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Isz Amerikos ISZ VISU SZALIU
Motina sudegino 7 vaikus ir 

pati save
Nelsonville, Ohio.— 

gesinimui namo, kuris užside
gė isz nežinomos priežasties 
del kaimynu, kada viskas apsi
malszino, kaimynai užtiko ja
me septynis vaikus nuo szeszin 
menesiu lyg 10 metu visus sū

ri rauge su motina. 
Vaikai buvo pririszti prie lovų 
o apipilti karasinu. 
sako, buk vyras moteres buvo 
jiaja apleidęs kas pristūmė mo 
tina prie papildinio teip 
saus darbo.

nezmomos

degusius

Po už-

Kinai nužudė 19 Japonu.
Pekinas.— Szesziolika japo

niszku kareiviu ir tris 
jautai,
kinezikus, 
geležkelio. 
me,

palici- 
likos nužudytais per 

prie uumdžiuriszko 
Priežastis buvo ta 

t

jog kinezikai nužudė viena 
isz japoniszku sargu, isz to ky
lo sumiszimas terp tu dvieju 
szaliu su kruvina pasekmių.

Kiek kiniecziu žuvo tai to 
valdžia nepranesza nes užlaiko

Kaimynai slaptybėje.
Turkai iszžude 250,000 Graiku, 

iszyerdavo ir suszaldavo 
juos.

Daejo isz czio-

•ii 11
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GROMATOS ISZ LIETUVOS
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ISZ ROSI JOS
Tdant skaitytojai galėtu žinoti kas 

sziadien lletuvoje darosi ir kad isz tų
jų gromatu dažinbtu apie aavo neku
rtas gimines, talpiname jiasias iaz vi
su krasztu Amerlko del juju naudos 
ir tclp:

Ii
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Denikinas paėmė Kameszina, 
5,000 bolszeviku ir daug 

arnotu.
Vladyvostokas. — Generolas 

Denikinas, paėmė svarbia
zicije nuo bolszeviku paymda- 
mas Kamieszina prie upes Vol-

Toip-gi paėmė in nelais
via 5,000 bolszevikus, devynes
armotas ir daugybia 
kariszko materijolo. 
Denikinas turės lengvesni bū
da užėmime Sa rato ra
damas kelia bolszevikams As- 
trakane.

gos.

Prisiuntė Petras Austravi- 
czius isz Suvalkų gub., Mariam . *poles pa v., SiiAno vąls., Angi
ninku kaimo del Aleksandro 
Austravicziaus in Cumbola, Pa 

“Sveikinam mes tave Petru
li tavo tėvas, motinėlė, brolelei 
ir sesutes, duodame jums žino
ti kad nianiito labai sunkei sir
go szeszes sanvaites ir kaszta- 
vo gydimas 200 r. Ignuka pa
ėmė in lietuviszka vaiska ir 
gyvena dabar Mariampolije, 
prie “ 
drabužius ir visokius daigius, 
jisai ne ejna ant musztro. 
pradžių musu jaunumene 
in vaiska isz ak vatos, o 
yma priverstinai. Viskas labai 
brangu: jevai kartis po 250 r.

Mes turime da ka valgyt ir 
apsirengia, tiktai turime pora 
arkliu, o vokiecziai paėmė ge
riausius. Arklys sziandien 
pas mus kasztuoje 1,000 rub
liu. Bledes per ugnis padary
ta Lietuvoje daugybia. Po tru
puti viskas pradeda, Lietuvoje 
susitvarkyt, tik Dievaž žino ar 
greitai tas iszsipildys nes bol
szevikai lenda in Lietuva, o vo 
kiecziai juju neinleidže ir kyla 
tankus niusziai, bet .eueja in 
krūva dalinasi duona ir mesa. 
Vokiecziai konia viską užgrie
bė, nors juju valdže jiems 
draudė tai dąryti.

Lietuvius yma dabar in vaia 
ka nuo 21 lyg 22 metu ir da 
yms nuo 23 lyg 25. Juozą Že
konį ir Jurgi Szupienio jau pa
ėmė ir nežino kaip bus toliaus, 
pas mus, sako kad Prancija ir 
Amerikas prisakė prūsams ne- 
užlcist bolszeviku in Lietuva. 
Amerikos atstovai buvo Kau
no ir Starapolije ir 
duoti rubus, muistą, ginklus ir 
ginti tevynia nuo prieszu. Gal 
Petruli parvažiuosi in Lietuva 
prigialbet, o jeigu 
tai nepažintum savo teviszkes. 
medžei iszkirsti, puse lauku no 
soti, žolėmis viskas apaugia, o 
dydesne dalis žmonių 
neiszpasakytinai, buvom su- 
lindia visi in žemes laike nlu- 
sziu.

Labai sunku dabar gyventi 
Lietuvoje.
6 gromatas o mes leidom tau 
pelikes. Likie sveikas ir gyvas,

e

jil

visokio
Dabartės

ihLL.

i 
i i

I*

bai-

Amerikonai iszvažiavo in Lie
tuva gialbet serganezius.

Washington, D. C.— Ameri
kos sveikatos drauguve Lenkia 
joj, Lietuvoj ir Latvijoj
ke, jog fenais sziĮtinę serga su- 
virszum 180 tukstaneziu žmo- 

Isz Paryžiaus iszvažia-

suse-

Bill.
penki szimtai amerikonu in 

taisės vietas gelbėti sergan- 
Toji drauguve iszkelia

vo
gelbėti

vagonu.

Paryžius. — sr
nais žinia, apie baisus pasiel
gimus Turku su Graikais, pa- 
kraszcziosia Juoduju 
kur 250 tukstaneziu
ku vyru, moterių ir vaiku terp 
Sinope ir Ordow isznaikino, 
ne per žudinsta tik per iszvi- 
rįma ir suszaldima savo auku.

Turkai suomiu keliolika vy
ru ir moterių* inmesdavo in ver 
danti vandeni po tam iszmes- 
davo pusgyvius ant sniego ir 
szalczio, kur vargszai 
vo nuo uždegimo plaucziu. Ta
me distrikte pasiliko suvir-
• * ' ' t 4' / i) i r1 11

Mariu, 
graikisz-

isznaikino

mirda-

užkirs-

120,000 žydu iszskerdyta 
Ukrajinoje. czekhaužo” kur ižduoda

fB
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PAVEIKSLAS NUTRAUKTAS PER AREOPLANA NUO MIESTO. 
ISZ AUGSZTUMO TUJCSTANCZIO PĖDU.

WASHINGTONO

LIETUVIAI BUKITE ANT 
SARGYBOS.

ir primesdamas buk tos instaigos eina kitu1 laikraszcziu, raszytojui pate. 
Tho Washington Post”, 

Liepoj

maszinukiu idant 
paleng- 
kurios

Apie 20 
atej-

ežius, 
vo trukeis ir automobileis, pa- 
ymdami su savim visokiu rei
kalingu dalyku 80
Toji kamisijo pasiėmė su sa- 
vim ^kirpimo
plaukams 
apkirpti apžėlusius ir
vinti uteliu naikinima, 
iszneszioja baisias ligas. 
20,000 atejviu rengėsi sugryžti 

' in savo Tėvynės.
Baltimore, Md.—

tukstaneziu czionaitiniu 
viu rengėsi keliauti in savo tė
vynės ir tai tuojaus, kada ap- 
laikys vieta ant laivu, 
koreziu agentai jau aplaike už- 

ant tukstanezio 
Apie 2,000 rusu

ketina plaukti in Rosije ir gy
venti po bolszevikszka valdžia, 
bile tik gyventi savo tevyneje. 
Daugelis Lenku teip-gi sugryž 

Tik

kalbinimus 
szipkorcziu.

in savo laisvių tėvynių. 
Lietuviui du nežino ku pudu- 
ryt, nes Lietuvu du nesutvarky 
ta kaip reik.

Kirmėlė su kojoms.
Brownsville, Md.— Variniu 

it 

kirmėlė, kuri turėjo dvi kojas, 
Sikos užmuszta per Ira Kinzeli.
Kirmėlė turėjo dvi mažas 
jas, keturis colius ilgio ir 
colius storio, tuojaus prie 
degos.
Penki darbininkai sudraskyti 

ant szmoteliu.
Landing, N. J.— 

ma tūkstanti svaru
Atlas Powder Co., dirbtuvėje, 
penki darbininkai likos sudras 
kytais ant szmoteliu, kurie riir 
bo prie sukrovimo dinamito in 
dėžės. Drūtis ekspliozijos da
vėsi girdėt po visa aplinkiniu. 
Darbininku szmotelius
ko po visas dalis miestelio. 

■ Ml » » ■
§ Philadelphia.— Tris vai

kai suradė dinamitu prie Rea- 
dingo geležinkelio,
draskyti per ekspliozije.

§ Rymas. — Areoplanas le-
* kentis isz Venecijos in Milana, szalintas ir bolszevikiszka val- 

nupuole su 14 ypatoms, — visi 
likos užmuszti.

ko- 
tris
uo-

Per truki- 
dinamito

surin-

RžUTTt'60,1)(Hf rffcrfttėliu kuriu te 
vai likos iszskerdyti per krau- 
jegerius Turkus.

40 vilistu užmuszti per 
meksikonus.

Muszije terp

Muszis

Tampica. — 
bandytu ir randaviszko vaisko 
likos užmuszta 40 vilistu ban
dytu, 11. paymta in nelaisvia o 
apie szimtas sužeista,
atsibuvo artimoje Las Vegas.

Hondūro pasikeleliai paėmė 
paėmė keturis miestus.

San Salvador.— Pasikeleliai 
paėmė keturis miestus,
daviszkas vaiskus pasekmin
gai sumusze 800 pasikeleliu po 
vadovysta generolo Jacinto ar
timoje Capallitos.
je platinasi po visa Hondūrą.

Ran-

Revęliuci-

YARTOJA DAUG KALBU.

San Francisco. — Savo metiniame 
raporte valstijos emigracijos ir apgy
vendinimo komisija sako, kad kuomet 
kare prasidėjo Ji siuntė drafto insta- 
tymus, kuriuos visi turėjo žinoti pa- 
raszytus 16 kalbu.

Komisija besutinka su didumos vie- 
szaja opinija, kad žinojimas Ameri
kos kalbos yra reikalingiausis atei
viui dalykas, kad suprasti Amerikos 
Idealus. Komisija tiki, kad praneszl- 
mal ateivio kalboje yra apribota da
lis bile kokio atsakanezio Amerikanl- 
zacijos programo, ir laukti kol ateivis 
Iszmoks angliszkal pirm neg
Jam susipažinti su Amerika butu ig
noruoti didžiausi reikalą Jo apsl- 
szvietlmo.

Pasiremdami ant szitos teorijos Ko
misijos Biuro kalbėtojai eina prie vals 
tijos svetimtaueziu Ir ju prigimtojo 
kalboje alszklna jiems tuos dalykus, 
kuriuo juos painioja naujose aplinky
bėse. Jie Iszalszkina Jiems instaty- 
mus, kuYluos ateiviai peržengia Isz ne 
žinojimo; susipažinta su darbininku 
atejunu bėdomis ir tarpininkauja tarp 
ju ir darbdaviu; jie iszalszkina jiems 
ju prldcryętes naujojo žemojo, kaip 
ir teises yra ju privilegijos.

leisti

likos SU-

Musu Tarpe Randasi Iszgamos. Skun
džia Valdžiai Buk Musu Virszlau* 
slos Organizacijos Neturi Žuionyse 
Pasitikėjimo Rusu Milijonai Dole
riu Priesz Lietuvos Laisve, 
meno turi J 
Nuo Parsidavėliu,, ,.

Visuo-
l’abi|Nii Ir Nusikratyti

isz Lictu-Vėliausios kablegramos 
vos pranesza, kad jau oficialiai aps
kelbta kare Lenkijai. Su Rusijos 
bolszovikais jau senei karlaujauna 
pasekmingai.

priesz Lietuvos valdžia; vien tik niek- 
szas tegali stengtis taip sudaryti kad 
visi Lietuvos reikalai patektu in vie
nos ju vedamas biznio instaigas ran
kas, taip kad moilopolizuojant(okono- 
ininius reikalus galėtu savo rapkosna 
pasiimti ir politlszkas vadelės, isz- 
cziulpti visas Lietuvos gyvybes sultis 
o liekanas parduodi tam, kurs baugiau 
šia Užmokės. ' * ,

Toksai darbas szendiena yrą varo- 
emas Amerikos lietuviu tarpo!, . . Ap_ 

Pakratykit savo Centre
lines organizacijas ir tu organizaci
jų leidžiamus lalkraszczius, ir at rasit 
po kurio isz j u szuva yra pakuistas.

C
Rusijos Milijonai Priesz IJotUyos 

Laisve. 1,1
Nugriuvus Rusijos carizmui 

kad ir mums bus T 
laisvo atgauti, bot sztąl isz toj^cariz- 
mo hydros kelmo pasirodo nauja buo- 

Visok;e koicakal ir tiemfripana-

sižlurekit.
Lenkijai.

Vokiecziai buvo pri
versti pasitraukti isz Lietuvos ir pa
likti paežius letuvius tvarkytis savo 
szalijo.

