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Isz Amerikos

Supykęs, 
atsisakė su juom 

Jonas Muzakis, 
Third Street

Motore nukryto ponkes

600 ruaiszki bajorai ir kiti dir- GARSINGA ANARKISTE LUDVIKA BERBER, KURI 
bo ant laivo kaipo prasti PRAMINTA "DINAMITINE LUDVISE
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Kas girdėt po užsi- 
baigimui kares.bo ant laivo kaipo prasti 

darbininkai.
Kapitonas 

Dickinson nuo laivo Bermu
dian, kuris atplaukė ana diena 
in czionais apsakinėja kaip ji
sai ižgialbejo 600 rusiszku pa
bėgėliu kurie buvo isz augszto 
gimimo, bajorai, kuningaiksz- 
ezei ir t. t. ir visi dirbo ant jo
jo laivo kaipo paprasti darbi
ninkai.

Kapitonas ižgialbejo tuosius 
iszalkia ir apdriskusius varg- 
szus isz Konstantinopoliaus ii 

žei- nugabeno in Malta, kurie palu 
Terp juju ra 

losi 20 kuningaikszcziutes, 31 
generolu

New York. —

nu-

Nustume savo paezia nuo tilto. 
— Nenorėjo su juom gyventi.

Pittsburgh, Pa.— 
jog jojo pati 
gyventi,
stūmė jiaja nuo 
tilto.
deszimts pėdu žemyn ant vago 
no prikrauto su geležio, kuris 
stovėjo po tiltu.

Ant rytojaus gcležkelio dar
bininkai užtiko gulintia be ža
do motore ir nuvožė in 
butia ir kaip rodos nuo

ligon-
sužei-

dimu mirs; vyras likos areez- K° *sz Kosijos. " tr

Porele su savim bu- 
apie szeszis kuningaikszczei, 20 

menesius ir susitikta ant tilto, *r daugybe bajoru.

tavotas.
vo persiskyrius szeszis

vyras melde moteres idant su- 
užsi-

juom negyvens, 
piktumo ir

gryžtu pas jin, bet toji 
spyrė, jog su 
Jonas insiuto isz 
nustume jiaja nuo tilto.
Jieszkotojai aukso bėgdami 

nuo Meksikonu, paslėpė 
$12,000 aukse.

Grass Valley, Calif.— 
ten Meksike 
so už 12
vertes apie kurios tik žino

- A. Mathis ir jojo du
isz Pliimas pavįęto, kurio jam

“Kur 
yra paslėpta auk 

tukstaneziu doleriu 
J.

draugai

Užmusze savo szuni; vienatini 
savo prieteli, po tam pats 

save nusiszove.
Warren, Pa.— Teodoras 

Shafer, kuris neturėjo jokio 
prieteliaus ant szio svieto, tik 
tai isztikiama szuni ir gyveno 
atskyriai nuo visu nubodo jam 
gyvenimas ir nutarė užbaigti 
visus savo svietiszkus ergelius 
Idant po jojo mirezei niekas ne 
paniekinėtu jojo prieteli, nu- 
szove szuni pirma, apsupo in 
kaldra IJapivJo jm prigulin- 
cžėi, po 
kapo ir paleido, pats sau kulka 
iii krutinia. Žmonis jin sura
do ir palaidojo kasztais pnyje- 
•o- '

Pa.—
neturėjo

Tam atsiedop^gintbe jo*^a8k*pti *trtjrraukr 
sa.

Mathis bėgo, Šu auksu kada 
Meksike vela prasidėjo nauji 
sukėlimai, bet auksas jiehVs Bu 
vo.perszkadoje bėgimo, o kad 
brapgino savo . gyva stos dau
giau už auksą, todėl jin užka
so ir giliukningai pribuvo in 
czionais. Kada Meksike apsi- 
malszys, tada nukeliaus in to
nais pasiymti užkasta auksu. 
Budas atėmė ukesiszkas popie- 

ras. Negales likti ukesais 
Suv. Valst.

Pottsville, Pa.— Už tai, kad 
atsisako tarnauti Dėdės Šamo 
kariumeneje ir 

tarnystos, 
buk jiejei yra atejviai Kazi
mieras Adomaitis isz St. Clair 
ir Pranas Zamįnkeviczius 
Mainersvilles 
ant 
nors kada 
szio laisvo sklypo teip nuspren sze ant dirbtuvėse dalijamųjų 
de sudže Bergeris.

Tolinus sudže Kochas atome 
pirmutines ukesiszkas 
ras nuo Villiamo Yurkonio, ku atėjo Amerikon isz Didžiosios 
ris iszsižadejo savo ukesistes, 
tvirtindamas buk jisai ne yra 
czionaitiniu padonu. 

Ir tai visi Lietuvei!
gali būti atejte tokio žmogaus

Tokia žmogus pasi

ant jojo

Žmonis jin sura-
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DIDUMA LIETUVIU 
NEMOKĖS TAKSU.

Pagal vėliausius Pinigyno 
Department© 
(Regulations 45) visi 
buvusioji piliecziai, nors jie ir
nebutu ežia apsigyveno (non
resident) nemoka taksu, jei ne

praneszimus.
Ros i jos
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Kada vokiccziai
miestą Vilnių

Kiek surasta lietuviszku gy- 
Ventoj u Vilniuje pagal 

vokiecziu surasza.
Vilnius. — 

buvo užemia
1916 mete, padare tonais sura- 
sza vipu gyventoju kuris pasi
rodo sekaneziai:

Paviete Szirvintoje
45,000 Lenku; 13,500 Lietuviu 
300 Baltrusu; 3,000 Žydu.

Paviete Szvenczioniu: 
000 Lenku;

Kokis rojus po bolszevikiszka 
valdžia. — Ligos ir badas 

visur. — Brangenybe 
neiszpasakyta.

buvo

56,- 
25,000 Lietuviu; 

2,000 Baltrusu,; 5,300 Žydu.

320

21,000
300 Lietuviu; 11,500

Vilniaus: 68,000
600

radosi 48,160

atstovybe Paryžiuje 
indave

Omsk.— Arkliena 30 rubliu 
svaras, sznviena 12 r., 
(36 svarai) miltu 800 r. 

svaras.

pūdas 
bul

ves 240 r., svaras. Tokios 
tai prekes sziandien Moskvo- 
je. Miestas* yra apleistas,

su darožka 
vieno versto kasztuoje 100 rub 
liu, dožukia zapalku kasztuoje 
15 r., 
kandus idant suszilti. 
tuokliaviinas yra baudžemas 

Miestas pilnas ki- 
karei-

Miestas* yra
Už pervažiavima i

Žmonis degina

I

savo ra-
Gir-

ypatingai 
žmonis 

ulyczos tukstan-

su

Jie aresztavo ir 
rekvizavo ju

Vokiecziai gelbėjo ir gelbsti 
rusu bolszevikams.

New York.—■ Amerikos Lie
tuviu Tarybai praneszta, kad 
lietuviu
taikos konferencįjai 
prirodymus apie vokiecziu isz 
davikiszkus darbus Lietuvoje.

Vokiccziai Ctetuvoje yra aL 
liko daugeli visokiu baisiu pik 
tadarybiu.
szaude žmones, 
turtus, pardavinėjo bolszevi
kams visokia *Rontrabanda, 
in imant ginklus ir amunicija.

Ties Zizmariais vokiecziai 
mėgino bolszevikams parduoti 
visa lietuviu batalijona už 
9,000 markiu.

Alytuje jie bolszevikams ati 
davė daugiau 40 savo 
svaidžiu.

Nelaime musiszkiu Sibire.
Pagal vai-

lietuviu batalijona

kulka-
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Arkangelis. — 
džios surasza, tai amerikonisz 
ku kareiviu Siberijoj žuvo 536 
vyrai: užmuszta 99 aficieriai 
ir kareiviai; nesurandamuju 
po muszin 35: mirė nuq ligų ir 
kitokiu atsitikimu 3 aficieriai 
ir 77 vyrai | sužeisti 12 afiele-’ 
riai ir 325 vyrai.

Valdže dabar Užtraukė iąz 
fenais visus savo kareivius ir 
paliepė keliauti namo. V

Lietuviai traukia in szali 
Dvinsko.

bernas,- Sz^aicarije. *— 
Pa ryžiu dancsza telegramas, 

lietuviszka kariumehb 
szali 

Dvinsko ir kaip rodos jau už
ėmė aplinkinia Kasczius.

Leninas parduoda grabus.
Kopenhaga, Danije. — So- 

viatu valdže Moskvoje paėmė 
po savo valdžia pardavinejima 
visu grabu, nes fabrikantai pa 
sinaudodami isz daugeli mir- 
cziu nuo tifuso ir kitu ligų par 
duodavo paprastas medines 
skrynes, kurias praminė gra
bais po 700 ir daugeli doleriu.

Lietuviai pergalėtojais arti 
Dvinsko.

czeis. * ■ U
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Pavieto Radunskam; 4,500 
Lenku; 4,060 Lietuviu; 
Baltrusu; 2,780 Žydu.

Paviete Vasiliszkiu: 
Lenku;
Baltrusu; 3,800 Žydu.

Paviete 
Lenku; 2,700 Lietuviu; 
Baltrusu; 2,800 Žydu.

Paežiam mieste Vilniuje bu
vo: 74,000 Lenku; 2,600 Lietu
viu; 2,500 Baltrusu; 58,300 Žy
du. — Viso Vilniaus apskrity
je 1916 mete,
Lietuviu o 309,000 iLcnku ir 
95$00 Žydu ir Baltrusu.

STAKLiSŽklAI. Vokic 
cziii katiuoirieilo 
labui' draugauja 
kais, kurie stovį i Auksztdvary. 
Kuomet kiekviepa diena vieni 
atsilanko pas kitus, dcliUi kaž 
kokiu pasitarimu, gerai iįisige- 
ria ir nakti skirstosi vieni kitu 
lydimi. Vietinio valscziaus 
komiteto vokiccziai visai Depai 
sg. Yra vokiecziu amstvors- 
tiet ir kurs daro rekvizicijų- — 
Naktimis vokiccziai 
vietinius gyventojus, 
neju pinigus skaras ir valgo
muosius daiktus; iszeidami su- 
musza žmones.

Žmones visai užjauezia Lie
tuviu valdžia ir pageidauja, 
kad czia apsistotu Lietuviu ka
riuomenes.

KAUNO KRONIKA.
Kaunas perpildytas yra sergan 
ežiais, demetapa sziltine. Ži
niomis, serganeziu yra arti pus 
troezio tukstanezio. Kova su 
liga yra sunki: visos ligonines 
pilnos, trūksta pigios santari- 
nes pagelbos. 
nimo sąlygos
Kaune priskaitoma ligi 5 tuks
taneziu bedarbiu.
j u yra nepaprastai sunkiose sa- 

Jiems yra insteigtos 
pigios miesto valgyklos, bet 
tose valgyklose gauna tik labai 
menkos sriubos, jiegauna visai 
duonos, kas butu reikalingiau
sia, ir ko miestas patsai neturi.

Serganeziu tarpe buna sziur- 
piu atsitikimu. Taip

mirezia.
niszku ir mongoliszku 
viu, kurie pasielgė su gyvento
jais žveriszkai,
moterimis; be darbo 
slankioja po

Tiejei kurie turi koki 
užsiėmimą ir priguli prie bol-
szeviku aplaiko po 1,500 rub
liu ant menesio ir tai vos gali 
iszsimaityt. Daugelis žmonių 

nado ir pildo

New Yorkč,Mete 1914, kylo ekspliozije vienam 
kurioje žuvo tris anarkistai. Tuojaus po tam Bcrgeric^e iŠ 
piszkejo in Rosi jo ir nuo tojo laiko visa žinia apie jiajut din
go, bet kad vela atsinaujino bombų ekspliozijos po visas.Suv. 
Valstijos, palicije aplaike slaptus praneszimus, buk 
mitine Ludvigę” 
draugams? ‘'

name

>'». i

dina-
vela randasi Ąmoriko ir.prigjąlbincja savo

AL .... Vokie- 
Siaktiszk-uose 

su bolszevi-
mirszta nuo 
savžudinstas. Kaimuoczei 
negali ilgiaus nukenteti bol- 
szeviku prispaudpuu ir užgrię.

