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Rosijos,
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Už tai mine.
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Kelo-j neapsėta, ir
tas dienu ..atgal Kaiszadoryse (įar baisesne bado szmelka at-

karei-
riaus.r>

kitas

menta, persitikrino buk Rossi Moskvojc soviatu

Iszeviku.
Niekas ne c

musziu.

PIRKTI PIGIAU, reiviai.

Visa - Buvo užpul-

f landa kurioje bolszevikai

m
laidos nebutu didesnes kai ?7. Nuoma- • nrn+n 
fei už tokia pat nuosavybe paprastai protu.
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Bolszevikai nori isznaikyt ti
kėjimą. — Priverstinai su- 
vineziavojo kunigą su ku
meliu ir papildo kitokes 

bjaurybes.

Rusu rnu- 
dęnarmipeziu nėra, tik pereina Vi. , • • • . r1 -r a ' t

W. P. BOCZKOWSKI - CO. 
MAHANor erai, PA,
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persimainp vokieeziu 
viai. Nauji atvykusieji groi- 
cziau nusistatę priesz bolszevi- 
kus.
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sistos žmonėms priesz akis. Vi
si laukia ateinant Lietuviu ka- 
riumenes iszvaduoti.

sviesto svaras 30—35 rb- 
dingo
žmones nei-

neno-
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už-

mane supero
■

ii?

i<;.'

’K < Jį

Kas
?.s

S

Villa paėmė Parral ir 260 
kareiviu.

El Paso, Tex.—

Szv. Po-
Zmonis isz

būdami

In laika 
vaikai
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Laikiho^io Vyriausybes 
atstovai ir žihohėms reikalau
jant buvo nuginkluota buvusio « a. ’ a m . . . a1'.'
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ŽIŽMARĮAL — Pasakoja 
kad in Žižmarius atėjo arti ke- 
turesdeszimtu rusu kareiviu ho 

Ten diktokai esą ir 
vokieeziu kareiviu.

niai Komitetai pabūgę iszbego 
isz Panevėžio ir isz Ukmergės. 
Užtat Panevėžyje keli revoliu-

szaudyti. , 
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ji bolszeviku milicija ir jos pa
reigos induotos naujoms žmo
nėms.
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paliko Mivirszum 30 tukstan- llandojo bažnytines
palaidojimo
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No. 1 ~ Parisians Nuskurę- 
lis; IngrabanM^324 pus., 6x0 
coliu dydumo. ■
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Isz Amerikos
Smaugė vaikus ir paslepinejo 

skiepe.
Newark, N. J.— 

do skiepo Mrs. Alberta llau
linos, 34 Howard Str., 
keturiu menesiu kudykio,

Toji mo-
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40 r., 
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gryžtrtiitieji nuo Ukmergės de- 
zortyriu budeliai Viskas labai 
brangu: rugiu pudui mokama
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NEG NUOMOTI.

Darbo Departmento Nurinkti skult- 
niens parodo, kad daug geriau hz* 

eina pirkti namus, neg Juos 
nuomoti.

s
■ ■■'

< I , kadangi 
valgomais daiktais 
Ežerenu komitetas per visa lai- • « > . • * * - v t
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buvo pa- 
die- 

priesz tai, bot laike muszio 
Villa prasiszalino. Ant abie- 

ž«*v»k gT.ua dydelis

Motore ir josios vy 
likos uždarytais kalėjimo.

ežiu doleriu grynais piningais 
keliosia bankosia.
nesapnavo idant tasai žmoge
lis paliktu tiek turto.

alto- " f
Bažnytinis koras turė

jo atgiedot psalmas ir
i esmes, laike tosios n u žemi n-

dabar dažinojo,
i sz te ko jo už vyro.
ras turi 28 metus. Mergaite ant

ivo metu iszrode senesne
180 svaru ir buvo ge

ir,

. -A

tu atvežti in komitetą 
nors javu.
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- ’ Preke 50c.
No. 2 — Kunigo Paslaptis., 

In Metiką; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. *— Preke 35c.

No. 3 — Auksiniai • Peiliai; 
Dvynos Karalaites, 214 pus., 
6 x 9 coliu dydumo. Preke 25c.

No. 4 — Apie Kupcsiaui 
Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 
108 puslapiu. — Preke 25a 
tS^Prisuskite 31.00 o gausite 
visas Knygutes per paeita.
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kasta gylei žemoje.
toro priyminojo siera tu kus ant 
iszauginimo, bet po kokiam 
laikui vaikai dingdavo slaptin 
tru budu ne žino kur.
<">

szosziu menesiu keturi
Kaimynai dasipras- 

tainc name turi atsi- 
tokio nepaprasto

dingo.
darni, jo
buvinet kas

vaikai dingo, davė apie 
tai žinia policijai, kuri padare 
krata su augszcziau minėta pa 
sekinio.
ras

Aplaikyti 
telegramai isz Parralo skelbia, 
buk meksikoniszkas bandytas 
Villa, užklupo ant Parralo, pa
ėmė miestą ir 260 kareiviu. Pul 
kauninkas Gomezas,
emias taji miestą tik dvi 
nas 
su
ju •'žaliu 
skaitlis kareiviu.

Inmete kudyki in pecziu isz 
piktumo.

Gainsville, Mass. — Už tai, 
jog pati Antano Marsilo, neno
rėjo jam duoti sūnaus mokesti 
kuria ta ja diena aplaike, Anta
nas taip inszelo, jog pagriebė 
Hzesziu menesiu senumo kudy
ki ir inmete in karszta pecziu. 
Ant giliukio tame 
stuba sūnūs, 
ir iszeme kudvki mažai 

v

nes buvo storai apredy- 
mažai apdege.

dažinoja, 
butu pakoria Antana, bet pali- 
cija pribuvo in laika ir nedora 
tęva uždare kalėjimo.

Pasikorė ant savo plauku.
Luttvell, III.— Grace Landos 

kuri rodosi sanitarioi del ner- 
viszku ligų, papilde savžudins- 
ta isz nežinomos 
per pasikorimą, 
naudojo savo dvi 
ant pasikorimo.
Žeme sugriuvo po 

kliosztorium ir 14 namu.
Wilkes-Barre, Pa.— Žeme 

apsisedb in Conlon Coal Co. ka 
sykius ant Carey ulyczios tuo- 
jaus po kliosztorium 
vylo ir 14 namais, 
si krausto isz namu
baimėje, jog da žbine grius dan 
giau.

Turi tik 10 metu, o jau yra 
motere.

Kalkasa, Ohio. —
Ryan, mergaite deszimts metu 
senumo, kuri iszbego nuo te- 
viszkos pastoges ana menesi, 
o kurios tėvai negalėjo surasti, 

buk Helena 
Josios vy-

apie 
rai iszsivystinuB.
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Kas girdėt po užsi- 
baigimui kares.

LIETUVIU SEIMAS 
CHICAGOJE.

4r

Prie Seimo kuris žada but 
9, 10 ir 11 d. Birželio, laikyta
si ne su paskuba; buvo kalba
ma kaip ir szaltai, o galop ku
nigai nusivažiavo

buk

kaip 
visai

Baltimoren, 
sumanė kad tokio seimo szau- 
kimas rya visiszkai nereikalin
gas, ir jie ta užmanymą, 
pirmiaus, teip ir vėlinus
a t mete, bet dauguma draugija 
ir tautininku szalininkvste be 
atadairas, seimo reikalingumą 
stūmėjo tolyn ir nutarė laiky
ti.

Pagarsinimuose apie dienas 
Seimo, iszdcstyta komisija nu
rodymai su kokiais mieriais 
Seimas szaukemas, tai žiūrint 
nieko tokio norą kas kam galė
tu kenkt.

Szis Seimas daug gal pada
is gero, abelnai del Lietuvos 
reikalu nes kaip in syki gal 
bus at vykia Amerikon isz Lie- 

•H

tavos du pasiuntiniai kuriuos 
iszsiunte Lietuvos valdžia. Pa 
siuntiniai atvažiuoaj
reikaluose orderiu maisto Lie
tuvos žmonoms ir kitokiu daig 
tu.

..“Sandara”
“Szelpimo Sutartys jan už

baigtos. . - , ,
Lietuviu Pinigai bus 

cziami Amerikos Maisto Admi
nistratorlui Hoover, už kurios 
Lietuvon Siųsis Maistas ir bus 
Pardavinėjamas Lietuvos Žmo 
nems. Pinigai Surinkti už Mais 
ta bus vėl panaudota
pirkimui arba toms įstaigoms, 
kurias siuntėjai nurodys.

Szia m Tikslui Centralis 
Amerikos Lietuviu Komitetas 
turėtu panaudoti savo pinigus
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Kanczius apgudintas ant 19 
metu'.

Pottsville, Pa.— Sudže Ber
geris iszskaite viroka Kranui 
Kancziui isz Turkey Kun 
nužudinima savo paezios.
taji prasikaltima turės paku- 
tavot kalėjimo no mažiau kaip 
19 metu ir ho daugiau kaip 20 
met it.
girnų bausme gali būti 
žinta.
Dasidirbo puikaus turto ant 

pinacu.
Waynesboro, Pa. — 

dienomis mirė italas 
“Planut Johnnv 

pravarde yra

Ekaterinodar.— Ant Kauko 
zo ir kitosia dalvsia * 
bolszevikai negalėdami kitaip 
žmonių priversti ant prisidėji
mo prie juju, papildo visokes 
bjaurybes, pradėjo paniekinot' 
tikėjimo ir iszjuokinot dvasisz 
kus kaipo ir szventjnybes.

Nesenei Ekaterinodaro bol
szevikai priverstinai Su kor^ztr f 
niniu užmuszimo, suvineziavo- 
jo su visom bažnytinėm cerd- 

° monijom vietini kunigą su kur 
l' melia, kuria atvedė prie

Tomis 
vadina- 

kurio 
Priamo 

szei- 
turteli

mas 
tikra
Rossi, palikdamas savo 
myneliai gana puiku 
koki surinko parduodamas pi
nučius nuo daugeli motu. Kada 
advokatas perskaito jojo testa- tos cercmOni jos.

Anot Niles, Mich., dirbtuves Infor
macijos ir Edukacijos Biuro, milijo
nas doliariu bus paskolintas kad pas
tatyti 500 darbininku namus, kurios 
Jie gales pirktis prieinama kaina ir 
lengvais iszmokejimais. Biuras nu
rodydamas in tai kaipo praktiszka pa
vyzdi, surinko skaitmenų, kurios pa- 
aiszklna skirtumą tarp pirkimo ir nuo 
mavimo.

Visa iszloidžiant ant tu namu pas
tatymo ir žemes nupirkimo kiekvie
nam pirkėjui iszcina apie $2100; ir, 
iszmokant per 10 metu, skaitant kad 
reikia mokėti po $210. ir 6% palūkanų 
Iszviso $2,725. Taksu skaitant po 
$2. už $100 vertes, ($42.. per metus) 
$1. už pastatymu ($21 per metus), ir 
$6. už apsauga, mėnesines iszlaidos 
tokius namui} perkant butu apie $28, 
Imant visas paprastai reikalingas iš
laidas, kad ta nuosavybe iszlaikyti. 
Pabaigus .skola mokėti, mėnesinės isz
laidos nebutu didesnes kai $7. Nuoma-

iszlv-

Jeigu vokiecziai nepriyms isz- 
ligų, tai allijentai užejs 

ant Vokietijos.
London.— Reuterio telegra- 

fiszkas bjuras dažinojo,
jeigu vokiszka taikos delega
tai ncpasiraszys ant taikos isz 
ligų, tai allijentai yra pasiren
gia ejtrtoliaus in Vokietija, 
panaszoi, jeigu neimtu paliovė 
miiHzi.

Vokiecziai pe.rskaitia
gas net pradėjo siust isz piktu
mo, korszindami allijentoms vi 
sokeis budais, bot kaip rodos, 
bus priverstais ant pasiraszi- 
ino ir priėmimo visu iszlygu.

Vokietija jau turėjo pareng
tas iszlygas del allijentu jeigu 
butu laimoja szia karo, o tosios 
iszlygos buvo teip sunkios, jog 
visas svietas butu po padu vo
kieeziu ant amžių.

ŽASLIAI. — Bolszevikai 
Imdami Žasliuose, nuo ūkinin
ku plesze ka tik galėjo.' 
buvo dvaruose, (įvaru žmoni 
iszsidalino, bet dabar bolsZOvi- 
kai žadėjo atiminėti ir isz ju. 

bolszovi- 
Viskas la-

Užtat j dvaru žmones 
kais nepatenkinti.
bai pabrango. Duonos svaras 
nuo 45 Iv pakilo lig 5,rub. ir tai 
galima pirktis tik slapta.
sos krautuves uždarytos. Žyde
liai iszkart sutiko bolszovikus 
su, džiaugsmu, bet dabar ,imsi- 

Žasliuose bolszevikai 
u žde j o žyd am s 17,000 1 • • V t VI

slėpti
ma “
riai ima. Produktu mieste
lyje jokiu negalima gauti, nes 
turgu nėra, kadangi užginta 

prekiauti.

uždėjo žydams 17,000 rubliu 
kotribueijos; žada uždėti ir ki
tiems-žmonėmis.

