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Indiana Harbor Ind.
PALICIJE SURENKA SUŽEISTUS STRAIKIERIUS PO MUZSIUI INDIANA HARBOR 

IND.

Isz Amerikos
Pirma atsiliginkit su Dede 

Samu.
D. C.

apleisti
Jeigu 

Suvienytas e 
ir keliauti in savo te

ats i-

1Washington 
norėsi te 
Valst i jes 
viszkia, tai pirma turite
lygint su Dede Samu. Visi tie- 
jei, kurio goidžtrapleist Ame
rika, reikalaudami paszparto, 
turi pirma užmokėti visas tak
sas lyg tai dienai kada 
džia, o jeigu kas palieka
nais koki žemiszka locnasti, tai 
turės apmokėti taksus ir už tuo 
sius metus, kad ezionais ir ne
gyvens. '__  -
duos paszporta.
1,500 vokiecziu ir kitu iszguita 

isz Ameriko.

aplei-
ezio-

kad ezionais ir
Tik tada valdžia
I

1Z-

New York.—
Amoriko, kurie buvo neisztikia 
mais gyventojais szio sklypo 
ir dare visokes kliutes ir szni- 
pavimus liko tomis dienomis 
iszguitais isz Ameriko. Ana 
diena iszvežta tuju nepageidau 
jeneziu žmonių apie 1500 o dau 
ginusia isz ju buvo vokiecziai. 
Terp tu radosi ir 126 moteres.

Štokas 38,500 daraktorių.
Washington, D. C.— Aineri- 

publikinesia 
stokas apie 
Ta j i skait-

Visi prieszai

koniszkuosia 
mokslainesia yra •r
38,500 daraktorių.
liti paduoda valdžios mokslisz- 
ka kamisije, iszsiunsdarna už- 
klausymus po visas dalis Suv. 
Valst.

Nėr ko stebėtis, jog 
raktoriu trūksta, nes isz dabar 
tinio užmokesezio mokyti žmo 
uis negali iszsimaityt, nes ap- 
laike mažiau ne kaip prastus 
darbininkas.

9

tiek da-

Ka padaro nesuvaldamos my
nios insiutusiu žmonių.

Omaha, Nebr. — Kariszkos 
tiesos likos apszaukta po visa 
miestą Omaha o 1600 kareiviai 
patruliavo miesto ulyczes die
na ir nakti. Myne insiutusiu 
žmonių likos iszvaikyta po 18 
valandų baisiausio sumiszimo. 
Per taji laika patis žmonis pa
daro savo mieste bledes ant 
daugeli tukstaneziu doleriu, ke 
lios ypatos neteko gyvasties o 
paimtus suŽeido.

ir nakti.
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Majoras

Ir tas visas sumiszimas 
sibuvo už viena nigeri!

Will Brown, 19 metu senumo 
užklupo aut baltos 19 metu 
mergaites Franciszka Lobeck, 
žmonis už taji prasikaltima ni
geri isztrauke isz kalėjimo ir 
pakorė,
ke ulycziomis per 
keliolika valandų.
miesto Smith, norėdamas suval 
dyti mynia, aplaiko pats virvu
te ant kaklo ir vos likos isz 
gialbetas nuo mirties, 
kusia myne padege suda 
ris kasztavo $1,500,000 ir kitus 

Nuo palicijantu at
ėmė paikas ir revolverius ir 
daugeli pavojingai apsmusze.

Paszauktas vaiskas apmalszi 
no taji maiszati po keliu dienu 
bet miesto da neapleido.

namus.

>

Indu
ku-

Cukrius pabrangs, gal bus 25c. 
atejnanti meta.

Chicago.— Ant suvažiavimo 
burokinio
ezionais kalbama !

Gi

kad

cukriaus iždirbeju
kad už keliu 

sanvaieziu cukraus svarui pri
sieisią mokėti 15 centu.
1920 metais svarui reiksią mo
kėti net 25 centai.

Priežastis esanti tame 
cukraus ne tik permaža, bet jo
didele dalis dar iszsiuncziama 
Europon.

Permaža cukraus todėl, 
szimet buvęs nevykęs cukri
niu buroku uždorejimas.

Gi Europon siuneziama daug
cukraus todėl, kad tenai už ji vo ant rankos Birželio 30, 1919

nes

Tuomet cukraus iszdirboju 
niekas nevaržys. Ir jie ta savo 
produktą didėlėmis kiekybė
mis pastoms Europon. Tuomet 
ežia cukraus bus mažai ir 
bus brangus.

,)IS

?

Badai gales pardavinėti ariel
ka trumpam’laike.

New York.— Badai deinobi- 
lizacije kariumėhes ‘per prezi
dentą 'Wilsona ir atszaukimas 
kariszkos prohibicijos ketina 
užejti in laika septynių dienu
pagal praneszima szlapuju ku
rie sako, jog apie tai dagirdo 
isz tikru szaltiniu nuo tuju, ka 
apie tai gerai žino.

Wholeselerei, h otele i ir kiti 
rengėsi ant biznio, o daug ariel 
kos buna atgabenta in valdžios 
magazinus.

Szlapiejai turi 
1 ‘ arielkinia baudžova 
liolika dienu bus atszaukta ir 
vela po senovei svietas suksis 
ant aszies linksmybes.

)

vilti, 
už ke-

.10o

Vilnu sandeliai Suvienytose
Valstijose szimet pilniausi.

(

Vyras buvo labai 
savo pa- 
nekartaI

savo

nes-pa- 
nuliudi-

.......... I ... ..I
;Pati atsiskyrė kad jisai buvo 

vargszas; dabar yra 
turtingu.

Jackson, Mich.— Kaip szian 
dion graudinasi Helena Woe- 
gant, tai negalima apraszyti; 
pesza sau plaukus, kanda pirsz 
tus ir alpsta konia kas diena 
bet už savo
gerai užmokama,

• V .per mažai.
Helenos vytas buvo vargin

gas žmogelis, ant uždirbimo sa
vo ir paezios, vežiojo žmonims 
anglis, bet paežiai tas nepatiko 
nes norėjo rėdytis ir turėti ge
rus laikus.
nuliudias, jog pegali 
cziulei užganėdini ir
rūpinosi kaip czia galima dau
giau uždirbti, idant motero tu
rėtu užganėdinta gyvenimą — 
negalėjo nieko iszmislyt.

Helenai nubodo tok is gyve
nimas, padavė in suda praszi- 
ma ant atsiskyrimo ir sūdąs po 
keliu sanvaieziu perskyrė po
relių. In kėlės, dienas po per
siskyrimui Heleha nuėjo 
keliu o vyras saVo.

vYpsiverke va rgszas, 
czia mylėjo, bet jojo
mas persimaino ant džiaugsmo 
ne tik ka pastojo netikėtai tur- 

atsikratė nuo šifvo paoziules 
kuri jam prisiege prie alto
riaus viernasti ir kensti su 
juom varga lyg smort.

Weegant aplaike telegrama, 
buk jojo dede mirė palikdamas 
jam visa savo turtą susidedan
ti isz 400 tukstaneziu doleriu 
ir 2,000 akeriu žemos ant kurio 
randasi keliolika aliejiniu szu- 
liniu.

Nebereikalo Helena 
sau plaukus dabar, jog neteko 
žemiszku smagumu, kokius jo
sios vyras dabar ketina kitai 
motore i duoti su kuria ketina 
apsipaeziuot, o su tokia,

tingu žmogum, bet ir tai 
/

Washington, D. C.— Iszdir- Atsiimkite 
bėjai ir pirkliai turėjo daugiau 
vilnų Birželio 20,1919, negu ki 
tu kokiu laiku, nuo laiko Pirk- 
lybos Bjuro, Suvienytu Vals
tijų Žemdirbystes Departmen- 
to paskutiniu iszleistu rapor-

Rgportai parodo, kad isz 
viso apie 674,000,000 svaru bu
tu.
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brangiau mokama, 
pav. 1

)

su-

Italija 
pirkdama cukru Ameri

koje, jo svarui užmoka 19 cen
tu, Anglija gi 15c.

Tad cukraus iszdirbejai
prantama, yra paliuke kad ir 
visa cukraus isztekliu parduo
ti Europai.

Bot iszdirbejams yra tas var 
gas, kad jie szimet turi vaduo- 
ties vyriausybes nurodymais 
siunsdomi cukru Europon. Vy
riausybe cukraus iszvežima 
kontroliuoja.

ne-

Vyriausybe ne
leidžia iszdirbejams patinka
ma kiekybe cukraus siunsti 
Europon.

Bet ateis laikas, gi jis
pertoliausia, kuomet ta vy
riausybes kontrole bus panai
kinta. Panaikinta-gi bus su 
pravedimu galutinos taikos,

1) STRAIKIERIAI VEJASI PASKUI STRAIKLAUŽIUS. ŽEMIAU (2) PREZIDENTAS 
UNIJOS KALBA IN STRAIKIERIUS GZ RY, IND.

ISZ ROSIJOS ISZ VISU SZALIU DARBO LAUKAS.

Anrlikai užėmė Odessa.
Angliszka f lota 

kuri radosi nuo kokio tai laiko 
pesza ant Juodųjų mariu, priplaukė 

u žemo taji

Odessa. —

Badai Italijos karalius pames 
karaliavhna.

Paryžius. —v

Cemento darbininku straikas.
Czia

l,J t / Jį 
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I 

II

r

kuri

prie Odessos, ir 
miestą be jokio ergelio.

— Arkangelskas. — Ang- 
liszka kariumone isztraukc isz 
ezionais paskutinius

kai.

ka- Tik mums, lietu*

savo ka- 
isz arti

svaru,
Bir-

Sulyginus su sandeliu stoviu 
Kovo 31, 1919 pirkliai Birželio 
30 d. turėjo 170,000,000 svaru 
nevalytu (grease) vilnų, 15,- 
000,000 svaru sziuruotu (scou
red) vilnų, 4,000,000 
trauktu (pulled) vilniu.
želio 30 d. iszdirbejai turėjo 
75,000,000 svaru daugiau ne
valytu (grease) vilnų, 3,000,- 
000 svaru sziuruotu (scoured) 
vilnų, ir 5,000,000 svaru trauk
tu (pulled) vilnų, negu kada 
buvo Kovo 31 d.

Isz viso sandeliuose Birželio 
30, 1919 buvo
(grease) vilnų,

nevalytu 
455,834,958;

sziuruotu (scoured) 60,626,- 
923; trauktu (pulled) 32,439,- 
943; virszuniu (tops)- 4,637,- 
444; ir.viĮnti paįkrsh ’ (noils) 
12,406,91& ' ■ ų

1919

III

jin myli ne del jojo turto tik i’oivius kurie susidėjo
Gerai likos nu- 300.

Lietuvei pradeda sugryžti iii 
tevynia.
Jeigu Baltiko pro

vincijos neužilgio pasiliks no- 
prigulmingos, tai ate j vyste isz 
tu szaliu in Amerika ženklyvai 
susimažys. k ‘

Tomis dienomis daugelis Es- 
tonu, Latviu ir Lietuviu stl^ry- 
žo isz Suomijos ir Skandinavi
jos in kur buvo pajėgia ir gei
dže ant visados apsigyventi to-

jin pati viena.
bausth neiszmanele.

• ...........W

savo gro-
matas isz Lietuvos.

sz priežasties 
dideliu neužganodimu, straiku 
ir nesupratimu, kokie prasidė
jo po užsibaigimui kares,
ralius Viktoras Emanuelius ke 
tina pamesti karaliavimu ir 
atiduoda valdima kitai ypatai. 
Italai tuom labai nusimyne, 
nes savo karalių myli ir guodo- 
je.

