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Isz Amerikos
11,092 straikai in laika trijų 

metu.
Washington, D. C. — 

partmentas darbo apgarsinodarbo
De-

kiek straiku ir lokautu kylo in 
laika trijų metu, ir teip: Meto
1916 buvo 3678 visokiu straiku
1917 mete buvo 4359; mete 

Dydesne pu- 
i nesuprati-

mete buvo 4359;
1918 buvo 3285.

darbininkiszku
inu atsibuvo New Yorke, Masa

Pennsylvanijoj, Ohio

se

cziusets, 
ir Illinojuj.

Vokiecziai buvo pasirengia 
bombarduot isz oro New 

Yorka.
New York.— Leon Cammen

(i
i 

Me
ra szo

W ashingto- 
fab- 

areoplanu, 
butu gavi a nuo

redaktoris laikraszczio 
chanical Engineers” 
buk Suv. Vnlstijei turėjo užtik 
rinanezius faktus, buk vokie
cziai buvo pasirengia bombar
duot New Yorka,
na ir Bethlehemo plieno 
rikus su pagialba 
kurie bombas 
submarinu kurie butu atplau-

O kad vokie
cziai turėjo pilnas rankas ant 
vakarinio frunto 1918 mete, to
dėl juju planai nuėjo ant niek.

Balonas truko, 12 žmonių 
užmuszta.

Chicago.— Panedelije eks- 
pliodavojo dydelis balonas ir 
kryto degantis ant vieno isz

ke in czionais.

Sumiszimai terp baltųjų ir juo
dųjų; keliolika užmuszta 

ir sužeista.
Washington, D. C.— Paczio- 

je Suv. Valst. sostapileje, kylo 
kruvini maiszaczei terp baltų
jų ir juoduju gyventoju; neapy czionaitiniu banku, nuo ko li- 
kanta terp juju kylo tokia, jog 
vieni kitus pradėjo szaudyt, o 
juodiejei užklupinejo baltaises 

Penki, o gal ir Jau- 
užmuszta

moteres.
ginu žmonių likos
12 mirtinai sužeisti ir daugeli 
sužeista.
ma apmalszyti maisztininkus 
miestas iszszauke vaiska kuris 
patruliuoje miestą diena ir nak 
ti.
Pevėlinta'fciVdU gužuti* namie 

Washington, D. C.— Isz pra 
džiu blaivininkai padare 
kias tiesas, jog niekam nevale 
laikyti jokiu gėrimu savo stm 
boję, bet nuo kada vienas isz 

atsistojas terp 
savo draugu szaukdamas buk
( 
n savo

Palicije 
apmalszyti

kongresinonu

y

negaleda-
>

to

langelis isz tuju “sausuju“ tu 
sklepuosia po deszimts 

tukstaneziu doleriu ir daugiau 
visokiu gėrimu, tuojaus kylo 
dydele baime ir pradėjo tiesas 
pagerinti, ne teip del žmonių, 
kaip del savo protekcijos, na ir 
palęngvino žmonim 
su gėrimu.
draudže žmogui turėti savo 
sklepuosia svaiginanezius geri 
mus, kuri gali pats naudoti ir 
savo svecziams duoti.

Gompersas prieszingas 
blaivybei.

York.— Priesz iszplau- 
Anglije

& i sausuju

trupinėli
Dabar tiesos neuž 

Žmogui

.New
kinui iii Angliję virszininkas 
darbininkiszkos federacijos S. 
Gompersas, kuris pats negere 
jokiu svaiginaneziu gėrimu, pa 

“yra tai dydžiausia 
kvailybia, jog galima privers
ti toki sklypą kaip Amerikos, 
idant užmest ant josios gyven
toju visiszka blaivysta ir 
draust gėrimą.”

Visi europiszki sklypai szian 
dien juokėsi isz Suv. Valstijų, 
jog davėsi keliems kvailiams 
vedžiotis už uosiu.

Be moterių ne butu laimėta 
karė.

Washington, D. C.— 
guve Raudonojo Kryžiaus ap
garsino, buk jeigu ne 
koniszkos moterės, tai kare ne
būtu laimėta, nes asztuoni mi
lijonai liuosnoriu moterių pri
sidėjo prie tosios drauguves ir 

354,899,785 daigtus, 
vertes

sake, jog

už

Drau-

ameri-

kos užmuszta dvyleka žmonių 
o keliolika sužeido.
51 Amerikonai nužudyti Mek

sike in du metus.
Washington, D. C.— 

gresas. isztyrinejo, buk in
2 metu, moksikonai nužudė 

51 Amerikonus ir užklupo 250 
kartus ant gyventoju ir ne vie
no naęksikbno už taisės bjaury
bes da nearesfctavojo. Kongre-

Kon- 
lai-

ka

saS■*rtabar**yiJBfct 4 mit' tikrųjų 
prie Meksiko irltaip rodos ne- 
užilgip padarys tam visam ga
la. ‘

t*
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BUVO TAI VIENAPARIZIECZIAI APVAIKSZTINEJA PASIRASZIMA TAIKOS.
ISZ LINKSMIAUSIU DIENU

fe________ - 31 METAS
- - ..J - t 4~’,r -Jr r i ■'z ./ ir rr._. ~ _i. ""Ji

Baisus Padėjimas Lietuvoje
w. n. IJOCZKOWHKI, Pre*. A Mgr. 
F. W. IIOCZKOWNKI, l.dlfor

m
Ligos. Maisto ir drabužiu trūksta. Vo- 

kiecziai viską iszveže. Daug sieratu 
randasi Mariampolije.

Sztai kokios žinios daeina isz Lietuvos, patis galite suprasti 
kokis tenais sziandieninis padėjimas.

«< Lietuvoje siauezia ligos: karsztines. tymai, rauples, cho
lera ir kitos. Gydykla
Ii ricino aliejaus mokėta 13 vokiszku markiu.
nuo rauplių.
Miss Benton, per Amerikos Komisijas Paryžiuje ir Berlyne gau 
ta skepu ant 100,000 žmonių, 
apverktiname stovyj.

“Vokiecziai viską iszvežo isz Motoru Draugijos mergaieziu 
mokyklos Kaune, net paezia mokykla apardė* iszveže... plytas.ucj„,,l„f;M . ....... . . - -

nėra Daktaru. Už szaukszte 
Nebūta skiepu 

Susirgus p. Turczinavyczionofl 4fl&liones draugei

Visi Lietuvos ligonbueziai rasta 
Vokiecziu viskas iszvožia, iszgrobta.

namas ant Žaliojo kalno aprobavo jo: viskas kas bu-

H

I
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ISZ ROSIJOS
si kliosztorijo.

užtėmi no

Isz kareiviu kazarmiu buvo 
galima matyti viskas kas dejo- 

Tula vakaru 
keli kareiviai, kurie žiopsojusi
ant klioSztoriaus, 
kaip pordetine pasiėmė isz ej- 
nanezios gi i tos viena isz mi- 
niszku ir nusivedė in szali.

Kareivis Juozas Rinaldi iž- 
girdes tuos žodžius net iszmete 
kUrhbinft’isz rarfkiu

Už keliu dienu gandas daejo 
in;skareivius, Įnik miniszka Ma 
re, kuri perbuvo tam klioszto- 
rijeJ'likos' perkelta in klioszto- 
ri Luksemberge, už tai, kad 

' ‘ - * * I
r i Lttksemberge, už tai 
nouhiids žiurėjo per Įauga ant 

siunsti tūlo kareivio.
Niio tos dienos Rinaldi ko- 

nia kas vakaras

Nuo

Caro lavonas sudegintas 
pecziuje.

Moskva. — Bolszevikiszko 
šia arkivosia Moskvoje likos 
surasti slaptingi
ki rasztai kas kiszasiNe tik miestai ir 

dreba nuo 
bolszevi-

bolszevikisz-
nužudi-

Saules’ ’
vo vario ar kokios nors geresnes vertes, nulupo.

“Trūksta Lietuvai rubu. Visi apiplysze Rubu nėra ir la
bai brangus.
nes vaikszczioja ar basi, ar dirba patis sau avaline. Moterų 
Draugijos Kaune mokines iszmokusios puikiai dirbti batus isz 
fjopieros.

Trūksta masto. Žmones iszbadeje.
Suvalkuose, kur kalbėtoja pirma gyveno, jos namuose keli dė
lei rupesezio- vargo ir bado iszeje isz proto, keli net pasikorė. 
Kalbėtojai Glasgowe minėjo kad kartais gerinus yra mirti, neg 

Taip isz desperacijos ir daroma.
Mariampoleje regėjusi

naszlaicziu, kurie nežino, kieno jie yra: ju tėvai
Kalbėtoja Glasgow’e 

ir Bellshill’yj ragino lietuvius savo tautieczius gelbėti, renkant

nomiszkiaus, taupiaus gyventi.

Truksta Lietuvai rubu.
Už batus mokama po 800 vokiszku markiu. Zmo 

avaline.

gyventi.
“Daug naszlaicziu.

ni.mo buvusio Rosijos caro ir sziaip kur be žinios kares laiku dingo.

Vietomis labai bloga.

120 vaiku- 
iszmire arba

■i l

i;

I

carienes.
Isz tu rasztu pasirodo, ; 

oarieno likos perszauta’ kelis 
kartus. CarAfh bfl’vo* pėrszau- 
tas septynis kartus kol jiokry- 
to negyvas.

Caro lavonas paprastam me
diniam grabe likos atvežtas isz 
Jekaterinburgo in Moskva 
ten Kremlino vienam pecziuje 
sudegintas. f . t

Sziandieninis padėjimas Rosi- 
joj ir kas tenais girdėt.

Omsky— 
kaimai sziandien
baimes bet ir. patys 
kiszki kareiviai.

. Batalijonai vengriszku 
niszkn, latviu ir bolszOvikis’zki 
kareiviai szaudo griaus karei
vius už mažiausius prasižengi
mus be jokio su s i mylėjimo:- Pa 
sikelimai kaimupsia ir iniėstuo 
šia buna apmalszinami su dy- 
doliu praliejimu nekalto krau
jo per bolszevikiszkus vadus.

Badas duodasi in ženklus vi
sur, tukhtanczoį mirszta

ki*

li

rubus ir pasiuneziant, kuomet bus galima, kvietė lietuvus eko- , 1 .1 I

Skubinkime šu Pagialba.
Lietuvos valdžia užpirkusi 

airi ginklu visokiu kad turėtu 
cuomi gintis nuo kaimyniszku 
užpuoliku, bet pinigus turėsi
mo Amerikos Lietuviai aumo- 
xet, ir nusiunsti iii Paryžių Lie 
aivos valdžios atstovams kad 
;ie nusiustu Lietuvon užmoke- 
a už ginklus.

• Tai-gi mos kurie jau esame 
aukavę po kelis kartus ir
mausimo dar kiek iszgalime, 
bet yra mus lietuviu kurie in 
szi reikalą tik per pirsztus žiu
ri nei senuko boba isz užpecz-

sznairavosi 
klerikalu,

darni, duokim ta kas ka galim.
Pirmiaus ir ton 

szali įlinky stes tai 
tai valnamaniu, tai socijalistai
ir social-demokratu, bet pa
mate kad szalies ginime nelau 
kas sznairuotis, mote szalyn ta. 
viską, griebėsi vis iszvien prie 
darbo ir szaukiasi 
mus.

Daugumas lankia užbaigos 
szalies iszsiliuosaviino, bet su

Teip, teip

■■į

net prie

Milžiniszkas pacztas in 
Vokietija.

Washington, D. C. — 
kada likos pavėlinta
gromatas in Vokietija, pacztai 
vos apsidirba iszsiuntineti gro 
matas in vokiecziu faderlanda. in Liiks’ęmbergiu • 
Nėr ko stebėtis, juk per 
treczio meto niekas negalėjo 
susiraszyti su saviszkeis Vo
kietijoj.

Tuom tarpu gromatos in Lie 
tava da ne ejna, mat Lietuva 
yra priskaityta prie Rosijos da 
lies, kur siauezia bolszevikiz- 
mas, todėl ir gromatos in

Allijentu 
taikos kamisije vis da nedrys- 
ta pripažinti 
klausomybes.
Kareivis insimylejo in minisz

ka ir apsivedė su jiaja su 
k pavelinimu biskupo.

