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Naudoja trucinanti gaza.. Daug žmonių
užmuszta. Latviai naršei kariauna.

A
V

į BNTRHXD AT TH1 MAHANOY OITY. PAj \ 
Vrotrr-omui ah mound class mail mattmr.J 32 METAS

Isz Amerikos
Lietuviszkas daktaras 

aresztavotas..
Chicago, Ill.— P-nia Vikto

rija Sarpaliene nenorinti likt 
viena. Tai-gi praeita subata, 
kada josios vyras, 
Sarpalius, besirenges važiuoti 
Pennsylvanijos 
aresztavo ji ir pareiszktis, kad 
daktaras jos neužlaikes taip, 
kaip kad priderėtu. Daktaras 
teeziaus sakas, kad jo moteris 
jam patinkanti, tik negalįs jia 
mylėt. Kartu jisai pasakos ir 
tai, kad Pennsylvanijon jisai 
manės važiuoti tykslu atsiekti 
geresnes praktikos. Tada tei
sėjas kreipėsi in p. Sarpaliene.

— Tamsta norėtum važiuo
ti kartu su juo !

— Iki krasztui pasaulio! — 
atsakiusi p. Sarpaliene.

Ju dvieju byla atidėta 
Lapkriczio 13 d. Byla bus tei
sėjo Fry korte.— Naujienos.

20,000 pasiliks be darbo.
Washington, D. C.— M mis

teris kares Bakeris, apgarsino 
buk szi menesi bus paleista 
nuo kariszkos tarnystes apie 
20 tukstaneziu amerikoniszku 
kareiviu ir aficieriu isz kuriu 
daugelis neturės jokio 
ėmimo, 
iszsiunte praszima in 
darbdavius idant pasirūpintu 
kiek galėdami diloti koki nors 
užsiėmimą sugryiusiems pat- 
rijotams. Daugelis isz juju ap-

Tai-gi praeita subata 
D r. Jonas

valstijon, ji

iki

uzsi-
Kares dopartmentas

visus

laikj’sTfykhf žeincs<nnt kuriu 
uždės sau farmas.
Kasyklų locnininkai nesutinka 

su darbininkais. — Straikas 
gal bus.

Philadelphia.— Prie jokios 
sutaikos neatėjo terp locninin- 
ku kasvklu o darbininku. Loc
nininkai ne nori ant nieko su
tikti, bet kaip girdėt, tai keti
na padidint mokesti tiktai ant 
20%, bet anglekasiai spyrėsi 
60% daugiau ir sutrumpinimo 
valandų darbo.

Jeigu greitai ncatejs prie ko 
kios sutaikos, tai pirma diena 
Lapkriczio ketina būti 
szauktas straikas 
anglių darbininku, . kuriu gal 
sustos in keturi szimtai tuks- 
taneziu.
szauks tai kasyklos sustos. Uli-

ap- 
minksztu

Jeigu straika ap-

nojuje, Indijanoj, Ohajui ir da 
lysia Pennsylvanijoj.
Pati parduota in turkiszka ha

remą.

galėtu

Dabar vyras josios 
jieszkos.

Chicago.— Izidoris der Buc- 
hos, meldže valdžios idant jam 
duota praszparta kad
nuvažiuot in Turkije ir sujiesz 
kot savo paczios kuri likos par 
duota in turkiszka harema ko
kiam tai turtingam Turkui.

Keturi metai adgal kada 
Turkije prigialbejo Vokietijai 
kare o Turkai skerde kriksz- 
czioniszkus Armėnus pati Bu- 
chos su tukstanczeis kitu ar- 
meniszku moterių gavosi in ne 
laisvia, o patogiauses moteres 
turkai pardavė in haremus.

Izidorius Bochas teip-gi li
kos suymtas su kitais patrijo-

Koturi vyrai apiplesze ir 
nužudė motore.

Yonkers, N. Y.— Palicijc su 
ome keturis vyrus už nužudi- 
nima Mrs. Elzbietos Nisznikie- 
nes, 47 St. Marys ulyežios, pas 
kuria insigavo nakties laike, 
suriszo ir.kankino tolei, kolei 
motore neprisipažino kur turi 
paslėpus savo turtą. Kada va-

»
pai- 

gaza

gei surado apie 1500 doleriu 
inkiszo moterei guminiu 
pukia in burna, paleido 
ir motore užtroszko. Vienas isz 
vagiu prisipažino ir 
kitus savo draugus.

Susineszimas su Lietuva 
pertraukti.

New York.— Kariszkas vei
kimas Pabaltojoje
buk visus susineszimas su Lie
tuva likos tuom laiku pertrauk 
tas, tai yra, 
pacztu, telegrafu ir geležinke-

Teip likos praneszta per 
and Tele- 
Kaip ilgai

iždavc

pranesza

susineszirnaH su

leis.
Commercial Cable 
graph kompanija, 
pertraukimas tensys su Lietu
va, tai nežino. Priežastis tame 
yra ta, jog Lietuvoje didelis ne 
ramumas isz priežasties užėmi
mo nekuriu daliu per vokie- 
czius.

ŽinOnes 
kad czeverikai 
kuomet jiems

Užsinorėjo jiai ezeveriku už 
900 doleriu. Dabar skundže 

kompanija.
Brooklyn, N. Y.— 

nusiskundžia, 
labai brangus,
prisieina mokėt $9 už pora. 
Bet poniai Amelijai K. Hess, 
mokytojai, ttfkitf kaina yra vi
sai maža. v ’ ’ , 1?
pora ezeveriku net už $900!

Ji padare kontrakta 
Balanced Shoe Co., 40 W.

Ji užsinorėjo gauti

su 
39 

St., kuri prižadėjo padaryti pa 
gal jos norą pora ezeveriku už 
$900, inmokant $200 su užsa
kymu ir paskui iszmokant po 
$50 kas menuo.

Mat, ponia Hess turi skau- 
danezias kojas ir bile kokiais 
ezoverikais negali vaikszczioti 
todėl ji padare kontrakta su 
kompanija, kuri užtikrino jia, 
kad ji padarys jai tokius cze- 
verikus, kuriais ji gales vaiksz 
czioti be jokio skausmo.

Sutarti padarius, ji inmoke- 
jo kompanijai $200.
liaus ji apsižiūrėjo, kad $900 
už pora yra perbrangu ir nu
sprendė, kad ji gali gauti ge
nis czeverikus už $25 ir atsi
sakė nuo sutarties su kompani
ja.

Kompanija jia dabar skun
džia už sulaužyma sutarties ir 
reikalauja iszmoketi likusius 
$700.

Gi
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Lenkai Paėmė Kauna
* 1

KUR VOKIECZIAI SU RUSAIS UŽKLUPO ANT LATVIU.
Vokiszka linije tęsęsi nuo Szloko lyg Olajo. ; Generolo von der Goltzo yaiskas 

szelpiamas per rusus kurie pritaria vękiecziams ir rtepriguli prie bolszeviku partijos, 
jentu kamisije suvažiavo Mintauja apsvarstyti tenaitini padėjimą, 
per vokieczius ir buna bombarduota, 
pasirengus bombarduot vokiszkas pozicijos.

yra 
Ali- 

Ryga apsiaubtaapsvarstyti
Francuzu ir Anglis^ka flota randasi inlunkejc ir yra

Kopenhaga — , Vokiecziai 
bdmbardudju'Ryga su trucinah 
ežiu gazu ir armotoms, padary
dami milžiniszkas blcdes o 
daug žmonių likos užmuszta ir 
sužeista. Latvei nepriėmė jo
kiu taikos iszligu paduotu per 
generolą Avaloffa ir Ermond- 
ta.

Latvei ir Estonai labai rugo- 
je ant alijentu, jog apsileido ir 
neprisiunte žadama 
Laikrasztis

t

t c Abama
pagialba. 

raszo,9 >

buk užemimos Latvijos per vo- 
kieczius, kerszina

'! pan

Bet ve-

Hess skundžiaponia 
kompanija, reikalaudama su 
gražinti jai inmoketus $200, 
remdamasi tuo, kad sutartis 
yra nelegaliszka, kad kompa
nija jia apgavusį. <

%

Pardavinėjo kvailiukėms
meiles proszkus” po $10 

už uncija.
New York.— Panna Rae Ni- 

collctte detektyve, dažinojo 
apie tūla ragana, kuri nepa
prastu ir lengvu budu apgau-

liks paymta <120 myliu nuo Ukrainiėcziai pasikelinejo

Lenkai ginasi nuo Vokiecziu ir 
Rusu. Ryga liepsnuose. Tikra 
velniava prasidėjo Rosijoi.

Stokholmas.— Lenkai prade 
jo apsiginti nuo užpuolimu vo- 
kioeziu-rusu Baltoko aplinki
nėje, pagal praneszima isz Ry
gos.

Idant neduoti vokiecziams 
insigauti in Lenkija ir užymti 
daugiau Lietuvos, Lenkai pa
ėmė Kauna, 60 myliu nuo Vil
niaus.

Terp Latviu-Lietuviii ir vo
kiecziu—rusu ejna kruvini mu- 
sziai. Vokiecziai jau insigavo 
in Ryga, kuri dega daugelilio-

Angliszka flo-šia vietuosia.
ta pradėjo bombardavimu ir 
iszsiunte savo kariumenia ant 
pakraszcziu.

Vokiecziai Mintaujoj iszsiun 
Lietuvius,

idant prisiunstu savo delega
tus ant dalybavimo taikos kon
ferencijoj kuris atsibus Satka-

te užpraszima in

30 myliu nuo Petrogrado. Pet
rogradas ketina pasiduoti be 

Bolszevikai apleido

visai Euro-

‘(■‘■■■t.

•iv’

F1ELC>r«^?±1P'.L VON
GOLTZ

muszio.
Petrogradą, iszneszdami in pa 
dangos visus tiltus ir svarbes
nes vietas.
ir kareiviai in nelaisvia 
berge; džiaugėsi, jog likos iž- 
gialbeti isz bolszcviku ranku.

Denikinas paėmė Kroliu 238 
myliu nuo Moskvos, su tuks- 
tanezeis nelaisviu ir daug ka- 
riszko materijolo. Dvi bateri
jos bolszeviku gavosi in nelais
via.

Teip tai isz pArtjo.prasidėjo 
velniava Baltike ir Dievs žino 
kaip tas viskas užsibaigs. Vo- 
kiecziai matyt nori užgriebi 
visa Rosije, Lietuva ir Lenkije 
ir šutvert isz naujo piilžiniszka 
ciesorysta ir užklupt isz naujo 
ant viso svieto, nes vokiecziai 
sako, jog likos nesumusztais ir 
yra teip drūti ktup/prmąz kare. 
Laikas idant tiems ; rakaliems 
allijentai nulaužtu ragus 
visados.

Paymti aficieriai
Jam-

m

I

I

'i

l'l

I į

nuosia.
Generolas Judcviezius nusi

yrė ant 35 n^lj^ už Jamburgo 
ir randasi apie 204 myliu nuo 
Gatczinos, kuri randasi tiktai

n

prieszais Denikina.
• „ * H ‘ > •.

Omsk.— Daneszimai skelbia 
buk Ukrajinai prtsikelineje 
prieszais generolą Denikina 
pietinioje Rosijoj, o ypatingai 

» )l
kurie pasikėlė

Mosk’vos) tai f)otszeviku val
džia ketina nesztis in Turkes
taną. z

Soviatu valdžia Holsingfor-
paliepe visiems kaimuo- 

cziams lavintis kariuomenisz- 
ko mokslo ir tai priverstinai. 
Visi kaimuoeziai buvo privers
tais pamesti darbus ant lauku 
ir eiti ant musztro.

Muszije terp Dono ir. Volgos 
upiu su bolszevikais, generolo 
Denikino vaiskas iszskerde vi
sa pulką bolszcviku arti Slo-|navo ukrajiniszkoj armijoj

Ukrajinai 
generolą

ant

se

Bolszoviku 344-^-tas

aplinkinėje Kijevo.
Terp tuju, 

prieszais Denikina, yra dauge
lis buvusiu aficieriu, kurie tu
ri didelia neapykanta priesz 
Denikina už visokes papildy
tas bjaurybes kaip, suszaudi- 
ma 40 moterių kur j u vyrai tar

LIETUVOJE SZILTINES 
EPIDEMIJA 

PERMAINOS LIETUVOS 
KABINETO.

viiisko.
pulkas likos visas sunaikintas
o 650 paymta, khda Denikinas I tavos už ta pati prąsižengima.
užėmė Czernigova, arti Kijevo. <
Prick tam ižgialbejo 200 patri- Griauna namus idant aplaikyt 
jotu kurie buvo nusprensti ant 
suszaudinimo.

Prieszininkai bolszeviku turi a:

Odessoi, o daugelis moterių li
kos iszkartos aplinkinėje Pol-

Egzekutyvis Komitetas gavo 
isz Kauno sekanezia kablegra- 
ma:

Naujai perorganizuotas Ka
binetas susideda sekaneziai:

Ernestas Galvanauskas pre
mjeras, finansų ir prekybos mi- 
nisteris;

Profesorius Valdemaras
rubežiniū reikalu minister is;

Daktaras Elizejus Draugelis 
vidaus reikalu ministeris;
Juozas Tūbelis apszyietos ir 
žemdirbystes ministeris;

Czarneckis 
ministeris;

Letukas kares ministerijos 
administratorius ir laikinasai 
Lietuvos kariuomenes vadas;

Meykis, buvusis kares minis
teris yra Lotuko padėjėjas,

Ministerijų skaitlius suma
žintas nuo dvylikos iki septy
nių.

uz-

Generolas von der Goltz yra 
apmokamas ir spiremas per vo- 
kiszkus junkerius kaipo ir nuo 
rusisžkit .tūreziu ant sutvėrimo 
ir atnaujinimo rusiszkos mon- 
arkijos. / Viena dalis tuja ru
si szku aristokratu geidže paso- 
dyt ant sosto dideji kuning. Ci-

BJB.C40VV1 Al ĮVIJŲ V Ll M L< a 1 1 • 1* 1 1 •

dinejo lengvatikes merginas ir ^y.1lu,1° Wa 11011 dideji kuning.
tais ^'husprenstas ant pakori
mo ir suszaudimo. Kada vienas 
isz jojo draugu krito szale nuo 
kulkos, jisai apalpo ir griuvo 
terp negyvėliu.- Turkai mane 
buk jisai ir likos perszautas ir 
paliko jin ant vietos. Po tam 
pabėgo per rusiszka rubežiu ir 

^gavosi terp prieteliu.
Po karei Bochus dažinojo 

buk jojo 16 .metu sūnūs likos 
atvežtas in Amerika ir
Chicago kuri surado ir dabar[liu, tiktai palaiko kaipo dava- 

surasti .savo

Detektyve Nicollet-

radosi

moteres. Detektyve Nicollet- 
te pati norėjo isztyrineti apie 
tąją apgavyke ir nusidavė pąs 
jiaja reikalaudama idant ir 
jiai Įszburtu ate j te.
klausymo ar ne turi kokiu mil
teliu del meiles, raganą atsake 
kad turi o parduos jiai viena 
unieja už deszimts doleriu, nes 
daug pardavinėja tuju milte
liu del merginu ir moterių. Do- 
įtektyve nenaudojo tuju milte-

Mikola, Badai nekuria anglisz-. 
ki palitiįueriai butu labai už

Ant už-

geidže paezia. Ja. jog raganą prigaudavo 
Turi vilti, jog jiaja suras ir isz lengvatikes,.
1 fij . . '1 W ’ -'T* a "A a * 4 f i I ' ’ ’ 1

ii

gialbes isz turkiazku nagu, Įaresztavota
^Ragana likos

. . i . . f . , 4 t

Visoje Žemaieziu vyskupijoi 
pagal Ant, Viskonto (La Li- 
tuanje, Religeuse, 
priesz kare buvo 637 kunigai,' 
Seinų gi vyskupijoi 352 kuni
gai.

