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Amerikoną^ apsiveda su 
vokietėms.

Daugelis amori-
koniszku kareiviu kurie 
czionais apsistoja, apsivedė 
vokietaitiems -kurios su 
isztcka už -“ 

Nėr ko stebėtis, 
amerikoniszki kareiviai pamy
lėjo vokietaites, kurios, yra pa- 
naszios in lietuvaites — 
ezei sutvertos ir riebios, 
kos ir patogios. 

I *

Valdže tiems apsi ved imams 
vienok nepritaria ir iždave pa- 
Hcpimuft in pordetinius idant 
kareiviams nepavelintu vesfi 
vokietaites.
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Isz Amerikos
Pirko senas drapanas už 

rado josią žiedą už 350 
doleriu.

75c.

Pa.Chester, 
.West, ana diena ] 
drapanas pas žydą 
užmokėjo 73 ccidus.

Alfredas 
pirko 

už
senas 

kurias 
A te jas 

naiff^pttuRj^n^ius*"czYsTyt
ir prosy t ir užtiko vienam 
szenukije deimantini žiedą, 
ri nuncszes pas auksoriu aplai- 
ke už jin 350 doleriu, 
buvo RUgryžias
turėjo civiliszku drapanų, 
del nuėjo pas žydą ir pirko 
nas.
net rove sau peisu

Sako, jog turi 130 metu 
amžiaus.

Louisville, Ky.— 
žmogus

Leslie p:i- 
randasi žmogus kuris 

tvirtina buk turi 130 metu am
žiaus, ka užtvirtina, jojo arti
mi kaimynai. Jojo pravarde 
yra .lobu Shell, yra •7 7 v
mato gerai ir 
pagialbos lazdiites. 
turi d e va* H is vaikus isz

viete O

ki- 
ku

West 
isz kares ir ne

to- 
SC-

Žydas dažinojas apie tai 
dingo 

isz panoses teip puikus žiedas. 
Garsingas Vatikano choras 

pribuna in Amerika.
Bažnytine val

džia aplaike žinia 
žius 
chorui 
Tasai
susideda isz 70 geriausiu artis 
tu, kurie ( 
dvdžiausius

New York.

Benediktas 
keliauti 
choras

J

jog

buk

sveikus, 
vaikszczioje be 

Senukas 
kuriu

seniauses turi 90 metu, teip-gi 
200 kitu impedžiu kurie gyve
na artimoje, daug pra-praanu- 
ku teip-gi turi.

Vienas policis-

, ...... popie- 
pa vėl i no savo 
in Amerika, 

(giesmininkai)

Pirmu- 
Metropoli-

lavinęs koncertus po 
miestus, 

tini koncertą duos
House New Yorke.

Ryma
keturis menesius. Nuo tuks 

metu tasai vatikonisz- 
neapleido niekad 

Yra tai pirmutine ke-
o choro in kitus skly-

tan Opera 
Choras sugryž adgal in 
in 
tanezio
kas choras 
Ryma, 
lione toj 
pus. '
Sunkiauscs žmogus ant svieto 

mirė; svėrė 650 svaru.
Jack 

nuo

40,000 darbininku straikuoje 
Vokietijoj.

Berlinas.— Konia visi dar
bininkai isz dydelio elektriki- 
nio fabriko. Siemens sustojo 
dirbti. Straikuojeneziu skait

Kokia

su dviem
Nepaprastas tasai

32 METAS

•a

JI.

M*”
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LAIKE PARODOS
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MUSU KAREIVIAI EJNA PER GARBES BROMĄ PARYŽIUJE
KURI BUVO ANT GARBES UŽBAIGIMO KARES.

lis daejna lyg 40' y.katanc^in Ka Jaroma del
darbininku, 
kad toji kompanijų praszaliuo 
nuo darbo apie, deszimts tuks 
taneziu darbininku, 
fistai, maszinistai * ir 
darbininkai teip-gi 
dirbti už tai, kAd daugelis isz

Už tai straikuoje
Lietuvos labo

Velnio Krapylas.

Telegra- 
paczto 
sustojo

J. Akelaitis sekr.
J. Stanciką iždininkas.
Kas melaginga žino anglu 

laikraszcziams suteikė, sunku 
dar suseki, ir niekas jieszkot 
velnio krapylo (melagio) ne
norės, bet skleist tokias nebul- 
nyczias injągyą ^^moniju-S 
jau 
ta.

Tokias melagystes galėjo pa 
leist ir dobiliukai socialistai 
panikuodami kad tai iszkre- 
czia katalikams szposa, ta ga
lėjo padaryt ir brolužiai kata
likai placziaus apjuodinant so
cialistus bet, už toki darba vie 
ni ar kiti verti pavadint anot 
priežodžio tikrais velnio kra- 
pylais, nes juodas neteisingas 
žinos tarp lietuviu ir svetirn- 
taueziu krapina.— S. K.

veiken-
arba

Kiekvienas melagis 
tis su savo liežuviu 
plunksna ne yra isz tikro kuo
mi kitu, kaip tik anatos pasa
kos Velnio Krapylas.

Tik skaitytojas temvkie dar 
neseno i kokia
prikrapino melagyste.

Pasklydo žinia po 
kus laikraszczius

GALIA SIUSTI GROMATAS 
IN LIETUVA.

(Specialiszkas Telegramas
“Saulei”)

Washington, D. (L

MB
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Pagimdė kudyki su dviem 
galvom.

Cannister, Mich.— 
tai Rozalije Eagan, kuri rado
si abaze.kirtiku medžiu girrio- 
sia, pagimdė kudyi 
galvom, 
kudykis sveria apie 20 svaru,
ir yra normaliszko sudėjimo ir 
syei kas.
prie įeitos? ' Virszutine yra nor 
maliszka, bet žemutine, tai yra 
be kaulu ir rodos, buk tik isz 
kokios, minksztos medegos su
lipinta. Motina vargei iszliks 
gyva ir likos nugabenta su ku- 
dykiu in ligonbuti.

Iszkase puodą su senais 
piningais.

Indianapolis.— Petras Ols- 
kis, ląike kasimo duobes, prie 
savo grinezios, iszkase puodą, 
kuri atydares rado daugeli se
nu piningu 
dabrįniu. 
szimta metu senumo.

Geras užmanymas Moose 
draugavęs.

Scottdale, Pa.— Su invedi- 
mu blaivybes, czionaitine Moo 
se draugavę panaikino szinka- 
vima o in jojo vieta uždėjo 
valgomųjų tavoru “bara.” Da 
bar draugai tosios draugavęs

I l,; ■ k 1 '

ne klaus vienas kito: 
broliuk,” bet 
del savo pacziules. 
kas nori “užpundyt 
les pasiyint su savim bleszinia 
korhu, . žirniu, pycziu ir t.; t. 
Kaziros ir bilardai buna naudo 
ami ant iszlpszimo niiltu ir ki
tu valgomųjų dalyku. .... . ...„ .. milijonai moterių irGeras užmanymas draugu- 
ves Moose ir kad visos drauga
vęs sektu josios pėdoms.
Viltis jog prohibicije bus pra- 

szalinta Septemberio 
menesije.

Washington, D. C. — Pagal 
pranesžima kariszko * ministe- 
rio Bakerio* tai yra viltis, jog 
preziddntas Wilsonas atszauks 
visiszka prohibicija ateinanti 
Septefrtborio meiiesi, 
tai dienai tikisi paleisti kariuo 
meniu nuo dinsto. 
kariudmeno bus paliuosuota ta 
da prezidentas ketina prohibi- 
cijai užduoti smūgi, 
yra viltis, jog apie taji laika ve 
la bus poseuoviszjiait

Suvil] juju draugu tęi|>-gi praszatino
iDatbininkai nori- nylulu Valstijų pacztas davėnuo darbo.

mauja, nes ne turi kuom isz- 
inaityti szeimyna.

tik siaurasmegeniai drys-
szeszkasiok s

žinia egzekutiviszkam komite
tui, buk siuns visas gromatas 
ir kitokius siuntinius in Lietu
va, tąip-gi praszo, idant komi
tetas pranesztu pacztu’i apie vi 
sas dalis kurios randasi po 
Lietuviszka valdžia idant ži
notu kur galima siunsti gro
matas.

anglisz- 
kad Frack

ville, Pa. lietuviai radikaliszku 
pažiūru laike prakalbas ir ku
nigas Rasztutis norejans tais 
prakalbas nukreipt in szali, tai 
susirinkusio kunigą nusigriovė 
nuo platformos ir apibelde teip 
jogei reikėjo nugabent net in Ii 
gonbuti.
vo Ir tautoje

fluW

Lenkai paėmė 6500 Ukrajinu 
in nelaisvia.

Kopenhaga. — 
vaiskas užėmė visa dali Galici
jos lyg upes Zbrucz ir teip 
sriiaYkei uklupo ant Ukrajinu, 
jog tiejei -bėgdami neturėjo lai
ko sunaikinti paskui save ge- 
ežinkeliu ne tiltu.

Badai lenkai paėmė 6500 Uk 
rajinu in nelaisvia, 41 armotas 
daug amunicijos ir kitokio ka- 
risžko materijolo ir vagonu.

Lenkiszkas
• I •

Kruvinos tautines maiszatis 
terp baltųjų ir juoduju.

Chicago,
tas užmuszta ir keli žmones su 
žeisti riauszese ant ežero kran 
to ties 31 gatve. Daugiau kaip 
25 žmones, balti ir 
gumas tarp ju moteris, tapo 
suaresztuoti. Riausezs tarp bal 
tu ir juodu žmonių, besimau- 
daneziu 
apie 5 vai.
pradėjo metyti akmenimis iu 
juoduosius, o tie 
skolingais jiem ir iozkilo riau- 
szes.

Vėliausios žinios sako, kad 
riauszes, prasidėjusios tarp be 
simaudaneziu baltųjų su 
daigiais ežero pakrasztyje 
31 gatve, 
tu dali; apie 
juodi vaikinai tapo 
ties llalsted ir 35 
ties 31 ir Halsted. 
irszimas didelis. Sziryt apie 2 
valanda riauszes tęsęsi tolinus.

Vėliau. — Viso likos už
muszta 32 ypatos o suvirszum 
500 sužeista. Vaiskas yra pa
sirengiąs apmalszyt taja myne 
pasiutėliu.

juodi, dau- 
moteris,

žmonių, 
kraszte i n vyko

Baltieji

— auksiniu ir si- 
Piningai turi arti

e zero 
vakare.

nepasiliko

juo- 
, ties 

iszsiplete po visa pie 
vidurnakti tris 

užmuszti 
gatve, du 
Žmonių in- 

9.

u

Vokietijoj paporosai kasztuoje 
112c. vienas.

London.— Berline kupczoi 
abako, parduoda paperosus 

po 12 centu už viena. Tiejei pa

Egzekutivo Komitetas.
Spaudos B juras perkeltas 

in Parižiu.
(Specialiszkas Telegramas 

“Saulei”)
Washington, D. C.— Gauta 

sz Paryžiaus szitokia
grama: ...

4 ‘ Amerikos delegatai: 
ius, Dobužis, Balutis,

— Paryžiuje. Didysis spaudos 
/juras perkeltas isz Szveica- 
rijos in Paryžių. Politines ži
nios pasiusta New York o kan-

k able-
t?

Ži-
Norus

laikrasztis Phi- 
tokia 

Mahanoy •r

♦
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ISZ ROSIJOS
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Lietuviai kaipo sa- 
toki atsitikima, 

greitai inžiuredami vienas ki
tam laikraszti rodo arba pasa
kojo, kad Frackvillej teip atsi
tiko.

Lenkiszkas
ladelphijoj vėl pakreipė 
žine, kad tai buvo 
City jogei parapijonai kun. R. 
teip padare, bet kad visa isto
rija ir kun. pravarde skamba 
kaip Frackville^, tai mate Phi- 

“Gazetos Ludo- 
klaida ir

Bolszevikai szaudo nekaltus 
vaikus.