New York. — 1 
murai nesulaikys 
meiles, j&gu toji meile yra tik
ra ir teisinga.

Ana diena atplaukė in New 
Yorka ant laivo “White Star” 
amerikoniszkas kareivis Juo
zas Rinaldi isz penktos divizi
jos, drauge su savo nuotaka ir 
linksmai nuvažiavo namo in 
Old Forge, Pa. 
Barre.
likimą ponios Rinaldi, buvo mi 
niszka Maro, kuri perbuvo 18 
metu kliosztorijo Ecolo Mena
gerie, Esch, Luksemburge, Vo
kietijoj.

Po musziui St. Mihiel, Ar
gonne ir Mouse upes ir* kada 
muszei paliovė, penkta divizi- 
je apsistojo miestelije Esch. 
Artimoje stovėjo kliosztoriaus 
murai, kuriamo radosi szimtai 

minisz-
1 d ! h I f i M'J

nusiduodavo

pus- rai kauti nii'nis^a Mare s\i per-
Viena vaka- visokiu ligų, nes' .daktarai

nuo, 
ir

niekus 
saviszkeis

y

nais negali daejti.

Lietuvai

) A *• • 4 1 « * 1

dętfrHą' laidosi' khrsztai, inejo

■

•..■f,

1Arti duvaistu nesiranda. <
‘ Kaimuoeziai ne^sęjn niokp ir 

,■ ne’s bol- 
viška

in'jnjii kambarėli Rinaldi ir. neapdirbineja žemes,

au-

apreišžke pavo meile del 
niszkos Mares, 
mo perdėti nes,

užgriebi neja

admirolo

Ipolituvkos
Japo-

auka nesiskubina.
auk kad kiti tam viską pareng 
m, o tu parcimpysi ant gata
vai iszkovotos žemeles.
uželi, nelauk to,
me kitu, ir tu buk eiloje savų
jų savdarbininku.

Amerikos
isz savo iždo suprantama kad
gali kaip nors nukaut tik isz 
tautiszku centu fondo, kitus pi 

val
džia nedaleidžia, bet czion tu
rime daugybe draugyseziu, su

M

1

Bolszevikai užklupineje ant 
Japonu Siberijoj.

Vlady vostok. — 
tiikstanczei bolszeviku užklu
po ant garnizono
užnmszdami keliolika 
niszkn kareiviu kurie tenais 
radosi. Artimoje Suczano ir . . *
— - - - - kio, ir nieko da yra liedavo, su

rinkta suvirszum penkis tuks- 
tanezius kareiviu.

Amūre bolszevikai daugiau- 
su atsiszaukimais

Artimoje Suczano i
prieszais Flosuykos bolszevikai turi su-

Bro- 
bet prisidek

f*

Bimildami skubinkime su pini
gine pagelba Lietuvai teip, 
kad iszgirdo neprieteliu užgu
lima ant mus szalies, kas gy
vas vyrai jauni ir seni su dzi- 
dom, spragilais ir lazdom mo
teris ir merginos su
gom ir szluotom, skubinkim ne 
prietoliue szalies atmuszt lau-

mi- 
ant užklausy- 
Mare prisipa

žino teip-gi savo meile del Ri
naldi.

PeTdetine nuėjo ant rodos 
pas biskupa, kuris paliepė mi- 
niszku uždaryti ant pakiltos, 

nepri- bet Rinaldi nuėjo teip-gi pas 
biskupa su savo meldimais ir 
aplaike nuo jojo toki prižadė
jimą.; >*' . <

“Jeigu, iių desziirtts dienu, 
busi'cžional^ ant szitos vietos 
ir ižgirsi. skambinimą 
bokszte ta paezia valanda, tai tais geležiniu ratu, 
bus žepklu,
yra tavo, o bažnyczia josios isz vojuje, yma vaikus nuo 17 mo- 
sižades ant visados.
varpas noskambos tai bus že^ik 
lu, jog ĄĮaro tavos no nori ir ej- 
ki su Dievu.” K

Ant giliujcio varpas paženk- 
lyta diotia ir vplanda suskam
bėjo ir ^kareivis su savo myle- 
ma apleido kliosztori ta vaka- 
ra. Ant rytojaus . burmistras 
suvincziavbjo porele o vėliaus 
paėmė biižnytini' szliuba, 

m f > i* .

te-

pakiltos

szevikai 
del saves.

Keturios armijos
Kolėzako kariaujo
bolszevikus ant koturiu frantu 
kurie tesasi ant 7,500 myliu.

Tiejei frantai .yra: nuo "Upes
Peczora lyg Kaspysku mariu; kovoje

:u kuriuos iszmete po kaimus.

Susivienyjiinai

Jeigu,in
Kliosztorinei 
i dievaiezio varpo

jog sesuo Mare

Jeigu

mariu 
treczias, 

Petrogrado;

antras nuo' Kaspysku 
lyg Dniepro upes; 
nuo Pskovo lyg 
ketvirtas, nuo Oneszko ežerio 
lyg Peczoros upes.

Bolszevikai randasi alit pas
kutiniu kojų nes yra apsiaub- 

Bolszevi- 
kai matydami, jog randasi pa

Japonas užmusze 6 moteres ir 
suvalgė kožnos po szmoteli 

kūno.

tu lyg vyru turinti 45 metus, o

namo
arti Wilkes- 

Nuotaka priesz pasi-

padirbo
kurie turėjo vertes suvirszum
ant 81 milijono doleriu.
joms būna garbe už juju pasi- sierateliu po prižiūra 
Hzvontiinns.

J j žX1

ku. i o .<

ku
riuos suriszo mazgu moterys- 
tes.kapelonas pulko kun. An
dersonas. Isz Bresto iszplaūko 
su GO kitais jaunavedžiais in 
mylema> Amerika., ,

Rinaldi turi 25 metus, o Ma
re. 33^ yra anglękasiu Old For
ge, Pa. ir gyvena su savo šenu- 
kia motina.

kaczer- nigus nevalo judint nes f

Nagasaki, Japonija. — 
mis dienomis prisipažino pali- 

Takiėi Hori, 
mo- gio sū auka prie talkinimo mus

To-

cijai anglekasis 
kad jisai užmusze szeszes 
toros ir isz kožnos iszspjove

užpakalije tosios grynos arini- gzmotoli kūno, kuriuos suval
gė.
dyt isz ligos melankolijos. Kal
bėjo, buk už panaszu prasižen
gimą jau atsėdėjo kalėjiihe de 
szimts metu,
gydėsi tuom paežiu budu —mo 
teriszku kunu,vkada jin apim
davo liūdnumas.

tavojo Petrograde arti 20 tuks § Pittston, Pa.—

jos pastate vengrus, kinus ir 
latvius idant skerdyti tuosius 
pirmtuinius idant negalėtu pa- 
bėgti. — Tokis tai sziandieni- 
nis padėjimas Rosi jo j.
20,000 ypatų aresztavotu, arti 

szimtas likos suszaudyti.
Helsingfors.“ In laika trijų 

sanvaįcziu bolszevikai aresz-

taneziu ypatų už visokius poli- 
tikiszkus prasižengimus o arti 
szimtas likos suszaudytais. Tu 
las rusiszkas generolas, turin
tis apie 70 metu senumo likos 
suszaudytas už tai, kad tarėjo 
savo kambarį jo sena pisztalie- 
ta kuri laike ant atminties,

Tai padaro idant išzsigy-

nes iszejas vela

<an kaip tik kas galint t. y. virsz szimta parapijų kurios 
mes czion Amerikoje būdami, teip savo pajiegomis gali.daug ‘
girdedami baisa szaukentis pa 
gelbqn Lietuvai, visi griebki- 
mes nuo didžiausei iki mažiau-

neš ten

paremt.
Vat kame mus nelaime! Pa

rapijos ant savo turto nepaju
dinamo negali skola užsitraukt 
nes tai viskas ’ ajriu vyskupu 
valioje, o jeigu but žmonių va
lioje, galėtu szalies gelbėjimui 

"4

net ant bažnycziu- skola užtrau 
kia duot dido pagelba, bet kas 
isz to, kad in ten pinigai duot 
reikėjo, bet iszimt baba brolu- 

Szimtas su virsz parapijų
tik po viena tūkstanti duodant 
yra jau pinigas geras.

Tegul kada sukils Irlandija> 
tuomet isz Amerikos maiszai 
pinigu bus duoti vien parapija 
o ten jau ir lietuviu ant bažny-

' II' i'll4[;j|S>11

vis

11

...1’

szalies apgynėjams, 
gindami szali nemiega, gelbs- 
tis kas kuomi gali, o jaunimas 
net graudžias giesmes giedo
dami eina su gyvastimis lieps
iu sukuryn, bile tik atmuszt 
godžius kryžeivius, meszkinin- 
ktis bolszevikus, bei sloginto- 
jus lenkus, o iries nors pinigais

• L f
remkim, nes stoka ginklo, o su 
kumszczia no ka veiksi.

, Gal daugumas mato laik- 
raszcziuoso žinutia, kad Suval
kijoj Kibartu apielinkes jauni-

visi ežiu skola bus paimta, ir Irlan- 
kartu marszavo plentu in Vil- 
kaviszki stot oilesna

Andrius, 
Mislinas isz Wbst Pittston, nu- 
szove savo paezia Marijona, 
kad jam liedavo piningu ant go 
rimo. Paleido ketures kulkas 
ip motere o penkta sau, bet 
liks. Motere turėjo suezedinus jos ir, eidami graudžias dainas 
700 dol. per skalbimą ii\s kito^ visi dainavo.

mas susirinkia krūvon

kareivi-

ži.

di jai pagolba duota.
Nelauk i m kad 

reikalais rūpintųsi, bet

kio darbo. y. • k

Kur jie ojo? Su- 
kuryn liepsnosi O mos neei-

svetimi mus 
grieb- 

kimes prie visko mes patis.
Senas Kapsas,
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1888-1919
Pirmiauso turimo sudėti pa-

r

GIRDĖT
Penkesdoszimts tukstaneziu 

armeniszku moterių ir ipergi-

*Ll|iru ......... " » ■ < 1 . . (m ..........

Lenkai šiuomi tarpu kįok kems^ ar Miesto Tarybos isz-| 
galėdami organizuoja visokias leįstajs pinigaįs. I^ai kądaj 
prekybiszkas draugijas, draą-( .rąudonąr|nįoc^įai kur nors so-į

į leistais pinigaįs.
r •. . e ■ :'i. i. J

.    a —«^i*i a *w i a  — na * ■■ 
ninkas yargon. Zubris, kuriam 
yokicęziai buvo isznaikine 18 
kaladžių (viliu) .bieziu, bet da-

P '

czio.nai
Bolszeviku

Balandžio 10 diena 
buvo mitingas, 
agentai gražiais žodžiais sten
gėsi kalbinti žmones įn
puse, bet niekas u nekiause, ge 

dar-

Nežino Xa Padaryti su {240,000 
yusiszkais pelaisveis . ™ 'r

Vokietijoj. 4

gijelias ir korporącijos idant džiuje prisiplesze maisto dajy-; 
"ir.

.....  . ..... ' ; 
Bolszeviku kąsdien I^auevo-: 
eina niąžyn, įįejiąši |ik žy- 
• #.. < ♦ 1_ •...4 i __  • .1L • 1.

keli latviai, Joniu dyasįa visai 
sužliugus. . Bolszevikai viską 
isz Panevėžio ir apylinkes ga-!

.bar jau jis vol pradeda insitai-
’ i j. . ‘ ' i .m r»i **

savo
•p'LF'" . L, tu’ /

įsu gaberik jąos įn pąnevo^į
/ u 1

. czion ir Lenki joje y įsa svarbiai 
nu randasi nelaisvoje turkisz- .i* prekyba butu rankose tarp parduoda žycįąms

savųjų o ne žydu. . '
Związkas, Narodawas iki- 

sziol neturėjo mažu vaiku sky-

tancziu vaiku pasiliko

košia aremuosiu ^iręjoj ir Me- 
zopotanijoj, kuriuos yra laiko
mos per turtingus turkus.

Suvirszuip 250 szimtu tuks-. friiąs^ dąbar. kilo užmąnyąias 
siera- kad ta skyrių in vesti.

dekavonia Dievui, jog mus už- tukais per žudinstas juju tėvu 
laike sveikatoje ir apdovanojo ir ižgujima isz tonais laiko ka

res, 
konto nuo krnujegoriu turku.

