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Isz Amerikos

Val- 
meda- 

Antana Ragažins-

Garbes medalis del Lietuvio.
Mount Pleasant, Pa. — 

dže apdovanojo garbes 
liu Lietuvi
ka isz 5-tos divizijos ambulan- 
ciniu vežėju, už narsu atsiženk 
linima ant kariszko lauko lai
ke dydelio muszio
teau Thierry ir Argono, 
gažinskas surinkinejo 
tus savo dratlgus laiko baisios 

in artimiausia
Granatai ir szrap- 

szaliu 
ant to,

prie Cha-
Ra-

s užei s-

iž-

Staigai ne- 
Augustas Kaize- 

pagriebe 15 
peili su 

gerkles

ugnies ir vėže 
ligonbutia. 
neitai piszkejo isz visu 
bet jisai netemino
gialbedamas daug sužeistu ka
reiviu.

Kaizeris nužudė tris savo 
vaikus.

St. Louis, Mo.— 
tekias proto,
ris, mėsininkas, 
coliui mesininkiszka 
kuriuotn perpjovė 
visiems savo vaikams 12, 6 ir 4
metu senumo. Vienas isz au
nu Leonas, atėmė peili nuo tė
vo, bet pats likos pavojingai 
supjaustytas.

48 nigeriai aresztavoti už 
maiszates.

Chicago. —Matszates terp 
f 4 9 • 4 m

i* jau apsnnal-juėd u jtFlfrti®tf|
Rzino iF \laoa’r‘ pradėjo 
tavoti kaltininkus 

"maiszatbs. ’

aresz- 
už taisės 

Lyg sziai dienaiI
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2UDINSTA NEW YORKE TERP PIKTADARIU.

i r; ROBE.^T'

Terp keliu bandų piktadariu kjdė neapykanta terp vienu 
kitu ir pradėjo szaudytis.
Juozą Cohcna ir sužeido keliolika.
szint taji mirtina dueliu terp Najorkiniu piktadariu.

Nesenei Cohėy Islande
Palicije stengėsi

Pakorė nigėri už savo 
.. '/“/flepSžejfink.

Cochran, Ga.— Kokis tai nėr 
lažinstamas nigeris važiuoda- 
nas trukiu, pasakdjd^^lVitibmš

nVešsJtavotft nigeriis. Baltu- važiuojentieina ni|Ei»rWmh,1 kad
ju' riearesztavb io.

pasakė,Sudže Crowd 
gėriauses būdas

jisai važiuoje isz T Czlkagos iiį
KBd žada pagialbeti Georgijus rAi- 

sustabdymui 
tuju maiszacziu yra 
mas kaltininku už žudinstas.

pakori-

Tamsumas daug kasztavo szi- 
tam lengvatikiui.

Chicago. —

genams 
C?
baltiejais.
de

4 4

zikagos nigeriai
»>

valdžiai f

ka
su

užmusze 
apmal-

Illinojaus straikas platinasi. 
yvvC* r4*T*V* >4 *9 t >-i1'< * ' »

Collinsville, Ill.— Kaip duo
dasi matyt, tai vienas isz dy- 
džiausiu an
kis kylo lllinojui, prasiplatino 

msvilles — i
lyg žiemiu. 
' ’'feiVvirszum

rliniu straiku ko-

nuo 'doll

s
nuo pietų

10,000 angleka
siu jau sustojo ir tasai skaitlis 
pasidaugins lyg 50,000 už keliu 

Maryville ir
Y” sustojo, kaip ir No. 17 ir 
anglekasiai ne nori dirbti be

dienu.
4 4

Cuba

Branguma^ ir straikai dydžiau 
si rupesežiai, valdžios.

Washington. D. C.— Isz ra- 
partu kokie dįae}nrf isz visu sza 
liu sklypo, pasirodo, jog strai- 
ktoriai ne nori gryžti prie savo 
užsiėmimu už' tais paežius pre
kes, norints unijos perdetiniai J
gana stengesf grikalbyti strai- 
kicrius ^ugryzti prie darbo, 
phkol neapskclb^ oficialiszkai 
straikuot. . Geležkclio darbi
ninkai korsziiĮu visisžku strai
ku jeigu neaplaikys dydesnio 
mokesezio.

Amerikonišįki geležinkeliai 
sziandieii randasi' apverkti
nam padejimejį 200 tukstaiicziu 
visokiu Vagonu yni netinkami,

mi

visokiu Vagonu yni netinkami 
o jeigu juos piįadotu taisyti, tai 
sustotu daug fabriku, kasyklų 
ir negalėtu gapehti maisto.'

Kudykis užduso nuo pieno 
bonkutes?

Philadelphia, Pit—Devynių 
menesiu Viadukas Volha už
duso nuo pieno bonkutes, kuri

VIENAS ISZ KAPINIU FRANCIJOJ KUR SILSYSI AMERIKOS KAREIVIAI

ttį',
Mirt*

CtME-TBRV NfeAR PAPU£ A MOmbb
rj ? X •SŪRESNES, AMERICAN MlUTA’t

Registracijos kamisijosPrivalumu 4 i 1 ) nuo Raudono Kryžiaus.
J 1 yra suraszvti VIRUS

insmuko iii' kudykio gerkle, žuvusius kareivius ir juosius laikyti tam tikrosia knygosia, prižiūrėti kapus ir juosius laiky
__ .J 1 J
Motina tame laiko buvo iszejus 
in kukiiia užkurti pecziu o ka
da sugryžo, kudykis jau buvo 
negyvas. . i

ti szvarumo. Paveikslas parodo vienas isz amerikoniszku kapiniu Sūresne, arti 
kur silsysi musu dinguųieje kareiviai.

Paryžiaus,

Antanas Lesz- 
ežynas, kentėjo nuo kokio tai . 
ilgesnio laiko ant nerviszkumo 
ir nors iždave daug piningo 
ant daktaru, bet jokio paleng
vinimo neapturojo. 
isz jojo geru prieteliu darode, 
idant nusiduotu pas garsinga 

Madame Zingara, 
kjntk gyvena Gary, Ind. kuri 
iszgydins jin vislszkai. 
nas nusidavė pas

*ragana<4 > >

padaryti ta pati 
padare

Nigerei pasiskun 
kuri aresztavojo

jin ir nugabeno in kalėjimu. 
Vėliaus dažinota, buk baltiojei 

. taji nigeri iszgavo isz kalėjimo 
ir pakorė po medžiu

Nereikejo nigeriui 
tiek lepszet prieszais kitus,

kalėjimo

Vienas

darže. —
o

y_ . , ,
butu sziandicn gyvas.

Anta- 
ragana

2i
jokio egrimento.

Priežastis tojo straiko yra 
negali il-

ISZ VISU.SZALIU
J H tf ! H

1.

Vokiecziai ketina apleisti 
Lietuva.

Londonas. — ' Lietuvos vai-. . ■. - 4 . ■ M M . ....... ..
džia pasirūpino, kad vokiecziu 

apleistu Lietuva.
Teip pi’ancsze iii czia telegraT

1 * .•'i

i isz
'H-

Apvogė auksoriu ant $100,000. j
San Francisco, Calif.— Du 

bandytai uteja ii^ ryto iii auk- 
soriaus kronui/ atkiszo- .revol
verius in locnininka ir liepe 
jam atidaryti geležiniu szepa 
isz kurios paėmė visokiu bran- 
gcnyybiu ant szimta tukstan- nuli jiuo bolszeviĮai valdžias 
ežiu doleriu ir prasiszalino su Moskvos.ežiu doleriu ir prasiszaHno 
automobilium. — Puikus szip- 
tas in kėlės miliutas.

Isz Lietuvos

kareiviai

MoskVos. , (
• ; niIli n < *1 z I į1

Lenkai nuszove vokiecziu. > or
laivi ir paėmė 3,000,00(1 ” 

rubliu.
Telegramai isz

pranesza

Lenkai Paėmė Minską
į J " 'T ■ r

Minskas guli 100 milu nuo Vilniaus 
Gyventojai didelioje batiitėjė.

tt

l

,, Gyven-
Daugelis apleido miestą kada d&-

< PARYŽIUS.— Telegramai isz Warszavo pranesza i® 
czįonais, buk lenkiszkas vaiskas paėmė visa Minską, 
tojai dydelio j e baimėje.

i girdo, buk Lenkai artinasi prie miesto.. Minskas randasi apie
:szimta myliu nuo Vilniaus.

Telegramai praejta sanvaitia skelbe, buk Lenkai artinasi 
prie Minsko, bet Lietuviai in tai netikėjo ir nedaro jokio pa- 
siprieszinimo ant atspyrimo Lenku. 

■ Į--— . --------- ■ - - .

« r t* » %Panasziu szyksztuoliu randasi
.i <■ daug ant svieto.
Paryžius.-^- Ana diena mirė, 

senam name priemiestije, sku- 
auolis nekokia tai Sebilleau. 
Priesz kare turėjo jisai randa- 
viszka užsiėmimą, o kad buVo 
dydeliu szyksztuoliu 
17 tukstaneziu franku, 
kares netekias dinsto, 
be jokio užsiėmimo, 
szeimynai liepdavo 
dirbti ir dydinti jojo turtą. Pa

savo

Būdvietis
apskr.) Czia yra didelis dva
ras, kuri valdo lenkas. Pirmiau 
Budvioty buvo tiktai koply- 
czia. Dabar jau .antri metai 
kaip insikure filija. Bet baž- 
nyczia i? klebonija stovi ant 
dvarininko žemes. Žmones gal
voja, kaip czia insigijus žemos, 
kad pastatyti bažnyczia ant sa 
vo (parapijos) žemes. Laukia, 
kada pradės dvaru dalyti, tai 
tada - ir bažnyoziai nupirks. 
Paskutiniu laiku czia insikure 
Valscziaus Komitetas.

(Mariampoles
simusze.

uz-
UŽMETINEJE

TRIEŽASTE
ALIMENTAMS 

KARES.

. PrUNCDHCNRYornvwi

Hen rykąBuvusls kunlngaiksztis ncuryau 
isz Prusu, gromatoje pas karalių Jurgi 
(Anglijos) ranzo, buk visa telsybia 
apie pradejima svietiszkos kares yra 
rankosia Allijentu ir jioje žino prle- 
Žaste josios pradžios, 
kas raszo, 
bus statytas ant teismo, 
pastatyti Ir nubausti tetpgi Anglijos 
diplomatus už ta pati prasikaltimo.

ta, jog anglekasiai 
giaus dalaikyti baisios brange
nybes maisto, apredalo ir ran
du.

Unijos virsžinnikai nieko ge 
ro nenuveike del anglekasiu ir 
nepagiarino juju būvio, tik ke
li virszininkai buvo valdomi 
per “dydžiulius.” Susirinki
mai dhrbininku atsibuvo City 
Hall Park.
vo vietas isz dydžiausiu 
rinkimu Priesterso Parke, 
O’Fallenc, Lebeiion, Shiloh lyg 
Breese teip-gi buna laikomi su 
sirinkimai ant pametimo dar
bo.

Lietuviams patariame nesi- 
kiszti in jokias maiszatis ir ne
būti pirmutinei^ niekame, te
gul vadai pradeda ir czion gy- 
mia. . .

Taji orlaivi nuszove
Pinin- y

surinko
J jai ko 

gyveno 
o savo 
sunkiai

Su v. Valst. turi Chicago mais- 
1 to už 100 milijonu doleriu.

Chicago.— Neužilgio valdže 
pradės czionais pardavinėti vi
sokį maista kuri sukrovė del 

Valdže tojo maisto 
turi net už szimta milijonu do
leriu kuri parduos pigei tiesiog

Daugiausia turi 
daržovių bleszinesia.