I I »

szum $.1,000 ar . $2,000, 
reikalo) reikia nueiti part darb 
davir kuris iszrenkd

(ir pripildyti ' popioVa

1

pagal ZAPYSZKIS,

taksus, 
formos 

praėjusius metus 
(Revised March

11'1.5,'o už 
formos 46. 
1918.)

Tie dalykai ypatingai yra 
svarbu žinoti tiems lietuviams

| .j, I J p » W I *

bimo maisto, todėl nieko ne sė
ja ir nedirba.

. GeležinkeleiVietinioCžion smar
kiai iszsiplatino dėmėtoji szil- 
tine, isz miestelio perėjo jau ir 
in visa apylinke, serga kai kur 

/

net visa szeimyna, o pagelbos- 
isz niekur nėra. Virszaitis, 

komitetas ramiai in 
gali būti, kad ir val- 

noprane- 
sza; kunigai taip pat tik skubi 
nas pas ligonius važiuoti, o in 
paezia epidemija szaltai žiuri. 
Liga pagimdo žmonių vargas 
ir neszvara; maisto trukumas 
duoda progos platintis invai- 
rioms ligoms, taigi reikėtų 
czion musu valdižai daugiau 
pasirūpinti apie žmonių svei- 

insakymu, 
valscziuose intaisyti ligonines, 
ypacz ten kur iszsiplatinusi epi 

O pas mus dar kaip 
tik butu ir namai tam tinkanti 
ir yra senas rusu pulkininkas 
daktaras Januszauskis isz Vil- 

Reiketu tuojau tuo pa

nora.
valscz.
tai žiuri, s 
džiai apie tai nieko

In '• u

grobstpj
Atimi-

Fabrikai

buk 
trauke npo Vilniaus in

1
Ml

I V
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Kariszkos tie-

3 kurie žada neužilgio gryžti iii•į GJ G> v

Tėvynė, ir kurio 
Tie, kurio dirbtu- 

tikru

nopasiraszo
dirbtu vose.
vėso pasirasze ant tam 

uždirba pavieniai daugiau kai korteliu (Forma 1078) turi tas
tūkstanti doleriu
virszum dvieju

tvirtindami Jei vedusio moteris czia Ame-
bet jai nykszczius

paliuosavirno

atejviai

likos 
visados nuo

pasilikti

atmesti
pasilikimo

ukesais

J

prieszais virszinin-

i
I

Zi-taigi armija įffl

neturi . kurio, 
malku kaip ir nesiranda. Baž- 
liytinios pamaldos likos už
draustos visosia bažnycziosia, 
o' metrikus 'kHkfeztu ir szliubu 
likos sudegintos.
sustojo visur, nes ne turi kuom 
kuryt katilu.
sos yra priverstos per barba- 
riszka pasielgimą aficieriu bet

*-l * J

daugelis kareiviu pametmeje 
glitas ir kaip kada visi pulkai 
pasikelia 
kus.

■5 Jeigu tik sibiriszka
po vadovysta Kolczako smar- 
kei užkluptu ant raudonosios 
armijos, tai bolszevikizmas 
tuojaus gala gautu.

Leninini jau nubodo pralie
jimas kraujo ir dairosi kur ga
lėtu pabėgt ir pasislėpt.

; paezias teises taksus mokant 
kaip jr Amerikos piliecziai, 
y. jie moka tik 6% už per

metus ir
, o tie kurie nepa- 

sirasze moka du syk tiek, t. y. 
12% ir 8%.

nnhiri kurie HOpasiraszc ir norą apsi- 
gyvenusiais Amerikoje, pakol 
kas po tais įstatymais neineina 
ir turi mokėti už visas savo in- 
eigas, 1)0 jokiu iszimiinu.

o vedusieji 
tukstaneziu.

D

t. -'111

kata iszleidžiant

rikoje ir negyventu
tik jis gali prirodyti,

isz vedės, tai to ir užtenkal Lietu
viai, kurio buvo Vokietijos pi- 

liecziais to iszimimo i__
Visi lietuviai, kurie nepasira-

jog JIS sziuos metu's

popie-

Kokia

czionais?
lieka be tėvynės ir isztremtas 
ant visados nuo visiszko drau
gavimo ir dalyvavimo laisvoje 
szio sklypo. Tokie turės nesz 
tis kagreiczigC/sia in ten isz 
kur pribuvo.

Trinukai — dvi mergaites ir 
vienas vaikas.

Donnelsville, Pa.— Juozas •h.
Seniak likos apdovanotas per 
savo paeziule ana diena tr i nie
kais — dvi dukreles ir
sūneli ir visi yra sveiki ir v

viena
g Y- O J

vi. Dvi dukreles sveria po pen 
kis svarus ir sūnelis
puse svaro.

I

4% už

Prusu Lietuviai,

demija.

niaus, 
si rūpint.

lygose.

Žmonių gyve- 
ir brangumo.

Dauguma

tai i
'■J

Ęstonijos

korteliu turi mokėti už praeju 
sius metus 12 nuoszimti 
sziuos 8 nuoszimti

, o uz 
bet jai jio

Panaszu isz-

kolek-

užsimo-
kejo.

Lietuvos turi virszui pažymė
tąjį iszimima.
ėmimą turi ir finai ir lenkai, 
abelnai vis tie, kurie atkeliavo 
isz senosios Rosijos rybu. Tie 
įstatymai yra iszsiuntineti vi
siems darbdaviams ir 
toriams.

Daugelis lietuviu amerikie- 
cziu savo taksus jau

Tecziau jiems visiems 
bus tai sitgražinta, jai jie to
reikalaus. Užsziais metais už
mokėtus taksus, sugražins 
darbdaviai, nes jio dar neisz- 
siunte in Pinigyno Departmen 
ta surinktųjų pinigu, 
pirmiau inmoketus taksus rei
kės kreiptis in pati departmen 
ta (Treasury Department, U.

penkis ir S. Internal Revenue.)
Kąd nemokėti tu taksu (vir-

taksus

o kitus

daugelis

Isz Lietuvos
- VILKAVISZKIS.

pasipylė bolszeviku
Proklamaci-

ŽAGARE. Jau
žmonių nenori bolszeviku ro
jaus nors pirma czia buvo bol
szeviku lizdas. Jaunimas nori 
stoti in Lietuvos kariuomene, 
tik nesulaukia czia jos atoi- 

Czia yra užsiliko gink
luotu bolsževiku, kurie iszsijuo 
se varo savo darba. Garsu 
vietini bolszeviku vada Jur
gaiti vokiecziai buvo aresztavo 

Visa

Vokiecziu pagelba 
bolszevikams.

Stockholmas. — 
sztabas oficialiai
kad in rytus nuo Rygos iszti- 
ko muszis tarp Ęstonijos ka-

Ęstonijos 
pranesza

ežia
mint.

darba.
Isz nak 

ties ir pirmąją diena Velykų vi 
sur czia 
proklamacijos.
jos kreipiamos priesz Lietuvos
kariuomene ir in dvaro darbi
ninkus — imti dvarai in savo 
rankas. Tik bolszevikai pave 
lavo, nes kai kurie dvarai Vil- 
kaviszkio apskrities <pav., 
Alksnėnai ir kiti) jau atiduoti 
patiems darbininkams.

VIEKSZNIAL— Savivaldy 
be nesusitvarko. Bolszeviku 
vieszpatavimo metu žmones nu 
varginti ir apiplszti, Aplinkoj 
bolszevikai savo vieszpatavi
mo motu surekvizavo maisto ir 
paszaro in 40,000 rub., už kuri

se.
lietuviu kariuomenes.

bet dabar vėl paleido.
vietos valdžia vokiecziu ranko- 

Žmones nekantriai laukia 
Bijosi, 

kad vėl ims valdyti bolszevikai
ar pasiliks vokiccziai. Maistas 
czia labai brangus, nes lavini 
isz Kurszo traukia isz czia ir 
supirkinėja javus. Spekuliaci
ja iszsiplatino, nes nėr kam su 
ja kovoti. , ?

turėjo užmokėti ju sztabas. Bot 
sztabas iszbego ir žmones liko 
be nieko. .

Duonos centneris dabar kai
nuoja 100 rub.

JONISZKIS. Išsiplatinus 
spekuliacija ir visur netvarka. 
Lietuviu kariuomenes «via, :nėra, o 

žmo
nes. Czia retas ajtsįtikimas, kad 
ateje vokiėcžiai pas ukininin- 
ka (nors ir diena) iszėitu ji ne- 
apipleszet

vietos vokiccziai plpszia

vienoje 
szeimynoje numiręs tėvas guli 
treczia diena — nėr kam laido- 

Asloje vartosi szeszetas 
apdriskusiu vaiku be priežuros 
be maisto. 'Ligoninėse stoka 
baltiniu ir kito aprūpinimo. 
Bent kiek deramai kovai su 
sziltine Miesto Valdybos ap
skaitymu reiketu mažiausiai^ 
75.000 m.

— Kauno Miesto Valdyba 
Velku szventems visiems mies
to gyventojams padidino duo
nos 2 svarais, taip kad gyven
tojai po 4*svarus. 
vyniose miesto 
szventems buvo ifezduota žmo
gui po 2 kiausziniu, vaiku prie; 
glaudosse po 3 kiauszinius ir 
seneliu prieglaudoje po 4. Val
gyklai prie seneliu prieglaudos 
iszduota 13 svaru sviesto. Be 
to visose valgyklose buvo pa
didinta kruopu davinys ir isz
duota po % svaro mėsos. Žydu 
valgykloms iszduota 1200 mk. 

įpinigu.

Kopenhagas. — 
generalis sztabas iszleido ofi
ciali praneszima, kad estonu 
pulkai užėmė Kreizburg ir Ja- 
kobsztad in pietryczius nUo 
Rygos; gi lietuviu pulkai, ne
sulaikomi bolszeviku prisiarti-* 
no link Dvinsko.

Praneszimas skamba sekan-

s i[ i
4|i ' if

f.

J

ti.
u

Visose de- 
Valgyklose

• « 
riumenes ir vokiecziu rezervi- ežiai:
nes kariumenes. Muszyje ( 4 Estonijos kajiumene pasie
priesz vokicczius dalyvavo ir kc Dauguva ir eina pietų link
skyrius latviu kariumenes.

Muszis su vokiecziais iszti- 
ko sektoro Ramiszk, kur Lat-* 
vijos baronu sudaryti pulkai 
vyjosi latvius ir susidūrė su 
Ęstonijos kariumene. Jduszis, 
sulyg praneszimo, dar tęsiasi. 
Bolszovikai žudina savo prie- 

szininkus ir degina kaimus.
Viednius. — Tris tukstan- 

czei kaimuoeziai su moterimis 
ir vaikais
ir iszkartais per raudonąja ar
mija, už tai kad prieszais juo
sius sukylo aplinkinėje 
burgo.
vas ir kiti, likos sudeginti per 
įtaisęs piktas raudonas dvases.

užimdama Kreisburg ir Jakob 
sztad po smarkaus muszio 
prieszais.

Pergalėtojai lietuviu pul
kai jau prisiartino prie tvirto
ves Dvinsk isz pietų puses, va
rydami pirm 
ku armija.

su

4 4

saves Ijolszevi-

KUR BUNA? I

likos suszaudytais ,

Mano szvogeriai Antanas ir 
du metai 

III. da-

1

J

'i 0
Hl

i

JI 
1
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Oden-
Visas kaimas Kolno-

Juozas Stankevičius 
adgal gyveno Chica 
bar nežinau kur. 
valku gub. 
do.

go,
, Paeina isz Su 

Mariam poles Ujez- 
Praszau atsiszaukt, arba 

žinantieji praszom praneszt.
T7- 17-_______ ’ 1
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K. Kerszis,
46 Sheldon St.