Lietuvos Militare Misija jau 
Amerikoje, 
kije yra 
Pulk.
das atvažiuos vėliaus.
apsistojo Washingtone ir intei- 
ke savo kredencijalus Egzeku- 
tyviui Komitetui; jau darbuo
jasi pilnoi kooperacijojo su Ez- 
zekutyviu Komitetu.
taipgi paiimti prie Egzekuty-

p. 288)

Misijos priesza- 
pnlk. Juododis ir 

Perry; pulk. Gedgau- 
Misija

m
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Ofisai
vyniu.

Petrbgradas. — 
rusiszkuosia

Daugeliuo- 
, ... __ __________ miestuosia

, i . — , • ’I žmonis neturėdami vyniu, pra

? Ant ^ibiros idant gauti kiek norints vyniu, 
frunto, generolo Denikino ar- kllriu 8Ziadicn po visa Bosija 
mije nusiyrė in 20 dienu ant yra didelis stokos ir balsei 
pusantro szimto viorstu prie | brangus, nes svaras vyniu Ro

ką ir artinasi dabar prie Kur-] J’ooo rubliu "ir tai negalima

sia

gal danesąiina rusišzko infor- dej0 griauti senesnius namus 
Ant &ibiros idanį gauti kiek noi’ints vynhi, 

frunto, generolo Denikino ar- kuriu sziadicn po visa Bosija 
mije nusiyrė in 20 dienu ant yra didelis stokus ir baise! 
pusantro szimto viorstu prie brangus, nęs svaras vyniu Ro- 
upes Iszim, paymdami Toliols-1 sijoj kašzttioje nuo 700 lyg

•'iLaike tojo muszioliauti.;:

macijos bjuro.

gano.
Denikino vaiskus. isznaikino 
asztuonis bolszevikus pulkus,
10,000 paymta in neleis via, 40 
armotu, 200 maszininiu karabi-

O’

Anglikai jau apleido 
, Murmansku.nu, daugeli aficieriu isz genera

liszko sztabo, daug Jrukiu, va
gonu ir kitokiu kariszku inran- 
kiu. ’

Ant pietinio frunto Deniki
nas užėmė, Bakmantieva, Vo- _
rožbn, Konotopa, Gluvkova, | Murmansko, Rosi jos.

Maly Arkangelsk.

Paryžius.— Angliszka val
džia pranesza, buk tomis die- 

isztrauko paskutinius 
pulkus isz aplinkines 

. Tik da 
Kurską, Dimitrieva, Fataža ir I pulkai Amerikonu pasili- 

I ko tonais.

nomis 
savo

40,000 žmonių iszmire
ganą^yfi turėti Mikola 1 kaipo I• I . • ,

I Vladyvdstok.
nąnczios įsz Petrogrado, skel
bė buk in laika keturiu męne-l Washington, D. C.— Emi- 
siu tonais iszmire suvirszum|gracijos komisije aplaike žino 
keturosdeszimts 
žmonių.
me tik tris tukstąnc^ei kudy- 

Kolorą da vis platinasi
nuo kurios 
žmonių o 
tukstaneziu žmonių serga viso-;
kįpftls Jįgonis.
neissspasakytas.

rusiszkg cara„

Denikinas payms Moskva in 
Raudonio j o dide-

• _ liam sumiszime.
Kopenhaga. — Padėjimas 

bol^zęviku yra dideliam pavo
juje įsz priežasties prisiartini
mo generole Denikino kariu- 
menes. • \ Badai, Denikinas ke-

menesi

kiti.

komunikacijos

v •

LIETUVOJE BAISI SZILTI- 
NES EPIDEMIJA.

Ganytojas44Ganytojas”, r 
kūpi jos laikrasztis, 
(N N 4—10), jogei per tris me
nesius (3—4—5) pasimirė 15 
kunigu, daigiausiai beriamąja 

Tuom paežiu laiku 
Seinų vyskupijos pasimirė dar 
kunigai:

į cziokas, Sendzikas ir dar kiti 
k vis beriamąja sziltino.'

sziltine.

tipą užymti Moskva ateinantį
menesi, tedej. visai viltis i raudo
noj u jau 4įngOt Jaigu < TuU

žemaieziu vys 
pranesza,

Ciplijauskas, Ster-

Petrograde in 4 menesius. Į Milijonai vokiecziu rerigesi 
Žinios daej- keliauti in Amerika.

Washington, D. C.—r

Pak
vaištųtarų pasimirė apie 10 

stoka, prietaisiu maža, (vokic-

neuž-
ežiu vis pasiimta ir iszvežta) 
daktaru maža, taipppat 
tenka ir felszeriu, seserų ir pa
mokyto personalo, 
ligonius prižiūrėti.

galinezio
Labai ma-tukstancziu nuo diplomatiszku agentu, buk

Per taji laika užgi- arti deszimts milijonu isz cen-lža yra ir skalbinių, užklodžiu,

mirszta daugelis

traliszku sklypu rengėsi isžč' 
keliaut in Amerika ir Pietinia 
Amerika, kada bus padarytas, 
visiszkas pakajus^ Valdže nela- 
babgeidže tiįju vokiszku ir ki
tu pi’ibuiszu <ir nežino ar paVe-

pagalviu, rankszhioszcziu, net 
Reikalinga uinu lai-

apie dvideszimts 
d

Badas miestę
lins jiems iszlipti ežiom

I?

ir lovų.
i, ku ateiti Lietuvai pagelbon nes 

ligos visuomet esti baisesnes 
už pati kara, nes du kart tiek 
paima^huku ir veda tiiutu prie 

'-I didelio nusilpimot I

I

I v'

vio Komiteto.

ISZ VISU SZALIU

siremimia

Silicijos kaimuoeziai apsigink
lavo ir užklupo ant vaisko.
Rymas. — Arti penkis de

szimts žmonių likos sužeista su 
terp apginkluotu

kaimuoeziu ir vaisko Silicijoi. 
Daugeli žmonių likos sužeista. 
Neramumas terp kainiuoczįu 
platinasi ir daugelis pradėjo , 
ginkluotis po visa aplinkiniu. 
Priežastis tame yra ta jog mais 
tas brangsta o valdže priesz tai 
neužbega ir nebaudže kupezius 
Austrijos vaikai labai iždyko.

iednius. — Austrijos vaikai 
labai iždyko nuo kada kare prą 
sidejo, nes ne buvo kam juju 
nubaust ir jiaiseis rūpintis. 
Praeita meta palicijo perkrati
nėjo 47 tukstanezius prasižen- 
gįmu kurios vaikai papilde 
Prie to nesiskaito kiek buvo pa

iszaukta in suda. ,
Vokiecziai iszmokejo 'hį 

$4,500,000,000 markiu del ’ 
tinginiu. *

Berlinas. —- Vokietijos val
džia nuo prasidėjimo revoliu
cijos lyg sziai dienai iszmoke
jo puspenkto bilijonu markiu 
del tuju kurie radosi be jokio 
užsielnimo, arba tiesiog pasa
kius del tinginiu, kurie neno
rėjo yhitis firie jokio darbo, j
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nesLietuva vela pavojuje, 
tuom kartu nuo vokiecziu ku

li žemia dideli szmo
Vokiecziai nors aplaiko 

allijentu ap- 
bet

ne jau yra 
ta.
paliepimus nuo
leisti pabalti kini kraszta, 
nieko sau isz to nedaro ir ne
klauso vpkiszkos valdžios, da- 

kurfjaliaus 
neduoda.

allijcn- 
neatsako ir eina gy-

viska.ant savo 
gero

TO 
ir ne gero niekam 
Ant visokiu notų per 
tus nieko 
linu in Rosijy.

Dabar allijentai užvedė blo
kada prirszais vokieczius 
kas isz to, kad vokiecziai viską 
pradėjo lupt nuo žmonių.

Jeigu allijentai greitai nesu
sipras ir nesiyms karszcziau 
prie vokiecziu tai kare vėla isz 
naujo prasidės, o bus tai kare 
kruvinesne ne kaip buvo.

bet

Pirmutine motere kuri prak
tikavo medecina (daktarysta) 
buvo Agnodycije, 
motere, kuri 506 mete 
užgimimą Christuso, persirede
in vyriszkas drapanas idant 
mokytis daktarystes. Kada isz 
moko tosios 
didele prietelka moterių ir vai

ateniszka
priesz

--------------------------------1---------------- ------------------------------------------

nupirko savo locna inąmaį už 
Biznis vis augo ii’ 

reikėjo daugiau piningu. Par
davė del žmonių szeru už $1,- 
500,000. ; '

Bet meto 1907 užėjo nepasi
sekimas bizniuosia po visa 
sklypą ir biznis sugriuvo. Sko
los pasiliko apie pusantro mi
lijono doleriu, įr ncy cento ki- 
szeniuje^

Sėdo du * brolci Albauckai 
prie stalelio ant rodos. Atsimy 
no snu, jog da pasiliko isz su- 
grauto turto, mažas. Varsztote* 
lis kuriame iszsidirbinejo mn- 
szinoles del atskyrimo smeto* 
uos nuo pieno, o kuriame dirbo 
tris žmonis. Ant tojo tai vąrsz 
totelio tikėjosi vela dasidirbti 
milžiniszka turtą.

Vienas pasiliko 
fabrikėlio, kitas 
•farmerius parduodamas sepo- 
ratorius. Užkalbinimui prade-

Bet

$200,000.

jų

dažiureti 
važiavo per

jo plaukt isz visu szaliu.
ar-gi vienas žmogus gali su
rinkti tiek
maszinu idant iszmoketi puse
milijono doleriu skolos? Ne!

vėla kreiptis
su

užkalbinimu ant

profesijos, buvo •;

Brolci nutarė 
in laikraszczius 
Pradėjo apsigarsinti. 
ke nauja paskola ant užmokė
jimo už apgarsinimus 
riuos 
ežius doleriu, 
pradėjo parsidavinet, 
pradėjo pasididyt.

pagialba.
Užtrau-

už ku- 
užmokejo 25. tukstan- 

Boperatoriai 
biznis 

Praejta

ku kuriuos gydė už dyka idant 
palengvint juju kentėjimus.

/ n

Sudže Petras Hendricks isz 1918 mota iždave ant npgarsi-
supreme sudo New Yorke, ku- nįinu 
ris perskyrė apie 
ganedusiu poru, ant užklausy- 
mo, kokios mote ros yra geriau
sios kaipo paezios, atsake:

Pagal mano nuomone, 
merginos

7,0(X) neuž-

tai

isz to tok is.

l’RANESZIMAS ISZ WASHINGTONO.
--------------- L' ■'

Kataliku Tarybų Teikiu Svarbiu Para
ma Lietuvai,

Praneszimas isz
f .<

»4 * .<

Washingtono.
RAPORTAS

mano 
vidutinio luomo yra 

geriausios’ir padaro geriauses 
paezias, nes motinos jiaises isz 
mokina kaip būti gera gaspadi 
no ir užaugyt savo szeimyne- 
lias dorai ir prigulinezei. Kož
na motere turi dalintis su savo 
vyru “pusiau 
likai kalba: “fifti-fifti. Per 
daug mokslo motere iszkvaili- 
na ir no buna gera pati ir mo
tere del vyro.
dirba pati' namie, 
veizda savo dukterci, kuri teip 
gi pasilieka gera gaspadine.

150 tukstaneziu doleriu 
ir turėjo gryno pelno 350 tuks
taneziu doleriu.

Pamokinimas
Norints turite didžiausia nepa
s i sek ima žmogus neprivalo nu 
leisti rankas ir pražudyti vilti, 
o kas dalaiko lyg galui, tas vi
sada iszeina in viražu 
pastoje ant kojų.

ir velti

arba kaip ang-
fifti^fifti.

Motina kuri
duoda pa-

> 1

Sugryžia amerikoniszki ti- 
rynetojai kurie keliavo po Eu
ropa, Rosija ir Rytu daliję, da- 
žinojo, buk tarp žmonių 
toji nuomone, jog Amerika yra
geriausiu1!?1 turtingiausiu skly 
pu aut svieto, kur žmogus ga
li geriausia gyventi, o kur žmo 
nis nevaržo su milžiniszkais 

sunke-

vra

su
padotkais ir kariszku
nybia.

Tukstanczei žmonių isz tuju
daliu svieto atkeliaus in musu

Pirm neg pa-

Daugel lietuviu nežino kaip 
tapti Suvienytu Valstijų pilie- 
cziais. Ypacz daugelis nežino 
kaip ilgai reikia iszgyventi Su 
vienytose Valstijose kol tapti 
pilnu piliecziu.
duoti praszima pilnųjų popie- 
ru, instatymai reikalauja isz
gyventi mažiausiai penkerius 
metus ir turėti pirmuosius po- 
pierus per dviejus metus.

To yra reikalaujama isz vi
su atejviu iszskyrus jurinin
kus ir kareivius. Isz j u terei
kalaujama tiktai trejus metus 
iszgyventi, per dviejus metus 
turėti pirmuosius popierus, ir 
garbinga isz tarnystes paliuo- 

Tas iszemimas taip
pat yra pritaikomas prie juri
ninku kurie dirba ant Ameri
kos pirkliszku laivu.

Yra daug atsitikimu, kuriuo 
se žmogus negali visa paskirta

savana.

Klek anks’ZczIttUs jau buvo raszytn 
kad National Catholic War Council 
nusprendė siusti Lietuvon tam tikra 
misija susidedanezia Isz mokytoju, 
slaugotoju (mirsiu) ir szclp iszlavlntu | misijos ^posėdis; komisijos, kuria su- 
mergaieziu sanitarijos, 
namu ruoszos dalykuose.
sideda isz asztuoniu amerikonu, viena I organizacijų. Buvo pranoszta jog tho 
lietuvaite, prižiūrėtojas ir gal but Yic-|put laiku pribus American Rcjiof Ad
nan gydytojas. ' ‘ .
Thoihas \vdlsh, gerai žinopias raszy-j ir priemones tos administracijos vol
iojas, poetas ir lektorius,' Jau nuvyko 
Lietuvon, su Juo nuvažiavo ir vienas 
lietuvis vaikinas. Misija jau pilnai 
pasirengusi tik lailkia nuo Dr. Walsh 
žodžio insakanti kada turi iszpiatikd.

I Kataliku Tarybos komisijos, bcslru- 
pinanezios Europai paszolpa telktu i 
minlrtku yru kun. Burke, 
tu dejomė pastangas kad su juo asme- 
niszkal pasimatyti ir placzlaus apkal
bėti sluncziamos misijos reikalą, bot 
vis nepasiseko, nės Jisai buna tai Now 
Yorke, tai Washingtono |r sunku yra' 
ji durastl. Pagalinus, spalio trcczio- 

he 'dienojo sužinojau jog kun.

slžinojau su Kataliku Taryba Ir suta
rėm kad dvlllktojo valandoje galėsim 
pasimatyti su kun. Burko.
tuo laiku Washingtono buvo kun. J. 
Petraitis, todėl jisai, p. Mastauskas ir 
nszai nuėjom • su minėtos komisijos 
pirmininku pasimatyti.

Isz pUsikalbojhnu su kun. Burka 
paiyroin, kad isz dovyniu 
važiuojaneziu Lietuvon 
patyrusios mokytojos, Ju užduotimi 
buk iszmokyti anglu Jcalbos bent dvi- 
dcėzimts lietuvaieziu baigusiu gimna- 
zijah, vėliaus tas lietuvaites bus gali
mą pargabenti Amerikon kur Joms 
bus veltui sutelkta kursai 
Amerikos universitetuose.