BolšzevikaiMohvlevas. — 
czionais surinko daugybia vai
tu ir patalpino juosius priglau 
dosia maitindami juosius pa
dvėsusia arkliena nuo ko dau
gelis vaiku susirgo, o
nuo serganeziu vaikh atsikra
tyti ir nereikėtų juosius gydyt 
szaudo visus.

Pirmutine tokia 
atsibuvo czionais.
sustatė 20 vaiku prie 
Vaikai klūpodami iszkelia ran

perosai yra pargabenti isz Ang toron ir pildomam komitetui 
lijos.

ka gersi ^įos brangenybes.4 4

ka ymsi namo
Jeigu 

tai ga-

Žmonis rugoje ant to- Washingtone. Vieszumas didė
ja.

ladelphijos 
wos” klaida ir netikėjo kad 
teip atsitiko Mahano City.

Dabar “Keleivio“ 30 num. 
randame viską smulkinenisz- 
kai iszdestyta ir, prirodoma 
kad ten visiszkai musziino ku
nigą nebuvo ir kunigas R. net 
ant platformos nebuvęs.

Mat tenai buvę debatai 
Raczkus buvo po pusei i 
listu, o T. J. Kuczinskas po pu
sėj kataliku kur buvęs ir kuni
gas R. Raczkui sako 
vi j”
J. Kuczinska suakėti isz klau
symu bei atsakymu

Isz to atsitikimo tapo pri
skaldyta nei malku 
kad socialistai buk kunigą 
musže ir lapes net nugabentas 
ligonbutinv

. Po ilgu straipsniu su tikrais 
nurodymais ir smulkmenomis 
“Koleivije” pasiraszyta —

y. Barvinka org,

Laukiam daugiau s rytoj.
>t —Vi n i kas.

DIDELI LIETUVOS 
SAKYMAI.

Per Lietuviu Informacijos
Biurą, Carl Byoir vedama New

Keturi milijonai Lenku keneze
bada.

Warszava.— Yra apskaito-
buk Lenkijoj sziandien yorke ;pl.anegz,ąmni kad Lictu.

Keleivio

idant

ma.

1 
'1
I

egzekucija 
Bolszevikai 

sienos.
*, : keneze bada keturi milijonai 

gyventoju, terp tu randasi du
vos valdžia perkasi nuo Ame
rikos valdžios invairiu reikme
nų kariiiomeni.
nos yra Franci jo j. Už $850.000 
perka gyduolių, 
instrumentu 
daiktu.

) 9C i Wil- 
pripažintas nuo visu kai- 
sunkiausias žmogus 

650 svaru

New York.— 
son 
P0 ant
svieto, kuris svėrė
mirė czionaitineje 
nuo paraližaus. 

Jack rodėsi
Coney Island, o kada

nuvežti in ligon- 
pasirode, 

todėl 
darbi-

ligonbutije

u z piningus 
apsirgo

buti
jog

nuvežė
niam

Dede Samas parduos daug 
valgomųjų tavoru,

. Atlanta, Ga.— Czionais Dė
dė Samas turi du milijonus 
baczku miltu, kurios parduos 
po 4% centu už švara.
moreje randasi 4 milijonai sva
ru cukriaus,
muilo, 2 milijonai svaru kavos 
ir kitokiu dalyku. Valdže par
duos tuosius dalykus tiesiog 
del žmonių.

Balti

ir reikėjo jin
su ambulansu,

vežimas per mažas, 
jin dydeliam

automobiliuje. Lovos ir 
neturėjo idant paguldyti taji 
milžiną, nes gulėjo ant dvieju 
szieniku ant grindų. Bus palai
dotas Chicago kur randasi jojo 
Bzeimymh Į H tu - Ją. 444

milijonai svaru

tf A L&h. S

T7 m;

nes lyg

Kaip tik

Todėl

^.1 .JjMau

vaiku, o 
tukstanezei namu. likos su
griauta ir sudeginta per kariu- 
menia^‘ kurios perėjo kelis kar
tus per taji sklypą.

Panaszus padbjiinas vieszpa 
taujo ir Lietuvoje.

Albanai pasikėlė prieszals 
Italus,

Saoniki.— Os diena dydes- 
nis skaitlis Albanu pasikeline- 
ja prieszais užėmimą juju skly
po per Italus. Keli propogan- 
distai iszsiunsti per Italusz įn 
Albanije likob nužudintais Be
rate ir Kreaxaya, .. *..4,

4 UfUdhLti.

Tos reikme-

chirurgiszku 
ir hospitaliniu 

Tos rėikmenes Lie
tuva pasieks rugpjuczio mene
sio pradžioj.
Lietuvos karine misija užpir- 
kirieja batu, drabužiu ir maisto ’ 

už $17,000- r

Tuo pat kartu

Lietuvos armijai 
000. Tas visas pirkinys gauna
mas ant kreditp. Isz to iszoL 
na, had Amerika eina prie Lie
tuvos neprįgulmybes pripaži-v •

nįmo.

§ Chicago. — ‘Nelaimiu su 
automobileis in viena sanvaite 
czionais buvo: .'devyni žmonis 
likos užmuszti o 42 sužeistais*

»

1 — kūtes in dangų, melde su asz-
socia-

“Kelei-
kad pasiseko kataliku T.

vežimai
su-

I 1

i

aromis idant juosius neszautu, 
bet tai nieko nepagialbejo. Sen 
kane teip-gi suszaude apie 30, 
o Ciecerine apie 10 vaiku.
Bolszevkiai bėga isz Arkan- 

gelsko aplinkines.
Vladyvostokas. — Bolszevi

kai pradėjo bėgti isz Arkan- 
gelsko aplinkines skersai gele
žinkelio.
pradėjo apleisti aplinkine prie 
Pskovo. Estoniecziai pasku
tiniam muszijo supliekė raudo** 
nuosius smarkei. 4k

Bolszevikai teipgi

Nonžmlrsckito kad dabar “SAULES’* 
prenumerata yra $X00 ant Tito melo 
o $1.50 ant puses meto*

MMUhI
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vokiszkam kaize- 
snprato, 

jog jin jojo generolai apgaudi
nėjo ant ku/.no žingsnio, 
kaip kaizeris apie

n ’Tik dabar 
riui, atsidarr akis ir

Sztai 
tai kalbeji 

savo svecziatns kuri jin atimi 
kr

“ Mano
nuolat inioms 

toms, <» a*./,

generol ii

i

inane
mai! ino 

melagy s 
apdovaim- 

Jeigu butu

I
i

I ■

h

JOKIUS 

jau medaleis. 
man kalbeja teisybių apie tik
ra padėjimu kares, tai butau ki 

Dabar persi 
buvo

melagiu, kuriems daugiau 
m*

taip pasielgiąs, 
tikrinau, jog tai

I

Ifcįj'n.

Į
5I

pejo apie garbi* 
meile tėvynės.

Dabar kaizeri apėmė 
lis tikvtniszkns karsztis.
dzesi kas dienu ir gieda psal- 

k roiipin-

1 )

Lui

’■

I

f
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I
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kuopa
i li

kai p apie

dyde-
Mel-

mas. su savo sunum
nori visai matvtis.eu ne

Mount Vernon, 
kos ai oszta vof i t ris 
pavogimą pusi*

jisai tiktai 200 doleriu ant me
to kaipo daraktoris.

Sndžei tojo kontesto dažino- 
jo buk tasai žmogus pats per 
save iszmoko nemažiau kaip 
penkesdeszimts visokiu kalbu 
ir dialektu.

Dabartės Trombet t i aplaike 
dinsta profesoriaus kalbu Bo- 
logne universitete, o laike ka
res turėjo užsiėmimą ka‘ų>o tlu 
moeziliH.

Kitas garsingas žiaunas kal
bu buvo kardinolas Mezzofanti 
kuris kalbėjo 58 visokes kal
bas.

Tas parodo, jog žmogus gali 
visko iszmokti jeigu įiera tin
giniu ir turi kantrybių.

jai ko drutvietes ne kariumenes 
kaip viesulu centraliniai verto 
viską iszskyrent 
szventa Verduna.

Popiežius Benediktas nebe- 
ii

pasiroda vijimu su savo kardi
nolais tylėjo kas link katuli- 
kiszkos Lenkijos ar Belgijos. 
Jie visiszkai ne popiežius 
kardinolai szale jo būdami
tikėjo kad Vokietijai arba Aus 
trijai reiks nusmukt nuo cieso- 
riszko koto. Austrijai nusmun
kant, nusmuko paskutine kata- 
likiszka ciesoryste, o su tuomi 
nelabai smagu gal pasidarė vi
sam Vatikanui.

Isz Lietuvos Pas-

Prancuzu

ne
ne-

Fra nei joj ant Roma nge ka- 
,000 amerikonisz-

KUKIU DARBININKAI. ATSAKYMAI.

\V. M. \V archouse
(Jonu.— Teip, reikė 
da 5()c. prie prenumeratos. Go

Si! vieką in 
nes tiesiog groma-

M.
- To i p

Point, 
dam ok o tBIRŽAI. — Priesz 

siaut bolszevikams 
czion buvo besikurianti Lietu
viu valdžia, 
tetas ir pradojo veikti. Žmo
nes buvo patenkinti nauja be- 
sikurianezia Lietuvos Valsty
bes ir lietuviui valdžia. Užė
jęs bolszevikai komitetą iszvai

U ž v i esz pa t a vo bo 1 sze v i - 
ku komisaras Kovalskis, mok. 
V. kl. su savo sztabu.
jo tvarkyti saviszkai: uždėjo 
kontribucijos 300,000 rub. ant 
Biržų miestelio gyventoju, atė
mė fabriku isz aviniuko Janei- 
no ir miestelio maluna.

Gutbergio nuovadoj, Biržų 
kontribucijos ūkininkams po 2 
—31 ukstanezius 
Vienas neužmokėjo, užtai ji isz 
veži* ir po sziai dienai dar jo ne 
ra. Kame jis yrA — nežino. 
Smilgių filijos klebonui užde-

Saloeziu ir 
Brunavos klebonus norėjo pa
imti kaipo užsiuvus, 
pa v y k o pas i t ra u k t i. 
naeijona lizavo.

užim- 
Biržus,

Susidarė komi- 
veikti.

ke.

Prade-

Pali Vi- paaibalgc.

Bet jis teisinosi

kuriuos
Bet pleszikai

Viso ta

jiems

kai nuszove ja vietoje, 
kui darnuHzove du paszaliniu 
vyru, kurie tuo laiku atsilankė 
pas Vinca Vitulski.
tulski dar kuri laika laike gy
va- reikalaudami per tris kar
tus pinigu.
neturis daugiau, kaip tik tuos 
kelis szimtus, 
tuojau atidavė.
ir ji nepaliko gyva, 
me name buvusiu užmusze 4 
žmones. O liko gyvi namu tar
naite, kuriai buvo pleszikai už- 
risze akis ir Vinco Vitulskio 
sunns, dvylikos metu, kuris 
spėjo po lova pasislejiti; ir vie
nas žmogus sužeistas, kuris da
bar yra ligoninėje.
dėti, keturis pleszikus suėmė.

VIEKŠNIAI. — Bolszeviku 
vieszpatavimo metu 
nuvarginti ir apųileszti. Apy
linkei, bolszevikai savo viszpa- 
tavimo metu surekviztivo mais 
to ir paszaro iii 40,000 rub., už 
kuri turėjo užmokėti ju szta- 
bas iszbego in žmones liko be 
nieko.

ŽASLIAI.