48) Hartford, Conn* JIM
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KAS GIRDĖT
visasSzimet rugepjute po 

Suvienytas Valstijos bus mil- 
žiniszka, kaip pranesza rapar- 
tai isz visu szaliu in ukiszka 
bjura. 
jama

Tsz tuju rapartu spe- 
jog amerikoniszki 

meriai surinks suvirszum bili
joną
236,000,000. 
augo avižai 
szienas

» far-

buszeliu kviecziu — 1,- 
Pasekmingai už- 
kruopos, 

obuolei ir pieziai.
1 rugei,

Maisto administratorius 
Ilooveris apgarsino, jog jeigu 
Europos gyventojai nesiyms 
už darbo ir nepames savo ap
svaiginimu laisves, tai atejte- 
je Suv. Valstijos nemaitins 

Badui Europos gyven-
Suv.

juju.
tojai teip aptingo, jog ne nori 
ymtis už jokio
susimylejimo nuo Ameriko, 
kuriam nubodo maityti 
piszkus tinginius.

darbo ir lauke
nuo

euro-

fabrikuosiąDaugeliuosia 
po visa Amerika, darbdavei 
prisakė savo bosams, idant ne- 
priyniinetu iii darba nepaeziuo 
tu vyru, nes tiejei labai linkiu 
ant straiko.

Isz tikro ko sulauks lietu- 
viszki jaunikei kuriu czion ran 
dasi daugybia, tai nežinia, 
jeigu da pradės nuo darbo pra
stai i nt, tai bus ne kas.

Nevilkinkite, merginas ap
sirinkite, ant užsakų duokite 
ir apsipaeziuokite. Jeigu to ne 
padarysite, darbu niekur ne
gausite, ir po smert ožkas ga- 
nvsite!

Amerika,

o

atrastas 
nesiranda

moteriszkam sztamui ir ant at 
ejnantes gentkartos. a

Katra mergina arba motere 
save szniuruoja, tai tada, kada 
liekasi motere dejuoja.

Jaunikiu
N. Y., intaise nepaprasta liote- 
rije del savo sąnariu. Kas me
tas trauko liosus.
del tojo, kuris isztraukia tri- 
lekta numari.

kliubus Buffalo

Nelaime

turi
Jeigu to pa-

Jeigu-gi apsipa-

Draugai jojo, 
nubaudžia jin baisiausia: 
apsipaeziuoti.
skirtam laike nepadaro, dings
ta jojo inmoketi 300 dolerei, 
ka buvo inžangos inmokejas, o 
po draug netenka posmertines 
mokesties.
cziuoje, aplaiko tūkstanti do
leriu kaipo paszialpa savo 
laimes apsipaeziavimo.

Oj, oj! nevienas atsižadėtu 
ir piningu po apsipaeziavimui, 
nes jau hunu po visam. — Orei 
tai gali in nelaime inpulti, bet 
sunku isz josios iszsikivinklio- 
ti....

110-

Kur sutikimas, tonais Dievo 
padėjimas, be meiles tikros ne 
bus sandaros. Kol vieni kitus 
pravardžiuosime, gero niekad 
czion nesulauksime. Jau lai
kas protą gauti, visus vaidus 
užbaigti.

TRUKDOMA liktuvos badaujan- 
CZIUJU SZEITIMO DARBAS. 

(Tašu nuo praeito numuro)

Pabai-

Mum atslsa-

Iki hzIoI dar nei žodžio nei apie 
Contrail Komitetą nei apie Lietuviu 
Dienon pinigus nesužslmyta.
gus svarstyti szolpimo klausima Am.
Raudonas Kryžius užklauso mus ka 
mes kaipo Lietuviu atstovai, manom 
padaryti su Lietuviu Dienos pinigais, 
kurio pas juos guli.
klus apie juos kalbėti, nes buvom be 
ingai lojimu — Raudono Kryžiaus Val
dyba suerzintai atsako kad tie pinigai 
buvo surinkti gebėjimui, o no gulė
jimui Ir kad jie labai džiaugsis paves
ti tuos pinigus da Ir sziadlcn bile ko
kiai organizacijai, kuri reprezentuoja 
abelnai Lietuvius, pv. kaip Egzekuty- 
vls Komitetas.
pasikalbėjimo jiem buvo pilnai iszaisz 
kinta, kas yru Egzekutyvis Komitetas. 
Negana to. Jie mus instruktavo, kad 
nėra reikalo vilkinti ir kad tuos pini
gus Lietuviu pareiga yra tuojaus pa
imti in savo rankas ir del to insakc 
mum tuojaus gauti
Kom. pirmininko p. Lopatto per se
kanti Kablcgrama:

Pricsz tai, pirmame

sutikima Centr,

April 4, 1919.
Valdemar Lopatto

Hotel Palais D’Orsay 
Paris

American National Red Cross Is wil
ling to transfer Lithuanian money 
now deposited with them to Executi- 

Lopatto cable your

Pa.

-.......SAULE -;
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kad mano nuomonei Centr. Kom. l*aJp 
jis yra dabar, yra ta pati organizacl* 
ja kuri susiorganizavo Wilkos-Barre,

Szis iszalszkinlmfts buvę paduotus 
pavidalo raporto ant keliu suplrlnki- 
mu. T. Tarybos.
raportu su pilniausiu pasitikėjimu. 
Kada užsipuolimai nekurio buvo pa
daryti, pasiūliau kad Jiem galiu (gauti 
nuo Am. Raudono Kryžiaus rasztisz- 
ku darodyma kad dalykai taip atsitiko 
kaip pranosziau. T. Taryba instruk 
tavo mano tokio raszto nolszgauti, nes 
pilnai pasitiki mano raportu.

Toki pat praneszlma kaip czion pa- 
raszluu padaro Dr. Bielskis, bendrame 
Lietuviu Dienos pinigu Komitetu susi
rinkime, gcg.
taipgi ir p. Raczkauskas,
kad “Susklrtom su p. Vinlku kada J1h 
pradėjo teisint p. Raczkausko nptelsin 
ga nurodinėjimą, kad link buvimo Cen 
tiulio Komiteto ta pati instaiga kuri 
buvo suorganizuota Wilkes -Barre, Pa. 
Szis faktas yra taipgi užregistruotas 
to posėdžio protokolo.(paliaus bupj’ ?

!• , - ---- -- ------.1 . X '___* N__ A _____

Taryba priėmė azi

14 d. kuriamo buvo 
.Hh pasuko

f

♦
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Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

1)

2)

3)
4)

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 isznuudotoju, paimant visa szalies 
pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas.

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

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
D (Foreign Exchange) SkyriumiSteigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu 

piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt.
Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujaneziu in Lietuva ir in kitas szalis.

3) Padaro ir Paliudija Rejcntalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- d l a * * . * A ‘ . a a..
2)

1
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Kentuckije likos 
miestelis, kuriame 
jokio advokato, geležinkelio, 
k romo ne karezemos.

Kas tai butu 
žmonių tonais I 
szvpntmiestis.

per sziamas
O gal tai

Geri laikai visur, žmonelei 
norint be paliovos dirba, 
nok linksmi, ba tas darbas už
simoka, tik dydžiausia beda, 
jog brangenybe nesvietiszka. 
Vienok visada teip ne bus, už
eis atmaina. Todėl kožnas tu 
ri būti pasirengiąs ant visko, 
ba czion Amerikas, kaip žmo
gus turi kiszeniuje prieteli do
leri, tai nelaimėjo geriausia 
iszkerta.

Dangų rėmo pakara, o dole
ris permusza mūra.

vie-

beda

■ I ■ ■ > ■ - u

Daugiausia turi ergeliu vis- 
kupai su Lietuveis ir Lenkais 
parapijų veikalais, tai norėda
mi tuosius ergelius užbaigti 
ir nuo juju atsikratyti, atszei- 
duoja komitetus ir visus rei
kalus pavedi ne ja kuningams. 
Kaip rodos, yra tai geriausias 
būdas ant užbaigimu parapi
niu tasyniu, ba iszskyriant 
keliolika parapijų, ka malszoi 
užsilaiko, daugeliuosia apigar- 
dosia nesupratimai dedasi.

Brolycziai nuo tuju ergeliu 
rankas nukratikime, in bažny
tinius reikalus nesikiszkime, o 
szventa pakaju visada 
me.

turėsi-

naudos isz
Geriau-

Amerike per laikraszti ka
riauti su prieszais neužsimoka. 
Pirmiausia, tas nieko nepri- 
gialbsti, o kas niekiausia, jog 
skaitytojai jokios
tokiu bamin neturi, 
sės būdas ant atsikratimo nuo 
užpuola, kumszte. — Žinoma, 
jeigu katras jauezesi drūtes
nių, tai amerikoniszkai, ir už 
tai maža bausme.

Jau nuo nekurio laiko svie
tas pradėjo kovoti ant barba- 
riszku vyseziu (gorsetu) su ku 
riomi merginos ir moteres var
žosi, jog iszrodo kaip szirszes 
peržnybtos.
joj visos merginos isz augsz- 
tesniu mokyklų, turi su vyste- 
mi atsisveikinti, o jeigu katra 
norės noszioti vystės, tai pali- 
cije priverstinai nuymines.

užliekam

Dabar Rumuni-

nuo
Tegul ue- 

klubos arba 
kratės, nes vystės labai keukc

Vysto yra tai 
barbariszku laiku.f*
sziojo neteisius,

Su dau- 
gybia vaisko neingalesi, jeigu 
dauggalio dolerio neturėsi! Do 
leris visur duris atydaro, dole-, 
ris ir daugybia prieteliu pa-' 
daro.
pastatys o be dolerio ir moky
tas buna kvailys!

Doleris tave ant kojų

Jeigu del tavo draugo nuo
bodus gyvenimas, tai pasakyk 
jam, kad del saves užsiraszytu 
laikraszti “Saule,” o bus už 
tai tau dėkingas.

>» O

Miestelije Morgan, Illinojuj, 
platinasi nauja sekta, kurioje 
tiesos uždraudžo 
skustis, kirpti plaukus, nekirp;
ti nagu ir nieko nedirbti tik 
Dieva garbyti. — Jįjk kvailiu 
ne reike sėti, toli ne reike jiesz 
koti.

vyrams

Kožnas Amerika turi vargo 
pamatyti, katras tik nori ger
būvi ingyti, jeigu ne tuojaus, 
tai toliaus, O’vargo paragaus.

mokslo

arcibisku- 
apdovanojo

Terp apdovanotu auksi- 
musu

Laike užbaigimo 
Szv. Charles seminarijoj Over
brook, Filadelfijoj 
pas Dougherty
daugeli studentu už atsižyme- 
jima moksle visokiosia szako- 
sia. 
neis medaleis randasi ir
tautietis Juozas Karalius isz 
Mahanoy City, Pa., kuris ap- 
laike auksini modali už raszte- 
nybes mokslą arba dailia ja 
literatūra. Garbe už tai musu 
tuutiecziui.

----

Aure & Share Alike

vo Committee, 
authorization at once.

