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Isz Amerikos
Atejviai buna suraszomi kurie 

ne turi popieru; turės mo
kėti 8 urocenta uždarbio. 

4kb

Pottsville, Pa.— Po visa pa
vietą kaip tai Mahanojuj, Sze- 
nadori, Mainorsville ir kitur o 
ir po visa Amerika, visur kur 
tik darbininkai yra priymami 
iii darbus, kompanijos ant pa
liepimo valdžios, pradėjo sura- 
szinet visus darbininkus, kūne 
ne turi ukesiszku
kaip ilgai gyvena czionais, ko
kios tautos, metus, kokios tau
tos ir ar turi norą czionais pa
silikti.
svmu turi atsakyti ir užtvirtv-

ar 
viskas vra tei-

popieru,

Ant visu tuju klau-

ti savo prisiega pas skvajeri 
notarijusza, jog 
svbia. 

e< 

f tas,Pykslas tinno yra tas, jog 
visi darbininkai kurio czionais 
gyvena ir nepasimpino anicri- 

nkesiszkukoniszku ukesiszku popieru 
mokės 8 procentą nuo savo už
darbiu, tai yra asztuonis cen
tus nuo kožno uždirbto dolerio. 
Visi tiejei kurie bandys iszsi- 
sukti isz tojo arba pameluot, 
bus rustai baud žemi per Dėdės 
Kama ir papuls in toki 
jog negre i tn i isz jojo 
vinklus.

Daugeli kartu ir per daugeli 
metu klabinom in visus, idant 
pasirūpintu popieras, nes

be popieru bus 
czio-

apser-

ergeli, 
iszsiki-

atejs
tokis laikas jog

žmogui gyveilti 
Dabar tas musu 

gejimas iszsipilde, todėl tegul
nevienas nesigraudina, jog ne
paklauso musu rodos.

sunku 
nais.

Badai prohibicije gaus in 
sprandą.

Washington, D. C.— Žino pa 
sklydo po visa sklypą, buk pro 
bibicije įle bus invikdita pirma 
Juniaus,
Wilsonas atmes taji

Tiejei ka žino kalba, buk 
prohibicije ne bns priymta ir 
svaiginanti gėrimai parsidavi- 
nes kaip ir pamidavinojo.

nes badai prezidentas 
užmanv-

ma.

Daug vaiku praszalineja nuo 
darbo.

rn Ejdami pa-
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Barberis perpjovė vyrui 
gerkle.

Kada .James
pas

Na pa, Pa. — 
Maxwcl atėjo pas barberi 
Clarence .Johns ir atsigulė 
krėslo idant jin nuskustu 
vietoje pradėt 
pradėjo operacija ant savo au- 

gerk-
M fix well turėjo iszsi- 

niuszt laukan pakol 
te nuo barberio. 
nesenei sugryžo 
namo kur radosi 
kaipo beprotis.

ant 
, tai 

skųst Johnsas

kos per perpjovima jam 
les.

atsikra-
Badai Johns 

paikszu 
metus

isz 
kelis

Iszmusz naujus piningus 1920 
mete.

New York.— 
likos innesztas 
idant atejnanti valdžia 

us ant

In kongresą 
užmanymas 

meta 
iszmusztu naujus pining
atminties pasekmingo užbaigi
mo svietiszkos kares, 
kongresas taji užmanymu pri
ėmė ir 
musz.

naujus

Badai

pmnigus isz-

meta

Puiki dovana už iszgialbejima 
gyvasties.

San Francisco, Calif.— Ana 
Howard A. Dodge isz-

ialbojo gyvaste J. Heather ir 
jojo paczia nuo paskandinimo 
nesitikėjo, jog-u/, tai bus pui- 
kei apdovanotas atejtoje. Amą 
diena Heather nplaike žinia 
nuo Najorkiniu advokatu, buk 
Dodge užrasze jam turtingas 
kasikius Arizonoje vertes szim 
ta tukstaneziu doleriu.

Heather vra locnininku ke- 
liolikos kasykla po visas dalis 
Ameriko ir nesigailėjo viena 
isz juju padovanot savo ižgial- 
betojui už ižgialbejima jojo pa 
ties ir paczjos nuo netikėtos 
mirties.

nuo

Geležinkelei perveže daug 
pasažieriu 1918 mete.

New York.— Pagal valdžios 
raparta, tai praejta 1918 meta 
geležinkelei ir elektrikinei ka 
rukai perveže 14,506,914,576 
pasažierius, arba deszimts kur 
tu daugiau, ne kaip visu žmo
nių ant svieto. Už taji smagu 
ma tieje žmonis užmokėjo ge- 
ležinkeliams 630,149,806 dole
riu.

Tamaqua, Pa. 
gal naujės tiesas idant vaiku 
nepriyminet prie darbo, jeigu 
da ne turi 18 metu senumo, ap
linkines kasyklos pradėjo pra- 
szalinet visus vaikus isz Pant
her Creek kasyklų ir kitur. 

•f

Laike kares, kada darbinin
ku buvo stekas tiejei vaikai už 
ome suaugusiu vyru darbus, už 
dirbdami po 20 doleriu ant sau 
vaitos ir daugiau, 
vaiku turėjo isžmaityti 
naszles motynaa ir visas szei- 
įnynas, o dabar nžejs ant tuju 
szeimvnu didele sunkenybe. * v

P&ti norėjo paymti bausmia 
ant saves ir ejti in kalėjimą.
Savannah, Geo.— Redakto

re s E. O. Jolley, likos paszauk- 
tas priesz suda už neužsiregis
travo j ima kaipo tinkamas in 
kariumonia.
szauke viroka ant Jolley, 

V 7

pati priėjus prie sudžiaus, ap- 
roiszko, jog 
bausmia ant saves ir
per 30 dienu kalėjimo už 
vyra. Negana to, redaktoriaus 
dvi mažos dukreles melde 
džiaus idant jojo nenubaustu.
Sudže susimylėjo ir nubaudė 
Jolley tiktai ant 24 valandų in 
kalėjimą.
riaus prinesze jam tiek maisto
ir salduminu in kalėjimą, jog 
užtektu ant iszmaitinimo keliu 
szeimynu per keliolika dienu. 
Ant rytojaus redaktoris likos 
paleistas isz kalėjimo su

Kada sudže ap
jojo

Daugelis
savo

noringai priyms 
atsėdės 

savo

gu

Darbininkai protestuose 
prieszais blaivybia.

Ilarrisburg, Pa. — Vaistine 
Darbininkiszka Federacijo yra 
prieszinga visiszkai blaivybei, 
inneszdama savo pasiprieszini- 
ma ant tuju pamatu, jog darbi
ninkai tosios blaivybes nerei
kalauja ir prieszinsis lyg pas-

Prietelei redakto-

kalėjimo

AMERIKONISZKAS LEKIOTOJAS GILIURNINGAI .PERLEKE PER ATLANTIKO
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nudžiugo isz pasekmingo perlekimo
gero oro idant nulėkt in Portugal i je o isz

♦

werso.
Visas Amerikas

Dabartės lauke tik

F
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per Atlantiko mares Jono To
temus in Londoną.

Paveikslas perstato lekiotoja Towersa, jojo prtczia ir maszina su kuria perioke mares.
____  .. . - .         IBIIM.. I »  ■■".Il ■■ — — ■ — - į

Buczkiai neprigialbejo jiai.
Mrs. Juze-Exchange, Pa.' 

fina PetruvicZione, kuri ta ūkei 
* f f f ?

užsitraukdavo gerai ir plakda
vo nemielaszirdingai ne tik sa
vo vaikuczius bot ir vyra, ana 
diena likos uždaryta ant 30 die 
nu iii kalėjimą ant
riavimo. Josios sūnūs negalė
damas ilginus nukensti moty- 
nos pasielgimo, paszauko pali- 
cije, kuri motina nuvede pas 

Girta motina atsi- 
kroteliu

iszsipagi-

nu ved e

pradėjo

ant 
buvo

skvnjeri. w 
stojiis prie 
buezinoti skvajeri su laja nuo
monių, jog gal szi rd is skvaje- 
rio atsileis ir jiaja paleis 
liuosybes, bet skvajeris
papratęs prie tokiu pasielgimu 
girtu pakausziu ir 
motore in kalėjimą.
liūdna, jog suniis turėjo kreip
tis in teisingysta idant 
baustu jojo motina.
Prezidentas Wilsonas paliepė 

atszaukti prohibicije.
Washington, D. C 

(lentas Wilsonas 
kimia in 
atszaukti prohibicijos 
bet nežino, 
tvirtins jojo praszima. 
yra viltis, jog 
ir vyno ejs kaip ėjo.

teisi ngy sta

nusiuntė 
Tiek tik

nu-

Prezi- 
s’A’vo atszau- 

kongresa

A

paliepia 
tiesas, 

ar kongresas už- 
Bet

dirbimas alaus

MEMORANDUMAS.

Pelei Lietuvos Neprigiilmybes.
Atėjo valanda, kurioje turės iszsi- 

rlsztl klausimas: Ar Lietuva turi 
patapti laisva ir neprigulminga vals
tija, ar ji pasiliks priblokszt.a kokion 
svetimon tauton, po kurios jungu pri
slėgti mes, lietuviai, vol busimb pri
versti sunkiai vergauti, kaip Užimtus 
metu vergavo musu tėvai ir probo- 
cziai? In szi klausima turi atsakyti 
visi Lietuvos žmonos.

Visos magiosios tautos, 
Prezidento Wiisono 
skelbe sau neprigulmybe Ir nusistatė 
sau tinkamas valdžios formas, ir vi
sur tu tautu žmones pasiskubo su- 
szaukto susirinkimus, konvencijas ir 
seimus, kuriuose iszslrelszko priesz 
visa pasauli, jogel jie savo tėvynės no- 
prlgulmybel pritaria, joge! jie savo 
tėvynės Žmonių valdžia prlpažinstate 
bei užtvirtina; sykiu jie atslszaukla In 
didžias ir mažas valstijas, in visa pa
sauli, reikalaudami, idant ju tėvynės 
Uuosybo užtlkiintu. Daugelis tuju 

1 neprigulmybe pripažintu ir tu žmonių

Ar Lietuva

sekdamos
principais, apsi-

Daugelis tuju

Kas girdėt po užsi- 
baigimui kares.

Anglikai paskandino du bol 
szevikiszkus laivus.

Angliszka

«•

paugiau lenkiszko vaisko pri-
buvo namo.

Antra divizija 
generolo Halloro armijos

Toji arm i jo dau
giausia susideda isz Lenku ku
rie radosi nelaisvojo Vokioti- 

— vyrai kurie yra gymiu 
Prusuosia ir Szle-

Pari ži us. —

buvo namo.
pri

joj
Poznaniuje, 
žingejo.
10,000 bolszeviku, 28 armotos 

paymtos per generolą 
Denikina.

London. — Generolas Deni
kinas, kuris kariauja prieszais 
bolszevikus artimoje Caricino, 
prie Volgos, paėmė in nelaisvia 
deszimts tukstaneziu bolszevi
ku in nelaisvia su 28 anuo
toms. T 
legrafu angliszkas 
kuris randasi Ekaterinodore.

Estoniecziai su Rusais eina 
ant bolszeviku 200 kilameteriu 
frunto terp Narvos ir 
Estoniecziai jau pribuvo 

paymdami

su 28
Vaja žinia prisiuntė te- 

generolas,

Ilelsingfars. — 
užklupo ant bolszeviku 

i niunkoje
flotn
flotos inlunkeje Finlandijos 
muszis tęsęsi per puse 
dos, kurioje du bolszevikiszki 
laivai likos paskandyti.
delioje
plauke isz Kronsztado o bate
rijos Krasnaja Gorskos pradė
jo bombard not pamari I?in)an- 

Angliku flota iszplau- 
ke ir pradėjo leisti smnrku ag
ni in bolszevikus su augszcziau 
minėta pasekmių.
Amerikai kare kasztavo 23 bi

lijonus doleriu.
Washington, D. C. — Ame

rikos iszdave 23 bilijonus do
leriu ant vedimo kares, o isz 
toju pinigu iszduota ant užlai- 
kimo kariumenes 14 bilijonu 
doleriu.

Francuziszkosia ligonbute- 
da randasi 39,694

ligonbute- 
In Amerika likos atga-

valan-

Ne-
bolszeviku laivai isz-

<1 i jos.

tautu jau tapo pripažintos ir Jau pra
dėjo savo nauja, laisva Irszvicsu gy
venimą. Tiktai Lietuva dar tos lai
mes nesulaukė, --/jnetiktal JI dar ne
tapo pripažinta, netiktai 1n Tautu Ly
ga nepriimta, bet po musu tėvu žemo 
tapo leista visokiems nevidonams va- 
liavotis: po ja slauczia teutonai, len
ką,! bolszevikai; ir negali Lietuva ap
siginti, nes jai tebėra surisztos rankos 
ir kojos; Ji negali svetur gyvenancziir> 
savo broliu pagelbos sulaukti, 
duoda jai nei viena valstija pagelbos: ■

Lietuva jau sausio 8, 1918 m. ir va
sario 12, 1918 m. savo neprigulmybe 
pasauliui užrelszke. 
dėjusi kelti savo szdli isz pelenu 
griuvėsiu.
met intrauktos in žudingaja Europos 
kare, tarsi neturėjo laiko Lietuvos

Lietu-

netiktai ji dar ne-

neigi

gos miestą ant. birželio 9, 10 irjll d. d. 
191!).

Musu padėjimas fyra aiszkus: 
matome, kad laisva Lietuva^gali tapti 
dabar arba niekados. Melsti visai 
Amerikos lietuviais suprantame, kad 
dabar yra laikas nuima patiems vle- 
szai pripažinti Lietuvos respublikų ir 
pareikalauti Idant visas pasaulis ja 
pripažintu.

Mes matome, kad lietuva jau prade
dama draskyti, nes Lietuvos upe Ne
munas jau atimta nuo Lietuvos respu
blikos ir svetimiems atiduota,
nintele upe in jūres teturėjome, ir ta

Be iszejimo

mes

vie

Jau buvo pra- mums tampa atimama.
Ir in jūres, Lietuvos respublikai vlstlek

Bet visos valstijos, tuo-

laiko 
balso iszgirsti ir iszklausyti. 
vos Taryba Vilniuje, per isztisus pe
reitus metus vede szalies valdymo 
valia iki davede prie visiszko valsti
jos redo pribrendimo, iki sziu metu 
balandžio 4 d. Lietuva apsiskelbė sa. 
vita, neprigulminga, demokratine res
publika, ir iszrinko sau pirmąjį Lie-’ 
tuvos respublikos prezidentą Antanu 
Smetona.
tuvos ir

taptų pripa-

yra lemta badu mirti.
Amerikos Lietuviai! Visos Draugi

jos, Kuopos ir Organizacijos! Pasis
kubinkite rinkti ir siusti delegatus iii 
Amerikos Lietuviu Seimą, Kurios 
del tolumo iszsiusti delegatu negalėtu, 
privalo supaisyti savo rezoliucijas ir 
seimui pasiusti szluo adresu t”

Dr. K. Draugelis,
32GI S. Halsted St,

Chicago, tH.
Tegul invyksta vienas isz didžiau

siu Amerikos Lietuviu Seimas! Tegul 
visas pasaulis iszvysta Amerikos lie
tuviu baisa, už pripažinimą musu tė
vynes — Lietuvos respublikos.