Generolas 8ir T. II. Lukin, 
kuris davadžiojo afrikonisz 
kais kareiviais Francijoj, 
ke peržiūrėjimo savo kareiviu

gyvaste lyg galam laikui, jog 
galojome darbuotis del Lietu
viu per 31 motus iszleidimia 
laikraszczio “Saules,” kuri 
tai diena pripuola 27-ta Jula- 
jaus, Nedėliojo. Pirmas numa- 
ris “
na 1888 mote kuria pradėjo iž- pasako in juosius prakalba, ku 

a. a. D. T. Boczkaus- Tioje iszreiszke, buk viena kare

Armėnai daugiausia nu-

Zyvmžkas tęip pąt neprieina' 
prie Massachuses Valstijos in
surance dupartmento. užsire- 
gistruot kaip ir musu Susivie-’

Saules,

Saules” iszejo 27-ta die-

nes del iž-
‘ < Qnn Odll-

ks, ’ ’ 
na

Sau
le”

Ar daug isz liotu-

Gal nesiran-

Syti. Pas ji galėtu ir kiti pa- i'Į * • 11 n 4 '* i1 f 4

ii
dai ir lietuviai komunistai ir

. Bolszevikai viską

sipiokyti bitininkystes taip 
meilaus lietuviu užsiėmimo.

Punskas, Mariampoles- aps.
Punsko valsczius vienas pir-

I *

muUniu susitvarko. Tvarkosi’ 
gan gerai. Pirmininku yra isz- 
rinktas Petras Pacenka. Vals-

tvarkys valdžios organai nes

Paryžius. —

bena in Rusu žeme, atima pas- Įczius didelis. Darbo daug. Pir- 
ketinius įąyus ir gyvulius. Įmininkas dirba Vąlsęzįąus Ko- 
Ypącz žiauriai elgiasi su ;iąisJmitetę iki nakeziai. Ajgos, nc‘i 

nyjiniai. Mat ten svctimtau-Į įkuriu vąįlįąį .lązęje iri Ijietąviu.Į^inąiiiipkas P. Paęenka 'nei 
ežiams tik triksus daro — jei- _ _ __ _ "Ž' '

'» mnilid.ltu IThV ' < . T r.frTr. iv!
_ gu viską ką paliepia jau iszpilf turį kada dirbti lauku

cziąina tik triasus daro .l*h

Ypacz žiauriai elgiasi su tais,! mitete iki nakcziai. Algos nei 
»*• p- • ; .v'.'V" . IfCj;’f‘'\b !'.'*• Li '1 ,

l ...... , » '" * * j f, f
negauna. Nežinia

laį. dai, ir konstitucija pagal ju no> J
ra py i taikai> tai iszranda nauja!

» < P ‘ f! ! • !. 11 ’.1 !n »'f1 j i1 ■ 1 > ■. ‘ i ; t }i ' | ‘ f i,
įstatymu kad konstituciją veF, 
netinka ir, teip uiantavoja irj 

jau pasibaigė, nes privalo būti ma.ntayoja svetimtąątiszkąs or.

kąriuomępes ęijęs. žmones ne-J I raštininkas
(■('V •*:?»!' v /"!,<)• A. nr ;i :!'• .m.

Jinptt jraudoŲąrmieę^iya tur Lietųvęj T 
h,, ^us^ii visai jiebeiiari kuJ Milicija nekokia, 
rįautį, ( ,

reika-jlar yra kur nors tokia vieta ki-

.‘i

rai žinodami ju praejtes 
bsu.

Žmones laukia, kad susi-

Sziauliu Apskriczio Komitetas 
duoda insakymtm visam ap- 
skrieziui prieszingus valdžiai 
ir pataikaujanezius bolszevi- 
kams. Isz Centro valdžios jo
kiu nurodymu neturi.

Užventis. (L. S. B.)

kurie

Vietos 
komitetas su k. V. Prancuzevi- 
cziumi pryszaky puikiai dar
buojasi. Jisai organizavo mili- 

žmoniu, supirkoMenkai cija jsz 20 i
—tr.-...vi r. .><:!» ■ , . ! szniul'krystes. Patys nū- jiems gin]du ir iszmokino szau
10 .Geg. m. d. nutarta iszvež- Įleistai dažnai pasigėrė. Lyti. Szi milicija dabar

Allijentu tai
kos kamisije apsvarstinejo ka 
padaryti su 240 szimtais tuks- 
tanezeis rusis^kais nelaisveis 
kurie randasi lyg sziai dienai 
vokiszkoje nelaisvoje,
yra laikomi Vokietijoj ant pra 
szymo allijentu ir buna maiti
nami juju kasztu.

Daugelis isz tuju nelaisviu 
jeigu butu paleisti ant sugry- 
žimo in Ros i ja tai butu suszau 
dytais arba priverstais instoti 
in bolszeviku armija. 

- + ............—

§ Welleborri, Pa.— Per tru- 
kima debesio, lietus užliejo 
dali miesto, padarydamas ble- 
des ant 200,000. Apie 15 šei
mynų pasiliko be pastoges.

pasigėrė,
Mariampoles sėkmingai kovoja

gau
su pleszi-ti ay Rusus visus dyarinipkus Būdvietis,

* japskt. $zia«yra didelis dva- Įkais.
I »’ k ? ii b J. ‘I ‘ _ i »;■ • ■ I • i | f , Į

J’ didesnius namu, .
Valstija nieko bendro neturėt,! kus. *

, : e i ' ’ Į. * IM 11 , \ : h f ’ t - •' , Įį|

Radviliszkis. —

pasirengia, nes trumpojo atej- gnnizacijas, kad prisieis su tai' ir
teje pakils nauja kare, baises
ne ne kaip szita paskutine.

O gal generolas Lukin turi 
ant minties kare geltonos veis
les su baltaja, nes Kinai su Ja
ponais nesutinka ir ketina 
tolimoje atejtejo 
kitiems kare.

nes kožna kartą tik daro kasz- 
tus ir vis naujus.

*

t

.;, .(ras, kuri valdo lenkas
(Sziauliu niiaps Budviety buvo tik kop- |Niekas nestoja in 

apskr.), į Į^OjĮszevikai ęzia tganaj lyczią

r ‘ 1; • I r
Pir- Bolszeviku ežia

i

ne-
ižduot vieni

Su pirma diena Liepos szio 
1919 m. nustojimas svaiginan-

___________ I

Tarpe lietuviu veikėju link
labo Lietuvos, dabar priai^re-. jo(lnvo h„ kuilig0. per pirmaJnija stovi ant dvarininko 
jo tiek daug Kamisijū ir Tary-* ’ - ' ■ i » i - - c. I , .
bu, kuriu vardus jau gal sunku
sugaudyt, nes statoma vis tikį 
po dvi literi ir, tos visos Tary
bos ar Komisijos reikalauja

l >1 •: {* L * : ♦ i ii i it? i : „• •. i * : i i l * 1; ilgokai yįįešpatąyo. Bolszeyi-Įkaip insįkurę rilija. Bet bažny- j
kus ūžmusztus, ar mirusius lai-ežia (buv. koplyczia) ir klebu-

: L ' • M I ILH v t .+ Ii**. J.__ •__ji________ . V . v

. j Dabar jau antri metai armija. 
iju. r 

•Įvežė lietuviu kareiviu,
• že- daug papasakojo apie narsia- 

Žmones galvoja kaip ja musu kariuomene.

negirdeti.
raudonąja

Visi supranta pavo-
Szventems czia buvo par- SAPNINYKAS

Jau turime ir galime tuojaus 
jumis iszsiusti.

LIETLJVISZKAS

kurie

į laidotuves sakę pamokslą žy-;Įmes.
j delis, Per antras mynja buvo czia ingyjus žemes, kad pasta-Imas sužavėtas rengiasi
' pasirėmusi akmenimis icaįlje-i tyti Bažnyczia ant savo (para

ežiu gorimu labai nevienokis. auku, tai žmogus kad nori au-
saliunai už

daryti kaip ve Worcesterije vi
sai saliunai užsidarė kad ne 
vandenio nėra, kitur-gi saliu
nai atidaryti vien su lengvu 
alumi, soda ir kitais nesvaigi- 
naneziais gorimais, o jau prie- 
telkeles geriaus sakant razbai- 
ninkes arielkos tai nematysi 
niekur, bet jos gavi yra kontra 
bandiszki keliai. Kai kur lais- 
nus saliuninkai iszsiperka tik 
aut menesio, nes

Vienur visiszkai

davinet 
kas, kuris jau silsysi žemolejo 
po savo sunkiam darbui de- 
szimts metu.

Apvaiksztinesim ta ja diena 
31 metu darbo del Lietuviu 
Amerika, inalszei,
duotoju ir redaktoriaus 

tosios sukaktuves primi- 
praejusius sunkmeczius. 

Turime apie ka manstyt ir tai
daug, ne tik apie praejto bet 
ir atejte.

“Saule” šiandien stovi ant 
drueziausio pamato isz visu 
kitu lietuviszku laikrhszcziu. 
Daug per 31 metus mirė laik- 
rašzcziu ir užgyme, daug per
maino savo locnininkus ir pe
rėjo per daug ranku, bot “

randasi vis Boczkausku 
rankosia. 
viszku iždavoju gales džiaug
tis, jog juju darbas Ir kruvi
nas prakaitas pasiliks ranko
sia juju vaiku!
da nei vieno, nes visi laikrasz- 
cziai randasi rankosia visokiu 
kumpanu, susivienyjimu ir kada gali iszejt prisakius 
szerininku per ka ilgesnis juju 
gyvenimas yra neužtikrintas 
•— nes mainosi tankei.

Už musu pasisokima 
“Saules” 

szirdiDgiausia padekavone mu 
su tūkstantinei szeimynal ge
ru, isztikiamu, gerai vėlinan
tiems skaitytojams, kurie ro
mia, platina

Europa ir už jiaja užsimoka 
prigulineziai, bo pagialbos Jo
kiu krepszelninku kurie nosi- 
kabina žmonlms in akis kaip 
tai kitos ižduvystee daro ir be 
kuriu negalėtu ilgai gyvuoti.

Linksma mums dalintis 
džiaugsmu taja diena su musu 
milžiniszka szeimyna, jog su
laukėme tiek metu darbszau- 
tis del labo musu broliu ir pri- 
gialbejome tukstanczkims ženg 

nes tik per skaity- 
Saules ’ ’

susivienyjimu

vystejo
ižda- 

sudedame

ir prikalbina

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame

nežino kad 
vi

siszkai uždaryt visus gėrimus 
saliunuose.

Kaip nebebūk, tegul sau už
daro, bet toji reforma sziojo 
szalyj dauguma skaudžiai pa
lyti.

delis, Per antras mynia 

toja pasveikiniii, tet szis suži- Įpijos) žemes, 
nojes apie tai, nebepasirodė.

Raseiniai. Nakti isz Gegužio 
2 in 3 d. Bažnyczios gatvėje na 
inuose No. 38 rasta 
tais Efrojimas Stermas, jo žmo Į- 
na Leja ir sūnūs Girsza 17 me
tu. Paskutinysis su silpnais gy 
vasties apsireiszkimais. Užmu- r 
szimas buvo padarytas apiple-, 
szimo tykslu. Birsza pažinos i 
peszikus ir dar galėjo pasaky-|^ 

rie pirmiaus stovi ant žingsnio

kaut, bet nesugrąbaliojant kur 
ir kam kas priguli, nesupran
tant ka tos dvi literos ženklina, 
duoda paku ju ir neaukauja. 
Ar-gi nebūtu geriaus kad su- 
mažint tais nesuprantamas li
tanijas, užvardijant aiszkiai 
vienai ar dviem siusti aukas, o 
ten vis-gi pinigai veikiai but 
panaudoti tiems reikalams, ku

nuo
Miestai gaudami Įplau

kas po $1,000.00 per meta 
kiekvieno saliuninko juk tai 
suima didelius pinigus, o ju vi
sur reikia visokiems reikalu

Saule” po visa Amerika ir padengimams, o kur bravorai?
dar vlskuom szabas, o reikalai 
tie patis visur.