Nudžlugom iszgirdc vokiecziu pa
sitraukimą isz Lietuvos. džiauge- 
męs girdėdami apie pasekmingus Lie
tuvos kariuinenos žygius

Mps pasitikimo
valdžia: mos pasitikime Lietuvos Jau
nimu: Mes pasitikimo ju vadais!
Ju gabumai, ju sumanumas ir pasi- 
szventimas pergales Lietuvos prle- 
szūs — nepageidaujamus inslvorze- 
liq's pavaiszins kulkomis ir plieno 
kardu, karta ant visuomet paliussuos 
ant Visuomet paliuosuos Letuvia išz 
POj vergijos jungo! Varge! rasis tikras 
lietuvis kurs abejotų apio laimejima 
kates su Lenkija. Skrys isz Lietu
vos plunksnas dulkindamas baltasis 
Lenkijos vanagas kaip kad skrydo 
juodasis Vokietijos vanagas ir kaip 
kad skrlnda dvigalvis su raudonu ka- 
klaraiszcziu Rusijos!
Pasekmingi Lietuvos kariuomenes žy
giai, neprivalo mus užhipnotizuoti. Jei 
mes Amerikos lietuviai vien džiaugsi
mos isz pasisekimo savo broliu Lietu
voje ir vien atyda in juos nukreipė 
užsiganėdinsimo raszymu jiems pas
veikinimu, 
apsunkinsime ju naszta ir net gero
kai patarnausim Lietuvos prieszas. 
Jau beveik tas iszdalos atsitiko.

Apsižiūrėkite, 
Jog taip yra! 
minti autorieta Egzekutyvio Komite
to? r\. •. _■___ - - -
meneB tastaiga derga?
ausia szmelžia minėtos instaigos pa
vienius Įtarius? Kas griauna tokias 
organizacijas kaip Ekonomine Komi
sija?

LietuvoB.

szevikus.
priesz bol-

Lictuvos

Mos pasitikime ju

Skrys isz

užtikrinu, kad tuomet

tikit?
Ne- 

o pamatysit 
Kas stengiasi pažė-

Kas ta Amerikos lietuviu visuo-
Kas bjauri-

§ Los Angeleę, Calif.— Vi
sas namas Osharo Lawler likos 
suardytas per gazinia bomba. 
Szeimyna labai apdege.

§ Viedpius. —
Austrijos Belą Kun, likos pra-

Ministeris

dže sustojo tonais, 
je apsimalszino.

Revoliuci-
1;

anem 
lengvinus IJotuvai 
Rztn.1 i«z fnsi’cnriz-

že. Visok,c koicakal ir tiems! pana- 
szus szpotfinlnkai manevruoja po prie 
danga demokratijos ir invairijiiusiais 
budais stengiasi atstatyti senąjį ca- 
rlszka režyma, inimant ir Lietuva. Ru 
sijos agentai leidžia milijonus (taleriu 
savo propagandai. SzlU žodžiu ra- 
szytojuf yra žinoma, kad tūlam žmo
gui yra siūloma $15,000 doleriu jei

SzlU žodžiu

Jisai pasirūpins Iszgriauti vien:! orga
nizacija ^besirupinanezia roikatais tu 
tautu, kurios pirmiaus buvo prie Ru
sijos prijungtos. Vienas organizaci
jos valdybos nariui siūlyta $30,000 
jei jisai sutiks pavaryti Kongrese ak
cija priesz Lietuvos ir kitu tautu lais- 

Tasai žmogus buvo sutikės, bet 
buvo ant tiek kvailas kad pradėjo per 
daug garsiai kalbėti, todėl Rusijos 
agentai pabūgo ir prasiszalino nuo jo. 
Vienam gan žymiam advokatui pasiū
lyta $3,000 Jei jisai sutiktu atlikti tu
la darbą priesz Lietuvos ir keliu kitu 
tautu nepriklausomybe. Rusijos agen
tai taikėsi prie dvieju lietuviu veikejp, 
stengdamosi prikalbinti juos 
abazan.

Czia minėtos instaigos ir įmonių 
pravardes raszytojui yėa žinomas ir

Tai

Vienas ©rgaiiizaci-

ve.

savo

ko in rankas “1 
iszeinas Amerikos sostinėje.
25 d. Sziame lalkrasztije tilpo Ilgas 
editorljalas po antgalviu “Suvienyta 
Vokietija, Iszardyta Rusija“ 
straipsnijc
šia agituoja už pripažinimą Kolczako

Visai begediszkai tvirtina, 
buk “Vokiecziu adeptai i 
stumia pirmyn separatiszka judėjimą 
Ukrainoje, Estdnfjoje, Lietuvoje, Fln- 
landijoje ir kitose 
Tolaus iir vol tvirtina buk “sukilimai
Estonljoje ir kitose 
buvo surengti ir iszpildyti per vokic- 
czlus su tikslu suskaldyti Rusija in 
■daleles”.

Reikia dar karta pažymėti, 
tik pastaruoju laiku tokia smarkia 
propaganda pradėjo varyti, 
laikraszcziais naudojasi, 
siuntinėja invairius laiszkus ir memo
randumus priparotynedaml reikalą

Sziame
redakcija kuosmarklau-

Arkangielskas. — Luiaan 
Marshall, kuris buvo delegatu 
ant taikos kamisijos ir persta
tinėjo žydiszka tauta, aplaike 
telegrama nuo Leono Moczki- 
no isz Ukrajinos kuris jam pra 
nesze buk laike menesio Ju- 
niaus, 20,7000 žydu likos isz
skerdyta o ypatingai Kamieni- 
ce, Podoliuje, Kitagorode, On- 

Pacziam Prosku- 
žydu

menesio

abazo.

rine ir t. t. 
rove nužudinta 3964 
2,000 pažeista.

o
Tcrp nužudyr 

surengė ir tu radosi suvirsziun 2,000 vai-

Rusijos dalyse.”

Baltiko szalyse

kad

Ne vien 
bet taipgi

priparotynedaml

Isz
C]O 

dabar
h H

vi
* I /'

ill

ku. M

Du len-
Du-

Bolszevikai nužudė du 
biskupus.

Vlady vostokas. — 
kiszki biskupai Ignacas
bowski isz Zitomiraus diecezi
jos ir jojo pagialbininkas mon- 
.signoris Mikola Godewski, 

bolszevi-
li-

lauuuiiiuo JL-** iv<n uij iivuiiiiii iviiiiud « v 1* 4 *
senąja Rusija atstatyti suprantama, nuzulintais pei

Kaip tik „dabar ]cus jgz Pctluros bandos}
Voliniuje, Podaliuje ir Uk- 

rajinoj konia visos bažnyežios 
yra sutersztos, kuningai iszžu- 
dinti o gyventojai kankina-

yuz-
!
i

Iinimant ir Lietuva. J 
tūli lietuviu kalboje einanti laikrasz- 
cziai pradėjo smarkiai užsipuldinėti 
ant Tarybų Egzekutyvio 
pavieniu Jo nariu.
virims yra žinoma koki svarbu darba 
atlieka minėtas Komitetas, juo pasiti
ki visi lietuviai, su juo skaitosi Ame
rikos valdžia, nes Jisai yra lietuvu vi
suomenes valios reiszkėjas, kovotojas 
už Lietuvos teises. Jei Lietuva bu
vo representuota nepriklausomu vals
tijų tame laiko apvaikszczlojimo ket
virto liepos Washingtone, tai nuopel
nas Egzekutyvio Komiteto, tai Vienas 
isz szlmtu vaisiu Jo 
darbavimosi.
gos užsipuldinoja, denusijuoja' priesz 
valdžia, ir ta daro lietuviszki laikrasz- 
cziai ir net organai cenrtaliniu orga
nizacijų.
liu savaieziu numerius ir pamatysit 
kuris arba kurio ta daro.

Manau daugelis pamena anais mor 
tais pagarsejuse “Sznipijada”, tie pa
tys žmones kurie minetoj sznipijadoj 
buvo invelti szendieh sėdi prie tu Įnik 
raszcziu, kurio daugiausia užsipuldi
noja ant musu veikėju.
būti kad taip toli lietuviu tarpan prie
szu agentai butu pasivaro?
gerai kad užpuolikai visuomet pir
miausia taiko savo szuvius in vadus, 
tuomi sudemoralizuoja minia ir savo 
tikslą atsiekia.
laikraszczial ir daro.
sziu žodžiu raszytojui yra žinomi da
lykai parodanti neabejotina stovi tu- 
lu ypatų csanczlu arti tu laikraszcziu, 
kurio dabar veda ardymo lictuviszko 
dąrbo kompanija.

Nejaugi lietuviu visuomene ir to
linus tylos?

‘ liliaus pavolis savo

Komiteto ir
Visiems liotu-

gyventojai

JU

nenuiistanczio
Vienok ant tos instai-

Pažiūrėkit paskutiniu ke-

H 
■'i Imieje.

Biskupas Sigizmundas Lo- 
žinski, biskupas Minsko, turė
jo pabėgti, persiredias 
kaimietis, nes bolszevikai 
reikalavo nuo jojo 10 Inkstam 
ežiu kontribucijos.

Rosijoj pradeda viskas 
apsimalszyt.
praneszima Rosijos 

ambasadoriaus Boriso 
mentevo, tai Rosijoj 
viskas apsimalszyti ir 
daejna prie tvarkos jj*

Pagal

kaipo
pa pažadėjo

pribūtum,

I
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Bak- 
pradeda 

viskas 
• tiktai 

reikalauje suszelpimo nuo alli- 
jentu. » 
prisidėjo prie Kolczako 
džios, nes suprato savo kvailu
mą. , w
Leninas pasitrauks, paliks kru gu Dįev. 

vina valdžia rankosia
Trockio.

Daejna žinia isz' Stokholmo, 
buk laikrasztis “ 
bladt” aplaike tikra žinia isz 
Rosijos, kad Nikalojus Leni
nas ketina permainyti visas ru 
siszkas tiesas ir po tam padė
ka votį už dinsta, tik ant tokiu 
iszlygu, jog jojo draugas Leo
nas Trockis pasiliks augsz- 
cziausiu vadu ant raudonosios jono doleriu kas diena. 

Gal Leninas ketina 
inkurti da dydesnes skerdynes
Rosijos, po tam pabėgti in ko- zapalkas ten, kur nereikia isz 

it&siszku auksu

vargsta 
buvomArgi galireikalui esant bus paskelbtos, 

yra pienka dalele, o kiele yra nežino
ma?
kuriu dar nepatyrėm? .

Jau nėra abejones kad priesz Lie
tuvos laisve dirba prloszu pinigai. 
Kai kurio musu veikėjai yra insitikL 
ne, kad viena, kita, lietuviu kalboje 
einanti, laikrasztl redaguoja žmęnis 
dirbanti už rusiszkus graszius.

Lietuviu visuomene, bukie ant sar
gybos, Jei nenori patapti tarankiu Lie 
tuvos laisves prloszu. Tcmyklte Invai
rius užsipuldinėjimus ant jusu pasta
tytu veikėju ir orgapizaciju, ir neva 

į kritika ju veikimo, patyrklto isz kur 
tas pasirodo ir ka norima atsiekti.

Rusijos agentai varo savo propa
ganda ant placzlos skales, ypacz da
bar, kada musu veikimas tapo pasek
mingu ir todėl musu prieszams pavo
jingu, ir kada Kolczako gale bolsze
vikai ifugrioye,

Kokios szunybes yra varomos Žinom M

Lietuviai? Taip, bent jie taip 
savo vadina, 
keli ar keliolika: jie insibrlove in mu
su centrallnes organizacijas, kai ku
rią isz ju sėdi net muhu laikraszcziu 
redakcijose, jie stengėsi mumus vado
vauti! Pažiūrėkit lictuviszkus lalk
raszczius ir pamatysit kur jie tupi. 
Pastaruoju laiku jie stengiasi mus ,in- 
tikinti buk musu vlrszlausios organi
zacijos, ypacz Egz. Komitetas uzur
puojąs Lietuvos valdžios teises ir ei
na priesz valdžia. Lietuviai apsižiu- 
rekim: Mos gelbstamo Lietuvos prio- 
szams, nes mes tas ypatas užlaikomo 
kur jos randasi, mos jiems duodamo 
pinigus, h* tik del to kad mos perdaug 
atsidojome ant ( Lietuvos žmonių ir 
apsnudom beslgerodami ju pasiseki
mais, o tuo tarpu nopatomytai insl- 
briove musu tarpan prieszu agentai 
ir varo Lletuvia pragalsztinga darbu. | žlugtu ju pastangos senąja'cariszka 

Vien parsidavėlis szondlon tegali 
tvirtinti kad Ekonomin Komisija yra 
nereikalinga, ir paskun nurodynoti 
Amerikos valdžiai kad. didžiuma lie
tuviu tai organizacijai yra prleszingi; 
jiems (Lietuvos prieszas) tokia orga
nizacija nepageidaujama, nes privers 
juos sąžiningiau savo

Ju randasi musu tarpe
Kaip tik, taip tūli 

Bot apart to,

Daugelis bolszeviku
val- Gavoni nuo tavęs

•MM
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Vien parsidavėlis

, carizmo skeveldros 
bijosi kad dabar. Suvienytos Valstijos 
ir Alljantal gali pripažinti kaip Llotu-

Nejaugi kuopos ir to- 
organo skyltis 

naudoti Lietuvos skandinimui? Nejau
gi nepareikalaus savo Tarybų kad pa
darytu investigacija ir nuleistu parsi
davėliams kauko?