— Ar nebūtu gerai 
dže dovanotu kiek
maisto del vargingu padegėliu 
kurie nieko neteko per dydelia 
ugnia,

dydžiulius.

Name direkto-

u ragana” 
apreiszke, jog nesigailės pinin
gu, kad tik jam pagialbetu Zin 
gara meldėsi kas diena, 
isz kur panaszei kvailei pribū
tu pas jiaja. Apreiszke jam, 
jog liga greitai iszgydins, 
kasztuos jam du 
doleriu ir tai turi užmokėt tuo- 

Tikedamas jiai kaip 
szventai, Antanukas užmokėjo, 
o poniu Zingara, pradėjo dary
ti visokius hokus pokus imt jo
jo ir liepe jam pribūti ant ry
tojaus. Kada Antanas sugry
žo ant rytojaus, rado duris už
rūkytas o ragana iszjojo ant 
szluotos in kita miestą jieszko- 
ti panasziu kvailiu. Nusidavė 
in palicije su praszimu atradi
mo raganos, bet daugiau melde 
idant jam surastu du tukstan- 
czius doleriu. Sziandicn tasai 
neiszmanelis papuolė da inNdy- 
desnia nerviszka liga, kuria 
jam invare ragana Zingara. — statyti priesz suda ir kaltinin- 
Ant svieto reikalingi kvailei!

,r kareiviu.

idant del žmonių, 
mėsos ir

Belleville atsibu- 
susi- 

o
Pirmi-

Berlinas. —
Rybniko, Selezijoj, 
kad dydelis vokiszkas orlaivis, 
nukryto ir septyni žmonis

Tasai orlaivis gabe
no tris milijonus rubliu del Uk 
rujinos ir labai svarbus doku
mentus,
lenkiszka kariumenia. 
gus pasiėmė sau.

Vagis buvo persiredias ant 
tarnaites.

Madrid. —
ririus vaistinio banko Tristezo 
netikėtinai atėjo keli detekty
vai. Vienas isz juju apreiszke 
poniai namo, jog pribuvo areSz 

na-
mer-

tavoti nesenai priymta in
ninku yra iszrinktas pilietis ma tarnaite, kuri yra ne 
Krakauskas, žmogus rimtas ir gina tik vyru persiredžiusi in

pas jiaja.
bet 

tukstaneziai

idant val-
isz tojo

darbsztus.

jaus.

Milžiniszki pelnai priežaste 
brangiu czeveriku.

Washington, D. C.— Kami- 
sijc nuo ilgo laiko tirynejo 
priežaste nesvietiszko pabran
gimo czeveriku, dabar perdėjo 
savo raparta kongresui, del ko 
ezeverikai teip pabrango. Ta
me yra, jog gyvuliu muszejai 
yma dydeli pelną už skuras, 
kaipo fabrikąhtai ir pirklei 
czeveriku. Valdže dabar pra
dės kovoti priesz tuosius isz- 
naudotqjus ir ketina visus pa-

*

t

Smukleriams ir 
degtinvariams vietos nėra, nes 
juos gerai prižiūri.

Rudamina (Mariampoles 
apskr.) Czia iszsiplatinus yra 
sziltine. Žmones mirszta. Gy
dytojaus nėra. Jau antras me 
nuo yra susirgęs smiltino labai' 
darbsztus ir veiklus kun. Ku
dirka, kuris guli ant patalo.

(Mariampoles

kus nubausti,

400,000 karabinu numesta 
szalyn. 

/

» Washington, D. C.— Kares 
departamentas pranesza, b\ik 
400 tukstaneziu karabinu vadi
namu Krag-Jorgenson, kurie 
per ilgus motus gulėjo maga- 
zinuosia, o apie kuriuos ojo pa
skalas, buk valdže pardavė

t f . ,' > ; i. i v i , ■ r;

Bosijai, tai likos pripažintais ventojams ktaiczįui paliko, 
kaipo netinkamais ir numesta 
szalyn.
verti milijonai doleriu, .

mergina, o kuris yra 
mus per palicije kaipo dydelis 

Ponia nieko ne
sakydama, paszauke tarnaite 
in, savo kambari kur ant 
sios” lauke palicije. Bcsipur- 
tinant “jiai nupuolė* nuo gal
vos peruką (plaukai) o pati 
persigandus^pamate, jo^ tai isz 
tikrųjų yra vyras.

piktadarys.

4 ■ ■
. I ■ A o

jieszko-

u ;jo-

sielginejo su savo szeimyna 
žveriszkai, priversdamas juos 
net ubagaut ir rinkti piningus 
nuo pribuvusiu amerikoniszku 
kareiviu.

Gyveno labai 
nieks ne nedasiprato 
koki nors turteli, tik 
mireziai dažinojo, kiek jisai 
yra vertas. Szeimyna nors nu
lindo tėvo mirezia, bet ir po- 
draugia nudžiugo jog iszsival- 
nino isz dydclcs baudžovos.

vargingai ir
kad turi
PO jojo

Tollaus Henri* 
jeigu Kaizeris Wilbelmas 

tai privalo

TI

Piktadaris
' Sziauliai. Kelis menesius ketino apvogti in kolos dienas 

nužu-mieste ir apylinkėse vieszpata- 
Vo bolszeviku tvąęka. Ir dabar’ 
jau kelintas menuo,1 kaip nuo 

To-'
cziau, nors trufnpai ežia raudo- 

vieszeti,

savo geradejus, o gal ir
KABA.?

ju miestas iszvaduotas

TELEGRAMAI.
;p • ■ h-—^itt^

Maiszatijo 
už-

-J» ' | 1| "i ■■ i

§ Chemnitz. —
kokis kvlo czionais likos*

muszta 80 kareiviu o 282 sužeis 
ti; civiliszku žmonių užmuazta 
18 o sužeista 68.

§ Philadelphia. Arti 
Stratfort, N; J. kada' aptomo- 
bilius užbėgo ant geležinkeli

Read ingo

Kada pamatysiu vėl tave brangiojo 
dihtį, ir jeigu tai reikotu papil- Kftda nutlls plakti suvargus szirdis, 

1 Kada Yaiksztlneslm vakaru tyloje, 
Kada vol žluresUi’In.tavo akla, 
Ilgu teip begalo kaip matei ta diena. 
Kurioje negalėsiu asz tavęs matyt, 
Nežinau kur būni Ir ka veiki viena, 
Ka jauezia szirdis, tad sunku pasakyt. 
Skaudi yra ta meile kas ja yra pažines 

' Spi'anta roikszme užlaiko szvental. 
Laimingas tas nors ir nusiminęs,

J 

SziMisigiwiSuemet lig jyrqs turtinsią,
— i>ni 4 —>'■>*■ JsA ■*£ *i m.

Tur jausmo,j^ -ta niekad nekllsta, 
Tas meiles pamHttl nagai niekados.

H

Kada Yaiksztiueęini vakaru tyloje,
dy t.

Badai bolszevikai paėmė 
Arkangelska.

Badai bolsze-A Stokholmas
bet jie savo letenos žymiu gy- vikai paėmė Arkangelska kaip 

‘ danesza .telegramai nuo social 
Sziauliai apmirė. Ypacz drau^ deniokratu. Badai komunikh- 
gijihis gyvenimas juose suny-' ojj0 terp Kūmavo ir Arkan-

narmiecziams teko

Tiejoi karabinai yra 
Iko,

ktA’111 kW? ii> ■ ** '

■H

k » o.

• i ’ I...£ .

M

4 •

t .A 1 MlM. i <M . i> |i gelsko likos perkirsta 
j

A

'i Vv
S
H ■, Į i i r i

į#'
MB UKta jil/

Nes žino kad ^molle ta daft) tiktai, 

Ka‘ jia pamylėjau sū visadoi), '
ti ant vietos.

Surėdė* Todprus Sivodas, Atlantic City.

likos trenktas per
Ibkojhėtiva Ir 5 žmonis užmusz

Visi valiavo i u

I- A> ^4
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Pulkauninkas R. A. Morton 
iszrado nauja būda siuntinio

LIETUVIU DIENOS PINIGU 
REIKALE RAPORTAS.

't f

44

^ąh*

Ball-Band

I
T

HIMINER;
.... T . Į ‘ - * * > , | |

Rugpjuczlo 4 d, turęjomo Konferen
cijai, WaBhingtono bu Amerikos Rau
donojo Kryžiaus vlco-jlrezidontu p. 
Walling ir jo podoju p. Rošh. Itaudo- 
namjam Kryžiui pareikalavus pribu
vo konferoncijon ir p. Ixipatto, Contra 
lio Komiteto pirmininkas ir Jisai atsi
vežė p, V. Raczkauska. Isz musu 
puses buvo advokatas B. F. Maslaus- 
kas, Amerikos Lietuviu Tarybos plv< 
mlnlnkas ir aszai.

Ponas Ross trumpai perstatė minė
tu pinigu padėjimą. Paalszkcjo, kad 
klek laiko tam atgal A. R. K. gavo 
kablegratna nuo savo atstovo pulk. 
Olds isz Paryžiaus, kurioje sakomai 
Jog Jisai padaręs sutartis su p. Lopat
to, kad Centralis Komitetas padova-1 
noses (donate) A. R. Kryžiui 
viu Dienos” pinigus 
$180,000.00 A. R. Kryžius pasistengs 
[Lietuvai paszelpa priduoti. Kiek vė
liaus (Balandžio 22 d.) A. R. K. gavo 
laiszka ir rezoliucija nuo Contralto 
Komiteto rasztinlnko p. Raczknusko. 
Rezoliucijoje užgiroma p. Lopattos 
padarytos sutartis, O lalszkc p. Racz
kauskas tvirtina buk Centralis Komi
tetas chub tas pats, kurs tuos pinigus 
surinko ir kad turis teise link ju dls- 

Gnl pas Tamstų Ameriko- pozicijos. 
. r “ ‘

jo ramu gyventi. Pas mus Lie Lį minėtus lietuviu pinigus naudoti, 
tUVoje dar karo tebesitęsia. Kiek vėliaus sužinojo, kad Centralis 

Komitetas patsai vienas tuos pinigus 
Nors turimo savo valdžia, pro- naudoti negali, nes Afnerikos Lietu- 
zidonta Smetona, bet reikia ka Plu Tarybos Komisija turi lyge teise 

’ t link ju dispozicijos, todėl A, R. Kry-
riauti SU užpuolikais rusais, žlus kablogramu Insako savo atsto- 
vokiecziais spartakais. Asz ™n8 kttd lictuvlu plnlgua 
dabar gyvenu Kurszonu mieste ir Contralto Komiteto bendras

A. Kuczikai abu gyvi bet la
bai seneliams prabodo tie skau 

Pervcro tevo-

idant nemirti isz bado. Dau
gelis ižbadejusiu žmonių nueja turėjo ule kad nieko nebegali-- 
ant kapiniu atkaso nesenoi už- ma buvo husipirkti.
kastus numirėlius ir supjaustė 
kunus valgo juos. Ir sziandien

telegrafo be pagialbos dratu, ant tu kapiniu galima matyti dus rūpesniai.
atkasti kapai ir apgriaužti liams szirdi, kuomet sužinojo, 
kaulai nebaszninku.

Todėl tonais žmonis toip bai 
sei mirszta, nes suvalgia kuna 
mirusiu nuo visokiu ligų, patis 
dabar mirszta ir buna laidoji- 
mi.

ne per orą tik per viduri žemes 
ir vandeni. Nesenai laiko bau
dimus pasekmingai San Dingo 
Bay, Califomijoj, ir tuom nu
stebėjo visa svietą.

