moilo moteriszkes 
Tai-gi' turėsiu 

Iszininku cariszkoš slrtptos pali-|nas Kordbw, jėigu jau tiek [parodyt tavo numylėtinei ma
lei jos. Galiaus no yra reikalo daug žinai gali klausyt. — Tai no prisakyma per tave patvit-
slepti nuo Jusu ciesoriszkos kalbėdamas pakete kunigaiksz- tinta paraszu, o pamatysi kaip 
augsztybes priežasties del ku- ti ir privedė prie stalo. jos meile tau veijc pasiliks no
rios atvedu jus . in czionais. — Turi būtinai tas jau pa-i apykanta ir korsztu.
Meldžiu sosties, o dalykas tuoj [sibaigt— kalbėjo caras. —| Konstantinas, kuris jau bu- 
iszsiaiszkins.

Didis kunigaiksztis sedo|niai žinoma man tavo slapty-|jimo savo vardo ant cariszko 
ant pliuszu iszmusztos kreses, be; liepiau tavo dabot, sekiot ukazo, smarkiai numoto su- 
o Kordow pakete nuo stalo ko- paskui ir tardyt ir isz kart szukdamas: |
k i ten suraszyta laiszka ir žiu- mislijau jog tai tik nieko svar- — Ne! Užmuszk mane, pa- • I 11rodamas in raszta kalbėjo kaip (bosnio ne reiszkianti tavo žais- |karkit tuojaus varyk in Siby- 
pats in savo,
pro peti žiurėjo slaptomis ir in|teriszka szirdis pragaiszt. Ne-1tinęs nepadarysit manos, 
kunigaikszti: trukus vioimg patyriau kad ta-j

— Teisingai
tai ežia suvis menkas dalykas |yra daug didesne ir tikresne; 
ir eina vien apie mažmoži, nes negu palaikniejau.
vien tik apie jusu — trauko to-1 tavo laiszkus,

se- esi in Moskvos v/skupa, mal-

I

Teip Konstantinai jau nuo se- |vo poemos plunksna del pade-
kunigaiksztis

ciesoriszka 
augsztybe, turiu garbe kalbėt 
su didžiu kuningaikszcziu 
Konstantinu. Teiksis jusu cie
soriszka augsztybe pažvelgt in 
spaudele laiszko.

— Isztikro, tai mano brolio Į,1 
spaudėte — tare blankdamns 
Konstantinas. , ._ . . . . hails atsikreipdamas linkDrebanczia ranka perplesze . 1 . . . . .
koperta ir peržvelgė akimis < lnczl° Konstantino — cieso-Maudamas jo idant tave su Ma-1ant kėdes ir 

Veidas jo maine spal- r‘szkos nuS8Ztybes pnsirnszy- rija Palen suris'ztu moterystes
.... . . , , ma ant szio laiszko. rysziu....va tai baldamas, tai ve! sark- . 7

damas, o i.l„ 1 — Pesiraszyma?! — suszu-Į Konstantinas pubalo ir dre-
kiai plake, kada reikėjo pri-

nori isz szalies te, kurioje gal negnt viena mo- ra, bet piktadariu del numyle-

Caras iszsiemė laikrodėli ir 
sprendžiant, (vo meile dol tos moteriszkes Įszaltai kalbėjo:

Da dvi minu tos laiko.
matysi jia po

raszta.
sark-

szirdis teip smar-

dinezio Konstantino 
riszkos augsztybes 
ma ant szio laiszko.

— Pesiraszyma?! —

Skaicziau Pasivėlinsi 
kuriuos raszesl kartuvėm.

Konstantinas apalpęs krito
užsiėmė veidą

8USZU-
j |ko Konstantinas nusistebėjas. Įbanczios jo lupos kalbėjo:

spaust ranka prie krutinės,
sa-bet energiszkai pergalejas 

vo neramybe su iszdidyste atsi
liepė in 
ka.

palicijos virszinin-

•— Jo ciesoriszka mylista 
liepe man su tamista eit. 
žinau ka tas reiszkia.
turiu eit ir delei kokios prie-

Ne-
Kur-gi

mas Jo mylistos caro.

žasties? Nejaugi esmių aresz- 
tuoįu.

— Teip jusu ciesoriszka 
augsztybe, toks yra prisaky-

I * 
I

— Jeigu caras liepe einu 
kad ir in Petro Pavlavska cita
dele — turiu klausyt.

— Tai-gi praszau sėstis in 
mano roges - tarė cariszkas pa 
siuntinys — viskas iszsiaisz- 
kins.
.Ir nuvede didi kuningaiksz- 

ti in paszalinc siaura ulyczaito 
kur stovėjo dengtos roges. Su 
sodo ir gal pusią adynos važia
vo, kol roges sustojo, o Kons
tantinas su cariszku bernu isz- 
lipe isz rogių atsirado prieszais 
didele murino pilka troba, ku
rios kuningaiksztis niekad da 
ne buvo matos.

CariszkaS pasiuntinys tris 
kartus užgavo delnu in delną 
o dideles durys tuojaus atsi
darė.

•— Jusu ciesoriszka augszty
be teiksis eiti — tarė jis ir pats 
nuėjo pirmą. Pėrejo ilga kari- 
tori ir inejo in soda kuri perė
jo skersai vėl inejo in narna.

Kuningaiksztis isz kart žen
gė nedrąsiai, atbojo viltvilys- 
tes, tikėdamas jog gal tykoja 
ant jo gyvasties tie, kurie nus- 
sprende mirti visai cariszkai 
Romanovu giminei, mislijo 
kad pats atsidavė in rankas ni
hilistu ir dabar eina ant mir
ties, bet gabaus jo drąsą per
galėjo baime ir nusprendė ne
paisant ant pavojaus eit, idant 
persitikrint, idant nepasilikt 
baiksztuoliu vien didvyriu kad 

' ir akyveizdoje mirties. Ėjo dra 
šiai paskui veflika kol neinejo 
in kambari, kuriame ant vidu
rio stovėjo stalas užkrautas 
popierom ir stovėjo du sidabri
niai liktoriai 
žvakes.

.•— Esamo ant vietos! — tarė 
vedi kas. Jusu ciesoriszka augsz 
tybe teiksis atsisėst.