Kaip gir-

Kviccziu plovimas Oklahomos Kan
tian ir NcbraBkoH valstijoje jau beveik 

Nors ir negaliama žinoti 
tikra HkiacziauH darbininku kurie to
se valstijose dirbo prie kvlecziu plovi
mo, tccziauB spėjama, kad isy, viso lai
ve tarp 75 tukstaneziu ir 100 tukstan- 
cziu darbininku, kurie buvo ateje isz 
kitu valstijų. Didžiausis skalczius isz 
kitur buvusiu darbininku buvo Kan
sas valstijoje. Apie 25 tukstanezius 
tu darbininku buvo surinkti ir pasius
ti per Valdžios Samdymo Biuru Ofisą, 
Kansas City, Mo. ir kitus biurus, ku
rio turi savo kvlecziu valstijose rinkli, 
darbininkus Ir i 
pjovėju armijos ėjimą.

“Oklahomofi pintis buvo lietaus su
laikyta”, praneš/,a A. L. Barkmano 
raportas,” ir būtinai reikėjo tai valsti
jai pristatyti keliala tukstaneziu vy
ru, kurie buvo skirami Kansas valsti
jai, Nebraska teip pat pradėjo pjauti 
labai anksti ir iszcjo taip, kad visos 
tris valstijos pareikalavo darbininku 

į tuo paežiu laiku.
“Tose distriktuose dabar Jau k u la

in a ir gali būti, kad darbininku truku, 
mas bus jauczininas Kansas valstijo
je ypatingai tose apskrieziuose, kur 
labai daug kvlecziu auginama Ir kur 
dar kvieczlal tebėra gubelėse, doltd 
kad daug vyru eina isz Kansas in 
South Dakota, kame kvlecziu pjlulis 
prasidės ateinanezia savaite.”

“North Dakota už tikro pradės k«i- 
kuriuosc apskrieziuose pradžioje rug- 
pjuczio menesio ir vėliausi praneszi- 
mal isz tos valstijos parodo, kad dau
giausia vyru reikės neankseziau, kaip 
20. d rugpjuczio.”

A. L. Bakmanas, kuris veda Suvie
nytu Valstijų Samdymo Biuro kvlc- 
cziu pjovėju organizacijos darba 
karuose ir gyvena pats Kansas City, 
Mo. dabar keliauja in Dakota, kad su
tvarkyti kvlecziu 
tose valstijose.

I 

palengvinti kvlecziu!

riausia raszyit pas 
Kopenhaga 
ta nedaejs.

UBsus
REMEDY

CO.,
Patarli vartoti sakučius paMkaiagst vaistas I

Urt>u» Gyduolei nuo Reumatizmo, palenfvi 
na skausmus o sudiutma visą žinomų ir susti 
prina nuvargusias nervas. Kaina
U raus Kraujo Valytojas, naikina visokius už 
perus ir nuodingus dalykus kraujyje, padaro 
i v arų ir stiprų kraują. Kaina ... ^0.00 
Ursus Plaukų Apsaugoto)**, audrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, iita 
rnostis yrafera dil visokių uodos lytų, nuo 
nudetimo, uodos ilberimo, sužeidimo, Hni- 
riniino, nukalimo ir t.t. Kaina flM.ClO 
Uraus Milteliai nuo kvcpkjimo ir prakaitavi 
mo kojų, vienas baksukas ižtydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina ........... . ................
Ursus Vaistai nuo Komu, ižgydo didžiau 
sius ir seniausius kornus. Kaina...... MOc
Ursus Vidurių Švelnitojas, pigulkos kurios 
veikia ivelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina---- BOc

j Ursus Lažai nuo Dantų skaudijimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abelnai skausmo 
žios gyduoles surnažjs skausmą, norą dantis 
ir butu skylėti. Kaina . . PąOc:
Reikalaukite musų Gyduolių kaUliogo. Ra
šydami adresuokite šitaip:

URSUS REMEDY CO
160 N. Welli St.,

žmonesŽmones kai kurie vis kalba
si ir daro klausymus kodėl 
krikszczioniu Demokratu par
tija neduoda visuomeniai jo
kiu atskaitų isz suaukautu pi
nigu Lietuvos reikalams. Inei- 
gas szcip teip sako pagarsina, 
o kur ir kiek iszejo ur iszeina, 
niekur garsinant nesimato.

Aukautojai szitame klausy
me turi tiesa.

kiekvienam.

piniu guli *. 
ki kareiviai 
ne ir Mouse, 
piniu Thiancourt kurie žuvo 
St. Mihiel ir Toule. Du procen
tai žuvusiu kareiviu yra 
muni ir palaidoti kaipo

nes kiti neturėjo cedn- 
liu su numerals arba likos su
draskyti ant szmoteliu.

b)

kurie žuvo Argo- 
o 4300 guli ant ka- jo, 20,000 rub. v

Kaisz. npskr. 
Atvyko Kaunan žmones mums 
pranesza, kad vietos gyvento
jai baisiai nepatenkinti bolsze
viku “rojumi” ir laukia atei
nant
Bolszevikai daro nežmoniszkas 
rekvizicijas ir be jokios tvar- 

“ raudonasis”

neži- 
‘nvži-I Ilinojuj, Ii- 

vaikai už 
nuo

Kalt inin-

noini, > > Tuo

bet jiems 
Dvarus 

Darbi nikams 
tuoj nepatiko ir pradėjo pur- 
tintis nuo toko rojaus.
labiau atsitraukė uno juju dar
bininkai, kaip jie jau czionai 
eme vesti kova su
niais liudininkais, kuriems va
dovavo Jcszmantas, Bnikys ir 
Puodžiūnai t e. Darbininkai
pamate, kad pas juos tik kova 
ir kova, su visais kas nors tru
put i ne taip mano.

M usu kariuomenei
Sziauius pasirodė apie Pasvalį 
(Biržuapskr.) bolszeviku 
donieji.
sireiszke juju žiaurumas:
kas tik papuolė be jokio iižmo-
kesnio; kad tik pripleszus dau
giau, kad tik iszsivežtis dau
giau, kad tik iszsivežus dau
giau in Rusijos rojų.

rojumi ” 
Lietuvos kariuomenes.y tpajaus 

stalo tūlo farmerio.
kai likos uresztavotais ir užda- 
r\ t i kale jime ant ilgesnio 
ko.

< 4 va-

lai
Tėvai vaiku tokia netei

si ng', st a sud ti labai persiėmė 
ii pada\e praszima pas guber- 
nah’iiu idant vaikus paleistu 
1 > z k. 111 • n m o.

Mat vaikai
doI savo 

szniotolis pajo
scį n '‘-a

tlO'.l i
z»‘ids 11 ntas.

Szia i id icn
tuną baiidže kelois

norėjo padaryti 
draugo kuriam 

buvo pa-

už maža prasikal 
metais ka

b'jillllį, bet JfigU pavogei lllili-
. tai niekas apie tai nesijon ne

rupi na.

Vi rdži 
icdos su 40 

kareiviu, ku-
r h i s
Cljo-t. 
m IT.

M lestas Burlington, 
nijoj, t ari nemažai 1 
motei imis sa\ o

ai \ r/.e su sal ini isz l'Tau 
Karrvei liko nusiiliistais

i t l it han A lien,

mesią s tarnystes, 
CZIII les

ant toli-
jaunos pa 

pasiliko \ ienos.
s /1.111 s i; i, Jog ne 
fra m- u z iszk u 
pranta angliszkos 
del ezioua i t i nes 
m\ Ir ja ant sa\ai seserų

nesu-

Ar- 
viena isz t uju 

moterių
kalbos, to- 

moteres susi- 
patal -

pino jiaisos iii viena vieta, 
tina ir pirgnbeno 
idant jiaises 

os kalbos.k 
nuotaku aplaik 
lerin ant 
tenka ant

imu 
daraktorka, 

mokytu anglisz- 
Kareiviai tujų 

o tiktai 30 do-
monesio ir tai neuž 
iszniait inimo inote-

nu.

Kompanija krntancziu
v» i k Iii M unich

ko 
d v t i s l’irniuti

pa
piliu Spiegei, 

apg;irsino, buk impedis vokisz 
sosto, sutiko dalvbaiiti ro 

paveiksluosią.
iiiaui paveikslo koki toji kom
panija padirbs bus 
mas ant Verduno
dalytinus daug buvusiu vokisz-
ku generolu ir afieieriu.

I I

4 k Užklupi- 
kuriaine

Italijos karalius priesz švie
ti sz k a
duos puse milijono doleiiu tam 
kuris paraszys straipsni, kokiu

kari*, apgarsino, J(>K

bintu galima iszmokti Hvelipiže 
miszkas kalbas. Daugelis Ženk 
lyvn ypatų terp kuriu 
profesorei dalybavo tame kon- 
toste, o kad kontestas užsibai
gė, pasirodė, jog pirmutiniu 
dovana laimėjo kokis tai Al
fredo Trombetti a()ie kuri nie
kas negirdėjo ir nežinojo.
vo tai vargingas kaimo moky
tojau isz Cuneo. Kada apie 
tai daginio ir i n teik ta jam do
vana, 
mo net apalpo.

radosi

mm*

Jo (r 
d

Bu-

Kada

tai vargszas isz džiaugs-
Aplaikydavo

lietuviszkos
bukie mažiau mokin-

Žmogeli nuo 
dirvos, ” 
tesniu, o busi mažiau kvailes
niu.

4 4

rėdąsdabartinis
didelius ir mažesnius

nes.

rCvoliuci-
pjovcju judėjimą

kos. Kiekvienas 
ima kas jam tik reikia; o skus- 
1 is nėra kur ir kam. 
Raiidonarmiecziai kariauti ne
nori tik laukio užpuolimo Lie
tuvos kariuomenes tuomet mo
sią ginklus ir bėgsią tolyn. Lie
tuviai esantieji raudonojoj ar
mijoj, laukia ateinant Lietu
vos kariuomeii(*s, kuomet galės 
instoti in eiles Tėvynės gynėju. 
Priversti buvo tarnauti bolsze- 
vikams arba isz bado, ar nesu
sipratimo, 
ja suirs.
ei ja nuo 1.8 iki 45 fn. Turi stoti 
nuo kovo 28 d. iki balandžio 5 
d.

Vaikinai nuo 16
turi užsiregistruoti vietiniuose 
sovietuose. Kas

sud na mieste” — teis

i

M

Dep. B. Chicago, III.

Francuzija, tarp savo gyven 
toju turės sumaiszytas gimi- 

Ten reik tikėt kad dau
guma vyru isz kitu szalin pa
kliuvę pasiliks apsigyveut ap- 
sivedia, su mergomis ar mote
rimis prancūzėmis 
iszkirto kare, o moteris bei 
merginos pasiliko szeimynose 
tik vienos, tokiu badu del sve- 
timžemiu ten didele spraga. 
Amerikos kareiviu dalis teip- 
gi pasiliks Prancuzijo, nes ten

, vyrus 
moteris

nes paėmus
Paskutinei telegramai.

I .enki jos 
visus didelius ir 
szlaeh(*tekus titulus 
no ir 
Žvdus B' 
jiems baikotus, 
laikraszcziai pranesza, suteiki* gera proga prie neblogo apsi- 

visais

numari-
užpeczkiuose sukabino.
nors ganubija, 

vienok kaip

rau-
Czion insakimai ap

ėmė

daro

žydams lygias tiesas su 
kitais Lenkijos gyventojais.

Turbut iszeina teip pridusi- 
na, pridusina, o kaip žydai vi
sur eme rėkt, tai nors hu davi
mu lygiu tiesu paglamoni kad 
peisuoeziai nustotu dare gi- 
valt.

Kitas szalis nors 
tas patsai liasas palytėjo, bet 
Prancūzija, labiausei ant vyru 
sumažino.

Isz svetimu tautu vyrai apsi
vedė su prancūzėmis,
maiszyta žmonių gimine.

gy veninio.

sudaria

labai nemalo-Lenku presą 
uiai kalba link dabartinio po
piežiaus už tai, kad popiežius 
nedari* joki protestą užtarant 
katalikiszka Lenkija, ir ji va
dina progermanu.

