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Isz Amerikos
1950 italijonu iszplauke in 

savo tevynia su 8 
milijonais doleriu.

New York.— Tris laivai pri
krauti su 3,000 pasažieriais isz 
kuriu 1950 buvo i ta Ii joną i, isz 
plauke praėjusia subata in sa
vo tevynia:
Italu iszveže su savim nuo 4 
lyg 5 tukstaneziu amerikonisz 
ku doleriu. Badai už keliu 
dienu iszplauks da asztuoni lai 
vai su tais pinacineis ukesais.

Kada Lietuvei susilauks to
jo džiaugsmo atlankyti savo te 
vynia f

Kožnas isz tuju 
nuo

Badai

Mirė nuo ižgasezio per gaidi.
Kada 

nuėjo ant 
dide-

Saint Louis, Mo. — 
Fiorentina Boehen, 
kiemo dužiu reti visztas, 
lis gaidis užlėkė ant josios ir 
teip j i a ja ižgazdino, jog 
gina kryto negyva.
pripažino, buk mergina turėjo 
silpna szirdi ir mirė nuo persi- 
gandimo.

iner-
Dak tarai

r>

Amerikonai ižgere 3 bilijonus 
bonku “minksztu“ gėrimu.
Washington, D. C.— 

valdžios prancszima, tai Ame
rikonai praejta meta ižgere su

^.^vįr^pm jCft
“minksztu“ 
dės.
ant gyventoju, tai ant kožnos 
galvos pripuolė po 30 bonku 
per meta.

minksztu
Pagal

bilijonus bonku 
gėrimu arba so- 

Padalinaiil taji skaitliu
* i

Ar-gi galima pavadyti toki 
žmogų tėvu.

Newark, N. J.— In suda pa- 
licmonas atvedė 10 metu senu
mo vaika, kuri rado 

visiszkai
ant uly- 

pasigerusi. 
Drauge su juom stojo priesz su 

Maksas Vi- 
sakvti ne-

ežios

džia ir jojo tėvas 
nieki, kuris galima 
vertas tėvu vadintis.

Sudže klauso tėvo kodėl da- 
svaigynan-leidže vaikui gerti 

ežius gorimus, kuom ir kaip ga 
lojo jisai pasigiart, ant ko ta
sai gyvulis atsake:

— O ka ponas sudžia,
t*d» jog vaikas da mažas, nega
lima nuo jo reikalaut, 
mokėtu gerai gert ir dau 
kialt. 
tiek.

Ka-gi galima sakyti už toki 
pasielgimą teip 
šiam tėvui ? —

nia-

idant 
g pa- 

Nuo bisko pasigeria ir

prasiminu- 
Pats skaityto

jas tegul nusprendžia , o mes 
jame matome tik užmuszeja 
kudykio ir idijota dydižausia. 
Sūnelis užmusze tęva del jojo 

piningu.
Dowall, Ind.—

rado ana diena nuszauta sūne
li A.T. Banksa, kurio rankos ir 
kojos buvo surisztos, 
skelta galva.
je ilgai sznipinejo idant suras
ti žadintoju, bet jiems tame ne 

Tik užvakar prisi- 
tosios žudinstos

nužudyto sunaus, 20 metu am- 
kuris atėjo in palicije ir 

jog 
duoti pi-

Ižgama likos uždary
tas kalėjime.

Palicije su-

su per-
Norints palici-

pasisekė.
pažino pire

ziaus, 
apsakė, buk nužudo tęva, 
tasai jam ne norėjo 
ningu.

Tautininku seimas nutarė or
ganizuoti Amerike 5,000 

armija.
Chicago. — Tautininkai bū

tinai nori turėti savo armija, 
kariavimui su lenkais ir bolsze 
vikais. Jie tai pasakė savo 
seime vakar.
lyderiai spyrėsi, kad tokia ar
mija butu organizuojama ežia, 

Bet kadangi ežia
sve-

Jie tai pasakė
Visi tautininku

Amerikoj, 
niekas negali organizuoti 
timos armijos, be leidimo kon
greso, tai nutarta praszyti kou 
greso, kad jis leistu jiems tau
tininkams, organizuoti savaja 
tautiszkaja armija, 
dideles armijos - 
jiems armijos “tik“ isz 5,000 

Jie taip tvirtai tiki 
jog gaus kongreso leidimą 
kad jau paskyrė kapitonu Ado 
ma Dambrausku vesti visa re- 
krutavima darbu (žinoma, jai 
bus galima gauti rekrutu.)

Sziandien seime kalbėjo p-le 
Mary McDowell isz Universitv 
of Chicago Settlement. Ji pa
pasakojo ka ji patyrė apie lie
tuvius per 25 m. gyvendama 
ir veikdama j.u tarpe — ant 
Town of Lake. Ji sake, kad ji 
pritaria Lietuvos nepriklauso
mybei.
nesmagu tautininkams dalyku, 
būtent, kad kaip ne svarbi yra 
nepriklausomybe, bet indnstri- 
ne ir 
yra dar
O ta. demokratybe tautininkai, 
kalbėdami apie armijas, kariar 
vima sų .bolszeyikais ir.alielnaį 
pažangiaisias lietuviais, kaip 
tik ir užmriszta. Priminimas,

Jie nenori 
užteksią

tik
kareiviu.

gaus

Bet kartu pasakė ir

J -- - -r

asmenine demokratybe
svarbesniu dalyku.

tik ir užmriszta.
I .

kad laisve yra pirm visko, tu
rėjo būti įsigilinusiems in ka
rinius pienus tautininkams la
bai nesmagiu dalyku.

Seime paskelbta, kad viso 
jau gauta apie $7,000 auka.
Viszcziukai dvynai suaugę ir 

viena.
Wallington, Va.— Czionais

A

OZEKO SLAVOKAI PRIBUS ISZ SIBERIJOS IR KELIAUS NAMO PER SUV. VALST

ificieriu ir kareiviu, kurie likos sužeistais su

J
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Szinitas Czcko Slavoku i 
bolszevikais pribuvo isz Siberijos ana diena in New Yorka hz Vladyvostoko. 
iszplauks in Czekija ant laivo, 
rijos.

Kelione greicziau

musziosia 
Isz czionais 

gali atlikti isz Ameriko ne kaip isz Sibe-b

i»

Lietuviai paėmė
5 kaimelius

ISZ VISU SZAL1U
PERLEKE PER MARES IN 

16 VALANDŲ.
l'

Lietuviai plaka bolsze- 
vikus kurie prasitrauke 

in Smolenską.

Brown ir Alcock pasekmingu! 
perleke mares isz St. Johns 

in Irlandija.
?I4

Į

ap-

11 Jsz

Kopenhaga., — Lictuviszkas 
o f i c i a 1 i sz k a s p ra n e sz i ma s 
laikytas czionais skelbia:

priežasties smarkaus t tl.
užklupimo per lietuviszka vais 
ka ant viso f r unto, 
paėmė nuo bolszeviku Subiat- 
kus, Rabiszkius, Kriunda, Abe 
liūs ir Kulniukus.

Bolszevikai likos
ti ir dabar apleidže 
prasiszalindami in Smolenską.

Visi amerikioeziai jau apleido 
Rosi j a..

Arkangelskas. —
nei pulkai amerikoniszkos ka- 
riumenes jau apleido Rosija ir vokietijos 

Terp tuju

Lietuvei

»

iszvaikin-
Dvinska

Paskuti-

London. — Kapitonas John 
Alcock ir pulkauninkas Arthu- 
ras Brown, su orinia maszina 
Vichers-Vmiy, atlėkė in Clif- 
dena, Irlandija, nedėlios ryta, 
be jokio pasilsio ir sustojimo 
in 16 valandų. Kelione pradė
jo isz St. Johns, N. Foundland.

Oras buvo miglotas ir lietin
gas, o lekiotojai leke kaip kada 

Viso perleke
be jokio sustojimo 1682 mylės, 
ir tai in laika 16 valandų. Abu
du tvirtina, buk laja kelione at 
likia in 10 valandų, jeigu oras 
butu geresnis.
278 yokiszku ponuliu neteko 

darbo.4*
Berlinas. — Per sugriuvimą 

ir prasiszalinima
kaizerio, 278 dykaduoniai, ku
rie užsilaikinejo prie kaizerio 
ir cziulbe žmoniszka krauja, 
neteko klžiabo.”
ant kožnu penkių keturkampi- 
niu myliu radosi vienas kunin- 
gaiksztis kuri žmonis turėjo už 
aikyneti. Sziandien tiejei po 

nulei dabar jicszko kitokio už
siėmimo.

augsztienykais.
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20,000 telegrafistu ibžejo ant' 
' 1 straiko.

Chicago. — Visiszkas tele
grafistu strai kas jau prasidė
jo.
J Taip"'Wbstern Union prezi
dentas Carleton paskelbė, kad 
sz 40,000 tos kompanijos dar- 
oiniitku s\istrai|<avo viso

j u .tarpe 121 telografis
Jis sako, kad straikas vi

166
žmones 
tai.
sai nevvksta.

Postai
Co., prisipaži nsta, 
mas kiek sutrukdytas, 
straikas nedarąs daug 
rau.

Vienok visai ka kita skelbia
S. J. Konncikamp, prezidentas 
Commercial 
Union.

Telegraph & Cable 
kad veiki

bo t-gi 
keblu-

Telegraphers’
Jis sako, kad pirmąją 

diena (vakar) sustraikavo nuo
pas tūla fermeri atsirado isz l8000 iki 20,000 (]ar])ininku.
vieno kiauszinio du viszcziu- Jis sako, kad straikuoja 95
kai, kurie yra pilnai iszaivyste nuosz. Postal telegrafistu ir 60 

rnriejei visz- 
sparnuku 
su kitu

----------------- ---------- ------------ ----------------------

nuosz. Western Union. Jis pra- 
naszauja, kad sziandien skai- 
czius straikieri upasieks 
40,000.

straikieri

Yra tai

ir gana stiprus, 
ežiukai apaezioje 
yra suaugia vienas 
kramszle, kuri yra apie vieno
colio ilgio ir apie pirszto sto
rio.

Abudu viszcziukai gali veik 
ti paskyriai bet turi szale vie
nas kito vaikszczioti.
pirmutinis toks atsitikimas.
Sužeistas per tęva, gindamas 

motina nuo insiutusio vyro.
Scranton, Pa. — Gindamas 

savo motina nuo insiutusio tė
vo, Martinas King, 29 metu, 
nesenei sugryžusis kareivis isz 
Francijos, likos perszautas pa
vojingai ir guli ant mirtino pa 
talo ligonbutije.
mui tėvas pabėgo in kalnus, 
bet steitine palicije tikysi jin 
suymti in kėlės dienas.

80 žmonis užmuszti 
maiszatije. -

Brownsville, Tex.— Telegra 
mas isz Monterey
buk tonais likos užmuszta 80 
žmonis laike maiszaezio, 
ris kylo isz priežasties 
mu nedelioj.

Po szaudi-

pranesza,

I

Vienas centas bausmes už par- 
davima arielkos; it'li'

’ Rockord, III.— 
kakerezei, kurie dirbo czionai- 
tinese girriosia, likos . nubaus
tais po viena centą už pardavi
mu arielkos savo draugams. 
Laike teismo pasirodė buk dar 
biuinkai dirbo be paliovos pOr 
14 valandas ant dienos, idant 
pristatyti medžio del dirbimo 
karabinu. Sndžo už juju pa- 
rijotizma nubaudė tiktai po 

viena centą.
Darbininkai prie tokio sun- 

kanecz susi-

Keturi mal-
f

kaus darbo, turi 
drutint alkoholiam.

UŽKERĖTA OŽKA.

Kriauczius K. pirko ožkele 
netolimame kaimeli jo 
gryždamas namon 
prie karezemos 
pas 
pa; Szinkoris norėdamas padu 
ry t i u žs i trau k u s i a m
ežiui szposa apmaino jojo ož
ka ant savo ožio, kuris buvo to 

ožka. 
Dainuodamas kriauczius par
sivedė ožkeliu namon ir pave
dė savo mylemai pacziulei. Pa
ti n,uejo ožkeliu jpelžti

v

ir su- 
susilaike 

“ant vieno“ 
pažinstama szinkori Dra-

kriau-

-----—... „.L.,'_ !--------- —u 
susilaiko karezemoje.

Sžmutoris sžinkdriš ’kelBi ap 
girde savo pažihstafna kriau- 
czeli ir volei nežinant jam per
maino oži iii vieta ožkos. Na ir 
parvedė kriauczius oži namon 
vietoje ožkos. Dabar ir kriau 
cziuvieniai kitaip suome savo 
paeziuli ir net su kumsztemis 
prileido szturma. Abudu po tai 
batui!jei dydelei 
nusidavė ant atsilsio.

Ant rytojaus atsitiko dyde- 
li dyvai. Kada kriauczius pa
sirengiąs nuėjo vest oži adgal 
isz kur buvo parsivedias, dirs
telėjo in apaezia ir paregėjo, 
du spenus, paszauke savo pa- 
czia ir abudu ilgai stebėjosi 
kas tai galėtu būti?

O buvo tai teip: Nakties lai
ko szinkoris atvedė ožka, o oži 
parsivedė namon.
tik po keliolikos metu dažino- 
jo koki jam szposa padare szįn 
koris ir abudu prisijuokė isz to 
szird ingai.

r

*
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sus iru pin ia,

iszplauke namon.
randasi 339-ta^ pulkas peksz- 
tininku ir 337-tas 
kas pulkas.

Anglikai bombardavo
bolszevikus Krbnsztade.

Stokholmas.— Angliszka flo 
bombardavo bolszevikus

daktarisz-

sai.

Omšk. 
išzku kalnu,

ja paėmė Glazova ir ejna 
oar ant Viatkos.

ta
)rie Kronsztado, ant ko bolsze 
yikiszki fortai neatsiliepė vi- 

Kaip.duodasi suprast isz
;ojo telegramo, tai bolszevikai 
;nauo apleisti Kronsztada.
1 Siberokai paėmė GkLzova.

Vakaru daliję ura- 
siberiszka armi- 

da-
Ant pietinio 

’rimto cjna smarkus 
artimoje Sarapulo ir Ufos.
Petlura pamėtė ukrajiniszka 

kaimuoeziu armija.
Warszava.— .Generolas Szi- 

mas Peltura, vadas nkrajinisz- 
<os kaimuoeziu armijos, pade-

musziai

Kriauczius tavojo už vadovysta tosios ar-

bolszevi-
Kiti daneszi- 

buk generolas

Vokietijoj

""V

76,000 daraktorių sustraikavo 
Italijoj.

Rymas.— Konia po visa Ita- 
ije atsibuvineje taukus darbi

ninku straikai kas diena, spir 
damiesi sumažinimą valandų 
darbo ir pakėlimo mokesties. 
Dabar užstraikavo konia visi 
daraktoriai mokslaines kurie 
spyrėsi* pakėlimo mokesties 2 
doleriu ant valandos. Arti 76 
mkstanezei sustojo mokyti vai 
<us.

KUR BUNA?
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iaMano pus-sesere Mare Czlrkevlczlu- 

te po vyru Mieldažiene, apie 6 metai 
atgal gyveno apie Chicago, dabar gir
dėjau gyvena I^awrence. Paeina įsa 
Suvalkų gub., Starapoles pav., Platisz 
kiu para. Jeigu kas žino apie Jia, pra
szau praneszt! ant adreso, 
kcviczluke arba

Ona Mineikiene,
630 W. South St., 

Mahanoy City, Pa.

Ona Czer

■Imijos isz priežasties.nesuprati
mu ant lenkiszko ir 
kiszko franto.
mai pranesza,
Petlura, inženge in glitas ka- 
riumenes kaipo prastas karei
vis, o kiti vela skelbia buk isz- 
keliavo in Szvaicarije.
Vokiecziai apleis Lietuva in 8 

sanvaites.

Pajieszkau Alijoszio Kupczluna pa
eina isz Egiiszklu kaimo, Kauplszkiu 
gmlno; taipgi pus-brolis Ambrozas 
Szllkas, paeina Isz Budveczlu Kaimo, 
Pajavonio gmlno. Praszau atslszaukt 
ant adreso. (to 49)

Isz LietuvosPopnsylvanijoj telegrafistai kio paties plauko ka ir 
nesustojo dirbti tik kaip kur. 
Harrisburgo ir Filadelfijos ap- 
skrytijc visi dirba.

Amerikas turės tik 300,000 
armija.

Washington, D. C.—
Valstijų kongresas užgyre nau 
ją armija kuri susidės 
isz 300 tukstaneziu vyru, 
riszkas sztabas kanecz spyrėsi 
turėti puse milijono vyru, bet 
kongresas atsake, jog del nial- 
szaus sklypo kokiu yra Suv. 
Valstijos užteks ir 300 tukstan 
ežiu vyru.
Bus galima vežioties svaigalus

Washington. — Angszcziau- 
sio szalios teismo teisėjas pir
mininkas White paaiszkino, 
kad žmones, važinėdami gele
žinkeliais savo krcpsziuose ir 
bagažuose gales vežioties svai- * f1 v 

ku- galu. Nes palicijos agentams 
bus uždraustą daryti kratas 
keliauninku bagažuose.

Suv.

tiktai
Ka

rinki-
J. .».

M • i 'A. ML ■■

o nera
dus speniu, atbėgo in grinezia 
rąžydama ant savo vyro, 
nepirko ožka tiktai oži ir lie-

jog

SUTKAI. Musu
VI. Tau tke vieži u s mirė, 
rupijos reikalai tvarkosi, 
si kure “n“—--’'"” 
pa.

klebonas 
Pa- 
In- 

kuo-

.'i!

. po kagreieziausia vėsti isz kur 
Kriauczius persitik 

rinias pats, jog tai ne ožka tik 
tai ožis, isz pat ryto paėmė oži 
ir tempia adgal ir volei sušilai 
ke karezemojo, kuriam apsakė 
apie nupirkta vietoje ožkos 
oži. ' Szinkoris pavioszino 
kriaueziu ir nožinapt jam per
maino ožka ant ožio.

