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ir Zokoninko

Jersey City, N. J.

9 I

czeve-
In

Zokoninkas 
apvogė krautuve.

Auato- 
lus Nordica iszcjo pas balberi
apsiskusti, palikdamas 
rikli kromia savo moteria. 
penkiolika miliutu po tam, iii 
ojo iii kroma .......l....»»

užklausdamas, 
tyti su locniniuku.

Aplaikes atsakymu, jog vy
ras iszcjo, ntsisi'do aut krėslo 
ir pradėjo misi jaut czeverika 
idant apsijaut nauja, 
eme viena, sztai in 
ėjo ’’zoKoiiiiiKc, kuri priėjus 
prie sziaucziencs, paprasze jo
sios ai' ncpaaukaiis kiek 
kliosztoriaus.

Nordikicne nuėjo 
de pasiymt piningu, o iszemcs 
pusdoleri, norėjo paduot zoko- 
ninkei, bet toji atkiszus jiai re 
vol veli in krntinia liepe tylėt 
jeigu ne nori mirti. Tiimo zo- 
koninkas apsiavė iii naujus oze 
verikus, užrakino duris ir 
leido uždangalus ant langu.

Zokoninke uždegė sau pa- 
perosa, atydave zokoninkui re 
volveri ir pradėjo perkratinėt 
kroma. Radus 460 doleriu po 
szieniku ir 90 doleriu kupare, 
prasHszahlio ’’ilbudiL 
sziauczius sugryžo 
ežia apmirusia, gulintia ant 

Plesziku persiredžiu 
zokoninkiszkus rublis 

lyg sziani laikui palicije nesu- 
etne.

« 4
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zokoninke,

grindų.
siti in
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Suv, Valstijei turi 9,000 
ligonbutes.

Washington, I). C.
nytu Valstija valdžia turi da
bar 9,000 ligonbueziu ir 869 
tukstanezius lovų.
randasi tosia ligonbutesia 
1,250,000 ligoniu, daktaru 
duži u retoju ligoniu.
meta tosia ligonbutesia gydėsi 
asztuoni milijonai vyru, vaiku 

Užlaikymas tuja 
ligonbueziu kasztuoja 
kas metas 750 milijonu 
riu.

Penkesdeszimts metu 
valdžia turėjo tiktai 149 ligon 
bueziu su 34,453 lovoms, 
kuriu 40 ligonbueziu prigulėjo 
prie bažnycziu o 15 privatisz- 

New Yorke yru ligonbu
eziu 768, Kalifornijoj 473, 1 Ili
nojui 435, Masacziužeje 505 
Pennsylvanijoj 640.

ir motorui.

ku.
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valdžiai
dole-

adgal
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Mesute neužilgio atpigs.
- Žmonis nustoja 

valgyti mesutia, dabar pake
rei turi josios užtektinai ir ke
tina neužilgio ženklyvai jiaja 
atpigini.
spyrs ko nenaudoti, tai 
tavoras turi atejteje ženklyvai 
atpigt.

Chicago.

Jeigu žmonis užsi-
tasai

Nubaustas už savo akyvuma.
Mount Carmel, Pa.— Petras 

Andruleviczius suradęs dūlini 
patroną ant ulyczios, pradėjo 
jin krapsztyti, nuo ko kylo eks 
plozije ir Petras neteko abieju 
ranku.
gonbuti.

Likos nuvežtas in Ii-

■ Ti fhJ 7

Great meeting ,/n Rutgers ‘Square, .*
0T* * •• MuaiwWb

rr

PROTEST: AGAIbltT MASSACRE, o/ & POLAND, r«.T.pmiuuu>s,y
____, , . ■» A
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New Yorko žydai parengė milžiniszka protestą ir prieszais pogromus Lenkijoj, 
kurie protestą nusiuntė pas prezidentą Wilsona, idant tasai užbėgtu žydu skerdynes, 
kalte ant žydu už paleistus paskalos.

Kas girdėt po 
baigimui kares.

UZSI-

Amerika negelbes 
SinnfeinčjTams.

Paryžius.
tiju sekretorius Lansing 
tu pranesze Amerikos airiu at
stovui Walsh, kad jie nedary
tu jokiu tolimesniu 
prigelbejimui sinn feineriams,

men- 
val-

f

- Suvienytu Vals
rasz-

žingsniu

nes del amerikonu airiu 
ku santikiu su

gacija Paryžiuje ai-

Anglijos 
džia Suvienytu Valstijų dele- 

negales 
riams ka nors gelbėti.

Bet isz Walsh atsakymo 
Lansingui matosi, kad Ameri
kos airiai nei nemano jieszkoti 
prielankumo pas Anglijos val
dininkus.

res o suvirszum

Korinis vokie

198 vokiszki submarinai pa- 
skandyti su 3,000 laivoriais.

Basle. — Vokietija neteko 
198 submariiius laike szios ka- 

3,000 laivoriu
nuskendo drauge su submari- 
nais o tnkstanczei neteko pro
to ir turėjo būti patalpyti in 
priglaudus del paikszu.

Amerikonai mokina
vokieczius mandagumo. 

Koblance.
ežiai likos supliektais ir pane- 
sze niilžiniszkas bledes, bet to
jo ne nori pripažinti ir ne turi 
jokios paguodones del ameri- 
koniszkos vėliavos. Kada ame 
rikoiiiszkas vaiskus Koblcnce 
prie Reno ėjo per miestą su ve 
liava, vokiecziai nenusiėmė ko 
puriu ant paguodones, bet mu
su boisai rado ant to gyduoles 
nes vokieeziams numetinejo 
kepures nuo kietųjų pakau- 
sziu, o katras niurnėjo, tai ga
vo ir per terla. Jeigu teip mu 
siszkoi pabūta Vokietijoj kelis 
metus, tai kas gal žinoti, ar tų
jų užsikietejusiu Hunu neisz- 
mokytu mandagumo ir pada
rytu isz juju gorus ukesus. Vo
kiecziai tik bijo drūtumo, ku
ris juosius valde nuo szimto 
metu.

raine susirinkime ir parūdijo Ualybavo
buk skerdynes žydu atsibuvo ir sudeda visa

tnkstanczei žydu
Lenkai užginezina 9

Amerikonai pasiruosze užpulti 
Vokietija.

Sziandien pribu-Coblenz
• in Coblenz generolas Fayo- 

is^ komanduotoju 
turėjo 

konferencija su Suvienytu 
Valstijų generolu Liggett rei
kale užpuolimo Vokietijos, jai 
vokiecziai atsisakytu pasira- 
szyti po taikos sutartimi.

Suvienytu Valstijų 
kaip praneszama, yra 
prisiruoszusi žengti gilyn V 
kietijos, kaip tik gaus reika
linga isakyma nuo vyresnybes. 
Nori atsiskyrti nuo Vokietijos 

Hamburg.
liję Vokietijos yra stiprus ju
dėjimas už sudarymą Reinisz- 
kos Prusijbs 
valstybe. Isz Duesseldarf pra- 
neszania, kad vien tik 
Chepello surinkta po 
50,000 parszu, kurioj reikalau
jama sudaryti isz 
Prūsijos atskyra

Armėnijos sutartis su 
Amerika.

Konstantinopolis* 
lis korespondentas 
ežio Chicago 
nesza, kad Armėnijos 
likos prezidentas 
pasirasze po pirmu tos respub
likos tarptautiszku kontraktu. 
Jis padare sutarti su Suvieny
tomis Valstijomis, sulyg kurio 
Amerika suteiks Armėnijai 
penkis milijonus paskolos: Ar
mėnija gi atlygins jia kada tu 

Minėta paskolos 
suma imama isz 100 milijonu, 
kurios kongresas paskyrė mai 
tinimui Europos.
Bolszevikai iszgujo lenkus isz 
Rovno, paymdami 70 armotu. 
London.— Bolszevikai iszgujo 
lenkus isz Rovno po kruvinam 
musziui, pagal daneszimui isz 
Moskvos.
paėmė daugeli lairiszko mate- 
rijolo ir 70 armotu Zdolguno- 
ve, po tam užėmė ir Aleksan-

vo
lie, vienas
Francuzijos armijos ir

su

armija, 
pilnai

o-

Vakarineje da

neprigulminga

inieste 
peticija

Reiniszkos 
valstybe.

- Specia 
lai k rasz- 

Dailv News pra- 
respub-

Katisszian

suteiks

res pinigu.

Badai bolszevikai

MM

Angliszka flota sumuszo 
bolszevikus.

llelsingfarsas. — 
atsibuvo trumpus muszis terp
angliszkos flotns susi(le(ku)tis 

ketu pin
kurie

ŽINIOS ISZ LIETUVOS
Subatoje

isz septynių laivu ir 
bolszevikiszku laivu 9

bombardavo pakraszczius Jas- 
Gurkos

Krojisztado.) Bolszevikai pa
bėgo in Kronsztada.

Yra tai antras muszis

uos (15 myliu nuo

terp 
angliku ir bolszeviku prie Ein 
landijos.

Musiszkei gryžta isz Rosijos.
Ameriko- 

uiszkas vaiskus, kur radosi žit 
miu Rosijoj, aplinkinėje 
kangelsko, kur kariavo 
szais bolszevikus laike 
szalcziu, dabar pradėjo su- 
gryžti iii Amerika, ir jau sėdo 
aut laivu.
e j na daugiausia isz 
Wiskonsino ir Detroito.

Bolszevikai suszaude 30 
Rygos gyventojus.

