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Isz Amerikos

Ant susirin-
Strand teatre 

li-

46 bolszevikai uždaryti 
' kalėjime.

Chester, Pa.— 
kimo atejviu
kuri suszauke bolszevikai, 
kos aresztavOta ir uždaryta ka 
lojime 46 • bolszevikai, 

visokius
kurio 

dalino visokius plakatus ir 
priesztaravo prioszais valdžia. 
Kožnas isz kalbėtoju turėjo pa 
sirupint po $5,000 kaucijos ar
ba ejti in kalėjimą.
isz juju bus nusiunsti adgal in 

Tiktai szeszi tureje 
pirmutines ukesiszkas 
ras o likusioje nors b..-----
czionais po keliolika motu bet 
popieru neiszemo.
Norints kiaulių yra užtektinai, 

bet prekes nenupuolineja. ’ 
Washington, D. C.— Kiaulie 
pabrango ant 100 procento 

nuo 1913 meto, o norints kiau
lių randasi užtektinai, bet me- 
sute da greitai neatpigs. Pagal 

1916 meto, tai ant far- 
radosi 67 milijonai kiaulių 

o sziandien yra 75 milijonai. 
Szaltosia magazinuosia randa
si daugybia suszalusios 
lienos.

Fiirmei’itii •» afihtikttwje

Daugelis

Kosi ja.
popie-

crvveno

w. D. BOOZKOWSKI. Prea. and Mfi.uuv4»nv tv on>i> jt ivi< »uu > 
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LIETUVIU 
NEW

DIENA 
YORKE.

Pergales 
pripažinti

skelbimus, ku- 
amerlkeiczlus 

noprlgulmy-

po 
$20 už szrthta? svaru bet Pake
riai 119 nemislina 
prekes ant kiaulienos.

Ka tik atėjo žinia, buk viso
kis maistas ženklyvai nupuolė, 

kiauliena 
t centu ant

buszelio o kiauliena $1.30 
baezkos.
miltus kurios turėjo sukrovus 
ant iszsiuntimo in Europa 
$11,50 už baczka.
šok is maistas pradėjo 
o spekulantar per tai

o žmonis isz to pasi-

Scredojo Balandžio 23 d. New Yorko 
lietuviai turėjo paroda del 
paskoloj) ir reikalavimo 
Lietuvai neprlgulmybes.

Kuomet dar New Yorklecziai mie
gojo ukclbimu klijuotojal pripildo po 
vlaa miestą didelius 
rials kvioczlama visus
paslraszyti del Lietuvos 
bes ir visus amerikleczlus ietuvius ra- 
szytis Amerikos Pergales hondsus.

Abi pusi penktosios gatves buvo pa- 
puosztl raudonos, baltos Ir mėlynos 
spalvos skelbimais praneszancziais 
apie Lctuviu 
landa isz ryto moters, 
prie Motor Corps of America Iszsiren- 
ge isz 
savo 
paežiais 
spalvos skelbimais 
skirsto po visas svarbesnes New Yor
ko vietas, kad prisidėti savo darba 
renkant pranaszus po lietuviu petici
ja prezidentui Wllsonul ir Talkos Kon 
ftycncljai.

Taip—pat ir svarbieji miesto laik- 
raszcziai talpino didelius skelbimus, 
nurodanezius in Amerikos žmones 
padėti jai kovoje už neprigulmybe.

Septinta valanda vakare, Madison 
Square parkas kibždejo lietuviais isz 
viso New Yorko ir jo apielinkes ir su
sidarė eiles parduoti Penktąją Gatve. 
Cžia buvo Suvienytu Valstijų benai, 
du lictuvu bchu, brigada lietuviu Ame 
rikos kareiviu su lietuviu ofencieniu, 
szimtas gražiu lietuvaicziu tautlsz- 
kuose rūbuose, ir nariu daugelio pillo- 
tiszku r socijallu draugijų, 
vedant platunul raitu policijos oficie. 
rlu, su vėliavomis ant kuriu buvo rei
kalaujama remti Lietuvos 
mybe Ir lojaliszkuma 
vienytoms 
Gatve, o isz szaliu 
plojo ir sveikino.

Kuomet pasiseko “Pergales Kelias” 
jie ojo prie gražaus altoriaus, kuris 
buvo tam tikslui parengtas.
vaitos lautU?zkHO«Jl^<,ęphpo»»e4 susėdo 
ant laiptu prleszakyje, o susirinkusie
ji in 10,000 žmonių pripildo' visa pla- 
cziu prieszais platforma.

iKansas naujai Iszrinktas senatorius . 
Capper buvo perstatytas kaipo pir
miau neskelbtas kalbėtojas, Jis daly
vaus Washingtone busiaeziami kon
greso susirinkime, js sake, kuomet su
rinkę Jam gausią! plojo, ir pirmasis 
darbas kuri jis darysiais bustais, kad 
sonatas iszgautu Lietuvai Suvienytų
jų Valstijų pripažinimą už neprigul- 
ininga ir laihva szali. Jis atsiszauko 
in lietuviu patrijotizma savo 
ir užtikrino, kad Jie

skelbimais 
Diena. Deszimta va- 

prlgul Inczios

Lietuviu Tarybos ofiso ir su 
automobiliais papuosztais tais 

raudonos—baltos 
važiavo ir iszsi-

mėlynos

Parodo,

ncprigul- 
tevynei ir Su- 

Valstijoms, ėjo Penktąją 
stovintieji jiems

Lictu-

po
Žodžiu, vi- 

atpigt, 
neteko

Septy- 
už-

milijonus, 
naudos.

17 užmuszti, 7 sužeisti, 
ekspliozijoj kasyklosia.

Birmingham, Ala.—
niolika anglekasiu likos 
muszti, 7 sužeisti isz kuriu ke
turi badai mirs, 
kasyklosia Majestic Coal Mi
ning Co., 22 mylės nuo Bir- 
minghamo.
šiai kurie likos užgriautais, li
kos pasekmingai ižgialbeti.

ekspliozijoj

nuo
Nekurie angleka-

2,000 namu sudege Japonijoj.

Didesne dalisYokohama.— 
miesto Yokohamos likos sunai
kinta per baisia ugnia.
azum du tukstaneziai namu isz 

Ugnagesiai isz Tokio
pribuvo in 
prieszais taja ugnia.
ka szimtu gyventoju likos su-

dege.
pagialba kovoti

Kelioli-

žeistais toje belaimėję.

iki Tikra teisybe.

metu— Penkesdeszimts 
misiuke nužvplge vyra bueziuo 
jenti josios duktero ir paszau- 
ke .

— Kaip tu drysti bueziuoti 
mano dukterc! vyras atsako:

— Nepyk, misiuke; tuojaus 
misiuko pabueziuosiu....

— Tai tiek to, bus ir teip 
gerai.
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isz penkių sąnariu kurie poržurejo orinius
Ameriko yra geriausia proga

abazus Franci- 
niokinimuosi tosios
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Japonu kanusije susidedenli 
joi, Anglijo) ir kitur nusprendė, jlog 
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Gromata isz Lietuvos.

Teresa Rud.zinskiene 
pas savo sunn Antaną Rudžius 
ka, Plainsville, Pa.

Rasze rp

vargus sekaneziai: 
v^me su Vurehmi

Lietuvos
savo

12 Vasario, 1919 m.
Pasveikinimas kaip ir vi- 

sosia gromatosia isz 
ir pradeda apsakyti apie

“Mes bu- 
triS)dva

re! i jo Szaltenu ošia.
• vokiccziams, Vincas su 

iszvažiavo in gylama 
pasilikoni ant

Vincas jau daugiau nešugryžo 
pas mumis, neturėjome kuom, 

ir mes in 
duona val-

o mes

Užpuolus 
ponu 

Rosijos, 
vietos.

tavęs k a n u o g r e i c z i au h i o s 
gialbos tavo sesute

pa-

maitytis, iszejome 
Bosiję ir ne dykai

vomė kaipo nelaisvoje terp sve 
Ta irgi mamy te

Francuzi-

fesoriaus Valdemaro.

timtaueziu.
tarnavo, o asz mokinausi lietu- 
viszkojo mokykloje ir buvome 
Rosi jo j keturis metus, o
penktu metu, 15 Kovo, iszva- 

keliavome/

ant

szaliai genie, turojom tarnauti ir bu- 
isztikruju turė

sią Ji savo prletcliu Washlngtono se
nate.

Priesz ji kalbėjo Karolis Byoir’as 
kurs neseniai sugryžo isz
jos papasakojo praneszimu nuo Pro.

Jis sako, kad 
Europos Lietuviai tikias pagelbos isz 
Amerikos lietuviu szlals taip sunkiais 
laikais ir kad pagelba dabar taip rei
kalinga kaip ir laike kares., kad buvo, žiavomo isz tonai 

Pirmsedls Edvardas L. Bornays per
statė M. J. Vinikas Pirmsedl Ekseku- 
tyviu Komiteto, kuris tyczia atvažia
vo isz Washlngtono.
mojo “Ka Lietuva yra Skolinga Amo- 

Poto malsztas choras padai
navo Amerikos Ir Lietuvos tautiszkus 
himnus ir keiiata lietuviszku žmonių 
dainų.

Po tam kalbėjo kunigas
liūs, Eksekutyvio Kom. Sekr. lictu- 

Lietuvys jūreivis, benu pri
tariant padainavo aiporlkoiszlcu dainų 

Amerika”, po to susi-

Jis kalbėjo tc-

rikai”.

Jonas Zi-

vlszkal.

užbaigiant su 
rinkimas užsibaigė.

Liberty Loan Connniteto nariai, ku
rio čzla dalyvavo Ir kiti, kurie yra ta
me prityrė Ir žmonių pritarimas pa
rodo kad tas i 
sėkmingiausiais ir szauniausis 
tik Jie atsimena.

Amerikos lietuviu'dvasia 
kus tame susirinkimo iszszauke pasi- 
gerojima kaip Amerikos valdžios* ats
tovu taip į^iariu eksekutyvio Komi
teto nariu, kurie ežia dalyvavo.

Vienas isz Ju kabodamas iszsitaro 
Jog Joi toki lietuviu vienybe ir sutiki
mas butu Amerikos valdžiai visur ro
domas, lietuviu klausimas tarpe lais
vųjų tautu nebutu nio kiek atidollo-
Jamas,

y

Tai-gL sūneli 
jeigu tu turi Dieva 
tai gfi

4 menesius.

Lenkai eina ant Minsko
h * „■, , +n,

Nori apsaugoti Lietuvos Republika 
nuo bolszeviku.—Leninas ir Trockis 

’ nori pabėgt isz Rosijos.

Lenkai ižguida-Parvžius. f

mi bolszevikufi isz Vilniaus, ei
na dabar užymti Minską, teip 
danesza M. WAsilewskis, buvu 
sis užrubežinis lenku ministe- 
ris in laikrasztl Temps.

Lenkai užojdami ant Lietu
vos ne mano
sau dalies Lietuvos, 
kraszto prigulinezio prie Lietu 
vos, ’tiktai geidže jiaja apsau
got nuo bolszevikiszku užpuo
limu ir sudrutvti lictuviszka 
republika.

jam, 
užėmėvisai prisisavyt 

ne jokio(■®W7
7 SW|

v • 
Zl-

kur, o pravardes dabar neatsi-
Marijona menu, turėjo 7 pėdas augsz 

Rudzinskiute isz Suvalkų 
bernijęs ir paviptb, Seinų gmi
nos, Szaltenu palivarko.

gu-»
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SURASZAS MILŽINU KU
RIE GYVENO ANT 

SVIETO. \

l.,.../)g, ^kaiyulus.
(1451 metu 
turėjo lova kuri turėjo 9 kubi- 
kus ilgio o 4 ploezio. ’ ‘ <

2. Golijotas isz Gatho turėjo 
6 kubikus dydžio.

3. Ciesoris Maximas (235 me 
te) turėjo S1/2 pėdas.

4. Galim (54 mete) rimisz- 
kas ciesoris turėjo 9 pėdas ir 9 
colius. r

5. Jonas Middleton isz Lan
cashire, turėjo 9 pėdas ir 3 co-

Ranka jojo turėjo 17 co
liu ilgio, o delnas 8V2 coliu plor 
ežio.

6. Patrikas Cotter.
gimė 1761 m. Turėjo 8

pėdas ir 7 colius, ranka jojo bu 
vo 12 coliu ilgio o czeverikus 
nosziojo 17 coliu ilgio.

7. Charles Byrne, tyrėjo 
pėdas ir 4 colius.

“Big Sam”

priesz
Baslį ano 

Kristusa)

lius.

Giant > y

11 Irish

czio. Vadino jin 
ku.”

<1 Dydeliu Mi-

Isz Lietuviszku kaimeli)

South Send, Indiana,
— Laurinas Zablockis apie 

50 metu senumo, .mirė ligonbu- 
teje nuo -szirdi£S%ailesties; Ve
lionis badai turi broli ir sunu 
kunigą mieste 
Scrantone.
doleriu.

Bostono ar 
apie 500 

Lai atsiszauko imt 
žemiau paduoto adreso: Adam 
Jurkaitis, 
South Bend, Indiana. \

Paliko

' 608 Peoria Ave.

ka-

Pri- 
vieszpata-

Leninas su Trockiu yra pasi
rengia bėgti isz Rosijos

Washington, D. C.— 
jausdami, jog juju
vinias neužilgio pasibaigs o gy 
v:pnimas yra netvirtas, Leni
nas su Trockiu yra pasirengia 

jieszkoti 
Tokios tai

ir 
vietų, 
ma,

pasilinksminimu

Bjaurus pasielgimus bolszeVi- 
ku su kuningais Siberijoj.
Ark a n gelis. — Arcibiskupas 

Nathanielius isz diecezijų Ar- 
kangelio ir Kolmogoru aplaikc 
gronjata nuo kuningo isz Us- 
tuczos, kurioje danesza 
buk kada bolszę.vikai
taja aplinkinių, aplaike kerszi- 
nima nuo vado, jeigu neužmo- 
kes jam 3000 rubliu tai bus su
plaktas nahaikoms lyg smort. 
Sugryžtanti kareiviai isz
riumenes yra persemti bolsze- 
vikizmu ir iszjnokincja isz vi
sokiu szventinvbiu. <

Daugybia bažnycziu tiejei 
pasiutėlei permaino ant teatru 

visokiu
Kada paėmė kaima Zil 

papilde szventvagystes, 
subjaurino maldnamius o tuo
sius ka pasiprieszindavo jiems 
nupjaudavo ausis, liežuvius, K 
iszbade akis ir inmesdavo in- d 
upe. Pasielgimas juju su mo
terimis yra nchpraszonias.

