
J

*

»

7>

I

I

c

AUG.  .
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY
h l| t ?

ESTABLISHED IN 1888.
Brings the bent results to Advertisers. Rates on application.

PUBLISHED BY THE#
___ W. D. BOCZKOWski-CO. . .
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY, PA.

> mw ♦ <■> '<1 O <■» O O 1O <1 » » ♦ e M 1

- - - HifrĮL’ i
YEARLY SUBSCRIPTION $3.00 '

I 
I

I

t * Ik, '1b

DŪ-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PĘJNYOZIA* 

PRENUMERATA KASZTUOJAj
AMERIKE: Ant viso meto $3.00. Ant puses meto $1.50. 

EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.
Laiszkus ir piningus visada siuskite tiktai ant szito adreso:

I

I

W. D, BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST MAHANOY CITY. PA.

“Published and distributed under permit No.756 authorized by the Act of October 6, 1917, on file at the Post Office of Mahanoy City, Pa. W order of the President. 4. S. Burleson, Postmaster General.

te, ' W. th nOCZKOVTNKf, Pres. & Mgr.
pSį F. w. HOCXKOWNin, Fdltor

1

9 9

IM; P
M

%lllU
!.l J

J ■-

J

m / KNTKKlO AT TUK MAHANOY CITY, FA 
tfOHT-OFFlOK AB HKOOND CLASH MAIL I

Isz Amerikos
No. 60 fttlrrmi.) M F. W. HOCKK0WHK), M (to r 32 METAS

Žuvusie kareiviai ne bus atga
benti in Amerika.

Kon-^Vashington, D. C.— 
gresas ir kariszkas departmen 
tas nutarė, jog neatgabens žu
vusius kareivius Franci joj in 
Amerika.
ten ilsysi, kur yra 
tai del to:
lavonai sunku surasti

iai ka

ketina 
pi-

Tos kapines

Sakoma, tegul jie 
palaidoti, o 

Nekuriu kareiviu 
, kiti su

draskyti nuo szuviu o jeigu žu
vusio kareiviai butu atgabenti 
in jezionais, tai per ilga 
žmonis juos apgailestautu.

Kares departmentas
paskyrti reikalinga suma 
ningu insteigti Suv. Valst. ka
reiviu kapines.
turėtu būti paszventintos ir pa
statytas tinkamas paminklas.

Dydele ugnis. — Keli užmuszti 
ir sužeisti. — 400 žmonių 

be pastoges.
Chicago.— Lenku apgyven

tai daliję South Side kylo ug
nis, kuri padare daug bledes, 
žuvo keli žmonis ir daug sužeis 
ta. Visas bloką# mediniu na
meliu dege kaip sziaudai. Viso 
sudege suvirszum 20 namu o 
apie 4Q0 žmoniu pasiliko bę-pa^

Bledes padaryta arti
ant puse milijono doleriu. Ba
dai ugnije sudege daug pinin
gu ir už 15 tukstaneziu doleriu 
bondu kUrigs Žmonis turėjo pa 
slepia namuosia? Vlerias pali- 
cijauta# isznesze isz deganezio 
namo bondu ant $3,000. Dabar 
visa ugnies vieta y ra. saugoja
ma per palicija ir jieszkoma 
griuvėsiuose sudegusiu pinin
gu, bondsu ir kitu 
biu.

'htogė<

ISZ ROSIJOS

Konstanti-

Bolszevikai paėmė
Konstantinograda.

Moskva.— Telegramai skel
bia, buk ukrajiniszki bolszevi
kai paėmė miestą
nograda, 40 myliu nuo Polta
vos.

Lenkai badai paėmė Tarna- 
poliu. Isz aplinkines Pskovo, 
bolszevikai traukėsi in užpaka 
Ii. Bolszevikai po paėmimui 
Konstantinogrado rado tonais 
dydelius kariszkas zopostiex 

t’f
Rosijoj žuvo 307 Amerikonai.

* I

Vladyvostokas. —
žuvusiu amerikoniszkn karei
viu Rosijoj lyg szioliai daejna 
307 žuvusiu, 304 sužeisti ir 19 

Arkan- 
sužeista 287 

Vlady vostoko

Skaitlis

t ' 

payintu in nelaisvia. 
gelske žuvo 189. 
ir dingusiu 28.
aplinkinėje žuvo 90 ir 17 su
žeista.
20,000 basu rusiszku kareiviu 

stumia adgal bolszevikus.

Finlandije. — Dvideszimts 
tukstaneziu rusiszku isztikia- 
mii kareiviu, f ; J
amunicijos, žinoma kaipo

braugeny-

8uv. Valst. turi daugybia 
czeveriku.

Washington, D. C.— Karisz- 
kas bjuras garsina, 
7,598,642 poru czeveriku ir 8,- 
814,622 poru skuriniu 
niu.
mija laike pakajaus 
tiktai isz puse milijono 
tai tuju czeveriku užteks karei 
viams ant szesziu menesiu.

buk turi

pirszti-
O kad amerikoniszka ar- 

susideda 
vyru,

Laivai 1,000 pėdu ilgio per
plauks mares in 4 dienas.

Washington, D. C.— United 
States Shipping Board pradės 
dirbti du milžiniszkus pasažie- 
rinius laivus kurie bus dydžiau 
Iri ant svieto. Tiejei laivai tu
rės po tūkstanti pėdu ilgio ir 
padarys 30 myliu ant valandos 

’ ir perplauks mares 
Yorko in Europa in
dienas, o vietoje degint anglis 
’tai naudos aliojtL 
turės po 55,000 tonu, 

-gi Ii ūmo, ir 102 pėdas ploczio,
gales sutalpinti 3,000 pasažie- 

. riu, reikalaus tūkstanti aficio- 
riu ir matrosu ant vedimo ju-

Kožnas isztuju laivu ga
lės plaukti 7,000 myliu be at
naujinimo kurio arba perplauk 
ti mares ten ir adgal.

’ Laivus dirbs Fort Pond Bay, 
Montauk Point kur valdže pra 
dėjo statyti dirbtuves del dir
bimo tuju mariniu milžinu.

isz New 
ketures

Sunkumo
74 pėdas

ju.
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SIR POUGLAS HAIG DECORA 
AMERICAN OFFICERS.
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Lenkai insiverže Lietuvon.
Lietuviams sekasi. Vokiecziai 

pasitraukė adgal.
Siuntimai laiszku

orlaiviais atpigo.

grama: < i

pasekmin

ANGLISZKAS JENEROLAS 
SIR DOUGLAS HAIG AP
DOVANOJĘ AMERIKOS 
KAREIVIUS GARBES 

MEDALEIS

GROMATOS ISZ LIETUVOS
' ♦ ■■■■ — ! I.*f ■ ■ «< ,

Idant skaitytojai, galėtu žjnoįi kas 
sziadien lietuvoje darosi ir kad isz tu-

basi be (rinklu ir hi «ron>at.u • Uažinotu apie savo neku- 
' 'O . I . 1 J U , » . l . . . 1

r jas ’ gimines, talpiname Jiaslns isz vi
su kraszty Ame r Ik o del juju naudos 
Ir teip; ...

ar
kai je ant .žieminio franto, kuris 
(dna isz Finlandijos lyg Psko- 
vo, Aūmta ndgnV bols^ėyikisz- I^^ką^Bndakoijąi. 
ka armije lyg jj^rpgrado kinį
vo

-V Maidnekite

H

* i
I

s

užtraukti 
trisdeszimties

*

yra keturis kartys drutęspę,i$ 
tąja basiniu armija.

< l I ♦ ’ * Į f ‘ t ’ * ’ » Į

yesza saijariai isz ,ameriĮf:onisz 
kos paszelpines drauguves.

FinlandĮjoj. randasi ameri- 
koniszko maisto tiek, jog užtek

I * l

tu ant trijų menesiu ant iszmai 
Ųnimo viso Petrogrado,t bet ta- 
ji maista

. t

i Gerb. Red.
, szi^Įaiszkeli indeli iiy laikrasz-

Teip Ja-i
t Broliai 

mij 
į liepkite

negalima pajudint 
isz vietos nes nesiranda’ trukiu 
ant jo iszgabenimo.

Paskutinei telegramai.

I

i
,Ti|

•I

Ivarto- 
ir, turlant

paimkit jos
Siuskite stenografistes,

tris pavyzdinius

< t

Sulyg inaakymo gcn«rallo kraaos 
dhcktoriauH, kad mokesnis už siunti
mą laiszku orlaiviais butu du centu 
už unlcija, kuri yra regulariszka ino- 
kennis už pirmos kliasos laiszkus, Oro 
K rasos patarnavimas buvo padarytas 
lygus visiems kitiems būdams k rasos 

' t ran port arijos.
Per metus bandiniai pritaikymui or

laivio regulariszkos kasdienines k ra
tion patarnavimo reikalu parode kad 
laiszku transportaclja galiama kassyk 
vis didinti, net daug ankszczlau neg 
Departmentas buvo manos.

Nuo kares užbaigimo laiko 
jant Liberty lokomotyvą
parankiai didesniu orlaiviu paskirtu 
isz Kares sandelio pasirodė kad laisz
kus jau galiama didesniame skaieziu- 
Jc transportuoti, ir daug grelczlau ta 
atlikti del pajėgos kuria turi Liberty 
lokomotyvai. Tokiuo budu daugiau 
neg 10,000 laiszku s i un ežiam u per die
na in Seattle, San Francisco, Ixjs An
geles Ir kitus Pacifico pakrantes mies 
tus, kuriu būdavo nesuSjejama iszsius 
ti ^ant 8.40 vakaro traukiniu einaneziu 
isz New Yorko in vakarus, dabar yra 
pristatomi in paskirtas vietas per 24 
valandas.

; šokiki jiat bodu krasąs isz ė4ėw htūtV L 
ko kuri hesušptja. ant 6.16 11
traukinio inVakai'Ma. da''^* “" 
tat omą Chicpgaje • pi e?
kanezio ryto. L,, mi’ir

Sutartis dabar'yra daroiiĮ Kiih 
leisti New York-'-Waahingtcmb k 
tris trclczfausius orlaivius turinczlus 
užtektinai' jiegos nęszti 18,000 laiszku 
4r kuriu didžiausias greitumls gra- 
Aiajn orę butų 117 jnyttoe Iper ta

Departmentas , pranokdamas szlta 
svarbia permaina Oro Krasoa patarna 
vhne, daro sekaųti patejlmima:

; Daiiglau neg metus pasekminga opa 
rpę.ija , krftsos transportabijoe oru, ir 
didelis iszslvystimas plrklybp,s d^bp 
orlaiviu pdf ta laika atskirti'szita at
maina kr&pp? transportacljoH >nua 
p0riamėnt|plo darbo. .

Didelis Jaiko sutaupytas, ‘ in^yklA’i 
tas grelcziausio traukinio tarp New 
Yorko ir Chicago sutaupys Depart- 
mentul daug vietos traukiniuose, dau
giau neg dtjsyk tiek klek loszuotu ope- 

patarnavlinas tuo
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Telegramas "SauleP isz Wasliingtono.
Nuo Savickio isz Kopenha

gos apturėta szi tokia kable- 
Lėnkai perejo siena;

musziai prasidėjo 
gai-

“Visi vokiecziai pasitraukė 
adgal Liepos 13 d. isz Lietu
vos.

“Valdžia prisakė 
vidaus paskola 
milijonu.

Amerikiecziai 
dali, 
pasiųskite 
biuletinus.”

Taipogi apturėta szitos kab- 
legramos isz Paryžiaus:

Suvienytu Valstijų likvi
duojamoji komisija perduoda 
lietuviu valdžiai drabužius ka- V* 
reiviams supirktus už
niolika milijonu doleriu / per 
Paryžiaus atstovus ir susidės 
dano’zius isz uniforma apatinįu 
dmbuzim plosėziu ir ezevery-,' 
ku trisdehzinits penkiems .tnks 
taneziama Jtareiviu. .>

i 1 * Sįierilnlh’ KmnY^i jn 1 husidė- 
(įa'i’sž Iiižinieriaus Sttebikoš 
(iSti’rib'riikėy,) 'p:rilk. Kbrėvris 

A " ♦'* I f ■'(Kardivris,) pūlk. Gedgaudo ir 
lėit? BHiiiiidį’kgris ' pribuvo in 

persiristi 
trišde^imts 'asztuonis 
nūs arigszccziau minėtu daigtu 
isz Lapallice (?) ir Bordeaux, 
isz kur jie tuojaus bus pasiusti 
Lietuvon. ’ Be to tapo pasius
ta už $350,000 medi kai i u daig
tu.