Kriauczius iszojas,

parvedė.

Pavasarininku
Nuo karo parapija daug 

yra nukentėjusi, daug iszdegy- 
ta. Sutkai, Gerdžiai, Akme- 

Lonkelis, 
Viduszilis ir daug kitu 

Laukia valdžios pa-

atriszo 
nuo tvoros oželi ir vedo pas ta, 
nuo kurio nupirko. Kada at
vedė ir apsakė, jog vietoje ož
kos, davė‘jam oži ir kada ap
žiurėjo ir no buvo tai ožis tik
tai ožka, kriauczius.net apkvai 
to, neturėdamas kitokios rodos 
feugrižinejo adgal namo ir volei

Sutkai, Gerdžiai 
nyne, Sprutkiszke, 
Bėrai, 
kaimu, 
gal bos.

ŽELVA. Tame
teboszeim ininkau ja
džia. Nesenai raudonarmie- 
cziai užpuolė vietiniu kunigą 
kleboną, 
maisto ir gyvuliu.
atsisakius duoti, nes viskas pa
ežiu bolszeviku senai surekvi- 
zuota, rusai suėmė kunigą ir 
vdesi už miestelio suszaudyti. 
Vietiniai žmones, pamate, kad 
bolszevikai nori kunigą nužu
dyti, užpuolė juos, viena už
musze, kita mirtinai sužeidė ir 

Dabar ru 
kurie pa-

miesteli je 
rusu vai-

Nesenai

reikalaudami isz jo 
Kunigui

viena

kunigą paliuosavo. 
sai persekioja tuos, 
liuosavo nekaltai suimta kuni- 
įa, bet ir savu nepagyrė.

Berlinas.— Marszalka Foc- 
has paliepė vokiecziams kurie 
randasi Uetuvoje, idant apleis 
tu kanuogreieziausia. 
ežiai jau prdaejo apleidinet 
Lietuva ir Latvija ir kaip 
dos, tai in asztuones sanvaites 
vokiecziu Lietuvoje visai nosi
nis.
Ufa paymta per bolszevikus.

London.— Panedelije bolsze 
vikai paėmė Ufa, viena isz 
miestu, kuris buvo pay nitas no 
senei per generolą Kolezaka 
Bolszevikai apsiaubė miestą 
ir per tris dienas ėjo smarkus 
musziai pakol jin paėmė.

Ufa randasi Orenburgo gu
bernijoj, 175 mylės nuo Sama
ros, prie sibiriszko geležinke
lio, užpakalije linijos kuria ej
na pirmyn Kolczako armije.

And. Nol&n,
2222 Bryan Ave., 

Granite City, III.
-

Voki e-
prdaejo

viena

ro-

Mano pus-sesere. Puskunigite, pa
eina Isz Eglaukos para., Mariampoles 
pav., Suvalkų gufet, atvyko In amerlka 
1912 m. in Port Amboy, N. J., girdė
jau apsiženijo apie New York. Turiu 
labai svarbu reikalą, jeigu kas žino 
apie jia malonėkit praneszt.

John J. Puskunigis,
Misc. Q. M. C. Detach.,

Camp Lewis, 
American Lake, Wash.

Pajeszkau Frano Mickaus Ir szvo- 
gerio Stasio Lctkaus, abudu ifcz Suval
kų gub. nuo Balbierlszklo. Praszau at- 
slszauktl ant adreso:

M. Zuk,
Box 37 A. R. No. 2. Buffalo Centre, Ia.

Jeigu kur randasi naszla ar mergl- 
* na ,aplc 35 metu amžiaus kuri geistu 

apsivesti su kalviu, kuris turi gera gy 
venlma Ir visko pilna, o ne turi kam 
prižiūrėti ir vesti narna, tai tegul sust- 
raszo su

Mr. Anton Kancellerys,
R. F. D. No. 2, Box 165 

St Clalrsvllle, Ohio.

Pradedant nuo l dienos Liepos (July)' 
lalkraszczlo “SAULES” prenumerata 
bus $3.00 ant moto, Ir $1.60 ant pusėn 
meto. Apie szita neužmirszAite,
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KAS GIRDĖT
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simo. • • • * i
Mes žinodami latrysta neku

riu naktigoninku ka ne turi jo
do karaktoriaus, susitaria ga-

gas vyras, o velei, jųom boba 
mokintesne, tuom kvailesne!
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Ameriko užsinesza ant nau
jo ergelio, nes Villa teip insi- Ii mergina pastatyti ant juoko, 
drąsino, jog užklupo ant gy
ventojų tuo jaus prie rubožiaus 

Kareiviai li
kos sutraukti isz visos aplin
kines ant apsiginimo. — Ar no 
laikas tuosius 
apmalszyt ant visados!

o kuri gal nieko apie tai nežino 
ir tuom sau juokus padaro.

Suv. Valstijų.

karsztuolius

/Vnt sejmo American Fede
ration of Labor miesto Atlan
tic City, likos nutarta ir pada
ryta rezoliucija kuria nusiun
tė prezidentui Wilsonui, idant 
atszauktu visiszka blaivybių
Amorike, kuri ketinu užstoti ant to žiuri ir suprato, jog ka- 
nuo pirmo Julajaus.

Darbininku delegatai 
rc> j°K gėrimas yra reikalingas 
darbininkams kurie
dirba. Už gėrimu balsavo 26,- 
475 o prieszingu buvo 4,005.

Kožnas turi ant senatvės at
siminti, kad turėtu isz ko gy
venimą baigti, ba tiktai tada 
vaikai tėvus guodoja ir užlai
ko senatvėje, pas kuriuos jau- 
cze piningus.

—.—.
Baisi svietis^ka kare, davė 

mums daug matorijolo ant ra- 
szimo, mislinimo ir apsvarstė 
nimo daugeli veikalu apie ku
riuos priesz tai mažai rūpino
mės. Svarbiausiu dalyku yra 
»i “ar yra vieta kur žuvia ir 
mirusios yputos ejna ant amži
no atsilsio ir gyvenimo už siyvo 
gerus danbus

Mokyti profesoriai ir
tvirtina, buk tokia vieta yra, 
kuria mos vadiname dangumi. 
Ant užtvirtinimo ymsimo to-

kiti

- SAULE
i fryi ... ......... . »

trukwMa metuvoh radaujan-
UZIU4U SZElil’IMO DARBAS.

(Tasa nuo preito numuro)

Toliau," pllhlausluB paaiszkinimas 
buvo taipgi duotas atstovui Cdntr. 
Koito. veikiamam sekretoriui p. Stepo- 
naiczlui la|ke T. Tarybos susirinkimo, 
Gegužes 6 d;

1 ■! ' 'H

1-%-J

'-■•■i

Bet neganu to visko — nežiūrint 
ant visu raportu ir paalszkinlinu it ne 
žiūrint ant Tarybos lustrukciju, p. 
Raczkauskas rasztiszkal pareikalavo

n ■ ii i i,-- ■■■■■, ..... m „ . i ..m- h- b

Apie nuomltna, Alljantu blokados, ku
ri yra visai skirtinga nuo Ąmerikos 
blokados, galėjo rūpintis tiktai Euro
pos Lietuvei. Iki tol iki leidimo in 
yfležjtl inaJsta in . JUiot u va, . neturėjom, —i— ----------------—I---- ------- ----- ------i A-

nor nuo Amerikos Valdžios, ik) tol jo
kio maisto niekas jokiu budu negalė
jo nei parduoti nei nugabenti iu Lietu 
va. Tas aiszku. Dalykai buvo pil
niausiai IszaiszkintaH žodžiu Tarybos

susirinkimuose, Kovo 18 ir Bui. 1 mo. 
Negana to, Balandžio 5 to padariau 
rasztiszka praneszlma T. Tarybai ir 
stambesni cm veikėjam kurie Isztrau- 
kos seka; (Tollaus bus)

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke
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nuo T, Tarybos kad uhz dantutycilau 
ta Raud. Kryžiaus raszta kuri sakiau 
kad galiu dastatyti,. o Taryba insakc 
kad to nedaryti,. *

Nelaukiant jokio Atsakymo ant szio 
savo reikalavimo, kuris buvo intelk- 
taą Tarybai Gegužio 13-d 
kauskas, patalpino 
Gegužio 16 d., ir “Lietuvoj” No. 114, 
matyt jau isz anksto paraižyta, savo 
inkriminuojanti ir hotelslnga straips
ni apie kuri dabar kalbam.

Pamate toki biauru1 , ikrlmlnavlma 
Egzokuty vio Komitete ir,jo nariu,' Am.

Tėvynėje 
jietuvoj"

p. Rpcz- 
”, No, 20 l

1)

2)

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

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies 
pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas.

Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt. 
Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant 
j Ijer.us uždarbius, paleįigvinant ingijima ukes inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.

3)
I 4)

Nevienas priesz karo dūsau
damas kalbėjo. “Tik tiems
karaliams aut svieto gerai gy-. kius vyrus kaip rasztininkas |Raudonas Kryžius buvo ’ paprašytas 

Bet sziandien kitaipventi!

4 4
v

kad jisai' nuo Ravės paprdszytu p. 
Raczkauftkui, CentraliO Koriilteto sek-

nutil

sunkei

istorijų Conan Doyle, Sir Oli
ver Dodge, Glodstonp, Kmer-1 rotoriui, koki asz daly vuma sziamo 

klausime ėmiau. Am. Rriudohao krp 
žius p. Raczkauskui paraižo

Vienas

cije.

Druugeiszka
19191 Pou

Tftnkci duodasi skaityt apie 
juokingus apgarsinimus ir pla 
kutus padirbtus angliszkosia 
spaustuvesia kuriuosia Lietu
vei duoda spaudyt visokius 
drukoriszkus darbus,
isz tokiu juokingu plakatu li
kos mums prisiunsta in redak- 

Dave jin atspaudyt Lie
tuviu Socialistu Sąjungos kuo
pa isz Portland, Oregon, o ku
ris skamba sekaneziai:

LITHUANIAN DANCE 
Balius Draugai ir Drau

ges Portland Oregon L. S. 
S. Konpa Reeangea Pouiku 
Lietuviszka 
Blaliu May 30,

795 Mississippi 
Ave. ir Beech tarpe Failling 
Gatves Svetaine ant hntru 
Loubu 8 Walanda Lig 12 
Naktes Uzkvocem Viesous 
Lietuveus ir Lictuvates 
Bous Venų Lietuvei! Balius, 
Pouikie Muzika, Lietuvisz- 
kus Scokios, Bous Skiįaiojan 
te Krasa Bous, Walgiu ir 
Gicromou ir Viesoukiu Zeis- 

Izanga Wierani
Uzkvecea 

Portlanda L. S. S. Koupa. 
Ar-gi 

timas ant tojo 
liu.” 
tektinai lietuviszku spaustu
vių, kurios darba atliktu atsa- 
kaneziai,* už tokia paežiu preke 
ka ir angliszkos spaustuves. 
— Sarmata!

Noumariu

ir

mu.
Mouterim 25c.

Joe.or.

nejuokingas užkvie- 
“Fouiku Bla- 

Juk czionais turime už-

Del ko slavokai ir rusnakai 
solidariszkai terp saves gyve
na! Ant to trumpas atsaky-
mas:

Iždavejai su dvasiszkais su- 
tikimia gyvena, ne užsiuntine- 
ja žmonių vieni ant kitu ir ant 
partijų nesidalina.

Kur sutikimas, tonais būna 
Dievas, bet in kur velnias insi- 
maiszo tenais paredka sumai- 
szo. Bet jeigu tas dedasi terp 
apszviestunu, tai "ka galima ti
kėtis nuo tamsunu.

Iszmintingi žmonis nuo vis
ko rankas krato,
prie parapiniu ergeliu, prigu
li in draugystes, ba tai yra ge
ru ir . naudingu daigtu, be ko 
kožnas žmogus negali czion 
Amerike apsiejti.

nesikisza

Toji panele isz Mount Car- 
kuri. rasze pas mus 

idant pajioszkoti jiai per laik- 
raszti jauniki, tai to negalime 
garsyti, o tai del to, jog in tai 
netikime: Mat, gal kokis kvai 
lys tai ant juoko padare. Jeigu 
prisiims pajie^zkojima patvir
tinta per skvajeri, tai patalpin

mel, Pa.,

Karaliams ir pre- 
negalima nžvidet 

“ne viskas 
no
kokiais

raliszkas sostas sziandien yra 
netvirtas.
zidentams 
juju gyvenimo, nes
auksas, kas blizga, 
tiejei yra laimingais, 
mums iszžiuri.

Daug laimingesnių gali būti 
praszcziokelis, turintis gryna 
savžinia, ramybių duszios, var 
ge gyvendamas, no kaip szian
dien karalei; kurie nežino va
landos, kada bus nutrenkti 
nuo sostu ir yra pavojuje savo 
gyvasties.

son, Balfour ir szimtai kitu
Isz tujų Conan Dfoyle ir ^irlczei:
Oliver Lodge, aplaike žmes|
nuo savo žuvusiu

visį randasi užgrabinis gyvenimą^ Lithuanian Central War relief 
Ta ... .......

simu, ' buk

sekan
7*

Lietuviu Atstaty
D r

piningu mainymui, siuntinėjimu ir iaivakoreziu pardavojimui ir tt.
r 2) ’

3)1

mo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi

** * « -a • « « • • • « a

l»

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

American, Rod Cross, 
Washington, D. C. 

Mr. V. K, Raczkauskas, Soctetury

kada žmogus nuinirszta. ;®a|^0'n^}‘ttho^vetoe> 
pati mokina mus ir musu tikoT | New York City, 
jimas, bet nekuria , pusgalvci
sako, kad užgrabinio gyveni-1 M^y 5, we wrote you in part: “On 

lincj:r.,nfin May 3rd. Messers. M. J. Vinik and Dri
mo nesiranua, j x ■ UiėlBkiB 'calletl on me in regard

Bet jeigu tokie mokyti vy- to this fund‘and stated that before we
1 wX K-a. a A. Al ^A/ A La « a* A ■

• 1 • • • • I t>VJVIlV4 UVl VII 1 VOUJUllVIrai, kaip angszeziau, , minėjau, have the approval of the 
tąjį pripažinsta ir. musptjkeji- uanlttn Council'At America” ■ i

* |T 4 li I ci a ti 4 *4 f* rh

mas užtvirtina, buk galime bu- to sonio misunderstandinit. it* is true 
ti tvirtais jog už musu gerus Messrs; Vinik and piclękls vlpb
, ” . v - ted.* us on May 3. However, thdsc
darbus ant $Zio svieto, lauke two gentleihon called onluk regarding

Dear Sir:
In a letter under date of

May 3rd. Mossers. M. J. Vinlk and Dri

could aėt on ydtir resolution wo 
Llth- 
-1 7" 

I feel that this Bcntcrico may lead

I I
LIETU V OS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg
valdžios užtvirtinto ozarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz- 

L. A. Bendroves 
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie Li A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyriust visuose didesniuose Lietuvos miestuose.
i n »i VISI DĖKITĖS ’ PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Beikite paaiškinimu SZiuo adresu.

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

tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.

Tn
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GĖROVU.
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Bile kokios tautos lalkrasztvfa turi 
tids Užduotis arba tikHluš: viena, —i ji i-ii non icm Avvii viuno, niivi ijui i « J ' *

dlscūšalon on «M» matter. Dr.' Blel» I .l: t ?mon«,n6
kis took Up With us the 

on the

that Messrs.1 Vlnik and Bielskis vlpi-
ted; us on May 3. However, thdsc

mus po smert užsipelnusia do- the suggestions and organization of 
la Lithuanian Rdd Crofts.Kanadoje daktaras N. A. Vana ten, — bet kur, tai da ne-

žinome.
Artinasi diena, jog tuja vie

ta mokslinczei suras ir lai neto 
liinojc atejteje, teip kaip Ko
lumbas atrado Amerika.

*

After otor

Kada vi

Alexander, tikrina, jog su pa- 
gialba elektriko atgaivino ne
gyva kudyki tuojaus po užgi
mimui.

Mat, kada kudykis užgimė, 
buvo suvis negyvas.
šoki mediciniszki budai nieko 
ncpagialbejo Alexander pa
naudojo elektriką ir kudyki ad 
gaivino.

Yra tai labai geras būdas, 
tiktai kad daktarai jin nenau
dotu del atgaivinimo uoszviu 

i ’ 

ir netikusiu bobų, kurios nusi- 
kromuoja nuo szio svieto.

Ministeris finansų, garsina, 
buk su pabaiga Gegužio ipenę; 
qiu, Suvienytos, Valstijos turi 
dabar 25,291,1^1,2/0 doleriu 
skolos, Menesije Gegužio sko 
los užaugo da konia du bilijo
nai doleriu. • '> “

Kada viskas apsimalszys, 
tai. toji skola greitai iszsimo- 
kes. .. ; . tt

the resolution on the Lithuanian 
funds held by the Red Cross, 
understood perfectly that Dr. Bicls- 

i kis was acting exclusively on behalf
of the Lithuanian Council of Amori- 
ca, and wo are writing this further 
explanation in order that you may 
thouroughly understand the situation,

* Very truly'yours,
Signed Phillip L, Ross. i, t

Reiszkia M. J. Vlnikas nieko bendro 
Su sulaiklmu Lietuviu Dienos Pinigu 
neturėjo. t . j
‘iki szlam laikui p. Raczkauskas ne

mato rcikalinku nei spaudai nei Tary
bai pranoszti apie szi lalszka, mat

Very truly yours,

Saule 
kiek visu skaitytoju, 
kožnas tik 
pristatys, tai dydelia gerade-
jista padarys.

4 4 J M turi tiek agentu, 
Jeigu 

viena skaitytoju

IMI ■« . .1 K H. ■ •• ■ p

Ana diena tūlas žmogelis 
isz Pittsburgho, pametė savo 
paeziule ir pabėgo in platu 
svietą su.... savo uoszvia!

