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ISZ AMERIKOS Nl,,,l"ke ,n,"nil,'s
Pardavinėjo gromatas nog* gi

miniu isz Europos po $15; 
padare gera bizni.

Philadelphia. -
yra daug tokiu žmonių, 
visaip isznaudoje žmonis viso-

I uo
li' v v- 

apga-
pardavin<‘jimns 

nog

k
Sziadien

kurie

Defiance, Ohio. —- Miestisz- 
iszgabeno isz vieti- 

.Joshua Botkins 
in Toledo, nes tikėjosi, jog i n ir 
szia gyventojai susitarė jin 

pasi- 
gas-

k a va h Iže 
uio kalėjimo

>>
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kt'is budais 
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o ypatingai 
kurie turi gimines 

Naujauses būdas
v ra

gromatu, novos atsiimsiu 
giminiu isz tėvynių, už kurias 
apgavikai paymdavo nog 10 
lyg 15 doleriu o kaip kada ir 
daugiau.

Valdže suome toki apgaviku 
ypatoje S. B. Conn, isz Najor- 

tokias 
agentams

r>

pristatinėjo
savo
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ko, kuris 
gromatas savo agentams, o 

susiraszinejo su žmoni- 
mis, darydami isz to gera biz
ni.

Conn (žinoma žydas) nuva
žiavo in Rosije su kokiu ten 
i ei kai u. 
laike daug gromatu nog 
niu, kurie turėjo gimines czion 

sumano 
ir padaryti 

'era giszefta ant tujų gromatu 
su giminėms, saky- 

jog turi labai svarbias

lieji

in Rosije su
Būdamas tonais 

žmo-
ap-
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Amerike. Žydelis 
isz to pasinaudot i 
g 
JSusinesze 
llamas , 
grmnatas nog giminiu o jaigu 
prisius jam paskirta suma tai 

gromata. 
buvo

liems prisius
gu gromata
raszyta ant keliolikos pusla
piu, tai padalydavo ant dvieju 
ir tokiu
dvigubai už jia.

Ant galo
siausti skunda in paczto

i liran y

Jai-
pa-

bildu aplankydavo

žmonis pradėjo 
vir- 

szininkus, kurie isztirinejo ap- 
gavysta ir suėmė pauksztelius. 
Tokiu žuliku randasi 
Lietuviu 
daugiau 
riai 
Lietuvos, 
neszame, idant 
sargeis su tokeis agentais.

Nusileido per Niagara su 
baczka, likos užmusztas.
Niagara Falls, 

Charles Stephans, 
i>z Bristol, Anglijos, ana die
na nusileido 
Niagra didelioje baczkoje, bet 
Jojo 
.sėkmingu, 
žem vn 
o Stephans likos užmuSztas, ir 
jojo kūno lyg sziam laikui da 
nesurado.

Stephansas paliko 
jiaczia su vienuolika 
Jisai buvo 

(4is, nes
vi galva in levo žiotis, szokda- 
vo nog areoplanu isz padanges 
ir darydavo kitokius 
įastus perstatinius.
Anglekasis nuszove du ir pats 

likos nuszautas.
Hazard, Ky. — Anglekasis 

John S. Burgill ,likos nuszau
tas ant smeyt, kada 
savo name, 
.jojo

kada 
pradės

ir terp 
da bus 

Xmbasado
o ateitoje

4 6 J

sugryžinet isz 
Todėl isz lai k pra- 

visi butu at-

paeinantis

per vandenpuoli

užmanymas ne buvo pa- 
Baczka nukritus 

susimusze %nt akmenų

Anglijoi 
vaikais, 

gana narsus žmo- 
l>e baimes inkiszda-

nepap-

pasislepe 
nužudęs szerita ir 

Roberta 
Po žudinstai su- 

aplinkiniu gy-

pagelbininka 
(ialbraitha. 
si tvėrė kuopa 
ventoju tyksle suėmimo žudin- 
lojaus kuris pasislepe
name neprileisdamas nieko, ar 
t i, nes be paliovos 
minia žmonių.

savo

szaude in 
Ant galo li

kos pataikintas per kulka, o 
kiti žmonis 
padare gala Burgillui.
Motina 22 vaiku mirė po pa- 

gimdimui 23 kudykio.
Ohio. — Mrs.
, motina 22 

vaiku ,isz kuriu szeszios poros 
buvo dvinukai ir pora trinuku 
mirė 
pagiindimpi 23 kūdikio.
visu tuju vaiku tik penki yra

kulka 
iszmusze duris

Col umbus, 
Alary Durington
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susitarė 
pakarti už nežmoniszka 
elgima ant kūdikio 
padines 

Mare 
paezios,
pas jin, turėdama tris vaikus 

nežinomu
Botkinas suplakė 

savo

sa vo
Mares Bailee, 
nog mirties 
apėmė

Bot kino 
gaspadorysta

Cž prasižengimą 
trijų metu 

kady k i savo gaspadines, jo 
tasai in antra diena mirė. Žmo 
nis dažinojo apie toki 
Irtisielgima, butu jin 
bet palicije dažinojus apie taji 
sima 
.1 ojo

(f

nelaba 
pakuria,

rakali iszveže in Toledo. 
Įtispadine

sako kad jin bereikalo 
tavojo.
Banditai pažeido septynis 

žmonis, apvogė banka ant 
12,000 doleriu.

Joliet, III. — Mažas mieste
lis Plainfield, kuris randasi ne 
toli Joliet, likos užkluptas p<*r 
keliolika apsiginklavusiu ban
ditu, kurie apvogė vietini ban
ka ant 12 tukstaneziu doleriu 

i paszove 
kurie leidosi

(V jin apgina ir 
aresz-

pažeido

septynis 
paskui 

Band i ta i prasisza 1 ino

bėgdami 
žmonis 1 
vagius.

pagialba automobiliaus.
Aukso produkcije.

Washington, D. C. — Suvie
nytu Valstijų Vidaus De part
men to Geological Survey isz
dave raportą apie 
aukso produkcija del 1919m. 
Suv. Valstijų produkcija buvo 
$58.285,196.; Canados, 
687,000.; Indijos $10.028,000.; 
Australijos (ne inimant Zelan
dija ir salas) 
Translavos $171,640,123. Rho
des! jos ir Vakaru Afrikos
$18,631,070.; sziais metais Rn- 

produkcija
Centrales 

produk
cija truputi padidėjo, bet kito
se 
Nepilnas

su

pasaulini

$14,-

29,268,000.;

si jos ir Siberijos 
didžiai sumažėjo, 
ir Pietines Amerikos

smnazej imas.szalyse buvo
raportas rodo, jog 

1919 m. pasauline aukso pro
dukcija 
000.

buvo tarp $345,000,- 
1918 metu

buvo $380,924,800.
Geological Survey

produkcija

tolinus
pranesza, jog szesziu menesiu

RANDONO KRYŽIAUS DRAUGUVE KOVOJE PRIESZAIS TIFUSA ESTONIJOJ.
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Kapitonas daktaras John Ranson, imerikoniszko Raudono Kryžiaus
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Rekonstrukcijos darbo su
trauka.

GROMATA ISZ LIETUVOS.

Valstijos Departmental — 
Departmentas sziadien 
ve sekanti praneszima:

“Varžymai, kurie 
užstojo pirklys tos ir

su Sovietu Rusija
De-
Bet

mo kelia
buvo
part inento

medogos 
tikslams,

iszda-

ligsziol 
susineszi-

sziadien Valstijos 
praszalinti. 
kaslink siuntimo 

vartojamos 
laikinai, bus 

Politiszkas *pr i pa
ar ateiti- 

vy r i ausy bes, 
protonciju 
funkcjia.s,

n

I
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Ignotas Daraszkeviczius isz 
Tamaqua, Pa. aplaike groma
ta nuo savo brolio Tamosziaus 
Daraszkevicziaus 
Redybos, Ukmergės 
ežio, 
žiu sodžiaus.
adgalios gyveno Mahanoy Ci- 
tv isz kur iszvažiavo in tevvne 
Sztai ka raszo savo broliui:

15 d. Gegužio 1920 m. 
Brangus brolau Ignotai:

Laiszka nuo jus apturėjau 
d. gegužio 1920 m. ir tariu

isz Kauno 
; apskri- 

Vierpriu valscziaus. Sli- 
Jisai 7 metai

varžymai 
k a r i nes 
kares 
užlaikyt i. 
žinimas, dabartinis 
uis, 
kuri pildo ar turi 
pildyti 
neduotas, 
pi rk Iystes varžymo 
na pripažinimą, 
svarbu, jog korporacijis ar pa
vieniai, kurie pasinaudoja da
bartines progos vest pirk lysti* 
su Rusija, ta daro savo atsako- 
mumu.

Kasos 
Liepos 7 7d. pinigu 
rius sulig Pittman Aktu, pirko 
609,400 uniiiju sidabro — mo
kėdamas viėiiti doleri užunci- 
ja-

Internacionale žinia. — Lie
pos 7 d. Associated Press isz 
Spa pranesza: “ Vol< iet i jos

rusiszkos

I
i
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13
jumis szirdinga aeziu kad ne

manos,
Toliau kaip klau

varguose
valdiszkas

ir tas prasza tinimas 
neženk li- 

Vpat ingai

IF'

.iparvažiuoti 
rievei i nusnnares 

atlanko ligonbuczius Estonijoj, kur guli indai ligoniu sm’giinczin ant tifuso.
geniai gervaliai duodasi cziepyt idant grt'icziau pasveikt 
idant apsisaugot tosios baisios ligos.

guvcsr> J ( s z
o sveiki ir-gi duodasi

Li-
eziepyt

Mesutes szaltinesia yra užtek
tinai.

I larrisburg, 
liepimo .maisto 
riaus Faust, visos szaltines 
kuriuos turi sukrovia maisto, 
turėjo duoti savo raparta kiek 
turi sukrovia maisto, 
rodo isz raportu, buk 
Pennsylvanijoi 
šia (cold storage) 
svaru kiaulienos, 16 
Mivirszum kiausziniu,

LIETUVIAI ARTINASI
PRIE VILNIAUS.

Allijentai

— Ant pa-Pa.
administrato- 

visos

Pasi-

turi szallinc- 
3,959,617 
milijonu 

5 mili
jonai svaru sviesto, jautienos
arti du milijonus svaru, 
arti milijoną svaru ir t. t. Ir 
a viską laiko spekuliantai ant 

didesnio uždąrbio.

ZUVU

vietų 
prieglaudų

— Užėjus pro- 
aliunai yra apver- 

naudingu 
bibliotaku,

i szi n i n t i ng i a u se | la
sai i u įlinkas B. 

mieste- / 
bažny- 
meto-Nog ilgo laiko 

sau vie- 
maldnamio nes para-

Evans

Lietuviai mobilizuajasi. Lietu
vei susitaikė su bolszevi- 
kais. Bolszevikai paėmė 

Minską.

Kaunas. — Bolszevikai per- 
užome Minską, 

traukėsi isz Vilniaus, 
ejdhmi pirmyn už

ėmė Dukszta, Ta ragius, Pakai
nius, Alunta, Szirvintus ir Sze 
szuoli.

Toki tai telegrama prisiuntė 
Jakaitis in Draugo“ 

perspaudina-

galeja lenkus 
Lenkai 
Lietuvei

knn.
redakcija ir jin 
me.

danesza
Lenkai 

viską 
bledes

naikindami
dideles

In laika keliu

Lenkijos ir 
su 

Ta-

gene-

tos ir Prozomvslio. 
nepavelins bolszevikams artin
tis daugiau prie 
geidže sutaikint Lenkije 
Lietu va n žga ned i n a neze i.
me tyksle •parengė konferenci- 
je kuri atsibus Londone.

Prie Ovruezo peikiu Lenkai 
užmusze du bolszeviku 
rotus Knatdžinska ir Orysova
ir 400 bolszevikiszku karei
viu.

Lietuvei pasirasze po taika 
su bolszevikais.

LondonTaika terp Lietu- 
yiu ir bQlj'^viku likos pasira- 
szyta Moskvoje, pagal daneszi 
ma bedratinio telegramo pri- 
siunsto isz Moskvos. 

taja sutaiką, 
spaveliniipa

Lietuva 
bolszovi-

I ’e r 
duoda 
kains porojti per Lietuva be jo
kios perszkados.

Lenkai pradėjo 
visas vietas užvmtas Lietuvo
je.

apleidinet

Departments.
direkto-

pranesza: 
plianas del nuginklavimo 100,- 
000 kareiviu in penkiolika me
nesiu buvo perstatytas Ali jau
tu atstovams sziadien bet Ali- 

Eks- 
perta; remtai ant rytojaus isz- 
tirs ta pliana.

jautai neužganėdinti.

užmirszai 
esaneziam. 
sete manės ar galima butu ju
mis in Lietuva 
sziame laike tai asz
važiuot nes pas mus baisus pa
dėjimas, su tais prakeiktais 
lenkais negalima gaut

galim apsigint jokiu būdu 
ateina lenkai apsiginklavia iii 
sodžius užpuldinėjo 
jus plosze rabavoje
daiktus kastiktai jiems papuo
la in juju nagus
Lenkija tai žmones negalėda
mi atsiginti szaukiasi prie sa
vo Lietuviu valdžios o Lietu
viu valdže mumis gelbėja tuo- 
jaus atsiunezia Lietuvos kariu 
mene mumis apgint tai tie pra
keiktiejei lenkai netik in Lie
tuviu kareivus szaudo liet in 
spakainus gyventojus szaudo 
be jokio susimylejimo kad jau

su tais
rodos,

ne

gyvento- 
v i šok i us

ir veža m
s

namuosia. neturime vietos. Be
gnme^n laukus kalnus kran- 

szuviu tuju 
barbaru lenku

J
I

VALSTWOU DEPARTA
MENTO PRANESZIMAS.

