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ISZ VISU SZALIU

2,000,000 naudoje svaiginan- 
ezius vaistus ir atsiras da 

daugiau.
Washington, D. C.—

gresas Suv. Valstijų neužilgio 
padarys naujės tiesas už- 

y pa tom s

K on-

naujės
draudžentes naudoti 

apsvaiginanczius 
kokeina, 

Lyg sziam 
milijonai

visokius 
vaistus kaip opium, 
ir tam panaszus.

arti du 
žmonių Kurie naudoje tuosius 
trucinanczius vaistus kurie isz 
žmogaus padaro netikusi su
tvėrimą ir nuo kuriu sunku isz 
gydyti jeigu karta 
jiaises naudoti.

Jeigu užstos visiszka blaivy 
be Suv. Va 1st. tai valdže tikysi 

nelaimingu
nes 
nau 

dos trucinanczius vaistus, o ta 
da prisipildins namai paikszu 
ir priglaudos vargszu.

Anarkistai norėjo iszneszt in 
padanges daugeli vietų.

Washington, D. C.-— Anar
kistai po visa Amerika pradė
jo darbuotis, su bombom prie 

Mažos eksplio- 
bdmlrti ^-kyla-Was-

laikui yra 
žmonių kurie

pripranta

jog skaitlis t uju 
pasidaugins szimteropai, 
tie jei, ka neturės k a gerti,

de, 
ne,

szais valdžia, 
ziįosr nuo 
hingtone, Pittsburgo, Clevelan

Neutonville, Mass., Bosto- 
Filadelfijoj, Pattersone ir

New Yorke. Washingtone vie 
mis isz anarkistu pats likos su
draskytas per bomba kuria 
ketino padėti po namu genera- 
liszko prokuratoriaus, 
tivai užėjo ant pedsakio anar- 
kistu ir nepaliaus 
pakol juju neatras.

Nelaimingos automobiliais 
lenktynes.

Indianapolis, Ind.— Ana die 
na ežia invyko 
lenktynes, 
trys lenktininkai žuvo, 
žiuojant vienas 
apvirto, 
slėgtas žuvo ant vietos, 
mekanikas mirtinai sužeistas.

Kitas automobilius taip pat 
apsiverto.
sesnis atsitikimas, 
automobiliui ekspliodavo iszsi 
liejusi isz katiliuko
Sudegė lenktininkas ir mecha
nikas.

Lenktynėms buvo 
500 myliu tolumas ir $50,000 
dovanu lenktynes laimėju
siems.

Pirmąją dovana laimėjo au
tomobilistas Howard Wilcox 
su Pengcoto greituoju automo 
biliu. Per valanda jis važia
vo apie 85 mylias.
Szokiai bus po prižiūra 

miestiszko burmistro.
Harrisburg, Pa.— 

vaistines tiesos kurios neužil
gio pereis, duoda pilna valdžia 
miesto burmistrams Valdyti vi 
sokius szokius kurie atsibuna 
miestuosia. Kožnas szokis tu * «
res turėti pavelinima nuo bur- 

Jau didelis laikas, 
idant nekurie szokiai butu po 
piržiura valdžios, nes susita
ria keli pusberniai, padaro sau 
* *• i • < « • •

mistro.

J *

per

Detek-

jieszkoti

automobilistu 
Lenktynių metu 

Va- 
automobilius

Automobilistas pri- 
Gi

Su szitlio buvo bai 
Apvirtus

lenktynes

gazoliną.

paskirta

Naujos

m
X

AMERIKOS LAKŪNAI JAU ANGLIJOJE.
J

W. D. BOOJ5KOWB1L 
F. W. BOCZKOWSKl

M. and Mri. a 31 METAS

dirbamos 
mar- 

24

Kunigai prieszingi dvaru 
žemes padalinimui.

Stokhohn. — Vengrijoje yra 
53 milijonai margu
žemes, isz to 53 milijonu 
gu, kaimiecziai turėjo tik 
milijonus margu, o kiti margai 
priklauso dviem tukstaneziam 
Szlachtunijos, ir vienam tilks
ta,neziui kunigu. ,

Szlachtunijos
dvarai, falvarkai kunigai 

iki keturiu 
margu, 

tarpu kaimieczio turtas

ir magnatu 
tu

re jo nuo 
tukstanezin

dvieju

gu.
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tuom 
buvo 

nuo keturiu iki dvylikai mar- 
Kaimiecziai vongriszki

mažiau žemes valde už kaimie- 
czius rumuniszkus ir slavokisz 
kus.

In vykus reformams padali- 
nime žemes, nes Szlachtunija 
stovėjo ant kranto bankrot, 

mF i '

Szlachtunija liuosnoriai 
dvarus perleido valdžiai,
padalinimo bežemems, nes ki
tos iszeigos nebuvo.

Grof. Karolis 
dvarus
mui bežemiams, savo 
bose sake:

4

šavo
del

savopirmas 
atiduod^ms padalini- 

prakal-

Norėdamas padėti pamata

Kas girdėt po užsi- 
baigimui kares.

Kokia turi būti mergina katra 
tinka už motere.Isz Rosijos, Lietuvos 

ir Lenkijos.
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Suvienytu Valstijų orlaivis NC-4Plymouth, Anglija,
pasekmingai pribuvo in Plymouth ir buvo sutiktas 
minios entuziastiszkai.
sitiko tris Anglijos orlaiviai ir lydėjo iki nusileidimo vietos.

ne pasiganedina savo didele ke- 
sugryžti 

Szi syki lėktų isz Ai-

didelės
Pribunant Amerikos orlaiviui ji pa

Amerikos orlaivininkai
lione per Atlantika orlaivyje, ir jie vėl plianuoja 
in Suvienytas Valstijas irgi orlaivyje.
rijos tiesiog in Newfoundland.

Suvienytu Valstijų laivyno aficierai tvirtina, kad orlai
vis NC-4 esąs geresniame stovyje užbaigęs kelione, negu jis 
buvo priesz kelione. Mat klioneje pasirodo tūli kebuhimai su
inžįnuj^urje bęlekiojant tapo prasz.alinti.

; -r-------- -
Villa paėmė Ohihuahua po 

musziui.
EI Paso, Tei. — GcųeroĮkiį

Villa ir Angeles paėmė po di-
po* nmijn dcrnok&iteszktt Sure* Moliam
dymu naujos Vengri szkos 
vieszpatijos, ypatingai turime 
pataisyti ta viską, ka s/itntme 
ežiais vongriszki magnatai

naujos

Lęnkai susi vieny j o su 
Rumunais.

Warszava.—- Lenkiszki pul
kai Galicijoj susivienyjo su ni 
muniszkais pulkais Bukovino-

Tasai susivienyjimas

4

jo. lasai susivienyjimas už
stojo po pasekmingam paėmi
mui per lenkus Stanislavo.

Trumpos žiniutes isz Vilniaus.
— Isz Vilniaus gauname pa

tirti, jog tardamosios komisi
jos pirmininku prie darbinin
ku ir raudonarmiecziu 
tu”

4 € NOV1C-
yra K. Mitin.

Manoma padaryti visuo
tina (pogolvanaja) mobilizaci
ja.

Hugh
mi-

ViL 
paskirtas Rasi- 
npsk ii ežiui Sa-

Negirdėta apie žydiszkus 
‘ pogromus.

Washington, D. C.— 
Gibsonas, amerikoniszkas
nisteris in Lenkija, aprciszke 
ka tik, buk neaplaikc jokio ra 
parto apie skclbeniasius pogro 
mus žydu Lenkijoj,

iszskyrent Pins- 
Tiejei paska

lai apie žydu pogromus
vokiszkus

ir Lietuvoje, 
ke ir Vilniuje.

Galicijoj

likos
agon-paleisti per 

tus.
Paryžius. — Lietuviszka ka 

misije melde taikos kamisijos 
idant paskirtu kamisije ant isz 
tyrinėjimu apie žyd1!!

— Karo Komisaru 
niaus redybai 
kas, o Traku* 
czinskas.

— Minsko redyboj i n vest as 
karo stovis.

— Geležinkelio linija Vii-

Ar žinote vyrai, jog tai yra 
labai svarbus klausymas. Apie 
taji klausymą sziteip apraszo 
mirusia humorestikas Maksas 
Bell savo paskutinėjo 
lojo:

knyge-

tokia, 
szir-

— Nesipacziuok su 
kuri ne moka juoktis isz 
dies arba jeigu juokėsi isz pri- 
vertumo.

— Paeziuokis su tokia iner 
gina, kuri supranta szposus, 
kuri mėgsta szposuš ir links
mumą ir 
szposus.

— Nesipacziuok su 
mergina, kuri viską peikia, ku 
ri piktai szidije isz savo drau
ges, kaip tiktai josios nemato 
ar nuo josios atsikreipia;
cziuokis su tokia mergina kuri 
nekenezia tokiu, katrie kitus 
juodina ir stoja apginimia tu- 
jn, kurie yra per kitus panie
kintais.

— Jeigu ejdąmas su
mergina, o pasitiksi ubaga,zno 
resi jam duoti kelis ccnttis, o 

“ne duok, ba nu- 
” su tokia 'nesi

pacziuok, bot jeigu pasakys; 
“Duok tam vargszui kelis cen 
tus, sziandion tAi "štik-

” Su to

supranta apie dorus

tokia
nius — Zlobinas — Baronovi- 
czi — Borisov paskelbtas apgu 
los stovyje.

— Visa atliekama duona už 
imtuose krasztuose nutarta rėk 
vizuoti.

— Valgomųjų kratos ir jie 
rekvizuojami. “Bolszeviku 
valdininkai tuo naudojasi, visa 
grobia ir pleszia isz gyventoju 
paskutini duonos gabeleli.

Laikinosios
(bolszeviku)

4 4

Baltgru-

pa-

4 4

valdžios 
nariai atvažiavo in Vilnių, kur 
jie dirba kontakte su revoliuci- 
jine Lietuvos valdžia”

— Atvyko Latviu valdžios 
(bolszeviku) atstovai su tikslu 
nustatyti prekybos santikius 
tarp Vilniaus bolszeviku ir Lat 
vijos “sovietu”. , 1
Vilniaus gyventojai geidžia su-

sįvienyt su Lenkija, t h - i

VijĮnius, — Laikraszczei isz 
^Vilniaus raszo sekaneziai:, Lu-

savo
džiu »>

—;—-------------------------——“ muš dalyšia Lietuvoje
atsibus New Yorko miestę^Bir 
želio 22 ir 23 ji. <1 . • -• "

kviecziame
In seimą 

visas New Yorko, 
New Jerse įr Cpnnecticuto lie-

■nniHZiirt "iifioštrt Chihlia turiszkas drntiįtrjaH, parapijas

ma, o padėjimas Tavreone Jr 
Jimineze yra pavojingas, 
rie gali inpulti in pa^įkglcliu 

„ „ , rankas kožna valanda. Visa
skriaudų pridarė, ir ju net Sėd komunikacija terp Chihuahua 

perkirsta.
apleido

vongriszki rankas kožna valanda.

ku-

taš‘pčil,Lėnkus.' toji pasakys: 
ejs ir pragers,

sakas sziandion turi pranyktų. 
Žeme turį prigulei 1 
tu, kurie jia apdirba.

Na ir visa Vengrijos Szlach
tunija kuriai jau dangus apsi
niaukė, be murmėjimo perda
vė savo dvarus randui kad pa
dalint tarp bežemiu 
ežiu.

Vengrijos, kaimietis, 
giaus žemes negali laikyti per 
2$ margus.

Gerai visa Szlachtunija prie 
9 

reformų prisilenkė, dvarus pa-

savaseziai

kaimie-

dau-

r Tevrazos likos
I t 1

Daiigelis gyventoju
miestą Juareza ir nusidavė ant 
amerikoniszkos szalies. Mek
sike užsinesza ant naujos revo 
iucijos, kurios insteigtojai 

szelpia savo nauja vada Ango
la, kuris yra badai labai myle
mas per žmonis.

kurios

AMERIKOS LIETUVIAI!

laikrasztininkus ir visus lietu
vius. 1

Seime turi; dalyvauti kuo- 
daugiausia lietuviu ir turi bū
ti svarstyta sekanti dalykai.