Amerikos Lietuviu Tautine Taryba.
...... 7............... " 1 1 1 "

LIETUVAI.MILIJONAS

Seimą.

Konfo-

nopri-

balsluoju

Szimtai peticijų isz Lio- 
Amerikos c jo in Alijantu 

valdžias ir Taikos Konferencija, kad 
Lietuvos neprigulmybe
žinta, kad vokleeziu, lenku ir rusu ar
mijoms butu insakyta Lietuva apleisti 
o szalies gynimas butu pavesta Lietu
vos armijai, kurios vienu tik liuosno- 
riu szluo laiku vra in 100,000. I»

Ir vienok Lietuva pripažinimo dar 
nesulaukė!

Lietuvos delegacija Taikos 
rcncijon nebuvo luleista!

Lietuvos respublika likosi 
leista in Tautos Lyga!

Po Lietuva dar tebosiaueziu, lenku 
ir rusu armijos!

Lietuvos sostapylo Vilnius tebėra 
blaszkoma isz bolszeviku in lenku 
rankas.

Lietuva tebėra terorizuojama, pus- 
tijama, naikinama kaip ir 
kares metu!

Lietuviu delegacijos Paryžiuje pro
testai dar nepasiekia alijantu ausies!..

Amerikos Lietuviai! In mus atkreip 
ta viltis visos Lietuvos! Visa Lietuva 
per savo delegacijos Paryžiuje lupas, 
ragina mus pakelti savo baisa ir pas
tatyti Suv. Valstijų valdžiai, visiems 
alijantams ir visam pasauliui reikala
vimą, kad Lietuvos respublika kuovei- 
kiausiai taptų pripažinta^ ir 
Lietuvos nevidonams butu
paliauti teriojima musu prigimtos že
mes.

Peticijos ir rezoliucijos savo tikslo 
nebepasiekia. Reikia suvienyto Ame
rikos lietuviu balso, kuris gali būti 
isztartas tiktai dideliame visu lietu
viu suvažiavime arba šeinio.
parojo valanda Szi galinga reikalavi- 
ma isžreikszti, kuomet Taikos Kon- 
ferencljon pareina Lietuvos klausimas 
svarstyti, ir kuomet jau gatavai tyko 
Lietuvai pasigriebti Rusija ir Lenki
ja;
eiti....'

Mes mažai turimo apgynėju, — daug 
mažiau, negu musu prioszai. 
džiausi musu viltis yra Suvienytose 
Valstijose ir musu garbingo prezidenj 
to Woodrow Wilsono prižaduose.

Szita wisa (lomoje turėdama, Ameri
kos I-Jotuviu Tautines Taryba pritarė 
suszaukimui Amerikos Lietuviu Seimo

Taip pabrieže 
laikraszcziai 
mis, jog
Fondas siunezia Lietuvai val
gomu daiktu, drabužiu už vie
na milijoną doleriu.

Kelios savaites atgal suma
nyta lietuviu tarpe sutveti Lie
tuvos R. K., kurio užduotimi 
bu,s rinkti maistai ir drabužus 
Lietuvai* Buvo garsinama 
kaikuriuosia laikraszcziuose ir 
gražiai paagituota, gi kažku
rie musu laikraszcziai atsisakė 
nuo talpinimo.

Kada pati Suv. Valstijų val
džia aukoja
vertes visokiu daiktu;
tarpu daug muspi broliu atsise
ko būti net pritarėjais to szveh 
to darbo. Svetimtaueziai ma
tydami musziszkius užmaryj 
suvargusius, be rubu ir duonos 
kąsnio isztiesia jiems paszel- 
pos ranka.
tumei

visi lieu vi u 
juodomis raide- 

Amerikos Paszelpos

visioms 
paliepta

Dabar

ju planai jau pradeda aikszton

Dl-
1

net milijoną dol.
tuom

Tai ar mes pasilik 
kureziaį# savo broliu 

maldavinlams: Duonos ir Dra
bužiu!

Taigi lietuviai nepaisant 
kokiu jus esate insitiknimu ar 
pažiūru, nepaisant kas esate 
jus: katalikas, tautininkas ^r 
socialistas, visi, sakau, in dar
bą gelbejime musu broliu lietu 
Vi u, RąszykitO^ jprie . Lietm 

T T- A • - •

Glovo. 
prie 

upes Lugos, paymdami gana 
dydeli skaitliu bolszeviku in 
nelaisvia, anuotas ir keliolika 
apginkluotu trukiu.
Muszis terp Graiku ir Turku 

— 400 u^muszta.
Konstantinopolius. — Kada 

Graikai iszlipo Smirnoje Tur
kai teip ant juju inirszo, jog
užklupo ant juju su dideliu 
smarkumu; mnszijo žuvo 
virszum .300 Turku ir szimtas 
Graiku.

Isz priežasties tojo susiremi- 
Konstantinopoliuje

SU-

mo Konstantinopoliuje i 
politikiszkas nesupratimai; Di 
dysis turkiszkas ministeris ir 

padekavojo už sa-rodininkas 
vo dinstus.

kyio

Lenkai 
ant ukrainie- 

ant Prusu — Kamienco

uz-

Lenkai supliekė ukrainieezius 
ir rusus.

Warszawa- — 
klupo smarkei 
ežiu
frunto prie Lvavo su dideliu 

Prie Kulikovo 
teipgi turėjo dideli pasisekimą.

Ant Lietuviszko frunto, bol- 
szevikai likos sumuszti Lenkai 
paėmė kelis szimtus bolszeviku 
in nelaisvia ir kariszko mate- 
rijolo.

pasisekimu.

Jie-

Lietuvoje.

vaite.

cijos ir nepaisant nieko, kas žo 
džiu, kas rasztu, kas darbu ei
kite gelbėti Lietuvos piliecziu, 
musu broliu, nuo vargo.
gu jau svetimtaueziai atkrei
pia savo atyda ant Lietuvos gy 
ventoju vargo ir duoda jiems 
paszelpa, kaipgi daug daugiau 
mes turėtumėm griebtis prie to 
szVento darbo, rinkime maisto 
ir drabužiu, ypacz L. R. K. sa
vaitėje.

Dar karta priminame ir ra
giname prie darbo, suszelpi- 
mui musu vargstahcziu broliu 

Nebūkime kur-
cziais ant ju szauksmo, bet im
kimės darbo, darbo, kuris daug 
gali pagelbeti musu tėvynės 
augimui, jos pastovumui ir 
naudai suvargusiu broliu.

Sztai prasidėjo L. R. K- sa- 
Kur dar nėra L. R. K.

skyrių, lai juos sutveria ir lai 
tie skyriai laikosi tuointarpu 
(laikosi) Tautos Fondo czarte- 

G. kur nėra T. Fon. sky
riaus lai kreipiasi prie L. R. K. 
Centro ir gaus ji. 
me, visi kek galint 
Ypatingai dabar, kada yra bū
tinas reikalas ir nevilkinamas 
reikalas,

SEKRETORIATAS,
456 Grand Str., 

Brooklyn, N* Y.

rio.

/

Visi dirbki
veikim.

SKAITYKITE “SAULE"

šia, 
koniszku kareiviu 
šia.
benta 124,945 sužeistu karei
viu.

Vokiecziai neteko lyg 30 Ap- 
riliaus 2,050,460 užmusztuju 
ir 4,207,028 sužeistųjų o 615, 
922 likos paymtas in nelaisvia 
per allijentus — viso 6,873,410 
vyrai!

Skerdyne žydu Vilniuje. — 
Lietuviszkuosia mieste- 
luosia baisiausias badas

Vlnius —- Laike muszrn ap
linkinėje Vilniaus, kareiviai 
apipleszincjo žydiszkus kro- 
mus ir papildine jo
Padėjimas mažesniuosia lietu- 
viszkuosia miesteliuosia viesz- 
patauja baisiausias badas, gy
ventojai ne turi visai maisto, 
priversti yra iszvirti sriuba isz • 
lapu antu žlaikymo gyvasties.

Kariszka valdžia, kuri nusi
davė in tenais pasitikryt apie 
tenaitini padėjimą,
kaip kūdikiai regėdami žmo
nių baisu padėjimu, o ypatin
gai Lydoje.
kaip szeszeliai, panasztis in gil 
tines ne kaip in žmogiszkus su
tvėrimus.
in tenais kariszku sukoriu isz 
Padžiaus.
ir Baltrusijoi padėjimas kano- 
bjauriausias. — Kodėl Ameri- 
kiecziai laiko czionas suaukau- 
tus pinigus ir nesuneze tiems 
vargszams. Pameskito visus 
nesupratimus o siunskite ka^ 
grecziausia pagelba savo mirsz 
taneziams tautiecziams — tuo- 
jausl

29 užmuszti maiszatije 
Stotine

Berlinas.—
czei vela kvlo Stotine kuriosia 
devyni civiliszki ir 20 kareiviu 
likos užmuszta. Vokiszki ka
reiviai apmalszino maisztinin- 
kus.

ameri-

žudinstas.

apsiverke

Vaikai iszrodo

Valdžia nusiuntė

Žodžiu Lietuvoje

Dideli maisza-

Latvei paėmė Ryga, — Iszkore 
bolszeviku virszininkus.

Kopenhaga.— Latviu gvar
dija paėmė Ryga nuo bolszevi
ku ir iszkore konia visus bol- 
szevikiszkus virszininkus. 
Tokis tai telegramas likos
siunstas in Kopenhaga pdr lat- 
viszka 
Daugiau telegramai 
sza.

rt t-

informacijos bjura. 
nedano-

r

ATSAKYMAI.
A. S. Middleport, Pa.— ,Gro

mą tos isz Lietuvos da neatej- 
na. Apie tai duosime žine ve-
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Kas girdėt po užsi* 
baigimui kares.

Anglikai paskandino du bol- 
szevikiszkus laivus.

Angliszka 
užklupo ant bolszevikn 

inlunkeje Finlandijos

Na pa, Pa. — 
Maxwel.A a tojo

ant 
tai 

skųst Johnsas

gerk-

Barberis perpjovė vyrui 
gerkle.

Kada James 
pas barberi

(’laronco Johns ir atsigulė 
krėslo idant jin nuskustu, 
vietoje pradėt 
pradėjo oporacije ant savo au
kos per perpjovima jam

Maxwell turėjo iszsi- 
nmszt laukan pakol 
te nuo barbeno, 
nesenei sugryžo 
namo kur radosi 
kaipo beprotis.

los.
a t si kra-

Badai Johns 
isz 
kelis

paikszu
metus

Helsingfars. — 
flota 
fl0t0S A
musz i s tęsęsi per puse valan
dos, kurioje du bolszevikiszki 
laivai likos paskandyti. 
delioje bolszevikn laivai isz- 
plauke isz Kronsztado o bate
rijos Krasnaja Gorskos pradė
jo bombard not pamari Finlan- 

Angliku flota iszplau- 
ke ir pradėjo leisti smarku ilg
ui in bolszevikus su augszcziau 
minėta pasekmių.
Amerikai kare kasztavo 23 bi

lijonus doleriu.
Washington, D. C. — Ame

rikos iszdave 23 bilijonus do
leriu ant vedimo kares, o isz 
toju pinigu iszduota ant užlai- 
kimo kariumenes 14 bilijonu

J
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Daugiau lenkiszko vaisko pri
buvo namo.

Parižius. — Antra divizije 
generolo Hallero armijos pri- 

Toji arm i jo dau
giausia susideda isz Lenku ku
rie radosi nelaisvoje 

vyrai kurie
Prusuosia ir Szle-

buvo namo.

Vokieti- 
yra gymia• • 

JOJ 
Poznaniuje, 
ži ngeje.
10,000 bolszevikn, 28 armotos 

paymtos per generolą 
Denikina.

London. — Generolas Deni
kinas, kuris kariauja prieszais 
bolszevikus artimoje Carioino, 
prie Volgos, paėmė in nelaisvia 
deszimts tukstaneziu bolszevi
kn in nelaisvia su 28 anuo
toms.
legrafu angliszkas 
kuris randasi Ekaterinodore.

Estoniecziai su Rusais eina 
ant bolszevikn 200 kilameteriu 
fruhto terp Narvos ir Glovo. 
Kstoniecziai jau pribuvo 
upes Lugos, 
dydeli skaitliu bolszevikn in 
nelaisvia, anuotas ir keliolika 
apginkluotu trukiu.
Mnszis terp Graiku ir Turku 

— 400 užmuszta.
Konstantinopolius. — Kada 

Graikai isz Ii po Smirnoje Tur
kai teip ant juju inirszo, jog

dijos.

Iszmusz naujus piningus 1920 
mete.

New York.— 
likos innesztas 
idant atejnanti meta valdžia 
iszmusztu naujus piningus ant 
atminties pasekmingo užbaigi*

Badai 
resas taji užmanymą pri- 

naujus piningus isz-

Atejviai buna suraszomi kurie 
ne turi popieru; turės mo
kėti 8 urocenta uždarbio.

Pottsville, Pa.— Po visa pa
vietu kaip tai Mahanojnj, Sze- 
nadori, Mainersville ir kitur o 
ir po visa Amerika, visur kur 
tik darbininkai yra priymami 
in darbus, kompanijos ant pa
liepimo valdžios, pradėjo sura- 
szinet visus darbininkus, kurie 
ne turi ukesiszku popieru, 
kaip ilgai gyvena czionais, ko
kios tautos, metus, kokios tau
tos ir ar turi norą czionais pa- 

Ant visu tuju klau
symu turi atsakyti ir ūžt virt v- 1 • • • 
ti savo prislegi 
notarijusza, jog 
svbia.
' Tykslas tarno yra tas, jog 1,10 svietiszkos kares, 

visi darbininkai kurie czionais 
gyvena ir nepasirūpino ameri- 
koniszku ukesiszku popieru 
mokes 8 procentu nuo savo už
darbiu, tai yra asztuonis cen
tus nuo kožno uždirbto dolerio. 
Visi tiejei kurie bandys iszsi- 
sukti isz tojo arba pameluot, 
bus rustai baudžemi per Dėdės 
Samu ir papuls in toki 
jog negreitai isz 
vinklos.

Daugeli kartu ir per daugeli 
metu klabinom in visus, idant 
pasirūpintu popieras, nes atejs 
tokis laikas jog be popieru bus 
sunku žmogui gyveilti czio
nais. Dabar tas musu apser- 

ejimas iszsipilde, todėl tegul 
nevienas nesigraudina, jog ne
paklauso musu rodos.

(f

i pas skvajori ar 
viskas vra tei-

ukesiszku

tas, jog
ko'ng 
ome ir
musz.

ergeli, 
jojo iszsiki-

žmogui
Dabar tas musu

Badai prohibicije gaus in 
sprandą.

Washington, D. C.— Žino pa 
sklydo po visa sklypu, buk pro 
hibicije rie bus invikdita pirma 
Juniaus, nes badai prezidentas 
Wilsonas atmes taji užmany-

Tiejei ka žino kalba, buk
prohibicije ne bus priymta ir 
svaiginanti gorimai parsidavi
me kaip ir paieidavinejo.

ma.