Antroji kablegram sako: 
Lietuvos Valstybes vėliava su
sideda isz trijų lygiu gulscziu 
juostu: • 
' “Vidurine geltona 
žalia, 
gi lietuviu tautine vėliava —• 
raudonas laukas su žirgvaikiu 
sidabre.” Vinikas.

f , ,

LIETUVIU DELEGACIJA 
PAS SZVENTAJI TĘVA. 
(“Saulei” telegramas.) 
Washington, D. C.— Kable- 

gramoje isz Paryžiaus prane- 
szama:

Antroji lietuviu delegacija 
, pas popiežių — vice-preziden- 

tas Staugaitis ir

Sį)eėin1b’ KomYšija "husidė-
. t » . t * t i u . i i *

w’l:

K Ož
keliu

|

H

M

M

,w»

>• • /

pažinsta-; r sesers ir pažinsta- 
1UIH gyvį ,09aįė ufei- 

,, 4 >Ja.Ur penkti metai, 
kaip apie jus jokios žinios ne-

>

S

V.. J

Paryžių pagelbėti phriamont|pio darbo. r»

: turiu. ^Nežinau ar gyvi esate.
1 4 < "r » C J V

musiszkiai esame
gyvi,, tik njusu mamyte szimet
Baiafidžio 11 pasimirė. < Pya-, varykit.ant’ dydeliri turtu

t sr

Asz, ir yrsl
7 * •’ , tr 

J 1 -

nas |įuyo/išgabentas iii Vokie

-r— i
v •

.! R < I Mil JJ,

v 
-u

vago-

§ Washington, D. C.— ’ 
mpkratai rengėsi pastatyt pre- 

kandidaturidenta .Wilsona

racija oro k rasos 
paežiu keliu.

DEL SUSIŽINOJIMO 
SU LIETUVA.

važiuokit kagrelcziausia. NosK 
, nes 

gyvenimas inusu trumpas ant
* 1 ’ J *'* /

Brolis mano įKa-;:

Dėlto nėra jokio reikalo Imti dau
giau negu paprasta mokesni už laisz- 
ku transportaclja. >»

.. ............ .... III l«1
Tiesioginiu keliu susižinoti su Lie

tuva kolkas dar negalimi. ■ Kąda bus 
galima, apie tai’tuojaus bus Naujie
nose praneszta. Dabar laiszkai ga
lima Hluati giminėms Lietuvoj, ir isz

Į 
būtent, per Lietuvos atstovybe’ panį- 

Sztal kaip: paraszytas laiszkas 
reikia indeti konvertan ir užadrėsuoti 
„(lietuviszkai) kam ir kur ' Lietuvoj 
laiszkas sluncziainas, tik nėberaszytt 
"Russia? kaip pirmiau btivo daroma 
bot tiesiai Iiithuanlu.

Pacztc reikia nusipirkti už G contbs 
tani tikra, tarptautini paczto ženkleli, 
vadinama Internatinal Coupon. Ta ku
poną ir užadresuota giminėms laiszka 
reikia indeti in antra, kiek didesni 
konverta, užklijuoti ji, užlipinti triar- 
ko už 5 centus. ir padėti šzltokt adre- 

Mr. Jugls Savickis, Box 214, Co- 
penhageii' Tleiunnrk. ' >.

Savickis yra lietuviu ingaliotints 
Danijoj.

tija. ;/;Q manim, tai ne rusai ne- szio svieto.
o, nors'zis teip-igivmirh a Mikas hįbai- 

serga- Daugybia žmoiiiu isz- 
mire, jog negalima ne aprašzy-4; ton iaiszkus gauti, tik apiinkinin keliu 

. Ir tu myleinas sūneli Vin
cuk ^parvažiuok namo.

• mus žmonis iszlakste in 
? szhiiš ir daugelis da ir
■ diep’nesugryžo.

vokižęzial nepašiiiaudoj
abudu; kankino. Dabar gyve-;

i su Pranu Kąune/
kur įurime užsiėmimą. Raszy- ti.
iiaitlb abudu

serga.. Daugybia žmoiiiu isz

kablegram
Worcesterio Straikieriu 

Atsiszaukimas.

trecziu kartu ant prezidento, kite apip save ir atsiunskite sa
Tas niekados ne bus.

§ Springfield, Mass.— Eeast 
Otis ežere nuskendo vienuolika 
ypatų, kurios- praleidinejo ežio 
nais vakacijes.

§ Chicago.— Thomas Fitz
gerald likos aresztavotas 
nužudinįma 6 metu
Janeta Wilkeson, kuria po tam 
užkasė skiepe.

§ London.— Straikas 125,- 
000 anglekhsi’ū po visa Angliję 
užsibaigė p^ehjnmgai. ,Strai- 
kieriai sutiko Aiit valdžios pro
pozicijos.

Influ’ėiiįa Vėla sugryž.
. *v

New Yotk.-— Zinunai tvirti
na, buk pasiutiszka liga iu-

v u z 
mergaites

fluenza vela ketina sugryžti 
szimet, kuri paehie suvirszum 
puse milijono Auku praejta me 
ta.

1

Valdžė ketina paskirti 
czverti milijono doleriu ant ko 
vojimo priefižAis taja novidon- 
ka žm ori i ii. ;

Netikus.
Vyras:—- Jeigu tave ne bu- 

tau paemiaš už paezia, 
butu tokia kvailys atsiradęs 
ka butu tave paemiasf

Pati:— Tai matai, bbt atsira 
do tokis kvailys ir* gana,
tuom yra tu, ba su manim ap-

j ilu.

tai ne

o

sipaeziavai. t 1
* j) > . ik Jjlxa I.

vo adresus ir laikraszczįus.
Su. pagarba, 

v Lietuva
K. Stiklius

f

f Pas 
Visas 
šzian-

Joj. apatine
virszutine raudona. Taip

T

Draugai Darbininkai!
Sunkios darbo aplinkybes priverto 

ir mus, Worcesterio skuru iszdlrbejus, 
iszeitl in kova 7 d- Liepos O ran ton & 
Knights kompanijos darbininkai, skal- 
fczluje 1,700 apleido darba. Prie sun
kai! sdvokianczlo darbo kompanija lig 
szlol mumis verte dirbti net 65 valan
das in savaite,
energija ir spėkos.
ganizuoti in unitą Ir pareikalaut to, 
ka didesne dalis darbininku ežioje sza 
lyje Jau turi, tai yra 48 valandų sa
vaitėje, be numuszinio
Vienok kompanija atome mUsu reika
lavimus ir su musu Užrinktais atsto
vais atsisako tartis. Kitokio iszoji- 
nio mums neliko, kaip iszelti in kova, 
šitokia kova, nes szi kompanija 
turtinga. . ’

Nors teismai, policija ir lalkrasz- 
czial eina už kompanija, betgi musu 
vienybe liekasi nelszardofiia ir mes 
pilnai tikimės laimėti musu aupkia

: Negalima 
, neš aszaros 

K. Stiklius, mušti akis užteme. Su‘DievuI ■ ' ' 1 \
■ jusuvtevelei V.^Tumelei. * , v

♦ », jį 'f m"' ,•

Sspta gromata rils^yVa pas

Kaunas, Akėja No. 60. b, 6 daigiau raszyti

Isz Suyąlku gub. Punsko pa

nes
i •

in antra,

Iszslseine pas mumis 
Nutarėm nusior-

mokesties.
-

rapijoš, Sono Graužo kaimo; ra Smith Stt? Bollo-
Vilic, N. J.szy tą-gromata 12. Birželio.

Mes.pisu teveleį Tumulei. 
Praszvytd musu akis kada su
laukėm yno jus gromata kuri 
suramin# irius visus ir duoda
me žinot apie mūsų bedas įr 
nuliu duriu s: Mirė musu Ado
mas, Juze Milkiute, Albinele ir 
Magdėj 
su Juozh Staszkevicziuku. Li . ". • ? ■ /X. * t .
pniske gjrveno metus ir 
szimet, liūdna, labai kad in vi# |džia 
na duobia... visus palaidojom/ 
Visi'sirgomri Ubai. . Velinam R w U. ' * . • S
jum visiems sveikatos ir lai? 
mingp ‘gyvenimo ir ląukom

>

Kareivis A, Motuzas isz 01ii- 
cagoį gavo laiszka isz Lietuvos

sa:

Pasiusta jo adresu laiszka
jis isz ten pasius in Lietuva, kaip Už- 

mi in ežia laiszkai isz Lietuvos.
adresuota. Tuo paežiu keliu gauna

mo ksj

yra
i 
i 

i 1

■■■ |!:1

I 
.M

k

profesorius
Q« v • pilimi įminiu;) mnuvii mjubu buunui

IlgaitlS SUgryZ0 ISZ Rymo. k0Vfti jeigu Jua, Draugai Darbininkai, •

Szventasis. Tėvas lietuviu de
legacija buvo priemes šu

Gerai prižiūri.nub savo tėvu Dargužiu kaimo 
_ . , Kauno red.

Rasįytaš 28 Balandžio 1919.
v .'./bi, , ' \ (t ».j, J l",j , v - '

Mieli 'mano sunūs:—- i

F SzįauKu' apskr.

Mpgdę buvo ženota

Visi' sitgomb kibai.

I. • K > ,1

Kunduktbris klausia brek- 
mono: ne-

miro

Mieli mano sunūs
f * kJ- v ‘ .. 'z ' . *

't ; • ’(□' ’>■ I 1 ' ' į

T Ž4 ■Balandžio \apttirejdme 
nūd jūsų laisžka ir perskaitė, 

f ' ■<■''' 'T * '
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I<ąs<link musu gyvenimo paša- 
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Visi isz-Dievo malories eSa- 
me sveiki ir gyvename,toje pat 
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greiip Atsįkymo. > ( . < .
Mylp^Vžoht^U.ip dukrelia^

darykit froda ir skubinkit ^par-daug vargu turėjome ir sugry-
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važiuot, iiės ėzion gyvensite
spakamei, nes įnsu namas cier
ląs.. z Vi^ko priguliu apruszyti,’ 
galite/įūtiė suprast. Mus visus 
iždrauke innskolėi, nes apka

išai visur, tik liko st u bos. :At

Kur dingo tasai.pasazie- paprastuoju maloningumu. Isz
ras, kd sėdėjo penktame t suo
leli je?

' — Jis nūszoko nuo bėgam 
ėzid treiiio ir’likosi in szįnotus 
sudraskytu. ' 1 * v,

Ar ne padavė, tau Savo
tikieto ?

— No
Vietoje, kaip pirrnti. į IhAig jid-

• /• ** ' ' . %/• i ?V. a I.

galime raszyti, bet' žinote,' kad _ *< • * . • '*! • .1 t ■ i U. J A ’ ' 1 I' " . _ • i '

pamatykite kares ^rinklus. ‘ 1ŽO‘: 'P ..... 'VI.

.Sudiev, bukite sveiki ir greL
1,1 ' /> . A.1 . , . I Ii* a į , .• n 4r#.,. „t . r >r . . , i

tai mumš afraszykitė kaip gy-
• Vėp4te tiy kaip viqkas ėįnasi.

Su pagarba, x .. . *
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Jusu Tev|ii Motuzui.
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Moka plaukti.,
k'"
ė■ f

reiszko nuoszirdžia 
lietuviu tautos troszkimams. 
Platesniam pasikalbėjimui bu
vo paskirta dvi audijenciji. 
Porsiskyriant suteikė palaimi
nimą visai tautai.

Lietuva yra nutarįusi turėti 
savo nuolatini atstovą Vatika- 

»ne. j Bielskis.
• . * »■

simpatija

V

— Ar žiiiai kkinnai, turiii di
deli ergeli šu mano boba’! Kks
diena mane kaip gyvate ėda! — 
Nusiųsk jiaja in Atlaiitik Sitį goreli. 
ant pbros menesiu, tai gal ptir 
giars mariosiū •

—r Kad moka plaukti*‘ ' ■’ .... te < <\ . , .U
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Del ko.

Mama, nupirk man zie-

— Ugi kam tau?
>— Nugi kad egzekli žino- 

tau, kada valgyti ir eiti gult.

mums pritarsite ir IsztteiUto kavo pa
geltuos ranka;
gelbėti vieni antriems, kad paslliuosa- 
vus isz vergijos. 1
draugu strclkieriu su didėlėmis szei- 
mynomls jau neturį, ko valgyti. Nie
kas kitas, kaip tik badas gali ^žardy
ti musu vienybe. T 
sias musu pneszas.

Mes tikimės, kad Jus, Draugai Dar
bininkai, pagolbesito mums iszvyti be
da isz musu szeimynu, namu, 
kaujant nors po kelis centus.

Mes szaukiamos prie Draugijų Kuo- 
’ pu, Kllubu ir visokiu organizacijų — 

pagoibeti mums kovojo su musu prie- 
szais. Idilinėje kova, mes Jums pa- 
gelbeslme, kuomet Jus iszeislte in ko
va su savo isznaudotojals.

Czekius ir Money Orderius Užrašy
kite ant vardo musu kaalebiaus Pra
nas Tumosa ir siuskite 
szuo adresu:

Vaclovas Kamendulls, 682 
bridge SL* Worcster, Mass.

Vardo lietuviu strclkieriu:
Juozas Szalavlejus — pirm.
Vac. Kamendulis — sekr» >
Franks Tumosa — kas«
Kiti lietuviu iaikiaszczial malones 

perspausdinti, .......... ....

Darbininkai privalo

Daugelis isz musu ,

Badas yra didžiau-

pasu-

sekretoriui

Bouth-

J
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KAS GIRDĖT
.a 1 * * * > V

Su szituom numariu 
les” pradedame 32-tra meta

Yra tai puikus 
amžis del lietuviszko laikrasz-
czio.
i*

iždą vystės.

‘ ‘ Sau-

S* _______
Vos svietiszka kare užsibai

gė, prasidėjo kova darbininku 
už maista ir geresni būvi. Vi
sur prasidėjo dydeli straikai 
o kaip kur ir praliejimai krau
jo. Juk laikraszczei turi apie 
ka norints raszyti.