I hi ryžius.Priesz bolszevi
ku apleidimu Rygos, suszaude 
30 gyventoju ir tukstanezius 
sužeido ir sukaneveike.

Gyventojai 
buk amerikonai prisiuntė 
lis laivus maisto labai nudžiu- 

ir kaip tik isztrauks bom
bas isz- vandenio pristovoje, 
laivas iszkraus maistu, 
pradeda p6 truputi atsigaivyt 
ir gyventojai lengviau atsidu
so po apleidimui bolszevikisz
ku žvėrių.

Bolszevikai kuopinasi 
Jazankoje.

Arkangelskas. -

Ar- 
prie- 

baisiu

2’0b 9

dabar

Tiejei kareiviai pa 
valstijų

y ve n t o, j u ir

Mobilizacija. — Isz Vilniaus 
pareina žinia, jog bolszeviku 
valdžia paskelbusi mobilizu<‘i- 
ja naujoku kareiviu, kariszku- 
ju valdininku 
terinoriii.

Lenku kėsinimasis. —- Leip 
kijoje, einanti laikraszcziai

ne

, gydytoju ir ve-

, einanti 
skelbia, jog lenku valdžia 
t i k sk vria 1........... - .......... .  -
Suvalkams, Mariampolei ir ki
tiems Ličiu vos krasztams, bet 
rengia visa general 
natoriaus valdžia Lietuvai (ge 
neral-gubernatorstwo dlo Lit- 
wy ”.)

Neleido.— Szio menesio pa- 
užimti

Įauginusia prastuoliai - 
aiiecziai, apie juos Klika 
<io plauko Židikai.

Prieina prie apgaviko

kai-
vi so-

pas kita,
Sto-

- vi
liotojo, matyt, ju paežiu agen
tėlis ir bežiūrint iszloszes ke
liolika rubliu eina
kur taip pat iszloszia.
vintieji tai matydami, žinoma, 
susižavi ir pamėgina 
Bot iszloszus rubli —

Chicago.— Ketvergo vakare 
p. Elijosziaus svetainėje buvo 
surengtos laisvamaniu fedara- 
cijos prakalbos. Kalbėjo F. J.

Isz pradžių kalba 
buvo maž daug rimta ir pub
lika ramiai užsilaikė. Paskui 
kalbėtojas užsipuolė ant tiky
bos, ant sakramentu, pajuokė 
tikybines apeigas ir t. t. Publi
ka pradėjo nerimauti, bet Ba- 
goezitiH vis tose savo kalba.

Tik staiga 
ir svetaines

užgeso 
kas 1a i

pi'ii-

žiburiai 
szviede 

krose in Bagocziu ir ji parmu- 
sze, gi kitas vyras szoko ant 
estrados ir su kumszczia
dėjo muszti gulinti kalbėtoja.

Tos prakalbos nors buvo ant 
Town of Lake, bet galima bu
vo pastebėti, kad jose buvo 
daugiau publikos isz kitu mies 
to daliu.

VAIKU 
MAŽIAU NEG . 

AMEK1KIECZII. ■ .

KUR SVET1MTAUUZIU 
MIKSZTA,

i
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matau, neg isz uNMžmhrdhdhrlhrdhr 
Brockton, Maes. Isz ateiviu moti

nu, gimusiu kurikiu mlrszta mailių, 
neg isz motinu, kurios yra Ameriko
je gimusios. Isz Amerikoje gimu
siu motinu mlrszta 101.6 kūdikiu, o 
isz ateiviu motinu tik 92 kudikiu isz 
kiekvieno tuksianczlo gimusiu. Taip 
prunesza nescnel Iszstustas Vaiku Biu 
ro bu lėtinas, kušlame yrt iMzdeątylos 
pasekmes vienu metu tyrinėjimo kū
dikiu mirtingumo Brocktone, remtin
us ant tais metais gimusiu skaitmenų 
(nuo l^apkriczio 1, iki Spaliu 31, 1913 
m.) . f, . .

Tyrinėjimo tikslas buvo susekti pa- 
sekmeą invairiu ekonomlszku, socia- 
jaliu ir fiziszku veiksniu ant kūdikio 
mirtingumo. Biuro moters—agentai 
aplanke kiekvienus namus, nežiūrant 
ar motina turtinga ar varginga, ežia 
gimus ar ateive, jei tik kūdikis buvo 
gimęs Brocktone tais metais ir jei tik 
jo gimimas buvo užrekorduotas mies
to raszjyneje.

Palyginus skirtumą tarp kūdikiu 
mirtingumo isz ainerikiecziu ir atei
viu motinu pamatome Jabai keista ap- 
rireiszkima tame Massacbusetto mies
telyje. Surinkti skaitmens kitose 
vietose tarp svetimtaueziu Ir ežia gi
musiu parodo, kad svetimtaueziu mir- 
szta 55 Manchestery, 37 Wnterbury, ir 
57 Johnstone ant tukstanezio daugiau, 
neg amcrlkiecziu.

Toks pastebėtinas skirtumas tarp 
kūdikiu mirtumo anot bulcteno, yra 
isz dalies dėlto, kad svarbiausiojo 
miesto industrijoje algos prityrusienjs 
darbininkams yra užtektinai didelioa, 
kad Jie gali patogiose aplinkybėse gy
venti. Labai biednu namu, kokiu 
dažnai užeinama kituose labiau susi- 
kiinsz.usluo.se miestuose, B rok to n e ne
są. Anot Baletno.

“Iszrodo, kad augsztos algos page
rino gyvenimą, paragino prie apsisz- 
viotiino ir civiliszkos atsakomybes 
Jausmo; ir dėlto miestas yra geresnė
se civiliszkose sanlygose, kbrlose ge
rai atsiliepia ant sveikatos Jo gyvento
ju.”

Nors neseniai at keliavusiėjl dar ne
pasiekė to pragyvenimo laipsnio, kaip 
szio miesto szvedal, airiai ir britai, 
tccziau Brocktone nėra vargo su sve- 
tlmtauezlas, kurio butu labai vargin
game ckonotniszkame padėjime, o isz 

ir vargingame pragyvenime.
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loszti. 
kita, de- 

Tai;p 
i maty- t7 
Milicija 
ginklais 

, vi 
; apgavikams 
Tokiems ir pa- 

apga vi kams, ypacz 
paskelbus,

komisarus Gardimi! šimtinėmis praloszia.

— guber-

nibernatorstwo dlo Lit-

baigoje lenkai žadėjo
Kiną gandai ,buk

< f Ko

Gardina.
gen. Foehas uždraudė lenkams 
eiti in Gardina.

Leninas — Lietuvai. —
munisto” praneszimu Vilniun 
atėjo Lenino literatūros trau
kinys.
įvairiu komisarijatu 
padėti
valdžios įstaigas, 
je yra intaistas 
l’as vaikams.

rodo paveikslus lau-

Kartu su juo atvyko 
atstovai 

sovietu
Traukiny-

kinematogra- 
Vakare kinema-

organizuoti 9 9

Rygos dagi rd e 
ke- tografas

Ryga 4 4 kerim

ke.
Baudžia.— Vilniuje kasdien 

atsitinka bent kelios bylos del •z 
nenoro gyventoju imti

Paprasta bausme už to- 
prasikaltima - 

viso turto ir metai kalėjimo.
Apgavikai. — Kam kam bet 

Kaune
Mano žo- 

mirodysiu 
turgaviete.

kas. 
ki

9 9

atėmimas

Vladyvostokas. — Didele 
myne bolszeviku pradėjo mor 
bilizavotis artimoje Jazankos, 
kur randasi dideles kasyklos v 

augliu Suczano aplinkinėje ir 
rengėsi užpulti ant allijentu, 
kurio susideda isz Amerikonu, 
Kinu ir Japonu. Suczano ka- 
syklosia sustojo dirbti apie du 
tnkstanczei anglokasiu
priežasties pakurstinimo' bol
szevikiszku agentu.

isz

'u

senosios

tai di-apgavikams, 
džiausią Ii uosy be. 
džiams patikrinti 

rinkos
Szventadieniais •— kas pirkti 
kas parduoti —susirenka daug 

Ten apgavikams ge-

9

žmonių.
ra dirva: kortomis, kauleliais,
pagalėliais numerėliais,

apgaudi-
— taip ir

kul-

Aplinkui viliotojus
• • Y ' I 

r*iF‘r

pralosziancziu nemažai 
tis jaunu karei veliu, 
policija 
barszkindama 
sa tai mato, bet 
nieko nesako, 
nasziems 
dabar, kares stovi 
neturėtu Imti vietos Kaune.

Antras profesinis apgavikas 
apsigyveno Kaune — geres
nėje gatvėje, geresniuose 
muose ir po visa miestą;

aplinkui 
vaiksztineja

na- 
ant 

sienų, stulpu ir tvorų iszlipino 
lenkisz- 

Kortu
— kor- 

- atspe- 
ateiti. 

guodo-

rusiszkai lietuviškai 
kai skelbimus vardu 
guodėt ojas”
tu kelikas-spejikas) —
jas praeiti, dabartį ir
Net ir kaimu už kortu

iszstatyta... ir paskirtos 
valandos klijantams
Ir praneszta, kad neužilgo isz-

15 metu
ir 

valdžiai, 
pažiu-

(suprask

i

n

*

i

< l

Labai biednu namu,

jima 9 9

priimti.

važiuos.... ir, rodos, 
(apgaudinėjimo) praktika 
t. t. Reikėtų vietinei 
vis-gi, rimeziau in tai 
reti....