Po perkūnu! Turėjo toji jo 
jo pati būti geras diegas, jeigu 
tasai žmogelis uoszve paėmė, 
o bobos iszsižadejo.

Tai-gi uoszve kožnam žen
tui dakanka, o kaip szitam ir 
uoszve patinka.

Klevelando palicije padaro 
ablava” ant socialistu aresZ- 

tavodami 202/terp kuriu ran
dasi ir 10 moterių. Isz viso pa
daryta 21 “ablavai” ant 
sirinkimu ir namu. —
prasižengė, kad juosius aresz- 
tavojo.

4 4

SU-
Matyt

ATSAKYMAI.

J. A. Clinton, Indiana. —- Pi
ningu da negalima siunsti ir 
agentai ne turi jokio pavelini- 
mo siuntinėt piningu, pakol 
valdžia apie tai neupgarsins. 
Kompanija per kuria redyste 
siuntinėjo piningus, pranesze 
mums, jokiu budu piningus ne 
galima siunsti.
dien kasztuoje apie deszimts 
centu, bet jokios vertes ne turi 
pakol viskas neapsimalszys Ro 
sijoj.
Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
lalkraszczio “SAULES” prenumerata 
bus $3.00 aut moto, ir $1.50 ant puses 
meto. Apio szlta neužmirszkite.

Rublis szian-

iszeme

Profesoris fizialiogijos isz 
Yale universiteto, padare da- 
sekima isz varles, del: kurios 

sniegenas priesz du
metus, na ir da sziandien toji 
varliuke yrą gyva.

Tai no dydelis daigtas! Mes 
pažinstamo tokius žmonis, ka 
suvisai ne turi smegenų, o bet 
gyvena ilgai ant svieto ir sta
tosi save dydeleis 
czeis. ”

< < mokslin- NESITIKĖJO JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

Pennsylvanijoj randasi daug 
moterių katros užbaigė viso- 
kes kolegijes ir universitetus, 
aplaike moksliszka laispni ir 
pasiliko senom mergom.. Da
bar keike josios isz gylamos 
szirdies taju diena, katroji už
sinorėjo instoti in mokslą. 
Tvirtina josios, buk nieko ne
ženklina ženkly vumas moks- 
liszkas prieszais meile* mylemo 
vyro ir džiaugsmas patogio kU 
dykio. • . .. , .

Ne tiek geluojo bobai moks
las, kiek sveikas ir iszmintin-

< 1

Siuncziu szirdinga padeka- 
vone už teip puikia knyga ko
kia yra “Tūkstantis Naktų ir 
Viena’\ - Da tokiu istorijų ne 
esmių girdojas ir skaitės ko
kias radau toje Įmygoje,. kuri 
mane palinksmina diena ir 
nakth Kada pareinu isz darbo 
tai tuojaus griebiuos už'kny
gos, nerupi man nereikalingas 
vietas. Netikėjau ka kiti, kal
bėjo apie td knyga pakol sau 
neparsigabenau isz redakcijos 
“Saules”, Vėlinu kožnam jiaja 
pirkti ir skaityti o turės sma
gumo daugiau kaip už szimta 

Su pagarba, * 
Vincas* Malaiszka >

Sparrows Point, Md.

doleriu.

14

szam gyvenime klotus!.
Lai visados “Lietuva” stovi sargy

boje lietuviu visuomenes reikalu su 
Lietuvos neprlgulmybes vėliava!”

P-us Antanai Rudenis, isz Deferelt.
N. Y., yra vienatinis lietuvis tame 
miestelyje.

“Neturiu progos pasidarbuoti tarp 
lietuviu” — raszo jis, nes dauginus 
ežia liotuviunera.
kit jus, nes jus pasiekiat visas pasau
lio szalis. Kad gerlaus jusu darbas 
sektųsi, sztai ir asz prisidedu dar su 
vienu szeru prie "Lietuvos” dienrasz- 
czio, prisiusdainas deszimtino.” (Pir-

atsistatyti — isz svetimu vergu lietu
viai tampa laisvais, lygiais visiems ki
tiems žmonėms. Visto tai — yra dau
giausiai geru laikraHzezlii darbas ir 
patarnavimas.

“Lietuvos" leidėjams'* ir Jos skaity
tojams yra smagu, kad ir jip žymiai 
prisidėjo prie to milžlnlszko ir nemir
tino darbo — lietuviu trintos prikėli
mo.

question of žln^u aP*° kas kur dedasi; antra, 

niu, kurio tobulintu ir didintu žmonių 
pažinojimu invairiu dalyku, ir treczla, 
— suteikti žmonoms smagumą laiko 
praleidimu.

Idant iszplldytl pirma už, duoti — 
informavimo užduoti — žinios priva
lo būti praneszamoH gailai,'jos taip
gi privalo but| teiaingoi|. szviosoi pa
duotos.'

Antroji, 'szvietilno' ilždtiotfsVE rėlkd-* 
ląuja, idant < straipg|||ai4. ąlszkintipji 
bąla mokslo szaka, butu aiszkus ir nc- 
vicnpusiftzkii Jeigu* alszkinainasal 
klausimus yra toks5 ^91.ei kurio esa
ma invairiu nuomonių — vfsos tokios 
nuomones privalo but tinkamai pažy
mėtos. 1

Trcczlojl 
smagaus praleidimo; laiko .—r reikalap-

— szvlcsti, t. y. suteikti tokiu straips-
Wo Bet pasldarbuo-

'IllifK
ii

♦ ♦ ■

Kaip buvo praeityje, panasziai bus 
ir atetyj.
mas priklausys daugiausia nuo to, ko
kia bu» ju hiikrusztlja. tJup ijl bus ga
lingesnį ir stipresne, t * I i ■ 1 i’

Llctuviu gerove ir bujojl-

,, juo Ir lietuviu 
ger<Wb buft 'bulnešne, gėfesrt# ir dldos-

. I,.. 'I • ... I ;r<. ?
Lietuva" visuomet buvo pirmose
4 . Al . A - > / -

ne.
liothvlii laikraftztljos ėllese. ' Ji turi 
pasilikti ir -toiiaus tokipj paczioLvje-

, > • 'I .

mlauft) turėjo Jau szeszis).
P-as K. Banis, isz Rockford, Ill., pir

mlaus turėjusia 5 szerus, dabar paė
mė dar viena pasidarydamas sau de
ja pustuzini.

Ml11
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prieodisž “Kas* apjuAdint pirmutinis 
tas pateisint paskutnils” yra pilnai 

pritaikomas sziatne atsitikimo o ypacz 
kad kiekvienas žodis, kiekvienas iszsi- 
relszkimas czional paduotas buvo prie 
inamiausioje p. Raczkausko žinioje ir 
patalpinimas jo straipsnio, kaip mar 
tol; buvo galimas tiktai szaltai meluo
jant. ‘

ligas, tai pranoszimas ir nemalonuą 
bet jis nor blski nuszvieczia kelius ku 
rcis eina niekuric musu veikėjai.'

Dabar kas link intariino Egzefcuty- 
vio Komiteto kad jis “Užsiimu pirki
mu maisto”.

Szis nėra nekaltas iszsiroiszkimas 
ir intorlgos, kurios slepiasi po Juomi, 
pasekmingai suparalizavo tūla taika 
netiktai Egzekutyvlo Komiteto darbą 
bot sutrukdo ir sudomoralizavo net 
Tapybos susirinkimus.

*' I

Užmanytojal 
szios intrigos gali Isztlesu save pas
veikint kad jiem taip gerai pasiseko 
užkenkti ir sutrkdyti mugu darbu.

Szios Intrigos prasidėjo su gavimu 
sekanezio kablegraino: < . ,

March 16, 1919.
Berne ’
Lithuanian Council Washington, D. C.

“Lithuanian Government wants to 
buy in America 15,000 tons wheat; 
2000 tons meat conserves and conden
sed milk 500 tons fat. Via Momlo or 
Libau.

If authorized, when is transport 
possible?

Payment either by American Llth. 
uanians, or Lithuania by Foreign De
posit on arrival of goods.

*' Dobuzis.
Gavus szi kablegrama tuojaus už

klausom ar Kun. Dobužis gavo val
džios autorizavima toki usžaklma duo-

Gavom szlups atsukimus:
April 4, 1919/

ti.

užduotis — fcutciklmari

Ja. kad žingeidi, lengva, linksminanti 
medžiaga butu sveikos dvasiės.
kurie laikraszczJal įduoda, inyglriu 
raszinollu ruszics, 'ktirie sukelia jti 
palaidumo, iszgvorlmo Jausmus, / gJie. 
toki laikraszcziai žino, kad ž^noąujc 
yrą ir 'gyvuliszlcu jausmu fr jie tuos 
jtousmus mėgina isznaudoti,1 talpinda
mi laikrasztin “riebus” straipsnius 
apie lytlszklv’. dalykus, talpindami pli
ku. mergų puvolkslUR etc.
reikalo pa ’alioti, kad panasziems laik
raszcziai i:’, nedaug rupi tikrasal žmo
gių aptizvklimus, ju informavimas ir 
gerove — jiems rupi žmonių doliarls, 
kuri vyd amiesi, jie tokius straipsnius 
talpindami, žagina žmonių dora.
naszus laikraszcziai savo dvasia ir sa
vo tikslais nedaug kuo skirias nuo tu, 
kurie turtą sau krauna, steigdami, ir 
užlaikydami vicszus paleistuvystes na 
mus.
dalyku nedarys, nes tikrojo laikrsz- 
czio vyriausioji užduotis nėra pinigo 
darymas. Pinigo
tiek rupi ir apeina, idant Ji gavus su
naudoti Ji gresnim virszminetu trijų 
laikrasztijos siekiu arba užduoeziu 
atsiekimui .

Kokia yra laikrasztija, tokia yra ir 
tauta, 
ten yra galinga ir tauta.
menka laikrasztijos gerove ten, gali 
£iti laižybosna, yra ir menka tos tau
tos žmonių gerove.
laikrasztija gerai pasilaiko, ten ir žmo 
niu gerove daug didesne.
bile tauta visame pasaulyje ir galėsi

riebus

Ne-

Nėra nei

Pa-

Tikrieji laikraszcziai. panusziu

darymas jąm tik

Kur yra galinga laikrasztiją,
Kur yra

Ir atpencz, kur

Paimkim

toj: pirma su geriausiomis žiniomis, 
pirma su naudingais pamoklnifoais, 
pirma su sveikais^ dęraių palink|pin|- 
mais. . L

Idant' tai dbsiokus, jf vlpadoh turi gc 
rintis tobulintis, didėti. Idant tai at
siekus, ji turi turėti vis didesne para 
ma savo skaitytoju, vis didesni skait
liu savo leideju-szcrininku. Juo dau
giau. žrponiUį juo daugiau darbo gali
ma padaryti.
’’Šztai kode! “Lietuva” kvi'oizla jus 

PfisJdęti, pv|ę< Retuvluf)yjspomenori dir
vos artoju ir tapti vienu isz jos szeri- 
ninkii? “Lietuvai”' 'Visados buvo rol-

4
t I’-«k Ant. Draugelis, laikantis bu
savo broliu buezeme mleetellje Thorp

'Wlft., taip pat prisidėjo prie “Lietu
vos" ditenraszczlo bCDdrovęę, paimda- ’ •• 
m as viena szera.

P~aa Juozas Japklcna • isz
.brook, Pa., yra “Lietuyofl” skaitytojas.

Cairn-

M
rlllI

"'M

ii
.1

■
Hl til
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Kad jam diėhrasztle patinko ir kad jis 
moka ji apvertintl, tas pasirodo isz to, 
kad jis pasiėmė viena szera ir kiek vė
liaus Žadėjo paimti ir dar daugiau.

Sekantieji asmenis pastaromis die
nomis prisidėjo prie “Lietuvos” dien- 
'tapgezio bendroves, paimdami szeru 
sekaneziai:

Edvardas Znnlovskte, isz Westville, 
Ill. — 1 szera (pirmiau jau buvo paė
męs 3 szerus)

Teof. Klbortns, isz Minneapolis, 
Minn., — 1 szera (pirmiaus Irgi turė
jo 1-na).

< ' J. Varseris, isz New Yorko pirmiaus 
turėjo du szeru, dabar paėmė dar tris. 
.. .K. Vilkovlczius, isz Chicagos, III., se 
nas veikėjas — 1 szera.

Ant. Kukanskis, isz Easthampton.
Pa., .— 1 szera.

Juozas Ziginoutas, isz Cicero, Iii. — 
1 szera.

Vnlcovas Tainasonls, isz Pittsburg, 
Pa. pirmiaus turėjo viena dabar paė
mė dar viena.

“Lietuvai”' 'Visados buvo rei
kalingi pinigai — ne tam, idant ant 
Ju, kai viszta ant kiausziniu, sėdėtu, 
bot tam, idant vis labjau lalkrasztl to
bulinti. gerinti ir didinti, kad tuomi 
lietuviu 
ma ir susipratimu padidinus, 
tuvos 
ve, o lietuviu gerove, suteikia “Lietu
vai” vis didesne proga padidinti savo 
gerove lietuviu visuomenes naudai ir 
dar didesnei gerovei, 
“ranka ranka prausia”.

♦ ♦ ' ♦

No visi lietuviai dar virszminAtas 
teisybes supranta. Jeigu suprastu, 
— tai nereikėtų Ju taip labai raginti. 
Bet sekantieji vyrai, sziomis dienomis 
prisidejusio prie "Lietuvos” 
ves szerininku, tai gerai supranta:

P-as Juozus Rauktis, isz Worces
ter, Mass., Prusiusdamas $10 už viena 
"Lietuvos szera pastebi:

"Matydamas dideli reikalu ir begali- 
nenauda isz tokio
"Lietuva”, asz prisluncziu jums $10 
dar už viena szera*
reikėtų dauginus pasidarbuoti, nor da
bar yra didžiausis laikas lietuviu vi
suomene ir tėvynė kelti.
tai geriąus padaro už dienraszti? To
dėl veliju “LietuvosTi dienraszcziui ir 
toliaus darbuotis isz visu pajiegu isz- 
gavipiui Lietuvos laisvos ir visos mu- 
qu tautos susivienijimui, idant visi 
dirbtume brolybėje dolei savo ir žmo
nijos naudos.”

visuomenes gerbūvi, stipru- 
“Lie- 

gerove reiszkia lietuviu gero-

Kaip matote,

bendro-

dienraszcio, kaip

Mums visiems

O kas-gi

isz

iFM

iI

Į.

f į■V

C lifl

1
• * * .

Yra dar vyruku, kurie prie “Lietu
vos” taip pat spiecziasl, bet visus krū
von ant sykio suvesti butu bloga stra
tegija — todėl apie kitus papasako- 
sim vėliaus.

O tuo tarpu, brolužėli, ka pats ma
nai? Ar ir paežiam nevertėtų prie tos 
kompanijos prisidėti.
kompanijoj visiems smagiau.

Siusk deszimtino bent už viena “Lie 
tuvos” szora tokiu adresu: “Lietuva” 
Daily, 3253 So. Morgan St., Chicago, 
Ill.

Žinai, smagioj

ffl

!ijn

I,

•1. 'w

lengvai persitikrinti, kad tas yra teisy
be.
, Paimk kad nors ir lietuvius, 
laikrasztija kol-kas dar silpnoka, — 
ir ju tautos žmonių gerove taip pat 
kol ka j dar nėra pertvireziausia Bet 
vienas da’ykas yra aiszkus, būtent, 
kad 25 mę’al atgąl lietuviu gerove 
bent 25 ryklus buvo silpnesne negu 
dabar —* nos ir lietuviszku laikrasz- 
C50u. tais lailcttis kaip ii* nebuvo.

be.
Ju — Apgarsinimas.

r

Berne BT
Lithuanian. Natinol Council ____ _
Washington iRWMM

"Dobuszis Cablegrams concerning 
foodstuffs were confirmed by govern
ment.”

- Chadekąuskalte r- Dobuzis.
March; 26, 1919.

Lithuanani National.' Council vienas isz ju.
Washinton, r ; ’

“Vice minister Rackmilevicz asks 
cąn Perlman New YiQrk send: IJthua- 
nfan Government 15000 tons good dry 
wheat; 500> tons Lfiįrd or vegetable 
fat. Give price iu German currency,

Can un- 
jRequcst reply of i»

Dabar ju būrys pa-

k i

Berno '
/ Tais laikais lietuviai turėjo tik'tris 
laikraszczius isz viso — “Lietuva” bu-

* T t

Szitie pirmieji laikraszcziai, pagim-

n fan Government 15000 tons good dry

^žlusicji vęliaus apio 30- nauju lalk- 
raszcziu, savaite nūn savaites, menuo 
nuornonesio, metai nuo motu, kantriai; 
^u pasiszvontlmu ir, patįs vargdami

* * ,., ♦
',l ' f** • • 1 t

“Lietuva” turi nemaža buri mergi
nu Ir moterėliu, prisidėjusiu prie dien 
įąszczio. leidimo.
sidldlno dar viena nare, kuomet ana 
diena “Lietuvos” stopininko pastojo 
p-nia Oną Arbaczuuskįeue isz Anso
nia, Conn. '

P-a s Antanas Andrlejauskis,, isz tos 
paezios vietos, taip pat pastojo “Lie- I. , ’ •
tuvos” dienraszczio dideles szoimynos 
nariu, paimdamas jos ,jlu. szeru.

Transport’ paid to Libato.
load imniqdiately,
Perlman and your opinion.

Dobuzis. ’
Reiszkia gavom kuo alszkiausl In? 

sakima nuo musu valdžios ka ir kaip 
daryti reikale sužinojimo prekes, isz- 
tirimo saulygu ir gavimo, pilnos infor
macijos apie siuntimą maisto in. Lie
tuva.

Kądą gavom szi uos Kablogramus. 
prekyba su Lietuva 

uždrausta taip Suv.

