
■

rani ■■1
H

v lX w
"I^SITf

0F 'Hindis

APR 28
UBMfff

1919
L

■ ' M
I j

4b o «■> 4»<»<r

! THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

j YEARLY SUBSCRIPTION $2.60. BRINGS THE BEST RESULTS 
TO ADVERTISERS. ADVERTISING RATES ON APPLICATION.

PUBLISHED BY THE
! W. D. BOCZKOWSKI-CO.

MAHANOY AND A ST..
.'* •“

U

<

MAHANOY CITY, PA. i;

MS\
>■

J

J

”7

4? v7»fc:

w

IRK ruas&aa&ss&aag&nasa«»d»g*i»gyA » • * sa * a a

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTI8 “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYOZIA.

PRENUMERATA KA8ZTUOJA:
Ant Vlao Meto
Ant Fuee Meto

4
i ;
I [i!

[I
! AMERIKE^::K“ž^rS j

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 1
MAHANOY CITY. PA.MAHANOY AND A ST..

^ubllshld^ dlstrlbuted under^0rmHNo^56 authorized by the Act of October 6,1917, on file at the Post Office of Mahanoy City, Pa. By orderot the President A. S. Burleson, Postmaster General^
W. D. BOCZKOW8KI, Free, and Mgr.

t=U F. W. BOCZKOW8K1, Bdltor.No. 34

ll I
■J

BNTRRRD AT TITE MAUANGY CITY. PA., 
POBT-OFFIUK AN SECOND UL.A8S MAIL MAI 1 EK.

out z,-? Fest UALi.^CbbixTOSOLDI! /ATCHING 7I
1 X ? X 1 U ln? cZ Boxinc
PRALEIDŽE SMAGEI

r><~ »•< -?»C Amsqio

AMERIKONAI COBLENZE PRALEIDŽE SMAGEI SAVO LAIKA VISOKIOSIA PA- 
SILINKSMINIMUOSIA YPATINGAI MUSŽIOSiA 4 NT KUMSZCZIU.

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 29 BALANDŽIO (APRIL) 1919

Kas girdėt po užši- 
baigimui kares.

■ I '■ >. - ’ - .

Bolszevikai ižguiti isz Kijevo. 
'• k J

Vicdniiis. — Bolszevikai li
kos ižguitais isz Kijevo, sosta- 
piles Ukrajinos, per ukrajinisz 
kus rovoliucijpniorius kurie 
yra isztikiami generolui Petlu- 
rai, iikrajiniccz'iii vadui.

4

Japonai žudina■ krikszczionius
Seoul, Koro$.—

[ūke visus 
žios kaime ne
kalė visus 
'ir su du re baise i

Po tam slido
ka ima, 

nusivaro

kareiviai sus^ 
rus prie bažnd 
toli Seoulo, su 
ejlia, suszaude 
su bagnietais.

Japoniszki
3

in

31 METAS

J A •! j Parduota mergina čigonams,isz Amerikos
I
I
I

pabėgo nuo vyro kuris 
turėjo tris paezias.

Madison, Wis. 
kos metu Rozalije Nicholas, 

, -parduota per savo tęva del či
gonu už $16,69, pabėgo ana die 
na, negulcdaiUiT-ilgiaiw nuken- 

i tėti kaukiu, kokias turėjo pa- 
1 neszti ir nusidavė tiesiog in pa 
licije su savo skundu.

Praejta vasara likos parduo
ta bandai čigonu ir buvo pri

tversią iszteketi už 17 metu Mi- 
Isz pradžių cigo- 

_____ r____ o —____ ./ J i gerai, 
j. Į bet kada pradėjo jiaja privers- 

Itinet prie vagyseziu ir 
silsvsi'tui pasiprieszino, buvo kanki- 

kalejime ir apmanstiimje apiejnama bjaurei.
Isz pradžių mane, jog jiji tik

Nors karta invede protingas 
tiesas.

Juozas 
aresztavojo suba- 

^fDebesisi) 
gauuinejo žmonis po 

aplinkiniu, novos uždeda-į 
sztorus' 

ki-| 
paymdamas

--------.................. — —

Debesis aresztavotas už 
apgavysta.

Mount (arinei. Pa. 
Drapievskh
tojo W. W, Bcl/es 
kuris apgaudinėjo 
visa 
mas kooperat iviszkus 
Girardville, Slionandori ir 
tosia miestuosiu, 
nuo žmonių po doleri in.siraiži
nio, o kada 
giau už tavora, 
aplaikydavo ne 
ningn.

Sziandien

surinkdavo dail
iai žmonis ne- 
tavoro ik*l < l 1"

metu

I )ebe*is

savo kvailumu.
viu likos apgautais 
apgaviku.

Daug Lielu
pei-

Pcnkioli-

1 la no Wiki.
nai pasiclginejo su jiaja

priesz

taji pirma pati Milano, nes isz
Įtycziu dagirdo buk jiji yra jau 

nu-

110-

- North American frecjjiu pati tojo čigono ir

Naujas telegrafas ir telefonas 
su pagialba medžiu.

Washington, D. P.
ras George Squier,

— Majo-I
I tomis dio-;

nolnis daro bandinimus su bc-
telefonu I
Iszrado

Harrisburg, Pa.— 
kas tiesu darytoju czionais, po 
rejo naujas Walkerio bilus, ku 
ris priverezia visus locninin- 
kus saliu ant iszpirkimo lais- 
nu ant tuju saliu' kur atsibuna 
szokiai pirmos, antros ir 
žios klasos miestuosia,
idant visi szokiai nustotu pir
ma valanda po pusiaunakt ir 
kad nepavelint jokiai mergai
tei rastis ant szokiu kuri da ne 
turi 16 metu, ne vėliaus, 
9 valanda,
sos szlapnoses turėtu nesztis 
namon. — 
nvmas. %
Nepaprastas szposas studentu.

Sacramento, Calif.—
seržantas palicijos 11. R ibio, 
atsikėlė isz ryto ir iszejo lau
kan, viena koja inženge in gra 

kuris gulėjo prie duriu.
Nusistebėjo seržantas nemažai 
bet patemijas, jog jame nesira
do nebaszninko, 
viau.

Badai studentai isz mokslai- 
nes paguldė grabu už tai, 
jojo duktė ketino užtarti 
bolszevikus ir todėl grabu pa
dėjo prie duriu, idant atsimin
tu ant mirties, kokia jiaja lau 
ke už bolszevikizma czion Ame 
rike.

Per ran-

tre
lei p-g i

kaip
Po tai valandai vi

Labai geras užma-

Kada

1

gino bažnytėlių/ir visa 
o moteres ir vaikus 
su savim.
Bolszevikai samdo Kinus ant 

paipldimo žudinseziu.
Marseilles.— Laivas Sonirah 

kuris atplaukė su 450 francu- 
ziszkais pabėgėliais isz Odešos 
tiejei pabėgėliai kalba, jog ka
da apleido Odesa, tai tonais 
vieszpatavo tikra pekla. Idant 
kankyti kanuodaugiausia |e- 
naitinius gyventojus, bolszevi
kai pasamdo kinezikus, 
tingai tuosius ka yra daugiau
sia puslaukiniai, idant papildi
nėtu didžiausos bjaurybes ant

Kijonsztade tiejei 
žvairuoti velniukai subadė in
žinierių ir pasodino jin ant iii- 
kaitusio poeziaus. Vargszas 
sudego akyveizdoje savo pa- 

Pati mirė ūpo 
kinezikai I 

Kitur kinezikai iįz-

gyventoju.

tai

ypa-

Vargszas

ORINE MASZINA KURI KETINA PERLĖKTI PER MARES.
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’aklinai dabar ruosziasi 
traukti oru, virsz Atlantiko giliu vandenų, isz Senojo PasauTo in Naujaji, kiti gi — 
sz i nga i.

Prie lenktynių rengiasi S. \’alstiju, Pranei,jos ir Anglijos lakūnai, kiekvienas isz ju 
norėdamas būti pirmuoju arba atidariusiu orine keliom* tarj e dvieju kontinentu.

Szitas orlaivininku pasiryžimas, kuri galima skaityti pavyksianeziu szia vasara, 
teigs nauja 1 rans-atlantiszka kelia, 
vietoj penkių dienu

Pabaigė kare 1 parode visokiu netikėtinu dalyku or<‘,

Pranei,jos ir

f

• ■ -*l 

pa
pno

is-
perlekimu nuo Ameriki s in Europa bėgyje 24 valandų

kaip dabar ima greicziausiam garlaiviui perplaukti.

VICTORY LOAN.

obalsiu

1

Daugel pagaminta 
ir pravesta mincziu, kodėl rei
kia raszytis Pergales Paskolai, 
kodėl amerikiecziams privalu 
Victory Loan bonds’us pirktis. 
Prie tu norisi dar viena kita 
minti pareikszti.

Amerika-’ biznio szalis.
Kare jai tilte jo biznio puse 
apskaitliax’lmo, kiek ji isztek-

O

r J
Kare* privesta

t

iiISZ VISU SKALIUbar susitersztu. Turime galuti
nai Amerikai priparodyti, kad 
mes esamo jai isztikimi iki ga
liu.

Tad visi lietuviai, pavieniai 
ir draugijos, pirkime Perga
les bondsus. Pirkime, kiek tik 
iszsigaliino, 
kad tai darydami 
nenustojamo, o tuo tarpu 

garbinga
Amerikos akyse peluijanlb,

•Isz lygos pirkimo 
yra kuoprieinamiausios.

gera varda ir

r>

nes suprantame, 
pinigszkai 

sab 
vietį

Villo banda apiplesze miestą 
Parral; nužudė majora ir 

jojo SUDUŠ? “
Juarez, Meksikas. —

banda razbaininku atjojus in 
miestą Parral, apiplesze jin

Villo,

ti

>J|HI 
įbu

fl

rii

ant puse milijono visokio ta- 
voro, 50,000 patronu kurio pri
gulėjo prie tenaitinio garnizo
no ir surinkęs nuo gyventoju 
50 tukstancziu doleriu,

1
- '"S1bondsri

Kib prasi’

ežios ir vaiku, 
iszgasczio o vaikus 
iszžude.
kasienjo grabes in kurias užka« 
sinejo gyvus turtingesnius gy
ventojus; kitus skandino uj}e- 
je, pririszdami prie kaklu di
delius akmenius idant negalė
tu iszplaukt in virszu.
Vokiecziai kuopina slaptingai 

visokius ginklus.
Paryžius. — 

tas laikraszezio 
Debates ’ ’ 
hi,jo, buk aplaike tikras žinias, 
kad vokiecziai dirba ir paslepi 
neje Szlcžinge .daug visokiu 
ginklu, vagonu, anuotu ir lo- 
komotivu.

Apginkluotus vagonus 
kiecziai dirba fabrike 
cuosia.

Likosi tojo rie negali isz kalno užsimokėtu szalino vela in kalnus.
''1

Kada buvusis majoras mies
to Jose Herrera ir jojo du, sū
nus pas i priesz irto, likos suszau 

reikia inmoketi lytais per tuosius razbainiu-
$10.00 ant kus. Villa užklupo ant miesto 

su 1500 savo pasęįejais.
szis traukėsi per visa diena ir 
vakaru.

gali iszmoketi per 9 menesiufc 
mokant po $5.00 in menesi, ar
ba po $2.50 kas dvi sanvaite^. 
Užsiraszant, 
aut $5.00 bondso, 
$100.00 bondso.

Amerikos valdžia dabar sko 
liną nuo gyventoju savo krasz 
to $4,500,000.00 ant truhipo lai 
ko, 3 ir 5 metu mokėdama

Paskola v ra t
Victory Liberty v e

(Pergales Laisvos Pa
skola) ir užtikrinta bondsais, 
valdžios iszduotais, kurie 
lygiai taip saugus, kaip ir pini 
gai.

r?
■ i?

i* d
‘ H
i

liaus suims.
.prie pergales ir josios biznis 
eina prie baigos.
nemalonaus biznio likvidaci
ja. Su priėszo pasidavium ne- 
užsibaige szalies iszhrfdos. Dar 
suvirsz milijonas Amerikos ka 
rininku Europoj randasi — im 
vairioms galimybėms atsarga. 
Karininkai reikalingi užlaiky
mo ir ji Amerikos 
pampinti privalo.