1. Reikalavimas 
m ingos Lietuvos

2. Reikalavimas, kad Prusu 
sietuva butu k * *

Diždiosios Lietuvos, 
Klaipėdos miestą ir 
intaka.

3. Protestas priesz 
padaryma tarptautiszku.

4. Protestuoti priesz lenkus 
jolszevikus, Kolczaka ir kitus 
cesinanczius pavergti Lietu-

plogro- 
užym- 

Kamisijo' li
kos paskirta ir'isz^iunsta1.

t , i ■ , f j !

Bolszevikai suszaudo szimtus 
gyventojus Petrograde.1 - 

Privatiszkas 
Kopenhagos da

ParyžiuU — 
telegramas isz 
nešZa' apie apverktina padeji- 

Bolszevikai
Petrogra

neprigul-

Petrograde, 
prasi traukdami isz 
do, susziiudo szimtus ypatų o

ma Į 
l

pripažinimo, tukstanczius uždaro kalejimuo
šia arba varo su savim kurie

I r.

las alaus jin' atvesys.
kia paeziuokis.

— Moginkie dažųioti, kaip
tavo mylėma pasielgia, kada

ikiszkiuošia atsibuvo susirinki- '

priskirta prie 
in imant 
Nemuno

Jn mirszta isz bado ir ligų kelio- 
Maisto jau negalima ap Jakszfis.

Nemuno

neje.
laikyti ne už auksa; 
czei mirszta. '

Apie 20 tukstaneziu Rusu 
stengėsi pabėgti in užrubeži 
Finlandijos, kurie keneze di
deli bada, nes maisto terp juju 
nesiranda.

tukstan-

!niaš isz penkių szimtu ypatų 
po valdovysta
Ant tojo susirinkimo prakalbė
jo kunigas Macejauckas, 
Czerkovskis,

Visi spyrėsi 
jungimo Lietuvos 
ja.

V enclaucko.

dr.
ir 

susi-
su Lenki-

Veliaus likos nutarta ir 
priymta sekanti rezoliucija:

Gyventojai miesto Vil- 
niuas ir aplinkines geidže szi‘r-x 
dingai idant susivienyt su Len 
<ija.

2 Meldžiame idant prisku-

Neumanas

lanksti motina jiaja pabudina. 
Jeigu linksmai paszoka isz lo
vos, tai su tokia paeziuokis. 
Jeigu yra supykus ir da zurzės 
ir užkeiks, tai su tokia duok 

; pakaju, ba ne bus tau meili ir 
Tai brolyti yra tik-

1 mandrumo

Gvename didžiausiu pervers va-
dalinimui bežemiams atidavė, miu laikais.
fyet rymiszki kunigai ir kliosz- keieziasi senoji pasaulio tvar- Kryžiaus organizavimas, 

pasisziauszejo ka, kila nuo senovės pavergto
sios tautos, griūva senoji tyro- 
nija, o isz griuvėsiu keliasi tau 
tos, kurios per tiek amžių bu-

Po musu akimis 5. Kariuomenes, Raudonojo

toriai stipriai
prirūdydami protestuose, kad 
visi turtai bažnytiniai yra tai 
savastis R. K. bažnyczios; ku
nigai ir zokoninkai kurie dar vo skaitomos už mirusias. Te
tomis gerybėmis naudojasi, ne 
ra joki savininkai ir negali nie 

Savo protestuo-

tautu

kam atiduot.
se sako:

Mes atiduosime tik per prie 
varta kad bus isz mus atimta, 
bet dovanot gerumu niekad ne 
galime, ir nuo titulo savasties 
bažnyczia niekad neatsitraukė.

D/rnlilrt Ali SBeatps ((ui tenet.
Palaimintas kurs pagriebęs 

stiprei laiko.
Rymo kataliku tikybine or-

. •. * > • 1 t 1 1
ganizacija stiprei subudavota

imir bent užmetimai daryt nela
bai lengva.'

Jeigu ka dovanojai bažny^ 
ežiai R. K. tai jau dovanota 
nors murai to nereikalauja, 
bet tik ju vąlcįouai, o žmones 
mus pastate Rymo Kataliku 
bažnyczios nori da už jas pro- 
votis ir kai kur provojasi, o su 
tuomi tik sau skriaudas pada
ro, advokatu kiszenius pini- 
__ JI__________'i— — ____

kiu kilancziuju tautu tarpe 
yra musu Tėvynė Liętuva.

Lietuva kila, ji pradeda eiti 
in svietą kaipo laisva, savisto
vi valstija. Bet tai nelengvas 
darbas, ypatingai tuomet, kuo 
met prieszai isz visu pusiu tip- 
supe ir kiekvienas stehgesi 
pavergti. Isz vienos puses ru 
sai, isz kitos lenkai, o isz tre- 
czios vokiecziai nenori nei vie 
no ženles szmotelio apleisti.

Lietuvos lietuviai deda vi
sas pastangas, kad tik numesti 
panezius, mes-gi, nors toliau 
gyvendami, toeziau turime ju 
toms pastangoms padėti, 
mums turi taip pat rūpėti tė
vynės gerove ir laime, turi rū
pėti, ka<^ sviete ivyktu demo- 
kratis^koji. tvarka, už kuria 
mes amcrikiecziai sykiu su ai-

I

Tuo vįšu remdamies, Now 
Yorko apielinkes lietuviai

Boto turi būti 
daug kitu dalyku kuriu 
ežia nesuskaitliuosi.

Tai-gi, Amerikos Lietuviai, 
visi rengkites in seimą.

Draugijos, tesiunezia po vie
na atstovą nuo dvideszimt pen 

parapijos po sze-
szius, laikrąšzcziai po tris nuo 
kiekvienos redakcijos.

Tad-gi visi kas tik turi nors 
kibirksztel meiles Tėvynes Lie 
tuvos,
tam seiman.
notų kolionijm draugijų dele
gatai Seiman, Seiman!

Reikia atsiminti, kad
Birželio 20 diena atvažiuoja 
isž Lietuvos jos pilleczhi dele
gacija, susidedanti isz pulki
ninko Galvydžię,
Natkevicziaus ir p. K, Pakszto 
Jie kaip kartas bus ir musu 
seime, prauesz mums, ko 
musu Tėvynė Lietuva 
Jauja.

Apie seimo vietay bus 
neszta vėliau.

Beimo rengimo Kom.

apsvarstyta 
visu

Badai Petrogradas jau ranko- 
šia estoniecziu ir finnu.

Kopenhaga.— Estonu iv. Fi* 
nu pulkai badai jau užėmė Pef 
rograda, pagal daneszimus isz 
Vardos. Tiejęi daneszimai 
yra užtvirtinti per valdžia.

r

ne
11

DEL KARES APSAUGOS.
kiu nariu

Sekretorius Glass iszleido nauja in- 
apsaųgos. 

Tuo ihsakymu tik po devynių mone-
eakynm link ivaldiszkos

nes

lijentais kovojame.

apielinkes

važiuokite
Visi isz virsz mi

virszmino-

apie

karinipko

nuo 
roika-

pra-

i

K,. J. Kruszitekas, pirm,

linksma, 
ra teisybe.

— Nesipacziuok su tokia 
mergina kuri isz
puczesi kaip kepta utele. Mer
gina kuri namieja buna surū
gus ir susiraukus ir prie sveti- 

bint iszrankas in Warszavini ">u žmonių stengėsi linksma 
nuduoti, tai su tokia nesipa- 

Kol su tokia szparki- 
niesi tai didelei sergesis, ba da 
tu ne josios vyras, da svetimas 
nes kada tik pasilieka tavo pa
ti, tada likie sveikas — užsi
sek ant tavo sprando po szliu- 
bui.

— Jeigu pas jiaja atsilan
kai ir paliepia tau laukti va
landa kad galėtu pasiredyt tai 
gud bail

ko ambasadoriaus in Berlina. sutinka kasdioniniuosia drabu 
žinosią, tai yra sztant mergi
na.

. cziuok.

informacijos

seima, nes lyg sziolei neturime 
;enais savo siuntiniu.

3 Sudedame szirdinga aeziu 
del lenkiszkos armijos ir szau- 
<eme visus sūnūs ant pristoji- 
mo in armija.

Lietuviszkas
bjiuras Berne danesza:

Tyksle padarinio tvarkos
Lie- 

tuviszka valdžia iszsiunte in 
Varszava diplomatiszkus siun
tinius po vadbvysta daktaro 
Sziaulio, dabartinio lietuvisz-

siu už apsaugos nemokejinia kareiviai 
tesuspenduoja. t

Už valdiszka apsauga reikia Užainio 
1 
kareivis yra atleidžiamas, bet galima 
tai užmokėti kuria nors diena per ta 
menesi. Jei per menesi neapmoka
ma, tai dar du menesiu laiko duodama 
kad ta priederme atlikti. Užsibaigus 
dovynesdeszimtis dienu perljuodi ap
sauga bus sulaikyta už neužsimokeji- 
ma.

Jei po atleidimui isz kariumenes at- 
icistasai užsimoka laiko ^pirmųjų trijų 
menesiu, jo apsauga nepertraukiama 
ir jo paties pasisakymas, kad jis yrd 
tokioje pat sveikatojo, kaip kad buvo 
laike atleidimo, bus priimtas kaip ir 
modikaiiszki kvotimai.

Po trijų menesiu apsauga yra su
laikoma už nomokojima, bot duodama 
szeszi menesiai laiko, per kuri apsau
ga galiama atnaujinti, užmokant vi
sus užsivilkusius mokesnius ir sutel
kiant gydytojo paliudijimą, kad apli-, 
kantas, noriantis atnaujinti savo ap
sauga > ra sveikas.'

4 c r 

liėtuviszkai—lenkiszko,

Tik tokia, ka tave

In taja pasiuntinysta prisidėjo 
į teipgi szefas frąncuziszkos pa

kuti pirma diena menesio, priesz kuri siuntinystes Lietuvoje, pulkau 
kareivis yra atleidžiamas, bet galima ninkas Reboul.

“Prezidentas Tarybos ap
rinkta barona Szilingi, buvusi 
prezesa tautišzkos lietuviszkos 
tarybos Rosijoj Baltrusai gu
bernijoj grodnaus inesza užma 
nyma Taryboje idant ginti sa
vo veikalus tosios dalies Lietu
vos nuo užpuolimo Lenku.

czeve-

Balius del suszelpimo naszles.

> * 
Bus 

isz tokios,

Pradcdant nuo 1 dienos Liepos (July) 
laikraszczlo “SAULES” prenumerata 
Rua AA amA i- arA-----a--------------/-

7 diena Juniaus ant P. Nari- 
jaucko sales, New Philadel
phia, Pa. atsibus balius ant 
suszelpimo naszles Onos Toto- 
rienes, kurios vyras mire 2G d. 
Spalio 1918 m.
kaip gimines tėip ir pažinsta-

Kviecziami

— Paeziuokis su tokia, ka
* f JI

tėvui susuka paperosa arba už 
dega jam pypkia ir meilei prie 
tėvo glaudžesi, apValo tėvo 
drapanas ir nusveiezia
rikus, tokia bus del vyro tikru 
skarbu.

— Laimingas tokis tėvas 
kuris turi tokia dukrele! 
ir vyras laimingas
jeigu bus laimingu surasti to
kia mergina ar motore sau už 
paežiu!
... ■■■'■ V"""*" * '   * r -  —""111 11 *..................................  ■* 

Pradedant nuo 1 dienos picpos (July) 
laikraszczlo “SAULES” prenumerata 
bus $3.00 ant meto, ir $1.50 ant puses 
meto. Apie szita neužmirszkite.
Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
laikraszczlo “SAULES” prenutn«raU|
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2KAS GIRDĖT
Katalikiszka bažnyczia Sirv. 