— Nesėsiu kol nopatyrsiu 
delei kokios priežasties tams-

kuriuose žibėjo

Kas do turinys raszto po kuriu 
turiu padėt savo parasza?

— Mažmožys—kosze 
dantis Kordow -reikalaujama 
patvirtinimo isztremimo in 
Sibirą.

t

Į — In Sibirą ta aszaru ir 
kaneziu szali? Ir kas tai do au
ka, kuria ne caras, ne teismas, 
vien asz privalau isztremt.

Kunigaiksztis buvo paimtas 
didžiausios.baimes iri neramy-x 
bes ir persitikrino tuojaus kad 
neapsiriko spėdamas,*nes pali- 
cijos virszininkas atsake:

— Moteriszke
ant to, idant Jusu ciesoriszka 
augsztybe savo • prisakymu 
isztremtu.A..

— Kas, kokia?! — suriko 
Konstantinas — ne asz esmių 
valdonu Rosi jos, ne man skyrta 
but budeliu...

— Vadinasi lilarija, yra 
dukteria Kurszes barono Palo
no.

— Marija! — šukliko Kons
tantinas nesavu balsu, tartum 
pervertas kalaviju.
sublizgėjo pasiutiszkos apmau- 
dos žaibai, puolėsi prie Korda- 
vo kaip’pažeistas liūtas rekda- 
ma’sl J

— Žūk rielabas
Tu tarnAv'ai carui kaipo szni- 
paš idant iszploszt man laimei gali vaiko sakyt, teip negal 
ir gyVasti, tu iszplesziai mano 
slaptybe, bet neaplaikysi už 
savo judoszyste atlyginimo, tu 
žudai manė, žūk nelabas viltvy 
Ii, žūk vargsze niekadejau! -Ir 
smarkiu stvėrimu isztrauke isz 
maksztu kalaviju užsimoda
mas juom ant Kordavo, ku- 
ris'isžgastingai suklykęs persi
lenkė laukdamas mirti jam ne- 
szariczid smūgio, bet tame bri
di je laiko, tartum kokios dva
sios ranka Stvėrė Konstantinui 
užTahkos ir isztrenke kalavi
ju kurte su skambu nukrito ant 
akmenines a&los.

—* Ka darai pasiutėli! — su
skambėjo bargus Styras, ■ stoju
sio tarpan palicijdnto ir kuni- 
gaikszczio balsas.
r — Romanovai negal biit pa 
prastais žmogžudžiais!

Konstantinas sudrebėjo isz- 
vydes vyra, kuris matomai bu
vo pasislepes už aksomines ka- 
taros atskyrianęzibs kita kam
bari nuo bjuro ir netikėtinai išz 
szoko, idant užbėgt aktui kersz 
to. . . h 4 Jn. W.. 1*^1

isztremimo

savo

i i I —

Į

H

t :.JS .* JsAjfe

pro-

* užsipelno

Akyse jo

žmogau!

Žuvau, žuvo, žuvo vis-
kas.

Kreipdavaisi net prie augsz- 
tai stovinczįu savo prieteliu — 
kalbėjo tolinus caras — gyven- 
naneziu Anglijoje ir kitur,
isz visu tavo giomatu matyt.

krau- 
sumaiszinias su

krauju; 
sumaiszint 

krauju

o

leno, 
fiems

Nežinai

prio

kad suvis painirszau apie tai 
jog Romanovu gimines 
jas, negal but 
jokiu nekaralisz^u
tu būtinai norėjai 
Romanovu krapjų su 
kokio ten Kurszes barono Pa- 

Matai, kad tavo nege- 
užmanymams privalau

pastatyt nepergaletina, nvpra- 
szalinama kliūti. — 
gal to, kad seni musu instaty- 
mai sako, jog moteriszke, kuri 
nebūdama karaiiszko gimimo 
prikalbinejanti kuningaikszti 
isz ciesoriszkos gimines
susijungimo, privalo but palai 
koma už pasikesetoja ant- ca- 
riszkos gimines ir kaipo tokia 
isztremia in katorgas.

— Ne, ne! niekados! — su
szuko Konstantinas — tas but 
negali ir nebus!

— Nebus? — atsako caras 
geležiniu balsu. — Bus jeigu 
asz prisakau, asz, priesz kurio 
valia nepasiryžta teip priesz 
tariant milijonai ir tautos. Ti

but kaip asz noriu ir kaip tu
ri but. Ar viliosi, jog susimy
lėsiu ant moteriszkes ir ant 
užsidegusio kvailio?

— ’ Klausyk ~ suszuko Kon

rankom.
— Laikas praėjo! suskam

bėjo bargus balsas caro. Kor- 
dov nuneszk komendantui ivir 
tines mano prisakymo idant 
Marija Paleli butu tuojaus pa
karta.

— Sustok! — suriko sielvar 
tiniu balsu Konstantinas. At
mainyk — asz, asz pasiraszau!

, -. ,lJr. J’l-I .<4I 7 V,'
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BALTRUVIENE.

Tame Aldone,
Tai kaip Sodomc, 

Bobos su vyrais girksznoje, 
Ir da tuosius vyrus aploję.

Kada pasigėrė viena, 
Tai nuėjo pas telefoną, 

Palicmona paszauke, 
Ir in koza vyra nutempė.

Naszles prie vyru kabinasi, 
Ant korto su jais vinezovo- 

jesi,
O kad ir katras krajui pa- 

czia turi, 
Tai bobos ant to nežiūri,
O jeigu nesipaeziuotu; 
Tai ir kozoje nesėdėtu.

• * «
Dvi merginos, 

Nusidavė ant veseilios 
Gerus laikus turėjo,

O ir po vaikina prisiviliojo. 
Tuosius vaikinus namon pri 

si viliojo, 
Nuo džiaugsmo aleluja gie-

Jojo,

f

Paėmė plunksna ir padėjo gaspadoris bizni pagadino 
Su szluota laukan isztarabinb.

Tai mergeles, ne szis ne tas 
Tiktai juokai

jo parasza aukszcziau 
pukrito ant laiszko du stam
bus' szlakai asžarii isz jo akiu.

Po tam vėl atvirę tacziaus 
puldamas, negu sėsdamas ant 
kėdes ir apsivioszpatavo tyla 
laike kurios girdėtinu buvo 
tik szirdingas Verksmas nelai
mingo Konstantino, o aszaros 
kurios pasiliejo sriovems mal- 
szesnio’jo didžius* skausmus 
krutinėjo.