Nedaug kuom galimo prisidėti prie 
kovos su lenkais ir bolszovikais, bot 
pilnai galim pasitikėti kad Lietuvos 
valdžia turėdama stipina kariuomene 
su jalas apsidirbs. x Labai daug galim

Svenska Dng X

♦

Apie zapalkas

vos taip ir kitu tautu npprklausoinybo I)adaryJ1 kovojo su carlszkos Rusijos
ir tuomet žinoma karta ant visuomet skeveldromis.

vatam pabusti, kitaip liksim ju taran
Rusija atsakyti.

. Ju flarbo pasekmes pasirodė ir Amo 
rikos spaudoje, sztai ežia pat priesz 
raszytoja guli ant stalo plusztas Amo- 
rikoniszku laikraszcziu isz 
valstijų, keliose isz ju patalpinta ®

Visu pirmiausia pri-

kiu Lietuvos pavergimui.
Brydvaiszls.

' Apio 10,000 zapalku buna 
sudegamosios Su v. Valst. kas 
sekunda, o 95 procentas t uju 
zapalku sunaudoję rūkytojai. 
Tiejei rūkytojai praigaiszina 
laiko degdami cigarus,
rosus ir pypkes ant puse mili-

Bet 
kiek tai bledes tiejei rūkytojai 
padare numesdami deganezias

pape-

1
111I

't
.1

I

1
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§ Chicago.— Nigerei pade
gė szimta namu artimoje Stok-

straipsneioi, kuriose begediszkai' nu- jardu. Bledes $200,000. Dau
giausia josią gyveno Lietuvei ki sklypeli su

armijos.
invairiu

rodoma buk 8ęnovba> Lietuva‘vadino- 
“ParuHija” quo ko prieina Prpsija 

hu savo hunais, tad girdi Įdėtu va bu
vus hunu lizdas ir kaipo tokiai esą pain

Juos sąžiningiau savo privati bizni 
Tfurtytl; vlon tik Lietuvos nevidonas 
gaji szondien griauti tokias instaigas 
kaip Egz. Komitetas arba Tarybą,, 
flkleldzdąmaa žmonėse nenaRitlkelhroi 'voilnaa duoti nenrlklAUHnmvhl

si ko kylo ugnes. bledesTaises
ir Lenkai prie Linkolu Hermit'.ir praleist • paskutines dienai apskaito ant 250 milijonu do-
tage, 43 45 ulvczim mulc'Himin 1„_
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I KAS GIRDĖT
Angliški hiikrnszcziai ypa

tingai 
_ lows, 

svetimtaucziti —
pradėjo

Newark 
pradeda
4 k

isz 
jog 
pravardes, 
raszo buk isz 
Newarkv, tris 
atsikratyti 
iezius”
permainė 
Vaszkevicz 
Dabraviezius 

paprasto
viezius ant 

ant Mollis; 
— Pranskus;
- Puodžius;

- Marcinkus; Mockevi- 
Mockus;

Aleksandra; 
Pankus;

Krezas; Venskeviczins-
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Į
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dien atsitinka Snv. Valst.' po 
karei kuri kylo del apgiiiimo 
žmonių nuo prispaudimu. Sar
mata! ! *

Lyg sziai dienai žuvo 42 žmo 
nis, o tūkstantis konia likos 
sužeistais. *

KUR BUNA?
PajioazkaU mario azvo^erlo Jiibząn 

ZabllackaH, apie 20 molu atgal gyveno 
New Philadelphia. ;\ ?^ 
apie ji, malonėkit praneežt.

Wm. IlarkauBkas,
133 Fourth St Frackville, Pa.

Pajlcflžkau Vincu Obiii,' pdelna Ibž 
Suvalkų gub., Naumieaczįo pav., GtIbz 
kabudžlo gmlno,.Merbūdžla kaino; pĮr 
man gyveno Brooiync dabar nežinau 
kur.

SAULE
•***>* •W w *

ANT GARBES UŽBAIGIMO KABES.
PAYMTOS VOKISZKOS ARMOTOS SUKRAMTOS PARIŽIUJE LAIKE PARODOS

i»

Mfltho broliu - Franas

Jeigu kaH žibo

PakuHflaJraa," 
paplna Uz Kauųo gub., Rapeiau ,Ųjez-( 

, pirmiau gyve-, 
rio Chicago, III po No. 629 W. 16th et / 
ddbar nežinau jiur. Jeigu kas Žino 

, f

do, Erzvilklo Wolos.,
•f

apie j,, malonėkit ptahcBzt.
Joriebh Piakiitlnsky, 

Co. A. 10th. U. S. Inf, ’
Camp Custer, Mich.

Evening 
iszjnokiiiet 

Lietuviu 
permainyt
Pasai iaikrasztis 
2,000 Lietuviu 

žada 
ski, 

neknrio 
pravardes kaip 

pasiliko Vaszkas, 
persi kriksztino 

Dobbins, Stakne- 
Staknis;

Pranuke vi- 
Puodziu- 

Mareinkevi-

RflVO
m

nuo 
ir t. t.

savo

ke t vert is 
“ viez, 
Jau

nai
Mole v i

Aleksandra- 
Pan- 

Bražauc-

carijos, Imk buvusis 
kuningas 
o kuri.-

ežius 
ežius 
nas - 
ežius 
ežius 
viržius 
kauskas 
kas
jVenskiis.

Dabar atėjo žinia isz Szvai- 
czionais 

Juozas Dobužinskns,
dabar randasi Lietu- 

viszkam l m omini jos Bjure už- 
persikriksztino 

Juozo Dobužio.
Ant galo užbaigdamas

rnbežije ant

savo 
straipsni, tasai laikrasztiš ra- 

isz tuju permainų lie- 
ne-

SZO, jog 
luviszkii pravardžių gero 
susilauks tiejei neofitai.

mirė kun.
Szv. Kazimierio

l)r. A..\esenei
Staniukynas, 
seserų vienuolyno kapelionas. 
Dabar tik keli nienesei praėjo, 
kaip atsiskyrė su sziuom svie
tu sesuo Elena, o dabar tomis 
dienomis vėl daejo liūdna žinia 
buk mirė ir kita Szv. Kazimie- 
rio sesuo
(Ona Kvederavicziute.)

Marija Klementina

Ib’iežastis 
maiszacziu

rasiniu
buvo

kruvinu 
Chicago ne 

tantiszka, vaistine patrijotisz- 
ka, tik rasime, tai yra — juodu 
ju ir baltųjų 
priesz vieni kitus, o priežastis 
yra tokia: »

Sztai, viJtias isz murinu mau 
sau mal- 

\rilnis nunesze 
jin in taja vieta kuri buvo pa
skirta del baltųjų maudytis. 
Kada baltiejei paregėjo tarpe 
savt‘8 nigeri, pradėjo ant jojo 
rėkti ir visaip persekioti ir ant 
galo mėtyt akmenais. 
ga užmusze akmenais po 
paskandyta.

Buvo tai nedoriszkas ir 
krikszczioniszkas 
isz szalies baltųjų.
stebėtis, jog pasklydus apie tai 
žinia tarp juoduju, 
kerszinimai isz szalies juoduju 
ir "užpuolimai ant baltųjų?

Sztai pasekmes tuju pasikė
limu.

Ant vienos ulycžios stovėjo 
nigerka su kudykiu ant ranku. 
Apįe szimths baltųjų mėtėsi 
imt moteres ir sumtisze jiajn su 
kudykiu ant smert.

Kitoje vietoje stovėjo- senu- 
Keturi balti vai

kai turinti po 15 mėtii sumu- 
sze ąenuke teip, jog toji. mirė 
ligonbuteje.

Kada nigėrėi darbininkai ap 
Įeidinėjo stok jardus, bailioje 
rnetesi ant juju ir 30 isz joju 
baiso i gužėido.

NigeTei už taisės 
prftdejo atsirtioket baltiejamg. 
Zrhoąėft krinta negyvais isz 

Reikėjo pūrga-

neapykanta

dantis ežere, sėdėjo 
szei aut žoles.

ke nigerka.

Neba-
tam

ne
pasielgi niA8 

Negalima

prasidėjo

skriaudas

abieju s žali u.
bent vaiska, idant sžioki toki 
pa red k a phdaryt.

Ir tai tokie dalykai sziah-

WiHimnas Lee, prezidentas 
unijos darbininku ant ^ėlėžin- 
keliu kurie 
kalbėjo 
kaneziai:

Visi Bziandion bsAmo kalti

ant
kerszina struikti 

susirinkimo
>

se-

< I 
v tol D/ntuDitvti nuivt,

jog stengėmės apluikyt dau
ginu piningu uŽ 
ant pagerinimo 
Darbdavei yma 
darbininku kiek jiOins

Fabrikantai isztiaudoja 
nuo žmonių ir krauiia sau mili
jonus, o 
nieko.

Ejname vyruezei ne tuom 
La i kaH sustoti ir ap

svarstyti padėjimą gerai, o jei 
gu to nepadarysi m, tai Ameri- 
ko pakils tokia pekla, jog rei
kė tiktai mažos liepsnos, o vi
sas sklypas nusistebės.

Viskas buvo gerai priesz ka- 
ir gyvenom malszei, bet ka

linusia

savo darbus 
snVo bueziu. 
dvigubai nuo 

ižduo-

rtccl llahk,

Praszau atslszaukt ant adreso. 
Juozas Barhdlls,

>

Jonas Vislauckiis, kuris bu
vo pabėgius nuo manes ir 
sugryžo ir

j^Uncroft, N. J. dienos vela
Pajicszkau Izidorių Zcglaiti, paei

na Imz Suvaiko gub., Naumiesczlo pav

SU

da.

keliu.

dnrbinftikas Be turi

vvrticzei ne
•>

trigubai, tai žmonis 
kens.

re
da fabrikantai pakele 

to nenu- 
Musu tiosdarei yra ta

me kalti nes žmonims 
gialbsti pagerint būvio, 
tikiszkos ir darbininkiszkos or 

politi- 
nieka

ganizacijos bovijesi su 
nesirūpina

(langiaus.
Teisybe pasakė

ka ir apie
> >

nepri-
Poli-

ejties ir ka praejte primena, 
* tieziuojesi ir iszjuokia bjaurei 

isz tuju, ka guodoja atminto 
savo proseniu praejties.
budina gėduma ir geismą terp 
tamsuoliu ir neapszviestoR 
žmonijos.

Apsmei.žinoja bažnyczia, po
piežių ir visa dvasiszka luomą 
tieziuojesi isz tikėjimo, mote- 
rysta ir moraliszkuma pamynė 
po kojoms.

Bolszevikas
ba visa

niavus, mergina (tarnaite) at
omo nuo stalo indus ir ėjo vir-

ot kas atsitiko. — Tiedu 
liti”

pirk
vis

Sll-

ir

< c

perėjo Įvelėta kaimu, 
tuven, o piemenukas, beeziupl- klausinėdami žemes pirkti, nu

važiavo rodos, 
Sulauke-gi vakaro, 
nužiuretou vieton —

ponas Lee,
nes jeigu greitam laike ne bus 
jokios permainos, tai 
galima tikėtis tikros 
sziam laisvam sklypia.

isz tikro 
peklos

A • •Žinios
piszkio, Suvalkų gubr., paduo
da prekes nekuriu daigiu Lie- 

isz ko duodasi 
viskas

isz Lietuvos y isz

tuvoje, isz ko duodasi matyti, 
kad ten viskas neapsakytai 
brangiai apsiejna. Karve kasz- 
tuoje nuo 1,500 lyg 3,000 rub
liu, lėliukas žindynis 150 ir 300 
rubliu, kumeliukas žindynis 
200 ir 500 rubliu, arklys nema- 
žiau kaip 6,000 rubliu, vežimas 
ant geležiniu asziu 800 rubliu, 
sermėga apsivilkimui 500 rub
liu, czeverikai 120 rubliu, 
marszkinei 50 ir 80 rubliu, ke
pure vidutine 100 r. 
eukriaus 12 r.
150 ir 500 r., 
mas 3,000 rubliu, ir t. t.

kumeliukas

120

svaras
t margas žemes 
s tu bos pastaty-

yra

po antbalsiu
nuke-

ver-

Bolszevikai dangstydamiesi 
civilizacije ir kultūra invede 
in gyvybių tarp nekuriu pavie
niu taisės doriszkas permai
nas, kurios atsigarseja isz bai
sio nusidėjimo.

Po vardu liuosybes, kuri tik 
Tai suprantama liuosybia
daryti gerai, užvedo liuosybia 
daryti blogai^

Sziandien bolszevikai su ga
vo teorijom visur pasirodineje, 
o ypatingai ant socialiniu su
sirinkimu ir visokiu praneszi- * 
mu.

Bolszevizmas
politikiszkos liuosybes, 
le ir paniekino supratiųia tikra 
valdžias, pavėlina randijenteif 
ValdŽei viską perkraipti, t— ‘ 
diplomacijo, prekystėje, 
telgysteje, ukysfeje ir 1.1.

fiolszevisftnas tai ’po priedan
ga Kuosos fanzines, paleido 
valę visiem pkgeidimam ir pa
niekino visas ati^sžte&iiek tie
kis, kurios sėnhiu nešziojo žino 
gus »avije, iszžihsta isz kruti-? 
nes 'krikszėzioniszku motinu i,r 
uztvirfinta moksui bažnyczios.