Daug vaiku praszalineja nuo 
darbo.

roTamaqua, Pa.— Ejdami pa
gal naujės tiesas idant 
nepriyminet prie darbo, 
da ne turi 18 metu senumo, ap
linkines kasyklos pradėjo pra- 
szalinet visus vaikus isz Pant
her Creek kasvkln ir kitur.

Laike kares, kada darbinin
ku buvo stokus tiojei vaikai už 
ome suaugusiu vyru darbus, už 
dirbdami po 20 doleriu ant sau 
vaitos ir daugiau, 
vaiku turėjo isžmaityti 
naszles motynas ir visas 
mynas, o dabar nžejs ant tuju 
szeimynu didele Sunkenybe.

vaiku 
jeigu

Daugelis 
savo 
szei-

Darbininkai protestuoje 
prieszais blaivybių.

Harrisburg, Pa. — Vaistine 
Darbininkiszka Federacija yra 
prieszinga visiszkai blaivybei, 
inncszdama savo pasiprieszini- 
ma ant tuju pamatu, jog darbi
ninkai tosios blaivybes nerei
kalauja ir prieszinsis lyg pas-

In kongresą 
užmanymas 

meta

meta
P*

Puiki dovana už iszgialbejima 
gyvasties.

San Francisco, Calif.— Ana 
Howard A. Dodge isz-

ialbejo gyvaste J. Heather ir 
jojo paezia nuo paskandinimo 
nesitikėjo, jog už tai bus pui- 
kei apdovanotas atejteje. Ana 
diena Heather aplaike žinia 
nuo Najorkiniu advokatu, buk 
Dodge užraszo jam turtingas 
kasikius Arizonoje vertes szim 
ta tukstaneziu doleriu.

Heather yra locnininku ke
liolikos kasyklų po visas dalis 
Ameriko ir nesigailėjo viena 
isz juju padovanot savo ižgial- 
betojui už ižgialbejima jojo pa 
ties ir paczjos nuo netikėtos 
mirties.

Geležinkelei perveže daug 
pasažieriu 1918 mete.

New York.— Pagal valdžios 
raparta, tai praejta 1918 meta 
geležinkelei ir elektrikinei ka 
rukai perveže 14,506,914,576 
pasažierius, arba deszimts kar 
tu daugiau, ne kaip visu žmo
nių ant svieto, 
ma
ležinkeliams 630,149,806 
riu.

IJž ta j i smagu 
tieje žmonis užmokėjo ge- 

dole-

Kada sudže ap
jojo

noringai priyms 
atsėdės 

savo

Pati norėjo paymti bausmia 
ant saves ir ejti in kalėjimą.
Savannah, Geo.— Redakto- 

ris E. O. Jolley, likos paszauk- 
tas priesz suda už neužsiregis
travo j ima kaipo tinkamas in 
kariumonia.
szauke viroka ant Jolley, v r

pati priėjus prie sudžiaus, ap- 
reiszko, jog 
bausmia ant saves ir
per 30 dienu kalėjimo už 
vyra. Negana to, redaktoriaus 
dvi mažos dukreles melde su
džiaus idant jojo nenubaustu. 
Sudže susimylėjo ir nubaudė 
Jolley tiktai ant 24 valandų in 

Prietelei redakto
riaus prinosze jam tiek maisto 
ir salduminu in kalėjimu, jog 
užtektu ant iszmaitinimo keliu 
szeimynu per keliolika dienu. 
Ant rytojaus redaktoris likos 
paleistas isz

kalėjimą.

kalėjimo su

.................................................. . .......................... ........................................................ ................................... ............

nudžiugo isz pasekmingo perlokimo per Atlantiko mares Jono To- 
goro oro idant nulėkt in Portugalije o isz tonais

Paveikslas perstato lekiotojo. T
werso.

Visas Amer i kas
Dabartės lauke tik

Buczkiai neprigialbejo jiai.
Exchange, Pa.‘— Mrs. Juze- 

f-ina Petravicžiene, kuri lankei 
užsitraukdavo gerai ir plakda
vo nomielaszirdingai ne tik sa
vo vaikuczius bet ir vyra, ana 
diena likos uždaryta ant 30 die 
nu in kalėjimą ant iszsipagi- 

Josios sūnūs negalė
damas ilginus nukensti mėly
nos pasielgimo, paszauke pali- 

nuvede pas 
Girta motina atsi-
kroteliu pradėjo 

bueziuoti skvajeri su tuja nuo
monių, jog gal szirdis skvaje- 
rio atsileis ir jiaja paleis ant 
liuosybos, bet skvajeris buvo 
papratęs prie tokiu pasielgimu 

irtu pakausziu ir
moteto in kalėjimą.
liūdna, jog sūnūs turėjo kreip
tis in
baustu jojo motina.
Prezidentas Wilsonas paliepė 

atszaukti prohibicije.
Washington, D. C.— 

(lentas Wilsonas
kimia in kongresą, 
atszaukti prohibicijos 
bet nežino, ar kongresas už- 

Bet 
dirbimas alaus 

ir vyno ejs kaip ėjo.

davimo.

cijo, kuri motina 
skvrtjeri 
stojiis prie

• w

g nusiuntė 
Tiek tik

teisingysta idant nu-

Prezi- 
savo atszau- 

paliepia 
tiesas

, ar 
tvirtins jojo praszima. 
yra viltis, jog

MEMORANDUMAS.

in Londoną.
fowersa, jojo paezia ir maszina su kuria perioke mares.

tautu Jau tapo pripažintos ir Jau pra
dėjo savo nauja, laisva irszviesu gy
venimą. Tiktai Uotu va dar tos lai
mes nesulaukė, -y-^įnetiktai Ji dar ne
tapo pripažinta, netiktai in Tautu Ly
ga nepriimta, bet po musu tėvu žeme 
tapo leista visokiems nevidonams va- 
iiavotis: po Ja siauezia teutonai, len- 
ka,i bolszevikai; ir negali Lietuva ap
siginti, nes jai tebėra surlsztos rankos 
ir kojos* ji negali svetur gyvonanczitij 
savo broliu pagelbos sulaukti,
duoda jai nei viena valstija pagelbos:

Lietuva jau sausio 8, 1918 m. ir va
sario 12, 1918 m. savo nepriguimybe 
pasauliui užreiszke.
dėjusi kelti savo szdll Isz pelenu

Bet

neigi

incs

Vie-

j, i. ,

Delel Lietuvos Nuprlguhnybos.
Atėjo valanda, kurioje turės iszal- 

risztl klausimas: Ar Lietuva turi 
patapti laisva ir neprigulminga vals
tija, ar Ji pasiliks prlblokszta kokion 
svotimon tauton, po kurios Jungu pri
slėgti mes, lietuviai, vėl busimo pri.. 
versti sunkiai vergauti, kaip Užimtus 
metu vergavo musu tėvai ir probo- 
cziai? In szi klausima turi atsakyti 
visi Lietuvos žmones.

Visos mėžtosios tautos, 
Prezidento Wllsono principais, apsi
skelbė sau heprlgulmybe ir nusistatė 
sau tinkamas valdžios formas, ir vi
sur tu tautu žmonos pasiskube su- 
szaukto susirinkimus, konvencijas ir 
seimus, kuriuose iszsireiszko priesz 
visa pasauli, joge! Jie savo tėvynės no- 
prigulmybet pritaria, Joge! Jie savo 
tėvynės žmonių valdžia prlpažinstate 
bei užtvirtina; sykiu Jie atsiszaukia in 
didžias ir mažas valstijas, in visa pa
sauli, reikalaudami, idant ju tėvynės 
Huosybe užtikrintu.

Ar Lietuva

pri.

Rėkdamos

Daugelis tuju

su 28
Taja žinia prisiuntė te- doleriu.

Francuziszkosia ligonbute- 
sia, da randasi 39,694 
koniszku kareiviu

In Amerika likos atga
benta 124,945 sužeistu karei
viu.

Vokiecziai neteko lyg 30 Ap
ribams 2,050,460 užmusztuju 
ir 4,207,028 sužeistųjų o 615, 
922 likos pajautas in nelaisvia 
per allijentus — viso 6,873,410 
vyrai!

Skerdyne žydu Vilniuje. — 
Lietuviszkuosia nrieete- 
luosia baisiausias badas

Vlnius — Laike mu,szrn ap
linkinėje Vilniaus, kareiviai 
apipleszinejo žydiszkus kre
mus ir papildinejo žudinstas. 
Padėjimas mažesniuosia Jietu- 
viszkuosia miesteliuosia viesz- 
patauja baisiausias badas, gy
ventojai ne turi visai maisto, 
priversti yra iszvirti sriuba isz • 
lapu autu žlaikymo gyvasties.:

Kariszka valdžia, kuri nusi
davė in tena is pasHikryt apie 
tenaitini padėjimu, apsiverke 
kaip kūdikiai regėdami žmo
nių baisu padėjimą, o ypatin
gai Lydoje.
kaip szeszeliai, panaszits in gil 
tines ne kaip in žmogiszkus su
tvėrimus.
in tenais kariszku sukoriu isz 
Padžiaus.
ir Baltrusijoi padėjimas kano- 
bjauriausias. — Kodėl Ameri- 
kiecziai laiko czionas suaukau- 
tus pinigus ir nesuneze tiems 
vargszams. Pameskit© visus 
nesupratimus o siunskite ka- 
grecziausia pagalba savo mirsz 
taneziams tautiecziams -— tuo- 
jausl

29 užmuszti m&iszatije 
Stetine

Berlinas.— 
czei vela kylo Stetine kuriosia 
devyni civiliszki ir 20 kareiviu 
likos užmuszta. Vokiszki ka
reiviai apmalszino 'maistinin
kus.

generolas

sin.

ameri- 
ligonbute-

paymdami
prie 

gana

užklupo ant juju su dideliu 
smarkumu; mnszije žuvo 
virsznm 300 Turku ir szimtas 
Graiku.

Isz priežasties tojo susirėmi
mo Konstantinopoliuje 
politikiszkas nesupratimas. Di 
dysis turkiszkas ministeris ir 
rodininkas padekavojo už sa
vo dinstus.

SU-

kylo

Vilniaus

gos miestą ant birželio 9, 10 ir 11 d. d. 
1919.

Musu padėjimas tyra aiszkus: 
matome, kad laisvo i,letuva gali tapti 
dabar arba niekados. MelTsu visai 
Amerikos lietuviais suprantame, kad 
dabar yra laikas nuims patiems vle- 
sznl pripažinti Lietuvos respubllko ir 
pareikalauti idant visas pasaulis ja 
pripažintu.

Mos matome, kad lietuva jau prade
dama draskyti, nes Lietuvos upe Ne
munas Jau atimta nuo Lietuvos respu
blikos ir svetimiems atiduota,
nintele upe in jūres teturėjome, ir ta

Be iszejimo 
Lietuvos respublikai vlstiek 

yra lemta badu mirti.
Amerikos Lietuviai! Visos Draugi

jos, Kuopos ir Organizacijos! Pasis
kubinkite rinkti ir siusti delegatus in 
Amerikos Lietuviu Seimą. Kurios 
del tolumo iszslusti delegatu negalėtu, 
privalo sutaisyti savo rezoliucijas ir 
seimui pasiusti sziuo adresu:

Dr. K. Draugelis,
2261 S. Halsted St,

Chicago, til.
Tegul invyksta vienas isz didžiau

siu Amerikos Lietuviu Seimas! Tegul 
visas pasaulis iszvysta Amerikos lie
tuviu baisa, už pripažinhna musu tė
vynės — Lietuvos respublikos.

Amerikos Lietuviu Tautine Taryba.

Jau buvo pra- mums tampa atimama, 
ir in jūres

griuvėsiu. Bet visos valstijos, tuo
met intrauktos in žudingaja Europos 
kare, tarsi neturėjo laiko 
balso iszgirsti ir iszklausyti.
vos Taryba Vilniuje, per isztisus pe
reitus metus vede szalies valdymo, 
vaira iki davedo prie vislszko valsti
jos rodo pribrendimo, iki sziu metu 
balandžio 4 d. Lietuva apsiskelbė sa. 
vita, neprigulminga, demokratino res
publika, ir iszrinko sau pirmąjį Lie-’ 
tuvos respublikos prezidentą An t ana 

Szimtai peticijų isz Lie
tuvos ir Amerikos ėjo in Alijantu 
valdžias ir Taikos Konferencija, kad 
Lietuvos nepriguimybe 
žinta, kad vokleeziu, lenku ir rusu ar
mijoms butu insakyta Lietuva apleisti 
o szalies gynimas butu pavesta Lietu
vos armijai, kurios vienu tik liuosno- 
riu sziuo laiku vra in 100,000.

Ir vienok Lietuva pripažinimo dar 
nesulaukė!

Lietuvos delegacija Taikos 
roncijon nebuvo inlelsta!

Lietuvos respublika likosi 
leista in Tautos Lyga!

Po Lietuva dar tebesiaueziu, lenku 
ir ruSjU armijos! į

Lietuvos sostapylo • Vilnius tebėra 
blaszkoma isz bolszevikn in lenku 
rankas.

Lietuva tebėra terorizuojama, pus- 
tijama, naikinama kaip ir baisiuoju 
kares motu!

Lietuviu delegacijos Paryžiuje pro
testai dar nepasiekia alijantu ausies!..

Amerikos Lietuviai! In mus atkreip 
ta viltis visos Lietuvos! Visa Lietuva 
per savo delegacijos Paryžiuje lupas, 
ragina mus pakelti savo baisa ir pas
tatyti Suv. Valstijų valdžiai, visiems 
alijantams ir visam pasauliui reikala
vimą, kad Lietuvos respublika kuovei- 
klausiai taptų pripažinta,ir visiems 
Lietuvos nevidonams butu paliepta 
paliauti teriojima musu prigimtos že
mos.

Peticijos ir rezoliucijos savo tikslo 
nebepasiekia. Reikia suvienyto Ame
rikos lietuviu balso, kuris gali būti 
isztartas tiktai dideliame visu lietu
viu suvažiavimo arba šeinio.
parėjo valanda szi galinga reikalavi- 
ma isžreiksztl, kuomet Taikos Kon- 
ferencljon pareina Lietuvos klausimas 
svarstyti, ir kuomet Jau gatavai tyko 
Lietuvai pasigriebti Rusija ir Lenki
ja;
eiti...?

Mes mažai turimo apgynėju, —- daug 
mažiau, negu musu priėszai. Di
džiausi musu viltis yra 
Valstijose ir musu garbingo prezidenf 
to Woodrow Wilsono prižaduose.

Szita dvisa (lomoje turėdama, Ameri
kos Lietuviu Tautines Taryba pritarė --------i-i----j a —--- (i-—- t ,i _ __

Smetona.

Lietuvos
Lletu-

taptų pripa-

MILIJONAS

Seimą.

LIETUVAI.

Konfo-

nepri-

Dabar

ju planai jau pradeda aiksztėn

negu musu priėszai.
SuvienytoseI

Lenkai už- 
ant ukrainie- 

ant Prusa — Kamienco 
dideliu

Lenkai supliekė ukrainieczius 
ir rusus.

Warszawa- — 
klupo smarkei 
ežiu
franto prie Lvavo su

Prie Kulikovo 
teipgi turėjo dideli pasisekimą. 