Vinlkas,
Nudžiugo musu Lietuviszkos szirdys 

Jszgirdus tokia linksma naujiena. Pi
nigai, musu pinigai, kurio per tiek mc 
tu mum buvo užlaikyti staiga gryžta 
in musu in Lietuviu rankas. Tuo
jaus, ta paczla diena, nors vejai sura- 
sziau praneszhna savo Tarybai ir vi
siems stambesniems musu veikėjams; 
szi prahesziina iszsiuncziau balandžio 
5 d. Szlarno praneszime apie pasekmes 
musu atsllaukimo in Raudonąjį Kry
žių rasziau:

“Atsakymą gavom gana prielanku. 
Pagal ju paturima pasiuntem kable- 
graina Valdemarui. Kopija szio kab- 
logramo prlsiuncziu. Daugiausei 
mus nustebino Ju darbartinis atslne- 
szimas prie musu pinigu, Jie beveik 
mus iszbare 
laikom pas Juos o nenaudojau), 
pilnai sutiko pervesti visus pinigus in, 
raukas Egzekutyvio Komtieto taip, 
greit kaip bus gautas sutikimas origi
nal io Centralio Komiteto nartu arba 
Ju legaliu impedinin. ] 
patys turėsim teise iszdalinti pagal' 
savo nuožiūra. r
patarimo pasiuntem Lopatų! kablegra 
ma ir darom žingsniui gauti sutikima 
ir nutori/aiyliua ir kitu Centralio Ko
miteto nariu,**

Gavo szi praneszlma A. L. T. Tary
ba ir visi stambus veikėjai, 
ma Centralio Komiteto direktorių yra 
taipgi nariais T. Tarybos, kp. tai p. 
Raczkauskas, p. Busb p. Jankauskas,

Villniontas, p. Strimaitis ir kiti, 
apart to Centralia Komitetas turi T. 
Taryboje savo oficijalius atstovus.

Negana to, dalykas iszrode man 
taip svarbus, kad ypatiszkai nuvykau 
in New Yorka in Taut. Tarybos susi
rinkimą, 3 d. Balandžio, 
Tarybai ir Joje daly vau jantięms Cen
tralio Komiteto oflcljalcms atstovams 
apie visa situacija, 
ir užgyre raportą.

Negana dar ir to, balandžio 9 d. pa- 
szaukiau veikiamoji Centralio Komi
teto sekretorių p. Steponaiti ir pra- 
sziau paskirti laika kada galeeziau su 
velti ir apie Lietuviu Dienos pinigu 
klausima oficialei pasikalbėti.
ka paskyrė Balandžio 11 d. po pietų. 
Atsilankiau paskirtu laiku in Centra
lio Komiteto ofisą ir nuszviecziau p. 
Steponaiczlul visa dalyka, praszyda- 
mas kad js ta priimtu už oflcijali

Žilius Bielskis.

p.

prlsiuncziu.

kodel mes tuos pinigus 
Jlo

Pinigu# mes'

Pasiremiant ant to

X

ŽUVO FRAKCIJOJE UŽ » f

LAISVIA SZIO SVIETO

Jonas Naujokaitis.I

Didžiu-

raportavau

Taryba priėmė

ir tuojaus

Lai-

pranesztu

jeszkojimus (dąviernastis), iszgaunn 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 (aks i jos) kaš
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui. L. A. Bendroves 
pelnas iszdulinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. Ą. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukit^ paaiszkinimu sziuo adresu:

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

M '.’IBI

Lietuviszkas
Iszradėjas

shingtono.
kiek-

Sztai paveikslas Jono Nau- 
jokacizią,. kurį^. pu,aukavo sąvo 
jauna gyvaste pirmutiniam mu 

Jonas inžen- 
ge in amerikoniszka kariunie-
nia isz savo liuoso noro.

Diena 27 Mpjaus už djiiszįu 
žuvusio kareivio atsibuvo gai- c< •rKi... d

Szitu vardu iszdavcme nau
ja knygute del iszradeju sulai
kanti 20 paveikslu ir ilustraci- 
ju, visokiu iszradeju ir iszra
dimu, su paraszais ir paveiks
lais miestu New Yorko ir Wa- 

Ta brangia kny
gute mes iszsiuncziame 
vienam ant pareikalavimo DYi 
KAI.

Jeigu jus norite žinot kiek 
turto žmonis prasigyvępo ir 
kiek dar galima prasigyventi 
sii pagelba iszradinni Naudin
gu, tai raszykite ttlbjaus'reika- 
lauddmi tos naudingos knygu
tes. Kaipo žinovai (eksper
tai) patentu bandome iszradi- . 'j/ t -

i <
I

I

Kaipo

szije Francijoi.
mus DYKAI. “
American European Patent 

* - Offices Inc.
256 Broadway (SE.) 

flEW YORK, N. X

NESIUSK MUMS PININGU 
Stebėtinas Laikrodėlis 

su 6 rodyklėmis
Rodo valandas 
Rodo minutas 
Rodo sekundas 
Rodo sanvaites dienas 
Rodo menesio dienas 
Rodo vardus menesio 
Rodo atmainas menulio

Yra tai stebėtinas dalgtas. Kas szi laikrodėli turi nereikalauja kalendoriaus 
'Pažiūri ir pamato pc tik valandas, piinutas bet ir diena sanvaites, diena mede- 
‘slb it1 atmaina menulio. Su laikrodėliu nustebėsite kožna. Labai gražus, 16-to 
solzę. ir gerai laiko czeaa., Vertas uftmažiaus kaip $16, Bet ant trumpo laiko 
parduosime tik už $8.75 ir duosime dykai puiku paauksuota lencugeii Ir peliu
ką vertes $1.50, ir du kita puiku'prezenta. Nesiųskite piningus tik lazkirpkite

; KUPONAS 
Union Watch Co. Dept. 716,

1016 Milwaukee Ave. Chicago, Ill.
Prlsluskito^man laikrodėli Ir dovanas 

o aplalkbs užinokesu $t.T5, fagu nepa
tiks sugražinau in 30 dienu o man su
gražinsite piningus. 

Kiek laikrodėliu .........
Vardas ............. ......... . .......... .........
Adresas ................... . .........................

slb f t1 atmaina menulio. Su laikrodėliu nustebėsite kožna. Labai gražus, 16-to
Bet ant trumpo laiko

aplalke tavora. Jagu nebusite ųžgaęč- 
szita apgarsinimą o $8.75 užmokėsite 
dinti in laika 30 dienu tai sugražinkite 
o mes sugražinsim piningus Nieko ne

(trotinat. Ir pc’rtHttln^itb 'savc KAd' yra 
tai stebėtinas Ir nąud|ngas lalrokdells. 
Nelaukite kolei pabrangs bet raszyklte 
szedien ant adreso:

UNION WATCH CO. Dept. 746 
1016, Milwaukee Ave.

4——————————

Chicago, UI.

Szi laiszka p.

p^Ojmazimu 
sąvo direktoriams.

Bet negana dar ir to, nesulaukda
mas jokiu instrukcijų uei net jokio, 
atsakymo aut mano atsilankimo ir ne
norėdamas užtęsti taip svarbu (Jalyka, 
Balandžio 19 d. parasziau laiszka in 
Central! Komitetą.
Raczkauskas patalpino savo straips
nyje. Jękio atsakymo in Szi laiszka 
iki szlai dienai negavom.

Tai matot ant klek Egzekutyvis Ko
mitetas “pasikėsino atimti isz jo, jam 
to nežinant — Lietuviu Dienos pini
gus.“

Tuojaus po tam pasipylė ant manes 
nuo p. Raczkausko ir jo sėbru žiauri
ausios insinuacijos ir apkaltinimai, 
buk asz diskredituoju savas insinua
cijas ir apkaltinimai, buk asz diskre
dituoju savas instaigas ir esmių ne-i 
isztikimas savo sriovei. L Užpuolamai 
buvo taip žiaurus kad asz del szvon- 
tos ramybes rosignavau isz szeipimo 
ir Raud. Kryžiaus Komiteto ir atsi-j 
Sakiau toliau jioszkoti daugiau pa-, 
szelpos dej Lietuvos.
bai patiko — nes užsipuolimai palio-

Bet ant nelaimes Pildomas Ko
mitetas savo susirinkime bai.
paliepė man ir Egzekutyvlam Komite
tui rūpintis iszgautl daugiau pagelbės 
del Lietuvos ir tuojaus iszgautl leidi
mą ir sąlygas organizavimo Lietuviu 
Raudono Kryžiaus.
Jom — tųi bbvo musu pareiga.

Gegužes 3 d. nuvejau su Dr. Bicls- 
Kiu in Am.
apie leidimą. ir organizavimą IJetu-

Kryžlaus.

les pamaldos S. S. Petro ir Po- 
vylo bažnyczioje 
Pa.

Katrie iszkeliavo in tolima 
szalelia konia visi sugryžo tik
tai jisai vienas isz szitos para
pijos žuvo ant garbes lauko. 
Aplaikyta žinia, buk valdžia 
ketina jojo kurni pargabenti in 
Su v. Valst.

Kareivis Jonu#, gimė 4 dįena 
Julajaus 189!) mete, paliko di
deliam nubudime savo tėvelius 

Instojo in ka- 
riumenia 1917 mete, o žuvo 27 
Mojaus 1918 mete ir buvo isz- 
lavintas geram moksle, kurio 
tėvai nesigailėjo savo vienati
niam šuneliui.

Likusio tėvai Marijona ir 
Juozas Naujokaiczei paeina isz 
Suvalkų gubėr., Bajoru kaimo, 
Virbalio parapijos, 
in Amerika 28 metai ’: adgal ir

ir tris seseris.

Tas matyt la-

ve.
26 d.

Apsiimti ture-
Raudona Kryžių pasitart

viu Raudonę Kryžiaus. Tarėmės 
apie dvi valandas. Pabaigus sziuos 
pasitarimus Dr. Bielskis, kaipo Ame
rikos Lietuviu Tarybos sekretorius, o 
ne kaipo narys Egzekutyvio komite
to, pradėjo klausinėti apie Lietuviu 
Dienos pinigus. Asz vol užsireisz- 
klau Raudonam Kryžiui, kad a°z Jo
kio IngalloJImo kalbėti apie tuos pini
gus neturiu ir todėl kalbėti 
Ir nekalbėjau iki priėjo 
taip iszejo lyg kad buvo kreivai pri
siektu buk Centralis Komitetas 
tas pats, kaip kad buvo sutverta 
Wilkcs-Bafio, Pa.

N«r neoficlalci, nes jau to l»uvau at
sisakęs, ęzlon asz, gyniau .Contrail Ko 
mitota ir p, Raczkauska, sakydamas

pinlgus.

negaliu, 
prie to kad

buvo
yru

Hornstead,

atvažiavo

apsigyveno Homestead, Pa, po 
222 Third AVę.

Garbe jaunam kareiviui, jog 
paaukavo savo gyvaste už sa
vo tevynia idant kitiems butu 
lengviau gyventi ant szio svie
to, nes kariavo už laisvių ir 
kad žmonis ne butu prispau- » • ' i a ' 1 * * a'1*džemi per svietiszkus tironus 
kaipo ir milijonai kitu draugu 
su kureis kąw) 
vo Francijoi| ’

ivis Jonas karia- 
*- Lai silsisi am

žinam pakajuje. j
FARMOS — PARMOS.

Didžiausia Lietuviu kollonlja Ainbri- 
ko.

.Lietuviais.
Lietuviai pradėjo apsigyventi.
4 draugystes, 2 parapijos.

Czia jau yra pirkia suvlrsz 400 
lietuvių ūkės, į 7 kaimui apgyventa 

Jati 12 metu kaip czia 
Yra 

Tas vis
kas reiszkia kad szitas krasztaa yra 

Miestas 
Fountain yra, centras Lietuviu kolior 
nlju. Fountain apiolinko yra goriau
sios žemos |r virszyjo visas, kitas že
mes kokias tik randasi Lietuviu kolio- 
hijoi 
yra tai* kyieožiu ir dobilu žeme, 
ylų iszpardavimui 17 farinu su budin- 
kais didelole sodnais ir užsėtu jovuis, 
toipgi turiu 8,000 akeriu nevalytos že
mes kuria pard.udo pigei ant lengvu 
iszmokejimu nuo $10 lig $15 už akieri. 
Del platesniu žinių adresuyokito

J. A. Žemaitis, 
Fountain, Mich.

tinkamas del ukininkystos.