KzklSZADQRYS. —

ka irzdavo tik po 3 swvienam 
žmogui duonos ir vist gyvena 
tik parsineszimu. L___ 
irte priesz bolszovikus, 
neturtingieji.
armija niekas nestoja. Tik mi
licija prijauezia bolszevikams 
nes gauna gera alga, produktu 
ir dalinasi tuo, ka atima nuo 
žmonių. Jeigu palįks 
bolszevikai ligi pavasariui, tai 
liks daug lauku

Allijentai paskandino bolsze
viku laiva ant D vinos.

Arkangelis.— Bolszeviku ka 
riszkas laivas likos paskandy- 
tas ant Dvinos upes per alli- 
jentus laike bombardavimo. Al 
lijęntai teip-gi bombardavo 
bolszovikus ant upes Vagos su 
dydeliu pitsiseklmū.

nužudyt Pade-

sakoma

19 No. sako teip.

siun-

ežia

Užsikeisejimas ant Paderews
kio gyvasties.

Warszava. — Vela bolszevi
kai stengėsi
rewski kada tašai sugryžo isz 
Paryžiaus in czionais, 
Paderewskis su pa ežia iszlipo 
ant Viedniaus geležinkelio sto
ties, buvo priymtas

Kada Maisto

jes ir maldas ant 
szunu. Tasai soviatas iszspau 
de Visokes broszureles kuriuo- 
šia paniekina kanuobjaUriaU- 
sia visus kuningus. Taisės bro 
szureles sinnczia po visas dalis 
Rosijos cnt praplatinimo bol- 
szevizmo.

Vienoje bažnycziojc Kauka
ze keliolika bolszeviku ineja in 
bažnyczia subado inkona (pa
veikslu) Krjstuso su bagnio- 
tais tėip, jog pataikė in burna 
Vicszpaczio o in taja vieta inki 
szo uždegusi phperosa. 
maldnami subjaurino noiszpa- 
sakytinai. , , daromos kratos, jieszkoma pi-

Sztai pasiutimas bolszeviku 
ir juju šoviato, bet Dievas yra 
kantrus ir teisingas ir atejs Va 
landa kurioje bolszevikai rai
vysis kniįi žalczoi už papildy
tas bjaurybes.. Ka’ Dievas geL 
dže nubausti tui pirma atima

Bet naujajai milicijai 
vokiecziai meldžia turėti gink
lu. ' Užtat- spekuliacija Kai- 
szedorysteę tarpsta. Spekulian 
tai dažniausia ginkluoti; juos 
nekarta palydi ir vokieczu ka- 

Lietuvos turtai ir
ypacz maisto dalykai plaukte 
plauku in bolszeviku 
Ūpas smarkiai pakilęs, 
szimtis vyrai plaukia Kaunan.

UKMERGE. — Nelaukti už
puolimai. — Isz Ukmetges pa
reina žinių, kad uakti isz 20 in 
21 d. rusai ir prisiplakusieji 
prie ju vienatiniai bolszevikai 
12 — 1 vai. nakti apiplesze mie 
sto. gyventojus. 4 Buvo užpul
ta daugybe gyventoju .namu,

nigu, o, neradus, daužomi veid
rodžiai, rakandai ir t.t. Mieste 
vioszpatauja iszgastis, dauge
lis bėga Janavon, praneszdami 
kad tai bolszevikai daro įriesz 
gala, manydaihi trauktis.

PANEVĖŽYS. — Pranesza, 
jog musu kariumenei užėmus 
Czeta .bolszeviku revolincijl-

yra apie $27. per menesi, kad kaipo 
10% nuosavybes vertumo.

Beto, kllant Žemes kalnai, gali kilti 
ir nuoma, tai yra pelnas tiems, kurie 
turi savo namus ir nuostoliai tiems, 
kurie, neturi. Namai, kurie buvo 
nuomojami po $10. dabar nuomojami 
už 24 doliarius in menesi, nors gali 
būti nei u$ cento prie ju neprisidėta, 
teeziau Ju verte du kart pakilo namus 
perkant, pirkėjas moka tiek kiek jis 
vienu kartu Sutinka mokėti ir Jam ne
reikia rūpintis, kad kas nors Jam nuo
moj lioprabrangintu. Vieninteliai 
kurie dalykai., keiezias yra lai tik tak- 
Hai ir .pataisymai, kurios nuomotojas

“*r-—‘r—1— 
Amerikoninis Lietuvis.

•1 " . . 

< • 1 ,

— Kuningas klaupia:
Kiek sykiu buvau pasigerins t-

— U-gi ka gali žinoti, ,dya- 
*

- Kiek sykiu muszeisi ? 
dvAsisz- 

vis

■ '../ii . v •/

cijinio komiteto nariai esą su-
i

- Visoj aps
kritys inšteige kares re vol i uci - 
jipai komitetai tvarkos prižiū
ri vietine milięija,

Žižmariu 
gyventojai drueziai iszsigande 

Bet visu apsirinkta 
vietoje muszio, rusai su vokie- 
cziais ramiai pasikalbėjo ir at
sitraukė atgal.

KYBARTAI. — Kybartuo
se pasiseko sulaikyti vokieeziu 
kareivius, bevežaijczius in Vo
kietija pora szimtu centneriu 
kviecziu. Paaiszkejo? kad 
tuos kvieczius jie 
dvaro savininku Lengvina, mo
kėdami 80 mk- centneriui. Vie
na diena ankszcziau Kybartu 
komitetas buvo praszes, 
minėtasis dvarininkas malonė

ki ek

kad
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Istorines Knygos

rėksmin
gai, sztai kokie tai du vyrai sto 

at-
kiszo revolverius in jojo kruti- esanzius Amerikos Raudonąja- 

(<

vedami arti Paderewskio

Szalvn su Pa- 
*

juo- 
tu-

no szaukdami: 
dore wsk iu! ’1

Myne žmonių tuojaus apsiau 
be piktadarius ir baisei 
sius sukumszeziavo pakol
rojo proga szauti in Paderews
ki. Vienas isz juju buvo kokis 
tai bolszcvikas lenkas, o kitas 
žydas Izaokas Hablumas.

Po apsimalpzinimui
rewskis sveikinosi su gyvento
jais.

Pade-

IszLietuviszku kaimelu
♦ 

Lawrence, Mass.— Pas mus 
straikas jau tesasi 15
ežiu, konia kas diena atsibnua 
susirėmimai terp straikieriu ir 
palicija. Diena lO^-ta paszove 
tris palicijantus. Girdot, jog 
ketina pargabenti maszininius 
karabinus ant apmalszinimo 
straikieriu. • Paskalas ejna

parvež

me Kryžiuje.
Seime dalyvaudami tie isz 

Lietuvos pasiuntiniai, 
in ten daug naujo apie Ameri
kos lietuviu veikimus ka isz da 
lies bits patis ypatiszkai paty
rė.

I

• Jeigu no 200 Chicagos lictu- 
viszku draugijų, Seimas nebūt 
invykes, nes kad kunigai 
mo szaukimui prieszingi, 
dauguma

Bei
tai 

demokratu kriksz- 
czioniu prisilaikytu su noru ku
nigu ir dalykai ne szoip ne teip 
butu krypavę, bet isz kur tai 
vejalis užputę ant tu Chicagos 
draugijų užsikarszcziavima, ir

sanvai- tos iszszauke, kad greit reikia 
Reinio, o kitos organizacijos 
pritarė na ir Šeimas invj’ksta.

Seiman lankytis atsiszauki- 
muos pasakyta, kad kiekviena 
parapija gali iszsiunst Seiman v
po 3 savo delegatus. Gerai, bet 
jeigu klebonu parapijos Sci-

buk neužilgio susitaikys Birai- njui prieszingas ar parapija be
kieriai su darbdaveis.

Black Diamond, Wash. —
Kasyklos!a ant deszimto lo

velio nukryto dydejis akmuo 
užgriaudamas penkis angleka- 
sius o dų užmusze.
tuosius iszeme gyvus ir 
sužeistus.

Užgriau- 
mažai 

Užmusztiejc yra 
lenkas ir slavokas abudu nopa
ęziuoti. Akmuo buvo teip dy
zelis, jog net visas miestelis 
sudrėbėjo kada nugriuvo.
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jo daleidimo, norės delegatus 
seiman nūsiunsti, tai czion 
klausymas.

Kiekviena parapija kad 
nors taria ar daro, tai 
buna pritarimas ar nepritari
mas ir klebono. Tai-gi szlto-* 
kiam atvejyj, kasžin ar isz pa
rapijų delegatai Sčirno daly
vaus arba ne. Ateitis viską pa
rodys. Senas Kapsas,

1 8KAITYKIT1 “8AUIX” j
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a.Ad uinvriit
I

o ypatingai lietnviszkosia, baž- 
nyczioijiu.

telegrama 
nuo Vįuįko i y

Aplaikeme
M ashingtoiio

buk Lietuvei ąpĮąiįę
milijoną doleriu nuo Amęriko-

1SZ

KISZKAS BJŲRĄS.
v*„ , .
-‘pagal Šuv. Vai

Biielskio.

Suszelpimo Admiuis-
iszdalinimo per

niszkos
t racijos, ant
maisto adiuinistrutcą'i Dooycvi

Dirhkie, kaątęįiici ir pražūk 
dol žmonių, bet niekados del ju 
ju, szirdios ncatidarykie 
žwJuia 
spjaus.

Rįęszutną ir Žmonis vadina-
nuo sa-

iu
< ba 

tavo.. sydydls. pri-

Lietuvoje, 
doleriu bus 
v oje i iv laika 
<

milijonas

Washington, D. C? 'L.spagai Šuv. Vai 
stlju Samdymo Biuro surinktas skal- 
linos, darbininku pervlrszius ir truku
mas 34 valstijose parodo, kad savaitę 
priesz 26 d. Balandžio penkiolikos vai 
stlju szesziuoso miestuose 2,460 darbi, 
ninku buvo pormaža, o keturiolikoje 
valstijų, 20 miestu darbininku buvo 
tiek, klek reikėjo.

Sulyginant tuos skaitmenis su vic-

Washington, D. C

pi'bv-' :c- c "y u "Y? ■i"'',Ltėtuvo^spidv^riai\ užętn,d frontą 
per 260 myllii ilgtupo Bto.inę priošza 
atgal su visa iszgalę. ĘaiP ilgai ęok- 
sls, tai neįluę.../ Uet galima spręnąti 
kad jie reikalauja paramos Imk muau

Tušui 
iždalintąs Lietu- 

dvieju menesiu, 
lel musu tautieczhi.

Isz to duodasi matyt, jog 
musu administracija Washing 
tone nesnaudžia ir darbuojosi 
pasiraitojus rankoves del labo 
tevvnes.

me.gerais, kol duodasi 
ves skūra l\ipt.

Del ko musu 
tuosius rąsztus 
lei “aioįsliszku.i 
žmonis skaitvdami mažai 
pranta. — O tnosius-gi rasztus 

suprastinai paraszyti ir 
er\is pąmp.kinimus, tai 
del tamsunu.

4 I

inteligentai

katruos 
su-

valdžia
O •)

ąos pirmesnes savaites, pasirodo, kad 
padėjimas szięk tiek pagęrejcs, tai 
iszalszkinlma tuo, kad Plotuose pra
dėjo rastis darbu ant ukiu.

Amorlkięczlu.
Lietuviai Kareiviai kurie Vuvo pran 

cijps laukuose, gali lengvai suprasti 
kokia verte turėtu Lietuviai Kareiviai 
nuvažiavo Jsz Amerikos iu Lietuva 
Kuomet pasirodę koji pulkai Ameri
kos karlumenes Anglijoje ir Francljo.

Lietuviai Kareiviai kurie Vuvo Fran

kokia verte Rujętu Lietuviai Kareiviai f

k a 
duoda 
vadina

0* K
4 4 y >

tomis 
00 bolsze- 
ant laivu 

isz kur pri-
Dydesne dalis tujų bol- 

žvdu, o 
Perdetinis pa 

ketina da 
raudo-

Del Amorikoniniu milijonie
rių dabar tikra rugopjuto Eu- 
ropoje, kur tikysi surinkti ne
mažai milijonu po sziai karei. 
Nesenei net tuzinas tuju auk
siniu gervių iszleke in Europa 
jieszkoti dydelin kontraktu.

Argentinos 
dienomis užsodino 
vikiszku agitatorių 
ir iszsiunto iii ten, 
buvo,
szeviku yra rusiszku 
keliolika Italu, 
licijos Buenos Ajro, 
daugiau iszsiunsti tuju
nuju, nes kalojimo turi uždaros 
da apie tris szimtus ant iszve- 
žimo.

Leninas su Trockiu nemažai 
nusidžiaugs isz savo
nes gales tuojaus juosius pri- 

‘ ‘ raudonosios

draugu,

skirti prie savo 
gvardijos. » »

turime ka
rianti su visokioms priosziny- 

Amerike turi
me be atsilsio dirbti, kad 
rints ant senatvės pasilsėti.