Žemiau telpa suraszas laiszku, at
vežtu isz Lietuvos. Atsiszaukiant 
būtinai reikia paduoti laiszko nume
ri. Tlo kurio yra davė Jonui E. Ka
rosui pajieszkojhnus atsiszaukiant nie 

Tie, kurie ne- 
at-

ko neprivalo atsiusti.
ra davO pajlcsz.kojlmu, tai privajo 
siusti sztampu už 10c.

Adresuokite szitaip:
LITHUANIAN SALES CORP.

244 4V. Bnioilway
So. Boston, Massr

40. And. Karpauckas, Shenandoah Pa

Ryga.—

Per keturias dienas 
neturėjo 

Talkininku misijos

Jia skaitoma

Indian Harbor, Ind.— 
sustraikavo cemento darbinin-

Visas veikimas sustojo. 
Darbininkai iki vienam raszo-
si in unija, 
viams, labai nemalonu, kad ne 
turim czia gerai darbininku 
klesos reikalus pažinstaneziu 
kalbėtoju. Girdim visokiu kal
bu, bet lietuviu mažai, 
kas eina ramiai, skobu beveik 
nėra. Tik isz Gary atveža ju 
kiek treinu, bet ir tai, tikimės, 
bus sustabdyta. Darbininkams 
laikanties gražios vienybes, be 
abejo, straikas bus laimėtas ir 
kapitalistai priversti dubi dar
bininkams daugiau mokesties^ 
kad jie galėtu kiek žmonisz^ 
kinu gyventi. —^A. M.

gerai

Strai- .

II

" viszkesia. Isz Ameriko da ina
* 11 ♦

Mahanoy city, Pa. žai sugryžta, nes laivai nogabe- 
Shenandoah Pa.

68. Ant Žukauskas Lost Creek, Pa.
Mt. Carmol, Pa.
Minersville, Pa

78. Stop. Staslszkis Minersville, Pa.-

41. Chas. Žėglis,
58. VIa Bliuviri,

69. Fr. Mačiuliene
75. Ant. Kubilius

86. J do. Buksznis
92. St. Astranauckas Girardville Pa. 

Mt. Carmel, Pa 
Shenandoah, Pa. 
Girardville, Pa.

99. St. Žytkus .
142. Pot. Ranonis,
150 St. Astrauskis

Mt. Carmel, Pa.

155. Ant. Paplauskas Shenandoah Pa.

Strai-

Wi

1(|WE

Mahanoy City Pa.
Shenandoah, Pa.

157. St. Gotauta
158. Juo. Raulut
171. M. Stakneviczlus, Minersville* Pa. 

Shenandoah, Pa.
r ’

209. Mag. Baroniene, Shenandoah Pa.
Mahanoy City, Pa.

r ‘ * — * * - -

271 Pi. Palubinskas, Mt. Carmel Pa.
4-----* — — - - -----

261 VI. Raullnaitis, Mahanoy City, Pa.
. ................... ■ ♦ ■ » ,-u .u . M

182. Pi. Navikas
187. Mat. Kiseviczius Minersville, Pa.

259. P. Staszaitis,
268. Ant. Dumczius, Mahanoy City Pa. 

? Mt. Carmel Pa.
290. J. Labanauckas, Shenendoah, Pa.

Gera atsake.
-r- Ko tu Grigai nuolatos 

ejni in karezema. ?
Del to, jog karezema pas 

manejfte ąteina, * 1i; d.

visai ka
Rumunai pradėjo

daugeli szaliu 
buk 

no

na pasažieriu iii tonais.
Žmonis neszioje drapanas isz 

lapu.
Omsk. — Virsziniukas Jtan- 

dono Kryžiaus drauguvosj.ku
ris apvažiavo
Pietinėje Rosijoj, kalba, 
tonais daugelis gyventoju 
turi jokiu drapanų ir yra pri
verstais uždengti ^avo nuvar
ginta l^una su lapais ir žolėmis. 
Virszininkas ragina idant pa- 
gialba butu jiems siunsta ka- 
greieziausia nes tukstanezei* 
žmonių suszals szia žiema.

spirtas.

/ 

Gresia straikas 200,000 laivu 
budavotoju.

Washington, D. C.—
kas 200,000 laivu budavotoju 
Pacifiko apskrityje tikraP in- 
vyks po Spalio 1 d., jei laivyno 
departmentas ir gabenimu ta
ryba ncatszauks savo bendro 
paliepimo, uždraudžianesio pa 
kėlimą algų darbininkams.

Ne visi iszejo ant straiko.
Srfvabo 
mažai

r

—■ ■ ........ '■■■ L. ■ ■
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^ęnži^rsj?ldto kad dabar “SAULES” 
pronuincrata yra $3.00 ant vlšo moto 
o $1.50 ant puses meto* < , -j

Vengrą*’ Pasikelineja.
Budapesztas, Vengrije. — 

Maisto situacija vėl yra labai 
bloga.
tukstaneziai žmonių 
duonos.
narys padidina ta skaieziu iki 
puses milijono.
per didele.

Kuomet Diemondi, Rumuni
jos atstovas, pasakoja kaip ru 
munai aprūpina miestą maistu 
ir bando pagelbėti gyvento
jams, tikrieji faktai 
kita rodo.
pleszti palociu kur buna talki
ninku karino misija ir net in- 
ejo in Amerikos ofisus ir gyve
namąsias vietas, kad iszneszus 
rakandus. Jiems paliepta isz- 
eiti, bot ėjo taip nenoroms, kad 
vienas rumunas liko net isz- 

Kitas rumunu parti
ja atėjo, kad iszneszus anglu 
daigtus. Jiems paliepta iszeiti, 
bot jie atejo ant rytojaus su ve 
žimu ir jau rengėsi neszti ra- 
szomasias maszinolos, kuomet 
juos užtiko anglu oficieriai.

Jiolięnorojo klausyti palie
pimu kol nopaszaukta būrys ju 
reiyiu, kurie nuvarė 
su pagelba stiklu.

rumunus
1

Bethlehem, Pa. — 
dirbtuvėje iszejo labai 
ant straiko. Kitosia dirbtuve- 
sia nelabai darbininkai geidže 
straikuoti ir kaip rodos, tai 
plieno darbininku straik&rpa- 
sibaigs ant nieko. t

— O ka brolis panosjOhos 
vėlintu sau ant varduvių!

i •— U-gi1 meilu szvpgereli
A F*ponas daktarei
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SAULE
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Daugelis liętuviszku gminų, 
kurios randasi po demarkacijos 
rubežiaus, prisiimto ant ranku 
generolo Pilsudskio, promiero 
Paderewskio ir sejmo marszal- 
kos Trampczynsko, peticijos, 
kuriuosia meldže ant priskyri
mo juju prie įlenki jos.

Ant tuja peticijų yra pasira- 
szia daugeli žmonių, o tiejei ka 

padėjonegalėjo . pasiraszyt, 
krv/.cli.

NE
M
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Kalendoris “Saules” 
1920 jau konia užbaigtas, 
skaitytojai kurie gružei užsi
mokėję savo prenumerata, bus 
grąžei npdovanoti bu “Sau
les” kulcadoriu, 
yra du kart didesnis už praej- 
ta meta. Ogi szirdeles randa
si jame puikiu apraszimu! Ne
vienas ne ejs gult, pakol visko 
neperskaitys, ba yra begalo so
tus ir akyvas.

Jeigu kas savo prenumera
tos da neatnaujino tegul grei
tu! paskubina, nes po tam 
gruudysis, jog neaplaike laik
raszczio ir kalendoriaus, o 
spaudi i m ’iiiu tik tiek, kiek turi
me geru skaitytoju. Todėl ne
vilki u k v t su užmokesczinl

4 4 Saules ant
Visi

su 
kuris Rzimet
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Isz pradžių

lino, yra tai “buržuejai 
lea,” kurie

Ižbandimas bolszevikn Ro- 
sijoj praazalino ta ja puomonia, 
jog darbininkas pats gali vesti 
visus reikalus.
bolszevikai iszgujo visus spe
cialistus kaip: inžinierius, tek- 
nikus, komikus, direktorius, ir 
kitus, ba kaip bolszevikai tvir- 

,” “die
vaikszcziodami su 

baltais kalnieriais, gyveno isz 
darbo darbininku. In trumpa 
laika bolszevikai suprato, jog 
be tuja specialistu ijems sunku 
gyventi ir dabar pradėjo juos 
szaukti adgal, prižadėdami 
jiems didesnius mokesezius, ne 
kaip aplaikydavo už cariszkos 
valdžios.

Ne gana to, 
bar szankesi in

adgal,

tvarkomus reikalus.
Skaudu ir pamislyt kad lie

tuviai ypacz Krikszczioniu De
mokratu partija szildo ir at- 
szilde savo antije kirminą kur
sai dabar stengėsi pagrauszti 
visam Lietuvos atbudimo dar
bui.

Gerai visuomene žino kad p. 
Gabris smagoi cziulpe isz par
tijos piningus, ir jo nepadoru 
būda patemija tautininkai net 
ir socialistai Inikraszoziuos gar 
šiuo, bet krikszczionis demo
kratai vietoje isztyripio gyles- 
nio, didelius dare už Gabri už
tarimus.’

Keblesniu yra daigiu
neprieteli namini negu iszlau-

Kasžin n r tik vienas p. 
Gabris toks yra tautos baszkį- 

ar ju tarpe mus daugiau 
? Vai yra, tik ir tie da 

o su laik 
kad ir tu skraiste 

atsidengs, tas viskas duos 
nesmagumo naszulius kelt.

Nesuprantamo, 
g. kunigai kaipo K. Demokra- 

vadai ilgai tuos 
smardžius szeszkus nepatyria 
kuomi jie beesu ir duoda jiems 
ilgesni laika tarp savos vilin- 
gauti, juk kunigai žmogaus pa
linkimus daug daugiaus grei- 
cziaus gali patyrt negu pa
prasti žmones.

Ar reik tikėt kad tarpe tau
tininku partijos nesiranda tref 
nu kuriems rupi ne tiek tautos 
gerove kiek apskritus muszti- 
nis?
veikianeziu už musztinio verte, 
o ne gerove tautos, bet szie ne 
teip auksztai kėlėsi, 
kas in juos greit inžiuretu 
vienok inžiuri. <

Kaip nebebūk, tegul apmau
dingi szeszkai Lietuvai isz pa
salu nori kenkti, bet kad Lietu
voje pradedant nuo inteligen
tijos, iki paprastu kaimuoeziu 
partijos isz vien eina, ir 
galėdami veikia del savo 
lies geroves, 
anų žmonių veikimą, 
darosi net žmogui ant szirdies 
smagumai.

kini.

ras, 
nėra Vai yra, 
nors ne teip aiszkus, 
pamatysime

tu pratijos

vėl

kodėl mus

Yra ir tarp tautininku

kad bile
o

sza-
Kada tenka apie

iszvien,

gerai juju

Draugas” pranesza kad ta
po pakeltas in vyskupus Sibe- 
rijoj kun. Juozas Demikis. Pir- 
miaus Siberijos kataliku
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Žinios nuo Padžiaus !«> Korevos, puik.
ir lietenanto Shuno. Liepos 
29. atvyko dar M a j. Lintkus ir 
Kapit. Tulliat-Kelpsza.

Trisdeszimts asztuoni vago
nai pirkiniu jau yra atvežti in 
porta La Roclielle. 
reiviszkuju

Lietuviu Delegacijos
LIETUVIU DELEGACIJA 

PARYŽIUJE.