♦
Du mandralei.

to

Ne žino.

davadno

kolomis ir kitokiais
liejimo įrankiais
gruopsztineja isz žiopliu pini
gėlius.
prisirinko būreliai žmonių j— 
iKMl&'Wf A i i d11 i*.■' i. Iii,; * l J u ikitJEL'A A'ua i duiiMhiiii ulbi

Bajoras isz aplinkines Rasei
nių atvede ant jomarko dideli 
krioka, nondvo pavietes, kuda 
kail) sziptili, pamatęs toki ark
lį kupezius irklinis paklausė 
su juoku:

— Kiek nori už mąstą tosios 
kumeles?

Bajoras palualdamas krio
kiu uodega augsztyn atsake.

— Praszau inejti iii kroma 
tai ponelis dažinpsi. k

tamsiineli,
su-.

t n;
r ’ _____ _

Vienas isz didelei mokytu 
Amerike užklausė 
vaikinelio:

— Ar tu žinai,
jog yra miestu, ka no yra 
vis namu ne žmonių, ne yra su
vis vandenio ne kalnu!

— Isz kur asz galiu 
ir nežinau ar 
miestai ant svieto.

— 0 asz žinau ba 
si traukiau isz Chicagos geogr 
fije ir mafas (reikia sakyti nia- 
pas.

— Tai kur yra toki miestai]

žinoti
: gali buŲi| toki

asz par- 
a-

4 Nu-gi ant mapos* 4J„ , ■

kiinsz.usluo.se
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KAS GIRDĖT
musu

nuo $2,50

pabrangimas

Pratraukinejame pa

Guodotini Skaitytojail
Prancszam visiem 

guodotiniems skaitytojams, 
jog nuo pirmo Liepos (Džu- 
lajaus) esame priversti pa- 
dydinti prenumerata už laik 
raszti “Saule“
lyg $3,00. ant metu.

Prie tojo pakėlimo prenu
meratos prispyrė mus neisz- 
pasakytinas
popieros, drukoriszko mate- 
rijolo ir darbininkiszkos al
gos.
kėlimą prenumeratos teip il
gai, kol galėjome, tikedamie 
si, jog gal drukoriszkas ma- 
terijolas kiek atpigs, bet ma 
tydarni jog to nesulauksime 
už keliu metu, buvome pri- 
spyrtais prie to ir turime vi
siems apie tai praneszti.

Todėl, tiejei, katrų prenu
merata baigėsi pirma džiu- 
lajaus, meldžeme neužmirsz- 
ti, jog vietoje $2,50 reike pri 
siunsti $3,00.

Stengsimos kitokiu budu 
atlyginti musu skaitytojams 
o ypatingai per iždavima ge 
resnio ir didesnio kalendo
riaus, kurio verte 
daugiau
szimts centu.

isznesz
kaip penkesde-

Redyste.

filozofas
O T

PROTOKOLAS. originalia, bot

geriau-

Amcrikonisz

Graiku poetas ir
Simon idas pasako: 
sias žmogaus turtas — tai svei 
kata, paskui jau gražumas, 
doru budu ingyti turtai ir, ant 
galo ramumas!
kas pootas Longfellow teip sa-

“Gyvenimas žmogaus, ne- 
turinezio sveikatos, — tai sun
ki naszta, sveikata gyvenime 
dauginus priduoda džiaugsmo 
ir laimes negu didžiausi svie
to turtai.“

czionais apsigy ve
šu tiesom

apie

Atsimyk*

gy-

Jeigu tėvai
y

ko:

Už dyku niekas nieko neduo 
da ir geriausia gaspadine 
viena ranka lesina visztas, 

kita yma isz po josios kiau-
szinius.

su
o

su

Tris gal vi jei važiavo petny- 
ezioje in 
trukiu, kuriame radosi ir 
lios moteres ir merginos terp

Lakeside Read ingo 
ke-

Amerikos Lietuviu Tarybos Komi
sijos, “Lietuviu Dienos” pinigu reika
le posėdis atsibuvo Gegužes 14 d. 1919

szis komitetas esąs orlglnnlts, bot 
Raud. K. valdininkus užrelszke, kad 

cijos neims k°l tik nebus priduota 
bendras A. L.. T. Komisijos ir Contra
lto Konąttoto” nutarimas, girdi a‘mos

Jlo jokios akcijos ant “C. K.” rozollu-

bendras A. L.. T. Komisijos Ir Centru-

m Pennsyivania Hotelije, Now Yorko. kttlp uk’h. įęrlmo žvengti toklu. no- 
DallvauJa kun. J. I otrallis, Di . J. ąiol guBipvamnų”. ę. Kryžiaus plrmsle-l 
skis, p. J. Vasiliauskas ir A. Staknya. iszvažluodanias Paryžiun pasakos, 
Nnnrl nu vilu nt% I K minui it* K- (’’/nu. . ...» , ... Ikad reikia ,butL atsargioms su Jiotu-Į 

‘ viu sudėtais pinigais, nes dėlei tų pi
nigu ėsa nesupratimai.

Gegužes 8 d. Dr. Bielskis vol para- 
szo Cent viii In Komltotnn pažymėda
mas, kad Geg. j.4 d. N<?w Yorko atsi
bus A. L. T. Komisijos posėdis ir bu
tu labai gerai Joi C.K. atstovai irgi da
lyvautu tame posodijc del iszneszlino 
bendros rezoliucijos reikale pinigu din 
pozicijos; klaustu ar sutinka dalyvau- 

Atsakyma parasze C. K. rasztin
inkas, V. K. Raczkauskas, bet vieton 
atsakyti in klausimus jisai užveda gin 
ežius apie A. L. T. teises. lu szi laisz Į 
ka p. Ruczkauskul atsakyta pakarto
jant, kad jei C, K. paiso apie bndau- 
Janczių susz.eipima, tegul pasirūpina 
prisiųsti sayo atstovus in posėdi Geg. 
14 d. kur butu galima iszneszti bendra 
nutarimą ir ln savaites laiko tūloti 
muistą jr pinigus Lietuvoje lietuviu 
rankose. ,

Isz raporto paaiszkejo, kad dovano-1 
Jus minėtus pinigus R.

Dalivauja kun. J. Petraitis, Dr. J. piul

Ncprlbuvus pp. J. Kaupui ir K; Czcs- 
nuliui, Ju vieton pakviestas kun. J 
Kaulakis Ir p. L. Šzlmutls.

Komisijos pirmininkas Dr. Bielskis, 
iszduoda raportu . stovi “‘Lietuviu 
Dienos“ pinigu, kurio yra sudictl Ame 
tikos Raudonojo Kryžiaus globoje.

Isz raporto paaiszki, kad Raudo- 
namjamo Kryžiuje randasi virsz $130, 
000-00 Lietuviu Dienos pinigu szelpi- 
tnui nukentėjusiu nuo kares lietuviu 

Tuos pinigus Raudona
sis Kryžius sutinka gražinti origina
liam Lietuviu Dienos Kęmltętiil ajba 
jo vieton visuomenes paskirtam Komi 
tetui ar Komitetams, tik reikia kad 
tokiai Komitetas ar Komitetai pri
duotu bendrai priimta tame 
rezoliuciją.
Uja tuop pinigus Lietuvon, iszsiiisti,

Lietuvoje.

I
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raportu

reikale
Amerikos Valdžia pavo-

susipratimų”. R. Kryžiaus pirmslc-
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ameri- 
jeigu to ne 

neval-

i i Ugi
publicz- 

kur ne pote- 
apie lietu-

ti.

daugelio svetimtaueziu. Tiejei 
pusgalvei kad plovojo tai plo
voje, kas tiktai ant liežuvio 
užėjo, net .musu moterėlės ir 
merginos neturėjo kur paside-

Ypatingai vienas 1925 juju,
da vienas ūsuotas, tai tasai gy 
vulis, rodos nuo velnio pasam
dytas, visa savo mokslą plovo- 
niu iszliejo. Q tu gyvuli ir pra 
gertsmegeni!

Jeigu teip butu tame laike 
keli iszmintingi Lietuvei,
tiems kvailiems vcrszem pui- 
kei terlas apdabinia ir da butu 
su pagialba kunduktoriaus isz 
trūkio iszmetia.

Kvaili visur reikia muszti 
už plovonia snuki sugrusti!

tai

>

Brook lyne atėmę sau gyvas
tį kokis tai Hartward kuris bu 
vo apsivedias su penkta mote
rių. — Negalima stebėtis, kad 

papildyt savžudinsta,
nes penkios paezios tai ir pati 
Jobą davestu prie pasiutimo.... 
Geriau vienok butu padaręs, 
jai butu uusižudias pirma 
gu apsipaeziaves. —
rėjas mažiau svietiszku 
liti.

turėjo

ne-9

Butu tu-

nudžiugtu

erge-b

Lietuvei 
nia, turi taikintis 
tojo sklypo ir ne tiktai 
save rūpintis, bet da labjaus 
apie savo vaikelius,
tevp ir motina, jog jusu vaike
liai ne auga ant darbiniu 
vuliu, kada sukanka 14 ,metu 
stumti in darba.
davėte gyvastį savo kudykiui 
tai turite daugiau apie ta ku- 
dyki negu apie save rūpintis.

Nedaleiskyte idant jusu vai 
kai stovėtu žemiau už 
koniszka vaika,
bus, tai bus tokiu jau 
ninku kaip ir tėvai.

Kiti velei posmauja: 
kas bus isz to mokslo 
noje mokykloje,
riaus nemokina ne 
vvsta.