■«
tus kavotis nog 
prakeiktųjų
matai brolau mielas kokis pas 
mumis gyvenimas prikentem 
visko nog pradžios kares viso
mis pusėmis ]
<aip Rusijos armija ėjo in vo
xel i ja mumis gubija paskui 
<aip vokiecziai inejo in Lietu
va mumis gubija o paskui 
taip užėjo Bolszevikai ir gu- 
)ija bet

guv Lietuva pradėjo 
sziuomi savo

mumis gubijaPreztdėnfas iszdave sekanti 
ekzekutyvi prisakymu — “Su 
lyg man duoto autoriteto pagal 
“Akto Neleisti iszvažiavima 
isz ir Inejima in Suvienytas 
Valstijas Kares Laike etc.” 
patvirtinta Gegužes 22 d. 1918 
Asz, Woodrow Wilson, I___
Valstijų prezidentas, 
pertaisau ekzekutyvi prisaky
mą isz Rugpjuczio 8 d. 1919 
“Valdant pasportu iszdavima 
ir davima. pavelijimu i___
liauti isz ir inejti in Suv. Vals
tijas“ su sekaneziais aprūpini
mais:

“I.

1 ... - .. .. -- -

London. — Lietuvei niobili- 
zuojesi tyksle užklupinio ant 
lenku, pagal padaryta sutapti 
su bolszevikais, kaip 
telegramai isz Kauno, 
e j na adgal, 
padarydami
bolszevikams.
dienu instojo in lenkiszkus pul 
kus apie 300,000 liuosnoriu 
terp kuriu randasi profesoriai, 
kunigai ir kiti ženklyvi vyrai. 
Warszavinei bankai paaukavo 
lenkams 50 milijonu 
ant apsiginimo.

Baisus .musziai
y

apie
Bolszevikams užėjus 

niobi lizuot 
kariumene ir szeip ne 

:eip Bolszevikus iszvareme isz 
Lietuvos, 
varyt Bolszevikus

iszke- prakeiktiejei lenkai pribuvo 
iii Lietuva tai ir dabar 
keis budais mumis gubije mie
las mano 
žmones kalba terpo saves sako 
ar gi negalėtu Amepike Lietu
vei visi susirinkti F

Atidavė savo saliuna ant baž- 
ny ežios.

Weston, Wis 
libicijai, s 

cziarni ant 
<aip:
ir 1.1, bet 
daro buvusis 
Evans, kuris atydave 
iui savo saliuna ant 

ežios,
distai negalėjo pirkti 
;os ant 
)ije buvo neturtinga, 
neturėdamas daugiau kareze- 
mos, o būdamas turtingu žmo
gum, padovanojo savo kar- 
czema metodistams, kurie kąr

ant maldna- 
ku r 

garbindavo i 
dabar garbins Dieva, 
saliuno randasi gana 
sale, isz kurios padarė bažny
tėlių o karezema pertaiso ant 
klebonijos.
Juokinga priežaste ant persis

kyrimo.
Chicago. — Ana diena 

das perskyrė Marijona Fride- 
riene nog jiosios vyro llenry- 
kio, už tai ,jog per 
metu Henrikelis nuolatos pa- 

Butu viskas ge
rai ir moterėlė butu kentėjus 

,nes kantrybe

padovanojo

l<D 1 * Iczema perdirbo
informacija (1920) rodo suma- . 
žejima aukso produkcijos Suv. 
Valstijose — produkcija bus 
mažiaus kai $50,000,000. Alas
ka, Colorado, California Ore
gon ir Montana produkuos 
mažiaus už 1919 metus, 
vandens stoka ir daugelis mu- 
szimo 
nados produkcija 
nepaisant 
apielinkeje. 
metu produkcija 
aprokuota. 
d is sumažejima. 
logical Survey, 
aukso produkcijos 
tais nebus taip didelis 
1919 metais.
Bedarbe užeina ,tukstanezei 

Darbininku pasiliks be 
darbo.

Washington

m i o. — Taigi 
žmonis

kitados 
stykleli 

. ‘ Prie 
didele

y

nes

fabriku uždaryta. Ka- 
pasididins, 

mažėjimą Yukon 
Rusijos praeitu 

dega Ii but
Australija paro- 

Sulig Geo- 
sumažejimas 

1920 me-

sigerdavo.

markiu

isz Kauno nuo Kitos

su-

deszimts

da szimta metu 
kaip jiosios pasibaigė kada Henry- 

i jiosios bonka 
plauku.

t p. C. — J. F. 
sąnaris fabrikantuTownsend 

kamisijos apreiszke buk trum
pu laiku galįme tikėtis dideles 
bedarbes, tpkstanczei darbi
ninku .ne teks darbu isz prie
žasties štoko vagonu ant gabe- 

, per ka- 
visokiu fabri-

nimo visokiu tavom 
sustos daugybe 
ku.

Jau
darbininku po dydesnius mies
tus valkiojesi be jokio

sziadien tukstanezei

užsie- 
czionąis utarninke po mimo., — Bedarbe visados už

eina priesz iszrinkimaIsz naujo 
prezidento, ir teip bus pako

Bet nespėjome isz- 
tai ir tie

“|H|IU
W Įviso-prie 

lyg
eina

Krzvvicu
Vėliausi telegra- 

, buk bolszevikai 
jau paome Minską, Szvenczio-
nus ir lenku linije perlaužta.

Szvenczioniu 
upes Lisa. 
mai pranesza

Lietu-

ir Grodna.
ant užvedimo

Generolas Bu- 
likos

traukiasi a d gal pieta 
Masu kariuomene pa- 

nuo Kalkiniugeležkeli brolau Lietuvoje
I

LENKAI TRAUKIASI ISZ 
LIETUVOS.

OficijaJis Kablegramas del 
“Saules“
isz Liepos 11, 192Q:

‘ ‘Bolszeviku spaudžiami 
Lenkai pasitraukė isz Daugpi
lio ir 
link.
eme
Vilniaus link ir pasistūmė lygi 
Drisvetos Ežero susisiekdama 
gana placziu f rimtu su bolsze- 

Latviai perejo Dau- 
ir laiko Linija Brugen- 

Skruzdelinas-Kaplava, 
link. Stengiamasi nustatyti de
niu rkacijine linija, su Latviais. 
Vakar Lenkai pradėjo trauktis 
isz Lietuvos okupuotu vietų. 
Musus kariuomene 

, ir paėmė

v i kai s.
gu va

pietų

Ateityje, y pa tos, km 
rios sulyg instatu ar apskelbi
mu, skaitomi kaipo nepriete- 
liszki arba prieszus a.tejviai, i_ 

bile 
katro Suv. Valstijų uosto in ki-
kurio nori iszvažiuoti isz

*

kelis iszgere 
vaistu del plauku. To jau 
buvo už daug Mariutei ir gei
de nog tokio girtuoklio 
kratyt ant visados.
Popas sumusze tris užklupikus

New York. — P^as Nika- 
lojus Pidherėcki, prabaszczius 
Szv. Jurgio rusiszkos parapi
jos, ana diena likos užkluptas 
per tris parapijomis, kuriems 
nepatiko jojo pamokslai apie 

Du isz juju li
kos aresztavoti, o treczias isz 
baimes pabėgo. Laike try
nes klebonijoi popas Pidherec- 
ki likos permusztas tris kartus 
bet ant galo ingalejo užpuoli
kus if viena sužeido.
je abudu suome ir uždare kale-.
*« « j

bolszevizma.

alsi-

Palici-

Moskva.— Terp Lietuvos ir 
bolszeviku likos padaryta su
tartis ant padarymo sutaikęs. 
Rosije pripažino tiesa 
viams atemima Vilnių, Kauna

Rosije nesikisz 
rūbe žiu terp 

Lenku, Latviu ir Vokiecziu.
I— ■ ■■ ■ ...............—u

Warszava. — Pripete aplin 
kineje ir Volynioje, Lenkai ei
na pirmyn.
dėmias su sa vo ra i tele i s 
sumusztas ir traukosi in Rov- 
na, ant kurio Lęnkai eina. Prie 
Rovno Lenkai paome neg bol- 
szoviku daug kariszko matori- 
jolo ir miesteli Ovrunesza su 
200 nelaisviu.
priversti apleisti linije prie 
upes Vilijos.
ome Poniatyczia, Viazyna ir 
Viazina ir artinasi ant Molo- 
deczno, su didėlėms bledems sa 
vo pulkuosią.

Lenkai buvo

Bolszevikai už

London. — Premier is Lloyd 
George aplaike žine, buk Len
kai sutiko padaryti sutaiką su 
bolszcyikais, bet jeigu bolsze
vikai nesutiktu ant padarymo 
su taikos, tada allijentai nu- 
siuns savo kareivius in pa- 
gialba Lenkams.
tinka ne ejti tolinus kaip prie

Lcnkai su

žygiuoja 
pirmun, ir paėmė Duksztus, 
Taurogina, Kukuciszkius, Sku 
ducziszkiųs, Pakalne, Alunta^ 
Szirvintus, Szeszuolius. Len
kai pasitraukė isz Vievio link 
Vilniaus. Girdėti kad Lenkai 
skubotai evakuoja Vilnių.v 
Lietuvos Atstovybe Amerikoje 

M. J. Vinikas.Per

Didelis karas kasztavo szimta 
bilijonu doleriu.

' London. — Edgardos Cram
mond, apgarsino,, buk didele 
svietiszka kare kasztavo svie
tui suvirszum szimta bilijonu 
doleriu kaip: Vokietijoj 43Vi 
bilijonu, Francuzai 3D4 bili
jonu, Anglijei 26 bilijonai, Ita- 
lijei 10% bilijonai, Belgijai ar
ti 3 bilijonai.

Geriausia pasinaudojo isz 
karos Amerikas, Japonija, Isz- 
panijo, Olandija, Szvaicarije, 
Graikiją ir Skandinavije, ku
rio uždirbo milžiniszkus tur-

■?

susirinkti 
praszytu

in viena 
Suvienytu 

Valstijų Prezidentą susimyle- 
jiino ant nuvargusios biedno- 
sios Lietuvos 
Ameriko valdže 
tais visas Revoliucijas ir ap
gintu biedna Lietuva nog visu 
jos prieszu. Kurie nori jaja 
pavergti. Jus brolis Tamoszius 
Daraszkeviczius Sližiu So
džiaus Viepriu vals. 
ges

. kuopa 
ir \r..ku:

I1

ta vieta-netures (jeigu Valsti
jos Sekretorius taip insakys) 
iszgaut pavelijimą nuo 
valdžios priesz iszvažiavima. 
Tokios ypatos gales iszvažiuo- 
li kuomet parodys pasportus 
duotus,’ atnaujintus ar 
tus savo szalies atstovo 
vienu metu priesz iszvažiavi- 
mo, ir reikės parodyti Income 
Tax certifikata.

“2. Nereike pasportu ar pa
velijimu iszvažiuot isz, ar at
ivažiuoti in Suv. Valstijų val
dytu žemiu, Newfoundland!ja, 
St. Pierre, ir Niquelon Salas; 
jeigu virszminetas nepritaiky
tas ypatoms keliaujant per už- 
vardytas szalis in, arba isz, 
Suv. Valstijų.

Woodrow Wilson.

szios „

vizuo
ki i ko

arba isz

ANT PARDAVIMO

Namai ant trijų famillju, 9 metai 
kaip statyti, Tamaqua Pa. Ant trijų 
(loru su visoms vigadoms, elektriko 
szviesa, szlltas irszaltas vanduo mau
dykles, cimantuoti peimontal.
galo loto yra vieta pastatyta del au- 
toinobiliaus. Stubose randasi 9 rū
mai del kožnos familijos apriez skle-

Randas atnesza $50.00 Atsiszau-
A. M. Z.,

Ant

pu 
kite gretai ant adreso: 
333 E Willing St., Tamaqua, Pa. (to62

ar negalėtu 
sustabdyt 'J

! y
'Iii!

Sližiu
Ukmer-

apskrezio Kauno Redybos.

Allijentai užyms Ruhr jeigu 
vokiecziai nesutiks.

Amerikas 
bus pakviestas ant prigialbeji- 
mo užymti Ruhr a plinkines, 
jeigu Vokietije nesutiks ant 
pristatymo du milijonu tonu 
anglių kas menesis.
mas tosios dalies Vokietijos 
prasidės petnyczioje, jeigu pru 
selei nesutiks ant allijentu pa
reikalavimo.

Spa, Belgije. —

Užeini-

--------------- „. „ ,

Bolivijos valdže praszalinta 
po trumpai revoliucijai.

Santiago, Chile. — Bolivijos 
valdže likos praszalinta 
revoliucijonierius,
das yra Savedra ir paėmė val
džia in savo rankas.
sostapyle Bolivijos likos pa- 
ymta per daugeli vaisko. Pre
zidentas Gerra su visu

per 
kuriu va

La Pa z,

gavo
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SAULE ' 1

17 A Qj pats iszaiszkina skaitytojams,
1\ ft O ĮJJLJtliU ll I <kl ko neiszmokome lyg sziol 

... " ' 'f • ’r valgyti slieku, kopustiniu kir- 
i ]4- i y. mėliu ir kitokiu garthimoliu. Jus, kalne geidzete sugrvztL. . . .. ... . . ° , . .... . • • • ..° * i Mokinti tikrina, jog kūnai tutu Lietuva, tai jeigu norite ap-l. . <• . .’ J ° .. .