’ biznieriai, suprantame, kad ka 
ros likvidacija reikalinga isz- 
tekliaus ir todėl Vivtory Loan 
bondsus turime pirkti.

Reikia juos pirkti, kad
vo isztikimybe Amerikai palai 
kius. P-as Hans Rieg, ateiviu 
skyriaus prie Treasury Depart I*
ment vedėjas visose Laisves 
Paskolose, tvirtina, kad Ame
rikos ateiviai, tarp ju ir lietu- 

arbingai lyg sziol pasi- 
Lietuviai Laisves,Pa

skolose ne tik užpakalyj nebu
vo, bet sulyg savo isztekliaus, 
vadovavo.
gražu isztikimybes rekordą, 
Bet tas valstybininkas, 
lietuvius pažinstas, vieno da
lyko prisibijo: lietuviai, lygiai 
kaip, kiti ateiviai, gali savo 
gera varda sugadinti, visa pel
nyta garbe prarasti, jeigu taip 
gausiai bondsu nepirks, kaip 
kad pirmiau pirko.

Mes negalime leisti, kad tas 
vyras, lygiai kaip visa Ameri
ka, apie musu isztikimybe ir 
gera varda abejotų. Padėjome 
Amerikai karo laimėti, padė
simo jio likviduoti. Mos netu
rimo leist i, kad lietuviu szftu- j _ .— _ .

■ 
!(

i f!Mu-1

Koresponden- 
“ Journal de 

danesza isz Monac-

I

i.,-5visuomene
Jei esame

Į tarė pabėgti.
Rozalije paejna isz Kumuni- 

atkeliavo in Amerika su 
metus. 

Gyveno Chicagoje, po tam per
iu Youngstown, Ohio, 

kur likos parduota del čigonu, 
e aresztavojo nelaba te-

Amerikajos,
i tėvu kada turėjo tris
i

dratiniu telegrafu ir 
su pagialba medžiu.
jisai būda siuntimo net in už-l 
mari telegrafu be jokiu ženkly 
vu prietaisu. Jojo būdas yra 
sekantis: Inkala jisai plienini 
vini in medi, užmeta drata ku
ri sujungė su telegrafiszku in
strumentu ir siunezia žinia.

yra gc- 
Neužil- 

gio visi gales telefonuoti 
savo kaimynus, jeigu tik 
dasi artimoje kokis medis. Ka 
darys telefono ir telegrafu 
kompanijos kada tasai naujas 
iszrailjmas prasiplatins po svie

Tures pamesti savo biz-

ir
Sako, jisai, jog medis 
riaušes būdas ant to.

ta ?
uitis, j

1 si kele

Palicij 
va.

17,000 nauju milijonierių in du 
metus.

New York.—

ba,

atsiduso leng-

jog 
už

sa-

3 ir 5 
3-3% ir 4-3% 
užvardinta 
Loan”

l <

/€•

5,000,000 žmonių iszmire ant 
influenzos.

London.— Suvirszum penki 
* milijonai žmoni u mirė anglisz- 

koj Indijoj nuo iszpaniszkos 
influenzos. Ligonbutcs buvo 
teip prigrūstos, jog nespėjo la
vonus isz juju iszneszti. Uli- * 
^zios ir visokį užkaborei buvo 
pripildyti lavonais, kuriu ne
spėta palaidoti.
lavonus doge, nes neturėjo- lai
ko juju užkasinet.

' N

‘M>J!
1
,J|!| V

■ 1vo- 
Glivi-

Mieste Leibnice, vo
kiecziai padirbo nuo 250 lyg 
300 arniotu ir taisės paslėpė 
nežinomojo vietoje idant nepa
pultu iii rankas allijentu. Opo- 
luje paslėpė apie dvideszimts 
lokomotivu.
Vilniaus gyventojai nudžiugo 

kada Lenkai užėmė miestą.
Warszava.— Pirmutinei pul 

kai lenkiszku kareiviu ka inejo 
iii Vilnių, buvo tai raitelei po 
kamanda pulkauninko Belino. 
Generolas Szoptickis sii gonero 
lu Pilsudckiu inejo in miestą 
subatoje, kurios priėmė gyyien 
tojai iszkiliningai. Miestą pi
da laike 7,000 bolszevikai susi
dedanti daugiausia isz Latviu 
ir laivoriu, kurio likos iszgui- 
tais o daugelis likos paymta in 
nelaisvia.

Badai 20 tukstancziu bolszo- 
viku prie Prijos upes pasida
vė in rankaą savo- prieszu, 
Įytaaiš ginklais, 
J ’ •• •< ■ -'j . A> '" ' ' '' 1 '

vra

Uli- t n bH

Iszsiteisino.
Pati in savo vyra kuris 

priesz diena parėjo isz kareze- 
mos gerai insitraukiąs:
* — Asz guliu ir dejuoju vos

savo Daugiausia
Pagal

• raparta, tai in 
dvieju metu 17 tukstancziu mo 
toriu ir vyru pasiliko milijo
nieriais czion Amerike. 
deszimts tukstancziu nauju mi 
lijonieriu gyvena New Yorke.

Teip, kare padare daug nau
ju milijonierių kurie naudojo
si isz progos ir surinko milijo
nus lengvu būdu, o darbinin
kai ka surinko? Nieko!

ia bingtono
W as
la i k a viai 

rode.

pas
ran-

Arti
Musu vaikai.

Viename susirinkime 
daug vaiku ir praėjo tokia zo- 
bova, jog vaikiukai turėjo pa
sirinkti del
Visi mėtėsi prie 
tiktai vienas atsitraukė in pa* 
szali.

saves

buvo Jie parode ir turi

mergaite 
merga i ožiu

gerai

Vienojo 
yvn, o tu'iatruoji per imlcti, gubernijoje iszmire suvirszum 

milijonas žmonių.
(Y r*
ir vos parvožlioji namon.

— Tai teisybe, duszele, nes 
kožna stikleli geriau už 
sveikata, — kad greitai 
veiktum.

tavo 
pas-

KUR BUNA?

.r|

i

Dasiakus.
Juozas ir,Antanas lupinėjo 

Motina džiauge-

Nepaprastas szaltis su sniegu.
Philadelphia. — Nepapras

tas szaltis su sniegu kuris pe
rėjo per Pennsylvania nuo pra 
ejtos sanvaites padare nema
žai bledes del auguoliu.

()hio valstije suszalo vaisi
nei niedžei, kaipo ir kitosia 
v aisti josią.

— Kodėl tu sūneli, nesiren
ki sau poros? — paklausė gas- 
padine namo.

— Asz nenoriu būti tokiu 
nelaimingu kaip mano
Atsake deszimtu metu filozo- 
fas.

tėtis!

Praejta

Pennsylvanijoj mirė daug 
ypatų.

Harrisburg, Pa.— 
meta Pennsylvanijoj mirė nuo
visokiu priežaseziu 23419 ypa- 

Paežiam Gruodžio mene- 
sije mirė 17,828 isz kuriu mirė 
ittio influonzos 6,778 yputos, 
95 atomo sau gyvastes.

mil

tu.

o

Dyvai.
Motiejus: — Tik ir dyvai 

Vincai, virtukai prasikala isz 
kiauszinio! n

Vincas:— Nes kaip jiejo in 
kiauszini iųsigavo

» , ,/|į j ,/j __ “ i < "’4jf Jft i; 1■M 11

SU

apie Juzia.
si isz to ir abudu jei patiko ir 
lygei*švetino, ba abudu buvo 
biznierei ir abiem gerai ėjosi, 
vienok buvo labai akyva, kat
ras isz jųdviejų labiau dukre
lei patinka, ir paklausė karta:

— Klausykie Jozele už kat
ro norėtum maloniau iszteketi 
ar už Antano ar Juozo?
~ Ach, motinėlė! — atsa

ke sannatlyvai Juzele — asz 
ne vieno nei kito ne myliu, ba 
abudu bukanosia | nosys kaip 
bulves.

Asz Valese VailkeviczaLte po vyru 
Jokubauskiene, pajieszkau mano de
de Jona Radavicziu, paeina isz Kauno 
gub., 9 metal kaip matėmės; pirmiau 
gyveno Cokeburg dabar neiinau kur. 
Praszau atsiszaukt ant adre&o.

V. Jakubauskiene,
17 Bassett St, 

Ansonia Conn.
» ■■ 1 - •“ A . *

Pajieszkau Jievos Rabaczenskiutes 
po vyru Szatrauckiene; Suvaiko gub.. 
Mariainpoles paw., Vaszniszkiu kaimo 
Qudialiu para. Tegul atsiszaukla ant 
adreso.

Marijona Zubriene,
37 Joseph Lane, 

WJlkes-Barre, Pa.

Mano dedo Juozapas Šileikas, pa- 
ena isz Kauno gub., Telsziu Ujezdo. 
Gargždu Wolos 
ant adreso.

prašiau atalszaukt

1

I

I

mis rekordas AVashingtono da,- rįukau Petrai..',
IJ ii L H

įįjL 
matai: 1' A

Asz jau senei iszsi- Dox 1861
Joe Budrikis, 

Lawrence. Pa<
t, Wilkes —- Barre, ra,
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SAULE
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KAS GIRDĖT
Czion Amerike

sirongia, ir apie ta vėliava 
šia rėdai kareiviu.

Raudon plakatuose, vietomis 
prirodama, kad kitais metais 

apvaikszczio-
jimia buvia niekis, o dabar sa
ko — turime stoti in tikra mu-

1-mos Gegužio

ei- SUSIŽINOJIMAS SU 
LIETUVA GALIMAS.

■ •/ V r i. ' fe'fe; I.' .

Jau iszgauta Pavelinimas Lie
tuvai pagelba siunsti. Sten-

from Lithuanian soldiers of America. 
Seventy five thousand organized Lith
uanians willing to defend their coun
try from partltleniųg' and oppression.
— "Lithuanian Liberty Guards.”

"Also Congratulations and most 
hearty wlBhes from a|l
of Town of Lake of Chicago, Viscont, 
Chairman.

Executive Committee
Vinikas, Žilius Bielskis,

Plrmosniuose praneszimuoso minė
jom apie Lietuvos valdžios užsakymus 
kad prlsiunsluiĄC javu ,r kitu maisto

• produktu. Egzekuty vis Komitetas

supranta
Lithuanians

su-

pasiutiszkn J

antakiu.’
t ogiausias iszmislns. 
ruju

neužilgio ant

kvai

kad pradėjo 'ne-
jog

viskas stai- 
gai mainosi ir net reiko stebė
tis isz t uju permainų, o ypa
tingai motoriszkas aprodalas 
ir mainymas savo veidu. Nau- 
jrtust's iszradimas, kuriuom ga 
Įima už varil vt
yht isztraukimas plauku nuo 

Sakoma, buk tai pa- 
Isztik- 

amorikoniszkos pasiutė
lės persimainys 
kineziku. Dievyti, prie ko mu
su mergeles trauke, ar isztik
ruju netenka proto tosios 
Ii ukos!

Ne gana
szioti siaurus andarokus, 
net kunduktorei turi tokias 
moterėles in karukus insodvti • 
ba ne gali žingsnio padaryti, o 
ne viena sau ir sprandą nusi
suko norėdama padaryti di
desni žingsni.

Ne,

Atstatymo Lietuvos Bendro
ves iTipcscziai.

Iki sziolei matome, knd tai 
Bendrove placziai veike idant 
padaryti pajiogas finansines, 
dar surinkusi, tu pajiegn
virsz 200 tnkstaneziu dol. pra
dėjo aktyvi darba veikti, ir to 
veikimo faktai dar pasirodė 17 
num. ‘ ‘ tėvynės ’ * 
patalpinam “Saule1 ’ kad vi
suomene žinotu, jogei mes kal
bame remdamiesi ant grynu 
faktu.

"Isz Lietuvos Atstatymo Bendroves 
szioinis dienomis gavome sekanezius 
praneszhnus, turinezius labai didele 
svarba kaip Amerikos 
taip ir paežiai Lietuvai.
p. R. Karužos, L.A.B—ves Pirminin
ko, kurs dabar yra Paryžiuje, kable- 
gramal, isz kuriu patyriame:

a) Lietuviu politine akcija Europo
je yra gerai suorganizuota.

