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Isz Amerikos

pa
pusi ro-

Sziauczei uždirba po $120,000 
unt sanvaites.

Boston, Mass.— Laike sliect 
vos, kuri atsibuvo czionais isz 
priežasties nesvietiszko 
branginimo czeveriku,
de, jog sziaucziszki darbinin
kai uždirbdavo po 120 doleriu 
ant sanvaites, o daugelis 
dirbdavo po G0 ir 40 doleriu; 
vaikai uždirbdavo po 30 dole
riu ant sanvaites.

Toliaus isztyrinota, buk fab- 
czeveri- 

kur 
cze-

riko litai parduodavo 
kus po $5.50 in sztorus, 
pardavinėjo tuos paežius 
verikus po 12 doleriu.

v uz-

Duobkasei teip-gi 
sustraikavo.

New York.— Komitetas 
duobkasiu isz Greenwood kapi 

dažiuretoju

nuo

niu, pribuvo pas 
tuju kapiniu Williama Gras- 
san, spirdamiesi pakėlimo mo- 
kesties už kasima duobiu. Da
bar tiejei duobkasei aplaiko po 
$4.50 ant dienos, bet spyrėsi 
pakėlimo mokesties ant $6 ant 
dienos. — Ir mirti žmogui da
bar atsiejs brangiau.

dabar
dirba isz pielavinu

Syracuse, N. Y.— Szilkines 
paneziakos dirbamos isz 
džio pielavinu,
kromosia po 50 centu o iszro- 
danezios kaip paneziakos ku
rios kasztuoje penki doleriai, 

dirbamos per Syracuse
University School of Forestry.

Kiti bandymai tame univer
sitete isz pielavinu yra dirba
mi blekiai del deszru, fonogra
fu rekordai, siūlai ir kiti 
dingi dalykai.

Paneziakos padirbtos isz pie plaukojc po kelias 
szilkines,

iž- nai pasitaiko matyti

Dydžiausią farma ant svieto 
neturi ne vieno arklio.

Kansas City, Kan.— Tamo- 
szius Campbell 36 motu senu
mo yra dažiuretoju dydžiau- 
sios fanuos ant svieto sziam 
valstije, kuri turi 200,000 ake- 
riu. Ant tosios farmos dau
giausia augina kvieczius, o isz 
vieno nkerio surenka kaip ka
da 28 buszelius kviccziu. Pra- 
ejta meta surinko 5,G5G,000 bu- 
szeliu, kviecziu, už kuriuos loc 
nininkas aplaike $12,G5G,000. 
Darbas ant tosios farmos atsi- 
buna su pagialba maszinu 
ir traktorių. Praeita meta pen 
kesdeszimts maszinii apdirbi- 
nejo dirva. Sodinimas, pjovi
mas, rinkimas ir t. t. yra daro
mas su pagialba visokiu maszi
nu. Farma padalinta po 5000 
akeriu po prižiūra gero dažiu- 
retojaus kuris prižiūri darbi
ninkus. Ant kožnos dalios 
randasi naujausio sztamo na
mai ir kluonai. Ant visos far
mos nesiranda ne vieno arklio.

Prasarga tiems, kurie rengias 
važiuoti in Lietuva.

Washington, D. C. — Nors 
dar iszvažiavimas in I ji e tu va 
tebėra beveik negalimas, te- 
cziau reikia tjketis, jog augsz- 
czian aY velfrtfrlrtfrltig bus pra- 
szalintos ir važinėjimas bus lei 

Kai-kuriu Europos
tautu kilmes žmonėms ir dabar 
leidžiama isz Amerikos iszva- 
žiuoti.
siaut reikalaujama pasiaiszki-

Czia paduodame svar
biausius dalykus, kuriu inspek 
toriai reikalauja ir be kuriu ne 
iszduoda leidimo iszvažiuoti. 
Manantioji važiuot] isz anksz- 
to turėtu tuo pasirūpinti,
nereiktu turėti kokiu nemalo
numu ir nereiktu sėdėti prie- 

sanvaites 
ar net ir menesius, kaip tai daž 

atsitiki- 
kurie

džiamas.
me-

parduodamos

ii niu.
yra

nau-

Boborganizatorius ir angleka- 
sis užmuszti per sargus.
Pittsburgh.— Mrs. Fannie 

Selins, boborganizatorka prie 
anglekasiu unijos ir nežino
mas anglekasis likos užmuszti 
laike maiszaczio arti Allegha
ny Steel Co., dirbtuves artimo
je Tarentum.
sis likos mirtinai paszautas ii 
nugabentas in Valley ligonbu-

Szuviai likos paleisti per 
sargus dabojenti
nuo straikieriu užpuolimu.

Kitas angleka-

ti.
dirbtuves

Valdžios 
czionaitinesia

Kiaules gulėjo ledaunesia per 
25 metus.

Detroit, Mieli. — 
agentai, užtiko
ledaunesia, suszalusia kiaulie
na, kuri gulėjo tenais pci’ 25 
metus. Valdže innesze skunda 
prieszais tuosius pokerius, ku
rie mesa laike suszalusia lodau 
nosia per tiek metu ir pardavi
nėjo žmonims.

9*

Lietuvos reikalai Suv. Valst. 
senate.

Washington, D. C.— 
gramas “Saulei”). Lietuvei 
iszgavo iszklausyma savo rei
kalavimus priesz Sonata, kas 
in vyks Rugpjuczio diena, pet- 
nyczioje. —. V inikas,;
Amerikas uždarys duris atej- 

viams ant dvieju metu.
Washington, D. C.— Atsto

vu buto imigracijos komiteto 
pirmininkas Johnsonas inne-

Saulei”).
(Tele-

Bet priesz iszvažiuo- sz0 butą biliu (įstatymo suma
nyma,) kurs liepia
ateivyste visiszkai dviojiems 
metams; o kartu su tuo ir bl
iu, kurs liepia deportuoti isz

uždrausti

kad

GENEROLAS OBREGON KURIS YRA KANDIDATU ANT
L MEKSIKOS PREZIDENTU.
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Japonu flota atplaukė in Vla- 
dyvostoka. — Denikinas

paėmė Beryslova.
Vladyvostokns.— Szis mies

tas yra apsiaubtas per pasi ke
lelius, o isztremtiiju isz 
aplinkiniu
Japoniszka flota atplaukė in 
czionais ana diena.

Generolas Denikinas, dyde- 
lis nevidonas bolszeviku pa
ėmė Borislova prie upes Dniep 
ro. *

Suvirszum 35 tukstaneziai 
tremtiniu ejna in Omską isz 
Jekaterinburgo ir Czelibinska 
ir tasai skaitlis pasidaugina su 
kožna diena.

Neužilgio kad užejs szalcziai 
Petrogradas neaplaikynes jo
kio maisto isz niekur. Szian
dien Juodosios marios yra už
darytos bolszevikams, Vokieti
ja .negali siunsti maisto in Mos 
kva nes lenkai stovi ant persz- 
kados, Siberije atkirsta per 
Kolczako armija o žieminia da 
lis randasi po apsauga allijcn- 
tu, todėl Soviatu valdžia nega
li jokiu budu gauti maisto isz 
kitu sklypu.
nei butu in vedi a blokada
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Korea turi septynis daigtus 
labai nepaprastus, ir teip:

1— “Szventa szaltini” — 
Kin-Slianko, isz kurio vanduo 
gydo v i sokes ligas.

2 — Du szulinius ant paskir
tu krasztu salos, kada vienas 
buna pilnas, tai kitas buna tusz 

Vanduo szulinija žiemiu
yra saldus o pietų szalije yra 
kartus.

3— Yra prie kalno urvą 
žeme isz kurios teip drūtas ve
jas puczia, jog ant kojų negali
ma laikytis.

4 — Puszine girria kurios 
niekad negalima isznaikyti, 
nes kaip tiktai nukerta medi, 
volei netrukus užauga nauji 
medžiai isz szaknu.

5— Kabantis akmuo ant oro. 
Yra tai baisei didele uola ant 
lažiuros, rodos prie kalno atsi

rėmus, nes kaip koriecziai tik
rina, tai paėmus virvia laikant 
už galu galima po apaezia per- 
raukt niekur neužkliudinus. 

Taja uola laiko už szventa vie
ta.

G— Ant augszto stataus kal
no nuo amžių matyt spindu- 
ius szviesos isz kuriu atsiinu- 

sza ir sziluma.
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GENERAL ALVARO OBREGON

lAtejnanti meta Meksike bus rinkimai ant prezidento, ant 
kurio tai urėdo pasidavė generolas Alvardo Obregon, kuris 
prižada meksikonams geresne valdžia ir apmalszinima viso
kiu nesupratimu.
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Isz Lietuvos
nr

Vaikai mirszta igz bado Lietu
voje ir Lenkijoj.

Vilnius. — Amorikoniszka 
kamisije kuri nesenoi buvo at
keliavus in Vilnių, Kauna 
Warszavaiir kitus miestus tv- * 
rinoti tenai tini padėjimą,
apsiverkė paregeja baisu pade 
jima tenaitiiiiu gyventoju ir da 
bar stengėsi surinkti Amerike

9

nėt

Amerikos visus tuos, kurie at- milijonus doleriu ant suszel

daryti ir iszkabinti lenku tau
tines vėliavas. Trūkstant me
džiagos, vėliavų sunku . buvo

*4 ’' * 'i1 • ‘'T' ♦*' * J ♦ f . ’. 1 1 • K

Allijentai jau se 
ant

gauti, bet kiti hors clelno pla- Rosi jos‘bet kad priesz taji akly
tumo iszkore lenku vėliavėlės. 
Buvo kreiptasi prie vietinio 
klebono kun.
szventes triukszma 
per bažnyczia.

pa neiszduota kares, 
turi tiesu užvesti blokada. Ka
da užejs žiema, tai bus dydžiau 
šia blokada prieszais bolszevi- 
kus.

todėl ne
ku-

*1 i j v?j i
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Kaip daugu
mas žmonių sprendžia, jog le
nais randasi daugybia “ra
dium.”

7— M aid narni s Buddo,
riaine kožna auguole iždžiusta, 
norints ir kanuogeriausia pri
žiūrėtu. In ta maldnami nesi
duoda ipvest jokia žvėris ne gy 
vulis, greieziaus jin gali už-

Slabsinsko tos 
pravesti 

Tik jam griež
tai atsisakius visa iszkilme ivy
ko turgaveteje.
via i stovėjo eilese ir buvo ža
dėjo daryti saliutu, bet neįvy
kus per bažnyczia, to nebuvo. 
Kaž koki agitatoriai sake pra
kalbu, nupieszdami visa praeik 
;i ir nurodydami delko Lietu
va esanti žuvus. Ir Liepos G d. 
jie apvaiksztineja kaipo patvir 
dnima Lenku unijos su Lietu
va.

Lenku karei- $2,500 kailiniu už 6 bonkas 
arielkos.

*

Vladyvostok.— Tūlas ang- 
iszkas aficieris apmaino 

szes bonkas arielkos su vienu 
rusu už tris kailius nuo sidab
riniu lapių, o kurias ne norėjo 
vėliaus parduoti už 2500 dole
rius.
ne dežia szampano ant deiman
tinio apikaklio kuris buvo vor
as tukstaneziu doleriu.

Tasai rusas kuris apmaino 
ftailius ant arielkos turėjo ma
žai džiaugsmo isz tuju apmai- 
nu, 
in savo grinezelia ir 
viską ant syk. Likos surastas 
vėliau mirsztancziam padėjimo 
ir nusiunstas in ligonbuti, kur 
jam daktarai ižgialbejo gyvas- 
to.

greieziaus jin gali v
muszti ne kaip investi.

—T ♦ ——

TELEGRAMAI.•*

pimo tuju Vargszu ir gelbėjimo 
juju nuo budinės mirties. 
Augscziah minetosia miostuo- 
sia užtiko moteres neszanczias 
xudykius ant ranku kurie isz
rodo kaip szosziu menesiu o isz 
Akruju turėjo po 8 ir 10 metu 
senumo, bet teip sudžiuvia nuo 
)ado, jog iszrodo kaip szesze- 
ei, nes neturėjo tinkamo mais-

sze-

Atlantic City, — Czevery- 
,kai szia žiema parsidavines po 
8 ir 12 doleriu, 
ma fabrikarftu.

§ Amerikos magazinuosia 
randasi suvirszuin 60,000,000 

alonu arielkos.
§ Washingtop,

Turkai užklupo ant armenisz- 
ftu gyventoju Karabare isz 
skerdydami 600, terp kuriu 
randasi daugelis moterių ir 
vaiku.

'• §

§

lavinu iszrodo kaip 
nesziojesi kaip szilkines ir 
baudimai parodo, jog yra ge
resnes už tikras szilkines pan- 
cziakas.
Užsmaugė savo kudyki ir norė

jo pati atimti sau gyvaste.
Pa. — Mrs. 

Harry Marouchi
IlllIllOj j/i ini j/(4/jinv |/iviivijvi^

buk ji j i nužudo savo trijų me
tu šuneli Leona, inkimszdama 
jam skudnri in burnelia nuo ko 

Po tam norėjo pati at
imti sau gyvaste per nusiskan- 

Tevas apie žudinsta

Coatesville,

įnirę.

me- pagal nutari-

30 metu se- 
prisipažino

9

palicijei

d i n ima.
nieko nežinojo ir jieszkojo ka
dy k i per visa diena, net ant ga

sisako nuo pirmu pilietybes po 
pieru, norėdami iszsisukti nuo 
kariumenes.

Dvejiems uždraudimo
ams pasibaigus, svetimszaliai 

butu inleidžiami Amerikon tik 
tai su pasportais, ar tik po to, 
kaip jie pasižadės ant’ raszto 
patapti Amerikos piliccziais. 
Bd to, gyVendami Amerikoj, 

, jie turėtu registruoties kasmet 
kolboms butu iszduotos pilnos 
piliotiszkos popieros.

Jeigu kas invežiuotu Ameri
kon per tnelagyste ar apgavys 
te, Ui toks butu sodinamas ka-_ 
lejiman penkiems metams, tu
rėtu užsimokėti $1,000 baus- 

ft mes ir dar ant galo butu depor 
tuoths isz Amerikos.

Ldike dvieju draudžiamųjų 
metu bilius labai mažai ka isz- 
skyria. Svetimszaliai, kurio da 
bar gyvena Amerikoj, galėtu 
iszsiraszyti savo gimines, 
tent, savo tėvukus, savo tėvus, 
savo netekėjusias ar naszles 
dukteris ir savo sūnūs, 
jie turi no daugiau kaip 16 me
tu. Bet jeigu tie svetimszalio 
gimines buvo prieszo szaliu tai 
dar ręiketu gaut tam tikro lei
dimo invažiuoti.

Pagal osaneziu įstatymu 
Ametikoti galėtu būti invoža- varija. 
mi iszlavinti darbininkai, 
taip-gi svetimu szaliu valdi
ninkai, keliauninkai, studentai 

tįsa prisiuns jam reikalingus ir profesionalai. Bet visi ežia 
paminėti žmones galėtu gy* 
---- X* Aj--- -!1------ X!l- -I

mus su italais ir kitais, 
tu taisyklių neprisilaiko. Sztai 
ko reikalaujama:

1. Darbdavio prie kurio atei
vy s dirbo adresas.

2. Kaip ilgai dirbo.
3. Kiek iszviso uždirbo.
4. Kiek taksu iszmokejo. Rei 

kia žinoti už visus metus pra
dedant nuo 191G ir baigiant 
1919 m. ir parodyti pilnas kvi
tas arba nuo darbdavio paliu
dijimą.

5. Ar atoivys yra vedos? Ar 
jo moteris gyvena sykiu su juo

’ užlo užtiko jojo sustingusi kūne- Suvicnytoso Valstijose ar
Ii szepoje ant antro laipsnio. 
Motore yra nepilno proto ir no 
galėjo iszaiszkyt, del ko papil
de žudinsta.
Apsipaeziavo 18 kartu in laika, 

19 metu.
New York.— Charles Wilson 

sekretorius, Y. M. C. A. (Drau-; 
guve Krikszczioniszkos Jaunu- 
menes) likos apkaltintas 
daug patysta ir apsudintas 
ant szeszlu menesiu in kaleji- negali prirodyti, tai arba turi 
ma Sing Sing. ; laukti kol kas nors namie esan-

uz

18

Kitas aficicrius apmai-

K

'I

Wilsonas apsipaeziavo 
kartu in laika devyniolika me- 
4..

RAPV1LISZKIS. 
(Sziauliu npskr.)

Liepos 2 d. sz. m., in Szniuralcziu 
sodžių atojo 3 girti vokiecziu karel-

D. C. —

rubežyje 1
G. Jei atoivys buvo bedarbo 

koki nors laika, turi nurodyti 
priežasti ir prirodyti kaip jis 
pragyveno tuo laiku.