— Kordov! -

kurio
t

i n

tarė caras —
» • ' f 11 '

iszpildyk ponas mano, prisaky
mą da szianakt. Pažinau ta
mista kaipo žmogų, kuris dau
giau gal man pagelbėt negu 
kiti visi valnininkai, kurie ma
ne apsialibineja. Mano dabar
tinis palicmeistras man nepa-
tinka — pakalbesiva apie tai 
kitu syk. Dabar eik ir nemi- 1 . 'll’ ,
rszk, jog tylėjimas yra katuna

Veidąs Kordovo spindėjo 
džiaugsmu, o akys blizgėjo pa
sibaisėtinai, kada apleido kam

visti dorybių

V

bari su baisiu cariszku prisa
kymu.. i

Caras dhbar prisiartino prie 
verkaiiczio savo brolio, apėmė 

s savo
i ■ . i> i* '"ii ' ' i , f *tu ’L J

ji glebiu, prispaudė prie
t1 x I i . ” r

krutinės kalbėdamas:
—' Atleisk man brolau.

stantinas, klausyk tu, kuris esi Pievas mato, kad tai ka pada-
mano broliu, paimk man vis
ką, paimk nuo manes ciesorisz-

riau turėjau padaryt; Romano 
vu kraujas tur but grynu, o

kus titulus ir visas mano viltis &arbo mušu gimines be plet- 
ir didybes —bet palik jnan Ma 

mano
mo.....

'...../
■I

/

;'iW! ’■* v
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Vienok nedalaike, 
Ir jiejei musztis prisitaiko; 

Kaip buvo ir katrie ifigalejo, 
Del manes garsas da neatėjo.

• • •

O! kumutia avdja!
KaS ežia do pleisas? ar Mon- 

tanaja?
Teip, atminei, 

Ar motorėliu nematei?
Macziau,

Nes nepažinojau,
Dikta ir sutukus,

Tiktai labai aprūkus.
To nepaisekio,

Asz turiu isžtosetie,
Mat prie dideles vigados, 

Negali būti be alaus.
Kas diena visos mirksta 

4 

Net apie namus užmirszta,
Marszkiniu vyrams ne isz- 

prosija,
Bjaurei susiriaukszlcja

Be knipkucziu,
Be sagucziu.

Jeigu žmogelis turi užmokėt 
Tai nori ir vigada turėt.

Duszeles pasitaisykite, 
Ir ta girtavimu meskite.

9

f

Kas Dievui atsiduoda 
Ta in nelaime ne

paduoda.

f

(Tikras atsitikimas.)
Bi Ulini m »■ ibi »

pavakariu, 
, ve-

Vasaros laike, 
ėjo jaunas vyrukas keliu 
daneziu per tusztumas Vengri-

Buvo tai amatnykas,
kuris ketino gauti užsiėmimą 

kimiausiame mieste.

joje.

. artiyiiausiame mieste. Die
na buvo karszta au džiaugs-
mu Jonas , sulaukė vakarę, • o i

pasikėlė irsu baisiom akimi, 
baisei Joną apžvelgintjo.’

Suprato tuojaus, jog nuo to 
žmogaus nieko gero tikėtis ne
gali. Tuojaus apkrauste ir 
viską nuo jojo atėmė, kokius 
turėjo užczedytUs pinigus, pas
kui atsiliepė ersztas in Joną.

— Turi vaikiniu numirti 
idant mus ne iszduotumei. 
gyvelei nieko ne kalba.

Jonas pabalo tai szgirdias ir 
baime ant valandėlės apėmė. 
O po teisybei, kas tokiame kar 
te ne nusiganstu.
valandėlei, vienok apsimalszi-

Ne parodydamas 
ant saves baimes, žiurėjo mal- 
szei in akis crsztui, kuris stebė
damasis paklausė.

— Ar tu supratai ka asz tau 
kalbėjau, ar gal esi kurezias, 
ba ne suprantu, kaip gali ne- 
nusimyti.

— Asz supratau gerai, — at 
sake Jonas malszei — girdėjau 
jog turiu numirti.
pildyt baisia

Tuojaus

no suvis.

Ne

Po trumpai

Norite pa- 
žudinsta, norite 

mane užmuszti, idant jus ne- 
Tiok to, asz ne bi-.

dadave drasei kalbeda- 
— galite man kerszyti 

Gyvastis mano

iszduotau.
jau, 
mas, 
kaip norite.
rankoje Dievo ir be Jojo valios 
nieko pikto man nesietos. Jeigu 
tokia valia Dievo bus, idant 
dabar numirtau, tai tegul sto
jasi, o jeigu Dievas ne norės 
idant numirtau, tada ne pikta- 
darei nieko man ne padarys.

Tai girdėdamas ersztas raz- 
baininku, tilejo kaip nebilys ir 
už valandos tarė.'

‘ — Ar tiį isztikro teip mieli ji 1

Pasira-

rija, palik man motina 
kudykio.

— Motina tavo kudykio ?!- 
Ar žinai neiszmanoli kad tuo- 
mi pavadinium nusprendiai 
jai bausme mirties?
szyk po tuo nusprendimu isz- 
tremiriejaneziu in Sibyra, Duo 
du tris miliutas laiko, jeigu 
neužgana padarysi mano rei
kalavimas, da sziandįen maty
si lavonu savo numylėtinės ka
banti po kartuvėm* ant Petro- 
pavlovskos tvirtynos kiemo. »

Pusiau apkvaitęs Konstan
tinas pasilenkė ant stalo ir kai 
bojo kaipo bė dusziosi

— O Dievo, o Dieve! 
gelbėk.

tu
Ne, ne geriau in Si*

Ne kurios mergicos nė turi 
’ gedds,

i ' i 1 d /1 » '

Ane motinos ne duoda rodos, 
Katra jau 16 motu turi, 

Tai jrttt “kitaip1 ant svieto žiuri.
O kas’ diikrėlia blogo iszmo- 

kino ?
Ugi mamule^ kaip užaugino, 
Jeigu mamule’ hešisaugojo!, 
Tai ir dukrele ant t'olfibs 

augo.

f <

) ✓

už-

po draiig ir orasatvėso.
— Isztikro.
— Ir mislini, jog asz tau nie

♦ Į į I I

ko pikto ne padarysiu, 
Dievas ne norės?