Sunkus gyvenimas ant se
natvės be piningu, reike pinin
ga

Teip, vyruezei

bems czionais.
no-

m susitvėrėTomis dienomis
Lietuviu Kooperacijos Draugu 
ve, St. (Ja i r, Pa. 
randasi Shenandoah.
neužilgio parsidavines kaip tik 
tai bus atspaudomos. Gerai bu
tu, idant kožnam mieste susi
tvertu panaszi drauguve, 
sanarei aplaikytu maista dau 
pigiau, o pelnas 
szen ruoš i a sze r i n i n k n.

panaszei kaip 
Szerai

nes
n

pasiliktu ki-

darbu naudokite,

czedyt, kad prasilenkti
Ant to gerai užsistanavik 

ne praleidinok 
czedvk.

r»«» 
gu.

va r-

skatiku tiktai

Jeigu motore netingynę, tai 
gali dasidirbti turto gana grei
tu laiku, kaip padare New Yor 
ke tūla daraktorka publikinos 

Toji motore mo
lą i ko

turodą-
vaikus J

Dabar isz 
dirbkite ir in szalis nesidairy
kite, 
dirbti, ne maiszates 
bolszevi kauti.

Pribuvome in czionais 
darvti ir

mokslaines. 
kiną per diena 
knygas tūlam kromo, 
ma kiek atliekamo laiko moki
nasi advokatystes, strajijc far- 
tapijonus ir juosius taiso, pa- 
puoszineja skrybėles ir risavo- 
ju dęs.enius del visokiu drabu
žiu. — ToĮi jieszkoti kur kitur 
takios apsukros moteres.

•Jeigu Lietuvis yra susi ja n- 
kines, tai sznnies neatstoja, ba 
ant savo tautieezio žiuri isz 
angszto, kaip szuo 
Lietuvei su

ziuri 
ant muilo.

t o ko i s renegatais 
ne turi sėbrauti ir jokio reika
lo su jeis neturėti.

Lietuvei
ant tikybos ir tautos, ba pame- 

tauta ant visa-

Nek t iri e nepaiso

geru pat-Tas nebus niekad 
vijotu, kątras ne yra geru ]<ata

Kas tikėjimo ncužlaiko, 
tas ne turi džiaugsųio isz sąvp,
vaiko.

liku.

ta tikėjimą ir 
dos.

ugpagesio, 
menesiu

Jeigu terp 
v i šoki 
in papratimu ant

prastu žmonių 
pravardžiavimai i nėjo 

vieni kitu, 
tą i nėr ko stebėtis, ba tai daro 

bot jeigu 
atsirado

Ana dįena patogi ir turtinga 
Miss Nellie Richter isz Filadel 
fijęs, isztekejo ąž 
Įtnris jiaja keliolika
adgąĮ iszgialbejo isz deganezio 

Grąžei jam atsimokė
jo, nėr ka sakyti! C 
kokio, laikp tąsai vyrukas 

Kad tu butu

namo.
O gal už 

gal

kudikiszkas protas, 
ir tarp apszviestunu 
bedieviai ir bolszCvikai tai jau 
gero negalima tikėtis, o
taip yra. — Yra tai labai liūd
na!

bet

katalikiszkas 
laike pa7 
Po tam ka4 4

manysite, jog praszy- 
Bot ne,

Nesenei tūlas 
kuningas Londone 
mokslo kalbėjo: 
kalbėjau jum apie meile arti
mo, gal
siu nuo jus almužnos. 
praszan jus, idant atyduotu- 
inet ka esate kalti siuvccz- 
koms, sziaucziam ir in Ję^omus 
už valgomus tavoms ir ižgiar-

9tus gėrimus!’
Pnikei papuosztos ponios ir 

ponai akis nuleidia nedrysę 
pakelti angsztyn, o poniute^ 
žiurėjo ant savo apredalu. Ku- 

baigdamas kalbėjo: 
Kas neužmoka savo artimui 

ka yra skolingas, tai yra r va
gy stą Pr

Teip dėjosi Londone, bet tik-
> . j » Z,

III ngas 
t i

■Ml

o

I

sau pąmisjys: 
mei sudegus ne kaip 
įązgiąlbcjau! ” .

c c
7 

asz tavo

tave broliuk 
žmogiszka

atsipiiudamas

Joigu 
kauta 
stovėk malszęijĮ 
ant to: jog szunes tiktai began 
ti kandžioja.

noapy- 
kandžioja

Isz miestu pranęszlina, 28 arba 48% 
turi perdaug;
maža ir 20 mįęstu arba 
kiek reikia.
ant Samdymo biuriu 3,447 didesniu 
firmų tolęgrafo pranewtimu.. ‘

Daugiausia bedarbiu buvo Youngs
town, dhio, 13,000,«t. jį. ju skaiezius 
užauga .1,000 per savaite,’ ir Louisville, 
Ky„ kaino lig sziol darbininku truk
davo, dabar pasirodo 1,500 perdaug. 
Svarbesnioji bedarbiu 
buvo Meridan, Conn. 1,000; Now Ha
ven, 2,000; Indianapolis, 1,000 ir Port 
land, Oregon, 1,200.

Naujoji Angliju. Iszskyrus Connec
ticut valstija, praėjusios savaites pra- 
noszimai parodo, kad' darbininku 
trukumas ir pervirszis pagerėjo. Con
necticut valstijoje bedarbiu skaiezius 
asztuoniuoso miestuose siekia 10,900 
o viena savaite pirmiau, tuose pat 
miestuose buvo 23,100.
jimas bedarbiu yra daugiausiai Meri- 
denc ir New Havcnc, kuriuose suma
žėjo po 3,000 bedarbiu.' 
randas Bridgeport c,7,200; New Ha- 
vene, 6,000;; Meridene, 4,000; Nor- 
vlch, 1,000; Derby, 700; Stanford, 400; 
Ir New Londone/ 300 industrijos san
tikiai geri, iszskyrus New Haveha, ka
me praneszama, jog dąlykai nenusis- 
toveje, Stafford Springs, .Tarring- 
ton ir W. Willimantic darbininku tik 
tiek, kiek reikia;
prancsždma pervirsz 800. vietoje 1000 
už pirmesniaja savaite, tai yra svar
biausia bedarbes miestas tojo valstijo- 

I?all River, Mass., ligszibl būdavo 
bedarbiu, dabar pranesza, jog darbi
ninku pormaža. New Hampshire,

szeszi arba 8.7% por-
4 3.3%, liek 

Skaitmens yra paremtos

Bumažojhnal

Tas sutną&e-

Bedarbiu

Isz Portland, Me.

jo.

New
Rhode Island ir Vermont darbininku 
kaip tik užtenka.

Centralęs Val»lljos.
ru skaitmenų isz New Yorko miesto, 
Ęųflalo, kame ligsziol būdavo nema
žas skaiezius bedarbiu, yra svarbiau
sia valstijos bedarbiu centras, isz ku
rio prancszama 8,500 bedarbiu.
cheslęry Csama 3,500; Uticojc, 5,200 
bedarbiu. Bingljamptone, Yonkers 
ir Glen Falls pranesza, jog darbinin
ku tik užtenka, — indutrljalial santi- 
kiai gori, iszskyrus Ro.cbesteri, kame 
praneszam. Jog esantis intempti; o 
New Yorko mieste penusižtovejo.

Sziaurvakariai.
East St. Louis, Joliet ii* Rochfprdas 
pranesza pervirsziu; Rock Island tik 
užtenkamai.
geri visoje valstijoje, iszskyrus Rhode 
Island, kame santikiai gana asztrus. 
Nebraska, Wisconsin, Minnesota, 
North ir South Dakota, pramopoje dar 
bin inkų užtenka, trūksta ant ūkiu.

(’entml Vakarai. Youngstown,

Trūkstant (ikH’

Ro-

Binghamptone,

Illinois, Chicago,

Industrijos santikial

Wisconsin,

Yaknrai.
Ohio, ęsamef 13,000 bodprbįu,—indus
trijos santikiai nenusislovejė. 
pranesziinu isz Clevelando 
Indianapolis su 3000 1 
biausla valstijos bedarbiu vieta, indus 
trijos santikiai geri. Kentucky; 
Louisville bedarbiu 1,500—industrijos 
santikiai asztrus, trūksta kiek darbi
ninku ant ukiu.

Piętal ir Fietrycziai. 
industrijoj dąlysc kaip tik užtenka 
Maryiande, West Virginijoje, 
Carolinoje, Georgijoje, Floridoje, Ala- 
bpmoje, Mississippi, Tęncssce, Lopisia 
noje, Missouri, Arkansas, Texas, Okla 
lioma, ir South Carolinoje, 
trukti darbininku ant ukiu.
l)iis, S,. Carolina trūksta darbininku 
1200, Charlestowno 500, tai 
sis darbininku truksmas.

1'aęifiko Pakrantėse, 
pradeda ežia gęreti.

Nęra 
Indiana,

Kuomot pasirodę keli pulkai Ameri
kos karlumenes Anglijoje ir Francljo. 
Jo tuomet žmones pradėjo, kalbeli kad 
kare iszlaimes Alljantnl*.

Pirmiau Anglai Ir* Francuznl vleszai 
kalbėdavosi kad Vę^iatys kąvo iszlai- 
mes, bet kuomet pirmus pulkas Ame
rikonu pasirodo ju szalyje, tuomet ir 

Jd ūpas.
Gerbiamas skaitytojas gali žinoti 

gan gerai kad Ąmerikonu tarpe Frun- 
cijęjc radosi tųkstancziai Amerikos— 
Lietuviu... Tie Liętuvial pakalbėjo ta 
kare iszlaimett Alijanlienta nes - jie 
tikėjosi neužilgio matyti Laisva ir 
Neprlgulmlnga Metuva.’ 
narsumą ir siela pripažysta klok vie
nas Amerikonas kareivis.
spauda ligHzJol nępripažiuo tu stipru
ma kurt Lietuviui parode kuomot jie 
buvo kares laulcuoso, bet Amenikos

Ju rimtumą

Amerikon

jiarininkul kurtę kariavo potya In petį 
su Lietuviais viską mato sū savo aki
mis, ir azencUen kwaztant ięz Franęu- 
zijos, tie Amerikonai atiduoda didžiau 
šia gąrho Jvletuviams.

Dabar randasi dideli būrai tu pa
ežiu Liętuviu kurie gatavi važiuoti in 
Lietuva. • Ju tarpe. yra atokiu kurie 
buvo sužeisti Francijojc ir kurio tu-
rętii gauti liga panllsi, bet jie nežiūri 
juokiu "paailshV’p noa JU BROLIAI 
SZENDIEN SZĄUKIASI J U PAGEL- 
BO&

Lietuviai ir Lietuvaites, KA JUS 
SAKOTE ANT TOKIO PATRIOTIZ
MO? , 1
Tokia dvasia randant ‘’tikro" Lietuvio 
szirdyje.

SIŲSKIM MUSU-
LIETUVA idant jie ,galėtu pagelbėt 
musu pavarguoiun brolius kurie nuo 
senei'gina neprieteli isz musir'žome- 
les. .
> Aukokim -kiek kas galėdamas, 
gykim prisidėti prie szito Tėvynes ap
gynimo darbo.

Organizacijos, 
rateliai....visi prisidėkit prie szio dar
bo Rcngklt balius, teatrus, koncer
tus, prakalbas ir tam tikrus vakarus 
idant galėtumėt surinkt 
sumas pinigu.

Visi dirbkim kiek iszgalcdamas. DA 
BAR LIETUVĄ ; REIKALAUJA I’A- 
GELBOS NUO MUSU.

TALKON, VISI TALKON.
VISI AUKAUKIM IN KARININKU 

IŽDĄ.—
Iždininkas.

Jonas, .Karosas,
313 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

mo? »

DIDVYRIUS IN

Ka

draugystes, kuopos

didžiausias

I

i

Rusztininkas.
Vincas ,yaszkas,

. ( 71 Warwick Street.
, * Nevvark, N. J.

bedarbiu svar- 205 Puslapiu
geri.

Darbininku

North'

pradeda
Colum-

didžiąu-

San lygos 
Isz Portlpndo 

(Orcgop) praneszama, jog yra 1200,
vietoje 2400 bedarbiu, kaip kad pra- 

San Francisco 
praėjusia savaite.

jusia savaite buvo. 
4000, vietoje 4500 
Isz Oaklando praneszama, jog tikužen 
tcnkamal darbininku, o Los Angeles’ 
500 bedarbiu pasldaukino ir dabar ten 
esama 7500f 
szan^a, jog perdaug darbinipku indus, 
trijos darbuose, sanlygos nenusisto- 
vejuslos ir trūksta 
ukiu ir giriose.

Isz Washintbno prane-

darbininku ant

Lietuvos Atstatymo Bendrove 
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke 

“j— ------------- -r—-rr-^ ' . .
Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:

1) Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitula pramones (iszdirbystcs) ir
pirklyhos (biznio) vavymui Lietuvoje.

2) Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo s vėl imu 
jiirklyba ir pramont^ in Lietuviu rankas.

) Pąkęjti Lietuvoje ąbelna gęrąve steigiant (ąhrįkn
4) Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklyhos'draugija 

gerus uždarbiiis, palehgvinnnt ingijima u kės inrankiu, muszinu

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
IXr (Etyolįjia Lietuviu,Banka hu tJžrubežiiiiu reikalu

V*1

isznaudotoju paimant visa szal’ies
6

Q

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

‘ . i * * ’ *

'■ Arba iszguldimąs Sapnu*
310 Paveikslu.