7. Kiek pinigu atoivys pa
siuntė in namus laiko pastarų
jų kotveriu metu. Tai visa atei- 
vys iszeidamas turi inspekto
riams prirodyti,, pirm negu 
gauna leidimą .iszvažiuoti. Jai

raitus, arba turi bereikalo isz

bu-

jeigu

t ii nuu/du aivjv o 151 & VA naivi

iO, O piCUO neragavo nuo ketu- via! ir pradėjo priekabiu jioszkoti: 
reikia esą jiems arkliu neva in Szlau- 
lius, neva iii Radviliszkl Neturint 
jiems milicijos paliudymo, ūkininkai 
atsisako jiems arkliu duoti.
ežiai omesi savo darbo — pleszti: Vie
nojo gryczioje isz skrynios isztraūke 
200 auksiniu. 
Juos vyti lauk.
intes, šzaude ant dabojusius juos žmo
nos: vienas vaikinas buvo sužeistas 

Pamato kieme arklius, vo- 
kiecziat už arkliu ir apmuszo variu-

• Vyrams 
ties vokiecziai daro krata pas pavyko ginkluotąjį kareivi nuginkluo- 

ft , . , , tl, — tuomet kitu du neginkluotu be_
• go, bot raiti vyrai suome ir anuos ap

muszo, milicijai ir lietuviu kareiviams 
padedant, nuvaro Sziauliu komond&n-

Už dvieju diė-
* nu, ausztant, atslbaladojo in Szniurai-

czius arti 20 vokiecziu, apstojo, sodžių 
ir, pasiguldė ant stalo, kruvinai plake 
vyrus. Nukentėjo 25 vyrai. Jonas 1 - - - .. h . 1 k
szv. Sakramentais buvo aprūpintas. 
jKai vieni vokiecziai daro kruvina ope
racija ant nuogu vyru

riu metu.
Toji kamisije sugryžus in 

Amerika nusiuns tuojaus viso
kio maisto ant gialbejimo tuks 
tanezius mažiuloliu ir juju mo
tinas.

Szasztakavas. — Vokiecziu 
žveriszkumas. Liepos 28 sto-

in koja.

Vokle-

Vyru būrys pradėjo 
Vokiecziai, traukda-

sla savo gyvullius moterį.

osaneziu

kurpius žyd a ir lenką, ar su
lenkėjusi (dar ne patyriau.) 
Jieszkojo savo daigtu, kuriuos 
pirmiau patys buvo pardavė 
Paėmė ne tik savo, bot ir at- 
nesztus žmonių.
net paskutini apautuva. Minė
tojo lenko žmona melde palikti 

. taisomus žmonių apautuvus; 

. vienas vokiety s jia stumo ir 

. ginklo kalba rože per galva 

. net kraujai isztiszko.
žvoriszkai. Žydus iszsivože su 
savim in Mariampole ar in Kai

turon.
Czla dar ne galas.

Kito paomo Nukent©jo 25 vyrai.

o

tikrai

Giedraicziai (Vilniaus gub.) 
Liepos G d. Giedraicziuoso bu
vo didžiausia iszkilme: lenku 
kariuomenę prijungė Lietuva
prie Lenkijos. • Jau isz anksto

•_____ 1- - -L- f. _______ ______ •

nes aplaikes arielka nuėjo 
iszgere

London. — Bolšzevikai 
5aeme Pskovą, artimoje Petro
grado pagal daneszima isz 
Moskvos.
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Papratimas barszkinimo in 
duris. I

Papratimas barszkinjmo in 
duris, likos paymtas nuo Grai
ku, o Graikai paėmė nuo Egip- 
cijonu. Turtinguosia namuo- 
sia Graikijoj, laiko tam tikra 
tarna, kurio užduoto buvo gar
sinti ponui pribuvimą svečziu. 
Nevalninkus, kurie tankei 
migdavo prie pildimo 1 
dinsto prie tokiu duriu, sveczei 

ome taji doleri ant pavidalo ir pabudindavo juos su szmoteliu 
nova tardytojai atmuszta amorikoniszka dole- geležies užkabyta ant virvutes 

prie duriu su kuria pabudinda
vo nevalninkus ir sziandien ga
lima matyti kaip kur misingi
nes rinkes ant duriu. Isz Grai
kijos tasai papratimas perėjo 
in Ryma, o isz tenais in kožria 
sklypą Europoje. Anglijoj, Ita 
lijoj ir Vokietijoj tasai papra
timas yra daugiausia praplatiu

Doleris paeina nuo vokiecziu.

Kongresas Suv. Valst. nuta
rė uždėti dirbtuve piningu Fi
ladelfijoj 1792 mete, tada tai

Murza labai BUmuBztaB liepos 7 d net iszpaniazkns doleris buvo. la. 
Qnlrrnmnnt niu tmv/t n YiiMITiln t nu A

nugaru, kiti
bai prasiplatinias Amerika, to-

I uz- 
savo

uoliai varo“3 „'um^ot^i darb^:“ gubernatorius Morris pa
ple»ze pinigus ir kas patiko.

Tos bylos isztirti isz Sziauliu buvo 
atvykęs vpkioeziu i 
Raszos-raszes, pasako: “jus primu- 
szoto vokieczius, o vokleczial jus da
bar galas.“

Szios kruvinos baisenybes ly^ 
kaltes dalis nors netiesioginiai krinta 
ant tu Radviliszkio degtindariu ir 3?!^, 
koriu, kur vokiecziu! gauna “šamo-

y

kurkos” pirktles ar Jnsigerti.

§ The Pass, Kanada. — 
Czionaitineje apiolinkeje likos 
atrastas auksas, *
žmoniii pribuvo isz visu aplin- 
■M * A .H. - MB A —.

Tukstanczei

ri panaszu in iszpaniszka. Pa
vidalas dolerio, kuri Amerikas 
paskolino nuo Iszpanu, tikrai 
paėjo nuo Vokiecziu. Dolerinei 
piningai ne tik yra prasiplati
nta po Suv. Valst. bet ir Kana
doje, Naujoj Zelandijoj, Sibe- 
rijoj, Straits Settlements, Hun 
dure, Dominikos rępublikoje ir

_ 1_____ V • • _ •
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Inėjo in papratima terp Lie
tuviu (ir tai daugiausia isz in
teligentu) permainyti savo pra 
vardes ant trumpesniu — gry
nai lietuviszku (!) ba kaip ne- 
kuric tvirtina, tai lengviau 
Amerikonai taisės sntrumpy- 
tas pravardes lengviau isztare. 
Kvailumas ir noiszmanysta. 
Ymkime tokia pravarde kaip 
Paderewskis, kuris turi ilgesne 
pravarde ne kaip daugelis, o 
bet Amerikonai iszmoko jin 
isz tarti.
pravardžių yra panaszios in 
lietnviazkas o Amerikonai jiai- 
ses grąžei isztaria it nesiskun
džia, jog por ilgos ir painios.— 
Tas ka maino savo 
maino savo kaili ir

Springficld, Mo., kuris nesenoi 
nupirko soda susidedanti isz 
ketutfosdėszimts akeriu žemes 
isz kuriu ana diena surinko 
obuoliu nut 19 tukstaneziu do
leriu.
40 tukstaneziu doleriu. — Kaip 

tai sodas jam gerai už
simokėjo.

Isz Lietuviszku kaimelu
tA.tiia ; Into:.,aa,i,i,*i / ■ j i ’.į . •' 
pitANEsziMAs 1)1:l Visuomenes.
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Daugelis graikiszku

pravarde, 
iszsižada 

savo gimdytoju kaip tūlas sli
džia iszsitare.

Jeigu vyras prilaukus del 
motvros ar merginos, tai rūpi
nasi jin ja visame apszviest. 
Vyras, kuris tiktai su motere 
bovijosi, tai ir laiko jiaja
zobovelia — kuri kaip nubosta 
jam, numeta in kampa, 
toji motore, kuri yra per vyra 
mokyta, tai

n z

Bet

buna rankrasztis
per jin paraszyfas isz kurio tu
ri visi nauda.

Pirmutiniu

Ūž taji soda ūžūiokejo

CziO- 
nais per kolos šahvaitos dan
gus buvo apsiniaukęs, ir tankoi 

Jaii bns du motai sn-

Williamsport, Pa.

J*

rr .
k ft,.

matyt,

Praejta menesi Anglijoj ap- 
vaiksztinejo sukaktuves per- 
plaukimo dydŽiausio laivo ant 
svieto — 
rika. 
£al. 
c < > 9

vadinosi 
ir kasztavo

palijo.
virsznm kaip Lietuviai pradė
jo in czionais važiuoti, bet tik
tai dvi familijos czionais užsi
liko.

Darbai gorni ejntt, nes yru vi 
šokiu fabriku kaip: marszki- 
niu, paneziaku, szilku, gumi
niu ir daug kitokiu. Aplinkui 
miestą yra didelios kalnuotos 
girrios, kuriosia Žmonis isz vi
su szaliu praleidžia vasaros lai

Tarybų Informacijos Biuras, ,6 West 
48th.‘ St;, NoiV York City, ved'airias p. 
Carl P. Byoif’o, su tiksiu supažljiimo 
por angllszka spauda Amėrikds visuo
menė sd Lietuva Ir Jos reikaldvimaifi, 
— tapo ofteljntol uždarytas Rugpju-

Tarybu.
Svarbiausia

1 f ^4" f m ’ I I r I

ozo! <1. 1910, pagal nutikima abieju 

prležAntlH uždarinio

MĖTINE DARBININKU
KONFERENCIJA.

Motino darbininku >konferencija, ku
ria 13 dalis taikos sutarties tarp Ali- 
jantu ir Vokietijos pasiraszytos Vor- 
sailleso Dirželio 28, 1919 reikalauja, 
kad Sūvionytu Valstijų valdžia su- 
szauktu in Wasingtona, kongresui 
leidžiant Prezidentas szaukia susirink

užmanymu koki 
priesz svietiszka liga 

kada toji suvažiuos in Geneva 
permainymas

innesz

bus permainymas kalendo
riaus idant butu vienokis ant 
viso svieto.

Tame tykslc Snv. Valstijos, 
Szvaicarije ir Angliję turėjo 
apie tai susineszima su katali- 
kibzka bažnycziu da priesz ka- 

Bažnytine valdže badai 
jau padaro raparta ant tojo už
manymo ir pranesz ant susi
rinkimo svietisžkos lygos.

Pagal nauja kalendorių, 
Velykos ne bus permainomos, 
tiktai pripuls ta paezia diena 
kas metas; prides da viena ftio- 

. nesi (isz viso bus trileka) ku
riu sanvaites prasidės su Nedo- 
lioms, turinezios po 28 dienas 
ant menesio. Tiejei tai yra svar 
biausi inneszimai.

re.

tai

viena mi-
315

Suv. Valstijosia 1917 mete 
radosi 151 žmonių kuriu meti
nes inejgos buvo po 
lijona doleriu ir daugiau;
žmonių buvo su mėtinėms inėj- 
gonis po puse milijono doleriu 
ir daugiau; 559 po 300 ir dau
giau tukstaneziu ; 234 po 100 ir 
daugiau tukstaneziu.
visas tais inejgas padalyti terp 
Amerikonu gyventoju, tai kož- 
nam pripultu po keturis centus 
ant dienos.

Jeigu

Sziauliuosin vokiszki karei
viai užklupo nakties laike ant 
lietuviu isz ko kylo kruvinas 
inuazis, kuriame žuvo septyni 
lietuviszki kareiviai o du mirė 
nuo žaiduliu ant rytojaus ligon 
bntije. — Lietuviai kamavosi 
su frieais ir ant galo susirup- 
ęziavo#

Per ilga laika Austrija žaidė 
ugnia ir tarnavo Vokiė- 

Dabar Aūs-
SU

ežiams už innagi. 
trija sumažėjo ant sklypelio 
penkto laipsnio ir susidės tik
tai isz septynių milijonu gyveh 
tdju — daugiausia vokiecziū. 
Austrijos armija susidės tiktai 

kareiviu irisz 30 tukstaneziu 
afieietiu.

Puiku 
ębuoliu

turteli dasidirbo ant 
Ira D. McOullaeh isz

t

t AS.

isz Anglijos in Ame- 
Buvo tai 59 metai ad- 

Tasai laivas 
Great Eastern

$300,000. Tasai laivas perplau 
ke kelis kartus per mares in 
Amerika, po tam likos paskir
tas ant pervežimo vaisko, o ant 
galo mete 1888 likos sunaikin-

Inžinieriai, kurie taji lai
vą dirbo, susiprato, jog padir
bimas toip milžinifizkū laivu 
neapsimokės ir nepraktrszki.

Laitas 4‘Great Eastern” tū
rėjo 680 pėdu ilgio. Nuo laiko 
jojo sunaikinimo, laivai milži- 
niszkai pasidydino.
si laivai Mauretania ir Lusita
nia turi po 790 pėdu ilgio. 
Olympic turi 882 pėdas ilgio. 
Ijaivas Aguitania turi 885 pė
das ilgio,
900 pėdu, arba 220 pėdu ilges
nis ne kaip buvo laivas Great 
Eastern. Inžinieriai prana- 
szauja, buk už keliu metu pra
dės dirbti laivus turinezius po 
1500 pėdu ilgio.

Groat Eastern

Naujau-

o laivas Iinpėrator

isz New Yorko,

Kaip amerikoniszki speku- 
lantai padaro piningus, pasi
rodo isz pardavimo bandų kom 
panijos Interborough Rapid 
Transit Co.,
kuri pardavė bondu už 170 mi
lijonu doleriu, kurios atnesza 
penkta procentą, o kurios pir
ko del spekulacijos bankos J. 
P. Morgan ant Co., už kuriuos 
užmokėjo po $93.50 už viena 
arba 935 doleriu už kožna tuks 
tanti.

Susincszes su kitais bankais, 
M organ and Co. pardavė jiems 
tuos bondus po $960 arba ant 
kožno tūkstantinio bondo už
dirbo po $25, 
prie to procentu,
szefto uždirbo tiktai 4,250,000 
doleriu. Bankieriai pirko tuo 
sius bondus teip-gi del uždar
bio,
dus del mažesniu spekulantu 
po $970 už kožna tūkstantini 
bonda, o tiejei pardavė žmo- 
nim po $985 ir $995.
czei spekulantu uždirbo ant to 
daug piningu ir sukrovė tur
tus. Viskas butu gerai, idant 
tiejei bondai turėtu savo szim- 
ta-procentinia verte.
nis buvo tosios nuomones, jog 
bondai ncnupuls nes kils aiigsz 
cziau.
de, nes dabartine prėke tilju
bondu nupuolė ant 670 doleriu 
už tūkstanti. — Todėl žmonis 
ant tojo giszefto neuždirbo nie 
ko, tiktai pralaimėjo, o spe- 
kulantai uždirbo milijonus. — 
Tokiu būdu spekulantai dasi- 
dlrbū milijonus o Žmoūis troti- 
na viską inrdedami Savo sunkei 
uždirbtus piningus ant visolciu 
bohdu ir szeni.

nepriskuitant
Ant tojo gi-

pardnodami tuosius bon-

Tukstan-

Žnn6-

Viltis juju neis^eipil-

KAUNO KRONIKA.
— InaakluA Kaurio 

paszalinti visokius vokiszkus ir ru- 
siszkus parašzuĖ krautuvių iszkubei- 
so ir t. t., ežias dienas buvo matyti

U i j iii . z . 1 1 .4.

komendantui

gatves© pildant kbmehdanto fhšaky-
_ . . <■' «’ ti i* — . • ..met; vienur tuos paraszhs užtepė da- 

žaiB, kitur visa Iszkaba nulupo. Lau
kiama dabar llėtnvlsžku paMszu. Tik 
vargas,kad krttataVnifikal riesjruptaa

• ■ • 4 . * J f S , G J ‘ z Idėti naujus paraszuą taisyklinga lie
tuviu k al bit.
szali insakius, kad nedarkytu 
kąlbos ir i 
praeiviu.

Ir ežia butu be pro 
.u.., jivuui.ijtu musu
neerzintu tokiu darkymu

I t

tikslui.
Galutinas iikVklaviriRis szio oflso fr 

surengimas pilno raporto apie liuVelk- 
taa* darbus užims apie viena monosl. 
I,a.'ko likvidacijos perlono gautos ži
nios, kablogranios h‘ t. t., !.us dar 
kaip paprastai iszsl ant luotas Amori- 
koniszkai spaudai. Raportas apie 
atlikta darba bus paskelbtas musė 
rHH'zęzluose.

LlbtuVlė Ihforrtlacljos Biuras, Wa
shingtono, prio Egzokutyvlo Komite
to, vedamas Dr, J. Bielskio, kurio įto- 
reigoti buvo infoftnuoii musu spauda 
aOlio tarp tautini prbkrosa ir stovi 

ke SAVO vakacijcs ir žuvauja. Lietuvos Nepriklausomybes klausimo 
. lalkntazcztaoBc.

