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31 METAS

AR-GI VOKIE0ZIAI TIKĖJOSI, JOG BUS NUŽEMINTI TOJE PAOZIOJE VIETOJE 
KA NUŽEMINO PRANCŪZUS?

MILŽINISZKAS ANGLISZKAS BALONAS ISZLEKE IN AMERIKA
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Fast Fortune, Szkotija. — Seredos ryta iszleke isz czionais angliszkas balonas R--34 
Tasai balonas yra 634 pėdas ilgio ir talpina savije ,12,000,000 kubiszku pėdu
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in Amerika.
gazo ir leke su 23 vyrais. Badai ketina atlėkti in laika 70 valandų in Roosevelt Field, L. I. ir 
ketina pasilikt czionais tik keliolika dienu ir sugryžti in Anglijo.
vejas nesiprieszins, tai balomis privalo atlėkti petnyczios diena.

Jeigu oras bus geras ir 
4

ISZ ROSIJOS
I

Bolszevikai aplcidžc Petrogra
dą. — 4,000 bolszeviku pa- t 

y m ta. —Ktohsztada 
suardys.

Ekaterinodar.
kai užėmė Vydisza ant finisz- 
ko rubežiaus, sumtiszdami 
nioezius ir paymdami gana dy- 
deli skaitliu in polaisvia.

Kubaniszki kazokai 
upes Dono paėmė in 
4,000 bolszeviku 
armotas, prie žiemiu paėmė 
1,500 bolszeviku in nelais\ ia ir 
tris apginkluotus trukius.

Apleidimas Petrogrado 
sibuna ant kasdieninio 
ko ir tai labai karsztai. 
kis iždą ve paliepimu idlin’. 
neszti in padanges 
Kronsztada ir sunaikinti visus 
tiltus ir geležinkelius 
ežius in Petrogradu, 
jog bolszevikams per karszta 
tonais. ,

fi-

prie 
nelaisvia 

ir deszimts 
prie žiemiu

at- 
pared- 
Troc-

1SZ-
fbrteea

vedan
ti at y t,

i

raBBn

Francijoj,
I, 
«

Isz Amerikos
11 žmonių užmuszta nelaimėjo 

ant geležinkelio.
• Dunkirk, N.^Y.— AntNow 
York Central geležinkelio per 
susimuszima trukiu, likos už
muszta vienuolika ypatų o ko
nia tris kart tiek sužeista. Prie 
žastis nelaimes buvo užsuki
mas orinio sulaikymo (brekes) 
per nežinoma valkata kuris va 
žiavo po vagonu, per ka inži
nierius negalėjo sulaikyti trū
kio in laika ir apsisaugoti nuo 
nelaimes.
Atlantic City neužlaiko blai

vybes; parduoda viską.
Atlantic City, N. J.— Konia 

visi galiūnai ir hotelei 
czion atydariti ir pardavinėja 
alų, guzutia, vynus ir kitokius 
svaiginanezius gėrimus, 
blaivybes tiesu visai nepaiso 
ir savo bizni po senovei varo.

Valdže pati nežino ka dary
ti su taja blaivybia, 
kalba szeip o kiti kitaip, 
pats kongresas nežino kur sto
vi ir kaip uždraust pardavima 
svaiginaneziu gorimu. — 
sas tas užmanymas

ISZ VISU SZALIU
!»’ ' b ' •'J L i i 'Iii J*

Dydelis
Holabird 
czionais

Dydelis bąlonas eksyliodavojo, 
‘ 70 ypatų sužeista.

Baltimore, Md. — 
balonas C-8 Camp 
užmiesti jo “ b u Stojas
ant pataisimo, *štaigai ’eksplio- 
davojo, kada dydele myne žmo 
niu jin buvo apstoja. Suvir- 
szum 70 ypatų likos apdegin
tais nuo deganezio gazolino.r
Kodėl tokia brangenybe jeigu 

yra tiek kiualiu?
Washington, D. C.— Valsti- 

je Iowa randasi daugiausia far 
imi ant kuriu yra daugiausia 

Pagal surasza tai 
10,925,000 kiauliu;

Illinojuj 4,943,000; Missourije 
4,668,000; ludijanoj 4,266,000;

Nebraskoje

kiauliu. 
lowoj yra

127 užmuszti drebejime žemes
Italijoj^ w

. Drelrtijhmts žemes

Daugiausia davėsi 
k u-

Pa
su

Lietuviai vejasi paskui bolsze
vikus Lietuviszka armjie 

4 susideda isz 25,000
Kaunas.— Herbert Hoover, 

pirm, talkininku pagelbos ko
misijos sziandien gavo telegra I
ma isz Kauno, datuota Birž. 24 
kurioj sakoma,* kad gen. Žu
kauskas su Lietuvos armija isz 
25,000 kareiviu iszvijo bolsze
viku spėkas isz didesnes dalies 
Lietuvos ir pradeda ofensiva 
priesz bolszevikus arti 
ko ir Zarasu.

Tuo jaus paskui
armija seka Amerikos 
bos darbininkai.

Toj apygardoj vis dar tebė
ra 50,000 lietuviu ir
ju badauja, kadangi szalyj 
bėra maisto.
ypacz atkreipia didele atyda 
in vaikus.

Dvinsko apygardoj 
maistas daugiausia

Dvins-

Žukausko
pagel-

Ketiiresdeszimts septynis metus migai Zerkoliniani Palociuje Vorsaluje, 
Bismarkas ppkiszo fraucuzains taikos iszlygas ir liepe pasiraszyt be jokiu iszlygu ir paleng
vinimu arba žūti visai, 
iszlygu vokiecziu, o buvo tai iszlygos baisios,
vo iszlygu kaip tai padare allijentai dabar, 
mi niekad iszsigauti isz po. vokiszko pado.

Tada franeuzams nieko nepasiliko kaip tik pasiraszyt ant sunku 
Vokiecziai neatstojo ne ant žingsnio nuo sa- 

Francuzai buvo labai nusimynia nesitikėda- 
Bet kokia permaina užėjo in 47 metusi

kejosi vokiecziai, jog ne teks konia puse savo sklypo, Alzacijos Loteringos, 
savo mylem<t kaizeriu, Įlotos ir t. t. 
tyti bus nužeminti, 

--- p—;lį,a.plįĮr2l4 4

Isz Lietuvos’ * ; 44 4 , l ’ i t J ' J f r i ■

PILVlSŽKiAI. —f 
bolszevikai

Ar ti- 
prhszalinimo 

Teipjąi užsipildė žodiiaLRaszto Szvento:- fszaugsz-
o nužemin-ti iszangsztyti.” ' <

ežiu kareiviai.

1

si

Ąsztuoneliu dvaro komiteto 
pirmininką Prana Miluszauska 
ir Matulevieziu, kad isztirti ju 

iszejo 
o Malu-

Iszvažia-

Vokiecziu ka
reiviai sulpike taip pat r kun. 
K. ir pradęjo kratyti, 
jo graips?tyti po kiszenius

J Prąde- 
!, ome 

pinigus ir nesiskaitydami dėjo 
iii kiszeni1. Radę 40 rub. auksi
niu visai užsidegė, pradėjo 
pleszti rūbus u* juos nagrinėti. 
Protestuojant kun. K. del tokio 
nemandagaus elgimosi, 
fliaisze in ta kalba 
kartu matininkas S. isz Kauno 
S. pasako, kad jis buvęs taip 
pat kariszkiu ir ragino vokie- 

mandagiau ir tvarkin- 
Tada 

ir

Miliszauskas
J

Czionai 
taTsi nežinodami 

apie valdžios buvimą, varo sa
vo propaganda, 
niais barsto 
dalina žmonoms in rankas, isz- 
einantiems nuo pamaldų. Pro
klamacijos atkreiptos in Lietu
vos kariuomene.

GRISZKABUDIS. 
veiklus mil i ei ja n ta i; 
veik visus degtininkus iszgau- 
de; — daugelis juo griežia dan 
ti: ena, kad ne toj milicija, tai 
but visai 
dienos vidury

f
M

visai užsidegu,Szventadie- 
pęoklamacijas ir

insi- 
vaziavusis i

didžiuma
ne-

Amerikiocziai
nakti negryžo.Czia 

jie jau

gineza.
in Pakuoni peszczias 
leviczius atvažiavo.
vo vargszas ir daugiau jau ne
begrįžo...

Rytojaus diena atbėga Ma- 
tulevicziaus dūkto in Pakuoni 
jioszkodama tėvo: sako, vakar 
vakare tėvelis iszvažiavo in Pa 
kuoni ir per
Vargsze, dar mat tikėjosi, kad 
jos tėvas aresztuotas.
Komitetas pasiuntė milicijonie 
rius jiszkoti Matuleviczaus. Ra 
do vargsza sulaužyta gerkle ne 
gyva inmalta in grabe, o Milu- 
szausko su Matulevicziaus ark
liu ir rogutėmis ir po sziai die
nai nėra.

Amžina 
ežius buvo

Parap.Telegramai isz ežius mandagiau ir 
pan elgtis su publika.

szmeižt
Ohajuj 4,250,000;

Georgia 3,043,000.
Jeigu czionais randasi 
kiauliu, kodėl kiauliena 
teip brangi?

yra 3,043,000;
czionais

Ant

tiek
yra

nes vieni
Net

Kunin-
StubenicŲs,

Szv. Mikolo ka- 
parapijos Ilamp-

Rymas.
Tuskanijoj užmusže 127 ypa- 
tas o sužeido keliolika tuks- 
taneziu.
jaust drebėjimas Vicchio, 
riame radosi 11,000 gyventoju 
Bažnyczibs, fabrikai ir gele
žinkelio stotis Forgo San Lo
renzo likos sugriautais, 
gialbos negalima gabenti
žeistiems, nes geležinjkelei su
ardyti.

Vokietijoj kyla nauja 
revoliucija.

London.—
Kopenhagos danesza, buk Vo
kietijoj kyla nauja revoliucija. 
Randaviszkas vaiskas užėmė 
visus ženklyvesnius namus ir 
valdžios kancelarijos. Vaiskas 
patruliuoja visas ulyczias o ma 
szinines armoteles yra 
tytos ant svarbesniu vietų.
Mušztine terp amerikoniszku 

ir francuziszku kareiviu.
Brest. — Tekp amerikonisz

ku ir francuziszku kareiviu

susta-

žmonių 
susideda 

isz duonos, kurioj tik 10 nuosa. 
yra miltu. Likusioji dalis su
sideda isz bulviu lupinu 
ir žales.