Philadelphijoje tik laike in- 
fluenzos viskas buvo uždari
nėta, tai žmones važiuodami 
per miestą no vienas ir kelnes 
priszlapino, nes perdemai nie
kur prie Toylet dasigaut nega
lėjo; dabar gal miesto vafcjžia 
no bus ant tiek spanga kad ne 
bus keliauninkams kur dasi- * » 1 
gaut prie Toyleto.

Dabartiniame laiko žmonių 
bedarbo jau vidutiniai randasi 
o su galutinu apsausinimu ju 
bus be darbo daugiaus.

Laikas parodys, ar szis nu
sausinimas daug pagerins žmo 
niu būvi, ar sumažins kvailiu" 
skaitlį, ar pažebos isztvirki-* < 
mus, ar padaugins nedeliomis 
žmonių maldingumu ir t. t.

ti pirmyn, 
ma “Saules” kiti pramoko 
skaityti ir raszyti liotuviszkai 

kas 
papuola in ranka už ka mums 
sudeda padekavone.

Lai Dievas praylgina 
amži ir duoda sveikata 
skaitytojams idant galėtumėm 
sulaukti visi,150-metini jubile- 
ju, ka duok Dieve, to viso vėli
na isz szirdies.
V. D. Boczkduskas
V. L. BoczkaUskas

ir sžiandien skaito viską

musu
musu

Ižduotojai.
p. W. S. Bocikauskas — 

Redaktoris.

Lenku “Związko”
Narodawo kasieriu Nikodemu 

apvogė

skyriaus

120.08.
I

NimiJh Ir nanrffnift* Yla. Gnlltn taisyti 
czcvaiikuM, ph«xMea. ruajazlua u* lt. 
tclp goral kaip au nwwzlna. Suczcdlna 
laika Ir pinigą. Tik >1 per paczta. 20 
mantų szlaucadazko >Julo, 2 adaUm 
I n rU nikei Jum dykai. Extra adatas* j)o Še 
aiulas 15c. szpule. FHaluaktt popieriai 
doleri dab>r. Nailonai Sales Cu.
Pep.134. SU.D. Box IMU New York.

Piatrowski vagiliai 
pinigu $18.00; bondsn už 2.400 
dol. už 418.00 ženkleliu ir kito
kiu daigtu sykiu vertes ant $3,

Komisija viską ap
žiūrėjusi patyrė kad tikrai va
giliai apvogo, ir ta viską kdsie- 
rius turi dar užmokėt isz savo 
kiszeniaus, nes jo kalte tam^,- 
kad jisai tokius dokumentus1 
kaip bondsai laike no bankoje’ 
padėtus, bet savo ofise, 
lekcijai...

Puiki
I ■ 1

9

uzmusz-

darbo. — Senas Kapsas.
,,,

Isz Lietuvos
Kelme.— (Skaudvilės apskr 

Czia vietiniarpe komitete užsi
registravo neturtingu žydu ar 
ti 2,000; beveik visi.

Balandžio m. komitetas 
sze vyrus nuo 19 lyg 21 metu 
amžiaus. Tuose saraszuose nė
ra nei vieno žydo; tarsi Kelmė
je ju visai nebūtu.

Žydu atstovai komitete pa- 
aiszkino, kad neranda knygų 
metrikų, dėlto ir negali duoti 
reikalaujamu žinių.

Per milicijos ir kaikuriu 
kaimiecziu nesusipratimą. Kel 
mes žydai puikiausiai raszo 
‘szmukuli.”

Szmukleriu teismas lengvai 
baudžia.

Balnorava.—

ra-

Jauni- 
sava- nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 

noriais stoti in lietuviu pulkus.
Karmėlava, (Kauno apskr.) 

Gegužio 7 d. atvyko vokiecziu 
kareiviai. Pastate kulkasvaidi 
pradėjo taikyti in Rudmiavos 
kaimo galvijus; bet vietoje in 
karves, pataikė in du Urbona- 
vieziaus vaiku, viena 11 m., o 
tnar 10 m., kuriuo du tapo su- 
draskti in szmotelius.

75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokitc:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY, PA.
FHA8AIILIA! VIbus laiszkus o Ir 

piningus in iszleistuve “Saule” reike 
visados siusti ant szlto adreso: W. JD. 
Boczkowskl-Co. Mahanoy City, Pa.

Laukia kada pradės d vara 
dalyt, tai tada ir Bažnycziai 
nupirks. Paskutiniu laiku czia 
insikure Valscziaus Komite
tas.
tas pil. Krakauskas 
rimtas ir darbsztus.
riams ir degtinvairiams vietos

• Įnera,* nes juos gerai prižiurai.
Kurtavenai (L. S. B.) Bhlan 

czia buvo mitingas. 
Žmones indomavosi apie musu 
kariuomene ir valdžios darbus.

Pirmininku yra iszrink- 
žmogus 

Smukle-

Luoke (L. S. B.)
Idžio 13 d.

L Jais buvo Viktoras Armo- 
naitis (Puskepelis) Julius Kor Gar-

Jeigu turite senas maldakny 
ges, prisiunskyte in redakcija * •

A_ __  . .. • Nors szis kampelis gana tam-zonas, kurie tapo sugauti ir . &
prisipažino, bet kitu nenorėjo. .. 
iszduoti.

Mirė kunigai: Jonas Puido
kas, Taurągos ligoninėj K0V0

Br. Žymantas, 
Balandžio 3 d.,

Mik. Monkcviczius, 
Kartenos altar. Kovo 24 d.; J. 
Vercinskis,

sus, bet bolszevizmas neturėjo 
jokio pasisekimo: beveik nie
kas nesįrąsze in raudonąja ar
mija. Komitetas yra likes tas 
pats, kuris buvo ir prie bolsze
viku: milicija taip pat Komi
tetas skundžiasi, kad isz mušu 
entro valdžios negaunąs jokiu 
nurodymu ir tuo bpdu nieko

19 d.; Aug. Laksza, SzęnbergoĮ” ^“7 ^ ^ 
kleb. Balandžio 12 d.; P. Sta- 
kauskas, Janavos kleb.

27 d., 1917 m., 
Skicmon. fil. 
1919 m.;

4

Kaune Balandžio
Įnegalys darbuotis.
Į Szarkenai (L. S. B.) Vietos 
komitetas gana gerai ir ener-

Naujai iszszvontinti ku. «iszkai d^"oj‘«i. Apylinkėj
nigai kamendoriais: B. Lugįn- Pla pleszįku, kmie slaps
tąs in Kėdainius, M. Ginbys in tydamiesi po miszkus, užpuldi

KovaCirkulius, J. KrikszcziunaS in* ne^a dvarus kaimus.
Paberže,)J. Oželis in Mosėdi; su žais labai sunki- Isz Sziau’
Didžgalvis isz Mosedes in Ęur liu buvo pasiustas czionni ka-

ant apdarymo, nes nauju po 
greitai,
Siunskito ir kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran- 
gids, o kitu visai negalėsite nu
sipirkt Apdaryta knyga il
ginus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jįaja jąyli ir guodo 
ja ir pats yra mylėtojas skai
tymo. (t. f.)

galesite nusipirkt.
t

Miestelis 
ne mažas. Prie bolszeviku jisai 
ypacz atsižymėjo plcszimais ir 
kitais juodais darbais,
šieji vadai iszbęgiojo kartu su 
rusais, arba;. s.ąįJjjre / ‘ kuopas/f 
plesziku slapstosi miszkuose ir 
užpuldinėja gyventojus.

Vietos Milicija gana darbsz- 
ti: ji turi savo priežiūroje vi
sus czionai pasilikusius 
dongvardžius. Komitetas skun 
džiasi nieko negalys dirbti, ne
turi nurodymu 
valdžios.

Vilkaviszkis. Geg. 14 d. Vil- 
kayiszkio vokiecziu karinome- i : > 1 f" - j

ne iszvažiuoja in Vokietija. 
Pradėjo iszvažiuoti užvakar ir 
rytoj iszvažiuos paskutiniai.

Pasilieka tik mažas vokie
cziu skaiezius prie komendan
tūros.

Paskutinėmis dienomis► 
kiecziu kareiviai daro 
užpuolimu ir 
kaimuose taip ir mieste.

i

rau-

isz centrines

skaitytojas jiąja jįąy 
ra myle

U taiga vilnai gai ateL 
tikt netikėtai — bukite 
prisirengę.

Pa in-Eipeller 
greit nutildo skausmą 
nuo sumužlmu, nuab 
greindimu Ir ižalsnklmu.

Žiūrėkite, kad buto 
bu INKARO lenkiu f

Galima gaut visoje 
aptlekoae m 35e Ir (JSc 
arba lAsitluzdint nuo

F. AD. RICHTER A CO-
326-33# Brtftdway, New Y er k

.(
I-

Szlakclei 
ant 

Veido

AL-/7Dar laikas >ra«aa 
list tnoa kjaurai > 
lenkia* BM veiJn

t

/
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Papuczkal, Iszberimal tuojaus pranok
sta ir niekad nesugryžta po naudoji
mui garsingo “Beauty Cream”. Preke 
tik $1.25 už stiklą. Mes užmokant nu
siuntimo kasztus. Siuskite pinigus in:

Sparrow Chemical Company, M-2X 
lim E. 44h. Str.

reiviu būrys, kuris nuramino 
pleszikus. Bet kareiviams pasi 
traukus, pleszikai vėl pradėjo 
kelti galvas.

vo- 
dažnai 

pleszimu kaip

meno fil. R. Kuodis iii linkius 
V. Szvagždys in Taurage,

Jbniszkis. . Musu kariuome
nes Uei komendantūros czia ne 

Spekuliacija ir bolszevi- 
ku agitacijos sudėtis labai ąe- 

f 
I

‘ ku provokacija nei su spėkų-1 
liautais ji nenori. Czia bendrai 
kaip ir visose naujai atvaduo
tose vietose, nėra tvarkos ir 
tinkamu instrukcijų isz cent-| 
ro valdžios.

Klikoliai.
apmiręs, nei komiteto, nei mili 
cijbs nėra, nes žmones

ra.6-ta Gegužes1 
m. d. sziame sodžiuj buvo SmiF 
giu valscziaus mitingas. Susi
rinkusioji atsidėjo klauso pra- 
neszimu apie musu 
darbus ir vienu balsu 
remti valdžia ir 
organizavimu.

Visi džiaugiasi, kad bolsze- 
vikai visur yra muszami, kad' 
vejami isz Vilniaus apylinkių,’ 
bet tik nerimauja girdėdami 
apie lenku darbus, ir ju norą prasdami ju vertes 

v.. •. i ' • i . .

valdžios 
nutarė i 

kariuomenes

pagrobti musu kraszto dalis. 
Tik lenkininkai džiaugiasi,

New York, N. Y. j J

kokia; kovoti nei su. bolszevi-

Czia gyvenimas

nesu-.
., nęnori

steigti, o nerą kam ju paragin-
, i _Įw * - ii r L s i <■< i w ' i 2 j f ■' *» 1

ti. Žydu veifk nėra, tad ir epe Į 
kuliącijos nematyti.kuliącijos nejnatyli. Žmones 
griežtai nusistatė ppesz bolsže 
vikps, ir nenori nei manyti 
apie kaž koMi bolszeviku “ro-

r
apie kaž RoHi .bolszeviku 
ju.”

Raudamina,

laukdami lenku ; legionierių 
bet tur but ju nesulauks.

Apylinkėje yra vokiecziu ka 
nuomones, kurį czia palaiko
frunta. Žmones czia su vokie-: 
ežiais sugyvena, 
jletns kiauszinių, kad tik gintu 
juo nui bolszeviku užplūdimo.:

Panevėžys. -Gyvenimo sąly
gos czia labai sunkios: duonos 
svaras '10-12 rub. Ūkininkai.'
Paneve’^i nieko neveža, nes už dirku^ kuris guli ant patalo.

“keren-

nesigaili Raudamina, Mariampoles 
apskr. Czia iszsiplatinus yra 

' ’• i zn Isziltine. Žmones mirszta. Gy
dytojaus nėra. Jau antras me-; 
nuo yra susirgęs sziltine labai 
darbsztus ir veiklus kuu. Ku-

i 1.,: 'LL-

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

1)

2)

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

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isžnaudotuju, paimant visa szalies
H

pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.
hpirklyba ir prarhdne in Lietuviu rankas.