;ai‘o lietuviu visuomenes apžėlusia ir 
apleista dirva, sėjo jon apszviostos,

...P-ns J. Gilvlckh isz Pittston, Pa 
raszo : "Turiu pasakyti, kad man 
“Lietuva” dienraszti^, yra. mylimiau
sias isz visu laikraszczlu, kuriuos asz 
nuolatos skaitau. “Lietuva” yra tau
tybes, vienybes, mokslo ir tikrybes 
laikrasztis.
kaip vieno tėvo vaikai, skaitytu "Lio- 

; tada viskas goriaus musu vle-

»•»

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

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

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare.■i

’! 2538 E. Allegheny Ave.
' I 
1 k PHILADELPHIA, PA.
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ftusineszlmap ir 
buvo visiszkal 
Valfltiju kaip ir ADJantu.

Vlsuplrmiausia tad musu Amerlkio- 
czlu, užduotis buvo visom musu jie- 
gom( intikrint Amerikos Valdžia kad 
ji nujimtu savo blokada nuo Lietuvos.

apleista dirva, sėjo jon
ąpmoklnimo ir informacijos sėklas — 
ir sziadion lietuviu visuomene jau nau 
(lojusi to darbo vaisiais; sziadion lie
tuviu visuomenes gerove nesulygina
mai augszęziau stovi negu priesz 25 
motus; sziadion. lietuviai rengiasi sau 
jaisve ingyti ir neprigulminga tėvynė tuva

H Mft I M IB BL B Piningus slunczlam in Lietuva, ir Lenkija sulyg pigiausiu clenlu ypatom — ■B Į J B Į B W I AB B n° prieszam. Po ilgam kentėjimu page) ba k rajuj yra neatbūtinai reikalinga. B
H ■fI ̂ BB:BBm B Per tai privalot neatbūtinai kreipties ypatiszkai ar per lalszka prie musu B
B B B BWB B ■ ■■ B Bankini Narna: I. 1IERZ, Bnnkl<*rriuKj ir Notaras. ■
B I 11 II ftM fl B 224 New *<>rk' IB ' Pardavimas Iaivakoreziu visto laiviniu Unijų, sulyg cienlu kompanijų. B

Malonu butu, kad visi. 5V
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Slaptybes Cariszko 
Palociaus.

aimaningu balsu:
— To laimina jus Vieszpats 

Dievą#. mięląs teveli, isztrau- 
kit gaijinguja ranka isz kiszc-

''■iii

I.
KUNIGAIKSZCZIO KONSTANTINO

NUMYLĖTINĖ.

Pagal seno styliaus motskai- 
czio, arba Julijoniszko kalen
doriaus kurio iki sziol Rosjjn 
laikosi atsilikdama tame užpa
kali jo kitu Europos tautu 1860 
mete szvesta Nauja Meta.

Puikus cariszkas palocius ir 
aplink ji kiti palociai stovinti 
ant Novos kranto priklausan
ti cariszkai giminei spindėjo 
nuo žiburiu, persiplcszinejan- 
cziu pro stiklus didžiu langu 
apszvietinejancziu
pavirszi upes Novos, kuri apsi
dengus dabar buvo gludniu 
ledu ir atspindėjo visus žibu
riu spindulius, darant burvisz 
kai magiszka regykla.

Pilki debesiai klojanti Pe- 
tersburgui padanges be palio
vos bore stambiom pūkinėm 
snaigalom.
ežiai puikiai iszžiuri dabar ca 
rui sostmiestis! Akis praszalie je. 
ežio negid prisisotint reginiu.

Sziandien gal Petcrsburgas 
labiausiai kerėjo ta, kas dva-
siszkom akimis žiurėjo in ji, in maža 
kas klauso sumaiszintu skam
bu varpeliu ant arkliu trau- 
kianeziu in szian
kias roges su Petersburg© 
minguoliais ’ ’ bevažinejan- 
cziais, bei skubinaneziais ant 
puotu. Ant gatvių buvo labai

i ♦r “ i ‘į • g t

niąusdel sųszolpimo bicdnos
yarg^zęs. L a

Nepažinstama# isz, kajęt.per- 
sigandp,; bot iszyyde# apdris- 
kuso ubagėj iszeme isz . kis^e- 
niaus kęlis sidabrinius pinigus 
ir padavė iszmalda ubagei, ku 
ri paėmus in rankas pinigus 
smarkiai atszoko ir trepkdamu 
paszelpn in pakoji szelpejo su
riko:

Kodos kad caro-berilai; atbėgs 
in #zią lfąvąne,,pąstvers mane 
ir įmtyki ir isz^^ąs isz czia

Ir dabar žmogeliui bus leng
viau.

*

Dolcgaclja man

veidrodini

Ąh!
kur teip buvau laiminga*

• (Toliaus bus.)'

in, akis, iii bcsiglnusdap}ą(, prie 
jo krutinės kalbėjo glamonių 
balsu: s ,

— Tikėjau Konstantiną^ 
kad tu aplankysi manę, .
kaip liūdnas butu Naująs Me- 
tdSitąvo Marijai bo, tavęs bran 
ginusias. Bot mano viltis isz- 
sipilde, laiminga esmių, dėka? 
voju tau. Ir vėl jųdviejų Ippos 
susijungė o szirdis pagirdo sa
ve meiles saldybėm.

— O, Marija,
kaip liūdnas man tas Naujas 
Metas yra tikrybei — kalbėjo 

Kunin /admirolas vesdamas, savo nu- 
giminč

gal nejauti

iždu. Jiedu užtįkrino mane, jog po 
to, kaip musu pinigais slunczlamojl 
paszalpa bus iszsibalgusi, ir bus rei
kalas toliaus gelbėti, jiedu dąrys visa, 
kas yra jųdviejų gelcje, kad Lietuva- 
butu szelpiama.

Sugryžes in Suvienytas Valstija. t 
buvau painformuotas, jog Vinikas 1, 
Bielskis, ląnkydamies Raudoname 
Kryžiuje, protestavo pi’icsz panaudo- 
jiraa Lietuviu Dienos pinigu per Rau
donąjį Kryžių be sutikimo Lietuviu 
Tarybos, ar Egzekutyvio Komiteto, Ir 
reikalavo, kad tie pinigai butu sudėti 
in ju rankas ir kad jie panaudos tuos 
pinigus, kaipo dalini imokcjima pirki
me daigtu Lietuvos pagelbal ir po to 
sius tups daigtus Lietuvon ir ten juos 
perparduos. Pasekmėje vlrsziaus ml- 
ąotuju dvieju ponu protesto ir pastan
gų, Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Wash i n ton e vaidininkai k ablcgrama 
praneszc Pulkininkui Olds, kad jis su
stabdytu iszdallnlma daigtu pasiustu 
per i Raudonąjį Kryžių iszKopenkagos 
Lietuvon ir supirktu už Lietuviu Die
nos pinigus.

Tu dvieju ponu pasielgimai sujudi
no netik Lietuvius, bet ir Raudonojo 
Kryžiaus valdininkus.

Kada asz, ir A. L. C. Komiteto Sek
retorius, V. K. Raczkauskas, buvome 
pas p. Ross, Amerikos 
Kryžiuje Washingtone, 28 d. Gegužes, 
1919, mane painformavo, kad Pulk. 
Olds nesustabdo dalinimą pagelbos 
Lietuvoje, kaip to geide ir norėjo p. 
Vinikas ir p. Bielskis, bet kad jis insa- 
kc toliaus vesti szelpimo darbu. Pul
kininkas Olds, gavės kabiegrama Isz 
Washingtouo, kad sustabdytu teikimą 
paszalpos, pasiustos Lietuvon ir aj> 
moketos Lietuviu Dienos pinigais, at
siuntė Amerikos Raudonam Kryžiui 
Washlngtonc sekanezio turinio kablc- 
graina (pabraukimai susu.

“Padėjimas Lietuvoje yra toks, kad 
neprotinga butu 
kaslink szelpimo.
Isz Berlyno Lietuvon Jau iszejo. 
darbas yra būtinai reikalingas ir ne
gali priklausyti nuo dccizijos tarpe 
dvieju užintesuotu Amerikos Lietuviu 
Komitetu.
kai isztyrincje padėjimą Lietuvoje, 
pranesza, kad Lietuvoje yra asztrus 
ir platus reikalavimas paszalpos, ypa
tingai visokiu ligoniniu ir inedikaliu 
reikmenių, taip pat r visokios ruszles 
drbužiu. Musu sutarimas su p. Lo
patto yra toks, kad mes pasiusime Lie 
tuvon daigtu paszalpai ne . mažiau, 
kaip už tokia suma, kokia yra Ameri
kos Lietuviu Centralio Komiteto su-

galima. Delegacija man davė in
strukcijas, kad kHOV.ciklausiai pasL 
tarczJau su , Amerikos Raudonuoju 
Kryžium Paryžiuje ir paragineziau ji 
siusti lyiptuyon muisto, drabužiu ir mc 
dikamontu už tuos pinigus, kurie bu
vo Amerikos Raudonojo Kryžiaus glo
boje ir kurie buyo paežiu Lietuviu su
rinkti 1 d. lapkrlczio, 1916 m. Tuo 
klausimu Delegacija ir pricme 
tikra rezoliucija.

Sulig duotu man Lietuvos Taikos 
Delegacijos Paryžiuje instrukcija, asz 
tuojaus pasitariau su Pulkininku Olds 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus Komi- 
sionierium Paryžiuje, kaslink siunti
mo Lietuvon paszalpos.
formavo mano kad Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus Komisija nuvyko isz 
Varszavos Lietuvon Isztyrimul Lietu
vos padėjimo
gryžsz Varszavon; kati Majoras Tay- 
Icr, Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
narys Paryžiuje, ant rytojaus iszkc- 
liauja Varszavon ir tucztuojaus per 
tclcgrafa isz Varszavos Paryžiun ra
portuos apie Lietuvos padėjimą, — ir 
tollaus dar painformavo mane, kad 
jis negales nieko veikti pirma, negu 
gaus žinių nuo Komisijos, pasiustos 
Lietuvon, prižadėdamas betgi tuojaus 
man pranoszti, kaip tik bus, gautos ži
nios nuo minėtos Komisijos.
ninkas Bicknell, kurs globojo Suvie
nytose Valstijose Lietuviu Dienos pi
nigus ir su kurluom buvo padarytas 
originalis kontraktas pirm, negu Rau
donasis Kryžius leido vartoti jo varda 
laike rinkimo Lietuviu Dienos pinigu, 
tuom laiku buvo Belgijoje, bet buvo 
laukiamas Paryžiuje už keliu dienu. 
Kaip tiktai Pulk.
jis tuojaus pasikvietė mane pas save 
pasitarimui kaslinl? Lietuvos szclpi- 
mo darbo. Pulkininkas Bicknell pa
informavo mane, atsižvclglapt in tai, 
kad Lietuviu Dienos pinigai, laikyti 

Kryžiuje, per taip ilga laika

• * *

Ąpio gerap ąerahiąvosiu, 
Ypacž|. dai pągąrbąvogią, 
Bet Montkarmosią t ypą su-

I "

; p b ’ isiedlw dyi 
Tąi velninį vertęs abidvi. 
Edąsį. ,u£ ,bu|tlingįorju8,

Edąsi| ir nį vaikus, 
i , Ir ganių .

.Mikele vąįnn, i

lankydainioH
tam

>

If

Jinai paln-

I

Vieną, pąeiąo vandenio viedra, 
/ Neąpsįlęido, ir antra.

V -. Ęąemo pamazgų,: 
Viedra, visokiu, sr,iutu„

i n:

Ir po užbaigimu su-

I I

Sidabras! ;— Kurną / 
gaiksącziui cariszkos gimini 4 
paprato tik auksu szelptų o tie 
didis kuningaikszti Konstanti
nai kaip žinau esi duosiausiu 
o dabar....

Koliojąmas 
szalyn nuo 
jo vargszes, kurios žodžiai jam 
baisesniais buvo už szuvius 
leidžiamus

yrėsiatbulas 
užsipuohisios ant

pradėjo žiųret jam in 
ka. matomai supratęs

BALTRUVIENE.

buvo už 
link jo krutinės 

Ubago vienog nedabaigus, sa
vo peikimo koliones apfeigryžo 
užpakaliu ir su stebėtinų smar 
kurnu dingo tampiam užkabori 

Jis norėjo bėgt, idant sib 
laikyt ir savo klaida- pataisyt, 
bet supratęs, kad tas jo žygis 
butu veltui, 

nameli, 
pats in save: 
man nieko gero, 
mas atsitiko sziandien naktije 

Tas patvirtina 
mano prajautimus, 
seniai vargina mano 
nuodija kaip tulžikis ir 

krutu ir varpeliu skainbai ir visokias linksmybes mano du- 
sziojo. Neprivalau to parodyt 
Marijai — nes kam tuomi atbo 
jimu turiu nuliūdint jos skaįs- 
czia duszia ir drumst jos lai
mes pa jautimus? ’ 
judamas inejo in puikiai in-

Ir kaip kerejan-

susikrimtęs inejo 
kalbėdamas 
Tas neburia 
tas atsitiki-

i c

mylėtino, apkabinęs jos, gra
žu patogu liemenį raąką, in 
puikiau da inrengta kąKąhari.

Marija su baime ir rūpestin
gumu 
akis,
Konstąntinas, tarė: ,

— Buk rami Marija. Liud- 
nastis mano priežastiip ypa
tus, kaip tavimi džiaugti#, ir. go 
rėtis turiu cit czia, kuomet 
cariszkam palociuje tarpe gi
mines ir žaisliu turiu kęntet 
pragariszkas karezias: szirdis 
mano ir duszia nesiskiria npo 
tavęs, o ten reikalauja ir nuo 
manos gyvybes, nors ten tik 
skeletu esmių. Szi vadara vėl r 

cajra# suszauke visus sąnarius 
gimines ir nuo manos reikaląu 

idant bucziuu palociuje,
o kaip man sunku ten but be 
tavos mylimąjį, negaliu isz- - 
reikszti. Ah, tikėk man Marija 
su kokiu neramybe pribunu 
szian in czia, idant nors valan
dėlę Jaimps ęĮatyrti; persekioja 
iįiane, seka paskui kaip pėdsa
kai žveriąs jieszkodamn 

f 

prasi kaip slinku buvo man isz

ja»
ir ten pui-

< l lai Naujo Meto.
kurie nuo 

szirdi, 
žudo

džiarszkimai priverstinojo ei- 
nanezius draugus prie garsaus 

klau- 
isz-

Su- ,

.. ; , ■------------------ .-K . .

Viena boįel^ą Ęruoline,,uuo
I

t Bot ąebąg^ ;ąepą#peję,
Vyras isz darbo pąrbego, 

ly vėlę i, są#igą Ji jo,,,,, ,, 
Po tam .vjsam. ugadas padare,

In karczęiąą ną^iyre^
Fer tjj’js dįenąs: ulįąvąjo, t 

Ant. ąieko, szjrdele pej^oją, t 
Namon su kitu girtuoklių, pa 

: ; r9jo, 
Sztai ir jojo boba adbego,

Dydeli laruma padare, 
Isz grįnezios bęba iszvarc.
Toji pas vaita nubėgo,

Bet ant provos ne stojo, pati 
pabėgo, 

Bet paliemonai nuvaktavo,
Boba kaip ten pagavo,

O ir josios diedas iszsipagi- 
riojo,

Ir da su kuloku ant palic- 
monę užsimojo,

Badai užsibelino, 
Prova ant toliau atydejo.

vyi;ą rųpytį. ąęrąjo,

>

Jr p,ippptelpjp.viomv ant kitos, 
Pa^idm’9 salppiftfl. kaip, vantos, 

Viedrflfy ibj szidi. nusirito, 
Vieną, prie kitos sukrito.
Pągriebo už plauku,

- , Są UUgajs ir už ukiuL ( 
Bet dydesne mažesne parsi- 

, . <i klupo,
i . .Br! siuarkiauį užklupo.
Prąsidejp, su nugaiš draskyti 

Mažesne ingąlota, rėkti,
Vyras mažesnes pąr.ęjas nuo 

darbo prąusesi
x Savo pącziosi gailėjosi^ 

Bp .Upiniu, lauktini ižbego, 
Atimti paezios nubėgo.

Žmonis tai pamatia juokėsi 
Net už pilvu laikosi,

O juoku daugiau turėjo, 
Kaip pas skvajeri nuėjo, 
Turėjo žaidulius parodyti,

Nieko nesisarmatyti, 
Kiek tik ten buvo žmonių

Turėjo invales juoku.
Szitai, kiaulių nereikia jiesz 

koti,

*. H J«

smukt sziandien, bet Marija Szamokosią yra merginos dvi,

Pulki- Raudoname

»

Gali terp musu bobų surasti,
O kad apszviota turėtu, 

Tai godos bedarytu;1 
Grąžei užsilaikytu,

r ( i •

I k

I

Bicknell siigryžo,

Red.):

Teip įhis-
Kąip paloviuose,4

neapreiszko at-

su-
balansas, buvo dar 

Man

sustabdyti sutartis 
Pirmas siuntinys 

Tas

Musu atstovai, asmenisz- 
padejima

Raud.
nebuvo Bunaudoti, ji» ir Pulk 01d.s nu
sprendė yra tuojaus siusti pagelba isz 
savo sandeliu Kopenhagoje in Lietuva 
už 130.000 dolariu, t. y. už tokia 
ma kokia, kaipo
Raudonojo Kryžiaus globoje.
paaiszkinta taipgi, kad Amerikos Rau
donojo Kryžiaus iždas yra iszsemtas, 
tad jie negali sziuo laiku duoti daug 
pagelbos savais pinigais, bet vlsvien 
žadėjo duoti, kaip musu pinigai . bus 
iszsibaige. Szuo laiku nebuvo jokio 
dar budo pasiuntimui Lietuvon mais
to arba kitokios pagelbos; prie to Lie
tuvoje nei už pinigus ąegalima nusi
pirkti 
persiuntimui Lietuvon pinigu nebuvo, dėta Amerikos Raudoname Kryžiuje.