Va Isti josią ketina apvaiksz- 
czioti užbaigima baisios svie- 
tiszkos kares puiku atminimu, 
o tai yra, pastatymu
bažnyczios ant ' garbes Szvon- 
cziausios Motinos Dievo, Was- 
hingtone. Toji bažnyczia kasz 
tuos penki milijonai doleriu. 
Bus tai 

< 
vo

puikios

penki
tinkamas paminklas 

lel motinu tuju sunu kurie žu- 
ant kariszku lauku o ir 

sios Motinos, kurios sūnūs pa
aukavo savo gyvasti idant isz-
gialbeti visa svietą.

to-

Ana diena likos paleista isz 
kariszkos tarnystos 
gini kareiviai,

68 nere- 
kurie 

akiu ant kariszku lauku, 
siems valdžo paskyrė ant me
nesio po $157,50 algos.

neteko
Vi-

Jd-

L

«

Provincijos bnvu-

Sziauliu, 
Rokiszkio ir

bolszevikus baigia 
Vietinei bolszevikai

Didesniu

kasžin kokios 
Terp vietiniu ir rusu

per-

Aplinkinesia 
niszkiu, Biržų, 
Panevėžio apskrieziu, žmones 

prakeikti, 
pamate

bado szmekla ir be tvarkia, pa
lis ju neapkenezia.
pajiegu isz Rosijos nesulaukia 
o toms negali pasitikėti, — vi
si lankia 
mainos.
bolszeviku nesutarimas vis di
dinasi; vietiniai ne nori ati
duoti duonos, o jaunimas ne 
nori stoti in raudonųjų glitas.

Labjausia ejna priesz bol
szevikus vietiniai darbininkai, 
nes neaplaiko jokios paszelpos 
isz valdžios — jeigu nesiraszo 

Jie žada ne-

ne 
jaunimas

in juju glitas.
duoti atiminėti isz ūkininku ja 
vu. Bolszeviku dvasia yra la 
bai nupuolęs.

perėjas.

Chicagoje Seimas vis-gi in- 
vyksta nors per eiles ginczu 

Nelabai buvo galimą 
tikėt kad nors viena parapija
leis Seiman savo delegatus, 
bet girdime jogei kai kurios 
nepaisydamos klebonu pprspe- 
jimus delegatus savo Seiman 
izssiunczia.

o

Isz lenku dabar pasielgimo 
visais 

kaimynais kokius tik 
vis

r
r
į I

I •

reikia stebėtis, kad su 
savo
apie save turi vis nesuteikia, 
su visais tai peszasi, tai teip 
sau niaujasi ir kaip žiūrint tai 
bolszeviku pėdomis eina, 
tas jiems iszeis ant 
tai laikas parodys.
kai iszpjove be parduno daug 
inteligentijos, o lenkai žydi jos. 
Juk tai neszposas užpult 
ginklius biednus 
aprubavot ir žudyt ne 
szimtais bet siekia ir tukstan- 
czius.

Kerszinimai priesz žydus, 
vis tai rodosi dar yra užsikre- 
tia bolszeviku elgimąsi, nes 
tarp bolszeviku kaip isz laik- 
raszcziu matome, žydai dide- 
lia rolia loszia. Visose szako- 
se žydai yra insimaisze, jie žan 
darai, jie komisarai, 
dovateliai ir kitoki paibeliai, 
tie szuniukai visako priperi, ir 
gyventojus priveda prid to, 
kad ir biedni nekalti žydai tu
ri nukenst, nes ersztuos nuga
labini neprieinama, tai galabi
ja bile žydą, Gal ir lenkus tas 
pats pakursto žydus galabint 
kad neužkrėstu Lenkija bolsze 
vikizma. •

Ar 
geroves, 

Bolszevi-

žydus 
žudyt

priesz

f

lie
ju os 

tik

jie slie-

1 ■ I ■ I ■ d

Prancūzams dar galvosūkis 
darosi kaip isz Rosijos isz- 
krapsztyt skolas kokias da 
»rie oaro Bosija isz Prancijos

užtraukė.
sios prie Rosijos, dar vis rėika 
lanja savytfaldas, o kas atmo
kos skolas f >- t'

Galima manyti, kad alimen
tai kam pripažysta savy valda, 
tai pirmos ir skolų dali apipo- 
ket Prancūzams jeib tik buvo 
Rosijos Provincija. Gal ir su 
Lietuva tas pats atsitiks.

Budapcszte, Vengrosia, 
daugelio ulycziu stovi 
riai o ir kapitonai, szvaistyda- 
mi ezoverikus del praejgiu. 
/Apstoja juosius myne žmonių, 
užklauso del ko iszsirinko sau 
toki nužeminanti darba, 
ko atsake, jog
rasti tinkamesnio 
turėjo griebtis prie 
idant iszmaityti save ir 
mynas.

ant 
aficio-

ant 
negalėdami su- 

užsiemimo, 
bile ko »

szei-

Ar-gi kas tikėjosi penki 
tai adgal, jog aficieriai su 
dorinis ant krūtiniu 
kioms mandioroms 
del žmonių ezobatus?

ir

me
or- 

pui-
szveistu

Bet ar

laimeja
Gerai padarytu taikos 

pa- 
iszlygas vokiecziams ku- 

o

“ Ca
ra szo, buk ai Ii 

vokiecziu

< i žmoniszku-

Bet kada vokiszkos

Vokiecziai raudoje buk alli- 
jentai uždavė per sunkės iszly- 
gas ant susitaikimo. 
vokiecziai atsimena, kokias isz
lygas ketino duoti allijentams, 
jeigu vokiecziai butu 
kare, 
kamisijo idant duotu tais 
czes
rie ketino duoti allijentams 
gal tada teip nestaugtu isz gai 
lesties.

Italiszkas laikrasztis 
rierc de Italia”
jentu iszlygos del 
yra per sunkios ant iezpildimo 
ir privalo jiaises palengvyt, 
nes tojo spyrėsi 
mas?*

Gerai.
ir austrijokiszkos armijos api- 
pleszinejo, degino, žudino ir 
iszkanovcikinejo moteres '’ir 
mergaites Belgijoj, 
ir Lietuvoj tai popiežius liie^ 
ko nekalbėjo apie žveriszkuma 
tuju rakaliu, o dabar 
idant allijentai 
jiems bausme ir 
ant vokiecziu.

Tegul vokiecziai 
lyg paskutiniam 
papildytas bjaurybes!

moteres
Franci jo j

spyrėsi 
sumažintu 
susimylėtu

užmoka 
skatikui už

Pradedant nuo 1 dienon Liepos (July) 
lalkraazczlo ‘‘SAULES” prenumerata 
bus $3.00 ant meto, ir $1.50 ant puses 
meto. Apie szlta neužmlrszkite.

1.

2.

3.

4.

5.

KUR BUNA?

Mano draugai Branislavas ir 
Mikolas Sakalauskai, 
gub., Sziauliu UjiOzdo, Szaulc- 
nu para,
juos praszom 
adreso.

Br.

Kaulio

Jeigu kas žino apie 
pranešti ant

Ben evi ežia 
375 S. River St

Aurora, Ill.
M

Tegul atsiszuukia Juozas ir 
Karolius Ambromavicziai pa
eina išz Al i taus 
sziu kaimo, 
vos svarbi žinia nuo ju tėvo.

Karolius K vigelis, 
Glasco, N. Y.

gmino, Bak- 
Ttejo isz Lietu-

Domininkas 
Szalkatiskas irgi mano szvoge- 
ris Ijevonas Vaitkus, keli 
tai atgal gyveno Mahanoy City 
Pa., dabar nežinau kur.
gul atsiszuukia ant adreso.

(to 47)
Ant. Szalkauskas, 

1274 Main St., N, W.
Cleveland, Ohio.

Mano lovas

mo

To

Rozalija Krivickas po 
vyru StaUgaitiene,

i

Asz
pajieszkau

SAULE ’
i

Mano szvogoris Jonas Gulbi
nai, pirmiau gyveno Chicago; 
paeina isz Kauno gub., Basei
nu UjezdO, Kalitienenu Wolos- 

Tegul atsiszuukiaties.
adreso.

ant

Joe Ruzes
1710 E. Brown St.

Springield 111

Mano pus-brolis Jonas Bud- 
revieziusĮ paeina isz Šuvalku 
gub., taipgi mano pus-brolis 
Jonas Urbanaviczius, isz Liba- 
vo gmino. 
ant adreso.

P. Brown,
Nanty Glo, Pa.

—-------—L' ’ ’
ATSAKYMAI.

Tegul atsiszuukia

A. S. Rockford, III. — Rft- 
szyk tamista gromatft, o jeigu 
justi pati ten da 
gromata, 
tai sugryž adgal. — Knygų ko
kiu reikalauji neturime.

B. B. Aurora, III. — Bandyk 
kaip augszcziau atsakyta.

A. C. Old Forge, Pa. — Ge
riausia su tuom duoti pakojų, 
yra tai tik isznaudojimas pini
gu nuo žmonių.

randasi',-tai
aplaikys o jeigu ne,

J

Kada ateis 
Mares Babrauckiutes, |io vyru laikas, tai ir be to dažinokite 
Aimutiene, paeina isz Slabade- kur gimines 
les kaimo, Balbieriszkio gmino 
Prienų para.
na Toronto, Conn. Turiu svar
bu reikalu tegul atsiszuukia.

R. Staugaitieno
825 N. 13‘Zj St. 
Terre Haute, Ind.

girdėjau gyve-

Mano draugai Jonas Padols- 
kis ir Juozas Balnius, pirmiau 
gyveno 
gi 
T 
atsiszaukt ant adreso.

Adam Szuminskas, 
812 E. R. R. St.

Mahanoy City, Pa.

ratidaši. 
riai ejna ant kolioiieš. 
dien “ 
Lietuvei yra “sokerei,” 
duodasi prisigaut visokois bu
dais, bet 
tuosius dolerukus 
veju neaplaikydami jokios nau 
dos isz savo kruvinos procios. 
Turėkite ant sargybos!

Dole- 
Szta? 

mandralei” mano, jog 
J ” kurieso k ere i

visiems jau nubodo 
mėtyt ant

A /
Lietuvos Atstatymo Bendrove

Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

1)

2)

3) 
O

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą: |
Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitula pramones (iszdirbystes) ir I 

pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje. I
Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu jsznaudotoju, paimant visa szalies I 

pirklybn ir pramone in Lietuviu rankas. |
Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt. H 
Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant I
gerus uždarbius, palengvinant ingijima. uk& inrankiu, maszinn, gyvuliu, javu ir tt.

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

i

2)
3)

Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Foreign 
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorėziu pardąvojiniui ir tt.

Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujaneziu in Lietuva ir in kitas szalis.
Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- 
joszkojimus (daviernastis), iszganna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg . 
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasž- 

: tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu

I piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

1 VISrI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
ReilęalauUite paaiszkinimu sziuo adresu: ‘1 ’ '

Į Lithuanian Development Corporation
' ' 320 Fifth Ave,

MMMMMMMMMMMMMMMMMHMMMMMnnm

L. A. Bendroves

tt

/ . u

il

ji

I

New York, N.

Mahanoy City, dabar 
irdejau gyvena Detroit, Mich. 

Puriu svarbu reikalu praszau

Pajieszkau Volisio Bailiuko, 
paeina isz Kauno gub., ir pav., 
1913 mete atvažiavo in Ameri
ka. Jeigu kas žino 
praszom praneszt.

Ant. Apibrazas',

apie4 ji

460 Washington AYe., 
Burlijigtdn, N. J.‘

Bronislovas Juknevicžius 14 
metu senumo, kuris apleido 
Mount Carmel 1917 mete ir jo
jo drapanas aplaikem isz Pitts- 
tono ir nuo to laiko nieko apie 
jin negirdėta ir nežinau ar yra 
gyvas ar ne.
8 colius didumo, akys mėlynos, 
paeina isz'suvalku gub., Kal
varijos pav., 
K

Turi 4 pėdas ir

Liudinavo par. 
as danesz apie jin, 

$5.00 dovanu.
Mr. Joseph Cikanavicz 

328 South Apple St. 
Mount Carmel, Pa

aplaikys 
(to 49)

PALENGVINA INGYTI NAMUS.

Naujus Projektus Darbininkams Insi- 
gytl Namus.

Kai-kurie lokaliai komitetai, kurie 
buvo sudaryti, kad sumažinti plcszlma 
nąoipų Už namus, pradėjo veikti nau
ja darba, kad palengvinti nuomas, pa1 
dedant In vairius veikėjams^ kurio sten 
glas padauginti namu skalcziu.