, pelu
Sziltines siauezia ta

me distrikte.
Žinia sako, kad gen. Žūk 

kas užreiszke,
padidinti armija iki 100,000 ka 
reiviu, vieton dabartinio 25,-

aus
kad jis galėtu

tęs.
apvaiksztineji-

Laiko

Vi- 
invedimo 

blaivybes yra nieszmanus ir 
kudykiszkas uždraudimas. 
226,000 žmonių užmuszta nuo 

visokiu atsitikimu.
.Washington, D. C.—

19 menesiu kares nuo kada 
Amerikonai ome dalybas euro
piniam muszijc, likos užmusz
ta 56,000 kareiviai, o tam pa
ežiam laike Suv. Valstijuosia 
likos užmuszta 226,000 žmonių 
per visokius atsitikimus. .Val
džios suraszas teip—gi parodo, 
buk 16 vaiku neturineziu da 
deszimts metu buna užmusz- 
tais isz kožno szimto, kas me
tas.

I

Mesuto vela atpigo.
Philadlephia.— Czionais me 

sa rump, round-steak ir serloin 
parsiduoda po 42c. svaras. Ki
ta mesa teip-gi žonklyvai nu-

czionais pakylo kruvinas mai- ja* turėtu czevcryku ir

gerai, galėtum
“sznapselio

sau 
” pa 

sidaryt, o dabar ne nakti nega
li gaut ramumo, esą tik pradek 
dirbt, tai tik gakt milicija ir 
gabena bravūra...
nems ir gana....

Kai kurie sako.

5!

vargas zmo-K

kai! lietuviu 
daug bjauresni už 
vokiecziams susi- 

deszimt 
vis-

y

“žandarai
“vokiecziu
griebdinūs Ruodavai
markiu, lasziniu švara ir

o kad lietuviai nut- 
kažinka da-

g
seržentas pradėjo 
nikiui Lietuvos kariszkius.

Paskum kartu su vienu vo
kiecziu kareiviu kun. K. gryžo 

skyrių 
buvo 

Ji lie- 
i liko 
pinigu

policijos 
Czia
S.

in Kauna in 
Žaliajam kalne, 
surasztas protokolą 
raszant auksiniu pinigu 
tik 30 rub., o isz kitu 
dingo lig 80 rub.

ISZ PAKUONIO.

Matulevi-

I
I

Apvaiksztinejo 70 metu savo 
kuningystes.

Hastings, Minn. — 
gas Nikalojus 
prabaszczius 
talikiszkos
done, tomis dienomis apvaiksz 
tinejo 70 metu savo kuningys-

Daugybia kuningu ome 
dalybas tame
me seno kuningo.

Kuningas paaukavo gyvaste 
gialbedamas klieriką.

Southampton, L. I.— 
damas ižgialbeti skenstanti 
klerika,
tas Murphy nuskendo Mecox 
Bay.
rado.

Geis-
ižgialbeti

prabaszczius Vincon-

Kuna lyg szioliai nesu- 
Klerikas plauko ant 

luotoles kuri apsiverto, ka ma
tydamas kuningas, pradėjo 
plaukti prie skenstanezio, bet 
greitai pailso ir nuskendo.
27 ypatos sužeistos dydelioje 

ugnije.
Pittsburgh.— Ugnije kuri 

sunaikino Pennsylvania Paper 
Stock Co., sužeista 25 ugnage- 
siai ir du civiliszki žmonis.

i w j i .

szatis kuriame du amerikonai 
likos teip sumuszti, 
žaiduliu mirs, du franeuzai li
kos užmusztais o suvirszum 
szimtas kitu likos sužeistais. 
Priežastis tojo maiszaczio ba
dai buvo ta, jog girtas ameri- 

aficeris suplesze 
francuziszka vėliava ir 
sumindžiojo, 
franeuzai teip inirszo, jog me-- 
tosi ant aficierio ir baisei jin 

ka matydami jojo 
draugai, atbėgo in pagialba ir 
muszei prasidėjo ant giaro.

Pas daktara.
— Daktaras apžiūrėdamas 

ligoni tarė:
— Ar tamistos motina no 

turėjo sukatu? ‘
Ligonis:—

koniszkas

sumusze,

»*

jog nuo

jiaja
ka matydami

Mano mama tu-
1 1 •__________•_______ _ _____-

naujiems karei-amunicijos 
viams.

18 Amerikonai užmuszti, 25 
sužeisti muszije su 

bolszevikais.
Arkangelis.—

novkos muszije terp Ameriko
nu ir bolszeviku likos užmusz
ta 18 amerikonu ir 25 sužeisti. 
Bolszevikai užklupo ant gelež- 
kelio sargu ir nuo to musziai 
prasidėjo.
kompanije A. isz 13-mo pulko 
peksztininku.
žeistųjų randasi kapralius Va
lerijonas Brodnicki, A. Luka- 
viez ir kiti.

Arti Roma-

Muszijc dalybavo

Terp baisei su

r . — ■-■■■» > ■ ■ ■ ■■ ■■■■' i -

Dūmojimai seno vežejausi

tai priva-— Dora motore, 
tiszka karieta; nedora motore 
!_•_ 1___________ ____ ____

kas gerai, 
veria, tai nors ir 
ryk — nepaleis....

VIEKSZNIAI, —
gyventojai

Czia vie
tiniai gyventojai nekantriai 
laukia ateinant lietuviu kariu- 
menes. Rusams iszejus isz 
Viksniu pasiliko daug vietiniu 
balszeviku.
rusais dabar jau gryžta ir slap- 

Gyventojai labai ju bi
jo, nes visi jie yra garsus ple- 

Milięijos Veiksniuose 
Balszevkai platina žino

Rusams iszejus

Iszbege kartu su

tosi.

szikai.
nėra.
niu tarpe paskala, kad balsze- 
vikai vėl gryž ir užvaldys visa 
Lietuva.

NA VARĖNA. — Aplinki
niuose miszkuoso yra pasislėpė 
rusu ginkluotu balszeviku. Mi- 
liciantams sunku juos gaudyti. 
Balszovikarns cfcion padeda vie 
tiniai kolonistai, kurie beveik 
visi balszovikai ir vagys.

KARMELIAVA. — Važiuo
damas isz Kauno Ukmergės 
plentu 7 verstai nuo Kauno

Pakuo
nio parapijoje .liko trys dvarai 

aviniuku. Vokiecziai iszei- 
dvarus iii 

Pakuonio Parap. Komiteto 
globa. Komitetas vadovau
damasis žmoniszkumo ir teisy- 
bes dėsniais pavedė tuos dva
rus valdyti patiems tu 
darbininkams..
iszsirinko dvaru komitetus.

Dvaru savininkas iszvažiuo- 
damas in Rusija paliko inga- 
liojima valdyti sziuos 
Asztuonelio dvaro 
jam darbininku Matulevicziui. 
Ąsztuoneliu dvaro komiteto 
pirmininkas, Pranas Miliszaus 
kas uždirbtos duonos Matule- 
vieziui liedavo. M i hiszauskas 
nesavžiningai sau javus ome ir 
savo draugams perdavė, o Ma
tulevicziui nieko.
kunde Parap. Komitetui’. Par. 
Komitetas nenorėjo leisti Matu 
lovieziaus skriausti, bet dvaro 
komitetas neklauso. Parap, Ko 
mitetas ir prisįživrojbs. kad 
dvaru javai bereikalo eikvoja
mi,’ uždėjo Matulevieziu komi
tetu kontrolierium.

be s
darni atidavė tuos 

Parap.
Komitetas

dvaru 
Darbininkai

dvarus 
vvresnia-

rnPas pasis-

prisįžiyrojbs

Vakar
► •r-k

kas.

atsilsi
toks pat bežemis 

darbininkas, kaip ir Mihiszaus 
Jis be laiko skyrėsi su 

sziuo pasauliu, palikes naszle
ir naszlaite be duonos.

Rumsziszkes.
In Rumsziszkes valscziu at

eina nuo Vilniaus daug elgetų. 
Patirta, kad kai kurie ju elge
taudami surenka duona ir nu
gabenę in bolszevikus pardavi 
neja po 8-9 rub. švara.

* Permaine gatvių vardus.
Kauno “Lietuva“ num. 85 

pranesza, jog Kauno gaviu su
kuriu vardai perinainy-

Ir taip:
Bolszaja Vilenskaja pava

dinta Dideji Vilniaus gt.
Donskaja — Cziurlionics gt.
Ivanovskaja — Vasario 16 

d. gat. (Diena paskelbimo Lie
tuvos neprigulmybes.)

Kijevskaja — Gedimino gt.
Michialovskij prosp. — Vy

tauto prosp.
Moskovskaja — Sziauliu.
Nikalajevski pr. — Laisves 

Alėja.

rasza, 
ti.

Vnvnin — Maironio. C 70 IT* I
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Isztikruju laikai ant svieto 
mainosi.
riai sutikdavo savo dritugus 
nusivesdavo aut sznapseilo ar
ba aluezio, o sziaudien užklau- 

“ar iszgersi stiklą sodos ar
gal valgysi aiskrimo?

Kitados politikic-
LAISVES VARPAS, VELA APRĖISZKE SVIETUI 

LIUOSYBIA. 
M ! I IL

- SAŲL1S;-
... t mm I ’> I I \ H i H i i 1 .lįfr Ji 

tėvyne nuo p'rtesžhrin'ku. Ypa
tingai atsižymėjo' kybaritie- 
cziai, vietos orkestro ir 1 dido- 
liausios mynios Žmonių lydimi 
ėjo pekšzti per Kybartus. Vir
bali ir Alvitą in

A
I

se:
> > r r.

*5
- '7 \

Visiszka blnivybia uždrtro 
125,000 galiūnu, 1248 bravorus ’ 
645 distilacijes arielkos o val- 
dže ne teks metiniu padotku 
suvirszum $350,000,000. Szini
tai tukstaneziu žmonių Beteko 
darbu ir turės pasirūpinti dar
bu kitur. — Del keliu kvailiu, 
turi dabar nukentet milijonai.

■■ ■ i. —
Kare ant svieto da vislszkai 

neužsibaige, nes dabar terp sri- 
ves ėdasi maži sklypeliai. Da 
re i kės pasukant daug gyvaš- 
cziu, darbo ir piningo. Taute
les da terp saves ne greitai ap- 
siinalszys, o gal už kokios peh- 
kiolikos metu Amerikas vclaj 
bus
ant iszgialbejimo svieto, 
kiecziai neužmirsz savo nuže
minimo ir vėla atkcrszins avie 
tai kada tiktai kiek pastos ant 
kojų, o tada bus dydesne kare 
ne kaip buvo.