Ant Lietuviszko frunto, bol- 
szevikai likos sumuszti Lenkai 
paėmė kelis szimtus bolszevikn 
in nelaisvia ir kariszko mate- 
rijolo.

pasisekimu. Vaikai> iszrodo

Valdžia nusiimto

Žodžiu Lietuvoje “ t •

rr 
laikraszcziai 
mis, jog 
Fondas siunezia Lietuvai val
gomu daiktu, drabužiu už vie
na milijoną doleriu.

Kelios savaites atgal suma
nyta lietuviu tarpe sutveti Lie
tuvos R. K., kurio 
bus rinkti maistai ir drabužus

Buvo 
kaikuriuosia laikraszcziuose ir 
gražiai paagituota, gi

visi lieu vi uPaip pabrieže 
juodomis raide- 

Amerikos Paszelpos

užduotimi

L i etų vai- garsinama

kaiku- 
rie musu laikraszcziai atsisakė 
nuo talpinimo.

Kada pati Suv. Valstijų val
džia aukoja 
vertes visokiu daiktu; tuom 
tarpu daug mu^u broliu atsise
ko būti net pritarėjais to szveh 
to darbo. Svetimtaueziai ma
tydami musziszkius užmary j 
suvargusius, be rubu ir duonos 
kąsnio isztiesia jiems paszel- 

Tai ar mes pasilik 
savo

net milijoną dol. 
daiktu^

pos ranka.
tumei kureziais savo broliu 
maldavimams: Duonos ir Dra
bužiu!

Taigi lietuviai nepaisant 
kokiu jus esate insitiknimu ar 
pažiūru, 
jus: katalikas, 
socialistas,
ba gelbejime musu broliu lietu 
vi u.

y

nepaisant kas esate 
? tautininkas ar 

visi, sakau, in dar-

Raszvkitos nrie Lietu-

Jie- vargszams.

Nebūkime kilr-

vaite.

ei jos ir nepaisant nieko, kas žo 
džiu, kas rasztu, kas darbu ei
kite gelbėti Lietuvos piliecziu, 
musu broliu, nuo vargo.
gu jau svetimtaueziai atkrei
pia savo atyda ant Lietuvos gy 
ventoju vargo ir duoda jiems 
paszelpa, kaipgi daug daugiau 
mes turėtumėm griebtis prie to 
szVento darbo, rinkime maisto 
ir drabužiu, ypacz L. R. K. sa
vaitėje.

Dar karta priminame ir ra
giname prie darbo, suszelpi- 
mui musu vargstahcziu broliu 
Lietuvoje.
ežiais ant ju szauksmo, bet im
kimės darbo, darbo, kuris daug 
gali pagolbeti musu tėvynės 
augimui, jos pastovumui ir 
naudai suvargusiu broliu.

Sztai prasidėjo L. R. K- sa- 
Kur dar nėra L. R. K.

skyrių, lai juos sutveria ir lai 
tie skyriai laikosi tuomtarpu 
(laikosi) Tautos Fondo czarte- 
rio. G. kur nėra T. Fon. sky
riaus lai kreipiasi prie L. R. K. 
Centro ir gaus ji. 
me, visi kek galint veikim. 
Ypatingai dabar, kada yra bū
tinas reikalas ir nevilkinamas 
reikalas.

SEKRETORIATAS,
456 Grand Str., 

Brooklyn, N* Y.

Visi dirbki

/
*•*•«“*

Dideli maisza-

Latvei paėmė Ryga, — Iszkore 
bolszevikn virszininkus.

Kopenhaga.— Latviu gvar
dija paėmė Ryga nuo bolszevi
kn' ir iszkore konia visus bol- 
szevikiszkus virszininkus. — 
Tokis tai telegramas likos at- 
siunstas in Kopenhaga pėr lat- 

informacijos bjura. 
nedano-

viszka 
Daugiau telegramai 
sza.

ATSAKYMAI.
A. S. Middleport, Pa.— G ro

mą tos isz Lietuvos da ueatej-
Apie tai duosime žino ve-na.
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KAS GIRDĖT
■ Leninas, bolszeviku apaszta- 
las, kuris prižada kvailiems ro 
ju ant žemes, skelbia, bulę 
svietas butu daugiau 
ningesniu be tikėjimo ir pinin-

Bet del ko Leninas spąu- 
dže milijonus netinkamu 
maszku ir dalina terp savo pa
sekėju ?

Idant tikėjimą
Leninas iszkasa kaulus szven- 
tuju, kurios žmonis garbino 
per tiek szimtu metu, 
juosius o pelenus iszbarsto ant 
vėjo, kalbėdamas: “ 
galybe tuju szventuju, 
garbinote!”

Leninas gali deginti kaulus 
szventuju, bet juju galybių 
terp žmonių pasiliks terp juju. 
Juk ir Francija kitados pana- 

. Garsingas 
mokino Fran- 

niislvt ir būti lais-

nuo nepageidamuju bolszevi- 
ku, aiiarkistu ir kitokiu priesz 
tąrtyoju valdžios, o tuom kart 
c^ionąitinius atejvius 
kanizuoje ant prąpal.

Puikus užmanymai kongres
meno Aswell, nes sunkus 
ĮszpiĮdyiąp.
negalima stebėtis isz tojo kon- 

ba kas žino, ar gy
le as

amen-

SAULE

KELIAS IN SVEIKATA
Released by the Foreign Language Qovemmeriial ln|ormgth>n Service
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i* Lietuvos Atstatymo Bendrove

ant žemes
gilink-

gu.
bu-

praszalint,

kurios
degina

Kur dabar 
kurios

szei pasielgdavo. 
.Voltaira, kuris 1 

euzus kaili 
vais, likos palaidotas su dyde— 
lia iszkelmia Paryžiaus 
haone. 
vo savo 
nas Vai ta iro likos 
isz savo amžino 
bingoje vietoje, 
Ludvikas kalbėjo: 
bar atsitiko su jusu garbinga 
ir galinga revoliucije? 
sziandien 
karuliu, o mokslas Valtairo pa 
siliko atmintije žmonių lyg

Norints jojo kau 
lai likos iszmetinti 
las ne žuvo, 
ir su 
je atejteje.

Pant- 
Bet kada karalei atga- 
galybia Erancijoj, ku- 

iszmestas
pasilsio gar- 
o

4 l

karalius
Kas da-

?” Bot
Franci joj nesiranda

sziai dienai.
, bet moks- 

Panaszei atsitiks 
bolszovikais netolimo-

Keturi linksmi ponulei York 
villa, Ohio., apvaiksztinojo isz- 
kilmingai ir nepaprastai apsi- 

Po vin- 
savo 
jojo 
ant

ceremonijai 
drauge SU

ta, invede jaunave- 
kur pradėjo 

“ karuli sz-

vedima savo draugo.
czevones
prieteliaus
nauja paeziule, pasodino
arklio ir apvedia po visa mies- 

arkli su
džiais in saliuna, 
juosius pavieszint

neužmirszo ir arkliui in- 
keliolika ezierkeliu in 

Isz tos vietos nusida
vė in kitur kur atsibuvo paan
trini mas tojo 
mo. ”

kai, 
pilti 
gerkle.

•R
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ant
Priek tipu, daug

gresmono, 
yęntojai Louisianos žino, 
ant svieto dedasi ?

Liga influenza Indijoj pa- 
milijo- 
svieto.

ome suvirszum penkis 
nūs gyventoju isz szio
Visi kaimai ant kart iszmire o 
priek tam ir badas davėsi in 
ženklus po visa sklypą, 
dvigubai iszmire 
kaip vyru.

Konia 
moterių ne

F ra ne i j o j
Mote re

Szirdięs Mumejimai, Szirdies Ligos, ^pipgus su pe-
Ltr/nulr/in __ t „ IjL _ 1 J • fl |

ęymo, manksztinimos, darbo ir pasilsio taisyklių .jis gali sulauk
sveika szirdžia negali dirbti sunkaus <hu’bo, bet prisilaikant vai 
rvTtrhvi zy vvv in I I ihi . 1 t «« 1 .1 L Ž 1 1 . *1 • 1. V • i • t «gymo, manicsztinimos, darbo ir pasilsio taisyklių jis gali sulauk 
ti senatvės, Jei turi szirdies liga, saugokis,svaigalu ii’ taboc- 
kos, atsargiai ^artok kava ir arbata, saugokis visokiu susierzi
nimu valgyk vidiitiniszkai, nevalgyk perkauk priėsz einant gul
ti, alsuok pakankamai szviežiaus oro, maiikstykis kasdiena at
virame ore, bet daryk tai atsargiai, kad perdaug neinvargintu- 
meį savo szirdies ir kraujo cirkuliacijos. Pasivaikszczio.ti ir

Jei turi szirdies liga, saugokis,svaigalu ir tąboc-

nimu valdyk vidutiniszkai nevalgyk pert (auk priesz einant gul-

meį savo szirdies ir kraujo cirkuliacijos.
iszlengva laipioti po kalnus yra sveika, bet tik tuomet, kuomet; 
jauti skausmą krutinėjo ar troszkuli.
ir po rd i del i o iszdykavimo.
s

Saugokis paleistuvystes 
Jei turi svaiguli, troszkuli ar esi 

uputes turi atsiduti daktaro atsargiai priežiūrai1
sveikos szirdys turi būti daktaro peržiurejamos mažiausiai kar- 

Nereguliaris szirdies muszimas, kai-kadu nieko

Visos ne

ta in metus.
nereiszkia, kai~kada ji^ yra labai pavojingas ir reikia eiti kuo- 
greieziausia pas dąktara.ęreieziausia pas dąktara.

Kraujo Spaudimas- 
būti tik laikines, bet,toks

■ '' Al ♦ 4 ') L r

Pora paneziaku 
kasztuoje 10 doleriu, 
les nutarė straikuoti prieszais 
tokia brangenybia ir
czeverikus neszioti ant 

Amerikoniszkos ino-

pradėjo 
basu

kojelių.
toreles prieszais tokia mada už 
protestavojo ir veluk mokėti 
po deszimts doleriu už panezia 
kas, ne kaip vaikszczioti basos. 
Wel, sziandien moteriszkos 
paneziakos yra teip plonos, jog 
žmogus žiūrėdamas ant mote- 
riszku kojų, negali matyt 
motore turi 
Negana to, 
pino szlebes lyg keliu.....
szimts knypeliu geriau pada
rytu tosios pusgalves idant vi
sai nieko ne dėvėtu o tiktai už
sidengtu daleliu kūno su figos 
lapu kaip Jeva darydavo. Gal 
prie to ir daejs!....

sziandien

ar 
paneziakas ar ne. 

Paryžiuje sutrum- 
Po

naujausios
Milijonai 

szian-

Nekurios moterėlės, idant, pa 
siredyt pagal naujausia mada 
užstato, savo . rakandus idant 
tik galėtu pirkti 
mados “dresia.”
amerikoniszku moterių 
dien ejna isz proto apie naujas 
madas, o daugelis merginu net 
parsidavė velniui su duszia ir 
kimu idant tik turėti naujau
sios mados szlebia, o fabrikan
tai, idant daugiai) uždirbti per 
maino madas per nakti. Szian
dien moteriszka szlebia kuria 
galėtum insidęti in
kiszenuka, kasztuoje nuo 45 do 
leriu ir daugiau, ant kurios ne 
surastum ceikio daugiau kaip 
už *J0 centu. Priek taip szian
dien szlebes teip siauros 
trumpos, jog motore

pasilenkė........
Na tai geriau jau užtylet. 
Sziandicninos szlebes, tai vel
nio pasiuntinysta, kuri i n veda 
žmogų in pagundinima ir 
gonbuezius.

kamzoles

“apvaikszczioji- 
Viskas teip atsibuvo pa 

sėkmingai, jog visi pasigėrė 
kaip sziaucziaus gizelei, o ark
tis, kuriam teip-gi nesigailėjo 
nieko, griuvo ant ulyczios, nes 
negalėjo ilginus pastovėti ant 
kojų.
daug relęavo ir pasielgė nejnan 
dagei, todėl palicije

Ark Ii n u ved e in 
iszsimegotu, o

O kad besiedninkai už

žengti o kada 
geriau

todėl 
aregztavojo. 
tvartu idant 
svodbininkus uždare kalėjimo 
idant iszsipagyriuotu....

Kaip ant to viso veikalo su- 
dže žiuri, tai lyg sziam laikui 
nedažinota, bet 
apie taji atsitikima 
sei bubnlje.

visus

blaivininkai
gana gar-t-> r>

• in 
už-

Jau ne knrta girdėjome apie 
uždraudimą atkeliavimo 
czionuis atejviu, o tada i 
draudimas ketina būti ant be
turiu m.etu. Vieni tapi užma
nymui prieszinasi, kiti jip pa
gyria, o randasi ir tokie,, ka 
mano, jog ateivysta turėtu bū
ti sulaikyta ant ilgesnio laiko. 
Prie tokiu paskutiniu yra kon- 
gresmonas Aswell isz Louisia
nos, kuris geidže ineszti užma
nymu idant atejvysta butu už
drausta ant deszimts metu
tokiu būdu apsaugosime Ame- 
rikoąiszka darbininku 
sząiAs pigu europini darbininku 
p priek tam valdže apsisaugos

W L * j 1 ♦ A'a L w.

ir

pne-

Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai yykdo sziu reikalu atlikimą:
Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitąla pramones (iszdirbystes) ir 
pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje,

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetiniu isznaudotoju, paimant 
pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas.

Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt.
Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugija?
gerus uždarbius, palengvinant ingijima ukes inrankiu, nuiszinu

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
D

1)

2)

3)
4)

2)
3)

visa szalies

,surandant
, gyvuliu, javu ir tt.

Steigia Liethviu Banka su Užiubežiniu rąikahi (Foreign Exchange) Sleyu’iumi 
piningii mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt.

Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujaneziu in Lietuva ir in kitas szalis.
Padaro ir Paliudiją Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- 
jeszkojimus (daviernastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz- 
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.

<

f

S

S 71T
l1

i

** N 1J

ft k II
J
Į
į
■’1 fi

■ IK( ■ II

Perdidelis kraujo spaudimas gali 
žmogus turi būti prižiuriamas ir tuributi tik laiĮcines, bet,toks f 

vešli savo gyvenimą kaip augszcziau buvo nurodyta, ypatingai i • i ♦ V * *1*1 , ■ • •
i H

turi saugotis persidir|)imo ir paleistuvytes.

Plaucziu Ligos.

Saugokis svaiga-
hi, rūkymo ir persivalgymo.

Kame tik nužiuriarna džiova tuojau s 
reikia ąįti pas gerą gydytoja ir elgtis pagal jo insakymus. Svar- 
biausis dalykas huo džiovos gydantis, tai szviežias oras ir mai
stingas valgis—duona, sviestas, grudai, taukai, bet nereikia už- 
mirszti ir sz vieži u daržioviu Saugokis

7 g
ir vaisiu, f 

holiaus ir labokos. Nevartok patentuotu gyduolių 
vaistu ir neik pas apgavikus daktarus. Saugokis

alko- 
garsinamu 
nuovargio, 

Praneszk 
sveikatos 

Jie mielai sutiks duoti geru patarimu.
Jis gali paeiti isz užsikrėtusiu dantų ton 

siliu, nosies ir kitu kūno daliu. Linementai jo hepraszalins. 
Eik pas daktaru ir dantistą ir, jei galima, praszalink priežas
tis.

vaistu ir neik pas apgavikus daktarus. Saugokis 
kaip fiziszko, taip ir protiško. Nieko nelauk, 
apie save sveikatos virszininkui arba savo distrildo 
departmental.