Prancs'zimas, kuri gavo namu regis
tracijos ir Jnformącijos ąkyrius , Dfifį 
Suv. Valstijų Apgyvendinimo Korpa- 
racijos suteikia pl/ina, raginant dar
bininkus statyti savo nuosavius na- 
mhs. Toks planas buvo pradėtas pil 
dyti buvusio pirmininko Rent Profi
teering Komiteto, New Londone, Conn.

tri ta plana incina inkorporota ben
drove su $25,000 kapitalo, Tokio dafr 
bininkai, kurie gali iszmoketi 10 nuo- 
szimeziu namu ir loto vertes gaus 
50% paskolos isz bankos ant pirmojo 
mortgage, o likusius 40% gaus isz ben 
droves, kuri paims kaipo užtikrinimą 
antraja mortgage. New Londono dar
bininkai sutiko paskolinti bendrovei 
iki 75% antrojo mortgage, kuris duo
damas kaipo užtikrinimas 
droves fondas indetas in 
isznesza nedaugiau kaip 10 nuoszim- 
cziu nuosavybes vertes ir bendroves 
kapitalo užtenka padėti iszstatytl na
mu už $250,000 vertes. Tuo paežiu 
laiku tie, kurio statos namus iszmoka 
savo skola po vlena nuoszimti per me-

Talp bendrove turi užtektinai 
kapitalo, kad varyti toliau savo darba.

Iszmokejus antrąjį mortgage ben
drove inteikla savininkui visus rasz- 
tus. ’

s statyti savo nuosavius na- 
TToks planas buvo pradėtas pil

Taip ben 
nuosavybe

nesi.

10 PR1EŽASZCZIU
DEL KURIU *
Turi būti kiekvienam name

, ’’ M ,

Del to, kad Partola yra gardi ir 
gvarantuoja sveikata.

Del to kad Partola yra palaimi
nimas vyrams, moterims ir vai
kams. - »•
Del to, kad Partola veikia labai 
szvelniai ir valo kraują.
Del to, kad Partola paszalina 

paeinanezius riuo 
neszvaraus

kankinimus 
užkietėjimo 
kraujo.

ir

visi vartojantieji
Partola gerai ir

Del to, kad

į

6.

1

Del to, kad szimtai tukstaneziu 
žmonių vartoja Partola, žinoda
mi, kad ji puiki 
persitikrinti, vj
Del to, kad Partola taip pigiai < 
kainuoja, didele dože užteksi 
visai szeimynai trims mene-J 
siams ir kainuoja tik $1.00. 1
Del to, kad geriatisi gydytojai 5 
rekomenduoja Partola. 5
Del to, kad szimtai tukstaneziu j 
iszvalo savo krguja is^ viduriu, i 
variuodami partola. S

10. Del to, kad Partola yra geriau- < 
sis draugas kiekvienos szeimy- 5 

nos. 5♦ <
Daili ir naudinga dOtaila kožnam j 

atsiuntusiam užsakyina ir piningus) 
drauge su sZiuom apgarsinimu. }
Laiszkus ir užsakymus adresavokit: < 

APTEKA PARTOSA, 5
160 Second Av& N6w York. J 

DepttLv5, < ,

sveikai jau

(36).

ir jus turite

7.

8.

9.

siams ir kainuoja tik $1.00.

-lA|h -- iri r~r “ r ^Ift^ - ^rr iri r - ^frir **----- 1 -<t—■ ■*rr— — „ -į JL

Lietuviszkas 
Iszradėjas

!<

u
I

I
ii

shingtono.

Szitu vardu iszdaveme nau
ja knygute del iszradeju sulai
kanti 20 pa veikslu ir i lust raci
jų, visokiu iszradeju ir iszra- 
dimu, su paraszais ir paveiks
lais miestu New Yorko ir Wa- 

Ta brangia kny
gute mes iszsiuncziamo kiek
vienam ant pareikalavimo DY
KA f. f

Jeigu jus norite žinot kięk 
prasigyveno 

kiek dar galima į 
fui' pagolbit išradimu naudin- 
gu<tai raszykiteItuojaus reika- 
laųdmpi ,tos naudingos kuygu- 

žįpovai (eksper-

ra

I

$8.75 SU

NESIUSK MUMS PININGU

Stebėtinas Laikrodėlis 
6 rodyklėmis

w Rodo valandas
Rodo minutas

O3<—« Rodo sekundas
[/ Į 4<—<k Rodo sanvaites dienas
/ 5<-r-« Rodo menesio dienas 

ar Rodo vardus menesio
Rodo atmainas menulio

4

i

i

i

I

H 
<I

turto žmonis ir 
prasigyveni i

Yra lai stebėtinas daigias. Kas szi laikrodėli turi nereikalauja kalendoriaus 
Pdkhirl ir pamato nb tik valandas, minutas bet ir diena sanvaites, dlcika. mene-
ujo i,- atmaina ujenulip. Su laikrodėliu nustebėsite kožna. laibai gražuą, 
•salzo. ir gerai laiko czėsa. Vertas nemažiaus kaip $16, Bet ant trurnpb taikoBct ant tnifnpb taiko 
pArddosinie tik.už ir duosime dykai puiku paauksuota loneugeii ir peliu
ką vęrtcs i^tla. k|ta puiku prezenta.1

ilzo. ir gerai laiko czėsa. Vertas nemažinus kaip $16,

Kaipotęs. Kaipo žinovai (eksper
tai) patentu bandome isžradi- 

hiifihš DYK'Al? Tt; »t

American European Patent 
Offices Inc.

256 Broadway (SE.) 
NEW YORK, N. Y

U J-U.

<
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aplaikc tavora. Jagit ‘rtobušitę 'ližgane- 
szita apgartJinlinaJ o $8.75 užntokėsite 
dinti In laika 30 dienu tai sugražinkite 
o mos sU’gra^Ins^m ’plningnrf Nieko ne 
trotinat. ir pjqvij|^ntiitQ'S0V(> kad yra 
tai stebėtinas ir naudingas lalrokdclls. 
Nclaukitte'kolei pabfnngs bet raszykite 
szedien ant adręįję;

UNION WAT^jl CO, Dept.
101G thlwniikee Aye.
i-1-?1-1 - - - -

■< 
vTl
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J

t

v

I

. ‘ ■ v 
t .. .T? i

(’hlchgo, tll.

Nosiuskitę piningus tik iszkirpklte .............   į, I ... . .. . ,» ,«-■ ~ 
p KUPONAS................... |

Union Wntch Co. Dept. 7
101(1 Milwauktw Ave. Chicago, III* 

Prisiuskite n^an laikrodėli ir dovanas 
o aplAikesi užmokesti $8.75, jagu nepa
tiks sugražinau ,in 30 dienu o man su
gražinsite piningus.
Kiek laikrodėliu ..........
Vardas 1
Adresas
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Žiūrėkite, kad butu su raudonu kamuolu.
Kada pirkaite gaminus avelus avėti mainose.

■ • 1 • ■ • • ___

rėkite kad jie butu su Raudonu Kamuoliu 
Fabriko žymė “Raudonas Kamuolys”

tai žiu

(Red Bali) yra
e / - - | - į—) — VJ

ii pado kozno pusbačio (Iliminer) ir čovoryko (Lopac)
-■ " ’ • „ . . UrtJ

inspausta ant kozno czebato aulo, teipgi ant užpakalio
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B A L L BANDt

Ball-Band” gaminai batai ir ezeverykai laiko ilgiausiai todėl, kad jie padaryti“Ball-Band” guminai batai ir ezeverykai laiko ilgiausiai tottei, i<a<i ,]ie pmtaryu 
isz geriausio materijolo ir specialiu musu hudu yra aplieti isz vieno szmoto.
Jsztisi “Ball-Band” avalu padai yra padaryti specialiai mainieriu avėjimui. Jie 
apsaugoja ir yra tokia tamprus ir drūti, kad netasžtrioš akmenų ar augliu kriauk
šlės negal perpjaut nei perpleszt. “Red-Band g ’ .

Ball-Band” avalu padai yra padaryti specialiai mainieriu avėjimui. Jie

4

HIMfNER

1

ęali gimt baltus, raudonus, juodus 
Mishawaka Woolen Mfg. Co., 414 Water St. Mishawaka, Ind.

Instaiga, kuri iszmoka milijonus del gerumo

Red-Band
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| PINIGAI
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r

Piningus slunczid.ni 'fn Lietuva ir Lenkija sulyg pigiausiu deniu ypatom — 
no prioszam. Po ilgam kentėjimu pagelba krajuj yra neatbūtinai reikalinga. 
Per tai privalot neatbūtinai kreipties ypatiszkal ar per laiszka prie musu 
Bankini Narna:

neatbūtinai kreipties ypatiszkal ar per
I. BEUZ, Bankierriiis ir Notaras,

81-tIi. St. New York, N. Y.
Clonin kompanijų.

LO>AC

♦♦

221 M’ost
Pardavimas laivakonziu visu laiviniu linijų siilyg
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DEIVE NUAUS*
Is m Angehko peram F. W. S. B.

Ant mėlyno 
Nilaus plauke deive, 
jiji ant perlinio lukszto, iszde- 
to auksu ir deimantais, kuri 

‘trauke dvi milžiniszkos žuvis, 
aptrauktos auksiniais žvynais 
kurio žibėjo nuo saules spindu
liu.

Deive pribuvus in savo mur- 
murini palečių su augsztais 
boksztais, milžiniszkos auksi
nes duris paezios užsidaro ka- 
da deive inejo per slenksti. Zu 
vys teip-gi inslinko in palociu 
atskyrioj vietoj, paženklintos, 
del juju. .. . ■.».«

Kokis tai žmogus,

vandens .upes 
Sėdėjo

Žuvis

Mažos dukreles sienoje 
ir pasirodo mažas

tarė žodžius užkeikimo. nTamd 
pakilo baisus Jnbdas debesysl 
ant upes, užimdamas -kūnini 
gaikszti, kuris dingo isZ ' akid 
savo nu mylėti uos.
juodas debesis prasisklaidė^ 
Delfinas pabėgo persigandęs o

nežino

>m( Po tam

SAVtE 
.. . - — 

mirties, turi sutikti būti mano 
pati. .»

— Pabaigiau — isztare moi 
lingu balsu deive.
dvarininkai, pasveikindami sa 
vo karaliene linksmai, rttoteši 
in upe,Nilu. — Murmurino ply 
ta pati užsivėrė-jr toji nepa
prasta ceremonija UŽsibaigOr-

Po tam deive priėjus prie šie 
nes, paspaudo paslėpta guzi- 
keli,
atsidaro 
kambarėlis iszmnsztas sziĮkais 
ir auksu. Deive pastate tonais 
stebuklinga indą ir vela dure
les užsidaro. , •

Bet Hassanas su savo masi
nom akutėms mato Viską ir ge
rai temino kokioj vietoj radosi 
paslėptas guzikolis kuris ati
daro slaptingas dureles. Deive 
atsisėdo ant savo sosto, kad ta 
me inejo vienas isz josios ne- 
valninku apreikszdamas jiai:

Poni! 
gaikszczio
matyti veidą jusu karaliszkosisimaine ant skarmalu... Klaii 
malones! džiojo po pustinia klausdama

— Tegul inojna — atsiliepė [pati srtvOs, ar tai sapnas ar tik 
tai jiai teip viskas nuduoda?

Atėjo naktis Hassanas vi- 
pri- 
pii-

■ * > I

suprasti skausmą

kuningaigsztis dingo
; kur.

Lengvai
szirdies, kokis apėmė karaini-1
to. Bot neturėjo jiji laiko ant

I

verksmo, nes tame sudrėbėjo 
žemos, puikus palocius isz mur 
muro persimaino ant^kalnelio 
piosku, vanduo 
upes neszdama su

pakilo isz 
savim kas 

tik in josios vilnis pateko. IsjI 
upes Nilaus pasiliko tiktai 
pieskinis lovis, nes vanduo nu 
plauko drauge su dingimu pa- 
lociaus ir kuningaikszczio. i 

Karalaite pasiliko stovinti
Siuntinis kunin-| viena tarp pustynes. Josios pa 

Erozijoszo geidže togios ir auksines szlebes.per-

Niekados,
* paszauko karalaite.