Pastebėta kun. Burko kad kur kas 
butu gerinus ir darbas butu pasekmin- 
gesnis jei Kataliku Taryba dauginus

Į lietuvaieziu siuneziamon misijon inim 
Kun. Petraitis pastebėjo kad Lie

tuvos Raudonojo Kryžiaus Rėmėju 
Draugija turinti keliolika patyrusiu ir 
registruotu slaugotoju, todėl ar nebū
tu galima bent kolos ju prie szios mi
sijos pridėti.
kad kun. Burko sutiko keturias lietu
vaites slaugotojas pridėti ir Lietuvon 
pasiusti. Tos mergaites turės atva
žiuoti Washingtonan ir bent savaite 
pabūti Kataliku Tarybos spcclaleje 
mokykloje, kur gales nprs kiek su dar 
bu susipažinti ir kur bus galiama jas 
iszllrti, nes Taryba labai daug domos 

iszsllavinima ir in

Spalio pirmojo dienojo Now Yorko 
tlirojo atsibūti Lietuvos szelpimo ko-

P 1 oZlUV HILU I U11 BIJO H pOSvCIlB , KOIH Ipl Klirict “II* 
dnjetetikos, daro hcporscnlal 'buvaŽlavo, atstovai

Misijc bu-Į nuo kai kurio szolpltnu užsllnmncz.lu

na« gydytojan. Tos mirtijos galva Dr. ministration atstovas iszdcstyt 1 budus

to jas, hoetas ir lektorius,' Jau nuvyko

has, nes Amorlklccziai sziuo tarpu esą 
lig atbuko delėi invairiu “dralvu” 
antra tftH nera reikalinga, nes 
A. R. Kryžius turas užtektinai pinigu, 
o kada yra dauginus reikalinga pa
prastai buna visai nesunku juos gauti. 
Lietuviai nemažai pasidarbuotu kaip 
A. R. Kryžiui teip ir sau placzinus su
pažindindami Amerikos visuomene su 
Lietuvos reikalais ir stengdamas kuo- 
dauglausia nariu Amerikos Raudo- 
namJam Kryžiui gauti, ta patomljb p. 
Walllug. Atsakydamas in klausymus 
jisai taipgi pastebėjo kad lietuviai po

i . i i__ L l

isz lietuviu A. R. Kryžiaus skyriau^,'

o

A. R. Kryžius turės užtektinai pinigu,

KUR BUNA?
Mano brolis Stanislovas Gudauekią,

•Ipaolna, isz Kaltinėnų miestelio, para
17 metu atgal gyveno Chl- 

Turiu 
Jeigu kas apio ji

ir wolos.
cago, III Dabai4 nežinau kur.
svarbu reikalą..
žino, meldžiu pranoszt.

Jonas Gudauckan, 
Box 17, Dodson, Md. (0.17)

,l7 pit- 
Daug kur

Burke
V ra Washingtone, tuojaus telefonu su

Kadangi

aszai nuėjom • su minėtos komisijos

mergalcziu 
rtzcszlos yra

invairioso

tu.

Linksma yra praneszti

kreipia in būda, 
tinkamumo siuneziamu ypatų.

Užklausius kun. Burke ar galėtu 
Kataliku Taryba palimti ir iszlavinti 
savo mokykloje vienute susidedanezia 
isz keliolika lietuvaieziu del rekons- 
trukezijos darbo Lietuvoje. Kun. 
Burke pažadėjo susižinoti su Tarybų 
ir iszroiszke vyki kad tas bus galima 
padaryti jei tik mes parūpinsimo tin
kamu mergalcziu. Yra pageidaujama 
kad mergaites butu kolegija užbaigu
sios, arba butu szlalp gerai iszsilavi- 
nuslos ir turėtu patyrimu visuomenisz 
kame veikime.
Kryžiaus Rėmėju Draugija tuoml už
siims ir suras tinkamas mergaites.

J. J. Bielskis.
Informacijos Biuro Vedcjaa

Lietuvoje.

Lietuvos Raudonojo

auksini sklypą, kada tik kėlės lajka iszgyventi vienoje vioto- 
bus atidalytas. Anglikai ren- j0 Tokiuose atsitikimuose,
gesi tukstanezeis ir bus priym- 
tais, 
nais traukti in Amerika 
tiejei ne yra pageidaujenezeis, 

'Italai, Graikai, Bulgarai ir ki
tos tautos lauke tosios dienos,

Vokiecziai žada milijo- 
, bet

tos tautos lauke tosios dienos 
kada rubežiai in Amerika bus 
atidarytais^žodžiu, vilnis emi
gracijos jau auga vsiur.

Rosijos gyventojai troksztn 
pribūti in Amerika; aristokra
tai (ponai,) darbininkai ir nui 
žikai trauks in Amerika geis
dami permainyti Raudonu Ro- 
sja ant auksinios Amerikos.

Jeigu Amerikos vartai bus 
atidaryti del milijonu atejviu 
in czioanis, tai kas bus isz Ame 
riko po dcszimts metui

Iqwos Steito in 
Pri-

DvideszimtH metu adgal du 
brolci Henry ir George Al
baugh, 28 ir 26 metu amžiaus,) 
pribuvo isz 
Chicaga jieszkoti laimes,
buvo uždėti bizni, bet nežinojo 
koki.

Nuėjo in banka paskolinti pi 
ningu, bet juju negavo ba tu
rėjo tiktai 200 doleriu, o ant už 
dėjimo
šia tūkstanti doleriu.

Isz pradžių nutarė pardavi- 
perfu- 

mas ir kitokius mažmožius far 
Visa savo turtą 200 

in apgarsini
mus laikraszcziuosia.

Bizni pradėjo savo miegkam 
barije. Biznis pradėjo teip 
augti, jo

biznio Veikėjo inažiau-V •

neti per paczta muilą 7

įnoriams.
doleriu iukiszo

Biznis
in 8 mętus po tąih

GERIAUSIA
DOVANA

kuriasu kuria džiaugsis 
per visa meta, yra lai- 
krasztis “Saule”. Skai
tys Jaja ir džiaugsis mo 

tyna, tevas, sestio, brolis Ir prletelis.
Tiktai $3.00 ant meto, 

gaus Pulku Kalcndori.
Prick tam

H. D. B0CZK0WSKI—COMPANY 
Alai) ano y City, Pa.
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kolionijos'norėdami gali tverti vien 
isz lietuviu A. R. KryžlatiH skyriaus,' 
tuo reikalu sušižinodaml su vietiniu 
A. R. Kryžiaus centru; p. Walling 
pažymėjo kad randasi nemažai tokiu 
skyrių Buorganizuota.'

Amerikos Raudonasis Kryžius 
daro ponei Turcziaviczlenoi prakalbu 
marszrutn not visam menesiui. Spalio

kimo Lietuvoje,' skurdžiu padėjimą 
Lietuvoje Ir planus veikimui ateitijo. 
Pasikalbėjus Ekzokuiyvlamc Komite
to, atradom reikalingu kad asz važiuo- 
eziau New Ybrkari tokiame posedijo 
dalivautl. <

Pribuvęs Now Yorkan palydau, kad 
trecziojo ,valandoje po plotu Waldorf 
Astoria hotolijo atsibus “Lithuaųian 
Relief Commission” voikonežiojo ko
miteto posėdis, kuriame turės valdy
ba iszsirlnkti. Minėtos Relief 'Com
mission garbes nariui Ir valdyba susi- _____ ___ ____ __ ______ _______ __
dės isz žymiu Amerikonu, szianio tol- ti daugiausia apie savo patyrimą Lic- 
lialo pasižadėjo darbuotis pone Tur- 
czlnavlczienc, bet veikeneziaja dali su 
darys lietuviai. Piacžiaus apie szios 
komisijos susltvarkima visuomenei 
paaiszkcs isz skelbiamu tos komisijos 
protoklu ir praneszimu.

Komisijos nariams susirinkus val- 
dybon iszsirinke szluos: pirmininku 
knu. J. Petraitis, vlco-plrm. Dr.-Bace- 
viezius, rasztininkas Steponaitis, iždi
ninkas p. Vllmontas, o Jo padėjėju 
kun. Petkus. 

Besvarstant savitarpinius reikalus, 
ypacz priemones veikimui, posedin 
atsilanko laukiamasai American Re
lief Administration atstovas,

KU-

3d. Philadelphia, 7d. Harrisburg, 8d. 
Pittsburg, nuo 10 iki 15d. Ohio valsti
joje, o vėliaus važiuos in vakarines 
valstijos. Jos prakalbos atslbuna dl<v- 
non laiko ir yra taikomos hugsztcsnes
kliasos amorlkiecziarns. Jiji kalbcsian

veikimą Europoje;

ponas 
II.Z Gutherson ir pone Turczlnaviczie- 
nc. Trumpoje savo kalboje minėtas at
stovas iszdestc savo reprezentuojamos 
administracijos
Pryszakljb viso szelpimo darbo Euro- 
pojė'llnvo p. Hooveris, jisai savo dar
bui naudojo Suvienytu Valstijų Kon
greso tam tykslui nuskirtus szimta 
milijonu doleriu. Nuvykęs Europon 
p. Hooveris atrado apie du milijonu 
žmonių bckovojenczlu su alkiu ir ku
riem pagalba tuojaus buvo reikalinga, 
nes nikis jau jieme viražu. Pirmutiniu 
transportu nuvežta 250,000 tonu inval
idu maisto produktu. Iszyažiojant diiijc 
tus didžiausias ijliutls prisėjo sutikti 
isz priežasties blogos komunikacijos. 
Sziamc reikale prisėjo szauktis laivy
no ir signalo korpdso pagelbos. Szios 
Suvienytu Valstijų armijos dalis intal- 
siusios Europos valstijoms
transportacijos būda; galima pasaky
ti kad tu valstijų valdžioms likos (n- 
talsyta komunikacija. Tcipgi galima 
pasakyti kad ponas Hooveris likos 
Europos valstijų golžkeliu gcncrallu 
direktoriumi, suprantama, iszlmant 
Alijantu valstybes. .

Paszelpa ir Tolinus yru Neutbiltinal 
Reikalingai. . ,

Baigdamas savo kalba A. R. Admi
nistracijos atstovas pasakė kad sziojo 
szelpimo administracija jau toliaus 
darbo varyti negali, nes palei Kongre
so nutarimu skurtu pinigu toliaus 
naudoti neturi teises, o tolimesnis 
szelpimas Lietuvoje, telpgi pat ir kito
se valstijose yra neatbūtinai reikalin
gas. Vaiku muitinimas Lietuvoje ture-

tuvojo, pabrėždama dabartini Lięluvos 
padėjimu.

Praszyta Al R. Kryžiaifsnr nebutu 
galima intaisytl skVaJojanczius ligon* 
buezius Lietuvoje, p. Walling .paste
bėjo kad panaszei A. R. K. gelbsti ki
tose valstijose todėl teip bus elgiamasi 
ir Lietuvoje, bet girdi viena sunkeny
be tai kad Llfetuvoje prasti kolei. Czia 
nurodyta kad vieninteli dalyku kad 
vokiecziai Lietuvoje paliko tai gerus 
kelius, nes mat kuomet jiems i'cikcjo 

‘Lietuvos tinta Vokietijon gabdnti tai 
prisėjo kelius taisyti tad pataisytus ir 
paliko. Praszyta tcipgi kad aprūpintu 
Lietuva su dantų gydytojais, nes ju 
stoka Lietuvoje. Kun. Petraitis nuro
do kad Lietuvos Raudonojo (Kryžiaus 
Rėmėju Draugija turi apie keliolika 
norsiu, kurias norima Lietuvon nuga
benti. A. R. Kryžius pažadėjo Jas Lie
tuvon pristatyti jei pasirodys Jog jos 
yra registruotos ir pirmos klcsos hor
ses to reikalauja organizacijos taisy
kles. ■ •

Dr. J. J. Bielskis
Informacijos ifluro Vedėjas.

nauja

Boba daktaras.
— Yra tai labai geru daigtu 

kaip moteres mokinasi dakta
raut, — kalbėjo ponas Nuplesz 
stulpis.— Musu mieste dar yra 
daktarka, tai kiek kartu mano 
puti apserga, iszsiuncziu jiaja 
pas daktarka, su kuriaje pasi
kalba per ciela diena apie nau-
jausia mada ir sveika sugryžta
namon.

Turi gerti.
Vyras in savo paezia Tu

dusziule turi gerti ka daugiau-

naudoti neturi teises,

reikia

jei noriama tapti piliecziu, rei
kalaujama dvieju liudininku 
pasiraszyti ant pilietybes po- 
pieru aplikjicijos, isz kiekvie
nos vietos kurioje ąplikantas 
gyveno. Jeigu gyvenimo vie
ta yra kitoje valstijoje,
dvieju liudininku isz tos vals
tijos. Jeigu praszymas yra pa
duotas New Yorko valstijoj, o 
praszymo davėjas yra iszgy- 
venes New Yorke tik dviejus 
metus, užtenka tik dvieju liu
dininku kurio pažino ji per 
tuos dviejus metus, o kiti liu
dininkai gali būti isz tu valsti
jų, kuriose jis pirmiau gyveno, 
t- y. jei jis gyveno per pirmos- 
nius trejus metus Ohio valsti
joj, persikrausezius in New 
Yorka, reikia turėti patvirtini
mą nuo dvieju liudininku isz 
Ohio. Tokiahie atsitikime jam 
yra duodama aplikacija su ku
ria gales gauti paliudijimus 
nuo Ohio valstijos liudininku. 
Ta aplikacija yra siuneziama 
in Natūralizacijos Bjura ir pa
skirtu laiku jam praneszama' 
kada liudininkai bus priimti. 
Tadą aplikantas apie tai. pra- 
nesza savo liudininkams ir pa
sako, kad jiems reikės pribūti. 
Už iszgavima paliudijimu no 
lygiai mokama invairiose vals
tijose, vienur daugiau, kitur 
mažiau. - # >

SKAITYKITE "SAULE”
SKAITYKITE "SAULE”
U ; » H !-♦ i» P.
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JUOKAI.
Pas burtininke.

Burtininke žiūrėdama in ran 
ka:

tu būti pratęstas bent iki sekanezio 
birželio menesio, p. Hooverio szelpimo 
komisijos maszinorija yra geriausiojo 
tvarkoje ir yra prirengtu tolinus darbu 
varyti. Rugsėjo 17d. Pragojo atsibuvo 
minėtos komisijos konferencija, tapo 
iszdirbta planas palei kuri butu gali
ma labai lengvai badaujunezius aprū
pinti jei Europos valątiju valdžios to
kiam darbui pinigus parūpinti. Gefb* 
atstovas ragina Lietuvos pilieczius ir 
prlctclius gyvenanezius Amerikoje 
dėlto pastaugus reikalingu pinigu pa

se rugsztaus pieno.
Pati:—O tai kam Jonuti?
Vyras:— Ba turi liežuvi kaip 

gyvates, o ruksztus pienas nuo 
visokiu truciznu 
sius spasabas.

yra geriau-

diena— Ateis diena, kurioje 
priesz poną kožnas nusiims ke
pure, kada pamutys važiuojen- 
ti. z

Vyras:— Kada teip bus?
Bur.— Asz to ne galiu pasui 

kytie ba man ne vale. <
V—. Duosiu ponei da viena 

doleri, jeigu man pasakysi. s
Bur.— Kada ponas numirsi 

ir atsibuvinęs laidotuves kūno.
1

Mistino jog danguje
Vienas žmogus pasikorė. In 

pora minutu užtiko jin žmo
nis virve nupjovė ir pranesze 
valdžei, kuri liepe atgabent pa 
sikoreli in miestine lavonine 
kur tųojaus atsigaivelavo ir 
mislino, jog yra danguje. Nes 
kada pamate žandarą, sodo aiit 
savo guolines ir paszauke:

— Ar tai ir dahguje randa
si žandarai ? ~ Ir apsidairias 
nulipo nuo guolio ir pabėgo.

Klausymas.
Motere klausė kaip du vyrai 

nuobradai del josios t tauzijo 
apie nuobodulio pasaka, jog 
not del josios nubodo klausyt.