Me-

milijonai gyventoju.

Kas toki vaikina

dydesne

Baisios yra pasekmes bol- 
szevikiszkos valdžios Bosijęs 
sostapyloje Petrograde.
te 1912 tame mieste radosi du

Szian- 
dien isz tojo milžiniszko skait- 
liaus pasiliko vos 800 tuks- 
tanezei gyventoju, arba susi
mažino ant vieno milijono du 
szimtai tukstaneziu,
dalis juju iszmire arba likos 
iszžudinta. Tas pats atsitiko 
Moskvoje, nes gyventoju ten 
susimažino ant 40 procento. 
Nekurie apskaito, jog jeigu 
bolszevikai da valdytu kelio
lika metu Rosi ja, tai mažai pa
siliktu gyventoju tame dyde- 
liam ir turtingam sklypia.

to.

priviso lietuvisz-

< t

Tonais dabar iszejnn 
Lietuva,” ” 

Laisve
“Saulėtekis ■‘i 

Vilniuje 
Lietuva, 
o
Visi yra

f > i <

9 9

Lietuvos
M 4 1 Ka- 

> 9 

ejna 
y?

Resei-

Lietuvojc 
ku laikniBzcziu kaip grybu po 
lietui. 
Kaune:
Ūkininkas, 
riszkiu Žodis, 
ir daug kitu. 
“Nepriklausomoji
“Szvyturis” ir kiti, 
nuoso “Žemaitija.
maži lapeliai 12 x 18 coliu dy
džio tik du puslapei, panaszi 
in iszmetimo plakatai, 
žastis tame yra baisi
nybe popieros ir kitu druko- 
riszku ma|crijolu.

>)

Prie- 
brange-

fv

kud ju sūnelis yra paimtas ka
riuomenėn'. (Czin kalbama 
apie sūneli, kuris yra Ameri
koje. — Jai galėtumėte ji isz- 
liuosuoti tai labai szirdingai 
praszome. Dar praszome kaip 
musu sūnūs — ar isz savo va
lios kariuomenėn stojo ar paim 
tas? Su kuo gi ten Amerika 
kariavo?”

Pp. Montvilai isz Chicagos 
gavo nuo J. Miliūno isz Kursze 
nu, Kauno redybos, sekama 
laiszka:

4 4

“Llotu- 
sumojo

, A. R. K. gavės tokia rezo
liucija Ir laiszka, atsako Olds kad ga-

Maihierio Čeverykai 
u tampriais padais 

, ♦» p „.

BalLBajnd avalu isztisi padai yra padaryti specia
liai del mainieriiL Jie užtektinai prasikisza pro peretkus 
del apsabgojimo ir yra taip tamprus ir drūti, kad ir hsz- 

. iriausios akmemi ar anglių kriaukszles negul ju perpjaut 
nei perpleszt. ų 

ballSbanb
Jeigu tiejei vaikinai, ka 

czion yra gymia, arba mažais 
būdami pribuvo in Amerika ir 
kasyklosia su mulais astrono
mijos mokinasi, tai yra neisz- 
maneleis.
laukia atejteje? AmOrikas dy 
delis ir darbu randasi visokiu 
fabrikiiosia, kuriuosia galėtu 
iszmokti kokio naudingo ama-

Tiejei ka iszvažiavo in
Waterbury, Clevelanda, Det
roit ir kitus westinius miestus 
uždirba gerai, iszmoko amato 
ir sziandien mums raszo, jog 
už jokius piningus nesugryžtu 
po žeme.

Negerai tėvai daro, jeigu del 
savo vaiku yra neprieteleis ir 
guja isz jaunu dieneliu in ka
syklas, juk ir teip jokios nau
dos isz savo sūnelio neturės, — isz namu ejti ir jokios tarnys
te vėl is pasens, filmelis pame- 
tias iszkeliaus ir gero 
del tokiu teveliu,
dėjo jum mokslo. v

Jeigu vaikai mokslą turės, 
tai tėvelius senatvėje prižiu
ręs. • ’ (

Komitetus patsai vienas tuos pinigus

Delei to jie laiko daug ilgesni laika mainose. Jums 
nereiks pirkt nauju batu taip tankiai ir Irasztuos daug 
mažiau pataisymai, jei nusipirksite 4‘Ball-Band”.

Jus galto gaut “Ball-Band” batus, pus-baczius 
(Himiner) ir czeverykus (Lopac) baltus, raudonus ar 
juodus. Pirkdami žiūrėkit^ kad butu su žyme ‘‘Raudonas 
Kamuolys”. Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini.

Mishawaka Wooleri • Manufacturing Company 
414 Water Street, Mishawaka, Ind.

“Iri h t alga, kuri Iszinokn milijonus del gerumo”
I I

rusais, |žlu« kablogramu intako savo atsto_ 

kol nebus priduota A. L. T. Komisijos 
. nuta- 

i i • T-, • Irimas ka su minėtais pinigais padary-
Kauno redyboj. Esu tik vienas tl. Tad mhl0t| pinigai dar, tebėra 
feldszeris prie tos apielinkines gIob°i°1 A* Kryžiaus.; . . (j. ■ 
lietuviu kariubmens.
gaunu szimta rubliu in menesi t
ir visa užlaikyma.

Asz

Advokatus Mastauskas Ir aszai pa-

neduos 
kurie pavy-

e
eAlgos J žymėjome Jog p. Lopatto darydabias 

sutartis su pulk.
teisėtai, nes ne su tuo tikslu jisai Pa- 

Nenorcjau Įryžlun važiavo
jam duota ingaliojima nuo Egzekuty- 
vlo Komiteto kas dar gerinus nuszvlo- 

tes imti, bot ant ukes gyventi. Į te H”*1 Jokios autorizacijos notu- 
-r, . r . . i i*. i rojo sutartis daryti minėtu pinigu dis-
Bct Lietuvos valdžia paszaukc Į pozicijos, bot tik buvo ingaiiotas su- 
in sanitarijos skyrių ir pasky
rė feldszeriu in Kumelius.

Sziauliuose buvo 
lietuviu kareiviu su 
ežiais. - Mat vokiėcziai norėjo 
lietuvius nttglnklUbti, bet 
pasisekei' } 'Vbkieczlu liko už- 
musztais 57 katoiviai, gi lietu-Įdc! J°kl® nu8pren(,lmo nosaiojo pada- 

’ ° . Irytl. Tiek buvo žinoma ka C. K.
s pa_ 

I įtalpino, bot kadangi p. Raczkauskas
yra daugiausia paskelbęs tokiu daly-

Kada Lietuva apsigins nuo|ku'in kurtos* neverta ątydos kreipti, 
todėl ir visi skelbimai “Lietuviu Die
nos” pinigu reikale palaikyta papras- 

Vasarojai ir dar-|lu “paslekolbimu”.
Turiu pažymėti, kąd dar iki sziol 

UU- musu Komisijai yra nežinoma dotallsz

Olds pasielgė nor

p. Lopatto perskaito LOPAS;
F

A

rejo HUtartiH daryti minėtu pinigu dis- 

raatl budua ir priemones minėtus pi
nigus Lietuvon pasiusti, ir suradęs 
tokius budus Ir priemones tūlojo pra- 

rniiMvini |nc8zt* minėtu Komisijų apsvarstymui.
Ponas Lopatto atsako kad nors ji- 

vokie-|sftl ir nepaslolgo sulig jam duoto in- 
galiavimo, bot jisai padaręs geriausia 
ka galėjos, tuoini pilslpažlno kad pa- 

]lC-|slelge virsz jam duoto IngallavimO.
Musu Komisija nieko nežinojo apie 

p. Lopattos padarytas sutartis ir to-

Ponaa Lopatto atsako kad nors jl-

i

Specialistas del 
Vyru ir Moterų 

Daktaras Wasserman pasek mingai gydo ligas Skylvio 
SzifdiesJ Inkstu, Plaucziu, Rumatizma ir visokias kraujo 
ligas trumpam laike ir nereikes trotyt darbo laika.
. Musu ofise randasi naujausios maudos daktarlszkos 
maszinos; tęipgi ir X-Ray maszina kuri kanecz yra reika- 

nlingas. kožnam daktariszkam ofise. Pirmas atsilankymas 
ip musu ofisą yra dykai.

Dr. WASSERMAN

miaus stovėjo užtai, kad minėtus pini
gus pasiusti Lietuvps Raud(|namj^m 
Kryžiui per Amcrięan Relief Adml-

tiefdog, nebuvo gall- 
i pasiusti. Raginome

Daktaras Wasserman
niatration, SJV. Valdžias* organizaci
ja, nofl tup laiku f 
ma tokia paszelpa pa
Ir Central! Komitetą lead1 pasistengtu 
Isz savo puses, kad tuos pinigus but 
galima pasiusti Lietuvon virsz minė
tu budu. MestOą nuomones esame Ir 
dabar, bet dabar jau galima tiesiog 
pasiusti Lietuvos <Rąddopamjąip Kry
žiui. Mcą esamo tikri, kad su tuo 
visi žmones, kaip czla taip lr Lietuvo
je, sutiktu, nes minėtoji instalga no 
tik kąd randasi Lietuvos Valdžios glo
bojo, bet taipgi jdii' 'iftėlna gerai žino
mi veikėjai kaip Dr. Dr. ,R
Szliupas, Dr. J. Makauskas ir Dr. V. 
IngelcvicziuB. •':l >'<<{ i j

Dar kąrti| pažymiu, jog mos <?sąme 
tos nuėmones, kad “LimuvfU I^leiidš'* 
pinigus kuogreieziausia pasiusti LieJ 
tuvon Lietuvos Raudonam jam Kry
žiui, nes tonais pagelba balsi yra rei
kalinga.

Dr. Julius J. Bielskis
A. L. Tarybos Komisijos Pirmininkas.

I

Kada protas iv noras yra 
malszus, szirdis žmogaus yra 
laimingiausia.
ir laimingiausias yra (asai žino 
gus, kurio szirdije. vieszpatau- 
je pakajus.
pakaju, kuris turi tikėjimą at
kvėpta meileje.

noras

ryti.
Turtingiausias viu — 9 UŽmu'szti ir 11 sužeis- Sekretorius tulosė lalkraszczluosc

T *’

O tiktai tas turi prieszu, ežia žmonėms bus ge
rai gyventi.

laikrasztis 
iszejnan- 

apio

4 t

ypatingai

Sztai ka raszo
Impartial Suisse” 

tis Lozanne, Franci jo j, 
Lietuva, kaip jiaja pirmiau
plesze maskoliai, po tam vo- 
kiecziai:

“Lietuva perejo visas kares 
baisenybes. Jia apiplesze ap
drasko ir panaikino. (Apskait- 
liuojama, kad Lietuva nuken
tėjo nemažiau, kaip už 25 mi- 
liardus franku.) Kruvini mu- 
sziai, kurie begalo tęsęsi Lie
tuvoje, pražudė daugeli to 

. kraszto piliecziu,
. Vilniaus redyboje. Isz szito at
žvilgio Lietuva tikrai galima 
pavadinti “Nemuno Belgija.“ 
Galima tikėtis, kad Lietuvos 
medžiagiszki turtai, ypacz su 
pagialba isz szalies, vėl atsi- 
statys. Lietuva yra apskritai 
žemdirbystes szalis, kuri turi 
visas ypatybes labai augsztai 
pakilti. Raportas parodo kad 
sumaningai tvarkoma Lietuva 
gales du kart daugiau paga
minti turtu, negu priesz kare. 
Ypatingai Prusu Lietuva, ku
rioje žemdirbyste stovi labai 
augsztai. > >

< Suvienytųjų Valstijų imi- 
pranesza, 

kad nuo Liepos menesio 1918 
mete lyg Gegužio 1919 metu, 
atvažiavo in Amerika 139 Lie
tuviai, kurie sako apsigyvens 
Bzitoje szalije ant ilgesnio lai- 

Praejta Gegužio menesi
pribuvo in Amerika 14 Lietu
viu.

gracijos btiletinas

ko.