Lietuviu Delegacija pri<? Tai 
kos Konferencijos
susideda isz sekaneziu Lietu
viu Valdžios užgiriu atstovė. 
Pirfnsedis yra Lietuvos Užsie- 
nio’Ministeris prof.- Augusti
nas Valdemaras.
ninkai: Martynas Yczos ir Ta- 

Delega- 
inžinierius

Parižiuje

Vice pirmi -

Nariai
Biels-

» j-

r f . • -f  . . • • - • ■ • *  ' • * — • -F ’ ’ *. * - • w

1) Sztai sūdąs, kuri maisztininkai padegė ir sunaikino. 2) Miesto rotuže kur maisza- 
Daugiau skaitykite ži-czei prasidėjo ir generolas Wood kuris indukusia mynia apmalszino. 

nia Isz Ameriko.

krasztus tuos, kur kares laik 
viskas yra sunaikinta. Lenkai 
sako kad tas sumažins Lenki
jos bedarbius žmonos.

kad Lietuva

Tas viskas esans

Gedgaudo 
ir lietenanto Sliuno.

sijos už 800,000 doleriu 
kamentu, daktariszku

20,000

Ta- 
knlban- 

Lietuvos atstovas, ir ad- 
Solomonas

Valstybines

Rosen-
Tary-

mas Na ruso v i ežiu s. 
cijos Sekretoriai: 
Ernestas Galvanauskis ir ju
ristas Petras Klimas. 
Delegacijos: prof. Pius
kus teipgi Domininkas Semasz 
kas, narys 
rybos, balturuslszkai 
ožiu 
vokatas
bąli m, narys Valstybes 
bos, Vice-ministeris užsieniu 
reikalu ir atstovas nuo gyve- 

žydii. Ats
tovai nuo Amerikos Lietuviu: 
pp. Juozas Dobuszis ir i 
Žilius ir Bronius Balutis. 
Tarnas Naruseviczius, 
augszcziaus) .

Delegacijos

Vice-minister is

nancziu Lietuvoje

Jonas 
(ir 

kaip

pirmininkas ir 
nariai yra skiriami Valstybes 
PreZidehtu. Du * vico-pirmi- 
ninku, du sekretorių ir inval
idos kitos delegacijos komisi
jos yra paezioj Delegacijoi ren
kamos.

Amerikos Lietuviu atstovai 
iszrinkti

35,000 ka- 
unifonnu,

poru batu, 13,000 guminiu ba
tu, daugybe visokiu baltiniu, 
200 raszomuju maszinu, 35,000 
kareiviszl<,uju szineliu, 100,000 
svaru konservu, ir visokiu reik 
menu ir prekių,

Apart to, Lietuviu Delegaci
ja užpirko valdžioj pyp tos pat 
Amerikos Likvidacijos K°mi’ 

medi- 
instru- ■

mentu ir invairiu reikmenų li- 
gonbuezium. Pirkimo ir trans- 
portacijos prižiūri Dr. J. Szliu- 
pas gi dabar Dr. Szliupui isz- 
važiavus, Dr. Kazys Grinius, 
kurs 15 d. Birželio atvažiavo 
isz Kislovodzko in Francija.
LIETUVOS .. DELEGACIJA 

PAS POPIEŽIŲ.
Gegužio 23 d. atsilankė Ry

me prie Szventojo Sosto pir
moji Lietuviu Valdžios delega
cija. Dalyvavo jojo grafas 
Alfredas Tiszkeviczius ir pa
galbon jo pakviestas kun. Dr. 

Tikslu szitos de- 
iszgauti isz 

Szventojo Sosto Lietuvos ne
pripažinimo.

Kardi-
Jo

Dalyvavo

i

Vi skontas, 
legacijos buvo 
k 
prigulmybes 
Szvontasai Sostas j>er 
nola Gasparri, 
Szventenybes 
bartine Lietuvos Valdžia, pri
pažino kaipo tokia, 
linkėjimus skaiseziausios atei
ties ingyti Lietuvai laisve ir 

teisingus Lietuvos

valstybini 
sekretorių, da

paežiu amerikiecziu iszrinkti, 
yra patvirtinti Lietuvos Vals
tybes prezidento 
lieka jo iszimtinoi 
joj. Jie gali būti 
paszalinti tik paties Valstybes 
Prezidento insakymu.
LIETUVIU

NUO KARO SZELPTI.
Prie lietuviu Delegacijos Pa

ryžiuje susitvėrė 1 d. Birželio 
1919 m. Pirmininkas Dr. Šzliu- 
pas, vice-pirm. . 
sek r. Pr. Jansonas 
Elena Jansoąiene.
J. Pautienius.Tikslas 
miteto yra gražinti civilius ir 
karo belaisvius ir in Lietuva. 
Francuzu karo ministerija yra 
paskyrusi Verdun miestą kai
po baza Lietuviams ir kariams 
esantiems Francijoj, 
tiems isz Vokietijos, 
Mems ežia Rusu armijoj, teipgi 
atvažiuojantiems 
nijos, Afrikos ir 
Rusijos.
noma insteigti Belgijoj 
taringijoj.
INFORMACIJOS

PRIE DELEGACIJOS.
Iki sziol spaudos. dalykus 

prie Lietuviu Delegacijos Pa
ryžiuje tvąrke ir vęde sekreto- 

Lipos menesije tapo 
ežia sutvertas Spaudos Biuras, 
po priežiūra delegėcijos atsto
vo Jono žibaus Vedoje Biuro 
francuzu kalboj skyriaus yra 
atvažiavusi isz Szveicaru 
nele Jadviga Chadakauskaite 
iki sziol vedusi Lietuviu spau- 

“LiotuVa” ■____
Berno Spaudos Biuras pasiliks 
toliaus po priežiūra Lietuviu 
Pasiuntinio Berne.
LIETUVIAI PERKA DAIK
TUS NUO AMERIKOS LI- 

KVIDACIJOS KOMISIJOS
Lietuvos Valdžia užpirko 

per Delegacija Paryžiuje nuo 
Amerikos Likvidacijos Komi
sijos drapanų,» daiktu ir reik
menų aptaisymui 35,000 kariu. 
Užpirkimui delegatais paskir
ti p. M. Y ozas, kaipo valdžios 
finansų atstovas užsienije ir pp 
J. Narusevioziuš ir 
nauskas. .

Viso daiktu yra pirkta 
septyniolika milijonu doleriu 
titulu paskolos penkiems me- 
tams, mokant 5% paluku. Szi 
paskola yra duota Lietuvai be 
jokiu užstatu ir gvarantiju, pa* 
sitikirit Vien Valstvbes v 
liu, isz kė matyt, 
kos valdžia yra prielanki ir 
užsitiki Lietuvos valdžiai. Pri
ėmimui sziu daiktu sziomis' die 
nomis atvažiavo isz Lietuvos- 

specialu Jcomisiją* 
inžinieriaus

iszreiszke
,?kaip dažinojoino isz tikru byseziu szaltiniai.

dėti in Valdžios Paliudijimus, 
palengvina Valdžiai, nes tada 

pinigu isz 
banku, kad užlaikyti Valdžios 
instaigas.
lota menesiu tikros ekonomijos 
ir pasiszventimo svietas turės 
atgauti savo ekonomiszka lyg- 

Ir laikui bėgant, iszdir 
byste bus padidinta daugiau, 
neg reikalaiYjąitfąį tėip, kad 
Amerikos valgius ir iszdirbius 
bus galima jn \ užmari siunsti 
kitu szaliu žmonoms.
ii n i ame stovyje 
žmones konkuruoja 
nuo musu prekes, kuriu 
patįs reikalaujame.

Aiszku, kad mums yra tik 
vienas kelias atsistoti ant kojų 
tai taupant kaip 
nurodyta, 
nomijos,

Tai tik tuo keliu Ame
rikos darbininkai gales privers 
tinai sulaikyti gyvenimo bran
guma ir svietą pastatyti ant 
normaiio ekonomiszko stovio.

vo
szaltiniu, jog ynai puikes algas 
nž praleidimą savo 
(?) laiko ofise.
suvirszum 400 doleriu 
dės” ant menesio 
žirni kiti daugiau.

Ju bet, kad užsimoka dirbti 
del labo lietuvystes. Juk žmo
nių kiszeniai drt neiszdžinvo ir 
duoda, o agitatoriai ant lietu- 
viszkos dirvos naudojosi isz lai 
ko ir kada pakpl geležis inkai- 
tyta. 1

Kokio tie sutvėrimai kvai- 
” — priežodis laikraszczio

brangaus
Ne kurie ymn nereikia skolinti 

“pe-
— kiti ma-

švara.

Pinigai su-

J

ir po to jau 
jurisdikci- 

atszaukti ar

Laikantis per ke- KOMITETAS

apsiėmė 
troszkimus.

Veik tuoj potam, 1G diena 
Liepos nuvyko Ryman antroji 
Lietuviu delegacija, suside
danti isz vice-prezidento Tary
bos Staugaiczio ir iszvikaro ge 
neralio Seinų diecezijos prof. 
Grigaiczio. Tikslas szitos dele
gacijos buvo praszyti Szvento
jo Tėvo kad sutvertu atskira 
bažnyczios provincija Lietuvo
je, kad tdkltf'blidu ^ė^iatis sut
varkius bažnytine admi
nistracija ir turėjus be
tarpi 
taliszkuoju Sostu.

delegacija

Vilimas, 
vice-sekr. 
iždininkas 

szio ko-

A.
!, 

f *

Lenkai sako, 
esanti vokiecziams tikri vartai 
in Maskolija, todėl dar vokie- 
cziai ir telkiasi Lietuvon kur 
isz dalies viską vokioeziai kon 
troliuoja.
netinkamu lenkams jr kad vo
kiecziu plovimui užbėgt, kplia 
turėtu kaip galint gelbėt Ang
lija, nes esą Anglijai

kįek Ikiausia, tai butu greitesnis su
sitaikymas lenku su lietuviais. 
Lietuva turi 5,000 myliu 
ležkoliu, tai nesunku sako butu 
Anglijai užimt visa kontrolių. 
Lietuvos liaudis su noru priim
tu Anglija nes vokiecziu labai 
nekenozia. Lietuvoje mažai esą 
aficieriu, tai kad tuos duotu 
Suvienytos Valstijos Amerikos 
o Amerikoje daug yra litvinu 
tarnavusiu kariumeneje tai bu
tu no sunku ir su kalba anglisz 
ka.

paran- 4 4

Ii, 
Pue.k.

r

ge-

Pabar
ki tu szaliu 

pirkdami 
mes atvež- 

ir buvu-

baž-

archivyskupi-

ir pastatyt

bolszevikai

bolszevikai da- 
užrubežinius

kapitalistus, idant pribūtu in 
Rosrija ir prigialbeti atgaivyt 
nupuolusi ir sunaikyta sklypą.

Vaisius bolszevizmo Rosi joj, 
tegul apinansto
apasztalai czionais Amerike, o nyczios su kunigais priklausė 
persitikrins, jog juju užmany
mai yra klaidingi ir veda visus 
in prnpultia.

Žmonija tebyriam laike rei
kalauja teip-gi kapitolo kaipo 
ir ranku in darba — reike tik
tai sutikimo terp visu o viskas 
duosis iszsiligyt 
ant kojų.

Kalėjimai kaip
tvŲFUuw» jog yra nereikalingi 
ir tiktai iszmislas kapitalistu, 
sziandien žydi po visu Bosija, 
bet tiktai su taja permaina, 
jog už laiku caro, socialistus ir 
prieszininkus tiesu kimszo in 
kalėjimą, bet sziandien bolsze- 
vikai kemsza in kalėjimus so
cialistus prieszingi juju kruvi
nai valdžiai.