Iszdestydama ‘ ‘ Zgoda 
Zwiyzko organas placziai tylė
jimą popiežiaus kada vokie- 
cziai visokias bjaury bes dare 
katalikiszkoje Lenkijoj tarp 
kitko sako: 
papi(*žy 
patrzeba, jakim dzis jest jego 
šwiętobliwošc Benedikt. 
liaus kitam daigte 
Zaszkodzil on więcej Kosciolo 
wi katolickiemu niž jaka kol- 
wiek inna sekta a nawet nie-

4 4 i>

Nie tokich nam 
nastolicy Piotrowe j

4 4

»> Te
sako vela:

sekta n nawet 
dowiarstwo, bo okazal się 
dar marny na swojem szczyt- 
nem stanowiskn.

Tame 
straipsnyj 
ris ganu skandžei užgauna da
bartini popiežių Benedikta už 
tai, kad protestonai augo 
žmoniszkai laike kares katali
kus, o popiežius visai nusida
vė nieko apie tai nežinans.

Gerai, tegul buvo ir teip, 
bet galima manyt, kad in ta vi 
sa kariszka sukuri žiurėjo ne 
vienas tik popiežius, bet viaas 
Vatikanas, visi szale jo kardi
nolai ir kiti nukszti dvasisz- 
kiejie, jie muset pirmiaus ma
te katalikiszka ciesoryste Aus 
trijų bosivoliojanczia žmonių 
kraujuose ir nelaimėse negu 
tuom laik silpna Lenkija.

Ir kaip prakeiks, užprotes
tuos priesz Vokietija, protes
tuoja kad ir priesz katalikisz
ka Austrija, o tuomi laike vi
sur Vokietija eme viražu, neat

na-

visam
Zgoilos4 4

inžengtinij
reda k to> >

ne

Panama.— Ant ameriko 
niszko laivo Melville k\ lo oks 
pliozije katilo kurioje likos už- 
mnszta 6 matrosai o 18 sužeis
ta.

W. TRASKAUSKAS
'-a&ABOBIŪB-~

a A - P.. .F... --1

Turiu keliolika grąžei apda
rytu Kantiezku kurias 
pirkti po du doleriu, 
jog tuju knygų sziadion nega
lite pirkti ne 
rius, ba j uju
greitai užmarije 
Atsiszaukite greitai pas 1<\ W. 
Boczkauska Mahanoy City Pa.

(to (>.*>)

galite 
Žinota,

už penkis dole- 
nesiranda, o ir 

nes pa ūdys.

UODAI — Kaip jie veikia ir 
kaip j u apsisaugoti.

senovės yraUodai nuo senovės yra žmogaus 
kankintojai ir prieszal. Pajureje, szla- 
piuose vakaru ir sziaurvakaru pievo
se ir tolimuose sziauriuose, pagiriu 
lygumose ir kalnu lankose, tie krau- 
geringi gyvūnai ne suskaitomais bū
riais visur mus sutinka, ar tai darba 
dirbant ar tai ant poilsio iszvažiavus.

Pelkes, tvenkiniai ir bagnos yra te- 
cziaus tik vieninteles vietos, kuriose 
uodai veisiasi. Truputis lietaus van
dens senoje skardyneje, arba szlapio- 
je stogo rynoje, Jei palikti be priežiū
ros ant lauko gulėti sutelkia uodams 
miesto ir miestelio apielinkese veisi
mos vieta Ir platina nesmaugma yra 
priežastimi nemiegojimo ir veda prie 
keiksmu ir invairiu nemalonumu.

Jei uodai butu vienok paprastais 
kankintojais tai dar nereikėtų prlesz 
Juos vesti kova, bet atsimenant, kad 
yra keletas uodu veislių, kurios apsi
gyvenusios po visas Suvienytas Vals
tijas platina drugį ir tuom daugel la
bai derlingu apiollnkiti padaro tokio
mis. kaine niekas nenori gyventi ir 
kad vien uodu veisle kuri randasi pie
tuose platina geltonąjį drugi, tai nė
ra jokio atslsaklnejimo kad juos nai
kinti butu nereikalinga.

Suvienytu Valstijų
Dopartmentas iszleldo ūkininku Bul- 
lotina 444 vardu “Remedies and Pre- 
ventatlves Against Mosquitos”. (Vais
tai ir Apsisaugojimo Priemones nuo 
Uodu). Ta Bulletlna prirengė Dr. L. O. 
Howard, Entomologijos Biuro vedėjas. 
Tas Bulletinas pirmiausiai buvo ats- 
pauzdlntas 1911 metais, bot tai laidai 
iszsibaigus dabar is^naujo porspauz- 
dintas ir suteikiamas veltui kiekvie
nam kuris nori žinoti kaip iszsisaugo- 
ti ir neleisti platintis uodams 
apielnkoje.
svarbumas priosz. uodus 
apsisaugoti nuo inkandimo ir Inval- 
rus dalykai, kaip tai: kur Jie veisiasi, 
kaip jie gyvena, ir kap naudotis pri
gimtais uodu prieszals kad nuo ju vi
sai apsisaugoti.

Žemdirbystes

Bullotine
URVO 

apraszoma 
darbo, kaip

PRASAKCIA! Visus laiszkus o ir 
piningus in iszloistuve “Saule” roike 
visados siusti ant szlto adreso: W. D. 
Bocckowski-Co, Malumoy City, Fa,

Ant rytojaus bolszevikai isz- 
girde gandus, kad Lietuviu ka
riuomene, jau eina pirmyn, vi
sa ka gelejo pagriebi*, ūkinin
kams prieszakc suvesti gyvu
lius (kas turi daugiau vieno 
arklio, ar karves) in komisa- 
riati (nors nieks to insakymo 
neklauso), betvarkėje pab«*go.

KELME. — Užimant bolsze- 
vikams Radvilkiszki,
ežiai isz Kelines pasitranko. 
Bet greitu laiku sugryže Kel
inei uždėjo 3000 markiu pabau 
dos ir jau dabar nenori apleis-

Isz ežia jie siuntinėja sa-
jvo žvalgus iki Szaukenu; pasi- 
szaudo su bolszevikais, bet to
liu bolszeviku nenuveja.

Vasario 2 d. 30 vokiecziu nu
vyko isz Kelines in Radvilkisz
ki, atome isz bolszi*viku tary
bos 8000 ruh., 3 kulkasvaidžius 
ir suomes tarybos 
gryžo in Kelme.

RADVILISZKIS,
Vieszpataujant

kams visi suprato, koks jis yra 
npakenezianias 
gaivalas, musu tautos

Bolszeviku armi-
Paskelbta mobiliza-

iki 18 m.

neklausys

vokie-

tam ” 
mas vietoj.

RADVILISZKIS. — Žmo
nes vis džiaugiasi sulaukė lie
tuviu kariuomenes ir pasiliuo- 
save nuo bolszeviku.

kariuomene,
Bolsze-

§ New York. — Asekuraci- 
jos kompanijos iszmokejo 
inluenzos mirtis 240 milijonus 
doleriu. Viso mirė 450,000 
žmonių kurie buvo užusekura- 
voja savo gyvastes.

§ 'Springfield, Mask.— Vii 
nuolika vaiku prigėrė per 
skendima valties arti 
Island, Ottis Pond, 
skendusiu kimus atrado.

Viso mirė

už

*.

nu- 
Voimer 

Visu mi

ti.

da u n ie-
vy-ji raszosi m 

resnieji deda aukas, 
vikams paskutines dienas bai
dant Radviliszkyje per mitin

gus visi szauke: szalin Bolsze
vikai. Ypacz inkyrejo bolsze
vikai darbininkams.
mi isz Radviliszkio bolszevikai

vagonus nuo

O*

Begda-

iszsįveze szeszis
žmonių surekvizuotu kviecziu;
tik vagonas pavyko geležinke- 

narius, su-' liniukams atimti.
I

— Sziau-
bolszevi-

J

musu tautos 
gaiva

las, todėl rengiasi su jais griež
tai kovoti, uebijodam jiu gra
sinimu — suszaudyti ir kit.

Visi lauke ateinant musu ka
ly it i jauni vyrai-

pritrukus kantrybes ir slapta 
keliavo Kaunan.

§ Milwaukee, Wis.
je, kuri kylo name naszles Mrs. 
Anna (lump, žuvo pati motina 
su ketureis vaikais. Du vaikai 
ižgialbeti per kaimynus.

Ugni-

i

1

riuornenes.

Urbelio, skubinasi užra- 
Per sa- 

.155 vyrai. Isz

Likusieji 
gi susilaiko laisves ir izsgirde 
gyva žodi atvykusio isz Kauno 
kar. 
szyti ir savanorius,
vaite užsirasze 
gabesniu vyru ju tarpe susida
rė organizacijine kuopele, pir
mininkaujant P. Brieduliui, 
kuri kaip kilimuose, taip ir 
mieste renge rinkliavas ka
riuomenes naudai.
1880 r., daug drobes, 
ir maisto kelionei.

SZAN0AI, — Kauno apskr.
Viena vakaru 

7 vai. insiverže pas pilieti Vin
cą Vidulski penki pleszikai. 
daryti kratos neva jeiszkoda- 
mi pavogtu arkliu.
co Vitulskio žmona in tai.atsa
ko, neduosianti kratos daryti 
be žinios policijos. Tuomet 
plszikai, nieko nelaukė, parei
kalavo tuojaus duoti jiems do- 
szimts tukstapeziu rubliu. Szei 
mininke, iszgirdusi reikalau
jant pinigu, pradėjo szautkti 
žmonių iiagelbos, tada pleszi-

Žmogžudyste.

be žinios policijos.

Surinkta 
baltiniu

Bet Vin-

:d<* M/
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PIRMUTINIS LIETUVIRZKA8 

GRABORIUS MAHANOY CITY. PA.
Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdė 

automobilius, riginus ir veMmus dsi 
laldotuviu, krlkRztlnlu, pas!valinejimd 
Ir t.t. Krausto dalytus Ir Lt.
620 W. Centre Bt, Mahoney City, Po.
- r............ -.m— -v- ------------------ ----- IT II .1... , ■ I. ... ............................................ H ....
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Telefonai, Bell - Kensington 5316
Keystone. - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.
• ■ • ' • > ■ Y ) u * » ■ • - ■ • i
PERSIKĖLE 1N NAUJA VIETA

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

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.
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Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą 
Kasjma^i pa-virla.ro papro 
čiu, ir tuomet žmogus ka 
sosi nejuciom>. But jis 

kad jam niežti, 
visi kiti tų žino.

Vyrai ir moterį kenčia 
niežėjimų nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tų niežėjimų galima 
lengvai prašalinti. N ubus

Tį^į^:.
langiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų.

ir

V

. -X' 
( 
įvykstančių non pleiskanų.

ie U V J3> w j
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas i 
Paskui tik retkarčiais suvilgynias galvos apsaugos jq nuo pleišką I 
nų atsinaujinimo. i

RUFEl.ES yra maistinga maudynė galvos <»dai ir plaukam-. į 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ! 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. i

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi į 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto ! 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: Į

"•r. AD. RICHTER & CO., 316-330 Broadway, New York

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

1)

2) visa szalies

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

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

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

• ]

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

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

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

3)
4)

Jt

<

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje
D

2)
3)

valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz-
_ ’ _ _ , L. A. Bendroves

pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu, ifrie L. Ą. bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose' didesniuose Lietuvos miestuose.

tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.