Juk žinotia gana gerai apie 
paredka publikiniu mokyklų, 
mokinasi lyg puse keturiu ir 
neapsunkyti mokslu, tai ar ne 
turi laiko pasimokyti namięja 
lietuviszkoje parapinėje
kykloje arba namieje nuo mo- 
tyneles!

Nemislinkite niekados idant 
kitokio tikėjimo doras
gus turėtu ejti in pekla už tai, 
kad jisai ne katalikas! O Die- 

Juk tu esi teisingiausiu 
ir miclaszirdingiausiu Slidžiu 
ir danguje paskyrei del visu 
lygiai.

Christusas aiszkei

mo-

žmo-

ve!

del
9

9 
kad būti ižga- 

gerai.” 
Ar

pasakė, 
kada Jojo užklausė apasztalai 
ka turi daryti, 
nytuJ “Darykite
O ar mes darome gerai ?
mes galime tikėtis ižganymo ? 
Niekados!
žmogiszkumo, ne sarmatos,

Todėl nepavi- 
musu vaike-

Ne turime savyje
lie

Daugelis 
iszgirstu apie padarymu tiesu 
daleidžencziu visiems 
liežuviams,
kioms dukroms J ievos 
riu liežuviu czirszkia

.jeigu

9 9 ypatingai
9

i i

>

pikt- 
sznia- 

isz ku- 
nuodai

uždėti muzelius ant burnu, tai 
tuju

baimes Dievo.
dekime mokslo 
hams ir leiskite ant tolimesnio 
mokslo po vakaciju idant jujn 
gyvenimas butu lengvesnis at- 
ejteje.

Apszvieta peklos vartus už
darys, o 
dar is!

tamsybe del visu aty-

Dirbti reike, visi dirba; vic- 
kiti galva.ui dirba rankomis, 

Ranku darbas ne tiek žmogų 
nuvargina kiek galvos darbas.
L

valdiszka instalga The American Re
lief Administration pasižada, pagelbė
ti tuos pinigus priduoti badaujantiems 
Lietuviams Lietuvoje.

Kaip yra Žinomą. Amerikos Lietu
viu Visuotinas Seimas, atsitiuvos 13 ir 
14 d.. Now Yorke, priėmė sekanezia 
rezoliucija: *

''Amerikos Lietuviu Visuotinas Sei
mas .nutarlia, kad Lietuviu 
(Lapkriczio 1 d. 1916 m.) pinigai bu
tu galima grejczlausia iszsiųsti. 
bartlnis Centralis Komitetas rūpinsis 
iszsiųsti Lietuviu Dienos pinigus drau 
gc su Amerikos Lietuviu Tarybos in- 
gąliotlniais lygiai baisu”. ,

Dienos

Da-

. K., labai ma
ža dalele lietuviams tektų, nes R. Kry

> $ ■ ‘ F • 1 1 1 IŽilis varydamas abelna szelpimo darbą 
gali pąsiekti tiktai miesteliu gyvontor 
jus, kur dąugįauslu esama svetimtau- . 
ežių. Kur ,kas butu geriaųs tuos pi? 
nigus padavus Thę American Relic(| 
AdmiĄiHtrftlion. Szioji 
instalga už tuoą pinigus tuojaus nu
vežtu /Lietuyou reikalingus maisto Ij 
produktus isz savo, Europiniu sande-11 
liu; sziH maistas butu iszparduotas už L 
papiginta kaina, o surinktus pinigus I 
atiduotu tam ar tiems, kam C. K. ifĮ] 
A. L, T., Komisija nurodytu. ^lu^u 
supratimu tuqs pinigus reikėtų ati-

Kur kas butu goriais tuos pi-
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produktus isz savo. Europiniu sande-1<gąliotlniais lyglę balsu”.
Aiszkiai matome, kad . oi iginąlio 

Lietuviu Dlepos Komiteto vięta užma, 
tuos pinigus globoja ir sprendžia apie 
ju iszsiuntima “Centralis Komitetas” 
lygiomis teisėmis su Amerikos Lietu
viu Tarybos Komisija. Tie Komite
tai gali Ir privalo priimti, bendra re-1 jUoa g^jcpi pOra ligoniniu pastatyti.

Jau visas menuo kaip Amcri-
zolucija minėtus pinigus Lietuvoni sz- 
siusti.
kos Lietuviu Tarybos Komisija mėgi
ną susitarti su “Centrallu Komitetu” 
ir priimti reikalinga rezoliucija, bet 
“C. K.", del jam žinomu prležasczlu 
vengia bendro pasėdžio ir tuoml irug- 
do szoipima badaujaneziu lietuviu Lie 
tuvoje.

Balandžio 21 d. A. L. Tarybos Komi
sijos pirmininkas, Dr. Bielskis, para- 
sze “C. K. "lalszka, nurodydamas rei
kalą greitu laiku suszaukti komisijų 
suvažiavlm, del padarymo reikalingu 
žingsniu mietus pinigus iszsiųsti.
szi lalszka “
Kiek vėliaus pasirodė “Tėvynėje” pra- 
ncszlmas, buk “C. K.” pirmininkas 
tuos pinigus padovanojo Amerikos 
Raudonamjam Kryžiui.
d. Egzekutyvio Komiteto atstovai nu
ėjo in Raudonąjį Kryžių pastartl apie 
organizavimą Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus. ‘ 
Dr. Bielskis.
cijai apie organizatyvi darba, Dr. 
Bielskis būdamas A. L. Tarybos Ko
misijos pirmininku, užklauso Raudo
nojo Kryžiaus valdininku ar tiesa kad 
Lietuviu Dienos pinigus norima pa-

Vienas isz valdininku, Phi

In
C. K.” visai neatsako.

•• C. K.

Gegužes 3

Lietuvos
Toje atstovybėje buvo Ir 

Pasibaigus Konfercn-

A. i T., Komisija nurodytu.

■T t

apie

Rezoliucijoje pasa-

I 1
Iduqu

duęti besiorganizuojaneziam Lietuvos
Raudonamjam Kryžiui Lietuvoje, už

Dienos pinigus

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

1)

2)

3)
4)

i

fabrikantai tuju prietaisu 
trumpame laike pabotu 
jonieriais, o daugeli žmonių 
apsaugotu nuo tu piktu gelo- 

kurie užnuodijoniu, Kurie užnuodijo ne 
nam žmogui gyvenimą.

mili-

vte-

Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
SAULES” prenumerata 

bus $3.00 ant meto^ ir $1.50 ant puses 
meto. Apie szita neužmirszkite.

laikraszczlo

dovanoti.
llp L. Rohs, patvritino kad taip pere? 
kalte lalszka ir rezoliucija kuria jie 
gavo nuo "C. K.
kyta, kad minėti Lietuviu Dienos pi
nigai dovanojama Amerikos 
namjam Kryžiui.
pridėtas laiszkas, kuriame tvirtinama, 
kad “Centralis Komitetas 
patsorlginalis Lietuviu Dienos Komi
tetas, kuris tuos pinigus surinkęs ir 
R. K. globon padavęs.
perskaitęs lalszka ir rezuoliucija pa
sakė, kad tas yra padaryta po prisicka 
nes sztai esąs paraszas ir antspauda 
Notary Public.

Centralio Komiteto rezoliucija pri
imta Bal., 10 d., bet iszsiusta tik ba
landžio 22 d. matyt kaip tik gavo laisz 
ka nuo Dr. Bielskio, nurodanti reika
lą tuojaus suszaukti komisijų suvažia- 
vima del priėmimo bendros rezoliuci
jos, vieton duoti atsakyma, “C. K.” 
rasztino pasiskubino savo primtaja re 
zoliucija R. K. pasiusti.

Amerikos Lietuviu Tarybos 
sijos atstovas pastebėjo, kad “C. [K.” 
norą tas pats Lietuviu Dienos Komi
tetas, nes yra tik vienos srioves, kuo
met originaliu buvo 
dvieju srioviu.
Seimas New Yorke tuos pinigus pave
dė A. L. Tarybos Komisijai ir °C. K.” 
juos globoti Ir lygiomis teiscAnis spren 
sti apie ju iszsiuntima.
Vinikas mėgino teisinti “C. K. 
tininko, p. Raczkausko, pasakymu buk

Raudo-
Prie rezoliucijos

T

Centralis yra tas

Ponas Ross

The American Relief Administration 
užtikrinta, kad in savaite laiko Jau 
maistas butu Lietuvoje.

A. L. Tarybos Komisija iszklausius 
Dr. Bielskio raportą, užgyre Jo pada
rytus žingsnius ir prieme sekanezia 
rezoliucija:^

A. L. Tarybos Komisija savo posedl- 
je Geg. 14 d., Pennsylvania hotelije, 
New Yorke, iszklausius Komisijos pir
mininko Dr. Bielskio raportą apie Lie 
tuviu Dienos pinigus, esanezius Amerl 
kos Raudonojo Kryžiaus globoje, ta
ria:

Kadangi Lietuvoje siauezia badas 
ir greita pagelba yra neatbūtinai rei
kalinga.

Kadangi Lietuviu
Jau galima atsliniti isz Raudonojo 
Kryžiaus ir tuojaus panaudoti juos 
Lietuva szclpti:

i Kadangi American Relief Adminis
tration yra pasirengus szelpimo dar
be mums pagelbėti, pasiuneziant Lie
tuvon reikalingus maisto produktus 
isz savo Europiniu sandeliu už Jiems 
paduotus pinigus.