Tiktai 50c. ir męs užmokame 
nusiuntimo kasztus. .Prisiuskit 
50c. o tuojaus gausite knyga 
per p.aczta. Adreso vokite:

W. D, BOCZKOWSKI-CO. 
MAHĄNOY’CITY, PA.

— p /■■■?—v rr"7 ”—;------------ ,,w'^ 

Lietuviszkas
Iszradėjas

Kunduktoris ant Lęhigh 
Valles geležinkelio Jersey City 
N. J. rado krepszi Vagonia ku
riamo radosi 10 tukstaneziu • * 
doleriu bumaszkosia ir 5Q tuks 
taneziu laisvos bonduosia,. Da- 
žinojas kas jiaja pamote, 
gražino, locnininkui, kuris kun- tymo, 

apdovanoja pakeliu 
Ar-gi gali žmogus 

būti teisingu szia gadynių ? 
Teisinga žmogų visi iszjuolcia, 
bet jeigu kokis politikierius pę 

i 

vugo tukstanezius tai jin pava
diną G smart man,*’ 
už pavogimu houkntes pieno 
aplaiko du metus in kalėjimu.

duktori 
gumo! —

ji

ant

su-

o vargsžas

• 1 v i
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Jeigu turite senas maldakny 
ges, prisiunskyte in redakciję 
ant apdarymo, peš nauju ne 
greitai, galėsite nusipirkt. 
Šiunskite ir kitokes knygas ąp 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu-, 
sipirkt.
giaus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli ir guodę 
ja ir pats yra mylėtojas skai,-

s r (t. f.)

Szitu vardu iszdavemo nauja 
knygute del iszrądeju suląikan 
ti 2Q 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.

Jeigp jus nęrite žinot kiek 
turto žmonis prasigyveno ir

Apdaryta knyga il

/ ■ 11 JI k •' ",

kio|ę <jlay galima prasigyventi 
su pagelba iszradimu naudin
gu, tai raszykito tuojaųs reiką- 
laudami. tos naudirigos knygu
tes. Kaipo žinovai (ekspertai) 
pa tentu baidome iszr adimus 
DYKAI.- _ *L' . 1 .

American .European Patent 
Offices Inc. : > 

256 Broadway (SE.)
NEVY YORK, N. Y.
J ’ , ' ĮĮ.

T-------- -------- ----------------------------T

6Q DIENU ISZBANDYm
MUI DYKAI. j

Prisiusk 20c. dabar
4 v i , lt ♦ '< * x Z
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Moskite netikusius gyduoles! J algų turite 
dusuli, ! 
nervlszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
peczlu, silpnumą, užkotojlmo Ir daugybe 
kitu ilgu, arba skausmą bile kur. Prisiuskit© 
20c. del yyriszko dh^lo arba 30c. del mote- 
riszku diržą, idant pagelbėti užmokėti prl-

rumatizraa, peurtUgija, parallzus, 
i 

pcczlu, “ silpnumą, užkotojlmo ir daugybe

siuntimo kaGztus. Jn keletu adyuu mano 
.. stebuklingas diržas rasis juso paczte. UŽmo- 
k kekito rankplnin^u $3.98. Užsiąckito tuojaus
■ ir ne»z|ęk|to kęžna dięna pagal nurodhnue
■ per du menesius, tada traukljo G0 dienu jai-
■ gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
I adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nerelke

Ir neszlękįto kęžna dięna pagal nuvedimus 

gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą

1
amc y■M

laukti, pilno užganedinlmąa. Adresavoklte:

New York. <’
A. P. OWENS, l)ėpL4« -E. 

ą2 W. 14 Street - - ■ - •

< ■ K UNI

S dirbtuves, laivu kompanijas ir tt. 
s, surandant 

, gyvuliu, javu ir tt.

U J

i (Iforeign Exchange) Skyriumi 
pinnigu ipąiuymui. sįuntinejiniu ir laivakoreziu pardąvojimui ir tt.

2) , Organizuoja Keleiviu Nąnia aprūpinimui keĮiaujancziu in Lietuva ir in kitas szalis.
3) PaduVp ir paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus , daliu isz- 

jeszkojimus (davieypastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.
ĮAETŪVOS ATSTĄTYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg
yald^os užtvirtinto czarterio ir y>o valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kąsz- 

'-'--ii- 8 * _ L L. A. Bendroves
jpėįnas isz^lįnamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia

, tuo ją po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.
. i . X ' 1 I, < A. ’ X * ’ a A a ' ■ » 1 Ji A i - — _

piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant.
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.
*’4' 1 | f 1 i I V’P * \ ; A ' ' 1 f ’

VISI,PAKITĘS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukite paaiškinimu sziup adresu:

Lithuanian Development Corporation
.lt % i♦* t A 32O ^Fįftįi Avė, ; -.New York, N. Y.

tTESlTIKEJO JOG JAM PA 
DARYS TIEK SMAGUMO. 

H .II ii _ i, f 1 H ’’ %

Siuncziu. szirdingą padeka- 
vo.ne už teip puikią knyga ko- 
k ia 
Viena“, 
ęsnpu g 
k i as radau toje knygoje, 

palijiksinina diena ir 
nakti. Kada pareinu isz darbo 
tai tuojaus griebiuos už kny
gos, nerupi man nereikalingas 
vietas. Netikėjau ka kiti kal
bėjo apie ta knyga pakol sau 
ne parsigabenau isz redakcijos

Saules“. Vėlinu kožnam jiaja 
pirkti ir skaityti o turės sma
gumo daugiau kaip 
doleriu.

Vincas Malaiszka

t
i V- II

yra “'.rūkstantis Kaklu ir 
Da tokiu istorijų ne 

ir skaijes ko
ku r i

fn'dejąs

mane

4 4

»• * *•

(riebiuos už kny-

už szimta
Su pagarba

Sparrows Point, Nd.
‘ 11 I ' ’ ♦ <» 'Jr

vra

Del iszvalymo kraujo 
reike vartuoti pagar

sėjusius saldainius 
PARTOLA*

Partola 
moterų ir vaiku, 
tus isz žmogaus organizmo

geriausias draugassveikatos vyru, 
Partola praszalina kenksmingus (demen- 

ir tuo teipgi czistija žmogaus 
organizmu ir priduoda apetitokrauju. Ji pataiso žmogaus

vuIginųK taipgi sureguliuoja maista viduriuose, virsz- 
PARTOLA rekomtuiduoja geriausieji gydytojai. 

Įį J i tapo :;j dovanota aukso medaliais 6 visa-pasaulinese 
g parodose už pripažinimą g 
| Se privalo rasties dėžutė PART()L°S.
| $1.00, szeszio^ dėžutes už $5.00.

prie \ 
kininia.

j. taipgi

medaliais
;oru pasekmių. Kožnuose uamuo- 

Dežuto kasztuoga

L ? DYKA!
Gražius ir naudingas 
kožnam prisiuntusiam 
ir piningus sykiu su tuo apgarsini-

Ixiiszkus ir užsakymus sziteip
’adVefedvoki'd?:

APTEKA P ARTOS A, 
1G0 Second Ave. Dep. U». New York Q 

(90)
XKMaWWBSA

kalendorius 
užsakymą

mu.
T 4 1

>>

WfnamKMMK

r>

* •

L?

“SAULE"SKAITYKITE
SKAITYKITE “SAULE

SKAITYKITE “SAULE"

e to

Jus suezedysite 
4 4avalus 

cialiu budu
Ball-Band

pinigus ir suteiksite
- - *1 , 4 4 r ’ ~'. Kiekvienas

j kpijopis tikra gerove, jei atvesite guminius 
Ball-Band” batas ir^zeverikas yra i .mdiotas musu spe-

J
kaipo vientisas szmotas, kuogeriausiai tinkaPjusu kojai ir kuoilgiausiai laikas.

‘B A fRedf
* .

Ball-Band guminiu avalu isztisi pądmj ^įą padaryti specialiai mainieriams avėti.'Jie“Ball-Band” u v . . - - -
apsaugoja peretkus ir padaryti teip tamprus ik įltuti, kad ir asztriausios akmenų ar anglių
kriaukszles negal j uper p jaut, nei perpleszti>' 
4< Raudonas Kamuolys“ iszspausta ant kipl^ųoVib bato, 

1)geriausi iszdirbini, koki jus galite. Ball-BajĮd

Pirkdami žiūrėkite laid butu fabriko žyme 
Toji žyme reiškia 

batai, pus-bacziai (Himiner) ir czeverikai
at czeveriko.

(Lopac) gaunami balti, raudoni ir juodį. Hę^ąlauhitr nuo jusu pardavėju.
MishawAk<v Woolen.Manufacturing Company

F

U

ng’plba ki

n

siu ęienlu ypal^mi •—< 
itbutinai reikalinga, 

laiszka prie musu

D IRI
yra ne
ar poi

slunczlam iii Lietuva i
.... Po ilga

neatbūtinai krelptiėb ypat
I. IIEIIZ, Bnnkierrlus

-- --  ir Lenkija 
ihi kentejimu p

Piningu!) j' 
no prieszain. 
Per tai privalot 
Bankini Namą:| PINIGAI
Pardavimas

ulyg
aju 
kai
Notaras,

221 vi rsi ::idh, st. N
laivakorczlu visu laiviniu linijų suly

w York, N. Y.
; c lent u kompanijų.
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|t Kryžius ties 
Nemunu

Gryžo Adoj^iplis vasaros va- 
kaciju pirmųjų inžymiuju 
kaaiju isz moksląines, su goru 
liudijimu, su linksmu 
Motina sutiko
ns^aromis, moeziuto, tylcdauia 
priglaudo prie krutinės. Vaiki 

per

va-

vcįdu, 
ji džiaugsmo

nas patemijo, kad senule 
tuos kolęta ntenesiu labai atsi
maino: dar labiau sulinko, jo- 
sips raukos ir 
drt'bojo.

gaivu drebėto

Moeziuto vis dar ant vir-

senutei

pa-

asz jin 
vienai

nezi-

Rzuknlnio vniksztinoja ? — 
klauso Adomėlis Marintos.

— Taip, bet dabar 
toy vadžioja;
jiersnuVu nuejti.

— Murinto, kjul tu žinotum 
koĮci asz džiaugsina rengiu mo 
cziutei: tikrai nžmirsz aszaras, 
kurįomis akis iszverke.

— Na, na, apie ka tn ežia? 
— linksmai užklausė Mariute.

— Jus ežia tupėdami
uote ne kas pasaulyje darosi, o 
kad ir sužinote apie szi ta 
tik in kelias savaites po atsiti
kimo, tai-gi dar nei to nežino
te, kad dabar leista kur tinka
ma bažnvezios bei krvžci statv • • • •

Asz tai sužinojau pereita
savaite.

- iBet, ar tai tikrai,

ti.

J tai

Ado-
moli ?

— . Kuotikriausia; visi laik- 
Tai-gi tuoj 

ant moeziutes 
pastatytas 

Me-

rąsz(5dai rasze. 
nutariau, kati 
virspukalnįo bus
kryžius sulyg josios noro.
džio netmks, mamyte nieko ne 
sakys, jai viena p.uszi nukirsiu, 
pats mętįi apdailinsiu ir i n ka
sių, tik su kanezios stovvlele 
sunkiau.

— Beje, isz kur-gi tu jia 
gausi ?

— Stovylelo jau turiu, eiksz 
Užsivedė jia ant

pa-
pamatysi 1 
augszto, kur parvažiavęs

slepč llepifieje įęokV tąį vyninį
— JRąbęty jpj» neguliu iązyy- 

ųiot, iximatysi, kaip pria kry
žiaus kalsimo. Toks pats Kris
tus, tarytum, gyvas; yęidas 

malonus, galvąbetinas su
cpsz^ecziu yflųtikUj iąz J\<x, ku
rio lęraujus. Ijis^ena. , (> , (<

— I\ur-gį tu tai gavai? ’ 
— Pįykąu.
— O lęųs davo pinigu?
—r A, pinigu L.v tokiam da

lykui pinigui turi atsirasti! Ma 
Ij, f

myto atsiuntė \nau batams i.iur 
sipirkti; nesipirkau: ar ąsz per 

pavaikszczioti 
kaimo žmo

gus?.... Tuos pinigus su va r to 
jau pradotkui. Skaptorius, 
kuris daro stovvlele, 

ir mandagus, 
žodžiu, kad likusius 

mokėsiu po vakaciju ir leido 
man jia su sayim pasiimti.

— O isz kur paskui pini 
susi versi ?
”11

vasara negaliu 
hasus, ar asz no 
gus?....

Kas
mano

si ;

szi fd i ii- 
ii žsi tikėjo 

v u z

gu
Mamytes praszy-

Vai, o rugippjutos ar ne
bus?.... ai1 ne bus kūlimo?....

• •norą dvaro?! Nusisamdysiu •z
dirbti, dirbsiu diena dienon Ii- ‘M ' k ’

Ji. Keikia man

<Įvaro ?!

gi neužsidirbsiu J 
dvylikos rubliu.

— Ir tu tiek jižsidirbsi?
— Užsidirbsiu.
— Kokia laime!i

ar

Begu mo

Mo-
pa-

cziutei papasakot.
— Liaukis^ Mariute! 

ežiu t o sužinos apie tai tik 
staezius kryžių, kada savo ran
kom ji apeziuops, savo glebiu 

Juo didesnis bus tuo
met jai džiaugsmus, 
miausia tai iszkilmei diena 
Liepos, nes tai tėvuko 
metines.

— Tiesa sakai, Adomėli! 
(Toliatfs Bus.')

apkabis
() tinka- 

29 
mirties

Sunkus atsakymas.
— Mamyte, 

motina vcrszio.
—■ Teisybe mųno vaikeli.

