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Bolszevikai norėjo 
bažnyczia in padanges.

Chester, Pa.— Laike misijos 
lenkiszkoje 
laike Jėzuitu misijonieriai, ku 
rie nupeikė bolszcvizma ir ju
ju darbelius,

Apgavikai apmulkino žmonis Į 

ant 10 milijonu doleriu.t
Chicago.— Pracjta meta vi

sokį
! Ameriko

. . .... ibaznyczioje kuria

apmulkino

VOKISZKI SUBMARINAI ATPLAUKĖ IN, AMERIKA.
I

31 METAS

Kas girdėt po užsi- 
baigimui kares.f;
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i-^y- gj&ijpapgavikai 
gyventojus ant 10 mi 

doleriu
kvailiams visokius szerųs ir tt. 
Tiejei apgavikai ne tik parda- 

pa- 
bet apgaud i ne

kil
ki tas 

Su ap-

parduodami

r y .C"

• vinejo visokius szerus del
kokis tai bolsze- prastu žmonių

vikas uždegė kelis szmotns di- > l’««><ienu9, biznierius
bažnyczios,
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Viaur patyria prielankumas 
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advokatus

LIETUVIAI EINA ANT 
VILNIAUS.

W. D. BOUZKOWHKI. PrM. And Mgl.
F. W. BOCZKOW8Kl,M<Utor.
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tuvos valdžia pripažinti kaipo de fac- 
tb valdžia. Nueita in invalidus Vals
tijos Departmcnto, turėta dvi valan
dine konferencija su Gencralu Szta- 
bu Kares Departmcnto, taipgi atsilan
kyta i p Szvcdu ir. Anglu Ambasadas. 
Sueiti keletas senatorių užiinunczius 
vadovaujanczlus 
liuosc.
Lietuvos nepriklausomybei.
de, kad Washingtono valdžia jau se
niai iszsluiitc rekomendacija Ameri
kos Talkos Misijai Paryžiun, kad pri
pažintu koletą naujai susiorganizavu
siu Europos valstijų, Ju tarpe reko
menduota ir Lietuvos pripažinimas. 
Tad Washingtono padaryta viskas kas 
iki szio! buvo galima.

Gegužio pirmoje dienoje Egzėkuty- 
vis Komitetas Jntciko valstijos Depart 
menini tam tikra memorandumą su 
praszymu, kad tuojąus persiustu Pre
zidentui Wilsonui. In pusvalandi 
memorandumas jau buvo pasiusiąs 
Paryžiun.

Amerikos spaudoje pasklido gandas, 
kad lenkai užeme Lietuvos sostine VII 

Kadangi buvo pažymėta, kad 
todėl

Lietuviszkas vaiskus 
ant Vilniaus ant 260 my

linio frunto. ’

trauku

•''.i-'-.

iii & (Per francuziszkaBerne.— 
bedratini telegrafa.) — Lictu-

Vil-
f rimto,

įmigus, 
ženklyvesnes ypatus.

irsu
Ant

Igavikais darbavosi daiigiausia 
jmoteres pasirėdžiusios puikei 
i kurios važinėjo automobileis
Ijiezkodamos kvailiu kurie gci°

tieje ncprietcliaus submarinai yni po musu valdžia ir negales jau daugiau skandyti laivus.
Submarinus priėmė pirmsedis laisvos paskolos komitetas Benjamin Strong ir Mrs. Pratt

Amerikos pamariuosia.
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Prabaszczius Palszaj Į 
o 

pedsa-

linini to szale
tykslu suardiino josios.
giliukio jokios bledes nepada
ryta.
dasiprato kanojai darbelis, 
palicije jau užėjo n n t 
kio raudonojo.
Netikėtinas turtas del

vargingo kriaueziuko. moezekas. Iszsižadejo josius.
Patėvis Heidc-

atsivede teisman
2 me

važinėjo

de dastoti turto greitu budu.

Mergaite turi 2 patėvius ir 2

Braddock, Va. — ' II. M. 
Bronson, vargingas kriaueziu- 
kas dirbdamas už $2,50 ant die 
nos, aplaike 
mis isz Anglijos, 
de mirė, palikdamas jam 
du mil jonu doleriu turto, 
da nebagelis apie tai dažinojo, 
vos isz džiaugsmo 
ir pasirengė tuojaus keliauti in 
Anglija atsiymti jam 
turtą, 
niu impedžiu mirusio dėdės.

Oj tos kvailos moterėles!
}\Į įeburgj J*a.—

Va.

žine tomis dieno-1 
buk jojo de- te butu paduota

arti I prieglaudom
Ka-

nepapaiko

palikta
Bronson buvo vienati-

Pitjjsburg. J*a.— Ant Jono
Szirpp nupuolė netikėta nelai- 

Sztai jojo paeziulei (kuri 
yra labai užvydus) 

josios 
<r K

me.
pasirodė, 
daugiau 

ai rodą sa- 
Vo kumueziu nusidavė ant ro
dos pas burtininke.

Sngryžo namo linksma, 
burtininke davė jiai kokiu ten 

galima 
Burtinin

ke liepe jiai pasiūti kerpsziuka 
pripilt druskos ir insiuti in 
kelniu juosta, 
ke paliepė teip ir padare, 
nas nieko nežinodamas apsivil 
ko ir įiesziojo krepsziuka su 
druska, 
Būnant

buk Jonukas 
nemvli. Na, ir pa

proszku su kuriom 
ingyti vyro meile. ) ?

4 t

r>

nes

i n sinti
Kaip burtinin-

Jo-

krepsziuka 
visai neužtemijas to.

darbe krvpsziukas

niyn..
4

kuna.
niczi-

sukele
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Žinoma y ne del to, idant bombarduot miįstus; tik del parodinio amerikonanįs,

isz moterių komiteto. Tuosius submarinus rodys visosia
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In 
buvo

o buvo ir

Chicago, 
man andai 
savo podukra Charlotte, 1 
tu, ir pareikalavo, kad mergai-

kokion nors 
Nes jis nenoria 

jos užlaikyti, per daug turis sa 
vo reikalu.

Iszklausius visu aplinkybių
nusprendė parūpinti 

mergaitei vieta kur nors 
vatiniuose namuose.

Charlottes tikroji 
buvo Evaline Ruttenber

Kilomet mirė jos tovaa, mo-

teisėjas
pri-

pavarde
<r 
O*

tinii npsfw^exwf irItrr~*P<Ttcvl'S 
susi- 

. Po to mi
ro jos motina ir tas antras pa
tėvis apsivedė.

Dabar 'mergaite turėjo 
ra patėvi ir moezeka.

Kiek palankus mirė vėl mo- 
mergaite susilaukė

ve i k tai Anirc i r merga i te 
lauke nauįo patėvio.

ant-

ezeka ir 
antros moezekos. Dabar antra
sis patėvis ir antroji moezeka 
atsiake mergaite rupinties. 
Reikalas atsidūrė teųsman.

savo
Bet teta atsisako ilgiau 

laikyti, nes patevis^su moezeka 
nieko neduoda jos užlaikymui 
* i

mergaite
ItVlllllUlu C4 L O IMI II L v Iv _____

Mergaite gyvena pas 
teta.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

KOKIS GYVENIMAS BUVO.
PRIE BOLSZEVIKU 

VILNIUJE.

Vilnius- — Daug jau buvo 
raszytęi apie tai, kad prie bol
szcviku tiesiog bloga 
kad jiems szali valdant tiesio 
žmones mirszta badu- 
szevikai kitose szalyse nenori

tvarka, 
g 

Bol-

tikėti tani;‘jie sakty-kad tai tik 
taįjui^sftUjijziuisl&s* *tujFpjįes^įi jiįzmįslas* • Vienok, 
kak kartas vis (langiau žinių 
ateina apie bolszcviku ir ju 
tvarka. -

Indomiu žinių apturime apie 
Vilnių prie bolszcviku. 
uitis juk buvo pirmiau 
rankose, paskui vokiecziu, pas
kui Lietuvos valdžia ji valde. 
Bet visgi nebuvo tokiu dideliu

Vil
nį su

<as.

-----------------------------------------------r,--------------------- T---------------------------------- ----

patriarchaliszkais d ra bu-su
žiais — visi Įiraszo auka.

Vienok praeiviai neau- 
kauja» jie neturi

praeiviai 
ka aukauti- 

Beda vargas ir badas nesiduo
da apraszymui-

gyvena nekurytuose 
kambariuose ir -mirszta isz ba- 

, (lau
pau in juos netelpa nusilpne- 

Kiti vėl ateina gytly-

szeiinvnu
rnfukstapeziai

do-.. Ligonbucziai pilni 
cr
.iiisitji- . , . ... -
tis; jtt isztinusios kojos...

Moters su kudvkiais ant ran I '
ku sugriuva betidamos gatve-• > *mis. . j

Tai maž daug,stokis apraszy-
I nas~ _^y.da L jltsiszau k i a i n 
Amerikos žydus kogreieziau- 
•iiuuptwiu>iĮO.i so(||o.yud sois 
Jie praszo, kad jiems netiek rei 
kia gyduolių, kiek duonos. Isz--
II • • » . • • I

-J^ydab^tsixzaukia in

so(Į|o.uud

Egzekutyvio Komiteto 
Prancszimas.

Gulima SzclpH DabarLietuva .Inu 
Szelpimo SiitnrllN Jnu IJžbnlgtoR

Reikia Tikini Pinigu.

Priszakine gvardija

Tuoj buvo

truko, o druska iszbyrejo že- 
0 kad buvo susziles, 

pradėjo druska tirpt ir perszt 
Jonui pasidaro blogu.

Negalėdamas iszkcntet 
nio, parbėgo namon ir 
dydeli annideri, kada dažino
jo ka puti padare, 
žandiniu.

Dabar sudže perkratines vi
sa dalyką, idant nu tart ar d rus 
ka tikrai yra geni vaistu del 
ingijimo vyro meiles,

Sudas privertė kuninga 
apleisti parapija.

Nanticoke, Pa.— Nuo kokio 
tai laiko lenkiszkoje parapijoj 
S.S. Traices, tęsęsi nesuprato 
mas terp prabaszcziiius B. IvaJ 
naucko, parapijonu ir biskupo 
Ilobuno. --Biakujras^pdiiepe ku 
ningui trauktis isz parapijos 
bet kuninghs ne nemislino

> biskupo, 
teismą prieszais 

kuninga in augszcziausia
Dabar atėjo sūdo nuspren 

idant kun. Ivanauckas 
prasitrauktu isz parapijos 
biskupas turi tiesa paskyrti . 4 * j i V f i 4 ♦ < L 4* < r A - T
toki kuninga kokis butu tm- 
i • “‘rili .<!• '. *i'-3>.'.kainas toje parapijoj.

vaistu
ar ne.

>

ne
klausyti paliop^imo
kuris užvedė

da.
d imast

kainas toje parapijoj.
t

su-

o

niu.
Ioh žinios ntejo isz Varszavos, 
gerai žinodami, kad daugumas prane- 
8zimu ateinanczhi iwz VarHzavoH yra 
lenku tyczla sufabrikuoti neteisingai 
praneszimai, Ir szio praneszimo tei
singumu mes abejojom.
pasiusta kablcgrama Europon reika
laujant tikru žinių. Prabėgo puac 
savaites, o atsakymo dar nesulaukta, 
bot mums pasiseko kitais keliais suži
noti, kad isztikruju minėtas praneszi- 
njas yra lenku paleistas gandas.

Gavom kablegrahia ir nuo l$un. Do- 
bužio isz Szvolcarljos, kurioje patvir
tino, kad Vilnių užeme laiko bolszcvl- 
kai, o pietine Lietuvos dali u žemo len
kai, prlesz ka Lietuvos valdžia ir Lie
tuvos Taikos Delegacija Paryžiuje už
protestavo. * %

Sziuos prancszi(nus taipgi patvirti
na valdžios rateliuose Washingtono.

Tad, kaip matoili žinia apie Vilniaus 
užėmimo per lenkus buvo neteisinga, 
ir dar karta patvlttina, kad--visi pra
neszimai ateinanti* isz Varszavos, ant 
kiek jie lieti Lietuva, yra nęteisingl.

Prabėgo

Fiiiiszka nfudo- 
viso

viszkas vaiskus ejna ant 
niaus ant 260 mylinio 
nuo Kurlandijos, iii szali G rod 
naus. Teip pranesža lictuvisz 
kas informacijos bjuras isz 
Kauno.
jau užėmė Szcikius ir Vievius, 
24 mylės nuo Vilniaus ir Czio- 
biszkius prie upes Vilijos. 
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Finiszki raudoniejei ližeme 
Petrogradu.