Kas diena pradeda pasidau
gini suduosia teisinai ant per
siskyrimo poru. Daugelis vy
ru paduoda priežasties persi
skyrimo, buk juju pacziules pa 
sielgia žveriszkai su jais. — 
Ka tai sufragizmas padaro isz 
moterių!

Sekretorius Lansing kalba, 
buk galutina taika da toli lyg 
pabaigai nes sziandien ant avie 
to atsirado teip daug visokiu 
klausymu, kad nelengva juju 
iszriszt in trumpa laika.

.Sutaiką su vokiecziais da ne 
pilna ir ne visur ajszki, bet ko 
misijos stengsis viską iszlygyt 
ir sutaikint.

Lnnsingas sako, jog szian
dien ant svieto viena maiszatis 
visur nesupratimai, dangeliuo- 
sia vietosią žmonis badauje, ’ o 
kitur kare grūmoję.

Bosijai ir Ungarijoj viesz
patauje bolszevikizmas. Tur
kija kaipo oiesorysta, jau dau
giau nesiranda. Czekai ir Sla 

1 vokai ir kitos naujei atsiradu
sios szalys grumiasi su paky- 
lusiais savo prieszininkais.

Galime tikėtis, jog atejteje 
viskas duosis sutvarkyti ir vė
la užeja pakajus ant svieto, 
bet da turime kantrei laukti, 
pakol tasai laikas atejs.

Prohibicije kasztuos
Valstijoms mažiausia bilijonas 
doleriu ant meto. — Ar užma- 
nytojai prohibicijos užmokės 
užtai. One! Žmonis turks 
mokėti dydesnius padotkus 
idant užganedint keliu kvailiu 
norus.

Suv.

Vienos
Prie-

nesenei
Vie-

ir motina,

Sztai ka raszo Žvalgas ‘‘Kė
lei viję” po antgalviu: “ 
Lietuvaites Tragedija.” 
raszo prie tęjo straipsnio ne
reikia, nes pats gana yra aisz
kus ir akyvas:

‘ ‘ Shenandoah ’ryje 
buvo toks atsitikimas,
na lietuvaite, susilaukus vos 
15-kos metu amžiaus, iszteko- 
jo už nebejauno vyro. Nauju 
savo gyvenimu ji nebuvo prt- 
tenkinta. Ji girdėjo, kad New 
Yorko didmiestyje tokiai jau
nai ir gražiai moteriszkei, kaip 
ji, galima pasidaryti puiku 
pragyvenimą lehgvu budu. 
Tai-gi-ji, būdama jau no tik 
moteriszke, bet
pasiėmė dvieju metu savo ku
dyki ir. pametus vyra iszva- 
žiavo Nhw Yorkan pas savo gi
minaite, isztekejusia už žy
maus “tautos veikėjo,” kuris 
gražiai ir patogiai gyvena.,

Pasiskundus, kad sunku gy-J 
venti, ji paliko savo kudyki 
pas szita gimine, o pati nuėjo 
darbo jieszkoti. Sakėsi darba 
gavusi pas tūla itala restoran-

Bet padirbus tenai kelias 
sanvaites, ji 
pradėjo puikiai puosztis, už ku 
dykio užlaikyma mokėjo po 
$10 kas sau vai te ir pinigu jai 
niekad nestigo.

Nbw Yorkan pas savo gi- 
isztekejusia 

tautos veikėjo,

te.

.......Į,

Isz Lietuvos
SAULE

PETRAS
1‘

Vie

Gimine, pas kuria ji buvo 
palikusi savo kudyki, pradėjo 

’nužiūrėti, kad czia turi but 
kas nors nepaprasta.....

Lna syki ji ir paklausė jos, kur 
ji gauna tiek pinigu., Szi atsa
ke gauhanti daug “tipsu” 
(tarnagrasziu) restorante. Tuo 
ir užsibaigė viskas.

Viskas ėjo szvelniai, pakol 
gain gale jauna lietuvaite ne
papuolė viena nakti in polici
jos rankas.
jo visa paslaptie. Buvo vė 
kaip. Musu lietuvaite vede gat 
vese pirklyba savo kimu. Isz- 

“ant biz
nio/ ji susitiko dailu vyra ka- 
riumenes ofioieriaus 
moj.
jai, ir sustoję pradėjo kalbėtis. 
Ilgai czia kalbėtis, žinoma, nė
ra reikalo.
tuojaus pasikvietė ji ant nak
vynes in savo namus.
rius paaiszkino, jog mažai te-, 
turis pinigu su savim, tik $11 

ar tiek užteks.
Lietuvaite atsake kad iszteks. 
Jis padavė jai pinigus ir jiedu 
nuėjo jos namu linkui.

Parėjus namo, oficierius ap- 
“Ar tai szi- 

Asz

i < tipsu

Tuomet paaiszke- 
Buvo

ejus viena vakara

Veikszniai (LBS.) Žmones 
czia labai patenkinti ir džiau
giasi iszsiliuosave isz bolszevi
ku vergijos. Kada bolszevikai 
pradėjo eiti pirmyn Panevė
žio apylinkėj, žmones buvo nu-

r kiekviena traukiniu atva
žiuoja daugelis spekuliantu ir 
gabena isz apylinkes visa, t ko 
Ik gauna. Tik tiek gera, kad 
musu ūkininkai nelabaiprie-4 
anus spekuliantams,< skriau- faį laikai sziandien! ■— paszau-

«« imdamiĮka Petras, nurijąs 2% procen- 
Tokie

kunijė artinasi. <

I$z Lietuviszko kaimelo
, . y.' (jt-'fryyy ty 

“Raudono Kry-
Czionaiti-

— Po szimts velniu,' tokio

džia juos■,?'Vgrgsąus>'M i
už kiekvieną rugiu pddaMi^Oltini gurkszni alaus. —

sigandc,,bet dabar vėl aprimo, ,u,ksinilb ,W«« geležinkelio jau gadyne, kad ir ramus žmo-

Girardville, Pa 
nis skyrius 

turės pikhinka Kętver* 
gp 31-ma diena szio menesio, 
Parapijos darže. Atsilankykite 
visi.

i fžiaus

ne su niutnejiihu po nosia it 
supratau, jog Bztupnas su per-

f

— 'Labas vakaras duszulia.
— Jiji tyli kaip stovylas. Tas 
mano perpikino. Trenkiau ke 
pure in grindis, spyriau pasi
painiojusi po kojom katina 
kad persivertes kelisyk nepa
sikėlė sveikas ir suszukau:

— Tas man nepatinka, na
mie visa anarkija, turiu pada
ryt paredka; viskas negerai, 
negerai, nieko nemoki,
negabumu man tik gyvenimą 
varžai, tu nedaleidi man pasto
ti turtingu kaip kiti žmonis, 
nes esi tingyne boba ir niekam 
netikus!

— Persižegnok!

N. S. Pittsburgh, Pa.— Oras - 
gana gražus ir tankei palije, 
darbai sumažėjo, o Glum Soc
ket puse žmonių bedarbo.

— Nekurios musu merge
les neinandagei elgesį nes szliu 
ba yma ant sūdo. Tame dau
giausia kalte motinu ir pasi
važinėjimai su automobileis.

Thompsonville, Conn.— Bir
želio 22 diena, S. L^ A. kuopa 
113, parengė pikniką ant kurio 
pribuvo publika isz aplinkiniu 
gana dydelis skaitlius,
užsilaiko ramiai bet isz Thomp 
sonvilles vyru buvo labai ma- V . Z • •žai. Nekurie rugojo kad davo 
piningu (mat rinko per stubas 
piningus ant tojo pikniko) 
negavo jokiu gėrimu, 
prieszininkai suszauke krivulę 
idant ant tojo pikniko niekas 
ne ejtu.

Norints czionais mažai Lietu 
viu yra, bet nesutikimia gyve
na tarpe saves. Regojas.

. tarnautojai (vokiecziaį) pade laikrasz- 
<ta sukrauti visa in vagonus. |CSiiu apio vi8okiua judėjimus, 
Gegužes 16 diena, netoli Pil- maisztus ir kraujo praliejimus 
viszkiu stoies, Barzdų milicija nenoroms pajuuczia koki tai 
sulaikė keletą spekuliantu, nesupratimu noru dalyvaut to- 
kurie^atvyke stotin,;. pasisum- 8jn pasikolimuosia ir skerdy- 

nortai7nieka8”8totk nebenori de l«*ata plesziku vokiečiu nesia jr isztikro.. džiaugiuosiu 
----- ----- - *- -

. viską atėmė isz milicijos.

Žmones apgailestauja, kad in 
kariuomene renkami tik sava*- 
noriai.

J mobilizacija, kad sutraukus 
tvirtesni ir pastovesni ©lemen
ta in kariuomens eiles.

Reikėtų skelbti ežia

Sava-

- gus prisiskaitęs isz 
vagonus. CS5įu apj0 visokius judėjimus,

savo

unifor-
Ji mirktelėjo jam, jis

Musu lietuvaite

Ofičie-

ir paklauso,

bet laukia mobilizacijos. >
Vietos komitetas darbuojasi. 

Jau sudarė viena laisvanoriu 
buri kuri iszsiunte in Sziaulius 
Tiesa, yra ir darbo trukdyto
ji), bet sziems nesieka.

Truskava ir Ramygala. Czia

sziuos
Yra ir kelios de- 
vokiecziu

karoviu,uniformoje ir. nuėjo Įkad mos Czia Amerika sau ra- 
miai galime gyventi kada už
mūrijo skerdžesi kaip meitelei.

— Brolyczei, blogilaikai, 
laikai priesz senelius perspėti mano prisiogele, 

brolis broliu neiszsitenka. ^as ^au pasidaro!

Ramygala yra ginama musu 
kariuomenes. Vokiecziu czia 

Bplszevikai dažnai da
ro puolimus ir. nori insiveržti|“ 
in miesteli, bet narsioji 
kariuomene visus „ 
užpuolimus atmusza. Žmpnes 
labai užjauezia musu kariuo
mene ir visu kuo jai padeda, 
nes ji gina juos nuo nuožmiau- 

Vokiecziai . taip pat siu prieszu —- rusu bolszeviku.
Ūpo žmones turi, i Visa apy

linke griežtai nusistaeziusi 
priesz bolszevikus. Kiek atei,-

nėra.

Tik ymant nuo dėszimts metu

— suriko 
žmogau,

Kas pasidarė! VisiNiekas!
Noriu permainos ir naujos 
tvarkos ir soviatu valdžios. 
Svietas ejna progreso keliu, 
progreso dvasios niekas nesu- 

• varžys — nesi teisink ir neisz- 
sikalbinek tu esi kalta ir tiek 
jog szi tas 
kaip reik!

— Žmogau, susiprask, 
( tu proto netekai •— pasigeriai 

ejk iszsimiegok.
— Tu bolszevikszka gyva

te, jau asz gana ilgai miego
jau, tautos bunda isz miego, 
nes nenoriu atsilikt ir tikrai

t
„ musu K*“ ......

bolszeviku ptok tai jaunu žmonių iszžudo 
ir del ko tai? Atsimename 
kad tie laikai kurie vadinami 
buvo santaikos, ramybes lai
kai visai teip Vadint ne buvo 
vertais. Tuosia laikuosia pra
leidom kiniszka japoniszka ka-

K

re, iszpano amerikonu kare, 
graiko turtiszka, ruso japonu 

na žinių isz užfruntes, ten žmo^1 svietiszka kare, kuri buvo 
nes yra visi nusistatė priesz 
bolszevikus, juju neapkenezia.
Jauni vyrai, iszspruke isz bol-|8vleto 8voltai- ne-
szeviku, tuojaus raszosi in mu.|teisingyste8, prispaudęs, godu- 
su kariuomenes eįles, ir gink
lu rankoje eina atsiteisti bol
szevikams už ju darbus.
' i Prienai (Suy. gub.) Szioje 
apylinkėje susipratimas žmo
nių mažas. Czia vienintele pa 
žangu ręiszkia tame, kad kitas 
gardesne degtine iszvaro. Ar
ba tas,, kurjs geriausia, inpka 
jayus liepti ir^daugiaus szmuk 
1 ori am s parduoti, tai sziam 
kraszte pažangiausias. Jauni
mo ęziaf kaip ir nėra, jokios or- 
ganizaęijos, jokio susipratimo,

i < j 1

stovi jau musu kariuomene 
kuri neseniai paėmė 
miestus.
szimtys vokiecziu kovose 
ypacz pasižymėjo musu kariuo 
mene.
imraifti kovojo. •

Žmonių upas labai pakilęs; 
vis! džiaugiasi, kad musu ka
riuomene atvadavo juos huo 
bolszeviku verguvės. Kada^mu 
su kariuomene paėmė Ramyga 
la, dauguma jaunimo ėjo mu
su kariuomenei in pagelba; 
net moterys musze beganezius 
bolszeyikus. ’ .

Sziauliai. Bolszevikai užėmė 
Sziaulius, uždėjo kontribucijos 
20,000 rUb., bet surinko tiktai :

>

svietas nesisuka

ar

o
Mat

sidaire ir sako: 
tokio tavo kambariai? 
tokiuose kambariuose nenoriu 
nakvoti! 
no namps.
ria — pamatysi!

Jauna lietuvaite sutiko ir 
jiedu nuėjo.