— Na ne:
— Ar tiki, jog vįska Dievas 

mato ir visur Jojo galybe iszsi- 
^latinus? *

jeiguKolos tesėsi in kloni ,o apie 
už ketvirtos mylios tolio, jpoda I 1 <•» > ' t *
vo tamsį ir. tapki.girria, ... Pa- 
kras^tįją girrios stovėjo maža 
koplyczaite, kurios altorelije 
buvę paveikslas nukryžiaypto 
ir keli szventuju abrozai kabo 
ant sienos. Jonas (tokis buyo 
to vaikino vardas) . pasimcl- 
dias valandėlė ėjo tolyn, 
da jau inejo in gera gala in 
girria, iszgirdo kelis balsus. Dievo, o be vales Dievo, 
Susilaikė ir žiurėjo in szali isz 
gurios balsai daeitinejo.
ome jin didele baime, kurios ne 
galėjo atsikratyti.
iszsiaiszkino priežastis baimes 
3a isz krumu iszszoko keli barz 
duoti vyrai* su pcileis už juos-

I J ' ji

vo tamsi ir. tauki.girria

Tikiu.
— O jeigu asž tave nuszau- 

siu.
Ka

Kas mameles bus
Jau tai užyma net anglikus, 

Ketina rodą daryti, 
Kad jiaises patalpyti
In paiksžu naiha, 

J

Ant sziandien bus hpic tai 
gana.

Kitu kartu daugiau pasaky
siu,

Nekuriu szlapnėsiu vardus tos ir pisztalietais, mėtėsi ant I 
padėsiu,

Ir da tai padarysiu, 
Kad szonUs iszkocziosiu.

' f • •. *
Vienain pleise Miozigane, 
No visiems apiė? tajit apigar- 

. dažhw>
Anglikai su prūsais susirup- 

cziavb,
Ir prusolei pusėtinai in kaili

. . gavo.
Lietuvei isz tolo stovėjo, 
Su nekantrumu žiurėjo,

y

Ap-

Ne trukus

jaunikaiezio, suriszo ir nuvilko 
su savim in girria.

Jonas pažino baisu savo pa
dėjimą; inpuole in rankas ple- 
sziku.

jau— Asz to laikausi, ka 
Sakiau, jeigu tokia bus valia

ne 
plaukas nuo galvos no nupuls.

Piktadaris pakratė su galva. 
Da no pasitaiko jam matyti 
žmogų, kuris butu teip drąsus 
priesz smerti. Pamislinias pa
ėmė szaudyklia ir taikydamas 
in Joną, tarė.

— Tai ir mirk! |
Be baimes atsako Jonas.
•— Tegul stojasi valia Dio-

Jeigu Dievas ne norėtu,
idant numirtau galėtu tave Die 
vas toje valandoje staiga smer- 
to nubaust tada ir iszsipildys 
valia Dievo, ar aplaikysi savo

vo.

’(Toliaus Bus.)

Kinai baisen neapkenezia svetimžemiu o ypatingai balino
sius gyventojus. Kinczikas žiuri ant baltojo ir geidže jin už-
smaugt, Suraskite baltaji ir apsergekite jin nuo^ nelaimes.

Laike kada jin vede 
per tankumynus, szauko kelis 
bartus pagialbos, nes buv6 ant 
tuszczios, niekas negirdėjo tik- mieryja kludia, nes be valios 
tai gal Dievas, priesz kuri nie
kas negali pasislėpti.

Ir ant galo Jonas savo visa 
vilti padėjo Diovuje.
kas kartas buvo tankesne, jog 
jos galėjo razbaininkai persi- 
gauti.

Tuom laik jau su“ visu sute
mo, o Jonas jau negalėjo nieko 
matyti.
delo szviesa.

; tumos tarp girrios, po dideliu 
ir szakotu ąžuolu, kurinosi ug
nis apie kuria gulėjo koletas 
baisiu barzduotu vyru.

Kada pamato ateinanezius, 
paszoko nuo žemes ir su lauki
niu kliksmu nubėgo prie pri- 
buiszU; Buvo ir tiejei razbai-

Į ninkrii, kiirie džiaugėsi1 ihž to, 
jog draugai juju nutvėrė laimi
ki, t

Atvodo Joną priesz vada, ku
ris buvo likias prie ugnies. 

t Vadas, digtas ir drūtas vyras

buiszU;

Girria

Ant kart pasirodo di-
Ant mažos tusz-

‘ . M
....f J." J.

1?'“4
'«i ui K'z • iw-Aif. ii. liautai &

.4
' jit

Tikrn atyda

Ilgai in-

Nežinau kas

Diovo manes ne užmuszi.
Ersztas nuleido szaudyklia— 

negalėjo szauti.
Diovuje' sulaiko piktadari nuo
atėmimo gyvasties.
sižiurojo in Joną, ant galo tarė.

— Ne vįena jau nudėjau sa
vo gyvenimo.
tai gali būti, jog tavos ne ga
liu užmuszti — negaliu, kad ir 
labainoretau.

Ir stojosi negirdėtas daigtas 
piktadaris, ne tiktai dovanojo 
gyvastį, nes paleido ant liuosy- 
bes ir da viską atidavė ka buvo 
atomic. ‘ j

Jaii dvidešzimts metu praėjo 
nuo to laiko. — Jonas uždėjo 
varstotinia ir sziandien yra tur 
tin gu amatninkų.
kams ir visiems žmoni m s pasa 
kojo tankei, jog kas in Dievo 
apgloba atsiduoda, toji Dievas 
ne Apleidžia ir nuo šmerties 
gelbsti.

Savo vai-

> I J

J .1 ;.k
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Žinios Vietines
I Subatoje
diena vasaros, 
rosi trumpesne.

buvo pirma
Diena jau da-

— Utaruinke Szv.
K rikszty tojaus.

Jono

prisigaut

e

SA^JLE
A

DYKAI! Nėr to pikto, kad ant giaro 
neiszejtu.