J Atsižvelgiant in ta prisižadcjiina, Ix>- 
Lictuvos Taikos Delegacijos J\uyžiuje [^Lto . «u0ko siusti kabiegrama tam 
I

ju Kryžium'BOkanczia sutarti: 
'Bdlkndžlę 8, J9ią. , > 
MEAMOliANDUM.

reikalingu dalyku, o ir kelio

— tad, pagal duotas man InstrUn^'

asz sudariau su Amerikos. Raudon uo-

<ad ir galva prakiseziau del 
;aves ant visko pasirengęs: 
<ad butu reikalavęs caras ma
no galvos už atsiląnkymą pas 
tave bucziuu pažądejas nes tu 
mano gyvastis. Ir vej prispau
dė prie savos numylėta karsz-

se auksuotuose liktoriuose ži
bėjo daug žvakių, szvieša vie
nog temdo pritaisytos ant kož- 
nos gražios umbrclkos.

Vyriszkis matomai turėjo' tai buczįuodamąs Jos akjs, jos 
czia but savuoju, kadangi nie
ko nesiklausiant, ne szaukiant 
numėtė nuo saves futra ant kė
dės ir priėjo prie didžio pui
kaus veidrodžio, kame apžvel-

matomai ge savo vyriszka patogu veidą 
idant

nuo praei- gražiu vidutiniu usu.
už ir pataisė pasukos

Bet del,.vyru nepatinka abi, 
Sako, kad isz szojįo ant vyru 

!k"’ •• ••■■n., r•žittt'f/

In proVas nusivalkiotu.
) : J ’ P i i

'Bdlkndžię 8, JOK).
MWQRANDUM. ’
P-As(J. S. Lo^aftd, Amerikos .Lietu

viu Centralio Komiteto Suvienytosekalbejinio, idant galėtu 
sytojas pasakotojo baisa 
girsti. Linksmas sziandien Pe- 
tersburgas!
teip ir prastose '‘“pridmiesezio [rengta prieszbuti, kur gražino 
grinczelese gyventojai linksmi 
vienus linksmina žaislcs, kitus 
viltis.

Da varpai
ėjimo Naujo Meto, vigi dn jo 
laukia.

Isz netoli cariszku rumu sto- 
vinezio puikaus palociaus pro 
užpakalines duris iszejo ko
kis tai vyriszkis apsigobęs fut 
ra, kurios apikakle 
tycziom pasistato, 
dengt savo veidą
giu, kadangi žvalgėsi aplink 
su kokiu tai neramumu, o po 
tam skubiai nueja linkui NevB 
ko prospekto.

Ta glauna Petersburg© ko
munikacijos arterija pripildy
ta buvo žmonėmis ir vežimais, 
lengva buvo tad žmogui at
kreipusiai)! ant 
atyda tarpe didelio krutėjimo 
dingti, arba, paskęsti myniose. 

ncatkreipine- 
atydos, 

laimingo
praeigiams atsa-

žmogui 
mususaves

Ėjo smarkiai ir 
jo ant saves niekelio 

i i

, J

Komitetui, kad jis pervestu Amerikos 
Raudonam Kryžiui visus to Komiteto 
surąiktus pinigus ir esanezius Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus globoje. Prie 
,to, didesne dalis Lietuviu Dienos'pi
nigu, sudėtu .Raudoname Kryžiuje, bu-

Valstijose Pirmininkas, lankesi, ofise vo surinkta p. 
Amerikos, Raudonojo Kryžiaus Komi- 
sionloriaus Europoje pasitarimui kas- 
link siuntimo -per Raudoniji Kryžių 
pagelbos Lietuvon.
Kalbėtasi apie pinigus, kurio buvo su
rinkti minėtojo Komiteto pastangomis 
Suvienytose ValsUojse 1916 m. Pini
gai, surinkti tuo laiku per minėtąjį 
Komitetą, buvo pavesti Amerikos Rau

Lopą 11 os Komiteto. 
American Ci,xbian Relief Kiles’c .tarp 
Spaliu, 1916, ir Balandžio, 1917, turi 
buti< rassztai, ph'rodantl sutarti Ameri
kos Lietuviu ęontralio Komiteto ir 
Lietuviu Tarybos.
galėsite prieiti Kpric susitarimo.

' t (Pasiraszo) — Olds. 
Ijunm jiena ap- b ok.nnsatchol t 

Isz vlrsziaus I tilpuslo k abi eg r amo 
ąiszku, kaip didelis yra Lietuvoje nu- 
kontejusluju gyventoju reikalavimas 
paszalpos, ypatingai medikales ir 11- 
gonbuezlu.
penhagos, nuo Am. Liet.
Komiteto nario p. R. Karužos, raszy- 
tl 30 d„ Balandžio ir 1 d. Gegužes, 1919 
m., parodo, jog Amerikos Raudonasis 
Kryžius iszsiunte isz Kopenhagos Lie
tuvon daigtu vertes 225.000 dol. ir ap
mokėjo savo, leszomis tranportacijos 
kasztus, slekanczius arti 400.000 dol. 
Tts parodo, jog Amerikos Raudonasis 
Kryžius prie Lietuviu Dienos pinigu 
prisidėjo savo pinigu apie 495.000 do- 
larlu.

Amerikos Lietuviu Centralis Komi
tetas buvo intoikes man 5.000 dol. isz 
tu pinigu, kuriuos vėliausiuoju laiku

LIETUVIU DIENOS PINIGAI JAU.: Konferencijoje•lIHi « 

I
Ir susimylejimo ant vyru no 

tari.
Tas ne yya blogai, 

Jeigb vedasi dorai 
Protinga ir szviesi’ mergina, 
Ne pablus isz dorybes nie

kada 
Ir apie tai bus gana.

»i

>■

SU8ZELFE LIETUVA. Tikiuosi, kad jus

AmorlRos Lietuviu Centiil» JKomite-i 
tas, iszkluuses K-to Pirmininko Adv. 
J* S. Loputto raportu, nusprendė pa
skelbti ji isztisai Amerikos Lietuviu 
visuomenes žiniai.

Raportus ‘ y ra' sekantis:
"Amerikos Lietuviu( Ccntrljam Ko-

ok.nnsatchol tgai> surinkti tuo laiku per minėtąjį
-■ -J

donam Kryžiui, porsiustlmui tam tik- 
ricips Lietuvoje Komitetams, panau
dojimui; szelpiino reikalais.! Dėlei in- 
vairiu prlpžasczip Raudępasis Kry
žius negalėjo iszsiusti didesnes tu pi
gu dalies ir dabar Raudonojo Kry
žiaus globoje Washintpne randasi dar 
nciszleistu pinigu apie $130.000.00.

Pasekmėje konferencijos, buvusios 
sziąndlpn tarp p. Lapatto ir Deputato 
Komisionlcriaus in, Europa p. Bick
nell, prieita prie sekanezio sutarimo:

Amerikos Raudonasis Kryžius pa
sius paszalpa Lietuvon, su Raudono
jo Kryžiaus sargyba, vertes tos sumos 
kokia yra ne sunaudota, kaip viražui 
nurodyta, ir panaudos pasiustuosius 
daigius bendrai su Lietuvos valdžios 
parodytais žmonėmis.

Ta sutartis yra pa<J.ryta su iszlyga, Komitetas surinko, kad perduoczlaus 
kad paszalpai skiriamus daigtus bus 
galima atvangiai Lietuvon pristatyti 
ir kad budgi pritaisyrao ir iszdalinL 
mo paszalpos Lietuvoje bus galimą.

Pastebėtina yra, kad atsiekimul tiks 
Ip, paszalpai dalgiai bus iszduoti isz 
Raudonojo Kryžiaus sandeliu Kopen
hagoje, arba isz ten, isz kur galima 
greitai ton. vieton pristatyti. 
Lopatto rekomenduoja, kad siuntiniu 
butu pridėta medikamentu, jei tas yra 
galima.

Tollaus, sutarta dar, kad Lietuvos 
valdžia bus pilnai painformuota apie 
tąi, kad paszalpai skiriami daigtai, 
Sristatyti Lictuvęp per Amerikos Rau 

onajf Kryžių, yra supirkti už tuos pi
nigus, kuriuos, Amerikoje, pastango
mis Ir rupesniu Amerikos 
Centralio Komiteto.

(Pasiraszyta) —
Et, Col. Ernest P. Bicknell,

Deputats Komisjonlerius in Europa,
Amerikos Raudonasis Kryžius,

Europoje.
Už keliu dienu po to gavąu isz Wa- 

shintono sekanti kabiegrama: 
rikos Naclonalis Raudonasis Kryžius 
nori pervesti pas ji sudėtus Lietuviu 
pinigus Ekzokutyviam Komitetui. 
Lopatto tuojųus kablikuokite autori- 
zayima.

Vinikas. Žilius. Bielskis. ’’
Asz kablegramu atsakiau Egzeku- 

tyviam Komitetui Washingtons, nuro
dydamas, jog asz neturiu teises leisti 
pervesti jiems tuos pinigus ir nuro
džiau, kad jie tarno klausimo kreiptų
si 1q Amerikoj Lietuviu Centralio Ko
mitetą Nov? Yprko. 
lavimu ąutorizuoti juos porimti Lie
tuviu. Dienos pinigus in Egzekutyvio 
KoniiLqto ran^aą nuo ju nebėga vau.

Antra diena Gęgužcs vol tariausi su 
Pulkinjpku Blckppirip, ir jis pranc- 
bzo man, kad siuntinys maisto, dra
bužiu ir medjkampntu jau padarys ir 
kad daigtai jau yra arba Lietuvoje ar
ba ant kęUp Liętuvon, 

jin Pųlklnipku Olds ir Pulkininką Bięk 
neb'k pras^ydaipaą, kad Apiorikos 
Raudonasis Kryžius ir toljaus szplptu 

l'Lictuva ir siustu jon daigtu isz savo

Lalszkai, gauti isz Ko- 
Ccntraliomltetul,

320 Fifth Ave.,
’ New York, N. Y.
Gerbiamieji: —
Amerikos Lietuviu Centralio Komi

teto ir abieju Tarybų Egzekutyvio Ko
miteto ingallotas isztyrti Lietuvos 
szolpjmo darbu ir surasti budus pa
naudojimui Lietuviu Dienos pinigu 
szelpimul Lietuvos žmonių, inteikiu 
Jums sekanti raportu apie mano dar
bą szitamo klausimo, atlikta Europoje.

Atvykęs Paryžiun 17 d. Kovo, 1919 
m„ tuojaus tariausi su keliais Lietu
vos atstovais Paryžiuje, būtent: su už
sieniu minfsteriu Prof.
1
nlsterlum Martynu Yczu ir su kitais 
Taikos Delegacijos atstovais, kaslink 
geriausiu bpdu suteikimui Lietuvai pa 
šzalpos ir kaslink Lietuviu Dienos pi- 
rtlgu, buvusiu tuomet Amerikos Rau
donojo Kryžiaus globoje.
Taikos Dėlegacija mane painfarmavo, 
kad ji Lietuvos szelpimo klausima 
svarstys su manim reguliariame savo 
posėdyje. Už keliu dienu po to, Lie- 
tuyiu Delegacijos posėdyje klausimas 
pasiuntimo Lietuvon paszalpos buvo 
nuodugniai ir iszscmtlnai apsvarsty
tas, ypatingą! peri tąos atstovus, ku- 

ttl LiettiVos apyriiblu.
tos nuomones,. kad Lietuvon

lupas, Jos veidą ir kakta, o ta
me matoma buyo ta meile, ku
ri negesta vyro szirdyje,, kuri 
ji daro visu laimingiausiu.

Moteriszke» kuria jaunas jū
rininkystes aficieris laike savo 
glebije, buvo pilnam pražyde- 
jime savo grožybes.

apsi- veikslas nors jau pražudė dali- 
katnybe, smulkumą iszveizdos 
bet tuo buvo gražesniu ir pato
gesniu, kadangi jame galime 
buvo matyt visa norma iszsi- 
vįstymo; kaklas, rankos, petys 
krutme ir teisus gražus liemuo 
turėjo tą, apraląįyuma ir iszr 
veizda,, kukiu jies^ku ąrtistai 
savo aiąžinam veikalam.

Tamsiai geltoni plaukai 
puoszianti gražia galvaj prir 
temdinejp. gražią lygią , kukta 
ir gražiąi hprmopizayo.su bli^ 
ganczįom tamsiom akimis ir 
piluom pu^pu^inęm gražios isz 
ve iždo# lupomis* isz kuriu jaur 
nas vyrąti teip godžiai gere sal 
dybe meiles, kuria graži motet 
riszke Ueskupiai girde jo szii| 
di. . ' « • t / . f

— Kaip esmių laimingą 
turėdama tave prie saves 
kaip daug mano ląįmo. butu 
didesne, jeigu tu brąngus del 
manes nereikalautum kentėt. 
Tas pats ir mano kankinu ir 
nuodiju kartybėmis, kad tavęs * 
negaliu padaryt, visįszkai Jai- 
mingu,,o prieg tam baisus pra- 
jautip)ąv neramina, ir purto ma 
no duszia, kad. ir tą laime, ko- 
kją, turima gal but mudviem 
iszpleszta.

pirsztais
Buvo jos pa-

*

Turėjo apsivilkės man 
gau-

labai patogus ir puikiai 
taisės.
diera rusiszko admirolo, 
šiai iszpuoszta auksuotais ga
liniais ir szniuraiš su aukso 
knypkiais ir epojiętais ant pe- 
cziu; žymeliai paveiksle sukry 
žiavotu inkaru ant epolietu.liu 
dijo kad yyriszkis pildo tarnys 
ta jūrininkystei kaipo admiro
las cariszkos laivynes.

Buvo užimtas atseginejimu 
puikaus kalavijo nuo baltai 
dryžos juostos, kokiom juosia 

kada iszsi Rosijos aficieriai, 
užportjeros tamsiai rausvo ak

Prisiartinęs prie rogių, somo apsiuletos aukso kutais

linkejantiems jam 
Naujo Meto 
kineja vien galvos linktelėji
mu.
kurios jo turbut lauke, 
po, sėdo o vežejes szvilptelejes 
paleido arklius kurie nebelsda 
mi pakauštom in snieguota že
me smarkiai nunesze rogep in 
paszaline gatve isz ten vėl in 
kitaa net kol nedaveže iki var
gingiausiu žmonių
priemiesezio, kur vežėjas 
laike arklių# priesz maža, medi 
ni namplj, kurio medines langi 
nes uždarytos nepraleisdinejo 
szviesos žiburiu, ka vien gali
ma buvo matyt pro skyles Už
pjautas jose paveiksle pus-ine 
nio.

Iszlipaat
rogių, prie jo prisiartiną- susi
traukusi kokia ten sene ir tarė

I .

insili-

apgyvento
su-

uępąžįs lamam, isz

isz lupu

smarkiai iszbcgo jauna mote- 
riszke. , • I

Iszvydus jia veidas admiro
lo praspindo didėhti laimingu
mu ir džiaugsmu, o 
iszsivcržc.

— Marija! Mano brangiau
sioji Marija, tu iszgirdai mai^> 
apėjima, o asz. norėjau, kaipo 
vągis ylomis inszliaužt netikė
tinai.

( ' r t ’»■ I i * *> "

, Marija puolė in atvyra jo 
gjebį su džiaugsmingu Jklil^T 
nąu ir .meilingam “užsidegime 
apsikabino jo, kukla, o ju lupos 
sąsijunge teip dručkiai,, kąd; ro 
dpsi neppęsiskjrs jąu niekad, o 
galinus kad prisotino tai# mei
le# nektarais, ji žiūrėdama jam

U .■

* P:• •

Yra tai dydžiausią kvaraba, 
Jeigu boba ne gera, 

Žinoma, per. girtavimu, 
Ir. tiltus įn lątrąvima, (

Viena tokia, velne ip save 
, . gavo

Gero ir paleistuvavo,
Norėjo savo, vyi\a nudėti, 
Kad tiktai su kitu galėtu 

šusideti* 
Vyras ėmėsi kaili bobai lupti, 

Boba kas tokis pagundi
Ir toji pas yaįta apskundi.

♦ [Žmogelis satriuopa užmpkejo, 
Bet boba po kvąrabų isz- 

ploszkejo.
O ka, boba isz ratu,, ratams 

lengviau

, Ą. Valdema
ru, su buvusiu tuom laiku finansų mi-

Lietuvos

Ponap

Lietuvai.

rie atvyko tiesiog isz kares Ipzdrasky- 
Visi jie buvo ) 

reikia) 
siusti no pinigus, bet maisto, drabužiu 
ir. medikamentu, — kaip tiktai greit

Lietuviu

TV

■s

•;

r .t

r''ra

Francuziszkas generolas paliopinoją aficieriui idant už- 
ymtą pvarbes pozicijos nevidonu ir danesztu jam apie jojo 

man gresia “ baisus pavojus, pasisekimą. =— Kur tasai aficieris?

iszpleszta. . Itodos man kad 
kada tavęs nematau įprie savos

1 'i, ' f

r

Aine-

Ekzokutyviam

Bielskis.

Daugiau reika-

1 t*

J. t,...
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Kreipiasi dar

nukentėjusiai Lietuvai, Lietuviu 
Taikos Delegacijos Paryžiuje patari
mu, tuos pinigus sudėjau Delegacijoje, 
ir ji, savo keliu, per savo kurjera pra- 
ncsze Lietuvos valdžiai tokia pat su
ma tuojaus žmonių szelpimul.