Q jautis?
— Jautis t Jautis tąi dėde*

juk karve, tai

ŠALIN SKAUSMAS!
*7 i

DudaąiaN sveika, darbe rąsj smagius< 
nepaisant kaip sunku? tas darbas liūtų.

Ki<kvUno nriedorm^ yru i 
Ji j>r*^nhpt, <aU 
gali ▼•liaus tinti laimi

įmigo t *&ve ųuo Ilgu. Turint Salti ir nebandant
• T— ,— - - — -
nebus prižiūrėtas.

Meii~lau»H uiksterejlmannr»tyt 1 pavojingą llip. 
I pavojingu, jeigu tuoj

PAIN - EXPELLEE
tai W*žllkrins3tl hatnlne g/Hnole, kurl tųrirĄstlv’klekvlenona- 
mnone, IsgydymiiT AafMo Kratinėje, skansinu ienose ir nnga-
1 r-

raduieoyse ar sąnariuose Palu-Erpeller fra geri misos.

Neapsigauk pirkdamas pigius vnisins didelese bonkoąe.

tai ritįjcrinaihl tiajninn gyvtu<>l», kuri t^ri rĄstlt/klekvleno na- 
winos*, fagv'dymilT AalMo Krntlnaje. akanamu tlAnose Ir nnga- 
rnj«, rumAUziii* tr neuralgiją, trumpai aaknnt vl.okina tikau*-

Reikalauk geriausiu. Kuomet pirkti Pain-Eipellor, |H*rnl- 
tikrink nr yra IKARĄ, vninbaienklin nnt.bnkitluko. VISU
'CrrokfU NEIMK, is dental Ir 63 rentai už bonkulę.
CŲuiBJunos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos.

P. AD. RICHTER & CO., 
74—80 Washlnflon St 

New York.
O' -

4

$50,00
Fonografas 
tiktai uz

$26.75
>/' .. ._ , *

Ir tiktąi per 
trumpa laika

DESTROYS ANY

J*

-rrr

Jeigu nori turėti gęfa fonografa. kurio butum užganėdintas, 
in szRą grąžu (onęgrafa, kyris savo 
gramofonui, r 
(as tąip, kad gali užtekti visam gyvenimui.

t 3-10 collniiię rękordus vienu ųžsukimUr 
(tini užmokėti už toki fonografą krautuvėj.

r ' • ' < T ' ' K f J . 1 . wduodami po $50. tr brangiau, mes i. _ 
si 

r i 3.
Ne.

SAULIS
f w L < l » ■ \

T

I•k.
■M*****?

• O

l '

TERRITORY VO Bt SURRENDERED BY GERMANY. BV.TEfeMS OF.TR.EATV. <------- -
KA VOKIECZIAI NE i TEKS PER PASIRASZYMA, ANT TAIKOS ISZLYGU.

y ii. i .....................  * »■„»

. 0 Yima £ wNe.
Ęplin KaiHV tsvęlįę, 
piM gavo,

Ba ir tarpe ^itu kariavo. 
Pftliompųąvpąęęcįką PtyJąrė, 
Pąngbyia in kbza už4(W<b 
Kiti prąpiazalipo in kitur, 
Pąbąr ipąls^ęi ąedetį turį;

Da kaip stęvi Birutes kalnas,, 
Tai da teip nesi skaldo galvas, f

M 41 l

Kqr ten viętoje pe <Jy<lęloj 
Badai Nedejioj, 

Viepas ant kitę prpdejo szokt 
Per žandus duot.

Viępas laibai snuirkus buvo, 
Tai kelis ant kiemo iszvijo, 
Tiejei pradėjo su akmouais 

baidyti
Ir langus daužyti,

O ka, narsunui

PROTOKOLAS.
* __________

Abeju tarybų Admlnistratyvio Ko
miteto suvažiavimas atsibuvo Balan
džio 25 d. 1919 m. Pennsylvania 1-lo.te- 
lijo.

Posėdis atidaryta trcczioj valandoj 
po pietų; pribuvo sekanti nariai: Kųn. 
J. Žilius, p. M. Vinikas, Dr. J. Biels
kis, p. P. Vilmontas, pu P. Vasiliaus
kas, Dr. Jonikis, p. J. O. Szirvydas ir 
p. V. Jankauskas.

Protokolas isz praeito suąirinkimo, 
priimta.. Perskaityta laiszkąi nuo 
p.p. J. K. Miliausko ir J. Karoso lietu
viu karininku reikale ir nuo Dr. Valu- 
ko Raudonojo Kryžiaus reikale.

Raportas Kamisijos dirbanezios 
prie p. Byoir vedamo informacijos biu 
ro New Yorke.
kai kurio? permainos, p. J. Kaupas 
iszvažiavo Chlcągon, jo vieta užėmė 
Kun. Pankauskas. Kun. J. Žilius ir
gi pribuvo New Yorko biuran dirbti. 
Raportą Užduoda Komisijos pirmin
inkas Kun. J. Žilius.
niszka biure susitvarkymą ir publika
cijos darbo varymą.

. t#, ■» ' A v <■ ' ,’M. (

kola užtraukti szloje szalije, sziup rei
kalu užsiimtu l<2kpnomlne Komisija. 
Norint pasekmingai veikti ir isžvcngti 
ilcsupratimu, Lietuvos valstijos ekq_ 
nąminius reikalus negalima pavesti 
kokiai nors privaeziai iiistajgai.
1, ' _t “ ‘ ' \

ryt,! Ekonp,minią Komisija.
'P.O- 

lęi tu, prježa?czld yra relkąllnęa suda-

Komisijos reikalingumas principo 
projektą miųę.tąi Komisijai

Pasirodo reikalingu, kad pgzekuty-

Kamisijos

Komisijoje invykp

Nurodo tcch-

Kampanijos va- 
invalrusrymui naudojama invalrūs budai; 

stengiamasi kuodaugiausia žinių pa
talpinti dieninuose laikraszcziuosc. Il
gesni straipsniai talpinama mėnesi
niuose žurnaluose. Rengiama pra
kalbos, paskaitos ir szolp vakarėliai 
bei koncertai.

Pradėjus publikacijos darba ant pla 
tesnęs skales, pąsirodo medegos truku 
mas; dedama visos pastangos ir inkiu 
kyta visos galimos jlegos reikalingos 
medegos ganętinąl parūpinti.

žurnaluose.

Komisijos iždininkas p. t*. Molis re- 
portuoją, kad iki szios dienos iszleis- 
ta $6726. 0^. Fięaų?ine dalis yra ge
rai , tvarkoma; visu iszlaidų bilos ir

dąlls yra getą $6726. 0^.
i
pąkvitavjmai raudą?! ant ranku.

p. V. Jankauskas papilde raportą
pažymėdamas Komisijos susitvarky
mą: Kun. J. Žilius pirmininku p. V. 
Jankauskas rasztlninku, o p. P. Molis 
iždininku.
propaganda ir besisavinimas kai kur 
i^U Lietuvos daliu.

p. P. Vilmontas irgi dapildo rapor- 
Suteikes Komisijai invairios me

degos ir žinių apie Lietuvius ir Lietu
va ypacz apie Lietuvo? bajoriją.

Ęgzękutyvio Koinitoto raportą isz- 
duoda Komiteto* pirmininkas’ p. M. J, 
Vinikas. Pasirodo, kad Egzekutyvis 
Komitetas Washingtone rūpinasi vi
sais Lietuvos reikalais. Nors yra pa
skirta tam tikros koąiisijos kai kurios 
reikalus tvarkyti, kaip tai daiktu rin
kimo, Raudonojo Kryžiaus organiza
vimo, karininku statistikos rinkimo 
komisija, bet tos visos komisijos irgi

Apkalbėta lenku varomą

tai pažvelk 
yra lygus net ir $75.00t giedalu, muzika

Šzls fonografa? yra dailiai ir gražiai padarytas, puikiai iszbaig- 
Be to ^ls turi dviguba sprondžlna 

Tik pamąstyk, klok ture- 
. Szitie foųografai krąutuYeąe par- 

gl ju užplrkome net 200 isz nusibankrutiju- 
los flrmP? žęiąa kaina, dęlto per trumpa laika galemlme pardavinėti po $26. 

Ar girdėjot, kad kas kada-nors gavo szltokl
Ntekąd nelųrę?Ue tękiop progos, kad gavus už taip maža kaina szitokl 

puiku fonografa.

Ir grajlna

fonografa už tokia kaina?

Eonografas grajlna visokios ięzdfrbystcs rękordus.

ta**

duoda Komiteto pirmininkas’ p. M. J, 
Pasirodo, kad Egzekutyvis

kreipiasi prie Ęgzękutyvio komiteto,
praszydamps nurodymu ir pagalbos...

Iszgaūta leidimas siusti Lietuvon 
in va irius daiktus, iszgaūta leidimas 
k rasa ir kablegrąfais su Lietuva su- 
ąincszti; padaryta viskas kas yra gar 
Įima isz szios puses.
reikaluose palieka Europięcziamą ?a- 

tus, jie turi užtikrinti Alijantu Bloką.

Dabar sziuose

■ W, VI ym imi 1,1II I II „* II * ■ m*™ ..v,,.—

si^ųįcįt^ £iįt adreso; (t^)
Aut. Kąnczius, ,t

.t -

Aut.
R. F. D. langdale, 

Wl^te įąĮce, Wis<

Mąno pfus-l)rplei Franas Le- 
vinskąs ir Franas C^epk^uc- 
kas, pįrmiap gvyeno. Qirardyil 
le, Pa. Isz Spvalku guh., Sta* 
ropojęs pftv,, 
no. t 

reso:

Panęmunes gmi- 
Tegul atsisząukja ant ąd- 
' ’ *, . (to, 3D)

Jurgis Palonis, 
633 K. Centre Bt 

Shenandoah, Pa.
-.... ......—■—

•>

I

Musu vąįkaį.

pulku fonografa. Fonografas grajlna visokios ięzdlrbystes rękordus. Turi 
malonu ir stipru baisa, kuris idokvteoa sujudina ir palinksmina, dėlto mel
džiama szlta fonografa i , _ _ , _ _ ,
parduodamas, tik vien mes galime ji pigiai parduoti.
fu duodame visiszkai DYKAI 12 naujausiu rekordu ir 
tuoju me užganedinima, kitaip gražiname pinigus.
tl proga, tai prlsiuskRo tik $3.00 rankpinigių, o likusius užmokėsite atsiėmę 
fonografa, rekordus ir adatas.

nelyginti prie pigiu fonografu, nes jis visur brangiai 
Su kiekvienu fonogra- 

300 adatėlių. Gvaran- 
Talgi jei norite paąinaudo-

vo dali atlikti, būtent, siuneziant daik
tus, jie turi užtikrinti Alijantu Bloką, 
dos Komisija Londone; kad tie daiktai 
nepateks ln| prleązu rankas; norint 
siusti laiszkus jie turi jazdirbti Vai
sos sistema Lietuvoje, prisilaikant 
Tarptautines K rasos Sąjungos taisyk
lių. Dedama pastangos, kad paleng
vinus Eiiropecziams savo dali atioązti.

Porskąity^a tekstai kąblegramu, gu
rias pasiuntę Prezideptul Wil?onui. 
The American Argricultural Associa
tion ir Tho Mid’Europeąn Union rei
kalaudamos, kad 
tuojaus pripažintu Lietuvos nepriklau 
somybo. Nutarta iszreikszti aczlų 
minętpm organizacijom už ju parama.

Ąpkalbeta nepasisekimas Lietuviu 
demo.nstracijos 23 d. Balandžio- New 
Yo^kp.
isz priežasties nedaviipo lietuviam? 
vietos Amerikos luikrąszęzuoso, nors 
tai buvo iszkllme sujungta si( kampa
nija penktosios laisves paskolos. Ka
dangi szis reikalas 
vietinius Lietuvius,
šia jiems patlenjy dalyką isztivti. Szi? 
reikalas palikta Lietuviu Informaci
jos Biurui New Yorke. .

Svarstyta Ekonomines Komisijos 
reikalingumas.
kauskąs. Pasirodo, kąd ateirtą užsą-

Lietuvoje,

Prezidentui Wil?onui.

Amerikos vąldžią

Liętuviąi jąuczįasi užgautai? 
nedaviąio lietuviam?

tai buvo iszkllme sujungta si( kaml>u-

apeina daugiausia 
wdel butu geriau-

Raszyklto tuojaus, kad nebutu vėlu.
PRACTICAL SALES COMPANY 

1219 North Irving Aye. Dept. 50. Chicago

Referuoja p. V. Jaų- 

kymai nuo Lietuvos valdžios užpirlį- 
ti javus ir visokį maisto produktui Te
kle dalykai apsunkina Egzokutyvi Kę- 
miteta, kuris turi užtektinai politiszko 
darbo.

1 , I • Beabpjo ręikęs ^ię.tuYąl pas-

■■■■ii k ^i
.HA

užgirta. projektą mląę.tąi Komisijai 
iszdirbs Egzekutyvis Komitetas.

U--.- 4
vio Komiteto budžetas laikę gegužio 
męnesip b.ufu $]5,,ę0Q.0,0. 
šiai tpksąi bud.žęląs užgirta.