Prieina prie didelio 
ir oficierius sako; 
no kambariai!” 
teriszke pakele akis žiuri, ogi 
policijos nuovada, 
džiu ji dar mane, kad, jaunas 
oficierius juokauja, 
ku czia nebuvo, < 
vas atvėrė savo Žipono atlapa 
ir parode slaptos’, policijos 
ženklą. Paaiszkejo kad, tai bu 
vo ne tikras oficierius, bet de
tektyvas aficieriaus drapanom 
apsirengęs.

Lietuvaite pradėjo teisintis, 
kad ji nieko blogo nemaniusi, 
kad ji padori moteris ir t. t. 
Bet detektyvas pasakė nuova
doj, kad ji jau ir pinigus isz jo 
priėmusi; ir tuos pinigus esą 
galinta pas jia atrasti, nes jie 
suženklinti, 
te jia ir rado suženklintu vie
nuolika doleriu. Prirodymas 
buvo taip aiszkus, kad iszsitei- 
sinti jau nebuvo kaip. NCrom 
nenoroms moteris turėjo prisi
pažinti prie kaltes.

Sužinojęs apie savo dukters 
likimą, tėvas viską pamėtės 
nuvyko isz Shenandoah ’rio in 
New Yorka, paliudijo teisėjui, 
kad ji isztekejusi moteris, kad 
turi khdyki, o ji pasisakė, kad 
tai pirmutinis jos prasikalti
mas — ir teisėjas jia paleido, 
tesakydamas daugiau 
Yorke nepasirodyti. Ar tai ne 
tragedija!

Reikia pasakyti, kad She
nandoah ’ryje ir Mahanoy Ci
ty’jo ym nemaža tokiu moterų 
isztekejusiu ir merginu, ku
rios užsiima tokiu amatu. Jos 
yra žinomo^ ne tik savo mies
teliu biznieriates, bot nuva
žiuoja da in Philadelphija ir in 
Now Yorka. 
anaiptol no isz skurdo, 
jos turi geruš Vytus bei tėvus, 
ir galėtu padoriai gyventi be 
vargo. Bet yra žmonių, kuriu 
viena duona nepatenkinsi.

Liūdnas tai ¥ apsireiszki-
— Žvalgas.

I
¥

baisiausia.
resia žmonių žuvo.

>

žymiai pralobo; ma8^ > J

Eiva geriau in ma- 
Tai bent kamba-

> >

< <
muro 

Tai ve nu
jauna mo-

Isz pra-

Bet juo- 
Jos.palydo-

Policija iszkre-

New

Ir tai daromi
Visos

tai

NeožmlrMhlte kad dabar -GAULES* 
preaumerata Jta ant Viso meto 
< 4Li0 att Raw dmK i

9,000. Nors viską stengėsi re-
kvizuoti, kaip tai javus gyvu- 
l j !

liūs, bet žmones vokiecziu isz- 
mokyti, mokėjo paslėpti. Pasi-

K k ’ I „ I ’ ’ ' '

traukus isz czia bolszevikams, 
apskritys pradėjo tvarkyties. 
Iszrinko Sziauiu miesto <duma 
isz 60 nariu, 
viu ir 9 žydai.

Isz ju 51 lietu- 
Miesto valdy- 

basusideda isz 6 žmonių; 5 ju 
lietuviai, 1 žydas. Rinkimuose 
žmbnes ■ uolia dalyvavo.
savo 75% turineziu teises bal
suoti. Atėjus lietuviu kariuo
menei, patiko jia džiaugsmin
gai. Velykoms buvo suruosztas 
bendras stalas, kur dalyvavo 
miesto apskrities atstovai, ka 
rininkai ir kareiviai.
ežiai tam tikslui aukojo mais
to dalyki!.

Požerunai, Tauragės apsk. 
Bal. 12 d< septyni vokiecziai 
atėjo pas M. Brinkinami ir rei
kalavo kiausziniu, sviesto, pie
no ir kito. Nieko negave, szove 
vienas isz brauningo in M. 
Brihkmana ir pabėgo. Tokiu 
atsitikimu buvo dauginus.

Taurage beveik

Bal-'

Sodie-

Taurage.-—
pats pirmas miestu Žemaicziu 
tapo kares auka.
kitados miestelio liko griuvė
siu, krūvos ir keli ne visai su
griauti namai. Dalis gyven
toju iszbegiojo Rusuosna, kiti 
gi likosi apielinkeje. Fruntui 
nusikelus toliau, Taurage at
rodo lyg apmirus.
kur žmones sugryžo ir iszsika- 
se žemoje rusi ■—gyveno. To
liau, kurs turėjo kelis skatikus 
statėsi bakūže ar tai isz me-;

Isz gražaus

Kur nie-

džio, ar isz plytų, . kad galėtu 
kur nors nuo darganu ir szal-’ 
ežio galva priglaušti,; Pereitais, 
metais, kuomet ' galima buvo 
sziaip taip tremtiniams namo 
gryžti, pradėjo Tauragės miesį 
telis labiau atgyti: greit vie-j 
nas, kitas sugryžes ir neradęs,' 
kur būti, ėmėsi sau nauja 
mą statyti. ,t , t

Pilviszkiai (Suv. gub.) Pil- 
viszkiu stotis yra garsi didele 
spekuliacija. Kiekviena diena

f t j . I J .1 1 ,

na-

Kiek tai tosia ka-
Visur ant 

svieto gvoltai, pleszimai

lysta, kraujegeriu
Ir vela patraukė godžiai isz Padėjau veikt, nes ne Fochas,

Pas uki-

roclos, kad ju galvas kitas dan
gus ,dengia.

Garliava. Czia praeina vo- 
kioeziu kareivia, kurio Užpul
dinėja gyventojus.
ninka Dagili Riknunuose atėjo 
4 vokiecziai, reikalaudami mė
sos, sviesto, kiausziniu ir kitu 
valgomu daigtu. Dagilis atsa 
ke, jog atliekamu produktu ne
turi. Tada vokiecziai pasako, 
patys jieszkosia ir imsią. Su
laukė vakaro, eme vaikszczioti 
po kaima ir medžioti. 10 vai. 
nakties atsibaladojo net in 
Budriu kaima pas ūkininką 
Vainikoni ir eme laužtis in du- 

Vainikonis pro szoninos
duris spėjo isžleisti vaika te 
kaimynus ir Garliavos milici
ja. Gyventojams kaime suju
dus, vokiecziai nespėjo insi- 
laukti ir iszsidangino Garlia
von. Miestelyje taip (pat *in 
namus laužėsi ir šzaude isz 
brauningo, ypacz in arbatines 
namus,

skunerio, bet godulyste savo 
malszino alumi.

— Rosi,joj 
liejasi už laisvia, tas puts • de- I »dasi Lietuvoj, Lenkijoj, Aus
trijoj, Vokietijoj ir kitur. °-

Žiūrint in ta Viską, užsidega 
krutinėję apmaudos ugnis, ku
rios užgesinimui žmogus tik ir 
jieszkotum kokiuositl > * 'maisza- 
cziu szaltiniu. Negalėjau bet 
surasti prieszo su kuriuoiU ve« 
ta but stoti in kova.

Su kokčiu piisigeruseis pesz- 
tukais neužsimoka, nes tuojaus 
laikraszczei jeigu bus mrtlonus 

Įpagarsyt, tai tik iszniekins ir 
suvisai garbes nesuteiks, 
mano troszkimai iszsipilde 
radau vyruezei priesza. 
klausyt mylemi kur? Ugi loc- 
nam savo name, 
kiL nes tai suvis ne juokas ir 
svarbus dalykas — nes tai ar- 
szesnis ne 
mas!

dabar kraujes
<1>

Hindenburgas Pershingas 
kiti tau nepagialbes tau, kaip 
asz tave mokysiuJcaip ant avie 
to turi sziandien gyvent!

Bet toji gyvate vieton sau 
mokslą isz to isztraukt, tai ma
ne ant rytojaus pamėtė ir da-^ 
bar namu ošia vieszpatauje tik-

Tr^pats nežinau 
kaip .daryti .tvarka ir. suprga* 
niauot savo yieszpatysta. Bet 

sugryž, tada asz viesz- 
patausiu!! j , ,r)

1 Ir .vėl Petras prisipilęs isz 
dinerkes kausza alaus gere už 
pasekminguma .revoliucijos.

. ra nuarki j a -r

. nu! —

Bet

Už-

Tik nesijua-

kaip bolszevikiz-

ris.

Vietos milicija, hiaty 
dama, jog negales apgalėti ple-

• » V Y1 *

sziku, norėjo pėr telefoną duo-
f 1ti Žinia ip apskrities milicijos

l pa-
BttVo atsakyta, kad

virszinĮrika, l£dd atsiusti)
gelbos.
telefonas sugedės. Vėliau pa- 
aiszkejo, kad telefonistu žino
tas! su plesziįkais kareiviais.

Praėjus koletai dienu, volai 
atėjo vokieezip kareivia in 
Rinkimus pas jDaugela. Susiti-
ke szeimyninka ant kiemo, su- 

“ atiduok pinigus, ’ Ga
ve 200 rub., jieszkojo daugiau, 
be, nteko neradę,,nuėjo pas m|-

szuko:

o . $1 . ' ■ > . ; ’ ■ > . t * 

neta Dagili. tRade duris tvir
tai uždarytas,, iszmusze jias 
kuolu, Beį tuo, laiku sujudo 
kaimynai, įr vokiecziai turėjo 
iszsineszdinti nieko nelaimėje.

■ '. J' < ' ‘

ne

Chicago. — Rumszu szeimy- 
noje gyvenanezioje prie 1918 
Canalport Ave., isztiko didele 
nelaime. Vakar ryte ju 2 metu 
vaikas Petras, kuomet parėjės 
isz darbo tėvas miegojo, iszki- 
szo per Įauga galva ir betekus ‘ 
ligsvaros nukrito isz ’tredžid“’ 
augszto ant gatves. Vaika tuoj 
nuvežta in Peoples ligohbuti, 
kur jis už poros valandų ir mi
re.

- MII .................................. O

Ar.bijei mamos.
Jonukas pasislėpė po lova 

nuo motinos kuri norėjo pliek- . 
ti su riksztia, tevąą paąilenke, 
kad vaikiuką ,isztxąukti, o tas 
pamaželi sznabžda. . - , .

%

J au turime ir galinde tuo jaus 
jumis iszsiusti.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAŠ<■ • ' . . . .

Arba isžguldimas Sapnu .<
205 Puslapiu-—310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaUs gausite knyga 
per paczta. Adtesavokite: II

Užklausyto kaip tai? Sztai ®OCZKOWSKĮ-COv
pareinu ana vakara namon — 
truputi su draugais buvau už- 
sisznekejas ir pasivėlinau, ma
ne szirdies drauge pasitiko ma 

I

MAHANOY CITY, PA.t
PllASAltGA! Visus laisakus o! ir

piningus in iszleistuve “Saule” reiKe
'_______ ‘ ’

I Boczkowskl-Co. Mahanoy City, l’a- r.,
................—‘ '■ -■ 1 . ........... ....... ■?’

visados siusti attt szlto adreso: W. I).

f Ji

t

—•, Teveli, ar jiji ir tave,noy<t 
ri muszti? Greicziau liski£ 
pas mane.

Geriau.
—' In kur teip Antanai sku

bini?
— In maudyklia.
— O gal jau senei nesimau-’ 

dei?
— Jau bus pora metu.
— Tai žinai, ka, vietoje in 

maudyklia, nusiduok gerinus 
in skalbinia, tegul tave iszskal* 
bia.

4

i

v

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

14 • ♦

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziū reikalu atlikimą:
1) Atstatyti Lietuva ėkonbminiai, sudarant dideli kapitula pramones (iszdirbystes) ir

pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje. '■
2) Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu iszhaudotoju, paimant visa szalies

pirklyba ir.prąmone 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 inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.
Lietaviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:

gerus uždarbius, palengvinant ingijima ukes inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.

1) Steigia Lfettiviu Banka su Užrubežiniu reikalu ^Forcign Exchange) Skyriumi
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivftkorczih pardavojimui ir tt.

2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui kėliaujanežiu in Lietuva ir ih kitas szalis.
3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz-

jeszkojimus (daviernastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.
‘ * - I ' >1 • I'- • ' v '

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikta sulyg 

tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių stern vienam žmogui. 
_ - — ■ A ‘ V - 1 ’ - ai. ' ■ A ' . 1 • * * . J 1L. '! —. _ _

valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijOs) kasz- 
. L. A. Bendroves 

pelnas iszdallnamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indeta
piiiingu. FHe L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

VISI DBKITES PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES I . _
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu:

% Lithuanian Development Corporation ’
' ' 380 Fifth Ave.h

V

V

Nėw York, N. Y. M 6
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GYVŲJŲ .KAPAI

Stulpas aszaru

Nežinia kas kuningaiksztie- 
nes Helles ntyda atkreipė ant 
Luckio.
mas ir nelinksmumas bet direk
toris sužeibavo akimis ir tylo- 

, kad 
užima

Gal jo užsimisliji-

nedrebėtu vo proto sumiszitna. • (-
Visas PėterSburghs buvo su- 

Jlgąi besistengta 
slept knningaiksztienes paptob 
k ima, bet gailaus ta liūdna tik
rybe visiem tnpo žinoma.