< 4
ka isztisai

Sailo’f

ant n

Lietuviams, 
Gauta isz

Atstovy
bes Paryžiuje, Londone, Berne, Stock- 
holme, Kopenhagoje, veikia kiek galė
damos Lietuvos laisves reikalu.

b) Pripažinimas Lietuvos nepri
klausomybes laukiamas yra kasdien.

c) Anglija gelbsti Lietuvai pinigais. 
Herbert Hoover duoda pagelba mais
tu.

mergeles, tokiu 
neintiksyte vyrams,

bildu

d) Labai reikalinga kapitalo suor- 
pramones 

Iki 1 d. liepos Liet.

nes vvrai 
tokiu bezdžionkavimn ne my
li. Vyras myli merginas pa- 
siredžiuses szvarci ir manda- 
gei, o jeigu motinos 
buvo dukrelėms imt tokio bez- 
džionkavimo,
ne turi pilno proto.

pavclina

tai gal paezios

konferencija yra 
didelia slaptybe. 

Veikiama ar nuveikta visi ta
rimai tik tarp keturiu didžių
jų žmonių t. y. (Wilson, Lloyd 
George, Čelmencau, ir 
do.)
taria neklausdami nieko 
mažesniu szalin

Isz to suprantama, kad 
nemaži neužsiganedini-

mai. Japonija grasina atszau* 
kimu savo 
konferencijos, 
to, ko geidavo,
rasztija, . asztriai ’ M t <
Pr. Wilsona už kai 
tus užsispyrimus.

Italija teip pat neužganėdin
ta, nes nori apt u ret
Finrne q ministeris apleido Pa- 
rvžiu.

Paryžiuje 
uždengta

Oriau-
Tie vyrai radavijos ir 

pas 
reprezentan-

tus. 
kilu

pasiuntinius isz 
nes nelaimėjo 
Prancūzu laik 

kritikuoja 
kurios ki-

pristova

Spėjama, 
vyrai turi
ginezus

kad ir tie keturi 
tarp saves painius 

nes ilgai savo tari-iivo savo
mus laiko uždengia, o czion vi
soje žmonijoj verda 
tis ir maiszlhi.

Kaslink Gdansko
laikrasžti ja

nėrinius-

John Skiriat, Collinsville, Ill.
A Sodieka, Scranton, * Pa.
Szviesos Draugija, Waterbury, Conn.
A. Dzlndzelota, Baltimore, Md.
W. Pigago, Milwaukee, .Wis
V. Gudžiūnas, Middlebury, Conn.
B. Balutis, Detroit, Mich.
Peter Gricius, Kansas City Kans.
V. Genęzauskas, Wauwatosa, Wis.

<1

į-

1giamasi sekios ir maisto 
Produktus greitai 

iszsiunsti. 7
4—.^.u.

Wash In ton, D. C.— 
ncszo, knd greitai bus galima su Lie
tuva susižinoti, 
kiekvienas lietuvis bu 
laukia tos valandos, kada galės bent 
kelius žodžjus savo iszsillguslems gi- 
mlniecziams pasiųsti todėl skubinamo 
pranoszti tokia linksma žinlųte nors 
isztlkruju mums buvo nUBlfleko pa
daryti vps tik pradžia gero iiįfolbaigl- 
mo.

IszpradŽiU valdžia iszloido prano- 
Bziina, kad pavelijame susižinoti su 
Estonija, Lenkija ir Lietuva, 
jai ir lenkljal szloido smulkmeniszka 
nurodima kas reikia daryt norint ko
kius nors daiktus siusti in minėtas 
valstijas, 
užsiimta.

Egzokutyvls 
stengė ir Lietuvai panaszu nurodima 
ir pilna leidimą iszgauti. 
totjnu pastangų Ir geru priparodima 
prasziinas iszplidyta. 
valstijoms taip ir Lietuvai iszdave nu- 
rodjmus r ta įsiklos 
ir daiktu siuntmo. 
duodam minėtas taisykles.

‘"Veikiant sutartyje su autorizuo
tais atstovais kitu valstijų, Kares Pra
mones Komisija 
kad nuo Balandžio 14 d. 1919 m 
slems Suvienytu Valstijų 
jams vra pavelyta liuesai prekiauti Ir 
susižinoti, 
misijos taslkliu, su žmonomis gyvo- 
naneziais Latvijoje i r Lietuvoje.

Pagal szi praneszima, 
btis prieinamos del iszgavimo tam tik
ro rasztjszko paveljlmo visokius daik
tus Latvijon ir Lietuvon iszvežti, arba 
isz tonais szlon szalin invežtj.

Sluncziant visokius ddiktus Latvi
jon ir Lietuvon, visuose atsitikimuose 
sziuos žlngsnus roika daryti:

1. Siuntėjas norėdamas gauti 
tikra pavelijimą, privalo kreiptis prie 
"The Bureau of Exports, Washington, 
D.C.”, arba prie bile kurio biuro sky
riaus, vartojant forma X—A.

2. Visi daiktai suminėti Komisijos 
iszduotamo "Free List” dol Sziauriniu

(lazduotas

Žilius

Kaipgi bus, juk 
vieszai John May, Naturita, Colo.

A. Baker, Montasano, Wash.
C.J. Lukus, Clarksville, Pa.

Isz Chicagos:

LAIKRASZOZUI IR 
ORGANIZACIJOS.

f
*

Kas nors kiek daugiau
apie orgaizacljas vedima, tas gęrai 
žino, kad Jokia organizacija be sa<^o 
organo negali but j. 
tuomet negali nei apkalbėti 
savo reikalus, nei infarmuoti visuo
mene apje save, nei reaguoti in viso
kius klausimus, 
raszczio nėra tobulos organizacijos.

Ta gerai supranta Europos lietuviai 
ir kiekviena Didžiosios Letuvianis 
svarbesne organizacija visuomet turi 
savo organa. Ta suprato ir didesnes 
Amerikos lietuviu organizacijos. Taip 
abu susivienijimai, socialistai, 
Mylėtoju draugija, vycziai, blaivinin
kai ir visokios organizacijos vis turi 
insistege savo organus, ar kur susita
rt) su lalkraszcziu leidėjais, pasiima 
sau už organa koki 
Isz to turi but kiekvienam aiszku, 
kad tik yra nauda, nes ant to'nebutu 
leidžiamos krūvos pinigu.

Dabargi 
puse, 
vairiu draugyszczlu ir kliubu,, kurie 
neturi savo jokio organo. Jei suly
ginti tnrinęzias organa organizacijas 
su neturinezioms, tai pamatysime, 
kad pirmosios organizacijos iszbujoje, 
o antrosios skursta ir nariu skaitliu- 
ml ir turtu, 
nariai lavus, o antrųjų 
sviete dedasi.

Taigi reikalinga, būtinai reikalinga 
kad oragnizacljos turėtu savo organa, 
be jo dvideszimtamc amžyje negalima 
gyventi. Bet kaip ta padaryti?

Žinoma kiekviena organizacija 
vo paskiro organo — laikraszczio nc- 
Insisteigs, ji t tiri koki nors laikrasžti 
pasiskirti.
joms geriausiai tinka dienrasztis 
"Lietuva,” kuris paduoda daugiausiai 
straipsniu negu bent vienas lietuviu 
lalkrasztis pasaulije.
rasztis nei kiek nera> brangesnis už 
kitus lietuviszkus dienraszczlus.

Jei kokia draugija pastskiria dien- 
rasztl "Lietuva” .savo organu, netik 
kad jos reikalai yra apginanti spaudo
je, netik kad Ji savo organizacjos pra- 
neszimus randa, bet dar truputi už 
mažesne kaina gauna nariai, jei tie
siog užsiraszo isz "Lietuvos” dlenrasz 
ežio administracijos. Tokiu budu 
trejopa draugijoms nauda pasidaro. 
Viena — kasdien gauna dienraszti ir 
visokias žinias, antra — turi savo or-

*

SZI.

Žmonoms pripasakota, 
karoivija laikysis domonstran- 
tu pusoje, ir jeigu kas kibtų ’ 
I >r iesz demoi i st ra c i jos 
tuomet karoivija eisonti su de
monstrantais, 
guzais ir vandeniu, ir, galima 

supliaszkyt visa miestą, 
plakatai dalinami visose kal
bose. Toje 
boms yra parandavotos kelios 
sales.

Žmonos kaminios vis szvagž 
da kaip pi’iesz kokia,audra.

Kaip kurie ketina ta < 
isz miesto važiuot szalin 

“Ka su tais velneis, 
gal namus net iszgriaut.

Mes patariame sėdėt uamie- 
je ramoi neiti 
trantii, tai

knd

darbu

užleistu miestą

i
I

Jau esame pra-

Žinom* gerai kaip 
nekantrumu

Be organo, be laik-

btit

sako —

dienoje, prakal- Estoni

Apie Lietuva ir Latvija tik

Komitetas tuoj pasL

diena
nes

> >

Po atkar-

Kaip kitoms

del susžinojimo 
Czia isztisai pa-

produktu.
susižinojo su tam tikromis firmomis 
Ir užsakymas galima Imtu tuojaus isz- 
siustl, bet. reikia pinigu.
apie tai Lietuvos Valdžiai ir beabojo 
tuojaus padarys reikalingus žlngsnus. 
Bus moginąma panaudoti kaipo daly- 
nc mokesti dabar
Raudonajame Kyyžluje. Egzekutyvis 
Komiteto pirmininkas p. M, Vinikas

Pranoszta

no mokesti dabar esanti $130,000.00 
Raudonajame Kyyžlujc.

Ir sekretorius Kurt. J,. Žilius nuvažio-

Atelnanti szosztadleni, Ba
landžio 26 d., atsibus abjcju Tarybit

vd Now Yorksn b£!uo už«akymu ru- 
pintin.

admlnistratyvlo Komiteto suvažiavi-
jnas, tikimasi tuomet hus galima gc- 
rlads szls reikalas aptarti jr reikalau
jami javai ir kiti masto produktai grel 
czjaus iszfliustl.
Egzck. Komit. Informacijos Biuras

—------- ---------------—

K laša.

Gaidiene veža savo sunu m
Kauna in klesas ir ant stacijos

lalkraszcziti leidėjais, pašilių
nors laikrasžti.

vcl pažiiirckimc
Vėl Amerikoje yra szlmtal in-

an kita

Pirmųjų organizacijų 
nežino kas

P. tEitutis.
M. Tamulis, 
Paul Žablocki, 
Miko Petraitis, 
Ant. Paliuszas, 
Vine. Adomaitis, 
V. Milaszevlcz, 
J. Milkers.

i

j

♦ I

— Apgarsinimas.

galesite nusipirkt.

!

I'

*

■i

t :

Jeigu turite senas maldakny 
ges, prišiunskyte in redakcije 
ant apdarymo, nes nauju ne 
greitai,
Siunskite ir kitokes knygas ap
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu- 

Apdaryta knyga il
ginus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli ir guodo 
ja ir pats yra mylėtojas skai
tymo. (t. f.)'

sipirkt.
'■f

praszo bileto.ganlzavimui pirklybos Ir 
Lietuvoje. Iki 1 d. liepos Liet. At
statymo Bendrove turi sukelt) tarp 
Amerikos Lietuviu būtinai puse mili- 

Visu -Amerikos laik 
raszcziu ir organizacijų pagelba szi- 
tame svarbiame darbe bus augsztai 
apvertinta Lietuvos žmonių.

c) Liet. Atstatymo Bendrove už
pirko Lietuvos Valstybes Banko trecz- 
daii Bondsu, vertes apie 1.000.090 mar 
kiu.

f) Atstovai R. Karuža j r vice—-pir
mininkas advokatas J. S. Lapatto rū
pinasi sudaryti reikalingas sutartis 
su Skandinavijos laivu kompanijomis 
del gabenimo prekių ir žmonių tarp 
Amerikos ir Lietuvos.

g) Amerikos financieriai, veikian- 
tie Paryžiuje, reprezentuojantie Wall 
Street kapitalus, pasilipto 
pirkliu komisija isztyrlmui galimybių 
insteigti Lietuvoje milžiniszka drobes 
audimo fabriką, pagal naujausius 
Amerikoje priimtus metodus.
reikalui Amerikos Wall Street duoda 
pinigu.

h) Amerikos Valdžios atstovai pa
tarė tucz tuojaus, nieko nelaukiant, 
sudaryti nuolatine navigacija ant Bal
toko juru, — duodama mums uostas 
Klaipeda ir pripažinsta teise naudo- 
tles Liepojum.
Atstatymo Bendrove per savo atsto
vus Europoje užpirko laivus, du — 
del minėtųjų Klaipėdos ir Liepojaus 
uostu ir du navigacijai 
Lietuvoje.