London.—
noji gvardija yra ponais 
Petrogrado. Po užėmimui mios 
to arcsztavojo sąnarius danisz 
ko Raudonojo Kryžiaus drau
gijos. Kariszkos tiesos užves-‘ 
tos po visa aplinkinia. Sovidtu 
valdžc paskyrė tris sąnarius,* 
kuriems duota visiszka valdžia 
Petrograde ir aplinkinėje.
*. 1 . *■ X* •>* l

Jau esamo prancszc, kad pasisekė 
kelius. Lietuvon atidaryti. Amerikos 
Pramones Komisija pavelijo susinesz- 
ti ir siusti Lietuvon visokius daiktus 
ir muistą, Roisžkia, isz Amerikos .pu
ses pasisekė pilnai iszgauti teise liuo- 
so susincszimo Jr prekybos su Lietu
va — bet szis leidimas dar yra supai
niotas blokada, Anglijos, Franc įjos ir 
Italijos. *Sziu sząliu taip vadinama 
Ali juntu Blokados ndinlsija taiposgi 
reikalauja tokiu pat ąvalahclju nuo 
Lietuvos valdžios ttĮlp kaip buvo rei
kalauta 'czionai Amerikos valdžios, bu 
tent, kad maistas ir produktą! nepa
teks jokiu budu in neprietelio ,ar Bol
szcviku rankas ir kad susijieszimals 
nebus dalejsta naudotis nei'nepriete
liui nei Bolšzevikam. Nežinant ar 
Europoje esantiem Lietuviu atstovain 

J 1 pasiseks intikinti Alijantus, kad tuo
jaus atdarytu i susincszimo kelius su 
Lietuva isz Europos puses, Egzekuty- 
vis Komitetas, idant nevilkti paszalpa 
Lietuvai, pasistengė sujicszkot kelius 
kad apeiti Alijantu blokada isz szios 
puses. Tas pasiseko gana gerai. Va
kar, American Relief Administration, 
prie kurios mes kreipėmės su savo 
reikalavimais ir argumentais, prąne- 
szc mum kad szi administracija pilnai 
sutinka tucz tuojaus pasiusti Lietuvon 
kabeliu visas didcsnlas sumas kokias 
mes tiktai turim. Szitic pinigai, vie
nok nebus pasiusti Lietuvon kaipo pi
nigai bet kaipo maistas. Szis mais
tas bus parduotas Lietuvoje nupiginta 
preke, o surinkti pinigai bus pavesti 
tokiai organizacijai ar ypatai kokia 
bus nurodyta tu, kurio siunezia pini
gus. Galima tuos pinigus, jaigu no
rima, panaudoti atkartotinai užpirki
mui daugiau maisto nuo Amerikos Ko 
misijos. x Minėtos Komisijos atstovai 
užtektinai turi maisto Europos sande
liuose ir tuojaus gali Lietuvon prista
tyti. Komisija užtikrina mus, kad 
už savaites po inteikimo pinigu, jau 
butu pristatyta Litetuvon maistas ar- 
reikallngl daiktai.

Pavienėms žmonėms Lietuvoje nei 
pinigu nei daiktu pakol kas siusti no- 

Daroma pastangos, kad tok-

Nežinant

Egzckutyvlo Komiteto lufonnacijoa 
Dluras. . • • ,

* ■r" ’ ~ " 1 ■■ * * J ) 
Pirkite V Laimėjimo Bondsus.

PILIECZIAl!
-Amerikos žmones ėjo in ^szla karo, 

kad apginti Suv. Valstijų garbe ir tie
ses, kad apginti' žmonijos laisve ir 
kad suteikti ramybe ir užtikrinimą 
laisvomsioms pasaulio tautoms. Kiek
vieno Isz mus pridoryste buvo atlikti 
savo dali ir kuomet tik mušu vyriau
sybe in mus kreipęs, reikalaudama ar 
vyru ar pinigu, mes noriai ir gausiai 
atsiliepėme.

Mes nusprendėme savo prisispaus
ti, kad laime, nežiurlant kaip brangiai 
tai visa mums atsieis ir mes laimėjo
me, dau$ greieziau, neg didžiausieji 
musu opitimistai tikėjos. Musu grei
tas laimėjimas sutaupo tukstanezius 
amerlkiecziu gyvybių ir bilijonus do- 
liariu. Greitas veikimas atomo daug 
pinigu, bot daug mažiau, neg butu Tei
tojo, jei darbas butu varomas iszlcng-

Dar mums reiks mokėti, kad su
gražinti atgal kareivius ir prižiūrėti 
sužeistuosius ir apniokoti už kares 
reikmenes, kurios tiek daug prisidėjo 
prie greito laimėjimo. Mos jau esa
mo valdžiai skolino $18,000,000,000 ir 
dar esamo praszomi kelius bilijonus 
paskolinti kaipo Victory Liberty Izian.

Jei mes nopasiraszysimc po szia pas 
kola, ir ncpasiliksimę bankoms luosas 
rankas suteikti pinigu szalios iszdir- 
jystei ir pirklybai, pramone negales 
rietotis ir eiti tolyn. ' Tai rciszkia 
jus mažiau darbu, mažesnis mokesnis, 
r netekimas dabartines dideles pro.- 

gos augti komercijoje ir pasisekimo, 
isz kurios visi mes naudotumos.
nors padėti užlaikyti pramone, su ku 
ria pats esi susiriszos, taip gerame pa 
dėjime, kad galėtumei turėti nuolati
ni, gerai apmokama darba, prisidek 
prie daugumos savo draugu pillecziu 
ir pirk Victory Liberty Loan bondsu 
kiek tik iszgali. <

Visu musu pasisekimas pripili uuoIIqIJq Jjuosybc^ 
nuveiklmo, jam prigulinczios dalies. . • • • / . . .. . .
Kuomet Liberty Loan Komitetas ateis iKiecziai arcsztavojo yjąjtljli ką-

4i*»

Bolszcviku

badejusius 
gydysi-

Taip atsiszaukia žydai.' Jie 
moka organizuotis, bet kas de
dasi su Vilniuje esaneziais lie
tuviais? J u juk dar baisesnis 
padėjimas negu žydu.

56 žydai nužudinti pogrome 
Pinske.

Pinsk- — Pogromosia kurie 
atsibuvo Pinske prieszais žy
dus, žuvo 56 žydai ir daug su-

gyduo lends neisz-

su-

AUijenUi supheke boUzcvi- 
kūs prie D vinos.

Arkangelis. — 
flota vėla užklupo hnt allijėn-
tu pozicijos prie Dvinos Upes, 
bet likos atspyrti pasekmingai 
Bolszevikai pradėjo apleidi* 
net taja aplinkinių. "'Prie Be- 
rezniku bolszevikai likos
muszti, allijentai paėmė in no- 
laisvia 34 bolszcvikus ir užfnu- 
szc 78, priek tam pabme daug 
ginklu.
Amerikas szauke 8,000 

liuosnorius in Sibcrijc.

Washington, D. C.— Karisz- 
kas ministeris iždaA*e atsiszau- 
kima, szankdamas 8,000 liuos
norius iu kariumenia ant tar
nystes in Sibcrijc, užymti vie
tas kareiviu kurie tonais

Tuosius 
sukuopiąs

Franciskc isz kur siuntines in 
Siberije po 500 ant kart.

Vokiecziai Skideluosia areš
tavo j o kunigą ir daraktori.
Kaunas. — Skideluosia len- 

kiszkaS vai ska’s paejno in ne- 
laisvia vokiszka patrule, ate* 
inia nuo juju visus ginklus pa-

Už1 tai vo

pasiskundimu, tokio pasibaise- 
:ino bado, kokis buvo prie bol
szcviku, kuomet Vilnių valde 
muf? gerai patinstamas Kapsu- 

Bolszevikai užėjo viską
<rautuyės* produktus* gyveni
nio ir darbo i m ankius naciona
lizuoja, tai yra atima isz žmo
nių ir bando patįs tvarkyti, 
Bet nciiiokedami ir nepažinda- 

nesutvarko 
gyventojai pasilie

ka ir be duonos ir be darbo.
Tas pat atsitiko ir su musu 

Vilniumi.
skelbe savo^oficiaiszkamc biu- 
letine iszeinaucziame Kopen- 

Isz to sionistu ofi-

mi tvarkos nieko 
Nebaszninkas” atgijo grabe. įr rastjlate 
Norfolk, Md.— George Wa- 

sel, kuris mirė ana diena pri
sikėlė isz numirusiu.
ja susirinkusioje, jog kūnas 
pradėjo judėt 
pas daktaru.
davė gyduolių, 
gijo ir dabar randasi sveikam 
padėjime.

susirinkusioje,

v

žeista.
tavota ir patalpinta kalėjime

Paregc-

gagoje.

Žydai sionistai pa

sunūs nubėgo
Tasai atėjus, už sialio paskelbimo mes žemiau 

numirėlis ad-i i paduosime kele isztrauku apie 
smagumą” gyvenimo Viluiu-

Teisingyste kudykio. •
Jaunikis in maža broleli sa

vo mylemos, kuria norėjo paini 
ti už paežiu:

— Pasakyke man Jonuk, ar

ul
je prie bolszcviku.
dar tiek pastebėti, kąd ta ofi
ciali praneszima padare Vil
niaus inžymus žydas Sabata. 
Sulyg to praiieszimo szitaip 
yra:

Prie bolszcviku
, miesto gyventojai 

tavo sesut-c, Mariuką džiaugėsi 
kaip asz ateinu?

Jonukas:-— O, labui! visados 
kaip fionas atėjai, o josios no 
yra namieje, szauke su džiaugs 
imi i

— O dekul-Dievui, jog a^z 
ne buvau namieje.

Turime

Davgeli likos aresz- 

tris inotores likos baisoj suplak 
tos o tūlo daraktorka nuo ken
kiu iszcjo isz proto.
vadai pareikalavo nuo gyven
toju 100 tukstaneziu markiu su 
kerszininin, jeigu neužmokes 
kontribucija, tai suszaudys vi
sus ženklyvesnius žydus in lai
ka 24 valandas.

Kariszki

Komisija užtikrina

va.

4 v, I

Žmones kepa duona isz 
• sziaudu.

Vladyvostokas. —
i 1_____ ___ .a . -

Vladyvostokas. — R-tisszki 
kareiviai ,'sugysztanti isz vo- 

randa savo’ kiszkos nelaisvės*
1 tcviszkia permainyta ant nepa- 

Vilniaus ' 
negaudavo

žiniino. Daugelis: isz tuju var 
gszu pereina per bolszevikisz- 

nqi puse ’"tiek maisto, kiek rei- kas linijos, ir jieszko prieghui-
kuliiiga - žmogaus kūno sveika
tai palaikymo* Nedavalgymas

dos pas Amerikonus. Visi apsa 
kinoja baisybes,, kokias užtiko

galima.
sai pavelijimas tuojaus iszgauti

PrlvacZlom instaigom draudžiama 
daiktai, pinigai ir maistas’siusti, Vie
na žydu organizacija norėjo pasiust 
Lietuvon $150,000; Amerikos Valdžia 
atkreipė in tai Egzek. Komiteto atyda, 
praszo nuomones ir užgirimo.

Kuo daugiau pinigu turėsim tuo dau 
giau maisto pasiusim, ir kas svarbiau
sia, kad pinigai ir maistas pateks Lie
tuviam Lietuvoje. Paaukuojant sa
vo pingus szelpimo organizacijonj, 
kaip po Raudonain Kryžiui, maistas 
bus nupirktas Ir dovanai iszdalintas 
— tokiu budu, maistą gaus bot-pinigu

Jie

ra n-
dasi ant tarnystes, 
liuosnorius oan<2

ir badas padidino žmonių mir- kaimlloi,in M. klu.iuos tul.ejo
4 l t-t 1-Z. i .Irftjrl įdrr lrlf\lrtrlA A U

eiti.,
das vieszpatauje Petrograde* ■ Pl’PRk .siuneziant paszajAuL fiki,- 
T). , i t . rlamufl pinigus, Egzokutymin Ko

tinguriia ttiip, kad išz kiekvie
no tukstanezio įnirdavo po 97 
žmoricsjTui 3?ra Išturi syk duu

Sako jie jog baisus bar-
t)•

i
giau* buvo lauirmuj negu pa- 

h Į i H) H U
ShU ’U m* h i n. ♦*>{/>

Pirmutine klasa bolszcviku,
s prastai'.'

*

Daraktoris:— Vaike, kas isz 
tavos bus, suvis nesimokini !

Vaikas:— Asz busiu darak- 
torum, tai vaikui už mane mo
kinsis.

■*— Susimildama kūmute, pa 
sakyke tu man, su kuom mar- 
gmi pajus, teip grąžei isžrodo?

'• 1

1*‘O-gi šti sžukbinsp
.vT’ ’ 1 į- '

ai :

nuveiklmo, jam prigulinezios dalies.

ir norės kad užsiraszytumci, atsimink, I niga ir daraktori, kuriuos 110- 
kad tai yra musu skola; alsiriilnk, kad VOS “iHlŽiurinOjo” UŽ SUkcHma 
mes esamo praszomi ne duoti, bot pas- . . . . .. .

_ _ . .kolint. Ir potam skolink tiek savo vai- gyventoju priCSZaiB JUOSIUS-
už lairiuos galima mitu daugiau niais- ožiai, klek tik iszgall. - Lenkai turėjo sugrąžyti vokic-

.......  ginklus ir tik Ūda p * 
leido kunigą ir 
Panasziu atsitikimu 
geli.

4

vos “
JI1M» vauiliu IMHSZiUIlU UV UUUių UVl IHW I _ 2 ____ «kolint. Ir potani skolink tiek savo val- pX'^11^-!11 pi lOSZais

to nupirkti, jau nebus. . > (
Visos szolptmu užsiimanozios lietu

viu organizacijos turėtu pasinaudoti rikietis atliks savo dull.
CARTER GLASS.