PotersbuVgo gyventojai isž- 
kart nenorėjo in tai tikėt. Hei
le btivb ąbelnai mylima, 
patyrta jog ji da lanko pri- 
glUudas pasiliko visoje reiksz- 
rriej to žodžio: populidriszka. 
Besigailėta jos dabar ir nieks 
negalėjo suprast priežastiės

judintas.
e

kada

' SAUDE
• -- ■ .................................................... ......................... ■

czuiu tipeS kraujo, bei mrttant'upiil kraujo besiliejahczio isz 
jo auku, negalėjo abejodai žim 
rot iir nelaiminga kuningaiksz
tiene kurio, aplaikine -teip-gi 
(už anka sesto; nefl delei sosto 
labo prisakęs praszalint maža 
Valdimot’a pasiliko ‘priežastim 
jos fiapaikimo. *

Heile tiiotarpu žiūrint carui 
su aszhrdm akyse in jia, kalbė
jo:

a * r ’ Jh
3

'I
ill

ii ,i.■■ i, 
Tas vyras kuris 

akyvėizdojo' >prtMkszoziancziil 
in ji ugnim, kannoliu u drebėjo 
matant paveiksi* praeitos sa
vo laimes, drėbejo ' instvaizdi- 
nes sau visa‘'baise tikrybe. 
Skausmai jo szirdies iszsprtu- 
de jam aszaras isz akiu ir atsi
kreipė užpakaliu idant* pas- 
slept jias nuo matanėziuju.. Ap 
siszlnostes kreipėsi link direk
toriaus ir pasitraukė .szalyn, 
jauna motore jo idant iszsklai
dyt bangas misliu pagimdytu
tajo scena atsikreipė link Luc- jos papaikimo, lygiai nieks tie
kiui su žodžiais:

— Ar vaikas tur gera cha
rakteri ?

— Ant kiek spręst galima— 
tobuliausi.

— Tad užsipelno, idant jo 
ežia nepalikt, tacziaus duosiu 
jam geresni iszau k Įėjima, 
idant pasidarytu sau karjera 
gyvenime.

— Be abejones jusu cieso
riszka augsztybe —atsako Luc 
kas žiūrėdamas glamoniai in 
Valdimera. — 
daugiau negu kitais rupinda- 
vaus, nes jis savo iszminczia ir 
stropumu patraukė mane prie 
saves.
tur paeit isz augsztesnio gimi
mo gimdytoju. Be psychalio- 
giszku tyrinėjimu lengva pa
žint kokio medžio vaisins.

— Isztikro tas Vaikas jau ir 
mane užihteresavo — kalbėjo 
kuningaiksztiene glostydama 
vaiko garbiniuotus platokus.

— Pasirupinsih paimt in sa 
vo apglobs ta vaika.
jau ir vyras mano ateina.
silik sveikas vaikeli — buk ge- (kalbinei, savo varda, 
ras ir doras. * f t* stengdavos .bent t

i Paglosczius pasmakrį vaiko šzviest jos aptemusi protą, 
ir linktelejiniu galvos atsisvei- pasiliko nepagydoma. 
kinuskitusvaikuB atsitrhuke. 1 Konstantinas niekuomi da-

Netrukus abudu* apleido pri- bar nesirūpino net apie 
glauda, h- h ' Įtarnystos pareigas, buvo suab-

, — Kuningaiksztis
teip mažkalbancziu ir susi-1 Tula diena aplanke Kons- 
krimtusiu kad' veltu stengėsi (tautino minus pats caras.
Heile ji inlinksmint savo links
ma kalba. (važiuojant nuo nedaugelio,

Neapraszinesime, kaip Į jai ne suvisai buvo nepažintu.
Konstantinas paėmė vaika isz 
priglaudos ir atidavė savo so-1 tusi — 
dauninkui pas kuri kasdien rankas, kalbėdamas: 
lankosi idant glamonet vaika — Nelaimingas biednas ma 
ir atlygint jam už taika isz-1 no brolau, gailiuosi tavęs la- 
kentejo.
Konstantinas atradęs vaika, (man neapsakomai. Ilgiau ne
kuriu tikrybe patikrino jam galėjau daturet toj netvirtybę- 
atrastas ant vaiko kaklo bran- je kokioj mane esi palikes. Pri- 
gus retežys, kuri Marija atida- bunu tad pats, idant persitik- 

Ive* Krasnojarsko kalėjimo Mi- rint apie didžius kuningaiksz- 
kolui Bakuniniu idant vaikai tienes Helles sveikatos stovi, 
atiduotu, o tas nihilistu vadas 
savo žodi isztesejo. Bet da 'lai-(galva.
mingesniu jautėsi mažas kanti — Ah! brolau! — tarė — ne 
niM, kuriam dabar jau nieko ne (norėk matyt to liūdno, • dras- 
truko — bet likimas
[idant ir isz ežia butu isztrėm-
tu. Žinome jau kad moteris (klotus Žmonių lavonais, 
kuningaikszczio Konstantino 
paimta pavydos kad vyras lan 
ko sodauninko nameli iddnt 
ten praleist laimingas valan
das savo gyvenimo besiglamo- 
nejant su vaiku < apskundė t ea

trui savo vyramo caras paliepė 
praszalint vaik/x.4;i Policmeis-| 
tras Kordov kitokiu budu ne
galėdamas pasamdė padegė
lius, garsius isz jų Umato, pa
degė sodauninko'jjiameli, bet 
[nepražudo vaiko? tas kurio glo 
bai Marija ji pavede perdaug 

[turėjo savo pavaldiniu, idant 
[daleist policmeištrVii atsiekt

Jio iszvogo vaika pir- 
Helle' 'vienog pajautus 

gailėjosi savo 
kada pa

kučiam veik rangiai iszpil-(mate gaisra gode, kada patyrė, 
džius kuningaikszczio norą,

priszaki Lucki, 
niekaip negalėjo

mis griežtelejo dantimis 
tas jo neapkeneziamas 
jo vieta szale kuningaiksztie- 
nes vienog tos savo apmaudos 
parodyt dabar negalėjo ir no- 
noroms pasitraukė szalyn isz- 
leisdamas in 
kuris nors
iszsklaidyt savo liudnu misliu, 
bet savo aiszkiu apsakinėjimu j 
tikrai užsiinteresavo kunin- 
gaiksztiene, kuri gal tik ir del 
to apie viską kaip kudykis 
klausinėjo. Kada inejo in susi
rinkimu sale, 
labdaringosios 
sveikino kuningaiksztiszka po 
ra gražiu giedalu.

— Biedni naszlaicziai! 
tą re Heile, spausdama 
Konstantino.

mislis, 
nelaimingi

niekad motiniszko glamonėji
mo nedatyrsta, niekad jie ne- 
gal savo džiaugsmu iszreikszti 
k tjaustaneziai szirdžiai.

Kuningaiksztis žiurėjo 
liancholiszkai 
vieton,atsakymo tik 
truktelėjo, o po tam pusbalsiu 
tarė: . / u > -. r •

užsiinteresavo

kur augintiniai
instaigos pa

geresni

Tuomi vaiku

Hudna 
kad tie

ranka
Kaip labai 

Konstantinai, 
vaikeliai

me
in priszaki ir 

paežiais

— Toks žmonių likimas, 
mano miela; nelaimiu ir vargu 
niekad negalima bus prasza
lint isz tarpon-žmoni jos, ■* bet 
kiekvienas doras ^kuningaiksz- Į 
tis privalo tupintis bent ma- 
žint vargus nelaiminguoliam. 
i — Ah; kas do gražus vai
kas! — suszuko kuningaiksz- 
tiėne ir priszokus paėmė viena 
isž tarpe vaiku ir iszvesdama( 
kalbėjo: 
i — Tik

Ah;

to vaikuczio.

žiūrėk Konstanti
nai kaip aristokratiszkas tipas 

Del Dievo tas
Vaikas tikrai panaszus in Ro
manovus! — tvirtino žiūrėda
ma vaikui in juodas akis.

— Kaip vadinasi tas 
kas? — užklausė Luckis.

— Vardas jo yra Valdi- 
mieras, pravardes jo nežinome. 
Vaika paimta isz deganezio na 
mo ir nieks neatsiszauke. Bu
to pritroszkes ir apdegęs, bet 
ežia likos iszgydytas ir sveikas 
Geras labai vaikutis ir iszmin- 
fiflgas, bet kad pradedam klau 
Biįet apie jo gimdytojus trau
ko petukais ir pradeda verkt.,

— Kas tau Konstantai? — 
tukzuko kuningaiksztiene, isz
vydus savo vyra nubalusi kaip 
drobe.
'^'Kuningaiksztis
Ir ,da daugiau iszgazdino savo 
moterį, kuri sielvartiniu balsu 
jmkztiko szaukiant1 pagelbos,- 
bet pirm negu areziausiai sto
vintis Luckas priszoko prie 
Konstantino, jis susivaldė ir 
delnu nubraukė nuo kaktos 
prakaita iszspausta sujudintu 
jausmu.

— Nieko man ne yra atsake 
meluodama stengdamasis 
Miszypsot. • 
jau pere jo. 
k vaituli.

— Duok man ranka vaikeli |baisa sanžihes 
-— tarė po tam in Valdimiera,(pikto pasielgimo, o 

veik

vai-

nžsisvyravo

nu*
Buk rami Heile, 

Kartais gaunu tyksla.
ma.

Persitikrinau, jog jis

Bet sztai
Pa

žinojo koki sanryszi gal turėt 
gaisras sodauninko nameli su 

' papaikimu — kuningaiksztio-
nes.

” Jos proto sumiszimas vienog 
buvo teip dideliu, kad sielvar
taudama draskėsi, roke, szattk- 
dama pagelbos, gelbėjimo vai
ko isz ugnies, tai vėl kaipo gi
nasi nuo norineziu jia paimt, 
budeliu. Tai vėl bovijosi kaip 
kudykis žiedais dainuodama 
nors ir drebancziti, bet vis sal
džiu balsp:

Szirdis plyszio žiūrint in ta 
nelaiminga motoriszke.

Did. kuningaiksztis Kons
tantinas ta nauja nelaime skau 
džiai buvo dalypstas. Jo laime 
kudykis kuri teip netikėtinai 
atrado vėl žuvo, o name tur ki
ta liudnasti. Heile jo suvis ne
pažinojo ir bego szalyn rėkda
ma ir budeliu ji vadindama, 
nes jis jia vesiąs pas kruvina

I

cara idant nužudint jia. Teisi
nosi tad kad ne ji sudegino 
Valdimiera, kad ji nekalta. t

I i Veltu stengdavos ji jai in- 
savo varda, 'veltu

ta miela sUtverima dalypstetd 
proto sumisziniu negaliu susi* 
valdyt. \

— O bei noriu jia matyt!— 
atsake caras. Mano prieszali- 
nis gydintojas, kuris jia iszty- 
re apsakinėjo man stebėtinus 
apie jia daigtus. Sako ji pra- 
nasze.

Ir patraukė broli in nelai
mingos kambarius. Konstanti
nas eidamas kalbėjo: Kalba, 
daug kalba, nežinau ar tau 
patiks jos kalba.

— Sako daug kalba apie 
koki ton kudyki — tarė caras.

Konstantinas urnai iszsitiesė 
ir pažiurėjo smarkiai carui in 
akis.

— Spėju, kad gaisras mano 
sode yra sanryszije su papai
kimu Helles.

— Žinau apie tai — atsake 
abejodai caras. Ir kasgi su Vai
ku?

— Žuvo.

tas.

O Nftza- 
“lie- 

usnėmi ir ver

Kalba

kiek i prh-• • J»

savo

buvo Įjutinejes ir kaipo apnykes. 
susi-

< Apsitaisęs civiliszku rubu 
važiuojant nuo

lindo Konstantina susikrim- 
isztiesc in ji abi savo

Laimingu jautėsi bai ir tavo nelaime skaudi

norą
Konstantinas vėl sudrėbėjo.

— Konstantinas pakratė su

norėjo, | k an ežio duszia paveikslo.
— Macziau jau laukus už- 

ma-

jog buvusius vaikas .nežinia 
kur dingo matomai sudegė ga

raudo
Plati yr Bosija 

su

užklausė

su-

Negalima buvo 
rast ne kaulu, kaip rodos turė
jo ji kas iszvogt.

— Bet eikim —
nubusdamas isz

Vienu

Ku-

r

«L 
f •

visos bobos isztvirku- 
Macziau ten motore, ku-
? y

•Tai maite-

iŠ

ijffl
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Ir pamislinau sau: 
ranskas Ponia! kaip toji 
tuviszka dirva” 
pucziu apželus?

Kol tikėjimą užlaikė,
Visi grąžei pasilaikė, 

Diedas su boba laikėsi, 
Veju po laukus nevaikesi. 
Sziandien ant “lietuviszkos 

dirvos 
sios.
r i iszbego isz Pennsylvanijos, 
kur paliko vyra ir vaikelius, o 
czionais gyvena su vienu “dir
vos platintoju!”
les, pagal naujausia apszvieta, 
pagal bezdžionvaikiu būda. O 
kad jieje kur prasmegtu su to
kia apszvieta.
kitados budeliu parapijoje 
kantarkavau, tai Dieve, duok 
dangų kuningelis prabaszczius 
Stelmoką, ka tai eudauna uos- 
ni girrioje atrado, pasakojo: 
“Ar žinai mano dukrelia, jog 
žmogus prastas, negali būti be 
rimbo, — turi jausti ant savea 
sziokia tokia valdžia. Tu mis- 
lini, jog kaip dabar baudžiava 
praszalino, tai kas gero bus? 
Pamatysi, jog visi ant Jiiek pa
virs, pūstis kaip varles, in sko
los inlys ir žydai isz namu isz- 
gius.