Akyvaizdoje taip svarbiu atsitikimu 
musu ekonominio gyvenimo atgimime, 
Lietuvos Atstatymo Bendrove praszo 
mus praneszti visuomenei, jog dabar 
labiau, negu kada nors, svarbu yra 
skubinties sukelti toje organizacijoje 
kuodidžjausi kapitala, kurs galėtu 

Iki 1 d. liepos rei
kia būtinai turėti 500,000. dol., kad bu
tu galima padengti užpirktuosus Lle- 
tuvosValdžious Banko Bondsus ir su 
didesniu kapitalu stveriies už naviga
cijos reikalo, t. y. už sudarymą musu 
jūrininkystes Lietuvoje.

Keliai In Lietuva Jau Atsidaro.
Lietuvos Atstatymo Bendrove (320 

— 5th Ave., New York) insteige "Fo
reign Exchange** (užrubežinio biznio) 
skyrių ir tuoj pradės priiminėt pinigus 
siuntimui in Lietuva ir in kitas szalis. 
Tame skyriuje bus taipgi jszmainomi 
pinigai, parduodamos laivakortes, sus
tatomi ir paliudijami rejentalai ir do- 
kumetai ir aprūpinami visi kiti ke
leiviu reikalai.”

Isz straipsnio tilpusio 
vyneje” o dar “Saule” 
kiai matoma, kad Bendrove ne 
miega bet veikia, o tas viskas 
duoda proga visiems tiems kas 
prie jos prisidejans suprsat 
gerai, kad ju pinigas atensz 
nauda szaliai, neprastojant ver 
tęs, bet da pelnant. Jeigu tuo 
mi neužsiimtu lietuviu Atsta
tymo L. Bendrove, ta pasigau 
tu in savo rankas svetimi.

— S. K.

Jono doleriu.

fabrika, pagal

Lietuvon

Tam

Tam tikslui Lietuvos

ant Nemuno

kapitala, kurą 
veikti Lietuvoje.

prie demons- 
genause 

Gegužio szvonte.

♦
Vfe"

Praszau duoti du bi be sa-
bus 1 d.
— S. K.

sziuomi paskelbia, 
„ vi- 

gyvento-

prisilaikant monetos ko-

tus in Kauna. x
— Iii katra klasa?

ba in
k laša ne iždave egzamino.

In pirma, antra
Tokiu organu organlzaci- 

tinka

IR VIENA NAKTŲ” KNY
GA IR UŽCZEDINO 

PINIGU. x

kurioje radau kanuo-

Kada da tosios

Siuncziu szirdinga padeka- 
vonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų, ’ ’
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas.
knygos neturėjau, tai vakarais
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau nuo 3 Hg 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ii 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
io. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tm 
retu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori- 

Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
U. Baka, 412 ----- Str.

;es.

O vienok dien-
aplikacijos

tam

Dabar svarbiausias 
laikas užsiraszyti * Lietuva

administracijos.

Ar myli rūkyt 
g tara Cigaro?

Pabandykite rūkyt
. JtnųmriuDfi

(Htgarat
Padaryti isz Manilos taba
ko penkių metu
Niekad no persimaino per
35 motus. Turi 

nikotino
kiti cigarai.

senumo.

o-

...

" Wj

I.J" 
s

savije 
negu 

Yra lengvi 
saldus ir nedegina liežuvio 

-(‘resni negu nekurie

metus, 
mažiaus

?

M

Į

I 
r
ii

Yra 
kiti

geresni negu ncKurie 
cigarai kurie parsi

duoda daug brangiau.
Prisiuskite mumis $2.50 

o mes iszsiusime jumis per 
paczta baksa 50 cigaru ir 
mes apmokame nusiuntimo 

Raszykite kokiu 
reikalaujate;
lengvesniu, 
sztorninkai
aplaikys specialiszkas pre
kes. Adresavokite sziteip:
B. & C. CIGAR COMPANY, 

315 W. Mahanoy Ave 
Mahanoy City, Pa.

Su atydarimu paežio in 
Lietuva ir isz Lietuvos 
gal esiine su si raszy t i 
savo gyniinerns 
žijistamais.
aplaikyti trumpoje atei
toje daug 
žinių isz Lietuvos,, 
rios talpinsime 
kraszti.
akyva

gu
sąlygų, kaip kad

paprastai.Neutraliu valstijų (iszduotas kovo 
15 <1. 1919 m.), galj būti siuneziami be 
tani tikro leidimo.

. Kaslink siuntimo visu kitu daly
ku, ne invardytu, minėtame "Free 
List”, siuntėjas pirm praszant tam tik 
ro leidimo, privalo pranesztj asmeniui 
osaneziam l.atvjdje ar “Lietuvoje, ku
riam norima daiktus sjtįsti, kad Jisai 
gautu nuo Alljantu Blokados Komisi
jos (AlliedRlockadė Copimittee 
London), rasztininka sutikima siun- 
cziamus daiktus praleisti, 
tikimo numeris turėtu būti priduotas 
siuntėjui, kurs pažymės j| ant aplika
cijos. ~

4. Amerikos atstovos, esantis Ali- 
jantu Blokados Komisijose, visas 
smulkenas tokiu sutikimu prisius Ka
res Pramones Komisijai Washngtoinc, 
kurios bus naudojamos paduotąsias 
aplikacijas portikrint

5. KAs link invežimo daiktu isz lat
vi jos ir Lietuvos Amerikon, bus pri
silaikoma tu paežiu taisikliu, kurios 
apeina visas kitas neutralias valsti
jas Europoje”.

Minėta "Free List” 
tu su sziuo praneszimu.

Iszgavc tokias taisykles, tuoj kreipė 
mes prie Krasos dopartmento kad su
žinojus ar jau laiszkams kelias intai- 
sytas, nes žinom gerai, kad musu žino 
nls pirm siusent kokius daiktus no
rės laiszkais susimainyti su likusels 
Lietuvoje, kad patyrus kam'ir kur bu
tu galima pagelbos ranka isztiesti. 
Pasirodo, kad Lietuva dar neprijung
ta prie tarptautines krasos ir del to 
nėra kelio, kuriuo, butu galima laisz- 
kai tonais pasiusti.

Egzokutyvjs Komitetas, sutartije 
su Krasos Departmentu ir kitom val- 
diszkomis instaigomis padaro reikalln 
gus žingsnius, kad kuogroieziausia ta
sai kelias butu iszdirbtas. Tam 
tikslui Iszsiunsta keletas kablegramu 
Europon ir kas valanda laukiama 
linksmaus praneszimo, kad jau kra
sos susineszimas tarp Lietuvos ir ki
tu szaliu yra instcjgtas.
vis Komitetas taipgi naudoja visus ga
limus budus, kad insteigus tesioginį 
tarp Lietuvos ir Amerikos kablegra
mu susincszimu,

Kaip tik kelias bus intaisytas tuoj 
visiems apie tai praneszim.

Paskutiniame Tarybų suvažiavime 
nutarta tuojaus pasiusti pasveikinimą 
pirmamjam Lietuvos Prezidentui An
tanui Smetonai, i Egzekutvvjs Komi
tetas iszsiunte sekąnczio turinio pas
veikinimą kablegrama:

"To His Excellency Antanas Sme
tona, President of Lithuania,

There were glorious days of Lith
uanian independence in the past but 
only now she has been crowned with 
a Republican Government.
aniains in America always desired 
only purest Democracy and therefore

9a
minėtame

in
Szio su-

Blokados Komisijose,

siuneziame kar-

su 
ir pa- 

Tikym<‘S

gromatu ir 
kil

iu lai- 
Argi ne bus

skaityti tuosius 
daneszimus! Todėl užsi- 
raszykite 
kitus prie 4 4

ir kalbinkite 
užsirasziino 

Saules” dabar.
Valdžia mums prano- 

sze, 
plauks pacztinis laivas 
su tukstanezeis 
tu isz Lietuvos.

Dabar laikas “Saule 
užsiraszyt ir

jog neužilgio at-

groma-r>

9 > 
visokias 

žinias isz Lietuvos skai
tyt!

W O 1 <► o o<**

gana, kuris gina ju organizacijos rei
kalus, ir freczla — gauna pigiau ne- 

Taigl jan geresniu 
"Lietuva” dienrasz-

tis duoda, negali būti.
Todėl draugijų ir kliubu virszinin- 

kal ir sziap gabesni nariai privalo or
gano klausima pakelti savo draugijų

W1

susirinkime ir paimti dienraszti '‘Lie
tuva” sau už organa. Nelaukiant ta 
reikia padaryti.

Bet kad geriau jaustis, dar geriau 
yra isztikruju būti leidėju paežio dięn- 

"Eiętuvos”, . , Tuomet jau nie
kam nei gero.
užtenka inslgyti keletą ar kokia pora 
“Lietuvos"

Sakysim turint kokius 5 ar 
draugija ar kliubas yra 

Lietuvos” dienraszczio leidėju. 
Jau taip yra padare daugelis organi
zacijų netik Chicagoje, 
miausiu kolioniju.

Taigi sziame reikale draugijų ir 
kliubu virszininkai ir sumanesni na
riai nieko nelaukdami incszkite in 
draugijų susirinkimus, 
ir paskui kreipkites prie 
dienraszczio, 3253 So. 
Chicago, Ill. v

FIRMOS KREGŽDES.
Vos spėjome organizuoti "Lietuvos” 

pagerinimo darba, kaip tuojatis se
kanti žmones prisunte linkėjimus, nu
rodymus ir prenumeratas, 
pirmosio kregždes daranezios gražu 
pavasarėli:
P. Zabaleviczius, Hartshorne. Okla.
J. Grinius, Philadelphia, Pa
T. Butches, Gen White, W Va.
C. Karskis, Discovery, B. C. Canada.
K. Rusteika, S. Boston, Mass.
A. Lebeikis, Laredo, Texas.
P. Lalas, Amsterdam,. N. Y.
Tony Skribunas, Raymond, Wash.
J. Turauckas, Philadelphia ,Pa. 
John Arlauskas, Scranton, Pa.
B. Ponkausltas, Beloit, Wis.

sau už organa. kasztus.
“nji*

rasz.

szoru.
10 szerus, 
tikru

O kad leidėjais tapti,

dienraszczio bendroves

bet ir toli-

apsvarstykite
Lietuvos”

Morgan Str.

ar drutu ar 
Saluninkai ir 
tegul raszo o ■
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Galima su szlta yla siūti bile ka norite 
teip greitai siuva kaip ir maszlna. 
Padaryta kad užteks ant viso amžio. 
Niekas nesugenda. Kad važiuosite in 
sena kraju ar czia Amerike pasiliksite 
jalgu busite farmeriu ar dirbate fabri
ke szlta yla visada bus jumis labai ret 
kalinga. Suczedins jumis pininga ir 
daug laiko. Kasztuoja tik $1.00 nusiun 
t ima kasztus mes apmokame. Duodam 
20 mastu sziaucziszko siūlo ir 3 kito- 
niszkas adatas ir Instrukcijas kaip ja 
naudoti. Iszkirpkite szlta apgarsinimu 
prisiuskite tik $1.00 ir prisiuskite ant 
žemiaus adreso. Padarykite ta szedien 

NATIONAL SALES CO.
New York.

Jau turime ir galime tuojaus 
jumis iszsiusti.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
310 Paveikslu.

DIDELIA PROGA. Sztai tos
' ■

porto, tai 
kad vrei-spėja 

cziausei bus paliktas Neutra
lios

o
4 4 Saule

‘ ‘ Te-
aisz- 205 Puslapiu —

lis Portas, nes Vokietija su 
Lenkija už ji neiszpasakytai 
nerimauja, kad patektu vienai 
ar kitai szalyj, o tuoni tarpu 

Vokietija, negali negaut no 
Lenkija.

Tiktai 50c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
50c. o tuojaus 
per paczta. Adresavokite:

gausite knyga

W. D. B0CZK0WSKI-C0. 
MAHANOY CITY, PA.

Komi tetas,

kelias butu iszdirbtas.