Pakajus da tnri būti 
szytas su Austrija,
Bulgarija, Vengrija ir Kinais 
ir apmalszinimas kitu sklypu, 
žodžiu, da Europoje ne greitai 
užstos pakajus ir praliejimas 
kraujo.

szaukiamas in pagialba
Vo-

para- 
Turkija

-----------
Kas menesis valdžios meny- 

czios iszmusza devynesde- 
szimts milijonus centu arba 
konia tris milijonai kas diena, 
idant užganedint žmonis po vi
sa sklypą.

iszmusza

J (H

Isz New Yorko iszvrtž|avo in 
Paryžių kun. J. Žilins (Žilins
kas) ir stenografistes Drauge- 
liute, Kiziute ir Radaivicziute. 
Badai drauge su jeis iszplauke 
ponia Szlupiene.

Senuke Breszkovskaja 
plauke isz New Yorko in Fran 
cije isz kur nusiduos in Rosija 
kur uždestines mokslaines del 
vaiku. Senuke ketina vėla at
lankyt Amerika už kokios de« 
szimts metu, bet tikysi kelione 
atlikti su eroplanu.
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• VllkiiVisžki;
Niekas netikėjo, kad k^bartie 

orkeėtiro 
trauks kariuomenėn,
kybrirtiecziariis.
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slinkt) liETUviu idtsAŠ.

eziitr nifct lydini i 
Garbe

Diena
vaiksztinejome pirmas sukak
tuves atėmimo ypatiszkos lais
ves, o 4-ta Julajaus apvaiksz- 
tinejime 143 metus ameriko- 
niszkos laisves. — Stebėtina ar 
ne!

Kas prie tavos laižosi, tai isz 
to nevidoną turėsi,, o kas tave 
bara, isz to turėsi mokytoja ge 
Ta.

Ūkininkas da per

Ūkininkui yra reikalingaš 
paezedumas, o darbininkui da 
daugiau, 
viena meta tiek nenuvargs,
kiek darbininkas czionais Ame 

Todėl, paezedumas turi 
būti per visus druezei užlai
kytas. Po sziai karei, žriione- 
lei truputi pasikėlė in puiky- 
bia, neatsimindami ant atej- 

Motereles teip inprato
in parėdus — in szilkus jog: 

Ant virszaus atlošai, 
O po apaezia kutai.

Moteriukes, tegul jusu szle- 
be buna prasta, o veluk pinin
gu pilna maisza.
kytis pagal luomą ir nesilygyt 
su tais kurio turi

rike.

ties.

Reikia lai-

T

pns-

tamprus jr drųti. kad asztrios akmenų ar anglių kriaukszles
« a " ’« ' ■ i a «>

v

Raudonas Kamuolys” Red-Ball. 
ir užtikrina kad

negal ju nei perpjaut nėi perpleszt.
Avėdami ^Ball-Band” avalus jus suezedinsite piningus, 

nes nereikes toip tankiai pirkti batu ir nekasztuos tankus pa-

Nesziojasi ilgiau—
Gerai jaueziasi ant kojų

i .ii M - * .

Kad perkate guminius avalus, būtinai temykite ar yra ant 
ju iszspausta fabriko žyme ”

Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini 
avalas laikys jums kuoilgiausiai ir bus kuosmagiausis kojoms 
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Szomls dienomis Egz. Kom. ( gavo 
nuo Sibiro lietuviu laHszka ir ju priim
ta rezoliucija. Rezoliucija atspausdin
ta lietuviu, prancūzu ir anglu kalbose.

Laiszkal ir rezoliucija isztisai pa
duodame.

. Ocg. 23d. 1919m.
Lietuviu Egzekutyviam Komitetui, 
Fifteenth Street, N. W. 
Washington, D. C. 

į i___  . ’ .
biuro Sibre, sluncziamc du cgzcmlo- 
riu 'T ~ ‘
su Tautu Vąldžloms.”
tiesa, pavėlavome Jums pasiusti, bet 
turime pabrcszti, kad jos, tuojau po 
užsidingiino Sibiro Lietuviu, susivažia
vimo 8 — 12 Sausio sz. m. buvo pasius 
tos tautu atstovams in Talkos Konfe
rencija, per Amerikos 
OMFMK

Toliau negalime nepastebctl savo 
didelio džiaugsmo, matydami Ameri
kos Lietuviu dedamas pastangas įdo

mės 
Ąmerlkio-

M

Sulyg nurodymo. Contralto Lietuviu

Sibiro Lietuviu Deklaracijos, vl- 
Dokleracija,

per Konsuli

Diena 4 Jūlajaūs, 1776 mete, mieste Filadelfijoj szitas var
pas pranesze svietui buk Suv. Valstijai pasiliko laisvu sklypu ir . . ■ • • i ♦ i 7 m • • A i t »» : i .' . A •Toip skafnbHio druezei jogiszsimusze isz po angliszko jungo.
sutruko ir sziadien jin galima matyti jeigu kas atsilanko in In
dependence Hali, tame mieste.

Praeita subata vela suskambėjo praneszdamas svietui Jais 
via ir užbaigima kares kada vokiecziai pasirasze ir priėmė isz 
lygas allijentu.

Sziadien apvaiksztinejame dviguba szvente, tai yra: 
via Suv. Valstijų ir laisve viso szio svieto — iszsigavima isz po 
jungo militarizmo ir prispaudimo karunavotu gaivu, kurie svie
tą laike prispaudoje per tiek amžių. Lai tdjl laisvo niekad neuž
gesta! > ’ ■ ■ . ‘ ” * *■ u
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iszmetineja nereikalingai.
Ar-gi kas regėjo, 

ant medžio szokinejo
Del

yra
dolerei kiszeniuje skamba.

O kada dolerei skamba 
prieteliai atsiranda!

darbininko

* X-U.
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ŽINIOS ISZ LIETUVOS. ,
kaip avis

žmogaus
* * *, r ' ‘ ' H i.'1 I į t «: > t

geriausias pamatas, kada

ir

visur tiksiSu mandagumu ...... 
kad ir in gala svieto nuvyksi.

Pirma karta Japonijos įsto
tojo sklypo 
savo cieso-

Buvo tai ant

Buvo tai pirmutinis

rijoj, gyventojai
atydavinejo garbe 
riui, kuris važiavo ulycziomis 
puikioje karietoje su savo pa
ežiu ir sumini.
atminimo 15 metiniu sukaktu- 
viu nuo kada japoniszka sosta- 
pyle likos perkelta isz Kioto in 
Tokio.
pasirodimas japoniszko cieso
riaus terp publikos.
ženklas, jog Japonije griebėsi 
už demokratiszku papr 
kaip Europoje.

Yra tai

oeziu •

POMPENAI.
v ' 'i

K a i k u r i e iii ies te 1 i o ‘ jįy Ven t ri
jai darbuojasi bolszeviku Hali
da i.
vikanis
cziojo su bolsževikinėiris velia- 

džiaiigsmingai patiko 
bolszevikus ir dalyvavo ju ple 
szimuose.
do gryžtant bolszevikus, vėl 
pradėjo sznipineti. Vietos mi 
licija uoliai juos gaudo ir mal- 
szina, bet kovot su sznipais 
sunku dar dėlto, kad isz bolsze 
viku paimtos puses daug žmo
nių važiuoja in szia puse pirk
tis sau maisto, nes tenai bolsze 
vikai jau viską isztusžtino.

Vilnius.— Da vis eina žydu 
skerdynes. Lavonus vos spė
ja nurinkti nuo kelio. Užmusz- 
tu per 
2;000. 
suimta.

vonis

Sūmusze socialistą už 
neuždarima žioties.

Tik per in-

Jau pirma karta1 bblszė-

R*

Szie avalai yra padaryti trijose augsztumo: batai, 
bacziai (Himiridr) ir czeverykai (Lopac). Kiekvienus galima 
gaut baltus, raudonus ar juodus.

“Ball-Band” avalu isztisi padai yra padaryti specialiai 
maineriams uyę|i. Jiė Apsaugoja peretkus ir padaryti teip

•1

tuvos laisvos Ir gcroycs, labui;
sveikinam mušti
ežius Ir vclyjam Tcvynęs atgymdymo 
darbo dar didesnio pasisekimo!

Lai gyvuoja nepriklausoma Lietu
va!

Lai gyvuoja kovotojai už jos lais-

brolius

ves!
Lai gyvuoja Amerikos Lietuviai!

Ccntralio Lietuviu Biuro Sibire 
Ingallotlnis Harbine.
. Juozas Mažeika.

P. S. Sziuo žygiu meldžiamo Jus — 
prisiusklto keletą cgzomploriu Lietu
vos Žemlaplo, kuris geistina turėtu 

organizacijoms ir Ccntrallui 
Biurui.

Biuru

musu
Liet.

Susineszhnas su Ccntraliu
Liet. Sibiro galima geriausia per Kinu 
paczta, jper inguliotiui Barbinę, kurio 
adresas:

Chinese Harbine, , t r
Post Restonde “Auszra”,
Contrąlid. Lietuviu Biuro Btlvclno
Towshc. Magjstratshoy'iip —

' Prieszininkai bolszeviku ejna I
1 anLMoskvds.

■ i ...•■•t-nT4-Tr.
Arlpingelska^.

EXTRA! EXTRA! DIDELIS PASIŪLYMAS. 
Laikrodėlis “Rpskope. Patent

Post Restonde "Auszra”, 
i
Towshc. MagJatiatsho^a 10 (-

KREIPIMĄSI LIETUVIU, 
gyvenuiicziu Sibire prie Valdžių visu 

, , Tuntui . ,| j
AtatoVal Lietuviu, $&vcnanczlu Sibi

re, susirinkę susivažiavimai! dienose 
kada baigiasi pasaulinis karas, dieno
se neszanęzioso džlaugsma Ir paguoda 
visoms pavergtoms Tautoms, naudo
jasi proga, kad Iszreikszti savo pagar
ba Sajungininkuiiift, tiems, nepaiįsiau
tiems kovotojams ( už geresne- ateiti 
^hiopijos
* Sibiro Lietuviai įsu;džiaugsmu intatoi 

___ 1 ’ nelaimes, kurios 
jiems prlsojo perkošti paliekant gim
tines yletas <pąloi J^einuna ij* Vilija ne- 

,prapuolė veltui, kad tos karo sunkeny 
bes kurias Lietuva draug su Rosija pa 
kele privedė prie.pasekmingu vaisiu.