Todėl tegul būna nutarta, sutarus 
su Centrallu Komitetu kreiptis prie 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus pra- 
szaut, kad Lietuviu Dienos pinigus, 
kuriuos Visuotinas Lietuviu Seimas 
pavedė A. L. Tarybai ir Centraliam 
Komitetui juos globoti ir lygiomis tei
sėmis sprensti apie ju panaudojima, 
ir kurie dabar randasi Amerikos Rau
donojo Kryžiaus globojo, perduoti mi
nėtus pinigus (130,000,00) The Ameri
can Relief Administration del pasiun
timo Lietuvon reikalingu maisto pro
duktu, o suplaukusius pinigus ppraszy 
ti the American Relief Administration 
kad perduoti besiorganizuojaneziam 
Lietuvos Raudonamjam Kryžiui Lie
tuvoje.

Posėdžiui besitęsiant pribuvo ir C. 
K. atstovai pp. V. Raczkauskas, Stri
maitis ir V. Jankauskas. Taip-gl pri
buvo A. L. Tarybos nariai kun. J. Ži
lius ir Kun.\ F. Kemeszis.

Centralio Komiteto atstovams 
statyta kame dalykas ir prie ko prj-

por-

Komi
ke. IK.

suorganizuotas
Lietuviu visuotinas• r

Ponas M. J. 
rasz-

........... III II fru.. .. II III III

Tu vargu nelaimiu suvis nebijau, 
Nes viską kentėti pripratęs jau;

Ala ponas ar vargszas vis tiktai tiek
Gal’ szneket, gal’ skalint, vis eina perniek. ‘

Kad prastas asz ošiu tai patsai žinau, 
Ir parodinio to, kito nepraszau.

Garbes nesuteikia juodas žipon’s,
Nors manai esi “dauggalingas pon’s“.

Jei kiszenius pilnas, galva tuszczia, 
Juodas tavo rūbas, juoda ir duszia.

Ta kuo didžiuojes, asz laikau per niek,
Nes žinau, jog busim lygus vistiek.

Kaip asz teip ir tu gyvenimą pabaigsim,
Abtuįi po tris mastus žemes gausim....

O ka ar nelygus mes busim toliaus?
Ne vienas isz mus negausim daugiaus.

O Aniuol’s ant sūdo pas Dieva kaip szauks
Pataisos ne vieno tada jau nelauks.

Neužmirszk, kad po linksmybių, liudnastis seka....
Tenais nuo bausmes nieks neiszperka.

Už nedora, nuoskriaudas, gal reiks atkentetf, 
Raudot, keikt ir kaneziose dantimis griežti.

Juozas Kovas.
• •

elta. Kalba kun. Žilius, p. Raczkaus
kas, Dr. Bielskis, p. Strimaitis ir p. 
Jankauskas.
kalbėti apie greitesni ir naudingesni 
Lietuviu Dienos pinigu panaudojimui 
Lietuva szclpti, alszkina Visuotinojo 
Seimo rezoliucijos reikszme ir 
dineja A. L. Tarybos teises.
liūs pakartojo, kad padovanojus minė
tus pinigus R. K. vien miesteliu gy
ventojai galėtu szi ta gauti,
padavus tuos pipnigus American Re
lief Administration dvigubos naudos 
Lietuva susilauktu, viena, kad mais
tas butu tuojaus Lietuvon nusiunstas, 
o antra tie pinigai butu Atiduoti Lie
tuvos Raudonamjam Kryžiui, ligoni
niu statymui, Lietuvos, laikraszcziuo- 
se teko pastebėti, kad Lietuvos R. K. 
tu pinigu laukia ir jie patįs kreipėsi 
prie Amerikos atstoviu praszydami 
tuos pinigus jiems parvesti.

Ponas Strimaitis sutinka su kūn. 
žilius priparodymu ir innbsza iszrlnk 
ti isz abieju pusiu po tris žmones, ku
rie nuvažiuotu Washingtonan ir nuoja 
in R. Kryžių pasirūpintu kuogrelęzlau 
šia ir tinkamiausiu budu tuos pinigus 
Lietuvon iszsiunsti. Inneszlmas vien
balsiai priimta.
Tarybos Komisija isz savo puses, nu
skyrė kun. J. Žiliu,

p. Raczkauskas vieton

nuro-
Kun. Ži-

kuomet

ti isz abieju pusiu po tris žmones, ku-

Amerikos Lietuviu

.4

’•aiva tuszczia,

I

9

p. J. Vasiliauską 
ir Dr. J. Bielski. Dabar laukiama ka 
da Centralis Komitetas isz savo 
sės nuskirs tris ypatas.

Pirmininkas J. J. Bielskis, 
Rasztininkas L. Sžimutis.

pu-

Priezs 
turėjome tik szeszis

* kare 1914 mete
fabrikus 

kurie iždirbinejo visokos kvar 
bas ir tai tiktai 3,000 tonu ant 
moto; sziaudien yra juju 35 ir 
iszdirba po 35,000 tonu. 
Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
laikraszczlo “ 
bus $3.00 ant meto, Ir $1.50 ant puses 
meto. Apie szita neužmirszkitc,

Ji)

SAULES” prenumerata

visa szalies

( ------------------------------------------------------------ ----- I

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

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

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

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
D

2)
3)

Steigia Lietuviu Banką su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi 
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimni ir tt.

Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui kėliaujaneziu in Lietuva ir in kitas szalis.
Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, 
jeszkojimus (daviernastis), iszgauna dokumentams kęnsulo paliudijimus ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūrą, bendroves szerai (aksijos) kasz- 
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penldu szeru vienam žmogui. - L. A; * Bendrove®'1

daliu isz-

♦'»

tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz r ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
> T I 1, " |

Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu:

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

DEL KO NEKURIEMS BIZ
NIERIAMS NESISEKA 

BIZNIJE.

— Ne žino, jog 
nitus užsimoka.

— Nežino kaip apgarsyti.
— Viską nori patys pada-

užezedyti
ryti.

11

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSŲ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

< n

'"J.

I

■
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!

apgarsini-

♦

— Nori užezedyti, mažai 
mokėdami savo klarkoms.

— Ne dalaiko žodžio kostu- 
meriams.

— Ne moka bizni varyti;
— Ne moką naudoti isz pro

gos.

5

— Tankei daro klaidas per 
dideli užsiėmimą.

— Kaip tik katram prade
da kiek sektis, tuojaus kėlėsi, 
ir bizni pavedineje ant kito 
ranku o pats važinėje po visas 
pobalkias o vis del biznio.

— Tankei turi presisene- 
jusi tavora o naujo nesirūpina;

— Jiem rodosi, jog jeigu už 
apgarsinima užmoka kelis do
lerius, tai nereikalingai.

— Del savo tautiecziu tan
kiausia brangiau parduoda ne
gu del svetimtaueziu.

Ant kožno 20 gyventoju 
Amerika pripuola po viena au 
tomobiliu. 
siranda, 
nam. 

>x-

*

Bet da ju tiek ne- 
idant užtektu kož-

Visur tvėrėsi unijos da
raktoriai idant pagerinti savo 
būvi ir aplaikyt didesnes al
gas.

PINIGAI

4 - i

' >»•

1

______ _____________ išdirbinio ir visokiausio 
didumo, kaip: Columbia, Victrolą ir kitus. Lithuania groja teisingai.

« Šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA.
«_ Litlmania groja rekordus visokiausio

puikiai reprodukuoja, balsai ostf aiškus, švelnus, tyri
Rašykitė apie jšlygas, o aplalkysito visas informacijas.

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas.
Rašydami laiškus adresuokite.:

S. P. TANIS
1233 West llltli Place,

- •»! * -r

...'
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StelM'tInas Elektrikinis Diržas.

K
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Chicago, Ill.

DYKAI iszbandyti del 
bile kokios ligos.
Prisiuskite 50c. stompu 
del naujo viriszko diržo 
su tam tikru prietaisu 
del vyru, ar 60c. del 
moteliu diržio su prie- 
taisom, ir užmokėkite 
likusius $5.98 C. O. D. 
ant paczto. Pradėkite 
tuoj neszioti kožna die
na, jagu nebusite užga- 
nėdyti in 60 dienu su
grąžykite o adgal pini
gus gausite. Adresas: 
A. P. OWJKNS» Dcp. 43E.

152 W. 14 St. New York

Piningus siunczlam in Lietuva ir Lenkija sulyg pigiausiu deniu ypatom — 
no pricszam. To ilgam kentėjimu pagelba krajuj yra neatbūtinai reikalinga. 
Per tai privalot neatbūtinai kreipties ypatiszkai ar per lalszka prie musu 
Bankini Narna:

ar per
1. lll.RZ, Banklerrlns ir NoiarnK.

224 West «4.tli. Si. New York. N. Y.
Pardavimas laivakorcziu visu laiviniu linijų sulyg deniu kompanijų.
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žmonis;
prilipus prie no atsirėmusir 5

O Turbūt garnį
j'?eas; džius.

Apkaitins
sza ir szi luina.

Tai - ?

per daug>Jojo te-

tokis ubagas da irnosį

pa-
♦

moti-
■>

Vincai ka tu padarei?

navainūs
sau 1

Szvenia sza Itin i
i

jo. —

kad
r

mas: —
A

J

Ta- kad kup-

bo.

y y

y

atsakanczius palaiko rankas
7 >ČJ oro. k ramentais.

la apt pažinios, rodos-prie,kal-
tare Vin- tarda-

ant
dvejo,

ti pasakysiu . vaikam
Teip, viską

geriausias

Vincas net akis isztcmpe ir

Asz su to-Nuo to

geležinkeliu MAdoo kuris už-Už

Vienok tas vis-

iii ■HK.JHifllIlflMiiittAiI I 'jdJfi I
* I /i

*

INDIAN TROOPS IN FRONT
K »»r |wą ><W O ,. y <■ K*-./--, į i i n ą K. >»> - V«f V

patogiausia 
cieloje aplinkinei.

jaus žmonis prade- 
jog Vincas

kaip rodos užsinesza ant 
revoliucijos.

ne sako
ral labai didžiuo-

SEPTYNI STEBUKLAI- 
KOREJOI.