Finai paėmė Olenca.
Hclsingfarsas. — Tautiszka 

Taryba likos sutverta Olence 
per Finus, kurio iszgujo isz to
nais bolszevikus. 
kos paymtas per 
Glencas guli 110 
Petrogrado. ’

Rumunai apsiaūtiinėje 
Budapeszta.

Paryžius.— Rumunai paėmė 
miestą Puspeka 111 myliu nuo 
Budapeszto ir miestą Behosa. 
Vengrai aplcidineje Budapesz
ta, nes žino, jog Rumunai neuž- 
ilgio užyms visa miestą.

bėgti isz Bosi jos ir 
priglaudos kitur.
žinios pribuvo isz Rosijos in 
Washingtona ir badai yra už- 
tivrtinanczios»,

Szvedija, 
markas ne nori duoti priglau
da tiems bolszevikams, o vokie 
ežiai atsisako teip—gi priyinti 
juosius po savo priglauda 
Szvaicarije ir Iszpanijc isz to- 

tik 
Vengrai padai jiems duos pri- 

bet tikrai to nepriža-

Norvegije ir Den-

'. lo ue nori tuju pasiutėliu,

i
West Suffield, Conn.

Czionais nors mažas bu- 
bet szirdingairelis Lietuviu B

ausis

Miestas li- 
liuosnorius. 
myliu v nuo

glauda 
dėjo.

Teip, artinasi paskutine va- 
i kurio 

sėjo neapykanta terp viso avie*
to, nes rusai suprato savo kva i 
lybia ir pradeda isz miego pa- 

Soviatu valdžia ncužil-

>

darlniojesi del Lietfivos labo. lftnda tll.ju kraujogeriu
Per pasirūpinimą Petro Trai- 
gio sekanti sudėjo aukas ir nu* 
siuntė in Tautoj Fonda: Petras 
Traigis 5 dol. Povylas Bartulis 

Czipkus 5 /dol.___ s Czipkus.\5 /dol. busti. 
Andralunas 5 doh K.

Sztai tikri

5 dol. Vincas 
Juozas .__
Kurauckas 2 dol.
patrijotai, kurie nesigailojo pa 
nukaut keliolika doleriu del la
bo savo tėvynes.

szirdyje, 
alt dasiprasti kaip sunki 

buvo mums toji kelione ir 
kąsnelio duos, o kiek 
užezedinom nuo savo uždarbio 
tai turojom ir praleisti nes duo 
na kdsztavo po 8 rublius už sva 
ra ir tos da no buvo galima 

Sūneli1 brangiauses, 
paduszkas1 

apsiredi- 
mus ka turėjome kad isz bado 
nomirtnmem.
gryžome in Lietuva ir nieko ne 
turime ir turime kenteli bada 
ir visoki nedatekliu.
Vinco nėra ir ne yra kam 
dirbti ant duonos, o Marijona 
visai mažos sveikatos, kad ir 
dirba, tai isz jos uždarbio duo
nos dif valgyt negalima,

pirkti.
turėjome parduoti 

susirinkimas buvo pa- ir VISUS geriausius
koki

apreisz-

Tai jau ant juoko.

be 
truputi 8

Dabar vela su-

i Dabar 
už-

o asz
to-

t t %
"t ii sūneli jau dirbti negaliu.

’ 'del mano brangiauses sūneli,
Misis Kwatiorkienc 

savo vyra. '*■ '
— Ka tas biezius man užra- 

sze do gyduoles.
— Nugi remunaites ir rici- 

navo aliejų.
— Ka jis sau mislina! Asz 

tokia puiki saliuninko, o jis 
man kaip kokiai slūginei to
kius »niekui uŽraszo. (

.... <

in vardaii; Vieszpaczio Dievo ir 
tėvynės, jai tu esi gyvas,, tai 
gialbek mus prapuolusius, nes 
ubagaut musu sąyžįno nepave- 
linb, o badas prispyrus spyrė, 
gialbek kanuogreieziausia mo- 
tynelia ir savo seselia, nes tu 
mane isz pradžių ąuginai, po 
tam Vincukas, o dabar ir jojo 
neturime, gąl kur jau žomolejo 
silsysi, o as2 ant duonos da i)c-

Pirkįtė Victory Loan Bondsus.j&a^u užsidirbti.

8. “Big Sam” tarnas kara
liaus Jurgio V turėjo 8 pėdas.

i gymes Vosges, tu
rėjo 7 pėdas ir 6 colius.

10. Robertas Hales kuri pra 
mino “Norfolk Giant
7 pėdas ir 6 colius, o syero 402 
svarus.

1,1. Kiniszkas
Chang-Woo-Gow, turėjo 8 po

Rodė . jin Londone .1880

9.1 Brice

y y turėjo

1 milžinas

vadinama
! •* >' ‘

gymus

das. ' 
meto.

12. Martinas Bates isz Ken
tucky, turėjo 7 pėdas.

13. Ona Swann isz Nova Sco
, 1

tia'j turėjo 7 pėdas.
14. Mariana,

‘ ‘ Amazonę Karalione, ’ ’ 
1866 mete, turėjo 8 pėdas ir 4 
colius. , ' 1

15. .Juozas Winhelmaier isz 
Austrijos, turėjo 8 pėdas ir 9 
colius.

16. Elzbieta Liszka, rusisz- 
ka mergaite, norintš buvo tik 
12 metu senumo,'bot turėjo 6 
pėdas ir 9 colius. <

17i Apie 30 metu adgalios, 
Szenadorijc gyveno tūlas Life-*

Mechanicsville, N. Y.
— Diena 12 Balandžio ant 

susirinkimo lietuviszkos drau* 
gystes Vytauto del susiraszimo 
Lietuviu, likos surinkta 340 pa 
rąszai. Po trumpai prakalbai 
kuria turėjo p- Jonas Bandūras 
surinkta aukos del nukentėju
siu musu broliu Lietuvoje, ku
rie aukavo ir nesigailėjo kelio
likos doleriu yra sekanti.

Vitauto Draugyste paaukavo $50.00.
Po dcszimts doleriu sekanti:

F. Kiuboris, A. Medviga, A. Masls, 
A. Mazalauckas, J. Masonas,

Po Penkis dolerius aukavo:
J. Saroka, K. Mazlauckas, J. Jurgaitis, 
J. Marcinkevlczius, V, Martuzas,

Po du dolerius aukavo::
E. Peloltfs, T. Mikaliczkls, J. Peloltls, 
M. Stankus, P. Czapas, V. Rybelis, 
P. Symkus, F. Jankauckas, P. Mikalo
nis, B. Jankauckas.

Po doleri aukavo:
M, Golden, S. Mikalonis, J, Mikalonis, 
P. Kiuboris, V. Mikaliczkas, J. Janczu- 
nas, J. Mikalonis, M. Palonls, Ji Mika
liczkas, V. Janczulis, F. Saroka, J. Su
kis,O. Juzaitione, M. Mikaliczkiute, L, 
Maciulevtcziute, O. Jankauskiene, ,N.

Ukrajinai paėmė 2,000 
bolszeviku.

'k Zurikas.— Ukrajinai paėmė 
du tukstanezius bolszeviku ku 
rie ėjo in Vengrija isz Rosijos. 
Visus nuginklavo Galicijoj ir 
laiko nelaisvėje.
kitus kariszkus innagius 
daugybia maisto prisisavino 
sau.

AKYVI TRUPINĖLIAI.

A. Medviga,

Ginklus ir
su l <

*

*

kurios vadina

Telegramai

Szimkuvlene, O. Mlkąionleno, P. Mižc- 
ravlczienOį A. Janczulis, V. Danielius, 
V Binievlcžlus, N. Bobinas, T. Czeba- 
tauokas, Jr Sinkovlcziuš, L. Klimavl- 
czius, P. Grineviofcius JĮ. Potronaš, J.
Kosalls, Liet. Žydelis^ -

Po 50 centu ąulcavoj
B. Saroka, P JencziuHs, J. Czolskls, 

Viso surinkta $176,00 ir 
iszsiunsta del Lietuvos Atstatymo 
Bendrovei in Now Yorka.

J. JoIho.

Prąszome’tuvįs kuris iszyažiavo nežino Pirkite Victory I^oan Bondsus. aplinkines.

Bolszevikai uždege miestą Nar 
va; 5,000 pasiliko be 

pastoges.

Kopenhaga. —
isz Bevalo pranesza, buk bol
szevikai uždega miestą Narva, 
81 mylės nuo Petrogrado. 
Szimtai namu sudega nuo bom 
bardavimo o penki tukstanezei 
žmonių pasiliko be pastoges.

< i Miestas Narva guli arti Fin- 
landijos inlunkes, prie Narvos 
upes ir turi apie 20,000 gyven
toju.

Kolczakas artinasi su savo 
armija.

Paryžius.— Admirolas Kol
czakas su savo armijo eAa 
skersai sibiriszko geležinkelio 
in Kinseli, 40 myliu nuo Sa
maros. • Bolszevikai dagirdo 
hpio tai, skubei bėga isz tosios

nuo

ik

I

if * I lift I
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Terp amerikoniszku lokio 
toju, kurie sunaikino 5 ir dau
giau vokiszkas maszinas, rado
si 64 narsunai 

asus. ’ ’
Priesz karo Ameriko sta

tydavo kas metas po 300 tuks- 
tanezius namu; Sziandien 
tas darbas konia visai sustojo.

* Daugi aušo užaugina kor
ini valstis Iowa, nes praeita 
mota surinko 402,147,000 mili
jonu buszcliu. 
antra valstis.

Visoki vabalai ir kirmi les 
kas motas padaro bledes farmo 
riams Amcrike ant $1,554,864,- 
300.

Ulinojis yra

Mete 1918 Ameriko ■ pa
dirbta 50,184,594 baczku alaus.

Pagal valdžios suraszus, 
tai mieste New Yorke randasi 
suvirszum milijonas .ypatų ka 
nemoka kalbėti angliszkai.

IlgiauseS žodis angliszko
je kalboje yra 
mentarianism.

*

* M

‘ ‘ Disestablish -
J >

Szimet amorikoniszka vai 
džia sunaudos dol savo parei- 

milijonus tonukalavimo 735 
anglių.
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KAS GIRDĖT
Nuo pirmo Gegužes visi bra

vorai paliovė daryti alų.

Dvidęįszimts metu yma mo-
tinai padaryti(.yyra isz savo su

T - - 1. , f i

d videszi mts . m iiiutu
ymn kitai moteriai 
kvaili isz jojo.

liaus* o
padaryti

nepaprasti ginezar, •; apie tai, tona ūkininko 
katros Isz jnju rėdosi geriau?
Mokytinos isz universitetu pri
pažino, jog mergino^ iaz Jcro-

į

mn it kitu dirbtu^!’rodosi gc-
riansia ir iszmintingiąuse.' Pa
skirti ant t6 ŠRdži(>s pripažino
tame teisybią/nes tvirtina buk 

• merginos dirbanezioš i ?Jcromo- .4. . '■XX'-.if.i'? i"' .

Taikos konferencijo Pary- 
nežino 

Ita- 
Japonai ir kitos 

nenžgane- 
Italai kersziun atnau- 

at- 
skvria sutaiką su Vokiecziais.

žiuje da vis tesasi ir ’ 
kai}) toji taika užsibaigs, 
lai. Lenkai, 
vieszpatystes yra 
dintos.
jinimu kares ir padaryti

Amorikas iszsiuntc in Euro- 
]>a monesije Kovo suvirszum 
.150 milijonu __
vertos $40,500,000, 
(harnsu) 85,700,000 svaru ver
tes $25,567,000. Tauku suvir
szum 98 milijonus svaru. Ang
liję partraukė isz Ameriko 13 
milijonu svaru jautienos ir ki
tokiu mesu ir tauku už szimtus 
milijonu doleriu.

Mote 1918 Europa pargabe- 
isz Ameriko ne mažiau 

kai}) 29 milijonus tonu visokio 
maisto, 
maityti suvirszum 50 milijonu 
europiszktV gyventoju. Terp tu 
ju randasi milijonas vaiku ku
rios turėsim maityti dykai, 
idifnt ižgialbet juju mažas gy- 

Lyg atejnancziam Au 
gusto menesi jo Amerikas turės 
pristatyti Europai 
pustreczio bilijono doleriu.

Ne dyvai jog nuo prasidėji
mo kares Ameriko užaugo 17 
tukstaneziu nauju milijonierių 
kurie dastojo milžinisZku tur
tu nuo visokiu kontraktu.

Kovo 
svaru

. šia pazmsta materijom gerinu, 
ne l^aip mokyt’uies.l..., Todėl 
mokslas žinystos apie moto- 
riszka apredala turėtu būti in- 
vestas in niokslaitios.

Laimingas tas
jog kada josios dukters gincZi 
naši ir rūpinasi apie savo pa
rėdus, tai juju sesutei Ehropo
jo vaikszczioja apdriskia ir 

Ar-gi nege- 
amerikonkos 

atydos ant r 
iisavo sesueziu užmarije?

mirszta ir bado, 
riau butu, idant 
atkreiptu truputi

Amorikas

no

vastes.

lasziniu
Kumpiu

Szinict tu rosi m isz-

maisto už

Goriausiu davadu, jng Fran
ci joj ne tokia beda kaip apie 
tai raszo laikraszczei, nes žmo
nis moka pasiūtiszkas prekes 

gyventojai 
ir

k o k m A f: ’t ♦’m i t i n e i 
moka už sodines ir vietas 
idant prisižiuret visokioms pa
rodoms: Prie plecians Elizeis 
ko žmonis mokėdavo už viena 
krėslą prie lango po 200 dole
riu, o už visa balkonu nuo
lyg 15 tnkstanezin doleriu.