Plnlgyno Sekretorius.
daraktori- —- 

yra dau-
virpz mi,netamtikslui,'’arba?

tai yra tiejei ka laiko juju sza- tokiu budū pardavus daiktus pinigus
c i * (fliw'U H ii’H ♦>( " ' *’ , 4 ■ .Sz^htiu.^ippniu.jiuo bado vei '

Jais guli sijaligatviuose Vil
niaus gatvių. Kiti da pasku
tines pastangas,: repliyja ketų-

' A' -

kurie dar gali paęiti.
profesionalai elgetos, — tai Vii7 ./Tarp ant gat 

glilincziu yra

rioinis ir praszo aukos nuo tu 
Tai ne

niaus pilibcziak 
vos nemažai

v galės palikti Lietuvoje nuskirtom ypąr 
tom hr orgtirildacijoM!' JoV’dabHr'iAo-jli, aplaikineja po švara avižų

ant dienos, antra klasa, po pu- tuvos szčipimas užsites,'ūii tik del sia 
so svaro.
la ir kepu isz ju duona.
Kalodu Petrogrado, gyventojai 
aplaike po dvi bulves. Szmo- 
telis duonos kasztuoje 25 rub-

; liai, . Tabako visai nesirado.
Vyrai rūke ‘ kdpustnius lapus.

Tuosius avižais ma-
Ant

kos pinigu.

(ft
1<I;

Pas žydą traktijerneje.
7 Kokis tai vynas?

I *

vv» guiiiiuzHU yru -iivmu&tu _/ r . ; * .
i i.i a . x .• i i Daugelis stovi ejlesia per dvi krnutuvninku, amtituinku, dar .. * ........ _
biniuku, motoviir ir buvusiu
turtuoliu. Moteris su iszblisz T4- ‘ W > f
kusiais veidais, vaikai žydai?

•dienas idant apldkyt szmoteli 
duonos*

i / ‘

tirkite Victory Loan Bondsuš.

* ’
J ■.1 •*•1}’ ■'' ’J * •l!uil ■ i "t ' f jf ■ ”

M&f id.l.ilt mu

Ii

Egzck. Koml^tas,
* 'f " ................ r ■ -r- M

Gegužio trocziOj dienoj sukako IjiGegužio iroczioj dienoj sukako ly
gei metai nuo Lietuvos delegacijos pa 
slmatymo su Prozlclontū WilsohUi'fai 
buvo padaryta vienas isz svarbiausiu 
žingsniu del Lietuvos nepriklausomy
bes. Szlmet per pirmas penkias ge
gužio dienas Washingtono padaryta 
nepaprastos pastangos pripažinimu 
Lietuvą! iszgauti. Pakalbinta visi 
valdžios skyriai, kuriuos tik pąiieczia 
Lietuvos klausimas. Žodžiu ir'ant 
ruszto parstatytp , datyąrtfne sltuoiją 
ir neatbūtinas iėikalas dabartine Lil-

— Vengriszkas.
— Ar tai vadinasi nuo užgi 

mimo, ay per krikszta aplaiky- 
ta yarda.

Susipyko užshnyleja.

Tai jau gal ir savo 
žiedą atimsi?

Iszsiteisino. I ^ali jin laikyti. O kur
— Pasirodei pone labai nar asz padesut Jokia mergina ant 

si motore, jogu nutverei vagi [svieto ne turi teip plonu pirsz- 

rai jog jin,4ruęzei pažeidei.
— ,sJ£ąd asz nežinojau, jog

. w r “ L A‘JI _ k t 1 k . * »

jpimtelk

Ji ji:—

X

!'' 1 l" j:'' ''• '-y ' H i ! j I, ir • i." i

‘ ‘ ' 1 t 1 j
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nakties laike, tiktai tiek ne ge- toliu, kaip tu
Ir mergina atsileido pykus 

ant jaunikaiezio, už ta, u plona 
M 'tai vagis mislįnau, jog tai ma

no pats teip vėlai šugryžtą. t* ♦

F’t‘ * • 4*
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GIRDĖT rikos gyventoju, tui

Kokis yra skirtumas torp 
rusiszku bolszeviku o ukruji- 
niszku hnidamaku l Jokio skir
tumo, nes ko nesunaikins bol- 
szevikai, tai apiplesz ir sude
gins ukrainiszki haidamakai. 
Juk tai vra kūmais tr

pripultu 
aut kožnos galvos po $1,932,35. 
O del New York o gvyentojai 

5,875,000 pripultu
ant kožnos galvos po $34,042,- 
10.

kuriu yra

MEZLIAVA.
.. ......... ■JT*’’ » ,

NiikenteJiiMlnl dvi luirt’8 Lietuvai per
Amerikos Lietuviu Centrui!

' . Koni.totnf p.

-rr**

. 7 Saul K 
1111 1t K \ i . ♦ Į ■” ,/r'

Nelaimingas bagoezius 
1 ■ . < 

■ ■ JVC 1 \
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ATSKAITA IŽ BALANDI 1»1V.

Vokiecziai tvirtinu jog 
turi maisto, 
tina
Kurland i joj ?
tojo klausymo gerai neapsvars 
te!

ne 
bet kuom jie mai- 

savo vaisku Lietuvoje ir 
Ar-gi allijentai

Niekur motore teip » bjaureį 
neiszrdįdo, kaip bizniavojc vjM 
toje kur .ne turi jokio užsiofnl* 
mo, — ypatingai jeigu už baro 
karezemoje szvaistosi, ka su
vis iszrodo kaip bezdžionkn.

/

Kaži min ko maža ant svieto 
dalis o gyvenimą pabaigė kaip 
ir vagis.

Madison, III., Vietiniu Lietuviu.auka 
..................... ........-...........j......... .. $224. 20

Baltimore, M,d., Seni

Žušiniokcjo C^Oc.:

........ $2^4.
nariai sumokė

jo $31>00; nauji nariai prlslraszo ir
..^1.J- Ji Kvcdera, J.

UivlekaB, K. Glddhtis , ir J. Bitinas. 
yisO<...../<\C..r1..5,.H..-.i..............’ $39. 00

Thb0>, Wis., M. Sncidor ..........$25.00 
pNcw Haven, Conn., Seni nariai su

mokėjo $18.00; nauji nariai prlslraszo 
ir užsimokėjo po 50c.: M. J. Vokietai
tis ir V. Alksnis. Viso.............$19, 00-

Wilkes-Barre, Pa., Seni nariui su-

► ¥

Thiorp, Wis., M. Šncldor

Viso...

lojo gyvonb ViohaS Žftibguš *su 
paezia ir penketu mažu Vaike
liu dideliam Vargo. Vūvfcas ne 
viena'karta davėsi pažinti kad
nežinojo isz kur paimti hiaUtįo

Chicage sndže Page nuspren 
de idant miestas užmokėtu $4,- 
344 del Yazoo i& Mississippi 

geležkelio atszkadavo- 
Tasai teismas tęsęsi per 

metus ir 
Ak v-

advokatai 
abieju szaliu uždirbo ant tojo 
teismo per dvideszimts penkis 
metus ?

Ohajui likos uždarytus kalė
jime žmogelis, kuris 
asztuones paežius. — Tai mat, 
atsitaiko žmogui, jog
mus pasaldina žmogui gyveni
mu, 
jog
gesnis

turėjo

kaleji-A’allcv
%

jimo.
dvideszimts penkis 
tik ana diena užsibaigė, 
va yra žinoti, kiek

Kas bus jeigu vokiecziai lie
pusi raszys ant taikos 
Tokis klausvmas s 
na po visa svietą.
kiecziai pusiraszys, tai neteks 

5,000 keturkanipiniu my 
asztuonis mi Ii jo

ti žmo-

iszligu 
ziandien ej- 

.Jeigu vo-

apie 2;
Ii u žemes ir 
nūs gyventoju ir turės 
keti milžiniszkas sumas už pa-

Jeigu pasi- 
raszys tai gerai, bet jeigu užsi
spyrė ir nepasiraszys, 
jentams pasilieka tik du kolei: 
užymineti tolinus Vokietija 

vo
kiecziai, o allijentai turės pa- 
neszti daugiau kasztu.
kurie žiaunai, tvirtina, buk vo
kiecziai turės privinti taikos 
iszligas nes nuo to negali atsi
sakyt.
iszgirsime apie viską.

pildytas blcdes.

tai alli-

tolinus 
prieszais ka pasiprieszins 

allijentai
Bet ne

Už keliu sanvaieziu

Franci jojArti Verduno, 
kur daugiausia žuvo Ameriko
nu, valdže pradėjo užvesti dy- 
džfauses kapines ant svieto, 
kur silsvs tiktai žuvia Ameri- 

Ant tuju kapiniu ke- 
palaidoti snvirszum 25 

tukstanezius 
kareiviu.

Amerikas turi ir kitas milži- 
niszkas kariszkas 
kaip Arlington, kur silsysi 20,- 
000 kareiviu, Chalmette 12,000 
Chatanooga 13,000 Fredericks- 

15,000; Nashville ir 
16,000; Antietem

<h

snvirszum 
ainerikoniszku

kapines

burge
.Vicksburge
4751 ir Gettysburge 3636.

Pagal National Association 
o Employment Managers, 

pabaigos
Amerike bus dydelis stokus vi
sokiu darbininku o darbo bus 
užtektinai del kožno žmogaus, 

apleis szia szali 
savo

1919
, tai 
meto,

Kožnas ali suprasti 
jam kalėjimas dabar smū

gy venimas, negu 
liuosvbes su asztuoniom bo-
boin. ‘

<r
J

ant

Vyrai, jeigu treinc ar stryt- 
kare va žino jote, tai garsei 
kalbėkite ne nedainuokite. 
Burna druezei uždarykite, lie
žuvi in kiszeniu insidekito, o 
tuom žmonimis pasirodysite.

ne
ne

Filadelfijoj kokis tai italijo- 
nas parpuolė, susimusze dru- 
czei galva ir nuo to laiko nete
ko proto ir nežinojo ka daro ir 
negalėjo atskyrti pikta nuo ge
ro.

Pasirodo

Ant pagalios daktarai pa 
dare ant jio operacije, po kūrei 
visiszkai pasveiko.
jog jisai turėjo voti 'ant sme
genų. — Ar nebutu reikalinga 
padaryti panaszcs 
ant visu pu#gaftriu Į .

............... ...... » ——
Organizuojamojo Lietuvos že

mes banko reikalais.

operacijos

♦

Visiem pilnai

North 5-th ir Have-
Brook-

užsimokeju- 
siem nariam, sziomis dienomis 
iszsiuntniejomo pakvietimu in 
metini Lietuvos Žemes Banko 
nariu mitinga, kuris bus 14 d. 
Gegužio (Soredoje) Apreiszki- 
mo Paneles Szv. parapijos sve
tainėje,
meyer gatvių kampas 

Susirinkimas atsi
darys lygiai 10 vai. ryte. Lau
kiama visu nariu.

Pageidaujama, kad tie kurie 
dar pilnai neužsimokejo ir dar 
ne yra pilnais L. Ž. B. nariais, 
savo imnokejimus kogreieziau 
šia sumokėtu ir mitinge po 
draug su visais dalyvautu.

Varde Komiteto 
Kun. Jonas Žilinskas

lyn, N. Y.

IR VIENA NAKTŲ” KNY- 
OA IR UŽCZEDINO 

PINIGU.

Daug atejviu 
ir keliaus in 
kur ir pasiliks, o in 
mažai kas pribus.

tcviszkcs 
ilmorįka

kurioje radau kanuo-

Jackson ku- 
Francijos pa

dare Aurasza, buk allijentams 
ir Amerikai kare kasztavo su- 
vtrszum 200 bilijonus 
Ant praszimo prezidento Wil- 
sono jisai ta j i surasza kasztu 
surinko.

Jeigu tiejei piningai butu su 
udoti del gero žmonijos o ne 

lel sunaikinimo tai galima bu- 
statyti t‘20,000 painu kaip 

>lwortho narna New Yorke, 
kasztuoja $9,500,000. Ke 

turis Punaifio kanalus po $439, 
OOO,000.