Per tris 
valgė

NEUŽKENTIMAS IKI 
SMERCZIUI.

niekur ne 
uola

In
amaras

pasa-
— no-

gf

apie 
szi ta.

nuo 
ant 

teszla 
kaip

UVfeV> *K. iv, 
jog pajiegu

J

vienok
viena ne iszsidave, kas jam

Busiu tada lai
mingiausiu žmogum ant svie
to, per .ciela mano gyvasti ant 
ranku tave nesziosių.

Rože suspaudė jam
ir patraukė juokdamasi isz 
gialdos,- Vincas stojo, o gialda 

4> „ ! |

rei- 
Rože 

ne labai skubinosi su

(r n

Egi p te v i cszpata u je 
bolszevikizmas. 
ergelei užsiimi

nes
no-

e * s

Moteriukes apsisaugokite, 
Kad jums sunku

nu-

1

at

gyveno vienas
kuris isz- 

nekrikszczionys- 
tesbaisei ne kentė kunigu; rei
kalai tikėjimo davesdavo jin in

atbėgo Ro- 
kokia 

Paregėjus

O reikia žinoti, kad 
celis buvo gudras ir 
vyrelis, tai ir Rožele 
ant jojo akute turėti, 
jisai ne viena karta

su kožna die-
o per tai da labiau augo ir

kareze- 
gal

J

sa- 
bied-

Viename kaime pietuose Va
lakuose, gyveno vienas labai 
turtingas kupezius, 
priežasties

i

mergina;
ga-

, Vin-
Priesz Kalėdas veseiles

te ir indiszki kareiviai
sergsti jiaja nuo užpuolu
miau ginkluoti
kurie patruliuoju vakarine da
li pustines nuo pasikeleliu.

vienok 
dora va i kineli už 
gaspadori, kaipo vyresni ber
ną kuris prižiuretu szeimyna 
ir turėtu aki ant gyvuliu ir ant

kur- 
czias, negirdėjo, ir ne mate nie 

teszloje užsi-

Jus mislinate, 
daugiau gausite 

Ir smagesnes busite.

prisiartinimą kuni- 
šžventais Sa-

Dircktoris anierikonlszku
ome .po savo kontrolių visus geležinkelius 21 Mojaus 1918.
— Kur raudasi jojo pagialbiįlinkas.

—,n.i ■

Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
laikraszczlo “SAULES” prenumerata 
bus ant meto, ir $1J>O ant puses 
meto. Apie szlta neužmirszklte.

jiaja szypsojosi, nes druezei ir 
josios laikėsi

Vincas buvo doras ir jaunus 
katrie 

o
Dirbo 

apie
szeimyna 

vienok buvo

ba žentui 
but sarmata, — atsake Vincas 
o paskui dadave:

— Kad tiktai Rože butu 
laiminga! Teip man josios

Dėkui jums szimteropdi 
manes jokio 

Asz czion buezia

Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
laikraszczlo “SAULES” prenumerata 
bus $3.00 ant meto, ir $1.50 ant puses 
meto. Apie szita neužmirszkite.

■......... . —■ ■ "" ■—

pirjszlysta ne nusimanau.
— Tu greieziausia padary

tumei, ba tai tavo 
sėbras.

isz
— tare gas

scdvnes
vos

mynos ar gyvenimas
M

'fiJkininkyste ėjo labai pui
kai, abidvi gaspadines,
na ir duktė negalėjo atsigirti.

tas Vin- 
patogas 
pradėjo 
Juk ir 

meilei in

kas iszrode navatnni, vienok 
mate didele skirtumą tarp 
ves o Rožes, ba jis buvo 
nas tarnas o Rože didelei tur
tinga, tai ir jisai no suprato 
del ko motina su duktere apie 
jin tupinėja.

Szeimyna pradėjo
apie tekėjimą Rožes motina su 
duktere pradėjo mislyti 
kraiti, pradėjo siūti
Vincas vaiksztincjo nuliudias,
kaip rodos strėnų ne valdyda- 

sti tuom priesz

Tai vyreli 
sugertuves

Rože Klepiute buvo vienati
ne dukterėlė turtingo ūkinin
ko Rudeniu kaime, o vaikiniu 
buvo patogiausia mergina 

Turėjo 
devyniolika metu senumo, ta
me tėvas numirė, paliko ūkia 
ir gera rankogali piningu, 
pusią meto, jau kaip 
pradėjo atsilankineti .jaunikai 
czei, gaspadoraiezei isz 
mu ir tolimu aplinkiniu, kad 
insisukti už žentus.

grąžei iszsikalbinejo, jog ne 
jog 

Aes po

ze
nori motinėlės apleisti ir 
turi prižiūrėti ūkio.
kokiam laikui suprato abidvi 
jog ne atbutinai yra name 
kalingas gaspadorius.
vienok
isztekejimu, o motina ir ne pri 
spirinejo, vienok sutarpinti

szioki toki

MMM iMbUf'i
V

mas
ne
kenkia.

Po keliu dienu iszradias pro
ga, tare in Klepaitienc:

— Kad jau Rožele teka už Egipte didelis nerimastis ir 
vyro, tai jau gaspadoriaus 
reikės, tai man isz buk pasaky

• site, kad asz galetau pasini-
l J . t

. pinti kur kitur del savos vieta.

vyrukas, visi 
jin pažinojo, labai gyre, 
buvo vertas pagyri o. 
nuo ryto lyg vakaro, 
ūkia gerai numanė, 
laike szarbei, o
teisingu ir prieteliszku ir buvo 
jaunikaitis ne sutersztos dory
bes. Buvo neiszlaidus, užtar- 
nahtus piningus czedino ir tal
pino in gminos kasas,
moję niekas jojo ne mate, 
pora kartu per meta nueidavo 
ir tai su reikalu. Niekas ne gir
dėjo keiksmo ne pliovones, tu
rėdamas kk»k>iiuofto laiko skai 
te naudingas knygeles del szei 

szventu

isztolo nuo josios laikosi, ba 
jam ne nesisapnavo, kad tokia 
turtinga mergina tektų del jo- 

Tiktai su tuom iszsida- 
vinejo, jog del Rožes labai bu
vo prilaukus ir ant josios pa
liepimo, butu iii ugni inszo- 
kias.

Keturis metus gaspadoravo 
Vincas Klepocziu name, 
me viena diena motina atkrei
pė atyda dukters, jog butu lai
kas pamislyt apie apsivyriavi- 
ma. Mergina apkaito, o paskui 
drasei atsake, jog noringai isz 
tekėtu jeigu gautu atsakanti 
vyra, o 
Vinca, o jokio kito ne norėtu.

Motina juokėsi isz pastana- 
vijimo dukteres paskui 

j°K tinka ant Vinco;
rint yra bernu, už tai Rože tu
ri turto invales, o geresnio gas 
padoriaus ne surastu niekur.

Nes Rože turėjo puikybes 
nemažai. No norėjo pirmuti
ne kalbėti apie tai su Vincu, 
motina teipos — gi uždraudė 
kad ne žodeli ne szyptcletu. Tu 
r i Vincas pats susiprasti ir pra 
szyti Rožes už paezia.
lai k buvo del Vinco abidvi 
prilankios, apsakė jam apie 
turtą ir pa vedinėjo del jojo 
ukiszkus reikalus atlikinėti, pi 
ningus iszmoketi del samdiny- 
ku ir visokius randavus mokės 
ežius mokėti.

cuk!j
; ne bus, o per ta laika gali kas 

netikėto atsitaikyti, — atsake 
sene.

Nes Vincas ir dabar ne 
prato, pakratė su galva ir atsi
traukė. Tuo
jo pasakoti, jog Vincas nuo 
naujo meto ejs pas Vaitiekų.

Dabar Rože buvo supykus 
ant Vinco per kelias dienas', 
nes jis ant to ne paisė ir jau 
j i ji pradėjo pri bijot, jog josios 
ne uores.

— Teip praslinko menesis, 
atėjo Kalėdos.

Žmonis lenktyniavo dasipra' 
timusia ir mine, kas tokis yra 
Rožes jaunikiu, nes ne vienas 
negalėjo pasakyti, kaip .vadi
nasi.

Vincas su Rožia kas diena 
buvo nuliudesnis. Motina ma
tydama tai, temino už geni 
paimti ta dalyku mit savos.

Viena diena paszauke Vinca 
in grinezia ir atidavė cielo me
to alga. Vincas taje diena tu
rėjo gaile szirdi; putrine akis 
su rankovių, susigraudino di
delei ir isztare pro verksmus.

ne turėkite ant 
piktumo....
lyg sudnai dienai.

— Ugi kas tave varo 
czion, galėjai būti 
pad i ne.

— Žinoma turiu iszejti — 
atsake Vincas, jeigu Rože teka 
už vyro, tai jau del jųdviejų 
aspadorius ne reike.
— Ka tu posmuoji 

mes tave norime ir ant toliaus 
turėti uz gaspadori.

— Tai ne gali

gai
la, kad galetau del josios ka, 
gero padaryti, kol iszeisiu isz 
czion.