10

New Yorke atsibuvo baudi
mai su alum, kuris turi savije 
tik 2% procento alaus, 
persitikryt, ar nuo tokio alaus

idant

fa is band i-galima pasigert.
mais užsidme dakiaras Charles 
Rosewater. Užpraszi t lems
svecziams ant tojo ižbandimo, 
paduota didelius stiklus tojo 
alaus už dvka •
ketu mokėti.

k voter i.“
ju tokiu stiklu, daktaras Rose
water pradėjo sveczius tyrinė
ti ar jaute pasekme
Svecziai pripažino, buk jokiu
svaiginaneziu pajautimu savi- 
jo nejauto kad ir 
už penkis dolerius, 
tuom 
nes” paliepė

rp

i 4

o už kurios rei- 
saliuuuosia po 

Po ižgerimui dvie

gėrimo.

ižgiartu jo jo 
Daktaras 

ne buvo užganėdintos; 
svecziams cjti 

lentos .idant užto- 
mytP ntirir truputi npsvaįgini-«W į F .i

mo, bot ir tuom nusimyne, nes 
nieko tokio neužtemino.
persitikrimo, jog
yra jokiu svaiginaneziu 
mn. •

A.kyva dabar, ka ant to pa-

Ant 
tasai alus ne 

gori-O

sakys tcmpercncineiI

kurios.Terp jaunu paneliu 
lankosi, in Bostono universįtc- 
tus ir inorgiųų dirbaneziuju 
fab/ikuosia ir kromosia užėjo

vaikas’ tikras 
demokratas; kareiVijos-gi lie
tuviu vadas Klimas ūkininko 
vaikas. a

Tai-gi Lenkijos vadai aris
tokratai, o 
tai.

In Lehkijbš vadus, vis prisi- 
taikd Hetuviai kaip ir Pilsuts- 

glili

! Lietuvos domokra-

• t

kis, o lenkai apsižiuroja, 
litvina iszvvt lauk, a

Link visatino lietuviu Seimo
Kunigai ran-dar sudvejota.

da kad dar nereikalinga szauk 
t i toksai Seimas, 
draugijų ir tautininkai 
reikalinga? szaukitnas Se

o diduma 
šilko 

Seimo, 
bet tautininku’ vadui in ta vis-

* ’ ’ » "i ' ' ė*ka per pirsztus žiuri. Ile£is V*1 
kibs, 
Paryž 
po viskam.

ipirsztus žiuri, jxegis vii 
iįkins ik isžgirshne (cąip 

žiuje reikalai iiusvjrs tfU S

mop išželi teorijti, apie kitriaš
■‘ ' *’L, .. / '. /•!...•■ . ’ ' ’- J . 4

ir dabar daugumas atsimena 
ir įhislinii, kad Antonovas gal 
dabar kitokie.

. / -------.,.-..4.1, X.A. 1

Šzimot prįcsz 1 diena Gegu-

rilislina, kad Antonovas gal
'• • ' 1 ’ J ii. * ?- ' j r-’ a ’ * J ' •■ J< ' :j ' . ft ' .'.■ ’•»’ • L l r .* ’’

................ ir i »■ ..... ... i .1 .............  
ptrAcljoms, jie bus privesti prie kom- 

'' Naršūs Lietuvos Armijos kallavi-
|»pęb£AiĖo.

'' Narsūs Lietuvos Armijos kallavi- 
r.ias bu kilsi jos bolszevlkttis tensiasi

4 i • ‘ A # . * 1* M *

Ąlijatttal siunczla mi-
1 "ne“Matyt pamirszta, kad

žio, Jtada rokuojauia dai*bo 
žmohįu šzvontc, tai s0cijalistrt$ 
ypacz jaunukai vaikinai giil-

r.;

ypacz jaunukai vaikinai • 
vatrukezinis plėtoja v i ša bdl- 
szeviku anarėhiszku propa- 
gahda.'

a na rėh i szk u
Bolsždvikizmo anar- 

chistiszko ęlementoris mokina 
kuo daugiausoi plėtot suerzini
mus organizacijose, draugijo
se, visokiose kitokiose vietose 
kur myne žmbniu
Mokina gi’iąbt arsimdus, tiltus

pasekmingai Pasaulio atydū nukreip
ta in Lietuva. .. .
Mjfcš Lietuvon, ka4 bUtyrus ta, 
fcliibttia szaJi”. T * / _ 
viduramžiuose Lietuva būva didžiąu- 
fcla .valstija Europoje.

Paslsžventlman musu jaunimo at
kreipė Alljantu doma in LfetUvą lr įsu-
šliaukta nuo ju pagelbos. Daugiau
sia pagalbos suk i laukta nuo Anglijos. 
Amerikos naszelpos Komisija tarėsi 
sii Libtu^os’ belė'gnblja ir jtiū smhcžih

Minneapolije, 
ana diena pamote kuningyste 
Rymo Kataliku kuriingas 
Henry Perry Fey ir pasirūpino 
sau 
“Twin City Reporter.

Tasai eks-kuniUgelts paduo
da szimtu priežasežiu 
nubuodo • jam 
apie kurias czion 
raszyti. — Jeigu žmogaus tikė
jimas ne yra tvirtas 
vertas.

Minnesotoje “Sandaros

Kataliku

darba prie laikraszczio
7 >

del ko 
kuningauti, 

neužsimoka
o

tai szunc

Kokis tai sudže New Jersey
i

nusprendė, jog pati savo vyra 
gali kolioti kiek jai^patinka ) O 
kitas vela sudže Minnesotoje 
velei nusprendė, jog vyras tu
ri tiesa savo moterei duoti in o
kaili kiek tik jai sutilps

,1 
I

r
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EIKIME SYKIU SU 
PROGRESU.

—
Didesnis, goraBjiifU^zvarehhls ir 

darbszteshis, tai Vis deiHfcąi, ko nori 
kiekvienas laikrasztis.' Bet ta bevelk 
niekas negali atsiekti. , Ta pasiekė 
tiktai diėnrasztls "Lietuva".

Geresni, placzlos i erudicijos edito- 
rialai, dahgybe žinių, peri apraszymal 
atsitikimu, moksliszkt straipsniai — 
viskas užjntercsuoja skaitytoja. Alos 
jau neminimo daugybes dalyku, kas 
telpa “‘Eiėtuvoj” dlėhHisztyjė, juk pa
kanka to, ka Riimlpejome,,

“Lietuva“
tuviu - visuomenes, ji tokiu tiasllleldi 
ir sziandien, ji tokiu ir visuomet bus, 
nes“Lietuvos

Visuomet stengėsi ir stengėsi vpsti ko- 
{įeriaURiab

Vienok ar skaitytojai ir rėmėjai 
supranta, kaip yra sunku palaikyti 
diėnraflzti augsztojo, sykiu sii progre
so reikalavimai^. P"
reikia isžtirti kiekviena dalyke). Juk

niekas negali atsiekti. , Ta pasiekė
4 1 Ir 4 r* i /llftMVnnrjtln A# ■tfA**

atsitikimu,

j J

DIDELIA PROGA.
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ArtlcrlkOH naszelpos Komisija 

ialviiB' prikrautus su inhlstti Ir Modi_ 
barbentais, , .

Kaunas patapo centru Alljantu ko- 
njsiju. .Vokieczial užpuolė Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus komisija 
tduhe, Vienas lietuvis kareivis U- 

ko,s užmusztas beginant ambrlkoezlus 
' _ . . Lietuvai

pasipiktino voklėcžlalis.

VUdžlnusla ‘ hėmphBtfncljd

Llotuvnh budėjimas dar apsuptas 

kaus darbo ir krhvlfibs karoa, bet hė-.

tiuo vokteczlu užpitolitno.
1 ■ - -- ■ '• i •< ■'

Lietuvai
(iidžiaiiala 

susirenka, kalke tjžlnusztojo kareivio Ikiddt^in

Mokinapnrakaunes ir t/1.
atsargai eiti in tarpa arįnijip 
pėrsitikrint ar gerai suorgaiii- 
zuoti kareiviai, jeigu silpnai

ftuditrytą
Drlosz vokiėtžliis.
: ■]; ....._____„ _ _____________ _

arRzkecžial# Ir iėlkalaus drilife

privalom Rei tb įmsirftlhtr; brleėžinghi 
w X j* M. A . . A 4 a aataklJ-,'' 1 t A. * A, —L L, ,4. A L. A 4

m/c 11 ■

p. v/. i , . k

visuomet buvo vadu lie-

diėhraszčžib vbdėjal

ar skaitytojai

T. ’
» f f • * f’ *

rnkiUHsMte nuims tik 50c.
ant Lytisžku Organu

» i

Nusilpnejic
vyrai, kaip tai norviu pall|ęsl IžgydinH 
ant visados per vartojima, gyduolių 
NOVO. Tai yra galima pasakyti, cu- 
daune £ydiiqle kurios iszgyde jąU tuk- 
stanczlus vyru Borgancy.lu iytišzkohis 
ligomis. Jei esate sergganti ant ly- 
tlBzku nuHilncjimu, kad kenkia jums 
betvarko nerviu, kad nustoet vyrisz- 
kuma, kad esate nusilpnejusiam pade 
jlme, BzaltoB rdnkos arba kojos gal
vos sopėjimai, žukiotejimai viduriu, 
norvinimai skilvio, inkstu liga arba 
kitos ligos pūsles, nemielus sapnai, 
baime sutikti Žmonius, kaip tai daro 
nekurie, paliksite iszkgydyti per Var
tojimą gyduolių NOVO Gyduoles tas 
in trumpa laika padaris jira sveikais, 
tvirtais ir ldlml|igais, tada, gi galima 
bus naudotis gyvenimu ir jo ypaty-, 
bems.
jus apie tai, kad NOVO
padars, iszsunsime jums DYKAI kom- 
bletlszka kursą tu gyduolių, užtokthai 
ant 15 dienu kada gi prlsiunsite mums 
savo antrasza ir pavarde, telpgi sykiu 
50c. kaasos ženkleles arba sidabru 
del apmokėjimo lieszu persiuntimą. 
Malonėkite atkreipti atyda aht to, kad 

nėra maža dėžutė, bet kompletisz-
kas kursas iszsigydymui, užtektinai 
ant 15 dienu, labai tankei yra užtek
tinai iszsigydymui. Ta proga yra 
vien svarbi ant trurtipo laiko. Rašky
kite mums hcatidelioklte, taip-gi pra- 
neszkite kokiam laikraszti skaityti ta 
apgarsinima ir mes iszslunsime jums 
tuo jaus tas gyduoles.

NOVO ('OMFANY,
!>cpt. 48 IJox 4000.

riilladelphia, Pa

Kad tai t padaryti, 

ne galima'sziandion viena raszyti, ry
toj priėsztarautl, o poryt viską užgln- 
ežyti. Taip gali elgtis tiktai tie laik- 
raėzažlal, kurio nori su lAlkraszcžlu 
bjznl daryti, bet no kad skaitytojai 
butu visuomet kurse dalyku, kad jėl 
ka žino, tai kad žinotu galutinai tik
rai. ’ .

Taigi reikalingas begalinis darbas, 
kad mažiausi dalykėli patikrinti. BO 
visuomenes paramos ar 
lo padaryti negalima.
tytojams svarbu turėti gera lalkrahitij 
tad mums ir nkaitytojams turi ir rupe 
ti darbo atlikimas. Reikia Žinoti; 
kad prie dabartinio brangumo, viskas 
labai brangiai atsieina.
popiora, spaudai reikalingi daiktai' 
viskas labai brangu.
viskas butu patikrinta, viskas butu 
riintai vedama, reikia daugiau darbi
ninku.

Darbininkams, kaip sakome, reikta 
brangiai apmokėti. Todėl “Lietuvos” 
dienraszczio direktoriai 
iszparduoti “Lietuvos”

■^sanc^ius taip vadinamus "Treasury

tas turėtu vištls- lietuvius pai’-ngihti 
prie Midarkesnio, eriergiszklo veikimo 
ir prie Havės paslh’tikuvimo, nežiūrint 
ktir nžluo tarpti jib'bhtū' aphigyVohe. 
kariaujdhczloš' LlctuVos akis niikrolp- 
tbs^in Ameriko tfotUVlus. ' Jlh'al kziu 

Juš privalbt

brio iMaftcOBnio, eriergiszkio veikimo
disciptinuojami, mėgint prtgim 
dyt juose nepaklušntima. Tai
kini fabriku darbininkus isz- 
Vcst in straikus, kur nepasise
kimai inpykina da labiau dar
bo žmones. Kaip sykis, socija 
listaizdar ta ir studijuoja, 
gerai pafemykit.

Ta bolszeviku elenientori ne 
žino kaip pasigavo angliszki 
Amerikos laikraszcziai. - S. K.

Del ai ydos, idant pertikrinti 
gyduoles taMat “Sandaros“ redakto

ris Caulbridge, Mitss. ture jaus 
prakalbas, ir 
Vaiidame apie tais
Ten buvusio korespondencija 
trumpa sziokia:

“Verbų nedelioj Burleigh sa 
lej vietos ‘‘tautininkai ’’ buvo 
surengė prakalbas neva para-

Kalbejo 
, redakto

rius. Czia ir parode savo
Besąs didelis szlykszczia- 

burnis ir bolszeviku pataiku- 
Vartojo daug

vingu iszsireiszkimu. ..n,nV, 
kad jai Lietuvoje bolszevikai 
kinkytu in žagre buržujus“ ir 
kuningus, tai jis pirmas pristo 
tu prie bolszeviku.