Reumatizmas.
i

Linementai jo hepraszalins.

Lyties Ligos. pasi-
Tai reikia daryti

visa

Nuo Lyties ligų reikia atydžiai ir 
liaujant gydytis tol, kol tik nepasigydysi- 
kad apsisaugo! save pati savo szeirnynos narius įr visa savo 

Didžiuose miestuose tiems, kurie neturi isz ko isz- 
simokoti yra suteikiamos klinikos veltui.

Alkoholius, kaip paprastai jis yra 
jamas, nepriduoda kunui vikrumo, bet ji silpnina, 
ir dirgsniu sistema valdo vsa kuna. 
mažina veiklumą, 
tarp nuolatiniu alkoholiu vartytoji!, net ir tarp tu, kurie ji var
toja su saiku, mirszta beveik du kart tiek kiek tu, kurie jo visai 
nevartoja.

Girtuoklyste beabejones suteikia invairiu nelaimiu, net 
ir varginga mirti.

Dirgsniu ir proto Ligos.

apielinke.

Alkoholius.

5

varto- 
Sm a geni s 

Netik, kad alkoholis Su- 
bet gyvybes apsaugų pritarimas parodo, kad

Tokios ligos turi būti atydžiai 
gydomos gero gydytojaus arba kokioje nors nervu liga ligonini-' 
bųtije. Kaikurios dirgsniu ligos kila isz negęru paproeziu, 
Jaimes, nesistengimo pasiimti gyvybes pilnai in savo rankas, 

Daug dirgsniu ligų paeina isz pavir-ir užmirszti savo vargus, 
szutiniu sanlygu, kurios su pagalba gero daktaro ir priežiūros 
turi ir gali būti surastos ir praszalintos. 1

Nosies ir gerkles ligos, tulžies, ligos 
kroniszkas apendieitis, odos ligos, visi dalykai turi būti grei 

Jei neturi szeirnynos daktaro, ar
ba jei esi neturtingas, kreipkis in ligonbuti ar in dispensari.

. — _ * _ * « - _ - - —

In vairios Ligos.

tai ir gerai daktaro isztirti.

Nevargk per visa gyvenimą su ligomis, jei jas gali leng
vai praszalinti-

fr-
- - - - „ r . J

Netrumpink savo gyveniipo, nemažink savo 
uždarbio pajiegu, nei 
ties apsileidimo.

Vidutinis vyru ir Moterų Auksztumas, svarumas ir amžius
(Vyrai turi sverti du svarudaugiau, o moters du 

mažiau, negu ežia parodyta.
reikia, tai sveri permažai ir užtikto badauji.)

|| Amžius.

gyvenimo linksmumo vien tik isz savo pa-

svaru
Jei sveri 25 svarais mažiau, neg

L. A. Bendroves 
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
sayo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

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

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Ave,

r

New York, N. Y.

KUR BUNA?
Nelaisvis isz Francuzijos pajie- 

szko gyminiu Amerike.

Asz Elzbieta Ambrazlenc pajionzlta'u 
Onos Szopalcziutcs, brolio dūktos, po 
vyru pravardes nežinau;
Suvalkų gub„ Slarapolcs pav., Sziinc- 
ku gmino ir kaimo.
szaukt, arba jei kas duos apie jia Ži
nia gaus $5 nagrados

EIzdlėta A mbroziene,
104 First St.

Spring Valley, Ill.

paeina isz

Praszau atsi

eto 4»)

Mano pus-brolls Vincentas Lodukas 
15 metu atgal gyveno Worccfitcr, Mass 
dabar nežinau kur Mano adresas po 

Skrandžiu
Praszau atši

po 42)

levu Viktorija Kleizluke, 
para., Butkų gmino. 
szaukt ant adreso.

V.Zerenkiene
Box 388 

Nanty Glo, Pa.

SKAITYKITE “SAULE”
Kurmieliu, 

Vilkiner- 
ulier. pa- 

esan-
<T

Asz kares Belaisvis Franci- 
joi Juozapas Miszkinis, sunūs 
Jono Miszkinio ir Onos Sukoe- 
kaitos isz kaimo 
Dieltovos volasties, 
ges pavieto, Kauno
jieszkau savo pusbroliu 
ežiu Amerike, kaip rodos Bos
tone mieste Stanislovo, Vladys 
lovo ir Vincento Bartkovicziu
O1

Bartkevieziu, 
nip, Dioltavos 
merges pavieto, Kauno guber
nijos, 
kitas man danesza 
adreso.

/Soldat Polouejs,* • 
Jozef Miszkinis

ęymia isz Viktorijos ir Felikso 
Kurmieliu kai- 
volosties, Vilk-

Tegul jie palis ar kas 
ant tokio

y

Camp de Bois, 
Levigne Prejs Toni

SALIN SKAUSMAS!
Budnmns sveiku, <lnrbe rnsi smagumųiiii iiiiin nfviniij Milini' 1 *1^1 n III ii II III IĮ 9 

nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.
Kiekvieno priederme yra saugot save nuo Ilgu. Turint žalti ir nebandant 
ji pražallnt, gali H.Mvystyt i pavojingą ligą. Men!dau«U iii kate re j linas 
gali vcliaua Luti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.
ji prašalint, gali H.Mvystyt i pavojingą ligą.

KITOKIU NEIMK. 35 centai Ir 65 centai už bonkutę.
Gaunamos yisoso aptlekoso ar tiesiog Is laboratorijos,

»». • t
^(Fi; AD. RICHTER A. CO.,,, 

74—80 Washington St., j/ 
New York.

o.

PAIN - EXPELLER
„ . - ____ - ______ juo na

muose. isiivdymnl Aaldto krutinėję, skanumu Aonose ir nnga*
tai užtikrinanti naminę gyduolę, kuri tliri Lstls klekvie 

rojo, ruiniitiziną ir neuralgiją, trtTinpal sakant vlaoklns akaut- 
mm rautnonyse ar sąnariuose Paln-Expeller ira geriau sės. 
Neapąigąųk pirkdamas pigius vaistus dldeleao bonkoao. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Paln-Expeller, persi
tikrink ar yra IK A RA. valsbažonkli s ant Lakaluko. VISU

DESTROYS ANY
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Pėdos 
vos gali 5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
G 
6 
6 
6

Ii-

Kares Pirklybos Bordas pra 
(W. T. B. R. 729) kad 

sanlygu 
leidi-

nesza
Jei nenusistovejusiu
Latvijoje ir Lietuvoje 
mas iszvežti. prekes in tas vie
tas bus suteikiamas tik iszimti 
nuošė atsitikimuose.

Leidimą gavimas tebėra tas 
pats kuri Kares Pirklyjios Bor 
das iszleido Balandžio 14 d.

(W. T. B. R.1919 m.
Siuntejai-exporteriai turi

695) 
su 

praszymu priduoti visas infor
macijos kokiąs tik jie turi ir 
kurios leistu Kares Piršlybos 
Bordui duoti ypatinga leidi
mą.

Su sziuom numaniu prątle- 
dąme talpyti naąjas mysles 
del skaitytoju pasilinksmini
mo teip kaip ir praojtoje,
paveikslai yra padidinti ir aisz 
kęsui. Turime yilB, skai
tytojams szie pauji paveikslai 
patiks.

bet

Coliai

0
1 
o
3
4 >
5
6
7
8
9

10
11

0
1
2
3

||15—24|25—29|30—34j35—39|40—44|45—49|50—54|55—60
m

120
122
124
127
131
J34
138
142
146
150
154
159
165
170
176
181

125
126
128
131
135
138
142
147
151
155
159
164
170
177
184
190

128
129
131
134
138
141
145
150
154
159
164
169
175
181
188
195

131
131
133
136
140
1,43
147
152
157
162
167
173
179
185
193
200

133
134
136
139
143
146
150
155
160
165
170
175
180
186
194
203

134
136
138
141
144
147
151
156
161
166
171
177
183
189
196
204

134
136
138
141
145
149
153
158
163
167
172
177
182
188
194
201

1Š4
136
138
141
145
149
153
158
163
168
173
178
183
189
194
198
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Higinljos Instatymai.
1.
2.
laiko, oro ir darbo permainų, <

' 3. . ' ‘ ' .........
rame laukė. < , -'’..-į.

4. Visuomet miegok, tyrame pre; jei pįįalima ahpUi|ko.

Vedink visus savo gyvenamus kambarius.
Dėvėk liuosus, mįnksztus rubus, tinkancžiąs prie

Jei viduje ęlirhį, neužmirszk prasirpankssjtintį ątyi-

Kuoipėt kosti ar cziaudi prisidek nįsinuka<prįė 
sies ir burnos ir žiūrėk, kad kiti ta pati darytu.

6. Visuomet priesz valgi nusiplauk rankas-
7. Nevalgyk, perdaug.
gyti mėsos ir kįausziniu.

8. Neužmirszk valgyti ir rupaus maisto bei vaisią,*
9. Valgyk iszlengva, gerai sukramtyic

JO. Gerk kasdiena užtektinai vandens.
11. Eik regulariszkai ląukan.
12.
13.
14-
15.
16.

r,l)

i 
i

Ypatingai saugokis persival- 
’ ' 'v į * L

K I 4 'k v . • •" V' j EiF

9. Valgyk iszlengva gerai, sukraintyl M

<

auKan.
Stoyck, sėdėk ir vaikszeziok i
Neleisk nuodams ir ligonis ineiti in kuna.
Laikyk dantis, smagenis ir liežuvi szvariais. 

f

Buk blaiyus. Rupesnis yra priešzas sveikatos. 
Stengkis susieiti in draugiszkuma su kitais žmonemįs.

Nesigydyk pats savos. Saugokis patentuotu vaistu 
prigaviku.

Eik pas daktaru pasiteirauti apie sveikata niažiaii- 
. Taip-pat kurtas nuo karto pasi

klaupk ęląntisto patarimą, *

iszsi tieses.

Dirbk, žaisk, ilsėkis ir miegok su saiku. 
Rupesnis yra prieszas

17.

18.
siąi karta in motus.

. v,' Ji■

Ilgiau avėsi daugiau piningu suezedinsi
Pirkdami guminius avalus del mainu,

butu fabriko žyme ‘ ‘
Jus suczedysite piningus,

visada žiūrėkite kad ant ju 
Raudonas Kamuolys” (Red-Ball).

, nes “Raudonas Kamuolys 
kad iszdirbinys'yra kuogeriausis ir laikys kuoilgiausįai.

A® A N D
4' "fl., I*Al!*' ‘1b:*' H Z *1

' I
\ I

yrą szspuuątą ant kožno bato aulo, o

reiszkia

Sf, >

B

v , ,k I ■ ’■ I

Žyme “Raudonas Kamuolys” ;
taipgi ant užpakalio ir pado kožno pus-bączio (liiminer) 
(Lopac). Galima gauti baltus, raudonus ar juodus. Avalu 
Band isztisi padai yra padaryti specialiai del mainieriu darbo, 
saugoja pereikus ir yra taip tamprus ir drūti, kad nei asztriausios ak
mens ar anglies kriaukszles 4- <<
Band” batai yra (b’ucziausi ir sma_
Kada pirksite žiūrėkite kad butu ant ju žyme “

MISHAWAKA WOOLEN MANUFACTURING CO.
414 Water Street, Mishawaka, Ind.

Instaiga, kuri iszmpka milijonus del gerumo

ar juodus.
ir czeveryko 

“Ball- 
Je ap-

negal ju perpjaut, nei pęrplęs&L Bail
iausi isz visu, kokius ti|< galite gaut. 

Raudonas Kamuolys”.

f

l>

4 4 J >

Pintngus .siuncziain in I.ietuva ir Lenkija sulyg pigiausiu cioniu ypatpm — 
no prieszam. Po ilgain kontejimu pagelia k rajuj yra neatbūtinai reikalinga. 
Per tai privalot neatbūtinai kreipties ypatiszkal ar pqr lais^ka prie musu 
Bankini Naina: I. Btinklerrius ir Notaras,

224 West 3l:th. St. New York, N. Y.
Pardavimas laivakorcziu visu laiviniu linijų sulyg cieniu kompanijų.
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įKasgi isztireį
■' Kunirigas Povylas, 
tikrai geru piemeniu kaimines 
savo aveliu; duszia jo nuola- 
tai gėrėjosi dangaus grožybė
mis, bet szirdis jo teip-gi mėgo 
ir visa žemiszka Dievo sutvė
rimą, kadangi ir ant szios mu- 

“aszaru 
nemaža yra grožy-1 Nors buvo nepergiiletinu, 

smagu- szirdžia, kaip kad 
mynu szventu ir nekaltu... Ku-[uolos iszkalta, nekarta 
ningas Povilas tikėjime buvęs [szirdis jaute intokme moterisz 
tvirtu, kaip kad uola; 
tvirtai persitikrinęs, jogei 
vo Dieva gerai pažįnsta, jogei 
Dievas visame ir visados duo
dasi jam Ji pažinti — teip jau
te jo duszia, jo protas ir 
dis.
vo protą norėdamas
kokia nors paslapti Dieviszku 
nutarimu, bet vis veltui steng
davos, kadangi paslaptis pa
silikdavo paslaptimis — ir 
tiek.

Dažniausia maste, vaiksz- 
cziodamas placziais žingsniais 
po soda, 
už klebonijos, arba sėdėdamas 
ant gonkeliu namo ir 

melsva 
tada

buvęs*

Moteriszkc buitis silpnu». 
bet pavojinga ir kokia tai bu.r- 
tinikiszka paslapczia apsiaus
ta. Jug ji savo meilunųi, savo 
nusiszypsojimu rpgauiszku, 
burviszku,

r Hi X I1
I

• f

•>

4.

su žemeles vadinamos 
pakalniu “
bin ir smagumynu —

rpgauiszku, 
daugiau gimdo 

pikto, negu pik^ybia; piktybes 
jos nieks neatboja, 
riszke silpna, ,bet burviszka, 
galybe turi savyje nepcrgaleti- 
na.“ <

Užtatai kuningas Povylas 
smarkiai iipkente -moteriszkes.

su 
isz tikroj 

ir jo

kos, apie kurias .tik žmones 
p^epa, o ne mato ir jauezia sa
vo kuniszkais pajautimais.

Kuningas mate, kad mergai
te nori yien tik gyvenimu

Ir dideliai nerimo, ka-

Zakristijpjiipne iszejo.
Kuningas pasilikęs vienas 

pradėjo snrnrkipi vpikszc^iotį 
po kambarį. Per visa diena

SO

nęS mote

buvo
sa-

szir-
Nekarta vargindavęs sa- 

prota isztirti

maste

kuris buvo ežia jau

žiureda- 
dangiszka 

klausdavęs

sutvėrė

Stengimaisi jo atrasti 
ma ant tokiu klausymu

Nu ta rimą i 
Žmogaus

mas in 
skliausma, 
patsai savos: 

• — Kodėl Dievas
szi svietą teip, o ne kitaip?

atsakv- ••
buvo 

be pasekmių, kadangi nebuvo
galima net ir jam ant tokio 
klausymo gerai atsakyti, tada 
sn nusižeminimu kalbėdavęs:

— Vieszpatie! 
tavo neisztyriami.
silpnas protas nei^pras,.Tavo 
veikalu. Bet asz kaipo isztiki- 
mas tarnas Tavo, Dieve, 
valeczian žinoti vale Tavo, 
Vieszpatie 
Tau patinka. — 
damas sau nutildavo.