Paaiszkcją, kad kąi ąųrip?e Hąlipni- 
jpse dąr ąup “Lietuvių Dięųps” randa
si užęilikusiu pinigu. -
tis ią Ąmęęikpą Lięjtųviu Taryba ir in 
Contrail, Komįtpta, kpriems vjąpt^nąš 
Lietuviu Sęjma? piiyedc minėtu? pini
gus globęti Kąd- pąąistcngtu įsz visu 
“Lietuviu Dieąps” užsilikusius pini
gus iszkolektųpti ię kartų su pinigąis

yiąą^ąl-

Nutai;lą,kręip-

Lietuviu Diepps” u$ęllikusias piųi-- ---- I
esapeziais Ainęrikos ' Raudonąmjamo 
Kryžiuje Lietuvos sz.ęlpimui panaudo
ti.

Pavesta Egzekutjfviam Komitetui 
surasti budus ir priemones Liętuvos 
Raudona Kryžių organizuoti. Paaisz-
surasti budus ir priemoųęs
]
kejo, kad daugelis kolioiiiju sudarė 
tam tikrus komitetus su tiksiu Užda
ryti juos Lietuvos Raudonojo Kry-

Mineti komitetai jau 
k «, a 4 f Ov » •»,, 'r t * * * "

nu Ir szolp invairiu daiktu.’ ’Egzeku
tyvis Komitetas pasirūpins gauti nuo 
Amerikęs Raudonojo Kryžiaus sande
lius minėtiems daiktams, bet pakol 
kas patariama pacziopiis kolionijorąis 
kreiptis prie vietiniu ^Raudonojo Kyyf. 
žiaus skyi’ių, praszaąt vlęto? 
tus daiktus sudėti.

Užgirta abeju Tarybų nuskirtoji ko
misija Lietuviu karininku statistika 
rinkti. Komisija sudaro. Karinin
ką? Joną? Kąypąąą, iždiniąkaų, karin
inkus Pųrvtty pirmtąin^a? ?aržąntas

žiaus skyriais.
darbuojasi ir surinko nemažai drapa-

liūs minėtiems daiktams, bet pakol

Komisija sudaro.

suriųkr

Vąąkąs, rąszUniąką?, Lieutęnąątas J.
Ronįauas ir, (cąrporąląs Joąąs Milius 
ųąriąi. 7 ■ - ■ .<

UŽgiyta abieju Tayybd ųuglc|rtoJi Ko 
cijos vardas, kąipp “‘Lietuvos Liuosy- 
bes Sargai.” i

Kas link minėtos komisijos darUp
finansayim? PAsirpdę, kad Amerikos 
Lietuviu; Taryba < jau yra nu?kyru?i 
tam reikalui vięųa tįil^tijpiU doleriu,
todėl nutarta kreiptis prie Lietuvių 
Tąutląęą Tarybps, kad (?z sayo pust?? 
parūpintu tam darbui reikalinga su
mą. ■

Nutarta atkreipti kolionijudoma in
m a..

ręikąld rengti tszkilmingas “Lietuviu 
Dienas”, tąomi parodant savo gyvu
mu ir indomavima.

Posėdis užbaigta septinto! valandoj 
vakarė.

M. J. Viuikas

J.. J. Bielskis
Pirmininkas,

Veikentis Sekretorių?

'K»r

TARADAIKA.
1 ■ • •< - ■

Jau toje Lakavana 
Tai jau gana, 

Norints darbai ne kas, 
Nes darosi bjaurei viskas.

Sztai pedes dienoje, 
Apsvaigo ne vieno galvoje, 

Ba’ savo pedes pragėrė, 
Ne sztorninkui noatydave.
Viename salunia k r v ■ i ’ * V *v ■ * musztine 

pradėjo,,./
Traukosi per galvas nieko 

nežiurę jot
Riksmas buvo baisus, 
Net drebulis eme kitus. 
Katrie laukia stovėjo, 
Ir tk baubimą girdėjo.

Palicmonai su paikom pribuvo 
O katras in nagus pakliuvo,

In koza iiugaUeno,
Ir pusėtinai užmokėti
Ant rytojaus pririnko daug

ausu
Ir lupu ir uosiu, 

Ti\i vis įįetuvįszįvgi
Nors ir szuniszkai.

# e e

>

gavo.

I

Ant Birutes kalno,
Buvo darbas velnio,

Peję.si tąi ląįkę šventos die-

Ir tai Nedėlios.
Įsz luiostjQ pulkas nųtreplavo, 

. • Rodos nelaime juosius nuga
beno

Viskas butu buvę gerai, 
Kad ne kelį nersųneį,

O kąd ne butu pęsigeria, 
Ne butu musztino pradeja, 
Kuolai, akmens ir revolve- ’ i

v riai
Ir da kitoki ynagei.

Muszesi kaip , fr^ųęųząį syi

i

Anglijąs Uapit.Qnaa prisi-r
žiųriuęja Uąroiviain^ 15 
negali atsigėrėt isz .juju vyrisz
kūmo ix narsumo, —■ Kpv kitaą
Amerikonus t

tel

f

«

e

pataiko in 
žanda

O vienas užlipo jam 
sprando

Kad davo, tai davė, 
Vos duszolkos neiszvaro 
Ir da su peiliu

i— _ _ ___ f

Mažas Antanėlis eiųa su iH.o- 
tinele iii (varta pažiūrėti 
žilinu parszeliii, 
net (b’yleka prie 
les.

— Mamyte, ar visus tuosius 
parszelus ant syk atnesze gar- 
nis t

ĮU.a- 
kurįu 
vienos k tau-

J1 • , ll ’

ant

žaidulus pa
daro 

Teip žmogeli apdare.
Ant poręziu gulėjo,

Ne nekrutėjo,
Sztai ir daktarus atėjo, 

Skyles susinvinejo,
Vos gyva in lova padėjo.

—........ ..... < * .. .. ........ ;----

KUR BŲNA?

Mano pus-brolis Jurgis M a re in ke- 
viezius, paeina isz Suvalkų gub., Sel? 
nu para., Krosną vos gmino; pirmiau 
gyveno apie Pittsburg dabar nežinau 
kur. Praszau atsiszaukt ant adreso.

Ąpthony Marcinkevicz, 
107 N. Main St.

Pittston, Pa.

Mano brolis Leonas Yccikas paei
na isz Kauno gub„ Rasčiau pav., Szi- 
ląle.s para., pirmiau gyveno Whiteląle.s para., pirmiau gyveno
Cloud? Micb., dabar nežinau kur. Pra
šiau atsiszaukt ant adreso.

Frąpk Yecikaą,
Bęję 436 , 

Rpyalton, 111.

Alano pus-brolis Vincentas Lodukas 
15 metu a(gal gyycnę Worcester, Mass 
dabar nežinąu kur Maųo, adresas po 
tėvu Viktoriją. Kleiziuke,

Prasząu atęi-
* (to 42)

pąra., Butku gminę. 
szauąt ant adreso.

V.Žerenkienc

Skrandžiu

Box 388 
Nanty Glo, Pa.

Mano sesers Marijona, Elzbieta ir 
Magdalena Dauksziu, 
bos, Mariampoles pav., 
kmino. 
szau atsiszaukt.

Europe Scotland 
Joną? Daukszis, 
49 Long Row, Cornbroe,

By Coatbridge,.

Suvalkų redy- 
Kvietiszkio 

Turiu svarbu reikalą, ,pra-

Jekimavi-Pajicszkau Aleksandro
cziaus, girdėjau kad gyvęna Shenan
doah -
nu pav., Krasnovq gmiuo;
ątsl3zaukt UUt adreso.

J. Masionis,
218 Front St., 
Elizabeth, N. J.

Paeina isz Suvalkų gub., Seir
Prašiau

Pajicszkau Joną Revincka, pir
miau gyveno Wembcrs, Pa. dabar ner
žinau kur.
praszom pranoszti.
reikalą.

Jeigu kas žino
Turiu

John Borza,
Box 35

apie ji 
svarbu

Ernest, Pa.

Pajicszkau Juozo Labunaięzio, paei
na isz Suvalkų gub., NaumieszcziQ 

Griszkabudžio gmino, Smilgių 
kaimo; pirmiau gyveno Brooklyn, da* 
b.ąr nežinau kur. Praszau atsiszaukt 
ant adreso.

t Juozas Samolis,
Ar • Red Bank

Lincroft N. J.

pav.,

Mano pus—brolis Jonas Petrauckas

SKOLA KULTŪRAI.

Visa tai, ka mes turime savyje ge
resnio prakilnesnio, visai tąi kuo mes 
galime pasidžiaugti, ar net pasidi
džiuoti yra skola kultūrai, 
biski keistai skambą, bet taip yrą.

Nors tas

Kūdikis vos iszvydos pasauli, yra 
ant tiek netobulas, kad net nemato ar 
nemoka matyti to, kas aplink ji Re
dasi.

Bet ilgainiui jo organai pripranta 
prie apręiszkimu szlo pasaulio, vysto
si, tobulinasi ir kūdikis pradeda ats
kirti apreiszkimus vienokios ruszies 
nuo apręiszkimu kitokios ruszies.

Nors kūdikio organai vis vystosi ir 
tobulinasi, ir pagalinus ąudikis tampa
gana stipriu isz gamtięzko ątžvllglo, 
bet jis vistiek pasilieka sieloje i m lau
kinis, ir iszau&tu tiesiog su laukine

Se-

siela, jei vyresnieji, jei tobulesni už 
ji, neauklėtu jo.

Reiszkia, kad užauginus • jaunuoli 
tobulu reikia, idant butu kas ta jau
nuoli, jau pats bųdąmas tobulų, veą- 
tu ji pųie tobulumo.

Žmonija auklėjasi praeitimi,
nesnegentkarte stengiasi perduoti ir 
perduoda Jaunesnlai geųtkartei visa 
tas, ka ji turi prakilnesnio, tobulesnio, 
kultųringesnio. ,

Senesnioji gentkarte stengėsi iszauk 
lėti mus tobulesniais, kad paskui męs, 
sekdami ju pėdomis tębulinUiiąe ki
tus.

Mus auklėjo netik teyąi ir giiniąęs, 
bet ir visuomene. Vien tik tėvu pas
tangomis negalima iszaukleti jaunoli 
tobulu; neuždykątobulu; neuždyką iszmitttingl tėvai 
sergsti savo vaikus, taip sakant ,nuo 
blogos kompanijos.

Galu gale iszeiąa taip, lęad visa t$f, 
ka mes turime savyje prakilnesnio, 
kulturingęsnio, yra tai skpją* kultural.

Būrelis žmonių pilnai suprato, l^ąd 
kiekvienas isz mus yra kiek-nors 
skolingas kultūrai, ir klękvieąa yra 
priederme atsilyginti ta skola, nes

isz mus

tik tada pasaulis taps tobulu.
Tas būreli?, supratęs savo pareigas, 
mi organizuoti dienraszti “Lietuva’*osmi organizuoti dienraszti “Lietuva’*

kad su sziuo galingu Įnagiu atsilygi
nus kultūrai.

Daugelis isz mus parėmėme bz! pra* 
kilnu užmanymą ir tapo atverta dide
lis kultūros szalinis
“Llelnvą**, 825U S. Męrgąą St„ Chica-

Bienrasztls

RO. UI.
Bet kad szis kultūros szaltinls tin

kamai aprūpintu lietuviu dvasios kul_ 
turlnius reikalavimus, neužtenka pa- 
sigancdintl tuo, ka mes atlikome, su
organizuodami dienraszti. Reikia 
pasistengti, kad szis kultūros spindu
lėlis, dienrasztis “Lietuva”, kąip ga- 
lin daugiau pasiektu lietuviszku šlu
beliu; reikia, kad kiekvienoje ąjlube- 
leje rastųsi kultūros rėmėjas — Lie
tuvos Dienraszczio szerininkas.

Kiekvieno kultūringo ir myllnczio 
tėvynė lietuvio yra pareiga prisidėti 
kultūros darbe, nes tai yra atidavimas 
skolos kųluraį.

Veikiant pavieniai, dažnai esti men- 
Dienrasztis Liętąva^

dienraszti.

kos pasekmes. i
kąip tik ir yra tuo centru, sų kurio 
pagalba ir mažos prisidėjimas kultu- 
riniąme darbo pelięka be naudos.

paeina isz Vilniaus gųh., Traku pav., tiem? dirbti.
• ’ •"* Tu/ . _ _ Tnllemc Vjpirmiau gyVėno apie Illinois dabąr ne

žinau kur. Praąząų atsiszaukt ant 
adreso.

, Nemažai yra lietuviu, kurte darba
vosi ir darbuojasi pabalimui kultūros 
lietuku tarpe; bet yrą ir tok(u,.kurie, 
tartum, ko tąi laukią ir negelbątį ki-

7 \ Tąip neturėtu b\Ui.
Tūliems kai prisįmenei, kad jis I>ięk 

ąors pasidarbuotu kulUriname darbe, 
tai jis, ląrįųm nusigąsta; daugelis, tųr

'Ii

t vokiocziąįp, Box 66,
O svietas bego bartas, .

Viena mptęi’ę. są kudykiu, 
Su szuviu vos neiždpgįną, ąkįu.

O vienas bolszevikas, >
Gavo kėlės įtuį|ęąSr

Vienas ant kito varėsi;
Ir bobos dalybas o^e?