Sanarei labdaringo komiteto 
kurie randasi rusiszkoj Armė
nijoj, pranesza kad Igdyria 
žmonis isz dydelio bado buvo 
priversti per paszeluma nusi- 

ant vietiniu kapiniu 
jieszkoti sau kokio maisto
duot

sau

; žoves sziftiet labai gražiaib r> *<
TT1

GROMATOS ISZ LIETUVOS iszskyrūs* tėti, kuris yra supa-1 kad uioa piniguH
gaišti Namiejė dar’visi SVOiki, ko3 .P- Lopattos padarytas sutartis. 

u ' I Ino lAllILr fll/lo Ir r* 1x1 Zx r»t»nIsz pulk.
f

i »• Art

Idant skaitytojai galėtu žinoti kas 
Hziadlcn lietuvoje darosi ir kad isz tų
jų gromatu dažinotu apie savo neku
rtas gimines, talpiname jlaslas isz vi
su krasztu Amerlko del juju naudos 
ir teip:

Kazimieras Sirevieže isz S. 
Bostono gavės nuo savo gimi
niu. Laiszkas paraszytas isz 
Pragalvoju Birželio, 25 d. 1919 
Ant voko lietuviszka atspaudu 
yra su vietos žyme — Akmene. 
Po visu pasveikinimu raszoma 
szitaip:

G romą ta jums raszome
ta paežiu diena kaip ir nuo jus 
gavome, 
pro mus sunku gyvenimu: 
loskos P. D. tebegyvename visi
gyvi ir sveiki, daug vargo ir 
bedu matėm, bet dėkui Dievui, 
kud gyvi palikom ir mus nesu
degino.
mis dar nepasibaigė 
in vaisku imu tokius kaip 21 ir 
22 metu ir, sako, kad buk isz-, 
ims nuo 18 iki 27 metu vyrus'ir 
kelias dienas pamoko tuojaus 
ant vainos — marsz!
masi su lenkais ir bolszevikais. 
Nelaimingu ir smutniu Jaiku 
sulaukėm ir nežinom kuoniet. 
baigsis ir kaip paliks. Lietuva 
ne kaip nesusitvarko dar.”

Toliaus' raszoma apie 
viszkjus: if
lo isz Rygos buvo iszvaŽidvo 
toli in Bosiju, miestan "Oriau; 
kovo menesyje Biliūnas Sn- 
gry&o adgal ih Bygh, sbnojon 
vieton, bet Urszule pasiliko 
Orio. Ji gavo gera vieta — 
prie magazino už kasiero. De-

i i

Olds kablegramos matosi 
i no patsai A. R. K. 

naudotu, bet menama paszlalpa Lietu
vai per tūla Komisija

Tad kas suda-
Kokie žmonec in ja 

ineina? Kaip Ir kuomi ta paszelpa

I raiyžiuotas. 1 t
Kas bus su Lietuva, nieko Į irgi to neužginezija.

i ,n. Iro ta Komisija?tikro pasakyti negalima.

Dabar apsakysime
isz

Tos vainos pas mu- 
ir dabar

Mnsza-

Biliūnas su Urszu-

vynius szlmtus ir trisdeszimts 
rubliu' ih iriėnesi gauna. Biliū
nas tai daug vargo maįcs, sa-

.4 f ir

P ( M f »

1335 ARCH STREET.
PHILADELPHIA, PA.

Ofišo'Valhiidbs nuo 9 vai. ryte lig 8 vai vakare. Nedelioj 
» nuo 10 fyte lig 2 popiet. Negydom per paczta, priimkit 

asabiszkai. Galima susikalbėti ir Lietuviszkai. t
p. Walling

Ei
na gandai, kad Amerikos lie- |”iailomo teikti? Tie dalykai yra pir_ 
tuviu kariuomene atvažiuoja

Įmos svarbos musu Komisijai, nes jau- 
, cziamos esa d Įdėliojo atsakomybėje 

bet iki sziol ju nėra. Jai atva- ?,r,CB1! yi.uomeae už tu pinigu naudo- 
jima. Mums kad i;’ visuomenei butu 

žinotu, tai butu gerai. Padėtu lodomu žinoti tokios smulkmenos de- 
tnvvTin nnirinti lei kuriu augszcziaus pastaezius klati-

' o • slmus ypacz kada girdimo jog Pary-
Sveikindamas visus pasilie- Įžluje tūli žmonos, pete^o in Lietuvos 

ku.

jima. Mums kad ir visuomenei butu

J
Su pagarba

Jokūbas Milunas.

ATSAKYMAI.

J. P. Jersey City, N. J.— Gal 
szitas atsakymas jum užteks:

Szv. Kazimieras, anūkas Lie 
tuvos kuningaikszczio Jogailos 
sūnūs Kazimierio III, lenku 
karaliaus ir motinos Elzbietos, 
dukters ciesoriaus Austrijos Al 
berto II., gyme Krokuvos mies 
tė 5 diena Spalio, 1458 mete. 
Daugiau gali' dažinoti skaity

ty veninius Visu 
” — Kitu reikalavi-

damas <
Szventuju.
mu tarnystes z negalimo’isžpil-
dyt, nes jeigu tukstaneziams 
patinka o viėnam ne, tai to ne

./ . ; ■ * j. *

szclpimo Komisija daro ^epyotlBzkus 
užsakymus ir bereikalingai eikvoja 
suaukautus pinigus, pa viz: užsako 
asztuonius vagonus chlrurgĮszku in- 
strymentu, taip muins praneftzta; ir 
daug tokiu chemikalu, kuriu-penktos 
dales visai Lietuvai užtektu. Todėl 
atsižvelgiant in tokius besamoningus 
pasielgimus, ir žinant sunkumą rei
kalingu daiktu. Lietuvoje, jokiii budu 
negalimo sutikti ant p. Lopattos pa
darytus sutarczlu kaip jos mums yra 
žinomas, kol tos sutartis smulkmenisz 
kai nebus perstatytos musu Komisi
jai.

A. R. Kryžius raginu kuogreieziau. 
sla tuos pinigus nuo ju ranku atimti 
prlduodant jiems bendra abieju Komi
sijų nutąrima. Ponas Ixjpatto paža
dėjo suszaukti C. K. posėdi rugpjucžio 
7 d. New1 York,-tub lalldi tonais bus ir 
A. L. Tarybos Komisijos atstovai, to
dėl gąl bus galima rior dabar padaryti 
bendras nutarlthas. Jei bond rome po
sėdyje bus - Iszdesty ta smulkmonlszkai 
p. Lopattos1 padarytas sutartis ir jei 
Jo žingsniai Inls užginti, tubmot mtisu 
Komisija sutiks, ir to laikysis.

Konferencijoje ;p. • Raczkauskaš visa 
laiką tylėjo, majyt petuvejo ka sakyti 
kuomet sueitą akis in aid. Isžojus 
isz ^Konferencijos, prlvacziame pasl-

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

S
Arba iszguldimas Sapnu 

205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite Įmyga 
per paczta. Adrosavokito:

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

Iszojus

$ _ $

W. F. RYNKIEWICZIUS 
--------- NOTARIUSZAS--------  

PRIVATISZKAS BANKIERIUS

233 - 235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY; PA.

Didžiausia Agentūra Siuntimo Piningu in Lietuva ir Kitur.
Greitai ir Teisingai. Atlieka visokius Notarijalnus reikalus. Į
Apsaugoja Namus ir Numinus Rakandus nuo ugries.
Del Draugyscziu pristatau visokius reikalingus daigius; 
kaip tai kokardas, juostas, karūnas, peczeczius ir 1.1.
Norinczius gauti prekes piningu ir kitu žinių, meldžiame

* • <. k ’ I* ’ * •

kreipts pas mane ant virszjmineto adreso.

i $

galima permainyt.
—.......... (

Jeigu turite senas maldakny 
ges, prisiunskyte in redakcije 
ant apdarymo, nes nauju ne 
greitai, galėsite nusipirkt* 
Siunskite ir kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu
sipirkt,
giaus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli ir guodo 
ja ir pats yra mylėtojas skai
tomo. -v _ . . XL L) 

I ‘

Apdaryta knyga il-

kąlbęjimo pripiinta p. I.opattal kad ji
sai tu rėjas elgtis paid! Noiv Yorko Sei 
mo nutarimu, czla p. Raozkaupkas 
inslklszp tvirtindamas jog jie nežino 
apie minėto seimo nutarimus ir jisai 
nemato# priimtos rezoliucijos “Lie
tuviu Dienos pinigu reikale. Adv, 
Mastauskas d^r paklauso argi isztik- 
rujuz Jisai neskaitęs minėto seimo re
zoliucija, p. Raczkauskas pakartojo 
jog jisai, jos neskaitęs. Tuomet adv. 
Mastauskas patarė jam gorinus susi
pažinti su lietuviu reikalais. 'Reikia 
pastebėti kad pora menesiu tam atgal 
p. Raczkauskas tvirtino buk minėtojo 
rožoliuoljojo norėta pasakyti kad A, L. 
Taryba tuj’onti baisa tik prie suradi
mo bildu, o no prio tu pinigu disppzi- 
cijos. tKalp matomo dabar tąs pats 
C. K. sekretorius p. Raczkauskas, tvir 
tina kad jisai Now YOrko Seimo re
zoliucijos nemato ir ne skaito 
ta.

Prio szios'progos matau reikalingu 
pažymėti, kad musu komisija pir-

■ .1

Keis-

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

• -■ 1 ■ ■ ■ ■ * ’y į
1 . i ' - 1 *

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

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudoloju, paimant visa szalies 
. pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas.

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

— A ‘ S i? m ■ • a a. *• • «k a a, a . .

I

I

si

1)

2)

gorus uždarbius, palengvinant ingijima ukes išrankiu, maszlnu, gyvuliu, javu ir tt.

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
‘ . * ■4 ' _______ • ______ " _______ ■

1) Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laiyakorcziu pardavojimui ir tt.

2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujaneziu in Lietuva ir in kitas szalis.
3) Padaro jr Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pįrkihio-pardavimp aktus, daliu isz-

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE Inkorporuota ant $1,000,000.00

piningu mainymui, siuntinėjimu ir laiyakorcziu pardavojimui ir tt.

joszkojimus (daviemastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.
įvuvjvvv.vJ, veikia sulyg 

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

f

tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių sžeru vienam žmogui.
pelnas įszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia

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

Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu: į/'

Lithuanian Development Corporation
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu

320 Fifth Ave; New York, N. Y.
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kys jokio žaidulio, o balticjei 
nevidonai musu visi gala gaus. 
Jau menulis leidžesi! jau arti
nasi valanda! >« Nelaimingas! 
pražūsi kaip szuo, kaip tiktai 
peržengsi mano slenksti!

noriu numirt

sutarto!
— Žinau, atsake rustai — 

ir asz ant to no Paleisiu.
— Žiūrėk! — paszauke ra

gana, rodydama ant. menulio;
*;ūž valandos, kaip menulis

toras trdszko apsaugot priėtėli 
nes jojo užsildetdjus szirdis 
viską užstolbi, vieiiolę du kar
ta pastanavijo jin prasergot ir 
prikalbint ant ėmimo dalybų, 
pjiivmojc/ i ’ p *

Tame mierijo nusidavė pas 
sena Estera kuri apsiėmė su 
pagialba klards perdirbt Gezą

Viena vakarą1 gryždamas
in savo grinėzole, Klara pare-/ 
gojo ant stbgo viena isz na- 
vatnu ženklu, kokius naudoje

buvo budo doru žmonių, jog ne 
galėjo už gera f piktu užsimo- 
kot. Drąsus ir narsus no bijo
jo rūstybes ir persekiojimo gra 
sinanezio isz szalies susitarėlin 
ir prieteliu, kurie dabar laikys 
jin už iždavOju'i^ atskalūnu ir 
už nevidoną laikys, 
gana gerai, jog1 jojo gyvastis 
buvo, nes drasoL statosi’ prie 
to ir tiktai jam ' labai szirdi 
skaudėjo jog Hektoras ant jo
jo pasikėlė, o kuri kaip broli 
mylėjo. J(u6 paskutines nak
ties, kada buvo nusidavęs pas 
Hektorą, tai da žodelio in save 
no kalbėjo.