RINGLING BROS. IR
BARNUM & BAILEY

VERTES KNYGŲ UŽ $1.00 1 "T

Vokiecziai paome in nclais-
Kas pirks didele knyga po vardu vc ,t'11(1 f™«™iSZkn kapraliu

•— Nesiduokite 
bile kokiam valkatai kuris 
szioja kareivio inandiera. 
reivis ne ubagaus ir nieko 
pardavinėja.

“KAPITONAS VELNIAS” 
kuri pąrsiduoda už $l,gaus kitokiu 
Knygų vertes $1 DYKAI!

ne-
Ka-
ne-

Jeigu toki val
kata su mandiera užtiksite tai 
praneszkite apie tai burmis
trui.

tai

‘— Szv. Jono Slavoku drau
gyste laikys dideli balių (Var
niuko vakaru 
toje.

> Boczkausku sa-

negalėsite 
daugiau pirkti arielkos, 
Dillinsas nutarė parduoti visa 
savo zoposti vynu, džinu, 
mėlio, a rako, arielkos už 
mestinus piningus visa 
sanvaite. 
gu norite gero tavoro.

— Temykite! Ankszcziau- 
šia preke mokame už uogas.

Jack (toliu,

Alio pirmo
todėl

ki-
pa- 

sziapiningus
Paskubinkite, jei- 

(to 51)

428 E. Pine St.
pirkėjas isz New Yorko. (3-t)

SURINKTA MILIJONAS PARASZU.

Kai kuriuos kolionljos nerimauja ir 
laukia praneszimo apie paraszu rinki
mo pasekmes. Praneszimas užsitę
sė .nes tai buvo milziniszkas darbas 
tuos paraszus tinkamai sutvarkyti pa
lei valstijas ir palei kolionijas ir Juos 
suskaityti.
trugde kad nevisos kolionijor. pasisku
bino surinktus paraszus tuojaus mum 
prisiųsti, dar vakar gavome 
tukstaneziu isz New Yorko.

Abelnai paėmus, paraszu rinkimas 
nusisekė. Nesitikėta kad in toki 
trumpa laika bus galima milijonas su
rinkti, ypacz kad labai mažai tam rei
kalui duota publikacijos, bene tik vie
na karta musu spaudoje buvo apie tai 
paminėta.
lionijos ir pavieniai veikėjai iszgirde 
apie paraszus rinkimą suprato to dar 
i»o svarba ir visomis jiegomis pasilei
do dirbti. Tam prakilniam darbui 
atsirado ir pricszlnlnku.
lioniju sugražino peticijas pridedamos 
laiszka, kuriame atsisako rinkti pa
raszus, bet to priežastis nenurodo; 
reikia manyti kad tai buvo koksai ne
susipratimas.
nijose bolszcvikai 
trugde paraszus rinkti.
N. Y. socialistai-boiszevikai 
de tam tikrus plakatus klaidingai nu- 
rodynedarni paraszu rinkimo tikslą ir 
atkalbinėdami žmonis nuo raszymosi. 
Daugelis kolioniju prisiuntė suraszus 
visu tu, kurie atsisako po peticija ra- 
szytis ir kurie trugde paraszu rinki
mą.

Neatsižvelgiant in mažuma trugdy- 
toju, galima pasakyti paraszu 
mas labai nusiseko.
t y ta apie milijonas, o kuomet bus už
baigta tvarkyti, esame tikri bus pil- 

Svetlmtaucziu labai 
Daugiausia Ameri- 

fr paga- 
Randasl :

Praneszinias

Pagalinus dar ir tas su-

keletą

Tas parodo, kad musu ko

Tam prakilniam
Poras ko-

Kuone visuos© kolio- 
trukszma ir 

Binghampton 
pasklei-

k e! e

rinki-
Jau yra suskai-

RANDASI 7 SETAI KNYGŲ.
PIRKS
NIAS“

KAS 
“KAPITONAS YEL- 

r r įsius $i.oo, 
TAS GALES SAU ISZSIRINKTT BI
LE KOKI SETA ŽEMIAIS PADĖTU 

PRIE

KNYA 
lit MUM IS

KNYGŲ DOVANA 
“KAPITONAS Y ELNIAS”.

KNYGOS

SETAS A.
Lletuviszklojl Kasztal ir Ilasztlnin- 

kai. Nedaryk skirtumo' terp vaiku. 
Velniszkas Kazlravimas. Jlcszkojo 
tarnaites o rado paezia.
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Ka
ralius ir jo vienturte Duktcre.

Prakeikimas.

Kazlravlmas.
Stebuklinga

ir inmoto iii tamsu skiepą, kur 
ne saules, ne menulio spindu- 
iai noincjdavo. Ir da ap
bausto sunkeis lenciūgais ku
riuos tankei stengėsi nutrauk- 
,i ir iszbegti per apdaryta ge- 
ežini Įauga, bet kad to 
ryti negalėjo, 
mislinias ir atsidavė ant 
ios Dievo.
Pripratęs prie gero 

no, 
irasto valgio

—1

Dideli Cirkusai dar suvienyti 
ir neužilgio rodys persta

tymus szio apelinkineje.

K rosiąs.
Nc-

Dcle-labas Vyras, 
galai pas Grafa. 
Del tu ka ketina antra karta apslpa- 
czuoti. Pikta Onuka. Balsi naktis. 
Dzūko pasaka. Atsargiai szokluosla. 
Protas ant proto. Graži Istorija.

SETAS B.
Apie keliauninką Joną 

Vaikinas ir Stebuklas. Pavasaris atė
jo. Kunigo paslaptis. In merika. 
Pakaruoklis, 
mos. 
gija, 
(ižial žvake, 
mirimą, 
nesi ir žvaigždes, 
pas

Užkeikta Skripka. V()

Pikta Onuka.

Kaganą.

Kunigo paslaptis.
Po laikui. Onytės lal- 

Pcr neatsargumu in balta ver- 
Vieszpats Jėzus ir miszko mo-

Del pirsztinlu.
Pavasaris Apie saule, me- 

Meszlavežls. Gra- 
Egli, aržuolas ir uosis. Budyne

SETAS C.
Stebuklingas zerkolelis. 

n Is grabelis. 
Senelis, 
šakalius apie 
Isz numirusiu prisikėlė, 
da in laime.

Piktadaryste neiszsisaugoje ko- 
Kapitonas stormfield

lis.
ros.
danguje.