Viskas kas tik prigimtije 
beosa iszžiurejo jam verta pa
stebėjimo logika. Klausymai: 
<ciniką »> įr atsakymai

pri-
žinoti

Lai būna, kaip 
Teip atsaky-

dclko, ”
stovėjo jam vis prieszai 

vienas kito. Lengviausia jam 
buvo suriszti klausymą su at
sakymu, szeip kalbant: Auszra 
Dievas sutvėrė dėlto, 
grožintu rytmeti, pradžia die
nos, idant žmogus noringiau 
apleistu savo gulta ir smagiau 
butu pradėti kasdieninis dar-

Dienos dėlto yra, idant 
viskas augtu, nes be dienines 
szviesos tas būti negali.

Lietus — dėlto, idant augme 
n is žemos turėtu drognupią 
be kuriu turėtu iszdžiuti. Nak
tis, dėlto, idant žmones galėtu 
ramiai miegoti, nes diena, ka
da visi beldžiasi, miegas butu 
neramus.

Viskas pagal nuomones ku
ningo JPoyylo, buyo yęikalin- 
gp, Jįict moteriszkc — prieszin- 

ai, <nrbp, jeigu ir roi^ąJInga, 
tai, pats nežinodamas kode), 
jis jos neapkentė labai; Daž
nai kartodamas žodžius Viesz- 
paties Kristaus, kalbėdavo:

“ Motor iszke, 
tarp taves|, o manos? 
nedąves: “ 
gei pats Dievas nebuvo 
nedintas isz to savo veikalo. 
— Moteriszkc jam hijvp anuo
ja i kudykiu dvylika karti) np

Jug moteriszkc viso 
pikto yra priežastim? — kalbe 
davės dažnai -r- Ji tai pirmuti
ni vyra Adoma instume in ne
laime ir varga ir dabar nepa
liauju soti viso pikto tarp žmo

to

bas.

O* n

ežystu. < 4

?>*

4 < del-

idant

1

ar-gi yra kas 
pridūrė 

Galima manyti, jp- 
užga.-

.*r
j*

tintis.
da ji sugavus marga (J^g^U 
ąrba ka kita tam p,anaszu, pri
bėgo prie jo džiaugsmingai 
Szaukdama:

— Žiūrėk, dede, 
koks gražus! AĮę, koks s^vo}- 
nutis, koki sparneliai — Ak! 
— ir omo jia nouis pabueziuoti 
ka, rasi, ir padarytu, jai kunin 

norą, 
roika- 

jam 
ir kokis tai

de de žiūrėk

gas nesubartu už ta jos 
Jaute vienog ir pats ta 
la bucziavipio, darėsi ir 
szilta krutinėjo

- buyo susiraukęs upsiniaukesj 
piktas ir tyliptis. Rųstybe aut 
viską pargaletojos meiles susi- 
liejjnejo ąu yustybia dvasiszko 
tėvo, globejaus, sargo, 
ežio sjavo globoj duszia 
kįo.”

Tas

turin- 
‘ ‘ kpdy

prigavo ;ji

kės, nekarta ir jp szirdi dalips 
tojo taji slaptinga, pritraukine 
jauti, galybe, kuri yra pajiaszi jauslumas perpildinejo jo szir- 
magnito galybei, 
janeziai prie savos plieną. 
Jeigu kuningas Povylas tuoj 
neatsipirtu ją|, gal ir jo szirdi- 
je butu uždegus 
mus, bot jis jeigu tik 
tos ugnies karszti savo szirdy- 
je, tuoj gesino jia mstybia, ne 
užsiganodijimu ir neapykanta 
tada kalbėdavos: . . ■ 4

| — Dievas sutvėrė moterisz 
ke tik dėlto, idaiit gandinti ii* 
isztyrineti vyrus, ąr jie ir ta
me pa ta i k is būti vyrais.
Jciek-gi vyru pastoja tikrais 
kudykiais, pražudo visa .savo 
narsa ir vyriszkųs pajautimus 
del vienos silpnos m°terisz- 
kes?.... Kvailiai! — Ir vengda
vo moteriszkes kaip kad kokio 
baisaus pavojaus.

Vienatines, 
moteriszkes, kuriu 
Povylas neniekino — zokonin- 

Tose jis nepatomidaves 
niekad nieko pikto bet ir juom 
buvęs bargum, kuningas 
vylas, kadangi jaute, jog 
pas jiaS’iloi’s giliau palieptas 
randasi jausmas meiles.

Iszeidamas nekarta isz kliosz 
toriaus iszpurtydavo savo ru
bli skvernus, kaip kad po 
lankymui kokio ligonio sergan 
ežio užsikrecziama liga.

Turėjos jis seserunaite, kuri 
drauge su savo motina 
no netoli nuo klebonijos 
žam namelyj. Rinkdamas vie
na isz dvieju pikto, kuningas 
Povylas norėjo, savo seserunair 
te padaryti tSeseria mielaszir- 
dystes, arbd zokoninkia.

Mergaite buvo da 
linksma, graži, budri, 
sugabi — žodžiu sakant, anot 
kuningo, jos dėdės, ragane tik
ra, kuri tai gimdo visa ta blo
ga, kokia jis mate sviete paei
nanti nuo moteriszkiu,

Juokdavos, kada dede pasa
kojo jai moralus, o kada ązis 
užsirūstindavo ant jps už tai 
kad ant jio pamokinimu nepai
so, mesdavosi 
nes, 
spaude bueziuodama 
stengdavosi iszsiliuosuot isz taą, o prįog tam patogus įaupir 
glėbio mergaites stengdamasis 
podraug slėpti savo duszioje 
smagumą, koki dore jam tas 
pasielgimas mergaites, pažadi. • 
nęjantis, mioganezius ant dug
no szirdies saldžius jausmus 
meiles.

Dažnai, 
dienomis apie pavakare isz- 
ejs su jia in laukus ant prasi- 
yaikszcziojimo, rodydamas tai 
szi, tai ta, tai žiedeli, tai kokia 
auęmene, arba drugeli, ar ka 
nebūk kito, 
apie Pieya, apip Jo visagaly- —.
be ir neapsakoma iszminti, ku
ris teip puikiai visa ta surėdė. 
Bet linksma mergele mažai te 
klausė jo pasakojimu, nes jjty- 
da jos užeminejo visos grožy
bes žemiszkos, o ne (dungisz-

■!»c
&
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kęs.

pritrauki no- nors
prie

mpiles jaus-
pajaute

Bet

buvoturim t, 
kuningas

budri

Po-

norams

di, kad nors palaikinejo to
kias misi is už piktas, 
nas,
ir veik nu° suves nustumti; 
inislijo kąįp tai Jgimingi tie vy 
rai kurie tur ta laime, nuo ku
rios ju nieks no;dstuminejp. 
Atrasdinejo jis mergaitei ne- 
isznaikinama jauslumu, kokįs 
visados d’gsta 
fjzirdyje.

griesz-
nogalejo juoms atsispyri

,

moteriszkoj
Ramino save, kad

TARADAlkA.

Jus vyruežei, katrie, Lietu
voje paezes palikote, 

In czionais atvykote, 
Nedora gyvenimą vedate, 
Kaip gyvulei pasilaidoto, 
Apie vargszes moteres ir vai 

kus užmirszote.
Laukia biedna motore su ma 

žais vaikeleis, 
Ar tėvelis gromatos neparleis, 
O czion tas tėvelis sau bujoję,

- Nuolatos gere ir neiszsipa- 
gyrioje.

Užmirszo apie paezia ir vaikus 
Ar-gi nuolatos teip bus?
Np ilgai tok is geras dienas 

turės, 
kvaraba pa

griebs,
Juk Dievas ne skubus

Bet liūdna pabaiga tokio 
gyvulio bus.

*

Pareis galas —

turės pamirszti apie svietisz- 
kus Smaguminus ir pasitaisys,

patylomis af-

pasakė

Net sztai tūlos dienos rytme- 
tij sugryžus kuningui isz baž- 
nyezios in klebonija, atejna zą- 
kristijoniene ir
sargiai, apsižvelgus aplink 
kartais kas ne klauso, 
prabaszcziui, kad jo seserunai- 
te mylisi su ju kaimynu varga- 
mistra Karoliu.

Ta žinia sukrėtė visa kuna 
kuningo; per valanda
damas kvapo atgauti sėdėjo 

ir beveik

Lauke vakaro, 
slinko neapsakomai lėtai.

y

pąome

augsz-

iszejo 
susi-

♦

O ka jus

gausite

TgrP saves neąiyftkJyPb ‘ 
Kad jau paliaut,

Tarp saves pekariaut. 
6 tai už mokslus, 
Mpsu nevidonus, 

Ir už bolszevikus, 
Ppgonus.

' Is?5 tikrųjų niekur 
tiek kvailiu,

Kiek tarpe Lietuviu, 
No mus bolszevikai iszgapys.

Ane soviatai iszganys, 
Noreikalaujeme abieju 

Tokiu geradeju.

iszskctusi, 
nuo pe
lne jo iii

:

lio yra 
b%

J

• * •

Nantike pusėtinai Lietuviu 
gyvena,

Nes jau gana, 
Sarmatinasi būti lietuveis 
O jeigu in kuopele suejs, 
Tai ungarskai jęagarioje., 

Net apsiseiliuoja.
Ne senei susirinko sportai 

Ir insitrauke gerai, 
Liežnvei susimaįsze, 

Ir sau žandus apmusze.
Ne gana, kad stuboje ėdėsi

,
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Nes ir laukia kaip bulei ėmėsi.
Ne tiktai žandai nukentėjo, 
Nes ir kotai in skutus nuėjo.
Tame name pusungaras gy

vena
Tai tankei teip atsibuna 

Ir da ka:
Ar tai girdėta, 

Net su ungarkom szparkinasi
Su joms nuolat vedžiojesi.

y

,

tijp(^į4 b^uga ir ėjo i^zsitiesn- 
si, rankas pirmyn 
tarsi jai tyas numoto 
pzau keliolika metu.
atvjrus tvoreles vartelius; jo
sios drabužiai užgavo statine- 
lius. Krūptelėjo, isztiese ran
kas in deszine, paskui in kaire 
pajuto statinelius. ,

— Statineliai — 
dėjo — statineliai.... 
niau.....

— Eikite toliau, 
le! — susznabždojp drebapeziu 
balsu Adomėlis ir, paemes jo
sios delną, 
žiaus.

Neapsakomo 
jausmas sužibėjo 
me senutes veide; palytėjo kry 
žiu abiem rankom, paskui pra
dėjo jias slinkti kryžium 
augszcziau ir augszcziau 
nepajuto savo pirsztais 
vertas Kristaus pėdas, 
mpt apkabino kryžių in 
globi, prikibo prie Iszganyto- 

neap.sakomo

>

susznabž- 
kaip ir so

moeziute-

padėjo ant kry-

nusistebėjimo 
raukszleta-

vįs 
lygi 
per- 

Tuo- 
savo

ant

jaus kojų, o 
džiaugsmo szauksmas iszsivqr 
že isz josios krutinės.

— Kryžius! kryžius!... 
mano kalnelio.

Susmuko ant žemes ir, neisz 
leisdama kryžiaus isz savo gle 
bio, garsiai raudojo neinveikia 
mo džiaugsmo rauda.

kas ta kryžių pa-

0

C

— Kas, 
state ?

— Adomėlis savo rupes- 
cziu ir leszomis — gtsiliepe mo 
tina, verkdama isz 
dinimo.

— Ir neatims 
žiaus?

— Neatims, moeziut!
— Dieve, laimink tau 

no vaikeli

savo

mislinate gyva- 
naszles?

Ar ilgai jusu pasiutimas*teses, 
Kada jus protą
Kada zylioti paliausite?

Jau jeigu Dievo nesibijote,
Tai del žmonių pasiliaukyti, 
Ar jum gražu kaip sn pirsz- 

tais bado,
Kaip ant niekiausiu rodo.
Pilni miestai ne.szlubaunn, 
Isz visu szaliu susibėgusiu

Ar ilgai teip bus?
Ne ilgai, brt DieVUs rustus, 
Užleis bausmia ant tokiu, 

Palaikiu!
Geriausia latravima pames- 

kite,
Gyvenimą savo pataisykite, 
Pas savo vyrus sugryžkite,

O geriausia padarysite.

j j~ Kryžius ties
Nemunu

susigrąų-

mums kry

i,

“kudykis” 
ir duszia savo iszvOgo japi.... 
Szirdis jo buyo perpildinta to
kiais sansmaisi, kokiais buna 
perpildinta szirdis gimdytoju, 
kada dasižino, kad ju mylima 
duktė prieszingai ju
isztpka už to vyro, už kurio 
jio jos iszleist nelinki visai.

Po piot norėjo pasiskaityti 
bet negalėjo misi i u sukuopin-
ti, kurios skrajojo iszsisklaistę 
viena žodi skaitė doszimterio- 
pu kartu ir tai nežinojo koks 
tai žodis ir ka jis reiszkia. Pa
dėjo kuinga ir pradėjo vaiksz- 
czioti po kambari mastydamas 
apie neisztikima seserunaite ir 
ir paveržika, kuris paveržė 
jam jia; ru^tlnosi ir apmisline

mergaite gyvendama jo globoj jo plona atmonijimo.
Laikas jam 

Ka-. 
girdint jo doros pamokinimus, da pagaligiis sulaukė dešim

tos valandos vakaro, 
stora aržuobne ln?da, kuria 
naudojo laike naktiniu lanky
mu ligoniu, pakele jia

ar tyn o po turn nuleido teip smar 
kiaj žemyn ant atloszo .kėdės, 
kad atloszas puęįau truko ir 
nupuolė ant grindų.

'Užsidėjęs skrybėlė 
isz kambario, bet da
laike ant slenkscziq prieangio 
kada iszvydo ant židrio 
gaus beszvieczįnnti bnlsgana 
menuli, kurio1 szviesojo' visa 
aikszte neapsakomai gražiai ir 
puikiai iszžiurejo.

O kad dvasia jo apdovano
ta, dovanomis mūzos, kad ap
dovanojo ji Twurszlis protu 
isznasziu, isz 1 kurio turėjo 
plaukt inkvepim'as Tėvu Baž- 

ranka ant szirdies atsake tvir- uyczios, todėl tuojaus pasijuto 
apsiaustu, paimtu, 
poezija stebuklų Dievo.

Nedideliame sode kleboni- 
josv yaisiųgį medžiai stovėjo 
ramiai apliati balta szviesa 

su Karoliu vakare prie upes. Aleno, ir, tarytum, žiūrėdami 
in savo szeszelius ir linguoda
mi vieni dl kitus palengvele 

_  galvomis kuždėjo tąrp ąųyes, 
pastebėdami grožybe ir puiky-

nogale-

kėdes
buvo

at-

gyve-
ma-

dan- 9 /

meluoji!....
se-

so.

apkvaitęs ant 
prie kurios tarytumiai 
prikaltas, kad net ne knistelt 
negalėjo.