Tame laiko plantacije p.

kurie da 'labinus sujudino pik
tumą ir neapykanta murinu. 
Durantas pavedė vienam isz 
nevalninku prižiūrėt katilu su 
cukrum, nebagelis jau buvo 
be sveikatos, tai ne galėjo da- 
laikyt didelio karszczio ir puo
lė apalpęs. Kada už kokio lai
ko, pradėjo atsikvotet ir pa
mažėl i pasikelinejo nuo žemes, 
užėjo Durantas tame laike, ir 
tiiojaus pamate, jog cukoris su 
sifarmantavojo, isz priežasties 
jog per ilgai buvo ant ugnies; vo gyvenimo. Tame inejo ne- 
tadu pasikėlęs in piktumą, ne
paisydamas ar nevalninkas kai 
;a« ar ne, liepe duot penkesde- 
szimts plegu. Nelaimingas isz 
konto plogaa no iždavias jokio 
riksmo, nes po nuplakimui ne- 
nužvelge, jog Durantas buvo 
ne toli, ture sukandias dantis:

— O!' prisiartina valanda 
baisaus užmokesežio! 

A

Durantas ižgjrdo tuosius žo
džius ir patomino i po draug, 
jog tardamas tuosius žodžius, 
tievalninkas' pažiurėjo ant 
HektoHaus, tai‘jau buvo inva- 

jog mūri* I

t r.

— Jeffersono užėjo atsitikimai

Juk asz to

manes ant

apie sutarto^ nes ne trukus ir 
jleje stojosi sUnurois pasikele- 
liu; kožnas buvo užsidegtas no 
apykanta ant nedoraus Dūrah- 
fo ir jau no paiso ant nieko ar 
žuvt ar but — ant vieno.

Atsitaiko tąnkoi, jog tokio
žinojo tai kerszinimai ilgai bo ‘ bausmes 

traukosi nes jeigu duoda igi gy 
vum kaului, tai greitai pasikė
lė, teip it ant salos Jamaikos 
st'ojosi. Tasai paskutinis atsi
tikimas priskubino sutarto' ir 
jau kone vis murinai-igi pas
kutiniam buvo susitaria.

Ponia Jeffersonione, buvo 
tai motore da jauna o ir da no 
užmirszo, jog ne senei buvo pa- 
togiause už kitas panas. Iszlu- 
yintą ir turinti daug puikumo, 
riesdama augsztyn nosi, tingi- 
nejos per dienas, nieko dau
giau ne mislidamus kaip tiktai 
apie parėdus ir balius; dienos 
bego linksmai gulint
minksztu sofku apsiaubta pul
ku nevalninku.

Ir dabartės vartosi sau 
sofkos, gaivu ir kojų gale sto
vėjo po dvi nevalninkes 
tuodamos puikiom vėdyklėm, del savo nevalninku. 
Iszrode lyg ne kantanta isz sa-

ant

ra.

nusileis ateis in czion Hektoras 
ir kiti prisaigyti; bus apsigink 
lave, o asz juju ginklus užtru- 
clsiu, jog kaito tiktai novido- 
na drikstelosi turės gala gaut. 
Asz debvisu priduosiu narsa, 
jog ne paisęs ne kulku ir ne-

gvastis man labai

— Ar atsimeni taje baise 
valanda, kada ketinova būti 
atskirti ant amžiof ar pameni 
sau balta žmogų, kuris tame 
laiko inejo in musu grinezele 
ir žiurėjo ant mus su gerybe ir 
gaileste? Ar jau užmirsžtnm, 
kokiu jisai del mus pasirodo?... 
Pasakyki© man Klara! ar galiu 
stoties žudintoju tojo gero žmo 
gaus 1

— Niekados! niekados!
paszauke Klara; —butu tai bai 
sybe ne girdėta! 
ne ižgalineju ?...

— Nes ir niekas
to ne prikalbins. Mano pasta- 
navijimas yra ne svnrstingas; 
no bu tau tavęs vertas o ir ta
vo pririszimo prie manės, jei
gu dasileistau tokios piktybes 
ir nedorybes.

— Nes ar jau ne yra spasa- 
bo atkreipimo Esteros rūsty
bes?...

Tavo 
brangi!

— Pirmiause reike pamislyt 
apie mano gera varda. 
kyk raganai, jog josios piktu
mas ne pastums mane ant žu- 
dinstos ir savo ranku mano ge- 
radejaus krauju ' ne tersziu. 
Ar tu teminai 
kaip jisai gailei ant mudviejų 
žiurėjo, duodamas žodi jog nio 
kados mudu ne busiva atskir
tais? ...
Ii — O teip, .Cezaraė! ir da szin

■ 1 • t 4 i Į „ ,

dien tas mano dnszioje stovi. 
Baisi, baisi.Estera!, kodėl jiji 
spiresi, idant tu teip geram po- 
nlii atstumtam^gyvasto?!....

Ant rytojaus anksti kada iie- 
valninkai nuvejo prie darbo, 
p. Ed wards apvaiksztinojo po- 
ęutasijo ir atiankinejo grin-

Pasa-

jie 
mano Klara,

ežias murinu, idant persitik
rini, ar no reikalauja pataisy
mo. Matydamas, jog stogas 
grinczeles Cezaro rei kalnu je 
pataisos, liepe paszaukt nam- 
stati ir vakare pats nuėjo pa
žiūrėt, ar viskas kaip reike, li
kosi pataisyta. Gryžtantis nuo 
darbo Cezaras, rado poną prie 
grinczeles.

Del ko, — taro p. Edwards- 
ne nupjaustai tuju atžalų lau
kiniu brązginu, ka tau lange
lius užtemdo?

— Kad ne turiu peilio.
— Tai asz tau mano (lova

tiesių, — tarė p. Edwarda, isz- 
imdamas peili isx, kiszeniaus; 
yra labai szarpus ir artaunas, 
dadave su szposu, nes tau ati
duodu kaipo geram žmogui, ba 
asz ne esmių nuo tuju, ka bijo, 
idant katras isz nevalninku ne 
turėtu peilio.

Pasakė tuosius žodžius 
įprastumu, o no 
kas toje valandoje dėjosi du- 
szeje Cezaro. Paėmė peili pa- 
sikloniojas nieko ne kalbėda
mas, nes kaip tiktai p. Edwar- 
das atsitraukti, puolė ant keliu 
ir susigraudinęs, prižadėjo, 
jog groieziau su tuom peiliu 
pats sau pervers krutinę, 
gu savo ponui kame kenkt.

Ir szi rd y je dėkingumas pa
ėmė virszu, skelbdamas nedory

Q vienok geide liuosybes!
murinai 

dirbo saugei ir atsargai ir ture 
jo gerai apmisline, jog buvo 
tvirtais jog jiems pasiseks ka- 
gerintose.
staigai aut paczios

su
nesusiprato,

be.
žinojo teipos-gi, jog

ne-

mano vyro.
kuris mane

KUR J3UNA?
Susimildami suraskite 
Willlamas Arlauckas,

pamote iszvažiuodamas in nežinoma 
man vieta ir lyg sziam laikui nesugry-

Suslmiidarni geri Žmones, jeigu 
Žinote kur jisai randasi arba jisai
pats, tegul duoda man žinia ant adre

so A. 26.) 
Mrs. Josephine Arlauckas, 

Washington Co

to.

S
1

rfl
'M— Tiek to!

idant su Klara anam sviete pa
simatyt.

— Nes prie tavos priguli 
f

jiai atgaivint.
Cezarus sudrėbėjo: Estera ta 

nužvelgė ir kalbėjo:
(Toliaus Bus.)

SO.

Bentleyville, Pa.

Pajleszkau Izidorių Zeglaiti, paei
na isz Suvalkų gub., Naumiesczlo pav., 
Luksziu para., Zipllu gmlno, S žadinu 

Jeigu kas žino apie ji malo- 
(to 65)

' >1'1

Hmkaimo.
neklt dancszt.

Agota ŽcglaitlB,
. Nutter Fort, Wa.Dox 22raganos, kad išgąsdint kvai

lus, jog patiks helainio.
sci persigandus, biedna muri- 
nionc ka greieziause nubėgo 
pas ragana, Estera tylėjo, Kla
ra su aszaromis perpraszinojo 
sena ragana už viską, jeigu ko 
ne prasikalto, melde su laszaro- 
mis idant gintu nuo pikto. Ta
da ragana prakalbėjo, prisaky 
dama Klarai, idant rytojaus su 
laukus priverstu savo Cezara, 
idant kita naktį pribūtu pas 
jiaja. Klara ketino pribut pir 
miau. » •’

Ta j i tai vakara p. Edwar-
3zvi- das buvo iszkelės zobovele

vienas isz musiszkiu no aplai-
Bai-

BALTRUVIENE.ant

valninkas — tarnas su prane- 
szirnu, jog isz Londono likosi 
prisiunsta dideli skryne ant jo
sios vardo.
daigtai del pasidabinimo, labai 
puikus ir brangus.

• Ant Jamaikos moteres labai 
Paczios tokiu plan-

Buvo tai visoki

puosztis.

, Po nu
sileidimui saules, kada jau pra 

su savo 
szeimynele po dideliu medžiu 
ir prisižiurinejo ant zobovu 
murinu. Visi buvo szvarci pasi 
redia ir linksmi, 
ko, kiti in bubnelius 
ant bondzeliu skambino, 
kurie atneszinejo gurbus 
vaiseis isz sodo, kiti užstatine-

dėjo temt, sctjlo pats

Vieni szo- 
musze ir 

Ne
su

4 tatoriu nesipurto užmokėt už jo ant pritaisytu stalu visokius
’ szlebe kęlis tukstanezius, i
kuria pasidabina dti ar tris
kartus

. buvo

in valgius ir gorimus.

Pagal sa-imi renge sutartę
Vo nuomone, žinojo jog rapitin- 
kas viską ižduro re i ke, lie-' 
po da plakt ta patij nevalnin- 
ka, teipos-gi’ Hektorą.ir da 
tris kitus murinus antžuvt 
but; dovanas plakimas! ne pri
sipažino ne vienas.

Jeigu ponas Jeffersonas ži
notu ta viską, gal butu ne dalei 
dės tokio laukinio barbarisz- 
kumo, nes jisai tame laike lė
bavo su kitais plantatoreis ir 
juju paežiu, apie nieką ne mis- 
lidamas, tiktai kad savo budai 
daiaikyt. Tiejei savmylei tar
nai, ne turėjo ne supratimo, ka 
tiejei biedni murinai kentėjo 
isz priežasties juju nedorumo; 
o kas galėjo tokius latrus ka
me papeikti jau tai paprasta, 
jog1 kaip turtingas tai ir doras, 
o kad ir doriauses, ir biednas, 
tai ne tūri svieto akyse jokio 
ž^Mklyvumo.