•' 1 I’ll O»OlYri\hl filiai untvii/i /In nt*

saugoti savo kaili, sėdėkite
ant vietos ir džiaugkites L.
szios laisves žemes.

Į 
!——-4" 11 ■■■■

Ajriszei

Jus, katrie geidzete sugryžt’
ju gaivalu turi

VAI jei-

iai žiu-1

Fabriko žymė (Red Bali) yra4 4

bit

Žiūrėkite, kad butu su raudonu kamuolu.
Kada pirksite guminus avelus avėti mainose 
rėkite kad jie butu su Raudonu Kamuoliu

Raudonas Kamuolys” 
inspausta ant kožno ezi'bato Aulo, teipgi ant užpakalio
ir pado kožno pusbačio (lliminer) ir eeveryko (Lopac)

DELEI POLITINES LIETUant kiek ten laiko ? Vot jei
gu turėsit nuo dabar susiezedi- 
ne’du, bet jeigu nethresit
sztoru jau bargavimai iszvyti 
ka daryt su bado szmekla?

Prie tokiu aplinkybių, puls 
žemyn darbininkams mokestis 
puls žemyn ir prekes,

apsivers ant 
tai didžiuma dar

nu di
nes sū

dą rbininkai, 
Juk szitcip kaip 

ilgai

tai bus jus ginklas nuo ba- 
g isz

VOS PADĖTIES.
' . Ji 1 * ■

J

Briesz pat atida ryma Lietu
vos Steigiamojo Sėimo isz už
sienio sugryžo Užsienio Reika- 

Valdema- 
ir frau-

Steigiamojo Sėimo isz už-
savi jo daug 

Geslrono- 
mas Laba ltd-? nusidavinejo pa
prastinai in darža kur rankio
jo po kelis tuzinus nog kopūs
tu žales kirmėlaitės ir valgė 
žales, kad turėtu geresni hora 
ant valgio. Ant jojo stalo vi
sados stovėjo uždarytas 
helis pilnas voru, apie kuriuos 
Gastronomas tikrino, turi smo 
k a rieszutu, o kirmėlaitės mig- 

Gyventojai Peru valgo

. Į maistingu dalel iu.

bot kol

lu Ministėris prof.
ras, važinėjos Anglu 

Krasztuose Ministėris
“El-

CUZII
turėjo pasikalbėjimu su 

korespondentu ir nupasa
kojo apie bendra Lietuvos pa
dėti Vakaru 'i- 'Etiropoj. Szis 

Eltos”'

krizistas visas 
kito szono, 
bininku turės susidurt 
(lėliais nesmagumais 
straikuos jau ne 
bet fabrikai.
dabar tokia marmaliene ilgai 
vis-gi negali būti, kad kasdien 
reikalai mainosi ir mainosi 
galo]) nežino ne kai]) manyt.

Spekuliantai nei čigonai kas 
kart maino tavom cienos, dar
bininkai teip pat kas keli me
nesiai reikalauja auksztesniu 
algų, jeigu ne, 
streiku; valdžia prie tu aplin- 

szalis bijant 
t maisza-

7Ana diena 
savo

tos ♦ T

ir ant tojo tykslo in kėlės

turėjo 
susirinkimą reikale at

gavimo laisves del savo skly
po.
valandas snaukavo net 98 tuks 
taiiezius doleriu.

\r mes 
Ajriszeis ?

galime susilygint 
su Ajriszeis ? Kiek sudeda 
Lietuvei ant lautiszku reika- 

sumeta keliolika doleriu 
centus skvria

Ajriszei czion 
turtingiausia 

Jeigu tik ant visu baž- 
užt rauktu

teisvbei 
vra

skolas, tai 
szimtus milijonus in 

Da sulauksi-

iu.’ 
ir da t uos kelis 
nnt keliu daliu.

Po
Anterikt* 
tauta, 
n vėžiu 
surinktu
trumpa laika, 
me to, jog jeigu kas uores būti 
kataliku, tai turės savo pra- 
partia, del ajrisziu užraszyti.

Lietu
vei privalo dabar paymti sty- 

1a laiva

gur

dolu 
kirmėlaitės ka dirba szilkus ir 
turi juos už didžiausia gardn- 
mina. Brazilijos Tndijonai 
labai yra godus ant žaliu kir- 
melaicziu, katros gyvuoja ant 
bambusinin lapu, kiti garduo- 
jesi sliekais, skruzdems ir 
tok- is vabalais.

ki

1

tas iszeina ant

lt y bin dairosi in
Paryžiaus kongresas gamti-Įkad neiszkiltu szalije 

lis, del nuraminimo skyrių 
visokiems

Amerikoniszki jauni

rin in snvo rankas ir 
lietnvvstes valdvti ant ameri-• 
koninin ntarin. 
nnmene rėmėsi lietuviszki 
validai, 
si.

Ant jusn jau- 
in- 

kuriu pajiegos baige- 
vvrelei turiteJus jauni 

nenustoti būti Lietuveis. Neuž- 
mirszkite ir apie tai, kad ir 
duotumėte savo kaili nnsihipt, 

“polande-

stengėsi szia- 
atejvius perdirbti 

tame labjausiao

tai \ is jus vadvs 
reis.-

Amerikonai 
dien visus 
ant angliku.

ajriszinei biskupai. 
pagialba politikierių 

geidže atimti gamtiszka moks
lą nuo atejviu. i 
mokslo (’hristuso, 
ke in apasztalus:
žmonis, apsakinėdami Evange- 

visokiosia liežuviuosia,” 
tiejei vadovai neklauso 

(’hristaus tik aukso.i
Neiržrnirszkite apie tuosius ne
vidonus musu tautos!

prisideda 
kurie su

I ijc 
— o 
žodžiu

Nežiūrint ant 
, kuris pasa- 

“Ejkite in

Jeigu moterių metus reikėtų 
ant dantų žiūrėt, tada nereikė
tų jiaises pražiodinet, ba 
sios nuolatos dantis rodo.

Jeigu Dievas ne butu
szonkau

lio, tai vyrai nesiglaudytu prie 
savo szonKhhlib.

jo

ji e va
sutveriąs isz Adomo

Syracuse, N. Y. yra susitve- 
nog kokio tai 

laiko, kurios tykslu yra jiesz- 
kojinm nauju dauginiu kunu 

Ana dič

rus draugavo

ir visokiu planetų.
na perdetinis tosios draugoves 
padavė savo tyrinėjimo, jog isz 
siuntė savo duszia atlankyti 
plan iota. Marša, k... i
musu žemes 142 milijonus my
liu tolumo,, sako, buk jojo dn- 

taja ilga kelione 
keturesdeszimts minu tu.

kuri vra nog

ak-

turi viena
Zmo-

tiejei 
turi skv- 
turi dvi

szia perlėkė 
in
Pagal jojo tvirtinimą, tai pla- 
nipta Marsas yra panaszi iri di- 
delia ugniniu kulka, ant kurios 
gyvena du sztamai žmonių: 
Vienas szi.imaa vra mPžinisz- 
ko ūgio; antras-gi labai mažo. 
Žmonis milžinai, gyvena
meninosia, — turi ilgas ausis, 
nosis kaip levo ir 
aki ant vidurio kaktos.
nis-gi maži gyvena kelnoresia 
ir plysziuosiu žemes ir 
suvis ne turi nosies, 
lia del kvėpavimo,
akis ir gal laipioti scenom teip 
kaip muses. Visi medžiai ant 
Marso iszrodo rodos isz gnmo. 
Pavirszys žemes yra pavilktas 
kokia tai dale suvis panaszi in 
sniegą, nes ne yra szalta. — 
Tenaitinei gyventojai ant vi
sos pavirszes yra teip neisz- 
mintingi, jog juosius nuo mu
su žemes kvailiauses žmogus 
galėtu prigauti.

Tasai perdetinis tosios drau 
guv'es neiszaiszkino, ar jojo 
dnszia isztikruju radosi ant 
Marso ar jisai ta viską tik sap
navo.

Laikrasztis “Petit .Journal
iszejnantis Paryžiuje, paduoda 
klausymu: “ 
gome vabalu ir gaivalu,”

y y

Del ko mes neval- 
ir

(Etiropoj.
Yirntiėszimas yra kiek 

pasvnejeS, bet dėlei jo svarbu- 
pad įlodamas

V a 1 d e m a r; i s ]) a s a k e s: 
i yra jau nuo

4 i

spaudon.

. J ĮVYSI

ninku viena karta didelei užsi- 
yminejo t a ja užduot ia. Mokin
ti nusprendė vienbalsei ir 
tvirtino, jog 
Gegužio menesio 
maistingu 
da rodą kai]) 
Ymasi pusią kapos (30) kark
vabaliu, trinasi maždieriujt* ir 
per sietą persikoszia.

insipyla
Toji sriuba priguli 

didžiausiu gardumėliu, 
valgo tuosius 

gardumynus tiejei ponelei, jei
gu jiems gardu!

M'"i i . ...... ..

Daugelis 
kurie czedina visus 
”Saules” klausė 
me juosius apdaryti in 
didelia knyga.

skaitytojams pa
darome kontrakta su 
firma idant padirbtu 
patentuotus apdarus in 
riuos galima indeli visus nu- 

isz viso me
to, in tuos apdarus kožnas skai 

ali pats sudėti visus 
arba kada ateina 

kožna sanvaite.
geistu turėti tokius

nz- 
isz 

labai 
gardumėliu ir duo-

juos pagamyt:

karkvabalei 
vra

sriuba
alvvos.
prie
— Tegul sau

In ta
vandenio ir

musu skaitytoju 
numarins

mus ar gali- 
viena 

Norėdami in-
tikti musu

marius i < Saules

tytojas gi 
numarins 5

1 >

didelia 
mums 

kil

Jeigu kas 
apdarus, 

tegul raszo ant ranku redakto
riaus F. W. Boczkausko, o ap- 

kasztuoje. 
Galime teip-gi pristafyti pa
tentuotus apdarus dpi itlenesi- 

kokio norints 
Duokit žine kokio 

ap-

laikys preke kiek

niu iždą vi imi 
didumo.
didumo apdarus norite, o 
lai kyši t atsakymu kiek kasz-
tuoje. t. f.

komisijas visokiems patyri
mas, kuri teip pat isztyrinet ne 
spėja, ar nenori, na ir kur to vi 

Szalyje krizis už
guls nesijuntant ir viskas vers 
lis ant kito szon o turės. Ta i-gi 
lietuviai darbininkai bukit 
ateiezia atsargus, nes dabar lai 
kas kada uždarbiai ne vra nors 
geriausi, bet ir neblogiausi.

Kai]) kurie ir isz darbininku 
turėdami algas jau 
ežios ant kiek isztikro supran
tama, o bet kad urzgia 
vionstypiai, tai jau per kreiva! 
Prilėiskim -— vienstypis darbi
ninkas gandams už S v. darbo 
po (i—7 algos ir jisai urzgia 
teip pat kaip žmogus su szei- 
myna kuria isz tokio pat 
darb i o turi iszmaitvt.

Sztai toki vienstypiai 
žydami nei gtiidžiai sparnais 
geruose laikuose, užstojus kri
zini, ])irmiausei pasirodyt gali 
kad neužsiezedijo nieko 
ežiai ir jam beda kaip žmo
gui su szeimyna. 
reik perdaug szposuot su 
veninio begiu, 
lia net netikėti bedu verpetai.

Isz tarpo mus lietuviu 
kurie skubinasi gryžti Lietu
von, o tuomi tarpu Lietuvos 
laikraszcziai'pranesza kad pa
prasti darbininkai nesiskubin
tu Amerika apleist, nes ten 
darbininku yra bet pabrikv. ne 
ra tai sako — Amerikos lietu
viai gryždami neapsigauki t, 
nes mumis tik visokiu meiste
riu stoka.

m o 
Prof. 
Anglai yra jau nuo seniau 
ypatingai palankus Lietuviam 
ir pastaruoju laiku ju palan
kumas dar prasidėjo, 
politika seka Italai.
Anglu ir Italu valstybes pilnai 
palaiko musu puse.

Prancūzai seniau buvo at
sargesni Lietuvos klausimu ir 
buvo mažiau palankus mums, 

, AN pažade-
Dabar* Prancūzu po

li t i ka Lietuvos klausimu pasi- 
Musu Ministėris buvo

politika seki
A nglu 
Taigi BALWBAND'

so galas?

su

atsakan-

ypacz

uz-

bere-

a te i-

Vai, vai

nenorėdami susiriszti 
j ima is.

užsienio 
isz kurio

kei te.
Prancūzu ministerio pirminin
ko Mile ra no vardu priimtas 
buvusio Prancūzu pasiuntinio 
Petrapily Paleologo, kuris da
bar veda Prancūzu 
reikalu ministerija,
ir sekesi patirti Prancūzu poli
tikos keitimą.
bar labai susirupine Prancūzu 
polit ikos
zai dabar labai susirupine 
Prancūzu atstovybes praplati
nimu Lietuvoje 
organizuoti s
tavoje buvusia, karo misija ir 
sudaryti diplomatine 
zti Atstovybe Lietuvojt*.
kalbėjus M misteriui su

atstovais ir 
diplomatais, gavosi bendras 
inspudis kad Prancūzai jau- 
eziasi per daug apsileido Lie- 

pa- 
Taip pat ir

Prancūzai da-

keit ima. 
labai

Prancu-

.Jie nori re- 
avo ligisziol Lie-

euzu vvriausvbes ; 
gavosi

“Ball-Band” gaminai batai ir czevorykai laiko ilgiausiai todėl, kad jie padaryti
isz geriausio matorijolo ir specialiu musu bildu yra nulieti isz vieno szmolo.