O ka? 
jo.

Kaip asz da • 
budeliu

i

j!
*

-i, 
1 I
UI I
■S

atbulas y

— Raudoni žiędai 
nas kritu jas;
užkibta ledais ir sniegais, 
tarpius juos kraujas.

— Ka ji sako? —
caras, atsikreipdams in broli.

— Apraudoju Rosijos- pa
dėjimu ir pranaszauja.

t Aleksandras nuleido žemyn 
galva.

— Žodžiuose to sumaiszyto 
proto gal but teisybe —
niurnėjo. ' Nelaiminga mano 
Rosija, kaip didele sunkenybe 
slegia mano szirdi, kad del ta
vo labo teip mažai galiu tepa
daryti, idant praszalint vargus 
ir nelaimes isz tarpo tavo vai
ku.

Tame vėl papaikusi atkrei
pė ant saves visu dtyda. Pasi
kėlė nuo kresės, iszsitiese isz- 
didžiai; akys jos blizgėjo, ran
kos iszsitiese in priszaki augsz- 
tyn, veidas jos praspindo kaip 
tai instabiai ir, lupos pradėjo 
knitet.

— Pradės pranaszaut — ta-
Teip 

dažnai buna ir reik stebėtis ka 
pasako ji tokiame karte.

— Ar jos Riboja yra ko
kia gilesne mislis, — užklausė 
caras.
‘ — Spręsi t jusu ciesoriszka

jeigu
mano

i

■M;
iBhi

’m

1(II
Vill.1

— Rosija laiminga yra! — 
suszuko džiaugsmingai caras. 
Tauta ir sostas tai vienas daig-

Kad ir pats pražucziau
pirma, tai vienog mirsiu su 
vilczia, kad Bosija bus laimin
ga.

— Ir supratai brolau —- ta
re Konstantinas.

— Kuogeriausiai.
plunksnos patraukimu galiu 
padaryt tauta laiminga.
niszka bausme daro szali nelai 
minga. Turiu isz vergu pada
ryt laisvus žmones, panaikin
siu baudžiava noriu vieszpa- 
taut ant laisvos tautos.

*

— Teip bet nėmirszk bro
lau kad priėsz baudžiavos pa- 
naikinima pasikels bajorija
kuri yra paramų sosto. Perser- 
gineju tave.

Caras pasitraukė 
veidas jo nublanko.

— Ir tu manai Konstanti
nai kad pritruks man 
del privertimo klausyt 
valios?

Devynioliktas szimtmetis Iv e1' 
gina liaudi su bajorija. Nepai
sau ant bajorijos!
žmonių — tai mano karszcziau 
sias noras. Kada historija mi
nes gražiausius darbus Alek
sandro Il-ro, pagarbins ji už 
janaikinima baudžiavos, bet 
gal nieks ne nespes, jog prie
žastim to didžio jo nuveikime 
mvo papaikusi kuningaiksz- 
;iehe.

tarė caras
užsi-

t

kaipo 
mastymo.

Heile nebuvo viena, prie jos 
dienomis ir naktimis buvo < 
dvarines panos, dabojanezios 
ligone.

Dabar rado jia beklupojan- 
czia priesz kaminėli kuris bu
vo aptvertu sidabrine tvorele, 
idant papaikusi neinpultu in 
ugni. Laike didele lele ir gla- < 
monejo tarsi gyva kudyki.

Caras iszvydes ta 1 paveiksią 1 
susilaikė duryse tartum nedrįs 
damas peržengt

re tylomis gydintojas.

Del labo H’
■
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sjenksdzid. 
Asž/iros sublizgėjo jo akyse. 
Jaute, jog jis' yra kalcziausiaS 
visrtme. Kaipo ‘del užrėkimo 
shnžiiies balso,* ’ tli’rer’ sžvėlriiu 
balsu:

— Ar pažinsti mane Heile?
Papaikusi szoko smarkiai, 

suklykus ir butu pabėgus jai 
nebutu jos sugavės Konstahti-

roke pa
paikusi, turiu hunėszt kudyki , 
in saugia vieta, dega, dega su
degs kudykis, kudykis nekal- 

Varpai gaudžia, aha, 
budeli paimt mane.

Puolė ant

nas.
— Leisk mane! •

. 0 s . • , i

didybe *— dabar tylekim idant jau gerai’žino*
neiszsklaidyt praųasziai įnkyę

tas. — 
ateini 
Leisk mane leisk 
keliu ir hpemo kojas vyro, mal 
daUdama > UusimyĮėjimo, net 
kol galinus aplieta prakaitu ne 
aprtlpo. ‘ ;

Pasodyta jia ant minksztos 
kreses ir padėta pluoszta gyvu 
rožių ant keliu.

Su pagelba gydintojaus ne
laiminga veik atsigaiveliavo 
ir iszvydus ant keliu žiedus pa 
ome, pradėjo iszriszus bukietą 
sudestinet isz rožių vainiką.

Caras kuris abejodai žiurėjo t • , - J . <ant kancziii katorgose ant
R1

pimo.
— Jusu ciesoriszka didybe 

jai linki gal kp .paklaust jos 
dabar — atsakinės.

— Pasakyk man kas esu?— 
užklausė caras stojęs priesz 
Hėllė, kuri neatmerkiant akiu 
atsake:

i . I

— Nelaimingiausias isz mi
lijono nelaiming*uju — vargin
giausias didžturtis.

—Teisybe pasakė — tarė ca 
ras. Teip esmių nelaimingiau
siu, kadangi randu ten neapy
kanta, kur jiešzkau meiles; ne- 
iszsitikejima — kame reikalau 
ju prisitikejimo.
manėsi jieszko mano gyvasties 
nors isz visu savb spėkų sten
giuosi veikt del labo mano pa
valdiniu, del labo Rosijos.

Jrii Tėvynė pareikalutu nuo 
manes aukos kad ir didžiau
sios, kad ta auka butu mano 
locna gyvastis — atiduoeziau 
tuo jaus, kad tik szalis butu lai 
minga; Kas man pasakys, kas 
patars kaip, kokiu bu du galiu 
iszgydyt žaizdas' nelaimingos 
tėvynės/ kas man duos dalgi, 
idant iszkirst galeeziau visas 
usnis ir piktžoles isz tarpo ma- 
no .tautos. • - *

Heilo pertrauke jam: 
Paguoda garbe darbui ftl’duok: 
Darbas gerbūvio, versme; 
Dirbanczia kieta ranka bueziuok, 
Tau bu didžiausia garbe. 
Arianti dirva valnlkUok arkla. 
Idant Žebiole taikiusi priimt 
In savo jszczla berama sėkla 
Ir savo vaisiais norėtu maitint. 
Lankyki vletąs kaine gyvena 
Žmones ka dirba per dlen;
Kas dirba tas vergu n e geni a; 
Vergas nemyli, tur bijot vien. 
Kad mylimu butu hbturek vergu 
Nespuiisk, nežudink; L' _

gaivink.

priesz
* *

Tykoja ant

Užbaiga.
Bet istorije užrasze iii savo 

cnygas baisesne pabaiga Rosi
jos valdonu, ne kiti p carai ti
kėjosi, o kokia tai pabaiga bu
vo, tai kožnas isz 

• : ir '
Caras ir jojo visa szeimyna žu- . . v
yo — baišTotniš inirtėlhis ‘ isz 
ranku' saVo padOnu, bajorai ir 
kįUiiingaikszcziaF pabėgo in vi
sas szalis o puikus sklypas Ro
sija, 1919 mete randasi ranko- 

prasi-

skaitytoju

šia kruvinu žadintojų 
minusiu bolsževikais.

(GALAS.)

kelk sztlosk

Nestatyk kojbš ant žmonių sprandu —1

Ar-gi ant to nepare- 
Ar nopasake teisybia ne- 

baszninkas kunigas Stelmo
kas? —Dieve duok jam dangų. 

Tai- gi, ir czion Amerike 
kaip szilkines ir trumpas dre- 

tai irsės lig kiszku insitaise, 
Dievo nesibijo.

j Kaip szarkos ant kraigo,
Sii pasturgaleis kraipo, ’

: "Vyrui su tokia sunkus gyve-
| 1 ‘ 1 nimas,

yra skaitė. Kas diena buna vaidu kėlimas.
i Tokios nori savo i vyra nu-

* maryti,
I Kad ant jaunu apmainyti.

Teip, teip, Czikagoje tokio 
tavbro pilni užkaboriai. Pasi
baisėjau, (pasiėmiau pasamo- 
nus,
areoplanū o kada loke per Ma- 
hanoju, nukrytau su tokiu pa- 
rasonu vadinamu 
tu.”

Da ir sziandien mano* aky- 
šia styro tosios pagialtos varg- 
szes nuo 4 ‘ 
mo.”

Tegul mano akis, daugiau 
to ne mato, .

Ka Czikage macziau,
Kaip ten szvecziavau!

leidausi tiesiog namon
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BALTRUVIENE.

Teip, teip mano rūteles, 
ra to blogo kad ant gero neisz- 
ėjiu, tai yra, su užvedimu blai
vybes. Vyrai piningelius su
gniaužia laiko drueziai, ne me- 
tineja dauginti kvotėriuku ir 
doleriukn ant rtluczio ir guzu- 
tęs, o priek tam nežino, kas vo
lei gali pasidaryti atojnaiiti 
mota, už tai turime centelius

In mazgeli suriszti, 
In banka juos nuneszti

' Ant juodos, 
Valandos.

Buvau nesonėi tam garsin
gam Czikago ir atsilankiau pas 
kelis Lietuvius.
Dievo!

ne

i < paraszu-

1
■i

lietuviszko pudi-

Dr. KOLER
638 Penn A Ve. Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER yru ytena* 
• tinlB tarpe Lietuviu d» 

‘ ktaras Pittaburre. Mo- 
klnoal Varazavoje, atwt 

a dljavo begije 21 m. in* 
fiirlas Ilgas vyru Ir 

** moterų, todėl Jas nua< 
dugnial patinsta. Gydo 
iitsluuodtnlma kraujo 

Ir silpnybe* vyru, spuogus, nietejlmwi 
Ilgas tinimo, invairlas ligas paeinant 
ežias nuo neczyttumd kraujo,
szauklte ypatlszkal, per lalstktM aso 
nogydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
Ir Rusiszkal. 
Ofisos valandos: nno 9 ryte lig I 
vakare. Nedaliomis iki 2-v. popiet

“ ” " 1 - r ai _ T -ii ' ■

1 \ u

Lietuviszkas Graborius
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801 EAST PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

» e w y i w»» e o i » e
:1 < ' ♦1 4i 4 *. ■ ’ * į i *

• RtMtalaujam*
rl Iluoto laiko vakartis, galt uždirbti nuo
$10 iki SIS j pereidami per ttubas

Į su musų nauju išradimu. Atsišaukit Ut 
laišku: URSUS REMEDY CO., *
t« N. wins ii.. M. t. NCMS, <t.

1

O galybia 
Kas ten gyvanaszliu, 

o vis nuo vyru pabėgusiu! Vi
sokio sztamo:

, Riebiu, kudu,
Rudu ir juodu.

O visos szeip teip gyvena 
'aut smėrties nepamena ir isz- 
rodo kdžna dydelei nuvargin
ta.

j

Tevlszku glebiu visus aplink! 
Uždanga kyla — nupuola toliai. 
Naktis užkloja kruvinus laukus.

i Bet prasplnd auszroš spinduliai
J

Nauju Lietuviukas OraboriM

ĮKazis Rėklaitis | 
616 W. SPRVON ST. W j

M AB ANO Y CITY, PJL <

Penki'metai ad'gal, Austėja paktorstyta per VokiKcžius, ĮjVSriL

prisidėjo prie kruvino szokio. Austrija sznabžda velnini, 
kiek tai nekalto kraujo ketina pralieti ir kiek jam pristatys 
auku. — Kur randasi Hindenburgas f ;

']lšz vorgii liko Žmonos laisvi!
I Szlfhtinetls smego, Hzimtmotln praeis, 
Szimtmeti iesis kova baisi, 

įCarisžkam namui galas Ateis. — 
į Bosija laiminga yra!

Prasigėrusios, 
Ir neišzsimiegojusios.

t
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Žinios Vietines
i Mahanojecziai nuo keliu 

nematodienu nemato lekiojanezius 
areoplanus, o tai del to, jog vi
si sustraikavo per kėlės die
nas bet kad valdžia pakele 
jiems mokesti tai visi sugyžio 
prie savo darbo praeita suimta. 
Lekiotoje! orlaivais gauna nuo 
$165 lyg $J60 ant menesio.

— Susquehanna 
Ashlando,

Coal Co., 
artimoje Ashlando, pradėjo 
statvti milžiniszka brokeri isz •r
plieno su naujauseis intaisi- 
mais.
tuos apie keturis milijonus do
leriu.

naujauseis
Naujas brokeris kasz-

nas.
ir

Dirstelėkite
Seiverts 29

bažnvtinis cho- 
metini iszva-

dabar

— Seiverto pus-metinis (li
telis pardavimas visokiu liku- 
cziu, prasidės Panedeli 28-ta 
szio menesio ir tesis per 4 die- 

Visoki vasarinei apredi-
mai del moterių, merginu 
vaiku už sppcialiszkas prekes. 
Užsimokės jumis atejti ant szi- 
to pardavimo, 
in musu langus.
E. Centre St. Mahanoy City.