Bolszevikai uŽpuolhieje ant 
to visko, kas yra atminto pra-

LukHzlu para., Zipliii gmlno, Szadinu 
jeigu kas žliia apie ji malo

nėkit daneszt.1 f.-ob/
Agota žemaitis, 

Niitter Fort, Wa.

Mantio pus-Besprb’ Katro Baliunlutc

kalino.

Box 22

f j (to 65) ‘

po vyru Barkauckiajie, pirmiau gyve
no Shenandoah Pa., 0abar 
kur. Prnozaii 
Tumeliuto arba 

Mrs? R. Vlszingkiehc, 
i

Mdno brolis Domininkas Jevoszka,

433 S. Paca St

alMs^atikt.
.AbiM’

nežinau
Rože

Baltimore, Md.

paeina isz Kauno gub., UlcmorgpS pav. 
Anykccziu para, 
ant adreso.

Jco Jewoszka,.» •/<
Harwick Pa.

Prasznu atsiszaugt 
, ‘ (to G5)

Box 143

Pajieszkau Jaleia Stuczka pirmiau 
gyveno Mahanoy City, paskiau gyve
no No. 2 Edna, Pa. 
kia aht adreso.

John Ambrose, < 1
Hendersonville, Pa.

Tegul atplB7.au

Box 85,

niekesnis 
už žvėrį, ba visa švieti ui pa- 
redka norėtu isznaikinti o 
galo ir visai žmonijai 
sza užtraukti.

V ra

aid 
p ragai-

Greicziausia 
negu duonos, 
ir mylėsimos visodos. tor

Isz procios, dnonelia 
si, isz procios 
lauksi.

štokuos biednu 
Jeigu dirbsime

valgy-
ir gerbūvi su-

sena merga ne- 
m-

Niekas teip 
supi k i na, kaip jiaja teta pav 
dina.

Turiu keliolika grąžei apda
rytu Kanticzku kurias galite 
pirkti po (lu doleriu. Žinota, 
jog tuju knygų sziandien nega
lite pirkti ne už 
rius, ba

Žinota

penkis dole- 
nesiranda, o ir 

greitai užmarije nespaudys 
Atsiszaukite greitai pas l'\ W. 
Bozekauska Mahanoy City, Pa.

(to 63.)
. . — - ..

ISZ LIETUVOS.

JUJU 
užmarije

nedarnas szautuvh, staiga
Kulipka Ratalkd rrJoV-1 

ginai per szona/szirili ir kit<?. 
szona, insmigo sienon, 
na 
22 d. vakare 
uos kūnas buvo 

koplyėzia,
Jurgio diena palaidotas kaplio 
se.

Batakiai.
važiavo ežia
apie 100 vyru, kurie insibrove 
pas ramius gyventojus ir apsi
gyveno nepaskirtam laikui. 
Dar pirma diena 
ventojus, atiminėdami po prie
varta rakandus. Aloje mokyk
lon, iszlauže duris visai nieke
lio nesiklausė ir apkigyvono.

Ant užsėtu lanku ir pievų 
gano savo arki i ii s. 
jai negali prieszinties, 
atsrvdže drauge keletą kulko- * ■ -į ■ »
svydžiu ir armota.

Szesztakavas. Czia Birželio 
25 d. artimajame Dolnicos dva 
re suimta lenkas dvarininkas 
Klimeėkis 
Darant krata 
lu ir 
gos. “Lietuva,”

VilkaViszkis.-
g-ves, 22 diena Birželio, 3 va-

szove.
ISZ-

I

<>»

Mergi- 
8-taiga pasimirė. Balandžio 

mirusios mergi- 
atlydetas in 

o Szv.

Mano brolis Domininkas Sakevlczla, 
8 metai atgal gyveno Mahanoy City, 
vėliaus gyveno California State, 
eina Isz Užnemunės.

Paežerių

y

c

Birželio 22 d. at- 
vokieeziu gauja

nepaskirtam
ėjo pas gy-

ir
G y vento

nes ii e v

sznipinejimo.del 
sako raszta gink 

sprogstamosios 
Lietuva

J

medžia- 
Kaunas.

Ant Kapu

pareikalavo 2,000 
visa gi jo szeimyna 

suvarė in 
rankas

Besi derant jiems su

y

savo keliasi, 
nudūlino 
Kamsžu 

Kaiman pas ūkininką Stanuli)
UŪo kurio 
rubliu; 
gąsdindami ginklais, 
kampa ir liepe laikyti 
iszkelus.
szeiminuku, pamiršzo apie sto- 
vinezius kampe, kurie tuo 
sinaudoje, skubiai paspruko ir 
praileszo kaimynnmh, o tie, 

pirklius” suėmė ir
gab e n o M a r i a m p ole n.

Taurage, 
laikraszcziu

bego

pa-

su-
nu-

Kaip matyti isz 
nevie-

gryz

Taip pat ir musu ap- 
nelai-

atvažiavo

laikui.

, vokiecziai 
name Lietuvos kartipelyj, 
darni nuo frunto, daro visokiu 
jėibiu'.

’skrities neaplenkė tos 
mes.

Birželio 22 dien.
Batakiuosna vokiceziu gauja-
arti 100 vyru, kurie insibribve 
pas ramius gyvento jus-;ir insi- 
gyveno nepaskirtam
Dar pirma diena ėjo pas gyven
tojus, atiminėdami po prievar
ta rakandus.
iszlauže duris visai niekeno ne 
siklause ir apsigyveno.

Ant užsėtu Jauku/ir
gano savo arklius.. Gyventojai

vela 
perbuvo pusantros 
mane apleido

ketvirta mažais vaikais. Susi
mildami duokit man žinot lėur 
jisai randasi arba tegul jisai 
pats tuojaus sugnržta jeigfti tu
ri Dievo szirdyje, nes esmių dy 
deliam nuliudimia ir varge.

(t. A. 9)
Mrs. Mary Višlhtickiene.

111 Centre St. Aslilmid> Pa.

NeMitilrftcklte kml dnbur “SAULES" 
prenumerata yra $3.00 ant viso meto 
o $1J>O ant puses meto.

i

Pa-
Jeigu kas žinq 

apie ji ar gyvai! ar miręs, malonėkit 
praneszt (to 62) i

St. Mahanoy City, Ūh*
Urszule Pajaujiene,

432 W. Maple I
1

Box 531, E

Vaitekun-as,1

Pajleszknti Antana Meydaus, 6 mo
tai adgal gyveno Wasson, III./ paskui 
girdėjau Iszvažlavo In Park City Utab>, 
Praszau atslszaukt ant adreso.

Ludvik MeydUH, 
Vandergrift, Pą,t

Mano dedp Vincentas
Isz Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Je- 
navos gmlno,' Liudlnavo para., girdė
jau gyvena Mahanoy City, 
atslszaukt ant adreso.

‘ E. Denny,
1223 Front Ave., N. ,W.

Grand Rapids Mich.

Praszau'

Mano brolis Andrejus ir, Kazys Ki
nelius, paeina isz Suvalkų gub., Vilka- 
viszkio miesto, pirmiau gyveno Angli
joj dabar hežlnąg^ų^ 
siszaukt Aht adrėso. ,7.

jonus Kisielius, 
ljo Pėnn Avė., •' Exetpr, Pa.

siszaukt aht adrėso.
,p.rW?AM. bV,

(to 65)

UBsys

REMEDY
I CO.,
I Painia Kartoti tikinčius patikiuagui valrtls;
I tintos Gyduoles nuo Reumatizmo, paiengvi- 
I na skausmus o audrutina visą imo£ų ir susti- 
I prina nuvargusias nervas. Ka>ua..*^*«AO 
I Urtus Kraujp Valytojas, naikina visokius už- 
I perus ir nuodingus dalykui kraujujt, padaro 
I švarų ir stiprų kraują. Kaina
j Ursus Plaukų Apsaugotoje*, sudnrtina aidus 
I ir ataugina naujos plaukus. Kaioa
I Ursus Mostis nuo Eė^<ma arba Odos, litą 
I mostis yra f era dil visokių uodoafytų, d u o 
J nudegimo, uodo* išbėrimo, sužeidimo, iina- 
I rinimo, nuialiino ir t.t. Kaina,,... Jįll<OO 
I Ursus Milteliai nuo kvepėjimo ir prakaitavi- 
I m o kojų, vienas baliukas išgydys ir kojos 
I bus sveikos. Kaina...............  ......c.7Sc

I Į Ursus Vaistai nuo Komu, išgydo didiiau-
I siu! Ir seniausius komas. Kaina
I Ursus Vidurių Šveimtojas, pigulkos kurios 
I veikia Švelniai ir reguliuoja viduriu^, be skąu- 
I amo einant laukt sutaiso pilvą ir padaro api- 
I litų valgyti ir būti sveiku. Kaina...1 KOP. 
I Ursiu Lašai nuo Dantų skaudijjiuo.
I degimo dantų smegenų arba abelnal skanthno 
I šios gyduolis sumažjs skausmų,! nors ^fnijs 
I k skylėti. Kainą. >... * . SOc 
Į Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo. Ra- 
I lydami adresuokite šitaip:

URSUS REMEDY CO.,
I 160 K. Wells SI., Dip. B. Ckle.p, ID.

noc

I

Suimtieji musu 
Juozas Kuzaviozius 

iXpa- 
bego isz bolszeviku belaisves. 
Jie buvo nuvaryti in Minską, 
kur bolszevikai žadėjo dideliu 
pagerinimu ir kalbino tarnauti 
pas juos. Szio nesutiko ir isz- 
bege isz Minsko keliavo 2 san- 
vaiti. Viso pabėgo 7 žmones, 
kiti penki dar nėgryžo.

Belaisviai pasakoja bolsze
viku žiaurumu.
suinūsze ir kankino. Žydai ir 
kiti pahaszUs> elementai szau- 
kė: “bit bielogvardeiskuju 

(užm’tiszti bhltgvar- 
dieczius bjaurybes.) : r \ x

Būda (Ptiėžeriū valfccz., Vil- 
kaviszkio apskr;). Antra Vely
kų diena 9-ta valanda vakaro, 
pas ūkininką K. Gavėnu (Ven
ciu) buvo toks nepaprastas at
sitikimas. Paleistas isz kdriuo- 
menės lietuviu kareivis X, 
ejes 0hs tą ūkininką, prie kfos 
nios pastate savo szautuva. 
Ant krosnips tuo laiku, gujejo 
piemenukas Litovskutis, 
motu amžiaus.
tu va, patylomis ji paėmęs

Alytas. — 
kareiviai, 
ir Antanas Radkeviczius

ubit 
svolde”

Minską

Suimtuosius

------ t., t- •

Mano Hzvogeris Jonan 
paeina isz Suvalkų gub., Sienų pav., 
Seirijų ginlno, Praszau Atslszaukt 
ant adreso. f

Juozas' Mtiliolis, 
29^ Bčavbr st.

Mano brolis Domlhitikaš 
paeina isz Vilniaus; gub.,-Lidos pav., 
Daržininku sodo; taipgi 
broliai Zdorius, Franas' 
isz tos paezios viętqs. Meldžiu atsi-

>

T. SZvedas, j
77H Lockycar Ave-» 

Cleveland, Ohio.
- ub rT>-.

Mano vyras Tainųs^liis Bulevlczius, 

žino apie ji ar jlą pJatff tegul atsiszau- 
ke greitai, nes Horlu purduoti stubos 
ir be jojo negaliu^ randuoti. Jeigu 
negali pats atva$|(ių|| ;tai . prisiunsk 
Power bf Attornoj (dpriesnasU), tai 
ir be tavęs galėsiu pk'rthidV ries iszym 
siu isz sūdo phtvrtinima jog tu esi ne
gyvas. Jisai paeina isz Suvąlku gub. 
Seinų pav. Ražuku kalino. Atsiszauk 
greitai. ’« 2; (to A, 12)

Praszau
i !

Atėjo mokyklon szaukt ant adrcso’ v •'i m

pievų

landa nakti užpuolė plcsžikai negali prieszintis; nėS'jiė atsi- 
žyda-kopeja ir atome 4,000 rb. 
Kuomet atbėgo riiilicijit ir lie
tuviu kareiviai, titi pleszikai 
nubėgo ant kaliniu ir pradėjo 
szaudyt in milicija ir karei- 

Kareiviai ir-gi szaude
adgal. Pleszilrai sužėide vie
na milicijanta —• Utaruka Jo
ną — ir Užmušė j6 arkli. Szaū 
dymas tososi 3 valandas. Su
ome 6 plošzikus, q sužeista mi- ■ ** > ’ , r
licijanta nūVeže in Kauno ligo
nine.

Kalvarija;
Korešpdndencijū (isz

veža drauge keletą kulkosvai
džiu ir annota./

Tegul vokiecziai 
jog ramus Lietuvos
jai greitai užmirsž padarytas 
ju žaizdas!

nemano, 
gyvento-

Laukiobis,

• Danbury, Cohn.

Sžvedas,

mano pus- 
ir Vincentas

kuris badai gyveni apie Carnegie, kas

Jisai paeina isz Suvalkų gub.

vius.