Egzekuty-

Sta. D. Box 90. ‘A

Busiduros, nežinai

Vilnius isz bolszeviku ranldi 
palėkės Lenkams.

Žmogus su szitoniis žiniomis 
isztikro

kaip manyti....
Baltgudijoj, skrieja su savo 

logijonais net du lenku jene- 
rolai. Szcptycki ir Listowski. 
Dabar-gi lenkai iszvija bolszo 
vikus isz Vilniaus, turės dide
lius pretensijas prie Lietuvos. 
Ar reik lietuviams ąusidurt su 
Lėnkate prie žaibo ginkluoto, 
tai’^e.

Lenkai patrijotai czion Ame 
rikoje garsino, kad jie Lietu
va privers prie sau jeigu
gerumu, tai su kardu. Kiti-gi 
garsina dabar, kad jie linki 
Lietuvai pilnos savyvaldos.

gal lenkai
Lietuva kaimv-*

no

Negalima spėti 
supasielgs 

n isz kai.
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Jei esate sergganti ant ly-

Per Velykas, lankiausi seno- 
viszkoj savo buveinėje t. y. 
Philadophijojc; ten 
labai daug rengemu stebuklu 
1-ma diena Gegužio (May); 
tuos stebuklus rengia kaip su
prantama socijalistai. Mat 
1-ma diena Gegužio, tai darbi
ninku yra szvonte, todėl jei 
daug rųoszema.

Visokio sztamo plakatai li
teromis raudonomis jr juodo
mis spaustttrvis dalinama žino 
nems kad rengtųsi prie 1-mo 
dienos Gegužio apvaikszczioji- 
mo su didemis 
Pagamina tai 
raudona vėliava, kuria I I 
nesz keturi vyrai gaudomu ap-

iszgirdau
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Daktaras Wasserman pasekmingai gydo ligas Skylvio 

Szirdies, Inkstu, Plaucziu, Rumatizma ir visokias kraujo 
ligas trumpam laike ir nereikes trotyt darbo laika.

Musu ofise randasi naujausios maudos daktariszkos 
maszinos; teipgi ir X-Ray maszina kuri kanecz yra reika- 

j(į lingas kožnam daktariszkam ofise. Pirmas atsilankymas 
!jj in musu ofįsa yra dykai.
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rrisiunskite mums tik 50c.
Nusilpnejie ant Lytiszku 

vyrai, kaip tai nerviu paliksi ižgydinti 
ant visados per vartojima, gyduolių 
NOVO. Tai yra galima pasakyti, cu- 
daune gyduole kurios iszgyde jau tuk- 
stanezius vyru serganeziu lytlszkoms 
ligomss.
tiszku nusilncjlmu, kad kenkia jums 
betvarke nerviu, kad nustoet vyrisz- 
kuma, kad esate nusilpnejusiam pade 
jime, szaltos rankos arba kojos gal
vos sopėjimai, žukietejimai
nervinimai skilvio, inkstu liga arba 
kitos ligos pūsles, nemielus sapnai, 
baime sutikti žmęnius, kaip tai daro 
nekurie, paliksite iszkgydyti per var
tojima gyduolių NOVO Gyduoles tas 
in trumpa laika padarls jus sveikais, 
tvirtais ir laimingais, tada gi galima 
bus naudotis gyvenimu Ir jo ypaty- 

Del atydos, idant pertikrinti
jus apie tai, kad NOVO gyduoles ta 
padars, iszsunsime jums DYKAI kom- 
pletiszka kursą tu gyduolių, užtektnai 
ant 15 dienu kada gi prisiunsite mump

in musu ofisą yra dykai.

Dr. WASSERMAN
"l •

’ 1335 ARCH STREET.
PHILADELPHIA, PA.

t

Ofiso valandos nuo 9 vai. ryte lig 8 vai vakare. Nedelioj 
nuo 10 fyte lig 2 popiet. Negydom per paczta, pribukit 
asabiszkai. Galima susikalbėti ir Lietuviszkai.
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they are most happy to greet and con
gratulate ?ypur ■' excellency as their
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first Executive jot the Government of
C • ' 1
al attributes (Assure all that present
their hopes and’ideals. Yųiir person- 
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difficulties of OUr country will ho over 
come and a noble future assured, Lith 
uanians in Amjh'ięa pledge you .their
support and demotion through their 
National Council and Executive Com- 
in jtco.

Vinlkas,
Praszant lietuviams

ir Chicagecziams nuo Town of Lakę, 
Egzokutyvls Komitetas pasiuntė šo
kanti pasveikinimą:

“To Hjs Excellency
Smetona, Prezident of Lithuania.

Greetings

Žilius, Bielskio, 
karininkams

Antanas

and congratulation!*

60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI.

Prisiusk 20c. dabar

V;
i

užtektinai In keletą adynu mano
Ta proga

3 Box 4000.

ženkleles arba sidabru 
lieszu persiuntimą.

i

"L-

savo antrasza ir pavarde, teipgl sykiu 
50c. krasos 
del apmokėjimo
Malonėkite atkreipti atyda ant. to, kad 
tai nėra maža dėžute, bet kompletisz- 
kas kursas iszsigydymui,
ant 15 dienu, labai jankei yra užtek
tinai iszsigydymui. Ta proga yra 
vien svarbi ant trumpo laiko. Raszy- 
kltc mums neatideliokite, tąip-gi pra- 
neszkito kokiam laikrasžti skaityti ta 
apgarsinimą ir mes iszsiunsinie jums 
tuojaus tas gyduoles.

NOVO COMPANY, 
Dept.

Meskite netikusiai gyduoles! Jalgu turite 
dusuli, rumatizma, neuralgija, parallzus, 
nerviszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
pecziu, silpnumą, užketejimo Ir daugybe 
kitu ligų, arba skausmą bile kur. Prisiuskite 
20c. del vyrlszko diržlo arba 30c. del mote- 
rlszka diržą, idant pagelbetl užmokėti pri- 
sluntimo kasztus.
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankplnlngu $3,98. Užsidėkite tuojaus 
ir neszloklte kožna diena pagal nurodima 
per du menesius, tada traukije 60 dienu jal
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite dlrta 
adgal o asz sugražinsiu juso |3.M. NereSce 
Jaukti, pilnas užganedlnlmas. Adreaavokltaa

A. P. OWENS, DepLM-B.
152 W. 14 Street. New York.
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Diena paskirta ant atsibūvi- 
mo vinezevones sužieduotiniu, 
isz pats ryto pasirodė labai 
giedri ir graži, rodos ant giliu
ko jaunavedžiu. Jau nuo rvt- 
moezio trauke karietos isz visu 
sza y u suvesdamos sveczius. 
Davus žodi, už kuri pats Cew- 
kauskas atvažiavo Elzbietai 
padekavot, turejo-gi ir ji rong 
tis ant svodbos, nor 
gai.
hemažai paregejas, kad jio nau 
ji batai, kurios nusipirko sau 
Imdamas sostapyleje Drezuie 
laike, kada turėjo porsistatyt 
Jio Mylcstai Augustui II-ram 
ne nuėjo už niek ir gales pasi
naudot dabar isz jiu važiuoda
mas su savo brolunaite ant 
svodbos.

Czionais-gi buvo 
svecziu teip visi pakajei 

užimąs

dabar akis, bet tuoj jeis 
pakele, idant no mielintu, jog 
nusiminė ir nuėjo raniei to
liau. Zigmantas pasiliko ant 
vietos su keleis savo pažinsta- 
mais.
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savo

tiek daug 
pri- 

kimszti, tokis užimąs kalbu, 
kad sunku buvo susikalbėt ir 
ypatos reikalingos jeigu ne ma 
tei ir nesirado arti, sunku bu
vo prisiszaukt ir atrast. Dalis 
svecziu radosi lauke, ant gon- 
ku, sode, ant kiemo, prie stoj- 
niu ir kluonu abazais sėdėjo 
vyrai susėdo ant vejos links
mai sau vieni kitiem apsaky- 
nedami visokius atsitikimus ir 
apie kitokius dalykus, žodžiu 
tartum svecziu buvo tiek kad 
buvo pilnas dvaras netilpda- 
mi visi drauge in pakajus, o 
priek tam ir karsztis ne pavė
lino būti pakajuose. Isz prie
žasties ilgo kelio in bažnyczia 
vineziavone ture atsibut nami
nėje koplyczeleje, kuri ant to 
tyczioms buvo per storone tė
vo pastatyta.
nuo goneliu iki paezei koply- 
czelei visas kėlės buvo iszklo- 
tas raudona gelumbe iszbars- 
tytas rožių žiedais, ne apsiėjo 
be daugelio kalbu svarbiu ir 
atsakymu, per ka ceremonije 
vinezevones persi trauke pusė
tinai.

Da anksti priesz piet pribu
vo ponia Elzbieta su savo dede 
Eligijum; norint buvo ne vi- 
siszkai puikei pasirėdžius, vie
nok visos kuopos svecziu kim- 
szosi vieni per kitus, idant pa
sisveikint nauja pribuisze ir 
matyti jos ta nepaprastina pa
togumą, kuom atsiženklinejo 
nuo visu esaneziu czion poniu, 
nor patogu ne stokavo. Jos hio 
mas gyvenimo, kas buvo del 
daugelio žinomu ir tie visi atsi 
tikimai su jos vyru, žadino da
bar vėl daugelijo dideli akyvu- 
ma ir užėmimą.
linta programa atsi bu vine jo 
czion viskas giliukningai ir 
Elzbieta drauge su kitais szale 

panos Ignacijanos 
namon po 
praejdama 

pro vyrus glitom isz abieju sza 
liu kelio stovėdami prisižiuri- 
nejo in moteres, 
toga vyra, kareivi, su auksuo
tais knipkeis pasirėmusi ant 
kardo stovinti pavesije iszsike 
rojusios liepos, o kuriame pa
žino savo Zigmantą, akis jio 
buvo atkreiptos ant josios! No 
rint stengėsi ne paisot, bet vei- 
das jos apkaito, o szirdis pra
dėjo drueziau plakti; nesitikė
jo suvis pasitikt jiu ezionais 
arba stengėsi neiszreikszt tos 
misles, senam dėdžiui idant ne 
turėt naujo ergelio su kvailu 

kad jin kur ant kelio pa

Isz namo kaip

Pagal apmis-

nuotekos 
ėjo isz koplyczios 
vinczevonei, tame

paregėjo pa-

9

*seniu,
tikt turės, apie ka namie būda
ma badai jau mislino vienok 
ne czion ant svodbos. Nuleido

t

o karie- 
kuri
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i— Kas-gi man konke, 
jis ežia randasi ? — pasakė sau 
duszioje.
prie manos,
važiuoju namon.

Vienok nežinojo ponia Elz
bieta jog czin turi daigeli to
kiu kurie veiko prioszingai jos 
norams, ir jog jos važnyczia 
guli jau apgudintas kad no pa 
sikolt ne turi pajiegu,
ta ne turėjo vieno rato, 
tveziom nuimta ir užrakvta t <
prioszsvirni.

Mioduszauskas kaipo 
mas giminaitis o sziandien gas 
padorius namo ne 
kitaip suartini ponstvos Zig
mantu iszprasze tu, kurie sve- 

sodindavo 
idant pasirūpintu teip 
dint 
ties savo paezia isz kitos sza
lies stalo.
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is

galėdamas

prie stalu
suso-

kad Zigmantas sėdėtu

nes stalo. Intaisyta tai teip 
smagei ir puikei, kad ponia 
Elzbieta paregėjo ta net tada, 
kada jau buvo vieta užėmus, 

nuo stalo ne buvo gali
ma te Elzbieta jog ir czion 

daro sutartoje ir pastanavijo 
tiktai akis atkroipinet in kita 
szali. Zigmantas-gi ir ne bu
vo tame kaltas jog tokia vieta 
jam davė, isz kurios buvo labai 
užganėdintas.
be jokios porszkados prisižiu- 
ret in jiaja kiek norėjo, o teip 
buvo pasiilgęs jos ir nuo senei 
jau isztarti negalėjo jos maty
ti, ko geido labai. Isz vienos 
szalies jos sėdėjo senas Eligi- 

esanti slap
tingoje sutartoje ponia Barta- 
'cbauskiene, giminaite Miodu- 
szausko. Pats szclmis Miodu- 
szauskas sodo szale Zigmanto 
o Gracijonui davė paslapczia 
ženklu, idant užimtu vieta isz 
kitos szalies.
gali suvis ne kalbėt

Begt i 
ma,

Galėjo dabar

jus, isz kitos-gi 9

1
i
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j
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BALTRUVIENE.
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S Per Maksima Gorki.