ėicilikams aiszkinosi, 
kad'j is nepritaręs peticijai ir 
niekur neagitaves už rasžyma- 
si% Tai matote koks tautinin
ku nusmukimas, kad toki 
daktarių tegali surasti savo or 
ganizacijos organa vesti. O gi
riasi, kad jie
smegenis turi, kad jie turi- ge-

< < Darbininkc 
prakalbas.

tautininkai

szu rinkimo reikalo.
Norkus ‘‘GniwiAv/xhMC 4 Sandaros

4 < fci-
sa. , t

na s. paleistu- 
Sake

Czionykszv

Kiasl jūBU1 pagcjbbR. Juš privalbt 
suprasti Runkuma ir svarba jūsų rd- 
lęs link savo tėvynes, Ir noriai atlikti 
sbvo garbinga dali.“ A '

Isz, Paryžiaus pranesža, kad Fran- • 4 I 1 4 * . A 4. • ■ !\ t ‘ M > . 4. J . . k . I1 W .. I .L cuzljos Vhldžia nuprehdo paftlusli' Llė- 
fik tuvoh mifcijth su tikslų autastl tlrikh-

ku apginti. MlsfjdB plftnfcėdžiu y^a 
puskirtas Majoras Rouboul.

|V UUlUOll UlilkU

tnas priemones Lietuvai nuo bolsževl-

PRANESZIMAS ISZ 
WASHINGTON©.

Kiek laiko tam adgal pasiuntė Pa
ryžiun pluszta llothviszku gailiu. Pa
gal vėliausius praneszimiis matyt, kad 
nusiūtąsias gaidas jau panaudota, 
hos Paryžiuje buvo surengtas lietuviu 
vakaras, kuriame apart Lietuvos de
legatu dalyvavo daugelis Žymiu sve-

atlikimas.

užuojautos 
Ir muriis skaj

Darbjninkal,

O prie to, kad

nutarė dar 
dlenrašzcžio

tata.

timtaueziu. Vakar gavom kablcgrama ®^oc^ szerus, ir*tuos pinigus page- rjntj ..T.-.----- .1 ------ 4_
Sasnausko Jose skaitytojai rastu viską, ko
Matyt ma

isz delgacijos reikalaujant dauginus 
liotuvlszku gaidų, ypacz I 
Szimkaus ir Petrausko.
noma greitu laiku vėl ka nors sureng
ti Paryžiuje.

Toksai ministerijos sasta- ' 
buvo priesz iszrinksiant

Prezidentą iszrinkus 
Tas per-

r in t i Lietuvos" dlcnraszczlo szpaltas,

_  ežiams
Na, na ir be to randasi ant 
szios aszaru pakalnes užtekti
nai peklos, be tokiu nusprendi
mu.

. ----- ---------------------------------------------

Prie kožnos proves daug pi
ningu sūdai payma,’ o 
niui dalele pritehka.

Ne nuo piningu 
dorvbes žmonių.

ir vel

1’0-

(tautininkai)
b •

tik nuo ne- nerolus, o mes katalikai armi-

tiek iiiiDimu)
ant kalbeji-

mistinąIszmintingas 
jog neturi laiko 
mo ir visokiu prakalbu, o kvai
lys tiek kalba, jog neturi kada 
mislvti.

Isztikro pasirodo, kad tau 
tininkhi yra besmegeniai

Ten buvęs.

ja.

tai

jie tiktai pageidauja.
Tie szerai, kurio buvo pirmiau su- 

dienraszcziui, ant 
'I ii h ui t *

tai

iszsigydymui.

i.

į

I

Praloto, savaite prancszlme pada
vėm dabartine Lietuvos valdžios sas- 

Szis ąaraszas laiszku nuims 
prisiųsta isz Lietuvos atstovybes Szve 
cajljoje. 
tas matyt 
Prėžidenta.
tūlos permainos invyko. 
mainas nuszvieczia tik ka prisiųsta 
Egzekutyviul Komitetui nuo Lietuvos 
Delegacijos isz Paryžiaus, kablegra- 
ma, kuria isztisal pad uodam:

“Lietuvos Valstijos Ptczidentas 
Smetona užtvirtino nauju ministeriu 

susidbdant Isz. sekaneziu:
.....J.*.*_______.. 1 - .** t .14^1 -____ .

------------  -- - J ■ - - - --1 

užeinantis užrubežinlu dalyku minis- 
terlo vieta; Leonas-vidaus dalyki! 
minlsteris Norleka — .juticljos; Szlm- 
kus — preklybos; Stulginskis žemdir-

Valstijos

kabinetu, i 
Szlcžcviczius premjeras ir laikina

Angliszkuosia laikraszcziuo 
šia tankei skaitoma apie skun
dus už vagima svetimu laik- 

Sztai ana diena 
Rcadinge, Pa., likosi rustai nu- 
baustas J. P. Furgeson, 
pavogė laikraszti savo kaimy
nu nuo duriu.
rasztis kasztavo du centus, su
dže nubaudė vagi ant užmokė- 
pimo 22 dolerius, davadžioda- 
mas savo nusprondimia tuom, 
jog laikrasztis teip yra žmogui 
reikalingas kaip kasdieniniu 
duona. v

Tai matote, jog vagimas 
svetimu laikraszcziu (o lietu
vei yra labai prie to papratia) 
yra bjauru persižengimu ir už 
tai kožnas laikraszti n is vagis 
turi būti sunkei nubaustas. 
O da didesne bausme, jeigu 
kas dryšta isz svetimu baksu 
ant paczto isžymti.

Svetimu laikraszcziu nez fvog 
kito, geriau sau tiusipirkito.

raszcziu.
o svetimu

ana

kuris

Norint laik-

N

jog

redaktoris 
ka 

savo partijos

Kaip nebebūk, jeigu teisybe 
ka korespondentas pranesža 

“Sandaros” i . 4 < .
skaudžiai inžeidžia ne tik
kunigus, bet ir
žmones; juk tarpe tautininku 
daugelis yra buržuju, o redak
toris riiat prisžokiams prie bol- 
szeviku, kinko ir savuosius in 

Tautininkai visi ra- 
szdsi teip kaip ir klerikaTai 
ant peticijų, o ju organo re- 

priesziu-

ž^gria.

c

daktoris buv;o tam 
gas.

Mat, kai kada 
ko“ korespondentai noapsilen 
kia su melagystėms kas nekar 
ta davėsi in ženklus, gal ir dar

o
C c Darbiniu-

melas, bet jeigu teisybe, tai 
“Sundatos“ redaktoriaus pasi 
olgimas yra iic košoH....

Kunigus, ar buržujus kriti- 
kuot, juk nėra dyVai, xo kiek
viena kritika su pliovoneihis, 
dargavonemis ncsirisza,
daro prirodyhius kad iszrodb, 
arba yra sziteip, o ne anaip.

bystes; Czerneckis — krušos; Kairys
— maisto Jonas Vileišis — Iždo; 
Paknys — darbo; Tūbelis — apszvics*

Merkis — apsaugos; Vorohko
— baltguidžiu reikaluose; 
be portofollo.

Baronas Roppai būdamas Berlyne 
dirba priesz Lietuvos valdžia ir sklei
džia neteisingas žinias -per spauda.’’

Taipgi gavom kablcgrama nuo Lie
tuvos atstovybes isz Londono, kurio
je pasako: “LietitVoB valdžia tuojaus 
reikalinga sekios vertes puse milijo
no doleriu. Ar Amerikos LibtUViai 
gali pagelbeti savo gimtinei. szalci 
paskolindami dali reikalingu pinigu? 
Arba gal kitokiu būdu galėtu parūpin
ti Lietuvos valdžiai pinigu atstatymui 
žemdirbyste.' Pinigai tuojails reika
lingi.”

Gavus szia žinia Egzekutyvis Komi
tetas tuojaus padaro reikalingus žings 
niuš, kad raikaUujama pagalba butu 
galima greitai Sutelkti. Balandžio 
26 d. atsibuvo abieju Tarybų Admin- 
istratyVio Komiteto suvažiavimas 
New Yorke, aptarta budai parūpinti 
Lietuvos Valdžiai reikalaujamu pinigu, 
sėklas ir maista Užpirkti*

Iki sziol kaip pblltisžki taip ir ėko- 
minėi reikalai bitvb pavedami Egzoku- 
tyviam Komitetui atlikti.
Tarybų AdministfhtyVio Komiteto su
važiavime atrasta reikalihgu skirti 
tam tikra ekonomija Komisija*, kti'rlos 
užduotimi bus '■ rūpintis visais Javu 
maisto 1 ir kitu produktu užsakymais 
del Lietuvos valstijos. Projektas pa
duota abejom Tarybom užtvirtinti Ir 
nuskirti tinkamus žmonis in minėta 
Komisija. '
s Liėtuvos Valdžios atstovybe Angli
joje sudaro pp. Czepinskis ir Bizaus-

Su sztuo praneszimu aiuneziame ko
pija kablegramos, khria “American 
Agricultural 
prezidentui Wilsonui Paryžiun, reika. 
laudami, kad Suvienytos Valstijos tuo 
jaus pripažintu Lietuvos nepriklauso
mybe.

Reikia pastebėti, kad szios organi
zacijos E^zekutyvl Komitetą sudaro 
visu žymesniu darbininku ir ūkininku 
organizacijų galvos: iszvišo reprezen
tuojant apie tris milijonus S. V. pllle- 
cziu. ,

Taipgi sluncziftme kopija 
kuri inteike Amerikos Valdžia 
Mid-European ’ Uilion", Lietuvos ne
priklausomybe pripažinti reikalauda
mi.

kbria 
Association pasiuntė

laiszkb, 
The

''■I
• ui fvien

Bolszeviku pergale.Bolszeviku pergale. Bol- 
szevikizm'as užklupęs ant Chi- 
Kaįįo “Naujiena

tos;
Szernas Ansonia, Conn, susidaręs “Lietuvai 

Laisve iszgauti Komitetas ‘prisiuntė 
Egzekutyviul Komitetui, per. p. p. Ta
raila, Gudžiūną ir Czaplinska, deyyniu 
szimtu doleriu ezeki ir szimta doleriu 
bondsa, Pinigai skiriami Lietuvai lais
vo iszgauti. Egzekutyvis Komitetas, 
vardan Liėtuvos laisves taria nuoszlr- 
du aeziu.

Chicagoje gyvenanti Mažosios Lie
tuvos pillecžiai prisiuntė par p. Ugan
da szimta doleriu, braszydami perduo
ti Valdemarui, del paliuoąavimo Ma
žosios — Prusu — Lietuvos.

galima greitai sutelkti.

Komiteto

Sziaine

kas, Jiedu rūpinasi, kad gavus

Egzekutyvis Komitetas iszsiunie- Pa 
adre- 

... “Why 
fid by 
eefted,

Ariglijos valdžios pripažinimai
nuo

ryžiun sekanezia kablegramh, 
Valdemarui-Noriu.

dont you Cable no\vs as requested by
suojant

Vlnikas»' thpy ąVe Urgently nė^ed, 
Four delegates- asked by -the' Lithu
anian Government have been already
elected by both councils, i Ci’edon-
Hals will issued by Executive Cbm-

pirkimo maszjna < 
intaisu, ant inrengimo ofiso ir ant pir
mųjų iszlaidu. Bet kad pagerinti, 
tai aiszku, kad tam reikalingi tam tik

ti pagerinti juk reikia.
v.cldžiatnc •‘Lietuvos’’ dien- 

j r 4 i, : t

SKAITYKITE “SAULE“
Bet kad

ri pinigai.
‘ Taigi ir 
raszczlo rėmėju pa i in (i szerus tuomi 
tikslu.

Apart to reikia, kad ir skaitytoju 
daugiau butu Juo daugiau skaitytoju, 
tuom laikrasztis gąlL-geriau plėtotis 
•ir pagerint viską.

Didellft DfrbtpTO reikalauja pardavėju 
del pardavimo marszkiniu, apatiniu 
drapanų, paneziaku, szlebiu, jekiu Ir 
andaroku, tlcsog in namus. Raškykite 
o gausite sėmpelius dykai.
Mills. 503 Broadway. NewYork City.

--------------------- ----------- -----------—--------- i - ---------------

Madison

4

Todėl rėmėja tu-
rotu sziuortii pasirūpinti.

Vienok mes organizuodami pagerini 
Lietuvos” dicnraszczio isz mate- 

ridles puses, sykiu -organizuojame 
Todėl

ma
puses, 

dicnraszczio ir rfvabine piise, 
mus draugu ir rėmėju labai praszome 
iszrėikszti mums savo nuomonės. Pra- 
szome pasakyti, koki straipsniai, jusu 
nuomone, labiausiai pageidaujami, 
apie ka tur butįj daugiau raszoma. 
Pasakykte, ar reikalinga daugiau ži
nių, ar moksllszkh straipsniu, ar apy
sakų, ar ko kito.j. Juk mes negalimo 
žinoti, gerbiami rėmėjai, jusu nuomo
nes, kolei ta nuolnon’e neiszrciszkete. 
Tagi praszome iszre|ksztj.

Tagi pakelkime lietuvjszkb progre
so vėliava augsztai, augsztai!
kjmo ja ir patis eikime in geresne ir 
ortirincnonn ThhaI/n

labjaubial

Ar myli rūkyt, 
giara Cigara?

Pabandykite rūkyt -

gmtgw aigarai
Padaryti isz Man i los taba- 

senumo.

Jhttprrftndl

,įl

Ifll

žjnoti, gerbiami rėmėjai, justi nuomo-

ateiti.

Nesz-

ko penkin motu
Niekad no persimame per 

Turi 
mažiaus nikotino 

Yra

35 metus. įsa vi jo 
negu 

lengvi 
saldus ir nedegina liežuvio 

ęeresni negu nekurio

kiti cigarai.

« <!!

i
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M

Jau kelinta karta Lietuvos Delega
cijos ihvairlose szalyso par mutbls 
praszo, kad jiems siuntinėti visus 
Amerikos Lietuviu laikraszcžius. 
Egzekutyvis Komitetas dar karta-nuo- 
szirdžiai praszo visu laikraszcziu lei
dėju siuntiheti Lietuvos Delegacijoms 
bent po viena kofrija savo leidžiamo 

Czia paduodame Dole-

Liėtuviu

laikraszczio,
gaciju antrąszus.

Delbgacija Franeuzijojo,
Bayard, Paris.

Delegacija v Anglijoje, 21 do Veto
Gardens, Kensington, London.