Pulkauninkas 
ris pribuvo isz

doleriu.

tai galima bu-

Padalinant tuosius 
piningus del 103,500,^7.3, Ąme-

1.1 #i H x

Kada da tosios

Siuncziu szirdinga padėka 
vonia del rėdys tęs “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų/'
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžijo ne esmių skaitos ir 
negirdėjas.
knygos neturėjau, tai vakarais
ėjau po “spikizeš,” pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezodinu Ii 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prio b6 
10. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas tol p paikos istori
jos. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda1. Da 
karta dekavoju redystei už pa 
dirbimą teip puikios knygos.—

•M. Baka. 412

I

.........   ,,>MIi.i,Wi.i |1 ■      .........................tam— ........................ . . 
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pasZelpti, Kunigas tuojaus pa-t ežius mokėti daug , brangiau. 
Bet ka daryti, plako javus nu 
deni, d patdavo pavasari* už
dirbdamas ne mažus piningtiš 
— tai yra skriausti žmog’u' bit- 
nanti varguose, už tai toki žilio 
gu ar po smert, ar tai da ant 
szio svieto kovoje Ponas Dit^ 

' Tokia kdi’n patiko it‘ 
Tūtisu tureziūi, javai pavasari 
buvo daug 
deni buvo 
daug, tai isz tos priežasties ap 
turėjo didele t rota. Nepripa
žino vienok tame dalyke dalei- 
Idima Dievo už grieka, ir isz 
tos gailesties pasikorė. Ir iszsL 
pildo ant jio priežodis: 
tas kuris turi kaboti, 
nuskens. ’

-------  ------------- - Tfffrr t 1

SKAITYKITE 
SKAITYKITE 

SKAITYKITE

szūukC taji žinogti įr kad at- ' 
b jo Uepe pasakoti apie savo ne- < 
ai me ir badu tamponu. < 

Ponas iszkhtUBeB apsaKynui 
vargszo, pasuko jam, kad jio 
nelaime jau pasibaigė ir kad 
duos junti tiek kad galok ’Ūpais

: del suvė ir vaikucziu. Ne viė- 8ti H£tv0 szoImy^ piitlrtklnrczėi ^ts/‘
' l*iF tJ f JT- i i A * a _ a * aL<

$25.00

mokejo ..................... ...ui........ . $16* 50
’ Nyw ritain, Conn., I
mokėjo'$18.26; nauji nariai prisĮrasze 
Ir užmokėjo po 50c.: P. Sudauskaa ir 
Jlova Stanoliuto! Viso

Elizabeth, N. 4? Seni nariai Binno- 
kejo ....... j........ . ..... ................ $20,50

Spokane, Wash., Prlslraszo: K. SUį 
kcvlcIUHZ $5.00; V,'Puwkevlczius$3.00 
J. Bagdonas $1.50; A. BlckeUs^ M. 
Stankoviczo A. PlCftnckcviczluto ir V. 
Pranckcvlcziuto po $1.00. viso ...-.$12.50

Montello, Mass., Seni, nariai sumo
kėjo ....................!....................... $9.89

Sioux City, Iowa., Soni.
J.. ...........................................

PARMOS PARMOS.

Didžiausiu lietuviu kolonija 
amerike. Czia jau yra pirkia 
vifsz 400 lietuviu ukes, 
kaimai yru apgyventa lietu
viais. Žeme parsiduoda ant len
gvu mokeseziu.

,40 akęriu

jau 7

f

žeme nevalytu,

na kai’tn turėjo gulti alkani u r
' .. • 7 : t - 7 A i-1! 1 i pi

i Fii "*■
atsjkclo ryto nežinojo kaip.
kokiu budu atitolinti .badai*

Viena karta* kada jatl juos
labai badas prispatido, o* yui-

Try unvi.u, i.v, y vm,

preke $400, iunioketi $100. 
40 likeriu, 20 a keriu isždtfbta, 
6 akerei užsėta* dobilais, nauju4 
šlubu, preke $.1,000, 
$600.

80 akeriu, 50 akeriu iszdiibta * 
sti budinknis, preke $1,600, in- 
inoketi reikė $600.

Del platesniu žinių raszykite 
ant szito adreso:

J. A. Žemaitis, ’ 
Fountain, Mich.

gyventi’. ' O ka prižadėjo tai <lu 
szšipildb ba atidavė viena’isz 

savo dvaru su visom i 
mi. . '

Žmogelis nog to laiko gyve
no ne tiktu i turtingai nes ir po 
hisžkai.' Bet kaip tankui atsi
tinka kad žniogus būdamas 
tfirtingn užmirsztn no * tiktai 
Dievą', bet ir aiTirna užmirszla

ger’ybe-
pigesni o kitip ru- 
prisipirklas labai

inniuketi

preke $1,600, in-

??.”*< verku ptfašzydumi szinote-
lio duonos,’ kutioū’iiebuvo Ae 
riekutes/ susitdro uDutlu levai 
pabaigti nelaihies sžia ' svieto 
per pasikorimą/pagal su šžne-

.$49.25

Spokane, Wash., Prlslraszo: K. Sign
’ 4 4

tai
kad

ne
R. 1

<

kn, pirminil* turėjo 'pasikarti ^uoin buvo pirma, leqi f y roja 
vyruSj O paskiii pntb V M ’ 
’ Pasiėmęs' su suvirti Vlbve, mi 
ėjo in lilukit pq- ’gluosniu, pa
baigti savo vtttfeus Juū msilipd

kejo $33.00 nauji nariai prlslraszo^ir in incdi ir dižrįsžo virve, bet

/

nariai su
mokėjo ....................... v <‘......   $M0

Cleveland, Ohio., Sęni nariui sumo-

užsimokėjo: P,-1,Kazlauskas 1. $3.00; 
T. M. D. 20ta kuopa $2.50; R. Kruopls 
$2.50; V. Vąnugas $1.00; K. j. Luko- 
szeviezius, S. Stepszis ir S. Zaborskis 
po 50c. Viso ..............    $43.00
Binghamton, N. Y., Seni nariai siuno.

.......'....;.....$19.50
Seni nariai sumo- 
....................? $8.00

kejo ..........m..................

Ambrdige, Pa.,
kejo ...........

........... ....,$6.00
Seni nariai su-

$56.00 
nariai 

$7.00

Stamford, Conn., Seni nariai sumo
kėjo ......................................... $10.50
Thorp, Wis., F. Mlkolainls $5.00 Ir Jo
nas Vilkas $1.00 Viso

Waterbury, Conn.
mokėjo $54.00; Nauji nariai prisira- 
szo ir užmokėjo po 50c.: A. Beniuszis, 
J. Beniuszis ir S.‘Servą. Viso .

Grand Rapids, Mich., Seni 
sumokėjo ............................ .

Wilkes-Barre, Pa., Seni nariai su
mokėjo $10.50; prlslraszo ir užsimo
kėjo 50c. F Naujalis. Viso

Bremerton, Wash., A.Daubaru $5.00 
J. S. Rcvott, J. Mac'ziulis, A. Szlmku- 
nas, Ir

$11.00

A. Saukai!is po $3.00. ’ Viso
............... ................... $17. 00

PAVIENIAI
P. Cziulionis

/ . * .5 y
staiga pamatb hnti tb paties 
hiedžib lizdbli/ikdriamo buvo 
penketas mažu be plunksnų 
paukszcziuku,

lekiodama aplinkui 
graudžei cziulbojo ir rodos 
prasze žmogaus kadį paliktu 
jiems gyvastį 
žmogus matydamas viską pa
misimo sau.

— Ka asz ketinu daryti, ar 
- gine esmių kytrosais už ta 
pnukzcziuka? Jog 
kame tiek valkucziu, kiek 
czioiiais yra paukszcziuku, bet

žiuleliu >
motina tu ma-

I

Tas pavargęs

pasakoja atsitiko; " Vatgsziis 
pastojo turezinm ir ficatsiniine 
ftilt to, kad sava iszhiigsztini- 
iiiaxturi pirmiau padėkavbl i 
Dievui kuris apvelzda tuos da
lykus »’slti‘ode, 
Szirdi turtingo pono prie teip 
didelio paszelp’iuh), ne atsimi
nė ir ant to kad būdamas var- 

• guose buvo paszclpas per tur- 
cziu ir dabar būdamas turtin* /
gu turi paszelpti kitus 
ežius varguose bet jisai 
sz ingai dare ir m i si i no 
daugiausb ingyti turtu 
vis per nelaime vargszu.

Atėjo tokis laikas, kad toje 
javai 

o dažhiojas, 
kad tolimesniuose • krasztuose

sujudindatnus

?

esan- 
prio- 

> kaip 
ir. tai

ir fisz turiu apigardoje kur gyveno,
$labai užderėjo

vaikuczėi kad ir blogai apdeng visai prapuolė, pamislijo kad
ti ir turi kur. pasikavoti

isz Nęw Yorko, n.y. lietaus ir szalczio 
.... ............. $1. 00 .....

nog
nes tieje

a/b.^ Stfimaitis isz New/York, ny. vargszai tini būti dievą ii’ nak
$6. 00

Juozas Labulls ” ” .... $6.00
A. Olszewski ii* Jo žmona isz Chi

cago, Ill. .............................. $12.00
F. Belnoras, isz Chicago, III ....$6.00
P. Simaitis, ” ................$6.00
Vincas Simaitis Jo žmona Razalija 

ir Juozas isz Chicago ...............  $6.60
Jok. Waitkus Isz. Chicago, 111 ...$3.00
S. Zupa, Isz Yonkers, N. Y......$1.00
S. Kvieska isz Jersey* City, N. J.

.....................................   $1. 00
J. Raikick, isz Girardville, Pa..$2.00
Wm. Raczas isz Pittsburg, Pa $40.00

M ti ant lietaus ir szalczio, o bet 
motina juos ne apleidžia ir su 
didžiausiu.rupeseziu apžiūri ir 
maitina juos. X O teisybe! tas 
puukszcziukas,mano susarmuti 
no, kad buezia atemes sau gy
vastį, tada butu Budintoju 
priesz mane aut Sūdo Dievo. 
Ne, asz sau gyvasties neatim-

bran- 
p radėjorudeni, 

apfuokuoda-
gaies 4 pel-

gerai

p. Matciionis, i.<jz Kearney, n .j. sįu maitysiu kaip galėdamas.
.... $7. 50

J. O. Szirvydas Isz Brooklyn, N. Y. atl’isZCS vil’VC .nulipo 11O, 
"L Steponus'Brooklyn, N.' T dŽi° *F PnrCjQ ,Wlflon- .

r r 1110-

$1. 00
$702. 94

“SAULE” 
“SAULE 
“SAULE”

> >

DIdella Dirbtuve reikalauja pardavėju 
del t pardavimo marszkinlu, apatiniu 
drapanų, panczlaku, szlcbiu, jekiu ir 
andaroku, tlesog in namus. Ras zyki t e 
o gausite sempolius dykai.
Mills. 503 Broadway, NewYorfc City.

Madtaon

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Malnlerlal, mechanikai, audėjai, fabriko* ir nian vienkl
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra

L/

y >1 
m t imt tl

J 
***4 *1 COHOtl 
9MIKMTU4C* 
I'MWVMitjf

ninn vlgnulA 
aniįiid draugai

PAIN-EXPELLER
Jau RuvirA penkiog-deAliutyg metu 
kaip Altą pluki gyduole yra var- 
tuojanin mi gerlnuaioinK pasek- 
meme, išgydymui ruinatiimo,

n

Neapsigauk pirkdamas pigina vaistus dldelese bonkoae. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi _ * 1 . • . > ' .... • • « • r * v-a a t *) h 4 11 _ a 1 t 1 -- -- rJ *1 I aa /t. A A •% * * I A

F. AF). RIGHTER & CO.,

J

kad ir
tankei turi pavasari už tuos pa

I

60 DIENU ISZBANDY.
MUI DYKAI.

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

Prisiusk 20c. dabar

pavasari gali Imti daug 
gesni kaip 
pirkti in kietis, 
mus pirmiau kiek
nyti pavasari. Tas dalykas yra 
kožnam gerai suprantamas, 
kad tiktai vargszai prispausti 
bėdoms tūri parduoti javus 
tuojaus po suvalimui,

i

Pttlu-Expoilor, persitikrink nu yra IKARA, vnlsba ženklia ant baksiuko. 33 c e litai ir A5 rentai ui 
bonkutę. Gnunaino» visose nptiekoae, ar tiesiog is labortorijos.

~ A ~ -------------  *- 74—80 Washington St.f Now York, N. ¥•
i

Meskite netikusius gyduoles! J algų turite 
dusuli, rumatizma, neuralgija, pa rali žus, 
nervlszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
peczlu, silpnumą, užketejimo Ir daugybe 
kitu ligų, arba skausmu bile kur. Prlsiuskite 
2Qc. del vyriszko diržlo arba 30c. del mote- 
rlszka diržą, idant pagelbėti užmokėti pri- 
eiuntimo kasztus. In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso pacztc. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidekite tuojaus 
Ir jneszlokite kožna diona pagal nurodlmue 
per du menesius, tada traukije 60 dienu jei
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite dirže 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Noreika 
laukti, pilnas užganedinimas. Adresavokitea

I

152 W. 14 Street
A. P. OWENS, Dept. 48. E.

New York

I

t

4ik 

v

M ainierio Ce very kai 
su tampriais padais
“Ball-Band avalu isztisi padai yra padaryti specia

liai del mainieriu. J ie užtektinai prasikiša pro peretkus 
del hpsaugojimo ir yi'a taip tamprus ir drūti, kad ir asz- 
triausiow akmenų ar augliu kriuukszles negal ju perpjaut 
nei perpleszt.. . .

pama-Namicje nusistebėjo.
ežius jin gyva, ba mielino, kad 
jisai jau kabo be duszios ir isz- 
klause kas do priežastis užlai
ko jio gyvastį, o jisai • apsakė 
jai visa atsitikima kuris jin su 
laike nog savžudinstcs. Ptiek 
tahi prašze ir savo paezios kad 
saves nežuditim, bet drauge 
kiek galėdami dirbtu, tai su 
pagialba Pono ’Dievo ne ji j i 
ne jio vAikucziai badu ne mirS. 

atidaryti aukaukime, aukaukime ir Pati paėmus jio žodžius in SZir

Viso Balandžio menesyje .. 
Gcrbiamicjie Lietuvos Gelbėtojai!