Teip tai ąnt svieto. Vargszai 
užvydi turtu turtingiems, iie- 
kenezia juju už tai, 
turtingais, bet patis
kovoje už turtus ir geidže pa
slėgti sau ta, ka kitiems užvy-

Navatnas yra žmogaus

jog yra 
vargszai

di. — 
būdas I

skaitomeLaikraszcziuose 
tarpe žinių ir žinelių, kad gar
susis Gabris dabar iszleidžia 
Szveicarijoj laikraszti su ku
rio pagialba mėgina griaut Lie 
tavos dabartino valdžia ir jos

1

augszcziau 
pratinantis prie eko 
padauginant iszdir-

isz Makedo- 
isz Pietines 

Toki-pat bazai ma- 
ir Lo

prie Mokylevo
jos, dabar tapo sutverta nauju 
vyskupija Siberijoj ir, ten yra 
in vyskupus pakaltas dekanas 
kun. Juozas Demikis 48 m. am
žiaus žmogus. Toksai nesenas 
žmogus tai turbut antras in 
vyskupus pakeltas, 1883 m, ta
po vyskupu Vilniuje Ilrinevec- 
kis turintis 42 m. “Draugas” 
sako dabar yra jau G lietuviai 
vyskupai szesztas esans dar|tuva pradėjo veržtis prieszin-

Kauno du, 
Siberi-

byste. BIURAS

kad rialas.

Draugas

Labai lenku gera rodą, 
tegul lenkai perstoją Lietuvon 
veržiasi, tuomet Lietuvos armi 
jai bus liuosesnes rankos gin
tis nuo vokiecziu ir bolszevikn.

Lenkai elgėsi teip melagin
gai kaip ir vokičeziai, nes pa
darytas sutartis kaslink rube- 
žiu, lenkai nedalaike ir in Lie-

bet

kun. J. Demikis — 
Seinuose 1, Vilniuje 2, 
joj 1, ir Warszavoj pavyskupis 
1 J. E. Ruszkeviczius (Rusz- 
kys isz Dženczclaukos.) War- 
szavini pavyskupi nelabai ga
lima jau prie lietuviu priskai- 
tyt, nes sulenkė jaus.

Priesz 50 metu led vienas lie 
tuvis buvo vyskupas a. a. Va- 
lancziauskas, nes kunigai buvo 
sulenkcja todėl ir vyskupai 
vien buvo lenkai, retai jeigu 
kur pasisakė lietuvis, tai ir tas 
nesikaite lietuviu kaip ir War- 
3zavos pavyskupis isz Buszkio 
perkeistas in Rnszkevlcz.

“Gazeta Ludovu 
phijos pranesza, 
su Francija padare kohtrakta 
kad Lenkija duosenti Franeu- 
žijai 100,000 darbininku in

■■ i

Philadcl-
kad Lenkija

- L

H

• •

gai sutartimi.
Dabar lenkai 

nesmagumais finansiniais
susiduria

Suvienytu Valstijų Valdžios 
pastangos pergalėti branguma, 
atsiszankiant in’ Amerikos žmo 
nes kad taupytu, buvo Prezi
dento Wilsono sutrauktos pra
kalboje in žmones, tuo laiku
kuomet, geležkelįu darbininkai 
pareikalavo, kad padidintu ju 
algas.

Prezidentas i šzsi tarė,
tik palaikant iszdirbystes isz- 
kasezius ant dabartines lygu
mos, padauginant iszdirbyste, 
ir per ekonomija ir taupumu 
isz žmonių puses tik galime ti
kėtis gyvenimo iszkascziu su
mažinimą.

Sutartinas žmonių veikimas 
taupyti gali būti iuvykinamas 
tik vienu praktiszku budu — 
tai taupant pinigus, kurie per
statė pirkimo jioga.
no Departmentas siūlo 
nems Karos Taupymo Ženkle
lius ir Pinigyno Taupymo Pa-

.. J J - ’ V . v ' „ • 1

Protingesnis.
Viename susirinkime 

ginezas apie ta, kas kam turi 
nusilenkt-ar motore 
vyras moterei.
kalbėjo.

Senyvas žmogelis klauso ju
ju ginezu ir atsiliepė teip:

— Kas protingesnis, tas vi
sada nusilenke! \

buvo pą-

vyrui, ar 
Kožnas kitaip dos biurą

su 
, pi

nigu reik o jū Francuzija netu
ri, reikia kreiptis prie Ameri
kos, o Amerikos piniguoeziai 
skolint nenori dėlto, kad Len
kija pinigus aikvoja karei 
kaimynais o ne žmonių 
lams kuriu juk ton propostis. 
Viduje szalies badavimas ir 
žmones pusnuogiai, tai reik ap
žiūrėt namine tvarka, o no ka
riaut tika atgavusei Lenkijai 
liuosyfco., 
trauktis szalyn (adgal) perė
jusius teritorijų rubežius. Ar 
jie Allijentu paklausys? -^-S. K. ,ti ant geresnes nąudos

su
reika-

/

Lenkams Uepemą

Nekuriu liętuviszku valdybų 
komitetu ir Kitokiu b juru 
dejai ir kiti, kuri© dirba (!)* 

sa-del labo lietuvystes ir
*• ■' i■ ,*■ k , ,. '•

♦

ve-

Pinigy- 
žmo-

• J > V- |

liūdi j imiis kuip parankiausius 
žmonėms taupyti. Sumažinant 
nereikalingas išlaidas, liku
sius pinigus sunaudojant nir- 
kjmui Valdžios

nereikalingas isįlaidas,

Dvi kūmos. 
1 4 T

— Ach kūmute, 
tai mus neprietclei.

— Teip, tai teisybe, kumu-

tie žentai

to, nes kad ju ne butu, ka mes 
su savo dukterimi padarytu-

paliudijirįih, 1 ' ■' kiekvienas su tvatina sąvo gy
venimo aplinkybes, ir tjiovemnio aplinkybes iy tuo pa
ežiu laiku sąu.kaĮmy-
nui suteikia didėli patarnavi
mu. , . ' - >

Sutaupytus pinigus/ ar tai 
bankOso, ąr Valdžios Paliudi- 
jimais, tuojaUs gulima apvers- 
k • k ' ' I ' n . -r-*. t

-1V.

koje padėtieji pinigai, sudaro 
kapitalu,, kuris- yra skolinupiu^ 
j ndu strialems inataįgojms; kad; 
jos galėtu statytį ir didinti1 
dirbtuvės, kurios- yra

« # *■

»WrM B

me.

Pąh-

Nesirūpink.
— Ko tu Abromai teip nu- 

liudias?
Kaip-gi ne būti ‘ nuliu- 

dias? Vakar gir4ejau, kaip , ra
binas szkalojo .sako: tu esi dul
ke ir volei in dulke pavirsi 1

Jeigu
rabinui? butu pasakius, •k kad tu I . ' L' k

esi auksu o įn dulka pąvj^si, tai 
turėtumėt© ko liudet> ba jeigu 
ėbi dulke ir in dulke pabirsi

. Ir ko verkti? —

i&zdir- .tai nieko nė pralaimėsi!

bažnytine
turėjus

Apasz- 
Praszyti •r 

teipgi, kad Lietuvoje vietoj tri 
ju butu insteigtos keturios ar 
penkios 
vedėjams buvo 
moriąlas, kuriame iszparodyta • 
Lietuvos bažnyczios 
jos reikalai ateityje.
tasai Tėvas Lietuvos delega
tams, tarp kitko pasakė:

Acziu, kad isz taip toli atsi
lankėte. Žinau kiek Lietuva 
yra priesz kara ir ypacz per 
kara nukentėjusi” Toliaus 
klausinėjo, kokis yra Lietuvo
je politinis stovis, kiek gyven
toju, kaip jie dalinasi sulyg 
kalbos ir t. t. Delei memoriale 
iszdeti klausimu Jo, Szvente- 
nybe pasakė,.kad kuomet Lie
tuva busianti pripažinta nepri
klausoma valstybe, kuomet pa- 
aiszkesianczios jos sienos, tuo-

ir 
susineszima su

diocizijos.
inteiktas me- ■

Kurios.

stovis ir 
Szven-
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nukentėjusi

Berne. me^» žinomą, busią sutvarkyti

E. Gaivu

už

vekse^ 
kad Ameri-

in-Paryžių
susidedanti
Mykolo Stroboiko, nario susie
kimo ministerijos, ir pulkinin-

isž

ir jos Bažnyczįos reikalai. Au
diencija tęsęsi apie 45 minutes. 
Atsisveikinant, Szv. Tėvas pa
laimino delegatus, juodvieju 
gimines, visus Lietuvos žmo
nes ir kraszto vyresnybe.”

Iki sziol Lietuvai prieidavo 
prie Szventojo Sosto arba per 
rusu pasiuntinybe prie Vatika
no, arba per intekmingus prio 
Vatikano sedinezius lenkus. 
Szi ’delegacija priėjo prie Po
piežiaus rekomendacija ir var
du Lietuviii.| yą|(l^jps. Val
džia mano pasiusti ir užlaikyti 
prie Vatikano nuolatini “infor 
matoriu”. ‘ \ ’’ ' 0

i CTollaus bus.)

du Lietuviu,j yąld^įos.

F

Visi trukei Anglijoj sustos.

Anglijoj ketina 
sustoti visi geležinjcelei, in pa- 
gialba kitiems straikieriams. 
I$z to kils dideli sumiszimai ir 
didelis praliejimas kraujo. Vai 
džo ant to daro pasirengimus 
ir ketina užbėgti maiszacziams

London. —

)kBA8AlU*A! Vifeuu )al«zkus o Ir 
piningus In Iszjolst.uvo "Saule” reik* 
viHiuioH sluatl ant a-zito adreso: M. P. 
Boczkoaaki-Co. Mahauoy CUy, Fa.
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Burike ir
Surikas

< L

Priesz 50 metu Kriosnos pa
rapijoj, prabaszcziits kas me
tas iszguldinejo bažnyczioje, 
laika, pamoksta apie desęimts 
Dievo prisakymu. Parapijonai 
per tai žinojo, kas Vale, o kas 
ne vale. >-■ Nes kuningas kad ir 
gana aiszkei iszguldinejo kaip 
ant dialno, žmonis savo dare 
ir gana, 

rr

žmonis savo

Fankei ateidavo rin 
kelis kartus Žasaitiene.

Kas jiji do viena buvo, niekas 
Ot, Žasai-

kaimu
P....

negalėjo pasakyti, 
tiene ir gana.

Sena suvytus bobelka, 
veno kur ten no toli Serijų, ko
kio tai grinczelejc pusiau in 
žeme sulindusi, kuria žmonis 

nedelia at-

gy-

isz aplinkines kas 
lank i nėjo, o ir ketverįuosia, 
kada pribūdavo in Serijas ant 
turgaus. Vieni su rodą nuo kal
tūno, kitu kad karves pieno 
ne duoda, tai velei nuo gumbo 
kokiu gyduolių ir nuo visokiu 
kvarabu.

Ta bobele Žasaitiene buvo 
didelei perkytrus isz ko turė
jo ne maža pelną nuo tamsune- 
liu. Kada per kėlės dienas nie
kas ne atsilankinejo, 
gurbe!i su
kaziras in kiszeni ir atsilanki- 

kaimelius. 
viena kaima, 

turėjo pa
pusi ro-

Po kožnai kelionei ne- 
variniu pi- 

laszi-

imdavo
visokiom žolelėm,

nėjo in aplinkinius 
Viena karta in 
kita in antra; teip 
daryta kad ne tankei 
dinet.
szinejo ne mažai 
nigu ir visokiu daigtu;

skilandžio, .kiauszinius irniu,
t. t. na ir teip volei turėjo koki 
laika isz ko gyventi.