— Nedelioj 
ras turėjo savo 
žiavima ant farmos. Visi turėjo 
linksma laika.

— Skulkino paviete
randasi 50 tukstaneziu balsuo
toju padalintu sekaneziai: 
publikom! 25,270; 
13,737; socialistu 195; 
bistu 71 ir 4,312 ka 
prie jokiu partijų.
skaitliuos badai yra 2,500 Lie
tuviu kurie galėtu iszrinkti sa
vo kandidatus ant kokio nors 
urėdo. 
Lietuviu 
kos vienybes.

re- 
demokratu 

prohi- 
nopriguli 

Isz tojo

Bet ant nelaimes terp 
nesiranda politikisz-

Gorsotai vertes $1.25 dar 
95c. 50c. vaikams džeketai po 
39c. visoki kaspinu vertes 35c. 
dar po 9c. mastas. $1.50 jekes 
po $1.90, vyrams apatines dra
panos vertes $1.00 dar po 
vyrams apatinei
vertes $2.00 dar po $1.00.

Seiverts didelis pardavimas 
prasidės Panedeli

— lG-ta diena Septemborio 
pripuola Nominacijos arba rin
kimai kandidatu ant visokiu 
pavietavu ir mlestiszku ur?du, 
czionais rasite surasza tu urė
du arba ofisu kurie bus renka
mi ant ateinaneziu nominacijų 
Vienas audžia in Orphan’s suda. 
Tris l’avletavi Kamlsoriai. 
Prothonotary 
Distrikt Attorney 
Klerkas Korto. 
Rekorderis.
Reglsterls Testamentu. 
Pavielavas Kasierlus. 
Pavletavas Kontroleris. 
Pavletavas Inžinleris. (Surveyor) 
Tris Direktoriai Blednuju.

Mahanoy City miesto bus rinkti 
sekanti kandidatai:

High Konsy,tabelis, 4 metams. 
Vienas Auditorius ant 6 metu. 
Du Mokyk 1h Direktoriai ant 6 metu. 
Vienas Mokyklų Direktoris ant 4 metu 
Pirmam vorde rinksis szi kandidatai: 
Vienas Konselmonas ant 4 metu. 
Vienas Konsztabelis ant 4 metu. 
Assesorls Praperczlu, ant 4 metu.

Pirmam vorde, pirmam prislnkto: 
Sudžia Rinkimu (Judge of Election) 
Du Inspektoriai.
Assesorls Balsuotoju.

Pirmam vorde, antram prlsinkto: 
Sudžia Rinkimu (Judge of Election) 
Du Inspektoriai.
Assesorls Balsuotoju.

Antram vorde: 
Du Konselmonai ant 4 metu. 
Vienas Konsztabelis ant 4 metu. 
Vienas Assesorls Praperczlu, 4 metu. 
Vienas Sudžia Rinkimu. 
Du Inspektoriai.

Trecziam vorde: 
Vienas Konselmonas ant 4 metu. 
Vienas Konsztabelis ant 4 metu. 
Assesorls ant 4 metu. 
Du Inspektoriai.

Ketvirtam vorde: 
Vienas Konselmonas ant 4 metu. 
Konsztabelis ant 4 motu. 
Assesorls ant 4 metu. 
Sudžia Rinkimu. 
Du Inspektoriai.

Penktam vorde: 
Du Konselmonai ant 4 metu. 
Vienas Konsztabelis ant 4 metu. 
Assesorls Praperczlu, ant 4 metu.

Penktam vorde, pirmam prislnkto: 
Sudžia Rinkimu. 
Du Inspektoriai.
Assesorls Balsuotoju ant 2 metu.

Penktam vorde, antram prisinkte: 
Sudžia Rinkimu. 
Du Inspektoriai.
Assesorls Balsuotoju ant 2 metu. »

— Ant praejto susirinkimo 
Kooperativiszko Sztoro, 

pre- 
val-

DARBO STOVIS GĖRĖJA.

Telegrafu prancszlmal Suvienytu 
Valstijų Biuro per savaite, kuri bai
gias Liepos 5 d., gauti isz 80 miestu 
per visas Suvienytas Valstijas parodo 
darbininku porvirszi siekianti, 177,392, 
prlesz savaite-gi buvo 211,290,96mies- 
tuoso. z

Pranoszanl visuomenei sutrauka ra
portu, J. B. Donsmoro, goneralis di
rektorius Suvienytųjų samdymo Biu
ro, pranosza kad tai bus paskutinis, 
dėto kad Biuras negali apmokėti Isz- 
kaszczlu, kuriuos turi pakelti gauda
mas informacijas. Sumažinimas sam
dymo Biuro fondo yra 
sustabdymui raportu leidmo. Pir
mutinis isz. Ju pasirodo savaite po Wi
res užbaigimo kad suteikus Kares De
partmental ir Kares Industrijos Sky
riui barometra spręsti Industrialc de
mobilizacija. Taipgi jie pridavė daug 
svarbos perstatydami darbo situacija 
Amerikoje, savaite po savaites.

Raportai nebūdavo visai pilni, ir 
dažnai buvo nesuprantami, ir turėjo 
parodyti kiek
Raportai niekad nemėgino to daryti. 
Kas buvo daroma 
kad parodyti stovi svarbiausiose vie
tose ir atstovaujaneziose industrijose 
tuose centruose; raportai tiktai pra- 
noszdavo situacijos stovi abolnai. Yra 
vilties, jeigu Kongresas užtvirtintu 
bila del nuolatinio tautiszko samdymo 
Biuro, szitle raportai bus vėl Iszloi- 
džiami, daug placzlau apsvarstyti, nes 
kaip matome, jie gali daug naudos at- 
ncszt.

Isz 80 miestu, isz. kuriu buvo gauti 
praneszimai, 38 pranesza porvirszi, 16 
miestu trukumą kuris siekia 23,980, 
o 26 pranosza, jog yra tiek kiek rei
kia. Szie skaitmens parodo, kad nors 
darbininku pervirszis yra beveik n(j- 
persimainos, teeziau trukumas yra ga
na daug padidėjęs. Isz 38

PENKTOJI LIETUVIU 
DIENA.

,'..—'
Rugpjuczio 15-ta diena 

Lake Side.

PARSIDUODA LOTAS.
St. Clair, Pa. mieste.

I

43 
di-

prioszžast hni 
leidmo.

bedarbiu Isz vino yra.

buvo tai daroma

praneszu- 
siu vakitlju, 20 pranofiza porvirszi, 19 
tiek kiek reikia ir 8 trukumą, 
kuriuose Valstijose trukumai ir pervlr

darbo

Kai

79c. 
marszkinei

2S July ir 
tesis 4 dienas. 29 E. Centre St. 
Mahanoyy City, Pa. (to 60)

Node loję Szv. J uozapo 
bažnyezioje priėjo prie pirmos 
komunijos ne mažas skaitlis 
vaiku ir mergaiezu.

— Ateinanezia Nedelia 3 d. 
Augusto, atsibus metinis susi
rinkimas Y. M. L. Ind. Klubo, 
8-ta valanda vakara ant Mar
gelio sales. Bus tai labai svar
bus susirinkimas kadangi rink
sis naujas komitetas, bus apkal 
beta politikos reikalai, ir apie 

v užmokėjimą atliktos skolos no 
praeito pokiliaus ii- t-t.

sąnariui privalo kanecz 
ateiti ant szio susirinkimo. (2 

KOMITETAS

visi

ne

todėl

apatinei

Liet.
buvo nutarta numažinti t
kės ant visokios mėsos ir
goinu tavoru.

sziai yra patemyti invairiose 
szakoso.

NAUJOJI ANGLIJA. Isz 
mu isz 12 Naujosios Anglijos miestu 
7 pranesza porvirszi, o kiti tiek kiek 
reikia. Industrlaliai santiklal abolnai 
imant yra geri, tiktai Bostono, kur 
yra pervirszis ant 15,000 santlkiai pa
žymėta nenusistovejo.
pranesza porvirszi ant 800, sulyginus 
su 1200 pereita savaite.
New llaveno sumažintas
Norwich vol pranosza porvirszi

Portland, Mo. pervirszis yra 250 
sulyginus su 200 pereitos 
Fall River pranesza porvirszi ant 75 
su gerais industrlaliais 
ManchesterJs, veL turi 
800. Providence yra tiok kiek reikia.

C Ė Nf R AL ES VA LST Ll OS. New 
Yorko mieste vol praneszama, had 
yra 100,000 bedarbiu. Allųiny pervir- 
uzis sumažintas iki 4,000, ir Yonkųrs 
szia savaite pranešė 
l,3f)0 Bjnghamptpnas, Buffalo, ir Sy
racuse pranesza, kad. yra tiek kiek yei

p ran oš z I-

Bostono,

Bridgeport's

Porvirszi h 
iki 2000 ir 

ant
700.

savaitėm

santikiais.
porvirszi ant

VA ĖST UOS.

pervlrsz! ant

Dabar galime 
pirkti rūkytu liamsu po 39c. 

rūkyti szolderei po 29c.švara
jautiena ir
czuk-rost ir
boiling-beef 20c. ^r
szolderei po 32c.
42c. visokiu deszru ir

25

po 40c. 
rib-rost po 28c. 

5c. szvieži 
x pork-ezaps

stoikas

25"

frank- 
forts nuo 25c. ir aukszcziaus. 
cukrus 10c. svaras 
serei ka pirmiau
po 15c. dar po 10c. ka pirmiaus 
parduodavo po 20c. dar 10c. ir 
teip tolinus.
visi žmones privalo szitam szto 
re tavoms pirkti, kadangi 
sztoras likos uždėtas idant par 
davinėti kanuopigiausia ir to
kiu bildu“ suezedinsite pininga 
ant kožno pirkimo. Nenžniirsz- 
kite vietos, 512 W. Centre St.

)C.
visoki gro- 

parduodavo

Darbininkai o ir

pirkti,

Vaikams paneziakos ver 
30c. ver- 

paneziakos

kia. Namu statytojai Syracuse sįrcl- 
kuoja. Isz South pethlėhpm/ pa- vol 
prapeszama,. kad yra tiejt k(ek reikia 
su. gerais industrlaliais santikiais.

Isz South Bethlchpin, ga. vol

goraifi industrlaliais santikiais.
CENTRO—VAK A QAV ' Chicago

pranesza 30,000 pervimių. 
Louis turi 1,000 Jplict

SchuylkilPo apskryczio lietu
viu penktasis metinis iszva- 
žiavimas — Lietuviu diena, 
ivyks Rhgpjuczio 15-ta diena 
LakeSide Parke. 

t £
Praėjusiu

ParSiduoda didelis lotas, » 
per 200 pedu didumo, ant 
džiausios ulyczios, ant kampo 
orio trijų ulycziu. Tinkama del 
Jažnyczios, teatro, sales, auto
mobiliams laikyti arba ant bile 
kokio biznio. Szitam mieste

ketveriu metu prityrimais pa- lnn.^as* lietuviu bažiiyczia o ii
mokyti szimet tikimės; nepa
prasto musu metines szventes 
pasisekimo.
praėjusiose Lietuviu dienose

Dalyvavusieji

didelis sknitlis lietuviu ir kito
kiu atejviu.
“Saules” ofisą.
graves locnininke

Atsiszaukite in 
Mrs. H. Ilarr 

1747 Was-9

ir nedalyvavusieji pasirūpinki hington, Blyd. Chicago 111.

«
IB

Szitas Stebėtinas PATH® 
Fonografas ir 1 dubcltavas 
rekordas tiktai $95

Inmokekite $10 rankpiningu 
po tam $5 ant menesio.

i.\sapphirę akmenukas kuri ūži
Turi

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

te viską palike in szali szimet 
būtinai atsilankyti.

— Programa, kuria paskelb 
sime vėlinu bus nepaprastai 
įvairi, idojni ir turininga — 
Koncertas, prakalbos žaislai ir 
t. t. pasiliks amžinai justi at- 
mintije!

Szokiai popiet ir vakaro.
— Atsiminkite Lietuviai, 

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

— Tai-gi laikas
jau pradėti rengtis in 5 Lietu-

* i • 11 "

viu diena kuri bus Rugpjuczio 
15-ta diena Lake Side, Park.

Specialiai traukiniai paru- 
Temykitc pagarsini- 

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

— Visi Lietuviai traukite 
in Lake Sider

Ipzanga in Lake Side Paika 
tiktai 10c.

(Aug. 5.)

WILLIAM C. JAMES 
----  Kandidatas ant — 

COUNTY COMMISSIONER
Isz Mahonoy City, Pa. 

Ant Republikoniszko Tikieto. 
Praszo juso balso ir intekmes.

<

Hon. MacHenry Wilhelm
Kandidatas ant

Sudžiaus Orphan’s Korto

112 Advokatai jin patvirtina

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams |
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Bankof Į
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriami < 

blznije arba duoda rodą kur geriausia iiivestyti savo plnin- c 
gus arba prigialbeti pirkime properties. c

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu« < 
tl vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- > 
vlma kuri prigelbstL Padaro prieteli kuris gal but jumia Į 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
j MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prea.

savo

>

i

visiems
Advokatai Non-Partisan Judicial 

Campaign Komiteto:

James A. Noecker,John F. Whalen, 
Prezidentas. Kasljerlus.