Prancu- 
Pasi- 

Pran-

ęali gaut baltus, ramiomis, juodus 
414 Water St. Mishawaka, Ind.

“Red-Band
Mishawaka Woolen M f g. Co.,

"Instaiga, kuri iszmoka milijonus del gerumo

szles uogai perpjaut nei perpleszt.

Lsztisi. “Ball-Band” avalu padai yra padaryti specialiai mainieriu avėjimui. Jie 
apsaugoja ir yra tokia tamprus ir drūti, kad netasztrios akmenų ar augliu kriauk- 
szles uogai nerniaut nei perpleszt. “Red-Band g<

parsidi on \ fab m a bigei DAKTARAS NAMUOSE.mylios klausima.

, ne
............... gy

nės jnhfė'insive-

kai

tavoje ir kituose* Baltijos 
jurio krasztuose.
Prancūzu finansininkai norėtu 
eiti in Lietuva ^u savo kapl
iais, kas tai]> 
reiszkinys. '
finansininkai yra padare 
pasiūlymus ir 
sius in Lietuva projektu 
kapitalam Lietuvoje sunaudo
ti.

Anglai gyvai

geras
Keli Prancūzu 

savo 
greitu laiku pri-

s, savo

indomaujasi 
musu taikos klausiniu ir Lie
tuvos 
klausimu.

Lietuvos
pagrindem su Taryba 

Lietuvos sienų klau-

organizuotosvidaus
Anglai pilnai, pri- 

pastatytiem

ne 
nes

mus do jure 
pavieni ui.

uogai i -

Labai ga
limas daiktas, kad dides<*s val
stybes pripažins 

visos kartu, bet
daug valstybių, kaip pav.

Anglai, supranta, kad 
ma ilgai atidėlioti pripažinimo 

a l.idebo- 
jimas nt'patogus Lietuvai. Vis 
lel to tai dar gali nusitęsti ke-

klausymą, kadangi jo

(

lis menesius.
Pripažinimo greit urnas

Imi žymiai priklausys nuo to,
!a-

kaip dirbs Lietuvos 
masis Seimas,-ir kaip 
sistatys vidaus ir

I ____
į DRUGGISTS: 4 on can get Nugo-Tone 
jfroin your jobber or direct from The 

Ka tik iszejo isz spaudos nauja 
. “Daktaras Namuose”. Knygu- 

| toje apraszoma visokios vaistiszkas 
| žoles, szaknls, žiedai, lapai ir 1.1, nuo 
j kokiu Ilgu yra vaistai ir kaip varto
jami. Su lotiniszkals užvardijimais,

10 akru ros Ilgios ženu s 
grležkelio, 1 <<. inailes nuo miesto. 
2 lotai miesto. 
Kur 10 akiu reiszke kitur 30 akiu nesi 
Eloridoj norą žiemos, oras geras iri 
fartnos 3 sik in metus Iszduoda vaisiui 
tai reiszko duoda triguba polna. Gali Į 
važioto gyventi arba pirkti del pelno 
turi proga uždirbi^ kelela sziniiu in 
trumpa klika. 1 ........ .........................
farina su lotais miestr, lik už $X75.OO. 
Viskas iszmokieta, ezisti dectai. Prie
žastis pardavimo, rengtose važioti in 
Lietuva. Platesniu žinių, kreipkitios I 
laiszku pas: A. B. S.,

Box 46. Mc’Kees Rocks, Pa. (.1-30

§tebuklingas {(alendoriszkas Laikrodėlis

arti prie!
Ii

Floridos, Valstija.

oras ginas
♦ A

■ • ■ .' •. . i tclp kad kožna* gali Juos gauti Mle Parsiduoda viską, i * , . ... . v,.Api icz to yra'daugybe
slaptybių Ir re-

aptiekoje. 
geru pamokinimu, 
ccptu. Tokia knygute yra reikalinga

Į kiekvienam. Preke $1JM).
M. ZUKAITIS

i 151 Hudson Ave. Rochester, N. Y,
Steigia- 
jis nu- 

užsienio po
litikos klausimais. Nemaczius 
Steigiamojo Seimo darbu vai
siu, vargiai kuri nors valstybe4 
skubinsis pripažinti nepri
klausomybe.

Atskirtojo klaipedoi 
to prijungimo

Kuris parodo valandas, 
iiHniilas, dienus sanvni- 
los, kokio menesio, me
nesio diena ir permai
nas. Yra tai kas stebė
tino ir toki laikrodėli 
turėt yra didelis paran- 
kumas. 
laikrodėlio 
Ir labai įvirti, 7 akmenų 
mechanizmas geriausio plieno ir nikelio, laiko gerai 
laika ir gvarantuotas ant 20 metu.
pamato tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus 
$15.00 bet mes parduodame už fabrikos preke už $9.75 

maszinele drukavot laiszkus arba 
Turi visas literas, ženklus Ir 

numerius ir ant jos kožnas gali drukuot kaip ant brangios maszinos. Ji par
siduoda po $5.00 ir brangiau, o pas mus gauna dykai kas perka laikrodėli. 
Užtikrinam kožnam užganedlnima arba gražinami pinigus. Prisiuskite Ik 25c.

Adresą vokite:
Chicago, III.

Pasekme po 20 žiemį 
arba grąžiname jnmo 
pinigus, '

pripažinti
Kas kita su tais, 

kurie iszvažiuodami vežasi su- 
czedine kapitalu.

Specialistai, komunistai kad 
gryžta Lietuvon, tai reike ste- 

Jie czion iszdargavoja

Ii 

y y l.uksztai szito 
yra gražusskaitytojaiSaules” skaitytojai atsi

menat gerai kada mes sakėme 
laike kares “Geri negirdeti 
dar czion uždarbiai, dirbkit 
kiek galit, darbininkai ta pini- 

nes nevisada teip 
Tas viskas iszsipilde, 

nors dabar paprastas 
darbininkas jau po 12 dol. in 
dien kaip anuomet jau negau
na, bet, visur darbai eina isz- 
skyriant straikas.
kas yra brangu, bet uždarbiai 
nemaži, tai jus darbininkėliai 
atsimykite kad nevisada teip 
bus, pinigą czedykit ir dirbkit 
netinginiaujant, 
teip bus.
nėra abejones ar jie stos vė
liau ar ankszcziau bet stos, už- 
ejs krizis!....

Pakėlimai visokiu 
mui reikmenų neturi rubežiu 
darbininkai paskui reikalauja 
kelt mokestis už ju darba, na 
ir eina augsztyn ir augsztyn 
su syk viskas smuks.

Dabar Europa daug visko 
, bet 

Europa trusesi kąip galint su
ka galima savo;

savo,

4 4

1l 

uždarbiai,

ga czedykit 
bus....
o kad

Norint vis

nes nevisada 
Darbai gal stos, tai

gyveni-
y

y

isz Amerikos reikalauja

sitaisvt visa 
kuomet Europa turės 
tuomet nereikalaus tiek daug 
visko isz Amerikos rinkos. Da
bar Amerikoje darbai ėjo ir ei
na strimagalviais, kad tik ga
lima but visko dastatyt Euro
poj, o kada jau Europa isz mus 
rinku nustos tiek daug pirkusi 
Amerikos spekuliantai darba
vietes sulaikys ir skubins kad 
iszparduot tavoms tuos, ka pa
gaminę turi.

Thi-gi darbininkėliai insi- 
temykit ezitam. — 
ryCkaip darbavietes’ sustos

Ka beda-

bot i s.
tauta ir jos kylima visaip, jie 
iszjuokia ir dar iszjuokia Lie
tuvos jaunuomene kad stoja 

iszvadine padau-
jie viską, kas yra tau- 

žiurek dar

karinmenen,
žomis,
tiszko iszpurvrdi
tie patis dauginasi in szali ta, 
kuria gatavi buvo pastūmėti 
in bolszevikizrno prapulti. Vot 
tai geroves žmonių jieszkoto- 
jai! kur patis prispjaude, da
bar patis gert bėga.

Tai—gi, tai—gi! te i p prate 
kitu prakaitu džiaugtis; kad 
tautininkai Lietuvos su kitais 
szalininkais ten liuosybe
vargus iszkovojo, tai jau ir pa
salūnai in ten 
ir teu 
sėkla seit.

tai klausimu. Kožnam kas tik 
Vertasnedaro tuo klausimu

To klausimo

taria 
taikos 
Rusais.
simas taip pat geram kely. An
glai pripažinsta musu sienų 
reikalavimus. Jie sektųsi An
glam svyruoti,
kai]> sutvarkyti kitas tuo tar
pu lenku okupuotas žemes, 
kurios nebus lenkam pripažin
tos. Lenku politika 
klausimais visai neranda Ang
lu pritarimo.
mu 1772 metu sienų

Anglai niekuomet ne
pripažins.
ne labai stengiamasi sumažin
ti antagonizma tarp Lenku ir 
Lietuvos. Ministėris Voldema- 

kalbedamasis su
atstovais, pav. 

Gregory ir Lordu Harding, už
sienio reikalu ministerio pava
duotoju, kuris yra buvęs Indu 
vicekaralius ir pasiuntinys Pe
trapily, ir su invairiais diplo
matais bei žymiais 
įlinkais patyrė kad nuomonių 
skirtumo Lietuvos 
Angluose nėra.

Lietuvos 
jure yra ateities 
Kuomet jin bus nesprenstas 
yra ta, 
m i n i s te r i ai pi r m i n i n k a i 
rupine tuo tarpu stambesniais 
klausimais, kaip va: Vengru ir 
Turku taikos klausimai, Mažo- 

adv/tfios Azijos ir ypatingai Vokie- 
---- - ežiu klausymai. _____  __

okupuotas žemes žingsniu.
dima reikia skirti in dv\ t

per

dauginasi, gal 
griebsis durnaropių 

.S K.
l’AJESZKO ISZ LIETUVOS

Feliksas Klarszls pajeszko savo tėvu 
kurie gyvena Anieriko jau 13 metu. 
Tegul atsiszaukia ant adreso:

Kaunas, Sauczci Atskirtas Lazarie-

HEtKALINGA— Dldclla dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szloblu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatinu andaroku, tiesog in na
mus. Raszykite o gausite sempelius 
dykai, Madison Mills, 503 Broadway, 
Now York City, ./ t__

KEIKALINGA TU0.TAUS.

Motoro ar mergina, nuo 30 lig 38 
metu amžiauH, mokanti lonkiszkai, lie- 
tuviazkai tr klek nors angclskal, mo
kanti vldutlnlszkal raszyti nors lle- 
tuvlszkai, didelio mokslo nereikalau
jama. Darbas lengvas prie Banko ir 
Lalvakorcziu angenturos. Meldžiame 
raszytl ant adreso:

IliiN-l’oMtalia Agency, 
Goųeyai Delivery,

I’unxsufawny, 1‘u.
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žemiu

Lenku vadina- 
revendi-

kacijos

ras, 
Vyriausybes

Szaip jau Londo-

A ugi u

visuome-

klausimu

pripažinimas de 
klausimas.

y 

kad didžiųjų valstybių 
susi-

Visais tais

ir priedu duodam kuris perka laikrodėli, 
vadinama typewriter, kuri yra graži ir tvirta.

ministeriu
2) ju padarytu 

vvkiuimas pri-

krasz- 
prie Lietuvos 

klausimas ligisziol buvo lyg ir 
apmiręs, t.y. didese valstybes 

nauju 
spran

dais
būtent, 1) tolimesnis to klausi
mo sprendimas priklauso nuo 
didžiųjų valstybių 
pirmininku ir 
nusprendimu
klauso nuo Pasiuntiniu Tary
bos. Pastaroji dar pilnai ne
atskyrė Klaipėdos kraszto nuo 
Vokiecziu, 
ta dar vokiecziu 
instaigu

kadangi ten palik- 
susisiekimo 

ir valdininku.
siuntiniu Taryba 
pa d a r y t a s i as t a ikos 
Ministeriuj Valdemarui pasi
kalbėjus su pavieniais Pasiun
ti nitt Tarybos atstovais, teko 
ižgirsti pAžadejima, kad dabar 
veikiai bus 
pėdos klausymas.

Pa- 
vykina tik 
. sutartis.

svarstomas Klai- 
Kad Klai

pėda bus priskirta prie Lietu
vos, abejojimo nėra. Lieka 
nuspręsti vien priskyrimo tok- 
nikos klausimus.
Lietuvos Atstovybe Amerikoj.
i

KUR BŲNA
Mano brolis Vincas Gcdrulis, isz 

Visztyczio M tepto, Lukiu Kaimo. Mel-
klausimais reiszkiasi dideliu džlu atsisaukt arba žinantieji apie Ji,
nuomonių skirtumu.
riausiai liudija Anglu pasius
ta Prancūzam nota del paėmi
mo Vokiecziu miestu ir San 
Renio konferencija, 
mas tiek svarbiu 
nuomones
valstybes tuo tarpu neturi pro-

Tai ge-

Tureda- 
ne vienodos 

klausimu, dideses’

gos spręsti musu nepriklauso-
• ■» \ ■ - 1 

r

malonėkit praneszt už ka busiu dėkin
gas: CEO. GERULIS,

Jacobs Creek,Pa.
(July 22)

Box 203

Pajioszka.^ brolio Antano Babusio, 
isz Marlampoles Apskr Garliavos 
Para., 5 metai atgal gyveno Dalton, 
Ill. Meldžiu atsiszaukt ant adreso:

JUOZ. BABUŠIS,
254 N. 10-th St., Philadelphia, Pa.