Delegacija Skandinavijoje, \ 15 Stry-
mansgatan, Stockholm, Sweden.

EgKekutyvią Komitetas Infornincl-
- ’ 1' 4 I V 1 Ijos Bhirhs.

—k

24 Rue

NORIU APSIVESTI.
TzUa.4. ’wiki. ‘

.• našzle nuo 35 lyg 40 mbtii
i iszto-

Jeigu kur1 fHndbsi. mergina 
i,

szviesesne ateiti. Turėkime gera 
dlenraszti.

Laukiame jsz Jusu paramos ir nuo- 
mohiu. Noatidelibkite to, bet veikite 
szjadon. Laikas nelaukia. Szoras 
$10.00, prenumeratą yra skelbiama 
“Lietuvoj”; kopija “Lietuvos” prishln- 
cziama dykai del pamatinimo.

Visais reikalais kreipkites 
va” 3253 So. Morgan St. Chicago, Ill.

— Apgarsinimas.

szjadon.

Lietu-

Teijj yra.
Jonas: — Na kaip ejnasi Mi- 

kuj, kaip jis iszmoko ant bai- 
sikolio važinėti? ,. ? , (

— Tai kaip, jis dabar vaik- 
šžcziojė su dviem lazdom ....

t

Yra 
kiti 
duoda daug brangiau.
Prisiuskite

o mes iszsiusime jumis per

geresni negu nekuriu 
cigarai kurie parsi-

muinis $2.50

paczta baksa 50 cigaru^ ir 
iries apmokame nusiuntimo 

Raszykite kokiu 
ar drutu ar 

Saluninkai ir

kasztus.
reikalaujate;
lengvesniu.
sztorninkai tegul raszo o 
aplaiky.š specialiszkas pre
kes. AdrUsavokite sziteip: 

B. & O. CIGAR COMPANY, 
3U5 W. Mahanoy Ave 

Mahanoy City, Pa.
M

J
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DRAUGAS NELAIMĖJE!
# f f - , '♦ p. 1 1 L. >

darbiuiukul, dlrbatiiL viduj Ir 
4

■

<
Miitaleriai, niėchhnfkal, nudejnl, fabrlfcns ir ntan vIroMa 

viduj |r lauke, vųi amžini draugai ,

i PAIN-EXPEUER |
j Jau auvirA mitu
i knip šita plu);| gyduole yra vįir- 

tdojama su geriausioms 
viepi h, išgydymui
s&auvmu kruj|noje, donose ir rau- J 
menysę, įleuralgijos, stronu dlb* wLZ 
gimt), Žalčio ir kosuUoJ., . /F?

* — .... -C

;

7
'••b

y

•«»., IĮ

?

*1ar 
gera kutaiikb ir notėtu 
keti už nasžlid, kitriš dirba ang 
lėkasyltjOših ir turi savo 
iiašti tėgnl 
Konstauti Ruseckas 
felmora, Pa. ’ (to. m. 10)-

...... ......... —--------- *.......................Ž..,*

NAUJA IR NAUDINGA YLA

loc-
atsiszaūke pas:

Box 224%

/tu 
kfdp Čita pluki gyduole yra v>r-
▲ J L. M*. A. t dkl J k. u a* Ak V

I

4.

t

Ii

o

‘’i

h

-

1

i.

fe'

iii

vmittee. - Notuš iliid Dobūžis arė'th’Oro 
other tyro nances will annouhe'e later 
These delegates represent American 

f ’ of 
Lithuanian Government only3 JiiAll 

1 
questions for Vvhidh.they WprafAeifi dr

vihikUs *' žilius nieiBkisk 
Balandžio 21 d. gavom nuo Rietuves 

delegacijos isfc* Paryžiaus
♦

iiepriklaiisomybe 
1 <• < .

feroncija paims svarstyti Baltijos Val- 
stiju^ Finlendijos, Estonijos, IxitvijoB 
Ir Liellivos klausima. Lenkai ketina 
pripažinti Lietuvos neprlklaUBOmyPe 
ir taipgi ketina kalbinti prie sutareziu 
miiltarl aprtiglhiiho fl’ohto sudaryti. 
Tikimės turėti' dideles Hiinkehybes

These delegates rapresepį. Amenc
Lithuanians under direct aijthojrRy
v».m.** v.v, . v-. .....v,., v 

others from America roprasht tjpėėial
’I ?

*■ .Jglljjy -r» ' «--- ■ 1------■
Naupslgnuk plrkditaiAa pigins A’liiMlis dideles^ bonkdse.Naupslgtuik ptrkdfttafta blęlP8 VniMns dkleleM bonke«4. RelkAtauk gerlaudu. pirksi
'Paln-ExpeHert persitikrink nr yra IKAHA, vaisbyžfnkHs ant baksluko. 35 cėhtftl ir 65 einiki ui 

Ko.tV (.to «k m tvanai v>lenaA m yUI AboaA av llnai/w* 1 ulinrf Arllncbonkutę. GinaiamOA visos© nptiekoee, ar tiesiog lubortorijof..
•F F. AD. RfChtER £ CO;, 74—80 Washington St., New York, N. Yi 

1 ‘

!■! t y< ‘*'; *■; * t«11N. i t. - if L'»i > i'i *į-n!
Męakite netikusius gyduoles! Jalgu turite

4'1' , |1 'jr I 1 
*1“ pataiko nil-* 

stumt in szalt redaktori Grigai 
ti kursai mokėjo bolszCVikiz- 
ma apvanot, po Grigaiczio pa- 
ėitraiikimo, rokavosi -mat p. 
Lails atstovės “Naujienų 
kalus, dabttr^gi Wiatomb 
ir p. Lalis “ 
do, o rxjdaktoriszkon Naujentl 
rodent atsiedo bene tik bolsze- 
vikas Antanovas kursai 
metais daug priplepėjo

M traukimo,

appointed. (
Vihlkis

kable grama:
"Lietuvos

' * ’ 1 .. ’ I , ' ■ t

Mf.įĮ'Y V-/

sekanezia

Galima su szita yla ėlutl bile ka norite 
tclp greitai siuva kaip ir maszina. 
Padaryta kad užteks ant viso amžio. 
Niekas nesugenda. Kad važiuosite in 
ąena kraju ar czia Amerika paslliksitė 
jaigu busite farmoriu ar dirbate fabri
ke szita yla visada bus jumis labai rei 
kalinga. Suėzėtlins jumis pininga ir 
daug laiko. Kasztubja tik $1.00 nusiiin 
tinia kasztiiM me$ apmokatne. Duodam 
20 mastu sziauczlszko siūlo ir 3 kito- 
nlszkas adatas ir instrukcijas kaip ja

60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKJJ. I U.K 15

i

frumatlraiB, neuralgija, paraiizua.. dusini,
> nervlBzkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 

peckiUf
kitu ligų, arba skausmą bile kur. Prislužklta 

♦ 20c. del vyriszko diržlo arba 80c. del stota-
riszka diržą, idant pagelbėti užmokėti pri- 
aiuntimo kasttua. In keletą adytiu nMbo 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidėkite
ir nesilbkitė koiti* tllėha pagal hurodtenua 
per du menesius, tada trąukije €0 dleap Mi
tu nebusite užganeillntl, sugrątlnkftė Biria 
adgal o was bugnitinalu Jubo $t.M. Noreika 
laukti, pilnas užganedlnimas. Adretmvokite a

152 M . H Street. NeW York.

•J#
silpnumą, užketejimo ir daugyba

* ' ' «i ■ . I rf I. ”

Prisiusk 20c., dabari kas
Netrukus Taikos Ronkart aiszkėja.

suskambins

bajoras;

Stą.D. Box 90.

nnudoti. Iszkkpkite szita apgarsinima 
prisiuskite tik $1.00 ir prlsiuskite ant 
Žemiaiis adresoė Padarykite ta sžedlon

ir Lietuvos klausima.

nustatyme rubežiu tarp JLietuvos ir 
Lenkijos. Mes tikime, kad akivaiz
doje pavojaus isz rusu puses ir nepa-

Su didžiausiu iszsiilgimti lie 
tuviai toip Lietuvos kaip ir 
Amerikos dabar kasdien lau
kia, kada varpas
Lietuvai savyvalda ar no.

Lenkijos prezidentas Pade
rewskis bajoras; vyriausias 
karoivijbs kamartdibris Pilsuts 
kis Žemaitis bajoras:'* i •

Lietuvos prezidentas A. Sme

rei 
kąd 

Naujienas“ aplbi-

i

anais
nosa-

NATIONAL SALES 00.
New York.

A:

!
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PIKTA 
BOBA

— Ar pono regimentas sto
vi netoli — paklauso atsikreip 
dama in jin.

-f olskoje

gy-

ant
o no-
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liė
EU-

kad niekad nieko taip jin 
buvo! — mis lino, sėnis,»— 
biota juokėsi!..., to akis dega! 
Ka-gi tas ženklina?

Isztikro nieko ypdtingęsnio
taš nė ženklino, Elžbieta kalbo 
i * k ’'i ''44 v-*4j ■ ^k?jo tiktai del to, jog t i Įėjimas 
susirinkimo rodėši Jai suvis

I
$tmkcnybes — kalbėję, Miodu-1mynui tiesiog iii ausi.-

T

4

■>■<*■*«**■■*■    ■       I ■ IIIIK

MOKSLAS IR NAMINIS
DARBAS.

4 ' /"'V ' «

h'os tai ne Žrttagui kciist tokias | bosnio ąpt pasakymą, dėjo kąi- 
Laikas į 

szauskas — turėsi kad nors paltas vienok ne likos praleistas 
mislint apie ka kiU ? dovanai. Zigmantas kėlis kąr

— Kam? -L tąyo skubbi Žig tub žyilg-tėi’ojo dht Elžbietos, 
mantas — gal-gi pievas dtoos ktjri snvis nbsistapo nub jojo 
kare kokia, o tuomet gyveni1- akiu — pati novat kelis kąrtus 

su akyvtimu pažvelgė ant jio.
veliu- Toastai da nė pasibaidė su-

I > ■ ' \ J .

I

Jiąvas dhodktjri siivis nbšišiopo
W . ■ .* . .. „ * ... i.

susirinkime rodėši Jai
< '» ’ k t

netinkamu ezionais, priversta1' •
‘ ' »» k »

buvo kalbėti norint iv sii ž|no- 
guąi sn kuriom gyvena nepriė^1 
telysteje, Zigmantus-gi ir 
buvo tvirtu, jog ta# koki vai
siu atnesz, naudojosi tiktai isz 
laimingos valandos, nes goido 
nor girdot saldžius del jio jos 
žodžius. Kalba ne trukus sto
josi abolna, nžklausincta ir at
sakinėta isz visti szhliu.

— Isztikro likras atsitiki
mas, jog mus czion teip gerai 
visus susodino, arti ponios mu
su “karalienes!

no

mas greiczlnu pasibhigs.
i i'b U L \

Asz tau ^<o kitb
per trauke kaimynas —Isptottstani ratelije, kad poniostau£

jpigu tnu nuobodu, 'tai jnū da- įv jaumpuene prrtdejo.trauktis 
vadas, jog mandieroje vaiksz- nuo stalo. Pasikėlė Elžbieta, 
c^iot invales, gana —-reikė niis|bęt neatsitraukdama mirgtele- 
lint apie atmaina, 
ta kur apie mus 
ant raudos. ■ ’. > 1 \ ■ r

Bartacjiauskiene insimaisze 
in sznekta.

— O teip! — pritarę — tu
rinio kelis kaimus kaimvnisto- 
jo.

Ne viena karta pasitaiko ma 
lyti motėre ka no suprantą 
kpie tikra mokslą Ir dabay, 
dukrele turtingesnių tėvu, ku- 
fcL takavojant rupesOūgumiii 
tęvi) riplniko šziok tiek moks-

t^ti motėre ka
f

I

Central i szkojo Lonkijojė? ątsii 
ko Zigmantas — viehbk mano 
nor isz teip toli pasiilgmimąs 
gimtines szalies, atgujo. Kai*e- 
vau sū tuom-gi tris motus, o 
norint esmių kareiviu, bot tu
rėjau pasiduot.... Paėmiau di-
Tpisije (paVelįnima nuo vyriau 
Burbos idant atlahkyti tais bran 
gos del mhnoš szalis, pasive
izint ežia nor kėlęs dienas ir, 
prisikrovęs kiszohins mineziū 
scnoviszko savo laimingo 
veninio, sngryszt vėtai.

— Asz volei paantrinu 
tnro Bartachanskione — 
]$o tas sngryžimas, ar be t 
galima gyvent?

Elzbiėtn phketa akis ant jio, 
Zigmantas teip in jais insižiu- 
rojo, kad ne atsakymo del Bar- 
tacliauskienes ne davė net ta
da, kada Elzbieta akis nuleido 
paklauso, perpraszydamas ko 
klauso jio.

Bartachauskiene juoktis pra ’ 
dėjo, Elzbieta apkaito nulei
dus akis. Pradžia buvo visisz- 
khi giliukninga, o Miodušzatis- 
kas isz džiaugsmo nežipo 
dftrvt ir vos bliuda su koszelie- •k I i , b
na no nuverto nuo stalo. Pra
dėta juoktis — ir ponia Elzbie 
ta pradėjo drauge su visais 
juoktis — ka daro jau senei.

— Pietus trauksis ilgesniu 
valanda, o kas turėjo nedora

— paszauke 
L naudodamas isz dužgimo kal

bu Mioduszauskaj?.
Teisybe ponas kaimine — at 

^iliepe Elzbieta, raukdama sa
vo juodus skruostus ir asztroi 
pažiurėjo ant jio 
ar tai tiktai atsitikimo veika
las ? — truktelejas poezois atsa 
ko senas laputę, 
vas tiktai duoda ir atimti

y >

kasžin

ka

Vienas Dio- 
i Pū

gai savo vata — žmonės tankei 
biustą o del to ka-gi ženldina 
tos jin sutartos ir Upmislini- 
mai planu. Kas-gi ten tni dtiry 
tu. — Elzbieta pasigrasino 
pirsztu — Mioduszauskas dru- 
czei su kumszczia davė sau in 
krutino rodos norėdamas pasa- 

prisipgiu ponoi, jog ne os

su

pžmanyma pabėgti po piet na
tion, bus nubaustu! — kalbėjo 
pusbalsiu Mioduszauskas 
naktis tamsi, žmones girti

kvt “ •r
miu kaltu.