Fountain apiolinko yra goriau-

Žeme yra lęoloi. ir juodžęjnc,
Tu-

H. 1

T

SU

M(4 batus, pus-bacziusJus gal te gaut

Mishawaka, Ind.
“Instaiga, hurl Iszmoka milijonus del gerumo**

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
> 414 Water Street,

■; U i Jj

BALL-BAND

per laiszka prie musuBankini Narna:

Delei to jie laiko daug ilgesni laika mainose. Jums 
nereiks pirkt nauju batu taip tankiai ir kasztuos daug 
mažiau pataisymai, jei nusipirksite “Ball-Band”.

Piningus sluncziam in Lietuva ir Lenkija sulyg pigiausiu deniu ypatom — 
no prioszam. Po ilgam kentcjlmu pagelba krajuj yra neatbūtinai reikalinga. 
Per tai privalot neatbūtinai kroipttos ypatlszkal ar

I. IIEHZ, Bnnklorrlus ir Notaras*
224 Wi st 8Lth. St. New York. N. Y.

Pardavimas lalvakorcziu visu laiviniu Unijų sulyg deniu kompanija.

Ball-Band
(Himiner) ir czeverykus (Lopac) baltus, i*audonus ar 
juodus. Pirkdami žiūrėkite kad butu su žyme “Raudonas 
Kamuolys”. Toji žyme reiszkia geriausi Lzdirbini.

“Ball-Band avalu isztisi padai yra padaryti specia
liai del mainieriu. Jie užtektinai prasikisza pro peretkus 
del apsaugojimo ir yra taip tamprus ir drūti, kad ir asz- 
triausios akmenų ar anglių kriaukszles negal ju perpjaut 
nei perpleszt.

Mainierio Čeverykai 
tampriais padais

►
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Del motinos.

Ji ir Agne gerai 
ga- 

Ague

Alena ir 2\gno susipažino 
darbo ir arti susidraugavo. 
Juodvi abidvi dirbo prie siuvi
mo didėlėje dirbtuvėje. A^ne 
gyveno prie motinos namieje, 
jos tėvas senei buvo miros. Ale 
na gi buvo atvažiavusi isz kito 
miesto ir czionai darba gavusi 
apsigyveno.
uždirbdavo, abidvi buvo 
bins darbe ir netingėjo.
labai gražiai užlaikė savo sena 
motina, o Alena siuntė savo su 
taupytus centus tėvams in kita 
miestą.

, Juodvi buvo patogios jau
nos merginos, kokias tik gali 
iszauginti Amerikos žemele ir 
tiktai kurios teka lietuviu pra- 
boeziu prakilnybes kraujas. 
Agne turėjo juodus plaukus, 
bet buvo skaisti. Alenu gi ha | 
vo szviesaplauke su puikiomis 
mėlynomis kaip dangus akute- 

Juodvi visuomet buvo
linksmos ir kur jos nei pasisuk 
davo, visur rodos buvo pavasa 
ris. Juodvi buvo visu guodo- 
jainogy visu mylimos ir
savimi inhesze linksmybe.

Sziandien juodvi linksmai 
kalbėjosi ir masto apie 
jaus parėdus, pajuoszalus. Juk
juodvi abidvi yra užkviestos 
puoton, kur bus daug jaunimo, 
linksmybes. Szi diena joms isz 
rode labai ilgai, jos 
sulaukti rytojaus.

Anksti ryta Alena apturėjo 
laiszka ir perskaieziusi isz kar 
to nuliūdo. Vienok, ji liūdnu
mą paslėpė taip, kad Agne nie 
ko nepastebejo.

Atėjo laikas eiti puoton ir 
juodvi iszejo linksmos. Niekas 
nebutu galėjos ętspeti, kad 
Alenos szirdi spaudžia didelis 
liudesis.

Puota. Jaunimas szoka, žai
džiu lietuviszkus szokius, juo
kauja. Visur linksma, tik Ale
nos szirdis liūdi.
giau negali būti linksma, 
jau ir szokti daugiau 
Jau ji negali paslėpti nei savo 
liūdėsi ir Agne pirmutine tai 

Agne szokiu protar
pyje priėjusi prie jos užklau-

mis.

I

si- Ar žinai Petrai
9

9

9

9

grabe

Bhu-

9

kaip uss
j

*

9

te9

9
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Nuga-Tone
kuriamh

neuralgijos. Nuga-Tono yra pasekmingi vaistai del 1 jną išblyškusiam veidui ir Žibumą akims.

Mes imamč visą riziką ant saves.

7

Gerbiamieji:—

Godotini Tamstai:—

PrisiunČiu $.

visiems sava pretelemg, »

*

Musu Absoliutiška Gvarancija.

f

nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
gurno, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
Žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po 
’ ", . “ . ............. ,
skilves. smirdąti kvapo, nępriimno skoni burnoje,

Matote, jog negalite prapuldyti no viena centą, jeigu vaistai 
Mes imamė visą riziką ant saves. Mes negalėtume

Iszgydomas 
rnpturoN

O misiuke nuo to atkalbinėjo, 
Kada nieko negalėjo padaryti

vyro 
valgius 

O 
nuvar-

Telefojiai, Bell - Kensington 531G 
Keystone, - East 6720 

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Liki 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare.

2538 E. Allegheny Ave. 
PHILADELPHIA, PA.

I Į^i HP <1 I— — 1^ ■■ g* — <|W — w* I— n o — —I

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis hetrotina darbo laika.

Visi jin kroiziu vadi nA, 
Už tai ir alaus užfundina, 
Taipgi laikais turi nuoga pli 

k i a, 
O vyreli niekam netikta.

* #

Burdingieris paeziuotis norėjo

Skaitykite ka tie žmones saka apie Nuga-Tone»]
NATIONAL LABORATORY. Chicago. HL Elwood City, P».
Gerbiamieji:—

Gavau justi laišką Ir Nuga-Tono piliules Ir turiu pasakyti, jog esu visai užganėdintas jūsų 
Vaistais. Meldžiu pridusti dvi bonkutčs Nuga-Tone piliutiu. Ai daviau kialeta piliutiu sava 
nretelių del pabandymą ir jam labai patika. Aš steliuju vieną bonkutč dčl jio. IMriunSu S2.

galo negavo.

P, J. MULDOWNEY
> KONTRAKTORIUS
1223 W. Mahanoy St.Mahanoy City

Shenandoah, Pa.
Esu labai sveikas po juių vartojimo. 

DOMBROWSKI. 333 W. Coal St.

givianančiu šiltam ir drėgnam klimato, 
Malarija viešpatauja-
• Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir 

Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda 
naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika 
sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu-

Vyrlftkumą Ir Moteriškumą. -
Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 

nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
bjauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin- 
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
Žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo 

|/v, ūa.vuį uu> iivjC,
sunkaus galvos skaudėjimo,

Pradedant, buq 1 dienos Liepos (July) 
laikraszczio “SAULES” prenumerata 
bus $3.00 ant meto, ir $1.50 aiit puses 
pieto., Apie szita noužniirszklte.
„ , » ,n m y -i* .i ,.i ■ ■ ■    ■» i. w „ ,i .i »— -n—

sėdėjo, 
nežinau

9

Po szimts knipoliu negerai 
važinėjau

Nuga-Tonc yra sudėti 
parankioje bonkuteje. Jie 
yra ąpyjlkti su cukru; 
priimno skoni; ramė dėl 
vartojimo; ncatitrauka 
nuo darbo ar linksmumo. 
Bandykite. Jus reko- 

i tnenduosite tuos vaistus 'I

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus.
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, seses boakutes už penkius ($5.09) dolerius.

S ti pasekmių, sugrąžykite lyktus pilęs ir bonkutė, o mes betarpiškai sugrąžisme
1 Jums pinigus. ‘ '
'* no bus pasėkiu ingi.

pijęs.
isz

negaliu būti.

** *

Juk mes szio ki bariui > >4 l

darbda-

Jos gal- Tas apsako
užeik pas

liūdnesnes mintis.
jissodo szalo josios,

visur
kuomet9

ryto-

Ne turiu

Paskui kalbino,negalėjo 9

gyti — tarė jis — tai numirsi, eitu, o parodys del josios savo

9 C4 «

Bet

BOS.

kat-

tavim? O o o

Nu-

NOVO.

doleri dabar.

f

Ta prpga

Marin is razbai ninkas savo sėbramt <4b

Kur tie jo i
du razbaininkai 1

I■■

pawi- 
lauke- 

Jai negalim linksmintis,.

buvo jojo paprastas 
Paėmė ne viena, kaip

tiesog fa namus. Raszyklte 
Madison

Ji labai aeziavo Agnei už 
Ji tik dabai 

motiniszka

Buvo kitados
(biednas žmogelis.)

Buvo suvis vienas — ne pn- 
cziuotas o kad pinigu ne turė
jo, tai ir paezios nusipirkti ne-

jog mu- 
pasaku. 
patalpi-'

laika ir pinigą. Tik $1 per paczta. 20

^lulas 15c. szpule. Priąfasįdt popierini

9 

sveika

............................Į.................. H H.................. — I

Ne tikėk paezei.
— ■*■■■ '«■*»<• ii

(Murinu apianka.)

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

O7—
CZIA YRA piningoms diržas kurio 
jeszkojote. Padirbtas Isz drūto gumino 
materljolo. Tiktai $1.00, 7 diržai už $5. 
Gražinam piningus jai nepatiktų. Isz- 
kirpkito szi apgarsinimu, ir prisiuskite 
su piningais. National Sales C’o.
Dept 234. Sta. D. Box 00, New York.

Dldelia Dirbtuve reikalauja pardavėjų 
drapanų, panczlaku, szloblu, jokiu Ir 
del pardavimo marazminių, apatiniu 
andaroku, r _ J 
o gausite sempelius dykai.
Mills. 503 Broadway, ’NewYork City.--  --

namu ir daug gražiu daigtu.
Kada Kibaur<?8 sugryžo na

mon, jau no iszbego prioszais

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

Ar ne eitumei su manim in ma
no grintele.

— Gerai, eikiva.

Nauja Ir naudinga Yla. Gulite taisyti 
czevorikus, plcszkes, malazlus ir t.t. 
teip gerai kaip su muszina. Sųczadina 
laika ir pinigą. Tik $1 per paczta. 20 
mastu sziaucziszko siūlo, 2 adatas ir 
instrukcijas dykai. Extra ądatąs po 5c

National Sales Co.
Dop. 134. Sta. D. Box 00, New York. 

» ■ (»'*>•*y I* e >

voje viena po kitos bego dar 
Ji maste 

kaip— gi Agnę palikusi 
motina, o iszsiskubino namon,

Taip negali būti!
neap-

Ir miejo su juom in jojo ji” jojo.^hį1 jieszkojo josios 
grintele ir buvo jojo motore, 

džiaugėsi ir labai

paliepinėjo dviems i 
užklupti ant kupciszko laivo ir jin apipleszti. -

kurios dury- 
mor-

ir ji net pati- saves paklausė ar 
ir ji kada nors galėtu taip pa
daryti su savo motina ir 
j<>8 akiu taip-gi pradėjo riedo 
ti aszaros.

Niekas daugiau negirdėjo 
to pasikalbėjimo Agnės su Ale
na. • • ■>

— Alena, asz ilgiau czionai 
Asz eisiu nu-

Imou; gal ir tu kartu eisi su ma 
nim? — paklauso Agno besi
rengdama namon eiti, nors ji 
žfiiojo, kad jos motina sveika.

— Agne, kam tu taip sku- j 
biniesi.
linksminimo taip ilgai
me.
tai nOrs pažiūrėkim, kaip kiti 
linksminasi.

— Ne, negaliu būti — atsa- (galėjo, 
ko Agne. — Asz del savo moti
nos apleiscziau kad ir didžiau
sias linksmybes.

Nieko nelaukdama Agne isz 
ėjo uamon. Alena gi stovėjo pa 
si Ii kusi lyg bo žado.

Nelaimingam sziudien Afri-J 
kia rytiniame; — kaip apsako! 
vienas keleivis gromatoje isz 
Dares Salaam — tenaitinei mu 
rinei turi tarp saves daugy bia 
visokiu pasakų.