IV hb*6 vėlldmtt abieju Tarybų ir Ju 

tabu tuoni laikinei suspeduotas nuo

Užlos instatgbfl tai Moka pinigu ežiam ti Spaliu 29 <1. 1919 m.
Pakvietimas yra slunczlamas kiek, 

vienai tautai, kuri dabar yra arba ku
ri priosz konferencija taps narių tarp 
aiitlszkoslos darbo orgahizAciJos, 

kaip to reikalauja 307 paragrafas Taf
tos Sutarties.

darbo

Pakvietimas pasius
tas kablogramu Amerikos Ambasado
riaus Ir yra sckanczlo tarimo:

44

abiė tarp tautini progress. ir stovi

Žodžiu, miestas Williamsport 
yra puikus miestas ant gyoni- 
ino, tiktai tiek liūdna kad czibn 
yra mažai apsigyycmi&in Liėi 
tuviu. Kas norėtu atvažiuoti 
ir apsigyventi czionais tegul šti 
sinosza su
614 — 7-th Ave., Williamsport 
Pa.

Mr. L. Norkeviė^,

Pildomojo f? EgžekutyVio Komitetu — '[ I , i * , _ ♦ * ' X i .
I

Libpds, 1919.Imos.’
PVIeŽAstls suspendavimo tai yra

kad Amerikos Lietuviu Taryba savo
posėdyje Birželio 3—4, 1919, iszrlnko

Dr. J. Bielskis

r I

Hart, Michigan. —
paroda. Szimot musu Paviete 
Ocėana County, nutarė laikyt 
musu kaime Hart, County Fair 
Visokiu jevu, gyvuliu, daržo
vių, medžiu vaisiu, padaru, 
maszinu prasidės nuo Rugsėjo 

Szi mot pas
mus viskas užderėjo kvieczei 
iszdave isz buszelio apie 35. 
Busz —Rugei iszdave apie 20. 
Kukurūzai labai užderėjo taii- 
kei nuo 12 iki 15 pėdu augszti, 

galvom po 700

15 isa sanvaite.

Didele

su dideliam 
grūdu.
' Geros karves po $100, kiau
les gyvos svaras po 19c.
lei nebrangus geras 
kas apie $80, 
$2.

ark-
darbini-

bulviu buszelis

‘•M

KadaGirardville, Pa. —
Juozas Petranckas važiavo in 
viršzu isz No. 5 Packer kasyk
lų po užbaigimui Savo darbo 
draugo su kitais darbininkais, 
likos pagautas per atšikiszusia 
lenta szafto ir nutrauktas nuo 
klotkos, puldamas arti penkis 
szimtus pėdu žemyn, užsimusz- 
dams ant vietos.
toip greitai atsitiko, jog sto
vinti ant klotkos draugai neuž- 
temino kad Pctraucko nesiran
da, tik tada, kada likos isz- 
traUkti in virszii. Pradėjo jiesz 
koti ir surado nelaiminga ant 
dugno szafto.

Atsitikimas

— .^,4- *■■■ I

KUR BUNA?
X

Mano dedo Prahciszkus Bla- 
žis, paeina isz Kauno gub., Ra- 
soinū UjeZdo, Eržvilko' Wološ
ir para., 26 metai kaip amerike 
pirmiau gyveno Pliiladophia 
dabar nežinau kur.
svarbu reikalą, * praszau atsi- 
szaukt ant adreso.

Izidor Blazis, 
Benld, Ill.

Tnrin

Pajieszkau Joha Kaelhkaus- 
ka isz Seinų pav., Kapczemies- 
czio para., JurkoDu kaimo; gir
dėjau gyventi Plains, 
atsiszaukia ant adreso.

S; Baguszis, 
38 Raymand St. Lficerne, Pa.
' i x ‘——-——' »   -———

Tegul

PIKNIKAS! PIKNIKAS.
......-r '

SzV. Ėetro ir Povylo parapija 
isz Taiftaqtfa, P/i.; smarkiai ren 
igiasi prie milžiniszko pikniko 
tini iriclitin Hill, Tamrt^ūa, kil- 
rls iVykš 30 d. Rugpjuczio (su-1 
batoj.)' Prasidės tuoj *po piėt. 
Laikė pikniko bus traukiama' 
liosti $20 auksine, 
kites in1 pikniką!

Visi ruosz-
* ’• i M

VJ
9 f .A f i

nauja valdyba ir naujus narius In Pil
domąjį Komitetą, 
bttvo išrinktas Vyriausiu organizato
rium Lietuvos Liuosyboa Sargu, sti- 
puliūbjant kad szia Vieta turi užimti 
Uuo Liėpbs i d. 1919 Pagal szluos rin
kikės Dr. J. Bielskis neinelna in Pil- 
dėmojb komiteto narius.

Nkujas Informacijos Biuro vedėjas 
dar norą isžrlnktas.
Pildomojo Komiteto
Rugp., 6 ir 7, 1919, valdybos rinkimas 
nepavykus, Dr. J. Bielskis buvo pas
kirtas taomlalktalu vedoju Informa
cijos Biuro Vienok, jo reikalai su 
Lietuvos LalsVes Sargais surlsza ji 
ant tiek kad iki sziol jisai szia Jam 
paskirta vieta užimti negalėjo.

Ateityje, informacijos !r propagan
dos darbas Amerikos spaudoje bus at
liekamas Isz Washingtono. Tam 
tikslui abieju Tarybų Pildomasis Ko
mitetas nubalsavo paszvesti nedau
giau kaip $1000.00 ant menesio. Taip 
greit kaip szis nutarimas bus abieju 
Tarybų užgirtės, darbininkai bus pas
kirti ir darbas prasidės.

M. J, Vinlkas.
Lietuvos Nepriklausomybes 

lams remti Spaudos Biuro dalis per
kelta isz Szvelcaru Paryžiun prie Lie
tuviu Delegacijos.
apima Lietuviu 
Prancūzu spaudoje. 
Biuro veikimo iszlaidos žada but pa- 

loszo.

dbmajl

Abieju Tarybų 
susirinkime

Isz Washington©.

I 
relka-

Spaudos Biuras 
reikalus Anglu ir 

Visos Spaudos

dengiamos Amerikos Lietuviu 
mis In menesi pramatoma szios iszlal- 
dos: I

1. Alga Biuro vedėjui doleriu $255.00
2.
3,

44

44

1
2

padejbjui
44 rj

44

44

4. DcpcszomB

■ 159.00 
150.00 L 
300.00

Jums yra insakoma sekanti prane
šima induoti prezidentui tos valsti
jos, kurioje esi užtvirtintas: 
nytu Valstijų prezidentas, sulyg XIII 
dalies Talkos Sutarties tarp Alljantu 
ir Vokietijos, pasiraszytos Versailles, 
Birželio 28 d. 1919 m. Ir sulyg Konr 
groso jam sutelkto autoriteto sziuo 
szaukia pirmąjį Metines Darbininku 
Konferencijos susirinkimą,ten 
kyta, surinkti Washingtono vidurdieni 
Spaliu 29 d. 1919 m.

Suvienytu Valstijų Vyriausybe sziuo 
kvleczia visas tautas, kurios yra da
bar arba kurios priosz ta susirinkimą 
taps nariais Tarptautiszkoslos Darbo 
Organizacijos, kaip reikalaujama 387 
fitrapsnllje, siusti savo delegatus ir 
kitus atstovus in Washingtona daly
vauti szlojo konferencijoje.

"Jus taip-pat pranoszklte Vyriausy
bei, kurios esi priimtas, kad visos 
smulkmenos link priėmimo ir ju ats
tovu apgyvensimo Washingtono gal 
būti surengta per ežia esanczlus Ju 
dlplomatlszkiis atstovus. Malonėk 
gauti ir telegrafuoti departmental var 
dus delegatu ir Ju patarėju.
<^os už tologramus tari būti mums pra 
nesztos, kad departmentas galėtu ap- 
taoketi.

Jus teip-pat padekite jiems paspor- 
tu, tranportacijaa ir t. t. reikaluos. 
‘Prezidentas Wilsonas, Liepos 24 d. 

1919 m., ypatiszkai insako W. B. Wil
son Darbo Sekretoriui paimti in savo 
rankas visa tvarka, koki reikalinga 
tam susirinkimui ir laikymui konfe
rencijos.

Tuo pasinaudodamas 
Wilson nuskyrė N. A. Smyth isz New 
Yorko miesto, buvusi prie Suvienytu 
Valstijų Samdinio Biuro Sekretoriui 
tame darbo padėti, 
isz Washingtono D. C. buvusi 
War Risk Insurance Bureau Sekreto
rius. paskyrė Smithul už asistenta.

Metines Darbininku Konferencijos 
Tarptautlszkasis Organizacijos Komi
tetas, kuris turėjo posėdžius 
ne, užbaigė savo darba. 
riui Davls tapo tasakyta, prezidento 
vardu rugsėjo menesi pakviesti Komi
tetą in Washingtona ir manoma, kad 
užtikro jis tuo laiku perkels savo ofi
są

atstovus.

!

Suvle-

pasa-

Iszlal-

Sekretorius

E. H. Greenwood 
prie

Londo-
Ambasado-

prie Darbo, Dpp.ąyppentę, H ♦ r r

i

5. Rasztinos iszlaidoms, 
k rasos ir t. t.

6. Smulkiu iszlaldu, 
karjerai ir t. t.

7. Anglu kalbos stilistui
8. Prancūzu “ “44

9. Skubuoti ir netikėti reikalai
surlsžti su propaganda

150.00

100.00 ;
150.00
150.00

1000.00

2,405.00
Szi samata pramatoma in pirma vėl 

kimo menesi. Veikimui bosiplio- 
cziant, beabejo praszoks ir iszlaidos, 
tad visiems tiems dalykams mcldžia-

Koi kas apie 73

menesi.

me prisiųsti pinigu.
tukstaneziai Szvoicarljos franku tam 
dalykui lieka isz Kun. J. Dobuszio isz 
Tautos Fondo gauta pinigu.

J. Žilius — J. Dobužis.
Gerbiamieji:

Malonėkite priimti atidon 
ir visuomenei praneszti kas seka:

Lietuvos Valdžios reikalams tam 
tikru laiku ir per tam tikrus žmones 
yra gauta isz Tautos Fondo suma pi
nigu, k,Uriu apyskaitos gult žinyboje
oficialus Lietuviu Delegacijos Pary
žiuje, būtent:
1. Per Kun. A. Villtnavicziu 

gauta pranėuz. fr.
2. Pci‘ Kun. K. Alszauska 

gauta prancūzu, fr.
3. Per Kun. J. Dobuži 

in Szveicatus ■ Lietuvos 
Valdžios reikalams ir 
pabėgėliams isz Rusijos 
moksleiviams szclptl atėjo

27,000.00

54,200.00

viso labo Szveica'ru frank. 270,454.10 
Tu i>inl£uk apyskaita 
rengiama sziomis dienomis 
atiduoti žlnybon Lietuviu 
Delegaęljos Paryžiuje.

4. Isz Tautos Fondo p. Voldemariul 
Delegacijos pirmininkui irgi 
Iszslusta doleriais 25,000.00 
Tfe pinigai sziomis dienomis isž 
Szvedijod banko potkėlta 
Delegacijos kason Paryžiuje.

Tad isž Tautos Fondo Lietuvos 
Valdžios žinybon yra atoje daug 
daugiau pinigu negu isz Informaci
jų p. Lopatos paduoda Chicagos 
“Lietuva” 160 Liepos' sz. m.
Gretą szitu pinigu atejusiiu isz Tau

tos Fondo, Delegacijos žinyboje dar 
yra pr. frank. 6,200 gauti Birželio 26, 
1919 isz kokios tai' Sv. Elzbietoj Di^aū- 
gijds isž Amorlkbp Lietuviu tarpo, ir 
gauti per Kun. Ąmbrozaiti fszBIng- 
hambton, 
13,831,00

Szalia tu pinigu Delegacijos kasojo 
gtil apyskaita t)r/ ’J. ^žiihpo, atsive
žusio fr. 60,508.80 Ir p. Noraus czekls 
2 tukstaneziu, svaru sterlingu; telpgi 
p. Lopatės Balandžio 6 d. 19 tn. Ųble-

N. tf. Birželio 1, 1019 f i

gacljai intelkta ff. 28,999.00 isz ltra_ 
sos CoMralfnio Komiteto Ozblpti nu
kentėjusius nuo karos. , ., ' 
Amerikos Lietuviu Astovai Paryžiuje.

J. Žilius.
J. Dobužis, 

’ I I 1 J *

i : r.L a

NeuŽmirBzklto kad dabar “SAULES” 
prenumerata yra; $S.0O ant vho tieto 
o $lJ>0 aat pų9e> 0eto«
i t

Medžiame praneszti isz 
Lietuvos.

1

drau-

Kur dabaT būna Marijona, 
Magdalena, Elzbieta ir Ona Po 
vylaieziutes, kurios priesz ka- 
jro radosi prie “Žburio”
guves Mariampoleje, o paeina 
jsz Tarpucziu kaimo.
liudia tėvai nežinome ar josios 
gyvos ir ar da randasi tonais. 
Meldžiame tėvams tuojaus pra 
neszti. Teip-gi pajicszkome se
sers, Jevos, po vyrui Vaitukai- 
tiono, kurios 
Amėrike:

Mr. Peter Povylaitis.
1202 E. Pine St. 

Malianoy City, Pa.

Mes nu-

vytas gyvena 
' (t. S. 5)

EXTRA! EXTRA! DIDELIS PASIŪLYMAS
Laikrodėlis “Rdskop.e Patent” ' 

TukAtanczlus doleriu žmones 
praleidžia laikrodėliams, o no 
|url Isz jn jokios naudos del 
to kad nežino kokio laikrodė
liai yra geriausi. Visu goriau
siu laikrodėliu yra "Roskope 

Szltas laikrodėlis 
Jau žinomas visame pasauly
je, o kas Ji inslgyjo, tai jau 
visam gyvenimui.
ma naudoti darbo ir szventa- 
dleniams. Gražiai ir tvirtai 

padarytais tyrais nikeliniais 
luksztais, stipriais 
nlals viduriais, teisingai su
statytas taip, kad nosuvelina 
nei paskubina no vienos mi
nutes, toks lairodelis ver-

• tas mažiausiai $10.00 bet mes 
del supažlndlmo visuomenes 
sU tuo laikrodėliu per trum
pa laika nutarėm pardavinė
ti iszdirbystcs leszu kaina, t. 
y. tik po $5.45. Prleto duoda-

1. Storai auksuota laikrodėliui retežėli;

i Patent".

U 9 Tik $5.45

JI gall-

nikell-

mo DYKAI 4 naudingus daiktus:
Naujai Iszrasta spynele, kuri užrakinama ir atrakinama be rakto.

2.
Ji padary- 

Ja galima užrakinti blie du
ris skrynute ar kita ka o nežinantis paslapties kaip ja atrakinti niekad neat- 
rakins.
3.

ta isz žalvario ir gali užtekti visam gyvenimui.

Sykiu hu spynele duodamo Ir isaiszkiniina kaip ja reikia atidaryti: 
Naujai iszrastas tarankis plaukams kirpti.

vyrui labai reikalinga, nes sutauplna pinigus ir laika, kuri reikia suelkovti 
einant pas barberl. 4. Slaptingu užraktu maszlnelo pinigams. Maszlnelo 
padaryta Isz drūtos, minkaztos skuros ir užsirakina taip, kad sekreto nežinan
tis jokiu budu jos neatrakins, 
kaip Ja atidaryti ir uždaryti.
siūlymo, tai nieko nelaukdama prsusk mums 25c.
Iszsiuslmc laikrodėli ir visas apraszytas dovanas, 
mos daiktus, 
mo adgal. 
prie visu daiktu duosime auksuotus marszklnlu rankovėms guzikus. 
tuojaus ant adreso: PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 Norili Irving Avenue, Dept, 28

Toji maszlnelo kiekvienam

4. Slaptingu užraktu maszlnelo pinigams.

Sykiu su maszlnelo duodame Ir palszklnlmus 
Taipgi, jei nori pasinaudoti isz szlto mUsu pa- 

stampomls, o mes tuojaus 
Pinigus užmokėsi atsie- 

Užsltlkrlnamo, kad busi užganėdintas, kitaip pinigus gražfna-
Pnstaba Kas prisius visus piningus isz augszto, tam mes priedo 

Raszyk

CHICAGO, ILL.

$ $
W. F. RYNKIEWICZIUS 

-------- NOTARIUSZAS-----— 
PRIVATfSZKAS BANKIERIUS

233 - 235 W. CENTRE St MAHANOY CITY, PA.