Vienok, norint ant jio bare- 
'alejo jis-gi pažint, jo£ 

jaisei ne pyko. Laikais žiurėjo 
kuris iszrodo no

si, bet O' 
r>

Tas Bzove tež revolvurip;
Pataikė in pilvą, o gal ir ne

norėjo,
Jeigū butu galėjas,
Bet nutvėrė vyrai, 

Suome szovika gerai.
Basžauta pątalpino in ligoh-

............... būti,
Žudintoju in dzela patubJe,

i. Kaip iszgys, prova bus,
. Šzovika gerai nuskus, 
Žinoma, ant kėliu metu pa- 

lubdys,
Tada nebagas atsimys,

Kad per daug nereikia nar- 
ęuoti,

Ba gali net ant virves kaboti.

lo, tai tokia panele jau no no
ri užsiimti naminiu trūsu. Jau 
Jei tokios namu dalbas smirda 

į Liepė nlotj-

o pati atsidavus tinginyste, 
slankibja po kampus, arba 
Skaito niekam ne tikusias kny
gas.’

Jeigu tokia žalepane turi da 
szvelua veideli ir gauna, vyra 
tai jau no bus gera motore, ge
ra motina, no ruoszi gaspadi- 
ne.

Yra tai labai bledingu daig
iu, jeigu motore turi , pavirszi- 
ni mokslą, o ne moka prilaiky- 

— Elzbieta suplojo lankom, ti ta mokslą prie iszlygu 
gy veninio.

T i k ra i-g i pa m a t i n ga i 
mokyta motore, tai tiek turi* 1 supratimo jog pažinsta savo 
privalumu ir nesibjauri nami
niu, kad ir žemiausio darbo.

Mokslas, da karta paantri- 
nainia, ne privalo motore per
versti ant tingines ir stumti in 
puikybia.

Ne gali sakyti, kad moterei 
mokslas vra 
Ne! mokslas vra
o juom mokytesni ttiom darbsz 
;osne turi būti.

Motore geriau mokyta, gali 
mti ir del savo vyro pagialbo- 

jc, žino tokia motore labai ge
rai apie jojo veikalus ir gali ša 
VO.vyrii užvaduoti karte ligos 
ar smorties. . *•

Ne vytuota-gi ar naszle, vi
sados duos sau rodą ir badoi 
ne kentės, jeigu yra pamatin- 
gai iszlavinta moksliszkai 
praktiszkai.

Apszvieta ir mokslas parodo 
moterim ir paeziom aiszkei ju
ju privalumus, del szeimynoles 
buna iszmintinga, 
jaunesnes gentkartes ir szviesi 
obivatelka.

Ilgus^ amžius gyveno motore 
užmirszimia, ir tamsybėje, pra 

k '

szalinta nuo visuomenes gyva
tos, kaip rodos kalėjime nami
niame uždaryta. Dokui Die
vui jau tiejėi laikai praėjo Ir 
jau niekados ne šUgrVsz. Sžiąn 
dien motoro yrū lygybe ja sU 
vyru, yra siiiiarka visuome
nes ir obįvatplo tautos.

Griebkitės ilgaplaukes prie 
mokslo, juk esatia protingos 
ir iszmintingesnes už vyrus, 
prie visko tokia.
lengvesniu darbu užvaduoda- 
mos vyrus, o del Vvru palikite

Pasikėlė Elžbieta,
o h* per sunkus.
na i truStis, seserei ar tarnaitei

' - ’ “ 41 I •/ ' r' . * ‘ • ». 1 , ' (Jilfl

Imk tamis- jo in Miodusžowski persitahke 
kaima |per stalu prie jio, tardama:

— O mano hrldęi ?
— Dievaž, ponia geradojka 

— karaliene! no reikalauk ne
galimu dalyku! Gal kad kas ta 
ve išz c^ioh nuvesžtu nhmon, 
bet ir apie tai/ubejoju, ką<l da- 

iia-
savo 
visu

koki < I

— i Isz manos nedidelis ten 
gaspadorius -— atsako Zigman 
tas — o prisipažinsiu ponstvąi 
kad no ant ko ne kam proco- 
vot ne turiu. ,

— Juk-gi, prooe tiktai vie
na pati per savo apsaldiiia žmo 
gui gyvenimą — atsiliepė Elz 
biotn — proce geriause gyduo
le nuo niiobodumo.

— Tas teisybe! atsake Zig
mantas — bet ir proce reikalai! 
jo pajiegu, o žmogus yra lai
kais paūaszus in ziegoreli, ku
riame jeigu sprenžina truko, 
ejti ne gali.

Tai pasakos atsiduso ir 
butu kalba teip sniagei pradė
ta laimingesnia 
emus, kad-gi no butu toje 
landoje, kas tokis lyg ant pik
tumo ne suklykęs: V

— Sveikata jaunos poros!!!
griovė

si gali t u mot gili u kii i nga i 
mon nes pats ant locnu 
akiu maeziau, kaip nuo 
karietų po viena rath Bucine ir 
Užrakino.

— Sbsimvlėk karhlibne ma 
gi Jie bus lie nuodfc 

hie ho didelio uuobodunib, jėi- 
^li pasėdėsi ir .pažiubesi liiit 
šzokanežiū, o kad lonkisžka kn 
Irilu nueit turimu Igiihėijbnos 

gtd-

no! —* juk

pažinsta

savo

sprenžina

pabaiga

gal

pa
va

tbVit, tni niekūs hibkb ne 
bbs'tnu.

(Tbliąus Ėus.)
A ♦

Šuv. Valstijų Sveikatos 
departmentas.

ne reikalingas.
reikalingas,

TARADAIKA.
. ....... n „.a.

Draugas in draugu kalbėjo, 
Dūsavo ir stenėjo:

Ka Petruli galiu daryt,
Turiu kanecz apsipaeziuoti; 
“Ana atvažiavo mergina, 

Kaip žiūrint iszrodo davad 
na, 

ant užsuku 
dnok i e 

Veselka padarykie,
Tai vaikine, kad szoksime tai 

szoksime,
Ir pusėtinai pasibovysime.

O ka, kad ir pasogos neturėjo, 
ka Dievulis paža

dėjo, • 
Po Veselkai, in menesius tris, 
Garnys pąbalhdojo in duris. 
Atneszo sūneli, kaip avinu 

Ar-gi tai no gana?
(

0 ka, iszkelo bankieteli 
Už netikėta sūneli, 

Juk nė k a

(<

I c

Ko da klausi,

Bet gavo

(

turipadarys, 
mylėti, 

V f

Ir priesz svietu tylėti.
(B

No apsigavo,
Tai mat ungarka daug goresne

Ir už lietuvaitė greitesne.

KUR BUNA?

Mano broliai Pranclszkus ir Jurgis 
Jenlnai. paeina isz Suvalkų gub., Kro- 
kclaukio para, kriksztenu kaimo. Jei
gu kas žino apie Juos, pVnszom pra- 
nesztl.

Jonas Jeninas,
321 Bank 6t * 

Waterbury, Conn.

Pajieszkau "Augusta Jugina pirmiau 
gyveno Indianapolis, Ind., dabar gyve
na Clison Carbon, Ill. Turiu svarbu 
reikalą, Tegul alslffzaukia Ja.nt ildresb.

C. Pietralis
530 Brown Ave., 
Indianapolis, Ind.

Mano pus-brolis Juozas Yanuszal- 
Ur, Suvalkų gub., Nautniesczio pav., 
BHuwIszkiu grnlno, Grisžkabūdžib pa
ra., girdėjau gyvena Cleveland; 15 me 
tu kaip Amcrikc. 
ant adreso.

Jonas Eszkauskas,
531 E. 8th. St.

Kefrhneė, III.

Praszau atsiszaukt

Mano Szvogcris Petras Marcinke- 
vlczius, plrtniau gli-dejau ka<1 #y^na 
Stenebury, Scotland, dabar nežinau 

Praszau atsiszaukt aht adrtao. 
Ant. Jahusnltls,

Donorą, Pa.

kur.

Box 467
Laikas subruisti naikinti prhdcdnn- 

czias rastis anksztybasias muses, sa
kė Suv. Valstijų Švčlkdtos mūras. 
Daug lengviau hclcsti vestis salin
tame mušiu dabar, neg kad gaudyti ir 
inusztl milijonus vldiirvdsary.

..4....... .

Suv. Valstijų Sveikatos Biuras aps- 
kaltliubja, kad vlrsžuh1! septynių mill- 
Jbnu Šuv> Vali gyventoju yra itžslkrete 
drugio liga. .

'žmonių sveikata 
sako Suv. ValAtlju SVcikhtoš Biuras, 
Ir pradeda, kad priinos klesės sVėika- 
tos apsaugojimu gaUmn gauti, kiekvie 
nam, mokant po viena doleri per mo
tus Kaikiiriuosia miestuose sveikatos 
biurai atlieka gražaus darbo, kiek
vienam mokant tik scptyncsdeszimtls 
penkis centus. Taigi visi petys in 
petį, ir padcklm vykdintl sveikatos 
darba savo apielinkeje,

?
Sudia.

Sudia:— Pasakykie kaip tu 
galėję! banka atrakytiT

— Negaliu!
— 0 tai dėl ko? 

t »

— Tai slaptybe mano ama
to ir man daug mokslas kasž- 
tavo.

Sztai toje valandoje 
szuvis anuotos (kamuotas) po 
langu su tokiu ternksmu, kad 
vienas stiklas lange iszgasczio 
sudejavimu truko iszszokes 
isz rėmu, kelios ponios ir sukly 
ko persigandia, o visas Stalas 

vienu bal- 
wiwat!!!“ —

# # #

Amerike bus negerai, 
Jeigu konia visi vyrai 

Pasirengia in kraju keliauti,
Tiktai da turi palaukti, 

Kol nuo giminiu gaiida gaus, 
Tada pasiszokineja trauks, * , . * » » » 

Adgal in Lietuva, 
Ba Amcrikc velncvu. ' 
Atsilsio jokio ne turi, 
Ne ramu in kur žiuri, 

Pacziuptis ne nemislina, 
Pa gyventi czion nemislina. 
Norint czion merginu daug 

prlvisu, 
Ant to nežiūri suvisu.

Jeigu da atranda mergiuka, 
Gera kur pasisuka,

• Tai novos susiporuoja, 
O paskui abudu

n Zigmanto, 
abai linksmu na jiuliudusiu

Ir kalbėjo. sėdėjo sau rambivi-
siszkai ir tiktai gal pekszti ga
lėtu keliaut.

— Geri ponas ka tokio ant 
manos — tarė Elzbieta — bot 
mes tais ketais nopaklysime no * 
nakties tamsumoje, tas mus ne 
baugina.

— Gal arklei patis ejs!
nusijuokė senis — nes apie važ 
nyczia visiszkai abejoju, idant 
sziahdien ka kita galėtu vėikt 
kaip žąsukus vaiky t po kelia.

— O ponui kas prie to, jei
gu isz musu kas 
pasiliktu ?
to, ka mes nereikalingi 
turesiva sėdėt 
ta 
mus.
linksmu veidu linksmiem daug 

x smaginu.
— Sžiandion-gi nuliuddsio 

veido czion niekam nevalo ne- 
sziot — pertrauke Mioduszaus 
kas.

z

toe naudingo 
arba kas ponui isz 

czion 
? — thro Elzbic-

vis tiek apsiejsit ir be 
Szokt ne ojsime, o be no

Isz kur-gd paimt links- t

Po

Bbroclžiczius, a ties 
stovėjo bhidas su

ma? — paklausė Elzbieta.
Laike tos kalbos šenhm Eli- 

gijuj iszpuolo isz ranku szmo- 
tas mėsos, pamitszo apie valgi, 
iszrodo visiszkai iicsavas.
paskutiniu žodžiu Elzbieta at
kreipė akis ant jio’.

— Del ko dedis ne valgo?— 
paklausė. 1

— PafniVszau! — juokingai 
ture Eligijns. <

kuriom
košzcliena, 

paėmė torielka ir pridėjus pu
sėtinai pastate ties seni, kuris 
isztikro pradėjo triustls aplink’ 
torielka, vienok kas valanda 
pamirszdaVo apie tat ir sėdėjo 
akis pastatęs ir lupus atidaręs, 
apie ka toki
del jio, mielindamas, 
nuolatos žiūrėdamas 
Zigmanto,

— Žiuri ant saves,

baisu 
vėl 
ant

matomai
tai
tai

tai ant Elzbietos
rodos

A Ii.- .1 isiate.

y

iszszokes
malszei.

— Pradėjo tada tyczioms 
klausinėt jio tas judoszius Mio- 
duszauskas apie visokius daly; 
<us, teip, kad atsakymai daej- 
:u net iki ausu Elzbietos.

— Na, ir ka pianas Zigman
tu, mislini tolinus su savim da
ryti ? ar-gi jau lyg sitiert to sa
vo regimeto laikysiesi ?

— Asz? asz nieko ne migli
nu — tarė Zigmantas — inlin- 
dau in mandiera insirasziau in 
skaitlį kareiviu, o dabar ma
nim jau raudina giliukis, val
gyt duoda, parodo ir — turiu 
:a szventa pakaju, kad apie nie 
<a rūpintis ne reikalauju ir ne 
roike mislinti. Stūmė mane — 
einu, kad tik toliau. Kariumc- 
ne, tai klosztorhis, 
žengdamas
Jos, o laikais nuvargintam ge 
riah su tnom, kad jos ne turi. 
Ejk ten.... daryk, tai...... ne da
ryk to.... žmogus stojosi kai
po ’gyvulis, kuris daro tai ka 
žmogus jam liepė ir 
jin priverezia.

— Juk-gi pats pasakei, kad 
pasiilgai gimtines szalies? — 
tarcr Mioduszauskas.