--- PAžitiresiiire. Sugryžsžiu 
pus tave ryto ir gal persimai
nysi šavo. žodelius. 7

' Baištlslš rttganiūš pasakė tei 
sybe, , Bučkis ir . troszkumas 
pradėjo kankyt nelaiminga ka 
ralaitoi; . < 1 . t ;V,.; i <

— O Dieve, nt£i tašrtLbai-* 
sus raganius yravteip- galingu 
ir apsiverkė graudingai.

» Lokentiš . panksztis pažino 
karalaite uorints. buvo pasire-. 
džius in skarmalus.
apie tai pranešzti saVo drau
gams, kurie tuojaus atlėkė su 
maistu ir vandenili. Karalui-

tu nickade-į
jojo

-*** A fI

A i a

3

KUR BUNA?
r

J dožas Zaliackas,

žmo-

Senas ir bjaurus

pa-
Ste-

pasisle
piąs artimoje žolėjo, augau- 
ežios ant pakraszczio upes, te
mino akyvai ant kožno paju
dinimo deives. — Tuom žmo
gų buvo garsingas raganius 
Hassan, kuris visa savo gyve
nimą praleido ant raganiszku 
mokslu ir mokėjo daug, o ku
ris neturėjo mažiausios
niszkos jauslos savo szirdyje.

Viena diena raganiszki ženk 
lai apreiszke jam, apie esybia 
deives Nilaus. — Perimtas di
deliu akyvumu, geide jiaja pa 
regeti, o kada jiaja pats savo 
akimi pamate, teip jiaja pa
mylėjo, jog nutarė jiaja aptu
rėti sau už paežiu, po tam isz- 
pleszti jiai karalysta ir josios 
ąosta del saves. Lyg sziam lai 
kui buvo raganium ir tai jam 
buvo gana.
raganius, geide dabar valdžios 
ir jaunos karalienes kuria už' 
sigeide apturėti del saves.

Deive inejo in palociu, Has
sanas nuėjo paskui jia, bet nu
tarė inejti in palociu nemato
mas nuo kitu ir matyti viską. 
Paženklino ant piesko dideli 
rata, isztrauke isz galvos tris 
plaukus kurios indejo in raga
niszku rata, susilenkiąs inžen- 
gft in rata ir pradėjo kalbėti ra 
ganiszkus žodžius..

Akimirksni jo persimainė in 
maža musiukia, nulėkė in 
lociu per maža plyszeli.
buklus paregėjo jisai tonais. 
Sienos palociaus buvo iszdetos 
puikioms marmurinėms ply
toms, ant vidurio stovėjo auk
sinis sostas iždetais deiman
tais ir kitokeis brangeis akme- 
nais, da tokio ne buvo mates 
niekur. ' Ant tojo sosto sėdėjo 
patogi deive Nilaus. Prie sos- I 
to deives prisiartino žuvis, ku
rios buvo josios tarnai, bet da
bar persimainė ant žmogiszku 
esybių. Kožnas isz tarnu at- 
nesze sauja puikiausiu deiman 
tu kurios inpyle in tam paskir 
ta auksini indą. Kada jau in
das buvo pripiltas deimantais, 
deive pakele viena plyta nuo 
grindų, po kuriu pasirodė mė
lynas vanduo upes Nilaus. Dei 
ve atsikėlė nuo sosto ir priėjo 
prie skyles.
dainuoti ir pilti deimantus isz 
indo, nes vietoje deimantu py
lėsi krisztolinis vanduo. Ko
kiu budu teip mažas indas tal
pino savyje tiek vandenio, tai 
Hassanas negalėjo» dasiprast. 
Raganius dasiprato, jog priesz 
save mato geradejinga deive, 
kuri su pagialba savo'raganys 
tęs sudyutindavo vandeni upes 
plaukenczios per pustynes ku
ri atnaujindavo visa pieskinia 
aplinkinia.

Pradėjo puikei

tus žemes, 
kvieczial.

* Upe Nflane yra Afrlke, ylcna laz 
did Zla imi h kuri užlieja dydelius plo- 

ant kurios atifta pūikus 
Tanai szlapuman h a u.s o h

dirvos daug naudoa atnesza gyvento
jam* EKipto, kur lietuti labai retai nu
puola. j«gu netamu aiiapmiMka upes 
Nilaus, tai Visa aplinkinia persimainy
ti ttt ptesinm atmynė*.

.-.As

jau! 1

kuningaiksztis mariu

{<

TARADAIKA. '

t

deive truputi susimaiszus.
Novalninkas invede kareivi 

kuris teip-gi byvo parodytas įsom pajiegom stengoši 
isz žuviniu žvynu. Atejvys pa- versti stebuklinga indą
sikloniojo žemai tarė su Uide- versti ant tolimesnio * paklust 
lia paguodonia: . numo, bot visi jojo stengimai

— Maloni deive, pragarse- nuėjo ant niek. Negalėdamas 
jus su savo patogumu ir galy-1daugiau nieko su indu padu
bta! — sudedu prie tavo kojų 
pasveikinimą nuo savo 
Erozijoszo,
mariu, paejnanczio nuo dievai- 
czio Neptūno.

Deive nuleido akis ir parau
donavo,
seniau pažinojo, 
ant baliaus iszkelta per 
vaiti Neptūną. Siuntinis var
dan savo pono prasze rankutes 
ir szirdi deives Nilaus.

Deive priėmė praszyma ir 
nutarė,
bus už menesio laiko. Po tam 

gilei

pono
kuningaikszczio

artimoje ur-
Bet neuž-

Mano szvogerls
per 20 metu gyveno New Philadelphia 

po tam iflzvažlavb In Sturgeon, 
paskui Iszsikrauste in mlnksz- 

Tcgul

pa.
Pa.
tas anglis Illinojaus steite. 
atslszaukla ant adreso.

Wm. Barkauskas,
153 Fourth St., 

Frackville, Pa.

MahO brollft Antanas Dudlnskas, ke
li metai adgaltos gyveno Brooklyne o 
dabar nežinau kur jisai randasi. 
Suvalkų gub., Simno parapijos.
Kristina Barkauskiene (dudinskluto) 
turiu pas jinsvarbu reikalą todėl te
gul atsiszaukia ftnt adreso.

Mrs. Wm. Barkauski,
133 Fourth St.

Frackville, Pa.

PROTO STIPRUMAS. J

Isz
Asz

Erazijosza jau nuo 
kuri sutiko 

die-

jog sužiedotuves atsi-

y

ūž
te r p

ryti, paslėpė jin 
voje didelio kalno, 
temino, jog mažiausia jojo pai 
siėlgima mate didele peleda su 
mėlynoms akims kuri tupėjo 
ant atloszto akmens toje Urvo- 
je.

Ant rytojaus nelaiminga ka
ralaite, praleidus naktų dide
liam rupestije ir neramume, 
paregėjo prisiartinant prie jo
sios sena ir bjauru žmogų, pa
sirodžiusi in puikes drapanas. 
Žmogus atejas prie karalaites 
atsiliepė: ' v

— Poni.... žinau kokia ne
laime tave patiko. Jeigu gei
di manė paimti už- vyra, tai at
gausi Vela visa savo turtą ir 
skarbus.

Norints jisai kalbėjo in jia: 
ja saldžėi (galima dasiprasti, 
jog tai buvo nedoras Hassa- 
nąs) karalaite jaute didelia ne 
apykanta prieszais jin ir dasi- 
prato,’ jog tai jisai justume 
jiaja in teip baisia nelaime, to
dėl paszauke:

— Prižadėjau savo
ir szirdi del Erozijoszio, o jei
gu turi teip didelia galybia 
tai meldžiu taVes, pasakykie 
man, kas su juom atsitiko.

Hassanas teip nusijuokė sze 
toniszkai, jog karalaite net su
drebėjo.

Poni, turi manė imti už 
o no - kitokį vyra.

ranka

Neval- 11

mu.

siuntinėjo pasikloniojas 
iszejo.

Paskui jin iszleke it Hassa
nas pavidale muses. Prie upes 
numėtė nuo saves pavidalu 
muses, atsisėdo ant akmens ir 
paszauke užsirusti’nias:

— Deive neišztekes už nie
ko, tik mane turės paimti už 
vyra.

Sugryžo greitai namo, 
sidare savo dirbtuvėje
raganiszku knygų ir visokiu 
intaisu, pradėjo visokius už
keikimus, kurie jam ketino pri 
gialbeti ingaleti deivia.

Praslinko visas menesis. Ka 
ralieno pasirėdžius in stebeti- 
nus parėdus, stovėjo lange ir 
lauke ant pribunanezio kunin- b gaikszczio Erozijoszo. 
nihkas inejas apreiszke:

Jau atplaukė! i
Ant nugaro milžiniszko del

fino su auksinėms akimi, apsi
ginklavęs ir pasiredias puikei, 
plauke kareivis, o veidą turėjo 
miela ir žibantis geradejingu- 

Visas karaliszkas dva
ras iszbogo laukan prisižiūrėti 
numyletinam savo ponios.' 

t Tik ant tosios valandos ir 
lauko nedoras Hassanas. Pri
plaukė su luoteliu nematant 
prie palociaps, įliejo in krisz- 
tolinia sale paspaude paslėpta 
guzikeli/ atidarė,-maža karnba- 
toli, pagriebė raganiszka indą 
ir iszbego; Padare tai su di* 
dėlių greitumu.ir sugryžo ant 
pakraszczio upes.

Tame laikė 
mariu Erozijoszus 
prie palociaus ir žemai klonio- 
joši karalaitei,-kuri buvo isz- 
eju» ant gonkeliu. < > -n

Hassanas tame paėmė sauja 
užburtos žoles,

. . ■ -- ■' ■ , J4 Am. Ay ..y*

>•

kuningaiksztis
priplaukė

uždegė ir isz-

Ą
t 1' ' liK*.

savo vyra
Szitoje pustyneje nerasi ne gy 
vos dvasios, maišto ne . van
dens. Žmonių nesurasi kad-ir 
ejtumei visa menesi
Idant apsisaugot nuo bado ir

Jf i'-i »?. s»H*r.-i

laiko.

m* 11 ■iimiRi ■ i mhhibrw i i ■■ ■■■m

ant žtnogauš, vanduo iszntetc 
smirdanti lavona ant 

kraszto upes. .
, Tame pAcziamc laiko, pelė* 

dft su riksmu mėtosi isz oro ir1 
puolė prie kojų karalaites. Ka
ralaite norėjo gialbet pelcda> 
kuri jiai tiek padare gero, nes 
stebuklai.... vietoje pelėdos,
stojo priesz jiaja josios myle- 
mas •*-*
Erozyjosziaus. •

Voseilo atsibuvo puiki, 
ralaite perkele savo pa loci u 
ant nežinomo niekam ežero, 
isz kurio upe Nilus prasideda 
plaukti ir gyvena tena is lai
mingai su savo mylemu vyru 
ir vaikais.
teip gerai paslėptas, jog ne vie 

te labai mylėjo paukszczius ir nas raganius jojo negali atras- 
Daugybia narsu nu mėgi

no jin surasti, nes ne vienas 
lyg sziai dienai jojo neatrado 
ir daugybe žuvo kelionėje. Nio 
kas (Ja neatrado pradžios upes 
Nilaus: 4 1 •

O kas metas ant atminties 
tosios laimes, karaliene isžke^

Nuleko

Baį-
Pergaz-

tL

ka-

ežero

Tasai ežeras yra
>

J

kurio sušzauke visus savo pa

juosius tankei maitino savo pa 
lociuje, todėl dabai* pauksz-
ezoi jiai už tai atsimokėjo.

Bet vela užėjo naktis, 
me apėmė karalaite;....
diliojo jiaja mažiausias knisto 
Įėjimas, nes mane, jog atejna 
prie josios raganius^

Norėjo pasislėpt in kokia ur le dideli apvaikszcziojima ant 
va idant pernakvoti. N^es kada
inejo, pOrgazdinO • jiaja lekios donufl; Taja tai diena upe Ni 
jimas dideles pelėdos, kuri mio
lušzirdingai temino in karalai- užlieja visa aplinkiniu, snviL 
te. . <<*■•' gindamas isztroszkusia
• Peledn atlėkė prie karalai^ kuri buna labai derlinga del 

rankos

lus iszsipila isz savo lovio ir

ūkininku.tęs, pagriebė jiaja už 
ir traukė idant ejtu paskui jia 
ja. Karalaite suprato, jog jiai 
peleda nori ka tokio parodyti 
ir ėjo paskui jiaja bė baimes.-

Kada daejo prie didelio kal
no, peleda pradėjo lekioti up 
linkui ir nUtupe ant ui vos. Ka 
ralaite inejus iri vidurį parego 
jo su džiaugsmu stovinti te- Ffrincija. 
nais auksini indą.’