Didžiausia Agentūra Siuntimo Piningu in Lietuva ir Kitur. 
Greitai ir Teisingai. Atlieka visokius Notarijalnus reikalus. 
Apsaugoja Namus ir Naminus Rakandus nuo ugnos.
Del Draugyscziu pristatau visokius reikalingus daigtus, 
kaip tai kukardas, juostas, karūnas, peczeczius ir 1.1. 
Norinczius gauti prekes piningu ir kitu žinių, 
kreipta pas mane ant virsz-mineto adreso.

$--------------------------------
meldžiame

$

Stebėtinas 
Fonografas 
Tiktai už

I
1

“<V 'V
o* SS

’M"

£2jį***<*>l

‘VK’

$199-5
Tiktai ant 
Trumpo 
Laiko.

yH
Gcriauslas fonografas ka da buvo parduodamas už tokia maža preke. Puikus 
mahagony medžio padirbtas. Drūtas ir puikus. Drūta mašzinerija ir sprfngsas.
Turi malonu ir stipru baisa 17 per 17 Ir 13 coliu aukszczlo.
gal užtekt ant viso gyvenimo. Niekur negausite tokio fonografo už tokia maža 
preke. Tokis fonografas parsiduoda už $35.00 ir dauginus, Už tai galimo par-

Su prižlurejlmu

duoti szi fonografa UŽ tokia maža preke kad pirkome Ju 500 nuo Hubankrutytos 
kompanijos už maža pininga, todėl duodame publikai pasinaudoti ir gauti fo
nografa už maža preke $19.95 ir tai tik ant trumpo laiko. Nepriliginkite szi 

fonografa su plgcii-t fonografais, už tai kad szi fonografai yra parduodami už 
brangesne preke už. musu preke. Duodame 10 naujausiu kavalku ir 300 adatų 
dykai. Gvarantyti ar sugražinamo piningus.
likusius užmokėsite kada gausite fonografa. Raszykite tuojaus kolei gaunate 
už tokia pigia proko. A^resavokite szitcip: 
PRACTICAL SALEŠ CO. 22^ 21 2±?27

Prisiuskite $3.00 rankpiningu o

1210 N. IRVING AVE Dept. 72(1. CHICAGO, ILL.

T X

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

1)

2)

3)
4)

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo šziu reikalu atlikimą:
Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitula pramones (iszdirbystcs) ir 
pirklybos (bizhio) vavyrrtūi Lietuvoje'.

Padaryti Lietuve ITcprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies 
pirklyba ir pramone iii Lietuviu rankas.

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

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
D Steigia Lietuviu Banksi su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi 

piningu mainymui, siuntine j imu ir laivakdrcziu patdatojimui ir tt.
Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujaneziu in Lietuva ir in kitas szalis.
Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- 
jeszkojimus (daviernastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.

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

2)
3)

valdžioš užtviitinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz- 
tuoja po $10 ir parsidiibda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo in dėtu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose. ( .

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
t v . 320 Fifth Ave, New York, N. Y.

t

L. A. Bendroves
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Inejo in papratima terp Lie
tuviu (ir tai daigiausia isz in
teligentu) permainyti savo pra 
vardes ant trumpesniu — gry
nai lietuviszku (!) ba kaip no- 

t virtiną, tai lengviau
Amerikonai taisės sntrumpy- 
tas pravardes lengviau isztaro. 
Kvailumas ir noiszmnnysta. 
Ymkime tokia pravarde kaip 
Paderewskis, kuris turi ilgesne 
pravarde ne kaip daugelis,
bet Amerikonai iszmoko jin 
isztarti.
pravardžių yra panaszios in 
lietuviszkns o Amerikonai jiai- 
ses grąžei isztaria ir nesiskun
džia, jog per ilgos ir painios.— 
Tas ka maino savo pravarde, 
maino savo kaili ir iszsižada 
savo gimdytoju kaip tūlas au
džia iszsitare.

Daugelis graikiszku

3

I

i

R |A

Jeigu vyras prilaukus del 
moteres ar merginos, tai rūpi
nasi jiajn visame apszviest. 
.Vyras, kuris tiktai su motore 
bovijosi, tai ir laiko jiaja už 
zobovelia — kuri kaip nubosta 
jam, numeta in kampa.
toji motore, kuri yra per vyra 
mokyta, tai buna rankrasztis 
per jin paraižytas isz kurio tu
ri visi nauda.

Bet

'i
j.

< i K

Springfield, Mo„ kuris nesenci h? LietUVlSzka karmphl
nupirko soda Susidedanti isz 
keturėsdėszimts Akoriu žegnos 
isz kuriu ana diena surinko 
obuoliu ant 19 tukstaneziu do- 

1, '

lęriu. Ūž ta j i sočia užtnokejo
40 tukstaiicziu doleriu. — Kaip

In PIIANEszimas Diit visuomenes. [MĖTINE DARBININKU

Williamsport, P&
nais per liteies karvaites daft- 
gus buvo apsihiaiikos, ir tankei 

Jau bus du metai su-

, Tarytu Informacijos Biuras. 6 West oAw' VnkV blM ■ ": <8ih: St.‘, NeW Yęrk Citjl’; vMakiaš p.
VZllH Y> ThmMn till

«k’
KONFERENCIJA.

„4>-i

palijo.
virszum kaip Lietuviai prado-

matyt, tai sodas jam gerai už- j0 jn czionais važiuoti, bet tik-

Cafl P. Byoif’o, su tiksiu supažlųimo
wL. JkWA A MdV f .M Mk ih* dL M A L A i 1 — m a I A ■ a'

mene su Lietuva) ir jos reikalavimais,

©Kot lit ti. 1916, t>agūl sutikima abloju 

phšštis uždarhno

per hngliszka skauda Amerikos visuo
mene sd Lietuva; ir jos reikalavimais, 
~ tapo oftcljnlol uždarytos Itogpju-
I

TArybu.

Motino darbininku ^konfc Vend ja, ku-
la 13 dalis talkos sutarties tarp All-

simokejo.

Praejta menesi Anglijoj ap- 
vaiksztinojo sukaktuves por- 
plaukimo dydŽiausio laivo ant 
svieto — isz Anglijos in Ame
rika, 
gal. 
(< ir kasztavo

Buvo tai 59 nietrii ad- 
Tasai laivas vadinosi 

Great Eastern”
$300,000. Tasai laivas perplau
ke kelis kartus per mares in 
Amerika, po tam likos paskir
tas ant pervežimo vaisko, o ant 
galo meto 1888 likos sūnaikin-

, * I J ♦

Inžinieriai, kurio taji lai
vą dirbo, susiprato, jog padir
bimas teip milžiniszkn laivu 
neapsimokės ir nepfaktiszki. 

“Great Eastern”
Nuo laiko 

jojo sunaikinimo, laivai milži- 
niszkai pasidydino.
si laivai Mauretania ir Lusita
nia turi po 790 pėdu ilgio. 
Olympic turi 882 pėdas ilgio. 
Laivas Aguitania turi 885 pė
das ilgio,
900 pėdu, arba 220 pėdu ilges
nis ne kaip buvo laivas Great 
Eastern.
szauja, buk už keliu metu pra
dės dirbti laivus turinezius po 
1500 pėdu ilgio.

tAS.

Laivas 
rejo 680 pėdu ilgio.

tū-

Naujart-

o laivas Iinperator

Svarbiausia
: ■ ‘ ■ i

;antu ir Vokietijos pasiraszytos Ver- 
sailleso Birželio 28, 1919 reikalauja, 
kad Biivicnytu Valstijų valdžia su- 
szauktU in Waslngtona, kongresui 
leidžiant Prezidentas szaukia susirink
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Pirmutiniu užmanymu koki V
priesz svietiszkn liga 

kada toji suvažiuos in Geneva, 
bus permainymas kalendo
riaus idant butu vienokis ant 
viso svieto.

Tame tyksle Snv. Valstijos, 
Szvaicarije ir Anglijo turėjo 
apie tai snsineszima su katali- 
kiszka bažnyczia da priesz ka- 

Bažnytine valdže badai 
jau padare raparta ant tojo už
manymo ir pranesz ant susi
rinkimo svietisžkos lygos.

Pagal nauja kalendorių, 
Velykos no bus permainomos, 
tiktai pripuls ta paezia diena 
kas metas; prides da viena me- 

. nesi (isz viso bus trileka) ku
riu sanvaites prasidės su Nede- 
lioms, turinezios po 28 dienas 
ant menesio. Tiejei tai yra svar 
biausi inneszimai.

Inžinieriai prana-

innesz

re.

permainymas

tai

r
Suv. Valstijosią 1917 mete 

radosi 151 žmonių kuriu meti
nes inejgos buvo po

L

y*

M

B

i

viena mi
lijoną doleriu ir daugiau;
žmoni u buvo su mėtinėms inoj- 
goins po puse milijono doleriu 
ir daugiau; 559 po 300 ir dau
giau tukstaneziu; 234 po 100 ir 
daugiau tukstaneziu.
visas tais inejgas padalyti terp 
’Amerikonu gyventoju, tai kož- 
nam pripultu po keturis centus 
ant dienos.

315

Jeigu

isz New Yorko,

Kaip amerikoniszki speku- 
lantai padaro piningus, pasi
rodo isz pardavimo bondu kom 
panijos Interborough Rapid 
Transit Co.,
kuri pardavė bondu už 170 mi
lijonu doleriu, kurios atnesza 
penkta procentą, o kurios pir
ko del spekulacijos bankos J. 
P. Morgan ant Co., už kuriuos 
užmokėjo po $93.50 už viena 
arba 935 doleriu už kožna tuks 
tanti.

Susincszes su kitais bankais, 
Morgan and Co. pardavė jiems 
tuos bondus po $960 arba ant 
kožno tūkstantinio bondo už
dirbo po $25, nepriskaitant 
prie to procentu,
szefto uždirbo tiktai 4,250,000 
doleriu. Bankieriai pirko tuo 
sius bondus toip-gi del uždar
bio, parduodami tuosius boli
dus del mažesniu speknlantu 
po $970 už kožna tūkstantini 
bonda, o tiejei pardavė
nim po $985 ir $995. Tukstan- 
czei speknlantu uždirbo ant to 
daug piningu ir sukrovė tur
tus. Viskas butu gerai, idant 
tiejei bondai turėtu savo fizim- 
ta-procentinia verte,
nis buvo tosios nuomones, jog 
bondai nenupuls nes kils aūgsz 
cziau.
de, neS dabartine prėke tUju
bondu nupuolė ant 670 doleriu 
už tūkstanti. — Todėl žmonis 
ant tojo giszefto neuždirbo nie 
ko, tiktai praiaihticjo, o spe- 
kulantai uždirbo milijonus. — 
Tokiu būdu spekulantai dasi- 
dlrbū milijonus o žmohis troti
lą viską indedami Savo sunkei 
uždirbtus piningus ant visokiu 
bohdu ir szerū.

Ant tojo gi-

izmo-

Ztnd-
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Sziauliuosia vokiszki karei
viai užklupo nakties laike ant 
lietuviu isz ko kylo kruvinas 
muszis, kuriame žuvo septyni 
lietuviszki kareiviai o du mirė 
nuo žaiduliu ant rytojaus ligon 
bntije. — Lietuviai kttinavoši 
su frieais ir ant galo susirup- 
cziavo?

Viltis joju neiszsipit-

P, k

į
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Dabar AUs-

Per ilga laika Austrija Žaidė 
ugnia ir tarnavo VokiO- 

cziams už innagi. 
trija sumažėjo ant sklypelio
penkto laipsnio ir susidės tik
tai isz septynių milljonti gyven 
tdju — daugiausia vokieczitL 
Austrijos armija susidės tiktai 
isz 30 tukstataeziu kareiviu ir 
afieieriu.

KAUNO KRONIKA.
— Insaklufl Kaurto 

paszalinti visokius voklszkus ir ru- 
slszkus parafiZUfl krautuvių iszkabd- 
so Ir t. t., szias dienas buvo matyti

ma; vlenūr tuos paraszus užtepė da
žais, kitur visa iszkaba nulupo. Lau
kiama dabar llotuvlsžku paraszU. Tik 
vargas,kad krrtuthVnlftkal nesirūpina 
dėti naujus paraszua taisyklinga lie
tuviu kalba.

komendantul

gatves© plldaht kbmebdahto fnėaky-
_ j , ’ <* * įi .• i* . ■ m

Puiku
obuoliu

turteli dasidirbo ant 
Ira D. McCuliaeh isz

K
A r'

EXTRA! EXTRA! DIDĘLIS PASIŪLYMAS.
Laikrodėlis “Rdskope PatentM l

Tukštanczlus doleriu žmones 
praleidžia laikrodėliams, o ne

Tik $5.45

furl isz ju jokios naudos del 
to kad nežino kokie laikrodė
liai yra gėriausi. Visu geriau
siu laikrodėliu yra “Roskope 
Vatcnt”. Szitas laikrodėlis 
jau žinomas visame pasauly
je, o kas ji insigyjo, tai jau 
visam gyvenimui.
ma naudoti darbo ir szventa- 
dieniams. Gražiai ir tvirtai 

padarytais tyrais nikeliniais 
luksztalH, stipriais 
nlais viduriais, teisingai su
statytas taip, kad nosuveilna 
net paskubina no vienos mi- 
nutos, toks lairodells ver
tas mažiausiai $10.00 bet mosi 
dol supažindimo visuomenes 
sU tuo laikrodėliu per trum
pa laika nutarcm pardavinė
ti iszdirbystes loszu kaina, t. 
y. tik po $5.45. Prleto duoda-

1. Storai auksuota laikrodėliui retežėli; 2. 
Ji padary- 

Ja galima užrakinti blle du
ris skrynute ar kita ka o nežinantis paslapties kaip ja atrakinti niekad neat- 
rakins.

Naujai iszraHtas inrankis plaukams kirpti.
vyrui labai reikalinga, nes Butaupiua pinigus ir laika, kuri reikia suelkovtt 
einant pas barberl. 4. Slaptingu užraktu maszinele pinigams. Maszineie 
padaryta isz drūtos, minksztos Hkuros ir užsirakina taip, kad sekreto nežinan
tis jokiu budu Jos noatraklns. 
kaip ja atidaryti ir uždaryti.
siūlymo, tai nieko nelaukdama prsusk nuims 25c. 
iszsluslmc laikrodėli Ir visas apraszytas dovanas.

Užsitikrinamo, kad busi užganėdintas, kitaip pinigus gražlna- 
I’aslaba Kas prisius visus piningus Isz augszto, 

prie visu daiktu duosime auksuotus inarszklniu rankovėms guzlkus. 
tuojaus ant adreso: PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 North Irving Avenue, Dept, 28

šzlds instaigos tai stoka pinigu szlhm ti Spaliu 29 d. 1919 m.
Pakvietimas yra slunczlamas kiek

vienai tautai, kuri dabar yra arba ku
ri prlosz konferencija taps narių tarp 
toutl szkosios darbo orgablzAcljos, 
taip to reikalauja 307 paragrafas Taf
tos SutordOs.
tas kabio g ramu Amerikos Ambasado
riaus ir yra sekanczlo tarimo:

“Jums yra insakoma sekanti prane
šima Induotl prezidentui tos valsti
jos, kurioje esi užtvirtintas: 
riytu Valstijų prezidentas, sulyg XIII 
dalios Talkos Sntartlos tarp AlIJantu 
į* Vokietijos, pasiraszytos Versailles, 
Birželio 28 d. .1919 m. Ir sulyg JCon. 
groso jam sutelkto autoriteto sziuo 
sznukla pirmąjį Motinos 
Konferencijos susirinkimą,ten 
kyta, surinkti Washington© vidurdieni

tikslui.
Cjalu t inns likvidavimas szlo ofiso ir 

surengimas pilno raporto aide linVeik- 
tits’ (Urbus užims apie viena menesi. 
Ln’ke likvidacijos perlono gautos ži
nios, kablogramoB u* t. t., tus dar 
kaip paprastai Iszsiuntinetns Amori-

Įlaportas apie 
atlikta darbą bus paskelbtas musu 
raszcz luošo.

LlčtuVlh Inforrtfacijos Biuras, Wa
shingtone, prie Egzokutyvlo Komite
to, vedamas Dr, J. Dlolsklo, kurio pe
reigos buvo infortnUoti musu spauda 
apie tarp tautini progresą ir stovi

marszki-
szilku, gmni- koniszkal spaudai.

Aplinkui
gumi-

tai dvi familijos czionais užsi
liko.

Darbai gerai ejna, nes yra vi 
šokiu fabriku kaip: 
Diu, paneziaku,
niu ir daug kitokiu, 
miestą yra didelios kalnuotos 
girrios, knriosift žmonis isz vi
su szaliu praleidžia vasaros lai 
ko savo vakacijes ir žuvauja1. pi«tuX0B Ncprikiausomybcs klausimo 
Žodžiu, miestas Williamsport lalkrdszcžiuosc.