— Neteisybe!
Pagalinus atitokęs biskeli, 

atkvepės, . kaip kad po visu 
sunkiausio darbo suszuko:

.Bet zakristijonieue padėjus

. kaip kad po

t

tai: sujudintu
Tegul mane Dievas nu-

18 baudžia jeigu inehioju! Sakau 
jo mylistai kuningui prabasz
cziui teisybe, kad pana sueina

Galite kuningeli, patsai persi- 
rangi, tikrint.

— Ar-gi jis i^zdyystu?
Tai neti-

jauna,

Uždraudžiau jam
v

kelis, kvailis, tinginis libera- stebuklingos ir pijuos pą-
las! roke senelis dūkdamas 
nuo rūstybes.

— Ka kvailas, tai nekvai
las! — Kada užgrajina apt 
vargonų įr užgieda tai tik j r 
buk bąžnyęzioj, q. kada pra
kalbos protingai, tai, net dn- 

Ti-kep
jis prie visko; doras ir dieviio-

jam ant krpti- 
apkabinedavo kakla ir szioj darosi szviesiau.

Dedo

slapoziu nakties.
(TpJiaus Bus.)

Szios gadynes mergaite. 
1 r

—f t Mergaite, mac^iuu labai
patoga kudyki! ‘

-r Ar vaiku ar mergaite ?
— Nežinau, ba turėjo szle- 

bukia.

* * *

Ne sakysiu kur teip buvo, 
Tiktai tiek, jog balius atsibus, 

Ant atminties kareiviu die
noja,

L i e tuvi szko jo ap i ga rdo je. 
Taji balių parengė vaikinai

Tai žinau gerai, 
Teip ir be apsipaeziavimo, 
Po pusią vaikiniu apgavo. 

Lietuvaites ne turi ka daryti 
Turi in Bostoną važiuoti,

Kur gal ant giliukio pataikys, 
Ir sau Lietuvius pasirupys, 
O ka nebageles gali daryti, 
Turi sziksznotsparnius pa

mesti.
• • 
karta Lietuviai 

nustotu

9

9

Kad jau

Smagiai jau in vakarus pa
krypusi saulute žerto žere savo 
karsztus malonius spindulius 
ant kiutinanezios žmonių kuo
peles. Gintautiene, apsivilku
si senovės dryžiais, ėjo pasirė
musi ant Mariutės peties, kuri 
dažnai pasilenkdama prie 
nutes, meiliai kalbėjo:

— Moeziutole, szįgndien jus 
labai, labai nudžiugsit.

O senute tik galva kreteno 
dar labiau, kaip .visados.

— Asz rasiu laime tik anu- 
pus karsto, tik anapus karsto.

Isz kitos puses ( ženge Ado
mėlis su motina, kuri ji j i turė
jo vis priturėti, nes norėjo beg 
te bėgti, taip jQP1 buvo skubu 
parodyt savo veikalu.

Juos seke žmonių krūva, be 
veik visas kaimas. Prisiartino 

O

prie virszpkalnio.
— Kode) gi sziandien taip 

iszmintas takas? — 
tąiitiene. — 
vaikszcziota 
mintu mano seni ?

— Atsimena ir visados at
siims, moeziut!

-r- Girdžiu, 
žmonių paskui

*

kaitis nęr ka sakytL.t...| 
r—, Jum tai tik ; “patogus

ypacz szventomis

vjs kalbėdavos

* i ’ 

9 9

galvoje! Plikis ir tiek! — atsa 
ke supykęs kuningas.

— Kad nęturtįugas, tas tai 
teisybe, bet su seserunaite kip 
ningo prabaszcziaus dasidirįs 
ir laimingai gyvens. •

— Tylėk geriau žmona. Mo 
tina jos prižadėjo man kad jo 
pęr slenksti neinleis....

“T E’. 
motina jau seniai abudu juos 
palaimino.

Meluoji, meluoji, cik sza 
Jyn, eik, cik! — roke .purtyda? 
mosis kuningas, kuri neapsako 
mai arzino kalba zakristijonie- 

Tpri piĮctp. liežuvi, 
noriu klausyti, eik, eik grei- 
cziau.

ka ežia szneketi, kad

9

71 Ąiri

* ■ .

Sztai paveikslas maisto administratoriaus II. C. Hoover 
kuris likos paženklintas per prpzidenta Wilsona du metai ad-

Jj jį*. >

nes. — ne-

gal Mojaus menesio. — Kur raųdgsi joj pagialbininkas ?

r/
A.

M fe A-1.
‘H. . ■■ •
. i'i’uU' in11

, ma- 
, už ta paguoda, ku

ria suteikė man priesz mirimą. 
Dievo, laimink jums, vaikeliai, 
jusu darbuose ir užnianymuo- 

Angkite Dievo ir žmonių
malonėje!....

Ir ilgai, ilgai meldėsi senute 
po kryžium, o susigraudinimo 
ir dėkingumo aszaros riedėjo 
isz akiu.

— O, Dieve, — sznabždejp 
— aeziu Tau, Dieve Didh,Tau, Dieve Didis.Z ” FT

’, kad gražiui mums musu kry
žius. (GALAS)

tarė Gin- 
Mutyt, žmonių 

Nejaugi atsi-

lyg daugelio 
mus einama,

kaip tada kad Joną ežia lydė-
jom.

— Ne laidotuvėms szian- 
dien; moeziutole, ežia eina, bgt 
linksmumui. .

-r— Kokiu tai kitokiu geliu 
kvapsnis sziandien sklysta po 
mano kalneli, no vien tik ka
dugiu ir vikuczip... kvepia do
bilai ir mėtos ir jurginas.

— -Sziandipp ton 
daug geliu, moeziutole!

— Kas ju ten p.rinesze?
— Visas kaimus.
— Juk sziandien ne szvente.
■— gįzvento, moeziutelo, 

sam kaimui szvente.
Szyonto..,. kitimui?

F* ♦ •Zenge ant virszukalnip.
siminį mais alga iv j 11 ta

daug

vi-

At
liepą- 

prastu gclju kvepėjimu sustip
rinta, pakele jinai galva, pra
vertom lupom gore taja stebė
tina nuo virszukalnio sklys-

■Jki.

«

1
I,

Geras.
Tėvas pamatęs savo du sū

nelius sedinezius obelije, pa- 
szauke užpykins.

r— O ka judu ten darote?
Senesnis Juozukas teisinasi.
— Tai, teveli 

skina obuolius.
— O ka tu ten veiki?
— Asz nieko. Tiktai inlipau 

pasakyti jam, kad obuoliu ne 
skintu. *

Vincukas

Lietuviszkas 
Iszradėjas

■■j, ^y;111 YTT

Szitu vardu iszdaveme nauja 
knygute del iszradeju sulaikau 
ti 20 paveiksiu ir ilustrgęiju, 
visokiu iszradeju ir iszradimu, 
su paraszais ir paveikslais 
miestu New Yorko ir Wasking 
tono.' Ta brangia knygute mes 
iszsiuncziame kiekvienam ant 
pąreikąlayimo DYKAI.

Jeigu jus norite žinot kiek 
turto žmonis prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su pagelbjU iszradimu naudin
gu, tai raszykite tuojaus reika
laudami tos naudingos knygu
tes. Kaipo žinovai (ekspertai) 
patentu bandome iszradiraus 
DYKAI.
American European Patent 

Offices Inc.
256 Broadway (8E.)

NEW YORK, N. Y.
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Žinios Vietines

— Musu naujas kongresmo- 
nas John Reber isz Pottsvilels 
likos prisiogdytas panedelije 
.Washingtone. Jeigu jum kada 
prireiks joj patarnavimo nouž- 

kon-mirszkitp pravarde savo 
gresmono ir kur gyvena.

Gausite visokiu kvietku 
palaidai 

O’Conneri 
W. Centre ulvezios.• <

vazonikuosia ir 
Flower Shop,

pas
100

(M. 30)

Sveteliu pribuvo isz visu 
liet lis 
i ant 

Motere-

— Labdaringos Draugu vos 
balius, kuris atsibuvo utarnin- 
ko vakaru nusidavė pasekmin
gai.
daliu pavieto, o kad
tai butu da daugiau ateja 
teip puikaus baliaus.
les tosios draugoves su pagial- 
ba keliu geru vyru, dirbo kaip 
skrusdeles idant balius 
pasekmingas isz finansis’zko ir 
draugiszko atžvilgio ir turėjo 
tame dideli pasisekimą. Komi
tetas sudeda

tiems, kurie paaukavo 
valgomus dalykus ir 

Svetelei buvo užga 
nedintais visame ir iszsiskvrs- r
te namon su linksmais veidais.

Per rūpesti
A. Urbono ir ponios F. \V. 
Boczkauskienos, komiteto, ku
ris nemažai pasidarbavo 
inrengimo tojo baliaus, surink
ta puikia suma piningu, o sve
teliams už tai sudeda szirdinga 
acziu.

visiems 
visokius 
dovanas.

ne

butu

szirdinga acziu

pp. F Sklario, 
ponios

Dar priimame

ant

orderius 
del visokiu kvietku del “De
coration Day” (30 Mojaus).> !

Jennie Refowich,

4 4

129 W. Centre St.
(to 41)

K Žiūrėkite!
' Szi-vakara
Ketverge
Bocikiaiku Salėje 22 Mojaus

DIDELIS TEATRAS.

SAULE ’W Ins. A

f

1

Czionais
didelis būrelis

KAS DARYTI SU AKLU— 
KURCZIU ŽMOGUM?

vleszkello.
Pullman Davenports) Uždaromos Lovos. 

Ilgi ir trumpi modelei.
Dr. KOLER

Darbai akla ir 
kuris nuklydo

Middleport, Pa.—
gyvena gana
Lietuviu, bet sutikimas terp 
juju gana broliszkas.
gerai ejna ir pribuvusiems ne
sunku darba aplaikyti.
Vain kompanija pastate dideli 
plienini brokeri kuris jau pra
dėjo dirbti, bet žmonių nelabai 
yra ir stubu randasi daug tusz 
czi uo raudos pigos.

Turi vilti.

Big

— Ar tai teisybe, jog pono 
kasijerius pagriebė duktere ir 
visus piningus paėmė? 

nes taiNa, teip, geras
žmogus, turiu vilti, jog ne t ru

nes jaukns visko sugražis
lyg sziol duktere atidavė.

Senovės mergaites.
— Mamyte,

gražu k ūdyki!
— Ar vaika ar mergaite!

ba ne

macziau labai

Nežinau mamvte * 
buvo parėdytas.

$50 nagrados už informacija 
kas pavogė automobiliu.

Mojaus 9, terp 
Plane o Girardvilles, likos pa
liktas Fordo automobilius ant 

sugadini- 
07,755, inžino 

pajiegu.
truputi inlenktas

9 > Mahanoy

*)1X0. •>

22 arkliu

kelio isz priežasties 
mo.
267,1122, 
Užpakalije
vienas‘fenderis ir duris sulenk 
tos. 
laikys 50 doleriu na

Kas man pranesz tai ap- 
grados.
(t. m. 27.)

Aleksandras Rinkis, 
610 East Pine St.
Mahanoy City, Pa.

Sakysim, pats pamatytum 
kurezia žmogų, kuris nuklydo in 
pakelio krūmynus ir pelkes ir, dėlei 

.negali (hz Ju iszlysti

Ar ji

savo nelaimes 
ant sauso, tiesaus, patogaus kelio isz
eiti.

Ka pats su juo darytum?
paliktum polkoje klampoti ir po krū
mynus graibstytis^ kol Jis, aklas bū
damas, juose gala gautu?

To, be abejones, nepadarytum Ji už 
rankos, iszvestuin ant sauso ir sau
gaus kelio, lazda jam rankon vaduo
tum, — idant pakelio graben nelszvlrs 
tu, Idant vol in pelkes ir krūmynus ne 
nuklystu, bet idant galėtu tiesiu, sau
su keliu saugiai toliaus žengti.

Jeigu pas tave malonus skaitytojau, 
paslklaiistum, ar tau kada nars prisi
ėjo toki aklai— kurezia žmogų tokio
je nelaimėje patikti, ar matyti, 
grcicziauslai atsakytum, kad ne.

O vienok panas,žiu 
žmonių yra 
link.

ingriuvimo atgal in grabo?
Taip, reik! Nęs Jis yru nelaimėjo — 

didesnei nelaimėjo už ta aklai—kur- 
czia seni nuklydusi nuo
Prlesz. Ji — amžina tamsa, jo gyveni
mas — amžinas kalėjimas, su nepor- 
laužamomis nežinystes sienomis.

Ir Jis nekaltas, kad jis ten pakliuvo. 
Jis aklas, Jis pats sau kelio iszeiti 
rasti negali.

Bet jis laukia draugiszkos rankos, 
kuri jam pagelbėtu isz ten iszeiti Jis 
laukia, nes pati žmogaus 
pi le to stumia.

Ir tu mielas skaitytojau gali ir pri
valai jam pagalbos ranka Isztiosti.

Tas nesunku.
jis taip darytu, kaip tu darai,
kyk, kad Jis skaitytu "Lietuva,” kaip 
tu Ja skaitai.

Pasakyk Jam ka gero tu isz 
tuvos” sužinojai. Goresnes rodos tu no
gali jam duoti, geresnio kelrodžio tu 
negali jo rankon paduoti.

Padaryk ji "Lietuvos” 
skaitytoju.
cziau paregėjus ir tau už tai padeka- 
vos. Džiaugsis ir pats, gera darba pa- 

DžiaugsImeH ir mes dar vie
no nario savo didclcn szelmynon su
laukė.
vo draugui nusipirkti szoru 

dienraszczio — szeras
tuomi busite vieni isz “Lietuvos” lei
dėju. "Lietuva” 3253 Morgan St„ 
(’hlcago, III.

prigimtis

Pasakyk jam, kad 
Pasa.

Lic-

tai

akiai kureziu
Apsidairyk ap-daug.

Paskaityk savo kaimynus, pa
žystamus: Joną Ir Petrą, Jurgi Ir An
tanu, Juozą ir Povyla. 
rasi bent puse tokiu, kurie yra daug 
a važesniame

J u tarpo at-

dienraszczio
Džiaugsis jis pats, pla-

/CLOSED

j
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daros.

- VOH,Z 
kurezia žmogų, nuklydual in pelkes ir 
raistus.

Kas Jie? Jie yra tie, kurie 
savo gyvenime laikraszczio, arba kny
gos neskaito.

padėjimo už ta aklai

Nusipirk pats ir patark sa- 
"Lietu- 
$10.00, 

Lietuvos”

niekad

J u aklybe yra arszes- 
ne, nes JI yra protlszka.

Pats, skaitydamas laikraszti, pažys
ti kelia, kuriom žmonija keliauja. Pats 

pasaulyje darosi.
Pats girdi ir žinai, kas kur ir ka sa
ko,, kas kur ir ka daro.
ti ta kelia, kuriuo pats eini, 
tavo tauta eina, kurio visas pasaulis

matai, kas visam

Pats pažys- 
kuriuo

1 ’at s žinai nes pats

Jis 
negu jo nky« noBza;

keliauja..
skaitai.

Ir pažiūrėk dabar in savo kaimyną, 
ar pažlnstama, kuris neskaito, 
nemato toliaus
Jis negirdi toliaus negu Jo locnos au
sis siekia, jis nežino daugiau negu Jo 
mažas, nelszvystytas protas jam pa

ir kuomi jis skiriasi nuo kitu 
gyvunu, kurie tiek tik mato, girdi ir
žino, klek tik mato, girdi ir žino, kiek 
ju vlĮįpu akys, ausis ir nelszvystytas 
protas leidžia?