Per Amerikos Lietuviu Central! Ko
mitetą ir Komiteto Pirmininko pono 
J. S. Lopatto pasidarbavima, (sziame 
laike Jis yra Europoje) Amerikos Rau 
donasls Kryžius, už Lietuviu Dienojo 
surinktus pinigus jau siunezia isz Ko- 
pchagos Lietuvon maista, drabužius ir 
medikamentus. Taipgi pasižadėjo 
iszloistijs savu pinigu tiek kiek tik 
szelpįmui bus reikalaujama, Toks 
Amer. Raudonojo Kryžiaus pasiža
dėjimas mums labai pageidaujamas, 
Todėl ir įneš privalome dabar visi isz 
vieno darbuotis, kad ko daugiausia 
musu viengeneziams pagelbėjus. Da
bar, szolpimo keliai in Lietuva jau

Taipgi

aukaukime! Visi Centrallo Komiteto 
Skyriai, visos S. L. A. Kuopos, įvai
riausios Amerikos Lietuviu Draugijos 
paremkite savo gausiomis Central io 
{Komiteto iždą. Pinigines aukas ir

[i

tv;

J

iy

• A

11'

>

i

! BALLeBAND
1,1' i x A*

4 k

1 R*

Dėlę,i to jię laiko daug ilgesni laika mainose. Jums 
nereiks*pirlit nauju batu taip tankiai ir Ivasztuos daug 
mažiau patuįsymai, jei nusipirksite “Ball-Band”.

Ball-Band” batus, pus-baczius 
raudonus ar 

jVoduscPirkdami žiūrėkite kad butu su žyme “Raudonas 
Kamuolys

4H
I I 
udi prižadėjo teip daryti kaip 

vyras liępe.
Bet kad taš nuvargęs

t gyvasties 
bet jio šzirdis no titro jo ramu
mo ir pasakojo jam kad yra pd 
pildės baisu grieka^ Sumislijo 
iiuejti iii spaViedui del apmal-

paslžadejbno .nokostls siuskite szluo glls ir ]10atoi,le sau 
adresu: The Lithuanian Centrai War ’
Relief Committee,
New York? N. Y.

Sekretorius
t

^Pild.

320 — 5th Avo.

A. Steponaitis,

8KAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

NESITIKĖJO JO0 JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

8K A ĮTIKITE “SAULE”
* « T . • ■' • . . * I / •

Siuncziu szirdinga padeka- 
vone už teip puikia knyga ko
kia yra ° Tūkstantis Naktų ir 

Da tokiu istorijų ne 
girdėjas

Vienu”.
esmių girdėjas h>'skaitęs ko
kias radau toje knygoje, kuri 
mano palinksminamano palinksmina dieila ir 
nukti. Kada pareinu isz darbo 
tai tuojaus griebiuos už kny-- * y_ i____

nerupi man nereikalingas 
vietas. Netikėjau ka kiti kal-Netikėjau ka kiti kal
bėjo apie ta knyga pakol sau 
neparsigabonau isz redakcijos 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja- 
pirkti ir skaityti o turės sma
gumo daugiau kaip už szinita 
doleriu. Su pagarba,

Vincas Malaiszka 
Sparrows Point, Md.

j įlėk. J. JltUi'

žmo- i

t

1

f 4.
<

t

Jus gulte gaut
(Iliminer) ir czeverykus (Lopac) baltus,

batus,

szihimo savžtnesi W ’ * “T ' A ' .
Kaip paniislijo teip ir pada

re, o kuningtijs pagyre -jojo ap
siejimą, bet szirdis džiaugėsi 
stebėdamasi^ stebuklais. Po<- 
no Dievo, kuris per priežustę 
pautysztuko sulaiko du žmones 
nbg savžudinstes. Kimigaš ne- 
perstojo ant to,, bot NetĮeliūjc X J 5b/ i iii ' ' \ i * uby > <4
la i kb, painukMo" apgaus wW- žino 
nims stebotihus kūlius apyeiž- 
dos Dievo, n 
pravardžių. *

Reikėjo tokio atsitikimo, 
kad laiko to pamokslo buvo 
bažnyczioje vienas labai tiii'tin 
gas ponas, kūlis buvo labai ge- U

nbg savžudinstes. Kimigaš ne- » i
perstojo ant ,to,. bot NeiĮeliūjo

u
9*

e iszreikszdamas

atsitikimo

.1/
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Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
414 Water Street,

J >

Mishawaka, Ind.

“In staigu, kuri Iszuioka milijonus del gerumu**
I

■f j
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LOPAČ

i’u ir inicluszirdingu. ,
Tasai ponas iszcjas isz 

nyzios nuėjo pas kunigą dasi- 
žinoti kas yra tuom nuvargu
siu žmogum, norėdamas jin

baž-

■
*

*
a

fe 4 f
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PIKTA
S® boba

ir kur 
jau jos 

Dovanai akimis

Kada teip inkurstintas Zig
mantas sugryžo in sale, kurio
je paezia buvo palikes 
Volei rast jia tikėjosi, 
ten nebuvo.
jieszkojo josios po sale< vaiksz 
tinejo ir szian ir ten, ėjo toliau 
apėjo visus kampus niekur 
Elzbietos no pėdu negale rast. 
Tas baisui indure jin stojo du
ryse sales ir gilei užsimislino.

— Ka-gi volei turiu daryt? 
m-------------- galo

ženklus
Tame paregėjo isz kito 

pakajaus duodu jam 
ponia Bartachauskiene.

— Ponia maloni,

; jio mums pila in gerkles yra [ant to idant iszviliot jiaja in sa 
[ sveikas ir gerbs,
! gint negali. Tikiuosiu, jog to-1 ’ — ■ Na, paklausyk, ponas Ztg 
kiam svarbiam reikale senas mantai — tarė ih jin Miodu- 
Cewkauskas jie atskys man ko Jszauskaš —nori-gi rinktis isz 
liu .buteliu 
no’. ’ ,u • •' v

-Šonas Eligijuš stovėjo' 
kamputije SU Stiklu žalio vyno, 
kada Mioduszauskas priėjo 
prio jio suomo jin per puse ir 
pasznabždcjo jam in ausi.

— Ka tu kaimyno gersi 
vandeni? iszliek laukan už lau-

tau ka geresnio duosiu
Bet nu' visiem tas 

gaunasi tiktai del artimesniu. 
Ejk szinn su manim.

Priėjo ir Gracijonas 
ėjo visi tris, Eligijus szypsojo- 
8i, norint buvo užsiergeliaves.

— Ponas Mioduszatisko! pa 
szauko senas Eligijus sznabždo 
damas jam in ausi; o buvo jau 
pusėtinai užsitraukęs - l<as-gi 
isz to bus? Juk jiš Jii Elzbieta 
kalbėjo, o ji jam ^atsakinėjo! 
Ir ant pagalios da'su jiaja ėjo!

—- U-gi tai kąlįi?’-*—'- atsakė 
nekaltas Mioduszauskas •i— tai 
kas? Motoro isžhiaiii ilc hori 
maiszacziū daryti* prie 'tiek 
žmonių! Kaip-gi kitaip'galėjo 
būti, del to kad pasimetė, tai 
jau ir kalbėt vienas in kita ne
gali ? kaf- V’M *’•’v ' *

— Tas teisybe! -* tarė Elb
gijus laižydamasis po iszgcri- 
mui szampano. i(> , .

Mioduszauskas pradėjo apsa 
kinet ka tokio, senam 
teip, kad injuokino jin,

bot apavai- lo. 
Tikinėsiu, jog to- > - 

reikalo senas mantai

geriausio szdmpa-|tu dvieju: 
nas......., ■ u >

sau

I

go; asz 
iszsigertl

la

ne yra jo-
— paszauke Zigmantas.

Na tai nieko ne nusi
gąsk, teip greit — sugrysz luo

sios ?!
no

rei
nes

vinejei gerti ir uksusu

vo susijudinus, 
mįsles....

jaus — tarė dora moterų ■ 
kalavo truputi atsivedyt, 
buvo labai sujudįnta.

Sėdi paku j ujo nuotekos, da
tuotu)

smilkinius isztrincin. Labai bu 
bet buk geros 

viskas bus gerai, jei
gu paverkė tai prieszinybc jos
sulaužyta. '

Po tam trumpa^ pasikalboji 
mui Zigmantas stovėjo ir lau- 
k(N
• Kitam pakajuje Mioduszaus 
kas sukinosi su Gracijonu.
; — Reikia ta motore tiktai 
pažinti, ji jin*myli -kalbėjo in 
Gracijonu — ji gal noringai no 
rotu kad tas viskas
pasibaigtu ir nuojtu in užmir- mirszdamas raginti prie geri- 
szuna — vienok biski 
bes ir prieszingumo 
pas jiaja ko pergulet

*— Asz ir teip mislinu — da 
davė. 1 •* .

llor karta
žioplu i

nopa-

puiky- 
randasi 

ne gali.o

dievaž

o «»Ak • • * 1* • * * ** 4 • %•••»« • * » •

— Ka tamista mislinif
— Gal asz biustu — atsake 

^lioduszauskas — bet
isz geros szirdies vėlinu abiem.

— Bet-gi ko 1
—- Ve! sztai-gi naktis jau- 

ji nori būtinai važiuot namon...
Zig- 
seda

duot jai arklius reikė, 
mautas tegul persiredos 
ant ožiu karietos už važnycziu, 
tamista sesi už lekaju ir vežki
te jiaja namon. Kada jis in 
ten dasigauso puls jai in kojas 
— gal ne tekėtu jos gislose 
szlektiszkas kraujes, kad ne 
insijauslintu ir nedovanotu, ir 
nepavėlintu jam pasilikt na
mie pas save.

Gracijonas tiktai nusijuokė.
— Truputi per daug sau in 

kuodą pripylei — tarė juokda
masis in Mioduszauska tas su
vis ne tinka.

— 'Pagal-mano nuomone tai 
vienatinis ant to spasabas — 
dadave prieszindamasis ir dru 
czei laikydamasis savo, senis.- 

gialbes

(fo
kad

pusi lik t

O

Jeigu tas nieko ne pri 
tai jau niekas kitas.
: — Na, o

Eligijum?
— O!

9

ka-gi padarysi su

tai suvis lengva! 
pąszauko Mioduszauskas -* 
jin teip nugirdintau, kad turė
tu pasilikt czionais.

— Juk-gi ji viena ir neva-

asz

žinos? - • i • -
— Del ko ? pertrauke sc 

nis*—~ mislini, 
sviete bijosi T
Kad tik gerai dalykas ozionais 
mum nusisektu.*

— abejoju

kad ji ko nors 
ha! ha! ha tJi?

volei ar Zig- 
mautas-gi ant to tiks. -

— Asz esmių 
nuomonėje;
va kas bus tai bus, 
dalyko reikia drąsos o toji vis
ką padaro; pirm visko nusiduo 
sL 
Ehgijm

O

tvirtas savo 
na-gi pamėginsi' 

ant kožno

szirdingiausisavo
Isztusztino viena bli

> 
ran- 
mio-

kad nor

prikalbinėjo

Storasta ar kapuci
ne yra rodoš! 1

Į Ji gatava dn kankint saVo 
ir tavo ilgai, ne drysdanuųper- 
mainyt savo pastaimvinimo. 
Tin i drAsci žengt toliau tuo ko 
liu, ant kurio užejoi jeigu nori. 
■ — Kokiu ? — paklausė Zig- 
mrthtaš.

Mioduszauskas pradėjo jam 
apsuk i net sznabždedamas in 
ausi... Zigmanto da suvis neisz 
gesusia 
būdas, 
netrukus pradėjo svarstintis.

— O jeigu užsirūstins? jei
gu mane iszvys. Ne, vėlinu asz 
da nor du1 ar tris motus laukt 
ir mętavot už savo nuodėmės, 
tiegli ant amžių buti atito
lintu nuo josios, ne vėlinu da 
karta rūstinti josios?

— Na tai asz* ten

sciioviszkas karsztas 
nusiszypsojo *— vienok.

buti

nežinau, 
dalyk kaip sau vėlini — atsa
ke'doras prictelis, trindamas 
BAU kakta tnVo valo o man 
t*odos pagal mano _ ... - . ► nuomone, 

Ikad ji isz tokio*pasielgimo iriu 
su butu užganėdinta, tame 
tniu tvirtu.
ka — tie noriu nieko imt 
ant savo savžines.... arklci 
tavi.

Zigmantas norėjo ir svarsty
si. .

— O senas Eligijus? — 
klausė.

Jis ne sztant ne pasikelt 
guli kaip kulbe, o tai pčr 
su tavo prieteliu pasirūpinimą 
— jis tur gerui iszsimiegot.

— Mėginki ponas — atsidu
so Zigmantas — asz sesių ant 

persiredos........

es-
Aps varstui k daly 

sau 
ga-r?

pa

inu-

bžiu važnyczia 
valo Dievo.

Kada senis iszgirdo, jog Zig 
mantas tinka, nubėgo jieszkot 
savo giminaites Bartachaus- 
kienes — vienok ne tai niekam 
užtiket? ne mišlino.

— Vėšk-gi mane sesuo pas 
ponia Pientkiene :— turiu isz- 
metinejinia savžines, jog pave 
linau jai kankintis save rupes- 
cziu; gal kiek galėsiu suramini

t

Ugi Vyreli musztljtė buvo, 
Net žemskei pribuvo;

Keturis iii cypia patalpino,
O kiti in platu svietą iszrunijo,

Tokiu •revolitjcijonieriu peik 
t i neroike,

Tiktai paszialpa isz penktu
ku suteikti.
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SZTAI ISZRADEJAS BEDRATINIO TELEGRAFO IR TELEFONO KURIS INKALA
vinį in medi ir siunozia žinias po visas dalis svieto.