Bendrove steigia

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukite paaiukinimu saiuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
į '• ‘ ' r" T’-'';’. H- • j:. _ ’ I i; M,

.(Ii k]

V

320 Fifth Ave, New York, N. Y. A

'i

l
i- ■

ku/.no
virla.ro
RUFEl.ES


✓

i

t

1

SAULE 3

Netiktas Turczius
Tikra Teisybe

gyveno vienas 
turtingas abivatelis, 

turėjo 
vienas jio tarnas,

Labai senei, 
paikas ir 
tarpe dideliu girriu ir 
kelis tarnus,
iszgyveno pas jin 20 metu, bot 
kada jau nusibodo jam tarnau
ti, apsirinko sau vienas gyve

nos vienam be gyvenant
da labiau ne 
mislino 
Teip ir padare, 
dora mergina ir apsipaeziavo, jin kalba ir

n ima.

no pati su kudykiu no gali isz- 
simaitinti tai kad karve turėtu 
me, tai prie laszo ir kudykis 
no — teip vargtų.

Ponas sėdėdamas krose i par 
pute per usus ir 
po valandai tarė:

— Teip butu labai gerai 
duoti pamaczi žmogui, ale kad 
ir asz ne turiu dabar no 
rublio prie savos.

’Antanas paraudonavo ir nu
sigando, ba dabar butu galė
jas pirkti karve labai pigei,

murk tolėjas

vieno

naiti kuria ketino paskolinti 
piningu.

Boba tai vis boba kaip tik
tai vyras iszsitaro, tuojaus ir 
spakainasties ne davė, liepė ej- 
ti isz vakaro laukti to ponai- 
czio kalbėdamas: — Vcrcziau 
tu jo palaukie no kaip jam 
reikes tavęs laukti Antanas ne 
klauso savo bobos tiktai vyžus 
nusipynes nuėjo gulti Bet kaip 
tiktai gaidžei pragiedojo jau
Antano pati senei buvo atsike- sza ant žemes pasiėmęs lopeta 
lūs ir pusryczius viro prikėlė

tankumynu prisukinėjo:
— Dabokie tu ta virve kas 

tonais atejs ir tu nesirodykio 
kad tavos ne patemintu jeigu 
tave nužvelgtu tai tu pražūsi.

Antanas stovi kaip dilgelėse 
pastatytas ir mislina kas gali 
su juom atsitikti bot no ilgai 
laukus žiuri, kad atbėga su 
maiszu ant pecziu, ponas, pas 
kuri Antanas tarnavo 20 m. 
pribėgės pas medi padėjo mąi-

jisai,
ramu buvo, susi- 

apsipaeziuoti. 
apsirinko sau

vaikinas visaibet žinoma tas 
ne buvo turtingas tai ir vargo 
ne mažai iszpažino.

Pirmutinei metai
nes ka daryti kad Die 

da didesniu vargu užleido,

praėjo po

labai
nes no užilgio bus jomarkas, at|Antana ir kanogreieziause va- 
siduso ir nieko no kalbėjo.

Pono pati girdėdama visa
gerai

atsigryžus

szlinbui, 
va s 
ba jiems davė sunu, o moteris 
ir ant sausos duonos su k ūdy
ki u negalėjo būti emc melsti 
savo vyro kad ejtu kur nor, 
mažam gaus 
rublius, o nupirktu ar karve, 
arba oszka, kalbėdama: kad ne 
gali su sausa duona kudyki 
maitinti ir jeigu ne pasirūpins 
tfti už keliu nedeliu 
turės.

Vyras susirupines mislino 
kur galėtu gauti piningu, o 
pati tuom kart tarė:

— Ar žinai ka, tavo ponus 
ne toli nog czionais gyvena 
kur pas jin 
tai nuejkie pas in, 
paskolins kokia 15 rubliu ant 
karves ir asz teip mislinu jog 
jis tau to ne atsakys.

— Gerai tu sakai, mano du- 
szele, ba jisai man tankei kal
ba jog pagelbės mane kada 
nors bėdojo.

i Vyras nė daug inislindamas 
pasiėmė kepure ir iszejo pasi- 
storoti piningu. Nuejas pas po
ną atidavė ‘laba diena’” 
linu ne dryso 
stovėjo nuleidea akis su kepu
re rankoj, kuria vis mauke, 
ponas užklausė:

• — Ko-gi teip užsimislines? 
Antanai, ir ne nori nieko kal
bėti, tiktai kepure trini ranko
se, turi būti delnus nieszti.
-— Teip pone, nieszti, — at

sake Antanas. Ponas nusiszyp- 
sodamas tarė:

— Tai gerai u-gi katra del
ną nieszti!

, — Kaireji.
— Tai da

mena, kad tikai kaireji delną 
nieszti, tai piningu gausi.

paszoko džiaugs- 
vienos kojos ir 
pono, pabueziavo 

ranka, tardamas:
—- Brangus mano pone, gel 

bekio mane varge.
Ponas nusijuokęs tarė:
— Kas-gi do vargas, 

Žarn pati nugara iszplieke. Tai 
ka-gi daryt 
nas.

emc
e j tu kur

paskolinti kelis,
nupirktu ar

susirupines 
gauti

Antanas 
mingai ant 
priėjus prie

>

pagraba

czionais 
isztamavai 20 m., 

o jisai tau

o to- 
nieko kalbėti,

geriau ♦

O

žmones

ma-

— paantrino po-

* '— Ne apie tai ejna, 
gus pone, tiktai atėjau pas po
ną, mažam gausiu piningu pa
skolinti. ...

A

bran-

girdedama 
žinodama 

moteres gyvenimą, 
in vyra tarė:

— Ar žinai ka, 
jam nors tris rublius, kad 

penkiolikos, tai kaip bus 
jomarkas, tai gales nors oszka 
nusipirkt, o mums reikes pjau
ti pievas tai jis 
atidirbs.

Ponas atsisakė ir nog to. 
Antanas užsidėjus kepure Irau 
ko per duris, aszarom apsipi
lęs jis ne mate ne kur ejna, mis 
tindamas.

— Duoki Dieve, 
skatiko ne tektum, kad ne no- 
rejei mane bėdoj pagelbėti.

Antanas nusiszluosto 
aras ir iszsiemcs pypke norėjo 
užsirūkyti, 
ežias krepsziuKas ir noru ne 
tabako, nuejas prie medžiu 
prisirinko sausu lapu ir užside 
ges ėjo sau dumdamas, 
sztai patinka ponaiti 
Antana tarė:

— Kur teip ilgai buvai, asz 
jau net duobe iszstbvejau ant 
kelio, tavęs be laukdamas.

— Tai ka ponaitis norite 
nog manės! klauso Antanas.
* ■ —■'r Nieko Tie ’ noriu, 
duokie man pypkes parūkyt.

— Pypkes! — tarė Antanas 
per juokus — kad no yra taba
ko.

— Man užteks kiek yra pyp 
kei, — atsake ponaitis.

— Kad ne tabaka 
tiktai alksnio lapus.

— Tai asz ne 
rukimo, kaip tavo, 
tu ne bagotas kad 
pus rukai.

—. Kad buezia bagotas, 
ne ejezia piningu paskolinti 
ant karves, — atsako Antanas.

— Ar-gi gavai, — klausė 
ponaitis.

Kas gauna tas nesigire.
— Tai ar galima pasigirti; 

atsake juokdamas ponaitis.
— Negali ba da gali kas 

nog mus atimti.
— * Kytras isz tavęs žmogus 

Antanai tiktai beda kad tu 
t 4 jr

biednas, ir kad ne gavai pasko 
linti piningu pąą ,savo poną 
bet ar žinai ka toli jomarkas ?

— Teip ponaiti žinau, — at 
sake Antanas.

— Na, tai rytoj ryta, ateik 
czionais, o asz duosiu penkio
lika rubliu ant karves.
* — Labai dekaVoju ponai- 
cziui kad man/dupsh nes isz- 
kur asz poiiaicziu atiduosiu ad

duokio tu
ne

turi

atejas mums

kad tu ne

asz-

bet žiuri kad tusz- 
krepsziukas ir nėra 

nuėjus prie

Bot 
kuris in

tiktai

rukau

tokionoriu
Turi būti 

alksnio la-

tai

pasitikti ta 
mažam ji-

— Kas-gi pasidarė, ar mis- gal. 
lini kur važiuoti ! — 
nas.

klausė po-

— Ne 
inti nors

aszpone, asz noretau 
penkiolika rubliu

Duosi ir atiduosi tiek to, tik
tai ateikie rytoj, 
gausi.

Antanas su dideliu
gurnu dekavojO ponaieziui# ir 
leidosi namon pasakoti savo 

bet

o piningus

szirdin-
ant karves.

— Ant karves, — paszauke 
ponas trindamas kakta su del
nu.

Antanas vela szokes prie po- 
pradejont) 

kalbėdamasi 

rn ‘

bueziuoti rankas

— Teip poneli ant karves 
norėta u gauti piningu, ba ma-

y

re kad tiktai e j tu 
ponaiti kalbėdama 
sai turės daug gyvuliu varyti 
in jomarka tai tu janl nors pa
dėsi.

Antanas dūsaudamas pradė
jo rengtis ir apsirenges pasakė 

Su Diov” savo paeziulei-isz-
ejo.

Kaip tiktai pribuvo iii ta 
vieta, žiuri kad ir ponaitis atei 
na tuojaus prie jas prie 
no pasako ”
siemes penkiolika rubliu isz ki 
szeniaus padavė Antanui tar
damas :

— Už

( 4

Anta-
gora diena” ir isz-

rubliu 
viena 

virves ga-
u z

marka nuejas jau

sude-
ii ž-

daugiau pi- 
Kaip tiktai ponas nt- 

ponaitis paszaukes 
visus

penkiolika 
pirksi sau karve, o 
rubli nupirksi man 
la.

Antanas padekavojes ponai- 
cziu už piningus trauke in jo- 

rado kelis 
vežimus su gyvuleis isz kuriu
iszsirinko sau karve ir 
jas už penkiolika rubliu 
mokėjo ir vedesi namon dasive 
dės iki tai vietai kur ponaitis 
davė jam piningus žiuri kad ji
sai tonais stovi Antanas persi
gando ir mislino kad atims isz 
jio karve bet atsiminė kad ji
sai virves lauke tuojaus pri
ėjus padavė virve ponaiciziui, 
kuris tarė:

— Dabar Antanai, klausyk 
ka asz tau kalbesiu ir teip tu
ri daryti, matai ana pakumpu
si medi, tai nuejas užkabinkie 
ant jio virve ir veskis sau kar
ve namon bet turi kanogrei
eziause sugryžti su maiszu ir 
jeigu tu ne pribusi tai tau bus 
galas.

— Gerai ponaiti ateisiu! — 
tarė persigandęs Antanas.

Parvedės karve,pavedė pa
ezei kuri apžiurėjo, o Antanas 
tarė:

y

liepe 
mai

— Tas ponaitis man 
greitai pribūti pas jin su 
szu tai mane labi baime ima, 
kad jis mane in ta maisza in- 
dejas in raista ne inmestu.

Pati Antano jin biski apra
minus padare maisza jam ir 
liepo skubintis, Antanas kaip 
kulka leidosi per duris in pa
sakytą vieta, susitiko su ponai 
ežiu kuris nuvedės in

leidosi namon pasakoti 
paezei apie ta atsitikima, 
pamielino sau kad tai melagys 
te ir apgavyste'ir tiktai juoka- 
voja isz manės ne jis man duos 
ne bus jis czionais rytoj. Tarė
jas namon papasakojo savo pa 
cziulei apie bedas ir apie po-

pradėjo kaąti iszkase duobe po 
tuom aržuolu, supylė ka toki 
isz maiszo kur Antanui nusida
vė kad piningai ponas užklojo 
duobe su agios szakutcm ir nu
bėgo atncszti da 
n i ngu. 
si tolino
Antanu paliepė greitai 
piningus susipilti in savo mai- 
sza ir pasikavoti.