Dabar Klepaitienc suprato, 
kaip jis yra prisiriszias prie 
Rožes ir ėmėsi su tuom daly
ku linksmiau,

— Da mat su voseile
Jaunikis apie tai tyli, 

merginai nat sarmata priesz 
žmonis.

— Tai gal kokis vėjavai
kis! — tarė supykias Vincas. 
— Tegul sau keliauja kur pipi 
ra i auga, o jieszkosi kitos mer 
ginos už paezia: Rožiuka gaus 
kita, — gal iszsitinkti koki no 
ri. Tokios patogios merginos 
cieloje aplinkinėje negaletu- 
mei rast: jije ir del grapo tik
tu!

Sene szypsojosi, teip del jo
sios patiko toji szpekta. 
valandėlės velei tarė.

— Kad Rože ne nori kitoI

nerimastis ir
Darbiniu kiszk i 
ge su praliejimu krauju visur. 
Egipcijonai geidže patvaldys
tes ir iszsigavimo isz po jungo

Paveikslai perstu to
randaviszka mokslaino Assin- 

kurie 
, že-'I automobile i

Jau kas ten darosi tam Ko- 
netike,

Jog tas garnys teip tankei 
atlėkė!

Ir tai pas merginas atsilanko, 
Su dovanėlėm atlanko.

Vienai ne gerai atsitiko,
Naktije dovanelįa paliko, 

Bet toji nepriėmė, 
In krūmus isznesze.

Pracjnanti žmonis dovaneliu 
užtiko, 

Ant vietos nepaliko, 
O kad sznlta buvo, 

nuo

in taji insimylejo ir gana.
— Tai-gi insimylejo, o da

bar ne nori ?
— Asz mislinu, jog jis jo

sios nori, tiktai nieko 
nežinau, ar g*._ L. „1 
jesį ar kas kitas kenkia.

— Ar tokis iszdidis?
ai paeina isz ponu ?
— Ka? Isz ponu! 

vas buvo kampinyku.
Ir

aUgsztyii ri'ečziA?’ 'Tegul Ko- p 
žiuka jam parodo szpiga, 
ima szluota ir iszvaro ant sau
su girriu!

— O gal jis nedrysta prakal 
boti — tarė motina.

— Tai butu szeszkas: kaip 
pasirodys, tai jam parodykite 
kokia baiuykla kaip del Mvirb 
liu, o ne mergina. O ar jis ži
no, jog Rožiuka jojo nori ?

— Gal ir žinotu, kad tiktai 
akis atidarytu. V

— Na ir toki žiopli Rožiu
ka nori paimti už vyra?

— Labai nori; apie kita ne 
nori ne klausyti.

Pasikalbę j ima pertrauke ta r 
naite, kuri inejus, atnesze gial 
da su užminkyta teszla man ke 
tino kepti ragaiszius ir pasta
tyti prie pecziaus ant suolelio, 

iszkiltu kada pastate, 
mergina iszejo prie kito dar-

Kada iszejo Klepaitiene 
pradėjo isz naujo:

— Isztikro, pati ne žinau 
ka padarti su taje 
kad tu Vincai norėtumei 
lotum tam jaunikiui primigti 
apie ta reikalu.

— - Ka jau su tuom, tai duo
kite man pakaju, 
cas purtydamas su raukomi.

— Juk. ka tik kalbėjo i, jog 
del Rožes viską padarytumei, i

nes apie

iszsižiojo.
— Tai molas!

keis kvaileis ne užsidedu ir ne 
sėbrauju! Ar jis czlonais yra 
kaime?

-— Teip, ne toli’nuo ežia.
— Kaip yadinaij t
— Vincas, ^ttaro gaspadi- 

ne nusiszypsojus.

— Tai dabar tu žmogau ži
nok! tarė užsimislidamas ber
nelis; — Vincas, Vincas--Vin-

— Dievaži jokio Vinco ne
žinau: kur jis yra ir pas ka bu- 
n:.: .

— Nu-gi gaspadoriauje pas 
Klepsitieno, nasžlia.

Vincas paszoko, kaip nupli
kytas su karsztu vandeniu, ad- 
bulas atsiyrė lyk pecziaus.'

— Ar tai asz turiu būti 
|uom jaunikiu, — paszauke — 
ar tai numes Rožiuka nori?

Tai paklausk pats, —
(are motina tycziuodamasi isz 
jojo. . ‘

Vincas negalėjo rimti 
džiaugsmo ir kloktelejo 
suolo prie pecziaus in 
o motore paszauke 
diegta:

— O del Dievo szvento
Apsi

žiūrėki ant ko tu užsėda!?
Nes VinĮcas buvo kaip

ko, sėdėjo 
dunksojas.

Ant to kliksmo 
žiuka, mislydama jog 
nelaime atsitiko.
Vincą sėdinti teszloje, sukliko 
dideliu juoku. Nes Vincas isz- 
tiese abi rankas prie josios ta
rydamas :

— O tu mano Rožiuka my- 
lema, labai tavęs praszau, jei
gu mane nori, tai imkie mane 
kokiu esmių.

buvo 
jog priszokus motina 
eme o Rože kalbėjo:

— Teip, asz tave noriu, 
kai Į) dabar iszrodai tai ne 
recziau.

Net dabar Vincas apsižiūrė
jo, k a jis padare!
kaip burokas iszbcgo laukan 
in savo kamaraite, su teszhio- 
tu užpakaliu,

In tris nedelias po tuom, at
sibuvo puiki veseile. 
dienas lėbavo, gere 
dainavo prikiszdami Vincui ir 
Rožei:

Ne atsitinka visados,
Jog vyra gauna isz teszlos: 

Ir su Vincu teip buvo, 
Vos teszloje no pražuvo!

Korea, kuria sziadien jau ko- 
nia Japonai valdo, tai turi sep
tynis daigius labai navatnus, 
Szitai tiejėi:

1. ) Turi “‘Szventa szaltini” 
— Kin-Shanko, isz kurio van
duo gydo visokias ligas.

2. ) Turi du szulnius ant pas 
kyriu krasztu salos; kada vie
nas buna pilnas, tai kitas tusz- 
czias. Vanduo szulinije žiemiu 
szalyja yra saldus, pietų szaly- 
ja yra kartus.

3. ) Yra prie kalno urvą po 
žemia isz kurios teip drūtas ve
jas puczia, jog ant kojų ne gali 
laikytis.

4. ) Yra puszine girria , ku« 
rioš niekad no gali isznaikyti 
nes kaip tiktai nukerta volei ne 
trukus užauga nauji medžei isz 
sžakniu.

5.)Yra akmuo “kabantis ant 
Yra. tai baisei didele uo-

nes kaip Koreo- 
nai tikrina, tai paėmus virvia 
laikant už galu, gali po paezia 
pertraukt niekur ne užkliu- 

Taja uola laiko už 
szventa daigia.

6. ) Ant augszto st Ataus kal
no nuo amžių matyti spindu
lius szviesius isz kuriu atsimu-

Kaip spren
džia daugumas, jog tonais yra 
daugy be ‘ ‘ radimo ’

7. ) Maldnamis Budo kuriame 
kožna augiiiole iszdžiusta, no 
rint ir ka geriause prižiurineja

In ta maldnami nesiduoti in
vest! jokis žvėris ne gyvulys, 
greieziau užmuszi, o ne invest

stoną pasiutimo.
Turtai jio augo 

na, 
jio nekentejimas norėjo inkvep 
t i in szi rd is savo vaiku tarda

mi ano vaikeli nokės- I
kite kunigu ir ne tikekite in ju
ju žodžius.

Tas ne iszminlingas 
ežius, laike kupezystos kelionei 
padare labai naudinga sutari
mą, o pabaigęs kelis labai svar 
bins reikalus ketina gryžti na
mon. Užėjo in viena restura- 
cija ir atsisėdo pas langu, stai
ga iszgirdo baisa varpelio, rei- 
szkenczio, 
go pas ligoni su

Tasai apreiszki- 
mas uždegė jame didžiause ne
apykanta prie kunigu, 
mas: .

— Asz da priesz savo smer- 
ti pasakysiu . vaikams: nekės- 
kitė kunigu ir netikėti jiu žo
džiams. > y x

Kaip tiktai pabaigė isztarti 
tuos žodžius ir tuojaus apmirė 
Sveikata .ligonio, nuneša© jin 
in lova ir iki nurėdė visai nus
tojo proto. Paszauke kunigą ir 
daktaru, bet ligonis neatgijo ir 
po dvieju adynu baisios kan- 
czios numirė.

Dievas neleido iszpildyti žo
džius tam netikėliui žmogui 
atleisdamas jam’netikėta smer 
ti.

neprižiuros 
pražuvo, 

Krikszto negavo.
Su mergeliu bus ne kas, 
Ant keliu metu paklius, 

Ir kitai garais atnesze digta 
riszeli,

Kaip atriszo rado sūneli 
Dabar nežine kaip bus, 

taji nelaba
skuns.

Geriausia taji garni pagauti, 
Sparnus nupjauti, 

Kad lekioti negalėtu,
Mergelėm dovanu nepriteiktu.

Viena tokia pažinau 
Ir gerai žinai,

Jog kvorta viry tos per die
na iszriaukia, 

Ir da vakare aluezio szaukia.
Už tai vaikai josios vos vėž

lioja, 
vai-Priesz blaivu moterių 

kus neatstoja, 
Tokie vaikai buna girtuoklei, 

Vagei ir pasileidėlei.
# # ♦

Steite Idahoja, 
Vienoje apigardoje,

Keturos merginos randasi, 
Bet ne kaip vedasi.