SMIRDANTIS

* X

žeme

Galas.

ATKERIMAS.

Suskambėjo varpė! iš* ant viė 
Bos stoties geležinkelio, o tik 

1 ketino trūkis stovėti dvi miniu 
tas1 nes* skubino in Versaliu f

Karalione Kokis tai jegamastis su ci-
~ „ <X1 . .. , .. . garu dantysią atidarė durelespaėmus užkerota gidą, pnleng * , .. .m. .o ......

Nevyrtlodami dalyku in bovelna Ir 
kalbėdami atvirai,

. ....... .. fa, ,1. ........

Tūlas SkUlkino sztorninkelis,
Menko sutvėrimo biziiierelis,

Sztora turėjo,
Bet jojo laikyti nemokėjo,

Kiek jamo piningu padare,
Ant ejnikio atidavė.

Tai ne szposai,
Kas diena atejdavo agentai

Ir da arklys pastypo,
Niekas jam daugiau nepasi

liko,
Pradėjo gerti nuolatos, 

Nė klauso ne savo paezios.
Viskas nuėjo ir sztoras

Atėjo ir paskutinis galas,
Ir savo drabužius pragėrė, 
Nesze viską pragiart ka tik

- nutvėrė,
Pati vaikai, valgyti szaukia,
O ežia vyro isz karezemos 

nesusilaukia.
Kožnas ka bizniuką koki turi

Tegul jin gerai prižiūri
f

1

Ba jeigu neprižiūrės, 
Tai nieko ne teks ir ne turės.

turime pasakyti, 
kad vieni žmones greitai sumasto, vis 
ka permato, niekur ncapsigauna. 
kius žmones paprastai vadina gabiais, 
protingais, sumaniais, "kltrais" ar 
tam panaszlais vardais.
nes tampa vadovais, jiems sekasi gy
venti.

Vėl yra kiti žmones, vadinami vidu
tiniais, lotais, 
atbukusiu protu, 
dina kvailiukais.
gyventi, jis visur apgaunamas, jie 
sunkiai dirba ir mažai uždirba, kur 
kur jis ka sau perka, tai arba permo
ka,arba gauna blogas prekes.

Ir tokis žmonių gyvenime skirtingu
mas paeina nuo žmonių proto stipru-

Ncrelkla manyti, kad 
proto stipruma prigcina. 
gus savo protą tiktai iszlavina per 
bandymą, per prityrimus, per lavini- 
musis.

Kad protą galima iszlavfnti Ir su
stiprinti, tai norą jokis iszrkdimas, 
bet,sena taisykle, taip sena, kaip at
sirado ant žemes kulturiszkl žmones. 
Dar gilioje senovėje, Grekijoje priesz 
Kristaus gimimą buvo atrasta, kad 
protą galima ir reikia sustiprinti. Pro 
to sustiprinimas vadinamas mnemonl- 
ka..... Ir buvo net insteigti tam tikri 
dievntimlai, buvo garbinama net proto 
dieve Mncmozina. Susirinkdavo jau- 
nikaieziai ir merginos in toki diovna- 
mi ir maldavo 
kad ji suteiktu proto stiprybe, 
maldomis neužganedindavo, nes prie 
pat tu dievnamlu būdavo tam tikros 
mokyklos, kur vaidylos duodavo tam 
tikras lekcijas proto sustiprinimui.

Senovės laikai senai isznyko, praė
jo pora tukstaneziu metu, bet ant ne
laimes, isznyko ir tas geras senovės 
graiku paprotls lavinti proto stipruma

Dabar paprastai taip yra. Mokyk
los ir mokytėjai Nuteikia daugybes pa
matiniu žinių prlauganczlai kartai, Isz 
mokina daug ko, bet tokis iszmokytas 
žmogus paskui gyvenime labai mažai 
naudojasi tomis mokyklose ingytomls 
žlnomis, ir tai dėlto mažai naudojasi, 
kad neturi stipresnio proto ir nemoka 
tas žinias pritaikyti gyvenime.

Vėl isz kitos puses yra Žmones visai 
nemokyti, nelanko mokyklos, o vienok 
gyvenime jiems sekasi, jie yra godo
jami, jie vaduoja kitus.

Viskas tas paeina nuo to, kaip žmo
gaus lavus ir stiprus protas, 
miausiai už viską, protas pavergia 
gamtos pajiegas, apgali audras. Žmo
gaus protas padaro tai, kad žmogus 
gyvu balsu susikalba su kitu žmogumi 
esaneziu už tukstaneziu myliu, protas 
pajungė vėjus, iszkase giliausius grio
vius. Žmogaus protas pasiekė toli
miausias žvaigždes, kuriu szvlesa pa
siekia žeme tiktai in keletą tukstan- 
czlu metu. Protas iszskaitliavo žvaigž 
džiu kelius, sužinojo isz ko susideda 
tos žvaigždes.
Lyje stebuklus, 
ant žemes stebuklas — tai žmogaus 
protas, kiti gi visi stebuklai norą ste
buklais, nes juos apima žmogaus pro
tas, , , .

Protas tai pasaulio esybe.
Kiekvienas žmogus turi protą, bef 

ant nelaimes, mažai ji lavina. Pa
klauskime kiekvienas saves, ar daug 
padarėme, kad musu protas butu la- 
vesnls, klitcsnls. 
kad labai mažai.
dyti savo protą, tingi duot smegenims 
darbo, Ir protas atbunka nuo nOvelk- 
lumo.

Jei nori būti protingu, jei nori turė
ti stipru protą, privalai jam duoti dar
bo, ji lavinti Invalriomis mintimis. 
O ta galima atsiekti tiktai skaitant 
invalriu dienraszti "Lietuva”.
skaito tą dienraszti, to visi kampai 
smegenų diena isz dienos veikla, tas 
tobulinąs, kita, tam gyvenimas sekasi 
ir tas laimingas.

feuk protingas ir skaityk "‘Lietuva’’, 
3253 So. Morgan St., Chicago, Ill.

< » ■ <t • •—Apgarsinimai

NEStTIKEJO Jog jam pa
darys TIEK SMAGUMO.

mo.
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To

kltrais" 
Toki žmo-

Bet yra žmonių ir su 
Juos paprastai va- 
Kvailiukui sunku

Žmones
Ne, žDio-

. dlcves Mnemozinos, 
Bet

ui perskyra pirmos klašos ir ’dė 
do tuojaus prie duriu.

Dirstelėjo priesz savo ir-už
tėmi jo ponia.

va pradėjo glostyt josios krasz 
ta, iszkalbcdama užkeiken- 
czius žodžius....
isz indo piltis vanduo, 
pripylė iždžiuvusi lovi upes^ 
vilnis pradėjo ‘prasiplatinet po 
visa aplinkinia. :

Tame davė girdot baisus 
riksmas Hassano.

Pasirodo jam sapne raga- 
niszkas ženklas apreiszkentis^ 
jog karaliene Nilaus adgavo 
savo liuosybia. Bego pas jiaja 
kiek turėjo pajiegu,; idant ko- smirdanti czesnaku, jog per ke 
vot su josios galybia, bet van
duo buvo užliejus visa aplin
kinia. Norėdamas apsisaugot 
nUo nelaimes persimaino tuo
jaus ant žuvies. ,

'Bot žuvis, kurios ,priesz iž- 
džiuvima buvo pasislepia L_ 
mares, sugryžo’vėla pas ka
raliene, suszauktos pey josios 
galybia.

iszkalbcdama
'Sztai pradėjo 

kuris
Norėjo tuojaus 

numesti cigarą, bet motore jin 
» • >iszlenke tardama tuseziai:

— ‘ Ar žinai ponas, jog va- 
gonia, kuriame sėdi, nėvale rū
kyti?

norėjau poniaIsztikro, 
užganadyt tuojaus, nes tiek to 
galiu sau iszeiti.

< Linktelėjo Su galva ir išzejo, 
kad sujieszkoti sail vietos ki
tam vagonia. ' Tame susitiko 
su kokiu tai žmogum, baisei

lis žingsnius'galema buvo pa- 
Apart 

tb, tasai žmogus kramtė taba
ku ir skubino in vagonus tre
czios klflsos.’ f ' '
' Prieteleli mano', ar gal 
norėtum norint karta pašivaži-

justi kvepšninuo jo.
I L L K < k o

• net pirma ktysa? — Sztai oze 
■»**> , 4 k • * m a ' « • 1 • i 1 t fa

Pateiriinia svetima

kazoka

♦ e s

Susirinko ant vieno pasi
linksminimo daug Lietuviu, 

Isz viso miesto szaliu 
Senu ir jaunu, 

Moterių ir mergeliu.
Visi gere, kiek norėjo, 

Ba alaus ir viskes daug turėjo, 
Užsimanė patrepsėti, 

It pradėjo kazoka szokti, 
Kokia tai mergina

pradėjo trepsėti
Ir laika parodyti norėjo. 

Kaip'tęn nežinia suklupo, 
Ir ant mažo vaiko užklupo,.

Motyna kudykio szoko gelbėti, 
Ir pradėjo baisei plūsti.

Ant merginos mėtosi, 
Už plauku su nagais griebėsi 
Ogi larumas! Ogi klyksmas, 

Bobų ir vyru riksmas. 
Buvo ir juoku invales,

Na ir ant pagalės, 
Motyna vaika pagriebė, 

Ir namon pas save iždume.

<

ii ♦

pir-

Protas sutvėrė pasau-
Ir tik tai vienas yra

Tai ne dyvai kur girksznuo- 
x je moterėlės,

Nes jeigu draugia geria ir 
: dukreles

Tai reike duoti lazdų 
Del tokiu dukru.

O jus motynos,' kad jus va-
• nagai sudraskytu

Ir da vilkai suterebytu, 
'Gerkite paozios ir springkite, 

Tiktai sžlaphosem neduokite, 
Ba kas isz tokiu dukrelių bus/ 

Jeigu pareis in jusu metus, 
Žinote, jog.prie girtavimo.

*' * ' ' L '1 ’ M ,

Ne vieno smegenis persimaino
Ypatingai kožnos nelabos, 

« <’o Girtuokles bobos.
Pasigėrus, plovoja žodžius

•n . negražus, • !
Tai kas isz tokiu mergaieziu

I

turiu del tavęs bilietą, bet duo- 
kie man savo. •

PAsttžieris isz treczios klasos 
stovėjo valandelia stebedama- 

, Bet pa
ėmė bilietą pirmos klasos, o tas 

savo

žuvi pradej o vytis paskui jia- ka tai ženklina.
ja, lies suprato, jog tai juju no ponelis paemias bilietąt « m <| , .’1. 1 • it .r 'MvllVlJiD 1/civiliumwi* ouvuVidonas, kuris atncsze riek ne- įfasiiteiok(!iitf).atydate dirriš ir 

insistume in perskyra pirmoslaimes del juju ir karalaites:
Mėtėsi ant jojo ir sudyaske 

iyit szmoteliu, o kada - Hassa
nas persimaino po smert vėlai

TT7TTT■■ 1
..upU
10 5? r 4

Ai 
A

fl

r

užejima vokiee»hi

j7'

Du Prancūzai žiuri ant sugriauto savo kaimelio ir mans-* 
to, kur juju namelis stovėjo priesz užejima vokieeziii, 
kaimelis teip sugriautas, jog nieko jame negali surasti.
Kur stovlnczio kareivio draugas?

* : b ! . f iŠ I' i. t. •. t. ' 1 -JI '.Ai*. ■' C./’i 4iiLi ■h; .U .<K

.... J____

nes

>
Turime pasakyti, 
žmones tingi Ju-

klasos, kUriojė Sėdėjo puikėi 
pasirėdžius' poniutę, ka neken- 
te durnu’ ttUo Cigaru.
j Treczitt kartu* Varpfelis su
skambėjo, — portelis isz pir
mos' klasos gavosi laimingai iri 
vagonu treczioš klašoš1. 0’ kad 
L • i . _ A t. -wjilr 4 «*•. ». . . 4* .