-r- "Tas teisybe ir mano luo- 
inp;tebyriam yra tas nuodėmė 
— 'tarė Zigmantas. — Žmogus 
jcareivis ilgėtis ir bodet no pri
valo, no gal nieko. norėt ne 
gcist..M.. gyvąnt, kad tik- ar-' 
cziau prie galo. Bet nor gyve
nimas eina vienokei, 
liūdnai ir pamaželi slenka die
na po dienai, Vienok, kasžin 
kaip praeina, kad ne just 
įlos ne 
kaip metai pia^ąav

Elzbieta noritilą kalbėjo^ su 
ponia Bartaėhatiskicne, vienok 
iw>r viena ausįa ktause.

M i ėdu-

tai yra visi sveczei 
su paszauke “ 
jau ir triobos paskutinio sūdo 
niekas czioi^ neiszgirstu Joje 
valandoje.

Pasikėlė visi....
szauskas balsei piktas.

Po tam toastui gere už poną 
Tęva nuotekos, tolinus už ta 
kuris pirmutini toasta pakele, 
vėliau už visus po viena gimi
nes, ponias ir ponus.... o vi
siem tiem, pasveikinimams” 
draugavo prakalbos kliksmai 
ir juokai, kad buvo tokis už
imąs, jog niekados nesusikal
bėtum, apie ka ir mislint ne bu 
vo galima. Kas turėjo ka svijr

di ž

o

v« • ' rf * 5. ■

yra perkama,

ir pradeda, kad prihioR kleshR sVėlka-

Taigi visi petys in

,l

i, ir

žmogus in-
netenka savo va-

prie ko
z

1

laikas užairaszyti

o <b <b o <b ••••• o — o

Dąbar svarbiausias j

Suv. Valstijų Sveikatos Biuro pri- 
ruosztiejl skaitmens parodo, kad Pie
tuose suėmus in krūva visus nuosto
lius nuo karsztiniu, džiovos, kirminu 
ir palagros dar nėra tiek nuostoliu, 
kokius padaro viena drugio liga.

Ar tebevartoji patentuotu vaistu 
kalendorių? Geriau numesk ji szalln 
ir gauk nauja isk. Suv. Valstijų Svei
katos Biubo (U. S. Public Hedtth £>eL 
vice, Washington, D C.) Jis siun_ 
cziamas kiekvienam pareikalavus. -

■■ \ • L'

Dėde Samas priims in sanitorima 
Ir ligonbuezius visus vaikjnus, atleis
tus isz armijos ar laivyno, ir sergan- 
ežius kokia nors liga, kuri buvo gau
ta tarnaujant savo szaliai, Suv. Valsti
jų visuomenes sveikatos Biuras jau 
pradėjo * dirbti taip svarbu žihgšni 
ir skubiai savo ligonbuezius vjsoje 
szallje. Viena sanltorija bus prie 
ir skubiai didina savo ligonbuezius vi
soje szallje. Viena sanitorlja bus 
prie Dawson Springs, gerai Žinomas 
sveikiumo'vietos Kentucky Valstijoje, 
kur kitės bus dar dabar nežinoma.
>i ‘

auginimia »z

vargu var-

Washington,

vytn yta siitoarka

i

visuome-

už
Imkitės už

gal nieko. norėt 
gyvent, kad tik-

kasdien

ro-
gali ir po apsižvelgė,

- Juk*gj pilkiu tdip vi
sados taye jungo būti ne galį,

i

/• > t -O< vh f ■ ti

Su atydarimu paezto in 
Lietuva ir isz Lietuvos, 
galėsime susiraszyti su . 
savo gyminems ir pa- 

Tikyipes 
aplaikyti trumpoje atei- 
teje daug gromatu ir

žyminėms ir pa- 
žinštamais.

toje dau gromatu ir 
žinių isz Lietuvos, kū- 

_ rios ■ tąlpinsiipe in lai^ 
Argi nė bus^ 

“alčyva skaityti tuosius7 
danėszimus! Todėl užši- 
rhszykite ir kalbinkite 
kitus prie užsiraszimo 

Saules” dabar.
Valdžia Jutoms prane-

$

X

rios - talpinsime 
luasztį,

< i

szo, jog neužilglb at- ; 
plauks pacztinis laivas 
su tukstanckeis groma
tu isz Lietuvos.
.Dabar laikas “Saule 

užsiraszyt ir visokias 
žinias isz Lietuvos skai 
tyt!

, >

f
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suiįktts dirbtos, nes j lojo yra 
drtitęsiuto mūškiiįto.drutėsniii muškhįto. — No tin
giniaukite ir nesikelkite in 
kvaila puikybė kuri no pritin
ka suvis dėl dtoktėres Evos.

Procia jus ne žemys.
Ypatingai daily s.

Laike straiku.
— Del ko tu no straikuoji 

ir da skepsaujį? . tu
— Mat, turiu septynias prie 

žastis. < •
— Del Dievą! Septynias 

priežastis? kokias tai.
— Paczia ir szeszota vaiku.*

Geras spasabas.
V • “ • "

1

t>- • - 
guoja.

Kolei dirba, totai turi,
JŪ^O kada darbo netenka, 

sizalis žiuri,
O jeigu valgyti ne turės, 

Niekas tada nepasigailės. 
Gziohtiiš iHęrgeliii yra Invales, 
Bot no višOs iėztekęti galės, 
O jeigu ir katra vyra gauna 

Tai gero gyvenimo no ragauna
Varga vargsta it da iii kaili • ■ ■

' . gauna.
Laimingo# katros mokslą turi

Tosios ant atejties nežiūri,
O da jeigu dorai išsilaiko.* 

Tai ii; be vyro gyventi pataiko.
Jhii sžiandtan kitokia gady

ne virto,
Mėrgoląs in protą atvirto, 
Ne kaip nevaliiinkc pastoti, 

Per visa gyVaste vyro bijotą 
Ir pagal vyro szpieli szokti.

* \

in

Bot no višOs išztekęti gales 
O jeigu ir katra vyra gauna,

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

Be peilio ir be operacijoj. 
Ligonis netrotina darbo laika.

Didele atyda Atkreipė publika Ml 
stebėtina gydimą Patrūkimo. Hydro
cele ir Nervlszku arba trotkno veisles 
Ilgu; per Daktare Andrew O’MaUey 
isz Wilkes-Barre, Pa. bte vartojimo pel 
lo ir operacijos ir iszsklrent arszes- 
nlas atsitikimus, hereikalatija tretini 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmones paprastai mielino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagelba operacijos, bet tas yra tik 
ne tiesa, szendten t)r. O’Mallfty pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
isztirinejlmo ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos ir pasisekė 
jam tszpildyt savo nork teip kad nėyrt 
apie tai abejones.

DEkpfGAS PACIJE^TAS SAK01
Bėteriy, K. J. Aug. 1*, I»H.

Brangus Dr. O’Malley:—
Negalų rasti žodžiu invales jumis 

padėkatotl už stebėtina patarus* 
iszgydomas 

rūpturbi,

ne tiesa, szendlcn Dr. O’Malley pralel-

I

I ':/C v. •; r i' 'i c. v '
’ ' X j r *’ * * » ■-

Anglikai da vis turi 
su turkais, kurio neduoda Mi 
Ulonams atsilsio. 
hienas?

*

, >

>

V
Ban-

fcrgę|i

-, Kur ar

Jau nežinau jogamasti ka 
Uhryti nuo platicžlo?

Uaimk skėpetcle nosine.
Ai* užtbks/ jegamhstiė ?
Jeigu vienos ne

tai paimkie (įvii .
užteks,

- • 'J-1 v. I •- i

w * t

Vienam pleiso Veselka nnsz- 
les atsibuvo

* Ir kokis tai pribuvo,
Mat pats užsiprasze, 

Norint jojo nieks uėpraszo.
Ir pradėjo szturmavoti, 
Nieks negalėjo apmaĮszyti 
Tada perdotinis svodbos,

Be niekeno pagialbos, 
Laukan kaip cziucziu iszky-.

kino,
Ir dutta užrakino,

Tąsai stovėjo taukc ir tykojo, 
Tame pėrdetiiiis laukan isz- 

• • ’ • ’ • ojo, .

‘O

y:

f

< . > 't . ' \ į
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f
J
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, Tima delei manes, 
mane nog dnbcltavol 
huff ktttios kentėjau per devhtls ' 
metus tr negalėjau dirbti, 
džlau kitokius daktarus bot man
negalėjo pagialbeti. Bar esmių 
sveikas, aeziu Dr. O’Malley iss 
IVilkes*Barre, 1‘a. Ass taniu lie
tuvis, 70 metu amžlads ir Mslrdlb- 
gal rekomendavojn Br. O’Malley 
del kiekvieno Tau I leftsio kuris ėsa 
tam paežiam padėjime kaip ass 
plrmlaus bdvau.

Jonas Gedminas, 
Box <J8.'BeTerly, M. X 

(Tikra gromata randasi mano ofiso] 
DAKTARAS b’jtAttkt '

Penki knetal adgalios po dvieju meta 
isztiririejima, iszradau nauja būda ly
dima Patrūkima ir. vadinu ta būda gy
dimo "Chemic-Eiectro” būda gydimą 
Patrūkima del ezimtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradlmo mede- 
cinuose nei gydimuoshe nog laiko isz- 
radimo X-Ray ir dauginus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu taate vienas isz tu 
skaitlingu kėnkenftziu, sergabežtu ant 
tos ncapikantos ligos 
asz galu jūs iszgydintl.
JagU reikalaujate rodos tai nieko nb- 
kasztuos kaip tik paraszlmas grana
tos ar atsilankimas in mano btisa kM- 
biszkal. Raszykite prlslusdami ui Hc. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. AdrunaVOkitU:

DR, A. W. O'MHlfY
• (SPECIALIST)

"Patrūkimo"
Ne laukite.

1 r
i

27 Seith WadbhgtM Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbas! ir raszoai LieturiMkat i

iJsiL ,&■< J.

t

■1. ■./
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Žinios Vietines
•— Gegužis — Mojus.
— Nuo sziandien bravorai 

paliovė dirbti alų.
— Daugelis bobclku pradė

jo apraudoti 
alui.

< < amžina atsilsi
if 1 f

, >

— Musu kareiviai, kompa
nijų E. jau atplaukė in 
del f i ja.

Filai 
Kada tik visus per

žiuręs ir paliuosuos nuo karisz 
ko dinsto, tada pribus 
už keliolikos dienu,
ketina priymti kareivius 
dingai su dideliu paroda, 
na pribuvimo 
liaus.

namo
Miestas

szir-
Die-

apgarsysim v o

bažnvtinis
Bocz-

nusiseko pasekmingai. e

— Szv. Juozapo 
koras, kuris laike balių 
kausku saloje serodos vakaro,

XJ

ožiu buvo isz viso pavieto.
— Nedėlios vakaru 

laine bus prakalbos.
mas kalbėtojas bus V. K. Racz- 
kauskas isz New Yorko. 
silankvkitc visi, v

— l’tarninko vakaru Phila- 
delphijoj, likos surisztas maz
gu moterystes Charles K. Kaier 
locnininkas Kaicro bravoro, su 

Miss Esther McGinnis

Moks-
Svarbia

At-

4
A w

ii j \

DIDELIS BALIUS. 
I ' * .

Naudai Szv. Petro ir Povilo 
I

Parapijei, Tamaqua, Pa. 7 Ge
gužio (May) 1919 Liberty Sa
lėjo. Pradžia 7 valanda vaka-

Inžanga: Vyrams 50c. Mo
terims ir Merginoms 25c. Szir- 
dingai užpraszo visu pribuki

. / ? KomitfAUi,*
■ ? rd

ro.

■s J
J

; vi

t *1 »
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' ■ • " I ( '' X I
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pana 
isz miesto.

— Badai
kuris ejs per

plentas 
bus ant 

Valdže ir 
už-

va 1st i jo 
miestu 

Market nlvezios. 
miestas panesz kaszta ant 
dengimo upeluko ir bus tai vie 
na isz puikiausiu ulycziu.

Sc redos ryta su 
brokeriu ir

szvi Ip i- 
skambinimo 
pardavimas 

Ko-
visus namus, 

tai del ju-

m u
varpu, prasidėjo
penktos laisves paskolos.
mitetas ejs per
Pirkite bondus
su gero

nes

^rigu-
Kuom daugiau 

mažiau

Karalius iszva-

Kaip

pas:

»
už ka aplaikysite di

desni procentą ir prigialbesitc 
Dėdei Šamui užbaigti 
linezei kare,
pirksite bondu, tuom 
mokėsim padotku.

— Klcrikas 
žiavo adgal in seminarije Over
brook ant tolimesnio lavinimo
si dvasjszkam moksle.
girdėt, ta iszimet aplaikys pas
kutinius szventinimus. v

— Jeigu norite naujausiu 
fonografu rekordu lietuviszkai 
ir lenkiszkai, tai galite pirkti

J. V.4)’Conner, 100 .W
Centre uli. (t. m. 10)

— Jeigu mieste randasi gi
mines, pati, brolei, seseris ar 
szeip geri pažinstami Juozapo 
Goštauto ir ar buvo jisai vedos 
žmogus, paejnantis isz 
guber., Baseinu par., 
kės para., Ixn.nx.t. »x/V«.tUUo, 
tegul kagreieziausia susinesza 
su: Mr. Joseph Don i us, 
South 15-th Str., 

d

Kauno 
Girdisz- 

Klinkiu sodžiaus

1017
Herrin, Ill.

(t. m. 2)

DIDELIS KONCERTAS

Bažnytinis 
Shenandoah, Pa. 20 diena szio 
menesio, 
ditorium.
Sff. Jurgio Bažnyczios naudai.
Koncertas prasidės
vakare. Inžanga bus 50 ir 75c.

Rengia Choras isz

ant High School Au- 
Pelnak koncerto eis

Tai nieko.

8 valanda

— Ka?.... ar tu turėdama
18 metu nori teketi už vyro se
nio 60 metu ir ciela gyvaste su 
juom vargti ?

— Tai nieko, jojo gyvastis 
bus trumpa.