Kada p. Jeffersonas, ėjo isz 
valgstubes in sale prisiartino 
prie jojo szesziu 
nukas,
Buvo tai vaikas Vieno isz . mu
rinu kuri nekaltai Durantas 
prisakė plaukt.

-— Biednas velniukas! —ta-

v •

I

metu muri- 
graudžei verkdamas.

Szirdis plake jam 
mįsles at

gavimo liuosybes! nes Cezaras

Pėhia Jeffersonione 
aplinkinėje pirmutine 

isz puikiu pare,du ir kone ne 
viena kita negalėjo su jiaja 
susilygint pinnybejo. Liepe at- 
neszt skryne ir josios akyse 
atidaryt.

O kad ne prigulinezei buvo 
sudėti daigtai, viena vinis bu-

Zobova 
ėjo linksmai ir persitrauke <igi 
vėlybai Uakczei. Klara iszojo 
pirmutine, o no trukus ir Ceza
ras iszojo kaip buvo del raga
nos prižadėta. Grinezele Este
ros buvo ne per toli tarp krū
mu ir medžiu; Cezaras prisiar
tino pamaželi ir atsargoi, rado

Jeigu bobos pas viena kita 
nebegiotu, 

Tai dievaž nieko nežinotu, 
Kaip tik in grinezia iiibega, 

Vos atsisėda,
Dairosi in szalis, 

Rodos nekalta avis.
Kada jau viską gerai apžiūri, 

Tai jau medega turi,
O kaip terp saves susieda 

Tuojaus pas kita bėga;
Pripleporiojo ant kūmos, 

Begalo, be micros.
Tai-gi szįrdoles,

' Manp rutile#,. 
Sumurią vąikai
Kaip parsęiukai 
Nevalgia klykia,

Vieni namie pasilikia, 
O dą ir blęde ^padaro,._ 

Kaip vienus stuboje uždaro, 
t
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Szirdelos mano, beje 
Szcnadorijc,

Ana diena ten atsilankiau, 
Ir ka szirdeles dažinojau?
In viena karczema užėjau 

Dvi marteles užtikau, 
Paraudia nuo gėrimo, 

Iszputia kaip zepelinai 
bvro. fe

Kaip tiktai kokis žmogus in- 
cjna, 

Tuojaus ir juodvi pricjna, 
Lenda in akis, 

Ar try to neatkisz.
Sarmatos jokios neturi, 
Ant bjaurybių iszžiuri, 

Surūgusios, 
Pasmirdusius.

O jeigu katras nefundina, 
Tai jau gana.

Žiotis baisei atydaro, 
Laruma padaro,

Plusta bjaurei žodžeis, 
Velneis ir pavalei s!

Isz kur tuosius žodžius seme 
Kad neatsivere žeme?

t;t.Teisybių, jog karczema 
Yra garsi gana, 

Nekarta net palicije 
Gauja latru iszvaiko.

Nes du kitu ablava parengs, 
Kolei perkūnus netrenks.

J

nuo

J

■R

Mano brolis Domininkas Jevoszka, 
paeina isz Kauno gub., Ukmergės pav.

Praszau atslszaugt
(to 65)

Anykecziu para.
ant adreso.

Jco Jowoszka,
Harwick Pa.Box 143

Mano brolis Andrejus ir Kazys Ki« 
sėlius, paeina isz Suvalkų gub., Vilka- 
vlszklo miesto, pirmiau gyveno Angli
joj dabar nežinau Kur. 
siszaukt ant adreso.

Jonas Kisielius, 
130 Penn Ave., Exctpr, Pa.

Praszau at- 
(to 66)

Jeigu,

Mano vyras Tamoszius Bulevlczius, 
kuris badai gyvena apie Carnegie, kas 
žino apie ji ar jis pats tegul atsiszau- 
ke greitai, nes noriu parduoti stubos 
ir be jojo negaliu perduoti,
negali pats atvažiuot) tai prisiunsk 
Powpr of Attomej (darlcsnaatl), tai 
ir be tavęs galėsiu parduot, nes iszym 
siu isz stido patvrtinima jog tu esi ne-

Jisal paeina isz Suvalkų £Ub.
Seinų pav. Ražuku kaimo. Atsiszauk 
greitai. (to A. 12)

Mrs. Mary Bulcvlczicno,
125 Hilldale Avė.

gyvas.

Plainsvlle, Pa.

DEL SUSIŽINOJIMO
SU LIETUVA. *

Tiesioginiu keliu susižinoti su Lle- 
Kada bus
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vo perėjus per lauta ir instri- 
gtis in puikiause szlebe, per 
ka imdamas novalninke turėjo 
inpleszt. Pamaczius Jefferso- 
niene, toip induko ant neval
ninkes, jog liepe 
murinaito.
buvo tai pati Rektoriaus, ku
ris pasikėlęs in baisu piktumą 
ant neteisingystos ėmėsi už pri 
skubinimo valandos atsimoke- 
jimo.

Sutartis buvo tokia:
degkt pirmiause ant lauku cuk 
rines lendres isz visu szaliu ir 
tai vinluikei, o kada baltiojei 
begs gelbet, tad naudojon“ 
isz sumuszimo, pradėt pjuvi-

Kaip tiktai dažinojo, jog 
Cezaras atsiskyrė nuo ju, slope 
prie jiu diena pasikėlimo, 
bijojo kad no ižduotu, o da nu
sprendė vion-velei: 
no ims dalybumo užpuolime 
jis ir Klara bus nužudinti. Hęk skriaudas

i ;.'H d './i •■■‘‘I I M

nuplakdint
Taje novalninke

UZ-

ne.

ba

Ragana

tai tau

dureles užstumtai ir turėjo il
gai laukt, kol Estera atidaro.

Inejo iii grinezele ir - kokis 
baisus regėjimas persistatė jo
jo akimis! Kampe gulėjo jo
jo mylemu Klarą ant dekio, isz 
balus ir be žado, rodos, jog 
jau buvo numirus,
jia užszero su kokiom, tai žo
lėm. Ragana matydama dide
le gaileste Cezaro, nusijuokė 
szetoniszku juęku szaukdama:

—- Nelaimingas!
juoktis isz' mano galybes.....
žiūrėk! tai mano darbas!....

Indukiūs ’ Cezaras pagriebė 
ragana už gerkles į Estera isz-' 
truko szaukdama:

— Gerai, nužudink mano, o 
ant visados ne.' tekši Klaros. 
Da igi sziol ne numirė, tiktai 
apmirus, per mano galinguma, 
niekas ne sztant josios adgai-

Hektoras ir visi vaikai
Afrikos, prisižadėjo, jog ne ati
stos nuo atkopimo už sa^o

Žinai apie jiu 
t > zd ;' ’'An

jog jeigu
r

vint.

prisake plaukt.

re Jeffersonas, gerai užsige- 
ridš,!iszveskitė jin ir pasakyki 
to Durantui, h-idant . dovanotu 
jojo tėvui, jeigu galima dova
not.

Kudykis greitai nubėgo pa
sakyt, jog ponas'dovanojo jojo 
tėvui, nes sugryžo! tuojaus su 
dideliu verksmu,* ba Durantas 
ne paisė ant to ir da labiau 
pliekė no kalta murina; nes p. 
Jeffersonaft buvo’ tada tarp po
niu ir tarnai; iie dryso portrau- 
kinet jiems tojo smagumo.

Tris murinai toip nomicla- 
szirdingai sumuszti, prįė nieko 
neprisipažinto, Tįa ir nežinojo

/

•f • i *
A •

Kareivis szaudo in vienas kita už papildyta kokia ten 
Viena ant paveikslo matome, bet kur randasi ki-, 

Suraskite ta ji szeszka, kuris pasislėpė už krumu.

* . i J»t.wl d *; ii »\ ?

Asz nežinau, ko i los /Inergį- 
; . j . r i nds IdejuojiiįSt i
Jeigu katras kueasi in kur 

. i . važiuoja, 
Nugi ko? Sji kožna vedžiojasi, 
Ant ko mato, jog rodos ne bus, 

Tai turi in kitur pust.
Tada subegia seimavoja, 

Baisei dejuoja, 
Dievulio pagialbos szaukia, 
Isz dangaus perkūnus isz- 

szaukia, 
Bet szunc balsai in dangų ne 

‘ ejna, 
Rustybia Dievo neatejna.

Kumutia atsilankykie, 
Del gaspadiniu prigiąlbekic, 

Stalus nuvalyti, 
Bludus numazgoti, 

Ba kaip privalgiu iszejname, 
Tai pareja vakare randame,. 

Stalus sutersztus, 
Sudus apgliaumijusius, 

Kaip dabar užėjo sziluma, 
Dalaikyti, jau negalima.

Diena muses, 
Naktįje blakes,

Ant dvieju sziptu žmogų 
' - ■' , kankys, -'j

Jog niekas nedalaikys.

I

URšuS
REMEDY

CO.,
Pataria lartott laMartioi insakaiagas valitus: 
17rnuį Gydftiiį« nifo Reumatitmo, palengvi- 
na akausmus o audru t in a visą žmo^ų ir susti
prina nuvargusias nervas. KainM,.flK>«B»O 
U raus Kraujo Valytojas, naikina visokius už- 
perus ir nuodingus dalykus kraujuje, padaro 
Svarų ir stiprų kraują, Kaina....>3aOO 
Ursus Plaukų Apsaugotojas, sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus, Kaina.f>O<OO 
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, Šita 
mostis yra gera dėl visokių uodoslygų, nuo 
nudegimo, uodos išbarimo, sužeidimo, išna* 
rinimo,nušalimo ir Lt. Kaina..... SLOP 
Ursus Milteliai nuo kvepėjimo ir prakaitavi-* 
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina.......................
Ursus Vaistai nuo Kernu, išgydo didžiau- 
sjus ir seniausius komus. Kaina .^..JSOc 
Ursus Vidurių Švelnitojas, pigulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku, Kaina^.,.BOc 
Ursus Lašai nuo Dantų skaudėjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abelnai skausmo 
Šios gyduolės sumažjs skausmą, nors dantis 
ir butu skylėti. Kaina..,.
Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo. Ra
šydami adresuokite šitaip:

URSUS REMEDY CO., 
1601. Wills St, Dip. B. Chicago, III.

t

........ROc

Lietuviszkas Graborins

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

skriauda, 
taki

Czion b\ma kelios szeimynos
Isz viso tik septynios, L ' , , ■ > * > v

Su dviem da puse bėdos,
Nes kaip tos kitos, 

Tai niekam netikusios.
Tai-gi szirdeles, toip > man 

skundėsi vyrai,
Jog baisei del ju negerai,

Ir neturi kur pasidėt, 
Turi varga kentėt.

< Asz sakiau ir sakysiu,
Jog isz varno, karvelio nepa

, ‘ darysiu,
Kokia gyme, tokia liks, 

Ir nevalė pasiliks.

Isz viso tik septynios
' , A g1 • >' f v

Naujas Lietu visikas Graboriui

(Kaži s Rėklaitis i
516 W. SPRUCE BT. I

MAHANOY CITY, PA.

tuva kolkan dar negalima.
galima, apie tai tuojaus bus Naujie
nose prancszta. Dabar laiszkai ga
lima siusti giminėms Lietuvoj, ir isz 
ten laiszkus gauti, tik aplinkinin keliu 
būtent, per Lietuvos atstovybe Dani
joj. Sztai kaip: paraszytas lalszkas 
reikia indeli konvertan Ir užadrasuoti 
(lictuviszkai) kam ir kur Lietuvoj 
laiszkas siunczlamas, tik ncberaszytf 
“Russia” kaip pirmiau buvo daroma 
bet tiesiai IJIhnanls.