Tula vakaru nuvargęs 
sunkaus darbo sėdėjau po 
ru dydžio namo, Huduos mil- 
žiniszkos arkitekturos. Raus
vi spinduliai besilcidžianczios 
saules puolinėjo aiit apdulkeju 
siu sienų ir 
plysziu muro.

Per Maksima Gorki.
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apsamanojusiu 
Viduje kelno 

rose kaipi žiurkes bėgiojo in 
apskretę alkani 

J u kūnai apdengti 
purvinais

szian ir ten 
žmones.
buvo purvinais skarmalais o 
duszios teipgi purvinos ir aps
kretusios kaip-gi ju kūnai. 
Pro langus kaip gaisro durnu 
kamuoliai veržėsi lauk isz na
mo atgarsiai gyvenimo, kuris 
ten varinėjo.

Klausau to neramaus
nio balso; žinomas man tas 
nuo seniai, 
džiau.
ežiu baczku

80 9
r<■ray-
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Nntbanas Strauss ir jiojo pati, norints yra žydais, bet turi auksines 
milaszirdingi žmones. Straussas iždavo milijonus doleriu ant

<osia dalysią svieto. Laike kares paaukavo milijonus del Raudono Kryžiaus ir suszel-
yra 
mosiu dalysią svieto, 
pirno vargs/.u ezionais.

szirdžos ir labai 
suszelpimo vargszn vi-

pirmuti-

kaip

mes ne pasislėpė.
— Juk-gi tuose miestuose 

kur gvardijų stovi — 
turi rastis ir linksmos draugo
ves? vra kaimvnista ir* v

vos ne gali stokuot tam kas jos 
jioszko.

Zigmantas suvis nusitikėjo

tarė -

zobo-

X
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beklausant

miszi- 
vra 

snau- 
Umai isz tarpo tusz-

ir sumusztu skv- 
riniu iszsiverže skardus szvel- 
nus balsas:

— Miegok, kūdikėli, mie- 
Miegok mano saldi mer-

kūdikėli
gok.
giuke, miegok.

Niekad nebuvau girdėjos 
idant tame name motinos teip 

balsu migdintu 
Pasikėliau ty

lomis ir pradėjau žiūrėt in kel- 
nore tarpan baczku, 
maža, mergaite, kuri 
szviesplaukia, garbiniuota 
vele palenkė žemyn ir 
dainuodama tyliai: Uida, uida 

sznabžda.” 
Pažiure- 

s žmogisz- 
nemaeziu jau

MINKLES?
ta-|

bot negaliu, in kur ir

9

nia Bartachauskiono 
ne pradėjo drasei tardama iii 
Zigmantu:

— Ar daug ponas czion pa- 
žinstamu ypatų radai ir 
svodba patinka ?

— Asz-gi prie kitokio gyve 
nimo ne labai pripratau - 
re Zigmantas; — o norint ka- girdėt to balso,dszkart nusiste

tu- bojus nieko negalėjo atsakyt
senoviszko bet. po valandėlei teip tas pri

pildo jio szirdi no 
džiaugsmu, tuojaus atsipeikė
jo ir atsake tykinu balsu.

Ne visi gali tosios jieszkot. 
Jauniem zobovos yra v
mu daigtu, bot sęnesniom apie 
tai ne eina ir tas jau jiems ne 
vra mielu. ?

— o jeigu 
prie tos! — 
ta.

apraszomu

geidže-

Kokius plaukus turėjo Mai- 
žiesziaus szuo? 
kius.

Kokis skirtumas tarpe stiklo 
vandens ir stikluko degtines? 
— 10 centu.

Kur galima visuomet 
pinigus? — Žodyne.

Kas duoda daugiau pieno, 
Pienius.

Kada galima su sietu neszti 
Kuomet apszales.

Ka iszmoksta studentai kole 
Iszreikszti savo ig- 
(nežinyste) moks-

Szunplau-

rast i

pilnu meiles 
savo vaikus.

mergaite

Tikėjos to, jog 
su jeis 

kada užkalbinės jiaja, bet ne- , 
galimas dalykas, idant nor 
pažiūrėtu ant savo buvusio 

Ponia Bartochauskie 
ne sėdėdama szalejos turėjo pa 
gal sutarto užkalbinet Zigman 
ta ir in traukinei in pasikalbė
jimu.

vvro.v

letiketinai ir
pa re

ti (‘s i og 
akis

tose jo-

ne

reiviszka tarnyste pildyt 
riu, bet ilginusiu 
savo gyvenimo.

— O!! jeigu but galima! — 
paszanke Zigmantas gilei atsi- 
hlses — 
pas ka ?

Zigmantieno nukerus galva 
stebuklai — 

dedis Eligijus pastyru, 
gėjas, jog brolėnai te 
pažiurėjo ant Zigmanto 
in aki.

Kas bų,vo praszyti
sios atmainos pastanavinimo 
slėptis nuo akiu Zigmanto, ir 
kas priverto klausyt to pasikal 
liejimo ir pažiūrėt ant jio, Die
vas vienas tai žino.

Zigmantas
akis atkreiptas ant jio, sudre- 

Toje valandoje parege- 
ži-

paregejas jos

bėjo.
jo ant kaklo savo paezios, 
uoma jau skaitytojui, lenciūgą 
auksini kaiszvta deimantais.

t

Paregejas jin Zigmantas daty- 
re szirdyje to, ko 
p i k ta da r y s p ras i k a 1 te 1 i s

datyrsta 
pare

gejas savo užtarytoju, buvo jis 
del Zigmanto sziandien
ženklinancziu — ženklu, kuris 
liudijo jam apie dovanojimą

daug

kas pripratęs
paklauso Elzbie-

tina, 
bovu yra paskirta^

Tas atsiso|hia ir atsipra 
jeigu tiktai ant vienu zo- 

tare Zig 
mantas. — Zobova gera tiktai
ant užkandžio, bet maisto nie
kados užvaduot negali.

Visas tas būrelis tarp kuriu 
toji, kalba rytosi, isz pradžių 
buvo užgautas tuom susiarti
nimu ponstvos Pientku, kaipo 
ir pats Zigmantas, kurio vei
das toje valandoje sipngsojo 
linksmumu ir džiaugsmu. Mio- 
duszauskas žiurėjo ženklinan- 
czel ant Gracijono, o tas 
jio, Eligijus valgė sriuba,
rios jau senei torielkoje ne bu- 

Barlatichauskieno 
matydama jog jai teip pasise
ko smagei atloszt tola, pasku
bino loszt jiaja tolinus, o 
volei kiszosi Zigmanto.

(Tol i aus Bus.)

ant 
ku-

negu karve?

vandeni •)
l ■

!

iszvydau 
savo 
gal- 

supo

Isz pradžių muziko grajino 
ir riksmas buvo tokis salėjo, 
dūzgimas kalbu, kad apie pasi
kalbėjimu, norint stalas buvo jio prasikaltimo. Elzbietai gal 
siauras, ne buvo galima 

Elzbieta mate 
vyra sėdinti tarp Mioduszaus- 
ko ir Borodžicziaus, suprato 
tuojaus, jog 
buvo per atsitikima ir ne 
giliukio paskirtas o padarytas 

Atkreipt 
pastanavino akis in kita szali 
ir žiūrėt joms teip, kad Zig
manto pažiūrėjimo nesusitikt 

Vienok

mislint.
ne

savo

tas suradimas ne 
nuo

per sutartininkus.

per laika visu .pietų.
tas buvo lengvesniu ant pasta 
navinimo, negu ant padarymo. 
Elzbieta rustinosi labai apkai
to, akis in virszu pakele,
das spingsojo pili kybo didele. 
Mioduszauskas suprato 
Elzbieta ne szposauje.
Eligijus paregejas veidą Elz-

iszgas- 
ka turi

vei-

jog 
Senas

dvase inkvepo 
idant užsidėtu jin sziandien, 
ir nieko tokio ne mislindama, 
papuosze save juom, o ir dabar 
nežinojo jog tas pasipuoszimas 
del Zigmanto suteikė dideli su*.

kibirksztele viL 
ties užsidegė jio szirdyje, akis 
prasiszviete.

— Sunkus-gi yra 
mas kareiviszkas laike sanda-

po

tais imsies
o

9

vo. •’ Ponia

kuri

-
raminimą

gyveni-

y 'r
Žmogus tup 

, už- 
visos

visi pasiilginimai ir 
ap-

LA FOLLETTE

bietos kruptelcjo isz 
ežio, nežinodamas 
veikt, minko duona pirsztuose 
ir nuolatos žiurėjo in savo bro 
lunaite su baime, rodos geis
damas apreikszt jai savo nuo
monę, kad palikt viską ir bėgt 
isz czion kanogreieziauso 
mon.
muziko nutylo, kalba buvo ga
limai isz palengvo pradėt. Po-

na-
Kada svcczei susėdo ir

ros vieszpatyscziu dadave 
tam Zigmantas, — Vienok kas 
kito laiko kovos, 
mot apie viską pamirszta
sidega jame kraujes ir 
mįsles 
geismai apleidže, tada tik 
eina jin inusztines sprendimas
ant nevidono, ar bėgimas nuo 
jioį kiekviena diena jam ka 
naujo atnesza, tada ne yra lai7 
ko ilgėtis ir bosti ir lusti. Lai
ko sandaros kada lavinimai 
pasibaigė gyvena kareivis po 
sargyba — ka-gi daryt?

Ponia Elzbieta rodos buvo 
užimta tirom apsakymu 
vyro, klausė temingai ir nusi- 
szypsojo ant galo ka paregejas 
Eligijus vos po stalu isz bai-

v

Ali#1-AU

savo

Senatorius La Follette,' bu
vo labai didelis prietelis vokie- 
eziu už k a gavo per nosi

Kur dagoru Amerikonu.
nuo

vienafl isz panaszįu prioszi-
.« > L> <

ninku?

iU

♦
t
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gijose ? — 
no racija.
1 o i szs i r e i s z k imu ose.

Kas atsitinka kuomet vai
kas inpuola in vandeni? — Ji
sai suszlampa.

Kokis yra laikas, kuomet 
laikrodys musza trylikta? — 
Laikas ji taisyti.

Kas atsitiko su žmogum ku
ris pavogė kalendorių? — Ji
sai gavo 12 menesiu.

Kode! melninkas 
balta kepure? — Kad uždengti 
galva.

Kas priverezia
— Troszkulys.

Kodėl prie palicijos stoeziu 
yra žali žiburiai? — Kad pa
rodyti, jog tai yra Airiu klubai

Kas geresnis už bonkute deg 
tinęs? — Dvi bonkos.

Kodėl kate 
ga ? 
gala.

Kas yra žmogui

laikas

neszioje

žmogųo

gaudo savo uode- 
Kad pamatyti (savo)

artimiau- 
siais? — Marszkinięi.

Kokis skirtumas tarpe kapi
talo ir darbo? — Paskolinti 
tau penkine yra kapitalas, o 
atgauti ja butu darbas.

Kas gali apvesdinti daug pa
ežiu ir dar
— Kunigas.

K a moteris

pasilikti vienas?

privalo daryti, 
kuomet vyras pavagia buozki? 
— Reikalaut, kad sugražintu.

Koks yra
szalitakiu ir 
centai. ■ <

Ko žmogui reikia,

skirtumas tarpe 
gatvekariu? — 5

kuomet 
jisai ant laivo suserga? — Že
mes.

Kokie žmones eina in 
gu? — Mirusieji, 
1 Kodui mes perkamo drapa
nas? — Užtai, kad negauna
mos dykai.

Kodėl szmeižikas
—'Todėl, kad kanda

dan-

panaszus
vabalui?
isz užpakaliu.

, Kode! valkata panaszus fla
nelei — 
dens. ,

L

Abu traukėsi nuo vąn

” -... -------------------------------

Pas daktaru.