M. II. Moyer, Sekretorius.

pinti.
mus.

f i

• ’ ' ’ p >

V; L. D. Komitetas.
. t » ♦ 4 t l . ,

t

KUR BUNA?
Mano brolis Domininkas Sakovlczia, 

8 motai atgal gyveno Mhhanoy, pUy,
vėliaus gyveno California Stato.

. 3 Eaat St.
/ 40Q, Feoria

1,000. Rockfordas pranoaza porviruzi:1

D. M. Grabam, Pre«.
J. H. Garrnhan, Attorney W.F. Rynkcwicz A. Danisewica M. Gavula

P. C. Fenton T. G. Horneby

D. F. Guinan, Treaa.

A

ROBERT E. JENKINS
.Kandidatas ant

COUNTY CONTROLLER
Isz Minersville, Pa.

Ant Republikoniszko Tikieto
Praszo juso balso ir intekmes.

* I*

h . UNION
['NATIONAL.
k BANK
Ik MAHANOY
■k C1TY J

i

■m

M •<

■
f .
I ' į Vi

Capilol Stock $125,000.00

Augštos vertes Gramafonas
Tiktai JblQ.BO.

'%!
CO NSO LA grojamoji ir kalbamoji mašina yra naujausio

puikiausiais pagerinimais ir balsai esti aiškus, švelnus, malonus, tyri. CON8OLA

b

io Išradimo su

B

Surplus <100.000.00

Mokaii|ię;antrą'rtrloCehta ant
Pa- 

Jeigu kas žino 
apie Ji. ar gyvas ar mire$r malonėkit* 

! (to 62) 
' »■ Urszhlo Pajaujiene,

432 W. Maplo

Chicago^ ciha Ikz Užnemunės.

praneszt (to ’62)

audėtu piningu: grocenta prl-
dedalu prių jutui piningu 1-ma
diena Skųsto (n Llbi)?^'Ineno- 
nuoae. 'popajsiint Mr alne'szat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus tur6- 
turaet reikalą su musii Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryto lig 12 vai.

nepaisant Mr ntne'szat
j

an r 326 kai-kuriuęaę <|arbuoso, o tru
kumą ant 600 kituose.
yra porvlrszla ant 500. picjustriallal 
sąntikląi, abolnai imant, geri.
Bond pranosza, kad yra tiek kiek rei
kia, sulyginus su 300 trukumu perei
ta savaite. Industrlaliai santlkiai no- 
nusistovejo.
szamas trukumas ant 2,500.
ninkai invairiu metalu darbu ton stoi- 
kuoja tas pats praneszama ir isz 
CJevolando ir Daytono pranosza, kad 
yra tiok kiek reikia, ir isz Cincinnati 
ir Youngstown pervirszis ant 1,300 ir 
1,000 kiekvienas .

SZIAUR— VAKARIAI.
pranesza trukumą ant 5,000 
trais industrlaliais, 
pids trukumą ant 500. Darbo saigų ne
patenkinimas apemes automobiliu dar 
blninkaus.
noBza, kad yra tiek klek reikia, su ge
rais industrlaliais santikiais.
Mont., pranesz, kad yra tiek kiek rei
kia, o Omaha trukumą ant 300 su asz- 
tralss industrlaliais santikiais.
Waukeo turi porvirszi ant 3,300 ir Su
perior pranesza trukumą ant 500.

PIKTAI IR FIET—VAKARIAI. Lit
tle Rock pranesza trukumą ant 500 su 

industriliais ir santikiais. 
Florida taip-pat pranesza maža por- 

o Atlanta turi trukumą ant 
425, ir Savannah ant 650.
turi pervlrsz ant 1,000 ir industrlaliai 
santlkiai yra asztrus.
pranosza pervlrsz
rluose darbo szakoso, o trukumą ant 
3,000 kitose. ;
virszi ant 4,000.

Rock Islando

South

Isz Akron, Ohio prano-
Darbi-

pats

Dotroitas 
su asz- 

o isz Grand Ra-

Minnesota abolnai pra-

Butto,

Mli-

St. Mahanoy City, Pa

Mano pati Alena Mlkalaucklene 
(po tovals Juknaucziuto. ) su savim 
turi ir valka Joną.
no . gub., Panevėžio pa v.
szaukia ant adreso.

Pranas Mikalauckas,
117 Union St., Pittston, Pa.

Paeina isz Kau-
Tegul atsl-

1 . . - .(to 61)

Mano dedo Vincas Stanaitis girdė
jau gyvena Chicago; taipgi mano totą 
ir .letenas Muraszkai girdėjau gyvena
Now York; taipgi*rmąi)Q pus-brolis 
Antanas Pucota girdėjau gyvena Bal
timore. Visi paeina Is2 Lietuvos. 
Jeigu kas žino apie juos, meldžiu pra- 
neszt, (to 61 )

Visi paeina isž fJetUvoų.

Box 177
G. Stanaitis,

Nanty Glo, Pa.,
------------------------- >H . ........ ..N.,.............. ....... --

A. O. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas

Cor. Main and Centro Street 
SHENANDOAH, PA.

• • • •

H BAI.L, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vico-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasierlus.
R. T. EDWARDS, Vicę.Kas.

groja rekordus visokiausio išdirbimoir visokiausio didumo, kaip: UOLUMillA» 
VICT11OJLA ir kitus. Tokios rūšies gramafonas kaip CONSOLA, tai kr^u* 
tuvčso parduodami už dubeltavą kainų. CONSOLA gramafonas gali užtekti 
visam gyvenimui. Pinigus $19.50 už gramafoną siųskite per paito Money Order. 
Rašydami laiškus adresuokite.

S. P. TANIS,
31 East 112th Street Chicago, ILL

W. TRASKAUSKAS
^-GRABORIUfL-.

- - ------------------\
T ri*

------------

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus ir vežimus del 
laidotuvių, krikHztlnlu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto daigtus ir t.t.
520 W. Centre SU Mahanoy City* Fa.

■"ĮKSi •'/i

Vaidelota
□ 
M

8

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D. Itoctkowski-Co. Mahanoy City, Pa.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank z;
2

Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
taip ir dabartęs 25c. dar po 121Z»c. 

tęs moterims
50c. vyru paneziakos po 

39c. vaikams sveterei 
$2.50 dar po $1.95. 75c. ver
tes ginginei žiurksztai po 49c. 
Didelis numažinimas prekių 
ant visokiu kotu ir keipti.

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

(to 60)

24c.
po

vertes
75c.

numažinimas

asztriais

virszi.
Louisville

Now Orleans 
ant 3,000 kai-ku-

I

SIUNČIA PINIGUS į LIETUVĄTelefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

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

. Priėmimo valandas:
Lilei 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakaro,

l.

UBSJJS 
REMEDY 

CO.,
Pataria vartoti sekančius pasekmingus vaistus:

A •
ir g varan tu o ja

• Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
St. Louis panesza per- 
, North Carolina pra

nesza maža porvirszi, taip-pat Okla
homa. Chattanooga turi porvirszi 
ant 600 ir Memphis ant 100, o Nash
ville pranesza, kad yra tiek kiek rei
kia. Dallas pranesza jog yra tiek 
kiek reikia Ir jsz Houston pranesza 

IszCharlcston, W. 
pranesza trukumą ant 6,10p ir

2538 E. Allegheny Ave
PHILADELPHIA, PA.

— Motereins virszutinei an
darokai vertes $1.50 dar po 
$95c. motereins visokiu koleriu 

andarokai vertes
$1.50 dar po 95c. vaikams rom- 
perei ir szlebukes vertes $1.00 
po 79c.
langvams po 45c.
virszutinei unuuiviv,., 
$2.25 namines szlebes $1.75. 
$1.50 naktinei marszkinei po 
$1.00

Seiverts didelis pardavimas 
prasidės Panedeli 28 July ir 
tesis 4 dienas. 29 E. Centre St. 
Mahanoyy City, Pa.

— Ketverge 31 d. Liepos 
1919 bus paskutine diena 
keti randa už vandeni už ter- 

baigantis Juniaus 30, 
1919. Po tam bus uždėtas 
5-tas procentas ant visu nemo
kėtu vandeniniu randu, (to 60 

Mahanoy City Water Co.

75c. vasarines gazos
$1.75 balti

andarokai $1.45 Mahanoyy City, Pa.
........................ ■■

Lietuviszkame saliune.
4

e
Chattanooga turi

Dalias

Ursus Gyduolės nuo Reuipatizmo. palengvi
na skausmus o sudrutina visų Žmogų ir susti
prina nuvargusias nervas. Kaina..J|icJ«SO 
U raus Kraujo Valytojas, naikina visokius už- 
perus ir nuodingus dalykus kęaujuje, padaro Naujas igzntdiinas del plauku.

141 Washington Street, New York, N, Y.

trukumą ant 700..
Va.,
isz Wheeling, kad yra tiok klok reikia.

PACIFIKO PAKRANTES.
kad

/

saka isz gyvenimo
Preke 86e. W. I

švarų ir stiprų kraujų. Kaina.... tttO.OO 
Ursus Plaukų Apoau^otojas, sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina.fĮiO.OO 
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, šita 
mostis yra gera dč! visokių uodoslygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna- 
rininio, nušalimo ir t,t. Kaina___________
Ursus Milteliai nuo kvepėjimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina..................f.'7Kc 
Ursus Vaistai nuo Kornii, išgydo, didžiau
sius ir seniausius kornus. Kaina
Ursus Vidurių Syclnitojas, pi^ulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, bč aka il
sino einant lauk, sutaiso įiilva it padaro ape
titų valgyli ir būti sveiku. Kaina.......F%Oc

^iii f .i » ■** •-1 i <■ * -• ‘ ~ rrwir r m—iT in~- •

Ursus Lašui nuo Oanįų skaudėjimo, nuo už* 
degimo dantų smegenų arba abelnai skausmo 
Šios gyduolės stimažjs skausmų, nors dantis 
Ir butu skylėti. Kaina.’..J------ ROc
Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo. Ra
šydami adresuokite šltaipt

URSUS REMEDY CO., 
160 N. Welt. St., Dip. B. Chicago. III.

žmonių 1> Francuzu 
P. Boc«ow»ki-Co 
---------------- į.

‘Slaptybe Antgrabio” fe;Dokavojo % milijono žmonių už 
puikus plaukus, o teip-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laiko, in 
vieta Iszpuolųslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite' kitopis tautoms, 
kito pas:

puslapiu.

Isz Los 
Angelos praneszama, kad yra tiek 
kiek reikia su asztriais industrlaliais 
santikiais. O Isz Oaklando pranosza, 
turi pervlrsz! ant 200 ir Isz San Fran
cisco ant 500. Oaklando vis dar trūks
ta darbininku prie laivu statymo. San 
Francisco darbo santlkiai esantis go
ri. portlando turi 1,775 per daug su 
asztriais Industrlaliais santikiais. Isz 
Seattle praneszama, kad yra tiek kiek 
reikiama, o isz. Spokane, kur turi 500 
porvirszi. Industrial lai santlkiai abie
juose miestuose yra asztrus.

ANT PARDAVIMO.
Namai po No- 433 ir 435 W. 
Spruce St. ir 432 ir 433 W. 
South St. Mahanoy City, Pa. 
Atsiszaukite po No. 111 E. 
Mahanoy St. Mahanoy City. Pa

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku” JhP 
puRlaplu. Preke 35o. W. P. IJocikovrukl-Co. Maimnor City, Pa. ;

Informacijas dykai.
Raszy-

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

— Stovi misiuke už baro, 
ineina' agentas, liepe duoti 
alaus iszsigerti, o ir liepe duo
ti del trijų vyru, ka užtiko sa
liune.

— Ka gersite? Na tu, Juo
zai!

1. — Duok man viskes.
2. — Duok man džines.
3. — Duok man papo....
AI įsiutę:— Papo gausi pas

kui o dabar imk o fortelo.

♦1.00

FSOc
(to GO) Pittsburgh, FaPortland© turi 1,775 por daug su

Ii 0

mo-

Jun iaus 30mina Ir butu skylėti. Kctfuą L.

ga Lietuvoje.
A

•r
4

Už sutaplntus 
Siunczla Pinigus 

Parduoda Laivakortes.

L

■ N

HI
r;-*

ALL “NATIONS DEPOSIT BANK 
«.Su Laivakorcziu Skyrium^.

F. V OBI ECUN AS IR KOMPANIJA
12th and Carson St«, S. SP. J. MULDOWNEY

KONTRAKTORIUS 
223 W. Mahanoy St. Mahanoy City

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

Oe___-____ XHUSMUiftiq A «t,

Tai‘yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpinąs! savam name kur- 
rio verte Iszncsa apie $150.000 Ir vartoja šte
ino laike apio milijoną dolierlu ir randasi po 
kontrole Vai. Pennsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą, 
in visas dalis svieto.
Užlaiko Notarijlalna kancclarlja del padirbimo 
19oviernasczlu ir kitokiu dokumentu relkalin- 

Užrubožinis skyrius randasi po 
vadovisto gerai Žinoma Karoliaus Varaszlauc 
valdiszko Notarijuszo.