Tokiu budu, po trijų metu tarybų ir 
bandymu, pagalinus, mums pasiseko 
preiti su pagelba prie nukentėjusiu 
Lietuvos žmonių, ir gal būti kad tas 
padaryta bene 
kuomet tos pagalbos nuo musu kuo- 
daugiausial reikalaujama, 
kau reikalingu pastebėti, kad su pa
galba pinigu, sukeltu Lietuviu Dieno
je, 1 d. lapkrlczio, 1916 m., daug nu
kentėjusiu ir sužeistųjų kares fron
tuose Lietuviu kareiviu, kinaneziu sa
vo tėvyne nuo prieszu, bus suszelpta, 
ju Žaidos bus apžiūrėtos, ir jie vėl at
gal sugražinti gyvenimui, naujul in- 
kvepimul, sutelktu jiems Amerikos 
Lietuviu, kovos, kad Iszjus prieszus 
isz Lietuvos žemes.

Visi tie kas su tikslu, bloga valia ir 
apsvarstymu, szmeiže Central! Komite 
ta, ir mane asmoniszkai, pakartotinai 
skelbdami, tai spaudoje tai vicszose 
prakalbose, buk Centralis Komitetas, 
ar asz asnjeniszkai, tyczia laiko pini
gus, kad apvertus juos savo asmens 
naudai, dabar, Jei jie turi savyje nors 
kiek vyriszkumo, sąžines ir tėvynės 
meiles, turėtu vloszai, per ta paezia 
spauda ir tas paczlas vioszas prakal
bas prisipažinti prie savo prasikalti
mo ir praszyti Lietuvos žmonių atlei
dimo. Asz esu tikras, kad geros 
sfcirdles Lietuviai, būdami visados at
laidus matydami szirdtnga atgaila, at
leis prasikaltėliams, bet taip pat pas
tebės, kad netoleruos ateityje tokiu 
neteisingu ir picszinncziu szlove užsi
puldinėjimu ant asmenų arba organi
zacijų, kurie liuosa valią ir su pasi- 
szvontimu isztlkimąi dirbo labdarybės 
darbą taip, kaip jiems gabumai, jlegos 
ir apl|nkybos leido.

JONAS S. LOFA riO,
C. K-to Pirmininkas.

svarbiausuoju laiku,

Asz esu tikras,

A. L.

Czia lai-

i
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Slaptybes Cariszko 
Palociaus.

I.
KUNIGĄ IKSZCZ1O 

NUMYLĖTINĖ.
KONSTANTINO

Pagal seno styliaus metskai- 
czio, arba Julijoniszko kalen
doriaus kurio iki sziol Rosįja 
laikosi atsilikdama tame užpa
kalyje kitu Europos tautu 1860 
mete szvesta Nauja Meta.
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aimaningu balsu:
— To laimjna jus Vieszpats 

Piovąs, mielas teveli, isztrau-• I’:’* an • \ ...kit gaiįingaja ranka isz kisze- 
uiąu^.dęl suszelpimo biednos 
yarg^zęs. , * v

Nepažinstaniua isz, kart,. per
sigandę, bot iszyydes apdrin
ku so ubage, iszemo isz., kisze- 
niaus kelis sidabrinius pinigus 
ir padavė iszmalda ubagei, k u 
ri paėmus in rankas pinigus 
smarkiai atszoko ir trenkdama

Ąh!

SAULE
■y ■ .. .  ' .... .. ..
Rodos kad caro bernai; atbėgs 
in pzift k^Yonp^pastvors mane 
ir kūdiki ir iszgąbeps isz czia 
kur teip buvau i laimingu.

1 (Tolinus "bus.)*
———

Ir dabar žmogeliui bus leng
viau.

Delegacija man

Puikus cariszkas palocius ir paszelpa in pakoji szelpojo su

veidrodini

stambiom pūkinėm
Ir kaip kerejan-

riko:
— Sidabr •as! .— 

gaiks^eziai cariszkos

3

y

yrėsi
užsipuolusios ant

Kimiu) 
giminėj 

paprato tik auksu szelpti, o tij 
didis kuningaikszti Konstanti
nai kaip žinau esi duosiausiu 
o dabar....

Koliojamas atbulas 
szalyn nuo
jo vargszes, kurios žodžiai jam 
baisesniais buvo už szuvius 
leidžiamus 
Ubage vienog nedabaigus, sa
vo peikimo koliones apfcigryžo 
užpakaliu ir su stebėtinu smar 
kurnu dingo tampiam užkabori

Jis norėjo bėgt, įdant sur 
laikyt ir savo klaida- pataisyt, 
bet supratęs, kad tas jo žygis 

susikrimtęs inejo 
kalbėdamas 

pats in save: “Tas neburia 
man nįeko gero, tas atsitiki
mas atsitiko sziąndien naktije

Tas patvirtina

buvo už 
link ję krutinės

JO.

butu veltui,

puotu.

< <

Naujo Meto.
mano prajautimus, kurie nuo 
seniai vargina mano szirdi, 

žudo 
visokias linksmybes mano dm

mano

k la u-
Marijai — nes kam tuomi atbo 
jimu turiu nuliūdint jos skais- 
czia duszia ir drumst jbs lai- 

Teip mis-

aplink ji kiti palocini stovinti 
ant Novos kranto priklausan
ti cariszkai giminei spindėjo 
nuo žiburiu,, pcrsipleszinejan- 
cziu pro stiklus didžiu langu 
apszvietinejancziu
pavirszi upes Novos, kuri apsi
dengus dabar buvo gludniu 
ledu ir atspindėjo visus žibu
riu spindulius, darant burvisz 
kai magiszka regykla.

Pilki debesiai klojanti Pe- 
tersburgui padanges be palio
vos bore 
snaigalom.
ežiai puikiai iszžiuri dabar ca 
rui sostmiestis! Akis praszalie 
ežio negaj pris.isotint reginių. 

Sziąndien gal Petersburgas 
labiausiai kerėjo ta, kas d va-
ai szkom akimis žiurėjo in ji, in maža nameli, 
kas klauso sumaiszintu skam
bu varpeliu ant arkliu trau- 
kianeziu in szian ir ten pui
kias roges su Petersburgo “lai 
minguoliais” bevažinejan- 
cziais, bei skubinaneziais ant

Ant gatvių buvo labai nuodija kaip tulžikis ir 
krutu ir varpeliu skambai ir 
džiarszkimai priverstinojo ei- szioje. Neprivalau, to parodyt 
nanezius draugus prie garsaus 
kalbėjimo, idant galėtu
sytojas pasakotojo baisa isz- 
girsti. Linksmas sziąndien Pe- 
tersburgus! Kaip palociuose, [tindamas inejo in puikiai in- 
teip ir pm8tose’ ,'pridmiesczio 
grinczelese gyventojai linksmi 
vienus linksmina žaisles, kitus 
viltis.

Da varpai
ėjimo Naujo Meto, visi da jo 
laukia.

Isz netoli cariszku rumu sto- 
vinezio puikaus palociaus pro 
užpakalines duris
kis tai vyriszkis apsigobęs fut 

kurios apikakle

neaproiszko at-

iszejo ko-

matomai 
idant uz-

nuo praci- 
kadangi žvalgėsi aplink

ra,
tycziom pasistatė, 
dengt savo veidą

su kokiu tai neramumu, o po 
tam skubiai nueja linkui Neva 
ko prospekto.

Ta glauna Petersburgo ko
munikacijos arterija pripildy
ta buvo žmonėmis ir vežimais 

žmogui 
saves

lengva buvo tad žmogui at
kreipusiam ant savea musu 
atyda tarpe didelio krutėjimo 
dingti, arba, paskęsti ijiyniose. 
Ėjo smarkiai ir 
jo ant saves niekeno

11

mes pajautimus. > >

Buvo

in. akis ir bcsiglausdaųią, prie 
jo krutinės kalbėjo glamonių 
balsu: . .

i * } t M | | H • •

— Tikėjau Koųątantiųąį) 
kad tu aplankyki maųę, (
kaip liūdnas butu Naujus Mp- 
toąjąyo Marijai be. tavęs bran 
^b|USias« Bot mano viltis isz- 
sipilde, laiminga esmių, dekaT 
voju tau. Ir vėl jųdviejų lupos 
susijungė o szirdis pagirdo sa
ve meiles saldybėm.

— O, Marija, .gal nejauti 
kaip liūdnas man tas Naujas 
Metas yra tikrybei — kalbėjo 
admirolas vesdamas savo nu
mylėtine, apkabinęs jos, gra
žų patogu liomeni rauką, 
puikinu da inrengta kąiųbari.

Marija su baime ir rūpestin
gumu pradėjo žiūrėt jam; in 

ka. matomai supratęs

kuomet

ūkis,
Konstąntinas, tarė:

* ,r ' ’ l 'I l

— Buk rami Marija. LiąJ- 
nastis mano priežastiiĄ- ypa
tus, kaip tayimi džiaugtis, ijr. ge 
rėtis turiu cit czia,
cariszkam palociujc tarpo, gi
mines ir žaisliu turiu kęntet 
pragariszkas karezias: szįrdis 
rnuno ir duslia nesiskiria nuo 
tavos, o ton reikalauja ir nuo 
manes gyvybes, nors ten tik 
skeletu esmių. Szi vadąra. vel 
cajras suszauke visus saąarius 
gimines ir nuo manės reikaląu 

idant bueziau palociuje,
o kaip man sunku ten but be 
tavos mylimoji, negalių, isz- - 
reikszti. Ah, tikėk man Marija 
su kokia neramybe pribunu 
szian in czia, idant nors valan
dėlė Jaįrnps datyrti; persekioja 
ųiane,.seka paskui kaip pėdsa
kai žverįes jieszkodamk 
t 

prasi kaip slinku buvo rrian isz

ja,

Su- ,

R,**?""
M

BALTRUVIENE.
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Ąpio gąraą nemiųąvpsiu, 
Ypacs? dus pagurbavosių, 
Bot Montkarmosią . yra su-

I *

įf, . įsiedko^ dvi 
Tai velniui vertęs abidvi. 
Edusį. uįs biųdingįerius, 

Ėdasi) ir vaikus,
I .Jctgąna, ( 

.Pakalu vųina,

t ’

* *

gailina. Delegacija man davė In- 
StrukcijaB, kad kUQV.ciklauslal 
taręziau su t Amerikos Raudonuoju 
Kryžium Paryžiuje ir paraglnczlau ji 
siusti Lietuvon maisto, drabužiu ir mc 
dikamentu už tuos pinigus, kurie bu
vo Amerikos Raudonojo Kryžiaus glo
boje ir kurie buyo paežiu Lietuviu su
rinkti 1 d. lapkriezio, 1916 m. Tuo 
klausimu Delegacija ir pricme tam 
tikra rezoliucija.

Sulig duotu man Lietuvos Taikos 
Delegacijos Paryžiuje instrukcijų, asz 
tuojąus pasitariau su Pulkininku Olds 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus Koml- 
sionicrluni Paryžiuje, kaslink siunti
mo Lietuvon paszalpos.
formavo mane kad Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus Komisija nuvyko isz 
Varszavos Lietuvon isztyrlmul Lietu
vos padėjimo
gryžsz Varszavon; kad Majoras Tay
lor, Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
narys Paryžiuje, ant rytojaus iszke-* 
liauja Varszavon ir tucztuojaus per 
telografa isz Varszavos Paryžiun ra
portuos apie Lietuvos padėjimą, — ir 
toliaus dar painformavo mane, kad 
jis negales nieko veikti pirma, negu 
gaus žinių nuo Komisijos, pasiustos 
Lietuvon, prižadėdamas betgi tuojaus 
man praneszti, kaip tik bus gautos ži
nios nuo minėtos Komisijos.
ninkas Bicknell, kurs globojo Suvie
nytose Valstijose Lietuviu Dienos pi
nigus ir su kuriuom buvo padarytas 
orlginalis kontraktas pirm, negu Rau
donasis Kryžius leido vartoti jo varda 
laike rinkimo Lietuviu Dienos pinigu, 
tuom laiku buvo Belgijoje, bet buvo 
laukiamas Paryžiuje už keliu dienu. 
Kaip tiktai Pulk. Bicknell sugryžo, 
jis tuojąus pasikvietė mane pas save 
pasitarimui kaslinl? Lietuvos szclpl- 
mo darbo. Pulkininkas Bicknell pa
informavo mane, atsižvelgiant in tai, 
kad Lietuviu Dienos pinigai, laikyti 
Raud. Kryžiuje, per taip ilga laika 
nebuvo sunaudoti, jis ir Pulk Olds nu
sprendė yra tuojaus siusti pagalba isz 
savo sandeliu Kopenhagoje in Lietuva 
už 130.000 doląriu, t. y. už tokia 
ma kokia, kaipo 
Raudonojo Kryžiaus globėjo.
paaiszkinta taipgi, kad Amerikos Rau
donojo Kryžiaus iždas yra iszsemtas, 
tad jie negali sziuo laiku duoti daug 
pagelbos savais pinigais, bet vlsvlcn 
žadėjo duoti, kaip musu pinigai bus 
iszsibaigc. Szuo laiku nebuvo Jokio 
dar budo pasiuntimui Lietuvon mais
to arba kitokios pagelbos; prie to Lie
tuvoje nei už pinigus negalima nusi
pirkti reikalingu dalyku, o ir kelio 
persiuntimui Lietuvon pinigu nebuvo, 
— tad, pagal duotas man instrukcijas 
Lietuvos Taikos Delegacijos Pąjyžluje 
asz sudariau su Amerikos. Raudonuo
ji Kryžium1 sokanczla sutarti:

‘Bdlkndžlų 8. J91Q.MEMORANDUM. ’
P-As tJ. S. Lopatto, Amerikon Lietu

viu Centrallo Komiteto Suvienytose 
Valstijose Pirmininkas, lankosi, ofise 
Amerikos Raudonoje? Kryžiaus Komi- 
sionioriaus Europoje pasitarimui kas- 
ink siuntimo • per Raudonąjį Kryžių 

pagalbos Lietuvon. Konferencijoje 
(albctasi apie pinigus, kurio buvo su
rinkti minėtojo Komiteto pastangomis

pusi-*

Jisai paln-

Jiedu užtikrino mane, jog po 
siuneziamojt

ląnkydamies Raudoname

fa
I

I

Viena, pąemo vandenio viedra,
‘ I I

Ir po užbaigimu su-

T■ ■ ; i "~t

Viena bobelka Brukline! nuo 
vyro, rupytj. uprejo,Į

, Bot nebągi)
Vyrai? isz.dąrbo parbėgo,

, Įy volę i, susigėdijo,.,, v...., 
Po tam .vjsam. ugadas padare,

In karczęm.ąjtUHįyjęe,
Ęer, tips diepąs; ulįavojo,, 

Aut. nięko, szįrdele nędfyojQ», 
Namon su kitu girtuokliu, pa 

. ,į į i - i rojo, 
Sztai ir jojo boba: adbego,

Dydeli laruma padare, 
Isz grįnezios boba iszvare.
Toji pas vaita liubego,

Bet ant provos ne stojo, pati 
pabėgo, 

Bet paliemonai nuvaktavo,
Boba kaip ten pagavo,

O ir josios diedas iszsipagi- 
riojo,

Ir da su kuloku ant palic- 
monp užsimojo,

Badui užsibelino, , 
Prova ant toliau atydejo.

. T f 1 b! M I I)

smukt sziąndien, bet Marija Szamokosia yra merginos dvi,

Jos pa-

| si

i Neąpsįlęido. ir antra.
. ,, Paėmė pamazgų, .

i ( ,, <Viu|dga4 yjsokiu, srjutu,
Ir pliimpt°lpjp - viena ant kitos, 
Pasidarę szląpios, kaip, vantos, 

Viedyas, szuli. nusirito, 
Vieną .prie kitos sukrito.
Pągpebe už plauku, 

Są nagais ir. už ukiuj, t
Bot dydesne mažesne parsi-

• t f . . , , < j klupo,
< ,. Bui smarkiau užklupo;
Prąąidejp1 su nagais draskyti) 

Mažesne ingaleta, rėkti, 
Vyras mažesnes parojus nuo 

,, darbo, prausėsi 
ų Sayfo. pączips gailėjosi) 
Be .kelnių, laukam ižbego, 
Atimti paozios nubėgo.

Žmonis tai pamatia juokėsi 
Net už pilvu laikosi, 

O juoku daugiau turėjo, 
Kaip pas skvajeri nuėjo, 
Turėjo žaidulius parodyti 

Nieko nesisarmatyti,
Kiek tik ten buvo žmonių J

Turėjo invales juoku.
Szitai, kiaulių nereikia jiesz 

koti,
Galį terp musu bobų surasti, 

O kad apszviOta turėtu, 
Tai godos nedarytu;1

* I

y

Pulki-

Red.):

sustabdyti sutartis 
Pirmas siuntinys 

Tas

Bet del .vyru nepatinka abi 9

Sako, kad isz szojjp ant vyru 
.................... n. r r žiuri, 
Ir susimylejimo ant vyru ne 

turi.
Tas ne yra blęgai, 

Jeigu vedasi dorai

> t

>•F

Protinga ir szviesi' mergina)' 
Ne pablus isz dorybes nie

kada 
Ir apie tai bus gana.

* # *

su-
balansas, buvo dar

Man

Grąžei užsilaikytu, 
In proVas nesivalkioiu.

♦
j

LIETUVIU DIENOS PINIGAI JAU.:
SUSZELPE LIETUVA.

Amerikos Lietuviu Centelis domite-

MEMORANDUM.

Lietuvon.

' f

. . , tz . r>< i a j Suvienytose Valstiojsc 1916 m. Pini- tas. iszklauses K-to Pirmininko Adv. . . , .. . , .•» . ‘... o r .. . i gąi, surinkti tuo laiku per minėtąjį

ižflų.
to, kaip musu pinigais 
paszalpa bus iszsibaigusl, ir bus rei
kalas toliaus gelbėti, jiedu darys visa, 
kas yra jųdviejų gėlėje, kad Lietuva 
butu szelpiama.