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

gerus uždarbius, palengvinant ingijima ukes inranlau, maszinu, gyviiliu, javu ir tt. >
Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
1) Steigia Lietuviu Banka.su Užrubežiniu reikalu (Foreign JCxchungc) Skyriumi

4) Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas
1 V . • . . . « • ■ • • a • ■« « ' « a a « a

2)
3)

" .»y

Steigia Lietuviu Banka su Ųžrubęžiniu 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,

piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir .tt.

daliu isz* 
jeszkbjimus (daviernastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuoto ant $1,000,000.00, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves šerai (aksijos) kaš
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui, ■k ’ « w * • • • • • — . _ _ . . L. A. Bendroves 
pelnas išdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia

J’

i

t,

'ų
įfl
J
H
M

produktus moka ar Rudaminoj yra geras ibiti

savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.
1 ’ VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukite paaiškinimu šiuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
r , 320 Fifth Ave, New York, N. Y.
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320 Fifth Aye, r*
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Slaptybes Cariszko
Palociaus.
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Stulpas aszaru

k.uuwo yukuido^e drAVguKO M 
; vąiku 'beętįkalbpdamjas iy bp 
» mokydamas iszmintinga vaiką 
1 kas tik kudykiui yra rcikalin,- 
j ga del iszvystimo jame mand|i- 
į gynm ir dorybes. \

Jaunas mokytojas buvo žmo
* * ~1 L

»; gumi tikrai tikusiu prie lobjalj.-

man tas ir nelabai Icągvu bu-.
A __ _ ._ A, I T

vd daįgtu, bet itįztygiau tamis- 
tos praeiti.

Luckas uubales atsitūpk0 
adgąl bet direktorius teįp 
v______ v • • • • • jžengo žingsąj pirmyn ir piąąi-Į

Tuomtarpu pribuvo gaisri-! nimo vaiku. Visi inataięoa aą-1 ♦ 
ninkai ir pradėjo gesint gai- 
jsza.

Mielaszirdiuga kokia ypata 
nepamirszo apie girdėta riks
mą vaiko, bet palaike jau už 
sudegusi; pasakė vienog gaisri 
ninku virszininkui kad trobo
je buvo vaikas.

gitiniai ji labai mylėjo, 
nebuvo jam ežia labai gerai: 
nors savo tarnyste ir pareigas 
atlikinėjo kuopa veizdingiau-
siai nors mokiniai n iekad te i p 
gerai nesimokino kaip juoki
nant juos Luckiui besimokino 
tai vienog virszininkas arbą

Bet
' »

kis^daniąs kaip ązetoąas 
szjeps juodus dąntis ir žiuyę- 
damas sząndijąączjąi pro ytjk- 
lūs ant nosies su piktu sząipu. 
tarė:

jmas ŲŽginczyt savo prjeązipįjV 
ko argumentam. Aszaros pasi
ryžo jam per vpidąs ir n^4ant 
vta paveikia moyaliszkos t(Ž|P9~ 
gąąs ^anezioą kusi-gi nesiimju- 
,fintui Bet nuožimus <Xireįc<įp- 
ris net nereikalavo iszreiszki- 
mo tikrybes, jam pakako ži
nios kad persekiojamas papil
dę, pįkįa dąrba, o ęUd ko^AQS

i

Iszneszta ji be gyvasties, direktorius priglaudos nebuvo
Nieks neat- 

jnszaukinejo prie vaiko ir Iva- 
novieziai tarsi prasmegę. Nu
tarta vaika paimt in prieglau
da pamestininkam.

Kada dengtas juodas paži- 
metas raudonu kryžium 
mas palengvele 
Petersburgo gatves 
priesz priglaudos narna, atyda 
rytojaus tarė:

— Gabeni vėl koki radini.
— Teip — atsake vežėjas. - 

Bet nepamesta radom tacziaus 
iszgelbeta ta vaika isz degan-

Gražus vaikutis,

bet da atgydyta.

vezi-
pervažiaves

susilaikė

ežio namo.
nors suvargintas labai ir nega
liu to iszmanyt kad nieks neat- 
siszaukia. Reikes triūso ir lai
ko kol vaikas gales stot ant 
kojų.

— Ar teip pavojingai 
žeistas? — užklausė koks tai 
geras žmogus iszejes isz pri
glaudos apsisupęs puike skran 
da.

— Sužeidimas nepavojingas 
bet durnu prisirijo per daug ir 
labai apsvaigęs, 
vas. f

su-

kad vos gy

priėjės prie duriu
Po tam

ncgal.

Direkto-

Czia turbut
Neaukleja

užganėdintas, tacziau stengėsi 
kaip — norės iszrast priežastį 
del pavarymo Luckio nuo mo
kytojaus vietos.

Tula diena Luckas buvo nu
lindęs ir ąusikrimtes kadangi 
aplaike nuo direktoriaus pra- 
neszima, idant po .pasibaigi
mui mokslo lekcijų pribūtu 
pas ji, o žinojo, jog nuo direk
toriaus nieko gero jis tiketiesi 

Noroms nenoroms nu
ėjo idant iszpildyt savo virszi- 
ninko reikalavimu.
rius pasveikino jauna mokyto
ji labai szaltai ir pasirodė teip 
begediszku kad nepaprasze nę 
sesties, tik tuojaus murkliu bąl 
su prabilo:

— Paskutiniu kartu parser 
ginėju tamsta idant pamestum 
savo moinkavima. Visai man 
nepatinka tamistos tas popį- 
niszkas apsieitinejimas su mu
su augintiniais.
asztri disciplina.
mo czia ne kuningaikszcziu ne, 
ne bajoru, vien pamestus merg 
vaikius, o tiepis tiek daug 
szyeląumo isz tamistos puses 
r • 1 e ‘ * * * IAI I * ’y "> I u*suteikiamo įsktvirkys man 
juos visus. To nenoriu. Kaip 
tamsta czia pradėjai gaspado- 
riaut visi seni paproeziai turė
jo ejt szalyn.
bausmes ka darai tamista yrą 
blogiausiu dalyku. Pasekmeę 
tokio ąuklejimo yra blogom. 
Atvyriai paskiuš jai pats bu

fkitvirkys— Tokiame kart reik kuo- 
veikiausiai paszaukt gydintoji 
tarė npažinstamas žmogus : ir 
paspaude
elektrikini knypkuti.
priėjo prie vežimo ir pagelbė
jo vežėjui inneszt vaiką in tro
bos vidų. »

Vaikas buvo pusgyviu: akiu!
neatidarinejo ir ka tik galima, cziau turejes gulėjimą tuojaus 
buvo suprast isz silpno gyslų’

Nenaudojimas

buvo suprast isz 
plakimo, jog jame raudasi da 
gyvastis.
i Nelaikysime ilgiau skaityto- T.e tau czia vieta. Galiu vienog 
jaus nežinystoję Jcąs buvo tas 
vaikas.
jos Pebleu tisztremtos Sibyrair 
p kaip gal nenąirszp| isz pirmą 
sekusiu tos apysakoj skyrių 
Jikos atimtas nuo jos ir sugrą-;
fintas iij Petersburga, kur ati- Luckas degdamas rūstybe aVit 
įduotas likos Ivanavicziąm. 
Teip, tai mažas Valdimieras 
’ 1,1 * “S t u > 1 ' 1 r ' •' 'f
sūnūs didžio kuujngaikszczioi 
^Konstantino, tai mažas kaukiu 
.tinis eariszkos valdžios!

Dabar tas mažas kankinti- 
jiis gavosi jn gera vieta, kur yo privalumu pareigas pildąp 
globa buvo maloni ir žjnomsz-* 
ka. t

Gydintojas apžvelgęs Valdi- 
miera persitikrino jog jam ne. 
gresia joks pavojus, kad prie 
gerso prižiuros netrukus pa
sveiksiąs ir ne reikalaus czia 
vąrgti tiek kiek vargęs Pet rei 
kęjo labai rūpestingos prižiu- 
A’98>

sekanezia diena bueziau tamis 
ta atstatęs nuo tarnystos, bet 
nelaime miesto valdyba pasky-

Buvo tai sūnūs Muri-
prąnesztį institucijos valdybai 
jo# tąpista c^ią neesi reikalin-
&u- . /
,— Ir tikiu, jog ponas direk

toriau savo praneszime pa^a-< 
kyši.tik .teisybe .— pertrauke

to kesažjiĮiązkp žmogaus.
— . Teisyb.e? neteisybe, kas 

man do to — gana kad turėsim 
persiskyrt.

— Ponas .direktoriau,
miu tvii’tfti persitikrinęs jog są

es-

.-r- Buvau žingeidžių kPr 
pirma gyvepes ponas Stasys 
Lukas, ką veikos pirma negu- 
gavo vie.ta mokytojaus Peteri 
burgo priglaudoje pamestinu 
kam ir patyriau kad tas did
žiai moraliszkas žmogus gyve
nos poznaniuje kaipo gimnazi
jos mokytojas ir socialistu ka- 
s,os užveizetojas bet kaipo va
gis turėjo iszsižadet tu savo 
urėdu.

Luckas abiem rankom stvė
rė, už galvos; norėjo kalbėt, 
bet atvyros jo lupos negalėjo, 
isztart žodžio, net po valandai 
kad kraujas jo gyslose vėl lyg 
apsimalszino tarė:

— Paklausyk ponas direk
toriau, iszklausyk mano teisini 
mo o po tam spręsk ir dek 
ant mano kaktos dome vagies.

— Nereikalauji ne teisin- 
ties; nors ,esi gudrus ir moky
tum iszsisukinet nenumuszi tu 
darodymu kuriuos apląikįau
savo argumentais. Ten buvai nelaimingas Luckas 
vadovu social-demokratu par
tijos kuri nedaug kuom skyria 
si.nuo musu nihijistiszkos. N i- daugiau nerupi? 
hilistai gal tavęs da nepriėmė, 
nes musu nihilistai gudresni 
negu prusiszki socialistai...

— Ponas direktoriau! gali 
manę pravardžiuot ir niekint, 
bet ne szimtus tukstaneziu tu 
žmonių, 1<urie nieko kito

<Jel ko^AQS 
priežasties — to jam ne ręik ži
not, nes ir ibe tp gąl niekint ir 
pragaiszint arba atimt kąsni 
,duonos nu6 nepatinknnczip 
jąm.žinogąus.

— Nežinai kokiu budu, dė
lei kokios priežasties tas nyko; 
be žinojimo priežasties pikto 
darbo negalima apskunstojo 
smerkti. Paėmiau piningus bet 
ne dej pasisavinimo. Norėjau 
gelbt savo geriausi dranga, 
kuris davė man savo garbes žo 
di, jog sugražino piingąs iu 
dvi dienas, bet suviliojo mane 
ir tokiu budu uždėjo ant ma
nės deme piktadario, bet ta de11 • 
me tai jo, o pe mano piktu dar
bu padaryta.

— Loszi komedija 
trauke direktorius. — Galinus 
man ne do to, kad su pagelba 
draugu apiplesziai kasa nerei- 
kejo pasitikėt ant keno žodžio.

— Kokiam tykalni nori po
nas direktoriau sunaudot žinia 
apie mano praeiti? — užkląuse 

matyda- 
mas kad tas piktas žmogus 
naudojasi žinia ir

padaręs.

— per-

" »

TARADAIKA.

nieks jam

— Nenoriu pragaiszyt ta
vos — tarė direktorius vaiksz-

f I *

eziodamas po kambarį užganė
dintas, kaipo triumfatorius. 
Nenoriu tos piktadarystes ap
skelbti, idant užkirst tau viso

ya in ta^pa dehui.
Ilgai teip sėdėjo nepasijudi- 

nes. Jo tjps^įoje ąjtąj^yiuojo’ 
baisi kova. 