APIE TAI JAU BUVO APRASZYTA PRAEJTA SANVAITE.
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ka matau ?, kad tau czion buti 
tik save vargini, 

pasilinks-
neramu ir tn< save 
ne norėdama suvis 
mint, teisybe žmones pasigėrė 
it su jais no gal i va važiuot 
ypacz nakties laike, bot asz pa 
sirupinau gera važnycziu, laka 
ju dd rasiu, jeigu valo ponios 
galite važiuot namon, ka gi su 
jumis'daryt, kad jum ne gerai 
ozionais.

Elzbieta buk 
apmaudu senio, pažiūroj

'7

norėjo.
— Arklui bus už žmones 

asz ranežiju — jeigu vale ,fu su.
— O dedis Eligijus ?
— O jau to nieks sziandien 

ne prikels gali jin ncszt ir 
kasžin kur tai ne pabustu.

— Kas tai vra ?<k

■— Nieko, dalykas visiszkai 
paprastinas užsikausze 
pano kelis stiklus tai ir
gere, bet dabar, pakol ne iszsi- 
miegos, nieko, su juom ne pada 
rysi, gal asz jin parsivesžiu. 
Tokiam luome, vienok, kokiam 
dabar' randasi keturi u 
reikėtų, kad jin in karieta 
nesztu ir paguldytu,
da dvieju kad jin laikytu ke
lionėje.

— Del to asz viena turiu va- » 
žinot namon'?!

det

szam-
pasi-

“SAULĖJE”

TARADAIKA.

# < e

Kaip atsibuna veseile pavie- 
.. te Luzerneje,
Tai staugia kaip vilku tuje, 
O kada jau keteros užszyla.

Tada ir musztino pakyla.
Ne senei pusėtinai bausmes 

užsimokėjo,
Kad ir piningu neturėjo, ' 
O kad ne butu užmokėją
Butu ir sziandien dzeloje sė

dėja;
Ir kriksztinos no kjtaip atsi

buna
Geriem žmonim didele

mata būna.

f

šar

« *

Du brolci 
Gyveno suteikei,

Pas vienus ant burdo stovėjo, 
Kur dvi dukreles turėjo.

Abudu in viena insimylejo, 
Isz to vienas ant kito piktu

mą turėjo, 
Karta, teip vyresnis užpyko

Prie jaunesnio priszoko,
Per Įauga laukan iszmest no

rėjo, 
Bet kiti sulaiko, tai negalėjo.

Kada jau vos nenumetė,
Kiti už vaikino pagriebė, 

Per naktį už tai kozoje sėdėjo, 
Niekas jojo nepasigailėjo, 

Belos negavo, 
Lakupia dejavo.

Bet brolelis pasigailėjo, 
Kad prova ejtu, nenorėjo, 
O ežia vyresnis brolui net ko 

jas bueziavo, 
Ba vyreli dydelia laime gavo,

Kasztus užsimokėjo, 
O ir ugadu užfundyt turėjo 

Piningu paskolino, 
Ir birelio užfundino.

J

>

fl

NAUJA IR NAUDINGA YLĄ’
prijausdama 

jo ant 
jio per valandėle, kurio J akyse 
norėjo viską isz skaityt, bet su 
nas lape tuokart padare 
veidą teip iiokalthi'išzrodanti, 
tokiu pasirodo del josios gerdu 
sziu, jog visas nužiurejiilias 
jos koki turėjo, dingo ir visisz
kai intikejo jio žodžiams. - \ 

M a tonui buvoj jog Elzbieta 
ir gedyjbsi phsakyt, jog galėtu 
pasilikt'czion iki ryt rytui ir 
kaip tie ne visiszkAi noringai 
rengėsi važiuot

įT4\

Apie Vilkesbari
Ten kur pamarį,

Sportelci naktimis baladojosi
Su merginoms geniojesi.
Žmonis negali pasilsėti,

Turi kaip ant szuniu sekti, 
Su lązda šzonus pataisyti,

Ir galvas suskaldyti.

mo rodos 
prieteli. 
teli, po tam ir antra, pats ger
dami teip kad ’tik iszrodytu 
kad ,sęnatn • Eligijui
kuris ne7dapiprotejo, kad 
dasi tarp nevidonu savo,
latos dapilinejo stiklą, o kuris 
jau teip užsitraukė, 
dar szpypsojosi, bet nieko ne 
mate akis merkėsi. Judoszius 
senas Mioduszauskas nudavi- 
nedamas save, kaip avinėli ne
kaltą žadino jin,
gert, ragino, koliojo kad ne 'ge
re, priversdinejo ir isztuszti- 
nes treczia buteli igi pusei, jau 
aiszkei mate, jog isz savo 
duotes puikei iszsiriszo; mate 
vaisius savo 
senio ne buvo 
isz miegu, jau bdyo jio ranko
se, ne buvo sztant :c-ne rankos 
ne kojos pakelt ne akiu atida
ryt.
draugu Gracijonu 
ant kedeš paežiam kamputije 
teip, idant galėtu sau malszei 
krokti, o nenuilses savo darbu 
Mioduszauskasn nusidavė pir- 
miause pasirūpint apie karieta 
ir arklius, būdamas tvirtu, kad 
Zigmantas tiks 
nu ir turės loszt role važny- 
czios, jeigu nubodo jam karda 
neszioti. Gracijonui tas planas 
ne visiszkai patiko, bet nesi- 
prieszino. • •/
- Su arkleis buvo ne lengva, 
nes rata sunku buvo gaut isz 
po spinos, turėjo ejt net pas pa 
ti gaspadoru Uevvkauska ir vis 
ka jam jszpasakot pakol tiko 
ant iszdavimo rato, žmones jis atsimainė pasii^są. < vįpisz 
Elzbietos visi įsztikro negalejė'1*-’1 -v..-
pajudint*no rankos ne* 'kojos, 
del to su jais važiuot ne buvo 
galima ne misi i h t. Kada vis
ką parengė senas Mioduszaus
kas sugryžo iu dvara ir pradė
jo jieszkot Zigmanto ilo paka- 
jus.. Tas dastoVejo atit sargy-1 
bos; nes ponia Ezlbieta da ne 
iszejo isz pakajaus panos Ig- 
naoijanos, norint ten ponia 

pi’ocevojo

savo j Galima su szita yla siūti bile ka norite 
teip greitai siuva kaip ir maszina. 
Padaryta kad užteks ant viso amžio. 
Niekas nesugenda. Kad važiuosite In 
sena kraju ar ežia Amcrike pasiliksite 
jaigu busite fartneriu ar dirbate fabri
ke szita yla visada bus jumis labai rei 
kalinga. Suczedlns jumis pininga ir 
daug laiko. Kasztuoja tik $1.00 nusiun 
tima kasztus mes apmokame. Duodam 
20 mastu sziaucziszko siūlo ir 3 kito- 
niszkas adatas ir instrukcijas kaip ja 
naudoti. Iszkirpkitc szita apgarsinima 
prisiekite tik $1.00 ir prisiuskite ant 
žeminus adreso. Padarykite ta szedien 
’National sales co.

New York.

vvru 
at- 

o po tamž- pąja-
Nuvestas per savo giminai

te, Mioduszauskas inejo in pa- 
kaju, kuriame, ponia Elzbieta 
rimaudama ant rankos sėdėjo 
užsimislinus.

— Karaliene mano — 
ponui yra paklausė su pasigai
lėjimu žvilgterejas ant josios.

— Truputi esmių nuil^Uš— 
užsigedijus atsake Elzbieta ■— 
esmių jau atpratus nuo tokiu 
szukaviniu ir tas mane 
na....ir*..,.

— Ar ponia labai pyksti ant 
Jis ten sau galvos ne šu- 

daUžys isz rupesezio.... o asz 
teippat! ' Į \ , 1

Ezlbieta žvilgterėjo ant jio 
su rūstybe ir kokiu tai šmutkU.

A- Ant ko ta$ viskas tinka ? 
■* • * .. r' \

— tstre — jis niekados ne pasi
taisys — asz szirdies del jio'ne 
turėsiu....1 viskas tM dovanai.

— Karalįenė|riiano! dievaži 
ne teip yra, kaip sau perstatai!

'i* 
kai stojęs i suvis J)aįa^žum

už

veikalo, nes jau 
galima pažadint

Tada senas lape su savo 
pasodine

aut , 
role

norint

kas 0

o

vargi-

jio pla- jio?
1

O

isžsiduot
'X ’ 1

priošz; Mioduszauska tame ne
I

T

DrK4DL MUCK

L'tainista su manim nugirdint
'itas žales vynas, kuii|Bariauhauskieno

1 ’/ • ~ * jęv i” „ •

in save kokiu Įęada tai buvo, 'o 
ponia jm myli ant to pri- 
siegt galetau.

Paszobo nuo kodoš pažiurėjo 
ant senio — ir pravirko rob 
ko žinot, jog iidjiw per silpnumą 
moterisžka pasirodė aszaroą 
akysė,* vienok Vėrko Vetdi kadu

Miodussaūpkas suprato
i

ir

•— Zinai mtino karalienėj

i

y •

ka

»
Ml

tas Ženklino'.

■ -

(Tolinus Bus.)
♦

Kaip ruski žalnierei- mislina 
apie cara.

ant

4

t

Ainėrike laiko kares afoszta-
artistuVota v i šok i ii vokiszku 

kurie buvo sznipais ir nevido
nais. Tei‘p tuju likos areszta- 
votas ir muzikantas Kai'Olus

1 ■ , , ’ |7,

Mlick, kurlš buvb vadu Bosto
no orkesttos.
gas, kuris tęip-gi likos aresz- 
tavotas?

KuV jojo drait

«i.V ■

f. A

ftythj wkl'A--*1' 
aižai.

Akru tas,-z kuris 
meto instojo iii vaiska

vieno 
lęaipo 
kalbaklasaunas, insidave in 

su prastu Žalnierium, kuris ca
ra vadino žemiszku Dievu.

— Ir tu in tai tyki?
— Taczno tak, teip knygo

je, stovi, o ir ego blagarodijc 
'(kapitonas) teip sake.

— Tai szposaVo! juk Die
vas yra tiktarvienas. ,

— Juk ir caras vienas.< * r , »

— Kur ten! juk daugybe 
yra caru ir karalių Eurppoje ir 
kitosia žemose.

1 rA ■ % to nioto! ^iejei visi 
kitų ttti teip, khip*musu gubor. 
natorbi. O caras vyriausos ant 
juju. t

4

# # #

Vienas sportelis p^iczia 
vaikais paliko,

O pats turbut in pekla'nuvyko, 
Biedna motore tur maityt sa 

ve ir vaikus,
O tasai pavirto irt niekus.

Tas nedorėlis mėgsta dainuoti 
Ir isz to galėsite pažinoti

O tu szyvosios kumelį,
Kaip tu užmirszti gali, 

Apie tavo paezia ir vaikus; 
Ar neatsimeni kokia tavo, 

, smertis bus ?

su

l

* * *

Szitokis balukas, 
, , 4 ■ * 3 . ■

Tai vyruti’ne kas, 
Koki Wqodbare, 
Baluka padare.

Kada pakauszei apgurtivo, 
t įTuojaiis shsirujpcziavo, 

^Yįęnas szove du kartus,
>r

O kad dušzioš nėiszlcido,
, I3įet mirtinai p^žeido. 

Pažeista nuvožė in ligonbute
" O narsuna lakupe,

Tai mat yaisei girtybes, 
Kvailybes ir tamsybes.
; Ir da ka,

. ' Apie szita.

i ' *

Pataikė kitam in vidurius

Tėvas: — Ką sūneli; ar 
tau patinka tas naujas darak- 
toris? \

— Tėvas :p- Del ko ?
— Simus:-—' Ba nuolatos ma

nes klausp idąht jąin pasaky- Pesztukus isz veseiles iszgujb, 
tąu, o kaip ne pasakau, tai ma
nemusza.

Ir tiojoi inJcąro^ema nusibas 
tijo» .G1.^. L.

t

(.v

I

lįU',ii Li ’jįf,MUI

Sta. D. Box 90.

Dabar svarbiausias 
laikas uzsiraszyti

Tikymes

Su atydarimu paczto in 
Lietuva ir isz Lietuvos, 
galėsime susiraszyti su 
savo gymineins ir pa- 
žins tarnais.
aplaikyti trumpoje atei
toje • daug gromatu ir 
žinių isz Lietuvos, ku
rios talpinsime in lai- 
Kraszti. Argi ne buskraszti. Argi ne bus 
akyva skaityti tuosius 
daneszimus! Todėl užsi- 
raszykite ir kalbinkite 
kitus prie užsiraszimo 
‘‘Saules” dabar.

Valdžia mums prane-

\ plauks pacztinis laivas 
BU tukstanezeis groma
tu isz Lietuvos.

Dahar laikas 4‘Saule” 
uŽsiraszyt ir visokias 
žinias isz Lietuvos skai
tyt!

jog neužilgio at-

1 •

1
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Žinios Vietines
— Neužniirszkit pirkt V. 