Antanas pildamas piningus 
mislino:

“Kaip man tai gaila buvo 
paskolinti 15 rubliu o in žeme 
pilti tai geriau.” 
pasislėpė su pinin 
ir ponas - pribuvo su daugiau 
piningu pribėgės žiuri kad ne 
yra piningu kur pirmiau supi
lė ponas sudejavo ir apsidairęs 
žiuri kad kabo aukszcziau jio 
galvos galas virves, tuojau ta 
virve, nusitraukė ir 
ant kaklo pasikorė.

— Ha, ha, — nusijuokė po
naitis ir tare in Antana.

— Jisai tau ne norėjo duoti 
15 rub. tai dabartės tu turi vi
sus jio piningus, tavo Antanai 
piningai o jis mano.

Ponaitis da karta nusijuokė 
ir nulėko juokdamasis net visa 
girre braszkejo Antanas su pi
ningais parbėgo pas savo pa- 
ežia kurio nog tp laiko jąu var
go ne mate. Bet ne žine ar bus 
jiem gerai už tai i po smert.

Kaip tiktai 
gaiš, tuo jaus

Teisybes.

u žaidėjas

Juonį daugiau darbszausi
Padėkos ne turėsi, 

O gargala gausi!
Ižganytojas pasakė, Atsiras 

daug pranaszu

y

Ka lups piningus nuo žmonių!
I /v ’ /

Žmonis verkia kaip di
deli rūpesti turi, 

rupes- 
czio ne nežiūri.

- Žmogus godus ant piningu 
Turi gyvenimą vargu.

— Jeigu žmogus sveikas 
smegenis turėtu

Tai in piningus ne insimyletu.

O ant kito žmogaus

T

• R.ikalauj.m.
ri liuoso laiko vakarais, Mali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į savaitę, pereidami per stubas 

t išradimu. Atsišauki! tik 
URSUS RĘMEDY CO„ •

ISO N. WELLS St., ’ 0k>. B, CHICAGO, ILL.

WWW w

su musų nauju 
laiškus

dideli
0K>. B,

Mote 1780 Julajaus menei i —- 
vo francuziszka arini jo susidedanti isz 6,000 
vysta generolo Rochamboan in Newport, R. I. Suv. Valstijos 
in pagialba Amerikai iszsimuszt isz po angliszko jungo. — 
Kur kitas generolus? ..

139 motai adgal, — pribu- 
vyru po vado-

, u
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ADMIROLAS VON RENTER ISZ VOKISZKOS FLOTOS 

KURIS PASKANDINO SAVO LAIVUS KADA ATY- 
DAVE IN RANKAS ALMANTU. UŽ TAI BUS 

NUBAUSTAS.

I

TARADAIKA.

I 11

Tu viena vieta insigavo, 
Mokytas bubąs isz kur tai 

atvažiavo
Badai smorgonu

y 

akadomije 
pabaigė, 

Dydeliu mokslu persiėmė.
Pribuvo nuvargins, 

Pasmelias, apdriskias, 
Apskurtias, 

ludusias.
Gavosi in viena vieta,
Czion ne yra minėta,

Isz pradžių kaipo pastumdėlis 
Ba nieko neiszmane nebagelis. 

Dirbo ka galėjo, 
Bosas pasigailėjo,

Liepe kad tepliotu 
Szi ta peckiotu.

Sunkei isz pradžios ėjo, 
galėjo, 

Keli metai duravo, 
Ehe, bubąs atsigavo.
Mat, vargo nemato,

Tai ir ketera pastate, 
O kad guogiu maža turėjo, 
Tai plaukus

y

r 1

Tai kitas yma tai sau in galva 
Tuojaus ant merginos prasi

mano, 
tik

Ba lietuvisžkai nelabai

iružsiaugino
kirpti nenorėjo.

O isz tosios galvos, 
Juoku buvo visados.

Juokėsi visi, in kur pasisuko
Ir Lietuvei ir anglikai turė

jo juoko.
Isz tikro ant blozno iszžiurejo

Ba ir usu neturėjo.
Ne augo, ne skuto, ,

• Tai nors lupa suko.
.Ant pagalios to susilaukė,
Jog in dydesni miestą isz-

trauke
Jeigu tas vaiks,
Suvis nepapaiks.

Tai gal da užsilaikys, 
Kol no insipiks.

*# # #

Asz vyruezei duodu jum rodą, 
Jeigu katro mergina ne myli, 

Tai tegul po nogiu tyli.
Juk ir mergina savo norą turi 

No in kožna vyreli žiuri.
meilei pa
sikalba

O jeigu su vienu * I II
y

KUR BUNA?
Mano brolis Domininkas Sakevlczla, 

8 metai atgal gyveno 
vėliaus gyveno California State.

Muhunoy City, 
Pa

eina Ibz Užnemunės. ' Jeigu kas Žino 
apie ji ar gyvas ar įniręs, malonėkit 
prancszt (to 62)

Urszule Pajaujiene,
432 W. Maple St. Mahanoy City, Pa

Mikulauckiene 
savim 

Patina Isz Kau- 
Tcgul atfil- 

(lo 61)

Mano pati Alena
(po tėvais Juknaueziutc. ) su 
turi ir valka Joną.
no gub., Panevėžio pav. 
szaukia ant adreso.

Franas Mikalauck«*iR, 
117 Union St., Pittston, Pa.

Mano (ledo Vincas Stanaitis girdė
jau gyvena Chicago; taipgi mano totą 
Ir tetėnas Muraszkal girdėjau gyvena 
New York; taipgi 
Antanas Fuceta girdėjau gyveija Bal
timore.
Jeigu kas žino apie juos, meldžiu pra- 
ncszt. (to 61 )

Box 177

mano pusbrolis

Visi paeina
ne 

Isz Lietuvos.

G. Stanaitis, 
Nanty Glo, Pa.,

vela
perbuvo pusantros 

apleido su 
Susi-

Jonas Vislauckas, kuris bu
vo pabėgius nuo manos ir 
sugryžo ir 
dienos vela mane
ketvirta mažais vaikais, 
mildami duokit man žinot kur 
jisai randasi arba tegul jisai 
pats tuojaus sngryžta jeigu tu
ri Dievo szirdyje, nes oshiiu dy 
deliam nuliudimia ir varge.

(t. A. 9) 
Mrs. Mary Vislauckienc.

111 Centre St. Ashland, Pa.

Asz Stasis Czirvinskas pa- 
jieszkau savo paezios Levano- 
rija, kuri prasiszalino nuo ma
nes ir nuo mažu vaikeliu 12 d. 

Todėl mano

I
I
iI
M

lt'*■

,į
J

I

ry

< i

kiek
iszmano

Tai ne gerai, 
Ne džentolmoniszkai.

Ne vienas pas mane raszo, 
tJr praszo:

Ana tą sziokia
. ,Ta tokia,

Veidus malavoja,
Raudonai kvarbuoja, 

, Akulorius ant nosies turi, 
ilnt numes visai nežiūri. 
Tai kam tu

Visaip iszmislina

rr

!

vaikinia piktu
mą turi, 

Tik kvaile teip daro, 
Savo pusgalvysta varo, 

Nes ne iszmintinga mergina 
Apie tai bus gana.

e « •

Kj jus
*

Binghamptono lute- 
ronai

Darote biski negerai, 
Jeigu szventa Evangel i je isz 

juokete, 
Ir in žodžius Dievo netikite.

Kas bus,
Kaip smertis pribus?

Kaip akis pabals 
Kūnas atszals,’

Kaip velnias duszia iszplcsz, 
In pekla nunesz.

O ka, Raszto Szvento neskai 
tote

Tikybos ne užlaikote,
Kaip arklei gyvenate, 
Ant Dievo nepamenate.

Kaip da karta dažiuosiu, 
Tai apie sudna diena pagie

dosiu
Per szonus duosiu, 

Gerai iszkolosiu. ’<•

J

J

y

Naujas Lietuviszkas Graborius

i Kazis Rėklaitis |
516 W. SPRUCE ST. į

MAHANOY CITY, PA\ J

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa 
» r Dr. KOLER yra viena

tints tarpe Lietuviu d* 
ktaras Plttsburge. Mo 

t klnoel Varszavoje, etų 
, dljavo begi jo 2€ m. In- 

vairias ligas vyru Ir 
motoru, todėl jas nuo

t 9

Gegužio 1919 m.
mylima drauge asz tau dova
noju tavo kalte, sugryžk pas 
mane, gyvensime kaip 
nom pasigailėk savo 
ežiu mažu vaikeliu*
gu mislini sugryžt tai prisiusk 
man laiszka, asz prisiusiu tikie 
ta jeigu neturėtum už ka.

(to 
Stasis Czirvinskas

1147 Pike St 
Alliance, Ohio.

gyve- 
verkian- 

todėl joi

I

I
i

61)

b

^dugnini pažlnsta. Gydi 
užslnuodinlma kraujo 

Ir BllpnybOB vyru, spuogus, nležojlmuf 
ligas tinimo, iuvalrias ligas paelnan* 
ežias nuo neozystumo kraujo, 
szaukito ypatlszkai, per lalszkus as» 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiszka’ 
Ir RuBlsžkal. 
OflsoH valandos: nuo 9 ryte lig B 
vakare. Nedolloniis iki 2-v. poplol

Atsi

į

ANT PARDAVIMO.
No 438 ir 435 W. 
ir 432 ir 433 W. 

Mahanoy City, Pa.
111 E.

Mahanoy St. Mahanoy City* Pa

Namai
Spruce St.
South St.
Atsiszaukite po No.

po

vmmviwvYixvkxmviwa
A. C. NOVAKAUSKAS 

:: Advokatas :: 
Cor. Main and Centre Street 

SHENANDOAH, PA.

PARSIDUODA FARMA.

40 akeriu, su gyvuleis. Gera 
žeme geri budinkai, didelis so
das, arti miesto, kelei geri, ežia 
yra daug Lietuviu, labai pato- 

daug javu* szienas ir 
suvalyta.

gi vieta, 
viskas jau suvalyta. Parsi- 
duos ne brangei už tai kad už
siimu kitokiu bizniu.

F. T. Dapkus,
Box 30 Fountain Mich.

(to 62)

J«1 akaada —• patrin
kiu au

Pain-ExpeUer
J U Buminkitln* t not 

pfcstvrutlut raumenit ir 
Jut lautites vėl miklus

i\urakite, kad butu 
•u INKARO kenkiu t

Gedima gaut vitose 
aptukote ui 35e ir 65c 
arba iialtiuidint nuo

F. AI>. RICHTER A CO„ 
, 326-330 Brew d va y, New Terk

Didelio Dirbtuve reikalauja pardavėju 
drapanų, panczlaku, stiebiu, jokiu Ir 
del pardavimo marszklnlu, apatiniu 
andaroku, tlosog In namus. Bastykite 
o gausite sempelius dykai.
Mills. 503 Broadway. New York City.

Madison

I

Nauja Ir naudinga Yla. Galite taisyti 
czcvorlkus, pleszkes, maiszius ir t.t. 
teip gerai kaip su maszlna. Suczodina 
laika Ir pinigą. Tik $1 per paczta. 20 
mastu sziaucziszko siūlo, 2 adatas ir 
instrukcijas dykai. Extra adatas po 5c 
siūlas 15c. szpulo. Prisiuskit popierini 
doleri dabar.
Dop. 131.

National Sales Co. 
Sta. 1). Box 90. New York.

Lietuviszkas Graborius

A. J.SAKALAUGKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines hz Lietuviszku kaimelu

— Petnyczioj
Pjuczio

— Nedėliojo viena dienine 
ekskursije in Atlantic City ant 
Readingo geležinkelio.

T. English,

pirma diena 
Augusto.

SHENANDOAH, PA. Jovucziu kurios pa- 
apsigyveno

i ■

k,

— Joe Wargo, 
.Vik. Johnson ir Albertas Klu- 
czinskas, vaikai nuo 13 lyg 1!) 
metu likos aresztavoti už 
vogimą automohiliaus 
lint i prie Pasco Dal i so.