....................  (July 22)

rankpinigu o kitus užmokėsite kada viską atnesz in namus.
rractical Sales Co. 1219 N. Irving Ave. Dept. 3031210 N. Irving Ave.

Nuga-Tone
V * ’

C

PADARA TIRŠTA, RAUDONA KRAUJĄ, J® 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, W

TVIRTUS VYRUS IR M0TERES.
* Ji n U O l U 1 C ■

damas neaiską mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisi 
imant vaistus dėl padidinimu veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nugn-Tone ir persitikrik kuip Kreitu laiku jau-* 
tokiu kaip blogas apetitas, negryomulavintas viduriu, 
mutizmo, skausmai gnlvon, neuralgia, atokus energijos, nusilpnė
jimus nervu f“ ---- “*._ ____ ~
najiegos, akisto vandenluoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
k ruujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase nnt nervu pujiegos, 
kurios didžiuusei užlaiką geram stoviu j e pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, krauto cirkulavimo. Nugu-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl 7 Todėl kad jie yra sutaisyti iš aStoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtlhiu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi | Geležę ir 
Fosforų-mnistus del Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę Juknoms, pastlprin grobus teip. Iff 
jog je tuštiname reftularlškui. Aiirwivin .Uvum imiims ’JL
nuodinips atmatas. Niera dnuglaus gazu ir suputlmu, niera smir- 
apetitą, giarą gruomulavimą^ tvirtus nervus ir kietą pnatiprlntą miegą, ’

V S’

hi i

* \V

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-’■B 
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^yfiS 
imant vaistus dėl padidinimu veiklumo ir vaistus svuiginan* 
Čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip Kreitu laiku jau-* 
sesi visai nuuju žmogui Devynes iš dešimtea visu žmogaus liguA^F 
tokiu knip blogas apetitas, negryomulavintas viduriu, i___ 1
išpūtimai, užketejimas^ skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu- 

ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo atoku narvu

- y I -M r
tfazai

-k

ll'

nuzmusei munka geram stoviuje pilvą, jaknas, inkstus ir 
širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nugn-Tonc yra labai

i W ’

Sfc'1a.
'!■: i

H

sveikatą.dundančiu sudėtlhiu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per jcursintfUN Gydytoju®. Yra jie ypatingai maistingi | Geleię ir f7WLS 
FoHforą-maistUfl del Kraujo ir Nervu. zi

Nuga-Tone priduoda gyvybę Juknom®, pastiprin crrobus teip. /pR|AJ 
Jog jo tuštiname reftularlškni. Atgaivin inkštus, iš varu laukui 
nuodinipB atmatas. Niera daugiau® gazu ir suputlmu, niera smir- 
Gunčio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą lt

m
Jv1

I

Nuua-Tonv suutlprift kraujo Ir pauvrlns cirkulavimo jo, priduoa raudo
numo veidui ir žibamą akiems! Nui?a-Tonc padarą tvirtus, rustus
daromu paprotę vaiatu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno

* _ * _ \ J * * 1
auvu preteiemu. .» " ,

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Preke Nuga-Tone yra viena® ($1.00) doleri* 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynio® dešimty® (90) plllulu, arba vieno mene®! 
gydymo. Gulėte pirkit ėciea bonkute®, arba šeštus menesius gydymo iiž pen k lūs ($5,00) 

.one, per dvidešimt (20) dienu Ir Jeigu ne busi užganėdintas pa* 
sekiniu, augtųŽink bonkute ir pilsus, o mes urnai sujrrąžisime Jusu pinigus. Negalite 

j conta, I 
tomis pačioms Išlygomis ir tą pačia garantija.

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

Gerbiamieji: įdedu Čionai® ?...........  ir meldžiu prisiųsti man
nvn

vyruH ir eveikeanoa ir puikesnes moteres. Nujra-Tonc nctulphi savyj Jokiu mijrdtntnu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, prlimno 
ukoni ir vartuoti galcma bo jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
savu pretelemu. .» .

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Preke Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleri* 
piliulu, arba vieno menesi 

cikutas, arba Aeiius menesius gydymo iii penktus ($5.00) 
dvidešimt (20) dienu ir Jeigu ne busi užganėdintas pa*

Mes (manic riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visosą

gydymo. Gulėte pirkH 
dolerius. Imk Nuga-T 
kCAUlip. wjpKuq4.ua 
p ran tildyti vieną 
aptiokose

«Nugu-Tone.»
bonkut

Vardas ir pavarde

Gatvė ir numeri® • • • <
i

i II II M • t t t ll t l t I | i Iiiiii || i< ii ii • V ai® t i ja mm •«•« m 11 m m 11 k®

t " i

wjpKuq4.ua
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* NAMELIS ANT VOLGOS.

Mergaite iszstovejo prie
plaukoje, yt kareivis sargv bo-

l • 
9 

nuėjo
kol garlaivis nenuplanla

in miesteli, pasisamdė vežimą 
ir gnžo namon, visai suerzin- 

In jos siela insimete bai- 
j°s 
kad sužie-

je, 
paskui neatsigrežusi,

ta.
sus abejojimas:
persitikrinimas, 
duetinis nebaltas ome svvruo- 

Visi darodvniai buvo
Boto, mergaite atsi-

tvirtas

reikalas ir apžiūrėti busimąjįTamstų na-
prižiurimi delei bro- bustgM ku,|’i da^bįrtitik^i skubi- 

■f it 1 • % . i •Viską tat asz tik szian-

to ir buvo gana.
m a i yra
lio.
dien ryta, sužinojau. Guberna
torius tvezioms
paslėpti nuo manos 
jo perdaug mane
Jis man sake, kad buvo duotas 
paliepimas laike kratos elgties 
kuomaudagiausiai ir ka<| tams

no prirengti.
Jis apsigyveno fligelyje, kur 

Kate vaka- 
pns j>, 
visuoniet pasi
savini motina.

viską Hope gyveno Vladimir, 
nenore-

> 
f

1 m ♦. • ■■ *1* v ’•

Žiūrėkite kad

BALTRUVIENE.

APIE KELIONE 
AMERIKON.

ant pado butu 
didele “C” litera

tik norais nueidavo 
sujudinti, viena; beveik 

kviesdavo 
Dvioje jie 
kalbos, o prie 
met būdavo apie 

K

tI
I 
j Į

Amerikos, 
svetimžemiai

su 
negalėdavo surasti 

motinos visuo- 
ka kalbėti: 

gyvenimu,
Krutikov klausė poniu 

nuomones, 
su senute, — tuomet abu kreip 
davos in Kate, kad ij iszrisztu 
klausymą. Kate visuoniet 
palaikydavo sužieduotinio pu
se, nors isztikro, 
tiek pat. 
užvesdavo 
iszpasakodavo savo pažiūras 
apie liaudi, sakydavo, kad rei- 

, kuri jia 
Nuo tokiu

Sulig Amerikos valdžios pa
skelbimo, nuo 1 dienos liepos 
pasinaikino reikalftvimas nuo 
Amerikos valdžios leidimo no
rint iszkeliauf i isz 
Nuo dabar visi
norinti iszvažiuoti- isz Ameri
kos, turi pasportu delei kreip
tis prie savo valdžių 
Amerikos valdžia _______
nuo visu tiktai užsimokėjimo 
inokescziu — “income tax”. 
Taigi lietuviai nuo dabar delei 
pasportu gavimo hires kreip
tis prie Lietuvos 
Amerikoje.

Amerikos valdžia savo pilie- 
cziains pakele 
kęsti nuo 
ateiviams už vizavima paspor
tu in Amerika.

Daugelis Amerikos lietuviu 
nori parsikviesti savo žmonas, 
vaikus, 
gimines isz 
ju gimines pirmiausiai

6 potogra fijas

tu visai netramdytu delei to 
Tikiuos, 

strukcija buvo iszpildyta.
Kate nieko 

paskutinio klausymo, 
pergalėta.

Jis galėjo pasinaudoti 
savo pergalėjimu ir 
iszmetineti Katei, kam ji mane 
apie ji, kaip Mpie iszdavika. 
Bet jis stengėsi būti teisingas.

Jis priėjo prie mergaitei. 
Ant jo veido pasirodė neveid
maininga nerimastis.

— Kate, gana nerimauti. 
Nužiūrėk teip blogai in mane.

Asz

reikalo

gosi.

kad in- apie busimąjį

neatsake ant 
Ji buvo 

Krutikov džiau-

dus
bal-

tankiai ginczijosi

atstovu, 
reikalauja

4

Acc-lli apsiavimai ilgiausia nosziojasi. Ace-Hi netrūksta nei
pasileidžia. Labai drueziai padirbti ten 

Szilti,
kur daugiausia 

Galite visa diena dirbti
. j. • . .A?.- Mr •

ne 
pesziojasi. 
szlapumo o kojos Ims sausos, .> :h-

a | (onverse

ACE-HI
vigadni ir sausi.

A .

Noriu truputi pasikalbėti su 
Konetiko 

gubernijos, ypatingai in taisos 
ka fabrikuosiu dirbate, 
žinote, jog jus labai vyrai 
kalba ir iszjuokia.
duobiu tokia rodą ir turite pa
klausyti, o ant to gerai iszkir- 
site:

Jeigu dirbate fabrikuosią
Ar sziokiosia ar tokiosia,

Tai su girtuokleis neužsidekite
Su jeis nieko neturėkite, 

Slidus

Atstovybesjumis mergeles iszpradėtiJoną, bet 
kaip 

laike juos beveik 
prieszais.

.P s

su k 11- 
ee ro

ll’ isztikro, Kruti-

jai buvo vis- 
Kartais Krutikov 

prakilnus 
savo

kalbas:
ba ar 

ap- 
Asz jums

pasportu mo- 
$2.00 iki $10.00 ir

Kate ta žinojo.

sutiko

niekuomet nehepa-

juokiancziu to-

ti. 
pnesz ji. 
mina n e kurios Krutikovo žo
džius ir iszsireiszkimus, ku
riuos lyg sziol praleisdavo pro 
jos nedryso lojoti

nekenti* visu tokiu, 
Jonas, ir 
asmeniszkais 
riais nėra reikalo daryti 
monijas.
kov su prieszais ceremonijų ir 
nedarydavo.
Privažiuodama prie namu mer 
gaite pamate vežėja, kuris ve
du apsiputojusi arkli.

Prieszkambaryje ji
Krutikova, kuris ka tik atlėkė 
isz miestelio.

— Ant galo! — snszuko 
Krutikov. — Asz maniau, kad 
tavęs jau 
matysiu.

Jis kalbėjo 
nu, bet netikėtas Kates ir Vla
dimiro iszvažiavimas — Kru
tikov apie tat sužinojo 
aukles — jam isztikro buvo 
labai skaudus.

Kate 
žieduotiniui ranka, 
in valgomąjį kambari.

— Tu lydėjai ta keliaujanti 
didvyri ant garlaivio? 
pydamos paklausė Krutikov.

Kate visa užsidegu.
Lydėjau, — asztriai at

kirto mergaite. — Gal ant gar
laivio, gal ant geležkelio. Kam 
tamstai tas reikalinga žinoti?

Mergaite taip szaltai pažiū
rėjo in sužieduotini, 
nebežinojo ka daryti.

Krutikov buvo 
pakalbėti su Kate 
i n tek m ingai, 
geti neatsargume, 
visokius politiszkus prasikal
tėlius, bot žodžiai 
jo lupu.

— Kate, 
Koks tonas?

apie nuo

szaltai paspaude 
Ji»» nuėjo

su-

kad szis

prisirenges 
asztriai ir 

Norėjo perser- 
kam slepia

užszalo ant

su tavim?kas
Ko tu užpykai?

— prakalbo Krutikov netvirtu 
balsu.

Ejk nuo manes szalvn! 
Atsitrauk nuo manės! Asz ne
galiu in tamsta žiūrėti! — kal
bėjo Kate, ir ant jos veido bu
vo matvti geda ir nerimastis.

— Ka tas reiszkia? Tszaisz- 
Ka asz taukink ant galo ? 

padariau ?
Krutikov pamylo ta mergai

te, kaip ir visi žmones, kuriuos 
gyvenimas jau aplamdė, kurie 
jau nevisai szvarus, kurie myli 
prakilnias ir idealiszkas 
tas, atiduodanezias
sugražinanezias geriausia 

Kate Krutikovo 
iszaiszkino

ypa- 
jiems

dali, 
rnavima 
taip.

ir
j." 

neri- 
visa ki-

Ir tamsta dar klausi? 
kad asz tamstos 

pavadineziau tik- 
Man geda, ge-

Tamsta nori 
pasielgima 
moju vardu? 
da! Geda už tamsta ir savo...

Mergaite toliau nebegalejo 
aszaros 

veidą
kalbėti.

9

Nusivylimo 
smaugė jia.
rankomis, užsikniaubė ant sta- 

. lo — norėjo sulaikyti rauda.
Krutikov suprato.
— Tamsta manai, kad asz... 

inskundžiau ji.... ta Vladimi
ru.... tamsta apsirinki.

Kate greitai
J«.

Uždengė

žvilgterėjo in

Kaip? — paklausė mer- 
nedrysdama tikėti su

žieduotinio žodžiams.
— Asz tiktai sziandien da- 

žinojau apie krata jusu name. 
Apie jusu sveti policija netikė
tai dažinojo. Prekinio trauki
nio maszinistas mate žmogų, 
gulinti prie paežio kelio. Va- 
žiuoj'ant traukiniui pro sząli, 
jis paszoko ir pasileido bėgti. 
Apie tat sužinojo policija ir 
atvažiavo daryti tardymu in 
tuja vieta.
piemens mate praejvi, kuris 
jieszkojo nusamdyti arklius. 
Jusu miszke atrado jo sakeli—

gaite,

Pasirodė, kad du

Bukime, kaip pirmiau.
Ižinau, kad neesu tavęs vertas. 
Daug asz pergyvenau ir ne vie 
nas pletmas užtiszkes ant ma
no sielos.
Mvlek mane 
busiu szvaresnis, 
žmogus.