IV apie veikimą abieju Tarybų ir Ju
yra puikus miestas ant gycn i - Pydomojo fr Egžokutyvio Komitetu — 
< 1 fotin Irlll/inni nuo nn/l n H niin

ino, tiktai tiek liūdna kad czion imos.‘
kad Amerikos Lietuviu Taryba

-........ .......
’ nauja valdyba ir naujus narius in Pil
domąjį Komiteto. Dr. J. Bielskis 
bttvo išžrlnktaš Vyriausiu organizato
rium Lietuvos Lluosybos Sargu, stl- 
puliubjant kad itzia Vieta turi užimti

yra mažai apsigyvenusiu Lio^ 
tuviu. Kas norėtu atvažiuoti 
ir apsigyventi czionais tegul šū 
sinosza su

darbo

Pakvlotimas pasitis-

Suvie-

Darbininku
pnsa-

J1 gali-

nikeli-

mo DYKAI 4 naudingus daiktus:
Naujai iszrasta spynele, kuri užrakinama Ir atrakinama be rakto.
ta isz žalvario ir gali užtekti visam gyvenimui.

tajio tuom laikinei suspeduotas nuo Spaliu 29 d. 1919 m.
‘ ; Liepos, 1919.

ih'tožastls suspendavimo tai
LitJpOa, 1919.

Syklu hu spynele duodame Ir isaiszkinlma kaip ja reikia atidaryti:
Toji maszlnelo kiekvienam3.Suvienytu Valstijų Vyriausybe sziuo 

kvieczln visas tautas, kurios yra da
bar arba kurios priesz ta susirinkimą 

po'sodyjo Dirželio 3—4, 1919, iszrlnko taps nariais Tarptautiszkosioš Darbo 
Organizacijos, kaip reikalaujama 387 
štrapsnifje, siusti savo delegatus ir 
kitus atstovus In Washlngtona daly
vauti sziojo konferencijoje.

“Jus tftip-pat praneszkito Vyriausy
bei, kurios esi priimtas, kad visos 
smulkmenos link priėmimo ir ju ats
tovu apgyvenijlmo Washlngtono gal 
būti surengta per 
diplomatiszkus atstovus. Malonėk 
gauti ir telegrafuoti dopartmentui var 
dus delegatu ir ju patarėju.
dos už telegramos turi būti mums pra 
hcsztos, kad departmontas galėtu ap
mokėti.

Jus tolp--pat padekite Jiems paspor- 
tu, tranportacijas ir t. t. reikaluos.
’Prezidentas Wllsonas, Liepos 24 d. 

1919 m., ypatiszkai insako W. B. Wil
son Darbo Sekretoriui paimti in savo 
lankas visa tvarka, koki reikalinga 
tam susirinkimui ir laikymui konfe
rencijos.

Tuo pasinaudodamas 
Wilson nuskyrė N. A. Smyth isz New 
Yorko miesto, buvusi prie Suvienytu 
Valstijų Samdimo Biuro Sekretoriui 
tame darbo padėti.
isz Washington© D. C. buvusi 
War Risk Insurance Bureau Sekreto
rius. paskyrė Smithul už asistentu.

Metines Darbininku Konferencijos 
Tarptautiszkasls Organizacijos Komi
tetas, kuris turėjo posėdžius Londo
no, užbaigė savo darbą.
riui Davls tapo insakyta, prezidento 
vardu rugsėjo menesi pakviesti Komi
tetą in Washlngtona ir manoma, kad 
įužtikro Jis tuo laiku perkels savo ofi
są

domajl Komitetą.

yra 
Havo 4. Slaptingu užraktu maszlnele pinigams.

Mr. L. Nbrkevičį
614 — 7-th Avė., AVillianlsport

hud Litepds i (t 1919 Pagal sziuos rln-

■ I

Hart, Michigan. — 
paroda. Szimet musu Paviete 
OcOana County, nutarė laikyt 
musu kaime Hart, County Fair 
Visokiu jevu, gyviiliu, daržo
vių, medžiu 
maszinu prasidės nuo Rugsėjo 
15 isa sanvaite.
mus viskas užderėjo kvieežei 
iszdave iSz buszelio apie 35. 
Busz —Rugei iszdave apie 20. 
Kukurūzai labai užderėjo tah- 
kei nuo 12 iki 15 pėdu augszti, 
su dideliam galvom po 700 
grudų.

Geros karves po $100, kiau
les gyvos svaras po 19c. 
lei nebrangus 
kas apie $80, 
$2.

Didele

kibius Dh J. Bielskis neinelna in Pil
domojo Komiteto narius.

JMAtlIna tnfrtVTnnol Ino 11 

dar norą isžrlnktas. 
Pildomojo 
Rugp., 6 ir 7, 1919, valdybos rinkimas 

5 nepavykus, Dr. J. Bielskis buvo pas
kirtas tuomlaikiniu vedėju InfoVma-

Vienok, jo reikalai su 
Lietuvos LaisVes Sargais suriszA ji

Ninjas Informacijos Biuro vedėjas 
Abieju Tarybų 

Komiteto susirinkimo

ežia csanczlus ju 
atstovus.

Iszlai-

cljošr Biuro

vaisiu, padaru, M?* *?d. Ikl.?zl?.1 3l”nl, .BZla
7 * 7 nn o VI vi n iri si f n iiJImH vv/trvn Inln

Szimet pas

, ark- 
geras darbini- 
bulviu buszelis

Kada

mes daiktus, 
me adga).

$

Sykiu su maszinclc duodame Ir palszkinlmus 
Taipgi, jei nori pasinaudoti isz szlto mtisu pa- 

stampomls, o mes tuojaus 
Pinigus užmokėsi atsie

tam mes priedo
Raszyk

CHICAGO, ILL.

paskirta vieta užimti negalėjo.
AtOityjo, informacijos ir propagan

dos darbas Amerikos spaudoje bus at
liekamas isz Washlngtono.
tikslui abieju Tafybu Pildomasis Ko
mitetas nubalsavo paszvosd nedau
giau kaip $1000.00 ant menesio. Taip 
greit kaip szls nutarimas bus abieju 
Tarybų užgirtds, darbininkai bus pas
kirti ir darbas prasidės.

M. J, Vinlkas.
Lietuvos Nepriklausomybes

tams remti Spaudos Biuro dalis per
kelta isz Szveicaru Paryžiun prie Lie
tuviu Delegacijos.
apima Lietuviu reikalus Anglu ir 
Prancūzu spaudoje.
Biuro veikimo iszlaldos žada but pa
dengiamos Amerikos Lietuviu loszo-

Tam

i 
relka-

Spaudos Biuras

Visos Spaudos

mis In menesi p ra m a tom a hzIoh iszlai- I
1. Alga Biuro vedėjui doleriu $255.00
dos:

2.
3,

44

44
1
2

padėjėjui 
44 n

44

44

Sekretorius

E. H. Greenwood 
prie

Ambasado-

4. Depeszoins

. ■150.00
150.00
300.00

prie Darbo, Dppftyjppeątę, , t ’ *

$

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.
Apsaugoja Namus ir Numinus Rakandus nuo ugnes.
Del Draugyscziu pristatau visokius reikalingus daigtus, 
kaip tai kukardas, juostas, karūnas, peczeczius ir 1.1.
Norinczius gauti prekes piningu ir kitu žinių 
kreipts pas mane ant virsz-mineto adreso.

$--------------------------------------------------------------

* t

> meldžiame

$

Girardville, Pa. —
Juozas Petrauckas važiavo in 
virSzu isz No. 5 Packer kasyk
lų po užbaigimui Savo darbo 
drauge su kitais darbininkais, 
likos pagautas per atšikiszilsia 
lenta szafte ir nutrauktas nuo 
kletkos, puldamas arti penkis 
szimtus pėdu žemyn, ilžsimūsz- 
dams ant vietos. Atsitikimas 
teip greitai atsitiko, jog sto
vinti ant kletkos draūgai neuž- 
tėmino kad Petraucko nesiran
da, tik tada, kada likos isz- 
. ,, .. . . ;T» l1 ‘i. _•* U' V1BUUII1VIW1 prailUB7.il KUH aunu;traukti in virszii. Pradėjo jiesz - - - ■ -
koti ir surado nehiimingil ant lknLu!kllJ5 ^or..tanLtikJ.118 Am_ono.8 
dugno szafto.

5. ftasztines iszlaldoms.
krasos ir t. t.

6. Smulkiu iszlaldu, 
kurjorai ir t. t.

7. Anglu kalbos stilistui
8. Prancūzu ” ”

150.00

14

100.00
150.00
150.00

I

Medžiam© praneszti isz 
Lietuvos.

Stebėtinas 
Fonografas 
Tiktai už

9. Skubuoti ir netikėti reikalai
1000.00surlsžti su propaganda

2,405.00
Szi flamato pramatomn In pirma vėl 

kimo menesi. Veikimui boslplie- 
cziant, boabejo praszoks Ir iszlaldos 
tad visiems tiomri dalykams meldžla-

Kol kas apie 73

menesi.
»

me prisiųsti pinigu.
tiikstanczial Szvoicarijos franku tam 
dalykui lieka Isz Kun. J. Dobuszio isz 
Tautos Fondo gauta pinigu.

J. Žilius — J. Dobužis.
Gerbiamieji:

Malonėkite priimti atidon 
ir visuomenei prancszti kas seka:

Lietuvos Valdžios reikalams tani

yra gauta isz Tautos Fondo stirna pi
nigu, kuriu apyskaitos guli žinyboje

KUR BUNA?
i ' į ’’ ' ' ■ ’ '

Mano dede Pranciszkus Bla- 
žis, paeina isz’ Kauno gub., Ba
seinu Ujezdo, Eržvilko* Wološ
« -U > J Jir para., 26 metai kaip amerike 
pirmiau gyveno Philadophia 
dfibar nežinau kur.
svarbu reikalą, - praszau atsi- 
szaukt ant adreso.

Izidor Blaris;

Turiu

Benld, 111.

Pajieszkau Joria Kaelnkaus- 
ka isz Seinų pav., Kapčzemios- 
czio para., < 
clojart gyvenh Plains, 
atsiszaukia ant adreso, •

< . . S. Baguszis,
38 Raymand St. Lūcerne, Pa

1

Jurkonu kaimo; gir- 
Tegul

PIKNIKAS! PIKNIKAS.
—___ __ ’

SzV. Hetro ir Povylo 'parapija
isz Tanhiaqiia, P/i.,’ smarkiai ren.7ginsi prie milžiniszko pikniko 
tini Indian Hill, TatnA^ūa, ku
ris i Vykš 30 d. Rugpjuczio (su- 
batoj.) ’ Prasidės tuoj f>o piėt.

oflcialos Lietuviu Delegacijos Pary
žiuje, būtent:
1. Per Kun. A. Villinavicziu 

gauta pranėūz. fV.
2. Ber Kun. K, Alszauska 

gauta prancūzų, f r.
3. Per Kun. J. Dobuži 

in Szveicafųs < Lietuvos 
Valdžios reikalams ir 
pabėgėliams isz Rusijos 
moksleiviams szclpd atėjo 
viso iabo Szveicaru frank. 270,454.10 
Tu pinigu’ apyskaita
rengiama sziomls dienomis 
atiduoti žinybon Lietuviu 
Delegacijos Paryžiuje.

4. Isz Tautos Fondo p. Voldemarlui 
Delegacijos pirmininkui irgi 
iszsiusta doleriais 25,000.00
Tie pinigai sziomls dienomis Isž 
S'zvedijoS banko perkelta 
Delegacijos kason Paryžiuje.

Tad isž Tautos Kondo Lietuvos 
Valdžios žinybon yra atoje daug 
daugiau pinigu negu isz informaci
jų p. Lopatos padiioda Chicagds 
“Lietuva” 160 Liepos sz. m.
Greta szltu pinigu atėjusiu isz Tau

tos Fondo, Delegacijos žinyboje dar 
yra pr. frank. 6,2(|0 gauti Birželio 26, 

gijos isz Amorlkop Lietuviu tai^po, ir 
gauti per Kųn. Ambrozaiti iszBlng- 
haWoh, N. Y. Birželio 1, 1619'fi- 
13,831.00

Szalla tu pinigų Delegacijos kasojo 
gul apyskaita Drl ?J. hžlliipo, atslve- 
žusid fi‘. 60,508.80 ir p. goraus ezokis 
2 tukstaneziu,sVaru Sterlingu: leipgl 
p. Lopatbs Balandžio 6 d. 19 hi. pelę-

27,000.00

54,200.00

Lietuva” 160 Lfoporf sz. m.

1919 isz kokios tai' Sv. Elzbietoj Drau

N. V. Birželio 1, 1619 tt

M M*

Ir ežia butu Ao pro 
BzalI insuktos, kad nedarkytu

Laike pikniko bus traukiama

gacljai intolkta ft. 28,999.00 isz Kra_’ 
soH ContrdHnlo Komiteto džblptl nii- 
kontejusiua nuo karos.

’Amerikon Lietuvių As to vai Paryžiuje.
J. Žilius.
J. Dobužis,

I1 • J t

musu'
kalbos Įr neerzfntu tokiu darkytati 

ipraeiviu.

i

ii

Uosti $20 auksine. Visi 
kites in? įlknika f

ruosz NoužmlrHzkito kad dabar 
prenumerato yra I $3.00 ant visa tieto

* t *

o $1.50 Mt puw$ 0eto.

M e|,>Į l / ■■

■' I į f *

fili ,fr,
t

t v
■■a .-..i liuLi ii'iiiV..h

Mes nu-

Kur dabar buna Marijona, 
Magdalena, Elzbieta ir Ona Po 
Įvylaicziutes, kurios priesz ka
ro radosi prie uŽburio” drau- 

’guves Mariampoleje, o paeina 
įisz Tarpucziu kaimo.
liudia tėvai nežinome ar josios 
gyvos ir ar da randasi tenais. 
Meldžiamo tėvams tuojaus pra 
neszti. Toip-gi pajiėszkomo se
sers, Jevos, po vyrui Vaitukai- 
tiono, kurios 
Amėrike:

vyras gyvena 
(t. S. 5) 

Mr. Peter Povylaitis.
1202 E. Pino St.
Mahanoy City, Pa.

$19?5
Tiktai ant 
Trumpo 
Laiko.

ww***^^.

i
ii

:»i

Geriausias fonografas ka da buvo parduodamas už tokia maža preke. Puikus 
mahagony medžio padirbtas. Drūtas Ir puikus. Drūta maszfnerija ir sprlngsas. 
Turi malonu ir stipru baisa 17 per 17 ir 13 coliu aukszczio.
gal užtekt ant viso gyvenimo. Niekur negausite tokio fonografo už tokia maža 
preko. Tokis fonografas parsiduoda už $35.00 ir daugiaus, Už tai galimo par
duoti szi fonografa už tokia maža preko kad pirkome ju 500 nuo subankrutytos 
kompanijos už maža pininga, todėl duodame publikai pasinaudoti ir gauti fo
nografu už maža preke $19.95 ir tai tik ant trumpo laiko. Nepriliginkite szi 

fonografa su pigeiŠfonografais, už tai kad szi fonografai yra parduodami už 
brangesne preke už musu preke. Duodamo 10 naujausiu kavalku ir 300 adatų 
dykai. Gvarantyti ar sugražiname piningus.
likusius užmokėsite kada gausite fonografa. Raszykite tuojaus kolei gaunate 
už tokia pigia preke. Adresavokite szitolp:
PRACTICAL SALES CO.

Su prižiūrėjimu

Prisiuskite $3.00 rankpiningu o

1219 N. IRVING AVE. Dept 720. CHICAGO, ILL.

T

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

< 1)

2)

3)
4)

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo fcziu reikalu atlikimą:
Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitalu pramones (iszdirbystes) ir
pirklybos (bižfhio) varymui Lietuvoje1.

Padaryti Lietuve ITeprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies 
pirklyba ir pramone iii Lietuviu rankas.

Pakelti Lietuvoje abelnA gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt.
Pagerinti Lietuviu Gyveriima organizuojant juos in pirkiybos draugijas, surandant
gerus uždarbius, palengvinant ingijima ukes inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
i) (Fotęign Exchange) Skyriumi 

piningu mainymui, siuhtinejimū ir laivakdrcziu frardavojimui ir tt.
Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu

Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaująncziu in Lietuva ir in kitas szalis.
Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardaviino aktus, 
jcšzkojimus (daviernastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 
valdžioj užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Beridroves szerai. (aksijos) kasz- 
tuoja po $10 ir parsiduoda Nemažiau pęnkiu szeru vienam žmogui.

2)
3) da! i ti isz-

L. A. Bendroves 
pelnas iszdalinamas 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!
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
, , 320 Fifth Ave, New York, N. Y.