Laisves bonda.
— Publięznos 

užsidarys 27 Mojaus.
iHokslaines

Vaikai 
turės pasilsi kelis menesius 
nuo‘mokslo*

— Petnyezios

karisz- 
rodv-

Pasinau-

i’yta, nuo 
10:35 lyg 11:35 ant Readingo 
stoties sutos valdžios 
kas trūkis, kuriame bus
ta visokį kariszki inagei kaipo 
anuotos, tankus, karabinai, 
maskos ir t. t. /paymti nuo vo- 
kiecziu ant kariszko. lauko. In- 
ejga dykai del visu, 
dokit isz progos.

— Eloktrikinei karukai 
la pradėjo ejti per miestą.

dar
bo, o tiejei ka nenorėjo pasirū
pino sau kitus darbus.

— Ncužilgio turėsimo 
les Veselkas o tosios yra: 
Szumski su .Ieva 
Kranas Kranoski 

Jokūbas 
noskis su Arch Auslukas. 
pravardžių galima spėti, 
tai visi Lietuvei, tik gaila, 

laisnus 
jaunu porelių gerai noparaszo 
pravardes ir siimaiszo teip, jo 
vos galima dasiprasti 
musiszkci.

— Dvi aukos nelaimes prie 
Maple Hill kasykla jau 
nuo sužeidimu:

cjti per
Straikicriai sugryžo prie

Vasalukas;

tiejei, ka iszyma

t

*

I

ve

ke
lt.

su
Baszkcvicz;

Viktoria 
Raina- 

Isz
jog 
jog 
del

<r
kad (ai

mirė 
Juozas Ber- 

kovskis ir Martinas Bropczak, 
abudu isz Szcnadorio. 
uis isz miesto triiĮiuti 
uis ir rodos pasveiks.
vis randasi pavojuje ir dakta
rai ne 
sveiks.

— Nedėlioję bus ekskursijo 
už $3,24

Kas nori, tegul 
pigios

Pango- 
sveikes- 
Kiti da

turi vilties, jog pa

in New Yorka tiktai 
ton ir adgal.
pasinaudoję isz

Ti nk is iszeis 1:16 
toje po pusiaunakti.

— Juozas 
atydaro sztora 

ziogominko
cziaus, kuriame pardavinės vi
sokį tavora kaip fersztorosia.

— Ateinanezia visa sanvai- 
te pradedant nuo panedelio 
West End parke, atsibus 
Brothers karnavalas ant 
dos Humane Eire Co., ugnage- 
siu.
nes žinote, jog už savo i 
nieko neaplaiko, o miestą 
saugoje nuo ugniniu nelaimiu.

— Miestas ketina 
automobilini troka del

nes.

nuo

1
^TT W ' /, BMI W'1•'

I
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5SAULE.

Isz Lietuviszku kaimelu

• Elizabeth, N. J.—
Kundrotą (sūnūs patėvio Juo
zo Botyriaus) ana diena sugry 
žo isz Francijos kur radosi nuo 
ilgesnio laiko.
drpta muszcsi galingai nes li- 
kop sužeistas szeszis kartus ir 
gazuotas, ir radosi ant frunto 
pėr szeszes dienas be pertrau
kimo. Radosi tokiam smar
kiam inuszije, jo 
vo 
maisto, 
dienos tiktai po 
duonos ir turėjo daug 
Kareivis Kundrotą yra^ymias 
Mahanov Cit v ir • *
Eli žabe t he, 
Ona ir Katre, 
mo sveikas ir g 
jo pasakojimas apie 
Francijoj pripildytu dau 
gu.

Antanas
./ r

Kareivis Kun-

negalima bu 
ne 

ant

J?
pristatyti k a re i v i ams

todėl aplaikinejo
uncija
vargo.

viena

iszaugintas 
dvituri

Parvažiavo na- 
iliukuingai. Jo- 

muszius 
kny

seseris

<r o

Naugatuck, Conn.— Nauga- 
tuckas su Union City laike’šil

ty kslo suorganiza- 
Raudono

Iszrinktu pirmi-

si rink ima
Kryžiaus

kelio- 
suba-

K.iraszii nekas 
antros duris 

Stankevi-

11110

Lee
nau-

Suszelpkite ugnagesius, 
darba

ap-

pirkti
dvdeli 
iszvežiojimo pelenu ir visokiu 
szaszlavu, kuris 
da trauke du vežimus.
ilimas troko atsibuvo panedeli- 
je ir utarninko.

— Jeigu norite

paskui save
Isz ban

naujausiu 
fonografu rekordu lietuviszkai 

tai galite pirkti 
J. V. O’Conner, 100 ,W 

(t. m. 10)

ir lenkiszkai
pas:
Centre u Ii.

DIDELIS KONCERTAS
Rengia Bažnytinis 
Shenandoah, Pa. 20 diena szio 
menesio, ant High School Au-

Pelnas koncerto eis
Sz. Jurgio Bažnyczios naudai. 
Koncertas prasidės 
vakare. Inžanga bus 50 ir 75c.

Choras isz

ditoriurn.

8 valanda
- - i

PARSIDUODA :

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

“SAULES” Ofisą. 
Mahanoy City, Pa.

I '■ ( J,.1

........... . ’ ■

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

Didelo atyda atkreipė publika In 
stebėtina gydimą Patrūkimo,. Hydro-

Daktara Andrew O’Malley
_ . A. ‘ i • ‘ I

cėlo ir Nervlszku .arbą trotlmo veisles 
H«u;. per foaktara Andrew O’Malloy 
Isz*Wilkes-Barre, Į^a. bo yartojimb ilel 
1J ir operacijos ir Iszsfclront ąrszes- 
jas atsitikimus, nereikalauja trotint 

__Jka nog darbo ar kitokio užsiėmimo.
Žmonos paprastai mistino kad nesi

randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagelba operacijos, bot tas yra tik 
no tiesa, nzendlen Dr. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
iRztirincJlino ir .gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos ir pasiseko 
jam iszplldyt savo norą teip kad nėyrs 
apie tai abejones.

DĖKINGAS PACIJENTAS SAKOl
Beverly, N. .1. Aug. Ii, 1917.

Brangus Dr. O’Malley:—
Negalų rasti žodžiu invnlos Jumis 
padėknvotl už stebėtina palariia- 
vima delel manes, 
mane nog dubeltavos 
nog kurios kenti*jau per (ievinis 
metus Ir negalėjau dirbti.

Id ir operacijos ir iszsWront ąmes- i

Iszgy (lomas 
ruptnroH, /

O',’ A U į y

VEIKĖJAI IR JU DARBAS.

Ban
džiau kitokius daktarus bet man 

Bar ėsmln 
ačziu Dr. O’Malley Įsi

Juo.

negalėjo pnglnlbell.
Hvelkną,
Wilkes-Bnrre. l*n. Asz ėsinhi Lie
tuvis, 70 motu innžfmis Ir szlrdln- 
gal rckoinendavoju Pr. O'MnlIcy 
del klekvifho Tnulleczlo kuris ėsn 
tani pnczlnm padėjime kaip asi 
pirmlaus buvau.

Jonas Gedminas,
Box 08. Beverly, N. J.

[Tikra cromata randaal mano ofiso] 
DAKTARAS O’MALLEY SAKOl—

Penki metai adgalioa po dvieju motu 
Isztlrinejima, Iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo "Chcmic-Electro” būda gydimą

Amcrikieczlai lietuviai tarpe savos 
turi nemažai veikėju, 
proporcijas, kiek mos turimo veikėju 
Ir kiek kitos tautos ju turi, tai pasiro
dys, kad mes lietuviai ttirimo propor- 
cionallszkai didesni veikėju skalcziu.

Isz kitos puses Jei mos prisižiūrėsi
mo In musu nuveiktus ir veikiamus 
darbus, tai pamatysimo, kad mes lie
tuviai toli toli nuo kitu plrmaoRis/kp^ 
tautu atsiliko. *

Turėdami aukszczlau paminėtus du 
taktu, sudekime juos kartu ir pasl- 

a m w I - • A a —. t B B *-• ■ - 4 B i*' m.BI « Li a .Mt Bl B a. ^ji w .. ~ —u
das.

*•»*•*» , V v. ».y, V"”

mus lietuvius turėtu būti |r tiek pat 
nuveikto nuoseklaus darbo, 
pas svotimtauezius., 
Inas darbo, kaip Jau žinomo, pas mus 
yra mažiau.
kodėl mažiau-

In ta klausima nelengva Jau teip at
sakyti.
beda kad mus žmones ncapsiszviestl, 
kiti vėl sako, kad mus veikėjai nepri- 
tirc, treti vėl pasako dar kitokias prie

Czia ir vėl sunku surasti, ko
de! pas' lietuvius mažai rimto darbo 
padaroma. -

Musu nuomone pinulausia priežas
timi yra, kad mes mažai tnurlme geru 
laikraszczou, kurie kasdien Veikėjai 
galėtu semti sau reikalingas 
Senai jau ir visuomene ir veikėjai kai 
tina laikraszczius. Bet apkaltinti 
laikraszczius ir bllo ka kita yra long- 
viausls dalykas, bet kad iszleistl ge
ra laikrasztl, tai jau kitas klausimas. 
Nors szimta metu kalbėtume ir boda- 
votųme, kad nera geru laikraszcziu, 
nėra geru dienraszcziu, bet jie pątys 
neatsiras, o pasiliks tokiais, kokiais 
iki sztol buvo, 
r^ti?

reikalu su-

vojinio
Draugavęs.
ninka Kaz. Vaicziuli ir rašzti- 
ninkus Mik. Masioni ir
Griszkeli. Ponas Vaicziulis 
puikei iszaiszkiuo tebyri padė
jimą Lietuvos ir
tvėrimo Raudonojo Kryžiaus
drauguvia, po tam buvo rink
tos aukos ir prisiraszimas prie 
tosios mičlaszirdingos draugu 
ves, prie kurios prisiraszc

(Del stokos vietos 
negalima sutalpy- 

ti. — Redaktoris.)

41
sąnariu.
pravardžių

Meizville, Pa.— 
laitis isz G i rat’d vilios

Kun. Va-
suriszo 

mazgu moterystes naszlia Ba- 
lunienc su Andrium Szmulksz- 
cziu, utarninko ryta.

NORIU APSIVESTI.

merginaJeigu kur randasi mergina 
nuo 35 lyg 40 metu, 

gera katalike ir norėtu iszte- 
keti už naszlio, kuris dirba an 
lekasvklosia ir turi savo 
misti tegul 
Konstanti Ruseckas 
Elmora, Pa.

ar naszle

(Y O
loc- 

atsiszauke pas: 
, Box 224 
(to. m. 10)

P. J. MULDOWNEY |
> KONTRAKTORIUS j
> 223 W. Mahanoy St. Mahanoy City j
L ------------------ J

> Duodu
{.darbu kasJink
J nauju namu ir pataisinimu. j 
{ Atsakantis darbas per gėrusi 
S darbininkus. )

preke ant visokiu
pastatimo

r A

No laukite.

Patrūkima del szimtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradimo medo- 
clnuoso nei gydimuosho nog laiko laz- 
radimo X-Ray ir dauginus svarbesnio 
del Žmonijos. Jagu esate vienas isz tu 
skaitlingu kenkoneziu, sorganeziu ant 
tos ncapikantos ligos “Patrūkimo" 
asz galu jus iszgydintl.
Jagu reikalaujate rodos tai nieko no- 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
biszkai. Raszykite prislusdaml už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adresavokite:

DR. A, W. O'MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

*

Kur kalbasi Ir raszosl Lietuviszkai.

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Ant Pardavimo automobilius.
Mažai naudotas, 1919 modelio, 7 pasa- 
žieriu, G ciliudcriu.
Atsiszaukite pas Edward F. Steinhart,
Jones Drug Store, 121 N. Main St. te
lefonas 146 R. Shenandoah, Pa.

Parsiduos pigei.

DIDELIA PROGA.

organuAr myli rūkyt 
giara Cigaru?