— Atleisk man,
Asz esu kalta priesz tave, 
isztare Kate, paduodama jam 
ranka.

Krutikov pAbucziavo 
gai te i ranka —- 
taikė.

kalinga stipri ranka
vestu prie labo.
kalbu Katei tik sunku daryda
vosi.
kuriose buvo
sz vent ima s:
ve, neturėti kitu mineziu — tik

Gyva-
Nuo su-

Ji atsiminė kitas kalbas 
meile ir 

Užmirszti sa-

t

k.

♦ 
v 
—J

pasi-
i <

senus, tėvus 
Lietuvos.

ir kitus
Tokie 

turi

vanduo- juos nesurudija.

Mainieriu Czebatai 
ir Czevėrykai

Asztrus akmens ju ne

kėlės
Duok man ranka, paezios liaudies laime.
— su tavim asz ta už jia atiduoti 

busiu geras
9 >

žiednotinio kalbu in jia pusda
vo szaltis.
davo tylėjimu,

Kalbos pasibaig- 
kuri bijodavo 

tartum 
tai buvo nežinomas miszkas in

kad neuž-

atleisk.
— pertraukti abi puses,

mer- 
jie visai susi-

mane
in

Vestuves 
iszkilmi ngas, 

apielinkeje kalbėtu.

Krutikov jungtuves 
imti tiktai apie Kalėdas, 
ta laika in S. turėjo suvažiuo
ti visi jo gimines, 
mane iszkelti 
kad visi

Bot po mažo nesusipratimo, 
kuri šukele Vladimiro pasiro
dymas, Kate ūmai cine raginti 
prie vestuvių.

Krutikov tuo 
užganėdintas.

— Na, imsime 
Spalio menesyje, 
binsiu savuosius.

— Ne, tai per
laikas, — atsake Kate.

— Tai kuomet ? 
tik du menesiai.

— Tebūna 
vaieziu, — atkirto Kate.

Krutikov užprotestavo, 
toki trumpa

buvo labai

jungtuves 
Asz pasku-

daug ilgas

Juk teliko

už dvieju sau-
9

In 
laika niekam ir 

praneszti nebus galima, o apie 
svecziu susirinkimą ir manyti 
norą ka.

— Asz niekam ir nenoriu 
praneszti. Kam?

Kate net mieste ir jungtuvių 
nenorėjo, imti, bet kaime, 
prastoje cerkvėje, visai pa

bet 
visai 

prastai, — užteks ir saviszkiu.
tartum— Tas iszrodytu, 

mes slaptai apsivedame.
— Kas kam darbo.
Krutikovui tas netiko, 

turėjo sutikti. Kate užsispyrė
Ji pati sau negalėjo

bet

užbaigti.

Ji ragino

atsistodavo

a n t. savo.
iszaiszkinti, kam ji teip skubi
nasi prie jungtuvių. Mergaite 
KiTitikovo pradėjo . nemylėti, 
jai su juo ir nuobodu pasidaro; 
jai ueąpsakomai buvo sunku 
tęsti ir laukti, norėjo greieziau 

Jih kankino invai-
rus klausymai ir abejones; ji 
mano, kad paėmus jungtuves, 
viskas užsibaigs.
skubinti, jia erzindavo mažiau 
šia kliūtis, kuri 
skersai kelia.

— Kate, ko tu teip?... 
kalbėjo motina,
laiko pasipažinstate su Pavlu 
Aleksandroncziu — ir nieko, 
o ežia urnai...

— Ak, mama, ir dabar tas 
pats, — nekantriai atsake Ka
te, — ka tamsta iszgalvojai?

— Kaii> na ? Ar asz nema
tau ?

— jau kiek

ir nieko

— Visai ne tas, mama, vi 
sai ne tas, — atsiduso Kate.

Mergaite dabar aiszkiau pra 
dėjo suprasti, kokia butu lai
me atsiduoti tiems" jausmams, 
kurie butu “tas.“

Artinanties vestuvėms, Kru
tikov pasiliuosavo nuo tarny
bos ir beveik visa laika pra-
leisdavo namelyje ant Volgos,
-*-'*.■* M ♦ A v. « M.tik rotkareziais nuvažiuodavo 
in miestu, kad atlikti savo

kari baugu inejti, 
pultu koks žvėris. f

Mergaite labai stebėjosi isz 
paslaptingo skirto, kuris buvo 
tarp jos ir sužieduotinio —pir
miau to skirto ji neužtemyda
vo.

Ji svajojo apie Vladimira, 
su kuriuo ji galėjo kalbėti, be 
galo, su kuriuo ir tylėti buvo 
lengva.

— Nejaugi taip visuomet 
bus? — pasibaisėjusi paklau
so ji, pasilikusi viena, ir 
jau atsake, 
tas tik pakol.
sijungs, pas juos viskas bus 
bendra.

Ir skubinosi Kate prie jung
tuvių, ir 
ant motinos 
visu, 
nors teip greitai 
kaip ji norėjo.

Aukle už tat visai nesiszir- 
dijo ir nebardavo jin. Ji buvo 
protingesne už ponia ir geriau 
pažinojo savo panele.
tiktai žiurėjo in jia protingo
mis senomis akimis ir ] 
kusi viena dūsaudavo ir 
guodavo galva.

Syki, tat buvo trecziadicnis, 
praslinko deszimts dienu, kaip 
iszvažiavo Vladimir, — aukle 
buvo Kates kambaryje ir szu- 
kavo gelsvus jos plaukus. Kate 
buvo liūdna ir susimaseziusi; 
rytoj turėjo atejti laikrasztis, 
kur Vladimir žadėjo patalpin
ti savo apskelbimą, jei tik lai
mingai nukako in Peterburgą.

Ar pamatys ji 
rytoj ta apskelbimą? Koks bu
tu džiaugsmas, — Kate ir tikė
ti negalėjo.

— Ko tu 
mastei ? — 
ar apie ji atsiminei?

— Apie ji, — prasijuokė 
Kate, — tu isz kur žinai ?

(Toliąus Bus.)

Vladimira

kuriuo ir tylėti buvo

czionaitines 
mergeles,

Turi atidaryti akeles, 
Kaip ejnant koja statyti, 
Kad ant kelio noparslysti 

Piningelins turite czedyti, 
In puikus rublis nesirodyti, 

Dorai turite elgtis, 
Nuo vyru szalintis. 

Žinote, jog ne mažai tamsunu 
Puslaukiniu grynu bizniui 
Tiejei tai prie jus kabinasi, 

Ant pasivaikszcziojimo vedasi 
Geriausia stuboje sėdėkite, 
Naktimis nesi valkiokite.

‘ ‘ Saule ’ ’ užsiraszyk i te, 
Vakarais skaitykite.

Nesivarykite, kad vyra gauti,

nusival
kiok i te,

Ir be ergeliu senatvės laukite 
Dievas yra tėvas geria uses, 
Jojo apgloboje žmogus sau- 

giauses, 
Ne apleidže su vaikais nasz- 

leles,

9
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Bile niekus, veluk mergauti 
Rinkite piningus

tuo- 
nebus:kad taip

Kuomet jie su-

nerimavo, ir 
ant , aukles, ant 

jei nebūdavo galima kas 
iszpildyti,

J

Ar jis gyvas?

duoti padaryti
x3 coliu didumo pasporto pri- 

rengimui ir kreiptis prie 
sienio reikalu ministerios Kau 
ne, kad gautu pasporta kelia
vimui in Amerika, kuri gave 

Amerikos

9 v Q ■»

uz-

za u z

kursą 
kelione bus

Kasikiu
perpjaus. Ace-Hi yra ju vardas. Nepamirszkite. Klauskite ju 

Ace-Hi yra padirbti isz spec 
vigadni ir sausi,

kada vol pirksit<‘ apsiavimus. 
ialiszko gurno. Yra drūti, 
pininga.

Juaa apollnkoje randasi szloras kuris parduoda Ace-Hl 
apsiavimus. Jeigu negausite tai raszykite tiesog pas mus.

Converse Rubber Shoe Co. Malden, Mass.
Į , , . 1 ' h ________________________________________ ________________________ ______________________________ ____________________________________ / H!'

______ . ... . . ......................... ~; " . .................
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A.
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų

Žmoguc kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimų. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- 

Bet jis 
kad jam niežti, ir 

visi kiti tą žino.
Vyrai ir moterjs kenčia 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai ‘prašalinti. Nebus 

slinkimo ir kitų nesmagumų,

« sosi nejučioms. 
\ žino,

4

Kaip bus Lietuvos 
linija tarp 

ir New Yorko, tai 
Amerikos

keleivio
neturės pas-

Amerikos

I

įvykstančių non pleiskanų.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. į 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. ’ i

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be r
RUFFLES, jei turite pleiskanų. i

Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto ! 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: • |

AD, RICHTER 6 CO., 3Ž6-330 Broadway, New York

pyko Ne geros ir darbszios mergeles
■M

Buvo tai Skili kino Nedėlios 
diena,

Parsinesze alaus ir guzu tęs .

Senute^

pasili- 
lin-

gražiulele, susi- 
paklause aukle, —
♦♦

BUS BEDARBE.
Szluomi laiku' darbai eina gerai ir 

darbininkai uždirba daug piningu, 
vienok daugumas žmonių pranaszauja 
didele bedarbe nuo ateinanezio ru
dens. Bedarbėms užėjus žmonėms 
parsieis paneszti daug vargo o del 
Jldelu brangumu, teks no vienam ir 
įkurdo pamatyti. Bet bedarbiu pavo- 
|us iszsisaugojitnui yra būdas kuriame 
yra apsigyvenimas ant farmu. Ge
riausias farmas galima pirkti ant 
lengvu iszlygu. Lietuviu kolonijol

Kas ežia pirks

Ge-

ppe Hart, Michigan.
farmu. bedarbiu nepažins ir no jos 

niekę nentikentes. Reikalaukite tuo- 
jaus informacijų ir katalogo, h 
pažimekite kokios didumo farmos 
r C si te o gausite viską teisingiausia, 
teip pat ir laikraszti ‘'Amerikos 
Jklnlnka”. Adresavokite szitclp:
H. WalencziUM, 1*. 6. Box. Hart, Mich.

sikiu 
t no-

Skausmus ir galimus nutildo

PA1N-EXPELLER
Vaisbaienkll* nireg. 8. V. P»t. Ofire.

i jJa 
DRAUGAS REIKALE

in viena narna 
9 

burdingieriu hives- 
tnves, 

y 

labai 
pasidabojo, 

Ba j i ji geryma daug godojo, 
Ir kada jau gerai iusigere, 

susitvėrė, 
j

Mat tai buvo inkurtuves 
Dvioju

Gere visi ir uliavojo 
gaspadineleiO tas

Konia už plauku
Vienas pradėjo szokineti

Jr apie ta mamuže tupinėti 
Isz to pasikėlė vaidas,

Boba ant vaikino szoka, 
. Kejsedamasi su kuloku.
Vyias nenukesdamas pastū

mėjo boba, 
pasidarė szlekta rodą.

Boba ant ^islos sugriuvo,
Ube,

Newin 
$110.00

Hamburgo 
kainuoja 

ir $8.00

turi kreiptis prie 
konsulio Rygoje, kad gauti vi- 

kuria reikes užmokėti
$10.00, paskui pas Vokietijos 
konsuli, vėl Kaune, kuriam už 
viza reikes užmokėti 300 mar
kiu (pagal dabartini 
apie $10.00), jei
per Hamburgą, o jei per Dani
ja ar Franci ja, tai ir tu szaliu 
konsuliu vizos yra reikalingos. 
Lenku konsulio viza ir bus rei
kalinga.
Amerikos laivu 
Klaipėdos 
reikes vien tiktai 
konsulio vizos).

Laivu kompanijos Kuropojo 
nepriima pei vieno 
ant laivo, kuris
porto vizuoto nuo 
ateivystes instatymai baudžia 
laivu kompanija# už atgabeni- 
ma keleiviu be konsuliu žinios 
— vizos, ir turi sugražinti ke
leivi isz kur paėmė, ir atiduoti 
keliones pinigus.

Laivakorte nuo
Yorka

tarplubyje, 
pagalves Amerikos valdžiai, ir 
dar $12.00 kvarantinos (lauki
mas 14 dienu Hamburge), taip 

; kad sykiu laivakorte kainuoja 
$130.00. Vaikams iki 12 metu 
metu $75.00.

Nuo Czdansko in New Yor
ka laivakorte kainuoja $148.00 

ateiviai in Amerika 
virsz .16 metu senumo turi mo
kėti skaityti savo kalboje. Pa- 
liuosuoti nuo mokėjimo 
tyti yra tik szie:

Visi

skai-

Rodos jau galas jiai buvo, 
Jr daktaru parvedė, subėgo 

kitos bobos,
Rodos jau ne bus gero isz 

jos niekados.

kėliau janczios

tėvus iki 1G

lovojeBoba kėlės dienas 
pergulėjo

Kaip karve stenėjo,' 
Ant galo pasidavė in prova, 
Ba ant gero 

tuokliu kova

a)paežios 
pas savo vyrus.

b) Vaikai pas 
metu senumo.

c) Tėvai keliaujanti pas sa
vo vaikus, jei jau turi 
ttis.

d) Dukters dar nevede arba 
įaszles, kėliaujanczios pas sa
vo tėvus,

e) Amerikoje

r; ri)b nie-

gyvenusieji
neiszeina gir- penkis metus pirmiaus, kurie

9

Vyras pateko ant dvieju me
nesiu in džela,

Ba vyruezei parduno už tai
neyra.