Apie Grabnyczias dirstelėjo 
Žasaitiene in kaima P.... Turė
jo czionais keliolika moterių jr 
vyru paliegusiu, kuriuos gydė 

žolėm ir užžadinejo 
Už savo gydi-

bu savo 
visokias ligas.
ma niekad ne reikalavo nieko, 
per ka ne valdžia ne galėjo 
prisikabinti. Kožnam kalbėjo: 
duokite loskcle. Na ir žmone
lei už viena kita davinėjo bo
belei, kad ne rugotu; o už isz- 
dejima kaziru; davinėjo pir
miausia piningus po kelis

SAULE
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f
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; . Smortis in meta smortis!
Ątejo Juodaitip, o pamatęs 

paežiu lotojo, klaupė, kas keik-
Pasgke tar

naite, jog gaspadino ne svoi-

smelias,
Veidas suvytias visas pagelias

< O nuo ko? huo tukimo,
kiti f Į?ati tylėjo. • * 0 ir gerymo.

Ka galima ant to kalbėt,

>

i
>

ka. Gal vejas užputo, ba iazejo Ir nuo tokio jąutverimo norėt? '
sveika o sugryžo ligysta!

Juodaitis pu galva palinga
vo, o matydamas karszcziuo-

; * Ejha tėvas,, veda stjneli.

STEBUKLINGA 
PAGELBA

— >■■■' —į^" ....... .. ".I* .1 « I I.

TIKRAS ATAITIKIUaS

GaJ, vienok vaikeloms 
kas kenkia.

—- Del juju reikia ryksztes, 
o ne liekarstu — atsake links
mai Jhodaitiene.

Visi nusijuokė, katrie buvo 
stuboje — ir pradėjo szposus 
krest. \

Dave ženklą burtininke irljotiti veidą paezios, pavilge 
szmoto kaziras ant stalo. Visi.Ukenetole in szalta vandeni ii* 
nutilo.
ti Parode paskui su pirsztu ant
kožnos kazires 
pusbalsci: —

Visi pkepetėlo in szalta vandeni 
Pradėjo jiaises taikiu- Įapriszo galva,ligones.

Bus tau —- geriau— tarė 
ir sznąbždejoĮsusinipinias Juodąitis.

czia outu gerai, 
nes czia kas lyg ne aiszku. Ko.-jkele isz lovos, Posmavo apie 
kis tai nevidonas stovi ant ko- sinert* Vyras josios net plnu- 
lio nes gal tai szirdies nevido-|kus poszo nuo galvos ir net ap- 
nas. 1____ ______ _______ _
biause žmogų graužia ir kan- j°ff kaime yra Žasaitione

Ant rytojaus Juodai tiene no

Tokis tai nevidonas la-1kvaito nno ergelio. Atsiminė
i, gar-

kina. Czia butu pagialba szioĮsinga daktarka.
kia tokia nes toli. — Pagialba
isz toli, daug kasztuoja.— Kaslburtininke rengentoso cit. Nik

Nuėjo pas Vaitumąs ir rado

turi piningus tegul eina, tegul Įsiszypsojo savyje, žinojo ko 
Buvimas vakaryksz- 

gus atszalias, žiopsosi, nes nie- Įczias padaro veiksmo ant mote 
ko no iszmano, ba tamsintai.... re8« ,
Ei žmogau, nes tu kad norėsi, | Ant praszymo, idant užeitu 

apžiūrėti serganezia paezia, at 
sake:

—. Žinau asz, žinau, kas jin i 
stokuoja. Juk vakar czion bu- 

Turiu savyje kirminą, ku
ris, jiaja kriamta, o tas yra in- 
sisenejus liga.
■ — Kad mano Agota lyg 
sziol buvo sveika kaip krienas!

— O vienok turėjo savyje 
Dabar atėjo laikas, tai

jieszkosi pagialbos. O ežia žmo atėjo.

nes tn kad norėsi! 
tai viską turėsi!

Suome kaziras 
staigai maiszyti. 
nia žiopsosi. 
kaip tolinus bus.

— Nukialk kaziras Juodai- 
tiono — tarė burtinyke. Juodai 
tiene prisiartino prie stalo, pa
ėmė pusią kalados, 
ant apatines kaziros ir mete ka 
žiras su piktumu ant stalo, ro
dos su kokia baime.

— Gyliu tūzas! — susznabž 
dėjo keletas.

— Smertis ant tikro — dū
davę kokia motere.

— Ir tai ne trauks metas !- 
dadave kita.

— Ne plovotis mete niekus 
tarė kokia kuda tarp kitu 
mindama.

. — Nu-gi Grablikas nukėlė 
gyliu tuza, ar ne numirė in 
mėta?— kalbėjo velei ka pir
ma motere.

— Juk jau jis ir teip kriu- 
niano!

1 I

ir pradėjo 
Visi nusiini- 

Kožnas lauke,

pažiurėjo

numirė

vo.

liga.
pradeda iszsirodyti.

(Tolinus Bus.)

ra
* I
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TARADAIKA.

Tėvas turį^ pypkia, šimelis 
\ ‘ * ruko cigareli.

0 kad tokia tėvas prasmegti^ 
i Arhn arivin nninkhl.Arba sūvis apjaktu, 

Ka žmonis ant tokio levo ga
■ ■ ■ | ’ Ii mislyti 

Ir apt t,o pasakyti ?
Katrie tėvai isz 4 vaiku

sėdžios Walentas

Ka ant to pasakysite, 
Jeigu apie szita iszgirsite;

Teisybių, maži vaikai, 
Pasislepia daro szlektai.

Tai jau yra negerai, 
Nes jeigu tėvas prie savo ąkiu 

O duoda vale del vaiku,
Tokis žmogus, nevertas tėvu

J

— Smertis nepaiso ne dru- 
i;o vyro ■— tarė kokia tai seny
va boba ir-net atsiduso.

Burtinyke tyczia tylėjo. Da
bar jau tave turiu, — pamisli- 
no sau. Ateitinesi pas mane 
ant rodos ir nėsigailosi pinigu.

Jnodaitiene pabalo kaip $ie-
ir na, paskui apkaito kaip bro- 

keliolika kapeikų kad tik gc-,kas. Ne prasze kad da burtu — 
riau nuburtu atojte.

Ir dabar pas Vaituna užim
ta buriniu isz kaziru. Kaimy
nai susirinkinejo su stuka; — ežios pastovejp ir valandėlė lai 
žiopsojosi nuolatos. Tarp juju 
buvo Jnodaitione.

Jauna, digta motoro, žiurėjo 
akyvai in kazires, kureis grei- 
tai destinejo Žasaitiene.

Kožna žodi temino, ka boba 
po nosia murmėjo prikimusiu 
balsu, jog vos galėjo girdėti, mi ne iszleke. ^Numirė Grąbli- 
Tese kožna žodi pamaželi 
vos svarbu daigta.
net kvapa sulaikė klausė, kad 
kožna žodeli iszgirst.

Juodaitienes szirdis plake, 
kaip kūjis ąM į/rleketib. O gal 
jiji dažinotu ka apie savo atei- 

Isztrauke isz kiszeniaus 
mazgu su piningais, atriszo ir 
iszemus pora szesztoku padėjo 
priesz burtininke, 
rint gerai mate piningus, bet 
nevos ne paisė ant jiu o vienok 
džiaugėsi isz gausaus užmokės 
ožio. Maisze kaziras nžsidunk- 
sojus, ' paskui 
augsztyn ir tarė:

O, Juodaitiene 
drūta / 
žinai, jog gyduolių 
laujetę. z

— Acziu Dievui esmių svei

ne-
Žmonelei

r>:nenorėjo. Žinojo dabar kas jia- 
ja lauke ir atlikta.

K Iszbego isz stubos ant uly-

kosi sau abiem rankom už gal
vos Jei rodėsi jog nori trukt 
ant szmoteliu. .. 
greitai namon 
sau po nosia. ■1

,— Jeigu smėrtis. Karta rei 
kia numirt,

Bego paskui 
murmėdama

blokas su varno- ’

vadyti
Tiktai su koja paspirti..

Ausis pastatykite, 
O klausykite: 

Vieno kvailio sūnūs,
Turi apie dvilektus metus, 

0 jau ant tu savo metu, 
Pilnas visokiu neenatu, 

Latras girtuoklis, 
0 ir badai vągis.

Ant motinos'no yra ka sakyti, 
Ta norėjo jauna latrą atpta- 

; ty ti,
Dvasios szventos iszmokyti, 
Nes ka,. kad tavas kvailys, 

Kaip negelia. 
9

tia t

Boba, no-

pakele galva

, ar sveika ar 
Ne užėjau-pas jąs, ba 

ne reika-

Gerai ir apie tai isz 
su

Apsidfllre ir atsiju- 
Ivas man isz to. Pareis ir

Kudykis 
in motina.

nes
Iszvirk vakarie- f

asz guliu iii
Sergu ne galiu. •

kas, tai galiu ir asz numirti. 
Ne reikalingai daviau burt? 
Tiek to! 
laiko žinoti, kada reikės
eziuom svietu atsiskyrt!

Parbėgus, namon, sėdo ant 
suolelio, niekams nieko ne kal
bėdama.
so:
teip ne trukus galas.

Inejo tarnaite su jauniausiu 
kudykiu ant ranku, 
iszttauke rankeles
Nes Jnodaitione ne ome kudy- 
ki ir nesiglamonėjo.

—r Laikyk tu kudyki,.
asz negaliu.
ne-gaspadoriui o 
lova.

Virto in lova kai|) rulys. Pa
sirėmė ant rankos ir rymoda
ma boba klejojo.

Ne aplenkę viltis doraus 
žmogaus; prabaszczius nusidy- 
vijo, kada pamate payeiksla 
ip pripažino, jog puikai padirb 
tąs. Tos paezios nuoiąones bu
vo patronas; nusidžiaugęs, jog 
tdki atrado skarba, davė už pa 
veikslu 1,200 markiu.

Prabaszcziui iszpusakojo vis 
ka, kokiu budu paveikslu teą 
surado, o prabaszczius szlovin- 
įamas Apveizda Dievo, isz 
locno kiszeniaus užmokėjo su- 
ina, už kuri naszle buvo fanta- 
vota.

Naszle aplaike

Tarpas 
(prp^irdo npleidžeme) bpvo 
tai doras ir pas,z vieptas žmo
gus; mylėjo Dievą ir artima, 
ta i ir ne karta jio gera szirdis 
tufejo sunkia kova su blogais 
privalumais jojo paszaukimo.

Vieną karta turėjo nusiduot 
in ne toilma kaima, kur ketinę 
fantavot biedna, nes dora mo
tere, naszlo ir motina kėliu vai
ku, ketino jai paimt paskutine 
karve už nuganymą dirvos, 
kuri piningais negalėjo 
kot.

Buvo tai in pabaiga Liepos 
menesio, diena buvo graži o 
karsztis neiszpasakytas, ka
da Walentas su sunkia szirdžia

tėvai 
džiaugsmo neturi,

Patįs kalti, bn ju neprižiūri,
Tegul tik paaUga tokis sūnelis,

() turės invales džiaugsmo 
teyolis,

Tavo sūnelis del tavęs tai 
<•; . Prarys,

Jog ant senatvės per duris 
r> , iszkykys.