1

•kios pertraukoj/ tai toji prinhv 
te turėjo ttbstyt cZfcsh'ftkihiU 
kvepsni ir tabaka nuo pritnkos

• ■■■ .    t I , ■! I »l 4*1

Gerai vėlina.
X44 I t

trūkis ejoiri Veršalhtš bė jo-

;fi-... ..

Pati J-**
K"

Kode! tu Jonbli ne in 
siruszai in bile kokiA draugys
te, tai vis geriau priguletii 
. Vyras:- Ka-gi maezyje! Pri 
gulėt ne szppsas, nes mokėk ir 
inokek kožna menasi, menėsL 
nia ir ant numirusiu^ tav daug 
per kokia 25 metus iilšiinoka.

Pati:- Tai teisybe, nes jeigu 
ant giliuko in pusią meto nu- 

* mirtum tai bent ture tau pinigu

.4 "■'" ji * i'ji ■' *"1* 1 ■* "*■' " t ■ i: 4
•»:i W'MiU

1 ■ ■■ f į.
.u ■ H?

r>:

f

*

H -t“

bus> j.i

Kaip daejfc in įmetus?
O jUs begėdės^

'• ■ 1 O besarmates. ‘
Neužmirszkite, jog neužil- 

' ■>:< gio tas bus, l
Jog sulauksite didelius vargus

Dievulis jum nedovanos,
Ir baisei už jusu nusidėjimus 

mikoros.
«U

Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July)) 
laikraszczlO "ŠAULES” prenumerata 
tas IMG Mt metiM Ir ant pvwet 

‘ meto. Apie salta neužmlrezkite.

; ,jY ..»'«■

Kasi

Viena”.

Siuncziu szirdinga padėka-* 
vone už teip puikia knyga ko-> 
kia yra ^Tūkstantis Naktų it 

Da tokiu istorijų ne 
esmių girdėjas ir skaitės ko
kias radau toje knygoje, kuri 
mane palinksmina diena ir 
naktį. Kada pareinu isz darbo 
tai tuojaus griebiuos už kny
gos, nerupi man nereikalingas 

Netikėjau k a kiti kai- 
pakol sau 
redakcijos

vietas.
bėjo apie ta knyga 
neparsigabenau isz
uSaules”. Vėlinu kožnam jiaja 
pirkti it skaityti o turės sma- 

už szimta
Su pagarba,

Vincas Malaiszka 
Sparrows Point, Md<

gurno daugiau kaip 
doleriu.
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Žinios Vietines Chicago. — Skerdyklų savi-

— Nedėliojo Sekmines.
— Pot tavi lies sūdo padare 

Aplikacijos konia
didatu ant. ukesiszku popieru.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszeme p. Jonas Mockaitis, ku
ris yra komiku

(motina ir gimines gyvena
su pana Helena 

Kiszkiute isz (lilbertono. — 
Szliubas atsibos szi menesi. 
Teip gi

2,000 kan-

Elizabeth, N.

4,-w

l

SAULE f

J.
Mahanojuj)

szi
Fabijonas 

isz Wilkes-Barre, Pa. 
Zabarskiene isz miesto; Jurgis 

Ona Sabuniute, 
V. Butana-

Meszkiuis 
su Ona

Judenas
abudu isz miesto, 
viržius su A jus ( ?) Zuban isz 
Gilbcrtono.

— Utarninko ryta 
stebuklinga
nuo smert kasyklosia Tunnel 
Ridge Daminikas Bancviczius. 
Po szuviui Daminikas likos už 
griautas per puolanezius 

g pažaseziu.
Povylas su kuriuom dirbo da
vė hiruma ir tuojaus subėgo 
kiti anglekasiai ir po sunkiam 

v už
tik

su

turėjo 
iszsigialbejima 

smert kasvklosia

r*
lis Iv

ang-
Jojo brolis

darbui pasiseko ižgialbeti 
griautoji kuris 
mažus sužeidimus.
kas laiko saliuna po No.

aplaike 
Dainini- 

‘>3 E 
Pine St., o Povylas turi saliu- 

539 E. Mahanoy St. 
Pati Daminiko ir keturi vaikai 

nudžiugo kada

na po no.

neiszpasakytai 
dažinojo buk tėvas ir 
yra gyvas ir sveikas.

— Ižduotojas
kaiiskas aplaike puiku 
mobiliu isz fabriko Essex.

automobiliu aplaike

v v ras
e>

W. D. Bocz- 
auto- 

Pa-
naszu automobiliu apiaiKe ir 
Antanas Džiadosz nuo agento 
Grahamo.

— Naujam
mote-

nuo 
grabnyczios, 

raszimo, 
stuczke-

Lietuviszkam
' Krome gausite visokiu 
riszku ir vaiku skrybėles 
19c. ir daugiau,
puikias popieras del 
kryželiu, ražaneziu, 
liu, paneziaku, maldų ir istori
niu knygų, popieros del dirbi
mo kvietku, nektaizu 
Atejkite, jeigu jum ko
o visko gausy te. — Juozas Ka- 

303 West Centre 
ziegorninko Stan- 

(to 45)

ir t. t. 
reikės

raszauckas, 
Str., szale 
kevieziaus.

SHENANDOAH, PA.
— Jonas Bazanaviczius 50, 

metu, likos užmusztas per nu
puolimą anglių Indian kasik- 
losia, o Kranas Savickas, 28 me 
tu, a pi a i ko 
Savickas

su laužimą kojos, 
vra tuom kareiviu 

kuris buvo pirmutinis Belais
vis, kuris pabėgo isz vokiszkos 

praeita meta po ne- 
iszpasakytu sunkenybių.

— Sali uninkas 
Szerksznis,

nelaisvos

»
neini

Viktoris 
mirė staigai pane- 

delio rvta. Saliuna laike dau
giau kaip penkis metus.

Pittston, Pa. — Pali ci ja su
rado ezionais ant tilto nežino
ma žmogų su perpjauta gerkle, 
nuo ausies lyg ausies ir nuga
beno mirsztanti in ligonbuti. 
Pas jin surasta 25 dolerius pi
nigais bet daugiau nieko idant 
galima butu dažinoti isz kur 
jisai ir kaip vadinasi, 
do ant ateivio.

5 dolerius pi-

Iszro-

Daktaras

paregėjo te-

Tamaqua, Pa. — 
paszauktas pas serganti kudy- 
ki, nusistebėjo labai kada jin 
vaikas invede in sena tvarta. 
Inejas in vidų,
nais penkis, vaikus ir motina 
dydžiausiam varge. Szcimyna 
buvo priversta jieszkoti tonais 
priglaudos, nes po numirimui 
vyro nuo influcnzos, turėjo ap 
leisti narna už nemokėjimą ran

Pa v iota va vargszu ka
inisije užsiėmė varginga szei- 
myna ir stengsis palengvinti 
juju butia.

(los.

ninku asociacija paskelbė, kad 
nežiūrint to, jog jautiena da
bar vra pigesne negu kiaulie- 

at- 
Atpigi-

na, jautiena dar (langiaus 
pigs už keliu dienu.
ino priežastis yra ta, kad dabar 
atgabenamu in skerdyklas gy- 
valiu paszaras yru pigesnis, 
nes jie szeraina žole.

— Gegužio 30 d., tai yra ka
pu lankymo dienojo ant Szv. 
Kazimiero kapiniu 
daug lietuviu, buvo dau 
viszku kunigu, atlankytos ini- 
szios szventos, paskui 
giedojimai ir tam panasziai.

Pabaigus 
ant kapiniu daugelis

lankymo
susirinko

s lietu-

buvo

Istorines Knygos
»|l.»l.l«l„l, .    ,       ...w . 1

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

0
f
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v * » t
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I Dr. KOLER

Peiliai;

Kupcziaus

No. 1 — Parižiaus Nuskure- 
lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo. - Preke 50c.

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

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

No. 4 — Apie
Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka,
108 puslapiu. — Preke 25c 
O?"Prisuskitc $1.00 o gausite 

l iet u vi ii visas Knygutes per paczta.
susirinko ežia pat firic kapiniu 
esanezion kareziamon.
gere ir pradėjo 
skaldyti, pesztis. 
jo palieta.

npvaikszczio.jinm

vienas
Daug

Iszsi- 
kita 

krau-

Lietuviai

J'

W. D. BOCZKOWSKT - CO. 
Al AII ANO Y CITY, I’A.

Namus Parsiduos 5-ta. diena Jiininiis.

ežia v ra 
M iosto liet u vis, 

daugiausia 
aldormanu lie-

lietu-

Westville, Ill.— 
gerokai insi vyravę, 

majoras yra 
policmonai 
viai, didžiuma
tuviai, miesto apžiuretojas lie
tuvis, apskriezio keliu apžiure
tojas lietuvis, graborius lietu- 

Pirrniaus ir paczta val
de lietuvis, bet už prisikali ima
likos praszalintas. 
dėt, tai netrukus kita 
bus.

vis.

Namas Mirusio John T. Quin, po No.
22 N. Main St Mahanoy City, Pa. bus 

Ketverge 
vai. popiet.

pastatytas ant pardavimo, 
5— ta Junlaus, 2 
viela del biznio, galima plgel 
Apie dauginus galite dcslžlnotl Quino 
buczciiicje, Malu ir Centre St."

Gera 
pirkti.

(J.5)

Dldclla Dirbtuve reikalauja pardavėju 
drapanų, paneziaku, azleblu, jokiu Ir 
del pardatimo marszklnlu, apatiniu 
andaroku, tiesog in namus. Raszykite 
o gausite sompelius dykai.
Mills. 503 Broadway, NowYork City.

Madison

Kaip gir- 
t varlei 

Bus taip kad tas paczta 
valdys, kas geriausia iszlaikys
k vėlimus.

PRAPUOLĖ KARVE.
prapuolė

Szviesa žalia
Mano karve 

Mojaus.
o*)

Kas pranesz man kur ji

d.
, galva 

juosva, vienas ragas ilgesnis už 
kita.
randasi, aplaikys nagrados $5* 
Duokite žinia ant adreso:

John llrodecka^, >•
Box 202, New Pbiladelpliia, 

Silver Creek, Pa.

i

, Galite taisyti 
maiszius ir 1.1.

Nauja ir naudinga Yla. 
ezeverikus, pleszkes, i 
teip gerai kaip su inaszina. Suczedina 
laika ir pinigą. Tik $1 per paczta. 
mąslu szlaucziszko siūlo, 2 adatas Ir 
instrukcijas dykai. Erftra adatas po 5c 
siūlas 15c. szpulc. Prisiuskit popierini 
doleri dabar.
Dep. 131.

National Sales Co.
Sta. 1>. Box IK),

20

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika, 

r

Didele atyda atkreipė publika ln 
stebėtina gydimą I’atruklmo, Hydro
cele Ir Norvlszku arba trotimo veisles 
Ilgu; per Daktara Andrew O’Malley 
Isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo pel 
lo ir operacijos ir Iszsklront arszos- 
nias atsitikimus, nereikalauja trotlnt 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmonos paprastai mlsllno kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagalba operacijos, bet tas yra tik 
no tiesa, szendion Dr. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo do) 
isztlrinejlmo ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingo* operacijos ir phslsokc 
Jam iszplldyt savo norą teip kad nėyra 
apie tai abejones.

DĖKINGAS l’ACIJENTAS SAKOl
Beverly, N. J. Aug. 14, 1917. 

Brnngus Dr. O’Malley t— 
Negalų rasti žodžiu Invales Jumis 
piulėkavoll už stebėtina patarna- 
vlma dėlei mnnes, 
romie nog dubeltavos
nog kurios kenlejiiu per dovinis 
metus Ir negalėjau, dirbti, 
džinu kitokius daktarus bet man 
negalėjo paglnlbetl. ,1““ 
sveikas,

Iszgydoinas
ruptiiros,

Ban-
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New York.