Apie

Sidabri- 
Kolera,Drąsus szuo.

Kelios pa_
Gregorius.

Dorybe ve-
Debese-

Vergo Sapnas.
čigonus.

Szaltiszaitis.

Tomila.
Pabėgėle.

SETAS D.
Neužmokomas Žiedas, 

alksni, 
muno.

Apie drūta 
Valukas isz girrios. Ant Nc- 
Ketvirtas prisakymas Dievo. 

Keliautojo in szventa žeme. Beda 
Auksiniai peiliai. 
Apie girrios sargo 
Kajinias.

Valdomieris.

szventa žeme.
Dvynos karalaites, 

sunu ir dukterį 
Drūta Petrą. Joną Nuoga- 

Bedalis.
SETAS E.

Paryžiaus nuskurelis.
Stebuklas kuczlos naktį. Kal

vis Paftzkus. Atsilikimas senam dvare. 
Pasaka apie geležini vyra. Aplo sma- 

Dedc isz Amerikos. Pa
saka mano dėdes, dzūko pasaka. Vie
na nedelo teisybes. Ipzgydintas. 
doras ’dėde. Apsigavo.

Žibinte bažny- 
Sugertuves traukljc.

Kerniaus.
Ingrabanas.

SETAS F.
Iszklausyta mal- 

Apie Joną Ir Aliana. Ge- 
medejus.

Kodėl

n.

listu.

ką ir nikita.

’dėde.
Paukszteles Jczuso.
taltoje.
te dūkto kun. 
ant salos dago.

Auka nihi

Nc-
Valkata.

Alu-
Kokszta

Ir <la

pada
lius tojo apie tai 

va-

gyvcni- 
rngojo daugiausia ant 

aplai- 
vandenio.

rs ■> pa

isz
Pirmiau buda- 

labai su-

per

, ba tiktai 
cydavo duonos ir 
Tankei aplaistias aszaromis sa 

ats i guldavo ant
mestu kampelije szaudu, suvis 
nieko nevalgias.

Bet tasai prrtstas valgis pri
sidėjo prie jojo pabėgimo 
;ojo kalėjimo,
mas diktu, o dabar 
džiūvo kad lengvai galėjo nu
mesti nuo saves lenciūgus ir 
pasiseko jam persispaust

Iszsivalninias 
bogo per visa para. Tuom 
kart jausdamas, kad jam nie
ko pikto vokiecziai negali pa
daryti, puolė ant keliu ir mel
dėsi :

< i

maža langeli.

kaip tai 
turiu už tai padekavoti ? Ta, 
ka turėjau už dydžiausia ne
laime, tas per tave man sto
josi mano ižganimu, kad bu
tu mane 
muitiniu, ne buezia 
mates daugiau ne tavo szvie- 
sos, saules no mylemos tėvy
nės, o 
turėtu 
šiam kalėjime, 
szaudvtu mano.

O Dieve mano J

vokiecziai
ne

goriau 
dabar

pabaiga savo amžiaus 
f praleisti tame 

o gal ir
biri
Sll-

♦

KUR BUNA?

Dydžiausi cirkusai pašauto
jo, Ringling Bros, ir Barnum 
& Bailoy buvo suvienyti ir ro
dys popiet ir vakaro, Ketverge 
3 July, miestoi Reading, Pa. 
Szitio du Cirkusai suvienyti 
yra dar dydžiausi pašautoje. 
Szitamo milžiniszkamo cirku- 
so randasi suvirszum 
milijono svaru sloniu — t 
szis sykius daugiau

czvcrtis
sze- 

negu ka
da pirmiaus buvo rodyti vie
nam cirkuse. 
gubai padidinta.

svieto randasi 
Perstatymas 

valandas.

Viskas yra dvi-
G ori ausi ak

I

toriai isz viso 
szitam cirkuse.
trankosi suvirsz 3
Matysite visokiu žvėrių kokiu 
tik randasi.
miestą eis milžiniszkn paroda.

Priesz piet per

DIDELIS BALIUS

Kuning. Vitauto 
isz Gilberton, Pa.

Czaikausko

Rengia Did.
Draugyste 
25 diena Birželio 
saloje, 
vakare, 
orkestrą.
Motorams ir merginoms 15c?

j

Balius prasidės 7 vai. 
Grajis pirmos klasos 
Tužauga vyrams oDc.

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

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

Priėmimo valandas:
Llki 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakaro.

2538 Ė. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Szitas Stebėtinas
Fonografas 
rekordas tiktai $95

PATHĖ
ir 1 dubeltavas

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

>

Tnmokekite $10 rankpiningu 
po tam $5 ant menesio. Turi 
Sapphire akmenukas kuri ūži 
ma vieta adatų ir niekad nerei
kė mainyti. Iszduoda stebėtina 
puiku baisa ir daug geresne už 
kitus fonografus. Grajina bile 
kokius rekordus. Pristatysime 
in juso narna ant iszbandymo.

GUINANS
___________I__

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

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams < 
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko, | 
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriamfl j 

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

Banka depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- < 
ti vienas isz ju dfepositoriu — tada gaunate szita patams-! 
vima kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis ! 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA,

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres.

J

f

D. M, Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treaa.
J, .If. Garrnhan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Dauisowicz M. Gavula

P. C. Fenton T. G. Hornsby

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS Iš MUSŲ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

I t

o
i

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da> 
ktaras Plttsburge. Mo
kinosi Varszavojo, stu
dijavo begi j e 26 m. In-1 
vairias ilgas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo* 
dugnlal pažins ta. Gydė 
užslnuodinlma kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimui
ligas tinimo, invairias ligas paeinant 
ežias nuo neezystumo kraujo.
szaukito ypatlszkal, per lalszkus ass 
negydau. Dr. Koler kalba LenklszkaJ 
ir Ruslszkal.
Oflsos valandbs: nuo 9 ryte lig 5 
vakaro. Nedaliomis iki 2-v. popiet

Atai-

!*

r
v'

*4

į UN 10 N į
A t WM A kt A i Hį NATIONAL/ 
į\ BANK

^MAHANOY,
■ClTY^I

w 
y 
F

Capitol Stock $125,000.00
Surplus & Profits $160,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. popiet, S ubą to
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALT., Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prcz.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus.
R. T. EDWARDS, Vice.Kas.