Dabar kada sprendžiasi visu tautu 
likimas ir prasidės naujo gyvenimo 
statymas, kiekvienos tautos apsispren 
dimo pamatais, akys visu Lietuviu su 
viltimi žiuri in ta Szviesia gimtines 
szalies ateiti, kuri bus karo baigimo 
pasekme. Jie tiki, kad ju svajones 
ir troszkimal isz seno apie savystoyia 
Lietuva per 150 metu auklėjimai, ant 
galo isiRunys, kad tos aukos kurias 
Lietuva neszę ant karo aukuro nepa
siliks bergždžiom^.’ Sžltam garanti
ja yra tio tautu apsisprendimo Jqzun- 
gai, kurie didžiu ju pasaulio demokra
tijų paskelbti. Lietuviai tvirtai tiki, 
kad Lietuva ju palJRla gaisru ugnimi 
nuszvlcsta dabar, jiems gryžtant bus 
szylesi džiaugsmu ir laiflvp. .

Sibiro , Lietuviu susivažiavimas 9 
Sausio 1919 m. Irkutske, klausyme 
apie ateiti , LletuVos vlonbalisiai priė
mė pokanezia rczolluplja.

Turėdami omonija kad:
1. Kiekviena tauta turi telso pilno 

politinio apsisprendimo.
2 Tik savistovi R* jluosii tauta gali 

prieiti prie Riątcriale.s geroves ir 
augszto kultūros laipsnio.
. 3., Llptuya buvo daug ązimtmccziu 
savystove valstybe sū sostapiliu Vil
niuje. - ' ' . . ’ r

Nustojusi laisves .Lietuviu tauta

, tie. vargai ir

ateinant jie vaiksz-'

Dabar, kai iszgir-

Sibiro, Lietuviu

i
i

i t >>

nelaimes,

susivažiavimas 9

Aripmgelska^..pfieszįnin-. 
kaį bqlszcvUcu 4ęjna.,ąnt Kurs-
ko, 250 myliu ntuo. Moskvos ir 
Voronežo, idant butu lengviau 
gautis in.Mdskva.— Prie Kur-
koyo bo.lszevikąi likos smarkei
supliektais. ‘Šolsževikai toip-

i * r . -J i , , • i»1 / 1 4 i ' ■ ■ » t »Jt- , f 1 }, iLr 1 • J { ] ' » • l jgi beteko Kkateri įlosią va, 130
rnyliii nuo Karlibvo.
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Prictėlis žvėrių. '
Y

— Ar tu Joneli mėgsti žve-
relius? i* .— O, misiukia! 
gardumu valgau
aviena o ir zuikelius!

Su dideliu 
versziena

ANT PARDAVIMO.

Mesite Frack...ville, Pa. cielas 
lotas su namais ant dvieju fa- 
miliju. Namai tik 4 metai 
kaip pastatyti ir viskas gerai 
inntaisyta. 
la narna 
duos rieperbrangiai. 
kite inn “ 
noy City, Pa; 'T.. ......   ’ ’....

ta laika skaito pei‘ 
Labai daug žydu yra 

Žydai ir dabar dar 
kovoja su lenku legionieriais. 
Isz langu, kereziu, pasitaikius 
progai, szaudo in legionierius.

Suimti 7 žydai
Maisto

komisarai, 
dalykai ’ bjauriausi. 

Duonos kolkaš;y dar ? neduoda, 
fepekūluicijos gi • suri
ku gauti; neS žydai*. Uždare kO- t ‘ a J ' A * J e * **■' * lt • » .i* ' A 4 4 , jS» L.

Sėrūnton, Pa. » 
simai^zima policijos, isžBigjM--

ling, socialistas kuris likos’bai j° legionierių. Vieni laukia 
sei apdaužytas, sumindžiotas

* ■ * ' ' f

ir apijilesztas nuo drapanų per
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. Tik $5.45,
, t . Tuk-Ptanczlua ^olcriUĮ žjnoncp 

praleidžia lalkrodcliains, o ne
! "i turl'itlz. ju jokios naudos* del 

to Rad nežino kokie laikrodė
liai’y ra geidausi. Visu geriau-

iįjsIu lalkrodollu yra “Roskope 
Patent”. Szitas laikrodėlis

į- jau • fchronia-s visame pasauly- 
Ije, o kas ji insigyjo, tai jau 
I visam gyvenimui.
Lnn naudoti darlie ir szvent*- 

dieniams. Gražiai ir tvirtai, 
padarytai^ tyrais nikeliniais

. luksztais,.(Htiprip.ia nikf)li-<(
niala viduriais, teisingai su
statytas taip', kad nesuvcllna 

Knęi paskubina ne vienos ml-,. 
nutos, toks lairodelis ver-

'1 ’taa mažiausiai $10.00 bet mes 
del supažindinto visuomenes 
su tuo laikrodėliu per trum
pa laika nutarėm pardavinė
ti Iszdirbystes leszu kaina, t. 
y. tik po $5.45. Prieto duoda-

1. Storai auksuota laikrodėliui retežėli;
Ji padary- 

Ja galima užrakinti blie du-

praleidžia lalkrbdcliajns, o no
H

to kad nežino kokio laikrode-

Ji gall-

Gražiai ir tvijįai

? i;

i

l

2.nic DYKAI 4 naud^n^us daiktus:
Naujai iszrasta spynele, kuri užrakinama ir atrakinama be rakto.
ta isz žalvario ir gali užtekti visam gyvenimui.
ris skrynute ar kijta, ka o nežinantis paslapties kaip ja atrakinti niekad ncat- 

Sykiu su spynele duodame ir isaiszkinhna kaip ja reikia atidaryti: 
Naujai iszrastas inrankis plaukams kirpti. Toji maszlnele kiekvienam 

vyrui labai reikalinga, nes sutaupina pinigus ir laika, kuri reikia sucikovtt 
einant pas barberi. 4. Slaptingu užraktu maszinclc pinigams. Maszinelo 
padaryta isz drūtos, minksztos skuros ir užsirakina taip, kad sekreto nežinan
tis jokiu budu jos ne,atrakins, 
kaip ja atidaryti ir uždaryti.
siūlymo, tai nieko polaukdama prsusk mums 25c.

rakins.
3.

einant pas barberi.

Galima pirkti cie 1 Išsiusimo laikrodėli Ir visas apraszytas dovanas. 
»■%■*** x-y zl r» I Ir i it n T T fk <» I 4 i Ir i* t w i ri zx Ir r> <1 T\ ii nl 11 )k zy rl i nParsi-

Sykiu su maszinclc duodame ir paiszkinimus 
Taipgi, jei nori pasinaudoti isz szito musu pa- 

stampomis, o mes tuo Ja u 8 
Pinigus užmokėsi atsle-

arba puse.
Atsisz'au-

Satiles” ofisą, Maha- 
(to 53)’ —------r—

mes daiktus. Užsitikriname, kad busi užganėdintas, kitaip pinigus gražina
me adgal. Pastabu Kas prisius visus piningus isz augszto, tam mes priedo 
prie visu daiktu duosime auksuotus marszklniu rankovėms guzikus. 
tuojaus ant adreso; • ’ PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 North Irving Avepuc, I>ept, 28 • 7 ) i! ‘ i *
T"1111 "r ’ -1 — ' 11 ' '1 'r 1,1 ; 111 'r"; ’
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CHICAGO, ILL.
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Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

• I

Lietuviu Atstatymo Bendrove paSfckmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:

♦

visados stengos! prie neprigujipingu- 
mo. . ‘ • ’jL ....

5. Principai laisvo tautu apsis^e^dl 
mo neskelbti Amerikos, Rosijos Ir ki
tu sąjunginiu .valstybių duoda .y tqise 
aproikszti Lietuviu susivažiavimui 
szi: . / - i

1. Lietuva ^tprlį butf neprigulminga.
2. Aut taikos iRphfercncijos turl^bu-
* A 4 a J . • .A» < • A t • t * F'

’ ~ . > i. i». - ' d; * i •

Piltmlulnka^ K. Pabrėžas.
< Bekrotofius A. rivužaš. r- 

Kopija teisinga, - -

bėjo nuo shiort Eclwardlis Ifob Pykins ir neboparda^ineją. Ši- U iJow^^vau .
• • ' - * _ * • * ~ a - ' .'a • ■ ' .1711.1111 Ill II KUO ‘ . 1.

1) Atstatyti Lietuva ekonoihiniai, sudarant dideli kapitalą pramones (iszdirbystes) ir
pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje. •

2) Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudc^toju, paimant visa szalies
pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas. i

3) Pakelti Lietuvoje abelha gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt.
.4 J w.m> u, _ u . r 1 » f i • '■ m t t a m . - r k. 5 • - ** a <. . * _

pirklybo.s (biznio) varymui Lietuvoje.
* 1 Y k k I

pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas.

4) Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant 
<* . . _ » L. . . , , * ’ _ ** * .a a * a . a a . * • a. h • • I* '» k

gorus uždarbius, palengvinant ingijima uitos inrankiu, maszinu,’ gyvuliu,' javu ir it.
Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Aniėrikoje:
\ \ . .» , • t *■-! lt,: • i* i t i ■ t l - c ■ »- , , i ' ■ , 1

1)

11T ■' ' 4.

.pirinminkas Cent. Llctuv. Bulrot /K. 
'Pabrėža. v. „ • ,
P , riRKL¥BArSU .LATVIJA IR 
i .. ( , , LIETUVA.,

. Pataiaydamdu kares Pirklybos bor
do . insafryma 7291, tazlęista gegužes ? 
d. 1919m. Karop plripybos Bordas pra 
noszn', kad dabai* bus. jalit priimamos 
aplikąc|jop sipMi (maistu, , s Latvija 
Ir Lietuva. Dabar jau nereikės oks- 
poytertyrąe Rauti Isž užrub.cžyjo ,(osąn- 
i 
autu rifoka&osi,
davė paliudijimu, kuriuo išplinkama 

lino leidimui turi būti pasiuneziamos 
. . , , in Krtreš Borda, Wimhirigtono be jokiu
bartu miestuose btivo Wukia- kitokiu formaliszkumu.

gryžtant b'olszeviku, kiti lietu 
viii kariiidmeiibs. Paharijin-

inirsžnsia myne žmonių, kurie darbininku organizacijos ;
ant jojo užpuolė ktlda apleidi" 
nėjo czioriaitini suda.