— Nuo 1 Augusto, Bead i il
go komjianijo pradės paszelpi- 
ni skyrių ligoje ir mirtijc, kaip 
tai kitados iszinokedavo 
darbininkams.
traukines
nuo uždarbio.

- Lietuviszka Diena arti
nta i bus 15 Aug. 

Bus tai vie-
isz dydžiausiu dienu visam 

suvažiuos

pa- 
prigu-

— Standard Woolen Mills 
Co. pasaulės didžiausi kriau- 
cziai atydaro savo skyrių She- 
nadorije po No. 139 N. Main St 
Mandour Hotel Block. Jie turi 
suvirsz tūkstanti visokiu sem- 

Daugybe visokiu juo- 
Per

F

savo I
Meriesinia nu

pinna pusnienesi

■

*

(la

ga- 
val-

V

■iii

naši, kuri 
Lake Side Park(\ 
na 
paviete ant kurios
Lietuviai isz penkių pavietu, o 
ir ženklyvu ypatų isz visu 
liu Suv. Valstijų.

— Mergaites, be baimes 
lite valgyt ajskrinia, nes
dže nuėmė taksa nuo tojo gar
dimi i no ir sodes.

Nikalojus Niklaga ejda- 
Frontona likos 

ple- 
jojo 

ir 
paliko ant kelio, kuri ant ryto
jaus surado ejnanti 
šiai in darba.

Departmentas sveikatos 
isz Ilarrisburgo davė žinia vi
siems miestams idant tiejei, ka 
inirszta nuo kruogulio ir paau
siu uždegimas (mumps) 
būti 
nes 
ma.

mas namon m 
užkluptas per nežinomus 
szikus, kurie atome 
viską ir da baisei sumusze

nuo

angleka

r

t

h1

j*"’

ii

ir“.

F;
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I
r
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r

palaidoti 
toji liga vra

turi 
privatiszkai, 
uzsikreezia-

— Jeign norite insziuryt 
savo namus ir naminius rakan
dus geriausiosia kompanijosia 
tai duokite Juozui Karaszauc- 
kui, 303 W. Centre Str. Inszu- 
rence iszmoka be jokio ergelio.

— (t. A. 5.) 
Valentanavi-— Antanas 

ežia pirko luiezerne ir groseriu 
sztora nuo Vinco Valincziaus. 
po No. 511 W. Mahanoy St. p. 
Valentanaviczia užpraszo visu 
atlankyti jo nauja vieta, jisai 
žada laikyti tik geriausia me
sa ir valgoma tavom ir pa įda
vinės už pigiausia preke.

— Parsiduoda geri vargonai 
37 W. Spruce St.
— Ateinanczia Nedelia 3 d. 

Augusto, atsibus metinis susi
rinkimas Y. M. L. Ind. Klubo 
8-ta valanda vakaru

Qt

ant Mar
gelio sales. Bus tai labai svar
bus susirinkimas kadangi rink
sis naujas komitetas, bus apkal 
beta politikos reikalai, ir apie 
užmokėjimą atliktos skolos no 
praeito pokiliaus ir t t. todėl 
visi

pokiliaus ir t t.
sąnariui privalo kanecz 

ateiti ant szio susirinkimo. (2 
KOMITETAS

— Rekalingas agentas. Mo
kestis ant komisijos. Atsiszau-

pelių.
do ir molyno materijolo.
keletą pirmu dienu jie duoda 
visiszkai dykai extra kelines 
prie orderiuoto suito isz to pat 
materijolo.
lig $60.

Girardville, Pa, — Kada J uo 
namo li- 

keturis 
ku-

Mount Carmel, Pa.— Uogau
toje! netikcthuu užtiko ant ur- 
vos trijų 
bego isz namu ir
urvojo per tris sanvaites. Duo
ta apio tai žino palicijai, kuri 
arestavojo taisos girrines dei
ves ir davė žinia tėvams. Tėvai 
atsienio savo dingusias dukre
les, o dukreles atsiėmė savo ka 
da atėjo namo.
nes deives turėjo apio szcszio- 
lika motu senumo ir yra duk
ters atejviu. Del kokios prie
žasties apleido namus, to neda- 
nesza musu bedratinis telegra
mas.

Tosios lauki-

Preke siutu $25 
(adv.)

zas Sikevinczius ėjo 
kos sulaikytas per 
“naktinius paukszczius 
rie pareikalavo zapalkos. Bet 
ne zapalkos jieje norėjo tik 70 
doleriu ir auksini ziegoreli ku
riuos jiaineme ir dingo tamsu
moje nakties, 
ko plesziku.

sulaikytas
> >

Policije jiesz-

Dvi mer
gaites uogaudamos ant kalno 
artimoje kasyklų No. 8. nema
žai persigando, kada užtiko sė
dinti prie medžio lavona neži
nomo žmogaus, kurio

gerai apipuvia. 
ueisztirinejo kas 

jis per viens ir kokios tautos.

Coal Dale, Pa.—
ri

drapa-
uos jau buvo 
Palicije da

Pranas

pasieme su- 
ten kerszino

Shamokin, Pa. — 
Žebrauskas pavogias nuo tavo 
piningu, norėjo apleisti tovisz- 
ka pastogių, bet tėvas pajutęs, 
jog piningu nėra, 
noli in skiepą ir
nukirtimo jam galvos, jeigu ne 
prisipažins, kur piningus pasle 

isz dvdelcs baimes sūnūs 
* ♦ i •

prisipažino, jog piningus, pa- 
Po tam pa

bėgo isz namu ir instojo in ka- 
Andrius, jaunesnis

pe.
i

šlepe pastogėje.-

riumenia.
brolis, kada tėvas iszvežiuejo 
mesa savo kostumeriams, su- 

riebes viską kas radosi regis
ter!, dūme in svietą ir lyg szioj 
nežino kur randasi.

---------------- -----♦--------------

Užpuolimas per vilkus.

4Stebėtinas
ir 1 dubeltavas

rekordas tiktai $95

Szitas 
Fonografas

PATH®kinis staugimas būvą trumpes
nis. Pradėjo mus apsukineti 
dideliu ratu, tukstanezei žiban- 
cziu akiu sukinosi apie mus, su 

• padukusiu greitumu daryda
mi, koki tai szetoniszka szoki:

Ant

SAULE.....  ■ ■■ ■ ^Į.»«■ II.Ii- * ■ 
ta gyva rata, isz pradžios toli 
paskui kas kartas artin.
galo visi kartu szoko pirmin
Bot gerai likos paszveisti nuo 
mus arkliu.

Tame laikia kada vilkai mė
tosi pirmyn arklci su stebėtina 
vienybe rodos paimti viena 
misle, spyrė: užpultoje! buvo 
numesti ant 10 mastu adgal, • "1*1 • • 1 • I . 1 •

I

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

Turr
Tie žiburelci apjakino ir api- 
inone mus.

Vienlaikoi jiu pasiūtiszkas 
staugimas percitincjo in kokes 
tai stebėtinas melodijas migdi- 
no mus. 
mas galvos.

Netrukus rodosi mums, kad 
tas judėjimas, trauke musu sa
vim, in koki ne pabaigta pek- 
liszka szoki, kad drauge su mu 
mis sukasi mush arkle i, krū
mai ir viso ugnis.

— Užmerkite akis! — suri
ko perkuuiszku balsu Barlejo.

■*-«. • • « ,ee * e •

nais ta nakti ir stebėtinas ra
ganavimas hpstojb!

Vilkai vis sukinosi be pers
to jimo, su ugninėm akimi, at
kreiptam in mus.

Bet katram pradėjo svaigti 
galva, tuojąus užmerkė akis ir 
nelaime prasidėdavo.

Be#t ryte, žvėrys matydami 
kad jiu stengimai nieko gero 
ne atncsza. 
krumuosė.

lazduodami gailinga staugimą 
panaszanti in vąitojima.
įima buvo pasakoti kad tai bu
vo szaukimas in pagelba.

Barlejus iszaiszkino mums 
kad tas staugimas tikrai yra 
susžaukimu.

Tuom kart tuojaus pamatė
me dideli pulką vilku iszeinan- 
ti isž krumu.

— Szaut! — uzkamandiera- 
vo mus vadovas.

Karabinai mus užgriovė, po 
pirmam szuviui tuojaus buvo 
kitas. Vilkams ne labai tas 
patiko, daugelis jau gulėjo, o 
kiti iszbegiojo.
staugimu kas kartas buvo il
gesnis ir gailesnis.

‘Ne poilgam krūmai apsukan 
tijo musu stovinę
dintis pulkai ruduju vilku. 
Akys jiu szviete kaip žibintos.

Buvimas musu teisingai bu
vo baisus.

Szaudem. szaudem. Kožna 
musu kulka retino skaitlius už
puoli! bet kožnas jiu staugimas 
suszalikinejo
Nuszautais vilkais buvo apklo
ta apie mus. Ko daugiau kri
to užpuoliu, to daugiau buvo 
užpultuju.

Ga- Buvo tai sumaiszi-

GUINANSH
I

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

Pripratome būti jam paklus-
Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams < 

.Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko* I 
Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposftoriams I, 

blznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinla- Į 
gus arba prigialbeti pirkime properties. <
Banko depositoriai yra Jo prietelei ir kada pradedant tm- 1 

ti vienas isz Ju depositor!u — tada gaunate salta patams- Į 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but Jumis { 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA,

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

Užkureme ugni kad iszvirti 
vakariene, isz czerepoko» katra 
Pope parneszo sumedžiojas ba
lose. Prastas valgis! Mesa cze- 
repoko buvo bjauri; atsidavė 
pelke.

Pradėjo valgyti vakariene, 
ba paskui reikėjo pasirūpinti 
sau nakvyne.

Toj apygardoj pietines Ame
rikos, kur ne toli peikiu nak
tys buna labai szaltos.

Sutarėm kūrenti ugni iki ry
tui. r " ’ ’
lengvas 
se kur nakvojome 
smalingi limpa prie 
inmestas in ugni 
pelenus.

Ugnis ir buvo labai reikalin
ga užlaikyme savos nuo lauki
niu žvėrių kuriu toj aplinkinei 
buvo daug. Kaip visados pir
mutines dvi adynos ketino ser
gėti pirmiau Karolius, paskui 
Ludvikas.

Auklei buvo 
dvideszimts žingsniu toliau, 
mes susivienijom in savo plosz 
ežius ir užmigom, kojoms atsi
kreipė in ugni. Užmigom dru- 

, po sunkei 
kelionėj.
ir buvo ntivargia kaip ir mes. 
Kaip paskui dažinojom, tai ir 
jie buvo užmigę, q ugnis pra
dėjo palengva gesti.

Dažinojom apie tai. |<ada 
mus prikėlė iszmiego ilgas gar
sus. tiaslus balsas, 
isz miego mėtėsi 
Vienas tiktai Mignelus maty
damas gestanezia ugni gaivyti. 
Tuojaus buvo girdeji antras, 
treczias ir ketvirtas tokis jau 
balsas arba staugimas kas kart 
vis areziau.

— Rudieji 
ramei mus vadovas, — 
pra puolia.

Tuodu žodžei

Kūrenimas ugnies buvo
nes medžei tose girrio

I buvo labai 
ranku, o 

szaudydavo

pririszti; apie 
žingsniu

czei visadianinej
Musu vartauninkai

Balsas jiu
%

pradėjo ro- 
pulkai ruduju

tuojaus prapuolė

J

■J

Kožna

naujus pulkus.

PARSIDUODA LOTAS.
St. Clair, Pa. mieste.