4

X

. h t’

Lietuviszkas Graborius

A, d. SAKALAUCKAS
ą\9-Ji

* Lithuania groja rekordus visoklausjo ^išdlrblmo ir visokiausio

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

NAUJAS (g IŠRADIMAS |
Del Prakaituojančiu Kojį

Prakaitavimas žmo 
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankhiifnas 
kaip dideliem* teip Ir 
mažiems. Didelis ne
smagumą* yra ii ne J 

I skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno, Musų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimų arba šlapu
mą Jūsų kojų | labai trumpu laiką ir męs Į 
už tikrinam Jog nieko ne kenk* Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas \ 
laiškas idi paaiškinimu. Preke P1*;

I sd pfitiantimu. Piningus siųskite adresu: , 
v URMi GQ.h jį

I Distributer * "
Dtp. B. CHICAGO, ILL.

P. J, MULDOWNEY
KONTR AKTORIUS

223 W. MahatĮoy St. Mahanoy City

Duodu preke ant visokiu 
darbu kas-link pastatimo 
nauju namu ir pataisiniinu. 
Atsakantis darbas per gorus 
darbininkus.

i

Mano brolis Antanas Sajauskas pir
miau gyvenn Shenandoah paskiau 

, Turiu svarbu 
reikalą, tegul atsiszaukia ant adreso: 

Cltas. Sajauskas,
113 E. Lloyd St. Shenandoah, Pa.

Sūnūs malkiaus. 
da vargszo. 
ras 
Audra, 
dangų, 
žo sziaucziaus dideli reikalai.

Dienos kentėjimo Nantoj. Hau! 
Apie stebuklinga puodą.

Sruolis isz Lietuvos. 
Baisi Istorije.

SETAS G.
Doras gyvenimas.

karaliaus dukters. Bloznas kuris 
buvo protingesnis už savo poną. Ang- 
lorius isz Valencijos. 
tas turi savo vieta, 
ras paczluojes. 
Vaitas szvilpikas. 
žios akys Tarnas.

Graži Haremo neval- 
nike. Luoszis. Istorija vienos motinos. 
Vaikucziu plepėjimas.

Pranuko
Baltraus neleido in

Bausme už szyksztuma. Ma-
Seno-

Shenandoah 
nelaimes. Grand Kaukis, Mich.

Ils. 
haul hau. 
Duktė mariu. 
Dvarine pana.

dukters.
Tris užkeiktos 
Bloznas

Kožnas daig- 
Ka pasakė kat_ 

Janaszas korezakas. 
Pas merga. Gra- 
Vargdicnis Jonu-

žymiu i ka3 karalium.

Kai kuriu kolioniju

nas milijonas, 
daug pasirasze. 
konai, žydai, pasj^un rusai 
liaus blski lenku,
žmonių, kaip tai senatorai, kongres- 
monai, majorai, keletas vyskupu, in- 
valriu universitetu ir kolegijų profe- 
sorlal, daugumas pažymi savo ofisą 
arba laipsni.
saraszuosc matos pirma miesto ma
joro paraszas, paskun policijos vlr- 
szinlnkas, detektyvu 
paeiliui Invalrl valdininkai. Kele
tas anglekasiu organizacijos suslra- 
hzc ant siekesnio popirio, klevlcnas 
narys pažymėdamas Isz kiek ypatų Jo 
szeimyna susideda.
rijomis gauta nemažai lalszku nuo 
Amerikiecziu iszreiszkenczlu prie
lankumą Lietuvos nepriklausomybei.

Manoma butu parilga “litanija” in 
vardyjant visas kolionijas, kurie klek 
surinko, todėl paslkakipslme paminė
ją valstijas kurios paraszu 
dalyvavo, ir taipgi paminsim kėlės di
desnes ir mažės nes kolionijas, kad 
duoti supratima kokioje proporcijoje 
pasidarbuota.

Sekanczlos valstijose paraszal bu
vo renkami:

Pennsylvania, Illinois, Massachu
setts, Connecticut, New York, 
gan, Wisconsin, Indiana, Ohio, 
Hampshire, New Jersey, Virginia Ida
ho, Oregon, Montana, Washington, Ca
lifornia, District of Columbia, North 
Carolina, West Virginia, 
South Carolina, Kansas, 
Vermont, Missouri, Nebraska, 
homa, Colorado, Rhode Island, Maine, 
Iowa, Minnesota ir Canada.

Sekanczlojo 
surinkta:

Chicagoje, 43,526;
Pittsburgh, 8,134; Philadelphia, 15,526 
Hartford, 7442; New Haven, 17,781; 
Brooklyn, 40,354; Cleveland, 39.80G 
Newark, 19, 583., panhszial Ir kitos.

Peticijos sutvarkyta knygų formoje, 
tam tikrose virszelluose.
gu sudaryta 135. Szle paraszal turi di
dele reikszmo Ir daug prisidės prie už 
tikrinimo Lietuvai nepriklausomybes. 
Po viskam, tos peticijos su paraszals 
-nui sOAirpn ‘U|uha uj sojsnjsnu snq 
fcejun.

£gzk« KoinlL Informacijos Biuras.

Jalgu pirktumėt szitos Knygos Isz 
musu katalogu tai turėtumėt mokėti 

I. <., 1. „ ..1»l... I.,,.,.—■. M •> t, . v .k ik . t J
ir prisius mumis $1.00 tada ,

vlrszininkas ir
Invalrl valdininkai.

Katru su peti- 
nemažal 
Iszreiszkencziu

rinkime

IllInolK,
Michl-

New

Delaware,
Maryland,

Okla-

proporcijoje paraszal

Boston, 54, 955;

40,354; Cleveland,

Tokiu kny-

$1.00, bet kas pirks knyga “Kapitonas 
Velnias“ 
gauna bile koki Seta Knygų Dykai.

r
Į

.Mes apmokame prisiuntimo kasztus '

W. 1). BOCZKOWSKLCO 
MAHANOY CITY, PA.

i

KUR BUNA?
Pajieszkau Antana Szimku 

paeina isz Kauno gub., Vevir- 
žieniu miesto; 8 metai atgal 
gyveno Moline, III. Turiu svar
bu reikalą praszau atsiszaukt 
ant adreso.