Ai •*
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Baltas Vaidutis
Dvare Avenei

Feip tai gerai labai, lai
kykitės drnezei kuopos.
su jaunas ponaitis gyvas, ir 
kasžin, gal sziandien jis tarp 
mus pasirodys. — Tam senam 
apgavikui ne pavelykite pirkt!

Kada teip saleje kalbėjo kai- 
muoczei, inejo pribuvias isz 
pavieto sudže Mak Inton 
su juom
Užemias vieta už didelio stalo, 
perskaito sudžo del susirinku
siu akta licitacijos, pastat}rda- 
mas pirmutine 
svaru.
westonui stojo tuojaus 
nas ir davinėjo 12,000. 
westonas-gi perpykias, jog su 
kaimuoezeis turi tasintis,

Kaimuoezei

r

Mu-

, o 
ir keli uredninkai.

10,000
Ant didelio dvvo Gn- 

Dikso- 
Ga-

suma

pa
szauko 15,000! — 
gi pagundinti per Geralda pa
kele preke, apie kelis tukstan- 

daugiau už Gawestona.
Tasai net siuto isz piktumo 

matydamas, jog visi eina prie- 
szais jin. 
juodavo, 
kaip mistino, 
tie gala visam, paszaukc puto
damas nuo piktumo:

— Kamai! szuns kraujei! ne 
sztant su manim susilygini asz 
perku dvarai Duodu 50,000!

Czia visi kaimuoezei su gal
vomis pakratė ir kalbėjo tarp 
saves, jog daugiau ne gali Va
ryt!

Tame prisiartino Jurgis 
Brown prie stalo ir pakele net 
ajit 100 tukstaneziu svaru.

Gawestonas, dirstelejas isz 
nežinių ant Jurgio, valandoje, 

' . II k _ * I. T ' * ‘' <’ . . •

ežius
m

Isz piktumo net pa- 
pradejo drėbėt, 

ant kart padare
ir

prisiartino

tavo norint už didžiausius 
ningus; — del to-gi paantrino 
da.karta del sudžiaus: — duo
du 200 tukstaneziu!

Gawestonas paszoko kaip 
isz karszto vandenio, paszau- 
ke:

— Asz duodu 250 tukstan
eziu 1 — nes kada Jurgis pakele 
ant 300 tukst., pldktolejo ha-

< * 1 T i, * i * X * i 4 i |

westonas ant kėdes, ir niurnėjo 
po nose: — Viskas dingo!

i » • X

ant 300 tukst, plektolcjo G

Kada-

O kaip pasirodžiliš Baltai 
ponoi buvo grabinis tykumas, 
teip volei pąsikelo didelis 
džiaugsmas, kada iszgirdo var 
da Edwino Isz Kvonol, į „ ■ 1 '
gi Visi rrietesi prie jauno po- 
naiezio, kad jin pasveikint, 
paszoko Gawestonas prie vai- 
(hilio, kuris jau pnsziurijo isz- 
hyko, o pagriebdamas už bal- 
tos gazos, kurioje buvo vaidu- 
lis apsikletias paszaukc:

— Dabar turiu porsitikrint, 
kas mane prigauna, o aficiera 
daro locnininku dvaro....

Ir nutilo; ba pamato, jog tai

po nose: — Viskas dingo!
Nudžiugo kaimuoezei apsto

jo dabar Jurgi, sveikindami 
dabar kaip savo nauja poną, 
Goraldas-gi su aszaromis pabu 
cziavo ranka ir pavadino jin buvo pana Ona, kuri tarę: 
savo brangiu ponaieziu. 
labai parėmė jaunn 
dekavoju po draug 
szirdingai, bet tvirtino, jog da 
ne turi ne vieno szilingo o ežia 
reikės ne trukus sudėt pinin
gas.

Nesirupinkio ponas tuom,— 
szauko visi linksmai kaimuo
ezei Avnelo, — juk Balta ponia 
duota žodi ne atmainys, o pono 
ant nelaimes no pastatys!

Ant galo pertrauke ta viską 
sudže, pasakydamas, idant visi 
susirinktu vakare ant devin
tos adynos in szitaje sale, kai
po liudintojei pono Jurgio 
Brawno, kuris apie ta laika pa
skaitys piningus.

Dabar visi iszejo isz sales 
o Goraldas atsisveikinedamas 
su Savo mylemu ponu, praszė 
jojo, idant butu malonus pri- 
but adyna priesz tai, kol da vi
si nesusirinks, ba turi 
daigia pasakyt.

Gawestonfls likos pats; bu
vo kaip ne savas, goriausi jo
jo planai nuėjo ant nieko, dva
rą iszplesze, o kas riiekiauso ko 
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Tokiu spasabu aplaiko gra
fas Edwinas savo turtus, 
trukus apšipaeziavo su p. Ona, 
d kadft in kelis menesius isz 
kokios tai priėžaštieš sudege 
dvaras o Goraldas vos pats ne- 
pražūvias iszgolbojo skarbus, 
Edwinas draugo su paeziule ir 
senu Geraidų nusidavė in Ir- 
landijo isz kur jau niekad no su 
gryžo in Avenel, o ir sziandien 
ten gyvena. (GALAS)

GROMATOS ISZ LIETUVOS
Ne-

I 

į

į

TARADAIKA.

LA1SZKU SIUNTIMAS IN LIETUVA.

Tas 
aficiera 
visiems

9

svarbu

nietados nesitikėjo, apgavyste
Iszkada stov^ojįį^ųpor^etp jnl- joja'Iliwsi atidengta!

. /r* * * <• i ' x j .J. 1 - b >» 3 i . _ g _io grafo, pabalo kaip lavo- piktumo, ' da ifežgriozde visusrusio
nas, ba Jurgis ąuvidu buvo pa- 
iffcsziis in paveikslą ant por
treto.
.Jurgis Brown-gi, 

ciela laika buvo ant licitaci- 
jos, užmirszo ant kart apie Va- 
karikszczia prisakymu per Bal turi, o .ir apie pinirfgus nosini- 
ta ponia ir ne buvo isz pra
džios pakelinejas sumos, o ka
da isz abrozo iszgirdo Baltos 
ponios baisa sznabždanti: 
vinek daugiau!” — atsiminė 
apie naktini prisakymu Baltos 
ponios ir paszaukc garse!:

— Duodu 100 tukstaneziu! to laiko susirinko in sale 
— kaip jau augszcziau pasaky
ta.

Gawestonas vienok nesida
vė ir taje suma nusibaidyt, 
pakele ant 150,000! — Jurgis- 
gi ne paisedamas nieko ir bū
dams tvirtu saves, paszaukc:

— 200 tukstaneziu.
Mak-Inton, jau norėjo ant 

Jurgio nustot ir palaut licitaci- 
ję, kad sztai Gawestonas, dre
bėdamas cielas, ir su piktumu 
paszaųke:

— Ponas aficiere! 
nežinai ka darai! —

teiksiesi perskaityti
tam ponui paragrafu prasar- baszijinkos grafienes pasijuki- 
gos, kad ne insipainiotu in ne
laime.

Sudže, didelis prietelis Ga
westono padare užganedijima 
prieteliam ir perskaitė, jog pa
gal prova, perkantis turi sudėt 
ne trukus paskirta suma pinin
gu, o 
gautis in kalėjimą.

Su dideliu akyvumu prisižiu 
rinejo Gawestonas ant aficiero, 
laike, kada šudže skaito, nes 
Jurgis buvo suvis malszus ir 
tvirtas saves, ba balsas isz už 
abrozo nuolatos kalbėjo jam:

— Varyk augszcziau! nie
ko ne žiūrėk! dvaras turi būti

kampelius jieszkodamas skar-
* • ♦ R, • * * v . f 1H **•*'■!'*♦ t ' I ’31 ’ ” '

m nes ant nelaimes savo nieko
ne rado

M

Vienatine jojo vil
kutis per te buvo abejone, ar aficieras 

;ures tiek piningu ant užmokė
jimo, ba gal prie savos tiek no-
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— Teip mitno dėdžiau! ta
vo apgavyste iszsirode;
senam Gerąldui esmių dek i n- 
ga, jog ne prisisavinau vagiu- 
gu spasabu szitam ponui dva
ro. Sena Morta, del kurios abu 
du grafukuš atidavei ant augi
nimui, pripažino mirdama, o 
ypatingai, jog del josios daug 
piningu davei už tai, idant 
jauna grafa Edwina po kita 
pravarde ir vardu užaugintu 
ir niekad in czion ne nusiunti- 
netu kaip jojo sesute Ona nu
mirė, tad nuvežei mano, 
giminaitei in Irlandije, kur ma 
ne kaipo sesere Edwino persta
tai. Isz tonais — gi parsivežei 
mane in czion po kitu 
kaipo grafaite Ona.
vienok viską danosze sena Mor 
ta geram Gerąldui, 
man apie viską apsakė, 
noredama-gi tave užrūstint ir 
apmalszint — nuo pasikėlimo 
kaimuoeziu priesz tavo, 
names su pagialba balto vai dū
lio “Baltos ponios” 
žino sujudint ir nuo to pikto 
mierio atitraukt 
ant tuszczio! - 
statyt ant savo, dabar turi 
savo upara turi sarmata!

Jeigu ne norėtum tikėt in tik 
rybe gromatu Mortos, tai rasi 
szitame tai pakelije, ka grafas 
Edwina^ su savim atveže, per 
valdže kaip reikė sufąšzyti isz

a

4 C Da

liną, o ežia' nieko sau isz to ne 
daro ir sau ant kriksztinu pas 
Diksona lebauje, rodos ant tu 
latycziu del Gawestono, ant 
kuriu radosi pana Ona ir Ge- 
ralda.

> 
buvo labai užsimisli-

Ant

Kada kaimuoezei ant paskir 
, jau 

;oiiais rado Geralda ir aficiera 
airis
nias o ir nusiminias. — Kada 

ir jau visi susirinko ir užėmė vie
kas paklausė Gawestonas aficie 
ro, ar jau turi piningus.
to Jurgis szypsodamasis atsa
ke jog po teisybei szitoje valau 
doje da ne turi ne szilingo prie 
saves, nes yra tvirtu, jog Bal
ta ponia apie jin ne užmirsz ir 

igi kurio
da doszimts miriutu no tenka, 
piningus pristatys.

Vos pabaigė, davėsi girdei 
balsas kanklių, portretas no. Ibrangcis akmcneleis.

ant paskirto laiko,

džinu 9

Ponas
Ponas su

prieszingam karte gali

Lithuania” bus niusti per 
Vokictijol, uždarytuose 

Kauna. Tuo 
Hamburgą yra

tavo

vardu
Apie tai

tasai-gi
Ne

rupi-

tavo sav-

nes tas buvo
Nore jei! pa-

Už

» ’ ’ » * r ‘ ’

pasakojimo Mortos ir metrikai 
smerties grafaites Onos.

— Gawestonas negirdėjo 
jau tuju žodžiu, tiktai nusivor- 
te nuo kėdes ir nuo kraujo liko
si užmusztas.

Tas atsitikimas 
teip sujudino visus 
grafa labiause.
namus iszsiskyrste, ir tiktai Ge 
raidas, pana Ona ir Edwinas 
likosi, prisiartino senas tarnas 
prie slaptos pasziurcs ir paro
de savo ponaieziui sprenžine,! 
su pagialba kurios buvo gali
ma duris .atidaryt.
vidų, stebėjosi Edwinas palpa
tes tokia daugybe skarbu, ku
riuos ntjbaszninkas grafas isz-

— Gawestonas
1 . •

smutnas 
o jatina 

Kada visi in
9

Liejas in

keliaudamas ant vainos pasle-
I 'C » »* ' į

pe ir apie taje slaptybe tiktai 
senam Gerąldui pavedė. Abid
vi syk-grineles, turėjo savije 
mažiuko dalele to skarbo, bu
vo pripildintos deimantu ir

no ir atsidaro, o isz tamsios pai 
sziures kuri buvo muro už ab
rozo, isžejo Balta ponia ir prisi 
artinus prie Jurgio tarė:

— Szitai te czion daugiau, | 
negu reikalauji užmokėt

O teisybė pasakius, 
gali ir be to apsiejfi, ba tas 
dvaras ir be pirkimo prie ta
vos priguli.

Gyvuok del mus grafai Ed- 
wino isz Avėhel! ;

Tai’pasakius, Balta ponia, 
1 •* c * C 1 I ' J ’ 1

pastate priesz nusidyvusi afi
ciera dvi skryneles, o szale ji u 
pakeli popieru, ba praeita nak
tį buvo nuo jojo paėmus.

d vara.

ft
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GalutinoH nutarty# , pacztinio ausi- 
noBzimo tarp AmorIkoH ir Lietuvos 
tapo užbaigtos rugpjuczio 2 ir 4, 1919.

Oficialia pa 1 lopinius priiminėti in- 
vairlus pirmos, antfoa ir (roezios klc- 
sos siuntinius in Lietuva tapo iszlols-

tiktai tns Aus- 5. 1919.
Pagal sutarti laiszknl ant kuriu ra

sis žodis ” 
Hamburgą, 
ntaiszuoso staeziai in
tarpu siuntimas per 
tiktai vienatinis atidavus kelias. Laisz 
kainobus Vokictijol tazimnmi Ihz mai- 
szu.

Siusti in Lietuva dabar galima vi
sokius idiszkus, atvirutes, laikrasz- 
czlus spaudinius, pavyzdžius tąvoru 
ir invairlas komcrcijlnias poploras 
taip paprastu kaip ir užregistruotu 
budu pagal “Postai Union” mokesti ir 
Iszlygns.

Pinigus siusti in JLictuvaf per paczta 
tuo tarp negaliama. Szls reikalas 
yra riszamas atskiria! nuo latazku.

Parcel Post, siuntimas tavoro in 
Lietuva, dar talp-gi nėra galimas, bot 
noužilgio tikimės ir szia, szaka Ruaine- 
azirno atidaryti. Viskas priguli nuo 
to kaip greit gausim ingai lojimą nuo 
Lietuvos valdžloė laikyti, tam tikslui, 
konvencija su Amerikos paszta. 
tartys, maždaug, yra sokanezios: sun
kiausi leidžiami atskiri pakai bus ne 
daugiau kaip 10 kilogramu (22 sva
rai), mokestis 12 centu už švara. Pa
kai neturi būti Ilgesni kaip 3 pėdos ir 
6 coliai ir t. t. Pakai bus staeziai siun- 
cziami in viena isz Lietuvos portu.

Tuo tarpu, iki Lietuva neinstojo in 
“Universal Postal Union,” jos paszto 
ženkleliai (markes) bus vistiek pri
imamos per Suv. Valst. paszta. 40 
skatiku rokuosis pilna užmokestisu už 
pirma unlcija laiszko.;

Atidarius susincszima su 
mums praneszo paęzto departmentas 
kad pirma diena vien tiktai New Yor
ke buvo priimta 30,090 laiszku adre
suotu in Lietuva.1

Vlnlkas.
Sziuo praneszu, kad pasztu skyriai 

atidaryti žomiaus nurodytose Vietose, 
,y kur priiniama paprastu koresponden

cija;'apdrausta ir laikraszcziti prenu
merata, kaip Lietuvoje, taop ir užsie
ny leidžiamu.

Instnigu pavadinimas.
1 Akmene 
3 Anykszcziai 
5 Baisiogala 
7 Garzdai 
9 Jezrias

11 Joniszkelis
13 Kalvariją 
15 Kaisziadorys 
17 Kelmo 
19 Kėdainiai 
21 Kretinga 
23 Kvėdarna 
25 Lazdijai 
27 Ludavenai 28 Linkuva
29 Mariampolo 30 Mažeikiai
31 MikoĮmontas 32 Naumiestis 
33 Panevėžys papilė
35 Pilviszkiai 36 Plunge
3t Prienai 38 Pasvalys
39 Pumpėnai- 40 Riętavas
41 Radvlliszkis 42 Raseiniai
43 Roklszkis 44 Serijai
45 Sedą ' 46 Seinai
47 Skaudvilė 48 Skuodas
49 Szoduva 50 Szakial
51 Sziauliai 52 Szilale
53 Szosztakavan 54 Szvoksziia
55 Taurąge 56 Telesziai
57 Taujėnai 58 Traszkunai
59 Ukmerge 60 Varniai
61 Viekszniai 62 Vilkaviszkis
iB3 Vilkija 64 Virbalis
65 Vabalninkas 66 Veiveriai
67 Žagaro 68 Žiemariai
69 Žeista 70 Voviržonai

Szl praneszima praszorii visu laik- 
jraszcrtu iszsispaudintl.
I

SzIh

Su-

Lletuva

2 Alytus
, 4 Biržai

6 Gruzdžiai
8 Jonavas

10 Joniszkis,
12 Jurbarkas

14 Kapcziamlestię
16 Kaunas

18 Kybartai
20 Kražiai

22 Kurszėnai
24 Kuplszkis

26 Luokę

i

ViildybuH Vlrsziniukas
* > S. TomnRzevlczius

į

Laikrasztis priglalbsti žmogui 
padaryti milijonus.