W.TRASKAUSKAS
GBABORIUtU

PIRMUTINIS LIETŪVISŽKAf?
ORABORIŪS MAHANOY CITY, PJk 

Laidoja Kūnus NumiruMu, Pasamdo 
antonlobnius, rlglnus Ir vežimus del 
laldotuviu, krlkrtztlnlu, pasivažinėjimo 
Ir Lt. Krausto daigtus Ir tX 
620 W. Centre SU Mahanoy City, F*.

Telefonai, 'Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

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

Priėmimo valandas:

Suvalkų ‘įgjiį.,' 
Kalviai- 

jos labi rotai galima ‘pątcpfyti; 
ariisz.czia tąijį), norą ko raszyti, 
ūr tik norą kam raszyttjA; 
žinau. . Norią, ‘tiesa parūkius, 
visli buvusi rihisū thtejjgęątija 

.G . ■ 111 . r • Ih ’> . . ’■ >4 * • ‘ « •<*

at-
1

12
Painatcs szau-

1, Z\U-
rinbjo. Sžeimytiai pavakario-

k * i ’
t, i

I

- (N < , 
be-

iszsislapste, kur tai [sžyiyžinėjo 
rOdoš kad jo^ir vipisžkįii’nobo-

i y’ ►’ N' '■ / f'1 TfV , ' ' • 1; v,. .t

buvo, todėl ir nustota iaikraszi
, t . ’ >• .v*./ io /

ežiuose apie Kalvm-ija'/ya^yti.
Szia ganvait(}u hibM iibįaąięko 
Kalvarijos yagaims, ir skubau 
reikalingu p^raszyti apie * tai 
in laikraszti J

4) M

Kal vari jos. in? 
'pil. kalvis t. ir jp Jlraugiis, 
pasivatline save žemės pirk- 
liAih, pasileido eiti pėr kaiititis,1

draugas

nova jieszkddami žemos pirkti. 
Bet tikru j u noru buvo kio 
no arklius isšvestį at? ka 
nakties, laike ‘ ‘nupiljkfi. ’ ’ 

i

•» 

kita 
Ir

f • U1

T

Mrs. Mary Btiievlczione, 
PltUnsvlle, Pa. -- ..... f 

..................--- .

125 Hllklaic Avo.
_____ > 1 "jktTai Life-

Llki.10 vai. ryte. 6-3 Vai. vakare. [

2538 E. Allegheny Ave., i
PHILADELPHIA, PA. ;

1 .'1

Lietuvos Atstatymo Bendrove
-ri

Pirmiausia ir

• » i

Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke 
v *\ ,,J 1 1 i - \ r ■

reikalu* atlikimą:
-i ------------i-m i

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo i sziu
1) Atstatyti Lietuvą ekonoinihiai,^udarAht dideli'kafdtalii pramonės* (isZdirbystes) ir

' piršlybos;(biįnio) varymui Lietuvoje- t i SI " ui W * 1 *- • ■

paimant visa szalies; 2) Padaryti tietuya Ųeprigulminga nuo svetimu dsznaudotoju
pirlclyba.ir pramonė in Liętuviu rankas, ? 4

| 1 * ,. • . Į L ’ ’ •' * ' .‘•'C • • J «11 it. »*....., ♦ '' ** j D1' C ’ j*” £ *" . i < * i •

3) Pakelti'Lietuvoje Rbelna gėrove steigiant fabrikus,. cĮjybtuVes, laivu kompanijas if ft.
-i ■ v v • • a? I * Ar'l'J-c • ” • ' • / • • t « r •’* I i i \ *» v. ’*•>/ a

pirlclybą ir pramone in Lietuviu rankas.
.f
i 4) Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos inpirklybos draugijas, surandant

v -t ’♦ Hr 'i** J • i ' ■ • ' 4 < ■ i U*’ I 1» 1 >• »♦ s iy

gerus uždarinius, pąlengvlnarit ingijiina ukes inranjdm tnaszimi, gyvuliu, javu ir ttl
♦'•i # u .a .. r" i t. w ■ >. . * X. v' ' • < . a t... ~ . i'-1 ’t .h • . o —

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
1) Steigia Lietuviu Banka su tj^utiežinįu IroikalA >(38XJtei^n ISxcna'nge). Skyriumi 

. ■■ ‘piningu m^in^nuį siuntine j imu. ir laivakorcziu pardavojimui |r tt.
k 2) ) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui kėliaujanęijji iii Lietuva ir in kitas szališ.

3) Padaro ir Paliudija Rejentalnaš Dokumentus, jiirlfuDovphrdnvinio .•ildns,
* n .„/jbszkajimus JiTavięrnriMis), iszgauiia dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.

• 1 . J ’•* j r į ,»i "i % • > '■ * i ’ r* * f <' r » »«*„ ■ • i r* •» , < ‘ •a i ifr «I J i .i 4

2) : Organizuoja keleiviu Narna aprūpini
* 4 . k. _ r j . . _ _ ‘ __ 'V| 'M ' 11' 4 kl

daliu isz-
1 I 4

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorpĄruot.a ant $1,000,000.00, veikia sulyg f ■ .'1 Vi ' \>| rf- • ' A Ji 1 * , . I 4 ' • • M ? W»* i * ♦ »’ ’ • * J ' < k • A • • • «
ttyoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių sze’ru vienam žmogui.
valdžios •užtvirtinto ęzArterio ir po valdžios priežiūra? Bėhdtoves szerai (aksijos) kasz- 

L. A. Bendroves 
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indi tu 
piningu. Prie.L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigiapiningu. Prie.L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant.
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES! 
Seiicalaukitc pa&iszkiiiimu sziup adfėšii: K

Lithuanian Development Corporation
, L,' 320 Fifth Ave, . >.:j New York.. N. Y.

l iri1 .... Ii IMį 1 ■

atplB7.au
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/Geras^jjQ
Murinas F

1

Piiesz ne daugeli metu, gy
veni) Jamaikoje du 
plan ta tore i, 
vienoki būda o 
vienokei 
kais 
murinus 
keikta sztama, 
prie nieko ir be 
niu jauslu, su kureis 
jo grąžei apsieitinet, ba tai Il
ginusi gyvuliam ir didelei tin- 
gns. Su kuriais ne reikėjo 

apsieitinet, vie- 
szint su botagu kaip gyvulius 

randintojui liepe tuo- 
nelaimingus kankint ka 

Pats po teisybei 
piktas žmogus ir 

tiktai turėjo szlekta 
linkme prie murinu; papratins 
nuo mažumes prie visokiu tusz 
tyhiu ir tinginistos, 
prie 
(Plantacije yra tai užsielni- 

auginimo rižiu, lendrių 
kavos, arbatos ir bo-

SU

turtingi 
turėjo 
tai ir 
nevahiin-

ne
ne

n budu
v u z

savo
apsieitinejo. Jeffersonas 

laike pra- 
netinkanezius 
jokiu žmoni- 

no reik<‘-

j i*

fc

I

i
!

už koki

Su kuriais 
žmoniszkai

ir savo
sius 
noniekiause. 
ne buvo te i p 
baisus,

uzziurejuno
nesikiszo 

plantacijos, 
yra tai 

rižiu,mas 
cukriniu, 
velnos.) Turėjo misle taje, jog 
visados tiiri nžderet, ir kad isz 
to* iuri būti didelis
Ir del .to turėdamas tokia atei- 

jin ant 
konia

Už/J li

pelnas.

ne czedino
ir

piningu, 
zoposto: bankietavo 
meste mete piningus, 
retpjas turėjo pristatiriet pinin
gnlant-’ kožno pareikalavimo, 
per ka“ spaudei -nevalninkus 
darbe ir nedorai su jiaises aprii 
ei t i nėjo, 
kiu

Iminejosi už viso- 
spasabu, spatisdamas kru

vinas aszaras biedniem neval- 
■* i •? ” w * rninkama.

* V* e ,e

* Tasai valdonas 
retojas,’ buVo tai 
gzirdiez Jr Sabines; p, Jefferso 
rias davinejo*jiam nuo viso sa*- 
vo uždarbio paskirta dali, už 
tad t£ip *0i?rrintas dirbo, kad 
tiktai daugiau piningu pada
ryt ir per tai naudojo barba- 
riszkii spasaba, ba prispirinejo 
biednus murinus teip, jog net 
pajjegu nustodavo.
^kundari ir rugestei ant nedory 
beri 1/ baisaus pasielgimo daeL 
tinejo net in ausi Jeffersono, o 
fr gailestis szirdyje pasibudine 
jo ant tuju nelaimingu, nes 
greitai užmirszdavo, 
dieniniu besiedu.
'' Mete, kuriame buvo tasai at 

o t- apie kuri dabar 
ponas Jeffersonas

.fc
3

t

'■»

CHIEU HSUV

PINC3-WEN.KUO*

i

> . jz
■4 yf.

;; ---------------------------------------- 1r ” i

kus ant kart'hfTeidias, kad no 
butu Į<iti!'h!ibW<itkaIbinia, jog* 
tokias ritmriiflkri 'phlribgVinimo 
mtiririn Teikė isžįjalėnjg5h) per- 
vedinet, bn> ritittftft»' ktVhntjji- 
mas,-no tiktai Wrntitiri'į^bti-į —r dovanas* 
Vi, neS‘;gttTi'1tirithmt jtioąins in masd dėl beroikalo kliki, litifta 
vargu ir bediu Hsz tū tai prit- 'parihlilah, jtiįf Jklihip'tid t gali 
.m a. . i " j! f4 K '. j* ILa J ' . * * _ . ■< ‘ kj . 1 > .1f*

Ir •‘Parnates p. Edw.nrda, tuo- 
jau’ri; gririphdbris’ apsntinlsriiho 
ir tarė stt ntišižriminitnhi“ • ’

— ’ ’Mano pitguOtlone ’ ponui
goradojtii. <• ■ > ; t ’

Kldra stojo, ir prasitrrilikuš 
in katiipeli grinėzukes pamažo* 
Ii verk e, 
ne isz yjetos.

I — Kas czion dedasi?—.pa
klausei p. Edwardas.

— -Tai nieko, praszau pono, 
isz priežasties sugrebimo per 
szeripa, Cezaras Bus 
tas ant licitacijos, o kad ne se
nei suėjo in pora su Klara, tai 
toji kvaile klykė ir verke, no
rint prižadėjau del josios pasi
rūpint kita murina.
to kliksmo ne yra kas paiset, 
pavrirks ir volei džiaugsis.

— Niekados to ne bus! — 
paszanke murinaite.

*— Kas perka Cezaru ir už 
kiek parduodate?

— Kaip bus galima 
giause, ir žinoma tam 
duos brangiau; 
pagelbininkas 
užeine ir 
kanobrangiause parduot.

— Biednas Cezaras! — ture ** J 4
jauslingai p. Edwardas; —tai 
iszpleszt nuo jojo viską o ir 
tai, idant apleistu jriuija pa
ežiu, taje varginga grinezele 
kuri jam teip sunkei atėjo ir 
daržove, ka sunkei jam parėjo.

Iszgirdes tuosius žodžius Ce
zaras, kuris igi sziol tylėjo dirs 
tėlejo staezei ant Edwardo, ir 
prisiartindamas prie jojo, tarė 
ne praszanczei tiktai staezei:

— Bukie ponas musu ponu 
pirk mane ir Klera, o 
dos to nesigailėsi, abudu dirbsi 
va kanoisztikimiause.

Ižgirdus tuosius žodžius Į<la 
ra, sudėjus rankas prisiartirid 
prie p.-Edwardo paantrino.

— O teip dirbsiva abudu 
kanoisztikimiause ponui.

P. Edwardas nieko ne atsa
ke, nes gilei susijudinias, • isz- 
ejo tuojaus isz grinczeles ir nu
sidavė pas Jeffersona;
<o jin gulinti4 ant minksztos 
sokos, rūke cigaru ir žiopsojo- 
si in iszleista durna.
tuojaus ^avo reikalu, apie susi- 
judinimą,' kū’rr ka tikta i daty- 
re isz nėltiimes Cezaro. j.

f Pe i p, teisybe! • 
‘tėisjrbe yra ji*

sžlilė jojo, jaiuia ir :į)atdį!*h irtti- dafo; pats hian Slum, jog Cezri-
i J’s’ 1 v i i i-'• 1 • , * • •

rhriiitc;’kuėi.khipojo -prie kojų jra szeTifas užėmė*,tai riplo niė- 
Tftrarito .^ašpndbriaūs ■ > joffor
ddri 0^ krtr i s žhirėj p aki m Ik tvil
ko ir. Mįiloge kinkiniu fcalriii: < .

-4 l/o^iiiias

žaseziu nulnVe sflVo fhierlo štai Ibtiti. ’1 
go paliuosavimo/o ant tosiriri 
vietos užsėdo vattiiainafi ir ji 
gerinimu, 
aut moraliszkdmorTtevalninku. 
Taikei su savŽino ir teirfi n gys
ta, paskyrė adynas 
nio darbo, po 
rio. i 
savo 
norėjo dirbt del jojo, tai užmo- 
kinejo teisingai ir pats ta pri- 
žiūrinėjo.

a-
ka gMėjo isz Vert

kasdieni- 
pabaigimui ku- 

novalninkai galėjo 
norą nhiidot laika;

paghl 
jeigu

Tokia pasielgimas
, ‘ • *• 1 I I

intekmeaiminga intekme iszverinejo 
ant juoduju, ne jauezent sun
kenybes nelaimes, dirbo akvat 
ninu ir teisingiau ir 
lino savo ponui.