Tokis tėvelis nieko ne gaus,
iszojo isz miesto.Ne tabako, ne alaus, 

Tokis suarglis kaip užaugs, 
Žinoma; vyriszku metu ne

darni gs,
1

Sveikatos pe turės,
Nuo rukimę ir girtavimo vi

sas drobes,
Sukatas gaus,

• In kapus nukeliaus, 
Bn latrai ilgai negyvena,

Apie tai bus gana.

h 4

In viena dideli miestą

Ip.

o
Užmo-

Czion sustojo ir 
kak-

Puso tnylios už miesto stovė
jo paveisklas akmeninis Moti
nos Dievo.
nuszluoste prakalta nuo
tos kepure ir lazda padėjo ant 

' žemes paskui atsiklaupė, sudė
jo rankas ir pažiurėjas ant dan 
giszko paveikslo Nekalto Pra
sidėjimo, paszauko:

— Szveneziausia Panele PDa 
niekad ne buvo man teip su n-

nu- ka iszpjldięt privąlmąa , pąyo, 
. • važiavau 

Daug triksu ten dažinojaij
i Ulyezia ėjau, \ 

Lietuvi sutikau.
“Avaja,” pasakiau,

Ba jame savo tautieti pažinau 
Nayatnai. buvo, pasirediąs,

Su augszta skrybęlia užsidėjus 
G kad ir priszajps kelnių nu-

• Bet czioęais apsibpvias, 
■ f >

0 kad atsuktas buvo,
Katalogu, prisidrukavo,

Kad paguodą ziegęręlius,

kaip sžįandien. 0 kąd turcczia 
tiek piningu, su akyata užmo- 
kpczią už tuos biednus žmonis! 
Bet TąUj lengvai galima prigel- 
bot nelaimingai naszjei ir m.a- 
nę atlįuosuot nuo to liūdno pri 
valumo, kuri turiu iszpildint)

Asząros stojo jam akyse ir 
nudavė jam jog rodos akmeni-

rudįąs, . nis paveiksiąs su juokenbzią-
Pa- b ir 
ka
K
UŽ

— Visi suklaupė, Walentas 
pradėjo garsei ątkalbinet lita- 
nije prię Paneles Szvencziau- 
sios, o fnotiną są vaikais jam 
atsakinėdavo. ,

. Tame davėsi girdėt griaus
mas o nuo laiko igi laikui szvie 
sa žaibo "apszvictinejo karnare-

Po kąrsztaj .dienai užstojo
szturmaą.

Kamaroje kas kartas karsz- 
tesne buvo malda, 
kartas davėsi girdot didesnis 
szturmas. »

Ant kart baisus 
draugavo žaibui, kuris savo 
szviesa apszvietinejo kamara.

— Turiu jau turiu! — pa- 
szauke sų džiaugsmu Walentas 
pasikeldamas nuo žemes; 
Szvencziause Panele mus 
klauso.

Kada jau kiek apsimalszino, 
apsakinėjo biednai szejmynai, 
jog kada žaibus apszviestinejo 
aprukinta paveiksią ant sie
nos, pamate ant jio gražu vei
dą Motinos Dievo, kuris nuda- 
vinejo juokeneziuosiu.
druezei persitikrinęs, jog tame 
paveikslo dangus atsiuntė pa
gialba. Vakar szitamo laike 
kalbėjo su kuningu “ prabasz- 
czium ir dasižinojo, jog patro
nas bąžnyežios pajieszko pa
veikslo Motinos Dievo in alto
rių, nes norėtu turėt grąžei nu 
malavota kaipo seno malonaus

— Duotau galva! — dada
ve užsidegime, — jog tas pa
veikslas atnesz jum laime! Ga
lite man tikėt; ketinau būti ma 
loriuip ir jau pradėjau mokin
tis malorystos, vienok iszma- 
nau biskuti ant paveikslu ir 
ant ju c^ystinipio. Paimsiu ta 
paveiksią su savim, iszczystiil
siu jin ir parodysiu kuningui 
prabaszcziui, kuris geriau ant 
to iszmano. Žinoma pats per sa 
ve, jog.ne fantavosiu jus; pa
imsiu tai ant mano atsakymo, 
norint ir tarnysta patrotintau, 
— O dabar ciela szirdžia.-padė
ka voki m Motinai 
dystes! , ( *

Suklaupė antru kartu ir 
meldėsi, 
džiaugsmo ir vilties.

Szturmas nustojo o Walen
tas apvyniojus paveikslu .in 
czysta paklode, nuėjo . namon. 
Kelionėje vėla atsiklaupė 
priesz akmeni 1 paveiksią ir 
karsztai mokiesi. Tada jam nu 
(Jave, jog veidas Motinos Die
vo trecziu kartu nusijuokė. Su 
linksma, szirdžia atliko kelio
ne.

lauke kas

griausmas 
kuris

isz

Yra

visa 
markiu, kuriuos patronas už
mokėjo už paveiksią;
piningus

1,200

už tuos 
nupirko pusėtina

szmota dirvos ir nuo laiko be- 
rupesezio galėjo užlaikyt gy
venimą.

Didžiausiu džiaugsmu buvo 
dabar del visos szeimynos ,jog 
galėjo nucjt iii miestą iii bažny 
czia ir ten priesz ta paveiksią, 
isz kurio tokia stebuklinga at
ėjo jiems pagialba,
dangų maldas dekingystes.

Voznas padėkavojo už 
dinsta ir turi naudinga 
ėmimą dirbtuvėje maloriaus ir 
zalatininko, kuris kada 
rius bažnyczioje,
rado jame labai tinkama 
gelbininka.

siunst in

savo 
užsi-

alto- 
atnaujinejo, 

pa

sūneli stojosi I 
Ba 
Ar

Ligonis.
— Kas tau,

Ar labai sergi, kas tau? 
gal tu nieko ir ne valgei, 
ka valgei ?

— Ne tetuk Tiktai man da
vė motina kampeli duonos, la
bai sužiedėjusi; tai asz norėjau 
atmirkyt piene, tai ne lindo,— 
teip asz sausa ir suvalgiau. 
Daugiau nieko burnoj ne ture-101 
jau.

sausa

Be rupesties 
.Mėsininkas luošinėdamas rie 

bu meitėli in. save kalba: — 
Tasai sutvėrimas kaip matyt, 
tai neturėjo jokio rupesezio gy 
vendamas ant svieto jeigu teip 
intuko.

ku yeį.du Žiurėjo ant jio, 
stiprintas dvasęje atsikėlė 
patykiai atkalbinėdamas 
htaka, ėjo įoliaus. - ..

Žiedus ir auksinius lenciu- Kada užėjo ant kalno, 
kurio buvo dirva naszles ir mn 
ža stubelo, aut naujo baime in- 
ženge ią jio szirdi ir kaip (tik 
galėjo, ejt. /

Viėnok labai nuilsės atėjo 
ant vietos, negalėdamas jau to- 
liaus ejt.

Vyriause duktė naszles gin
davo karyuke žinoma ant pie
vos, laike kada jaunesne jos 
sesele ir du maži yajkinelei 
itiksmai bovydaipiosi jai drau 

gavo; motina stovėjo duryse.— 
Tame a|ejo voznas ir drebaą- 
cziu balsu ąpsake, 
ne tinka ant jokiu paluku, i 
kad turi pavelijimu vestis 
savita kare. •

Neiszpasakytas užstojo rau-
1 ' ■ • t /| 1 jh

dojimas. -
Motina prasze, kad teip ii-

1 j

gai lauktu, igi iszbaltis szmotaf 
audeklo, kuris gulėjo ant pie
vos, Vaikai verke ir narakavo-

gelius,
Ir viską, kas yra ant svietu 

Ir tiktai jei Lietuviu.
O ka, ant galo pradėjo gar- 

, sytis
In laikraszcziuš talpytis,

Na ir atrado, greitikiu,
Terp daugelio LįetUviu.

; Piningai ėjo,;
Gerus laikus turėjo.

Už ta apgavyste užmokesti 
. . . gąvo,

In kalėjimą insigavo. .
Daiig tokiu kupoziu szian- 

dien priviso, 
jnė gali 

ąąškaityt viso.
Vyruczei, saugėis bukite, 

Prisigaut nesiduoki te! 
*, ii , i.>> -IJ< ■».

Apt teko j e. 4
— Kaip no duosite tuju gy

duolių ant bargo, ka tėtulis lie 
pe, tąi jisai ir be gydudlią pa
sveiks. jo, kad jau ne turės karvukos,

f

Daktaru, raganių, -
■ * ....‘‘t"" 'J

jog sūdąs 
ir
su

mielaszir-

t

prįpildinti jaustom

vela

Jol skauda — patrin
kiu au 

Pain-Eipeller
< Jh •uminkitins tuos 
pastrruaiut raumenis ir 
Jas jauslus vėl miklus

žiūrėkite, kad butu 
Su INK ARO ženklui

Galima raut visose 
aptiekose už 35c ir 65c 
arba Baiaiu|dint nuo

F. AD. RICHTER * COM 
326-330 Breadway, New Vark

Dldella IHrbtave reikalauja pardavėja 
drapanų, panczlaku, stiebiu, jokiu ir 
del pardavimo m ar s z kini u, apatiniu 
andaroku, tlesog in namus. Raszykita 
b sausite sempellus dykai.
Mills. 603 Broadway, NewYork City.

Madison

> > -K > *
Nusa-Tone

Pasekme po 20 liest 
arba grąžiname jums 
(daigus.

\

Tas sūnelis nuo latrystes pa-

< OktoWrio 3, 1918, arba mo^as jau suėjo, nuo kądaA vo- 
kiecziai apleido miestą Ljlle, kada bego isz Franci jos nuo alįi-
jentu. — Kur randasi da vienas vokietis!

1
1 . *

kuri jiems davinėjo pieną -Wa 
lentas nežinojo jokios rodos: 
verke lygei su biednais ir tvir
tino, jog jam labai sunku isz- 
pildint .paliepimą sūdo.

— i Ejkit szian, — tarė ant 
kart vyriauso mergaite in Wa- 

' lenta, — ejkit szian,
esate geras, ir pasimolskite su 
nmrnis: Motina Dievo jau ne 
kartą mums pągoljjejo.

Vįsi nusidavė jn stąba.
biednos stubos, buvo aukszta 
ir tamsi kamera, są vienu nie
žu langeliu, per kuri

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, W] 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES. '■
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-^ 

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą, kūną; pasibodis' 
ijnant vglutus del padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir porsitikrik kaip greitu laiku jau- 
aepl'vitiai nauju imagu t Dcvynes iš dešimtes visu imoRaus ligų 

guzai ix' 
l rcu*

nervu

h'kad taip

Už

szviesa
i

dienos kaip tik porsispaudine- 
jo. Ant aprukintos sienos ka
bojo paveikslas didelio forma
to, nes figūros ant to paveiks-

■ T ' • I i • ' ' f , * <

lo per tamsybe negalima buvo 
matyt.

i! ■

ijr nusilpučtą kurui; pasibodiH 
ijnant vAistun dėl padidinimą veiklumo ir vaistui svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone Jr porsitikrik kaip greitu laiku jau- 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulnvlmaa viduriu, 
išpūtimai, utkotAjimAR fekilvea, tulžinis, anemia, kankinimai 
mutizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokus energijos, nusllpne 
jimaą nervu Ir negalėjiniaa mieguoti, paeina nuo stoka r.-;-. _ 
pajiegoii, skinto vandeniuoto kraujo ir neuitektlnios cirkulacijos kr/uijp, ,

Kožna dalis kūno ir kp£na jo veikme remiasc ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknus, Inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo*, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tono yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl T Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu . 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 4 
Fosforą-maistus del Kraujo ir Nervu. 1

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 1 
jog je tuštiname regulariSkni. Atguivin inkštus, išvara laukui 
'podinies atmatas. Niera dauginus gazu ir suputimu. niera smlr* 
inčio J

j^iga-T

Nujita-Tonė prlduqjbt gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip* 

podlnięH atmatas. Niera dauginus guzu ir suputlmu* niera smiN

H

—čio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą
g Lutą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 

.. .. ‘one sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir iibumą akiems! Nuga-Tono padaru -tvirtus, rustus 
vyrus ir aveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone notalnin savyj jokiu miĘdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priirnno

R Larą gruomuiavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą.