Asz, mano žmoDaktaras:*
geli, ne galiu duoti jokiu gy- 
duokliu del .tavo paezios, rba 
josios ne maeziau. — Ir kad no 
rint galeeze liežuvi pamatyti....

Žmogus: — Qj, poneli, asz 
galiu pasakyti apie josios liė- 
žuvi, kitę,feMo n?

sumėi oięloje aplmkmeje.t.

duoklju del .tavo

rint galeeze liežuvi pamatyti 
Oj, (ipdnėli) asz

M

rastumei

feJtP oj jb w imki
toh'Hi’ H

Kas tai yra, jog Vorcesterc 
Niekas merginu negi re, 

Sako, kad nelabai inžiuri, 
Ba vortinklius ant akiu turi.

Juk yra ten merginu,
Tai ir nestokas vaikinu 

tn pora greit suejna
Ba jokia perszkada neiižejna.

Kokia morgipa,
Toki gauna ir vaikina,
Kiaule gauna meitėli, 

dora, gauna dora vaikinėti.
* * #

Ten kur Illinojujp,
Lietuviszkoje apigardojo, 

Gromata aplaikiau
Ir ka daryti," nežinau,

Mat nežinomas autorius rasze, 
Ir labai manes prasze,

Kad merginoms pipyru duo-
czia

Ir gerai pakoezioezia.
No kurie molugia grabesia 

barstosi
Ir da kitus szaukesi,
Tai szirdcles negerai 

Ir nežmoniszkai.
Merginos in karezema ejtineja

Aluti kaip broga gerineja
Nesenei desetkas merginu 

Ir keletas vaikinu,
Na ir susikivirezino

Ba katra katro mergina ne
pasidalino.

Batalije baisia pasikėlė, t 
Vieni biles, kiti peilius nutvėrė

Visas miestelis sujudo, 
O ir mieganti subudo.

Isz bobų sūdąs pasidaro
Na ir vienai konia

y

9

9

J

9 

ala pa
dare.

O ka, ar-gi tai ne puikios 
merginos ?

Tcip kaip žydiszkos skatinos; 
Už gorima viską gatava pa

daryti, 
kipsza už kaklo ap- 

si kabyti!
Kad ir

* *

gf

Ten kur Miczigane, 
Kokiame mieste, nežino, 

Yra keletas merginu.
Bet nc'del musu vaikinu.
Ne vienas paeziuotis nemė

gina,
Ane isz tolo neužkabina, 

Mat, paganskos labai mandros 
Ir lupas patempusios,

Kaip tik svetima kokia pri- 
buna, 
veseile9Ilgai nemerguoja 

atsibuna,
Ba mat svetimos turgia yra 

' O ir kožna buna szczyra.
Tiktai tokia nauda czionai- 

' tines turi,
Eina in veseile, ant niek ne- v • •žiuri, 
Norint jiaises ir isz juokia, 

Bot ne turi gėdos tokia.
O kad Lietuvio negauna, 

Su žaliablekiais jos sėbrauja, 
Suėmus skarmalus pabėga, 

Pametus in kampa geda.
Yra czion ir vaikinu kvailiu 

Ka ėdasi del morgu,
Kad net su peileis susipjausto, 

Net ir žiotis sau pataiso, 
Provu buna invales,

No vięnas ir kalėjimo pa- 
stenes,

Už padarima didolos burnos, 
Ka lyg smorties ženklą ne- 

i szios.

9
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kas ten sziaudos 
Apsižvelgė aplink, 
jau in tas akis pylna 
kos liudnasties 
tu purvu ant veido ir ranku.
Aplink ja kaipi debesiai pele
nu ir nuodingo garo, riksmai, 
piktžodžiavimai, 
ir verksmas, ant žemes gulėjo 
sumuszti bosai ir skrynios insi- 
veržantie pro langa in vidų 
saules spinduliai apszvietine- 
jo regini, arba kaipi liekanas 
sunaikinto kokio organimo, — 
paveikslas nupiesztas nemalo
ne ranka vargo!

Nenoroms pasijudinau ir 
mergaite Mg sudrėbėjo iszvy- 
dus mane baimingai mirgtele- 
jo blaksztienais ir
kaip pele priesz katinu, 
siszypsojau matydamas jos su- 
terszta, bet gražu pylna kokios 
tai jai paežiai nesuprantomos 
liudnasties. Pamate savo su
pama isz raudonos skepatos ir 
medinio szaukszto suproduk- 
tuota lėle, pasitaisė savo anda- 
rokaiti ir prisiartinus uszklau- 
se:

sausi juokai

susirauke
Nu-

mane

— Ko cze žiūrai?
Vieton atsakymo pažiurėjau 

su pasigailėjimu in nuvargusia 
sudžiuvusia apie 12 metu senu
mo mergaite, kuri žiurėjo in 

temingai ir potam vėl
atkartojo:

— Ko ežia jieszkai ?
Veidas jos kaip tai skaus

mingai susiraukė ir tarė aisz- 
kiai su kokiu tai paniekinimu:

— Eiksze su manim 
penkiolika kapeikų....

Nesupratau iszsyk. 
menu kad lyg
ka baisaus kruptelejau. 
priėjo prie manes paėmė

usz

asz

Atsi- 
prajausdamas 

Ji 
už

rankos ir drueziau ja prispau- 
džius prie savo kūno kalbėjo 
vienodu balsu:

— Na, eikgi! Negaliu 
iszeitinet ant ulycziu. Motinos
jaunikis pragėrė mano andaro- 
ka teįpgi. Na, eikgi.

Tylėdamas pradėjau szvel- 
niai nustuminet szalin nuo sa
ves, ji žiurėjo in mane baimin
goms akimis.
žiūrėdama augsztyn liūdnai, 
vėl prabilo susprangintu bal
su:

Susiraukė ir

— Kagi tu darai. Misliji 
kad asz esmių maža ir rėksiu? 
Nebijok! Pirma teip buvo, bet 
dabar jau nebijau...

Kad iszvydo, jog kalbinimas 
jos pasilieka veltui, nuspjovė 

Atsitraukiauir atsitraukė.
ir asz neszdamas szirdyje pasi
piktinimą ir kartybe, o mislyse 
paveikslu žuvusio nelaimingo 
kūdikio.

į
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BOLSZEVIKAI PATĮS NE- 
KENCZIA BOLSZEVIKIZ- 

MO, TIKTAI KITUS 
KVAILINA.

(Tikras atsitikimas.)

Vienoje isz didesniu lietu- 
viszku apigardu, gyvena 
Lietuvei, kurie pradėjo dau

padoriaut isz vieno, — koope- 
rativiszkai. Turėsim iszniaityt 
dvyleka burnu. —- Tokiu budu 
galėsim suezodyt ant raudos, 
maisto ir visko ir 
gyventi daug geriau 
sziandien.

Antras draugas
pradėjo ka tokio rokuot ant po 
pieros ir atsake, jog turės apie 

maustyti apie bolszcvizma ir Įai pasikalbėt su savo boba.

galėsime 
iie kaip

Jonaitis

k-
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SAULE

Szi vakara 
paroda.

Žinios Vietines
Pasnigo ir paszalo.
Daržoves kaip rodos su-

szalo.
— Ketverge pri puola 1 d. 

Gpgužio-May.
— Musu kareiviai badai at

plauks 1 Gegužio in New Yor- 
ka o pribus namo apie 15-ta. 
Taja diena atsibus milžiniszka 
paroda.

— Szi vakara szeszta valan 
da vakare atsibus paroda 
atminties penktos laisves 
skolos, kurioje dalybaus 
gyventojai.

ant 
pa- 
visi

Griebkite vėliava 
ir ejkite su paroda, parodykite 
jog lietuvei yra gerais patrijo
tais.

pas savo 
Tamak-

— Ponia Ona Ludziuvienc 
isz Brattleboro, Vermont, lan
kosi kolos sanvaites 
tėvelius Melczinskus
vėjo ir prie tosios progos atlan 
ko redyste “Saules,” p, Lu- 
dziuviene seniaus gyveno Ma- 
hanojuj.

— Jeigu mieste randasi gi
mines, pati, brolei, seseris 
szeip geri pažinstami Juozapo 
Goštauto ir ar buvo jisai vedos 
žmogus, paejnantis isz 
guber., Baseinu par., 
kės para., .kiliuliu ovkw.mno, 

tegul kagreieziausia susinesza 
su: Mr. Joseph Denius, 
South 15-th St r.

Saules

ar

Kauno 
Girdisz- 

Klinkiu sodžiaus

1017 
Herrin, Ill. 

(t. m. 2) 
— Kloktrikinei karukai da 

ne eina in miestą isz priežas
ties straiko motormonu ir kun 
duktoriu. Girdėt, jog kompa
nija ketina susitaikinti, bet už 
tai žmonis turės užmokėti, nes 
kompanija ketina pakelti pre
ke ant važinėjimo vela po 8 

Geriau užmokėt ne
kaip peksztiems vaikszcziote 
po kėlės mylės in miestą.

— Praejta petnyczia 
nas Balonis 13

centus. —

>

Jo-

gazo-
Keli laszai gazolino pa-

Jo-
Gazolinas už

metu senumo, 
dirbantis Jusaiezio groserszto- 
ri, likos husiunstas in tvartu 
idant pripiltu bonka su 
linu.
sipyle ant cimentiniu grindų 
kuris užsidegė nuo vinies 
nuko czeveriko.
sidege apdegindamas vaikiuką
baisei, kuri reikėjo nugabenti 
in Ashlando ligonbuti. Ugna- 
gesiai pribuvo in laika ir ngni 

Sižgeaino.
♦A . ■ O

« r.
^Bažnytinio Choro, Balius.

J ■ * 1 AL 'Aprilįausr 30 — Sz. Juozapo

DIDELIS BALIUS.
Naudai Szv. Petro ir Povilo 

Parapijei, Tamaqua, Pa. 7 Ge
gužio (May) 1919 Liberty Sa- 

Pradžia 7 valanda vaka- 
Inžanga: Vyrams 50c. Mo

terims ir Merginoms 25c. Szir- 
užpraszo visu pribūti 

Komitetas.

lojo.
re.

dingai

tris
S

)

Pirmutinis dirbo 
uždirbdavo 

menesio

socializmą.
maszin-szape kur 
po 150 doleriu ant mvuuoiv, 

buvo nevedias žmogus ir netu
rėjo rupesezio maityti kitus, 
turėdamas kiek laiko slankio
jo po apielinkinia laikydamas 
prakalbas apie “kapitalis-

A n Iras žmogelis dirbo 
sunkei, turėjo paezia ir du vai
kus ir uždirbdavo ant menesio 

Treczias tan-

tus. ’ ’
apie

po 90 doleriu.
koi sirgo ir buvo paylsias nuo 
sunkaus darbo, turėjo paezia 
ir penkis vaikus o
tiktai 60 doleriu ant 
Tula vakara visi

uždirbdavo 
menesio.

tris sėdėjo 
draugo prie stiklelio ir apkal
binėjo apie savo padėjimą. 
Mekanikas ir antras darbinin- 

kapitalistus 
darbininką

kas keike 
varginga

VISUS

kurie
teip skriaudžia.

Troczes-gi darbininkas klau 
ru- 

pui-
sytlamas juju keiksmus ir
gojinius, staigai aplaike

atsitojes

tur-iau kapitalistu ir 
Viską darbi- 

valdžia

kia mislia galvoje ir 
prakalbėjo:

— Ar žinoto k a draugai, 
kalbate apie puikia atojte del 
musu draugu darbininku ir 
apie diena, kada mes .visi susi
lyginsim ir busime kaip vienas 
ir daug
ežiu jau ne bus. 
ninkai turės po savo 
ir aplaikys vienoki užmokesti. 
Kodėl mes negalima tai iszpil- 
dyt ir iszbandyt tuojaus ir pa
rodyt svietui kaip reikc gyven 
ti pagal socialistu ir bolszovi- 
ku mokslus. Tu Klimaiti esi 
mekaniku ir uždirbi po 1800 
doleriu ant moto, o tu 
uždirbi tiek, jog
uždarbei daejna lyg 2,760 dole
riu, o kada da pridėsiu mano 
uždarbi, tai pasidarys isz viso 
3,360 doleriu ant meto, užtek
tu visiem, ar ne ?