Randihinkti arba gaspado- 
rium pas p. Edwarda 
Abraomas Baik, szviesus žmo
gus ir doras, taikėsi pagal no
rus savo pono ir 
gelbinejo ant pagerinimo 
valninkarns.

Jamaikoje 
papratimas, jog kožnas planta- 

paskirineje

gerai ve*b

buvo

teisingai pri-
110-

buvo vvriszkas

nevalai n 
dirvos, kū-

tbris
karna po pora lišiu 
rio galėjo apdirbinet del savo 
naudos, nes tankei labai atsitai 
kinejo, jog jeigu katras darb- 
szus murinas savo szmoteli pri 
igulinczei išdirbdavo, o da pasi 
statydavo stubele su vilczia 14 * . ■*/ 1 * . ■* ’ ,
nkudėjimu Vaisiu isz savo pro- 
cios, itai i toji jbjo stubele buda- 
VoužgricTbta pier
ponoAkolOs ir ne tiktai murinu 
t^je Stubele ‘parduodąyo, nes, ir. 
poras persk i rinejo, toki nelai- 
minga murina pardrivihejO vie 

žmogus -be bam; plantatorini, o jojo paezia 
kitam ir taimhi iszvaryto rin
kaus ant licitacijos; ten pirki
nėjo koki tai meklerei speku-

szeripa v u z

arba užžiu-

y jog 
Na kada

nelaimingu
prie kas-

sitikimas, '
kpraszysiu, 
nelapziurei mete savo turtą, 
jog ne isztekias ant lustavimo 

, piiiingu, da užtraukė dideles 
skoleS, ir del to prispirinejo 
ralidytoju, priskubintu valima 
nuo lauku per ka da labinus 
neįęu visada kąnkino ir plake 
biędnus lievalrrinkus.
y O! sunkus buvo gyvenimas 
ttiju
prit Viena i^oduinri, o da ,buyb 
suiikiau, kaip žinojo ir mate 
frfi^Vo'tffie' bute

nelaimingu kankininleii

) ii ¥

frtvb <*^brks

Cezaras uos i judi no

y

laritai, kurie. SayO iszfeiuntine- 
jo savo tavora * in meksikani- 
rios. bhriklas, kiir belaimingns 
murinas koki laika vilko taji 
nelaiminga
kias 'ifieko lie * « • * /’ • • 
nes ne regėjimo dauginus

gyveniitia, ne te- 
szviesds dieni- 

ko 
Ink tiripalohg'vijid^Vb smortis.
Ir tai kente nekaltai biedni 
murinai, už kaltes'savo pono, 
kuris viską praleidinejo liega-. 
ledamas užmokėt’taksu.

P. Edwards', teip taikei gas- 
padoriavo, jog ' prie' pavėdu
mo gerki uŽeitinojo ant savo * 
plantacijos; ne insidavinejo in ' 
visokias spokulacijes, nelindo 
in Hkojas, tai ir jojo nevalnih- « • • F k . X k 1 JT’ JI. . * y -L ’ ‘a
kai ne feikalayfy bijoti pateki
mo j ipk i tu rąiįkas.

Viena ryta* apvaiksztineda- 
maęusavo plata p. 
ėjdszale rubežiaus savo kaliny 
h d p. Jeffersotio, kad skitai at- 
siitiUsZb in jojo ausis verkfe-

’j’Mhji’ reikėjo labai 
'jiIii ingu;1 b imt I galo i tman vik 
’tlrfk ar CozaYhs riti ’kitas’ buri
i''f / >• ’X •' ’ i 'į ’ ■' jv , .i
phrduotris aiit apmitlsžinihio 

' • I ' '’’I f ' įf I ,1 ’ .
Nbfiika OTMttmpib 'ttt*’

Į »'t *• i k y „ ,* 1 į,*,. ‘ f *‘k t ’ t « 1 ■ r

,kliirikalbėt; juk ]5hs
4-/ n J.L LLf*. .a . ? ‘'.jJ.Ia'2 f l a, L A- i i i "%•. j

Ii 1

tkro<p.

ka tfežhlftri

skol^HL*4

• L

‘ 1 iii m*!* J ‘ < '• *> iVl 1 •' i '•m'rti dfirinri Jamiiikb lai ■ tie nanjena 
•Ttidtn'mįkiritT,

į'rJLjv ^at teip! niekiau del 
ju, — ta rd jtiokdnmariis .Icffer- 
jsoilas; —*• nori ar Verta tndm rū
pintis? juk murinai isz mažu
mes prie to papratia, 

/ , J

man no viena karta buvo pasa
kyta, jog jiomri daug geriau br 
ti ne valu inkais, negu kad bu
tu InoSais. , .

—- Ar ponas klausei ju apie 
tai?

i , 
’fed\Var'd^ši,t

Na!

o kaip

v
panluo-

Nes ant

bran- 
katras 

pribuvo 
kuris

jau
szeripo, 

žinoma pasirūpins,

y

nieką-

užti-

Pasako

atsake
Joffergojia.S, 
sai nehutiiingbs,* griila man ja-
'A.. v ' > > ** t., ’ j, \ į/ ' ■'’ - 'f • | • Ji . -fe Į4 l*.. t < « • ’

jo, nes ka galiu daryt? Asz dri>

Edwardsa iVJau vale Durantui ka nori tai

Inas ir dejavimus; prisiartinęs ■
da kibiaus, phžind, jdgj taski
• i . jj• t •___ _.i?balsas' isžėitinejo isz grinczipfi *'

kitimiinnejč l$f8fiftffHISj ’VMR.
pjrintacijo, prigulinejo prie pi naW> ^Cezaras, t B • 1 , A A

darbSziuusiu ir vertelgiausiu 
įsa•’ nėvalniiiku p. Jeffepaono . 
ir'norint buvo apsunkintu per 

tai savo

Edwardso, kuris labai žinonisz 
kąr ir dorai apdieitinejo su sa'- 
vo mevalninkais^

Phiku, su s^vžine ir protin- 
&a0, ponas Edwards teinino ne 
Valninkysta už bjauriause 4 in- 
stitUcije, kuri atnesza
šairtnhta kriksžczionybes, o at-, 
męnftnt ant to iszkrlrnihgo pri
sakymo Dievo 
kaipo pats savo
Tinus laikinojo už savo brolius, 
nėdrive del jin daryt 
šios skriaudos, arba 
gyslos; ir butu visus nevalniu-

didele

Ii 

y y

mylėk artima
bled nūs ititl-

mažiau- 
neteisin-

Buvo jisai
■4 L 1 \ _

virriziiies darbais,
szmoteli dirbos puikei iždirbo.» i-ji ■ t.X L į ti
P. Edwardas ne Viena karta 
ste\$joki jsz darbumo ir ge-

»
Ilažines sveikatos jtamo riiurino 

atėjo irt grinofcole kad ka*
'Alt 'greiczmus(^‘£faŽinot apie tiįsiti- : 

i krisim Selafrn^ *v * į • -
Inejaa i h /grinezele rado Co- ' 

zafa didėliffih jtitHiudimė; sto
vėjo kaip stulpas su ’nuleis* ; 
toms'rankom ir nuteista galva;

v

o

r*

— Tai ve t kris su jais in to
ki a s kalbas inei tines! nes man
sake apie tai labai protingi
žmonis, ant galo ne asz, i . , t ■ .'i/ .
nas no perdirbgiva;
kyste turi būti,

ino

ne po- 
nevalnin- 

ba reikalingi 
del mus ncvalninkai del dirbi-

ant plantacijų cukriniu 
lendrių, indago ir rūmo,

— Teip, nes kožnam karte, 
privalome pasirūpint kiek ga
lėdami del ju bute palengvint.

— Asz tai atiduodu aut va
lios Duranto.

— Tas tai niekiause, 
vo nevalninkiii teisingai skun-

Ne pikie ponas už ma
no atvirihna...

Ir kas volei! juk teip se
nei pasipažinome, —pertrauke 
Jeffersonas. - Po teisybei pats 
girdėjau skundus ant rūstu
mo Duranto, nes nuduodu, jo 
apie nieką nežįnau, ba * * J .A ■ 1persitikrinias, jog kitaip 
jais lie kuoti} sau yodos.

džesi.

I

ir ta-

o 
esmių

su 
O 

norint ponas esi karsztu szali- 
nihku ir apgineju murinu, ne
gali vienok užginezint, jog tas 
nuskurtas sztamas, ne gali nie
kados. susilygirit su baltaiseis. 
Bukio del ju geriaupju, apipili- 
nėk ne suskaitytom geradojis- 
tem, tai murinas vis bus muri-tom, tai murinas vis bus 

ir prie. pięmiUbies progos,nu, ir
v f ' 7TV ’ 7 ■ v* _» j '

užsimokės piktu už 'gbra.
i ’ ii •» .; ' l ’

r tai CHt ąuo ' - ? z

KINISZKI TAIKOS DELEGATAI PANIEKINEJE ATYDAVIMA SHANTUNG JAPO
NAMS. ISZ KO GALI PAKILT KARE TERP .TUJU.NAMS, ISZ KO GALI PAKILT KARE TERP JUJU

BALTRUVIENE.

Utelaite ir blusiukia, 
Viena ir kita mergiukia, 
Prie bobų labai kabinasi

Ir net vaidijosi
Bjaureis zodzėis (mum, 

Ir kaip sako: sztinis ant juju 
kabina,

Ir tai visur nRo pats ryto,- • 
Visur ir net ant stryto.

Paczios yra ne kam netikiu, 
Nuo doru merginu atlikia.

• Sarmatbs jokios no turi, 
Ant žmonių suvis nežiūri. 
Ir aut vyru ejnancziu loję, 

Visaip juosius koloje, 
Bet szirdeles mano, 

A r nesusigraibšti s sau galo.
Visi pfrsztais bado,

Kaip ant niekszu rodo, 
Jau tik tu Dieve susimylėk 
Kur in plyni a jiais ntidek.

y

y 

iszvadina

■

Jog ajriszis laukini būda turi
Kad ir apsiveda su lietu ve

tai nežiūri,
Tokis paczios nemaitina 

Smirdante ungarka vadina.
* # <►*

y

y

Viena puspaloke, 
Boba badai nekokia

Kaip merga buvo 
Puloko negavo.

Tada Lietuvi pamylėjo, 
Ir apsiporyt turėjo.

Tas teip paezia mylėjo, 
Jog kas diena ant ranku tu

rėjo 
Bet tas ilgai ne ėjo, 
Boba siunst pradėjo, 
Vyro savo nežiūrėjo.
Per dienu dienas, 

Neapleido ne vienos, 
Gere airi, 

Ir ant galu, 
Bobele pasileido, 

Visokiu bja'urybiu dasileido, 
Nežiūri ne savo

p

NAMAI IK DARBAS.

pasekmes, s 
Sekretoriau

padaugir.3 ; kaic/in 
sumažina 

praneszimu
. Wilson Atstovas
chusetts nori per-

Depart-

<ia:l»o
Darbo

T.’njbo Depart mot o daromos inves- 
Hgi < ijos parodo, l.a 1 netinkuotos gf- 
vcti'mo aplinkyL-'s 
da.bo permainų ’r

'Ulyg
s, W. I 

Tinkhant isz Massi 
leisti kiliu, kad prie Darbo 
monto sutverti apgyvendinta ir užsi
laikymo biurą. Lalszkc raszy’aino 
Kongrosntanams
liu Sekretoriaus Wilsonas sako:

Apgyvendinimo korporacijos ir ki- 
•akiu szio departmento darytos 

invcstigacljos parodp, kad tnetinkanie 
gyvenimo aplinkybes sumažina jtro- 
duktyvlszkas pasekmes ir materialiai 
padaugina darbo mainymą, ir kad ge
ros gyvenimo aplinkybes 
produktyviszka darbu.
Ils yra svarbiausia laidas pakelti tijira 
pilietybe, dėlto kad Ji padangina namu 
savininko interesą vimromonlszkoje 
naudoje ir tuo iszmintinga leidimą vi
suomenes pinigu.

Nora jokios, abejones, kad gyveni
mo vietų trukumas Amerikoje bus 
daug asztresnis szia atelnanczia žie
ma, neg kad kada buvo tautos istori
joje, ir visos pastangos turėtu but de
damos kad paraginus statymą namu 
per vasara ir rudeni.

Lalszkc 
rekomenduojant bl-

tu

padaugina
Namu savas- 9

I

|

I
I 

ji

n M
'jį
I

fl 
iii

fl4
i

i-i M
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Vietoje atsakymo, p. Edwar 
das nusiszypsojo su pasigailė
jimu, ir ant galo pasakė, jog 
turi mieri Cezara ir Klara pirk 
ti, ir užmokės tiek kiek szeri 
pas pažeiiklihs. P. Jefferso- 
nas atsake, grąžei jog noringai Ant rytojaus vos 
ant to tiks, jog geismas p. Ed- 
wardo yra tinkmas su" tiesom, 
ir jog džiaugėsi labai, už pada
vimą gero del savo kaimyno.