Isztikro net dyvai, 
rinai turi teip daug 
Szitai viena czionais 
namia 1

o ji ežia linksminasi 
gal motina mirszta.

— Ne!
Asz savo motinos ir-gi
leisiu! — suszuko savo minty- 

Įse Alena ir ji tuojaus apleido 
savo kitas besilinksminanczias 
drauges. Alena greitai nuvy
ko prie serganezios motinos ki 
tam mieste.

Agne jau buvo įsitikinusi, 
kad jos drauge Alena jau dau
ginu nedraugaus su jia. 
ji apie tai mažai rūpinosi.

Prabėgo pora menesiu. Vie
na gražia diena Agne parojusi 
isz darbo rado laiszka isz Ale- 1« įy ««1 w -i i » h i ■ *

Alena jai pranesze, kad
jau jos motina baigia pasveik
ti, 
puikia pamoka, 
dažinojo kas yra
meile ir kad del motinos reikia 
iszsižadeti didžiausiu linksmy 
biu. Tokie iszsižadejimas yra 
didžiausia linksmybe.

Mariute.

Ji jau dau- 
Ji 

negali.

pastebi.

se:
Alena, kas SU

Kodėl tu tokia nuliudusi?
Alena isz karto dar bandė 

slėpti ir atsake:
— Nieko. Tai kaž-kas už-

ėjo.
Vienok ji negalėjo sulaikyti 

aszaras ir negalėjo nepasakyti 
visko, ko jos szirdis liūdėjo. Ji 
iszpasakojo visa teisybe.

Alena papasakojo Agnei, 
kad 831 ryt gavo isz namu laisz 
ka, kuriame jos motina pavo
jingai apsirgo. Bet ji negalėjo 
apleisti puotos, kurios taip se
nei lauke ir in kuria taip labai 

Ji mane dar szian- 
o

rengėsi.
dieji pasilinksminti, o rytoj 
vakare vykti prie serganezios 
motinos. Vienok ji czionai at
ėjusi negali būti linksma. Ale
na apsiverkė.

Agne niekaip negalėjo su
prasti, kaip taip galėjo pasielg 
ti jos drauge Alena. Juk tai 
negalimas daigtas, kad Alena 
eitu puoton tame laike 
met jos motina 
Agne nenorėjo tikėti 
žodžiams.

> > Bet juk nieko negali 
ar asz sziandien vaka- 

uvyksiu prie motinos ar ry 
— teisinosi Alenu.

, kuo- 
gal mirszta. 

Alenos

kenkti
r© u 
toj ryte,

— Ji nori užmuszti motina, 
-r- pamastė Agne ir jos miiity-

80-se perbėgo paveikslas jos 
nos motinos su žilais plaukais

Viena karta nuėjo in girria. 
Užtiko grintele, 
siu stovėjo labai patoga 
gina. Užklauso jis:

— Ar vyruota?
Mergina atsake:
— Ne vyruota, 

mane:
Inejo ir

labai jam patiko ir paklauso 
josios.

— Ar tėvas namieja?
— Tėvai mano numirė abu

du nuo raupu.
Asz likausi viena.

ne broliu, ne seseriu. Ir ne tu
riu ka valgyti.

— Jeigu nieko ne turi val-

DIDELIA PROGA.

Kibarnas
mylėjo savo motore.

Ant rytojaus nusidavė muri
nas in darbu neszioti smiltis, 
nes tai 
darbas.
visada, nes paeine du gurbus, 
q prisiriszias prie galu lazdos, 
uždėjo sau aut peties. Noszio- 
jo su dviem garbais per ciola 
diena, už ka vakare aplaike 
užmokesti dviguba. Pirko ry
žiu ir žuvu ir nuėjo namon. 
Pati jojo stovėjo durysia ir 
lauke sugryžtanezio. Tarė jis 
in jiaja:

— Eikie ir iszvirk ryžius,
— O toji labai gardžei pri- »

taisė ryžius.
Ateinanczia diena Kibauras 

nesziojo smiltes su ketureis 
gurbais, tai vakare aplaike už
darbio net ciela “rupijo.”
pirko ryžiu ir. žuvies, o teipo- 
gi arbatos ir cukraus.
i Pati jojo 
jin net ant kelio.

Prisiuuskite ihuidm tik 50c.
Nusllpnojio ant Lytiszku organu 

vyrai, kaip tai nervlu paliksi ižgydintl 
ant visados per vartojima, gyduolių 

Tai yra galima pasakyti, cu-
daune gyduole kurios iszgyde jau tuk- 
stanezius vyru scrganczlu lytlszkoms 
llgomss. Jei esato sergganti ant ly
tiszku nusilnejimu, kad kenkia Jums 
betvarke nerviu, kad nustoct vyrisz- 
kuma, kad esate nusilpnejusiam pado 
jlme, szaltos rankos arba kojos gal
vos sopėjimai, žukietejimal viduriu, 
nervlnlmat skilvio, inkstu liga arba 
kitos ligos pūsles, nemielus sapnai, 
baime sutikti Žmonius, kaip tai daro 
nekuria, paliksite iszkgydyti per var
tojima gyduolių • NOVO Gyduoles tąa 
in trumpa laika padaris jus sveikais, 
tvirtais ir laimingais, tada gi galima 
bus naudotis gyvenimu ir jo ypaty
bėms. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles ta 
padars, iszsunslme jums DYKAI kom- 
pletlszka kursą tu gyduolių, užtektnai 
ant 15 dienu kada gi prlsiunslte mums 
gavo antrasza ir pavarde, tolpgl sykiu 
50c. k rasos Ženkleles arba sidabru 
del apmokėjimo lieszu persiuntimą. 
Malonėk į to atkreipti atydu ant to, kad 
tai nėra maža dėžutė, bet komplotisz- 
kus kursas IszsigydymuJ, užtektinai 
ant 15 dienu, labai tankol yra užtek
tinai iszslgydymui. Ta proga yra 
vien svarbi an,t trumpo laiko. Raszy
klte mums nėatideilokitc, taip-gi pra- 
ncszktto kokiam lalkraszti skaityti ta 
apgarsinimą Jr mes iszslunsimo jums 
tuojaus tas gyduoles.

novo company; '
Dei>L U Bok 44MML 

Philadelphia, Pa

iszbego prieszais 
Paskui na- 

npeją davė jam vandenio nu- 
sipraust, pagamino valgi ir 
džiaugėsi abudu.

, Ant rytojaus paeme< Ki ba
rus ilga kartele, ant vieno ir 
kito gulo pririszo po keturis, 
gurbus! fKiti darbininkai ste
bėjosi isz jojo drtitumo, 

% ■? f \, rr" <***>>>» s"*' ■?*’ ’
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sui vakare aplaike net dvi ru- 
Pirko del savo paezios 

szlobiu ir saldaus gorimo. ’
Ant rytojaus nesziojo smil- 

1 tos dvylekuosin gurbitosiu ir 
teip jau por visas dienas, o ku
du ąugryžinejo namon pati kož 
na karta iszOitinejo prieszais • • Jin.

No trukus savo grineziojo 
turėjo stalu ir i kedes, o pati j 
joj puikei rodosi ir turėjo’ 
dabrini lenęiugcii ant kaklo 
ir pagaminejo dol savo 
kas kartas goresnius 
ir abudu didelei džiaugėsi, 
jis niekados nesijauto 
gūsiu, nes visados mislino apie 
savo myloma pacziule.

Žmonis stebėjosi labai isz 
jojo drūtumo ir norėjo dasekti, 
isz kur turi taisos pajiogas, jis 
vienok‘tylėjo.

Sztai viena karta 
vis Arabas nusiuntė sznipuka 
paskui jin, kad; tas dasižinotu, 
kur jisai gyvend.
Arabui* ,

— Jau žinau kur jis gyve
na ir isz kur ima pajiegas: 
turi didelei patogu paežiu.

Arabas ant rytojaus nusida
vė pats in grinezia Kibu rajaus 
ir pabarszkino in duris.

— Praszau ineiti — paszau 
ke saldu balsu motore.

Jis iriejas, meilei in motore 
kalbėjo ir giro jiuja labai.

kad su juoni

visur ne^ne rado. '
Nuo to karto pajiegos jojo 

pradėjo nykti ir. jau ne galėjo 
tiek daug pakelti sniiitiu, tik 
tai neszięjo po viena gurbą.

# * *

Szita apysaka*murinu, gali, 
būti priliginta prie tuju, 
rie sunkei dirba del užlaikymo 
paezios ir vaiku, o tuom laik 
pasilikus boba narni ėja lėbau
ja sau ir kvaraba mislina del 
savo vyro.

TARADAIKA.

Sekminių panedeli
Ir iii viena karezema užėjau 

Stiklą alaus paprasziau,
Ir penkis dolerius padėjau 
Tame isz kitos pertvaros, 
Ižgoglina mergos keturios, 

Viena sesti prie stalo vadina, 
Antra už kaklo apsikabina, 
Treczia už ziegoreliaus yma.
Tai rots Petruli piipuolei, 
Tai mat, užejti norėjai, 

Penkis dolerius prafundinai
Ir da ar ne 20 pridėjai. 

Nebage ir ziegorelio netekai 
Viską palikai, 

ar ne gera užejga?O ka?
Tai vyruezei lukaut, 

O da ir in kaili gali gaut.
Petrukas girdėjo,

Kaip gauja stubelęi sėdėjo, 
O kad butu ka pradėjus, 

Tai butu sveikas ne iszejas.
Butu iszmuszia kaili, 

Ir ka tada daryti gali?
Tai tokiu turime karezemu, 

Tegul jos nugarmi po velniu!

• • •
Nekurioš mušu mamužes,
Visur nesulaiko burnužes,

Visur žiotis atydaro, .
Per j irlis velrieVa pasidaro.

O Dieve, kas ežia bus,
Ar jau niekad nesulaikys

• - liežuvius? ’ ’
O jeigu in kur susirenka, 

Tai ne buna kitokia sznekta
Tiktai viena kanda o kita za 

latina. f
Su tokia sznekta, tai jau gana,
Traukineja kožna per dantis, 

Nepaiso ant niek suvis.
Ir vyru atsiranda,

Po grinezias bėgioja, 
Ka bobiszkos kalbas atranda, 

Bobini paczta neszioja.

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

o • ♦ •
Ten kur prie dydeliu mariu 
Ant Antaniniu varduvių, 

Susirinko būrelis lietuviu 
G užu tęs plonti turėjo, 
Ir alaus nepavidejo, 
Kaip gerti nustojo,

Kas tokia ant kelio pastojo. 
Norėjo pradėti musztinia, 
Bot nenusidave vaikiniu, 
Tik parašomi panaudojo, 

Gerai užsimojo, 
If viena ypa šerne, 

O tas pergriuves in
net veme.

Isz to proves ne buvo,
Bu kultininkas ant keliu die 

nu pražuvo, 
Vieni sake, už tvbros tupėjo,

Kiti kad “ofise” sėdėjo, 
Kaip tolinus buvo, nežinau, 
Ba jokios žinios negavau.

Užsimanė pasikabyti.
O ka, diržą pasijieszkojo, 

Apie kaklu apviniojo
Ir jau siūbavo,

Jau vos
Ant giliukio josios vyras pa 

regėjo,
Nuo smerties ižgialbejo,

' Ogi vyreli kaip gaivino, tai 
"»<! t » < < • gaivino

i Szlekta krauju isztokino;
Asz mislinu ilgai kartuves 

-* paminos
Ir nemažai pastenes, 

Kartis daugiau nenorės!

O JI-

Didele atyda atkreipė publika Iri 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele Ir Nerviszku arba trotimo veisles 
Ilgu; per Daktara Andrew O’Malley; 
isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo poi 
lo ir operacijos ir iszsklrcnt arszcs- 
nias atsitikimus, nereikalauja trotlnt 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmones paprastai misllno kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagelba operacijos, bet tas yra tik 
ne tiesa, szendien Dr. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
isztlrlncjimo ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos ir pasiseko 
jam Iszpildyt savo norą tclp kad nėyr* 
apie tai abejones.