Ant galą Vienuę rodydamas 
su pirsztti ant antro, kalba: ■

— Asz jum Umisiuke’\ sa
kau, jog asz ir mano prletelis, 
tai vienas kūnas ir viena du- 
szia^H . j . • • j-

0 motere žiūrėdama ant ąbic 
jauno gaivu lyg kojų tarė:

Katrame iąz jųdviejų tai
ltpinasi duszla?

ji

rupinimhi. Apie pcnkesdeszimts tuks- 
taneziu vaikucziu turės būti maitina
ma bent iki sekanezio birželio mene
sio. Maitinimas atsieitu ant |<ickvicno
vaiko po penkis centus in diena. Ame
rikos valdžios pinigais szelpimas tese-
si tik iki pradžios szio (spalio) mene* 
šio. Neapsakomai butu gerai jei pini
gai butu parūpinti teip kart dabartine 
szelphno. darbą tvarkyti pakol tik tas 
bps reikalinga, arba pakol Lietuvos 
valdžia to reikalaus.

Pabaigoje verta pastebėti, kad nuo 
pradžios Lietuvon buvo nuvažiavus tik 
dalis American Rpllei; Adpiinlstracijos 

liaus speciali misija buvo nuskirta1 in 
Lietuva ir kuri visa laika darbavosi. 
Pone Turczinavicziene pastebėjo, kad 
isz jqs globojo ęsanezio tu|o fondo ji
nai paskyrė keturiolika iukstandziu

komisijos siųstos iu Lenkija, bot vo-
_ L * . i ‘ ‘ . » te 1 . ' ’ _ ' " i* 'R■

la? jqs globojo csanczlo tu|o fondo ji-

doleriu Suvalkijos szelpimo.
Iszklaliąlus kalbos Amerikos Szel

pimo Adiplnistrucijos atstovo musu 
komisija tarė dėti pastangas rcikaliii-
i ‘ \ ■■■ ■.'
kreiptis pfie Amerikonu kad jie isz- 
tięstu savo ranka badaujantiems. Nu-

’ . - ... i ' . ’ ..-Ji'.1
Raudonojo Kryžiaus Washliigtonan su

pimo Adiplnistracijos atstovo . musu 

ga pašzlalpa, parūpinti, ypacz tarta

tarė pasiusti delegacija prie Amerikos 
j .. .... .. . „ ...

praszyrnu kad Hzioji organizacija pri

eždų nuo bado. Ton' dolegacijčs isz-.
rtldctu pile gelbėjimo Lietuvoj vaiku- 

‘I1 T’/.. ‘
rinkta kun. J. Petraitis, pone Damijo- 
naltene ir Turczln^viczieije.

Atvažiavus minėtai delegacijai 
Wahsingtonan aszai- susižinojau su 
A. R. Kryžiau^ yiep-pirminiriku p. 
Wallipg ir sutariomę ląlka parthnaty- 
mut apie iroczla vąlanda po pietų. ; ,

Raudoname Kryžiuje aiszkinti apie 
Lietuvos padėjimu n^roikejo, Jie tur| 
Lietuvoje savo misija ir smitllanonisz- 
kai žino tikra dalyku stovi. Ponas 
Walling pažymėjo kiul Lietuva jau ir 
dabar'yni szolpomu kurtu su kitomlfi 
valstijomis prppomjonĮOeL telpgi . pa
žymėjo kad esant Reikalui didesnė'pa- 
szejpu bite* skirema. užsltntnta ar ne
būtu galima padaryti per A. R. Kryžių 
sped jalo rinkliava Lietuvos spszolpi- 
mUI, nurodyta jog ąiusu. komisija estin 
ti pllpai, pasirengusi tokiam darbui ir 
pjlulausla kopporųdfu su A. ą.^.J^’y-: 
žiuinl. Ponas Walling pažymėjo t kad 
toksai ‘Mr'alvas” dkbar butu nepa^rtl-

■■ /Ir

minėtai

mul apio troezin valanda po pietų. • 

Lietuvos padėjimo nproikcjo, Jie turi

Walling pąžymejp kad Lietuva jau ir

valstijomis jiropocl jonhlei, telpgi pa-

butu galima padaryti per A. R. Kryžių

ti pllpn|fTį^Hlrengusl tokiam darbui ir

žiuinl. Ponas Walling pažymėjo kad

n

U^sigąviiDal gal nt^L 
tikt netikėtai bukite 
prisirengę.

Pain-Expeller 
greit nutildo skausmą 
nuo suinufihnn, dubL 
gremdlmu ir l&Mauklpau, 

žiūrėkite, kiul butu 
bu INKARO ženklu !

Galima gaut visose 
ftp t lok OHO

unllnm ____
Ąptlękose už 35c ir 65c 
Arba WslBlurdlnt nuo

F. AD. RICHTER & CO
326-330 Broadway. New York

f

FRASARGA! Visua lalszkup o ir 
piningus in iszlcistuvo “Saule” velke 
visados siusti ant szito adreso: W. I>, 
IJoczkowrtkl-€o. Mnliaiioy City, Pa.

T1................. ........     *

AfztGDK. “Ak, kaip man niekti gal
vą l Įlbandilau visokiu* mataojimu*, 
trinkimu^ muilavimvi — ir įtikai, tai * 
nieko nepaarlblfo nuo tu bjauriu plcii- 
kanu... Man gfda net daroii fn

MARE. “Na, tai kam tau kęit be* 
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai grabui, bitinui ir Čyiti. O tai 
todtl, kad ai vartoju RUEELES!“

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? NeII Ar kve- 
ęiantjs vanduo? Nel! RUF- 

‘LES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis,

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

/ibandži/m vfaoktoi* matuoji 
t g kat

I

t

! kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal 
| but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
1 smagesnio už Čystą ncuicžinčią galvos odą?

i panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių menesių galvos 
I trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
į pleiskanas, o savaitės laike jt| jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 
I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
j Nusipirkte'siąnakt RUFFLES bonkutę aptickojc. Kaštuos tik 
į 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
I pridėti prie |cickvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai

trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti
I čiais suvilgant galvą
| NusipirktC'liąna’
f 65c, bet jųs.sakysitc, kad jos vertos daug daugiau.

I atsiųskite nuims 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j 
k——o* F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Braadway, New York — 
.—.į ..v.:--------- 1,1 s J ,• tšf ..;.* .t!-į ' -* __ .. į, ,

bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

> -g -g' -k -k 
Nuga-Tone

Pasekme po 20 diena 
arba grąžiname (urna 
pinigus.

h

$
(

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

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

į kūną; pasibodis

•4.

1

damas neaiškų minto ir nusilpnėtą kūną; pasibodisVWI 
imant vniatua dėl padidinimą. veiklumo ir vaiatus nvojginan- vObj 
čiuH, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku Jau- 
seni viaai nauju Žmogui Devynea iA dcAimtea vi«u žmogaus Ilgu.1 
toklU klllp blogas apetitas, Iivki uumuiuvunan viuuriu, xhlui v 
išpūtimai, užketėjimiis nkilvcs/ tulžiais, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvom, neuralgia, Htokna energijos, nuailpne- 
Jiman nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervui 
najicgOH, akisto vnndeniuoto kraujo ir neužtektinioa cjrkulacijos 
kraujo.

Kožnn dalis kūno ir kožna jo veikme rcmlaso ant nervu pajiegoa, 
kurios didžfauHci užlaiką ‘geram jitoviuje pilvQ, jaknns, inkfitus ir 
grobui, dirdea plakimo, kraujo cirkulavlmo. Nuga-Tone yra labai 
protingai gydymas nuo nuaflpnetu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno, įrodei? Todėl kad jie yra sutaikyti iA aAtoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vahtu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garbingus Gydytojus. Yra Jie ypatingai maistingi | Geležę ir į 
Fosforn-maistus del Kraujo ir Nervu. I i

Nuga-Tone priduoda gyvybę Juknoms, pastiprin grobus tęfp, 1 
jog je tuAtlnnse regulnriAkni. Atgalvin inkstus, išvara laukui ! 
•podinles atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir-

OiBr5^-
j ta*, o in vi*r***«>wo 41 ui si j i u,\\ JMK

negruomulavimaR viduriu, guzai fe

l

ra Jie ypatingai maistingi | Gcleię ir 
ir Nervu. . . .. J

Atgalvin inkžtuą, Jfcvam laukui

ąnėio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tonf duoa Juma RtcLukHngą V
'I

i* Vt\

LvLįy ■ 
|f

Jr Hr L

L

71

lt

k

j,
%

^.•titn, ginrą gruoimilnvimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą.
/vaga-fono Hustipris kraujo ir pagerina cirkulavirno jo, priduos raudo-

puikesnes moteres. Nu^a-Tone nctalpin savyj iokiu migdomu ar 
Sudėti jie yra pnrnnkinn> pundelei. Yra apvilkti cukrum. priimhO

ruimo veidui ir žlbnmą akiem* l NuKO-Tonc pudnra tvirtu®, runtus
vyniH ir sveikesnei* ir puikesnes moteres. Nu^a-Tonr nctalpin savyj iokiu migdamu ar 
daromu pnprotę vaistu. Sudėti jie yra pnrnnkian> pundelei. Yra apvilkti cukriim, priimno

‘ t

sava pretelems.
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAt Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) dolerio 

už bonkuto. Kožna Jjonkute talpina devynios dešimtys (90) plliulu, arba vieno mėnesi “ - - - - - - - -................... . . • • • ------ )
dolerius. Imk Nugn-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu no busi užganėdintas pa
sekmių. sugrąžink bonkute Ir pilstis, o mes urnai sugrąžysime jus u pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes jmamo riziką.

PRIS1USK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23—537 South Depfborn St., Chicago, Ill.

Gerbiamieji: įdedu člonais $...................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone. M

ulirviiiu jmprutę viliotu. ŪUUVU jiv ym * imif pmiihw'ki. a * 41 apvuavi vum uijb, aminu
Hkon| ir vartuoti galema be jokio ncparnnukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAt Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris
------------  --------- ,----------- -r„.. . - -

gydymo. Gulėte pirkti ieies bonkutaS. arba ie&ius menesius gydymo už petikhis ($ft.OO) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu no busi užganėdintas p-

prapuldyti vieną centą. Mes jmamo riziką.

Vardas Ir pavardė...................

Gatve ir numeriu

Miestas Valstija

♦ 1

bonkut

Jisai peržiuręs jus dykai ir duos

Sveikata Brangesne už Piningus
Kada privalote kreiptis pas spoclalista? Tada kada jau buvote gydomi 

per kitus daktarus ir nebuvote iszgydytl — arba jeigu Sergate ir da ne 
buvote pas joki daktaru, nelaukite bet atsilankykite in mano ofisą ant 
rodos, pasikalbėsite savo kalboje. Privalote paisot! apie savo sveikata.
Daktaras D. Wasserman per daug metu Ingyjo stebėtina paslseklma 

gydime ligas vyru, moterų ir vaiku.
gera rodą. Atslszaukitc in jo ofisą o duos jumis patarima kas-link juso 
ligos. Tukstancziąl, kurie buvo neiszgydomi, gryžlo prie sveikatos per 
naudojimą mano naujausio ir geriausio clcktrikos aparatus, kaipo tai 
‘‘Vibratos” ir “Wdll Plate” High Frequency” Static Machine” ii1 X-Ray. 
Asz telpgi naudoju naujausias gyduoles ir vaistus del gydimu. Asz aptei
kiau geriausia pasekme kroniszkuose ir kraujo Ilguose. Skaitykite: Szita 
gazleta jumis vertes turi $2, jeigu 'atneszlte su savim in mano ofisą Ir 
imsite mano spcciallšzka gidyma. Ncpamirszkitc ka duodu rodą dykai ir 
egzamlnavoju dykai.. ’'Atsilankusicji persikanuos per daugybe dėkingu 
pacljentu. \ . i t i

Dr. WASSERMAN
Telefonas, Spruco 17(16* -w.. r

1335 ARCH STREET. 
PHILADELPHIA, PA.

Vulnndos: 10 Jig Iff,lig 5. 6 lig 8. ., 
Nedelioiulrt ir Szvenežiuos 10 lig 2:00

i
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Lietuvos Atstatymo BendroveLiiuiuvua Misiaiymu jjuuui uvu 
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New . Yorke 

f _ _ _

1

1)

i?)

3)
4)

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai Vykdo sziu reikalu atlikimą:
Apstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dįdeh kapitula pramones (iszdirbystes) ir 
pįrklybos (biznio) vayymui Lietuvoje.

Padarytį Lietuva Ncprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalios 
pįrklyba ir pramone ią Lietuviu raukau.

Pakelti Lietuvoje abelną gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt. 
Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in piiklybos draugįjas, surandant 

’’ gerus uždarbius, pąleiigvinant ingijima ukes inrankiu,' maginu, gyvuliu, javu it tt.
Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
1) Steigia Lietuviu Banką su Ūžrubežiniu reikalu (Foreign Exchąnge) Skyriumi ♦ ' • • »• • te • te • « i ■piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt.
2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliąujancziu in Lietuva ir in kitas szalis.
3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz-

jeszkojimus (daviernastis), isžgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt., 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 

. valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūrą, Bendroves szerai (aksijos) kasz-
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmęgui.
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnąs kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia

9 9 •• * • A • •savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

f
1

.1I
L. A. Bendroves

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
1 1 • '' 41 į " 5 i. l L ,f : f a >■’. . t \Reikalaukite paaiszkinimti sziuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
........ ......... New York, N. Y.

i in'yd/h

I

.»M jC

a

320 Fifth Ave
i i i v i 4

i
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Amerikietis
prižiūrėtojas ati-Kalėjimo

dare duris in kalėjimo perdeti- 
nio kambarį ir praneszo:

— Numeris 346, aresztantas 
Karolius Jasenas yra atbuvęs 
savo bausme.

Kalėjimo perdetiuis 
ko savo kedejo ir atsikreipė įn 
aresztanta.

Na dabar, Jasenc, 
du metu justi bausmes.

nts isu-

______ _____ , atbuvote 
du metu justi bausmes. Pasi- 
ętongkite dabar teisingai gy
venti. Laikas juk jau pamesti 
jusu negerus darbus.

— Sztai tamistos popioros, 
— tose toliau kalėjimo perde- 
tinis, — ir sztai jusu uždirbti 
pinigai, viso 424 markes. Czia 
yra atimta verte drabužiu, ku 
riuos sudeginote, 
eikite sau su Dievu.

Kalėjimo perdetiuis atkiszo 
buvusiam kaliniui ranka kuris 
jia sziltni paspaude, 
uis vėl insigilino in savo 
ba.

Jasenas nuėjo 
rinmi prie 
pas kuri buvo 
daigtai.

Na, Jasene, atbuvai baus 
O kaip iszsipustes,

Imkite ir

Perdeti- 
dar-

il^u korido
kito prižiūrėtojo, 

kaliniu sudėti

mc. (i Kaip iszsipustes, net 
szvaksuoti czebatai ir cilinde- 

Sztai tamistos’ auksinis 
laikrodėlis, o sztai ir pinigai. 
Pinigus, manaių nevisai tiesiu 
keliu užgyvenai, tiktai to pri
rodyti nebuvo galima.

Jasenas tuom tarpu persiren 
ge. Kuomet riszosi kaklaraišti, 
jis apsidairė.

— Ka 1 Ar veidrodžio jiesz
— ironiszkai paklausė 

prižiūrėtojas. — Del tokiu po
nu kaip tamista, 
dzin nelaikome. Asz stebiuosi, 
kaip tamista nepamirszai kaip 
reikia užsiriszti kaklaraiszti. 
Sztai tamistos lagaminas ir — 
laimingos keliones.

Jasenas buvo gerai iszsisku- 
tęs ir naujuose drabužinėse tu 
rejo anglo iszveizda. 
eme la gani inde ir 
ejti laukan, kaip prižiūrėtojas 
suszuko:

i — Palaukite!
supradeginta skyle kalėjimo 

Jis tamistai priklau-

ris.

kote ?

mes veidro-

Jis pasi
jau norėjo

Cziouai yra

ziponas. 
so.