Bkon| ir vartuoti icalema be jokio nepnranukunąo. Bandyk j^os« Rekomenduoji visiem* 
nava p reMem a.

• MUSU ABSOLIUTIŠKA QVARANCUA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) Aoleria 
t “ 1 ‘ .1. “ _7 ‘ r . 2 * , ‘ ‘ r .. \. i _ __ 1
gydymo. Galėt* pirkti šešea bonkutea, arba lęšius menesius gydymo ui penkių* ($S.OO) 
dolerius* Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne kusi užganėdintas —

Dinuiuir p tisus* o _
prapuldyti vieną centą. Mes Imamo riziką*

PRISIUSK SAVA PASTELIAV1MO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory* L. 23—687 South Dearborn St.* Chicago* <11.

Gerbiamieji: įdedu Čionais ir meldžiu prisiųsti man
Nugu-Tone. *

Vardas ir pavardė. i • *..............i ............................ .....................................

nava p reMem s.
> MUSU ABSOLIUTIŠKA QVARANCUA: Preke Nuga-Tone yra vienas ($1.00) Aoleria 

UŽ J»<mkute. Kaina bonkute talpina devynie* dešimtys (90) pillvdu, arba vieno manėsi 
, Galit* pirkti želei bonkutea, arba lėlius menesius gydymo ui penkių* ($0.00) 

dolerius. Imk Nuga-Tpne per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugražink bonkute k* pi)sus, o mes urnai sugrąžislme jutu pinigus, Negaliu

bonkut

Gatvi Ir numeris

Kitau* Valstija •i

■1
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Žinios Vietines
—..— •

Oktoberis.
Neužilgio bus szaltis.
O ir Kalėdos no toli.

— Nedelioj P. M. Ražanczia-
VOS.

— Neužilgio atsibus egza
minai ant suraszy.toju gyven
toju ant atejnanczio 1920 meto. 
Egzaminai bus pabaigoje ()k- 
toberio ir pradžioje Novembe- 
rio.

likos
Su f folk o kasyk losi a,

gauti “Saules

— Mikus Jakimonis 
sužeistas 
aplaikydamas sužeidimą in gal- 
v.a

— Visokiu ražaneziu galima 
” ofise.

— Sudže Bechtelis, kuris mi 
re praejta sanvaite, paliko tur
to ant 300 tukstaneziu doleriu 
kuriuos paliko dukterei Knittle 
ir sunui Harry kuris dabar yra 

* sudžium.
— Juozas

gryžio isz 
Juozo

po No. 335 E. Pine St. Naujas 
biznieris gerai supranta ta 
bizni, kadangi ilga laika dirbo 

Jisai žada
tik geriausia ta vora ir 

pigiau

nesenai 
pirko

Szukaitis
Franci jos,

Szato buezerno

ę' it
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DIDELIS BALIUS

Parengė Szv. Petro ir Povilo 
Parapija isz Tamaqua, Pa.
28 SPALIO (OCTOBER) 1919

Liberty Saloje...

Mockaicziu
Naujas Kremas

• ••

Prasidės 7 valanda vakaro.

INŽANGA: Vyrams 50c., Mo
terims ir Merginoms 25c.

Kvieczia nuoszirdžiai visus 
(0-28) Komitetas.

9

kuris

prie to užsiėmimo, 
la i k y t i
pardavinės pigiau negu kiti 
buezervi. Ne tik ka visokį mesa 
pardavinės nes ir visokius val
gomus tavoms irgroserius. Už
eikite pas nauja biznierių jisai 
užganėdins jus visame ir sn- 
czedinsite pininga pirkdami 
pas jin mėsa ir groserius. (OlO

pininga

Szv. Juozapo Lietuviu 
Parapijos Mahanoy 

City Nariams.

Spalio 
je) 1919 m. 7:30 v. 
Boczkausku snleje
Avė.) i vyk s Szv. Juozapo lie
tuviu parapijos svarbus

Skolos užtrauki- 
Szv. .Juozapo parapi-

ANT RANDOS.

Geras namas tinkamas del dir
bimo tempronco. 
in Quin’s 
Main ir 
Ci tv, Pa.

Atsiszaukitc 
kampas 

Centro St. Mahanoy 
(Oct, 7)

buezerno

Visokį moteriszlca, vyriszka ir vaikams apsirodjmus.' 
Gausite visokio materijolo del padabinimo szlebiu, pa
gal naujausia mada, pigiau kaip kitur.

Svcterius, guzikus, karunkeles, stucžkeles panezia- 
kas del moterių, vyru ir vaiktt

Visokio szilko del szlebiu, jckucziu, szilkiniu anda- 
roku, visokios barvos.

Parengiame visa apsiredima del kriksztu ir del nuo
taku szliubinius apsiredimus, jog 
jaunikis mylės savo mylema da daugiau,

Užeikite in musu nauja kroma o 
pinigus. . /

Mrs. S. J. Mockaitiene,
224-^26 So. Main St., Shenandoah, Penna.

M K

<h

)

I '

i
X

iszrodis puikiau ir

uŽczedinsito

t
x

3 ežia diena (petnyczio 
m. 7:30 v. vakare 

(Mahanoy
9

S11S1-

rinkimas, 
mas ant 
jos ir kiti klausymai bus svars 
tomi. Visi szios parapijos na
riai privalo dalyvauti kadangi 
reikalas yra nepaprastai svar
bus.
Szv. Juozapo parapijos 

klebonas ir komitetas.

SHENANDOAH, PA.

Bažnyczia

Svecziu pri-

— Seredoje kun. Mozūras, 
suriszo mazgu moterystes gra- 
boriu Minkevicziu.
buvo pripidylta žmonimis ir 
puikei parodyta.
buvo isz visu daliu pavieto, ku
rie buvo karaliszkai priymti.

— Poni. S. J. Mockaitiene 
atidaro puiku kroma savo na
me su visokeis paredais del mo 
teriu ir vaiku, kuriame gausi
te visko kas reike del mote- 
riszko pasidabinimo, o vyrams 
teip-gi randasi visokį apatinei 
apredalai ir kiti dalykai reika
lingi vyrams. Szelpkite szi 
nauja kroma, o pameskite žy
dus, nes ponia Mockaitiene yra 
gera Lietuvos tautiete ir darb- 
szauje nuolatos del Lietuvos ir 
visuomenes labo be paliovos.

Didelis “Vycziu” Balius.
Kurio noglrdcjoto apie Tamaqua 

Vycziu rengiamus vakarus? Sztai vėl 
rengia dideli balių in kuri suvažiuos 
vaikinai ir merginos praleisti smagiai 
vakara. Balius atsibus 8-ta d. Spalio 
(Oktoherio) ant Liberty sales. Boyles 
orkestrą. Inžanga vyrams 50c. Mote- 
rems Ir merginoms 25c. Atsilankykite 
visi, kvieczia nubszirdžial visus.

z KOMITETAS

Naujas Lietuviszkas Graboriui
Kazis Rėklaitis i
516 W. SPRUCE ST. į

MAHANOY CITY, PA. <

i ■ ■ Ji

A. O. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

• • 
• •

KUR BUNA?
, ¥ į

Tcip-gi tegul atsisZau-

ANT PARDAVIMO.
* "H >

Namai ant dvieju famtllju po 11 rui
mu.
biznio. Ix>tas 50 per 200 pedu ant.' 
High Street, Coaldale, Pa. namai ge-Į 
ram padėjimo. Parsiduos pigei. 
Atsiszaukitc tuojaus ant adreso.

(Oct. 10.)

Miliauckio- 
ap- 

atsilie-

rani

Pirmutini ruimai padaryti del 
Lotas 50 per 200 pėdu

padėjimo. Parėktuos pigei.

Peter Gudinas,
III E. High SI. Coaldale, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Sztoras Ir farma, 7 ruinui namas ge
ram padėjimo su skiepu.
delis tvartas, sodas, biskl glrrios, du 

100 visetu, inkubatorift, 3 
rogen, viso-

Geras dl-

Hzulinei, 100 vlsrtu, 
arklel, vežimai, koriezei, 
klos maszinos ir prietaiflos, parsiduos 
su derlu. Tik viena mile nnuo Ash- 
lando llgonbuczio ant kelio in Frack
ville, 
k o jo. 
Atvažiuokite pamatyti szita vieta.

Mid t Mandler, 
Fountain Springs, Pa.

Parsiduos pigei del greito pir- 
Gera priežastis del pardavimo.

X K’AV
DAROME EGZAMINUS 

DAROME GYDIMUS 
TRAUKĖM E PAVEIKSLUS

Valandos: 9 ryte’lyg 8 vakare.
Nedcllomls ir szventose: 10 lyg piet.
Silpni Vyrai Netrokite
*. t ,4 — m l^m*
Liguoti Moters Vilties
Jeigu esate silpni, nerviszki ar liguoti 
nedarykite klaidos ka kiti dare, bet a- 
teiklte kasikalbetl su manim.
duodu dykai ir paslaptai užlaikau, ir 
jeigu juso liga neiszgydoma tada asz 
jumis pasakysiu atvirai.

Del kraujo
Ilgu

Viduriu ligos, aptraukiąs liežiuvis 
sunkuma po valgiuj, gazai, svąigulis, 
silpna szirdis, ir kitokios skilvio ligas 
palengvinti.
Asz pasekmingai gydu katara, užima 
gaivoje, dalini nedaglrdejima, užlaiki- 
ma szlapumo kanalo, pūsles Ir spečia- 
liszkas ligas, silpni vyrai, odos ligas, 
rumatizma ir nektualiszkas ligas.
Naujausios mados elektrikos maszinos 
ir gydimo budai, viskas ka gerinusias 
del serganczlu Ir nuvargusiu.

EGZAMINAVOJIMAS DYKAI.

ūr.Frankiiouser
Antras floras Dunlap Name. 
Ant kampo Centre Ir Main St.

SHENANDOAH, FA.

Nerviszki

914

Dar

Roda

Del kraujo 
Ilgu

daug.
kc Jonas ir
jeigu dą yra sveiki ir gyvi. Ad
resą vokite: ' " (to 81)

Europe Lithuania,
Miestas Kalvarija,

Apkryczio Marijampole, 
Magdalena Miliauckicnc.

Katre Grigaiczei,

X 
x
x

X 
Y

kur

Pajieszko isz Lietuvos giminiu.
Asz Magdalena 

no isz miesto Kalvarijos, 
skriezio Mariampoles,
pin in visus Amerikieczius ir 
meldžiu man praneszti arba te
gul patis man duoda zinc 
gyvena mano sunns Juozas
Batvinskas isz kaimo Nauvin- 
kos, Kalvarijos valsczio, 
riampoles apskriezio; mano so 
šuo Katre Gurieno svainis An
drus Gurąs,
labai nuvarginti ir kentėjome se moto.