Pabandykite rūkyt 
3 iitportunit 

jpmtijee (Įltįarai
Padaryti isz blandos taba
ko penkiii metu senumo.

ant visados per vartojima 
NOVO.

metu

o* metus, 
mažiaus

Turi 
nikotino 

kiti cigarai.

o<)

Yra

Yra geresni negu 
kiti

Niekad no persimainė pbr 
suvijo 

negu 
lengvi 

saldus ir nedegina liežuvio 
nekurie

cigarai kurio parsi
duoda daug brangiau.

mumis* $2.50 
o mos iszsiusime jumis per 
paczta baksa 50 cigaru ir 
mes apmokame nusiuntimo 
kasztus. Raszykite kokiu 

ar drūtu ar 
Saluninkai ir

Prisi lįskite
H •'

reikalaujate;
lengvesniu.
sztorninkai tegul raszo o 
aplaikys specialiszkas pre
kes. Adresavokite sziteip: 

B. & C. CIGAR COMPANY, 
315 W. Mahanoy Ave

, Mahanoy City, Pa.
•)

-J

f

l’rlshinskite nuims ilk 50c.
Ntisilpnejic ant Lytiszku 

vyrai, kaip tai nerviu paliksi ižgydinti 
, gyduolių 

Tai yra galima pasakyti, cu-
daune gyduole kurios iszgyde jau tuk- 
stanezius vyru sorganeziu lytiszkoms 
ligomss. Jei esate sergganti anl ly
tiszku nusilnejimu, kad kcnk|a jums 
betvarke ncrviii, kad nustoot vyrisz- 
kuma, kad esate nusilpnejusiam pado 
jimo, szaltos rankos arba kbjos gal
vos sopėjimai, žukietcjlniai, viduriu, 
nervinbtiai skilvio,linkstu ilga arba 
kitos ligos pūsles, nemielus sapnai, 
baime sutikti žmonius, kaip tai daro 
nekurie, paliksitcaiszkgydyti per var
tojimą gyduolių NOVO Gyduoles tas 
in trumpa laika padaris jus sveikais, 
tvirtais ir laimingais, tada gi galima 
bus naudotis gyvenimu ir jo ypptyr 

Del. ajydos, idant pęrtiki;intl 
jus,.apie tul,, kad NOVO gyduoles ta 
padais, iszspnslmo Jums DYKAI kom- 
pletlązka kursą tu gyduolių, ųiįteklnal

J L -. ’ 1 ’ >'■ L* • 1 r * . • »’/;■* < u a į

antrasza ir pavarde, telpgi, sykiu 
ženkleles arba sidabru

bems.

ant 15 dienu kada gi prisluhsftp niūins 
savo j 
50c. krasbs
del apmokėjimo lioszu persiuntimą. 
Malonėkite atkreipti atyda ant to, kad 
tat norą maža dėžutė, bet kompietisz- 
kas kursas iszeigydymui, 
ant 15 dienu, labai tankel yra užtek
tinai jszslgydynnii.
vien jivarbi ant trumpo laiko. Raszy-

užtektinai

Ta proga yra

klto mums ncatldelioklto, talp-gi pra- 
neszklto kokiam laikrasztl skaityti ta 
apgarsinimu ir mos Iszsiunslme jums 
tuojaus tas gyduoles.

N0Y0 COMPANY.
Dept. 43 Box 4000.

Philadelphia, Pn

I
4

-u

A
OPEN

**

tai. pas n
*jl'

Pas mus gausite geriausiu pirkti visokiu namini! rakandu

♦ *•

žinias.

SP

Capitol Stock $1Ž5,(KK).(M) 
Surplus & Profits $400,000.00

J?/l

BANK
Mahanoy

CITY

Joi iszskaltyti

kvleto talkon logika padarykime Iszva 
Jei pas mus yra tiek pat veikė

ju, kaip pas svetimtauezius,

kaip ir
Vienok puosek-

Czla IV kila klauciinas

Vieni atsakydami wąuverczla

žasi is.

Tas kas gi Veikia da-
* • ' f

Nieko daugiau nereikia daryti, nie
ko daugiau nereikia kalbėti, o tik tru- 
pucziuka pridėti darbo, 
jome leisti dicnraszti,

Mes prade- 
, -’Lietuva" da

vėme 'ir duodame -daugiausiai rimtos 
medžiagos negu bent vienas lietuviu 
laikrasztls ežia Amerikoje ir Europo- 

Ir kas gi isz to.
netik, kad didžiumoje neįsigijo "Lietu
vos" dicnraszczio szeru, tai yra nepri
sidėjo prie Jo neszamos nasztos, bet 
dar yra tokiu, kad ir neskaito.
ir paskui kaltina, kad tas kaltas, tai 
kitas kaltas, o patys daugiausiai yra 
kalti kad neremia ir kartais net nc-

Jo. Mus veikėjai

Na

skaito. -
Dabar dar yra gera 

jams tai padaryti, 
szilurnos veikėjai privalėtu paimti po 
kelis "Lietuvos" dicnraszczio Tre- 

szeru, kad ant vasaros mes ga- 
pagerinti viską.

proga vcikc-
Dar iki užstos

dicnraszczio
sūry 
lėtumo pagerinti viską. Taigi yra 
proga ir mes pažiūrėsime, ar veikėjai 
pasinaudos Jaja.

Paskui visuomene vėl bedavoja, 
kad vis nesiseka lietuviams. Na ir 
kaip seksis, kdd Ji nežino dalyku sto
vio. Juk neginant dalyku stovio ka 
nors veikti, tai vis vien veikti su už- 
rlsztomls akimis. Dabar taip reika
lai greitai bcgfa, teip kaip gyvenimas 
greitai teka, kad svetimtautis reika
lauja, kad Jam in diena iszcitu mažiau 
sai tris kartuš laikrasztiš, o du kariu 
in diena jis tai tikrai perka (ryte ir 
vakaro), o mus lietuvis nori pasigal 
ncdlnti savaitiniu laikraszcziu.
ir nedyvai, kad svetimtaueziai kelerio
pai visame kame pralenkia lietuvius.

Szlandlen be dicnraszczio žmogus 
negali apsieti vasara.
ra laiko skaityti, juk vis būva baliai, 
loszimai, susirinkimai, prelekcijos. O 
vasara žmones juk nesu^ina in kuopus 
negali pasikalbėti, pasidalinti minti
mis.
tl tik isz dionraszczio.
gi veikti vasara iszvažiavus In laukus. 
Juk iszsitlcsus kur pavėsyje ant pie
vutes neskaityti diena žvaigždes. Rei
kia skaityti dicnraszti.

Kad skaityti dionraszti, tai 
skaityti toki, kuiis daugiausiai paduo
da medžiagos.

‘“l.ictuva” dienrasztis ir veikėjai 
ir sziaip visuomene ji privalo, užsisa
kyti. ' ‘

Taigi veikėjai, jusu pereiga pasiro
dyti ir parodyti, kad rūpinatės lietu
viu reikalais.

Visokiuose Peikaluose linkui dlen- 
raszczlo “Lietuvos,” linkui prenume
ratos, linkui szeru pirkimo jos page
rinimui, su visokais kreipkitės in 
“Lietuva’ 
cago, III.

visuomene 
lietuviams.

Juk neginant dalyku stovio ka

Dabar taip veika*

Tai

Žiema Juk ne-

Jis viską turi ir tegali pasisem- 
Pagallaus ka

reikia

Tokiu dienraszcziu
yra

Lietuvos,

3253 So. 'Morgan St., Chl-'

—Apgarsinimas

Lietuviszkas 
Iszradėjas

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 mos 
iszsiuncziame kiekvienam ant 
pareikalavimo DYKAI. 

I Jkl K 1 * i ,
> < v. t

Jeigu jus norite ,žinb.^h kitįk
• ■ ■ . > 

turto žmonis prasigyveno įr 
kiek dar galima prasigy,yęnjti 
su pagelba isžradimu naudin
gu, tai raszykite tuojąus reika
laudami tos naudingos knygu
tes. Kaipo žinovai (eksportai) 
patentu bandome iszradimus 
DYKAI.
American European Patent 

Offices Inc.
256 Broadway (SE.)

NEW YORK, N. Y,
Trt"X-

U.

A

‘hi!L4iž L

i,

,r * 1 * * * 'r 1

Pullman Davenports}
etosran

Uždaromos Lovos. 
Ugi ir trumpi modelei.

Mfs

I
Peeziu, Drapanų vyrams, motorams ir vaikams.Karpetu, 

Fonografu, visokiu Lietuviszku rekordu. Ateikit pamatyt
f I TIN A NQ* 201 W. Centre St. Mahanoy City, Pa. 
V* V III MII m Shenandoah ir Mt. Carmel, Pa.

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSŲ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA. 

A „ ’

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, P%
) i Dr. KOLER yru, vienai

X tinis tarpe Lietuviu da>
ktaras Pittsburge. Mo
kinosi V ar s žaroj o, etų- 
dljavo be gijo 26 m. la
vai rlas ilgas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo • 
dugnini patinsta. Gydo 
užsinuodinlipa kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, nio^ejlmuv 
Ilgas tinimo, invairias ligas paeinan- 
czlas nuo neezystumo kraujo. - Alai- X* 
szauklte ypatiszkal, per lalszkus ass 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszktd 
Ir Rusiszkai.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte 11< B 
vakare. Nedellomis iki 2-v. popiet

Union 
NATIONAL

išdlrbimo Ir visokiausio

puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri
Rašykite aplo jšlygas, o aplaikyslto. visas informacijas.

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas masbias.

» Lithuania _ ,, ________ ________
didumo, kaip: Columbia, Vietrola, ir kitus. Lithuania groja teisingai,

šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA. »------
groja rekordus visokiausio

aplo jšlygas, o aplaikyslto. visas informacijas.

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dcdain prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos uicnc- 
suoso, nepaisant ar atncszat 
parodyt knygute ar no.

Mes norim kad ir, jųą,turė- 
tumet reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

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

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlcc-Prcz.
J. E. FERGUSON. Kaslertus.
R. T. EDWARDS, Vicc.Kas.

<

Rašydami laiškus adresuokite:
S. P. TANIS

1233 West 111th Place, 
’f — ■> «■» — IB 4MB«!■» W"’'***'<■*<xi*** —

I

Chicago, Ill.

NAUJAS (g IŠRADIMAS J 
Del Prakaituojančiu Kojtj k

Prakaitavimas žmo- L 
gaua kojų, tai yra d i- F 
džiausiąs kankinimas ■ 
kaip dideliems teip ir h 
mažiems* Didelis ne- F 
am artimai yra ii ne V

skanaus kvapo kaip ir kenkentia žmo- h 
f4,aus sveikatai. Prakaituotos kojos tai F 
pradžia visokių žmonas ligų ir pavarai- B 
ino viso kūno. Musų naujai išrastos £y~ ■ 
duolča išlydis prakaitavimą arba šlapu- L 
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir mąs ■ 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svti- ■ 
kataL Su buteliu bus aiškus lietuviškas L 
laiškas su paaiškinimu. B=>reBcc *19 I 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu: ■

URBUS REMEDY CO., E
Distribu|er F

160 N. WELLS St., Dtp. I. CHICAGO, ILL J

JI

S

u

d

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
vimu kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, V ice-Pres.

I

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, V ice-Pres. D. F. Guinan, Trees.
J. II. Garraban, Attorney W.F. Rynkewicz A. Daniscwid M. Gavula 

P* C. Fenton
'i. . . ■ L

T. G. Hornąbv
h

r *

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR -TĖVAMS!
/ 1

, Tiėms Lietuviams, kurių suuus, broliai ar šiaip gimines yra paimti j kariumenę ir ke
liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigžc yra di> 
džiausią garbe ir paguodonč, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai

• išdirbti, ArcliaijŠ abiejų pusių žiedo yra filiai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną įnylintj Uisvę ir kuri ; £imi- 
nė yra kareiviu Amerikos Arinijoj. T<į žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užstcliuodaml Šj Žiedų, atsiųskite s.v. o 
piršto micrąant kurio manote nešioti ir m ims drauge su pinigais piisiųskik, o njesjums 
prisiusime tų garbės vertų fiedą.

Sterling

1O I€ Auksinis

14 K Auksinis___

TaipjJl moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos,' 
paveikslas kareivio kepurčs, su vlęua, dviem ar trim žv.l^žduLcm.
pfckC OKc. už kožną.

Siųskit n užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Ino.)
160 North Woils Street, Oop. 60

Prckfcs Šify šiedu yia sekančioji;

$1.75

1 0.50

. 1

A 1

■4

k

!

L

1

Dtp. B. CHIC4G0.ILL.

W. TRASKAUSKAS -
—GRABORIUS—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, P£ 

Laidoja Kunus Numirusia, Pasamdo 
automobilius, rlglnus ir vežimus del 
laldotuvlu, kriksztlnlu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto dalgtus Ir Lt.
520 W. Centre SU Mahanoy City. Pa.

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

Lietiniu Gydytojas Ir Chirurgu.
Atidarė nauja ofisą South puaeje

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

1624 S. 4 St. Philadelphia

f

* Reikalaujam. Z
ri liuoao laiko vakarais, žali uždirbti nuo 
$10 iki $1$ i----- - --------- Tj-“:----
su musų nauju 
laišku:

Reikalaujame
$10 iki $15
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CHICAGO, ILL 
wmnwiff «bk> t sn.CT-ann««-rarv

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAI VA KORI :zi U KKY1UUM... > 

1\ V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA <
12th. and Carson St., S.S. - Pittsburgh, Pa. <
Tai yru vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. < 
Bunka talpinąs! savam budinke kurio verte isznesa apie v 
$160,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną ilolieriu < 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- \ 
tau pintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus j 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko J 
Notarijialna kancelarija «lel padirbimo doviernasetiu S 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Už rūbe- S 
žinia skyrius randasi įh> vadoviste gerai žinomo / 
Ksroliaus Vnrasziaus valdisako Notarijnsso. >

I

Į> 150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną Uolienų

/

i savaite, pereidami per stuba» 
auju išradimu. Atsisaukit tik 

URSUS REMEDY CO.. *
160 I. WELLS St., D,p. I. CMCA60, ILL.Dtp. B.

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.

Dekavoje V2 milijono žmonių 
už puikus plaukus,. o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam Idifcėį'in vieta iszpuo 

atauga tankus plaujtai: a AMU jb '• n • elusiu, j
Gvaranty. Informacijas dykai.
Pasakykite kitoms tautoms.
Raszykite pas: (

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

—""»■ *'    ■ ■—•

Naujas Lietuviszkas Graborius 
Į Kazis Rėklaitis į

5 CIG W. SPRUCE ST. į
J MAHANOY OITY, PA. t

A. C. N0VAKAUSKA1 
Advokato 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.
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