Paczto reikia nusipirkti už 6 centus 
tam tikra tarptautini paczto ženkleli, 
vadinama Intcrnatinal Coupon. Ta ku
poną ir užadresuota giminėms laiszka 
reikia indeti in antra, kiek didesni 
konverta, užklijuoti jf,” Užlipinti mar
ke už 5 centus ir padėti szitoki adre
su: Mr. J ūgis Savickis, Box 214, Co
penhagen, Denmark.

Savickis yra lietuviu Ingallotjnis 
Danijoj. Pasiusta jo adresu laiszlra 
jis Isz ten pasius In Lietuva, kaip už
adresuota.
ml In ežia laiszkai isz Lietuvos.

ingallotjni 
esu laiszk

Tuo paežiu keliu gauna

mo 65)

BOLSZEVIKU ROJUS.

Bravo, bravo! bolszevikai
Invykino rojų
Plikai skarmalus nudraskė
Nuo galvos ir kojų.
Jie nuo darbo ir nuo valgio
Linosi pasiliko
Ten kaip Jieva ir Adomas
Apnuoginti liko.
Antras rojus daug plikesnis
Neg pirmasis tapo

J

1

1

I 
i 
i
t 
I

Žiemos laike prisidengt 
Nesugriebia nei lapo. 
Tikras rojus ten invyko 
Gerinus negali jau būti 
Senei geide cicilikai 
In ta rojų kliūti. —

— Darbininkas.

M

KUDI ŽMONIS
Pridekite prie savo vogos 10 lyg 

25 svaru kožna menesi. Per gva- 
rantyta, atsakanti gydymą. Tono- 
llnc padidins juso voga su stipru 
kunu ir muskulu. Prlsiusklte 10c. 
o gausitb sompelj baksuka vertes 
50c. Prisiuskitc szi apgarsinimu. 
Mahimoy City parsiduoda Hagen-’ 
buebo aptiekojo. American Pro
prietary Syndicate, Mass*
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Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa

Dr. KOLER yra viena
> tinls tarpe Lietuviu da 

D /m. ktaraa Plttuburge. Mo-
> klnosl Varezavoje, aln 
. dljavo begljo 21 m. In
i' vairias Ilgas vyru ir 

moterų, todėl jas nuo
£ dugnlal važinėta, Gyd< 

užsfnuodinlma kraujo
Ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimui 
ligas tinimo, Invairlas Ilgas paeinan 
aslas nuo neezystutno kraujo. Atsl- 
ssaukite ypatlszkai, per lalszkus am 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklaskal 
Ir Rusiszkal.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig B 
vakare. NedeUomie iki 2-v. popiet

Istorines Knygos
No. 1 — Parižiaus Nuskurę-* 

lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
Preke 50c.

Kunigo Paslaptis
coliu dydumo. . *

NO. 2 —— AUJXL£U A.
In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35c.

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

No. 4 — Apie
Sunu Jurgi; Kapitoną Tunika, 
108 puslapiu. — Preke 25c. 
t^ Prisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paeita.

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
M1HAS0I CITI, FL

Kupcziaus
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Žinios Vietines Isz Lietuviszku kaimelu
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— Petnyczioje pripuola In 
Dangų Ėmimas Szv. P. Mari
jos.

SHENANDOAH, PA.

Senukas 100 metu senumo giro arielka 
ir tabaka nes sako kad tosios dvi 

prietelkos prailgino jo amži.
?

anizi

1 ji

h*

r

į

*■

— Ketverge bus pasnykas, 
o pptnyczioje pavėlinta yra vai 
gyti mesa.

— Miesto daktarai ir-gi 
pakele mokesti už savo patar
navimu ir dabar sunkiau 
sirgti nes už\ gydimą reikės 
daugiau mokėti.
szauke daktaru in namus turi 
mokėti $1.50; atsilankymas in 
ofisą $1,00; nuo 10 vakare lyg 
7 isz ryto $3,00; in peczes $2.00 
ir daugiau ir t. t.

— Girdėt, jog Vincas Duls- 
kis isz pirmo vardo bus kandi
datu ant konsulmano atejnan- 
cziosia rinkimuosia ant repub
likoniszko tikieto.

daktarai

bus

— Jonas Dutikas, 17 motu 
senumo vaikinas likos supjaus 
tytas ant szmotoliu arti Mont- 
karmu per Lehigh Valles loko- 
motiva. 
nelaime 
motiva
nakvynes, tik tada darbininkai 
užtemino krauju ir szmotelius 
žmogienos ant ratu.

Mare, pati Adomo Szul- 
likos perszauta in ranka

isz netycziu laike, kada josios 
szvogeris mokino jiaja kaip tu
ri apsiejti su revolveriu.

Niokas nežinojo apie 
tik tada, kada loko- 

atejo in Deluna ant

1
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u z
Jeigu kas pa

cziko

Minorsvlle, Pa.- f Gleudower 
per oxplio-

PENKTOJI

Lietuviu Diena
drau-

Jo-

isz Suvalkų Redybos, Ma- 
apskriezio, augszto-

: itfi ffiflit f! f!*.gg£pĮb

JOHN UAVhhmore, IOO Years Old
PETNYCZIOJ
E. Mihaooj Junction 15AUGUSTO

SpeclalhxkI Trelnal nnt Beadlngo 
(■elcžlnkrlio IszcIh Isz

Shenandoah ........................  9:00 ryte
Shaft ...................
LoHt (’reek ........
Mahanoy Plane 
Gilberton 
St. Nicholas 
Mahanoy City

. 9:05 ” 
... 9:09 ” 
.. 9:21 ” 

9:28 ” 
J 8:45 ” 

9:00, 9:39, 11:00 ryte
9 35

12:45, 3:25, 6:20 popiet
Gryžtant apleis E. Mahanoy Junction I

Szvcnto Jurgio 
Po tam atke- 

Kur 
Turėjo se- 

ir
4: 16, 7:35, 7:45 ir1n Mahanoy City:

9:55 vakare.
In Shenandorl treinas IszcIk Isz E 

Mahanoy Junction 7:35 vakare.
In Tamaqua

hanoy Junction 9:00 vakare.
I’aprasti tikictal Ir regulariszkos 
prekes bus variuojami ant szitu

trclnas apleis E. Ma-

tikictal 
bus variuojami 

spcciallszku treinu.

apskryczio lietu-
metinis iszva-
Lietuviu dienrf y

LakeSide Parke.

Schuvlkill ’o 
viu penktasis 
žia virnas — 
ivyks Rugpjuczio 15-ta diena

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

— Programa, kuria paskelb 
sime vėliau bus nepaprastai 
įvairi, idomi ir turininga — 
Koncertas, prakalbos žaislai ir 
t. t. pasiliks amžinai 
mintijo!

Szokiai popiet ir vakare.
— Atsiminkite Lietuviai, 

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

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

Specialiai traukiniai paru- 
Tcmykite pagarsini- 

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

— Visi Lietuviai traukite 
in Lake Side.

Inžanga in Lake Side Parka 
tiktai 10c.

Lietuviu

szimet

justi at-

Lietuviai

visiems

pinti.
mus.

V. L. D. Komitetas.

Musza puodus.
— Ko tu Jonai teip nubu

dęs !
— Ne busiu nuliudias! Ma- 
pati velei puodą sumuszel
— Na ar tai dyvai sumusz- 

ti puodą! Namuose visaip at- 
sitaiko.

— Teip atsitaiko sumuszti, 
nes ne in mano galva!

no

savo iuu-mctinia sukaktuves 
advokatas ir* buvusia da- 

Senukas yra sveikas ir vik-

100-metinia

/ JOHN H.WHUMURb, K.AJ kJId. HvtiTfiFAUO

Ana diena apvaiksztinejo 
savo gymimo Jonas II. Whitmore 
žiūrėtojas kalėjimo New Yorke, 
rus, girdi ir mato gerai ir ruko be paliovos savo motinia pyp-

Kada jojo užklausta ka mano apie prohibicija

y

kutia.
sake:
tai priduoda žmo
daug ir valgau gerai ir myliu keudes, gulu

l, tai at-
Asz geriu sau kas diena kelis stiklelius arielkos, nes 

amži. 
anksti, 

kioju naktimis, ir tai yra visa slaptybe mano ilgo amžiaus.

(V ui sveikata ir prailgina Rukau 
nesival-

-------------------------------------------------------r-.....................

WILLIAM O. JAMES 
-----Kandidatas ant-------  

COUNTY COMMISSIONER
Isz Mahonoy City, Pa.

Ant Republikoniszko Tikieto. 
Praszo juso balso ir intekmes.

1 JU

Hon., MacHenry Wilhelm
Kandidatus ant

Sudžiaus Orphan’s Korto

112 Advokatai jin patvirtina

Advokatal Non-Partisan Judicial 
Campaign Komiteto:.

John F. Whalen J am oh A. Noockcr,
Prezidentas. Kasijerius.

M. II. Moycr, Sekretorius./

augliu kaskylosiu 
zija guzo tapo užmusztas Jo
nas Palubinskas ir jojo 
gas Jamas, Liner, ajrisis.
nas Palubinskas 50 metu senu
mo, 
riampoles
sios Panemunes parapijos, kai
mo Dubravu. Velionis iszbuvo 
4 metus Rosijos kariumenei ir 
1899 metuose atkeliavo in Ame 
rika in Girardville, Pa. Velio
nis buvo geras katalikas prigu
lėjo prie draugyseziu Szvcnto 
Vincento ir 
Girardville, Pa.
liavo in Minersville, Pa. 
iszgyveno 11 metu.

Slumbiono Girardville 
įbroli, Simu Juozą, Palubinsku
Minersville ir brolius Lietuvo
je Simona ir Antanu Pulubius- 

luaidotuvea atsibuvo 4 
r M l

diena Rugpjūčio, pas sesęri 
Slumbiene, Girardville. Laido- < -o-' 

draugyste 
Szvcnto 

dalybavo, 
kun. Valaitis ir 

Mi- 
Ger.biamas kun. 

graudinga

kus.
pas

I r - 

tuvese dalybavo 
Szvcnto Vincento ir 
Jurgio teipps-gi 
kurt. Kutas ir 
kun. .Jonas Dumczius isz
nersvilles.
Dumczius pasako 
pamokslą jis paaiszkino keletą 
žodžiu isz velionio gyveninio, 
antra jis aiszkino isz Mainie-

Sulygino mai- 
kareivio 

laukuose 
priesz savo priesza, teip inai- 
neris kovoja už duonos kąsni 
jam mirtis žiuri in akis 
valanda, kas miliutu ir kas 
kunda.

Velionis tapo palaidotas sza- 
le Frackvilles ant lietuviszku 
kapiniu.
Lai jam būna szitoje laisvoje 
Amerikoje lengva žemele 
mumis visiem ramybe. 
Palubinsko 
žinstami norėdami platesniu 
žinių sužinoti apie velionio gy-

Sz i rd ingai

<r 
aiszkino isz 

nu gyvenimo, 
nieriu gyvenimą 
kuris kovoja kares

velionio

žiuri

11 >

su

te i j)

kas
sc-

Amžina atilsi Jonui

, O 
Juozas 

gimines arba pa
norėdami

veniniu ar mirti.
meldiuž atsiszaukti ant szio ad
re so:

J. Z. Palubinskas, 
P. O. Box 282 
Minersville, Pa.

Suejti.
— Onute, asz teip norcczia 
tavim tankei suejti, tiktaisu 

nežinau kur.
— Kodėl ne ateik kas diena 

ant 6 ad. vakare in 
sztora....

kendžiu

Ligonbutia.
— Ar žinai, mano vaiki- 

nia, ne yra rodos, turime aki 
iszimti o stiklinia indesime.