Ma-

Kaip ne fugot?
Ko tu rūgo j i ant savo ūosz- 

ves, , 
ant metu pas tave pribuna.
-— Tai kas isz to, kad kož-

Per karo likomės 'nu kartu sėdi pas mane po pu-

MAGDE, "Ak, kaip man niekti gaL 
w 1 /ibandiiau visokius maspojimus, 

trinkimus, muiląvimus ir viskas tas
Man gėda net darosi ' 

Na, tai kflm tau kęst be-

libandiiau visokius tnasoojimus,/ t , . ____ . .
nieko nepayelbejo nuo tu bjauriu pleis
kanų,^ Man gėda net darosi l,f

MARE. “T . \ \ ‘
reikalingai ! Xiurfk, ii Okie mano plau
kai grains, ivelnus ir fysti, O 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES j"

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprinto)is, 

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal

smagesnio už čystų neniežinčių galvos odų? <; , 
UFFk

panaikina pleiskanas!- Su joniis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jtj jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekojc^ Kaštuos tik 
i 

pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai

kai grains, ivelnus ir įysti,
plau* 

() tai

plaukų ir odos sustiprintojis

but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt

trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti

I čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. I 
g Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekojei Kaštuos tik i 
4 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
| pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptickojc, tai | 
j atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

F. AD. RICHTER O CO., 326-330 Broadway, New York *’*•*’*••!»

Jisai peržiūros jus dykai ir duos

Sveikata Brangesne už Piningus —11
’ ‘ Kada privalote kreiptis paą spoclallsta? Tada kada jau buvote gydomi 
per kitus daktarus ir nebuvote iszgydytl — arba jeigu sergate ir da no 
buvote pas joki daktara, nelaukite bet atsilankykite in mano ofisą ant 
rodos, pasikalbėsite savo kalboje. Privalote paisot! apie savo sveikata.
Daktaras D. WassOrman por daug metu ingyjo stebėtina pasisekimu 

gydime ligas vyru, moterų ir vaiku.
gera rodą. Atsiszaukitc in jo ofisą o duos jumis patarimu kus-link juso 
ligos. Tukstancziai kurie buvo neiszgydomi, gryžio prie sveikatos per 
naudojimu mano naujausio ir geriausio elektrikos aparatus, kaipo tai 
“Vibratos" ir “Wall Plate" High Frequency” Static Machine" ir X-Ray. 
Asz telpgl naudojiUnaujausias gyduoles ir vaistus del gydimu. Asz1 aptei
kiau geriausia pasekme kroniszkuose ir kraujo Ilguose. Skaitykite: iSzita 
gazieta jumis vertes turi $2, jeigu atncszite su savim in mano ofisą ir 
imsite mano specialiszka gidyma. Nepamirszklto ka duOdii Uodą dykai ir 
ogzaminavoju dykai, 
pacijcntu.

Dr. WASSERMAN
Telefonas, Spruce 1766.

Atsilankusieji persikanuos per daugybe dėkingu

. 1335 ARCH STREET. 
PHILADELPHIA, PA. 

Valandos: 10 lig 12,2 Hk 5. « lig 8. 
Nedaliomis Ir Szvonoshios 10 IIk 2:00

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

.k * '-j ! I , 1 MM• Y 4 {i ■

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:
Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitalu pramones (iszdirbystes) ir 
pirklybos (bi/.nio) varymui Lietuvoje, hr

Padaryti Lietuva Neprigulmingą nuo svetimu isznaudotoju, pąimant visa szalies 
pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas.

Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kampanijas ir tt.
Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant 
geru$ uždarbius, palengvinant ingi j ima ukes inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ii tt.

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje: |
D

1>

2)

3)
4)

2)
3)

Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi 
piningų mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt.,

Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujaneziu in Lietuva ir in kitas szalis.
’ ' 1 ' i J L ‘H

2

Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- 
jeszkojimus (daviernastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir t^.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz-
tuoj a po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui. L. A. Bendroves
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu: - ......... ’ . .

Lithuanian Development Corporation
, 320 Fifth Ave, New York, N. Y. , * , *New York, N. Y.
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Pirkite Pecziu dabar

Nelaukite kol ateis szaltas oras.

Reikalausite pecziaus ar hiterio.
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, NATIONAL 

BANK 
MAHANOY 

;CITY .

w

F

Capitol Stock $125,000.00
Surplus A l’rofilh $160,000.00

Guinano sztoras perka daugiau pecziu negu bile ...
kokis kitas sztoras visam paviete.

Visi žino kad Guinano peczei yra gvarantyti.

Guinanai sako: 
gaunate kita peczu.

juso piningai adgalios arba

Visi gire Guinano peczius.
4'

Prasti ar enamilavoti peczei ir hiterei.

Galite pigiau pirkti pas Guinana.

1

1

Už tai kad Guinanas perka pgiau negu kiti.

GUINANS’
MAHANOY CITY. SHENANDOAH.

MT. CARMĖL, PA.

LIETUVIŠKA AGENTŪRA!
Perkame, parduodame ir mainome namus. Jotus in * 

ir farmas. 
lotų pardavimui Roseland — Chicagos 
aplinkose. 
Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose.

Apdraudžiamo (inšiurinamo) 1 
biznius, naminius rakandus geriausiose kompanijose.

Apdraudžiamo (inšiurinamo) nuo visokių nelaimių,

Turime daugybę gerų ir nebrangių namų ir

Turime daugybę gerų farmų
mieste ir jo 

pardavimui

nuo ugnies namus,

kaip tai: ligos, sužeidimų ir mirties.
Atliekame perkalbėtojo (interpreter) darbų court*- 

uosc.
Parūpiname visokias legaiiškas popieras ir doku

mentus.
Padarome visokius vertimus i įvairins kalbas.
Visokius patarimus apie plovas ir kitus dalykus 

suteikiame dykai.

norite /jauti,gražų, daniškų ir laiku atliktų spaudos dar
bui tai paveskite jf mums. Klauškftė kainų per (aiš
kus arba asmeniškai.

Parduodame visokias lietuviškas knygas, atvirutes,
Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lic-

Visokius patarimus apie plovus ir kitus dalykus 

Atsekame visokius spaudos darbus. — Todėl jeigu

Klauskite kainų pėr (alš-

laiškams popieras agentams ir pavieniai.

luviŠkus rekordus.
Rašykite įdėdami 2c stempų ir gausite musų kata- 

liogų.
Abelnai su visokiais reikalais kreipkitės prie mus, 

o mes jums patarnausime, 
suokite:

Rašydami laiškus adre-

S. P. TANIS & CO.
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL. ,
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Banka kuri jums geriausia patarnauja 
yra tai banka kuri privalote sau paskirti 
J ūso banka yra banKa in kuri dedate savo piningus. 

Merchants Banking Trust Co. banka visada yra pasiren
gia jumis patarnauti. *

Yra tai banka apie kuri kožnas mislina, kada jiems reikia 
pirkti namus.
geriausia investyti pinigus arba paskolinti jumis pinigu

Yra tai banka kuri duos jumis rodą kur

del nupirkimo namo. Yra tai banka kuri prigelbsta žmo
guj biznije.
iszpildymuj juso testamento, administratorių juso turto 
arba apiekunais ant paliktu vaiku.
Yra tai banka in kuri privalote dėti savo pinigus. Visada 
yra pasirenge jumis patarnauti ir su noru duos jumis 
gera rodą kas-link bankinu reikalu arba atidarys jumis 
paežedžiu skyrių kur juso pinigai atnesz procentą.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

..............-P1KEKT0K1AI—
L» Eckert, Vice-Pres.

Yra tai banka kuri patarnaus jumis kaipo

f
D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
J, H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewice A. DanisewicJt M. Gavula

P. O. Fenton T. G. Hornsby i
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 
* -

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

tgip ir dabar
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SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

ir gvarantuoja/

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.

r >

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos, meno^j
Buose, nepaisant ar atncszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad, Jęą,turė
tumėt reikalu su musu Banku 
nepaisant ar mažas ar didelis 

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

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Proz.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus.
R. T. EDWARDS. Vicc_Kas.

u

IJRSUS
REMEDY

COM
Pataria vartoti atkaklus patik»ingns vaisios: 
. . . . . . . . . . . . %■■■- - - - - - - -
Ursus Gyduolis nuo Reumatizmo, palengvi
na skausmus o sudrutina visą žmogų ir susti
prina nuvargusias nervas. Kaina..JfkO.KO 
Urane Kraujo Valytojas, naikina visokius už- 
perus ir nuodingus dalykus kraujuje, padaro 
švarų ir stiprų kraują. Kaina,.. S3.OO 
Urane Plaukų Apsaugotoje*, sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina
Urens Mostis nuo Egzema arba Odos, šita 
mostis yra gera dšl visokių u odos lygų, nuo 
nudegimo, uodo s išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir t.t. Kaina...,. gfrl.OO 
Ursus Milteliai nuo kvepėjimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina ..... ... ...............   7Rc
Ursus Vaistai nuo Kornu, išgydo didžiau
sius ir seniausius komos. Kaina .... ROc 
Ursus Vidurių Švelnitojas, pigulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina..,. ROc 
Ursus Lašai nuo Danių skaudėjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abelnai skausmo 
šios gyduolės sumažjs skausmą, nors dantis 
ir butu skylėti. Ka na -
Reikalaukite rnusq Gyduolių kataliogo. Ra
šydami adi c suokite šitaip:

URSUS REMEDY CO.,
160 H. Wells St.,

jnUBMMMfn

... KOc

Dcp. B. Chicago, III.

I
Lietuviszkas Graboriusi. j. smuiicus
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

_ -T~..AftriJR- 
'-[leikalaujame JSEJXJS! I 

ri liueso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
$10 iki $1$ j aąvaitę, pereidami per stubas 
su musų nauju išradimu, A t m Ša ūki t tik 

URSUS REMEDY COM <
too M/WFLLS St., Dep. B. CHICAGO, HL
laiikui

Dtp. 8.

W. TRASKAUSKAS
—GRABORIUS—

AŽ*
iu-..B. 1^1 ;iii»hiJ. 1 I.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasumdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztlnlu, pasivažinėjimo 
Ir tt Krausto dalgtus ir tt
520 W. Centre SL. Mahanoy City, P*.

Naujas Igzradimag del plauko.

Dekavojo % milijono žmonių už 
pulkus plaukus, o teip-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in • 
viąta Iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: G varan ty. 7
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas: Drs. Rrundzaa Cosmetics, 

Sta. IV. Brooklyn, N. Y.

Informacijas dykai.
Raszy-

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pk
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Mo"
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Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburgh. Mo- 

> klnosl V&rszavoje, istu« 
į. -<dfjavojbęgiJe 2B m. in- 

vairias Ilgas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo-*

y dugnlal patinsta. Gyd« 
užslnuodlnima kraujo

I

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežejimna
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llgas tinimo, invairias Ilgas paelnan- 
czinK nuo neezystumo kraujo.
užaukite yp&tiszkal, per lalszkua aai 
negydau. Dr. Kolor kalba Ixuikiazk*!
ir Ruslszkal.
Ofiso s valandos: nuo 9 ryte Mg I
vakaro. Nedaliomis iki 2-v. popiet

A t ai-

Telefonai, Bell Keiisliiufon !>3Hi ,
Keystone, - Kasi CVl’O i 

Dr. E. G. KLIMAS.
I’EHSIKELE IN NAUJA VIETA

Priėmimo valandas: • ' j
Likt 30 vai. ryte. 6-8 vai. vakarį? |

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.
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