DĖKINGAS TACUENTAS SAKO r
Beverly, N. J. Aug. 14, 1U17.

Brangus Dr. O’Malley:—
Negalų rasti žodžio Invales jomis 
padėka votį ož stebėtina patarna
vimu delei manęs, 
mano nog dobeltavos iui>iui<>n, 
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus ir negalėjau dirbti, 
džinu kitokius daktarus bet man 
negalėjo pagialbetl.
sveikas,

Dar ėHDilu 
aezin Dr. O’Malley isz 

Wllkes-Barro« Fa. Asz ėsralu Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szlrdln- 
gal rekoniendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautleczio kuris ėsa 
tam paežiam padėjime 
pirmlaus buvau.

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

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

Penki metai adgalios po dvieju metu 
isztirlnejlma, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo “Chemic-Elcctro” būda gy dimą 
Patrūkima del užimtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradlmo medo- 
cinuosc nei gydimuoshe nog laiko isz- 
radimo X-Ray ir dauglaus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu esate vienas isz tu 
skaitlingu kenkeneziu, scrganczlu ant 
toa ncapikantoa ligos “Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydintL No laukite. 
Jagu reikalaujate rodos tai nieko no- 
kasztuos kaip tik paraszlmas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
biszkal. Raszyklte prisiusdaml už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu- 

apit Patrūkima. Adrcsavoklto:

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

27 South Washington Street 
Wilkes-rBarrc, Pa.

Kur kalbasi ir raszosi Lictuvlszkid.

Duodu preke ant visokiu < 
darbu kas-link pastatimo 5 
nauju namu ir pataisinimu. } 
Atsakantis darbas per gerus $ 
darbininkus.

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS
Padarą Galva, Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus Ir Tvirtą

apdanlko liežuvio,

i
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Nuga-Tone
•IhnufatM and 
•tr*nfthen* 
the vital pow« 
erv. It 11 ą 
valttabfa blood, 
nerve and 
Mallb tątrio. A 
combination ox 
«xrv«tlv« eedtV’
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O Musu Absoliutiška Gvarancųa.
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilna! užganėdinti vartojant Nuga- 

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynios- 
jdešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 

■ doleris, arba Šeši mėnesei gydymo, seses boakutes už penkius ($5.00) dolerius.
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganedin- 

F Jums pinigus.

.) įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tono 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

4'

preteliii del pabandymą ir jam labai patika. Aš steliuju vieną bonkutč dčl jia.
Siuskite vaistus ką grcičlausel.

(/) Su pagarba; GASPAR DERSEK. Box 547.

NATIONAL LABORATORY; Chicago. Ills.

« Aš esu labai užganėdintas nuo jūsų Nuga>Tone.
JOE

• V* B • •• | * II • • • » SU » *»«»•••* I > i » ) » i k > i » > * i « i k i , > < i i i , t *»«•», » » * .

Stelflukltv valMus nut tuo kuponą.
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, III.
Gerbiamieji: PrisiunČiu $......... ir meldžiu prisiųsti man.............
bonkutė Nuga-Tono.

Vardas ir pavardė........ .

Gatvė ir No. ar R. F. D.



I

t
T

Is

O

4
* ■ 1 ■ ■■■■■■B

Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Antano.
— Nedėliojo Szventos Trai-

CCS.
sanvaite pripuola 

“czvertis me to”.
U * bzia

Jobnsonas isz

iszkelia-

eziene atlankyti savo 
ežia motina.

— Petnyczioje prasidės baž 
nytinis teisinas Pottsvilles su- 
de. Sudže 
Union pavieto ves teisina.

— Panedelio ryta 
vo in Czikaga ponia Bckerevi- 

sergan- 
Kctina užtrukti

keliolika sanvaieziu.
— Jurgis Kcniauckas 

diena sugryžo isz Franci jos 
kur perbuvo 10 menesiu.

— Badai visos 
syk los ketina dirbti 
ka per visa vasara, 
reikalinga daug, ir tai visokio 
didumo, kuri 
rubeži.

— Septeinberio 
bus laikoma natūralizacijos su 
das ant davinio

ana

anglių ka-
pilna lai-

Angliu

iszgabena iii už-

menas’ je

ukesiszku po- 
kareiviamspieni visiems 

ric tarnavo karinmeneje.
K U-

SAULE

“OVER THE TOP”.

Ka rclszkla sakinys “Over the Top", 
turbut Jau kiek vienam lietuviui yra 
gerai žinoma, nes’ tas sakinys atslra- 

Ncproszali busdo laike szlos karos.
paalszkintl.

Over the top, rclszkla eiti per vir- 
Paprastai kareiviui muszlu lau

kuose iszsikasa kelias grabos, kuriose 
Tose graboso Juos

8ZU.

Jio supuolė guli, 
nepasiekia prlcszu kulkos, kulkos le
kia per galvas, bet negali pesiektl.

Vienok atsitinka toki momentai, kad 
buvo komanda kareiviams szokti isz 
transzcju, tai yra Isz tu apsaugos gra- 
biu, per viražu Ir užpulti pricsza. Rei
kia žinoti, kad Iszlipus isz grubiu leng 
va in tokius nepasislėpusius kareivius 
prleszul szaudytl. Todėl “over the 
top” yra

Ar jus jaueziate speku iszsekima?
Ar si’psta jusu atmintis?
Ar truite galvos skaudėj ima?
Ar jus greitai susierzinate?

Partoglory Į”
r>:.............. ........... ...... __ ■
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Dr. KOLER yra viens* 
O tints tarpe Lietuviu da> 

ktaras Pittsburge. Mo- 
J> klnosl Varszavojo, stu- 
4 dljavo begije 26 m. in- 

vairias ligas vyru ir 
' moterų, todej jas nuo< 

įjjjfc dugnlai pažins ta. Gydo 
užsinuodlnlma kraujo

t

[r silpnybes vyru, spuogus, niežėjimui
its ligas tinimo, invalrlas ligas paeinan

čias nuo neezystumo kraujo.
szauklte ypatiszkal, per laiszkus am 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkd 
ir Ruslszkal.
Of įsos valandos: nuo 9 ryte lig K 
vakaro. Nedaliomis iki 2-v. popiet

Žinomas sustiprintas yra ge
riausiu vaistu atsitikime ma
žakraujystes, nerviszko nusil- 
nejimo, susierzinimo ir abelnai 
nerviszkumo.

Jei joins nereikia, tai pasa
kykite apie tai savo draugams 
ir gyminems. Jie bus jums dė
kingi. Bonka kasztuoja $1.00, 
o szeszios bonkos tik $5.00.

A d resa vok i te szi teip:
APTEKA PARTOSA

IGO Second Ave.
NEW YORK CITY.

_________ (G. 17)
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GERIAUSITodėl 
pavojingiausias momentas 

muszluosc, nes kareiviu didele didžiu
ma paprastai krinta.
tris kartus buvo komanduotas 
the top" ir iszliko gyvas, tai yra isz- 
tlkro geruojuml.

Taigi "over the top” yra pavojingas 
ir reikalauja atiku, vienok kares vadai 
vyriausi komandleriai, kariai koman
duoja.
nes komandleriai neguodoja, nebran
gina savo žmonių, Juk tokia komanda, 
tai beveik kareiviu pasiuntimas ant 
mirties.

Vienok taip nėra, 
dėlto, kad kitaip negali bull, 
me. yra lokls punktas, nuo kurio pri
klauso viso muszlo likimas ir pri
klauso vėliau 
Reikia ta punktą 
klek Jis prekiuotu. 
duoja taip daryti.
giau kareiviu, bet muszys liekasi isz- 
loszlas.

Taip yra musziu laukuose, bet ly
giai tas pats yra ir gyvenime, kasdie- 
__ ____ __________ Gyvenimas Juk 
tai tas pats muszys kiekvieno 
gaus su aplinkybėmis.

Kitas dirba, prakaituoja, bet vis nio 
ko nepelno, lieka vargszu skurdžiumi. 
Ir tas pasidaro dėlto, kad tokis žmo
gus bijo padaryt savo gyvenime "over 
the top", jis bijo pasirodyti po gyveni
mo kulipkomis, Jam stokuoja drąsos. 
Žinoma, gyvenimas JI ncpaszauja, gy
venimo kulkos JI nepasiekia, bet tas 
pasirodo del to, kad jis sėdi sau gra- 
beje apsaugotas.
lis sėdi visa gyvenimą grabejo, nieka
dos Jis savo aplinkybių ncapgall. Sė
di ir rudyja.

Ant nelaimes ir lietuviu reikaluose 
Žmogus sau sėdi 

ramiai grabeje apsaugotas, bet jis nie
ko negali apgalėti.
gali szimta metu sėdėti ir vis gyveni
mo likimas ji szaudys.
lėti gyvenimą o ta galima padaryti pa 
darant “‘over (he top”.

l’rivesim pavyzdi, 
tuva" dienrasztis, 
šia kova su Lietuvos prlcszals; Lietu
va” paskelbė savo ultimatumą, kad 
Lietuva tėvyne turi būti laisva ir no- 
prigul minga;

Kuris kareivis 
"over

Isztlesu kad vyrlusl kartumo-

Yra ta komanda
Sakysi-

muszlo likimas ir 
tukutanczlal gyvybių.

užimti, 
Ir del to koman- 
Nors krinta dau-

nežiūrint

(

i. 
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K(’li Į ninuosc reikaluose,

szimtai lietuviu pasinaudos isz
tosios progos.

— Atejnanczia subata, 
yra 14-ta Juniaus, rusnakai po

Amerika turės “15
11

t ai

turės “Tag 
ant suszelpimo savo taii- 

tiecziu nukentėjusiu nuo ka- 
Aukas rinks iii Mahano- 

suszelpkite juosius 
kiek galėdami savo

— Kun. Augustaitis

visa
Day

nuo

žino-

Ir tekis nedrasuo-
res.
jnj, todėl

aukomis.
snri-l,aH Pasikartoja.

moterystes seredos
Mare Danisevi-

St aszke vieži e-

szo mazgu 
diena naszlia 
eziene su Ant. Kulineku.

— Kozalije
ne 203 E. Market Str., iszvažia 
vo in Czikaga atlankyti 
broli Kazimiera Lipnicka ir ki 
tas gimines, kur jau vieszinasi 
du menesius.

— Se redos
gustaitis suriszo magzu 
rvstes Matilda Staniukinas su 
Tainosziuin (Imnnings,

savo paskelbė savo

Jis rudy ja, Ir Jis

Reikia apga-

Instclgc ne
pradėjo asztrlau-

ryta knn. Au- 
mote-

kuris 
nesenei sugryžo isz kariszku 
lauku Francijoj. Svodba atsi- 
buna po No. 1024 East Centre 
u I vežios.

p. Vincas Pajaujis su sa- 
iszsikraustė anavo szeunyna

diena in Minersvilla. p. Pajau
jis pergyveno
gus metus ir turi ezionais daug 
gyminiu ir pažinstamu.

Malianojujc il

KUR BUNA?
tėvasMano tėvas Domininkas 

Szalkauskas irgi mano szvoge- 
ris Levonas Vaitkus, keli 
tai atgal gyveno Mahanoy City 
Pa., dabar nežinau kur. Te
gul atsiszaukia ant adreso.

Ant. Szalkauskas, 
1294 Main St., N. W.

Cleveland, Ohio.

dabar nežinau kur.

me-

Ue-

Bronislovas Jukneviczius 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 

Turi 4 pėdas irgyvas ar ne.
8 colius didumo, akys mėlynos, 
paeina isz suvalku gub., Kal
varijos pav., 
Kas danesz apie jin, 
$5.00 dovanu.

Mr. Joseph Cikanavicz 
328 South Apple St.

Mount Carmel, Pa.