(Tojfaus bus.)
;■ ■ v’1 ......................—

Per-geras.
— Ai* geras ziegoreliri, ka 

tamistai pardaviau? Juk gerai 
eina? . , -

Labai gerai! Adyna per-
bėga in 40 minutu.
Ą'ii - , •* r . v

I

i
* i ■M*. M *r

r

Kėtiir i metai adgal, vokioeziai prisiogo,

y
*

, f

į .
• l

• . t-lm U

k t.4 ‘ •

jog tifeskaridys
pa-

Viena boba teip pasigėrė.
galva pakele, 

Svaiguli gavo, 
Net duniavo.

Pusryčzius gaminėje,
Ir kiūtinti vieszitiejo,
Kada iszsipagyriojo,

Szoko iT kojas kilnojo,
Net’ vi si žiurėjo,

Ir spjaudyti pradėjo, 
Jeigu da karta ripie jiaja da- 

>-■ žiiiosiu, 
Tai kaili isžkocžiosiu.

r" •' ' e
Jau ,tam South Bostonia 

Ilžievriž vaikihia, 
Priviso panaieziu

M

y

LietuViszku ajrisząicziu. 
Su rijHsžukais valkiojosi,

Ir da 'iSz tb puszinrisi,
O geria alų, 

Kaip tblyczios be galo. 
Trinltei josios niiSilrika,

*> < • f X '' l w

O tai szir,deles dydėle kaka.
i v ’l . .i i . *<•.> f 1 ’ ' ’ - > .I w I "• f ’ 1 f 1 f » I I

Koles tokias žinau,
I A . < . ' 1 . į > 'T < 1 ' >’

Ir dattg apie jiaiseš girdėjau,
O kaip hcSpasiliatis,
Tai perkūnu gaus.;

Mergelei, juk gero neturėsite,

Ąmerikonięzku laivu, bot savo ^prižadėjimo .ijed^Hko* ir
Kur tandh&l du ‘pa^hžie-skandino daug su pagažierihis. 

riai? 1 ’

Joigti ir katra su ežiutaba- 
kiu apsivesi te, 

Tokis lietuvaites liotnyles, 
Nuolatos pfi k i Skilios, 

Arit įrflo phitleS.
dau ašz apie tai ^erhi žina'u, 

‘ Įr ‘feug gil'dęJiJį'Į
► : & d „vii;'t * t k l ’ į. / .

h

y

y

mažu duk
relių,

/ Vargingu mergeliu.
O tas josios vyrelis, •
Kaip kokis gyvulėlis, 

Pasigeriąs karezemoje staugia
O kaip verszis alų riaukia.
Bara su alkūnėms trina, 
Apie namus neatsimena, 
Ir pas nigerkas nusivelka 

Kelis dolerius nuvelka.
Su joms gere ir szoka

Norint ir szokt ne moka, 
Tai vis Dievo daleidimas, 
Jeigu katro protas silpnas.

■.................— <»»■*»--------------------------

Pas sziaucziu.
— Ar teifeybo, jog tu meis

treli dirbi czebatus del ban- 
keriaus X.

Ar jau nuo senei?
Sziailczius:— O-hb, vaikine, 

jail aSz del jojo dirbau, kada ji 
sai basu vaikszcziojo.

Žiopleviczia. !
— Ar tamista Žiopleviczia 

ne Szoki’ Vaičiaus !
— Ne, misiukc; kaip paval

gias valca szoku, tai man pikta 
darosi ir aut vėmimo verezia 
polka s’zokti, tai kas kita, 
ka žemyn verezia.

vis:

• Nežinojo.
Jiji:—Asz tau turiu pasaky

ti, jog jokio pasogo ne turiu.
Jis:—Ir tu teip ilgai su tuom * •' J 'l ♦ . ,

slėpeisi. Buczia senei kita pa* 
si jieszkojes!....

• k •

I

' ' Užrasze.
— Ar girdėjai,'Delmonaitis * 

numirdamas užrasze savo tur
tu del biednuju namo.

—t Tai labai puikei! 
daug užrasze?.
* Nėt.sėptIneta vaiku.J

i

Ar

A. C. NOVAKAUSKAS
’ :: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

PARSIDUODA FARMA.

40 akeriu, su gyvuleis.
žeme geri budinkai, didelis so
das, arti miesto, kolei geri, ežia 
yra daug Lietuviu, labai pato
gi vieta, daug javu* szienas ir 

suvalyta.
duos no brangei už.tai kad už
siimu kitokiu bizniu.

• F. T. Dapkus,
Box 30 Fountain Mich.

viskas jau

Gera

Barsi-

Cto 62)

Lietuviszkas Graborius

A. J.SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Naujas Lietuviszkas Graboriul

iKazis Rėklaitis 1
516 W. SPRUCE ST. <

MAHANOY CITY, PA. <

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

'“Ji
Ai

<

Dr. KOLER yrą viena* 
dnis tarpe Lietuviu da> 
ktara» 1‘lttaburge. Mo- 

.?S klnosl V&razavoję. siu* 
S 1 fltjavo begi j e 29 rd. ta* 

pjjl' vairias Ilgas vjru Ir .
* moterų, todėl jas nuo,< 

hignlal patinsta. Gytic 
užalnuodinlma kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, nieže j Imu* 
Ilgas tinimo, in vairias ilgas paeinao* 
ežias nuo nec^ystumo kraujo.
Miaukite ypatiszkal, per latszkus bm 
negydau. Dr. Kolor kalba LenklMzkal 
ir Ruslszkai.
Of Įsos valandos: nuo V ryte Hg B 1 
vakare. Nedollomls Iki 2-v. popiet

3 Reikalaujame
4 rl lluoto laiko vakarais, gali uMirbti nuo
■ su musų nauju išradimu* J laįlku*.
1 110 8. WELLS St.t

Alni-

Jaupl 
vaikinui,Votie tu*

i
$10 iki $15 j aavaito, pereidami ©<r &tubąa 
________________ ____JL A m IZ ■. Ir Lt 4*1^ j
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— Seredoje pripuola Persi- 
mainymas V. Jėzaus.

— Szeimyna Ramanaucku 
užpraszo visus pažinstamus 
ant gailės misziu kurios atsi
bus 7 diena, ketverge, už du- 
szia žuvusio kareivio Edwardo 
Rainanaucko kuris paaukavo 
savo g waste Franci joj.

— Nominacija ant virszinin 
ku artinasi.
rinko savo kandidatus in 
vietavus ir miestiszkns 
dus T Jau laikas 
rai apsvarstyt ne po laikui ru- 
got ir kaltyt vieni kitus.

Pottsvilles sūdąs rugo- 
jv, jog turi maži darbo, nesukri 
minaliszki teismai labai susi
mažino o civiliszki pasididino. 
Žmones jau susiprato ir 
pesza tiek, kiek deszimts metu 
adgal, o teip-gi nuo gėrimo ne 
apsvaigintos makaules.

Lehigh Valles kompani- 
je pakele doleri ant visu 
stubu del gyventoju.

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

visus

Ar Lietuviai isz- 
pa- 

ure-
apie tai ge

nesi-

savo

insziuryt*

Al

II
*

f11 
Į Y +

— Įteka liūgas agentas. Mo
kestis ant komisijos. Atsiszau- 
kite po No. 26 - 28 N. Main St. 
ir klauskite Mr. Smith.

Isz Lietuviszku kaimelu
*

r! Pati Po- 
vylo Sabadis, 41 metu amžiaus 
kuri sirgo tris sanvaites ir ne
sitikėjo passveikt, nutarė už
baigt gyvastį per pasikorimu. 
Nelaiminga motore panaudojo 
diržą, kuri užriszo ant lovos ir 
ant jojo pasikorė, 
ra,

Branchdale, Pa.—

Paliko vy
simu ir trijų metu kudyki.

I

tr

ik
I

taip pat 
viams.

’■v
I'

Bridgeportie-
ži nomas

h *

J

Jr*

J
t

Chicago.— Rasinėse riausze- 
se, kurios dabar eina tarpe bal 
tu ir juodu žmonijos iszmatu, 

teko keliem lietu- 
Paskutine auka tos be

gediszkos ir žiauros neapykan
tos yra visiems 
ežiams labai gerai 
barzdaskuty k los savininkas p.
C. Dagis. Pon. Dagi s važiavo 
isz barzdaskutyklos 35-tos gat 
ves karu in savo namus, kurie 
randasi prie ežero netoli 

“bumai ” 
trauke p. Dagi isz karo ir bai
siai ji visa supjaustė.

Pasitaikė, kad netoli butą po 
licijos, kuri p. Dagi iszgelbejo 
nuo mirties. Pon. Dagis dabar 
randasi Lake View ligonbntyj 
kur, sakoma, jisai po truputi 
taisosi, nors jo padėjimas kol 
kas dar yra pavojingas.

ežero
gatves. Juodiejie

37 
isz

■,11.

Darbai

F 'ii ■ ‘
K> 11 to

a!r
%
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Danbury, Conn. — 
skribelnycziosia ejna gerai ir 
uždarbei geri, ant dienos moka 
po 6 dolerius už 8 valandas dar f
bo, o nuo sztukiu galima už
dirbti po 10 doleriu kas darba 
supranta ir moka dirbti. Jau
nu vyru Lietuviu mažai czion 
randasi. Viskas labai brangu 
— drapanos ir maistas kaipo 
ir pragyvenimas.
pigios ir daug randasi tuszcziu 
Gerai butu idant in czionais 
pribūtu daugiau Lietuviu su 
szeimynoms, o ypatingai tosios 
ka turi suaugusius vaikus.

Stubos yra

be atjautos žiūrėti

Kitąsyk buvo tokia szalis, 
kurioje žmones giresi turi uo
los szirdis.

Szaltai,
in labiausiai graudinanezes re
gyklas ten buvo dorybe, užduo 
ti silpnesniam smūgi — nuo 
pelnu, skriausti, isznaudoti ir 
pasilikti skriaudžiamo guodo- 
jamu — pagirtinu 
mokėjimas kankinti ir būti 
kankinamojo gerbiamu — 
bulumu. Paniekintas ir isz- 
juoktas ten buvo tas, kuris pa
rode savo pavergtam artymui 
užuojauta, kuris žmoniszkai 
elgesi su tais,

gudrumu, 
kankinti

Paniekintas
to-
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kuris
kuriuos turėjo

po savo valdžia.
vŽmones ten buvo apsikaustė 

krutinės neapykantos szarvais 
per kuriuos,ne maža meiles ir 
gailestingumo kibirksztele pra 
siskverbti negalėjo.

rfos szalh‘s gyventojais bu
vo dvi luotui: ponai — valdo
nai ir vargszai vergai, ir nors 
jie visi buvo ant vieno pavida
lo sutverti, teeziaus tik tie pir
mi vadino save žmonėmis.

Ponai valdonai gyveno pui
kiuose- augsztose minuose var
gszai vergai sulūžusiose grin- 
czelese arba po tyru dangumi. 
Su pirmais sėbravo turtingu- 

, prie 
vargas

vergu, nes
ga

po- 
skelb-

mas lepumas ir puikybe 
antru buvo prikaltas 
skurdas ir nužeminimas. Lai
mingieji valdonai kietai laike 
savo geležinėse rankose milijo
nus belaisviu —
jiems tarnavo sauvalia ir 
lybe, o anuos glemže silpnybe 
ir pasmerkimas.

Dagi tikyba, mokslas ir in- 
statymai buvo parsidavė 
narns — valdonams ir,
darni insigyvenusios tvarkos 
neatmainhiguma ir klusumo, 
nusileidimo ir visiszko valdo
nu valia, atsidavimo reikalin
gumą, kale vergams naujus re
težius.

Ant galo nepakeliamas liko 
vergui gyvenimas: vargo ir dir 
bo kaip mulas savo pono labui, 
prie jo malonejos, priesz ji slan 
kiojo ir laižė kaip szuo jo ran
kas ir kojas, o užmokestis buvo 
skupi priespauda, neapykanta 
ir žveriszkas apsiejimas, nepri 
buoti. \

Skausmo ir bevilties 
roms

nepasieke 
jie

asza- 
paplūdo tos szalies upe

liai- skaudžiais vaitojimais ir 
iszgastingais szauksmais prisi
pildė visa szalis. Bet tie. vaito
jimai ir szaukimai
ponu — valdonu szirdžiu: 
atsimusze iii ju apkaustytas ne 
apikauta ir užkietėjimu kruti
nės. Ir savitarpyj vergu ne
buvo meiles ir atjautos: sužve- 

pjove viens
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Szitas PATHEStebėtinas
Fonografas ir 1 dubeltavas 
rekordas tiktai $95

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

GUINANS

Turi

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

NAUJAUSIO SZTAMO SUBMARINAS PADIRBTAS DEL SUV. VALSTIJŲ.

rodydamas jiems toli, bot aisz- 
kiai szvieczianti ideala, pavyz
džiu ir žodžiais juos drąsino ir 

Vergą?- 
szirdyse,

ragino prie jo-žengti, 
laimindami ji savo 
klausė jo balso.

Bet ana sustaugė vejai, suže-
, sumiszkai, sutrenkė perkūnai 

žaibavo dangus, isztiko audra 
sudrebeo visokia gyvybe ir ty
liai tuno kiūto visi gyviai pa
sislėpė.