Idant rikAltytojai galėtu Žinoti kas
< T r V/jjziadlcn lictuvoje darosi ir kad isz tų

jų gromatu dažinotu apio savo neku
rtas gimines, talpinamo jiasias isz vi- 

$U; Kra8Ztu A m c riko del juju naudos 
ir toip:

(Gavo L. Biliauskas isz Lawrence, 
Maas.) •

1919 motu Junto 29.
Mieli mano vaikeliai!

kad mos da gyvi ir motinėle pamirc 
1918 motais, 
vaikeliui sveiki ir dideli.
beda kenezinmo.
ir noszu ant pcczin po du pudu nau
dos.
inas.
kita yaina. 
ka atome ir 
Bolesiukas kvras 
Aszai kryžių konczhi dideli. Jus man 
beda užmoto sutaiH valkata. Pri
vargau visaip, 
kas ncnotaH.
Utenon Kailiuku ulyczlon, 
ant Mlcziuno vardo, 
kas pamirc.
negalima perskaityti vardu).

Tai dabar mesmatomo ka bolszcvl- 
kai daro. L. Biliauskas laiszko priė
mėjas atsidusęs sako:

”Ot kur teisybe.
tuodavo ROcialtatai už bolszevlkus 
mtalydavau ir sziaip Ir teip. 
tai jau žinau teisybe, 
senas tėvas nemeluos.
rokavimo meluot. Dabar asz 
anuo laiszku dumiu tiems agitato
riams akysna ir sakysiu: 
bolazcvikals!”

> /nd

Turimo ežionnis tokiu pakuliu, 
Vadinamu bajoru

Ka dydelei save augsztina
O visds kitus niekina

I

9

9

Su praszcziokcleis nesusideda

O da ka,

41O da ir kūmais vadina.
Tai rots bajorai, 

Nuskuria šzunponei,
Kad ir vyžom apsiavė, 
Ir da augsztina savo, 

novos angliszkai 
z sznoka,

Bet mažai sznekoti moka. 
Maiszytus žodžius naudoja 
Kaip terp savos žabaro ja, 

Jog net žmogus turi juoktis, 
Net už pilvo laikytis, 
Tai rots vyreli poilai, 

Amerikoniszki bajorai.

Visi rtigoje ant Juozelio, 
Jauno, paežiuoto vyrelio, 
Kuris negražei apsiojna. 

Jeigu kur su kitais suejna. 
Savo bjaurum pasielgimu, 

Nepaiso kad ir prie moterių
Prie kožno kabinasi.

Kad pažiūrėtu, siulinasi. 
Juk žinote, jog tokiu kvailiu 
Kaip tas Juozelis kumeliu,

Jioszkoti toli nereikia, 
Surasti gali, jeigu prireikia,

O jeigu lenda in akis, 
Reikė iszmuszti dantis,

Jeigu Juozu lis greitai nesu- 
, sivaldys, 

Tai daugiau ižgirs ir pamatys,
O tuom lai k vėlinu kad susi

valdytu,
Žmonių įiepikdytu.

9

Kokis tai ilgakojis, 
O geriau da stiebakojis, 
Susirinko kftzirninku,

Ir isz pradži >s viskas ėjo 
gerai.

Na ir susirupeziaVo, 
Badai ilgakojį užgavo,

Tas laukan iszejo,
, Akmeni pasijieszkojo,

Pas Įauga atėjo, 
Su akmeniu skimbtelejo. 
Ant stalo larilpa stovėjo, 
Ir ta tuojaus suteszkejo,

Ek'splodavojo,
Ir degti pradėjo.

Ilgakojis namo riuvežliojo,
Pas pecziu pasiklojo, 
Ir lyg dienai miegojo.

Isz pradžios gynėsi, kad tai 
ne jis,

* i

# Nieko negalėjo padaryti suvis.

ATSAKYMAI.
I - . A
• T. J. G. Oakland, Calif.— Pi
ningu in Lietuva da negalima 
sitiftsti. *

i ( ’ 1

Penki tfncrta! adgftl, Augusto 
menoRljo 1914 mote, Japonija 
prisidėjo prie Allijcntu ka
riauti prieszalR Vokietija. Kur 
randasi kitas generolas?

•tu • .r?

Abznalminu ’

24 Septomberio. Tavo 
Tik didele 

Aszai einu Utenon

Važiuokle namo kaip galeda- 
Ratavokito. Dabar pas mus 

Bolševikai pas mus vis- 
sugane. Ir vėl badas, 

ir Adele kvara.

mitais valkata.
Arklio nę|.urh^. Lau- 

kad leisite gromata 
leiskite

Adomo berniu- 
(Dar du kas pamirc lik

Pirmiau kaip agl- 
už

meluot.
dumiu

Dabar 
Juk man tas 
Nora jam Irz_ 

Dabar asz su

Szalln ru

Mos esam mate szllto ir 
VIsur nuotiklus suraszyt rei- 

Mus 
Didžiūnai,

Czernauskai, buvo in

Aleksandru Poszkns, Suvalkų rody
tos, Hzaklu apflkriczlo, Kriuku vala- 
cziauR, Pamiontkos kaimo raHzo sa
vo šuniu Antanui Poszkuiln So. Oma
ha Ncbr.

Sveikinu jus konuoHzirdžiauRlai ir 
labai džiaugiamcR gavo nuo jusu laisz 
ka raszyta 3 d. kovo, 1919 m. Džiaugė
mės, kad esi sveikas ir gyvas, tik gai
la, kad mažai raszyta. Jau tik ma
žu Dievas duos geresniu laiku, galėsi
mo susiraszlnctl, jei visai tvarka pa
saulyj invyktu, praszytume, kad par- 
važlriotum. Esam baisiai tazsiilge. 
Ir tada tik galėtume pasipasakot apie 
praėjusius laikus ir visus atsitikimus 
ir vargus, 
szalto.
ketu kelias nedellas raszyti. 
gimines — Kauniszkiai, 
Vaiczikauskai,
Rusija iszbogo, dabar sugryžo ir var
gingai gyvena, o Vaiczikauskai da 
Rusijoj liko. Mes visa laika namie 
iszkontcjom; gyvenom, 
gingaL 
nenor pas mus gyvent, da kol tete gal 
dirbt. Asz tai dokui Dievui treti me
tai jau kriukius padėjau, einu kaip 
vyras, nei ne szlubuoju, bet sunkaus 
darbo tai negaliu dirbti. Kepures 
siuvu, po blski užsidirbu. Paszelpa 
butu labai reikalinga. Naujienų'dau
gybe Dulcziszklu Poszkai, dede ir dė
diene, mirė, ir Jonaicziai Lapiniu mi
rė. Vieni mirė, kiti apsiženijo. Mus 
Juozapas jau ir tur dvejetą vaiku. 
Tuom kartu baigsiu raszyti.
szka raszau pas žydą Vilkijoj; szlan- 
die pas mus szventa. Biski linoja. 
In Vilkija atvažiavau garlaiviu, o na
mo eisiu pekszczias. 
mas broliuk.
ir tėveliai Poszkai.

Mes visa laika 
žinoma, var-

Ypatingai szimet Juozapas

Szl lai.

Su dievu įnyll- 
Jusu brolis Vincentas i u.

Didelis Dirbtuve reikalauja pardavėju 
drapanų, paneziaku, szlebiu, jokiu Ir 
del pardavimo marszklniu, apatiniu
andaroku, tlesog in namus. Raszyklte 
o gausite sempelfus dykai.- Madison 
Mills. 503 Broadway, NewYork City.

Lietuviszkas Graborius

A. J, SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

O kad girtas tada buvo, 
Prie visko prisipažino, 

Tai matai ilgakoji-garni, 
Žinok, jog visi laiko tame už 

kvaili. 
Kad būtumei protą ture jas 

Nebūtumei to padaręs.
Juk bobų plaukas ilgas, 

Z-X . ft ’ ' t ' f ’ 'j 'O protas trumpas,
"k *

O tavo, noris ilgos kojos,
f ) * ' S ''4

, į Bet proto neturėsi niekados, t 1 . .5 E ( • L , I .3t) kad trumpas kojas turėtum, 
Tai teip kvailisžkai nedarytum

Tada

Ant apgarsinimu
ap-

yra

ant atėmimo

Micstelijo valstijo Masacziu- 
žes, tūlas Hamphrey O’Sulli
van dirbo drūkariieje už zeceri. 
Stovėdamas prie rinkimo lita- 
ru labai pailsdavo ant kojų per 
ka pasirūpino sau gumini di- 
vonuka ant kurio stovėjo ir 
buvo jam daug smagiau, bet ki 
ti darbininkai jam pavogdavo 
ta j i gumini divonuka.
O’Sullivanas, iszpjovc sau du 
szmotelius gurno ir prikalė 
prie ezoveriku ir nuo tosios 
dienos persimaino tojo druko- 
riaus giliukis nes jojo guminei 
padai ir korkai prasiplatino 00 
visa svietą.
savo iszradimo iždave ant 
garsinimu dvi laikraszcziu apie 
du milijonus doleriu.

Dentistas Welch isz New 
Jersey iszrado garsinga Welch 
Grape Juice ir sziandien
milijonierium, bet ant apgarsi
nimu iždave suvirszum milijo
ną doleriu.

Vargingas rasztininkelis ban 
ke iszrado gumines stuczkeles 

fotografijų ant
kuriu iždave po milijoną dole
riu ant moto, ir sziandien yra 
locnininku Eastman 
Co.

Wrigley buvo agentu, ir isz
rado Wrigley Chewing guma 
ir iždavinejo ant apgarsinimo 
septynis milijonus doleriu.

Dideli biznieriai ant apgar
sinimo ir praplatinimo savo ta 
voro, praeita meta iždave 
virszum 650 milijonu doleriu.

Del ko musu lietuviszki biz
nieriai nepasikelineje ir 
savo biznius senoviszku 
ir vos isz to dasidirba 
tukstanezius? Dėl to, jog.ne- 
ižduoda ne dolerio ant apgarsi
nimo ir gyvena skurde.

Jeigu ponai biznieriai geidže 
varyt bizni ir pastoti turtin
gais tegul apsigarsina “Saulė
je” kuri ejna po visa svietą, o 
trumpam laike gal teip-gi pa
stoti turtingais.
biznieri nežino, jeigu negarsi
na savo biznio.

ir sziandien
Kodak

su-

varo 
bud u 
kelis

vŽmonis apie

Telefonai, Bell - Kensington 5316
Keystone, - East 6720 

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

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

2538 £. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

'ir

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis

A žino, kad jam niežti, ir 
I visi kiti tą žino.
* Vyrai ir moteris kenčia » 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitQ nesmagumų, 
• t v • 1*1

lengvai prašalinti. Nebus

jvykstančių nou pleiskanų.
RUFFLES

panaikinu visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska-

| nų atsinaujinimo.
: RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
! Ji nesugadiita nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
| RUFFLES, jei turite pleiskanų.
Į Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
I galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 

markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
AD. RICHTER G CO., 326-330 Broadway. New Ycrk —*—*

I3F STEBĖTINAS LAIKRODĖLIS ^

Nnujn Ir naudlngn Ylių Galite taisyti Į,laikrodėli, 
częverikus, ploszkea, maiszius ir t.ti 
tolp gerai kaip su maszina. Suczedlna 
laika ir pinigą, Tik $1 per pacztu. 20 
muštu sziaucziszko siūlo, 2 adatas ir 
instrukcijas dykai^ Extra adatas po 5c 
sitilas 15c. sžpule. Prisiuskit popierini 
doleri dabar. Natiolinl Sales Co.
Dęih 18L Sta. D. Box ft. New York.

Szitas stebėtinas, ir puikus kalendori
nis laikrodėlis eina per 8 dienas su 
vienu užsukimu. Parodo dienas san- 
vaitoR ir menesius aprlcz valandas, 
minutas ir sekundas. Drucziai padirb
tas, turi 16 akmeniu. Gvarantytas ant 
25 metu. Rogulėrlszka preko szlto lai
krodėlio yra $18.00, bot parduosim už 
$12.95 ir tai tik ant trumpo laiko. Prie 
.to. dą duosimo puiku 14 karatu loncu- 

.. .  i 
sius $11.95 užmokėsite kada gausite 

Po 5 dienu jagu nebusite 
sugražinkite adgalios o 

mes sugražinsimo jumis pinigus lyg 
centu. Nelaukite bot ordoruokito szo- 
dlon. Iszklrpkito szi apgarsinimą, pri
sekite pėpięrinl doleri ir prisluskltc iri 

Nailonai Sales ( o. Biųri. 53.
Sts. 1>. Box 90.

' užganodifltt

New York, N. Y.

>

j ■.
>1’! v •

• geli. Pr|sinskite tik viena doleri o liku
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September. 
Panedeli “

Pennsylvanijos Lietuviu Seimas
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Pennsylvanijos Lietuviu 
Seimas, Mahanoy City, Pa.
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Neapsiriksiu pasakęs, 
Pennsylvanijos Lietuviu
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Labor. Day” 
arba darbininku szvente kuria 
apvaikszczioje po visa Ameri- 

Mahanojuje ne bus jokios
parodos.

Petnyczioje pripuola Nu 
kirtimas Szv. Jono.

— Atejnanti ketverga,
yra 4-to Sept, atsidarys publi- 
kines mokslaines.
kains suejs 6 metai priesz 1 Mo 
jaus 1920, tai galite siunsti mo 
kvtis. 

•r

Jeigu vai-

— Barberis Pranckeviczius 
likos paszauktas ant džiures 
in Pottsvilles suda kuris

22 Sept.
Visi kareiviai kurie tar

navo karėjo ir likos paleisti 
namon nuo Apr., 6, 1917 aplai- 

ezeverikus 
savo

iszsitarnavi- 
mokesti už kelione, jeigu 

atsiszauks 
Hon. John 
Pa.

darus 
V

kys visa mandiera, 
ir t. t. už dyka, kaipo ir 
bonusa
mo

atsi-

F guzikeli
F

pas kongresmeną 
ReberF Pottsville,

— .Mahanojiecziai nutarė su 
szelpti aukoms 
dorio ligonbutia kuria 
gio pradės s
anglekasiu ir kitu 
czionaitines < 
domaji komitetą

Szena- 
neužil- 

tatyti del sužeistu 
ypatų isz 

įplinkines. In pil
tosios ligon- 

• bules priguli daugelis lietuviu.
— Kas-dieninis 
Daily Record” 

tas per iszduotojus 
Tribūne.
“Dailu Record t*- 
tokiu 
tik u iena 
t is.

nauja

teiszgirsi
prakal-

F

kad 
vie- 

szasis gyvenimas apmiręs yra. 
Retkarcziais kur
kas ten teatra suloszo, 
bas surengė, retai kurioj kolio- 

fondai 
Te-

2. Prieszseimines pamaldos 
8:30 a. m. Lietuviu R. K. 
n vežiojo.

Seimas
City Township
Auditorium,

Pirma sesoji prasidės 10

O 
t).

baž-

ivyks Mahanoy
High School 

Mahanoy City F

KUR BUNA?

n i joj Lietuvai gelbėti 
Visur beabejo,

Pa, 
a. m.

4. Seimo

arba kat-
szei-

J

f

'1

Szitas Stebėtinas PATHS 
Fonografas ir 1 dubeltavas 
rekordas tiktai $95

Stebėtinas
Soiniildnml suraskite mano vyra.
Willlamas Arlauckas, kuris mane 

pamoto iszvažluodamas In nežinoma

Susimildami ^orl Žmonos, jeigu 
žinoto kur jisai randasi arba jisai 
pats, tegul duoda man žinia ant adro- 

(to A. 26.) 
Mrs. Josephine Arlauckas, i

Washington Co

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

COUNTY COMMISSIONER
Isz Mnhonoy City, Pa.

Ant Republikoniszko Tikieto. 
Praszo juso balso ir intekmes.

man vieta ir lyg laikui nosugry-
žo.

so.

Bontloyvillo, Pa.

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

Turi

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

paezioj Auditorium 7:30 p. m. 
bus prakalbos ir koncertas. Su 
prakalbomis kviecziami p. p. 
K. Czesnulis ir L. Szimutis.

5. Informacijų Seimo reikale 
kreipties žeminu nurodytu nnt- 

Rorigiamojo
Sekrctorijntns:
Rev. P. Gudaitis, 307 Pine St.

Tamaqua, Pa.

Hon. MacHenry Wilhelm
Kandidatas ant

tetarpsta.
vynes meile jaueziama, toeziau 
jos darbu neparodoma.
tam kaltas? Gal nerangumas? 
O gal politines frakcijos 
per laikrasztija vejasi, 
džia nepasitikejima fondais ir 
veikėjais!
bet-gi pažymos, kad abu minė
tu propoganda sukelia szirdyje 
apatija prie darbo, ir nerangu
mas sava imi užvieszpatauja.