— Tai ne užsimokės, ponas 
daktare:

Kaip tai neužsimokes?
— Nugi jeigu mano locna 

aki iszbelde, tai ka stikline 
laikys 1

hm MH

IUOKAI>

Ne žino.
i, kad eina 

tavęs Sinkoyaiczio duktė!
— Asz nežinau tikrai 

tiek žinau, jog kaip ateinu ka
da in karezema ant 
ji i t uojaus ateina pas bara kad 
užfundyti.

e r.
-j--. Ar .teisybe uz

■/

1 tik

alaus J tai

.. Vagonia, 
vagono 

insimylejusį porele 
, žiūrėdamas in 

va užlaužtas, 
mažesnis už jiaja.

— Ka teip žiūrai 
mei linkiai!

— Kad butau 
tunelis bus teip ilgas, 
tau tave Agųto pabueziavias.

— Nugi ar į ife bueziavai 
mane,— paklausė nusidyvijus.

— Na ne — atsake, 
tai kas mane pabueziavo.

Važiavę 
liu, 
tarė J

ha buvo

geložke-

jiaja gal-
daug

jisai

mano

žinojus 
tai bu-

jog

U ell,

Vaikas mokina motina.
Motina parėjo 

riaus parnesze gurbelije mėsos 
o Juozukui labai ne

žiūrėdamas

nuo bucze-

ir deazru,
re josi deszros ir
ant gurbelio sako:

— Mamele
ka norint!

— Tai ka asz tau 1
kad nežinau ka sakyti!

— Nu-gi motinėle gali sa
kyti. — Paimk sūneli szmoteli 
deszros.

> pasakyk man

sakysiu,

NESITIKĖJO JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

Siuncziu szirdinga padeka- 
vone už teip puikia knyga ko
kia yra “Tūkstantis Naktų ir 
Viena”, 
esmių 
kias radau toje knygoje, kuri 
mano palinksmina diena ir 
nakti. Kada pareinu isz darbo 
tai tuojaus griobiuos už-kny
gos, nerupi man nereikalingas 
vietas. Netikėjau ka kiti kal
bėjo apie ta knyga pakol sau 
neparsigabenau isz redakcijos 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja 
pirkti ir skaityti o turės sma
gumo daugiau kaip už szimta 
doleriu.

Da tokiu istorijų ne 
girdėjas ir skaitės ko-

Su pagarba, 
Vincas Malaiszka r.. *

ant visokiu
1--

— 16-tu diena Soptcmbcrio 
pripuola Nominacijos arba rin
kimai kandidatu
pavietavu ir np.cstiszku ui 
czionais rasite siiraszu tu urė
du arba ofisji kurie bus renka
mi ant ateinaneziu nominacijų 
Viena? sudžia ln Orphan’s stula. 
Tris Pavietavi Kamisoriai. 
Prothonotary 1 
Distrlkt Attorney 
Klerkas Korto.
Rekorderis, v ••
Registęris Testamentu. 
Pavletavas Kaslorius. 
Pavletavas Kontroleris. 
Pavietavas Inžinieris. (Surveyor) 
Tris Direktoriai Blcdnuju.

Mahanoy City miesto bus rinkti 
sekanti kandidatai:

High Konsy,tabelis, 4 metams. 
Vienas Auditorius ant G metu. 
Du Mokyklų Direktoriai ant 6 metu. 
Vienas Mokyklų Dirckloris ant 4 metu 
Pirmam vordo rinksis szl kandidatai: 
Vienas Konsclmonas ant 4 metu. 
Vienas Konsztabelis ant 4 metu. 
Assosoris Prapercziu, ant 4 metu.

Pirmam vordo, pirmam prlslnkte: 
Slidžia Rinkimu (Judge of Election) 
Du Inspektoriai. * 
Assosoris Balsuotoju.

Pirmam vordo, antram prislnkto: 
Sudžia Rinkiniu (Jud^o of Election) 
Du Inspektoriai. 
Assosoris Balsuotoju.' t.'- 

Antram vordo; 7 1 ’< * * ii

du,

vordo:

Du Konsclmonai ant 4 inčtu. 
Vienas Konsztabelis ant 4 metu. 
Vienas Assosoris Prapercziu, 4 motu. 
Vienas Sudžia Rinkimu.
Du Inspektoriai. j

Trdęzlam vordo J 
Vienas Konsclmonas ant 4 motu. 
Vienas Konsztabelis ant 4 metu. < 
Assosoris ant 4 motu. 
Du Inspektoriai.

Ketvirtam
Vienas Konsclmonas ant 4 metu. 
Konsztabelis ant 4 metu. 1 
Assosoris ant 4 motu. , ‘ 
Sudžia Rinkiniu.
Du Inspektoriai.

Penktam vorde:
Du Konsclmonai ant 4 metu.
Vienas Konsztabelis ant 4 motu. 
Assosoris Prapercziu,. ant ,4 fnetu.

Penktam vordo, pirmam pflsipkte: 
Sudžia Rinkimu. I r‘ € 
Du Inspektoriai/ \ v,
Assosoris Balsuotoju ant 2 motit.

Penktam vorde, antram prlslnkte: 
Sudžia Rinkimu. . ,
Du Inspbktęrlal. ' ’
Assosoris Balsuotoju ant 2 motu.

i

*

< are j 
worth what 

you have
k saved j 

tel .

Z1924>

ZLOOK
»< M f AHEAD

WAat you will
v,

• /. V will V
f be tomorrow depend*

<nwfvai you dove 

V Buy / \ws.s/Buy

ra1

rr- T"
Nenžnilrszkito kati dabar “SAULES” 

prenumerata yra $3.00 nnt viso moto

Szitas Stebėtinas PATHE
Fonografas ir 1 dubeltavas 
rekordas tiktai $95

Stebėtinas

Inmokekite $10 rankpiningu 
Turi 
ūži

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

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

ROBERT E. JENKINS 
.Kandidatas ant 

COUNTY CONTROLLER 
Isz Minersville, Pa.

Ant Republikoniszko Tikicto 
Praszo juso balso ir intekmes.

Naujas igzrndlnias del plauku.

Dckavojo milijono žmonių už 
puikus plaukus, o teip-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranly. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai.
Raszy-

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

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliamse 
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko* Į 
.Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriamn ? 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin- c 
gus arba prigialbeti pirkime properties. c
Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- c 

tl vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patams- j 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis > 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
; MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Prea,D. M. Ornhnm, Pres.

J. IL Garrahan, Attorney W.F. Kynkewics 
P. O. Fenton
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D. F. Guinan, Tress.
A. Daniscwics M. Gavula

T. G. Hornsby
I 11 I •

A

UNION Į 
NATIONAL’

( a % a a Lv
Capitol Stock $125,000.00 
Surplus & 1‘roflts $160,000.00

L BANK
MAHANOT

CITY

H

Augštos vertes iJramafona O0

Mokamo antra procentą, ant 
sudėtu piningu. 
dedam prie justi piningu 
diena Sausio ir Liepos racno- 

- kuo so,.-1 
parodyt knygute ar no.' 
, Mos norim'kad ir jus turė
tumėt relkdlA su’ musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis 

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

, Mch nprlm'kad ir jua tur0-

II BALp, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Proz.
J. E. FEROUSON, Kaslerlus.
R. T. EDWARDS,’Vice.Kas

P. J. MULDOWNEY
KONTRAKTORIUS

223 W. Mahanoy Si. Mahanoy City

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

------------------- i-------------------------- —Į--------------

1 Reikalaujame JSK
h H liuoso laiko vakarais,

1 Jauni II 
urie tu- Į 

ri liuoso laiko vakarais, ^ali uždirbti nuo I 
$10 iki $15 į sąvaitę, pereidami per stubas 
au musų nauju išradimu. Atsišaukit tik I 
laišku: URSUS REMEDY CO.f r I
100 N. WELLS St„ D»p. B. CHICAGO, ILL,

W. TRASXAUSKAS
•—GRABORIUB—«

_J8

URSUS REMEDY ČO., 
Dtp. B.

,K^fCT5tK1U*~T7* •
** . *

........................

’S®
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.
Laidoja Kimus Numirusiu, Pasamdo 

automobilius, rlglnus ir vežimus dol 
laldotuvlu, krlksztlniu, pasivažinėjimo 
Ir t.t. Krausto dalgius ir t.t.
526 W. Centre SU Mahanoy City. Fa. 

• l
«•» I— I» '-r- tt. .>■ — rr <■ 4 1

1 Telefonai, Bell Kensington 6316
1 Keystone, - East 6720

Dy. E. G, KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA

Priėmimo valandas; J
Lik! 10 vai. ryte. G - 8 vai. vakaro.

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

A. C. NOVAKAUSKAS 
Advokatas

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

• •
• •

Tiktai $19.50

UONSOJLiA grojamoji ir kalbamoji mašina yra naujausio išradimo

I

su
puikiausiai! pagerinimais ir balsai esti aiškus, švelnus, malonus, tyri. CON8OLA.
groja rekordus visokiausio išdirbimoir visokiausio didumo, kaip: COLUMBIA, 
VlUTItOLA ir kitus. Tokios rūšies gramafonas kaip CONSOLA. tai |irau’ 
tuvčse parduodami už dubcltavą kainą. CONSOLA gramafonas gali užtekti 
visam gyvenimui. Pinigus $19.50 už gramafoną siųskite per pačto Money Order. 
Rašydami laiškus adresuokite.

S. P. TANIS
31 East *112th Street

Vaidelota

(r

<

5

Chicago, !!!•
— - I L ■■ -JJELBMM1ji

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
eii paveikslėliais, 177 puslapiu, Prekę JJ.6c 

W. D. Boctkowski-Co, Mnhanoy City, Pb.
- - - - - - —

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ
ir gvarantuoja ,

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

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

7

7
■/

‘Slaptybe Antgrabio” <a isz gyvei
i r rele 8to«

mimo Francuzu
W. D. Bocsowskl-Ce

Ap Puiki istonjc apie “Jonasza Korczaku”
+ < «0U putlapia- Preke 8Se. W. D. Bocikow»kl-Co. Hahenor City, P*. >VV. D. Bocikow nkl-Co. Mabanov City, 1

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

»■ f -

ALL NATIONS DEPOSIT RANK 
^.Su Lalvakorczla Skyrium-.

P. V 0B1ECUNAS IB KOMPANIJA 
12th and Cartion St- S. S. - Pittsburgh, 1_S. S._ ruisourgn. ra.
Tai yra vienatine Banka kuri senei Žinoma 
Lietuviams. Banka talpinasi savam namo kur- 
rio verto Isznesa apie $150.000 Ir vartoja szo- 
mc laiko aplo milijoną dolieriu ir randasi po 

Už sutapintus 
Slunczla Pinigus 

Parduoda Laivakortes. 
Užlaiko Notarljlalna kancelarlja del padirbimo 
Dovicrnasczlu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubežinis skyrius ranA^i po 
vado vi s te gerai žinoma Karaliaus VaraszĮaus 
valdiazko Notarljuszo.

kontrole Vai. Ponnsylvanios 
Pinigus moka 4 procentą, 
in visas dalis svieto.
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