Ba ne vienas su lazda semi.
Vienam galva teip suropetojo,

Jog net keli ęĮaktąęąi
• •vinejo, 

Skūra su plaiika.i$ nuėjom 
Kūnas buvo susz^udyfa^, 

Kaip sotis
t '...•* >b i, , • . ii i r .■ . c. , “ rj-: ' •• <

Rodos isz tp npiszlikb,
k I

./1

BlMHI

Svietą $dikk

-
4 H iii

Dominik CheBonis,
Timblin, Pa

tout mano, kad nuo ju roikalauJama 
Idant jie. kalnu? vąytytu, ir nei pę-
bando prigęlbetl darbe.

Asz Elzbieta Ambrązięąę pajieązkaų
Onos Szepaicziutcs, byolio duktė?, po 

! pąeina
Suvalkų gub., Starapęles pav., azuąę-

_ ‘ ‘ ‘ . Prasząu atsl-
szaukt, arba jei kaą ^ąos apię jią ži
nia gaus $5 nagrados * ' (to. 43)

Elzdieta A mbrpzlene, 
104 First St. 

Sprang yal^ey, pi.

Pajicszkau J^upstlenes (Martyno 
pati). Jeigu kas žino apie jia, prasząu 
praneszt.

WUVM VI IVDj UIUH

vyru pravardes nešinau; p ..I . .
ku gmino ir kaimo.

nia gaus $5 nagrados •
. i *

Pajicszkau Kupstienės

(to. «),

Joseph Kupst,
1022 MąĮn St., 

Priceburg, Pa.

Pajeszkau nflflzlęS ar męj?$i- 
; „„t apsiveiįipx9, <apsivecįipx9nos ant apsive^ipx9, tųriutį 

apie 40m. senumo. Asz esmių 
44m. senas .kavąl^iųs. Turiu 
farma 20 akie^ų sų iiapiu. At-

* x k

jif U

HflAI

Už- 
uauja 

skaitytąją Ir ęsl prisidėjo/? kultūrinia
me darbe. c *r. „
ją skaitytoją tąi t(k Juękąi. Asą, nęrs 
pesu ageątaa/ bėgyje dvlęju menęsl

Tai butu hlaldbigas maąymaą. 
teųka prikalbint ■ pprs yięna

Q prikalbinti yigna iiau 
tVk.—i. bt

prilęalbiųau tris naujus skaitytojų? ir 
netųrejąų jotyio, sunkumo, <

Mos matęnaę “Llotuyp^’’ dlęųrąsz- 
czip prąnes^rPa, kąd mąnęma iųvc^U 
nauju? dįęąifąsztin ękyriirs. Tai, smą. 
gi žinią. Bęt npriųt pagerint dięn- 
rąszli, prą&zoęną, kad lųęs ?zcrininkai
(r skaitytojui prisidėtumo platiftbnę. |r 
remlmę dlonraszczlo,

Jęl męs skaitytojai nojrs biskl pagcl- 
bęlumo dj>€nraszc?;io vedėjams, tąi a,?z 
tfikiųpsi, kąd užmanyti nauji įkyriai 
ęUępi^aztyjo tuo j pąąi rodytu, 
prjkaibjnkunę UO.rs po viena nauju 

szęriulųka ir kultū
ros darbas eis smarkiai pirmyn.

“Lietuvoj?”
P. Cužauiikim,

prlkaibjdkimp 
skaitytoja arba

Taipgi

(ą?.
szęrininkas ir skaityto-

—Apgarsinimas

t

iii
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4 SAULE

Žinios Vietines
20

IR VIENA NAKTŲ” KNY
GA IR UŽOZEDINO 

PINIGU.

Lietuviu Parmenu Produktu 
Draugije*

Hart, Michigan-

. ..r ''r - — I.*1''*'.. ""H 

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

Mix rw

laikys ba-

kurioje radau kanuo-

ejs

■— Noužmirszkite, jog 
diena szio menesio,'- tai yra at- 
ejnanti utarninka Labdaringa 
Motorin Drauguvo
liu ant Boczkausku sales ant 
naudos suszelpimo nuvargusiu 
szeimynu ir sierateliu. Žinoto, 
jog nauda isz tojo baliaus
del musu artimu kurie ne turi 
isz k(rapsiredyt ir iszsimaityt. 
Pirkite t i kietus ir atsilankyki
te ant baliaus ant kurio busite 
puikei priymtais t. j. 20

— Skulk i no pavieto žmo
nis pirko penktos laisves pa
skolos bondu, arti už milijoną 
doleriu. Musu pavietas vis su 
deda dvigubai ne kaip kiti pa
vietai.

Isz priežasties

sudas

padeka- 
vojimo už (liūsta padotku rin- 
kojaus Jesse Webb apleido ta- 
ji (liūsta o in jojo vieta
paženklino Edwina Blew, ku
ris radosi Exemption boarde.

— Nuo paiK’delio, tai yra 
nuo 19 lyg 26 Gegužio Salavei- 
sziu Armije rinks aukas 
praplatinimo savo 

rn '

ant 
iniclaszir- 

foji nrmijc rei-

tojo tikslo.
tingai sugryžia

pas

pri- 
savo

(lingu darbu.
kalaus 13 milijonu doleriu ant 

Visi žino, o ypa- 
kareiviai isz

Franci jos, kiek toji armije pa
daro gero del kareiviu. Todėl 
paaukaukite kiek galėdami del 
rinkiku, kurie atsilankvs 
jus atejnanczin sanvaite.

— Draugyste Szv. Ludviko 
nutarė per tris menesius 
imti naujus sąnarius in 
draugyste už pigu insiraszyma
tik $1. Gali prisiraszyti turin
ti nuo 18 lyg 40 m. senumo. Su
sirinkimas atsibuna Nedėliojo 
po 15-tam kožno menesio 1 vai. 
popiet mokslą i ne je.

DIDELIS BALIUS.

Kuri
Draugija isz

20 d. Gegužio 1919 Bocz- 
kausku Saloje.
Biednu Naszliu ir
lužanga vyrams 50c. 
rems ir merginoms 25c. Pinuos 
klasos muzike.

Pa.

parengė Labdaringa
Mahanov Citv

Ant naudos
Siera tol i u.

Motc-

Eikite visi.

DIDELIA PROGA.

organu

NOVO.

Prisiunsklto mums tik 50c.
Nusilpnejie ant Lytiszku

# vyrai, kaip tai nerviu paliksi ižgydlntl 
ant visados per vartojima, gyduolių 

Tai yra galima pasakyti, cu-
daune gyduole kurios iszgyde jau tuk- 
stanczlus vyru serganeziu lytiszkoms 
ligomss. Jei esate serggantl ant ly- 
tiszku nusilnejlmu, kad kenkia jums 
betvarke nerviu, kad nustoet vyrisz- 
kuma, kad esate nusilpnejuslam pade 
jimo, Bzaltos rankos arba kojos gal
vos sopėjimai, žukietejimai viduriu, 
nervinimal skilvio, inkstu liga arba 
kitos ligos pūsles, nemielus sapnai, 
baime sutikti žmonlus, kaip tai daro 
nckurie, paliksite iszkgydyti per var
tojima gyduolių NOVO Gyduoles tas 
in trumpa laika padaris jus sveikais, 
tvirtais Ir laimingais, tada gi galima 
bus naudotis 
bems.

gyvenimu Ir jo ypaty- 
Del atydos, idant pertikrinti 

Jus apie tai, kad NOVO gyduoles ta 
padars, Iszsunsimo jums DYKAI kom- 
pletlszka kursą tu gyduolių, užtektnal 
ant 15 dienu kada gi prlsiunslte mums 
savo antrasza ir pavardę, telpgl sykiu 
50c. krasos Ženkleles arba sidabru 
del apmokėjimo lleszu persiuntimą. 
Malonėkite atkreipti atyda ant to, kad 
tai nėra maža dėžutė, bet kompletisz- 
kas kursas Iszsigydymul, užtektinai 
ant 15 dienu, labai tanke! yra užtek
tinai Iszsigydymul. Ta proga yra 
vien svarbi ant trumpo laiko. Raszy
kite mums neatideliokite, talp-gi pra- 
neszklte kokiam lalkraszti skaityti ta 
apgarsinimą Ir mes iszslunslęae jums 
tuojau* tas gyduoles.

NOVO COMPANY,
DepL. 43 Box 4000.

. Philadelphia, Pa

i

Pullman Davenports Uždaromos Lovos. 
Ilgi ir trumpi modelei.

Dr. KOLER

Kada da tosioe

Siuncziu szirdinga padėka 
vonia del redystes “Saules 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,”
puikiausiu istorijų kokiu da sn 
vo amžije ne esmių skaitos ii 
negirdėjas.
knygos neturėjau, tai vakarais
ėjau po “spikizes,” pragerda 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va 
karas, o dabar ta suezedinu u 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas tąja knyga ir ne 
oemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba

Vėlinu kožnam nusipirkti
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma ve.kara namie 
skaitydamas teip puikes istori
kes. ' Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavojn rėdystei už pa
dirbimu teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ----- Str.

LO.

SKAITYKITE ‘‘SAULE f *

Szi meta pasidau- 
Lietuviu 
loszt dvi 

Viena Jaunikai-

Laiko savo pusmetini susirin- 
kima» ant kurio tferp kitu nuta
rimu nutarė kialt Pikniką atei
nanti Liepos- menesi 6. diena 
Nedelioj*
gino musu aplinkei 
ūkininku, ir nutarė 
Komedijos.
tis Maisze, antra Kurias Anta
nas Kelmialis. Abi komedijos. 
Inžanga bus visiem už dyka* 
isz kitur atvažiavusiems nusu 
komitetas patiks ant dypo. Vi
sas tris donas ant pikniko bus' 
visokį szokei ir pasilinksmini
mai ant gražios 
Matulo Fanuos, 
to.

Kviecze

lygumos C. 
Upes kran-

visusKomitetas 
szirdingai atsilankytie. - 

Lietuviu. Farmoriu Produk
tu Draugije P. O. Box 7 Hart 
Michigan. (t. j. 2.)

A NATION’S STRENGTH 
IS IN ITS FOOD SUPPLY
Eat Lesv —wxhina
■ A A.Create a Rezerve
AMERICA MUST £EED 
120. OOO. OOO AIDES

DIDELIS KONCERTAS
Rengia Bažnytinis Choras isz Shenandoah, Pa.

High School Auditorium 
SHENANDOAH, PA.

Prasidės 8 vai. vakare. Inžanga 50 ir 75c.
Pelnas Koncerto eis Szv. Jurgio Bažnyczios naudai.

20 diena Mojaus

PROGRAMAS:
Hymnas Lietuvos — Muzika P. Stankeviczius — dainuos Choras.

2 Asz augau pas teveli: — Muzika J. A. Žemaiczio — Trio dainuos
1

O.
Dundziliute O. Sinkevlcziute, O. Krupinskiute, pritars ant smuiku B. M. Winter 
F. L. Gurevicz J. Ūsas.

3 Lietuva Brangi — Muzika J. A. Žemaiczio — Solo dainuos Emilia Rut
kauskiene inžanga ir užbaiga grajis Orkestrą paezei dainai pritars ant Ben- 
džio VI. Daugėla »

4 Verksmas Lietuvoj — Muzika ir žodžiai J. A. Žemaiczio — dainuos
Choras pritars Orkestrą. ,t.

5 Valo Valuže — Muzika M. Petrausko — Duetas dainuos M. Zidollkiute 
J. Naskevlczlute pritars smuiką A. Meszkinas B. M. Wiater.

6 Beautiful Star of Heaven — Muzika L. A. Drumhellor — grajis Orkes
trą iszdesti del instrumentu J. A. Žemaitis

7 Sze Naktele — Muzike R. A. Whiling —; Duetas žodžius pritaiko J. A. 
Žemaitis — dainuos A. Dundziliute, O. Palublnskiute pritars smulku ir piano 
V. Paliulis J. Dzienis V. Kupczinskas

8 Oi tu J ieva — Muzika M. Petrausko — dainuos Choras.
AKTAS II. 

TERPI)
Kalbos A. Kalcnkauskiute “Čigoną.” Mergaites dainuos “Atnesza Diedas”.

9 Ant Tėvelio dvaro — Muzika J. A. Žemaiczio — dainuos Choras.
10 Duetas smuiku — grajis F- L. Gurevicz A. Meszkiunas.
11 Ten Vaikszczlojo Mergužėlė — Muzika T. Prozybulskio Žodžius pritai-
. A. Žemaitis — Trio dainuos M. Pavalklute J. Naszkevicziute O. Palubius-kc J

kiute pritars ant smuiku V. Paliulis B. M. Wiater ‘J. Dzienis
12 Over the Waves — muzika Juventino Rosas — Duotas piano, skambis 

A. Dundzlllute V. Kupczinskiute.
13 Suktinis — Muzika M. Petrausko — dainuos Choras.
14 Kiss mo again — Muzika V. Herbert — Solo dainuos A. Patrick pritars 

ant piano Prof W. J. Amour
Song — A. Mendelssohn — Solo smuiką B. M. Wentz ant15 Spring 

piano A. Spoon.
16 Star of Hope — muzika H. Kennedy, del Orkestro sutaisė J.A. Žemai

tis grajis Orkestrą.
17 O Lietuva — Muzika J. A. Žemaiczio — dainuos 

Orkestrą.
Choras pritars

TE IIP U AKTO III
Kalbos Z. Rutkauskiute “Kumute”, M. MIUausklutc “Vilka”, 

dainuos "Kas do dyvai daros”. t .•

18 Saulele Raudona — Muzika Szimkaus — dainuos Choras
19 Micls Teveli — Muzika J. A. Žemaiczio — Solo dainuos E. Rutkauskie

ne pritars ant Smuiko ir piano J. Ūsas ir V. Kupczinskiute.
20 The first Rosebud — muzika P. Casinl — grajis Orkestrą.
21 Polka Do Concert — H. N. Bartlett — Solo piana skhmbls A. Dundzi-

liute —
22 Szviesi Žvaigžde — Muzika J. A. Žemaiczio — dainuos Choras pritars 

Orkestrą
23 Faust — Muzika D. Alard — Solo smuiką grajis Valeria, piana skam

bia Florencia Mockaicziutes.
Nuramis — Muzika J. A. Žemaiczio — Duetas

Kriaukszllute E. Stebingiute inžanga ir užbaiga grajis Orkestrą paczcl dainai 
pritars du Bėndžlo Mandallnai V. Daugėla E. Czarneckis.