Parsiduoda didelis lotas, 43 
per 200 pėdu didumo, ant di
džiausios ulyczios, ant kampo

. *

D. M. Graham, Prca. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treaa.
J. H. Garrahau, Attorney W.F. Rynkewicu A. Ditnisewic* M. Gavula'

P. C. Fenton T. G. Hornsby
3

J

Augštos vertes Gramafonas
Tiktai

Laukdami kožna valandėlė Prie ^riJu ldycziu. Tinkama del 
pabaigos tos baisios 
Tuos pulkus perą Įkilsiu ir isz- 
dlikusiu žvėrių, kožna 
dele ilgiuosi.

Tuom tarpu szaudem be pa
liovos. Kulkos, szruotai, szmo- 
telei szvino, net ir akmenis kri
to isz musu i akai tusi u szau- 
dykliu. Buvo tam viskam kas 
baisaus ir ne žmoniszko.

Laimingai Mignelini pasise
kė inkurti ugni.

— Adgal! — suriko Barle- 
jus kuris b.uvo dasiekusiu ke
liauninku, epeme ant jiu vado- 
viste, — adgal ir szaudyt.

Paklausomo paliepimo. Be- 
straukent vis szaudem. 
žinios be kamandos, datirem to 
mokslo, kad mus szuvei besi
mainydami nuolatos sutvėrė 
viena, ne perstota, kaip in rota 
ugni.

— Perstoti ligni! — davėsi 
girdėti balsas Bartojo.

T°j 
guel nuejėo pirmin.

uždegtu szaku
Už va

landėlės numestos uždege žoles 
ir krūmus* ir uždege nauja di
dele ugni.

Vilkai pamatia tai, atsitrau
kė atgal.

Manevros tos buvo paantrin
tos kelis kartus.
Barlejo uždegdami szakas pa
dare didele ugni ir iszejo pir
min, mėtydami in visas szalis. 
Ne poilgam laikui dege apie 
mus deszifhts arba dvylika di
deliu ugniu.
jo permainyti užpuolimą; atsi
sukę prie mus arkliu. Reikėjo 
pamislint apie arklius kurie lig 
sziam laiktii naršei gynė savo 
gyvasti.

— Paskui mane! — szauke 
vadovas uždegdamas

vainos.

va lan-

liauninku, ępeme ant jiu vado-
• . « 17 <■ • • . «■ 1 *

Be

bažnyczios, teatro, sales, auto
mobiliams laikyti arba ant bile 
kokio biznio.
randasi lietuviu bažnyczia o ir
didelis skaitlis lietuviu ir kito
kiu atejviu.

Saules” ofisą. Mrę; H. Uar-

Szitam mieste

Atsiszaukite in
“Saules” ofisą. Mrę; H. Ifar- 
graves locnininke, 1747 Was
hington, Blyd. Chicago Ill.

(Aug. 5.)

WILLIAM C. JAMES 
-----  Kandidatas ant—

COUNTY COMMISSIONER
Isz Mahonoy City, Ba, 

Ant Republikoniszko Tikieto. 
Praszo juso balso ir intekmes.

CONSOJLA grojamoji ir kalbamoji mašina yra naujausio išradimo su I 
puikiausia^ pagerinimais ir balsai esti aiškus, švelnus, malonus, tyri. CONSOLA 
groja rekordus visokiausio išdirbimoir visokiausio didumo, kaip: COLUMBIA, 
V1CTROLA ir kitus. Tokios rūšies gramafonas kaip CONSOLA, tai krau\ 
tuvėse parduodami už dubeltavą kainą. CONSOLA gramafonas gali užtekti 
visam gyvenimui. Pinigus $19.50 už gramafoną siųskite per paėto Money Order. 
Rašydami laiškus adresuokite. r

S. P. TANIS

14 
pa-metu vaikas, 

leisti in ora popierini

sanvaieziu
Kompanija sutiko

Alfonsas Vieczorek,
I 

norėdamas 
lakuna, 

užsilpo ant stogo nuo kurio nu
puolė if mirtinai susižeidė.

— Silk Al ill straikas pasi
baigė po septiniu 
bedarbes.
ant 3,000 darbininku pareika
lavimu, bet unios nepripažino. 
Toji kompanije turi dirbtuves 
Trevortone ir Kulpmonte. Dar 
bo valandos bus 48 valandos ir 

procento daugiau mokes- 
czio.

isz

atidaryta

Paszokia 
prie ginklu.

valandoi jisai ir Min- 
Laike

Viena
pasilinksmini-

ezionais per

Sugar Notch, Pa.— 
puikiausiu

mu vieta Luzornes paviete, li
kos
Lehigh & Wilkes-Barre Coal

Dienoje atsidarimo tojo 
parko, buvo perstatymas 10 

isz kuriu 
puikiausi aplaike dovanas. Ta
me parke randasi visokios zo- 
bovos del vaiku ir suaugusiu.

Co.

kite po No. 26 - 28 N. Main St. puikiausiu kudykiu 
ir klauskite Mr. Smith.

DEL SUSIŽINOJIMO 
t SU LIETUVA.

Tiesioginiu keliu susižinoti su Lie- 
Katla bus

galima, apio tai tuojaus bus Naujie
nose praneszta.
Įima siusti giminėms Lietuvoj, ir isz 
ten laiszkus gauti, tik apllnkinln keliu 
būtent, per Lietuvos atstovybe Dani
joj. Sztai kaip: paraszytas laiszkas 
reikia indctl konvertan ir užadresuoti 
(llctuviszkai) kam ir kur Lietuvoj 
laiszkas sluncziamas, tik neberaszyti 
"Russia" kaip pirmiau buvo daroma 
bet tiesiai Lithuania.

Paczte reikia nusipirkti už 6 centus 
tam tikra tarptautini paczto ženkleli, 
vadinama Intematlnai Coupon. Ta ku
poną ir užadrosuota giminėms laiszka 
reikia Indctl in antra, kiek didesni 
konverta, užklijuoti Ji, užlipinti mar
ke už 5 centus ir padėti szitoki adre
są

tuva kulkas dar negalima.

Dabar lalszkai ga-

Ingallotlnls
Pasiusta jo adresu laiszka

Mr. Jngls Savickis, Box 214, Co
penhagen, Denmark.

Savickis yra lietuviu
Danijoj.
jis isz ten pasius in Lietuva, kaip už
ari resuota.
m! In ežia lalszkal Isz Lietuvos.

Tuo paežiu keliu gauna-

(to 65)

Sagamore, Pa. — Czionaiti
nes kasylos dirba dabar po ke- 
tures dienas ant sanvaites, o 
žmonelei labai nulindo kad ne
gali gauti ramybes pirkti. No- 
rints czionias nedydelis būre
lis Lietuviu, bet ir tarpe ju 
randasi visokiu. Mamužes sa
vo dukreles nesuvaldo ir visus 
vadina ženteleis ar jisai butu 
žydas, čigonas, italas ar rus- 
kis. O j, neužilgio pribus poni 
Baltruviene padaryti terp tuju 
misiukiu paredka, nes visu tu-' 
ju mamužių pravardes surinko 
ir neužilgio pas jiaises atsilan
kys.

Hon. MacHenry Wilhelm 
/ į ' ♦ . I *

Kandidatas ant
Sudžiaus Orphan’s Korto

112 Advokatui Jin patvirtina

vilkai! — tarė 
esame

y 

‘ ‘ esamo pra
puolė” isz burnos Barlejo lygi
nosi visu smerties.

Ne žinau vienok 
prastinai musu sanligose nepai 
sėjimas ant pavojaus, ar inpra- 
timas prie nepaprastino atsiti
kimo, gana vienok, kad abejo
tinai rengtis prie atsigynimo.

Staugimai kas kartas, 
nosi ir dauginosi, 
buvo šztai, sztai.

Rupinomsi apie likusius mu
su arklius.

Apsiginklavo in karabinus 
norėjome eiti pas nelaimingus 
gyvulius, kurie drebėjo visu 
kunti, ir glaudėsi in krūva* bet 
vadovas mus užlaikė.

— Nesirūpinkite apie ark
lius. — tarė,
priesz Migneliu, katras kursto 
ugni. Yra tai viena viltis pa- 
gelbos del mus. /

Po valandėlei Barlejo užka-

ar tai pa-

arti- 
Tuojaus

bet -atsistokite

mandavojo:
— Tylėkite! 

neszauja pakol ne duosiu ženk- 
!o.

Toje valandoje menulis ap- 
szviete ir mes gavome pamaty
ti tuziną tamsiu vilkiszku pa
veikslu iszeinancziu isz krumu, 
akys jiu žibėjo kaip inkaitu- 
sios anglis.

Ne ilgai mislijo vilkai, nuė
jo pas arklius^ kurie tamė lai
ke stebėtinai atsistojo. Susi
spaudė szonais vienas prie kito 
atsukdami galvas in viduri pa
sidarė ratu atsuktais pasturga- 
leis in neprieteliu.

Vilkai pradėjo sukti aplink

Tegul niekas

Susi-

rankose sauje 
mosuodami su joms.

Advokatai Non-Partisan Judicial 
Campaign Komiteto:

John F. Whalen, 
Prezidentas. Kasijerius.

M. H. Moyer, Sekretorius.

9

James A. Noeckor,

Miguel ir

Vilkai sumisli-

nauja 
szaka. j

Tuojaus visi kratėme rank- 
kose dideles deganezias szakas 
ir iszeja kiek galima buvo pir
myn metindami pirma saves, 
teip kad jos padarytu lenciūgą 

musuugnesi, apsukanti mus, 
arklius ir lauža szaku.

Vilkai priesz ugni traukėsi. 
Ne galėjome gerai suprasti ko
dėl tie laukinei žvėrys ne bijo
dami visai musu kulku, bijo
jo taip labai.ugnies? Supra
tome kad nelaime mums vis 
mažinasi.,

Paveikslas katras mus da
bar apsiaUbinejo, buvo tikrai 
raganiszkas. ba vilkai bėgioda
mi apie ugni ne dryso prisiar-

Ugnis buvo del mus
kaip drutviete.

Netikėtinai apsiejime žvėrių 
pamatėme permaina. Jin szuo- 
lei darėsi smagesni, nevet lau-

tinti.

31 East 112th Street Chicago, Ill.

ROBERT E. JENKINS 
.Kandidatas ant 

COUNTY CONTROLLER 
Isz MinersvilĮe, Pą.

Ant Republikoniszko Tikieto 
Praszo juso balso ir intekmes.

Naujas iszratllunis del plauku.

Dekavoje % milijono žmonių .už 
puikus plaukus, o teip-gi sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta 'iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai.
Raszy-

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

UNION
NATIONAL

BANK
MAHANOV

CITY

Capitol Stock $125,000.00 
Surplus & Profits $100,000.00

•■"r ...... .
JMokartic antra procentą ant 

sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-raa 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mos norim kad ir jus turfi-i 
tumet reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adams nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Suimto
mis 9 ryto lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlco-Prez.
J. E. FERGUSON, Kanlerius.
R. T. EDWARDS, VIce-Kas.

Vaidelota
ES
W

0

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

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

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas;

Henry J. Schnįtzer State Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.

r
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I

saka isz
ptalaplv. L.

‘Slaptybe Antgrabio”

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku” jLp
m puolaptu. Preke 85c. W. I>. Hockonnk 1-Co. ■abanov CUy, Fa.

• Francuzu
D. Boeaowtkl.Ce 8

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
w.Su Lniviikorciin Skyrium— 

P. V 0BIECUNAS IR KOMPANIJA 
12(h mid Carson St, S. S._ Pittsburgh, Pa.

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpinusi savam namo kur- 
rlo verte isznosa aplo $150.000 ir vartoja sze- 
mo laiko apio milijoną doliorlu ir randasi po 
kontrole Vai. Pcnnsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą, 
in visas dalis svieto.
Užlaiko Notarljialna kancelarlja del padirbimo 
Doviernascziu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubežlnis skyrius randasi po 
vadovisto gerai žinoma Karoliaus Varasziaus 
valdiszko Notarijuszo.

Už Hutapintus
Slunczia Pinigus

Parduoda laivakortes.
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