’ ’ ' A

— Ar-gi galiu teip ilginą 
gyvent? — suszukę pąszokda-. 
mąs nub kėdės, o kakta jo 
skausmingai susiraukė tartum 
deginąma to pletmp kuri uįįĮ 
jos jaute, kad pradėjo bružyt 
su delnu, tarsi noris nusizveist 
ta deme, kuria aut jo uždėjo 
mylimiausias geriausias drau
gas. — Hugai, liūgai gal lebau 
damas suvisai neatmeni,
esi moraliszku žmogžudžiu ne
atmeni kiek skriaudos man esi

Ar nebūtu geriau 
kad butum perveres mano szir
di sztilietu ar kulka, negu kad 
dabar vagim turiu būti. Ar nę 
geriau butu karta jau padaryt 
galo, idant nebūt sviete su tą 
bjauria dome. Bet ne, ne, ne
galiu to padaryt— aimaniavo 
paslėpęs veidą in tarpa delnu 
ir verkdamas kaip kudykis. — 
O motyn, tu nepergyventum to 
kad iszgirstum apie savžudins- 
te savo kudykio. Kas tave mai 
tintu, ka veiktum tu nelaimin
ga. Ir vėl pradėjo mąstyt apie 
savo praeiti nerasdamas nieko 
kuomi galima butu pataisyt 
tai kas vyko.

Kada teip besikankino kovo 
damas su savo jausmais urnai 
iszgirdo skamba varpelio. 
Smarkiai pasitaisęs iszbego ir 
ant laiptu pasitiko direktori, 
kurio akyse matoma buvo ne
ramybe, 
tarė:

skamba

o drebancziu balsu

- Pamirszk tamsta kas bu 
susivaidyk ir

nė

Goriausias susi vien yjimas, 
Tai motere ir vyras, 

Jeigu pats su paezia grąžei 
gyvena, 

Laimes kitokios nereikia, bu 
na gana.

Prick tam, jeigu abudu pa- 
czedus

Tai ir turtingi bus, 
Geresnes laimes negali 

kalant, 
gero gali

J

rei-

Ba ir isz vaikeliu 
susilaukt.

O tokia susivienyjimas,
Ir buna Dievo padėjimas,

O kitokie, tai nenaudingi
Ir tiktai buna bled i ugi

Ba ne tiek naudos, 
Kiek buna baldos.

Asz žinau viena szeimynele, 
Labai davadna porele, 
Turi savo namelius,
Ir kelis vaikelius,

Turi ir pusėtinai piningu
Ir yra guodoti nuo visu.

In kėlės draugystes priguli 
Nameli savo apžiūri, 

Niekas juos nemato karezemo,
Jeigu nori alaus tai parsine- 

sza namo.
susivienyjimu 
daug butu,

Tai Lietuviai kitaip iszrodytu.

9

9

9

Kad tokiu

9

Sėdėjo ilgai apie arkli ,už- 
mirszo.

. . Jisai sau lėbavo, 
Arklelis biędąas dūsavo, 

Kada naktis vėlyba atėjo, 
Vienas žmogelis ant gyvulio 

susimilėjo, 
In bogia inlipo, baisei daug 

pridėjo..
Kaip natūralistai galvavo, 
Jog tai ne vienas darbavo, 

Darbo turėjo invale, 
Kol bogia iszvale.

Sėdo ir iszvažiavo su geda 
Ir nesirodo czion niekada.

Ta paezia diena, 
Atsitiko ir kita naujena. 
Kitas da geriau pataisė, 

In kepure kasžin ko pridėjo, 
Ir ant porčziu padėjo.

Tai vis maitele indijoniszkai 
O ne žmoniszkai.

Ne vieno pati krajui ir vaikai, 
O pats czion pasielgė gyvu- 

liszkai, 
Verke žmonele ir beda kenezia, 

O tas ne poros rubliu nepa- 
svenezia.

Tokio neužsimoka barti 
Tiktai tuojaus pakarti, 
Jeigu geru vyru butu, 

Tai patis suda padarytu 
Ir toki rakali nubaustu.

9

Dldolla Dirbtuve reikalauja pardavėja 
drapanų, paneziaku, azleblu, jokiu ir 
del pardavimo margainiu, apatinio 
anddroku, tiesog in namus. Raazyklte 
o gausite sempelius dykai. Madison 
Mills. 603 Broadway. NowYork City.
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t!Dr. HOLER

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

o tinta tarpe Lietuviu da* 
ktaras Pittaburge. Mo- 
klnoai Varaxavoje, atu- 

A dijavo beglje 21 m. in- 
vairias llgaa vyru ir 
moterų, todėl jaa nuo* 
dugnlai paiinata. Gydą 
užainuodinima kraujo 

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invalHas Ilgas paęlnan- 
ežias nuo neezystumo kraujo, 
szauklto ypatiazkai, 
negydau. Dr. Koler 
ir Ruslszkal.
OflfiOH valandos: nuo B ryta B 
vakare. Nedaliomis iki 2-v. popiet

■J 
11
i!!

vo, susivaidyk ir neduok pa
žint ant manes koki susikrimti 
ma. Pribuvo didis kuningaiksz 
tis Konstantinas su savo mote
ry, kuria priesz sanvaito vedos.

Jr nubėgo link duriu pro 
kurias iąeitinjo kuningaiksz- 
tiszka pora.

Konstantinas buvo nublan
kęs ir gal net per daug rim
tas, ypacz “medaus dienose’1 
savo inotcrystęs gyvenimo Bot 
Petersburgo dvare gana gerai 
buvo žinomą kaip laimingu I 
jautėsi dydis kuningaiksztis 
priverstas prie apsivedimo su| 
Graikijos 
Rielle, 
Marija Sibyro katorgose baigė 
ąavo gyvenimą.

Tikrybėj nežinojo jis kas 
vyko su jo numylėtinė; žinojo 
vien kad likos Sibyran iszvą- 
ryta.

Praszant jaunai moterei jis 
noatsiprįeszino ąuejti su jia in 

priežastim taVo spendimo tai vaiku priglaudę, bet nebuvo

ifti 
po trijų dienu apleisi priglau
da.

Luckas sudrėbėjo.
— Jug ponas direktoriau 

gana gerai žinai 
kontraktu, terminas da po tri-

nę ki kelia in ateiti, bet padary- 
troksztą, kaip tik,.vįeu tiesos jr siu tai tik tokiame karto, 
pagerinimo savo sanlygu idant 
pikti didžiūnai beteisiai 
skriaustu ir neisznaudotu.

Jauno mokytojaus veidas 
paraudonavo kada mete in vej 
da direktoriui sziuos žodžius 
ir mate kad piktas direktoris ju metu iszsįbaiįs, ar turiu tie 
buvo užgautu, i

— Ne mano reikalas ginezy 
tis už kokias ten svajones —at 
sake direktoris. — Neiszmin- 
tingais buvo tik kad pavedė 
tamstai savo kasa.

— Užstojo . tylėjimo pau- 
za, laike kurios galima buvo 
girdėt tik sunku Luckio dve- 
savima.

Ką-gi pei’ tuos
nori ponas direktoriaą 

užklauso ga-

žemini-
mus
iszreikszti?
liaus.

— Ka? Jug tamistai geriau 
yra žinoma gyvenimo istoriją 
negu man. Ar neapvogiai so
cialistu partijos?

— Dieve mano! 
matai .žmogaus sąnžinc.

* %

apie mano
medaus dienose

Viona karta girdėjau, 
Kaipjlu vyrai kalbėjo,

se laužyt?
—. Gerai, tai lauk, net per- 

pleszta kontrakte mesiu tau 
Bet tada miestas ži-po kojų.

nos apie tave, apie....
— Gana! — suszuko Luc

kas. Matau jog nėra pas tave 
pasigailėjimo ir žmoniszkumo 

Esi pasirengęs ker-jausmu.
szyt bet nesuprantu kuomi nu
sikaltau. Tszširenku, supranta
ma, liuosnoringa pasitraukime, 
už trijų dienu neturėsi reikalo 
drėbėt ir atbot mapes, nes da- 
leisk ir man pasakyt, jog tikra

tąisjngai jeigu-pritaikau szyęl- 
ąuma prie tu nelaimingu vai
ku tai ta darau delei to, kąd 
rąęp jnoky,tojai isz dalies ypącz, 
sziem nelaiminguoliam turime’ 
užvaduot motina ir tęva, oį 
gimdytojai ne tik baudžia sa
vo vaikus, bet myli ir glumo-, 
nėjo. Nuožmybe kupia tamis-!

idant vaikui sugražint nor ta mėgsti ir reikalauji idan^su 
jmaliszką sųnąikinta sveikatą. \ kąątu, o ąe žodžiu piokyępiąu

♦

Czia
ne-

Mažas Valęlimieras atsirado 
kaipo isz pragaro kaneziu isz- Įkam. 
ęjs netikeGnai .danguje.
.nieks jo nekankjąo, nieks
baudė, ne, negirdejo keiksmu 
ir nekente bado; buvo pavalgy 
dintas ir aprėdytas.
r» Kad vaikas pasitaiso ir pa
stojo nepaprastinai mielu vai- 
^kneziu jaunas mokytojas Sta
sys Lukas teip pamėgo vaiku, 
kad ir laisvose uuo vaiku mo-

• * ». ’ ‘ I' a . j : *. ', k ' *

— gali ponas paskyrt jia kazo-t

Direktorius kaip ila i n du r-; 
tas paszofcp pajuodęstas paszoKp pajuodęs nuo , 
tybes, bet lyg susivaldo ir (|ik 
pąszymas savo dereszinpta 
barzda pradėjo prįkimusii| (į)al 
su:

— Prysti priesz jnane direk 
tori iszžeuginet su tokia drąsą! 
N.o, no busi szvelpęspiu, kad 
tamistai pasakysiu jog

savo

nors

/

Tu viens
Tp> 

vienę gali teisingai spręsti -suj

Ka Jonai, padarysime, 
Kaip bobas, nuo girtuoklia

vimo atpratinsime? 
Asz vyruęzei duosiu rodą, 
Jeigu turi su boba beda, 

Jeigu in gorima papratus, 
Ir kitokios rodos ne bus, 
Nupirk medinio spirito, 
Padek slapto ja vieto, 
Tai kaip boba užtiks, 

Kaip gerai pątrauks ir 
stips,

pa-

kuningaikszcziute ga kam su tokia varga vargti
kuomt jo numyjetine

' A • , * Veluk vienam būti.

,# « *

Kur ten paibeliuosia 
Badai Indijosia, 

, Randasi arklys,
Pasileijias gyvulys. 

Atvažiavo in* viena vieta
Pastate savo karieta,

Arkli prie tosios pririszo,

9

>

9

Atsl* 
per UlBzktuB aaa 
kalba Lenkusiai

I
I

Lietuviszkas Graborius
A. J. SAKALAUCIAS

ki

i

4

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Rtlkalaujame ifigJXS
. J—. ' . JlnMirbtl ano 

į sąvaitf, pereidamip«r stabu 
auju iiradimu. Atsiisukit Uk 

URSUS REMEDY CO.. .
IN N. WELLS |t.. Daę. B. OOU8B. HL

t
ri liueso laiko vakarais, tai 
$10 iki $15 į savaitę, pereki; 
su musų nauju 
laiiku: L—

i Janai >j
Siu- ,1

Dtf). B.

»

I 'in
I ™ 
/ 1

*

j

n

Naujas Lietuviszkas Graborta*

I Kaži s Keklaitis |
516 W. SPRUCE ST. <

MAHANOY CITY, PA. <

K
I

hdw, Muul Bel.mlm.czhu. ™"“™ kl“
ves isz užimamos vietos.

, Ir nelaukęs ant atsakymo
direktoriaus iszejo.

Sugryžes in savo kam

6

se jos praszymu.
Direktoris per puse susilen

kė priesz cariszka broli ir po 
'Xibaroli ram Pra<M° vadžiot aplanki- 

nejanezius po visus prieglau
dos kambarius.

Kuningaiksztienc Heile pa
reikalavo parodymo jai vaiku 
miegtuviu aplankius virtuve, 
maža koplyczaite ir kitus kam 
barius, klausinedama szio-to, 
ant ko direktoris su tikru nu* 
sižominimu ir besigoriuimu sal 
džiai atsakinėdavo. Hellei vie-| 
nog nepatiko direktoris; žino
jo ji kad tokiais tonais kalba 
tik pikti žmones besidangstan
ti saldžiu žodžju skraistėmis 
po kuriuom slepiasi paprasti- 
nąi veidmainyste. Eidama in 
miegtuvo pasakė 

;|direktorius einąncziąm
kiui, idant jis paaiszkinetu jai 
klausymus; nors draugo ėjo ke 
Ii kiti mokytojai, bet iszrinko 
ji.

f

vaitojo nelaimingas negąledą- puble ant kodes ir inspaude gal

I

f W — — ’j? • jp

Du motai suėjo nuo J917 meto, jaunas Kinu ciesoris, ku
ris užėmė vįeta naujo prezidento Li Yuan hung, buvo prispir-
tas padekavoti už savo dinsta, r— Kur andasi joj ministeris ? |

I

1

t

fe

r d * 7.
4 į 

r!

r

m

užpakalyje
Luc-i

v

i

(Tolinus Bus.)