Reikalas tad dydis Pennsyl
vanijos Lietuviams nors karta 
numesti in szali nerangumu, 
pasmerkti kenksminga beplati 
namo nepasitikėjimo 
gandu ir galop suprasti 
mums ir musu Tėvynei 
naudom

Vienas žodis neszneka, vieno 
iszmintis menka.

Kai du stos, visados daugiau 
padarys — sako poetas Jaksz-

— o jai musu szimtai 
in Pennsylvanijos 

Lietuviu Seimą Rugsėjo 1 die
na, 1919, Mahanoy City, Pa., 
tai szimtu rinktino 
sukels daug nauju mineziu, nu
szvies daug dalyku, 
praktiszku rezoliucijų.

Tad susirinkime Seiman kuo 
Teplaukia

Kas

k a 
sklei-

F arba
F F

J ( lį

Sudžiaus Orphan’s Hprto
.................  ■—I

112 Advokatai jin patvirtina

raszu. Seimo
Akyvas temytojas

F

ir

propo- 
kas 

eina
F

L. Vasaitis, 18 Sand St.
Pittston, Pa.

6. Svocziams delegatams Ma 
hanoy City apsistoti rekomen- 
dojama sekanezios vietos:

1. M ansion House
2. Pennsylvania Hotel ir
3. Frank Hotel.

»

F

Du nepaprastu Seimo
Delegatus priimti vakaru 

Mahanoy City, Pa. 
Teatras -Prakalbos -Koncertas

Apie priderystes 
szeimyniszko 

gyvenimo.
F

Veikiai galima atgrasinti 
kudyki nuo paklusnumo ir no
ro prie veiksmo, jeigu nesirū
pinsimo parodyti jam, jogei jo 
darba guodojame. Kudykis žiu 
r i tėvui, ar motinai,
ram nebūk isz vyresniu 
mynoje, kaip kad klausdamas, 
ar esame jo darbu užganėdin
ti; jeigu ant to klausymas ne
paiso, ypacz esant supykime, 
jeigu da kudyki su piktumu 
atstumia nuo saves ir da pikt 
žodžiauja kad “lenda in akis 

“painiojasi po kojų” -
supraskit! kokius jausmus ku
dykis turi pajaust savo duszio- 
je, kada jo labdaryste panieki
na, nustumia szalyn, ir bara ji 
suvis nekaltai? Tokiu pasiel
gimu savo mes metame grūda 
piktybių in jauna duszia kudy- 
kio. Kud}k is atjauezia skriau
da, pamato bloga, žudo norą 
paklusnumo, matydamas kad 
jo darbo noguodoja pradeda ir 
pats mažiau guodot užsiėmi
mą, pradeda jo simpatija, mė
ginius, prie darbo smulketi — 
stojasi kaskart blogesniu, prie- 
szingesniu ant reikalavimu ko 
nuo jo, ir t. t.

(Tolinus Bus.)

, M

Advokatai Non-Partlsan Judicla^ 
Campaign Komiteto:

John F. Whalen,
Prezidentas. KaBljcrlufl.

M. H. Moyor, Sekretorius.

James A. Noocker,

ROBERT E. JENKINS
.Kandidatas ant

COUNTY CONTROLLER
Isz Minersville, Pa. f 

Ant Republikoniszko Tikieto 
Praszo juso balso ir intekmes,

THOMAS F. GORMAN 
Kandidatas ant

Pavietavo Plirotonatary
Praszo juso balso ir intekmes.

CLAUDE H. YEAKEL 
Kandidatas ant 

Miestiszko Auditoriaus
Praszo juso balso ir intekmes.

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams < 
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko, S 
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositorlami Į 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pirdn- J 
gus arba prigialbeti pirkime properties. c

Banko depoeitoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- | 
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- | 
vima kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumii ( 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

j. '* —DIREKTORIAI—
I D. M. Grftham, Prei. L. Eckert, Vice-Prea
1 J’ J. H. Garrnhan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Daniaewict M. Gavula
' P. C. Fenton

D. M. Graham, Pre,.

J'

D. F. Guinan, T reniu

T. G. Hornsby

j........-■i'""—' .. .......................................................-H-—'■ - _ j — gi. ■■■

Augštos vertes Gramafonas
Tiktai $19.50.

CONSOLA grojamoji ir kalbamoji mašina yra naujausio išradimo su 
puikiausiais pagerinimais ir balsai esti aiškus, švelnus, malonus, tyri. CONSOLA 
groja rekordus visokiausio išdirbimoir visokiausio didumo, kaip: COLUMBIA, 
VIUTItOLA ir kitus. Tokios rūšies gramafonas kaip CONSOLA. tai krau* 
t u vėso 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

laik rasztis 
likos n n pirk- 

American 
girdėt tai

nustos (‘jas, 
rasis 

laikrasz-

tas.
susirinks

F 31 d. Bocz-
4 4

Kaip 
F F

budu Mahanojuje
angliszkas

F |

visus dele-
Pcnnsylvani jos Seimo, 

‘ Aug.
Daug delegatu suvažiuos 

isz visu szaliu Pennsylvanijos 
in Mahanoju.

Sveikiname
galus 
kuris prasidės Nedeliojc 
31.

Girdot kad pa- 
nedelije ketina atsiimti dydele 
iietuviszka paroda, bet apie tai 
da tikrai nenutarta.

— Utarninko ryta kun. Au- 
gustaitis suriszo mazgu mote
rystes naszli Martina Tun via •»
saliuninka,
Pajaujute 
jaujo.
jauniki po No. 615 W. Pine St.

su pana Marijona 
dūk ten* M ikolo Pa- 

Svodba atsibuvo pas

ponstvos
1202 E.

— Petras, sūnūs 
Petro Povylaicziu, 
Pine Str., sugryžo isz kares lau 
ko Franci jos kur radosi 15 me
nesiu, devynis kartus 
šia ir penkis kartus
po pasisvecziavimui kėlės die
nas pas tėvelius, likos paszauk 
tas per valdžia in Washingto- 
na' ant tolimesnio kariszko 
mokslo.

muszio- 
sužeistas

— Tegul visi sugryžia ka
reiviai atejna ant susirinkimo 
kuris atsibus pctnyczios vaka
ru in miesto High School 8 va
landa vakare, susirinkimas bus 
svarbus. Kapitonas Timm.

Nupjautos dalis kūno vela 
atauga.

Nekurie sutvėrimai 
nio sztamo turi taja 
bia„ jog nekurtuos < 
dalis kūno vela jiems atauga. 
Žinomu yra daigtu, jog slieką 
galima supjaustyti ant szmo- 
teliu, o kožnas szmotelis bus 
vis gyvu. Ženklina tai, jog no 
tik ataugs jiems galvos bet ir 
uodegos. Pagal naujausia isz- 
tirinejima pasirodė, jog var
iems, kurioms iszpjauta plau- 
czei, isz naujo ataugo. Vėžiams 
ir uodams iszauga naujos kojos 
po nukirtimui.

Mahanoy City, 
iszmintis

pagamys

skaitlingiausiai.
delegatai ir nuo Philadelphios, 

isz vidurio 
Butai tai dv- 

gy-
Lietuvos reikalais, iszgir- 

ture-

delegata
žo-

Pittsburgh!) ir 
Pennsylvanijos. 
dele proga susipažinti su 
va i s
sim karsztu prakalbu, 
sim laime pamatyti ka tik isz 
Lietuvos atkeliavusi 
kun. Laukaiti, kuris gyvu
dzin nuszvies Lietuvos padėji
mą ir musu priedermes del jos.

Valio Pennsylvanijos Lietu
viu Seimas! Te gyvuoja Lais
va, neprigulminga Lietuva!

. — D. Brolis.

Pennsylvanijos Lietuviu
Seimo Programas

Rugsėjo 1 d., 1919 m.,
Mahanoy City, Pa.

1. Seimo iszvakares Rugpju- 
czio 31 d., 7:30 p. m. Boczkaus- 
ku svetainėj, rengiama teatras 
ir prakalbos.
tinis choras sulosz komedija 
“VALKATA.^
kviecziamas p. B'. Mastauskas.

Vietos bažny-

Su prakalba

Francuze, Vokiete ir Anglike.

mažes- 
nuosavy- 
dingusios

F

Vienas
apie taisės moteres ir tikrai isz 

, jog Francuze
vyro isz papratimo, Anglike 
kad turėt vaikus, Vokiete 
meiles.

Francuze myli savo vyra 
per kėlės nedelias, Anglike per 
ciela gyvaste, o Vokiete ir po 
smert.

Augina dukteres šziteip:iH"j
Francuze veda savo d tik tore 

ant baliaus, Anglike in bažny- *
ežia, o Vokiete in kuknia mo
kint virt.

Francuze yra iszmisli, Angli 
ko iszmintinga, Vokiete jaus- 
ling.a

Anglikas durnojo

kvotė ejna už

savo

M

del

7:30.

Nepraleiskite

žymiausi

Nedėliojo Rugp. 
kausku saloje 7:30 vakare bus 
losziamas teatras ir prakalbos.

Paned. Rugs. 1 diena Town
ship High School Bldg. 
Koncertas ir prakalbos.

Teatra losz Mahanojaus lie
tuviai žymiausi loszojai juju 
girti czion neroike visiems jie 
žinomi kaipo nepaprastai ga
bus loszojai.
juju losziant nepamato.

Koncertą iszpildys Mahano
jaus lietuviu choras parengtu 
visa eile naujausiu da czion ne
padėtu dainų.

Prakalbas sakvs
musu visuomenėje , veikėjai ir 
klabe tojai.

Su prakalba pasižadėti at
vykti czionai J. M. Didžiai Ger 
biamas Kun. A. Laukaitis, Sei
nų vyskupijos kancleris ir Lie
tuvos valsczios ingaliotiuis 
praneszti mums apie Lietuviu 
gyvais žodžiais — Kun. A. Lau 
kaitis tik pereita sanvaite isz- 
lipo isz laivo, pirma prakalba 
laike per Seimus Worcester, o 
dabar laikys czionai. Sutiki
mo pirma atlėkusia kregždute 
isz neprigulmingos Lietuvos.

Kas tik gyvas ateikite in va
karus. Visi kviecziami....
si broliai lietuviai maloniai pri 
imami.

Seimo priėmimo Komisija.

Vi-

)

o Vokiete

Aug like

Francuze rodosi su dailumu 
Anglike bo smoko, 
no mėgsta rodytis.

Francuze plauszke, 
kalba, Vokiete szneka.

Francuze del savo numylėto 
duoda radasta, Anglike kaine- 
lise, o Vokiete vosilkele.

Francuze turi liežuvi gera, 
Anglike galva, o-Vokiete szir- 
di.

Akyvas yra daigtas,
■$af pasakytu apie musu morgu 
žos ir mamužes jeigu jaises pa
žinotu.

ka ji-

ANT PARDAVIMO.
Du namai ant W. Pine St. Ma- 
lianoy City.
Jolin Goyne, 227 W. Centro St.
(Sep. 28) Mahanoy City, Pa.

Atsiszaukit pas
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Nuo viHokiu skilim
ui u raumenyse

Pain-Expeller
yra pngolbinginuRis. 

žinrekite, kadbu- 
tu bu INKARO žen
klu i

Gailina Maut vIhord 
■^Taptlokoso iii 35c Ir (I5o
J arba Išslaluzdint nuo

F. AD. RICHTER & CO. 
324-339 Broadway. Naw York

UBsuS
REMEDY Ohmi 

co.,
Pataria vartoti sekančius pasokmingua vaistus:
UrsuH Gyduolės nuo Reumatizmo’, palengvi
na skausmus o sudmtina visą žmogų ir susti
priną nuvariusias nervas, Kaina..SO 
Ursus Kraujo Valytojas, naikina visokius už- 
perns ir nuodingus dalykus kraujuje, padaro 
švarų ir stiprų kraują. Kaina.,. JjiOeOO 
Ursus Plaukų Apsauyjotojas, sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina.#3.00 

Ursus Mestis nuo Egzema arba Odos, šita 
mostis yra gera džl visokių uodos lygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir t.t. Kaina....... .•jfcl.OO
Ursus Milteliai nuo kvepčjimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaiha................   7Rc
Ursus Vaistai nuo Komu, išgydo didžiau
sius ir seniausius kornus. Kaina.........BOc
Ursus Vidurių Švelnitojas, pigulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titų valgyti ir būti sveiku. Kaina...... F»Oc
Ursus Lašai nuo Dantų skaudėjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abelnai skausmo 
šios gyduolės stimažjs skausmų, nors dantis 
ir butu skylėti. Kaina........................... SOc
- ■■ ■■■" . ........................ ,mw, ...

Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo. Ra
šydami adresuokite šitaip:

URSUS REMEDY CO 
160 N. WelliSL,į Dep. B. Chicago, III.

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas

* *"jlt

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

• • 
• •

f

Naujas Lietuviszkas Graboriui

I
Kazis Rėklaitis <
516 W. SPRUCE ST. |

MAHANOY CITY, PA. j

Dr. KOX.BR
. ) ' ji •

Penn Ąvo. Pittsburgh, Pa
Dr. KOLER yra vien* 

nBTve tinis tarpo Lietuviu d» 
ktaras Plttsburgo. Mo 

b klnosl Varszavojo, s tu 
t dljavo begljo 21 m. In 

vairias Ilgas vyru Ir 
F motoru, todol jas nuo 

tugnlai pažinota. Gyėh 
užsinuodlniina kraujo

638

I

&

Ir Bllpnyboa vyru, spuogus, nložejlmui
Ilgas tinimo. In vairias ligas paelnan- 
ežias nuo neezystumo kraujo, 
ezaukito ypatiszkal, per lalszkus as> 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszka) 
(r Ituslszkal.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig S 
vakare. Nedellomla Iki 2-v. popiet

Atsi-

mbiimi

RICHARD RYAN
Kandidatas ant 

Assesoriaus Pirmo Vordo 
Praszo juso balso ir intekmes.

Naujas Iszradiinas del plauku.

Dekavojc % milijono žmonių už 
puikus plaukus, o teip-gi sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta Iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Guaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

Informacijas dykai.
Raszy-

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

UNION 
.NATIONAL

BANK
MAHANOY

CITY

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

5

>i

i

Mokame antra procentą ant 
sudGttf piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mono- 
suosc, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

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

H BALL, Prozddentas
F. J. NOONAN, Vice-Proz.
J. E, FERGUSON, Kaslerius.
R. T. EDWARDS, Vicc-Kas,

P. J, MULDOWNEY
KONTRAKTORIUS 

223 W. Mahanoy St. Mahanoy City

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

*

1 ' Reikalaujame
ri liueso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 

j $10 iki $15 į savaitę, pereidami per stabas 
su musų nauju išradimu. Atsišauki! tik 

J laišku: URSUS REMEDY COM e
, ISO N. WELU ltM * Dtp, B. . CHICAGO, III.

W. TRASKAUSKAS
~-UUAIIOUItIS->

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GKABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunun Numlrualu, Paaamdo 
automobilius, piginus Ir vežimus de) 
laidotuvių, krikHztlnlu, pasivažinėjimo 
Ir t,t. Krausto dalgtus Ir t.t.
520 W. Centre BU Mahanoy City, Fa,

£. M ■<

1

31 East 112tli Street Chicago, UI.

Vaidelota Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
eu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 85c 

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

ocoooococoeoeeocoegcooccoscccoeoocooogcoeocogce

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienyti} Valstijų Valdžiai kaip pirma 

’ > taip ir dabar

’SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVA
■v"

jįi’ . ir g varantu o ja *
^orinčius gauti prekes pinigų ir kiti) žinių 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
meldžiame kreiptis pas:

z-

141 Washington Street, New York, N, Y.
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‘Slaptybe Antgrabio” Apysaka isz gyveninio Francuzu 
mv punlapin. Preke 85g, V . n i t t

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku”
8«2 puslapiu- Treke 3lio. IV. n. Bocikonskl-Co. Mahanoy City, Pa.pURl&plu- Preke 85o.I

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
«.Su Laivakorczln Skyrium^.

P. V OBIECUNAS IR KOMPANIJA 
12th nnd Carson SU S. S. Pittsburgh, Pa. 
Tai yra vienatine Banka kurl senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpinąs! savam name kur- 
rio verte Isznosa apie $150.000 Ir vartoja sze- 
mo laike apie milijoną dolieriu Ir rand 
kontrole Vai. Pcnnsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą. 
In visas dalis svieto.
Užlaiko Notarljialna kancclarija del padirbimo 
Doviornascziu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubcžlnls skyrius randasi po 
vadoviste gerai žinoma Karoliaus Varaeziaus 
valdiszko Notarijuszo.

asl po 
Už sutaplntus 

Slunczln Pinigus 
Parduoda Laivakortes.

ii