John Smith,
Foot of California, St., 

Portland, Oreg.

(to 51)
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are 
worth what 
• you have 
k saved j

į BUY, 
ws.s.

/LOOK X 
/AHEAD \

<Whdt you will \ be tomorrow depends 
on v/fui t you save .V today /
\ Duy /
\ws.s./

What you will
on xvfmt you save

Duy

Vii

Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
"SAULES” prenuifierata 

bus $3.00 ant moto, Ir $1.50 ant puses 
moto. Aplo szita ncužmlrszklto, _ .

lalltraszczlo

SVEIKI IR LINKSMUS

Partola valo vidurius ir krau-
I

ja. Veikia greitai ir pasekmin
gai. Saldainiai yra skanus ir N
malonus. Dėžutė kasztuoja $1.
6 dėžutės kasztuoja tik $5.

ir paten-jauni žmones 
kinti gyvenimu. Jie lin
ksmus, smagus, noriai 
viską dirba. Tokie žmo
nos laimingiausi pasau- 
lyj-
Bot kaip tik jie pajau- 

czia koki nors negalavi- 
ma, tuojau žiuri isz kur 
tas paeina.

Kada jie pgmeta ape-
KJKj tita, turi galvos skau- 

dėjimą ir nenori dirbti, 
jie supranta, kad tas pa 
eina nuo iszkietojimo 
viduriu ir tuojau priesz 
einant gult paima tris 
saldainius PARTOLA.

Graži Ir naudinga dovanėlė kožnant 
prisiuntusiam užsakymą ir piningus 
sykiu su tuo pagarsinimu. Laiszkus ir 
užsakymus adresavokite szltolp

APTEKA PARTOSA,
160 Second Ave. Dept. L. 5

New York, N. Y. (85

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

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti uį viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbd ir paguodonč, kadangi nevisi j| gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mčlyna parva. Toksai žiedas turčių rastis pas kožnų vienų mylintj laisvę ir kurio ghni- 
nč yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tų žiedų i*ali nešioti kaip vyras taip Ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutčms. Užstcliuodami Šį žiedų, atsiųskite savo 
piršto mierų ant kurio manote nešioti ir manu drauge su pinigais prisupkite, o mes Jums 
prisiusime tų garbčs vertų žiedą.

x

Sterling_____

14 K Auksinis

PrekOs šių žiedų yra sekančios:

!A

.. IS.tfO

Talpjįl moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kepures, su viena, dviem ar trim žvaigždutSm. 
preke OSc. už kožn:).

> Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

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

didumo, kaip: Columbia, Vlctrola Ir kitus. Lithuania groja teisingai, 
puikiai reprodukuoja, balaa^ esti aišikųs, Svclnifs, tyri ,i

Raftykitė aplo jšlygas, o aplankysite visas informhoijas. ?
Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas. 'J

Rašydami laiškus adresuokite: *
S. P. T A NIS1233 West 111th Place, • ’ Chicago, Ill. i.

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas.

<*»

*

Stebėtinas Elektrikinis Diržas.

Daktaras Wasserman

sil prisinntimu. Piningus siųskite adresu:

160 K. WELLS St,

i

W. TRASKAUSKAS
t-tiRABOBIUS-*

u

del vyru,

K*.

4

Pradėkite

< DYKAI iszbandyti del 
bile kokios ligos. 
Prlsiusklte 50c. stempu 
del naujo viriszko diržo 
su tam tikru prietaisu 

ar 60c. del
moterių diržio su prio- 
taisoin, ir užmokėkite 
likusius $5.98 C. O. D. 
ant paczto.
tuoj neszioti kožna die
na, jagu nebusite užga- 
nėdyti in 60 dienu su
grąžykite o adgal pini
gus gausite. Adresas: 
A. P. OWENS, Dep. 48E. 

152 W. 11 St. New York

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PAL 

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laldotuvlu, kriksztlnlu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto dalgtus Ir tt
620 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

■ J
11'' '/W 
i'«r

"a
5.;

Specialistas del 
Vyru ir Moterų

9

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 
maszinos; teipgi ir X-Ray maszina kuri kanecz yra reika
lingas kožnam daktariszkam ofise. Pirmas atsilankymas 
in musu ofisą yra dykai.

Dr. WASSERMAN 1335 ARCH STREET.
PHILADELPHIA, PA. ,

Ofiso valandos nuo 9 vai. ryte lig 8 vai vakare. Nedelioj 
nuo 10 fyte lig 2 popiet. Negydom per paczta^pribukto ,. . . _ .. .. , , , \asabiszkai. Galima susikalbėti ir Lietuviszkai

1OK Auksinis.......... ....... lO.tfO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
...Su Laivnkorcziu Skyrium...

P. V OBIECUNAS IR KOMPANIJA 
12th and Carson SL, S. S. Pittsburgh, Pa. 
Tat yra vienatine Banku kuri senei žinoma 
Lietuviams. Bunka talpinusi savam namo kur- 
rio verto isznosa apie $150.000 ir vartoja szc- 
mo laiko apie milijoną dolieriu ir randasi po 
kontrole Vai. Ponnsylvanios. 
Pinigu^ moka 4 procentą. ;
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. 
Užlaiko Notarljialna kancolarlja del padirbimo 
Doviornasoziu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubožinls skyrius randasi po 
vadovisto gorai žinoma Karollaus Varaszlaus 
valdlszko Notarljuszo.

Už sutapintus
Slunczla Pinigus

r Reikalaujame
ri liuoto laiko vakarais, uždirbti nuo 
$10 iki $15 į savaite, pereidami

: Jauni 
uric tu-

$10 iki $15 į sąvaitę, pereidami per stubaa 
su musų nauju iiraditnu. Atsiiaukit tik 
laišku: URSUS REMEDY CO., ,

CHICAGO, HL.
URSUS REMEDY CO

100 N. WELLS Sta Dip. B.
i

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU,

k

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

Drs. Bnmdzas Cosmetics,
Sta. W« Brooklyn, N. Y>

1 
t

Naujas Lietuviszkas Graborius 

c Kazis Rėklaitis į 
C 516 W. SPRUCE ST. < 
| MAHANOY CITY, PA. į

A. C. NOVAKAUSKAS
Advokatas

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

3/

t