Jasenas sugryžo, ramiai insi 
dėjo ta kalėjimo drabuži in la- 
gaminele ir nuėjo.

Už deszimties minutu Jase
nas jau sėdėjo gražioje karie
toje ir vežikui padavė adresa 
vienos nedideles kareziamos, 
kurion jis tankiai lankydavosi 
ir kurioje jis apdirbdavo pla
nus visu savo darbu kartu su 
kompanija savo draugu.

Jis jautėsi, kad rodos jis du 
metu iszbuvo ne kalėjimo, bet 
ligonbutyje. Skirtumas tiktai 
tas, kad kalėjime jis turėjo 
dirbti darbą, sukti papirosus.

Jis pribuvo 
kareziamom bet kareziamos sa 
vininkas jau buvo kitas ir jo 
nepažino. Jis isz visu pusiu ap 
žiurėjo naujai pribuvusi ir gra 
žiai apsitaisiusi poną. Ant Je- 
seiio klausymę, kur 
viųinkas atsake, 
jau perdaug pradėjo persekio
ti sena kareziamos savininku, 
taip kad jis visa darba privers 
tas buvo perduoti kitam.

Jesenas atsisėdo prie stale- 
lid* ir pradėjo apmatyti savo

Tas, kad jis kaleji- 
_ , tiktai 

padare saugesniu. Jis jau neno 
rejo dabar taip labai rizikuoti, 
kąip pirmiau būdavo.

:Jis masto, kad geriausiai bu 
tu perplaukti Atlantika,

" * teisingai 
Juk tųi naujas gy

venimas, ,o naujas gyvenimas

j arm žinomu

senasis sa 
kad palicija

padėjimą. r“ 
me sėdėjo negazdino ji,

vykti Amerikon, ir 
gyventi.

1

nu-

In u Imperial ° vieszbiiti! 
į Ponas Cemikas, savininkas 
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didėlio M 
savo ofise ir 

szypsa ant lupu peržiūrinėjo 
vieszbuczio

Jojo svajones buk, gau
siai pradėjo iszsipildyti.

ežio sėdėjo

surasza jo 
ežiu.
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AtVAŽitlOJA DEtEGACtlA.
Musu atstovai Paryžiuje pranosza 

kad Lietuvos vajdžta Užgyro Amerikos 
brigada, organizavimo darbas pavesta
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LIETUVIAI SVEIKINA ANGLIJA UŽ 
UŽ LIETUVOS PRIl’AŽINIMA VO- 
KIECZIAI MUSZA LIETUVIUS.

(atėilosfee kedoje ir kaimynių 
baĮsiųi pa^ląųso: ,

vieszbu- • — Kas por vienas tas ekis- 
tas senis, kuris czia greta ma
nės Sėdėjo. (

,— Tsss|.... Meldžiu ne 
taip balsiai. Meldžiu.. Kaip 
tomistą, galėja i taip negražiai 
pasielgti su jo szv.iesybe ? — 
szaukc vieszbuczio savininkas.

— O tamistai kas rupi — 
grubiai paklauso’Jesenas.
Savininkas patraukė pecziais

ir pradėjo;
— Jo szviesybe norėjo......
rr* O asz iiėrių, l^ad mane pa 

liktuiųcte ramybėj 
perkirto Jesęrųis.

Jesenas pakilo ir szvilpau- j reikės dar daug pastangų pade!,! kol 
» isz kambarių.

užsį-

su

s ve

Jau 
jo vieszbutyjo apie savaite lai
ko vicszejo vienas kunigaiksz
tis, kojota grafu ir hercogas sti 

Ant galo juk pas 
ji pradėjo apsistoti 
kilmes žmones.

Varpelis iszvede ji isz tu sal 
dzin užsimastymų. Jis papzo- 
ko, kaip ių jo ofisą i nėjo vie
nas anglas. Kotelio savinin-

szciipyna.
augsztos

na s anglas.
kas paklausė:

— Kuom galiu pasitarnau-
ti J

Ar yra pas 
, miega-

paziu-

kietvs.

— Well ! Asz norecziau pas 
jus apsigyventi.
jus du geri kambarini 
masis ir sveczinms /

Savininkas greitai jam ang
lu kalboje atsake:

— Bukite malonus
ret ant pirmo ar ant antro 
augszto.

— Aczin. Galite kalbėti vo 
kiszkai, asz esu Aincrikos vo- 

Asz noriu užimti du
kambariu ilgirtnsihin laikui.

— Labai gerai. Tuomet su
prantama, bus ir preke mažes
ne.

— Gerai. Asz manau cziouai 
apsistoti ant kokiu szesziu me
nesiu. Kiek prekiuos du kam
bariai ant antro augszto?

— Jei* tamista apsistosite 
cziouai ant szesziu menesių, tai 
už abu kambariu in san vaite 
laiko reikes mokėti po 300 mar 
kiu.

— Gerai!! Ei va!
Savininkas nusivedė svec/ja 

ip jo kambarius pirmiau pada
vė pasiraszyti vieszbuczio kny 
goję.

— Meldžiamo pasiraszyti. 
Nieko negalima kitaip padary 
ti, palicija to reikalauja.

Svcczias knygoje pasirasze. 
Karolius Jesenas isz Cinci-

natti.M
— Ar nebusite taip malonus 

isz kalno užmokėti už 
savaite.

i <

pirma

Savininkas

J

Paskui linktdlcs galva

Jis užmokėjo, 
padekavojo ir dar pridūrė:

— Man butu labai malonu 
kad mes padarytume rastiszka- 
sutarti, pas mus yra tokis pa- 
protis, kuomet svccziai apsisto 
ja ant ilgesnio laiko.

Jesenas pasirasze ir po sutar 
tiini.
savininkas iszeju isz kamba
rio.

Svcczias pradėjo iszpųkuoti 
savo daigtus. Pirmiausiai pa
sirodė kalinio drabužiai su pra 
deginta skyle. Paskui jis pasi
szauke tarna ir pradėjo klausi
nėti apie kitus vieszbuczio gy
ventojus.

Ant rytojaus svpczias nulipo 
žemyn ir nuėjo in valgomąjį 
kambarį ir atsisėdo už to pat 
stalo, kur pietavo gerbiamiau- 
sis vieszbuczio Svcczias, 
gaiksztis. ,K1

Vieszbuczio savininkas pa
matęs toki netaktifezkuma ame 
rikieezįo, priėjo prie jo ir pa- 
sznabždomis jam* pasakė 
sin.

— Atleiskite. Ar nebūtu ge 
riaų jai tamięta atsisestumete 
prie kito stalelio?

kuni-
i**'h v

au-

F

. Meldžiu
Meldžiu...

— piktai

damas iszejo 
Vieszbuczio savininkas 
mastės nuėjo in savo ofisą. Te
nai jau jo lauke , kunigaiksz
czio tarnas, kuris tuoj tarė:

— ‘Jo szviesybe paliepė ta- 
mistai praneszti, kad delei in- 
žeidimo jusu vieszbutyjo, 
tuojau persikelia kitam viesz- 
butin.

Savininkas taip 
kedeje. Ir kokis velnias pagun 
de ta amerikieti atsisėsti prie 
kunigaikszczio stalo, 
gaiksztis persikelia tiesiai pas 
jo konkurentą. ..

Vakarę syceziai

• • ps

ir sukrito

Knni-

t

seejojo sek-
lyczioje ir kalbėjo apie prie
žastis, del kuriu kunigaiksztis 
apleido vieszbuti. Staiga atsi
daro duris ir ineina amerikie
tis. Jau tik viena jo is^veizda 
atkreipė visu atyda in ji.
buvo apsiavęs juodomis kel
nėmis, ęzvaksuotuose czevery- 
kuose, trumpu margu žiponai- 
cziu. Rankoje jis laike popie
rini pakeli.

Neatkreipdamas in ipzjuo- 
kiancziUs in ji nukreiptus susi 
rinkusiųjų žvilgsnius, jis atsi
sėdo tarne kitu aristokratu su

Jis

/

sėdo tarpe kitu aristokratu 
aispiętusįu apie Hercogiene.

Jesenas isztiese kojas ir jo
mis pradėjo muszti lakta grie- 
žianeziam orkestrui, 
iszsieme isz pakelio 
peįluku prajojo ji lupti.

Visi svccziai su nusistebeji- 
hlu žiurėjo in toki negražu jo 
pasielgimu- Jis nusilupo obuoli 
ir linktelėjo Hercogienei gal
va, paskui perpjovė pusiau ir 
pasiūlė Hercogienei pridurda
mas :

Paskui

Ponia, ar nenorite? Pui
kus obuolys!

Visi nustebo, o 
pakilo ir puse obuolio nusirito 
ant žemes.

isz karto visuomet žingeidus. 
Bet su kokiais keturiais .sulip
tais markiu to nepadarysi.

Jesenas pasirėmė rankomis 
galva ir pradėjo mastyti. Rei
kėjo kur nors ir kaip nors 
rasti pinigu ir tai greitai; 
neuždirbti 
susitkti su palicija.

su
• •Jė!

ju, tai vėl galimu
t

Pagalinus jo veidas pasidarė 
linksmas.
priklauso kareziamos savinin
kui, iszejo laukan

Jis užmokėjo kiek

pasiszauke
atltomobilin ir szoferiui stika- 
mandrtvojo.

) i. t.i1 .u' ii.M-
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kia Lietuvos Mi litą re Misiją Ątva- I pulkininkui Gedgaudui, pulkininkui 

u 'ŽlpOjU Amerikon. "Juodžiui ir Žiliui. Rulkriinkas Gcd-

Jatlrilnta;1 musu tMhžkiihal ’ iręva- matote'-Jog rekonstrukcijos dar- 
Jortcii jau pildėsi; LlotuVbtf rtbprlkldti- |)aft yra daromas ir nyrintoji tuojaus 
sotaybo jaU ^0 KvajonO bėt tavykUsis gall prįG jo prisidėti. Norintieji prie 
fakfdtf. Lietilvos ' 'hėprlkta'usomybė, Liotdvos atstatymo Ir Jos nopriktaiiso- 
kalp nihins pranosžą jau pripažino ir mypes apginimo prisidėti, ta gali pa- 
Angllją. Rėlkta tlkctlsknd greitai daryti tapdami
U’ /BuViėiplos Valstijos pa'soks'paVta-1 sargais, nes kiekvienam gali Būti sup- 

jau pripažint)11 Lietuvos nepHittauso- 
l w — -n - — tp - - - - r ~ ~
tis kad SUvlcriytos' Valstijos bus Bč- 
kanczlos bdpnžlnltria įjotu Vos neprl- 
klausomybeh,‘mos*’Suvienytas Valsti
jos (tafdFžino ka retazkia neszti sveti
ma junga ir moka apibrangiUti Žmo
nių teises. ’ 1 ’ ' ' ’!

Atgavus IJptuvai nepriktausOmybo

'• he ’>

Johcė jau pildėsi; LloltiVotf ttaprikhiti-

fakfas.

Juodžiui ir Žiliui.
gaudas netrukus atvažiuoja Amerikon.

Angliją. Reikta tikėlio■ kdd greitai į daryti tapdami Lietuvos Liuosybes 
ir 'SUVlfehytOS Valstijos paseks* paėlz- sargais, nes ktakvlonam gail auti sup- 
<11 liuosybę tuilMiėziu valstijų; kurios rantama jog reikės tūli prtafrepgimai 
/ / - -atlikti, o tas pasėkmlngtausla galima
niybe^ ypacž duoda mumą progą tiko- j padaryti tik per orgahizaclja.

(KAS YRA LIETUVOS LIUOSYBES 
SARGAI?

Lietuvos Liuosybes sargai yrą lietu
viu jaunimo organizacija. Prie sztos 
organizacijos gali priklausyti: 1) Lie
tuviai tarnavusioji Amerikos arba ki-

atstatysim bent ta kas taiko karos li
kos sunaikinta ir kas yra neatbūtinai 
reikalinga ncprigulminga nepriklau
somai valstybei. Isz paštartioju nt)o- 
tiklu LictiiVojė matome, jog tonlksz- 
czios Jlogos nevisos gali puti tekinky
tos rekonstrukcijos darban, nes lųii- 
kurie sayymelles ir užgriobiino dva- 
sc porMomo knimitiai koMnasi aht tik 
ka pražidejtisios nepriklausomos Lie
tuvos valstybes, todėl Lietuvos Hu
nams pViscipa statyti sdVo jiogas ir 
krutino tėvynes laisve ir nepriklauso
mybe ginti.

Matydami kds IJOtuvojc dedasi, mes 
Amerikos lietuviai ypacz jaunimas, 
kurie iki sziol taip energingai dirbom 
del Lietuvos labo, jietik kad negalimo 
ranku ftuloisti bet tfu padvigubinta 
energija privalome darban stoti kad ji 
tinkamai užbaigti, kad užbaigti staty
ti ta Dievnami, kurluomi musu goiit- 
kartes gėles didžiuotis ir kurtame lie
tuviu tauta i jausis laiminga'. Kad 
darba tinkamai atlikti, privalomo būti 
prie jo gerai prisirengusiais.
jo visiems yra aiszku, kad būdami pa
krikusiais mažai ka galėsim nuveikti 
tad suoikiin areztaus, suretaklin pe- 
cziiis, džiuginanezion pasekmes mus 
taukia! Jaunimo, stokim po vicluva 
Lietuvos Liuosybes .Sargu!

Pastebėjau, kad kai kuriu tarpe pa
sirodė nerimavimas ir abejone ar bent 
bus galima knda nors savo tikslas at- 
slęktl. Nors daug ka butu galima 
sziame reikale pasakyti, bet manau 
pakas sžiuo tarpu praneszimo Isz Pa
ryžiaus, kurio Žomiaus paduodu, kad 
nuszviėstl kas mumis taukia, kas yra 
daroma ir kuomi mes galime prisidėti.

AM E RIKI KUZIU BRIGADA.
Sziomis dienomis pulkininkas Ged

gaudas, ingallotinis Lietuvos užrube- 
žio karines misijos, padare,sutarti su 
buvusiu Amerikos armijos’ kapitonu 
Swarthout, pavozdamas jam vardu

krutlno tėvynes laisve ir nepriklauso-

tuviu taUtd ' jausis laiminga'.

tu valstybių kariuomenėje, 2) kiek
vienas sveikas, doras ir gbras tėvynai
nis lietuvis, troksztantlH tėvynei kuo
mi nors pagelbėt i.
kad amžius skirtumo nedaro, bile tik 
sveikas, doras ir geras UoUivis tad ir 
gali tapti nariu minėtas organizacijos.

Lietuvos Liuosybes Sargu užduoti
mi yra: Doras, krlksžczionlszkas gy
venimas. Tėvynės meile. Protisz- 
kas ir faktiszkas lavinimas!, 
pasirengusiems ginti žinoniszkumo ir 
laisves principus. Ginti tevynos lais
vo ir teisėtai iszrliikta Žmonių valdžią. 
Būti pasirengusiems prie didžiausio 
pastaukavimo ir, reikalui esant statyti 
savo gyvybe už tėvynes nepriklauso
mybe. Kas pritaria tokioms tikslams 
yra1 nuoszirdžlai kvlccziamas tapti 
nariu Lietuvos Liuosybes Sargu or
ganizacijos.

Kiekvienoje kolionijoje susidaro tos 
organizAcijos būrys kuriam bus Isz 
centro suteikta numeris isz eiles. Ko- 
lionlju burial sudaro apskriczlus, o 

L jk i - i

Reikia pastebėti,

Tėvynės meile.
But!