Liudinavo par. 
aplaikys 

(49

Tiktai 75c.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu, 

ir mes užmokame
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokitc:

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

SZIAUDINEI
SKRIBELEI

i Naujausios Mados

DEL VYRU

%
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Vaidelota Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
tu paveikslėliais, 177 puslapiu, JPreke 35c 

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
i

V c

Rasite musu sztore visokiu

Sennetts, Splits
į ToyosBankoks

r

j
9

i Daktaras Wasserman Specialistas del
Vyru ir Moterų

i

L
J

ll
ir Panamas. <)

/

NATIONAL 
L BANK 
L.mahanoyw

Capitol Stock $1254)00.00 
SurpluH & Profitn $100,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suosc, nepaisant ar ntneszat 
parodyt knygute ar ne.

McS norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Ranka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai.
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Daktaras Wasserman pasekmingai gydo ligas Skylvio 
Szirdies, Inkstu, Plaucziu, Rumatizma ir visokias kraujo 
ligas trumpam laike ir nereikės trotyt darbo laika.

Musu ofise randasi naujausios maudos 
maszinos; teipgi ir X-Ray maszina kuri kanecz yra reika
lingas kožnam daktariszkam ofise. Pirmas atsilankymas 
in musu ofisą yra dykai.

Dr. WASSERMAN

daktariszkos

1335 ARCH STREET. I 
PHILADELPHIA, PA. |

9 Ofiso valandos nuo 9 vai. ryte lig 8 vai vakare. Nedelioj I 
■ nuo 10 fyte lig 2 popiet. Negydom per paczta, pribukit I 
|*>asabiszkai. Galima susikalbėti ir Lietuviszkai. I
w—»—MH »IIH ,111. !■ ■>WI1IWI1!
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Teipgi visokiu sziaudiniu 
skribeliu vaikams. >
Ateikite pamatyt. U‘-

i

I

f A ' Visokiu apatiniu drapanų
del vasarios.

c
, v»

■1 ' J. r

Guinan’s

II BALL, PrezidenfaB
F. J. NOONAN, Vlce-l’rez.
J. E. FERGUSON, Kasieriua.
R. T. EDWARDS, Vlce_Kas.

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKASM
A

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.
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paskelbė ultimatumą 
lietuviu tamsybei ir pradėjo arsziau- 

Bct kitaip prleszo neiuveik 
kaip tiktai padarydami 
>p”. Tad visi "Lietuvos" i 

szerininkai ir
szokime in virszu ir paimkime pric- 

I’almkime pricsza
malonumu, darbu del Lietuvos. 

Szuvlai yra nauji

šia kare.
slme.J 
the tor 
tojai.

sza.

i "over
Lietuvos” skalty-

bendradąrbial,

apszvicta,
Tad 
Lle- 

Juo bus daugiau
szaudykime.
tuvos" skaitytojai.
tokiu szuviu, tuom labijau susiorgani
zavusi visuomene, tuom ji bus szvio- 

Tad dabar, padarykime "over 
Szcro kaina $10.00 Viena

Lietuva”.

J.

Rosne. 
the top", 
kopija lalkraszczlo prisiunczlame dy
kai ant pareikalavimo.

Visokiuose reikaluose kreipkitės in 
"Lietuvos” dienraszti. 3253 So. Mor
gan St., Chicago, III.

NAUJI KA P. EI VIAL
Negalėdami iszspaudinti linkėjimus 

nuo nauju nariu mus kareiviUT-skalty- 
toju, žemiau paduodame surasza Szio 
nauji skaitytojai užslrasze
Izld. Mancus, Waukegan, Ill.
J. Paulauskas, Johnson City, III.
Kaz Dambrauskas, Wilkes-Barre, Pa. 
Pranas Vismanas, Detroit, Mich.
W. Btarnieka, Nashua, N.H.
Aug. Urban, Springfield, Ill.
Anna Plnkauskas, Superior, Wis. 
Alf. Barysas, Philadelphia, Pa.
A. Rachunas, Chicago.
A. Kulikauskas, Chicago.
M. Daukszis, Grand Rapids, Mich.

Waitkus Chicago. |
Ant. Darauckas, Rochester, N. Y. 
Ig. Nacevlcz, Maplewood, N. Dak: 
P. Sargiai is, Chicago.
P. Paulikonis, Worcester, Mass.
F. Vitkauskas, Brownsville, Pa.
F. Ramshas, Lowell, Mass.
B. A. Matukonis Homstcad, Pa.
C. Rymchavskl Richfield Springs, N.Y.
J. Youtsevlch, San Francisco, Cal.
A. Shalkauskas, Big Bay, Mich.
Z. Grigonis, Chicago, 
Win. Mikutis, Chicago.
J. Senkus, Philadelphia, Pa.
J‘ Jaseviczla, Bridgeport, Conn.
Joseph Šiugžda, New Canaan, Conn. 
J. Bičiūnas, Shenandoah, Pa.
Joe The Tailor, Bluefield, W. Va. 
Jonas Bortuszka, Harrison, N. J. 
A. Braslauskas, Elco, Pa.
A. Plakls, Philadelphia, Pa.
B. Kardelis, Chicago,
Tad. Abllunas, Chicago,
M. Skulka, Sluox City, Iowa.
J. Žilinskas, Switchbock, W. Va:
T. Gaška, Thomas, W. Va.
V. Yucaitis, Portland, Ore.
K. Stanczlkas, Chicago.
J. Galkauskas, Baltimore, Md.
J.Uzdavenls, Westville, Ill.
J. Rakauskas, Chicago.
St. Pužauskas, Custer, Mich.
M. Kalrls, Spring Valley, Hl.
W. Karvelis, Racine, Wis.
Kaz. Žolinas, Philadelphia, Pa. 
S. Dambrauskas, Chicago.
K. Vllkcvlczlus,

■6
h

—Apgarsinimas.

Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
lalkraszczlo "SAULES” prenumerata 
bus |3.00 ant moto, Ir $1.50 ant puses 
meto. Apie szlta noužmlrszkite.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
OJMainioriai, mechanikai, audėjai, fabrlkos ir siap visokio 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai
Mfiinlcrlnl, mechanikai, audėjai, fabrikas ir aiari 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini

<
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NAUJAS IŠRADIMAS!
Dol Prakaituojanfciy Koję C 

| A Prakaitavimas žmo- 
I Si tauškėjų, tai yra di- 

džiautas kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne- 
smagumas yra iš ne 

skanaus kvape kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy- 
duolčs išgydis prakaitavimą arba Šlapu
mą Jarų kojų | labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su psaiškinimu. Preke *1, 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY C0M 
Distributer

Dtp. B. CHICAGO, ILL.

illPAIN-EXPELLER
Jau nuvirk penkios.dešimtys motu 
kaip Altu pluki gyduojo yrą var
iuoja mn bu gerbiusloniH panok- 
meniB, Išgydymui r u m a t i z m o, 
skausmu krutinėjo, Šodobo lt rau- 

įjl menytie, nouralgljoa, strėnų dio-

'7, T A.

i
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giuiQ, žalčio ir kosulio.
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Neapalgauk pirkdamna pigius vaistus dldoleso bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirkai 
Pftin-Expollor, persitikrink ar yra IKARA, vaisbnženklls ant baksluko. 35 centai ir 05 centui ui

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

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

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

160 N WELLS St,

4 i

f

bonkutę. Gaunamos visose aptiokoso, ar tiesiog is labortorijos. 
•»F. AD. RICHTER & CO 74—80 Washington St., Now York, N. Y. e

Stebėtinas Elektrikinls Diržas.

DYJIAI iszbandyti del 
blip kokios ligos.
Prisiusklto 50c. stompu 
del naujo vlrlszko diržo 
su tam tikru prietaisu 
<lol vyru, ar 60c. del 
moterių diržio su prle- 
taisom, ir užmokėkite 
likusius $5.98 C. 0. D. 
ant paczto.
tuoj neszioti kožna die
na, jhgu nebusite užga- 
nėdyti in 60 dienu su
grąžykite o adgal pini
gus gausite. Adresas: i* 
A. P. ODUNS, Dep. 43E. 

152 W. 11 St. Now York

Pradėkite

M

K,

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSU FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.• >

fe^0.

4 *

w Šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA, r--------
groja rekordus visokiausioi Lithuania groja rekordus visokiausio ifidirbimo ir visokiausio 

didumo, kaip: Columbia, Vlctrola ir kitus. Lithuania groja teisingai,» Jt • V-z v/1 U III Mi<V| V 4 V V* VJ A < <z AA AVA VMM,

puikiai reprodukuoju, balsui esti aiškus, švelnus, tyri 
llušykltė upio išlygas, o aplaikyslto visas informacijas, 

jr«— i s • ■ . * _ «. • v •

llafiyduml luliiitus udrosuoklto:
S. P. TANIS,

1233 West 111th Place,

Reikalingi agentai pardavinėti inusij grojamas mašinas.

Chicago, Ill,
c*"

/

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres.

J

D. M. Graham, Pres. L, Eckert, Vice-Pres. 1>. F. Guinan, Treas.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Dauisewici M. Gavula

P. 0. Fenton T. G. Hornsby

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR.TEVAMSI
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimines yra paimti j kariumenę ir ke- ■ 

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvą ir demokratiją, yra pave- | 
liūtą valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigžc yra di- D 
džiausią garbe ir paguodonC, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai | 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta I 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi- H 
nS yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga- B 
Įima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodaml Šį žiedą, atsiųskite savo | 
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir nuima drauge su pinigais ptisiųskitr, o mes Jums J
prisiusime tą garbes vertą žiedą.

Prekės Šių Žiedų yra sekančios;

Sterling ___ $1.75

1O K Auksinis.........

14 I£ Auksinis....

K

10.50

...13.50
Taipgi moterims ir vyrama yra labai tinkamos nešioti špilkos, 

paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
prekė 3Sc« už kožną.

>. Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Ino.)
160 North Wells Street, Dtp. 60 CHICAGO, ILL

Pittsburgh, Pn.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
w.811 Lalvnkorcziu Skyrium^. \

I’. V 01HECUNAS IR KOMPANIJA J
12th and Cotnou SL S. S.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpinasl savam namo kur- 
rio verto isznesa apie $150.000 ir vartoja sze- 
mc laiko apie milijoną dolieriu ir randasi po 
kontrole Vai. Pcnnsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą.
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. 
Užlaiko Notarijialna kancclarlja del padirbimo 
Doviornascziu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubožlnls skyrius randasi po 
vudovisto gerai žinoma Karollaus Varaszlaus 
valdlszko Notarijuszo.

Už sutapintus
Siunczia Pinigus

W. TRASKAUSKAS j
-GBAB0RIU&—

JfcžYi.4Di> .^T-‘
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.
Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo 

automobilius, rlglnus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztlnlu, pasivažinėjimą 
ir Lt Krausto daigtus ir Lt
520 W. Centre SU Mahanoy City, Pa.
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: Jauni 
une tu-

AGENTŲ: 
vaikinai, ki

ri liuoso laiko vakarais, Rali uždirbti nuo 
$10 iki $15 j 
su musų nauju 
laišku:

• Reikalaujame
į sąvaitę, pereidami per ate. 
auju išradimu. AUilaukit 

URSUS REMEDY CO..
160 K. WELLS St., D»p. B. CHICAGO, HL.

stabas
i tik
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NAUJAS ISZRADIMAS. 
DEL PLAUKU.

»■ I ■ I II ■ 6

Dekavoje V2 milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gl 
sulaikė puolimą .plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpno 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykaL 
Pasakykite kitoms tautoms, 
Raszykite pas:

Drs. B run d z as Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N.
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Naujas Lietuviszkas Graborius

Kazis Rėklaitis j 
516 W. SPRUCE ST. <

MAHANOY CITY, PA'. ?I

A. 0. NOVAKAUSKAS 
Advokatas

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH., PA.

• •
• e
• •

1

1

i