Sugryžes in Suvienytas Valstija.» 
buvau painformuotas, Jog Vinikas i. 
Bielskis,
Kryžiuje, protestavo priesz panaudo
jimu Lietuviu Dienos pinigu per Rau
donąjį Kryžių be sutikimo Lietuviu 
Tarybos, ar Egzekutyvio Komiteto, ir 
reikalavo, kad tie pinigai butu sudėti 
In ju rankas ir kad Jie panaudos tuos 
pinigus, kaipo dalini imokcjlma pirki
me daigtu Lietuvos pagclbai ir po to 
sius tuos daigtus Lietuvon ir ten juos 
perparduos. Pasekmėje virszlaus ml- 
ųotuju dvieju ponu protesto ir pastan
gų, Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Washintone valdininkai k ablcgrama 
praneszc Pulkininkui Olds, kad jis su
stabdytu iszdalinlma daigtu pasiustu 
per 1 Raudonąjį Kryžių iszKopenkagos 
Lietuvon ir supirktu už Lietuviu Die
nos pinigus.

Tu dvieju ponu pasielgimai sujudi
no netik Lietuvius, bet ir Raudonojo 
Kryžiaus valdininkus.

Kada asz, ir A. L. C. Komiteto Sek
retorius, V. K. Raczkauskas, buvome 
pas p. Ross, Amerikos Raudoname 
Kryžiuje Wasbingtone, 28 d. Gegužes, 
1919, mane painformavo, kad Pulk. 
Olds nesustabdo dalinimą pagelbos 
Lietuvoje, kaip to geide ir norėjo p. 
Vinikas ir p. Bielskis, bet kad jis insa- 
kc toliaus vesti szelplmo darba. Pul
kininkas Olds, gavės kablcgrama isz 
Washingtono, kad sustabdytu teikimą 
paszalpos, pasiustos Lietuvon ir ap
mokėtos Lietuviu Dienos pinigais, at
siuntė Amerikos Raudonam Kryžiui 
Wasbingtone sckanczlo turinio kablc
grama (pabraukimai susu.

“Padėjimas Lietuvoje yra toks, kad 
neprotinga butu 
kaslink szelplmo.
isz Berlyno Lietuvon jau iszejo.
darbas yra būtinai reikalingas ir ne
gali priklausyti nuo decizijos tarpe 
dvieju^ užintesuotu Amerikos Lietuviu 
Komitetu. Musu atstovai, asmenisz
kai isztyrincje padėjimą Lietuvoje, 
pranesza, kad Lietuvoje yra asztrus 
ir platus reikalavimas paszalpos, ypa
tingai visokiu ligoniniu ir inedikaliu 
reikmenių, taip pat r visokios ruszles 
drbužiu. Musu sutarimas su p. Lo
patto yra toks, kad mes pasiusime Lie 
tuvon daigtu paszalpai ne mažiau, 
kaip už tokia suma, kokia yra Ameri
kos Lietuviu Centrallo Komiteto su
dėta Amerikos Raudoname Kryžiuje. 
Atsižvelgiant in ta prisižadejima, Ix>- 
patto ( bu||ko siusti kablcgrama tam 
Komitetui, kad jis pervestu Amerikos 
Raudonam Kryžiui visus to Komiteto 
surinktus pinigus ir esaneziup Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus globoje. Prie 
,to, didesne dalis Liotuviu Dienos’pi
nigu, sudėtu .Raudoname Kryžiuje, bu
vo surinkta1 ‘ p.‘ Lopattos Komiteto. 
American Ci^ųian Relief Fiies'e .tarp 
Spaliu, 1916, ir Balandžio, 1917, turi 
būtie rasztai, ptafrodantl sntartf Ameri
kos Lietuviu ęontralio Romltėto ir 
Lietuviu Tarybos. Tikiuosi, kad jus 
galėsite prreitiltorio susitarimo.

* į (Pasiraszo) — Olds, 
jlinm jiena ap- b ok.nnsatchol i 

Isz virsziaus I tilpusio kablegramo 
ąiszku, kaip didelis yra Lietuvoje nu- 
kentejusluju gyventoju reikalavimas 
paszalpos, ypatingai medikales ir 11- 
gonbuezlu.
penhagos, nuo Am. Liet.
Xomitetp nario p. R. Karužos, raszy- 
ti 30 d., Balandžio ir 1 d. Gegužes, 1919 
m„ parodo, jog Amerikos Raudonasis 
Kryžius iszsiuntc isz Kopenhagos Lie
tuvon daigtu vertes 225.000 dol. Ir ap
mokėjo savo, leszomis tranportacijos 
kasztus, siekanezius arti 400.000 dol. 
Tfts parodo, jog Amerikos Raudonasis 
Kryžius prie Lietuviu Dienos pinigu 
prisidėjo savo pinigu apie 495.000 do- 
lariu.

Amerikos Lietuviu Centralis Komi- 
! tetas buvo intolkcs man 5.000 dol. isz 
tu pinigu, kuriuos vėliausiuoju laiku 
Komitetas surinko, kad perduoeziaus 

: nukentėjusiai Lietuvai. Lietuviu 
Taikos Delegacijos Paryžiuje patari
mu, tuos pinigus sudėjau Delegacijoje, 
ir ji, savo keliu, por savo kurjera pra
neszc Lietuvos valdžiai tokia pat su
ma tuojaus žmonių szelpimui.

Tokiu budu, po trijų metu tarybų ir 
bandymu, pagalinus, mums pasiseko 
preiti su pagelba prie nukentėjusiu 
Lietuvos žmonių, ir gal būti kad tas 
padaryta bene 
kuomet tos pagalbos nuo musu kuo- 
daugiausiąi reikalaujama.
kau reikalingu pastebėti, kad su pa-

Komitetu.

Lopattos Komiteto.

ok.nnsatchol i_ , DUIllilLVl LL1V 1 ĮVIJAU pul Ill 114 V v <V JI 

Komitetą, buvo pavesti "Amerikos Rau 
donam Kryžiui, persiustlmui tam tik
riems Lietuvoje Komitetams, panau
dojimui; szelpilno reikalais! Dclei in- 
vairiu priežasezių Raudpjąąsis Kry
žius negalėjo iszsiusti didesnes tu pi
gu dalies ir dabar Raudonojo Kry
žiaus globoje Washintone randąs! dar 
nciszieistu pinigu apie $130.000.00.

Pasekmėje konferencijos, buvusios 
sziąndien tarp p. Lapatto ir Deputato 
KomisionicrJaus in, Europa p. Bick
nell, prieita prie sckanczlo sutarimo:

Amerikos Raudonasis Kryžius pa
sius paszalpa Lietuvon, su Raudono
jo Kryžiaus sargyba, vertes tos sumos 
kokia yra ne sunaudotu, kaip virszui 
nurodyta, ir panaudos pasiustuosius 
daigtus bendrai su Lietuvos valdžios 
nurodytais žmonėmis.

Ta sutartis yrą pa(įryta su iszlyga, 
kad paszalpai skiriamus daigtus bus 
galima atvangiai Lietuvon pristatyti 
ir kad budąi pritaisymo ir iszdalini- 
mo paszalpos Lietuvoje bus galima.

Pastebėtina yra, kad atsiekhnul tiks 
lo, paszalpai dalgiai bus iszduoti isz 
Raudonojo Kryžiaus sandeliu Kopen-

J» S. Lopatto raportą, nusprendė pa
skelbti ji isztlsai Amerikos Lietuviu 
visuomenes žiniai.

.Raportas • yru sekantis: 
"Amerikos Lietuviu Ccntrliam Ko- 

+ J _ \ Ii #, I f

320 Fifth Avė.,
New York, N. Y.

Gerbiamieji: —
Amerikos Lietuviu Centrallo Komi

teto ir abieju Tarybų Egzekutyvio Ko
miteto ingąliotas isztyrti Lietuvos 
szclplmo darba ir surasti budus pa
naudojimui Lietuviu Dienos pinigu 
szelpimui Lietuvos žmonių, inteikiu 
Jums sekanti raportu apie mano dar
bą szitame klausimo, atlikta Europoje.

Atvykęs Paryžiun 17 d. Kovo, 1919 
m., tuojaus tariausi su keliais Lietu
vos atstovais Paryžiuje, būtent: su už
sieniu ministeriu Prof. A. Valdema
ru, su buvusiu tuom laiku finansų mi- 
nlsterlum Martynu Yczu ir su kitais 
Taikos Delegacijos atstovais, kaslink 
geriausių bųdu suteikimui Lietuvai pa 
šzalpos ly kaslink Lietuviu Dienos pi
nigu, buvusiu tuomet Amerikos Rau
donojo Kryžiaus globoje.

mltetul,

Komitetą, buvo pavesti "Amerikos Rau

(lojimui; szelpilno reikalais!
Lalszkai, gauti isz Ko- 

Ccntralio

J t . ' ,
» 1 . ■ ■ . 4 1 ' -l , ’ J

Yra tai dydžiausia kvaraba, 
Jeigu boba ne gera, 

Žinoma, per girtavimu 
Ir. tikus in latravima,

Viena tokia, velne in , save 
gavo,

Gere ir paleistuvavo,.
Norėjo savo, vyr^t nudėti,
Kad tiktai su kitu galėtu

Susidėti*
Vyras ėmėsi kąili bobai lupti, 

Boba kas tokis pagundi,
, Ir. toji, pas vajta. ąpskundi.

; Žmogelis sztriuopa užmokėjo,
Bet boba po kvt}rabu> isz- 

ploszkejo,
O ka, boba isz ratu,, ratams 

, lengviau

f

rengta prieszbuti, kur gražino 
se auksuotuose liktoriuose ži
bėjo daug žvakių, szviesa vie- 
nog temdo pritaisytos ant kož- 
nos gražios umbrelkos.

Vyriszkis matomai turejb’ 
czia but savuoju, kadangi nie
ko nesiklausiant, ne szaukiant 
numetė nuo saves futra ailt kė
dės ir priėjo prie didžio pui
kaus veidrodžio, kame apžvel
gė savo vyriszka patogu veidą 
ir pataisė pasukos pirsztais 
gražiu vidutiniu usu.
labai patogus ir puikiai apsi
taisęs. Turėjo apsivilkės man 
dieni rusiszko admirolo, gau
siai iszpuoszta auksuotais ga- 
lięnais ir szniurais su aukso 
knypkiais ir epojiętais ant pe- 
czįu; žymeliai paveiksle sukry 
žiavotu inkaru ant ępolietn.liu 
dijo kad vyriszkis pildo, tarnys 
ta jūrininkystei kaipo admiro
las cariszkos laivynus.

Buvo užimtas atseginejimu 
puikaus kalavijo nuo baltai 
dryžos juostos, kokiom juosia

, kada isz
užportjeros tamsiai rausvo ak 
somo apsiuletos aukso kutais 
smarkiai iszbego (jauna mote- 
riszkc.

< . t

Iszvydus jia veidas admiro
lo pruspindo dideliu laimingu
mu ir džiaugsmu, o 
iszsiveržo.

— Marija! Mano brangiau
sioji Marija, tu iszgkdai mai^) 
atėjima, o asz. norėjau, kaipo 
vagis ylomis inszliaužt netikė
tinai.

, Marija puolė in atvyra jo 
gjobį su džiaugsmingu v klik&; 
mu ir .meilingam ‘Užsidegime 
apsikabino jpt kokia, q ju lupos 
s^sijungp teip drueziai,, kad ro 
dpsi nopprsislprs jėU niekad, o 
galiaus kad prisotino tais, mei
les nektarais, ji žiūrėdama jam

i • 1
geltoni plaukai

Lietuvos
Talkos Delegacija mano painformavo, hagojc, arba 18z t(m |sz ku|. galima

Lietuvai.

kad ji Lietuvos szelplmo klausima 
svarstys su manim reguliariame savo 
posėdyje. Už keliu dienu po to, Lic- 
.tųyių Delegacijos posėdyje klausimas 
pasiuntimo Lietuvon paszalpos buvo 
nuodugniai ir iszsemtinai apsvarsty
tas, ypatingai per tuos atstovus, ku-

Ponapgreitai ton vieton pristatyti.
Lopatto rekomenduoja, kad siuntiniu 
butu pridėta medikamentu, jei tas yrą 
galima.

Toliaus, sutarta dar, kad Lietuvos 
valdžią bus pilnai painformuota apie 
tai, kad paszalpai skiriami daigtai, galba pinigu, sukeltu Lietuviu Dieno- 
pristatyti Lietuvpų pęr Amerikos Rau 
donaji Kryžių, yra supirkti už tuos pi
nigus, kuriuos, Amerikoje, pastango
mis ir rupesniu Amerikos 
Centrallo Komiteto.

(Pasiraszyta) —
Lb €<1I. Ernest I\ Bicknell,

Deputats Komis] on torius in Europa,
Amerikos Raudonasis Kryžius,

Europoje.
Už keliu dienu po to gavąu isz Wa- 

shintono sekanti kablegi;ama: 
rikos Nącionalią Raudonasis Kryžius 
nori pervesti pas ji sudėtus Lietuviu 
pinigus Ekzokutyviam Komitetui. 
Lopatto tuojąus kablikuokife autori- 
zaybną.

Vinikas. Žilius.
Asz kablegramu atsakiau Egzcku- 

tyviam Komitetui Wasbingtone, nuro
dydamas, Jog asz neturiu teises leisti 
pervesti jiems tuos pinigus ir nuro
džiau, kad jie tųmo klausimo kreiptų
si ių Amerikos Lietuviu Centrąlio Ko
mitetą Nevy Yęrko.

svarbiausuoju laiku,

Czia lai-

neatkreipine- 
atydos, 

laimingo 
praeigiams atsa-

linkejantiems jam
Naujo Meto 
kineja vien galvos linkteleji-

Prisiartines prie rogių, 
insili-

y y si Rosijos aficieriai

mu.
kurios jo turbut lauke 
po, sėdo o vežejes szvilptelejes 
paleido arklius kurie nebelsda 
mi pakauštom in snieguota že
me smarkiai nunesze roges in 
paszaline gatve isz ten vėl in 
kibia net kol nedaveže iki var
gingiausiu žmonių
priorniesezio, kur vežėjas 
laike arkjius priesz mąž& medi 
ni namplj, kurio medines langi 
nes uždarytos nepraleisdinejo 
szviesos žiburiu, ka vien gali
ma buvo matyt pro skyles isz- 
pjautas jose paveiksle pus-me 
nio.

Iszlipant
rogių, prie jo prisiartino susi-
traukusi kokia ten sene ii* tarė

y

apgyvento
su-

nępąžjstamam, isz

isz lupu

kad ir galva prakiseziau del 
tavos ant visko pasirengęs: 
kad butu reikalavęs caras ma
no galvos už atsilankymo pas 
tave bueziau pažodejas nes tu 
mano gyvastis. Ir yql prispau
dė prie saves numylėta karsz- 
tai buczįuodamas, jos akjs, jos 
lupas,, jos veidą ir kakta, o ta
me matoma buvo ta meile, ku
ri negesta vyro szirdyję,, kuri 
ji daro visu laimingiausiu.

Moteriszke, kuria jaunas jū
rininkystes afioieris laike savo 
glebije, buvo pilnam pražyde- 
jime savo grožybes,
veikslas nors jau pražudė dali- 
katnybe, smulkumo iszveizdos 
bet tuo buvo gražesniu ir pato
gesniu, kadangi jame galime 
buvo matyt visa norma iszsį- 
vistymokaklas, rankos, petys 
krutino ir teisus gražus liemuo 
turėjo,, ta apjjalaįvuma ir ( iszr 
veizdo,, kokiu jies^kp 
savo amžinam, veikalam#

Tamsiai
puoszianti gražia galvaj pri- 
temdinojp gražiu lygiu., kukta 
ir gražiai hprmopizavo, su bli^- 
ganeziom tamsiom akimis ir 
pilnpm purpu^iiipm gražios isz 
veizdos luponąis^ isz kuriu jaus
lias vyras teip godžiai gere sal 
dybe meiles, kuria graži motut 
riszkc fieskupiai girde jo szii| 
di. • .I* * » • J' * f I J » ♦ • t1 I ■ 'I

— Kaip esmių laimingą 
turėdama tave prie saves IBpt 
kaip daug manę laimu butu 
didesne, jeigu tu brąngus del 
manes nereikalautum kentėt. 
Tas pats, ir mane kankinu ir 
nuodiju kartybėmis, kad tavęs 
negaliu padaryt, visiszkai lai
mingu, o prięg tam baisus pra- 
jautipmit neramina,ir purto ma 
no duszia, kad ir< ta laime, ko
kią. turime gal but mudviem 
iszpleszta.

r)e atvyko tiesiqg isz kares fpzdrasky- 
tb LIetliVos apyrtibiu. Viši jie buvo 
toą nuomones,, kad Lietuvon reikia 
siusti ne pinigus, bet maisto, drabužiu 
ir. medikamentu, — kaip tiktai greit

tii LietiiVos apyrubiu.

Lietuvlu
y

I

Francuziszkas generolas palicpincja aficicriui idant už
kauki tayes nematau prie saves ymtu. svarbos pozicijos nevidonu ir danesztu jam apie jojo 
man gresia baisus pavojus, pasisekimą. Kur tasai aficierisT

Bodus man kad r

k JA.
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Ame-

Ekzekutyviam

Bielskis.

mitętą Nevy Yęrke. Daugiau reika
lavimu ąutorizuoti juos porimti Lie
tuviu Dienos pinigus in Egzekutyvlo 
Komiteto ran^aą nuo ju uobegavau.

Antra diena Gegužes vol tariausi su 
Pulkitįiąku BlckneH’/ų, ir jis pranc

ūzo man, kad slilntinys maisto, dra
bužiu ir modikampntu jau padarys ir 
kad daigiai jau yra arba Liotuvojo ar
ba ant kelio Lietuvon^ 
in Pulkininką OJds ir Pulkininką Blck 
nell’i, prasz3rdamaą, kad Amerikos 
Raudonasis Kryžius ir tolinus szęlptų 
Lietuva Ir siustu jon daigiu isz savo

Kreipiasi dar

je, 1 d. lapkriezio, 1916 m., daug nu
kentėjusiu ir sužeistųjų kares fron
tuose Lietuviu kareiviu, kinaneziu sa
vo tėvyne nuo pricszu, bus suszelpta, 
ju Žaidos bus apžiūrėtos, ir jie vėl at
gal sugražinti gyvenimui, naujui in- 
kvcpimul, suteiktu jiems Amerikos 
Lietuviu, kovos, kad iszjus pricszus 
isz Lietuvos žemes.