Vergu szirdis apėmė baime 
ir nerimastis, insiverže 
ab(‘jojimas. .

in jas 
O audra vis siau 

te smarkiau, žiauriau, ir ne vie 
nas drąsus jos galybe isztiktns 
vergas buvo sutremtas.

Ponai — galiūnai ja pakele.
Jie neapkentė vergu ir nega

lėjo regti ju spindaneziu mei
le ir viltimi akiu; jie buvo už 
gauti- kad vergai nori būti žino 
nemis ir su jais susilyginti ver
gu norai‘ir troszkimai buvo in 
ju szirdis peiliu: jie nutarė ta 
peili atszalinti ir ji pastaeziu- 
sius skaudžiai nubausti,
pasklido tada po visa szali pra 
garo klyksmas, mirties vaito
jimas,, kruvinas juokas. . paki
lo neregėtas galiūnu siautimas, 
szelimas dūkimas. . . Prasidė
jo ant žemes nematyti
mai: nuo gaisru — ugnies už
kaito, paraudo padange, van
duo pavirto in krauja, rasa ir 
aszaras; nulindęs dangus rus- 
cziai apsiniaukė,
aszaromis apsiverkė žeme, de
javo miszkai.

Jaunas Tavanas visomis pa- 
jiegomis stengėsi pastiprinti 
trūkstant! tarp idealo ir vergu 

Savo meile del idealo
insitikejima, tvirtuma ir 
norėjo kvėpto inkvepti in bai
liu ir abejojaneziu szirdis. Dra 
šiai tvirta koja jis 
skirtu keliu.

Bet piktybes audra szelo, 
siautė ir iszsigande, isz vargo

Ir

veiks-

kruvinomis

ryszi.
vilti

Žūk suklykė su 
minia,

ežio Tavano. 
žverejusi minia ir tnkstan- 
cziai ranku ir kojų pradėjo ji 
draskyti ir mindžioti.

Iszsuko rankas ir kojas, isz- 
lupo akis, 
iszkniebe szirdi ir apibjaurino 
ja neapykantos ir prakeikimo 
nuodais apspjaudo sutrypė ko
jomis, o szirdis ta buvo karsz- 
ta gryna aiszki,..
ge del numylėto idealo ir 
gu meile?

Kada pralėkė audros liovės 
siute viesulai, nutilo vejai nu- 
szvito dangus, kada ponai ga
liūnai paliovė duktė ir szalyj 
aprimo, vergai slapta surankio 
jo nužudyto Tavano sąnarius 
ir aplaistė juos meiles ir gailės 
ežio aszaromis prtslepe szaltoj 

Numylėtas ibriežtas 
in vergu szirdis Tavano idea
las vėl ju krūtinėse atgijo, o 
sukurstyta del jo meile da aisz 
kesne ir skaitesne szviesa ju 
szirdyse užliepsnojo.

Vergai mini Tavano atmin
ti ir rankom pila jam kapa.

O kada iarpsa apgobia pilka 
žemele ir menuo su žvaigžde
lėms puoszia mėlynąjį dangų 
kada motute gamta ir ponai — 
valdonui ramiai miegodami te 
beilsis, tada vergai keliauja 
ant Tavano kapo jieszkoti mi- 
siraminimo ir viltos.

Ir dyvai! Ramus, pastiprin
ti, pilni vilcziu ir geidimo ko
vos del idealo jie apleidžia ta 
kapa.

Jie sako, kad

PARSIDUODA LOTAS.
St. Clair, Pa. mieste.

didelis lotas

zengo pa-

žemelej.

perplesze krutino

Ar vis ji de- 
ver-

žvaigžde-

I <

A-

A

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

reje jie krimto ir 
kita.

Tuo labai džiaugės ir buvo 
ponai — valdonai 

Tik viena szirdi. pasiseko 
žmonių aimanavymai ir vaito
jimai — jauno Tanavo szirdi. 
Skausmo ir sielvarto szauks- 
mais buvę sujudinta, sudrebin
ta toji szirdis ir jos meiles ki
bi rkszt is, 
apdaryta neapykanta ir užkie- 

krutine tesikreipe in 
•vergu szirdis.

Savos meiles ugnimi jis de
gino j u krūtinėse neapykantos 
nuodus; jis ju szirdyse pažadi
no j u savos esybes žmogiszku- 
mo jausma ir insitikejima in 
savas pajiegas ir galybe, jis at 
gaivino ju žlugusias viltis in 
geresne ateiti, in ju iszgany- 
ma; jis inkvepe in ju krutinės 
persitikrinimą- kad ir jie yra ir 
gali būti žmonėmis, kad ir jie 
gali džiaugtis laime; jis parodo 
jiems aiszku, malonu laisves, 
lygybes ir brolystes ideala, jis 
praskleidė nuo ju akiu ūkanas, 
ir szviesos spinduliai 
ant ju praszvito 
aiszkus ir szviesus milžiniszkai 
iszsiplete.

Nuszvitusioms akims (nes 
j u ak yse atsimusze szvieczian- 
czio jiems idealo spinduliai) 
vergai žiurėjo in ateiti, 
szaltos krutinės jau liepsnojo 
jo idealo meile ir geismu ji pa
siekti, inkunyti.

' O Tavanas buvo pirma ju ir

pakakinti rn--

tejimu

I * 
k' H I

prasimuszusios per

gausiai
0 regėjimas

o ju

nu - 1
.U^l

isz Tavano 
szirdies, kuri tame kape tebe- 
ilsis, iszeinanczios meiles, tikė
jimo ir vilties in jo ideala ki
bi rksztis.

Parsiduoda didelis lotas, 43 
per 200 pėdu didumo, ant di
džiausios ulyczios, ant kampo 
prie trijų ulycziu. Tinkama del 
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, 
graves locnininke, 
hington, Blyd. Chicago Ill.

Szitam mieste

Atsiszaukite in
Mrs. H. Har-

1747 Was-

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

Advokatai Non-Partisan Judicial 
Campaign Komiteto:

John F. Whalen, 
Prezidentas. Kasijerlus.

M. H. Moyer, Sekrotorlus.

James A. Noeckor,

ROBERT E. JENKINS
.Kandidatas ant

COUNTY CONTROLLER
Isz Minersville, Pa»

Ant Republikoniszko Tikieto
Praszo juso balso ir intekmes.

Naujas iszradimag del plauku.

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams <
iYra tai tykslas Merchants Banking Trust Co, Banko< l
Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltoriami l 

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

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu-1. 
ti vienas isz ju depositoriu — tada gatmate szita patams- 5 
vima kuri prigelbstl. Padaro prieteli kuris gal but jumii Į 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
; MAHANOY CITY, PA. •

-DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prea.

J J

ri

D. M. Graham, Preu. L. Eckert, Vice-Prea. D. F. Guinan, Treaa.
J, 11. G ar rali an, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewics M. Gavula

P. C. Fenton T. G. Hornsby

Augštos vertes Gramaf onas
Tiktai $10.50
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CpNSQLA grojamoji ir kalbamoji mažina yra naujausio išradimo su 
puikiausiais pagerinimais ir bklsai esti aiškus, švelnus, malonus, tyri. CONSOJLA
groja rekordus visokiausio išdirbimoir visokiausio didumo, kaip: UOLUMUI A, 
VlCTJtOLA ir kitus. Tokios rūšies gramafonas kaip CONSOLA, tai kran* 
tuvese parduodami už dubeltavą kainą. CONSOLA gramafonas gali užtekti 
visam gyvenimui. Pinigus $19.50 už gramafoną siųskite per pačto Money Order. 
Rašydami laiškus adresuokite.

S. P. TANIS 5

3

«

. . I
ir baimes pablude vergai krito 
nuo to nemielaszirdingo siauti
mo mirties ryksztes.
galiūnu galybe, abejojimo siel
varto pridaboti jie tapo lyg pa 
siute, laukiniai žvėris, kurio 
prieszu nuo draugu neatski
ria.

Ruscziai .sužiuro jie in Tava- 
na ir antai pakilo tarp ju grū
mojantis murmėjimas ir mažai 
gero pranaszaujanti szauks- 
mai:

Težuva! teprapuola! Pra 
keiktas! jis prikėlė musu krū
tinėse viltis tik dėlto, kad anie 
jas sugriautu: jis suruoszo dė
lei musu neapykantos mums 
szi smūgi! jis musu nevidonas 
Ar fiematotę kokiu džiaugsmu 
spindi jo akis: jis juokias! Pra 
kėiktas! težuva!” , !

Isztikruju Tavano akis szvio 
šiai žibėjo, tik no džiaugsmo, 
net meiles kibirksztis isz ju 
triszko:

Težuva! težuva! atkartojo 
liūdni bet baisingai giriu 
das, kaukianti vejai 
gianti viesulai ta 
szauksma kaip audroje iszclu- 
si mariu banga szoka ant jūri
nes uolos, teip isiutusi mynia 
szoko ant viduryj ju

Žudomi

♦

ATSAKYMAI.

i <

ai- 
ir stau- 

grumojanti

stovim

SloJi I J A

Dekavoje y2 milijono žmonių 
puikus plaukus, o tolp-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: G varan ty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

UŽ

Informacijas dykai.
Raszy-

l)rs. Ilrundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N. Y.

31 East 112th Street Chicago, HL

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

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

M. N. Central Falls, R. I. — 
Tamista gali dabar pats raszy- 
ti pas savo tėvelius, 
džia siunezia vifcas gromatas 
iii Lietuva.

M. V. Coal Dale, Pa.— Szei- 
myna Romanoff u užėmė rusisz 
ka sostą 1613 mete, o pirmuti
nis Rosi jos caras Nikolojus isz 
Romanoffo szeimynos) užėmė 
sostą. Todėl szeimyna Roma
noff vieszpatavo per 305 me
tus.

nes vaL

I
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NATIONAL 

BANK 
MAHANOY 
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parsiduoda puiki farma.
Didele farinn^ 250 akerlu, draugo stt 
tnaazinoms, gyvuliais ir rugiais. . Vi
sokį reikalingi budinkai, Szita tar
nui randąs! Sugar Loaf Valley, tarpe 
Berwick ir Hazelton, I Pa.
Mrs. M. Qelgot,

PARMOS — FARMOS.

Szita tar

do 63)
* Sugar Loaf, Pa.

f

’’f ;h.j JM

Farma 135 akoriu^ puikus budinkai,
2 miles nuo Riesto*. ‘ Didelis sodas ir 
girria. 2 karves, 2/krkliai, 20 kiau
les, vlsztos, masinos, užsėta G ąkoriu 
bulbems, 2o akoriu rugiais, 30 akerlu 
sziėno. 
ko $2,000. 
budlnkais.
$3,600 Rankpinigu reikia $1,5000. Tu
riu. 50 kitokiu farmu ant pardavimo.

(to 63) 
S. Moranski,

70 Liberty St. i

2 karves, 2 Arkliai, 20 kiau-

Prpke $,5000 rankpinglu rei- 
Kita farma 66 akerlu su- 
,8 karves, 2 arklai. Prolęo

(to 63)

Owego, N. Y.

PRASARGA! Visus ‘laiszkus o ir 
piningus in iszleistuve oSaule” rotko 
visados siusti ant szlto adreso: W. D. 
Bvczkowskl-Co. Mahanoy City, Pa,

♦J cosoacocoeogecececegosoocososcoeeccosecosososop

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

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

Mokamo antra procentą ant 
Budėtu piningu. Procentu pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos raeno- 
suoso, nepaisant ar atuoszat' 
parodyt knygute ar no.

Mes norim kad ir jus'turė- 
. tunmet reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas ądaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vdl. popiet, Subąto- 
mls 9 ryto lig 1,2 vai. ■

H BALL, Prozldontas
F. J. NOONAN, Vlce-Proz.
J. E. FĘRGUSON, Kaslerlus.
R. T. EDWARDS, Vice.Kas. , r į '

ffl

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių
, . meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York, N, \/ 9

31
i

/
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i?Įf d
ceeecocecoo

‘Slaptybe Antprabio” AI’ysa\n ibz gyvenimo Francuzu
F J*'*' 287 pBhluplu, Preke 35c. U . V. *-« •<-*• i (

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku” (Jte
2«2 panlaplu* Preke 85c. W. D. Bocckowskl-Co. Mabanov CHy, P*.BoCKkovrskl-Co. JM fthi v

t

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

į P, J. MULDOWNEY |
> KONTRAKTORIUS |
> 223 W. Mahanoy St. Mahanoy City 5

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
Su Lahakorczlu S k yriu m

P. V OBIECUNAS IR KOMPANIJA 
12th and Carson SL, S. 8> ■ J 
Tai yra vienatine Banka kuri 
Lietuviams. Banka talpinąs! savam name kur- 
rio verto isznesa apie $150.000 ir vartoja 
m o laike apie milijoną dollcriu ir randasi po 
kontrole Vai. Pennsylvanlos. 
Pinigus moka 4 procentą, 

dalis svieto.
Užlaiko Notarijialna kancelarlja dej padirbimo 
Dovlornasczlu if kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje.
vadovisto gerai žinoma Karoliam 
valdiszko Notarljuszo.

rillsluirxh, I’m.
I senei Žinoma

In visas

Už sulipintus 
Slunczla Pinigus 

Parduoda Laivakortes.

Užrubežlnls skyrius randasi po
Vai as7lauB