638 Pen n Ave. Pittsburgh, P tu
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Dr. KOLER yra viena* 
tinta tarpe Lietuviu da* 
ktaraa Plttsburge. Mo
kinosi Varszavoje, stu
dijavo begljo 26 m. in- 
valrlas ligas vyru Ir 
moterų, todėl jas nuo* 
dugnla! pažlnsta. Gydo 
užsinuodlnima kraujo

ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmus 
Ilgas tinimo, Invairlas Ilgas paelnan- 
ežias nuo ncczystumo kraujo, 
szauklte ypatlszkal, per laiszkus asa
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
Ir Rualszkal.
Of įsos valandos: nuo 9 ryte lig 6 
vakare. Nedellomls iki 2-v. popietGERIAUSI

SZIAUDINEI
SKRIBELEI

* ‘%-

6

T

l r >
s.

Naujausios Mados
y ^Lcy f 
fe)

Atsl-

UNION ! 
^NATIONAL 
L BANK 
k MAHANOY

CITY J

f
L

V 
F

Ml,

DEL VYRU
C.pltol Stork »125,000.00
Surplus & Profits $160,000.00

Dar ėsmlu 
nezin Dr. O’Malley Ina 

Wllk«H-Rnrr<s Fa. Asz ėsmlu Lie
tu vis, 70 meili amžiaus Ir szir<1ln> 
gal rekomendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Taiitieczlo kuris ėsn 
tam paežiam padėjimo 
plrmlaus buvau.

Jonas Gedminas,
Box 68. Beverly, N. J.

[Tikra gromata randaal mano ofiso] 
DAKTARAS O’MALLKY SAKO t—

Penki motai adgaltos po dvieju metu 
Isztirinojima, Iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo “Cheinic-Elcctro” būda gydimą 
Patrūkima del szimtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradimo medo- 
cinuoso nei gydimuoshe nog laiko isz
radimo X-Ray ir dauginus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu esate vienas isz tu 
skaitlingu kcnkcnczlu, sorganeziu ant 
tos neapikantos ligos “Patrūkimo 
asz galu jus iszgydintl.
Jagu reikalaujate rodos tai nieko no- 
kasztuos kaip tik paraszlmas groma- 
tos ar atsilanklmas ln mano ofisą asa- 
biszkal. Raszykite prlslusdaml už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkimai Adresavoklte:

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

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi Ir rdszosl LlotuvlszkaL
1
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Rasite musu sztore visokiu

Sennetts, Splits, 
Toy os Bankoks 

ir Panamas.
Teipgi visokiu sziaudiniu 

skribeliu vaikams.
Ateikite pamatyt.

Acs

r,
I,

j

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Proocnta pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos meno- 
huosc, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turė
tumei reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

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

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlco-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslcrlus.
R. T. EDWARDS, Vlcc.Kas. J

■
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Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKIEAUCKAS I
■Ji

f

/7
ly/Ą \ Visokiu apatiniu drapanų|Z^LO ol/o 

H--------

CZIA YRA pinlngams diržas kurio 
jc.Hzkojotc. Padirbtas isz drūto gumino 
mąterijolo. Tiktai $1.00, 7 diržai už $5. 
Grafinam piningus jai nepatiktu. Jsę- 
klrpkito szi apgarsinima ir prisiušklte 
su piningais.
Dept. 231. Sta. D. Box 90, New York.

O O

. C

National .Sales (’o.

a

J

del vasarios. 801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

r •I.

Guinan’s
SALIN SKAUSMAS!

BiidnmnH sveiku, darbe rasi smagumąūmi tiiiiiin n| vinilu tlcllijv 1 tini rinitu milų) 

nepaisant kaip sunkus tas darbas buliį.
Klekvl^nn priederme yra saugot save uuo Ilgu, Turint Salti Ir nebandant 
ji prsAnlint, gall i^aivystyt I pavojingą ligą. 2' ’ ’ ‘ /
gali vėliaus buti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.
ji prašalint, g*U italvystyt I pavojingą ligą. MunkiamU nikaterojimas >

A

PAIN-EXPELLEE ,

Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Exppllor, jh 
tikrink ar yra IK’ARA. vaisbaženkils nnt bidcftiuko. V 
KITOKIU NKIA1K. 35 centai ir 65 rentai už bonkutę.

i

I&p

tai užtikrinant i namlna gyduole, kuri turi matin Xi<'kvicno na- 
inuoKo. Išgydymui ftalčlo krutinėjo, skausmu ftonoso ir lingu* 
roję, rumutizma ir neuralgiją, tfnmpni ankšnt visokius akinis-
inuoKo. Išgydymui šalčio krutinėjo, sknusmu ftono«« Ir tingu* r ‘ - - - - - ■ • ■ - ’ • • -......................
niu.-i raiunenyse ar nąnarluoae Palh-Kxpoller iru gorinuKcs.
Ne«pMgniik pb kildinąs pigiu* vnistuR dideles© bonkose.

)©r«L
ĮSU

v
X'

DESTROYS ANY

•B

liaunamos visos© aptlekoso ar tiesiog Im laboratorijos.

5\ P« AD. RICHTER & CO 
7|—80 Washington St„ 

New York. A

DIDELIA PROGA.
, i 1 e i. ... » •• Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams

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

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

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu
ti vienas isz ju depositoriu —
vima kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA., 

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, V ice-Pres.

A. Danisewic. M. Gavula

tada gaunate szita patarna-

Stebėtinas Elektriklnls Diržas.
M

prietaisu 
ar 60ę. del

ir užmokėkite
$5.98 C. O. D.

Pradėkite

DYKAI iszbandytl del 
bile kokios ligos. 
Prisluskite 50c. stempu 
del naujo viriszko diržo 
su tam tikru 
del vyru,
moterių diržio su prlc- 
taisom, 
.likusius 
ant paczto.
tuoj nesziotl kožna die
na, jagu nebusite užga- 
nėdyt i in 60 dienu su
grąžykite o adgal pini
gus gausite. Adresas: 
A. P. OWENS, Dep. I3E.

152 W. 11 St. New York

>•

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSŲ FIRMOS
kiekviena mašina gvarantuota.

AO*

groja rekordus visokiausio
ftita, grojama mašina vadinasi LITHUANIA, 

groja rekordus visokiausio ........ .. -------------
didumo, kaip: Columbia, Victrola ir kitus. Lithuania groja teisingai, 
puikiai reprodukuoja, balsui esti aiškus, švelnus, tyri

Kašykltė apie išlygas, o aplaikysito visas informacijas. __ ■ * . . .. . w.
Rašydami laiškus adresuokite:

S. P. TANI
1233 West 111th Place,

a
» Lithuania

puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri

išdlrbimo ir visokiausio

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas. 
t n 6 trr! n I < t ’11 .

s,o

Chicago, Ill.

’naujas išradimas’
Del PrikailuojmČiiĮ Kojiį

Prakaitavimas žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne
smagumas yra iš ne (

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia Visokių žmogas ligų »it| p^fargi- 
ino viso kūno. Musų naujai išrasflbsgy 
ęLųolžs išgydis prakaitavimu arba šiapus
mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką fr mąa 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Prok© *1, r 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY 00., 
Distributer

Dep. B. CHICAGO, ILL.
warl

it

ijr

fe

NOVO.

Jei esate sergganti ant ly-

Frlsiuiiskito mums tik 50c.
Nusilpncjio ant Lytlszku organu 

vyrai* kaip tai nerviu paliksi ižgydinti 
ant visados per vartojima, gyduolių 

Tai yra galima pasakyti, cu-
dauno gyduole kurios iszgydo jau tuk- 
stanezius vyru serganeziu lytlszkoms 
ligomss.
tiszku nusilnejimu, kad kenkia jums
betvarke nerviu, kad nustoet vyrisz- 
kuma, kad esate nusilpnojusiam pade 
jlme, szaltos rankos arba kojos gal
vos sopėjimai, žukiotejimai viduriu, 
norvinimai skilvio, inkstu liga arba 
kitos ligos pūsles, nemielus sapnai, 
baime sutikti žmonius, kaip tai daro 
nekurie, paliksite iszkgydyti per var
tojima gyduolių NOVO Gyduoles tas 
in trumpa laika padaris jus sveikais, 
tvirtais ir laimingais, tada gi galima 
bus naudotis gyvenimu ir jo ypaty
bėms.
jus apie tai, kad NOVO gyduoles ta 
padais, iszsunsime jums DYKAI konl- 
pletlszka kursą tu gyduolių, užtoktnai 
ant 15 dienu kada gi prisiunsite mums 
savo antrasza ir pavarde, teipgi sykiu

Del atydos, Idant pertikrinti

50c. krasos ženkldles arba sidabru 
del apmokėjimo lloszu persiuntimą. 
Malonėkite atkreipti atyda ant to, kad 
tai nėra maža dėžute, bet komplctisz- 
kas kursas iszšigydymui, užtektinai 
ant 15 dienu, labai tanke! yra užtek
tinai iszsigydymui.' Ta proga yra 
vien svarbi ant trumpo laiko. Raszy- 
klte mums neatldelioklte, taip-gl pra- 
neszkite kokiam laikraszti skaityti ta 
apgarsinima Ir mes iszsiunsimo jums 
tuojaus tas gyduoles.

NOVO COMPANY,
Dept. 48 Box 4000.

Pliiladoliihia, Fa

Ta proga

X

l P. J, MULDOWNEY I
| KONTRAKTORIUS 1
> 223 W. Mahanoy St. Mahanoy City 5

Duodu preke ant visokiu 
darbu kasdink pastatimo 
nauju namu ir pataiginimu. 
Atsakantis darbas per gerus 
darbininkus.

i

f

| 160 N. WILLS St, 
Bw'WHD'wvrwBF

W. TRASKAUSKAS J
^-GRABORIUS—

i

D. M. Graham, Pres.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz

P. C. Fenton T. G. Hornsby

D. F. Guinan, Treas.

T

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR.TĖVAMS!
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 pave* 
tinta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbi ir paguodonč, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai vra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, bajla 
ir mėlyna parva. Toksai Žiedas turčtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio ghnU 
nč yęa kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutčms. Užstcliuodami šj žiedą, atsiųskite savo 
piršto mierą ant kurio manotę nešioti ir m ima drauge su pinigais piisiųakitr, o mca Jums 
prisiusime tą garbčs vertą žiedą,

Sterling

lt) K Auksinis........

14 K Auksinis,............... 13.50
Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 

paveikslas kareivio kepuris, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
prekė už kožtitp

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

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

Prekės Šių Žiedų yra sekančios:

$1.715

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PAL 

Laidoja Kunus Numirusia, Pasamdo 
automobilius, rlglnus ir Tolimus dot 
laldotuviu, krlksztinlu, pasivažinėjimo 
ir t.t Krausto dalgius ir t.t.
520 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

I

Reikalaujame Jauni
Į tU*

AGENTŲ: Ja 
vaikinai, kurie

ri liuoso laiko vakarais, <ali uždirbti nuo
$10 iki $15 į savaitę, pereidami per stabai 
su musų nauju išradimu. A tai šaukit tik 
laišku: URSUS REMEDY CO„
160 N. WELLS lt.. Dtp. B. CWICA60, h.L.Dtp. B.

tik

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU. <4

4

I

1O.5O

CHICAGO, ILL,

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
...Su Lalvnkorczhi Skyrium^.

P. V OBIECUNAS IR KOMPANIJA 
12th and Carson SU S. S._ - Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatine Banka kuri senei Žinoma 
Lietuviams. Banka talpinasl savam name kur- 
rlo verte isznosa apie $150.00D Ir vartoja sze- 
mo laike apie milijoną dolierlu ir randasi po 
kontrole Vai. Pcnnsylvanlos. 
Pinigus moka 4 procentą. ;J 
in visas dalis svieto.
Užlaiko Notarijlalna kancclarlja del padirbimo 
Dovlornasczlu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje.

Už sutaplntus 
Shinczia Pinigus 

Parduoda Laivakortes.

Užrubcžinis skyrius randas! po 
vadovlsto goral žinoma Karaliaus Varaszlaus 
valdlszko Notarijuszo.

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

Drs. B 
Sta. W.

♦ę

dzas Cosmetics,
t Brooklyn, N. Y»

Naujas Lietuviszkas Graborius

iKazis Rėklaitis
516 W. SPRUCE ST.

MAHANOY CITY, PA

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.
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