Kiekvienoje kollonijoje susidaro tos

Bcabe-

obuoli ir Lietuviu valdžios organizuoti brigada, 
stos in YLietuvih armija kaipo atskira 
vienata* kariauti su Rusais — Bolsze- 
vikais ir ginti IJotuy8s.ribų. Briga
da prisidės ir prie Lietuvos atstaty
mo, padės taisyti Lietuvoje gelcžkclius 
kelius, pagelbės tvarkyti rtiszkas ir 
sudaryti sanskaitu nuostoliu padarytu 
abelnal karo motu, o ypatingai taiko 
vokiecziu okupacijos. Užtatai iii afi- 
cleriu ir paaficieriu ėztaba yra paron- 
tarni specialistai nevien karo profesi
joje, bot taipgi sugcbits technikoj, in
žinerijoj, pramonei ir glrininkystėi. 
Komanda brigados atsiliks Anglu kal
boje. Anglai priimami in ja lygiomis 
teisėmis su Ainerikiecztais.

Prlcmlinb liusnoriu biurai; atidaryti
i 

atsilanko sziititai tik’-ka iszstojuslu

pramonei ir girininkyatdi.
Hercogiene

4

TARADAIKA.

gyva-Turime Amerike ir 
naszliu, 

Bobų niekszu, iždykusiu, 
Ka vyra pameta, 
Su kitu susinesza, 

Iii kur kitur iszsibostina, 
O ir vaikus payma, 

O ka ? gyvenu, 
Ir gana.

Bet kada užauga vnikai, , 
Pasibaigia užkurinei goriužkurinci 

laikai 
Pirti tokiam užkure, 

Ir užkuri ižgnje, 
Motinos pasiūtima, 

Paaugia vaikai atmena, 
Del tokiu užkuriu szlekti lai

kai, 
Visur pere kaili vaikai. 

Gerui vaikai daro,
Tegul tokius užkurius iszvaro, 

Kam girtuokli maityt, 
luk iszvyt 

Szunu ganyt.

I

ve-
>

ff
At-

Egzėkutyvis Komitetas sziadfena na 
vo sekančzla kablėgramtT nuo Lietu
vos Taikos Delegacijos Paryžiuje: 
Anglijos pripažinimas Lietuvos nepri
klausomybes neapsakomai sujudino 
visa, Lietuva. Rugsėjo 26 d. Kaune 
atsibuvo didiažusia demonstracija ko* 
kia Kauno miestas kuomet nors turė
jus. /.Mtėsto ir hpiclinkiu gyventojai 
marszuodami gatvėmis susirinko ties 
Lietuvos Respublikos Prizldetito na
mais: minia pasveikinusi prezidentą 
nuėjo ties Anglijos Misija ir sugalin- 
gu "Lai gyvuoja Didžioji Britanija! 
pasveikino Anglijos Atstovybe,
siliepdamas, in demonstrantu sveikini
mus, Anglijos Misijos vlrszlniokas • 
Ward, užrelszke kad Anglija pagelbės 
atstatyti Lietuvos pramone/ Industrija 
ir padės iszriszti finansini klausima. 
Taipgi užrelszke, kad Anglija žiūrės 
kad Lietuva gautu’ užganėdinanti ru- 
bežiu nuo Lenkijos.

Minią iozgirdus pulkininko Ward 
kdlba griausmingai suszuko. "Mes 
reikalaujame Vilniaus! 
kai! 
czakai!
Ifo Didžioji Britanija!” Kita demons
tracija invyko ties Anglijos Militate 
Misija. Szlos Misijos vlrszininkas, 
pulkininkas Robinson, prakalbėdamas 
pažadėjo suteikti ginklu ir amunicijos 
vien apslginlmo tikslui. . 
hI minta suszuko: 
kas yra svetima, bet. kol gyvi busim 
savo nciszstžadesim! 
ginklu!” 
demonstracijos atsibuvo visose Lietu
vos krasztuose. Szie susirinkimai ir 
demonstracijos labai daug pagelbėjo 
vidutinei paskolai.

Kuone visose lenku užimtose terito
rijose gyventojai nerimauja ir stiklina 
priesz lenkus, ypacz tas atsitiko Sei
nuose ir Suvalkuse. 
si apleisti, szias teritorijas, gabena 
javus ir kitokius produktus 1/cnklJon.

Rugsėjo 29 d. vokieczlal užpuolė lie
tuviu gimnazija Sziauliuose, užmusz- 
daml ir sužeizdami daug mokytoju ir 
mokiniu. Vokieczlal kolczakistal 
taipgi užpuolė vietini lietuviu garlzo- 
na, būdami toje vietoje didesniame 
skaltliuje jiems pasisekė lietuvius nu
ginkluoti

Bevažiuojant Szllupui isz Rygos In 
Kauna vokieczlal ji aroąztavop bet ve; 
liaus vėl paleido.

Dėlei ekonominiu aplinklnybiu ir 
nuosekmumo delei skaitlius ministeri
jų likos sumažintas Iki szesziu ar sep
tynių, todėl reikia tikėtis kabineto per 
mainu.

Generolas Žukauskas inteike savo 
rezignacija ir Prezidentas jo rezigna
cija priėmė. Generolas Slabosevi- 
czius liko nuskirtas viriausiu karve
džiu Lietuvos armijos, bet toje pat die 
noje, kuomet liko nuski/tHs1 Girtausiu 
vadu. Jisai pasimirė nuo szlrdics ligos.

Lapallicc Presos AspaUorija# netoli 
nuo Bordeaux 
iszkllminga 
presentant arris; tuo laiku p. Miloszas 
laike paskaita apie Lietuva.

J. J. Bielskis.
Informacijos Biuro Vedėjas.

griausmingai suszuko.
Szalln pallo-

Szalln Vokieczlal! Szalln koi- .
Duokite mums ginklu! Va-

Szlos Misijos

Suslrinku-
Mes nenorim

Ginklu, mums
Panaszus susirinkimai Ir

npskrfcziai sudaro Viena cehtrald ra«z 
Visa organizaėija tvarko Ta

rybų nuskirtas vi r lauš iii s organizato- 
Kickvienas būrys iszsirenka 

sau rasztininka ir organizatorių, ta pa 
ti padaro ir apskrieziai; Veikalui 
esant, organizatoriai’ patįs pasirenka 
sau padėjėjus. Organizatoriai ren
kami vieniems metams.
rinkiniai laikomi bent karta in mene
si; apskrieziu suvažiavimai ats(buna 
tik patarus viriausiam organizatoriui.

At siekimui virsz
burini teigia vakarinius kursus, 
riangi fiziszkam lavinimuisi budai ka- 
riumcnęjc naudojami yra tinkamiau
siais, todėl ir Lfetuvos LlUosybes Sar-. 
gai fiztsčkam iszsiilavinimui tuos bu
dus naujos naudoja.
lo naudoti vienodus fiziszko lavinimo
si budus. Kiekvienas narys gauna 
tam tikra kortelė, kuri jam tarnauja 
kaipo garbes Ženklas.
voltui visus organizacijos leidinius.

Todėl, dar pakartosiu, 
spieskimes po Lietuvos Liuosybes Sar 
gu vielų va! 
to žodžius: 
daugiaus padarys; vien padės 
pridės, draug tolinus varys”. ’'

Patyriau, kad invalriose kollonijoso 
susitvėrė būriai dar nesuHižinojo su 
centro rasztine; tad visu tu buriu ku
rio dar nesusižinojo su centro raszti
ne ir daf neturi numerio, prasziCu 
kuogreicži^usla susižinoti kad butu 
galima darbas smarkiaus pavaryti. 
Mes pagadinom tam tikra aplikacijos 
blanku, kuria kiekvienas norintis in 
szia organizacija Instoti privalo laz- 
į.pilyti. Aplikacijas galima gauti 
centro rasztinejo.
vedėju yra J. K. Milius 458 Grdnd St. 
Brooklyn, N. Y. Norintieji gali kreip- 
tiesiog prie ipancs Washingtonan.

——-------♦ « ♦--------------------

Gera pati.

Ztine.

dus.

ir apsktieziai;

Organizatoriai
Buriu susi-

hurodytu tikslu
Ka-

Visi briai priv-

Kiekvicnas narys

Nariai gauna

jaunime,

Atsiminkime musu poe- 
"Kdr du stos visados 

kits

Ixmka! rengla- 
tcrltorijas.

Nauja mada užėjo, bobos ant 
nieko nežiūri,

Jeigu ir katra du vyrp tuęi 
: gir- 

tuokles,

>
Žinoma teip daro tik

O ne davadnos moteres. 
Kam teip kvailys padare, 
Jeigu sų ungarka apsivedė, 

Sakiau ir sakysiu, 
Ir visiems garsysiu,

Kad nesiporuotu, Lietu vys, 
Su ungarka ha dings suvis,

Gero ne turps, .
Lyg smert atėnes, 

Lietuvei mieliną, jog ungarka, 
Tai jau ponųite.

Jau Lietuva isz tokio nau- 
’ dos ne Turi, 

Katras ant tingarkajcziu žiuri,
Ba kaip ungarkaites raugalo 

pritraukia,
Tai nuo Lietuviu ant visa

dos atsitraukia.
I

■F

Vokieczlal

I

surengė nepaprastai 
priėmimą Lietuvos re-

M
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Hercoįrieiie irreitai iszeio isz iftiy^dė, 24 Rue Bayard, kur kasdien neicogicnc gi Liuu iszl.jo isz atsitanko szlmtal tita-ką Užstojusiu 
kambario, keletas sveęziu jia, j8Z Amerikos armijos kėreiViu ir afi- 

cieriu, žemesniųjų ir dutfžtėshluju ran 
Suverbuotti aflclorfu ir kareiviu 

dalis tuomtarpu bus sunaudota apsau
gojimui pirktųjų isz Amerikos Likvi
dacijos Komisijos prekių, siivežant jas 
Jas ir bekraujant In laivus, o kita da- 

. ■ V ‘ „ J

Czia Franci joj, bus surinktą tik da
lis brigados, kuri ir Anglijos Lietuviai 
privalo tarnauti Lfėiuviu armijoj, ar
ba nyrintieji instoti in Lietuviu armija 
kaipo liuošnoriai.

įMokestis aficieriu yra tokia-pat, 
kokia Jie gaudavo Amėi’lkos armijoje, 
atmuszta 20%. Mokestis kareiviu 
yra mąž-daug tokia, kokia gauna Lie- , 
tuvos kareiviai, minėtinai 10 Amerikos Į pi. 
doleriu menesiui. / ’ -

Sulyg Tarybos nusprendimu, Lietu- |į

pasiekė. Amerikietis gi rody
damas pirsztti in iezeinanezia 
Hercogiene tarė:

— Senoji Jieva nenori pa
ragauti obuolio,

Tame momente kambarin in 
bego savininkas vieszbuczio ir 
suszuko:

— Del Dievo meiles, ponas 
jesene, ka jus pridirbote. Juk
tai Jlercogiene!

— Ka? Ar tųi kas yra tame 
svarbaus.

Savininkas nežinojo ka 
ryti.

da

gu.

lis bus tuoj pasiusta Lietuvon.

(Tolintis Bus.)

Musu vaikai.

Tėvas: .— Pasakykie man 
Juozuk, kuom tu nori būti ?

I

Motinėlę nuo-Juozukas- 
latos man, sako:

Juozuk, vaikeli, tu busi
7 4 7 ;«f' 1 J i i

I tok U pnšzėlcs kaip tayo tėvas!
| " '' t* •! ,« • *. ‘ 1 k .

Jesenas gi nieko neatsako, o 
tik kumszczia taip trinktelėjo 
stalan, kad visi sužiuro ir bal
sia pasako: v . '

— Kur. tarnas f!
Pribėgo tarnas ir Jesenas pa 

pityęziodamas prajojo užsaky
ti pietus. Užsakęs jis ditr pri
dūrė savo kaimynui įkuni- 
g^ikszcziiii:

t— Ąr, netiesa 1 Cziouai ne
blogai maitinai

Kunigaiksztis, nerviszkas se 
nis,( sujudo. Jis pagriebė savo 
pirsztines ir, metes iszmetine-
jariii žvilgsni iii vieszbUczio sa 
vininka, paszoko. Jesenas gi 
be jokiu ceremonijų atsikreipė e i’’ t • •! < ' 'prię kunigaikszczio.: 
f kl-r- Palaukite! Asž ant vir- 
szatis užmirszau pinigus, ar ne 
galėtum man paskųlinti auk
sini.

lųdukęs kunigaiksztią gręįr 
tai leidosi ojti laukan. .

Jemenas* įęt kaip nieko
tai leidosi ojti laukan. ,

z :ji ,

viai lluosnoriąi, kovoja už Lietuvės

Aplikacijas galima
Centro rasztynes

Žmogelis labai blogas, 
iszvažiavimui kunigo, kuris

Po

ln,taji Pattcrsona, 
Tai visi latrai sulenda

Ten randasi bobų niekiausiu 
Ir pasiueziausiu.

Ant gaivu kuodu užsuka, 
Su pokeriu susuka.

O tai, kad vyrams pasidabotu, 
Alų įr gųznte trituotų. 

Visus ant burdo vilioję, 
Žinoma, katruos pasidaboję, 

O jus besarmates, 
Ar jiejauczete senatvės?i

Ii

5

1

aprūpino ant amžinos keliones, jau s|erviei|a atsiduodate
paklausė jojo pati, gal ka val
gis?

— Oj valgycziai’O kas man 
pakvipo, gal ka verdi?

— Verdu skilandi ir kum-
I

Tai duokie man szmote-

ba

y

Kaip vadinasi.
* V'

— Kaip kiaules .įnęsa vadi
nasi ?

— Nu-gi kiauliena! ,
— O nuo žuvies laszaszes.
— U-gi laszinei.

STATEMENT OF THE OWNERSHIP 
MANAGEMENT. CIRCULATION ETC, 

REQUIRED BY THE ACT OF 
CONGRESS AUGUST 24, 1912
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nepriklausomybe, turės pirnienybe ga- — <JJ ne galiu V lllCUtl, 
vime žemes isz buvusluju valstybes tai frus ant szermenu. 
dvaru Ir majoratu. Tam pat, sulyg Į 
priimto’valstybėse paproezio, lurcė r
pirmenybe priesz kitus gavime urėdu REIKALINGA— Didelia dirbtuve rei- 
!r valdiszku vietų. Amorikieczial kaMto pardavėju, drapanų, panezaku, 
arba Anglai llnosnorial, .negalėdami szlebiu, jėku if del’.pardavimo marsz- 
pretenduoii musu uredu arba žemes, pniu, apatlnu andaroku; tiosog Jn na- 
baigdami tarnyste, gaus, sulyg nuo-Į^U8^ R^t82’4rklte ^empelius
pelnu bonpsa pinigais, kurs, pridejute KAQ "’’''"'p""”
prie jii aktules dabartines algos (10 Į New York City. (adv)

Taip pat, sulyg
tureš

pirmenybe priesz kitus gavimo urėdu
valdiszku vietų. ----- . '■

arba Anglai lluosnorial, negalėdami szlebiu, Jeku If del .pardavimo

pelnu bonpsa pinigais, kurs, pridejub

lol. in menesi) sulygtu algai, kuria

dykai.. Mills, 503 Broadway,
(adv) 

lt*’1"'*! A-------------- —*■**T7

Ir da latrapt nenustęjate, 
Kas isz. jus bus,.

Juk auginate vaikus, 
Jeigu latrąut nepaliausite, 
Tai gero nuo vaiku nesulauk 

site, 
Dievas yra tei8us, 

. Nes ne skubus, 
Vienok bausmia užleis, 

Ir galas jum pareis.

Kvailas szposas, 
Tai vyreli ne kas, 

Vienas sako: Namo žmogeli 
bfegk 

Paskubyk — žiūrėk,
Tavo boba sp kokiu vyru ge

re alų,

Of the "Saule” published semi-weekly 
at Mahanoy City, Pa. for Oct. 1, 1919. 
State of Pennsylvania ( -<

Jie gaudavo Amerikos hrmjjoj.
. • .... % 4 . -ix-'V'-j' 1.-.. L Laikrasztukas

sau

e !-

į, J / ‘ , 6 f f , ‘ I

, Szimtas keturesdeszimts metu adgal, angliszkas vaiskus
bpvo užemįąs ipįestp Fil^elBje, kuris tada buvo sostapyle
Suv. Valstijų. —• Itiir randasi Amerikonus Į

I.’.- .i? h: •i - /.•J; j i&ft/
/. ' ' U/ ,i, 1

Y.<\ ■ .Ai,’.!, ’lt'-.’'!