Sude atsibuvinojo teismas 
trijų socialistu isz New Yorko

Szv. Mikalojaus draugija.
«• * » ■ J. y1 a •

I LIETUVA.
*4 r

Daug lenku isz Vilniaus be- 
go in Warszava, — bijo bols2'e>Į 
viku pavojaus. , Apskritai Ibn-

gegužes 7

2)
3)

Steigia Lietuviu Banka su Užrubežihiu reikalu (Foreign Excliange) Skyriumi 
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojiniui ir tt.

iL Ik I k a ■■ i ■ • aaa • • b . a a ’ w •Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujaneziu! in Lietuva ir in kitas szalis.
♦ j v 1 ’ i i i i 7 •' t <" * . L- r ■ ■ » ‘j » u t , _

Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- M

noszn', kad dabai* bus. jatb priimamos
jcszkojimus (daviciiiustis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkprporuota, ant $1,000,600.00, veikia sulyg
.1. a a a < a.* '. a a au a "A A. » • ' a. M .t

ir1 Juozo Jifkelio iSz rrtičsto, riž Vilniaus gyventojai nepa- 
pasipricšzinimrt fcriosžriis VHDj I • ‘ k

džia. Robiingas laike tėlshib 
nuolatos prieszinosi ir protes
tavo sudd, už ka likos iszmcs- 
tas lauk;

tenkinti.
Virbalis.

Kovd 18 d.- Virbalio ir Ky-

daugiau ir klupimu.

s •**▼ v J

Dabar jau nereikes oks-

Czlu iipportoriū pranpszima, kad Ali-
. « A W t • i1, , ' ' , ■* ’ . '' ' A lkomitetas, Londono

Tft'da’api'o 100 žnlo- miui^tljbkai karihdriiėno'ri. Vir 
nln jin dįSstojo ir prridejo už- bMiszkirti važiavo visi dalinto- :

Lu.. 3 ..M •J darni .ta viltimi; kad ' apgins

mt tokio siuntinio — Aplikacijos siftn 
lino leidimui turi būti pasiuneziamos 
n Krtreš Borda, Wimhlngtono be jokiu

Vančo C. Mc’Cormic.

SK aIt YKITE "S AULE” 
. riKAITYKITk “SAULE”

*

1

• V
S.;

* 4

'W1C

valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūrą. Bendroves szerai (aksijos) kasž- 
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau pęnkiu szeru Vienam' Žmogui. L. A. Bendroves 
pelnas iszdalinamas visiems šzeririinkams; isž ko yra geras pelnas kiekvienai^, nuo indetu 
piningu. Prie L. A.. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos paėstuose.

Pt Htuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau pęnkiu szeru Vienam' Žmogui.

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
,^^-Aį . » '’JKSR5X

Lithuanian Development Corporation
New York, N. Y. .

Reikalaukite paaiszkinimu szįuo adresu:
*’ ' 1 4 • « '* ♦ * F ' . i ' J

320 Fifth Ave,
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vo organizuotais kapitalais bet ir savo 
kūno ir duszios pajiega. Lietuva tu
ri būti gerai sutvarkyta, tvirta ir kul
tūringa szalis, ir be jusu prisidėjimo 
jai bus neveiku tat pasiekti. Todėl 
jau luotas apie tai praktlszkal ir rei
kalingai pagalvoti, sumanymuose susi 
siekiant su Lietuvos Valdžia arba Tai
kos Delegacija. Jusu uždavinys bus 
taip pat suvesti Lietuva .in artimus, 
tvirtus ryszlus sū Amerikos Valstybe, 
kuriai demokratingoji laisvosios Lie
tuvos visuomene visuomet turėjo ir tu 
ri galingiausias savo simpatijas. Mes 
manome, jog savo valstybėje turėsime 
inkurti. ir tam tikrus mokyklų typus 
su daugiau mokamaja anglu kalba, 
idant palengvintume musu bendravi
mą su Amerika. Mes czia paminėjo
me tik keliais bendrais ruožais svar
biausius uždavinius, kuriuos sukpn- 
krctizuotl jus patys savo organizaci
jose mokėsite ir tinkamai, atsižvelg
dami in Lietuvos reikalus, jszpleszite. 
Didžiausia yra mums garantija kad 
mos einame vienias keliais Ir viena 
vadujames ideja.
rimtos organizuotos santaros.
tuvoj dabar mes turime valdžios pryr 
szakyje garbingiausius musu visuorne 
nes veikėjus, kurio turi placzlausios 
visuomenes pasitikėjimą ir, paspirti. 
Visos partijos, ir krlkszczionys — de
mokratai bei kataliku partija su savo 
lyderiu Stulginskiu, ir Sozial—Demo
kratai, su visos Lietuvos gerbiamu ju 
vadu Steponu Kariu, ir vidurines par
tijos bei sroves, yra sziandien pada- 
vusios viena kitai ranka ir mrba isz- 
tvirtu pamatu. Mes tad turime būti 
pilni tikėjimo savo laimėjimu nes mes 
visi esame susibūrė del musu teisinga 
reikalavimu ir siekimu! ir mes netu
rime nuleisti ranka del kokiu atskiru 
szmeižtu molu ar nelaimingu nuotikiu 
kurie dar gali mus patikti musu ersz- 
kecziu kelyje.

Taikos Delegacijos Pirmininkas.
Paslraszo: Prof. A. Valdemaras, 

Sekretorius.
Paslraszo P. Klimas.

IN AMEHIKOK LIETUVIU TAUTOS 
TAKYBU VYKINAMĄJĮ 

KOMITETĄ.

Lr. ri’’ / r * m ’

Slaptybes Cariszfto 
Palociaus. 

h
II.

AUKSO NAME.

J a

Audencijos pas cara.

nein-

Ar jusu ca-

*— Isztikro szetonai 
stengtu to padaryt, tik turėjo 
but tai darbas to kuriam da- 
leista lankyt jusu cariszkos di
dybes miegtuve.
riszka didybe nužiūrėjo kalti
ninkus?

— Nežinau ka turiu kaltint 
bet jau netikiu dabar niekam. 
Dabok ponas Kordov, negai
lėk piningu, padaugink skai- 
czius sznipu. Nesigailėk teip— 
gi ir gyvasties žmonių, geriau 
težuva dcszimts nekaltųjų ne
gu kaltininkas turėtu iszvengt 
bausmes. Gana ilgai daleidine- 
jau buvoti savo szirdyje gailės 
ties ir žmoniszkumo jausmam. 
Troszkau duot Bosijai cara ne 
geidžianti kraujo savo padonu i 
vien
laimes.
tais vergais galima valgyt tik 
knutu ir kartuvėm.

— Jusu cariszka didybe 
bus isz manes užganėdinta! — 
tarė Kordov besidžiaugęs isz 
tokios pakraipos dalyko,
ras ji nepavarinėjo vien davė 
da didesne laisve 
Jaute pats kad pataikys 
budeliszkais
darbais darodyt jog veikia ge* 
riau negu caras reikalavo, kad 
idant nudangyt kaltininką jis 
nesiga i lesias' szimtus nekaltu 
žmonių iszŽudint.

— Simus musu locnos tevy- pustyne kurioje tur rast mirti-’ 
nes da isztikinli aavo vieszpa- 
cziui ir garbina Ji'kai p o dievą 
ant žemes —kalbėjo Kordov to 
liaus — bet tie nelabi kittau- 
cziai Ęlctuva, Lenkija ir Kur- 
sze savo anarkistiszka intek- 
me 
rusu jauta-Kardu ir ’ 
tetų isznaikmt diegus tos 
vietres, o daugiausiai ju yra 
tarpe vokiecziu.

troszkanti jiems labo ir 
Bet persitikrinu kad

Ca-

ir galybe.
savo

nožmoniszkais

V L T ” sti oari^žkai didybei parodyt’ 
apskimdžiahdziuš* iJ

tingai.

*

taria giesmes liūdnai gaidai ju gyvenimas^ ju mylimiejie ir 
mylintiojo, < kurios i da ^i karta 

(nuo czionais atsisveikino ja,
kaip varpai- lydintiems iii ka- 
ptfs velioniu , .’ Ii* ežia- matoma 
lydėjimą ir kapus, bot lydi ne bent minėdami jau tik ir insi- 
inirusius, bet gyvus, jaustaii- 
ežius ir kentauezius; lydi ly- szeszelius. 

‘dėtojai. no verkdami noapgai- 
lestaudami lydomas aukas, ta-

'nuo czionais atsisveikino ja,

vcizdinodami .nepasiek tanius 
Czia vieni susėdo 

rymo pabkindė bcviltirieso mas
* I

tyso, kiti meldžiasi, treti siel-
f • *1 t

cziau keikdami, badydami bag vaitauja, penkti keikia ir ap-
i | < v» » I • “ 1 1 ‘ i- F J "' » ■

nietais, kapodami botagais; ta-
sydami ir kruvindami jai auka 
netekus pajiegu klumpa po 
sunkenybe retežiu/«po sunkc- 

Tei]) lydi “eta-

darodymus 
jauna baronu Palona už nihi
lizmą.

— Tokiame karte pamatys 
jis Sibyra!—suszuko caras rus

Teip Kordov, kad ir
visas provincijas parsieitu pa
verst in kapus, turiu iszravct 
visas piktžole^.

— Praszyėziau jusu cieso- 
riszkos didybes paliudyjimo, 
jog galiu aresztuot baroną liū
gą Pehlon, kadangi tokias ypalnybe vargo, 
tas galima aresztuot tik turintĮpu0 kazokai isztremia mus in

Sibyra.
Ant veidu varomu matomas 

Istalo fonnuliori insakymo ant [paveikslai baisiu kaneziu, ma-
kurio tik tarpe atšpaudintu ci-|žiausia kibirksztelc vilties nes 
lucziu reikėjo inraszyt varda 
pravarde arcsztuojamo, da tas 
ir cariszka parasza. Caras pa
ėmė plunksna ir padėjo 
parasza kalbėdamas:

— Lai žūva ir brolis, teeina 
tuo paežiu keliu kuriu 
Žvaigžde Palonu.

ypatiszka caro paliepimo.
Tai kalbėdamas padėjo ant

savo

nuėjo 
Pažiūrėsim 

ar negalima bus sudaužyt tos 
žvaigždes, kuri kaipo nemato
mai' rankai valdant kliudo ko
metą Romanovu ar nepabirs ji 
ne atomus ir liaus spindėjus ir 
gizistavus.

III.

GYVŲJŲ KAPAI.

Stulpas aszaru.a ,t-7- • •• >

Neapžvelgiamais akimis ty
rais užklotais sniegu eina ke
lias,’ kelias iszžlugdintas asz- 
aromis ir kraujais. * • 1

Kam teko girdėti bent Apim
szyma dideles smiltinos jiires 
Afrikoje vadinamos Sacharos

užk retine ja baisia pavietre 
A 4 ' •

tauta.Kardu iįugnim ver
1 Pa"

I
»

i

1/

K. 
*’ 1J

j**
F’t'J 
h n

,1

* lelois szekino, 
Badai ir • ejniki (įrayno, 

Palicmonai užtiko,
Ne vieno nepaliko.