Visi tie kas su tikslu, bloga valia Ir 
apsvarstymu, szmeiže Central! Komlte 
ta, ir mane asmeniszkai, pakartotinai 
skelbdami, tai spaudoje tai vlcszose 
prakalbose, buk Centralis Komitetas, 
ar asz asmeniszkai, tyczia laiko pini
gus, kad apvertu^ juos savo asmens 
naudai, dabar, jei jie turi savyje nors 
kiek vyriszkumo, sąžines ir tėvynės 
meiles, turėtu vloszal, per ta paezia 
spauda ir tas paezias vioszas prakal
bas prisipažinti prie savo prasikalti
mo ir praszyti Lietuvos žmonių atlei
dimo. Asz esu tikras, kad geros 
sfcirdies Lietuviai, būdami visados at
laidus matydami szirdlnga atgaila, at
leis prasikaltėliams, bet taip pat pas
tebės, kad netoleruos ateityje tokiu 
neteisingu ir plesziancziu szlove užsi
puldinėjimu ant asmenų arba organi
zacijų, kurie Ituosa valią Ir su pasl- 
szvontlmu isztikimąi dirbo labdarybės 

f darba tąip, kaip jiems gabumai, jiegos 
ir aplinkybes leido.

JONAS S, L0FATTO,
A. L. C. K-to ririnlniųkas*

Asz esu tikras,
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Žinios Vietines

— Ketverge pripuola Die
vo Kūno.

— Pirkinckite anglis, 
žiemos laike da dauginu 

rn - -

nes
pa-

Feip kalba kurio ad
ministratorius, ir tvirtina buk 
szia žiema 
530 milijonu tonu.

Kun. Augustaitis 
suriszo mazgu moterystes

Jova Ancorcviczume 
su Petru Miltinu.

Pana Irena, duktė F. W. 
Boczkausku po 
dvieju i 
keliavo 
im 
g(. 
Filadelfijoj.

— Ltarninko ryta kun. Au 
gustaitis surisz mazgu mote-

Fi- 
u pana Marijona Bi

brangs.

toje 
naszlia

reikės suvirszum

suba

SHENANDOAH, PA.

jauni*
Pirmutino

SAULE 4*
ta

praleidimui 
anvaieziu vakaeiju, iszĮ; 
panedelio ryta ant toli- 

mio mokslo dažiuretojos li- 
>niu M iserieordia ligonbutije

su r isz
Joną Szlepeti isz

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, I
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Dr. KOLER yra viena- 
tlnis tarpe Lietuviu da» 
kfaras Pi t tabu r ge. Mo> 
klnosl Varszavojo, Btu- 

A dljavo beglje 26 m. in- 
vairias ligas vyru ir 
motoru, todėl jas nuo< 
dugnlal pažinota. Gydo 
užslnuodlnlma kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, in vairias Ilgas paeinan- 
czias nuo noezystumo kraujo, 
szaukite ypallszkal, per lalszkus ašį
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
ir Rusiszkal.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte Iff I 
vakare. Nedaliomis Iki 2-v. popiet

AIbI-

— Pottsvilles sūdo stojo 
ant teismo dvi mergaites isz 
Szenadorio už vagysta dvieju 
maszneliu isz namo Tamo- 
sziaus Yarnell isz kuriu buvo 
praleido 44 dolerius ant paro
du idant pasidabyt ir 
kius pritraukinet.
isz tuju kaltininkių yra 10 me
tu! senumo Onute Mnlinauc- 
kiute o kita Valerija Dcmkcvi- 
cziute kurios tėvas visai nesto
jo apgini me savo dukreles. Su 
dzin nenorėjo nubausti teip 

nusiims 
t i in pataisos narna; nes nuta- 

da duoti laiko ant pataisos. 
Mergaites inslinko in

ir paėmė piningus, po tam pri
sipirko sau visokiu parodu ir 
trankosi po ulyczes kur jiaises 
palicije surado pirma valanda 
po pusinunnkt ir uždare kozo-

Kokia atejtis gali būti 
jaunu mergaieziu, 
turės atsakyti tėvai 
Augszi’ziausia Slidžia. 

_

nenorėjo
5 jaunu prasižengėliu ir

vystės p.
ladelfi jo
liuniute isz Mnhnnojaus kurios 

gyvenatęva i 
Pine St. 
atsibus, 
puiku užsiėmimą
delfijoj ir yra prakilnus jauni

No. 821 E.po 
ir pas kurios svodba 
Ponas Szlepetis turi

L z

re
narna

miešti* Filu- .

Jaunavedžiams veli- 
ildaus gyvenimo. 

Musu u 
liaus ant konvencijos kuri 

1

kaiti?
name

sibus k 

vaite.

<<
IT nagesiai iszke- 

at- 
umiokosia visa szia sau 
Musiszkei su lietuvisz-

ku benu ketina aplaikyt pirmu 
tinia dovana.

Special iszkas trūkis apleis 
Read ingo stoti 8:46 ket vergo 
ryta su ugnagesiais ir tais, ku- 

geidže atlankyti Szamokus 
kelione kasztuos tiktai $1,41.

trūkis aplei

atsuk yti V
u z

tuju 
kurias
priesz

Konia visi

rir

Susirinkimo nutarimai.

Gilberton, Pa.— 
czionaitinei gyventojai yra (ly
deriam “klapate” ir vienas ki 
to klausinėjo ar Gilbertonas 
pasiliks 
džiulajui ar no.
tina, jog ne, nes musu miestas 
niekados ne buvo “drai.” 
piejei turi teisybių ir kaip ro-

girdejo, 
butu kada
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GERIAUSI

SZIAUDINEI
SKR1BELEI

Naujausios Mados

DEL VYRU
Rasite musu sztore visokiu

%.

į
£

O
I

klapate 
ar

l ( sausas po pirmam
Daugelis tvh‘

4 < (Irai. Szia

dos i szla i mes", ha kas 
idant Gilbertonas
sausas.

v * *
U NIO N 

INATIONAL! 
į BANK j 

1Lc<tyjA
Capitol Stock $125,000.00
Surplus & Profits $160,000.00

Ji

-

Netekdamas vokiszko sosto, kaip tikėjosi užyrnti po savo 
tėvui, impedis sosto Fridrikas 
bar užsiėmė iždirbysta visokiu puodu Holandijoj.

vietoje valdyti žmonis turės dirbti puo

Williamas ILohcnzolleris, da- 
Ar tikėjo-

r
d

t

si kaizerio sūnelis, jog 
dus ant savo užlaikymo?

rJk> Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku” c&p
262 puRluiilu- Preke 35o. W. I>. Bocikowski-Co. Mahanoy City, Fa.

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
durtam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mea 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. Sulįsto
mis 9 ryte lig 12 vai.
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Ateikite pamatyt.

del vasarios.

Guinan’s

<i
J 
it.

v
,lj

L
Sennetts, Splits, 

" Toy os Bankoks 
7 ir Panamas.

H

11
I
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Teipgi visokiu sziaudiniu 
skribeliu vaikams.

y/A \ Visokiu apatiniu drapanų

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasterimi.
R. T. EDWARDS, Vlce.Kau.

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKASA

■■ u

• ''I

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.Vaidelota Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 

su piveiksleliais, 177 puslapiu, Preke 35c-/ 
W. D. Boczkownki-Co. Mahanoy City, Pa»parapijos 

meti-
11 d. Juniaus 1919 
mokslaineje, 
nam susirinkime parapijos Szv 
.Juozapo Mahanoy City, Pa. bu 
vo priimti sekannti Nutarimai.

1. Kad taisyt bažnyczios, 
klebonijos ir mokslaines sto
gus ir sienas.

U.
budinku
tukstaneziu doleipu.

III. T

laikytam e'

Paskirta
I

suma 
taisymui li<' 1

visu
50

Faisimo darba pra
dėt pradžioje Liepos mene-
šio.

IV.
tyt ir tvoras aptaisyt lig 
einanezia žiema.
V. Iszrinktas komitetas ant 

kito meto isz sekaneziu ypatuV 
prezidentas, 

vice-prezi-

Kapines pabaigt czis 
at-

K riezina

(lentas.
rius. Fr. Klimauckas
THIS, 
sekretorius, 
prižiūrėjimo

Vincas
Vincas Majauskas

Kuzis Kaunas kasije- 
sekreto-

Juozas Vizbarą antras 
Komi f etas tvarkos 

Antanas Auszra,
Jonas Zilanskas, Vincas Bobi- 

A. Sabalauckas,
S

Sim. Sa- 
Lazauckas, Juozas 

V incas Baczkus. 
Teip-gi nutarta kad visa para
pijos turtą komitetas savžinin- 
gai pridabotu ir rūpintus iszpil 
dyti parapijos nutarimus.

Vincas Kriezina 
Prezidentas

na, 
džius, Kaži
Si rock is
rn ‘

ir

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 

o tuojaus gausite knyga
per paczta. Adresą vok i te:

W. D. B0CZK0WSKI-C0.
MAHANOY CITY, PA.

75c.

. P, J. MULDOWNEY
> K0NTRAKT0RIUS
> 223 W. Mahanoy St. Mahanoy City

1

I

I

Duodu preke ant visokiu < 
darbu kas-link pastatimo 5 
nauju namu ir pataisinimu. 
Atsakantis darbas per gerus! 
darbininkus. *

Minneapolis, Minn. — Czio- 
nais IJetuviu ne dydelis bure- 
lis, bet visi sutikime gyvena. 
Darbai gerai ejna o ir mokes
tis gana gera, darbdavei nega- 

ūžtektinai darbi- 
Oras gra-

Ii aplaikyt 
ninku prie darbu', 
žus ir sziltas, kaip kada tankui 
palijo isz ko žmonis džiaugėsi 
nes darželiuosia viskas 
auga. •*’.* n

grąžei
< u •

Miestas labai gražus ir 
artipuikioje vietoje randasi, 

Saint Paul, konia abudu mies-
irtai yra susijungia in viena 

vadina juosius Twin Citys 
(dvynu miestai). — Seržantas 
William Jenneris U. S. Re- 
eruting Station.

U. s.

KUR BUNA?
Bronislovas Jurkeviczius 14 

metu senumo, kuris apleido 
Mount (garinei 1917 mete ir jo
jo drapanas aplaikeni isz Pitts- 
tono ir nuo to laiko nieko apie 
jin negirdėta ir nežinau ar yra 

Turi 4 pėdas irgyvas ar ne.
8 colius didumo, akys mėlynos, 
paeina isz suvaiko gub., Kal
varijos pav., 
Kas danesz apie jin 
$5.00 dovanu.

Mr. Joseph Cikanavicz 
328 South Apple St. 

Mount Carmel, Pa.

Liudinavo par. 
aplaikys 

(49
j

tėvasMano tėvas Domininkas 
Szalkauskas irgi mano szvoge- 
ris Levonas Vaitkus, keli 
tai atgal gyveno Mahanoy City 
Pa., dabar nęžinau kur. 
gul atsiszaukia ant adreso.

Ant. Szalkauskas, 
1294 Main St., N. W.

Cleveland, Ohio.

me-

Te-

Mano szvogeriai Antanas ir 
Juozas Stankevičius, du metai 

yveno Chicago, Ill. da- 
Paeina isz Su

adgal g 
bar nežinau kur., 
valku gub., Mariampoles Ujez- 
do.
žinantieji praszom praneszt.

K. Kerszis,
46 Sheldon St. 

Hartford, Conn.

Praszau atsiszaukt, arba

48)
Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
laikraszczio “SAULES” prenumerata 
bus $3.00 ant meto, Ir $1.50 ant puses 
meto. Apie szita neužmlrszkito,

&
■Slaptybe Antgrabio” sa’ca isz gyvenimo Francuzu 

puulaplu. Treke 35o. W. D« IlocxowHkbCo

Daktaras Wasserman

Preke 35c. <e^<

Vyru ir Moterų

Daktaras Wasserman pasekmingai gydo ligas Skylvio 
Szirdies, Inkstu, Plaucziu, Rumatizma ir visokias kraujo 

J ligas trumpam laike ir nereikes trotyt darbo laika.
Musu ofise randasi naujausios maudos daktariszkos 

maszinos; teipgi ir X-Ray maszina kuri kanecz yra reika-
lingas kožnam daktariszkam ofise. Pirmas atsilankymas.
♦. n • Win musu ofisą yra dykai.

Dr. WASSERMAN 1335 ARCH STREET. 
PHILADELPHIA, PA.

Ofiso valandos nuo 9 vai. ryte lig 8 vai vakare. Nedelioj 
nuo 10 fyte lig 2 popiet. Negydom per paczta, pribukit 
asabiszkai. Galima susikalbėti ir Lietuviszkai.

V
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/

fa
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w
w urn*
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PYKAI iszbandyti del 
bile kokios ligos.
Prlsiuskito 50c. stempu 
del naujo vlrlszko diržo 
su tam tikru prietaisu 
del vyru, ar 60c. del 
moterių diržio su prio- 
taisoni, ir užmokėkite

o

>
ii

♦gį|| likusius $5.1)8 C. O. J).*1 Pradėkite

M

Stebėt Inas Elektriklnls Diržas.

ant paczto.
tuoj nesziotl kožna die
na, jagu nebusite užga- 
nūdytl in 60 dienu su
grąžykite o adgal pini
gus gausite. Adresas:
A. I’. OWENS, Dep. 43E. 

152 W. 11 St. New York

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSĮJ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

AO.

2s
• :*>.<

I

■ Šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA, 
i groja rekordus visokiausio Išdlrblmo ir visokiausio• Lithuania

puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri' 
Itašykitė apie Išlygas, o nplalkysito visas informacijas.

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamus mašinas.

TANIS

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
Yra tai tykias Merchants Banking Trust Čo. Bąnko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriams 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pintu-
gus arba prigialbeti pirkime properties. ,./

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti 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-Pretu

A. Dani sew i c* M. Gavula
T. G. Hornsby

D. M, Grnham, Prea.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Ryukewicz

P. C. Feftton

J

D. F. Guinnn, Treas.

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR .TĖVAMS!
WWHlFCr wwwww wwwwww w wrwwy

Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimines yra paimti j karlumcnę ir ke
liauja į 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 garbe ir paguodonž, 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 vieną mylintį laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga- 
lirpa gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Šį Žiedą, atsiųskite savo 
piršto inierą ant kurio manote nešioti ir niurna drauge su pinigais piisiųskitr, o mes Jums 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

Sterling...

1OK Auksinis________10.50

Prekės Šių žiedų yra sekančios;

14: K Auksinis.............. 13.50
Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 

paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
prekė 3Kc. už kožną. '

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Ino.)
160 North Wells Street, Dop. 60 s CHICAGO, ILL

Ag*.
NAUJAS ISRADIMAS1

Del Prakaituojančių Kojų L 
Prakaitavimas žmo> L 

Žauskojų. tai yra di- F 
džiausiąs kankinimas B 
kaip dideliems teip ir m 
mažiems. Didelis ne- F 
smagumas yra H ne B

skanaus kvapo kaip Ir kenkentis žmo
gaus sveikatai* Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmonas lifų ir pavaro
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duolės išlydis prakaitavimą arba Šlapu
mą Jūsų kojų piabai trumpą taiką ir męs 
užtikrioam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

, UKSUS REMIDY C0., 
Distributer

Dtp. B. CHICAGO. ILL.

•»

160 N. WELLS St,

W. TRASKAUSKASj
^GRABORIUS—

* n

> AT”
J

K4
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I

didumo, kaip: Columbia, Victrola ir kitun. Lithuania groja teisingai, 
.....  . . ” ’ ' i"

Itafiykitė upio j&lygas, o aplalkyslto vIhuh informacijas.
Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas.

Rašydami laiškus adresuokite:
S. P.

1233 West 111th Place, * Chicago, Ill. M®■" *•» (“■ 'T ■

♦♦ i

*4 A- r .

I K

B,

ALL NATIONS DEPOSIT BĄNK 
^.Su Lnlvnkorczlii Skyrium*.

P. V OBIECUNAS IR KOMPANIJA 
12th and Carson StM S. S.• Pittsburgh, Pa. 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpinusi savam namo kur- 
rlo verte iszncsa apie $150.000 ir vartoja sze- 
me laiko apie milijoną dolici'iu ir randasi po 
kontrole Vai. Penlisylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą, 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. 
Užlaiko Notarljlalna kancelarija del padirbimo 
Dovlornasczlu Ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubcžlnis skyrius randasi po 
vadovisto gerai žinoma Karaliaus Varasziaus 
valdiszko Notarijuszo.

Už sutapintus
Slunczia Pinigus

1

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.
Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 

automobilius, rlgtnus Ir vežimus del 
laldotuvlu, krlkaztlnlu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto dalgtus ir tX
520 1Y. Centre SU Mahanoy City, Fa.

I * Reikalaujame
ri liueso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
$10 iki $15 j sąvaitę. pereidami per stabas

<

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

AGENTU: Jauni 
vaikinai, auric tu

ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo

su musų nauju išradimu. Atsišaukit tik 
laišku: URSUS REMEDY CO 
IM N. WELLS St., Dew. I- CHICAGO, ILL.Dtp. B.

NAUJAS ISZRADIMAS, 
DEL PLAUKU*

Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku laba! 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykaL 
Pasakykite kitoms tautoms* 
Raszykite pas:

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

Naujas Lietuviszkas Graborius

IKazis Rėklaitis |
516 W. SPRUCE ST. <

MAHANOY CITY, PA. <

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.
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