Kaip tai pigus Laikrasztukas, 
Tiktai vienas Dolerųkas, 
KoŽnas gali, isztėsoiie, 
Ant moto užsimoketio. 
O kokia naudą'turėtum 
Kad ji namuose regėtum. 
Jla ji vipa iszskaitytum, 
Gaspadoraut pasimokytum. • 

Na dede ne juokai. Tik paraszVk 
, ląiszkeli lydėdamas marke o pama
tysi kad atsius tau viena pulkit 
numeri dykai o perskaitęs, tikrai 

Į prisiusi’$1 užsirakzydamas ant viso
> moto, ir da ka daugiaus bgi'geriąu-
* šia pirkti farmas per “Ūkininką”
* Prlsluncz.ia gražia Ilsta apta deset- 
į ku farmu nosenei surinkta, kur 
) gražiausia Lietuviai gyveria.
> tik juokai kad jus važhojkic ton 
L kur jus szaukc su melagystėms. 
[ PuKziuliu ir aržualąiėzili islkcreju-
> Siu augyt o kur galinta užaugyt 
r puikus jovus, tai jus nesiskubinat 
C iszbegt no straiku, Raszykite:
r ‘khtaHkofl Ūkininkas 
C Box M. Hart, Mieli.

<
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County of SchuylkilP
Before mo a Notary 

for the State and County aforesaid, 
personally appeared W. D. Boczkowskl 
who, having been duly sworn accord
ing to law, deposes and says that he 
is the Business Manager of (he 
"SAULE” (The Sun) 
following is, to the best his knowledge 
and belief a true statement of the own 
ership, management (and if a daily pa 

I per, the circulation) of the aforesaid 
publication for the date shown in the 
above caption, • required by the Act of 
August 24, 1912, embodied in section 
443, Postal Laws and Regulations, 
printed on reverse of this form, to 
wit; ' .

• 1’. That the names and addresses of 
the publisher editor, managing editor, 
and business managers, are: 
Publisher, W. D. Boczkowski-Co

338 W.Mahanoy Ave. 
(Editor, F. W. Boczkowski,

313 W. Mahanoy Ave, 
(Managing Editor, '

W. D. Boczkowski,
338 W. Mahanoy Ave. 

Business Manager, i <
W..D. Boczkowski, (( ■

338 W. Mahanoy Ave.
2. That the owners are: (Glv'e name 

and addresses of Individuals owners, 
or, if a corporation, give names and 
addresses of stockholders owning or

(holding 1 per cent or more of the total 
amount of stock).
W.D.Boczkowski, 338 W: Mahanoy Ave

MAhanoy City, Pa.
V.L.Boczkowski, 836 W. -Mahanoy Ave.

• Mahanoy City, Pa, ,
3. That the know bondholder, mor

tgages, and other security are: (If 
there arc none, so state.) None.

* W.D. Boczkowski,
Business Manager.

Sworn to and before me thia
10-tii. day of October J 9|9«.

W. RYNKIEWICZ, Notary Public. 
My Commission expires March 10 1921

ublic in and

SAULE”
Manager 

and that the

vi
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Gal kas būti szlektę ant galu. |' 
Žmogelis su , baime namon

. . perpiszkojo, 
Bet nieko, blogo neparęgejo, 
Teisybių, ' alus stovėjo ant 

, stalo, 
. Ir žmogelis net, pabalo.

Gricbo (am vyrui už plauku, 
Nes ne turėjo pajiegu, 
Vyras buvo drūtesnis,

Ir skarbėsuls.
Rože ių galva su etikių, 
Net žmogelis sukrytu.

Dabar vaikinas lakupia de-

O žmogelis namioje dejuoje.
Tai mat. szposni tokio niekai, 

Visados iszelua blogai.
V t » 1 a “'.k..:.

Netiialrslfclte kad dabar •‘BAULKS* 
firekumerata yra $3.00 ant viso meto 
o $140 ant puses meto* ...........

*
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Žinios Vietines

tas.

■—' — -M ■ > i—— , —

• . I-• H

— Už tai kad bosas prasza- 
lino nuo darbo 4‘watermonn” 
prie Packer No. 2, 3 ir 4 ka
syklų, 5,000 darbininku susto
jo dirbti ir sziandien •kompn- 
nije netenka suvirszum 8,000 
tonu augliu per taji noiszmin- 
tinga straika.

VI# >

watermonn

I v )
wiinnt W — toNlumnA.* 4 iniįii 11 į 11, ............. » Unif 1

AKYVA GROMATA ISZ 
LIETUVOS.

Kaip vokieeziai pasielgdavo su 
Lietuveis ir kaip juosius 

kankino.

4 n
|| , I..I ,a>'| ||I« <■ 4>» ,*■ , III KM***«

viena dėže avaliniu, 
ežiam

— Vietinio Skyriaus L. R. 
Kr. rėmėju darbas kaslink rin
kimo drabužiu ir kitokios pa- 
szelpos Lietuvai — jau užbaig- 

Pasekmes rinkimo —
kuopuikiausios. Surinktais dra 
btižiais pripildyta 23 dozes ir 

Tam pa- 
tykslui surinkta apie 60 

dol. piningu.
Viskas jau sukrauta in dėžes 

ir 10 szio menesio viskas nu
gabenta in geležkelio stoti isz 
kur už keletą dienu jdisieks pa 
juri; o isz ten, lai laimingai 
keliauja in Lietuva ir priden
gia vargdienius nuo szalczio.

Isz Centro esame gave žinia, 
kad laivas su 
Lietuva isz
plauks apie 20 d. szio men. — 
tai-gi laimingos keliones kuo- 
veikiause pasiekti Lietuvos pa 
<lange! Prie szios progos Vie 
t inis Sk. L. R. Kr. Rėmėju Vai 
<lyba iszreiszkia 
<r o
aukavusiems suszelpimui 
t u vos, o teip-gi visiems rinkc- 
jaihs, kurie nesigailėjo savo 
triūso, ir tiems asnienvms, ku- 

sutvarkyti

sas,
užsi-

Hazleton, Pa. — Misije, ku
ria laike czionais tėvas Alfon- 

pasijonistu zokoninkas, 
lietuviszkoje parapijoj, 
baigė pasekmingai no tik isz
tikejimiszko atžvilgio bet ir 
pelno, isz kurio parapijai pa
siliks apie 500 doleriai. Kuni
gai isz kitur pribuvo: kun. Au
gusta it is isz

reikmenimis in 
New Yorko isz-

kun. Gudaitis

Easton, 
Scranton, 
Forest Ci tv

kun. isz 
isz

V >

Shamo-

buvau likes lia
nos negalėjau pabėgti.

SAULE
W

Mr. F. G. KATEJWA

x

savo szirdin- 
iausi Aržiu visiems ka—nors 

Lie-

nesigailėjo

lie pagelbėjo 
rinktuosius daigius!

Se rodos 
bažnyczioje

SU-

Valdvba.•F

rvta Lietuvisz- 
atsibuvoko je

szliubas Vladvslovo Mikelionio 
Anele Grn- 

Suvincziavoio kun. J.
isz Shenandoah ^u 
žiute.
Mozūras isz Shenandoah.

— Parsiduoda geležine tvo
Tinkamara, geram padėjimo.

del kupinu, aptverto lota ir t. t. 
Atsiszaukite in “Saules” ofi
są.

a
4 4 Saules

pardavimo

Mahanoy City, 
kun. Mozūras isz Shenandoah, 

isz Tamaqua, 
kun. Matulaitis ir Kelmelis isz 

Strimaitis
kun. Ezerskis 

kun. Tiszkus isz 
Eynon, slavoku kunigai Pav
ėžiu ir Dondalik, isz
kin, kun. Dzendzera isz Hazle
ton ir kun. Morcvicz isz 
McAdoo.

Tai-gi per nenuilstanti darb 

pirma 
kuriu

ir kun.

szavima guo. kun. Kudirkaus 
Hazletono lietuviai da 
karta turėjo misijos isz 
szimtai pasinaudojo dvasisz- 
kai ne tik isz miesto, bet ir isz 
visos aplinkines.
pažyt, jog kun. Kudirka 
geru gaspadorium ir 
visom spėkom idant parapijo
mis visame užganedint. — Gar 
be lai buna jam už jojo rūpesti!

Reike pri- 
yra 

rūpinasi

tik 14

— Ant pardavimo geri 
(Estey) vargonai parsiduos pi 

Atsiszaukit ant adreso: 
(to. 85.) 

Parsiduoda naminei daig 
Parsiduos pigei nes loc- 

iszvažiuoje in kita 
Kas pirks gales pa

gyveni-

gini.
24 W. Pine St.

tai.
nininko 
miestu.
randavoti gtubas del

Atsiszaukite po No. 621 
W. Market St. (Oct. 17)

— Visokiu koloriu vilniu 
del sveteriuj kepurių, skepetu 
ir t.L Specialiszkos prekes per 
trumpa laika, gausite pas Jen
nie Refowich,
St. Mahanoy City, Pa.

ino.

129 Centre
(t.f.

Prakalbos — Prakalbos.
Nedelioj vakare Oct 19-ta 

invvks •>
Bus aiszkinama 

Lie-
au-

vakare
Boezkausku svetainėje 
prakalbos, 
kad galima prisidėti prie 
tu vos gelbėjimo ne tiktai 
komis, bet ir kitokiais budais 
prie prigulėjimu in 
bendroves, isz kuriu bus

Lietuviu 
Lie

tuvai ir mums nauda — Jokiu 
partijų klausymai nebus lie- 
cziami — Vien tik grynas biz- 

Ateikite paklausyti visi 
naudos delei.

nis.
nors savo 
kiu atiku nebus renkamu ir in- 
žanga taip pat dovanai.

L. A. P. Bendrove.
II. .................  < ■ ♦«ll I —

SHENANDOAH, PA.

Jo-

/

Tamoszius
37 metu amžiaus,

Kanczevi- 
cziiis, metu amžiaus, nusi- 
ezove ant smert Nedėlios vaka- 
ra. Tamoszius praleido taja 
diena ant girtuokliavimo, o da 
neturėdamas užtektinai, atejas 
namo pareikalavo nuo persi- 
gandusios paezios 
doleri koki turėjo, 
mas motore perszovimu, jeigu 
neiszpildys jojo pareikalavi- 

Pragerę ir taji, o ate ja? 
užlipo ant virszaus ir

nuo
paskutini 

kerszinda-

,n.9b.
namon, 
užbaigė savo nelaba gyvenimą 
paleisdamas dvi kulkas ih sa
vo prarugusias sniegenas. Bu
vo tai žmogus užsidungsejtis ir 
nerimaus budo ir nekarta ker- 
szino nuszoviniu savo moteres.

— .Tonas Rinczalas 37 metu 
ir Jonas

likos
gazo Shenandoah 

Abudu likos nu-
Lvr,| Mote rims Ir.Męrgiuopis

Makalonis 22 metu, 
apdegintas perbaise i

ekspliozije
kasyk losią.

Aslilando Jigonbute.
Makalonis ne senei sugryžo

z^isz Franci jos; 7 -----------

vežti in

daugiau 
pa- 

Jis spe

Chicago.— Kaip skelbia pa- 
licija, Juozas Petkus, 
metu amžiaus vaikas gyvenas 
prie 4544 So. California Ave., o 
jau prisipažinęs prie
150 vagyseziu, kurias jis 
pildės po nauju metu, 
cializavosi kraustymu dcpar,ta 
mentinese sankrovos moterių 
piniginiu krepsziu. 
kasdiena važiuodavęs 
sankrovas ir kartais in 
pelnydavęs apie $100. 
pinigu jis

Jis veik 
ih tas 

i diena 
Isz tu 

užlaikydavęs savo 
motina, nusipirkęs sau motor- 
ciklelc ir automobiliu, nusipir 
kės sau ir visai szeimynai dra
bužius ir dar turis 
$2,000.

Kartu su juo tapo 
tuotas Vincas Narbutas, 15 me 
tu, gyvenas prie 4345 S. Hermi 
tage Avė., Pastarasis ir-gi pri
sipažinęs, kad jis iszmaines už 
kelis tukstanczius bevereziu 
czekiu.

Jie tapo aresztuoti prie Ash 
land Ave., ir 47 ulyczios.

— Ant Auburn Ave. 
33-czios gatves szoferis

tukstanczius

pasidėjęs

suaresz-

ir 
gatves szoferis va

žiuodamas automobiliumi per- 
6l/j metu mergaite- 

gyveno 
Ir po

J

važiavo
Ona Dovidaite, 
3327 S. Auburn Ave. 
dvieju valandų mergaite mirė.

Tas atsitiko sekaneziai: 
Onyte buvo krautuvėje 
iVuburn ir 33-czios gatves, 
kuomet ji iszejo isz krautuves 
ir ėjo skęrsai gatves, tuom tar
pu staigu atbėgo automobilius 
po kuriuom ji papuolė ir tapo 
mirtinai suvažinėta.

Žmones liudija, 
kis neatkreipdamas domos in 
gatve leido automobiliu ir kal
bėjosi su kokiomis 
esaneziomis ant szalygatves.

atsitiko

kuri

prie 
Ir

kad p. Lie-

ypatoinis

DIDELIS BALIUS!
Kuri rengia

1)11). LIET. K. VITAUTO 1)11 AUG^ 
Isz Tainaąun, Fa.

Scredoj, 22 Spalio (Oct.) 1919

....LIBERTY SALEJE ...
INŽANGA: . . .
Moterimi ir Merginoms

VyrauiM 50c
4 25c

BALIUS IR TRAUKIMAS.
....Parengė...,

SZV. PETRO IR POVILO PARAPIJA 
Isz Tamaqua, Pa.(

28 SPALIO (OCTOBER) 1919

LIBERTY SALEJE 
Prasidės 7 valanda vakare.

Apląiko Stanislovas . As- 
tramskis isz Girardvilles, Pa., 
nuo brolio Juozo Astrumskio 
isz Alytę.