Ir tuosius paėmė, ka nusire- 
s ‘ i <lia buvo,
Ncbageliai in nagus1 pakliuvo,

In lakupa liugaboho,

M

spindi tiszarorti užėjusios aky
se, tacziaus abejbdumas ar pa
siutimai blizga jose.

Vyrai ir moteriszkes

h i1 . i * T %. J [i L IP'. O

Kaip ponulius pasodino, 
Paskui gerai užmokėjo,

O katras mones netyrojo,TARADAIKA.į ^7 ’ 1 ■ " y. ’ ’

maudau ja, nes czia drauge bu
na pikti žmones ir kankinti- 
niai už dorybe už gerus szven- 
tus darbus. 1;

Tiiojaus in kelias sanvaites 
po naujo moto, 
saulei susilaikė prie 
aszaru digtas būrys varomu in 
Si byra kaliniu.

Barzduotas kazoku aficieras 
turintis komanda ant trans
porto, nuszoko nuo arklio ir 
kietu balsu suszUko:

— Pasilsėt!
Tam balsui atsake skambąs 

retežiu ir sunkus atsidūsėji
mai iszsiveržantiejie isz krūti
niu krintaneziu ant žemes nuil 
kušlu, suteriotu kaliniu..

Tarpo tu kaliniu buvo ir to
ki žmones kuriu ireikejo bjau- 
rintisį buyo ir tokįiu ant kuriu 
reikėjo tik su skausmu szir- 
dijc apsiverkt. '

Szitai dvi ypatos atsiskyrė 
nuo kitu ir atsisėdo ant sniego. 
Buvo tai jauna moteriszke, 

» , I « 9 1 • _ < į I 1 t>

besileidžiant
Stulpo

Kofcie, tie vyrai navatni,
Turėjo pasirtipyti) \

Kad* tik kozoje "nctūpSli,
Tame mieste paprastinai, 

; Tankci atsiojna ilėgcrai. 
Žinoma, kur tik susikuopin;

Tai jau ^ana;
Kaip kipszai cypia,

Kaip laukiniai klykia.
Nesenai tokia musztine pasi

darė,
Jog dydeli lamina padare, 
Kėdes ir stalai braszkcjo, 
Stiklai ir guoges teszkejo.

Vienas lenta pagriebė, 
Ir smarkei su jiaj uždavė 

O kad lentoje szriubas buvo, 
Tai labai skaudžei užgavo, 

Da novos gyvas liko, 
Ne nudėjo isz sykio.

M ' ' * « r »

Tai pasakyti negali, 
Jeigu piktUnfti ant merginos 

turite, 
Tada ant niek nežiūrite, 

Tuojaus norite padaryti baika, 
Gazdinhte su Taradaika.

Laikais ir davadna,
Geru tėvu mergina, 

Su bile szpielium neužsideda, 
Tai jau gana!

Tuojaus bjaurei apraszo, 
Nepalieka doros ne ant laszo,

W1

l

Mums tik reikia
Lie

varo- 
|mos Sibyran gauna blogas ser
mėgas, arba rudines, 
po keliu dienu keliones ant ne
vieno isz ju pasilieka tik su
draskytas bagnietais perszla- 
pes purvinas draiskalas neap- 
sangojantis nuo szalczio.

Kelione teip ilga, kad nekar 
ta tęsiasi ji visa meta, kol ga
iliaus nelaiminguoliai isztrėm- 
ti nėkrituosie ant kelio ar ne- 
damuszti per kazokus pasiekia 
paskirta jiems vieta.

Vargo ir sunkenybių tos ii* 
gos keliones atsakaneziai 
plunksna raszejo nesugebi nu- 
picszt sunku juos net ir insi- 
veizdint tam/ ku. Dangus, ji ap
saugojo nuo -tokio gyvenimo 
pritirimo. Gana laibus pasa
kius kad ne pbse isz Vaf^mŪ 
nedaturi tu vargu ir kahbdiuį 
ne puse ne pasiekia paskirtos 
jiems vietos Sibyroj.
^’Tarpo provincija Perm ir 
Tobosku netpli kaimų Markor

; i "■ t. .•■/ ■/ ,

it

keliones

bet jau

įanb^iuį

imt kurios veido matoma buvo 
kokius moraliszkus skausmus 
ji kenezia, kad nieku yra jai 
da kuniszk'i vargai ir kaųczios. 
Bricglobstije laike vaikuti, ku 
ri glaudo. kaiįx motina sopuliu-

. A (

. -;i d
, , UŽ-

ga prie safVo krutinės.
) v-‘f7’> • .n.i .

' J

Jog niekam netikus, 
Nuo visu atlikus,

Ir geriausia mergele, 
Padaro nedorėlė.

Tai vyruezei negražu,
Už tat verti lazdų,

Bile paszlemeku vyru,
Asz numanau, 

Ir gana gerai žinau.
Kas danesza man teisingai,

O kas melagingai 
Teisingas žinias priymu, 
O melagyseziu no noriu.

# # #

Vienam pleise Veselka atsi- 
< . prpyinejo, , 

Ir vaikinas vienas atėjo, 
Pavioszino- kaip reikėjo,

U. t<c<

VYKDOMAJAM AMEKIKOS LIETU
VIU TABYBU KOMITETUI. 

Wushingtonc.
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Paryžius 1919 m., 
Gegužes m. 2 d. 

Lietuvos Valstybes Taikos Delega
cija Paryžiuje, kuriai Lietuvos Val
džios yra pavesi a Talkos Kongrese 
ginti Lietuvos laisve ir nepriklauso
mybe, džiaugiasi gaudama progos at
vira szirdim pasvciklnnti savo tautos 
brolius Amerikoje, kurie su tokiu gi
liu užsidegimu ir stipria dvasia gina 
savo, kadai apleistos, tiek motų ken- 
tcjuslos ir dar pagaliau liek karo isz- 
var-glntos, 'Tėvynei laisvd.'-’ Niekas no 
gali tųip raminti, taip stiprinti dvasia,: Jųozapavlczius. 
net didžiausiu nelaimiu ir sunkeny
bių motais, kaip, kad jausmas ir iszsi- 
|ikinima^.;j|og>nmes yjsi ,Lietuvos ,£o-;| 
Inos suntis Ir. dukterys?kur tik

Ibutu pintasis* likimas nusviedęs/ vis(P° gyvenimą ir . (darbus.

k
Gerbiamieji:

Kaip busite isz Lietuvos laikrasz- 
cziu sužinoję, pusėj vasarib kovoj su 
bolszevlkais prie Alytaus krito vedos 
tenai pulką Antanas Juozapa vieži us. 
Tai labai didelis smūgis musu karei
viai. Pagal narsumą ir gabuma jam 
beabejo prigulėjo pirmoji vieta. Daug 
turime žymiu patrijotu, bot reta su
rastumai' kaip buvo a. A. Anntanas 

Jai jam pordotinU 
pasakyti szokti ugnin butu be minu
tes abejojimo tai padaręs, 
^ginamas musu Tėvynė.

’ittcshl dfaugai patašzys daugiau apie 
Asz nore- 

iyglai kaip vienas; 'branginame savo tcziau padaryti jo atminimui viena 
tautos, savo gimtosios motinos laisve dulkta. Jis buvo mano Adjutantas 
pel ateiti ir dedame ,ęavo visps gc- pszlX(lęjo inųno i|ci Kopenhagai isz.te- 

... j”'"1’ -----  •—j kovos
savo bendrajai gerovei pasiektu apgin Į laukan ir ton padėjo savo galva. Isz 
ti sutvirtinti! Jusu tėvai, broliai pasikalbėjimu kelionei sužinojau Jkad 
ir seserys, palike Lietuvoj, kur jio to-1 jiš^tUrejo dvi mažas sesytes, kuriom

Jis jas 
jos metu sziandien lieja krauja ginda- [labai mylėjo, ir negalėją atsigerėti. 

f‘' ’I rii! flato1 irizvargiirta' 'Ždme'nUo Vėl* isz Prftsze, jai jam kas atsitiktu neapleist 
. , užpuęlikų, ¥a8Z^aiczlu. » *

(apsipils džiaugsmo asžaromts patyrė, Taigi visos ^ietuvos priedenųe ne- 
I jog Jus ne . valandėlėj , neužmirszote | apleisti hrtfflrtiju tu kurie savo gyvy-

Žuvo jis
Jo arti-, Nes dtyaĮlSu kyąr^dfti uzsmo/

Tiek to, kaų> buvo,
Bet in nelaime pakliuvo, r,« .tiw V ‘‘ * 4 t»: v»oi, j

* j a . i V’ » » i >

Užmigk Valdziuti, 
»dgk — ;
balsu/ krintant isz akiu stam
biom aszarųm

kalbėję sįkaųsmingų rojo- iries suntis ir dukterys, kur tik rjhtis'

Jis buvo 'mano* Adjutantas
Del£ąyoju Die

vui už kbžna valandėle tavo 
miego, kuris atitraukineja nuo 
baisios tik'tybeš, nuė vargu. 
Esi-nuvargęs vaikeli. < >

-h Ne, mane nesze geras de-. 
de, — atsukę yėikhlSš Atkreip
damas akis link sedinezio sza-

drąsuolis. pasiryžUsis eit, idant I 
pereit pustyne. Žūva joje cie- ’ 
Ii karavanai pirkliu arabu gą- 
benanczįu savo tavorus ant 
kupranugariu (verbliudu). ku
rie tai gyvuoliai tik ir galf ^da 
turėt karszti, iszkentet baisy- 

usa- 
kada vejai Sukelia smil 

tina kad nieku yra da audros 
ant juriu; kam teko" girdėt gal 

ant 
kiniszku juriu, kur tas baisus 
pragaras ryja laivus ir žmo
nis ir laidoja savo nasruose, 
kas klauso apsakymu apie afri 
koniszku giriu pavojus, apie 
plaiszas ir prapultos Kordialie 
ru, kur žmogaus koja neiszdry 
so pastot, tas gal supras ir 
apie baisybes, pavojus ir pra
pultis Sibyro tiruliu, tas su
pras kad nieku da yra kelione 
per Sakharos pustyne nkyveiz 
doje keliones per Sibyro Uru
lius otapiniiiku — kaliniu isz- 
tremiamu už prasižengimus ir 
visai neprasirengusius negut 
apšmeižtuosius, in Sibyra, in 
Gyvųjų kapus.