Darbininku Marshas — Muziką Ch. Coote — Chorui ir Orkestrai gai-

Mergaites

24 Kas dainuos M.

2 r.
das teigi Ir žodžius sutaiso J. A. Žemaitis — dainuos Choras pritars Orkestrą.

26 Zamaretta March — Muzika M. Greenwald — grajis Orkestrą 
Vedėjas Koncerto Prof. J. A. Žemaitis.

SOPRANAI:
1 K. Tomkeviczlute
2 V. Kupczinskiute
3 E. Rutkauskiene
4 M. Akavlcziute
5 M. Kriaukszliute 
G A. Dundžiiiute
T O. Dundziliute
8 M. Kirvaiczluto
9 A. Kuczlnsklufe

10 M. Pavalklute
11 O. Gelbiute
12 A. Labuczluto
13 M. Zidollkiute
14 E. Mizerlutc
15 A. Vailloniuto 
1G O. Kupczlnluto 
17 O. Pajaujuto

ALTAI:
18 M. Cepllute
19 P. Balicziute
20 J. Naskeviczluto
21 E. Stebingiute
22 O. Sinkevicziute
23 O. Palubinsklute
24 E. Ramanaunkiute
25 O. ValaicziutA
26 O. KaKhaūsldiRė ^
27 O. Kruplnaklute
28 K. Gaudinakiuto
29 O. Kunlgiszkiute

u
kl

I

•ė

I

BASAI:
30 A. Zaiockas
31 T. Kuckailis

'32 P. Bražinskas
33 J. Stepszls
34 K. Stepszls
35 ZIdolika

TENORAI:
36 J. Usąs 1
37 V. Daugėla
38 P. Czepukaitis
39 A. Sereka
40 J. Juozulinas
41 Vv Paultulls
42 J. Pacziukonls
43 A. Szaukis
44 J. Miliauskas
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Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

—...... —~T
Didele atydft atkreipė publika In 

etebetlna gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Nerviszku arba trotlmo veisles 
Ilgu; per Daktarą Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo pel 
lo ir operacijos ir Iszsklrent arszes- 
nias atsitikimus, nereikalauja trotlnt 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmones paprastai mislino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagolba operacijos, bet tas yra tik 
ne tiesa, szendien Dr. O’Malley pralei
do didesiU dali savo' daktaravimo dei 
isztirinejimo ir gydimo Patrūkimo,,be 
skausmingos operacijos ir pasiseko 
jam iszpildyt savo norą teip kad nėyra 
apie tai abejones.

DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO:
Beverly, N. J. Aug. 14, 1917.

Brangus Dr. O’Malley:—
Negalit rasti žodžiu in vales Jumis
liadėknvotl už stebėtina pntarna- 
vilna dolėi manos, 
mane nog dnbeltnvos 
neg kurios kentėjau per dovinis 
metus Ir negalėjau dirbti.
džiau kitokius daktarus bet man 

Dar ėsmlu

Iszgydomas 
rnptnroHf

Hun-

negalėjo paglalbetl.
nczluDr. O’Malley lsx 

Wilkes-Barre, Fa. Asz ėsnilu Lie
tuvis, 70 melu amžiaus ir szlrdin- 
gal rekomendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tnuileczlo kuris ėsi* 
tam paežiam padėjime 
plrmlaus buvau.

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

[Tikra gromata randasi mano ofiso] 
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:— 

Penki metai adgallos po dvieju motu 
isztirinejima, iszrddau nauja būda gy
dimą Patrūkimą ir vadinu ta būda gy-

KveiknH,

kaip Ans

dimo “Chemlc-jDIectro’! būda gydimą 
Patrūkima del szlmtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradimo medo- 
clnuoso nei gydimuoshe nog laiko isz- 
radimo X-Ray ir dauginus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu esate vienas isz tu 
skaitlingu konkeneziu, serganeziu ant 
tos neapikantos ligos “Patriiklmo” 
asz galu jus Iszgydlntl.
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraszlmas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
biszkal. Raszykite prisiusdaml už 6c. 
stempu d gausite paveiksluota knygu
te aplt Patrūkima. Adresavoklte:

DB. A. W. O'MALLEY
(SOCIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi ir raszosi Llotuviszkal.

No laukite.

im- -*> -*• -•* W

Lietuviązkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Dldella Dirbtuve reikalauja pardavėju 
drapanų, paneziaku, szloblu, jokiu Ir 
del pardavimo marszkiniu, apatiniu 
andaroku. tlcsog in namus. Raszykite 
o gausite sempelius dykai.
Mills, 503 Broadway, NowYork City.

Madison

P. J. MULDOWNEY
KONTRAKTORIUS

223 W. Mahanoy St. Mahanoy City

Duodu preke ant visokiu 
darbu kas-Iink 1 pastatimo 
nauju namu ir pataisinirnu. 
Atsakantis darbas per gerus 
darbininkus.

-.„’S
J*

> CLOSED

Pas mus gausite geriausia pirkti visokiu tiaminu rakandu 
Karpetu, 
Fonografu, visokiu Lietuviszku rekordu. Ateikit pamatyt

T UN A NQ* 201 W. Centre St. Mahanoy City, Pa. 
VlviilMlikJ Shenandoah ir Mt. Carmel, Pa.

Pecziu, Dnlpanu vyrams, moterems ir vaikams.

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSŲ FIRMOS'
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa,
9

♦ 4
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Z
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Dr. KOLER yra viena* 
tlnls tarpe Lietuviu d* 
ktaras Plttsburge. Mo- 

» kinosl Varszavoje, stu
dijavo bėglje 26 m. In- 

‘ vairias ligas vyru Ir 
' moterų, todėl jas nuo *moterų, loaei jas dug*

dugnlal pažiUBta. Gydo
užslnuodlnliua kraujo 

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimui 
ligas tinimo, invairlas ligas paeinan- 
ežias nuo neczyatumo kraujo, 
szauklte ypatlszkai, per laiazkus 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiszk*! 
ir Rusiszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedeliomle iki 2-v. popiet

Atsi-
asz

r .h

r>:
Pu NIO N 
hATIONAL,

J

Capitol Slock $125,000.00
Surplus A Profits $100,000.00

BAN K
MAHANOY

CITYJ

I

I

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Juhu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suosc, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar no.

Mes norim kad Ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

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

oA0‘

išdlrbimo ir visokiausio

%

' Lithuania groja rekordus visokiausio

puikiai reprodukuoja, balsai esti alfikųs, Švelnus, tyri
RaAykitė apie įfily^aH, o aplaikys!te visas informacijas. 

jT"*1
Rašydami laifikus adresuokite:

S. P. TANI S,
. 1233 West llltli Place,

• Alta grojama mašina vadinasi LITHUANIA
— w..i vauruuN viBvmuiimO ir*u:i uhhu ia 

didumo, kaip: Columbia, Victrola Ir kitus, l.itliunnia groja teisingai,

Reikalingi agentai pardavinėti dhisii grojamas mašinas.

Chicago, Ill.
I IB O pi Or O» <W — ■ H O O Oi B '

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltoriaml 

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

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
• D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pree.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewfci M. Gavula
" P. C. Fenton * T. G. Hornsby

* t ’ A t. ' ' ' ‘ •

D. M. Graham. Pres.

9
I

D. F. Guinan, Treti s.

T. G. Hornsby

H n ALL, Prezidentas
F. J. NOON AN. Vlce-Prcz.
J. E. FERGUSON, Kaslerhis.
R. T. EDWARDS, Vice.Kas.

I
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NAUJAS (g IŠRADIMAS
Dd Prakaituojančiu Kojį

Prakaitavimai imo- 
gau* kojų, tai yra di
džiausiai kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis 
smagumas yra iŠ ne 

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmonas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos žy
duolis išlydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų {labai trumpą laiką ir mąs 
užtikrinam jo£ nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO., 
Distributer

Dep. 8. CHICAGO, ILL.Ę 160 K. WELLS St,

W. TRASKAUSKAS
z t-GRABORTUS—:

£
s
*

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
G R ABORTUS MAHANOY CITY, PA. 

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztinlu, pasivažinėjimo 
Ir t.L Krausto dalgtus ir Lt.
520 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

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

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas. 
Atidarė nauja ofisą South puseje

I
'l

i

I

i
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Priėmimo valandos 2 iki 8 popiet ( 
Nedėlioję 6 iki 7 vaJure.

1624 S. 4 St. PhiladelphiaAMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR-TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimines yra piimti j karlumenę ir kc- 

. liauja į anapus vandenyno, idant' kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tiktus Žiedus su žvaigžde. Nešiojimas Žiedo su žvaigžc yra di
džiausia garbe ir paguodonS, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel Raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vienų mylintį laisvę ir kurio g;mi- 
nč yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą,, žiedą gali nešioti kaip vyras teip ir moteris, ir ga-

: Jauni 
uric tu- 

___ 1 nuo 
į savaite, pereidami per įdubas 
auju išradimu. Atsišauk it tik 

URSUS REMEDY COM w 
160 R. WFLLS lt.. Dtp. B. CMJCA60. III.

* Reikalaujame JflSJfflJ 
ri liuoto laiko vakarais; gali uždirbti 
$10 iki $15 [ ; ------------- -- ------------- *
su musų nauj_----------  --
laišku: l----------

$10 iki sis

Ar myli rūkyt 
g tara Cigara?

Pabandykite rūkyt
JJniportiLnli

Pmigpr (Uigarat
Padaryki isz Mani los taba
ko penkių metu senumo. 
Niekad ne persimainė per 
35 metus, 
mažiaus nikotino 
kiti cigarai.
saldus ir nedegina liežuvio 
Yra geresni negu nckurie 
kiti cigarai kurio parsi
duoda daug brangiau.
Prisiuskite -.mumis $2.50 

o mes iszsiusimoijumis per 
paežta baksa 50 cigaru 
mes apmokame nusiuntimo 
kasztns. Raszykite kokiu 
reikalaujate; ar drutu ar 
lengvesniu; Saluninkai ir 
sztorninkai tegul raszo o 
aplaikys special iszkas pre
kes. Adre^avokito sziteip:

B. & C. CIGAR COMPANY, 
> Office: “

3Jni|inriiuiii

Turi savije 
negu

Y ra lengvi

Dtp. B.

lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Už&teliuodaml šį žiedą, atsiųskite s. v o F 
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir m lino drauge su pinigais piisiųskit*-, o mes Jums 
prisiusime tą garbžs vertą žiedą.

Sterilu^

1OK Auksinis. __

prekfi 35c. už kožną.

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kepures, su viena, dviem ar trim žvhi^žJuUm, 
prekČ 35c. <už kožną. t

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North Wells Street, Cop. GO

Prckts šių Žiedų yra sekančios: f

f
__ io.no t

14K Auksinis........... ...13.50 ‘
B

L 
s
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CHICAGO, ILL B

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.

Dekavoje % milijono žmonin 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaiko puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
G varan ty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms* 
Raszykite pas:

Drs. Bnmdzas Cosmetics, 
SU. W. Brooklyn, N. Y.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK į
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... 5

1\ V. OBXECUNA8 ir KOMPANIJA <
12th. and Carson St, S.S. - Pittsburgh, Pa. | 

ra vienatineBnnka kuri senei žinoma Lietnviatna. < 
Bnnka talpinami savam budinke kurto verte issneea apie C
ir raminsi po kontrole Valstijos Pennsylvtuiios. Už mi- \ 
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Siuncria Pinigus \
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5 J. Dzienis . 
.6 V. Pauliulla
7 V. Daugėla

ir kitokiu dqkumentu reikalinga Lietuvoje. UZrube- 
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9 P. Czepukaitis
Vedėjas Orkostros Ir Choro
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ORKESTRĄ:
1 B. M. Wiater
2 F. L. Gurevicz
3 J. Ūsas
4 A. Meszkiunas
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Saule” Bldg., 
oy City, Pa.

J150.000 ir vartoja Kreme laike apie milijoną dolioriu 
ir j-andasi po kontrole Valstijos Penu avi vouios. Už hu- 
taupjntus Pinigus moka 4 procentą, SiuncKia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notai i j is Ina hancA-biiipt del padirbimo dovirniasciu 
r * * * * * ** “ “ ‘ ‘ ‘
žinia skyrius randasi 
Kurolimis Varasziaus va

Naujas Lietuviszkas Grabinius

!
 Kuzis Reklailis I

516 W. SPRUCE ST. j
MAHANOY CITY, PA. <

A. O. NOVAKAUSKA1 
Advokatu

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.
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