Sulyginus Ji su

sako.

apszviestusiu, su 
skaltancziu žmogum, Jis yra kaip taip 
gerai, kai aklas ir kurezias.
si aklas, graibosi po gyvenimo krū
mynus, klampoja po gyvenimo pelkes, 
niekados ne galėdamas isz ju iszbrlsti 
ir iszeiti ant plataus ir sauso viesz
kelio, kuriuo tu ir kiti apszvicto, apsi
skaitę žmones szials laikais keliauja.

Ar negaila tokio žmogaus? Ar jam 
nėra reikalinga pagelba, idant ji isz- 
vedus isz gyveninio peikiu ir krūmy
nu ant sauso ir augszto
Ar nereikia jam duoti rankon gyveni
mo kelrodis, kuris ji .apsaugotu

Jis, tar-

vieszkelio?

DUO

Czia buvo ju paežiu kalte.
suvirszkinimo

638 Penu Avė. Pittsburgli, Pa.
Dr. KOLER yra. viena** 
finis tarpe Lietuviu d> 
k taras Pittsburg©. Mo
kinosi VarszavoJo, stu
dijavo beglje 2< m. in- 
volrlas ligas vyru Ir

* moterų, todėl jas nuo* 
įJJjj dugnlal pažlnsta. Gydo 

užsinuodlnima kraujo 
Ir silpnybės vyru, spuogus, nležejimufl 
ligas tinimo, invairias ligas paelnan- 
czlas nuo neezystumo kraujo,
szaukite ypatiszkal, per lalszkus asa 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
ir Ruslszkal.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig B 
vakare. Nedeilomls iki 2-v. popiet

Atfil-

'"11

Y
y

LietuvaM

l
—A pga r h 1 n i m as

SKAITYKITE “SAUI.E”
SKAITYKITE "SAULE”
SKAITYKITE "SAULE”

SAULE

DAKTARAS GYDO
PATRŪKIMA

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

Didele atyda atkreipė publika In 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Norviszku arba trotlmo veisles 
ilgu; per Daktara Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo pel 
lo ir operacijos ir iszskirent arszes- 
nias atsitikimus, nereikalauja trotlnt 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmones paprastai mlslino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagelba operacijos, bet tas yra tik 
ne tiesa, szendleri Dr. O’Malley pralei
do didesni dali Savo daktaravimo del 
isztirlnejimo ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos Ir pasiseko 
jam iszpildyt savd norą teip kad nėyra 
apie tai abejones.

DĖKINGAS PA.CIJENTAS SAKOl
Beverly, N, J. Aug. 14, 1V17.

Brangus Dr. O’jlalleyt—
Negalų rasti žodžiu invales jumis 
pndčkavotl už stebėtina patarna- 
vlma delel manos, 
mane nog dubpltavos 
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus ir negalėjau dirbti. Ban-

Iszgydomas 
rupturos,

Pas mus gausite geriausia pirkti visokiu numinu rakandu 
Karpetu, Pecziu, Drapanų vyraips, motorams ir vaikams. 
Fonografu, visokiu Liėtuviszku rekordu. Ateikit pamatyt 
fl HM Ą AJC * 201 W. Centre St. Mahanoy City, Pa. 
VIUShenandoah ir Mt. Carmel, Pa.

t •
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PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSŲ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

Cnpliol Stock $125,000.00
Surplus & Profits $460,000.00

■J,

f 
= i 
■iijl

"ll

„14
Mokame antra procentą ant 

sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

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

AO-

rckorduB visokiausio
■ šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA.

» TJtlmnnln groja rekordus visokiausio ISdirbimo ir visokiausio 
didumo, kaip: Columbia, Victrola ir kitus. Lithuania groja teisingai, 
puikiai reprodukuoja, balsai esti nifikųs, fivclnus, tyri

Rašykitė apie jftlygas, o aplaikysite visas informacijas.
Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas masinas. 

Rašydami laiškus adresuokite:
S. P.

1233 West 111th Place,
<^■.—1 — — —ii no — ne <■> *— e* i ę* —i ii —i m *•—» — — — c

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas.

T ANIS,
Chicago, Ill.

U BALT,, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasierlus.
R. T. EDWARDS, Vice.Kas.

NAUJAS $) IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu Kojį

Prakaitavimas žmo
gaus koji}, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip Ir 
mažiems. Didelis ne- 
smagumas yra ii ne

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaitnotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duoles išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų į labai trumpą liiką ir mąs 
užtikrinant jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. F>relce *lf 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

UR8US REMEDY 00., 
Distributer

Dep. B. CHICAGO. ILL.

UI' 'į

i
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160 N. WELLS St..
Visada pasirengus pagelbeti savo prietęliams

Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltoriami 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI--
L, Eckert, Vice-Pres.

''M|II
■ ĮHn

metus Ir negulėjau dirbti, 
džinu kitokius daktarus bot man 
negalėjo pnglalbetl.
sveikas,
Wilkes-Barre, Pa. Asz ėsmlu Lie
tuvis, 70 motu amžiaus Ir szlrdin- 
gal rekomendnvoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautleczio kuris esą 
tani paežiam padėjimo kaip ass 
plrmiaus buvau.

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

[Tikra gronrcata randant mano ofiso] 
DAKTARAS O’MALLEY SAKOs—

Penki metai adgalios po dvieju motu 
Isztirinejima, Iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo “Chcmic-Electro” būda gydimą 
Patrūkima del szlmtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradimo medo- 
cinuoso nei gydimuoshe nog laiko isz
radimo X-Ray ir daugiaus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu <5sate vienas isz tu 
skaitlingu kenkeneziu, serganeziu ant 
tos neapikantod ligos “Patrūkimo” 
asz galu Jus iszgydintl. No laukite. 
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsilanklmas in mano ofisą asa- 
btszkal. Raszykite prlslusdaml už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adresavokite:

DB. A. W. O'MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi Ir raszosl Lietuvlszkal.

Dar ėsmlu 
nczlu Dr. O’Malley Įsa W. TRASKAUSKAS

.-GRABORIUS— 4]

orga- 4
i o

teatraliszka kuopa 
rodys 

Vagys.” 
22 Mojaus, 

Mahanoy 
neras ir 

Artis- 
kad

Sietvno 
•r 

Shenandoah, Pa. 
perstatymą, vardu 
Ketverge vakaru 
Boczkausku 
City, Pa. re

publika i suprantamas, 
tai dės visas pastangas, 
loszimas pavyktu visais atžvil 
gaiš kuogeriausiai. Tarpe 
aktu bus pamarginimai ir gra- 
jis orkestrą, teip kad visai ne
bus nuobodaus lankymo, 
kietu prakes prieinamos, 
praleiskite szio 
tikrai žinome kad visiems pa
tiks, 
vakare 
kausku saloje.

i < *y

ISZ
I 4

saloje 
Veikalas

Ti- 
Ne- 

perstatymo,

Neužmirszkite ketverge 
Mojaus,22 d. Bocz-

Boczkausku Salėj e.

Ketverge, 22 Mojaus— Setynos Draug. 
Teatras "Vagis”.

Panedell, 26 Mojaus — Lester Club 
Balius.

Utarninke, 27 Mojaus — Zazz Band 
balius.

SeredoJ, 28 Mojaus — Slavoku Sokolu 
balius.

Ketverge, 29 Mojaus — Lester Club 
bailus.

Pancdelj, 2 Juniaus — Lietuviu Base- 
Ball Klubo, balius.

Namas parsIduoM Juniaus 5 — ta.

Namas Mirusio John T. Quin, po No. 
22 N. Main St Mahanoy City, Pa. bus 
pastatytas an J. pardavimo, Ketverge 
5—ta Juniaus, 2 vai. popiet.
vieta del biznio, galima pigel pirkti. 
Apie daugiaus galite desižinoti Quino

(J.5)buezerneje, Main ir Centre St.

Gera

ANT PARDAVIMO.
Vlnas lotaa ant keturiu famlliju po 
No. 336 — 338 W. South St. ir 337 — 
339 W. Spruce St. Paralduos atakl- 
rlal arba visa lota atslazaukit ant ad
reso 
Mahanoy, City Pa. arba

J. E. Morris, 
311 W. Arch St., 

Pottsville Pa.

Mrs. Morris, 316. E Centre St., 
(to 44)

.M

Kataras Pilvo Užkietė
jimas Viduriu

Tukstancziai žmonių kenezia nuo tu negeistinu ligų, bet 
kaltinti už tai jie nieko negali.

Jeigu jie laiku butu davė pagelba delei 
valgiu, kurie apsireiszkia paezioje svarbioje funkcijoje 
nizino, duodantis mums spėka ir sustiprinimą kunui — tuo
met butu buvę viskas gerai.

Prie visu atsitikimu užkietėjimo,
reikia pirm gulsiant suvalgyt 3 saldainius žinomu 

saldainiu Partola, kurie iszvalo krauju ir vidurius ir nustato 
normaliai suvirszkinima.

PARTOLA už savo gera pa-* 
sižymejima gavo auksinius me 
dalius ir pagyrimo laiszkus 
ant szesziu Pasauliniu Parodu.

Jos parsiduoda po doleri už 
skrynute szeszios 
tik už 5 dolerius.

Neat įdėlioki te. Kiekviename 
name turėtu būti PARTOLA.

viduriu 9

skrynutes

sugadintu 
saldainius

9 užnuodintu

f

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
G R ABORTUS MAHANOY CITY. PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus del 
laldotuvlu, kriksztlnlu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto dalgtus ir tt
520 W. Centre SU Mahanoy City, Pa.

IN

$50.00
Fonografas, 
tiktai už

$26.75
Ir tiktai per 
trumpa laika

DYKAI.
Graži ir tinkama dovana kic 

kvienam prisiuntusiam 
kyraa ir pinigus sykiu su sziuo
apgarsinimu. Pinigus ir laisz
kus adresuokite sziaip:

užsa-

(92)
PARTOSA,APTEKA

160 Second Ave. 
New York, N. Y.

■I

Dept. L. 5

.......
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P. J, MULDOWNEY
> KON,TRAKTORIUS <

> 223 W. Mahanoy St. Mahanoy City <

D. M. Grabam, Pree. L, Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treaa.
J. H, Garrahan, Attorney W.F, Rynkewicz A. Daniscwict M. Gavula

P. 0. Fenton T. G. Ilprnaby

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

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas.
Atidarė nauja ofisą South puseje

4.

į'

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR .TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimines yra paimti j kariumenę ir ke* 

liauja j anapus vandenyno, idant-kovOti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbi ir paguodoni, kadangi nevisi jj gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vienų mylintj laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tų žiedų gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Šį Žiedų, atsiųskite savo 
piršto mierų ant kurio manote nešioti ir m:ims drauge su pinigais piisiųskite, o mes Jums 
prisiusime tą garbės vertų žiedų.

Sterling.__

1O J€ Auksinis

14 K Auksinis..................13.50

Prekės šių žiedų yra sekančio*:

____$1.75

10.50

i

f'

I

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

1624 S. 4 St. Philadelphia

: Jauni 
:urie tu

ri liueso laiko vakarai*, Žali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į 

su musų nauju--------- -
laišku: C------

• Reikalaujama
i savaite, pereidami per atubaa 
auju išradimu. Atsišankit tik 

UKSUS REMEDY COM <
180 N. WFLLS St., 0*0. I. CHICAGO, til.

I
Dh. ■

NAUJAS ISZRADIMAS. .
DEL PLAUKU, ~’

Szis fonografas yra dailiai ir gražiai padarytas, puikiai iszbaig- 
Bc to jis turi dviguba sprendžina 

Tik pamąstyk, kiek ture-

Jeigu nori turėti gera fonografa, kurio butum užganėdintas, tai pažvelk 
in szita gražu fonografa, kuris savo glcdalu, muzika yra lygus net Ir $75.00 
gramofonui.
tas taip, kad gali užtekti visam gyvenimui.
ir grajina 3-10 collnlus rekordus vienu užsukimu.
tum užmokėti už toki fonografa krautuvėj. ’ Szitio fonogi'fifai krautuvėse par
duodami po $50. ir brangiau, mes gi ju užpirkomb net 200 isz nusibankrutiju- 
slos firmos žema kaina, dėlto per trumpa laika galoinijno pardavinėti po $2G.

Ar girdėjot, kad kas kada-nors gavo szitokl
Niekad neturėsite tokios progos, kad gavus už taip maža kaina szltoki 

pulku fonografa. Fonografas grajina visokios iszdirbysles rekordus. Turi 
malonu ir stipru baisa, kuris kiekviena sujudina ir palinksmina, dėlto mel
džiame szita fonografa nelyginti prie pigiu fonografu, nes jis visur brangiai 

Su kiekvienu fonogra- 
Gvaran-

Taigl jei norite pasinaudo-

75. 
Ne.

fonografa už tokia kaina?
A

Fonografas grajina visokios iszdirbysles rekordus.

parduodamas, tik vien mes galimo ji pigiai parduoti.
fu duodame vlsiszkal DYKAI 12 naujausiu kavalku ir 300 adatėlių.
tuojame užganedinlma, kitaip gražinamo pinigus.
tl proga, tai prlslusklte tik $3.00 rankpinigių, o likusius užmokėsite atsiėmė 
fonografa, rekordus ir adatas.

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving Ave. Dept. SO. Chicago

Raszykite tuojau?, kad nobutu volu.

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

Dldelln Dirbtuve reikalauja pardavėju 
drapanų, paneziaku, szlcblu, jokiu ir 
del pardavimo marszklniu, apatiniu 
andardku, tlesog in namus. Kaszyklte 
o gausite Bompolius dykai.
Mills. 503 Broadway, New York City.

Madison

Lictuviszkas Graborius

A. <1. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti spitkos, 
paveikslas kareivio kepurčs, su viena, dviem ar trim ivaigždutim. 
prckS 35c. už kožnų.

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North Wells Street, Dop. 60

f ;.v A

CHICAGO, ILL.

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

Drs. Brand z as Cosmetics,
Sta. W. Brooklyn, N. Y*

i

l1II
I

I

J
i

’i
i

i

■h
i41

ii

ffl 
I

S. S♦i o*

ga Lietuvoje.

Už sutapimus 
Siunczla Pinigus 

Parduoda Laivakortes.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
...Su Lalvakorczin Skyrium*.

P. V OBIECUNAS JR KOMPANIJA 
12th and Carson SL, S. S. ■ Pittsburgh, Pa. 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma i —Lietuviams. Banka talpinąs! savam name kup
rio Verte isznesa apie $150.000 ir vartoja sze- 
mo laike apie milijoną dolleriu ir randasi po 
kontrole Vai. Pennsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą, 
in visas dalis svieto.
Užlaiko Notarijlalna kancelarlja del padirbimo 
Doviernasczlu ir kitokiu dokumentu relkalln-

Užrubežlnls skyrius randasi po 
vadoviste gerai žinoma Karoliaus Varasziaus 
valdiszko Notarijuszo.

Naujas Lietuviszkas Graborius 
( Kazis Rėklaitis j 
i 516 W. SPRUCE ST. < 
J MAHANOY CITY, PA. }

A. C. NOVAKAUSKAS 
Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

• •