'it

I tara.

MAGDE, f<Ak, kaip man nt'ri/t pal
vą! Ubandiiau kokius mat jojimus, 
trinkima, muilavimut ~ ir wtkat tat 
nieko ntpapelbčjo auo tu bjauriu pleis
kanų.,. Man pOa nei barasi !u

MARE. tai kam tau kftt be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai grakus, i trinus ir čysti. O tai 
lodei, kad ai vartoju RUEFLES !,f

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Nel! RUF
FLES yra tai paprasčiausia

kas gal

pianus 
FEES

.■'U į, , . plaukų ir odos sustiprintoji
kuris prlgclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas g;
but gražesnio Už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
smagesnio už čystų nenicžinęią galvos odą? ž

trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės*niažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar- į 
ciais suvi|gant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. |

Nusipirkte siąnėkt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 1 J Si! L. I* s a «• t • • . • . • \- . . . . - „ . , t ' 1 f
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 1

F. AD. RICHTXR O CO., 326-330 Broadway, New York

pa.naikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių menesių galvos . 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar-

Niisipirkte šiąnakt RUFFLĖŠ bonkutę aptiekoje. Kaštuos^tik

• pridėti prie kiekvienos bonkųtčs- Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
, 'ft I4BNMJWMMMBN

t

■M.

J
1
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n
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ALJL NATIONS DITOSIT UANK 
LSu Lnlvakorcziu Skyrium^. 

1’. V OBIHCAJNAS IR KOMPANIJA 
J2<h nąd Cąrsvn St^_S. S« r Pittsburgh, Pm« 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banku talpinąs! savam name kur- 
rįo verto isznesa apie 1150.000 ir vartoja szo- 
mo laike apie milijoną dolloriu ir randasi po 
k,optrole Vai. I’ennsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą, 
in visas dalis svieto.

Už Kutapintus 
Slunczia (Pinigus 

Parduoda Laivakortes. 
Užlaiko Notarijialna kancelarija del padirbimo
Doviernascziu ir kitokiu dokumentu rclkfflin- 
ga Lietuvoje. Užrubežinls skyrius randasi po 
vadoviste gerai žinoma Karoliaus Vaiaszlaus 
valdiszko Notarijuszo.
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Žinios Vietines
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Petnyczioj Sz. Jokūbo.
— Subatoj Sz. Onos.
— So redos ryta likos su- 

riszti mazgu moterystes lietu- 
viszkoje bažnyczioje pana Mag 
dalena Litvaicziute su Jonu 
Smalensku. 
lojo prie 
choro.

vietinio

su
Nuotaka prigu- 

lietuviszko

— Patis anglikai pripažino 
jog pas W. Rynkevicziu gali
ma nupirkti puiku siutą 10 do
leriu pigiau ne kaip kur kitur. 
Jeigu anglikai isz to pasinau
doję, del ko Lietuviai negali ? 
Užejkite pas Rynkevicziu o pa 
tis persitikrinsite teisybių.

— Ketverge 31 d.
1919 bus paskutine diena

Isz Lietuviszku kaupeli!

SHENANDOAH, PA. 
u-.

— Pastoris Ruppt isz 
formatiszkos parapijos suriszo 
mazgu moterystes pana Holo-

Melauckiuto isz Mahano-
jaus su Jonu Schaeffer isz ožio 
nais.

re-

na

KUR BUNA? PARSIDUODA LOTAS. j
St. Clair, Pa. mieste.

Mano brolis Domininkas Sakoviczla, .

pa- Parsiduoda didelis lotas, 
Jeigu kas žino

, 8 motai atgal gyveno Mahanoy City 
voliaua gyveno California Stato.s r 
eina Ihz UžnemuncH.
apie ji ar gyvah ar miros, malonėkit 
praneszt (to 62) 

Urazulo Pajftujlono,
432 W. Maple Si. Mahanoy City, Pa

43 
di-

Ant praejto susirinkimo 
K ooj>era t i v iszk o Sztoro, 

p rė
va 1-

Liet.
buvo nutarta numažinti 
kės ant visokios mėsos ir 
goniu tavoru. Dabar* galime 
pirkti niky tu hamsu po 39c. 

rūkyti szolderoi po 29c.švara
jautiena ir
cznk-rost ir
boiling-beef 20c. ir
szolderei po 32c.
42c. visokiu deszru
forts nuo 25c.

stoikas po 40c.
1rilh-rost po 28c 

25c. szvieži 
pork-cznps
O r;

ir

parduodavo

kadangi

fra n k- 
ir aukszcziaus. 

cukrus 10c. svaras, visoki gro- 
fierei kn pirmiau
po 15c. dar po 10c. ka pirmiaus 
parduodavo po 20c. dar 10c. ir 
teip tolinus. Darbininkai o ir 
visi žmones privalo szitam szto 
re tavoms pirkti,
sztoras likos uždėtas idant par 

. davinėti kanuopigiausia ir to
kiu bildu suezedinsite pininga 
ant kožno pirkimo. Neužmirsz- 
kite vietos, 512 W. Centre St.

(to G0)

Mikas Szatas pirko»biz- 
No. 333-335 E. 
Home Brewing

nava narna po 
Pine St. 
Co.

nuo

— Sei vert o pus-metinis di
lelis pardavimas visokiu liku- 
cziu, prasidės
szio menesio ir tesis per 4 die-

Visoki vasarinei apredi- 
merginu ir

Panedeli 28-ta

mina
1919.

Juniaus 30,

Liepos 
mo- 

keti randa už vandeni už ter- 
baigantis
Po tam bus uždėtas I

5-tas procentas ant visu nemo
kėtu vandeniniu randu, (to G0 

Mahanoy City Water Co.
Vaikams paneziakos ver 

>c. dar po PJ’ZjC.
paneziakos 
paneziakos po 

sveterei vertes 
75c.

30c. ver-
PO

tęs 2
tęs mot (‘rims

50e. vvru
9c. vaikams

$2.50 dar po $1.95. TOc. ver
tes ginginei žiurksztai po 49c. 
Didelis numažinimas prekių 
ant visokiu kotu ir keipu.

Soiverts didelis pardavimas 
prasidės Panedeli 28 July ir 
tesis 4 dienas. 29 E. Centre St.

(to G0)Mahanoyy City, Pa.

PENKTOJI LIETUVIU 
DIENA.

Rugpjuczio 15-ta diena 
Lake Side.

Šelmy Ik ii Po 
viu penktasis 
žiavimas — 
i vyks Rugpjuczio
LakeSide Parke.

dienose

nas.
mai del moterių,
vaiku už specialiszkas prekes. 
Užsimokės jumis atejti ant szi-

Dirstelekite
Sei verts 29

9 kuria paskelb 
nepaprastai

to pardavimo.
in musu langus.
E. Centre St. Mahanoy City.

— Robertas Rutkauskas pa
sidavė kaipo kandidatas ant 
Assesoriaus pirmo vordo, 
Republikoniszko tikieto.

jusp at-

ant

— Moterimis virszutinei an
darokai vertes $1.50 dar po 
$95c. moterems visokiu koleriu 
apatinei andarokai vertes 
$1.50 dar po 95c. vaikams rom- 
perei ir szlebukes vertes $1.00 
po 79c.
langvams po 45c., 
virszutinei 
$2.25 naminės 
$1.50 naktinei 
$1.00

Sei verts didelis pardavimas 
prasidės Panedeli 28 .July ir 
tesis 4 dienas. 29 K. Centre St. 
Mahanoyy City, Pa.

vertes $1.50 dar

aūdarokąi

75c. vasarines gazos
$1.75 balti 

andarokai $1.45, 
szlebes $1.75. 
marszkinei po

(to G0)

bus 
kandidatas ant Direktoriaus 
Biednuju, ant Republikoniszko 
tikieto.

— Juozas Milauskas

— Gorsetai vertes $1.25 dar 
95c. 50c. vaikams džeketai po 
39c. visokį kaspinu vertes 35c. 
dar po 9c. mastas. $1.50 jekes 
po $1.00, vyrams apatines dra
panos vertes $1.00 dar po 79c. 
vyrams apatinei
vertes $2.00 dar po $1.00.
. Sei verts didelis pardavimas 
prasidės Panedeli 28 July ir 
tesis 4 dienas. 29 E. Centre St. 
Mahanoyy City, Pa.

marszkinei

(to 60)

eme 
Liet.
P-

Jurgis Vuhitkeviczia už 
vieta kaipo buezeris prie 

Kooperativiszko sztoro. 
Valutkeviczius gerai supran

ta taji darba 
metu dirbo prie to užsiėmimo

kadangi daug

H9I

— Seredo mirė nuo opera
cijos pondesaitis Ashlando li- 
gonbuti Jonas Paskey (Pecz- 
kus) saliuninkus, 42 metu am
žiaus, sehas gyventojus ir pa- 
žinstamas del daugelio, 
liko szeimyna.

Mano pati Alena Mlkalaucktono< 
(po tevalB Juknaucziuto. ) nu na vinį 

Paeina Ihz. Kau
no gub., Panevėžio pav. Tegul atBl- 

(to 61)

turi ir vaika Joną.

Hzaukia ant adreno.
F ran a h Mlkalauckan,

117 Union St., PlttHton, Pa.

Pasi-

Mano (ledo Vlncafl StanaltlH girdė
jau gyvena Chicago; taipgi mano teta 
ir tetėnas Muraazkal girdėjau gyvena 
New York; taipgi mano pua-brolla 
Antanas Puceta girdėjau gyvena Bal
timore. VIhI paeina Ihz Lietuvos. 
Jeigu kaa žino apie juos, meldžiu pra
neszt. (to 61 )

Nanty Glo, Pa.,Bridgeport, Ohio. — Arti 
mam miostolijo Shadyside per 
trūkimą debesio prigėrė 18 
žmonių kaipo ir daugelis gal
viju ir kiaulių.
kasykloje užtroszko nuo guzo 
1G anglekasiu.

Czionaitineje

Stok- 
jardosia vanduo užliejo 4G5 
kiaules o Lansinge, Ohio, 
kiaulių 5 karves, 13 aviu van
duo nunesze kaipo ir dydeli til
ta. Kasyklos negali dirbti nes 
vra užlietos. M

Wheelling, W. Va.—

15

Gilbertville, Mass.— Norint s 
czionais ne dydelis būrelis Jae 
tuviu, bot visi sutikime gyve
na, pribuvusioms nesunku dar
ba gauti kur dirbasbtik'8 
landas.
straika be jokiu ergeliu, kuris 
traukosi per dvi sau vai tos bo 
jokiu maiszaeziu, kompanije 
pakele darbininkams 20 centu 
ant dolerio ant ko visi 
ir sugryžo prie darbo.

Miestas musu guli puikioje 
vietoje o pragyvenimas ne suni
kus, bet žmonelei liudiję, 

‘ ‘ ramybes ’ ’

va-
Darbininkai laimėjo

maiszacziu

sutiko

Box 177
G. Stanaitis,

Mano szvogoris Domininkas 
Pupiniks, 2 metai atgal gyve
no West Hazleton, paskiau isz- 
važinvo in Chicago, 
jau kad jis miros, 
res tegul ji pati.

Girde- 
Jeigu mi- 

Rože Szer- 
kszniuke (po tėvu) atsiszaukia
arba žinantieji apie juds pra- 
szoma praneszt. (to 59) 

Jonas Andriuszitinas 
Box 55 Morea Colliery, Pa.

Pajioszkau 
paeina isz i

i Mikolo Rainio 
Starapoles apskr. 

Adom iszk i u kaimo, 
žino apie ji, 
neszt.

< <

negali pirkti 
uždrausta pardavinėti.