Gerbjtimusis Stanislovai: — 
Pradžioje kares buvau nahiiojo 
nes rusai in kariumenia da ne- 
paoAie, nes buvau per jaunas. 
Užėjus pirma kart in Lietuva 
vokiccziams, 
mieje,
Rusai vokięczius iszvija ir tai 
teip smarkei, jog yokiceziai 
nespėjo mums nieko blogo pa
daryti. Antru kartu kaip vo- 
kiccziai inejo in Lietuva 1915 
moto, 12 Vasario, atėjo 
inpykiu ant visu Rosi jos gy
ventoju; kas tik galėjo tai be- 
go nuo ju. Asz ir pabėgau in 
Vilnių, kur ižbuvau 9 menesius 
ir dirbau prie Lietuviu Kom. 
Pabėgėliams szelpti. Rudonije 
1915 vokiccziams užėmus Vil
nių, asz pasiIkau ir nebėgau. 
Pabuvęs kelis menesius, sugry 
žau in tcvyszkia ir vėl norėjau 
gryžti in Vilnių bet vokieeziai 
neleido.
užsiėmiau pirklybn 
arkleis, 
galima.
dima važiuoti in 
praleidau 14 dienu, 
gryžau isz Vilniaus, pradėjau 
organizuoti sūky Įima 
vokięczius, nes 
ma buvo ka daryti, nes vokie
eziai viską eme,’ plesze ir vy
rus prie arkliu prisiriszia, vare 
in darbo batalijomis.
mes jau žut-but rengėmės pa- 
liuosuoti saviszkius.
ežiai dažinoja 
rius, omo aresztavoti apszvies- 
tesnius žmonis.
ir mane aresztavojo 1916 me
te Kalvarijos mieste drauge su 
szvogeriu Galiniu. Isz Kalva
rijos nuvežė abudu suriszia in 
Mariampolia iii kariszka kalė
jimu. Dare pas mane krata, 
bet nieko nesurado
17 sanvaicziu ir g<<vv« iuv*«yz.v, 

jog net kraujas bego per burna 
Ii kaus paleistas.
draugijoj buvom prislegia kad 
nieko neiždųot kacj ir degintu 
ir pjaustytu — 
viau.
revoliucijo 1918 mete pradojuu 
darbuotis Krikszczioniu J)e- 
mokratu partijoj, fui yra pra
dėjom kovot prieszais bolszevi 
kus ir bedievius, 
instojau in 
meniu ir dabar esmių 
jai turi piningu tai i 
Lietuva ant tėvo vardo, dabar 
geras kursas ant piningu, 
vėliaus pabrangs, o kaip 
gryszi in Lietuva, tai parvežk 
audeklo, nes pas mus nėra. Ra- 
szyk tankei-nes visi 
gromatu isz Ameriko kaip iž- 
ganimo.
eme nuo mus p. Karosas kuris 
pribuvo isz Ameriko ir priža
dėjo tau jiaja pristatyt.
Diev, tavo brolis 
tramskis.

jog

labui

Likausi namleje ir 
karvėms 

jevais ir kuom
Mete 1916 gavau lei- 

Vilniu, kur 
kada su-

buvo

priesz 
kitaip negali-

Ta i-gi

Vokie-
apie musu mie-

Tokiu bud u

Daro pas mane krata 
, pasėdėja 

gavės muszt

Mat, inusu

pįpko neižda- 
Tai-gi užėjus Lietuvoje

Po Kalėdų 
lietuviszka kariu- 

i žvalgu, 
siunsk in

iles
su-

laukėme

Szita gromata pa-

Su
Juozas As

A

automobiliu fabri-Naujas
kas Fordo mieste Kearney, N.
J., bus pribaigtas 1 Novembe- 
rio.
ros užsiėmimą
santro tukstanezio žmonių, ku
rio padirbs arti 750 automobi
liu kas diena.

/

Tam naujam fabrike tu
su virszum pu-

BOCZKAUSKU SALEJE.

La Fayette 
KJiubo, szokiąi. '

Subatoj 18 Oct.
v * • v * \

Pavedei,i 20 Oct. Bohemian 
• JCliubo, balius. -U
Seredoj 22(.Oct. La Belle KliWį

aųeueli 
Kliubo

; bo, szokiai. / 
Subatoj 25 Oct.

'■'’■rta « « 1 • 4
La Fayette

Ingailiotas Atther Barry 
Kompanijos kaipo garsus 

Sales Manažieriuš.
______ /

Kuria dabar važiuoja po Pcnnsylva- 
nijos miestus^ parduodamas szlcrius 
kur dabar Arthur Barry Kompanija 
Iszlcidžia dol pardavimo ,tal yra 

INTER CITY MOTOR EXPRESS 
LINES CORPORACI.JA

Kuri dabar parduoda szlsrius del 
padidinimo biznio toj kompanija, da
bar turi tiktai septinis trokus ir viena 
treileri liet turi* daugiaus darbo negu 
ji galėtu apdirbti su tris deszimtl 
troku Jau Jo sulik dabar JaU turi paro- 
dlma kad Je padaro in viena menesi 
suvirsz 60 procentą uiždarbes.

Taigi Je dabar parduoda szlcrius ir 
su tais piningais gulės pirkti daugiklis 
troku kur galės padaryti milžiniszka 
uždarbi. Taigi czta neturite riziko nes 
Jusu piningai ne prapuls, > nes jpigu 
tamstoms nepatikSjgailte atsiimti vi
sus piningus su dešimtu 
virsziaus negu mokėjote.

Tai dabar dar tie szierai yra galima 
gauti po viena doleri už szera, in 
trumpa laika jo pabrangs, Jos galima 
pirkti ant lengvu iszmolcesczlu. 
jeigu norite kad jusu piningai Jums
uždirbtu didelius piningus, tai raszy- 
kltc del platesniu svarbu Žinių szedien 
pas musu lietuviszka vedejil kad at
važiuotu tiesog pas jus in namus arba 
jis jums prisius visas tolimesnes in
formacijas per lalszka. Adrcsavokitc 
szitclp:

procentu

Tairp

F. G. KATEJWA, 
307 BAKEWELT. BLDG. 

PITTSRURGH, PA.

' ANT

Register of Wills
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FRANKC.BALL
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Isz Mahanoy City, Pa. 
Rinkimai Utaruinke 4-ta Nov.

A. C. NOVAKAUSK/LS
Advokatas

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

—----------------- 1--- ; *.........  -....
Naujas Lietuviszkas Graboriui

I
 Kaži s Rėklaitis 1

616 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA. |

BIBLIJA
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Tai yra visas Šventas Rarštns, 
' Seno ir Naujo Testamento. Ši 
lietuviškomis raidėmis; pagerinta

[a iš 
1173 

padėjimų. Audimo stiprus apda
ras, aukso titulas,'gera plona po- 
piera, rausvi kraštai, kaina $3.50

" ‘ ... Apdaras,
plonesne

Tai yra visas
Biblija yra tikra, pilna, lietuviška, 

per kun. M. X. Alockų, labai nau-
dingomis rodyklėmis, susidedi 
66 knygų, 1189 perskyrimų, &

era plona po-

x

r^Telpgi laiko szlto Baliaus bus Trau ■ 
kimas kuris kotina būti per pereita 
Pikniką ir dar likos perkeltas ir atsi
bus drago su szilu Baliu. 
INŽANGAt . . .

senei
Vyrams 50c

• •

Kvleczia nuoszirdŽlul visus, 
(0.28/------ KOMITETAS.

25c

Li < , ■! 1 j * .“*wt y*' t* • A’ "t
,f ' : J J ."! . I'G ' , ! ' J,į I ^,’7JI

Kliubo, szokiai. •
Panedeli 27 Oct. Cannon-hole 

Gurt Club, balius.
Utamike 28 Oct. Humane Fire

Co. balius.
Sęredoj 29 Oct.
‘ '-Klinbo^ baliuSta ? •< ,.
Ketverge 30 Oct. Hicko^y-feliu 

bo, balius..

Atlas A. C.

ras, aukso titulas/gc 
piera, rausvi kraštai, 1

Roan skuros linknus apdaras 
aukso titulas, geresnė, ; 
popiera, rundini kampai,burni- 
šiuoti raudoni kraštai, kaina $4.50

Roan skuros linknus uždengian
tis knygos kraštus apdaras, auk
so titulas, ekstra gera ploną po
piera, rundini |campai, rausvai 
auksuoti kraštai, kaina $5.50. 

. Užsakymai bus išpildyti tuojaus. 
Prisiuntimas bus apmokėtas. Pi
nigai siusti yra . geriausiai 'per

Adresuoti reikia šitaip:

piera, rundini jcampai,

Prisiuntimas bus apmokėtas, 

pačto arba ekspreso money orde
ri. Adresuoti reikia šitaip:

M. X. MOCKUS į < ? 
255 .Broadway, So. Boston; Mass, 
■r—-—i——ta—J
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KARPETAI ir DYVONAI

X 
X

t
X
X ' 
r

❖

u.

PERKANT tiesog isz fabriko yra viena priežastį 
jog musu Dyvonai visada geriau ir naujesni iszro^ 
do negu kiti.
yra žemesni negu kituose sztoruose kurie ne tiek 
daug ant kart perk^. Karpetai ir Dyvonai, kaipo 
ir kitoki tavorai, eina brangyn kožna menesi. 
Dabar yra laikas pirkt. Da galime jumis parduoti

9x 12 Brussell
Dyvdnus, keletą 

gatunku po
$24.00

9x 12 Aksomo
Dyvonai po

$34.50

Priliginant geruma, musu prekes

V),

t

9x12 Sunkus 
Brussell Dyvonai 
Parduodame po

$30.50
9x12 Axminster 

Dyvonai po 
$42.50

Gražu gatunku Axminister Karpetu del dide- 
, liu parleriu ir miegstubes.

Geras pasirinkimas Karpetu tropams, daug 
visokiu gatunku.

Klijonkes, Skudurinei ir Ingrain Karpe tai po 
specialiszkos prekes.

Ir

Guinan’s
S ' ' '
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MAHANOY CITY.
SHENANDOAH.

MT. CARMEL, PA. % v v
k*A A^kA^kA^k ^kft^k a.^
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Banka kuri jums geriausia patarnauja 
yra tai banka kuri privalote sau paskirti 

Juso 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. Yra tai banka kuri duos jumis rodą kur 
geriausia investyti pinigus arba paskolinti jumis pinigu 
del nupirkimo namo. Yra tai banka kuri prigelbsta žmo
guj biznije. Yra tai banka kuri patarnaus jumis kaipo ; 
iszpildymuj juso testamento, administratorių juso turto 
arba apiekunais ant paliktu vaiku.
Yra tai banka in kuri privalote dčti savo pinigus. Visada 
yra pasirenge jumis patarnauti ir su noru duos jumis 
gera rodą kas-lirtk bankihu reikalu arba atidarys jumis 
paezedžiu skyrių kur juso pinigai atnesz procentą. 4 . '

» <« n * ’ t i * !•* *» j m r w 1 »1> . , I <1 , » h t a, « ■ , , • 1 * • .«*•<•••«

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.D. M. Graham, Pre®. L. Eckert, Vice-Prea. D. F. Guinan, Ireaa.

J. H. GarrnliHU, Attorney W.F. Rynkewicz A. DaniBewicz M. Gamula
P. C. Fenton T. G. Ho>n<by

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar

»^4
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UNION 
^NATIONAL, 

BANK 
MAHANOY k. CITY

1

V 
v f 

F

Cnpltol Stock $125,000,00
Surplus £ Profits $460,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu l-m& 
diena Sausio Ir Liepos menor 
suose, nepaisant ar atnesznt 
parodyt knygute ar no.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

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

• II BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez. .
J. E. FERGUSON, Kaslcrlus.
R. T. EDWARDS, Vice_Kas.

URsuS

REMEDY
CO.,

Pataria vartoti sekančios paseknmgoi vaistus:
Ursus Gyduolės nuo Reumatizmo, palengvi
na skausmus o sudrutina visą žmogų (r susti
prina nuvariusias nervas. Kaina..JfiO.RO 
Ursus Kraujo Valytojas, naikina visokius už
nėrus ir nuodingus,dalykus kraujuje, padaro 
(varų ir stipru kraują. Kaina... S3.OO 
Ursus Plaukų Apsaugotojo, sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina4fi3.OO 
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, (Its 
mostis yra gera dčl visokių uodoslygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir 1.1, Kaina .... /ĮI1 .OO 
Ursus Milteliai nuo kvepšjimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina....................TKc 
Ursus Vaistai nuo Kornu, išgydo didžiau
sius ir seniausius komos. Kaina .... P^Oc 
Ursus Vidurių Šveluitojas, pigulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir boti sveiku. Kaina.... KOc 

' Ursus Lašai nuo Dantų skaudijimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abelna^ skausmo 
Šios gyduolės sumažjs skausmą, noYs dantis 
ir butu skylėti. Kaina .....  ROc
Reikalaukite musų Gyduolių katallogo. Ra
šydami adicsuokite šitaip:

j URSUS REMEDY CO 
160 N. Wells SL,

•I

Dep. B. Chicago, III.

I
Į
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Lietuviszkas Graborius

A, J. SAKALAUGMS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

a A ii n a milhih mfii flTn » <

• Reikalaujame JŽgĮRį
| L__________ ______ -. ~
1 $10 iki $ts i aąvaitę. pereidam i per stribai 
| au mūšų nauju išradimu. A Ui šauki t tik 

URSUS REMEDY CO.. t
1W K. writs St, Dtp. B. CHICAGO, III.

; Jauni 
uric tu

ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo
[ ■

su musų nauju 
laišku: U

Dtp. B.
i

SIUNČIA PINIGUS I LIETUVĄ
Jl _______ .................

, I ,||l    T lHIHI.il III *   ■ .11     

ir gvarantuoja
Norinčius Iž^uti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

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

8

4

LIETUVIŠKA AGENTŪRA! 
f » « 1

Perkame, parduodame ir mainome namus, lotus ir 
ir farmas. Turime daugybę gerų ir nebrangių namų ir 
lotų pardavimui Roseland — Cbicagos i 
aplinkose. Turiipe daugybę gerų formų pardavimui 
Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose.

Apdraudžiamo (inšiuAnamc) nuo ugnies namus, 
biznius^ naminius rakandus geriausiose kompanijose.

Apdraudžiamo (inŠiuriname) nuo visokių nelaimių, 
•kaip tai: ligoš^sužeidimų ir mirties.

Atliekamo, perkalbėtojo (interpreter) darbi) court*- 
' ' uose. / " | ‘ „v

Paruptame visokias legališkas popieras ir doku
mentus. F

Padaromo visokius vertimus j įvairias kalbas.
Visokius patarimus apie provas ir kitus dalykus 

suteikiame dykai.
, , ’ ( \ ‘ . ta ta -ta ’ 'F a — —. — — — " “ ta »

norite..gauti gražų, dąilišką ir laiku atlikta spaudos dar
bi), tai paveskite ji mums. " Klauskite kulnų, periaiš- 
kus arba asmeniškai..

Parduodamo visokias litluviškds knygas, atvirutes, 
laiškams popieras agentams ir pavieniai. .

Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lie
tuviškus rekordus.

Rašykite" įdedami 2c stempq ir gausite musų kata- 
liogQ. .

Abclnai su visokiais reikalais kreipkitės prie mus, 
o mes jums patarnausime. Rašydami laiškus adre
suokite: " ,

mieste ir jo •

biznius^ naminiu,s nikandus geriausiose kompanijose.
‘ - .. -L ’

Visokius patarimus apie provas ir kitus dalykus

Atliekame visokius spaudos darbus. —.Todėl jeigu , 
RraŽŲ, dailiškij ir laiku alliktq spaudos dar

bi), tai/|iaveskite ji nitnns. ’ Klauskite kulni>< per'iaiš-

Parduodomo visokias libhiviškrts knygas, atvirutes,

o mes jums patarnausime.

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.
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W. TRASKAUSKAS
^GRABORIUS—

7. į .. <y. - - \V

PIRMUTINIS LIETUVISZKAB 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PC 

Laidoja Runos Numirusiu. Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztfnlu, pasivažinėjimo 
Ir Lt Krausto dalgtus ir Lt.
520 W. Centre SL. Mahanoy City, Fa.

Naujas igzrndimns del plauko.

Dckavoje % milijono žmonių už 
pulkus plaukus, o telp-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykaL
Raszy-

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N. Y.

Dr. KOLER
638 Penn Ave, Pittsburgh, P* 

A

K*

Dr. KOLER yr* vienu* 
j tfnls turpo IJetuvlu dA* 

ktaras Plttsburge., Mc>- 
kJnOfd Varszavoje,' •ti- 

A dljavu biglje 21 m. In- 
vairias ligas vyru ir 

* moterų, todėl j*a docm 
įįy dugnlal pažlnsta. Gydė 

UŽsinuodinlma kraujo
ir ellpnyboB vyru, spuogus, niožejlinn* 
llgaH tinimo. invftiriaF liga* paAtnan** 
Czias nuo noezystumo kraujo. Atmi- 
szauklto ypatlszkal, por lainzkoa aa* 
negy^au. Dr. Kolcr kalba LenkiaahaJ 
ir Ruslszkkl. *
O tįsos valandos: nuo 9 ryte Ui I 
vakaro. NodolJomlu iki 2-v. popiet

I Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Į Keystone, - East 6720
| Dr. E. G. KLIMAS. 
Į PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA I i 
I ? Priėmimo valandas:
I Liki 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakare 

: 2538 E. Allegheny Ave. 
; ^PHILADELPHIA, PA.

i

i
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