Nors tas,

bes viešnios vadinainos 
mum”

Gal neblusti tamista, bet apie baisybes. “Taifūno

va retoj giraitėj randasi ketur
11M ii | t »• ** ' T i ' n "i

kampis apie 12 pėdų augsztas
stulpas, kuris pažimi rubožiu 

,tarpe Europos Kosija ir ,- Kibo- » « • rija.
Tas stulpas

J?

vokie-

Pa-

asz kittaucziam ypacz 
ežiam jaueziu didesniu simpati 
ja negu saviem. Ar tamista esi 
tvirtu kad tas ka pasakini yra 
tikru faktu.

— Turiu darodymus.
veizdan Kurlandija persiemus 
nihilizmo dvasio Pažinstu pats 
viena bajoriszka szeimyna ku
ri yra prisiekusi patol 
liaut besidarbavus, kol 
siekio neatsieks, 
tur pražūt.

Tuos žodžius Kordov isztare 
asztriu balsu, o akyse jo 
blizgėjo žaibai.
pu lyg besiszypsodamas žiurė
jo neiszsitikincziai in ji.

— Žinau jau kokia szeimy
na tamsta turi pažint. Yra tai 
szeimyna barono Palcn’o. Ar 
ne 1 ,

— Atminet jusu ciesoriszka 
didybe.

. — Aha

nesi- 
savo 

Ne, ji pirma

su
Caras tuotar-

pražudiai tamsta 
dukterį barono Marija atskleis 
darnas man josios mylejimasi 
su mano broliu, dabar spendi 
ant barono Paleno ir 
n aus.

jo 8U-

— Ar kartais prie to neštu 
mia tamstos kokia ypatiszka 
neapykanta.

Kordovui nelengvai buvo su 
meluot, bet pasiryžo, 
damas.

— Verczia mane vien mano 
tarnystes privalumai delei ku
riu pasirengęs esmių, kiekvie
noj valandoj aukaut savo gy-

atsaky-

savo nasruose

ka czia apsakysi
me veikesi ne priėsz kelis me
tus, bet ne daug ka skirtingo 
matysi ir sziandien keliauda- 
mas ir ta aszaru ir barbarizmo 
szali.

Šiitai kaip tik akis mato gu '‘’•I ••

Tcip bjaurei msiszoko, 
, Jog gavo ntfĮ^ą^iii.^uįoko.

’ Gal dą, Įas jam pareiti,
: L Ka^Į. isjį j §vy? to,tjųręą įs?tęj tiH l

j riauslas pastangas Josios' ir luo budū p^dgryžo Lietuvon, iszcjo tuoj 
bendrajai gerovei pasiekti, apgin Į laukanir ton Padėjo savo galva.

Jusu tėvai, ,7. ’ " 7 .

Iki praęaift.pergyveno karp; okupac|r, p8 kuvo vienintele parama. 
Jos metu sziandien lieja krauja ginda- lakai mylėjo ir negalėją

• J. • ♦ i ’ . I im inz, viii i.<i zvijiv

, O tai pCjt, Styvo (Įuz’nysta, Įkęijii pusiu plųptąncz^u f 
.,.i Per žvėriška kvailysta,

(,, užpųęlikPi paszlaiczlu.

tas

damas akis link sedinezio 
le patogaus vyro.

— Kudykis teisybe sako ir 
jauezia dekingyste — tarė Ma
rija Pehlen in jauna vyra. — 
Jau seniai gal bueziau kritus 
po sunkenybe baisiu vargu ant 
kelio, jeigu nobutu Dievas su-

; 1 C J ; v f A" * '

(apsipils džiaugsmo asžaromts patyrė 
jog įjus ne,, į—--- - ----------- -------

Asz mislinu, JOg dabar pasi-|ju Iroszklmu, neatitolinoto nuo ju I be už Lietuvos paguldė. Lietuvos Vals-

Tikiuoeita isy s, 
In kur nereikia, no lys.

♦ ♦

4 C

Kiek-gi

gal pasakytu 
kiek czia kaneziu iszkenteta, 
kiek aszaru iszlieta, kiek liūd
nu mineziu mate, kiek draskau 
ežiu duszia jausmu jaute,
nebylis stulpas atjauezia gal 
tai ko-neatjauezia szirdis pikto 
žmogaus.

Neveltu apkriksztinta ji 
Stulpu aszaru.”

czia žmonių par-
bloksztu ant sniego gulėjo, 
kiek kuningaikszcziu, bajoru, 
ir praszcziokeliu gulėdami ant 
vienokio balto szalto patalo 
kuri paklojo gamta, « czionais 
laistė ta savo patala aszaro- 
mis, kiek isz czia misliu leke 
in ten, kur prajojo laisvos kū
dikystes motai in. brangiąja 
Tėvyne, prie mylimųjų, nuo 
kurios atskyrta juos ant visa-i 
dos i— 
broliu

ir kick-gi czia mugu 
draskant skausmam 

szirdi verke tuoms aszaromįjs 
kurios szaukia isz dangaus at-11 r • v i 5 *» ‘ ‘ r * , ■• • • j t j • - i

ric už dvasiszko peno troszkl-
•- ■* •. s ; * ' *1 - * ■ , i ’ •1 ’ 1 1 ‘ ,

monijimo tiems tironams, kju-
v < > 4 ? •1 1 / 1 . ’t /

v 1

ma paskyfo jiems vieta gyvu

toikos pagėlbos fypatojo jusu 
geras1 žmogau! Ali, ‘niano prie-

/’ t ' i I ■ < 1 i l‘ ' * • ‘ »

tel, jėigu kadų-r— noro atgau- 
cziau da laisvo, ko hors ir nesi
tikiu ncužmirszcziau tamis- 
tos, r pataikinčziau atslmoket 
už ta jusu pasigailejima nelai
mingos moteriszkes. Bet, szian
dien — sziandien priimk bent 
szirdinga aeziu.szirdinga aeziu. Redos neži- 
nau da kam turiu būt teip ne
apsakomai dėkinga.

(Toliaus Bus.)

II
II
*’l

-Hll 'ill. 
r®

Ii ppcsz, mus sniegu užkloti jū kapuosėt O, tas kuris vis
ką mato ir jauezia, tas kuris 
yra teisingas jau surengė, kad 
isz czia isz tu gyvųjų kapu nu
krito nelaime ant tu,, kurie su
tvėrė tuos gyvųjų kapus, ku
rie paskyrė kankinimui savo 
auku ta kraszta pasaulės, kur 
sžimtai tukstaneziu ypatų isz- 
keritejo tbrturas kokias tik pik

Žmonių sura- 
žmoniu kuriu

tyrai) o tacziaus pustyno. Ten j 
ten kas juodauja, szliaužia kai 
po sliekas murmurino asla, bet 
areziau prisižiūrėjus tam juo
duliui pamatysimo kad tai il
ga eile žmonių, 
kintu retežiais,
ne tik rankos apkaustytos gele 
žiniais paneliais, bot ir kojos 
kaipo to nepakankant apjuosti tas protas iszmislyt gali, 
jie retežiais ir surakinti kits 
su kitu. • .

Eina žvangsėdami paneziais
IftctiUciiineė ha, atkreiptuoju akis link va

) 1

eina nittkd«tifl A

/ ■

h1!

M
siekiu ir pagaliau atmetė savitarpio tybe dar organizuojasi Ir jai da sunku 

skirtumus, atlikti visas jos pareigas.
kaip ir mes savo valstybe isz pražu- kad musu tautiecziai Amerikos neat
neš keldami suėjote in viena buri ben | slsakys sumesti tam tikros sumos isz 

“ , L_____ *____ '
vienybes Lietuvos visuomenes visuo-1 \°s karžygio sesyte naszlaitc.

tuviu Atstovas, praszydamas paimti in 
savo rankas szi reikalą.

Su tikra pagarba, 
Paslraszo: Prof A. Valdemaras, 

Užsieniu Ministeris ir Talkos Delega
cijos Pirmininkas.

KUR BUNA?

nesantaika, savo pažiūru

. dram Tėvynes darbui.

Kaip in Brook lyną- nuvikau, 
Tai daug funiu ten pama- 

cziau,
Pirmiausia pas kriaueziu nu 

lapsėjau, 
Ba mat reikalu turėjau.

Kėikala toki, 
Ne kitoki:

Koteli užsisteliuoti norėjau, .U,1' ; " '
■B* in svietu pasirodyti

met lauko didžiausios 
piaterialines paramos.
džia ir visuomene . auksztai vertina 
Amerikos lietuviu politikos akėja 
kraszte, kurio Prezidento principais 
sziandien turi būti kariama pasaulio 
taika.. Ir Lietuvos Taikos Delegaci
ja skaito savo pareiga, apsipažinusi 
su Jusu darbu, iszrcikszti viso krasz- 
to vardu savo gilu pritarima ir padė
kos žodi.

Bet darbui dar no galas!
tuva vis lieka nepripažinta valstybių 
ly laisvių tautu tarpe. Dar ji po szo- 
nu turi bent tris piktus prieszininkus 

HO-1 Įjūrio vieni tykoja, kiti jau veržiasi 

galėjau.
Tai buvo isz pat ryto, 
Badai ant G. stryto, 

Žiūrau bėga aniolai sargei, 
czia kas negerai,

Ir kas buvo ? por naktį kau-

Ncs isz J u'su | kuriuos galima butu iszaukleti Lietu- 
Todel 

moralines ir | kreipiuosi in Jus, kaipo Amerikos Lie 
Lietuvos Vai

Dar Lie-

— «

Mano sesuo ir szvogeris Yur- 
kunai, seniau ‘gyveno Miners
ville dabar nežinau kur.
gu kas žino apie juos, prąszau 
praneszt ant adreso.

B. Audrulaucas 
Box 77 Gilsum, N. H.

Jei-

Sakau:

r 
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Čziu prie to stulpo aszaru 
kaneziu isztremiamiejie 

siunezia savo mislis danguos-
ir

b'

/* I I • • 1 į * *į . I

Sziandien perėjo 143 motai kaip Suvienyti Valstijci iisz-
sutvoro savo noprigųhningasigavo isz po jungo Anglijos ir 

sklypą, pasiraszydami ant Laisvos Dekloracijos 4 Julajaus 
1776. Ir todėl kas 4 diena Julajaus ta ja szvente apvaikszti- 
nojame kas mėtas. Kūr randasi da vienas patrijotas!