“SAULE"8OITYKITB
SKAITYKITE “SAULE” 

SKAITYKITE “SAULE”

Cnpltol Stock WMW.0O
<

X

/

r

" ■ • < k .■'/ / .•

SAULE :

FARMOS PARMOS.
. ' «L.'; —— )

Didžiausia lietuviu koloni,ja

««i

M..

HMR

amerikd. Czia Jau yra pirkia
virsz 400 lietuviu uke’s, jau 7

Pullman Davenports

ttORKO

PRAKALBOS.
Rengia S. L. A. Kuopa 39 isz 

Gilberton, Pa. Subatos vak., 
Gegužio (May) St. Czaikausko

Prakalbos prasidės 7 
Kalbės St. Gegužis 

Drg. Raczkanekas isz New 
She- 

užpra-

Salėjo, 
valanda.

Ifl

1

Jf

SurpliiM Ui ProfltH $100,006.110

Mokame antra procentą ant 
Rudėtu piningu. Procentą pri- 
dedani prie jupu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos tnono- 
suoso, nopaimint ar atnoszat e 
parodyt, knygute ar' no.

Mos norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar.didelis

Bankas 
ryto lig 3

adaras nuo !) vai. 
ai. popiet, Subato-

ISZ

York, ir p. Valaitiene isz 
nandoah, Pa. 
szo visu atsilankvti 
prakalbu. Inžangio

Kuopa 
ant sziu

i dykai.

I

ryto lig : 
miH 9 ryte lig 12 vai.

II BALL. Prezidentas
F. .J. NOONA
J. B. PI.’KGUSON, Kasiorlua.

’ R. T. EDWARDS, VIcoJvaH.

K! 1N , Vlcc-I’rez.

i
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ŽMONIS SU REUMATIZMU

spėt

oro

per- 
oro.atmaina

kankina
ženklu lie-

u keneziate reumatizmu 
tos 

kagrei-

* r 'jml

Ant kožno permainos 
kenezia baisus kentėjimus, to
ki žmones yra pade,y me 

mumis
Skausmai kurie juos 
vra tai tikriausiu 
taus.

Jeig
turite atkreipti atyda ant 
ligos, ir pasirūpinti 
eziausia sau dvi stebėtinas gy
duoles isz aptiokos Partosa.

RUMATIN-
------ Ii* »-----

PARTOPAIN 
kurie atnesz jumis palengvini
mą o trumpam laike užmiki
te apie baisės kanezias kurias 
turėjote ir jusu gyvenimas sto
sis daug linksmesnis. Abi 
tuos gyduoles kasztuoja draiv 
ge tiktai $2.00 ir iszsiunsime 
tuojaus po aplaikymui orderio.

Jeigu j tisu vidurei ne yra 
tvarkoje, užsisakykite teip-gi 
saldainiu Partola kurie iszczis-

linksmesnis.

4
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viduriustina krauju ir atves 
in normaliszka sveika padėji
mą. Baksukas tu saldainiu 
kasztuoja tiktai $1.00.

VELTUI.
Graži ir naudinga dovanėlė kožnam 

prisiuntusiam užsakymą ir piningus 
sykiu su tuo pagarsinimu. Laiszkus ir 
Užsakymus adresavokite szitoip

APTIEKA PARTOSA,
160 Second Avenue,

New York, N.Y,. Dept. L. 5
(B298

4

kaimai yra apgyventa lietu
viais. ŽetnO parsiduoda ant lon- 
gVu inokescziūr#s^iV‘ Vvu niokescziū/ T

40 aj<ęrlu, •
7 .... ■ L I ' < ...

SUB 
preke $40(1, inmokoti $1 Ot). :

r v* 'jh.1 j j1 y
• žerhe <^hevalyt(i,

40 akį'riu, 20 n keriu išdirbtą,
6 aketei užmeta dobilai^ pa'uja
šluba, preke $1,000, imnoketi ■' < 4J“ r , ■'

80 akeriu, 50 akeriu iszdirbla 
su bud i n kais, preke $1,600, in- 
inoketi reikė $600. '

$600.

Del platesniu žinių raškykite
1 r <Zant szito adreso:

J. A. Žemaitis, 
^Fountain, Mieli.R. i v

Pirkite Victory Loan Bond.sus.

Lietuviszkas
Iszradėjas

Szitu varliu iszdavomo natija 
knygute del įszradeju sulaikau 
ti 20 paveikslu ir ilustraciju, 
visokiu iszradoju ir iszradimu, 

paraszais ir- paveikslais
V ' ’̂i ’’

miestu New XQTko ir Washing
" -i

tono. Ta b^aųgi^ knygute .mes 
iszsiuncziamo luekvtenain ant 
pareikalavimo DYKAI. 1 ’

Jeigu jus norėto žinot Mok 
turto žmonis7’ prasigyveno ir 
kiek dar galima, . prasigyventi 
su pagolba iszratjimu Naudin
gu, tai raszykįte tuojaus reika
laudami tos naudingos knygu
tes. Kaipo žinovai (ekspertai) 
patentu bandome iszradimus 
DYKAI. |
American European Patent . 

Offices Inc.
256 Broadway (SE.)

NEW YORK, N. Y.
11 , ”

su
M*

Naujas Lietūvišzkas Graborius

I
 Kaži s Rėklaitis i

516 W. SPRUCE ST. j
MAHANOY CITY, PA. <
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Uždaromos Lovos. 
Ugi ir trumpi modelei.
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638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa» 
Dr. KOLER yra viena* 
tints tarpe Lletutiu da 
ktaraa Pittaburse. Mo- 
klnosi Varasavoje, Btu- 
dljavo beglje 2C m. In- 

' vairias ligas vyru Ir 
moterų, todėl Mf nuo< 

•* ^ugniai pažlnsta. Gydo 
uisinuodlnlma kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejimus 
Ilgas tinimo, Invairlas ligas paelnan- 
ežias nuo neezystumo kraujo, 
szauklte ypatlszkai, per laiszkus asi 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
ir Iluslazkal. ’
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig S 
vakare. Nedeliomis Iki 2-v. popiet

M
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f c t
I

pi

p J
S

Z

Kf "K'* 
r jįlll f

r

Pas mus gausite geriausia pirkti visokiu namimi rakandu, 
Karpotu, >T‘
Konografu, visokiu Lietuviszku rekordu. Ateikit pamatyt

201 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
-iv 1 Alrllim Shenandoah ir Mt. Carmel, Pa.

Pecziu, Drapanų vyrams, moterems ir vaikams.

Į J* ♦ — .< M '— *■ ■'■m nu Į, w < ,m irrxevTTT --------r ir r ■ i mi imu n r — —r 

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS Iš MUSŲ FIRMOS
KIEK VIEN A MAŠINA G VAR ANTUOTA.

AUl-

J NAUJAS i ' 
j Del Prakaituojančiu KojtĮ

Prakaitavimas žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis no 
smagumas yra iŠ ne

M>0'

visokiausioišdlrblmo Ir
- ijitu ? uliniam

Lithunnln groja rekordus visokiausio1
didumo, kaip: Columbia, VIctrola ir kitus. Lithuania groja teisingai,
puikini reprodukuoju, balsai esti aiškus, švelnus, 'tyri 

Ilašykitė apie išlygas, apluihysito visas informacijas.r ° 
Reikalingi agentai pardavinėti inusij grojamas mašinas*

J.,Ruėydami laiškus adresuokite:

S. P. TANI S 
! 1233 West 111th Place,

w

Žiūrėkite, kad butu su raudonu kamuotu.
Kada pirksite gaminus avelus avėti mainose, tai žiu-v •

(Red Bali) yra
rėkite kad jie butu su Raudonu Kamuoliu 
Fabriko žyme “Raudonas Kamuolysrabriko žyme Raudonas Kamuolys” (Z,_£_„’Lz 
inspausta ant kozno czebato aulo, teipgi ant užpakalio

R*
gaminai batai ir czeverykai laiko ilgiausiai todėl, kad jie padarytiJ)

ii pado kozno pusbačio (iliminer) ir Čeveryko (Lopac)

I

>

f■MM

avalu padai yra padaryti specialiai mainieriu avejimui. Jie

Įali gaut baltus, raudonus, juodus
Mishawaka Woolen Mfg. Co., 414 Water St. Mishawaka, Ind.

Ball-Band 
apsaugoja ir yra 
szles negal perpjaut nei perpleszt. g;

“Ball-Band
isz geriausio materijolo ir specialiu musu budu yra nulieti isz vieno szmoto.
Isztisi “Ball-Band” avalu padai yra padaryti specialiai mainieriu avejimui. Jie 

tokia tamprus Ir drūti, kad netasztrios akmenų ar anglių kriauk- 
“Red-Band

| PINIGAI

Chicago, Ill.
■flfl —I O Oil fl*

IŠRADIMAS!

skanaus kvapo kaip ir kenkentis Žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai

k

iį
Ii

pradžia visokių žmonas H^ų ir pavarai- | 
no. Musų naujai išrastos <y~ |O ino viso kui

J duotis iigydiB prakaitavimą arba ilapu- 
U mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir ibis 
J užtikrinam jo< nieko ne kenks Jūsų svei
ki katai. Su buteliu bus aižkus lietuviškas 
w laiškas su paaiškinimu. Preke
| su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:
J \ URBUS REMEDY C0.( 
j Distributer
| 160 H WELLS St, Dep. B, CHICAGO, ILL.

W. TRASKAUSKAS
^-GRABOBIUS-i

w.........
V 1

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus ir vežimus del 
laidotuvlu, krlkszlinlu, p&slvailnejlmo 
Ir t.L Krausto dalgius Ir Lt.
520 W. Centre SU Mali an o y City, Fa.

Phone. Kensington 1106 W
DR. E. G. KLIMAS 

Lietovlu Gydytojas Ir Cblrorgik*. 
Atidarė nauja ofisą South puseje

Priėmimo valandos 2 iki 8 popiet 
Nedėliojo 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

4
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Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams 
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko. 
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriami

bizni j c arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinhl- 
gus arba prigialbeti pirkime properties.. [ ;

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bn- 
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patama- 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumii | 
reikalingas.MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.'
’t|n

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pres.

W* z .

I
"t i

1

IT 11 k o I a u j a m o
ri Luošo laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
$10 iki SIS j i^ąvMtą, periodam i per stabas 
su musų nauja iiiadmiii. Atsišauki! tik 
laišku: UKSUS REMEDY CO.t %
160 N. WFLLS St.. Dtp. B. CHICAGO, ILL.

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Prea D. F. Guinan, Tress.
J. H. Garrahan, Attorney W,F. Rynkewicz A. Danisewica M. Gavula 

' P< C. Fenton T. G. Hornsby
4
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AlilZINA ATMINTIS MOTINOMS IB -TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimines yra paimti j kariumenę ir ke

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už vuo pasaulio laisvą ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tarn tikrus žiedtis su žvaigžde. Nečiojimas žiedo su žvaigža yra di- Įj 
džiausią £arhč ir paguodpnž, kadangi nevui jį jjali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai (

<

Dekavoje % milijono žinomu 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laikę, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
G varan ty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms. 
Raszykite pas:

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

, j,,, ...  , .....

Lietuviszkas Graborius !!

A. J. SAKALAUCKAS

4i

išdirbti. A reliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai /pjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mčlyna parva. Toksai žiedas turčtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi
ni! yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami sj Žiedą, atsiųskite sa\o
piršto iiiicrą ant kurio manote nešioti ir m mu drauge -iii pinigais piisiip.kH**, o mes Jums į
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

Sterling

prekS 35c« už kožną.

Taipgi moterims ir vyrams yrą hbni tinkamos nešioti rpilkos, 
paveikslus kareivio kepurds, su viena, dviem ar trim žvU^žuulCra.

14 K ' Auksinis..
I z

preke 35c. už kožni}. i

ShįBkP^ užsakymus Ir pluųįus nnt ctkančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North V/ells Street, Dtp. 60

1OK zVukiiluLs.

Prekes šių žiedų yra sekančios:

....$1.75

i

1O.30
%

1

CHICAGO, ILL į
J

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

A. O. NOVAKAUSKAS
:: Advokatai :: 

Cor. Main and Centre Street 
SH1ENAND0AH, PA.

3C3«3«SX3C
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Share & Share Alike
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vadoviste gerai žinomo Ofisą.

z,r v-o.% 1
e

ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Ūirube- 
skyrius randasi po 1—1— -----1 ---- --

Pardavimas lalvakorczlu

l 8U-
iuncija Pinigus

ALi NATIONS DEPOSIT BANK 
...SU LAIVAKORCZJU SKYRIUM...

P. V. OBIECUNAS Ir KOMPANIJA

ar per
1. IIE HZ, Banklorrhis ir Notarus, 

221 West JM-th. St. New York221 West tbl-th. SI. New York, N. Y. 
vIhu laiviniu linijų aulyg olonlu kompanijų,

Piningus siunezlam In Lietuva ir Lenkija sulyg pigiausiu deniu ypatom —- 
no prleszam. Po ilgam kentėjimu pagolba krajuj.yra neatbūtinai reikalinga. 
Per tai privalot neatbūtinai kreipties ypatlszkai ar per laiszka prie musu 
Bankini Narna:

£7
1 ■

Run k a talpinaai Bavaru budinke kurio verte iazneea apie

ir randasi po kontrole Valatijoe Pennaylv&nioa. Ui 
Pinigus moka 4, procentą, Siunczja Pini

12th. and Canon St., S.S. - Piltiburgh, Pa.1
Tai vra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Ranka talninaai savam budinko kurio verte lazueea apie 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu

taupintus ... ___ ___
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviemascilu 
f 
žinia skyrius randasi 
Karoliaus Varasziaus valdisako Notariiusao.

PARSIDUODA

PUIKUS PIANAS
. visai da nenaudotas. Ka

sztuoja $500.00.
Parsiduos labai pigei.
Kas nori pirkti giara Pi
aną, tai dar turi proga 
pirkti už MAŽA PREKE.
Atsiszaukite tuoj aus in

‘‘SAULES”
Mahanoy City. Pa. "