— K a tu dabar zurzi ? — už 
klauso pirmutinei du draugai.

— Tuojaus jum iszaiszky- 
Sudekimc in viena mu

su uždarbius ir pradėsim gas- >

.Jonaiti 
abudu jusu

w
■i

v
i-

Lietuviszkas
Iszradėjas

Pullman Davenports { Uždaromos Lovos.
Į Ugi ir trumpi modelei.

Dr. KOLER

Bet mekanikas supykias.pa- 
szoko ant kojų szaukdamas:

— Ejkito in pekla abudu, 
asz prie tokiu kvailiu neprisi
dėsiu, ir iszojo laukan.

Ar dasipratot mylemi skai
tytojai, tojo bolszeviko nuoino 
ne. — “Dirbkit kvailei, bile 
man gerai ir asz turiu isz ko 
gyvent, bet asz su savo uždar
biu nesidalysiu su nickuom 
tiktai duokit man, o palis pasi 
karkit!”

Kur tik bolszevikizmas pasi
rodo, tai yra neprietelis tikeji-

Dievo, dorybes, darbinin- 
pakajaus ir

m o, 
ku, 
terp darbininku ir visko to kas 
yra gero ant svieto.

Bolszcvikai geidže nuo kvai
liu paymti Smetona o jum pa
likti ruksztu plena,
kai nori idant jiems viską aty- 
duot o jum ne nori nieko duoti. 
Tokie tai juju mokslas.

Todėl nesiduokit
dumt akiu, ir darykite kaip 
tas treczias darbininkas norė
jo padaryti su tuom, ka dai
giausia gerkiiavo o
prisidėt prie gerbūvio vargin
gesnio savo draugo.

broli szkumo

Bolszevi-

sau ap-

nenorejo

Pirkite Victory Loan Bondsus.

Szitu vardu iszdaveme nauja 
knygute del iszradeju sulaikau 
ti 20 paveikslu ir ilustraciju, 
visokiu iszradeju ir iszradimu, 
su paraszais ir paveikslais 
miestu New Yorko ir Washing 
tono. Ta brangia knygute mes 
iszsiuncziame kiekvienam ant 
pareikalavimo DYKAI.

Jeigu jus norite žinot kiek 
turto žmonis prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su pagelba iszradimu naudin
gu, tai raszykite tuojaus reika
laudami tos naudingos knygu
tes. Kaipo žinovai (ekspertai) 
patentu bandome iszradimus 
DYKAI. :
American European Patent 

Offices Inc.
256 Broadway (SE.) 

NEW YORK, N. Y.

NESITIKĖJO JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

padeka-S i u n cz i u sz i r< I i nga 
vone už teip puikia knyga ko
kia vra 
Viena”,
esmių girdėjas 
kias radau toje knygoje 
mane

siu.
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KARMOS KARMOS.

Didžiausia lietuviu kolonija 
ameriko. Czia jau yra pirkia 

jau 7 
kaimai yra apgyventa lietu
viais. Žein<‘ parsiduoda ant len
gvu mokescziiL

40 akeriu, žeme nevalyta 
preke $400, ininokoti $100.
40 akeriu,
6 akerei užsėta dobilai 
šluba, preke $1,000, 
$600.

80 akeriu, 50 akeriu iszdirbta 
su budinkais, preke $1,600, in- 
moketi ręike $600.

Del platesniu žinių raszykite 
ant szi t o adreso:

Czia jau yra 
virsz 400 lietuviu ukes, 

vra

žeme j

20 akeriu iszdirbta; 
s, nauja 

imnoketi

R. i

“Tūkstantis Naktų ir 
Da tokiu istorijų ne 

ir skaitės ko- 
, kuri 

palinksmina diena ir
nakti. Kada pareinu isz darbo 
tai tuojaus griebi uos už kny- 

nerupi man nereikalingas 
Netikėjau ka kiti kal

bėjo apie ta knyga
neparsigabenau
“Saules”, Vėlinu kožnam jiaja 
pirkti ir skaityti o turės sma
gumo daugiau kaip už szimta 
doleriu. Su pagarba,

gos, 
vietas.

pakol sau 
isz redakcijos

Su pagarba 
Vincas Malaiszka 

Sparrows Point, Md.

SVEIKATA
Arba teisus ir trumpas kelias in Sveikata

VEIKATA turi kelis 
szimtus visokiu Pavei

kslu apie žmogaus kūno su 
dėjimą. Apraszomi invai- 
riausi apsireiszkimai žmo
gaus kūno gyvenime ir pa
mokinama, kaip žmogui 

nuo
Tokios knygos 

lietuviu kalboj dar nebuvo.
339 Pusi. Preke $2.00 

f 

Puike apdaryta Audekliniais Viražais, 
knygos 6|x9į coliu.
mums $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsimta

apsisaugoti 
Ligų.

visokiu

389 Puslapiu.
Didumas 

Prisi uskit i

Mes užmokame nusiuntimo kasztus.

W.O. Boczkowski-Co„ Mahanoy City,
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Pas mus gausit 
Karpei u, 
Fonografu 

GUINANS

T
e geriausia pirkti visokiu naminu rakandu, 

Pocziu, Drapanų vyrams, motereins ir vaikams. 
, visokiu 1/ietuviszku rekordu. Ateikit pamatyt 

201 W. Centre St. Mahanoy City, Pa. 
Shenandoah ir Mt. Carmel, Pa.
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PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MDSĮĮ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

'■f'

638 Penn Ave. Pittsburgh, Po,
Dr. KOLER yra viena* 
tinle tarpe Lietuviu da 
k tara s Pittsburge. Mo
kinosi Varszavoje, »lu- 
dljavo bcgljfe 26 no. in- 

3 vairias ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo < 
d ugniai pažins ta. Gydo 
u ž h i n u od i n i i u a k r a u jo

1
.^5 v

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežcjlmtu , 
Ilgas tinimo, Invalrlas Ilgas paolnau- 
ežias nuo ncczysiurno kraujo.
szauklto ypatlszkai, per lalszkus asz
negydau. Dr. Kolor kalba Lenklszk si 
ir RusiszkaL
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig B 
vakaro. Nedellomls Iki 2-y. popiet
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rekordus visokiausio
• Šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA. --------  * ’

• Lithuania groja rekordus visokiausio ifidirbimo ,lr visokiausio 
didumo, kaip: Columbia, Vlctrola ir kitus. Lithuania groja teisingai, 
puikiai reprodukuoja, balsai esti aifikųs, Švelnus, tyri

Rašykite apie jšlygas, o aplaikyslto visas informacijas.
Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas.

Kušy durni laiškus adresuokite:

S. P. TANIS
1233 West 111th Place
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NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu Kojtj

Prakaitavimai žmo
gaus kojų, lai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne
smagumas yra iš ne 

skanaus kvapo kaip ir kenkenlis žmo
gaus sveikatai* Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy« 
duolei išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buleliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke 
su prisiuntiinu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO., 
Distributer

Dep. B. CHICAGO, ILL.0 160 N. WELLS St.

W. TRASKAUSKAS
'-0RAB0RIU8—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laldotuviu, kriksztlnlu, pasivažinėjimo 
Ir Lt Krausto dalgtus ir Lt.
S20 W. Centre SL. Mahanoy City, Fa.
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J. A. Žemaitis, 
Fountain, Mich.
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UNION 
^NATIONAL., 
L BANK J 
L MAHANOYA

J
Jy

Capitol Stock $125.000.00 
Surplus & Profits $400,000.00

BANK
1

A / ' '

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atncszat 
parodyt knygute ar ne.

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

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

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Proz.
J. E. FERGUSON, Kasierius.
R. T. EDWARDS, Vice.Kas.

" .............................■■■III .......... .. .. ......................... .. .......... ........■■■■„■...... „1,1,

Naujas Lietuviszkas Oratorius 

i Kuzis Rėklaitis I 
C 516 W. SPRUCE ST. į 
J MAHANOY CITY, PA. i

A NATION S STRENGTH 
IS IN I IS FOOD SUPPLY 
Eat Lesj —'Waste nothing 
Create a Re-serve.
AMERICA MUST FEED 
120, OOO. OOO AILIES

Create a Rezerve.

Istorines Knygos

Preke 50c.

Kupcziaus

No. 1 —- Parižiaus Nuskure- 
lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo. -

No. 2 Kunigo Paslaptis.,
In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35c.

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

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

W. 1>. B0CZKQW8KI • €O.
MAHANOY (hl Y, PA, _

L.

f
Chicago, Ill. 1
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Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriami 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pres.

r

D. M. Graham, Pres. L, Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Tress.
J. H, Garrahan, Attorney W.F. Ryuktwicz A. Danisewicx M. Gavula

P. C. Fenton T. G. Homsby
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Alii/iM ATMINTIS MOTINOMS IRJEVAMSIi
Tiems Lietuviams, kurių sudus, broliai ar Ship {Jimihes yra paimti j kariumenę ir ke- 

r ; ; * * *
hutą Valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. N 
džiausią garbS ir paguodonž, kadangi ncvi-ii jį gali nešioti 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yrą giKal įpjauti, vašus yr£ enamel ranJtona, baKa 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turžtų rastis pas kož:ią vieną myliotį 1 
nč yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir nio.cris 
Įima £auti su viena, dviem ar trim žvai£ždi:tčms« 
piršto nuerą ant kurio manote nešioti ir iv ims drauge su pinigais pusiųskit^, o mea 
prisiusime tą garbės veriu žiedą.

liauja Į anapus vandenyno,' idant kovoti už viso pasaulio laisvę Ir demokratiją, yra pave* 
oj.^ias žiedo su žvaire yra di* 

Tie žiedai yra labai (rakiai

14 K Auksinis...

prek? už koini),
SiųskilA užsakymus ir pinijjira ant sekančio pntraSo.

COLUMBIA COMMERCiAL CORPORATtOH (Ine.)

Frckčs Šių Žiedų yia sekančios;

Sterling.....................

1O K An U iŠ . . . .

v 4* ir ku/lo Įlimk 
. ir da- 
c ^r.**o

I

Užskliuodarr.I šj Ž cdą, atsiųsk?.

... 13.50

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos neboti rpilkon, 
paveikslas karcivid kepurSs, su viena, dviem ar trim J.v-iwžuu'.tm.

I 
i 

..-$1.75
Į 

: 3.50 !

160 Horth Wells Street, Dap. CO Cil’Cf.??:), iLl, I
• ‘i

I
i

Phone. Kensington 1106 W | 
DR. E. G. KLIMAS 

Lietuviu Gydytojus Ir Chirurgas. ' 
Atidarė nauja ofisą South pusėje

Priėmimo valandos 2 Iki S popiet. 
Nedėliojo 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia !

J..„7

Reikalaujame : Jauni 
orie tu

ri liueso laiko vakarai*. Hali uždirbti noo
$10 iki MS i savaitę, pereidami per stabas 

• -r —, Atsišauki t tik 
URSUS REMEDY CO.. «

160 I. WILLS St., 0»p. B. CHICAGO. ILL

su niujų nauju išradimu, 
laišku: U-------

Dtp. B.

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.

Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms. 
Raszykite pas:

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

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUGKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

A. O. N0VAKAUSKA1 
:: Advokatai :: 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... 

1\ V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St., S.S. - Pittsburgh, Pa. 

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 

$150,000 ir vartoja exeme laike apie milijoną dolieriu
Banka talpinusi savam budinke kurio verte iiwnesa apie 

i $150,000 ir vartoja sxeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 

■!' (atipinius Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus
in vioaft dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernasetiu 

& ir kitokiu dokumentu reikalirga Lietuvoje. Užrube- 
Į žinia skyrius randasi ix) vadoviste gerai žinomo 
*- Karoiiaus Varaaziaus valdiazko Notarijuszo.

c, ir kitokiu dokumentu reikalirga Lietuvoje, 
žinia skyrius randasi im> vai’

► Karoiiaus Varassiaus valdinko

pigei.

PARSIDUODA .i

PUIKUS PIANAS 
visai da nenaudotas. Ka- 
sztuoja $500.00. 
Parsiduos labai
Kas nori pirkti giara Pi
aną, tai dar turi proga 
pirkti už MAŽA PREKE.
Atsiszaukite tuojaus in 

“SAULES” Ofisą. 
Mahanoy City, Pa. •»
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