I

jog
Ties

per 200 pėdu didumo, ant 
džiausios nlyczios, ant kampo 
prie trijų ulycziu. Tinkama del 
bažnyczios, teatro, sales, auto
mobiliams laikyti arba ant bile 
kokio biznio.
randasi lietuviu bažnyczia o ir 
didelis sknitlis lietuviu ir kito
kiu ate j viii.
“Saules” ofisą.
graves locnininke, 
hington, Blyd. Chicago Ill.

(Aug. 5.)

Szitam miesto

P. <1. MULDOWNEY
KONTRAKTORIUS

223 W. Mahanoy St. Mahanoy City
■■■■te—

Duodu preke ant visokiu 
darbu kasjink pastatimo 
nauju namu ir pataisinimu. 
Atsakantis darbas per gerus 
darbininkus.

W. TRASKAUSKAS
t-tiRABORnJB—

jį. |r> 4 t

jWf Ft. hC’wBbt

<

V*' Atsiszaukite in 
Mrs. IL Har- 

1747 Was-

Naujau Ifizradlmiię? del plauku.

užDokavojo ’/2 milijono žmonių 
pulkus plaukun, o tolp-gl nulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuoluniu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Panakykltc kitoms tautoms, 
kito pas:

1

Jeigu kas 
malonėkit

(to 59)
pra-

/
Jos. Szukis

22 W. Centre St.
Shenadoah, Pa.

TŪKSTANTIS IR VIENA 
VIENA KNYGA” SUCZE- 

DINO PININGU.

T r m>' *

PIRMUTINIS LTETUVISZKA8 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PJČ.

Laidoja Kunun Numirnnln, J’aaamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus 
laldotuvlu, krlkfiztlnlu, paslvažlnajlm* 
Ir 1.1 Krausto dalgtus Ir Lt, 
520 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

->*

*

Preke 35c.
Peiliai;

Istorines Knygos
j ....... ■—H

No. 1 — Parisians Nuskure- 
lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo. - Preke 50c.

No. 2 — Kunigo Paslaptis., 
In Menka; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. •?-

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

No. 4 — Apie Kupcziaus 
Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 
108 puslapiu. — Preke 25c.

^Prisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

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

NESITIKĖJO JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

I

Informacijas dykai.
Raszy-

Drs. Brundzns Cosmetics, 
Stn. W. Brooklyn, N. Y.

Telefonal, Bell - Kennington 5316 
Keystone, - East 6720 

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

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

2538 E. Allegheny Ave. 
PHILADELPHIA, PA.

kia yra 
Viena”, 
esmių

apskryczio lietu- 
metinis iszva- 
Lietnviu diena, 

15-ta diena 
Praėjusiu

ketvoriu metu prityrimais pa
mokyti szimet tikimės; nepa
prasto musu metines szventes 
pasisekimo. Dalyvavusieji 
praėjusiose Lietuviu
ir nedalyvavusieji pasirūpinki 
te viską palike in szali szimet 
būtinai atsilaiikyti.

— Programa
eime vėliau bus 
ivairi, idomi ir turininga — 
Koncertas, prakalbos žaislai ir 
t. t. pasiliks amžinai 
mintiję!

Szokiai popiet ir vakare.
— Atsiminkite Lietuviai, 

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

laikas

Bentleyville, Pa.— Ugnis su
naikino keletą biznavu ir pri- 
vatiszku namu. Bledes padary
ta ant 150 tukstaneziu doleriu. 
Ųgnagesei pribuvo isz apelin- 
kinu miestu iii pagelba ir in 
trumpa laika po tam užgesino 
ugni.

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

Specialiai f traukiniai pafti- 
Temykite pagarsini- 

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

— Visi Lietuviai traukite 
in Lake Side.

Inžanga in Lake Side Parka 
tiktai 10c.

pinti.
mus.

V. L. D. Komitetas.

PARMOS.

ar 
gra- 

Gyvu- 
mus ge-

pigia 
ar

32 farmos geros žemes ant par
davimo isz kuriu galima pasi
rinkt maža didelia 
brangia, su prastom 
žiom triobom sodais, 
leis ir padarais, per
riause pirkti farmas, ir geriau- 
se atvažiuot in Grand Rapids o 
isz ten jau netoli pas mus.

Teip-gi jau turime szime- 
czio czisto medaus sulaisto in 
blokines po 5 svarus, viena ble 
kine $1.80c., 4 blokines po

10 blokiniu po $1.70c. 
Sztornikam didesnes ordereis 
pigiau, siuskit Money Orde
rius, Bankos czekiu nepriimam 

M. Walenczius, 
Box 96 Hart Michigan. ♦ » \ I

$ 1.75c.

adresūokit

4

4
■.)

Szitas Stebėtinas PATHS 
Fonografas ir 1 dubeltavas 
rekordas tiktai $95

Stebėtinas

K

Inmokekite $10 rnnkpiningu 
Turi 

Sapphire akmenukas kuri ūži 
ma vieta adatų ir niekad nerei
kė mainyti. Iszdnoda stebėtina 
puiku baisa ir daug geresne už 
kitus fonografus. Grajina bile 
kokius rekordus. Pristatysime 
in juso narna ant iszbandymo.

po tam $5 ant menesio.

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

Hart, Michigan.— Lietuviu 
Farmeriu antras metinis Pik
nikas atsibuvo G Liepos, aut S. 
Bojvido farmos, gražioj Misz- 
koj, kur susirinkusio praleido 
gražu laika su lietuviszkais 
szokeis ir kitais žaidimais.

Gaudami dovanas už virves 
traukimu, vyru lenktynes. Vai 
kinu lenktynes, merginu lenk
tynes, mažu 
nes, 1----- „------------------
ir bu^o reginis kad visi maži ir 
seni szokdami in rata rankom, 
susikabinia dainavo lietuvisž- 
kas dainas.

Szoko Aguonėlių, Suktini, 
Klumpakoji, ir kitus, kada su
temstant nenorėjo skirstytis, 
buvo koletas svecziu isz Chica- 
gos, Grand Rapids, Mishigan 
Benton Harbot, Roseland.

Ponia Bojvidene ir ponia 
Stakeniene, tarnavo visiem pie 
tu laike, su valgeis ir gėrimais 
kuriuom tariam szirdinga 
aeziu, sveczei pasigėrėjo musu 
aplinkos gražeis jevais, 
pasivažinėjo po 
kaimus pro didelius ežerus ir 
upes.
gi mes Ūkininkai dekojom vi
siem už gražu pasilinksminimu 
ir kviecziam ateinanezia meta.

Su pagarba ten Buvias.
[

SU

Siuncziu szirdinga padeka- 
vonia del redystos “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir vieną 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije no esmių skaitės ir 
negirdėjas.
knygos neturėjau, tai vakarai# 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau tmo 3 lig 4 doleriu kas va 
karas, o dabar ta suėzedinu b 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
ro. Vėlinu kožnam nusipirkt) 
taja puikiš knyga o kožnas tu 
retu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori 
jes. Kiti klauso mano apakai 
tymu su didžiausia atyda. Dt 
karta dekavoju redystei už pa 
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka. 412 ----- Str.

Sanies

Kada da tosios

l

mergeliu lenkty-
vaiku lenktynes, gražinus

A. C. NOVAKAUSKAS ’
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

tariam

kada 
aplinkinius

Automobiliuose taip—

Neužinlruzklte kad dabar “SAULES** 
prenumeratų yra $8.00 aut viso meto 
o $1.50 aut pusch meto, ........

UBsys

REMEDY
CO.,

Patiria vartoti sekančius pasekmingus vaistus:
Ursus GyduoUs nuo Reumatizmo, palengvi
na .kausmua o sudrutina visą žmogų ir susti
prina nuvargusias nervas, Kaina..ffiCM.KO 
■ . _l !■■■■■■.■ II M I II ■» II. IIH wll ■!■■! I... -      —■ " . I. .1 J. — .11 III » ■

Oraus Kraujo Valytojas, naikina visokius už- 
perus ir nuodingus dalykus kraujuje. padaro 
Svarų ir stiprų kraują. Kaina.... IĮ.O.OO 
Ursus Plaukų Apsaugotojas. sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina.
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, Šita 
mostis yra gera dSl visokių uodos lygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna
rini mo,nušalimo ir 1.1. Kaina-.... !|h1»OO 
Uraųs Milteliai nuo kvcpšjlmo ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina................................
liesus Vaistai nt/o Kornu, išgydo didžiau
sius ir seniausius kornus. Kaina......SOc 
Ursus Vidurių Švclnitojas, pigulkoa kurios 
veikla švelniai ir reguliuoja vidurius, beakau- 
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro apc- 
titą valgyti ir būti sveiku, kaina.......KOc
Ursus Lašai nuo Dantų skaudėjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abelnai skausmo 
šios gyduolžs sumažjs skausmą, nėra dantis 
ir butu skylėti. Kaina............. ........HOo
Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo. Ra
šydami adresuokite šitaip:

URSUS REMEDY CO
160 H. Wells St, Oep. B. Chicago, III. 

■' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ihhmi ■

Siuncziu szirdinga padeka- 
vone už teip puikia knyga ko- 

” Tūkstantis Naktų ir 
Da tokiu istorijų ne

girdėjas ir skaitės ko
kias radau toje knygoje, kuri 
mane palinksmina diena ir 
nakti. Kada pareinu isz darbo 
tai tuojaus griebiuos už kny- • • « Bgos, nerupi man nereikalingas 
vietas. Netikėjau ka kiti kal
bėjo apie ta knyga pakol saiif 
neparsigabenau isz redakcijos 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja 
pirkti ir skaityti o turės sma
gumo daugiau kaip 
doleriu.

I
i.________

už szimta
Su pagarba, 

Vincas Malaiszka 
Sparrows Point, Md.

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

: COUNTY COMMISSIONER 
; Isz Malionoy City, Pa. 
Ant Republikoniszko Tikieto. 
Praszo juso balso ir intekmes.

, ,.cj . ■.« < ■

Hon. MacHenry Wilhelm
Kandidatas ant

1 Sudžiaus Orphan’s Korto

112 Advokatui jin patvirtina

Advokatai Non-Partisan Judicial 
Campaign Komiteto:

John F. Whalen
Prezidentas.

James A. Noecker, 
Kasijorlus.

M. II. Moyor, Sekretorius. ___

ROBERT E. JENKINS 
.Kandidatas ant 

COUNT? CONTROLLER 
Isz Minersville, Pa.

Ant Republikoniszko Tikieto 
Praszo juso balso ir intekmes.

i

UNION
NATIONAL

BANK
k MAHANOY

CITY J

w
W r

Capitol Stock $125,000.00
Surplus & Profits $460,000.00

Mokamo antra procentą ant 
sudOtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mono- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar no.

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

Bankas adatas nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. L. FERGUSON, KaHloriUS.
R. T. EDWARDS, Vico-Kas.

Visada pasirengus pagelbėt) savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko, ;
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositorUmi 

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

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- 
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patama- * 
vima kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jum U 
reikalingas,

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA, .

-DIREKTORIAI—
L, Eckert, Vice-Free.

A. Danisewict M. Gamla
T. G. Hornsby

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

P. C. Fenton

savo

4*

D. F. Guinan, Treaa

. .. r, j. —. L._ ■ j... jį ,t , npųyĮ

Augštos vertės Gramafonas
Tiktai .‘HO.ESO.

i
i

"' ir

CONSOJLA grojamoji ir kalbamoji mašina yra naujausio išradimo su 
puikiausiais pagerinimais ir balsai esti aiškus, švelnus, malonus, tyri. CONSOLA 
groja rekordus visokiausio išdirbimoir visokiausio didumo, kaip: COLUMD1A, 
VICTKOLiA ir kitus. Tok ios rūšies gramafbnas kaip CONSOLA, tai krau' 
tuvCse parduodami už dubeltavą kainą. CONSOLA gramafonas gali užtekti 
visam gyvenimui. Pinigus $19.50 už gramafoną siipkite per pašto Money Order. 
Rašydami laiškus adresuokite.

S. P. TANISi

31 East 112th Street

w
8

8

8
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Chicago, Ill.

rta

Iki 
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas J

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ J
l m,t. *'■■■—■

' I *• 11 » < I

• 9 r

į 
i

AĄ

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiamo kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
|41 Washington Street,

4

r

mm

New York, N, Y. 9

i