Bobai tas nepatiko,
Jog tik ant dvieju menesiu 

sėdėt liko,
Mislino, jog nors metu sedes.

Isz ko norint džiaugsma turės.
* L « ■ •

gryžtu atgal laike 6 
nuo iszkeliavimo.

Visi ateiviai turi turėti ga
nėtinai pinigu kelionei iki ga
ni ir pragyvenimui iki susira’s 

darba.

menesiu

P.Mikoladnis.
53 Hudson Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Vyruozei, su tokioms nerei
kė užsidėt, z*.

Ne jokiu szposu su joms k
I' 
i' 1 
j

1

pradėt,
Ba kas su pieszlu užsidės, 
Tasai ir ineszlu smirdės.

Pasiliauk.
— Žiūrėk Juozai tai vyreli

gražios mergos ejna! Reikė už 
kabinti?
' —■ Pasiliauk veluk ba kaip 
matyt tai labai gedlyvos tai isz 
godos numirtu. , i

4 ■'/h
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AK EŠI SVEIKAS
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duoa juirįb greita palengvinimą. Greit

ina krauja. Nesiųskite piningu bet 
sžkirpkito szi apgarsinimu ir prlblus- 

kite su a’hresū, gadšito dykai sempėli.

Jeigu viduriai netvarkoje GAHFILAX

veikia, paluosuojn vidurius ir iszczl- 

sžkirpkito szi apgarsinimu ir pribius-
- 1 A , , ' « . ’ _ 1 .1 t t) . '«.

•\T L l * Kilt? NU uuiUpU| uyn.111 BvITipClL
— Na na, meluos nuo 10 ne qAuE0 chemical co. įtapk L40

numirszta ypatingai gyvena.... 141 Avo. A. Vnrlr. W. V.

Jeigu esate 
ne darykite

Silpni, liguoti ir nervoti žmones 
KREIPKITĖS IN TEN KUR GAUSITE TEISINGA RODĄ 

IR GYDIMĄ PER NAUJASIA IR GERIAUSIA BUDA
Mano pasekme kaipo specialistas paeina nuo to kad tuojaus 

atrandu teisinga priežasti juso ligos.
Mano ekzamlnavojimas yra pasek

mingas ir mokslingas, 
silpni, nervoti, ligoti,
klaidos ka kiti darė, ateikite pas mane 
asabiszkai ir paslaptai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
Visos kroniszkos ligos yra pasekmių* 

gai gydomi per Dr. Hodgens. Jeigu 
turite užkletejlma. Katara nosie*,' 
gerkles, ..viduriu ar inkstu, kepenų 
netvarko, nervuoti, nusilpnėjimą, du* 
suli, ronas, pūsles ir slapumo Hgas 
krelpkites pas Dr. Hodgens nepaisant 
kokiam padėjimo esate.
iszgyditl kur kiti daktarai atsisakė 
gydlt. ’

PILES, arba isssikiscusla žarnuke.

Danu Hgu

būtose Phihidel plil jol.
ASTHMA arba dusulis ir baisomis 
kehtcjimais yra liga kuria kožnas

DR. I. W. HODGENS
Specialistas užsisonojusiu ir kroniszku
ilgu. Praktikavęs didžiausiose ligon- iszgydyta ant visados. Daug imonit 

serga szita liga ir kencila nelsspasa* 
kyta skausmą, ir kitokia* panašia* 
ligas bijodami operacijos ar pjaustima 
bet linksma bus žinoti tokiam* žino*

mainlcris bijo. Nelaukite kolei busite nems kad J)r. Hodgens tokia* liga* 
priversti jcšzkoti pagelbos, kolei ne gydo be peilo ir skausmingu operacija, 
galesite miegoti per kosulį ir trumpo 
kvepo ir gal busite priversti sustoti
dirbti. Dr. Hodgens norėtu turėti pro
ga parodyti jumis jo PASEKMINGA RAKCIJA. RODĄ IR SLAPTINGAS 
BUDA G1DIME JUSO DUSULIO.

NEKVISZKOS LIGOS no lendu pa
eina trotis minties, silpnumas, nera
mumas, nemiegi*, stokus energijos lt 
telp toliau* ISZGYDOMI FO GVA-

PASIKALBĖJIMAS DYKAI.
DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES, 

Oflsos valandos nuo 1) ryte lig 9 vakare. Nedeliomls nuo 12 lig 8 rak.
124 South Main Street, Shenandoah, Pa.

--------------- ............ - -  „ ■ ■■    -------------------------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------- -------------------------
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Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
Zr/i .) .i r X *

Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant \^suonict po ranka nuo viduriu 
užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį

BAMBINO
vaizbos “MADONA” ženklas 

U įregistruota S. V. Pat. Ofise.
Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį! Jie prašo jo ( 

daugiaus. Gaunamas visose vaistinyčiose arba tiesiai iš labaratorijos.
Reikalauk pokelio su Bambino Ulės paveikslu.

Apsaugok

4
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. Kaina 50c. bulelis.'Užsakant nuo išdlrbEjų 60c. šu persiuntimu.
E AD. R1ČHTER A CO.. Bush Terminal Bid*. No. S. BROOKLYN. N. Y.
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Žinios Vietines

Esi u po

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano batikoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palulklmul. Siuneziu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursu. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai, 
szyklto apie kalnas o gausite 
teisinga atsukimą. Adresavoklto:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu

Ra-

UNION '
NATIONAL

BANK
MAHANOY

CITY

Capitol Stock f 125,000-M 
Kurpiau & Profits |I«4MXXkM

Mokame antra procentą anl 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie Jubu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mone- 
auoHe, nepaisant ar atneezat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą bu musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

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

H BAT.L, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlco-Proz.
J. E. FERGUSON, Kafllcriuo. 
R. T. KDWARDS, Vlce_Kaa.

i
 DAKTARAS W. BURKE į 

LIETUVIS ;
418 W. Market St. Pottsville«

‘ <

i

Su vlsomfl ligoms priima, nuo 
valandos iki 10 valanda Isz ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. G Iki S vakare.

Telefonai, Bell - Kensington 5314 
Keystone, - East 6720 

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

Priėmimo valandas: 1
Lik! 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakare , 

2538 E. Allegheny Avo.
PHILADELPHIA, PA.

C Naujas’ tJeinvIrzkas Graborlus \
( KAZIS RĖKLAITIS. j
> 516 \V. Spruce St. Mahanoy City J

i, Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

liovusia Daktaras Kariumeneja.
GYDO VISOKIAS LIGAS

fPrllma ligonius lig 10 valanda ryte. 
<1 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare l 
£ Telefonas—Bell 359 R. j
>113 E- Coal St. Shenandoah j

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUOKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

Merginu Lai beri u szapas. i 
Vuiojs prekes tiktai, l’ra- 
Hzorn. Teipgi iNzinokiname f \ 
vyitiH Ir merginas balbe- 
liauti. Neįižmlrszklte nu- ^*4 
maro. Netoli Unlou R. R. 
Blacijos.

¥

I

Nossokoffn, 
1202 Pen n Avė.

N.

* *

Pasamdė

FlHsburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS UKABOltlUS.

fe

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
laidoja kunus numirusiu, 
automobilius, rlginus ir vežimus del
laidotuvių, kriksztlniu, veselllju, past 
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus ir tt 
520 W. Centre St. Mnlmnoy City. Pa

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nuslduoklte In hotell

HOTEL LAWRENOE
J. W. PRALEIKA, Savininkas

Ruimai: 12.50 !gl $4.00 ant savaites
50c. 75c. Igl $1.00 ant dienos

Szlltas Ir szaltas vanduo kožnam 
ruimo. Garine szlluma.

Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth’ Str. San Francisco.

— Mieste malszu, žmonelei 
kaip kada nedirba isz priežas
ties stokos kantku. 

kitur
bot greitai sugryžta

iszvažiuoje
t

didesniuosia

Nekurie 
jieszkoti

darbu 
nes didesniuosia miestuosia 
daug žmonių randasi be dar
bo. Fabrikai uždaryti 
turi užkalbinimu ant tavom.

— Visi kompaniezni darbi
ninkai, bosai ir kiti, kurie dir
bo nog menesio, aplaike padi
dinimą mokesties nog 40 dole
riu ant menesio ir daugiau, 

aplaiko 
mėnesiuos algos net po 250 do
leriu.

— Elektrikine karu k u kom
panija pradėjo brukuot 
Centre ulyczia terp sztangu.

Kuningas .Juozas Zab- 
laekas praleidže vakacije pas 
savo teveliąs ponstva 
kus, 319 W. Mahanoy Avė.

— Lietuviszku Moterių Siu
vamas Ratelis turėjo savo me
tini iszvažiavima ketverge ant

ant menesio ir 
Dabar nekurie bosai

9 nos ne

East

Sablac-

Norkevicziaus fanuos. Pra
leidi linksmai dienele ant szvie 
žio oro sugryžo namon 
nedintos isz gamtos ir 
puikios dovanos.

uzga- 
josios

SHENANDOAH, PA.

— Septynių metu
Mariute Kordisziutc likos skau 

siausdama ant 
Mergaite likos nuvež-

senumo

sulaikė

tižo i sužeista, 
lentų.
ta in Ashlando ligonbute.

— Kada du vyrai pribuvo 
pasiymti pelikes baczkas guzu- 
tes in Tower City ir turėjo gy
vasties vandeni sudeja ant tro 
ko, tris pa.lici jautai
szoferi konfiskuodami guzule 
ir aresztavojo locnininkus. Dip 
lomacije ambasadorių prasidė
jo ant iszgavimo guzutes. Ant 
galo badai palicije sutiko pa
leisti guzute isz areszto po už
mokėjimui 400 doleriu kyszio, 
locnininkai nupiszkejo linksmi 
su tavoru.

— Juozas
50 metu am- 

ka- 
Velionis

1

Paderewskis iszsižadejo svieti- 
nes politikos, gyvens 

tikumoje.
London. — Paderewskis ap

garsino, bnk dangian ncsikisz 
in svietiszkns veikalus ir gy
vens tikumoje, kokiam mažam

P AtIESZKOJIMAI ISZ LIE
TUVOS.

Jaigu žinote apie juosius pra- 
neszkite ir kitiems.

mieste!ije, gal Amorike. Pa
derewskis sziadien yra nusilp- 
nejas ne tik ant sveikatos bet 
ir ant dvasios, po tokiam 
triukszmingam gyvenimui.

po

PRIE S. L. A. SEIMO 
NUSIDAVIMU.

už prileidima

Dalis viena delegatą maste, 
kad Cvntr. sekretoriui p. A. B. 
Strimaicziui turės but bausme 

balsuot už p. 
Dundi Ii kaipo suspenduota; ki
ti gi rokavo, kad pasidarė klai 
da per darbininkių neinžiureji- 
ma, tai p. Strimaicziui jokiu 
bausme nerik duot ypacz tam 
urede tarnavusiam per 9 
tus.
du delegatai, vienas jaunas su 
ilgais plaukais pravarde neži
nau, o kitas senokas koks tai 
Bulota kurs reke — “ 
prasikaltėlis yra kriminalistas 
ir t. t.” Vienas isz delegatu 
be klausvdams tu invairumu 
pasikėlęs isz kėdės sako:

kaltininku ir 
tai-gi

tai p. Strimaicziui

me-
Didžiausiai sz t u r ma vo

kad toks

9 9

UŽ DIEVA GERIAUSIA 
MYLĖJO “ SAULE.”

J ieszkomas
Antanas seniau 

mieste,

Gilberton, Pa.
Bernataviczius
žiaus, likos užmnszts per 
ruka. praejta subata.
paliko czionais viena broli, bet 
kur jisai gyvena, tai nežinojo. 
Bernataviczius stovėjo ant 
kampo ir mane kad karukas 
sustos, manydamas perejti ant 
kitos puses, bet tame pabludo 
ir ženge tiesiog priesz karuka 
kuris nelaiminga.
sei.

t Praejta petnyczia
Antanas Paplauckas,- apie 45 

Gilbertono 
Nebaszninkas sir-

ui. amzia.us, 
gyventojas.
go

stovėjo

senas

sumalė bai

rn i re

Jeigu turime 
sakome reikia nubaust, 
priesz nubaudimą, kas būnate 

p. Strimaiti skuudi-

yra Civonavi- 
cznis Antanas seniau gyveno 
Pibodos mieste, Amerikoje, 
nuo kurio jau 7 metai kaip ne
gaunama jokios žinios.

I Taszomas atsiliept i 
antraszu: 
Lietuva Kaunas 
Pulkas

Martinui Kazlauskui.
Motiejaus

Giniunu kairno, Prienų parap 
Mariampoles apskr.
brolis Pranas. Antraszas: 
Lithuania — Kaunas, Elektro
— Technikos ballalijonas, Ka
rininku
Mickevieziui Pranui.)

Kur yra: Motiejus ir Juozas 
Petraicziai isz Cziudiszkiu 
kaimo, Prinu parap., Mariam
poles apskr. Antraszas: 
[Lithuania — Kaunas Elektro
— Technikos batai i jonas Ka
rininkui Petruszauskui.