Dvi Lietuves, 
Dvi Slavokes.

Apie slavokes neturiu ka 
sakyti,

Bet apie lietuves negaliu nu 
tylėti, 

Priesz keletą meteliu,
Juokėsi isz lietuviszku ber

neliu 
Kada jau dabar sensta, 

Puikumą pameta,
4 Vietinęi vaikinai, 

Atszalo suvisai.
Dabar nebageles spasabus 

. iszradineja, 
Po visa gubernija važinėja,

Visur pasirodinėja, 
Gal koki vyreli užtiks, 

Del katro mergele patiks.
* •' *i>'" 4 4 » .ih,* /

Tai-gi giliukio ne randa, 
Norint visaįp banda. 
Ir teip ilgai važines, 
Kol važinėti gales. 
Geriause padarys, 

Kaip in davatkas insiraszys, 
Tada visko atsinores, 

Kaip szioki toki zokona turės.
Mergeles, nebedavokite, 

Dievuliui pasiliecavokite, 
Ne didelis giliukis apsivy- 

riavus,
Da jeigu reikia žlumbt gir’ 

tuokli gavus.
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Dr. HOLER
638 Penn A ve. Pittsburgh, P&.

Dr. K OLE H y r* vien*.- 
tlnls tarpo Lietuviu 
ktaras PIHsburge. Mo
kinosi Varszavoje, stu
dijavo beglje 26 m. 1n- 
vnirlas Ilgas vyru ir 
moterų, lode] jas nuo • 
dugnini pažinota Gydo 
už.Hlnuodinlmn kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, nlež.ejlmua 
ligas tinimo, invairias ligas paelmui- 
czlas nuo neczyslumo kraujo, 
szauklfe ypallszkai, per laiszkna asi
negydnu. Dr. Koler kalba I/enkiszJriJ 
Ir Ruslszkal.
OflsoH valandos: nuo 9 ryte Hg K 
vakare. Nedellomls iki 2-v. popiet
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Naujausios Mados

Rasite musu sztore visokiu
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° vir Panamas.
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Capitid Stork $ 125.OMJMi 
Surplus A Profits $ iGO.(MH).IH)
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II BALL. Pi < /i<l<nln'<
NOONAN. Vici l’i <z 
l'TJU it ’SON, Kasierius. 

R. T. EDW ARDS. \ i< c Kas.

1’. .1 
j. i:aus laikai" ir rvikolu apie ka kita nau 

Į linyj

Kaip galima manyti, 
• ii‘ i iii" n'-lurotu.

Skadv tojams tižiai imlu labai gerai: 
už tolti "tavora", kokio 

nemoko! u už visa 
k u ii Jie lauk iai v ra priverst i 
yauli diauge su geru "tavom".

W ell, jeigu loki laikai ateis, lai žino 
kilo, kad jusu la ik i aszl is "Lietuva*, 
kuris visuomet iki szolei pirmiausiai 

pagerinimus, laip 
gi pirmas inveslu ir sziloki pagerini
mą apie tai neabejoki!. Bet tuo 
lai pu, kol sulauksim tokiu laiku, turi 
me daryli laip, kaip daro visi kili isz 
mintingai ir apsz.vieifi žmones, 
jie daro szlai ka

Alesnndrn Szerpelis isz ( hieagos 
ana diena užėjo pals " I .i<-l u vos" Dienr 

ir pasuki-, kad jam “l.ieluva" 
iii ilginus isz

a r 
geru vyru ir motoru, kurie toki 

iiiaudinga laikraszti is/.li idzia.
v įsa i pa i Ka jis pada re . I )a r

'Žinom;

kad
ra pne uogai i : a p j

u i i p a r. a 1 \ o I i 
L; a įima

ims tas skyrius, 
daugelio “košt u
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Ijie mokei u lik 
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A. J, SAKALMICKAS
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ketu: nerti k( t u nei ziavri u, 
s/iiiu, nei presu, nei popietes, 

isuimiue panaudoti gramofona 
sujungus juodu kruvon,
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j ofisan
ner(d- į t aip pat inka, kad jis ne;

’kernu ir turi prisidėti prie v mos tosma-
Jisai i tuijos
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j NAUJAS IŠRADIMAS
1 Del Prakaituojančiu Kojy

Prakaitavimas žmo
gaus kojų, tai yra d i 
džiautas kankinimas 
kaip dideliems tcip ir 
mažiems. Didelis ne 
smagumas yra Iš ne

}

la ik rnszt i 
padu r<-'.’ i )■! r k la usi!

“Lit-l u\os"
f < u i a
k r įsi i da bari i ii(‘ ia i k ra ..zc/a u isz \ a iz 

Sulvp lo suiuanynm laik rar zezio
\ i(J(ui lomi popieros 

masz i n u ir p iv u. butu isl a I y I as, 
alinis paamafona:

\ isos naujausios ži- 
laik ras/J \ j 
n i u c 11 a n i z 

gramo
Nuo 

k iek vieno

da.
i:./h‘isl 11 \ r jr

Ka ji.s
i pastojo in “I jei u\os” I lien 

raszczio szerininkus, ežia pat pasipir 
s du I >ienraszczio szerus po $.)<).imi, 

# m #

skanaus kvapo k*ip ir kenkcntis žmo- 
PraLaituotos kojos tai 

pradžia visokių žmonas ligų ir pavargt 
movsokuno. Musų naujai išrastos gy 
duolts išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir męs 
užUknnam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai, Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu.

jjaus sveikatai.
Visada pasirengus pagelbeti savo p l ieteliams

Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbcti savo depositoriami 

bizni j e arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbcti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- 
tPvienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patama- 
vima kuri prigelbsti, Padaro prioteli kuris gal but jumis 
reikalingas.
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160 N WELLS SI , CHICAGO. Ill

A>/. <la priesz savo mirti 

‘ ‘ 1 ie k ėsk 
nei i kek i t e

I pus;d<y >i n \ ;i i k;i uis : 
t (‘ k u n i ngu ir 

žodžiu uis. t I

per 
laip, kaip jis

■Uik 11 n io,” ar “ K 1 n m 
“Oi, grybai grybai, jus 

mano palieka,” arba bilr kokios kilos 
dainos nuo gramofono rekordo,

lai Imlu faiu dalykas daugeliui 
tinginiu mrrikrlu mokytis nei skaity
ti.

kaip

shed er\ j, 
to gražias 
mis 
lyg jo manymo panele “Lietuva”
isz visu paneliu jam gražiamda ii 
cziausia prie szirdies.

v i (m a szera 
Geležinis, yra

W. TRASKAUSKAS j
—KR ABORTUS—*MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.

pirko jai viena szera “pasogo”.
P as i/. Geležinis, yra taipgi kriau 

ežius Oliicagoje ant Town of Laki'. Jis 
yra apie pam'h' “Lietuva” tokios pat 
nuomones, kaip ir Kristoforas 
dari' la pali uupi rkada mas viena “Lie
tuvos” I)ienraszczio sz('ra.

Jus be abejones girdėjote' apie' p. 
I’rana Kibarla, ar ne? Sziur, turėjote* 
girdeli, jeigu ‘“Lietuva” skaitei. Jis

!•

ir pu- — DIREKTORIAI —
L, Vice l’res.

abejones

I), M. (baliam, Prea.
J. II. (btrrahauj Atlorney W.K. Rynkewicz
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I P. J. MULDOWNEY I
> KONTRAKTORIUS <
> 223 W. Mahanoy St. Mahanoy City <

ant visokiu
pastatimo

Duodu preke 
darbu kas link 
nauju namu ir pataisinimu. 
Atsakantis darbas per gerus 
darbininkus.

Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimints 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 žvaigže yra di
džiausia garbė ir paguodonč, kadangi nevisi jj gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iŠ abiejų pusiij žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna par va. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kutu kūni
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga- 

Užstcliuodami šj žiedą., a (siųsk Jc sa \ olima j*auti su viena, dviem ar (rim žvaigždutėms.
piršto tnicrą ant kurio manote nešioti ir nvuna drauge su pinigais pi isiųskil<-, o mes Jums 
prisiusime tą Įjarbfis vertą žiedą.

* •

Sterling__

1(> K AukKiuis ...

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
prekė 3rT>c. už kožną.

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North Wells Street, Dep. 60

Prekės šių žiedų yra sekančius.

$1 .75

10.50

1 1 K Auksinis.__ . 13.50

Reikalaujame

Dep. B.
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CHICAGO, ILL

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

Drs. Bmndzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N. Yl

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
...Su Laivakorcziu Skyrium...

P. V OBIECl NAS IR KOMPANIJA 
12(h and Carson SI., S. S. - Pittsburgh, Va. 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpinusi savam name kur- 
rio verte isznesa apie $150.000 ir vartoja sze- 
me laike apie milijoną dolieriu ir randasi po 
kontrole Vai. I’ennsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą, 
in visas dalis svieto.
Užlaiko Notarijialna kancelarija del padirbimo 
Dovlernascziu ir kitokiu dokumentu reikalin- 

Užrubežlnis skyrius randasi po

Už sutapintus 
Sium-z.ia Pinigus 

Parduoda Laivakortes.

ga Lietuvoje.
vadoviste gerai žinoma Karoliaus Varasziaus 
valdisz.ko Notarijuszo.

I

Naujas Lietuviszkas Graborius

Kaži s Rėklaitis 1
I 516 W. SPRUCE ST.

MAHANOY CITY, PA.

A. C. N0VAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.
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