Kur yra: Motiejus ir Vincas 
(lirniai Szakaliszkiu kaimo, 
Igliaukos parap. 
poles apskr.

4 4 Saules. > 9

SZIUO

. 1 Raiteliu9

Truhocziu Komanda.

M i okev iczi o, i sz
•9

jieszko

Petrauskui (induot

isz

$20,000 vertes visokiu apredalu
-------- del moterų ir merginu 

dar gausite už 25 procentą pigiau.

“Saule” 
Dnugtause man 

Saule” ir myliu jin 
K oi i me-

Rehabitfttion School, Catho
lic University, Washington, D. 
C Liepos 11, 1920.

Brangi Redakcijo
— Meldžiu priymti mano szir-
dinga padekavonia už teip pui 
k u ir gera laikraszti 
ir kalendori. 
patinka “ 
skaityti be paliovos.
tai adgal buvau teip-gi skaity-

” bet kada li
kausi paszauktas per Dede Sa
ma in kariumonia, tada sunku 
buvo man matyti “Saule” nes 
likaus iszsiunstas in 
ir būdamas apkasuosia negalė
jau jokiu budn jiaja aplaikyt 
tiktai tankei apie jiaja 
eziau ir sapnavau.

Kad mes apleidom apkasus 
ant saules szviesos ir pradėjom 

i, tai po 
muszio li-

tojum Saules

Saule
Erancije

> 
mans-

kaimo 
Mariampo-,9

Ant ra szas:
Lithuania — Kaunas, Elektro
— Tech n i kos butali jonus, K$ 
rimukui Petruszauskui batali- 
jonas, Karininkui Petraszau^-
kui (induot Juozui Girniui).

G iniurni 
parapijos, Ma- 

jieszko

Juozas Kasziuba 
kaimo, Prienų 
riampoles apskriezio 
giminiu ir pažinstamu. Antra- 

J11 oz u i K a sz i u ba i (i i - 
Kaimas, 

valscziaus, pasztas 
Mariampoles apskr. Lithuania 

pusbrolio 
Antano Adomo sunaus

Paeina isz kaimo Si- 
Skapiszkio parapijos 

Kauno gub. Meldžiu atsi-

szas. 
niurni Klebiszkio 

Prienai 9

Pajieszkau savo

baus.
miszkiu,

Grie-

$30 vertes siutai, kotai ir szlebes dar $22.50 
$20 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $15.00 
$40 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $30.00

Moterems ir merginoms naujos mados pava
sarinei apredalai už 4-ta dali pigiaus. Daug 
visokiu gražu apredalu. Turime extra dideliu 
šaižu del diktu moterų.

užklupinet ant prusu
keliu dienu didelio
kaus sužeistas prie Verdu no ir 
maniau, jog ant visados reikės 

Saule” 
nes Dievo

savo 
myli

Todėl 
9 9 

9

persiskirt su mylema 
Bet ne teip stojosi, 
apveizda mane laike po 
apglobi!, nes tas, 
Dieva yra neapleistas, 
mylėdamas Dieva ir 

ĮdekavOju
sveikata o jum redystei už Įnik 
rnszti “

4 4

kuris

Saule 
jam už gyvastį ir

4 4

Saule.
Su didelia pagarba 

Stanley Kelmanski.
padė

ka i p szis

9 9

Ar-gi reike geresnes 
kavones už 
buvusis 
siuntė,
ta dirstelėjo in akis 
mate daug svieto . ir

4 4 

kareivis

GUINANS MAHANOY CITY, PA. 
MT. CARMEL, PA.

SHENANDOAH, PA.

Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mehesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstamj.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
— DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pree. 
W.F. Rynkewict

T. G. Hornsbv

I

Sau

Saule“ 
mums Į)ri- 

Žmogus kuris nekar- 
m i rėžiai, 

visokiu
pareigiu, daugiaaše myli 
le.“ 
jog panasziu skaitytoju 
dusi tukstauezei 
milžiniszkos szeimvuos 
panaszoi myli 
Acziu
už toki apreiszkima savo nuo
mones apie “Saule.“

4 4

Ar-gi nemalonu redystei 
ran- 

musu 
kurie

terp

Saule.’” — 
kareiviui Kelmanskiui

! 1
4 4

Meldžiu 
szaukti sziuo adresu: Polikar
pas Speicis, Kaunas, 
Alėja, 52 Teelpytes knygynas.

Jaraszunas Kazimieras, ina- 
praszau 
udresa, 

sziuo adresu: Lietuva, pasztas 
Subaczius, 
ties mokytojui;

S. P. Mano dede ir teta jau 
priesz kara gyveno Ameriko
je J 
žuvo adresai ir visi 
pas kuriuos galeeziau 
adresu.

Laisves D. M. Graham, pref.
J. FI. Garrahaa, Attorney

P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treat
A. Daniaewics M. U ar ti*1

I
I

PARSIDUODA PIGIAI
2 geros karves, 4 kiaules, keliolika 

visztu, ir geras namas su dviems ir 
puse lotu, isz priežasties kad locnin- 
Inkas turi tuojaus iszažluoti in kita 
miestą, atsiszaukit po adresu:

Mielini Buracyewskl,
Du-Bois, Pa.

no dede ir teta Ona 
atsiliepti

priesz
kas?“

Visi (vii skundiko nėra.......fe
Prie pat to reikalo užbaigos 

gavės p. Strimaitis baisa kele
tą žodžiu pasiteisinimo 

i ros sėdosi.
Dave vienas

diskucijos uždaryti ir ejt prie 
sprendinio slaptu
inneszimas priimtas — slaptas 
balsavimas isznesze — dekretą 
kad Centr. Sek. p. Strimaitis 
yra nebaudžiamas (nekaltas) 
Su tuomi priskubinta buvo už
baigimas S. J j. A. 31 Seimo.

Isz visko pasirodo, kad da
lykas nesmagus insivele ne ty

li klai-

iszta-

inneszima. kad

balsavimu.

9 

ir ptsiusti

Panevežio apskri-
139 Hill St., (J.16)

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Esant karo aplinkybėms I Keturi nauji veikalai. Notos del Plano i •• •• • • 4l

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA. ___
Slunczlu pinigus in Lietuva pagal žemiausti dienos kursą su pilna ęva- 
rancija. Teipgi siuneziu lenku pinigus in lenku užimtąją Lietuva ir 
visa Lenkija. Suteikiu rodąs grįžtantiems in Lietuva, parūpinu pas- 
portus, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

P. Mikolainis, 53 Hudson Ave. Brooklyn, N.‘Y.53 Hudson Ave.
gimines, 

gauti

St. Janauskas.

NUSITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Pas Darželi trys mergeles, duetas 50c. 
Esu ant szio svieto, solo • • 50c.

. 50c.
. 50c.

Lietuva Brangi .....
Kas n u rainy a mano širdele.
Siuskite piningus registruotam laiszke 
ar per Money Orderi, steinpu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.
315 S. West St. Shenandoah. Pa.

k sqqddqqiidq nau hemES

<♦

SliivntHH Ylo. Su Šita yla galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetusir kitus di 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina .OO

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kašztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

' W. D. BOCZJCOWSKI-CO.
MAHANOY CITY. PA.

Slunczlu nzirdinga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra "Tūkstan
tis ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebiuos už knygos, 
no rupi man nereikallpgaa vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jlaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu, 
Vincas Malaiszka. Sparrows Point Md.

dusuliu kuria liga gavo J 
dirbdamas ilga laika

Paliko paezia ir 4 vai-
Prigulejo prie Citizens 

Laidotuves atsi- 
l’tarninko rvta su

kasyk-

I Szv.

luose.
| kus. 
draugystes, 
buvo
Misziom Szv. Ludviko bažny-
czioje o kuna likos palaidotas 
ant Szv. Jurgio kapiniu 
uadorije.

— Pirkite mėsa, ir groserius 
pas Juozą Miluti. Geras szvie- 
žas ta voras.

She-

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE

Del iszsluvlncjimo Szlebes, PadtlSZ- 
kaltes, Staltes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvletku.

JENNIE REFOWICH,
129 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

1SZVAŽIAVIMO DAIGTAL
Jeigu turėsite iszvažiavima ar pikni

ką tai pas mumis gausite visokiu tam 
reikalingu daigtu kaipo tai: staltes, 
nepklnu, peiliu ir vldelcu, tollerku ir 
szauksztu del icc-creaino, ir blukinu 
puoduku.

O’CONNORS. 100 W. Centre St.
REIKALINGA TUOJAUS

Suaugusi, Katallke-Lietuve mergina 
arba nasz.le, teisinga, del namu darbu 
prie paaugusiu 4 valku, turėtu mokėti 
ir kiek nors lenklszkal ir angliszkal 
kalbėt. Vieta ir mokestis atsakanti ir 
darbas ant ilgo laiko, 
szito antraszo:

B. G. J. P. O. Box 585, Du-Bols, Pa.
(J.16)

i Raszykit ant

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.
Dekavoje % milijono imonlu ui 

pulkus plaukus, o teip-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, Id 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas: Drs. Brundzas Cosmetics.

Sts. W. Brooklyn. N. T,

Informacijas dykai. 
Raazy-

ežiomis, liet per klaida 
da kas-gi neturi?....

Seime buvęs delegatas.

9

, įV
F7 Cį 

■ — ....
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KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS.

isz Lin- 
sekanezia 

gromata nog Elzbietos Vaitke- 
red.,

Klabiszkiu

K a z. V a i t k e v i c z i u s 
field, Pa. aplaike

Suvalkų 
aps.

gromata 
n tulži ilgom, 

dovana.

viežienes isz
Mariampoles
vals., Bananiszkiu kaimo.

“Aplaikiau justi 
isz kurios . teip
rodos gavau dideliu 

nukentėjom 
baisei ir da negalime isz bėdos 

Buvo tai tikra sud- 
na diena, dingo mus visas tur

tu rojome.

Per baisia kare

iszbristi.

telis koki turėjome. Kada 
bėgom nog tų baisybių, tai vos
pasiėmėm su sayini kumele ir 
karvia o, ketu rėš. kiaules pa
likom namie, o kada sugryžomlikom namie, o. kada sugryžom 
tai radom tik vienas stabas o 
kitu triobu nesirado ne ženklo. 
Sustojom ir verkėm 
neteko triobu.
lem po vokiau, tai matėm

paskutiniu; kumelia, 8u- 
if ka

graiidžėi
Kada papuo-

karszto ir szhlto, hteme-
mus 
rus, sviesta, kiauszinius 
tik in rankas gavo, o mes ne
turėjom kuom maitytis.
ke kares jauni žmones be lai
ko paseno, pražilo ir iszmire. 
Mieli vaikelei jaigu jums at
lieka kokios senos drapanos, 
tai meldžiame prisiųsti

Lai-

drapanos 
del 

mus, nes czionais yra labai rei
kalingos, nes drapanos negale- 
ma pirkti.’?

Su pagarba, K

KViTU Knygele Draugystėms del 
iszinokejhno pinigu ligoniu-

...............m a ----- 50c.
KVITU Knygele Draugystėms, del 

Kasieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu -------

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Siunczia piningus in visas dalis, 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo,, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus 6 menesiu. Isždlrbu ir 
Notarialiszkai užtvirtihu visokius 
Dokumentus, Paszporpis važiuo
jantiems in TSvyne, Banku esanti 
po didelia kaucija ir
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimės, 
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsukimu: M 

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman,

P. B. Lie. 159.
Cor. Wk Long Aye. & 8. Main St. 

DuBois, Pa.

50c.

kontrole

Raszyklto ant

t

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siunčiame tavorus 
in Lietuva.
platesniu informacijų pra- 

raszyti ant žeminus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway, ’ '

Reikalaudami

szome

r

t

So. Boston, Mass.
--------------------------- i , iV

Užraszonąe Lietuvos v 
laikffrszczius.

Bkunklsnamiesucern brltvn. UNCLE SAWS RAZOR MAKERS Šita ’ 
br|tva yra padaryta iš geriausio plieno ir vaduojama po vis* Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite ją jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šioa Ka- 
tyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitj {spėti, 
šios Katyros yra geriausia žais
mė liuosaine laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
si* nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kala<|| Kszyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina W..

ŠEŠIOS kltoniškosmagiškos 
Stukos su instrukcijomis (angliik 

_ kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNY- .
GUTCS; l)Pti»1(ipfyM Burtininku. 13) O)t^apnM
Už šešias kitoniškas magiškas Štukas ir trjs lietuviškas knygutes kaina Skl .1R

Nesu Jaša PllttaM Orakulai* arba burtų, monų ir visokių paslapčių kny^a. Su pv 
veikslčliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų kny<a, 
burtų ir delnažinystčs (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -41*1 puslapių Cražiuse 
audimo apdaruose ^CJ»KO

Siųsdami pinigus adresuokite:

S: P. TANIS & CO., 
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL, .

fortune: 
TILLING 
-ęAgos 

Madami IdĮORMAMD 
MMOAAO 

CA*t> «Ok

KOv.

•r

I 1 l(f

r- - ....... . ....y1. .... ..

‘Slaptybe Antgrabio” ££7

VYRU

saka isz 
slapia.

gyvenimo Francuzu 
Preke 84e. W. D. BocaowakbCa

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras LIGOS 4^ Plttsburge. Jisai mokinosi Varazavoje, studijavo beglje j 
' * 8Ž metus invairias ligas vyru Ir moterų, todėl Jas nuodug

niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invairias Ilgas 
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 

' tlszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rustei
kai ir Lenklszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakaro.
Nedėliotais iki 2 vai. popiet.

p Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

&

am <m^m^aam gBramam am^mam ^►am