H ' -V

W'
\ A'H > ' ’J; i' I i 1. .< ■ s-
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i1

mums laisve atimti ar mus supanezio- 
ti.
— pajiegu ir daug reikės turėti patva
rumo ligi pasieksimo savo tikslą. Poli

Likos darba musu Valstybei atžvilgiui 
(dabar koncentruoja Taikos Delegacija 
Paryžiuje ir ji yra Liptuvos Valdžios 
bei visuomenes ingaliota ta darba pri
vesti ligi laimingo galo. Kaip tas 
(ląrbąs-yra varomas, Jus patyrsite isz 
raitu, kuriu kopijas mes Jums slun- 
qziamo. Kad tarp Jusu ir Lietuvos 
l|etuviu . butu vbUszkas kontaktas ir 
pienas susidarytu Jvigtinls lietuviu 
politikes balsas, Talkos Delegacijoj 
yaldžios yra paskirti ir Jusu atstovai, 
^eparatinis politikos darbas, dabar, 
Hai yra tam tikri, Lietuvos Valstybes 
qrganai, butu no vietojo. Taikos De- 
lęgacija laukia Jusu aktyvaus politi
cs. darbo Lietuvos vardu per ja, ne 
skalia jos (kasgaletu pakenkt ben
driem reikalams) ir praszo kuodl- 
džiausios ,atliekamojo politikos darbo 
propagandos tiek lietuviu, 1 
Amcrikioczlu tarpe. , ,

į Toliau, mes svolkinamcJuau pasiry-p

VįO nenuvargintomis, stipriomis, ir drą
siomis Karžygiu pajiegomis ir paakin
ame kuogrecziausiai tam reikalui isz

Dar daug reikia iszdoti pastangų
(to 55)

i
I1 " 1

■Iii

II " .G :il 
iIp MM 
lilM

j 
iii

galo.

Paijeszkau Ona Sartauskiū- 
1 4

te, po vyru nežinau pravardes, 
paeina isz Suvalkų, gub., Kal
varijos pav., Ūdrijos kaimo To 
gul atsiszaukia ant adreso Ce
cilia Verksniute arba

Mrs. C. Olšzauckiene,
410 W. Carpenter St

r Springfield, Ill.

Ne viszta
Daktaras Mišiš no turi 

tick kitu duoti savo vyrui nieko isz me- 
,iry Isiszko, tiktai padek jam pora 

Žimu padet.1 Lietuvos Kiiriuoinciici sa- Į l^iunszilli 
\r/"\ u Auiiirn rcynilAiMlo <sil»-k*«4r\»v*4c« 1 I '

Misis:— Kad asz daktaro no 
viszta, — kiauszihiu nededu.

f.. , ■ ’ - . ■ ’ Y — , «

siomis Karžygiu pajiegomis ir paakiu-

Amerikos Valdžios gauti lietuviu lais
vamaniu išžiosima,savo tėvynes lais
ves ginti ir. saugoti tiek nuo bolszc- 
v.iku, tiek nuo lenku, „tiek nuo vokię- 
cziu antplūdžio. Žinokite, jog be Ju
ru karininku pagėlbos, Jusu, kurie tu
rite musu sveikiausios ir narsiausios 
jaunuomenes žiedus, per tiek metu ka 
įduotoji Lietuva, sunkiai tesės atsilai
kyti savo neprlklausęmybe ir laisvo 
nuo tiekos plustancziu neprieteliu.

■ Stojant IJęįuviai in savo naujo vrIr 

ypacz svarbu bus jai turėti geru pri-

1 ,

Sziandien laikas.

. Sziandien turi Juozuli pasa
kyti, tėveliui, jog nianc paimsi 
iiž paezia.

Juozas: Ar sziandien kaip 
pasiutiaS, neš 
krianeziuviene surasza už ma-

IL 

atnosze jam
tyblnto ir ekonominio gyvenimo vežės,

tyrusiu darbininku invąirioac srityse, j 11O SZlcbia, tai norės mane ant 
ir ežia vcl Jus galite didžiausia su
telkti savo krasztul parama ne tik sa- visados atsikratyti.
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Žinios Vietines
«*«* n(iw

*» I >žiulajus!Sausas
I >iena Neprigubnystes.

I i kosI »<ižn vt i no prova
atydi'la ant Septemberio sūdo, 

k a nori isz,} nil i 
uorei ka
sail ad 

ukoo

a t ydai ;, t i,!
bet negali 
svaiginanezm gorimu.

Tiejei, 
ukesiszkas popicras 
lauš daugiau pasiymti
vokata aut pasiruĮ>iuiiu 
s\ stes.

Saliniui! visi
pnrda vi net i jo^ia

Dydi'š 
niuosia uiiestuosia saliuuiukai 
k (*t i na ai i dar v t i sali u ims*•' 
Iclioins, ik'S jeigu kit

kur 
kiti

IK'S

i r

C

()S \'11'i(>S 
p;i rsidimda 

gorimai tai ir 
paezia tiesa

<
u t idn r \ 11 >s
“nobir
su 11 u u i n k u i turi ta
laikyti atidarytas savo vietas.

Sztorai sziandien bus at i

I'ddai }t i visa diena, uz tai 
n} ežioje Ims ii/jlarvt i.

Anglis \<d pabrango de 
szmiluka ir kils lyg Septvmbe 
rio menesio.

Pagal naujas tiesas,
tureli ži 

bausiiK*

tai

buri

a Į >sz\ lest < >s e 1 c k
name, 
links

} c
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Motina vaktuoja vaika idant neapsidegintu. — Suraskite jia.

Isz Lietuviszku kainielu

Wtcrbury, Conn. —
‘ ‘ Wat erini rv 

isz kurio isztrau 
pra va rdes

l;i i k r;isz 1 i

WILLIAM C. JAMES 
--- Kandidatas ant------- 

COUNTY COMMISSIONER, 
Isz Mabonoy City, Pa. 

Ant Republikoniszko Tikieto.

Praszo juso balso ir intekmes.

ROBERT E. JENKINS 
.Kandidatas ant 

COUNTY CONTROLLER 
Isz Minersville, Pa. 

Ant Republikoniszko Tikieto

Praszo juso balso ir intekmes.

į P. J. MULDOWNEY I
> KONTRAKTORIUS 5
> 223 W. Mahanoy St. Mahanoy City J

Szitas Stebėtinai PATH® 
Fonografas ir 1 dubeltavas 
rekordas tiktai $95

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

3

Duodu preke ant visokiu 
darbu k as-link pastntimo 
nauju namu ir pataisinimu. 
Atsakantis darbas per gerus 
darbininkus.

ko/nas vežimas turi 
n a k 11 c.s laike p< > 

Jei lojo ueiszpi ld \ s,
Neiizilgio New Bostonas 

ir M o re a bus
trikmia s/.s lesa kožnam 
Tiejei du kaimeliai Ims 
mais aut gyseumio kad kompa 
nijc mves s įsus pagerinimus, 

susi ris/, maz
III \ es

Szi menesi 
gll 11 lot i ■!•}'> tęs 
p. Antanas 
ežius) su pana 
isz McAdoo.

I.-z nezi non los 
ties uorėj*» priskub\ t 
11 ja 11 na i not e re t >

JtlJ1 , K. ('cnt re
11 nei /.uos. 

daktaras
11 e i s z į 11; | į | (J i a. 
} ra vedus.

Balicijc uždare kalėjime
} V U ll ( teorge 

l.->> me 

įkirta

gerai
I. a > k t “ y

Ona A liek i ule

sen,
imt i/.grri nu 
szaukt.is

zmomas 
( I ,eskt>\ i

priez.is 
s; m m i r 

Sieliu ('mil
II 1\ ežios

Pu
ižgiuIbejo 

Porele ncsciici

Tnmokekile $10 rankpiningu 
po tam $5 ant menesio. 
Sapphire akmenukas kuri ūži 
ina vieta adatų ir niekad nerei
kė mainyti. Iszduoda sL'betina 
puiku baisa ir daug geresne už 
kitus fonografus. Grajina bile 
kokius rekordus. Pristatysime 
iii juso narna ant iszbandymo.

GUINANS

Turi

<>

3jF

X

Dr. KOLER yra vieno-1 
(t, tlnls tarpe Lietuviu d* 

ktaras Pittsburgo. Mo
ze klnonl Varazavoje, alu- 
A d 1 javo begije 26 m. ta- 

vairias ligas vyru ir 
’i moterų, todėl Jas nuo •

pažlnsta. Gyd«
uŽBlnuodlnima kraujo 

ir nllpnybefj vyru, apuogua, nležeJlmu* 
ligas tinimo, invairiau ligas paelnan- 
czIrh nuo neczyslumo kraujo.

JI 201 W. Centre Str. 
Mahanoy City, Fa.

Attri-
Bzauklte ypatlszkal, per laipzkua aJM 
negydau. Dr. Kolor kalba LonklszkU 
ir Ruslszkal.
Ofisoa valandom: nuo 9 ryte lig f 
vakaro. Nodellomle Ik! 2-v. popiet

f
i UNION į

k eini'

Republican 
kerne
Lietusiu k u ri(‘ da 1} basai si ra i- 
kieriu sumiszime 20 
ir t ei p :

Jonas Bokas, Aid. ()ezovski, 
Jonas Leiczuik, 
I leduci,
Raczka liek is,

J o 11 a s

Sylvester Jusaiti' 
76 metu st a I iori us, 
iianmose prie 1S2I W. 15 

iszango 0 metu
gyveno tam paecziame 
vienu gyvenimu augsz 

rTos mergaites vardas 
Mergai te

sems

aresztavot u

J įminus

Kaz. Želi, P.
J.Ant. Bal t rus/, is, 

Brusov i
V i neas

Mikas 
I dokas, 
d ‘et ras

ežius,
I .ut keviezius, 
v i nsk i, 
žiliški L.

Kaz. Yarbakas, 
Szurma, I). Neverdsk is, .

Jonas J uzabari/.e,
M. Križinskas, 

St. I jacust,

snai\

Si

I Irede-
Ber-I’. Szinkeviez, V.

. Buvlenskis, Kaz. Non
Ant.

V.

ves
kuri
me

;v\'emml.is 
gat- 

merga i 1 e

(f ,

7

na
gv veniniu

cziau.
Mari' Jagodinskiute. 
sužeista ir paimta ligonbui in.

Senis padaręs 
darbu pats
liedamas guzus.

loki 
nusižudo

nedora 
atsisuki-

So. Omaha, Nebr. — 
lio 22 d. Szv. Antano pa ra p i .jos 
va i kuezia i ir dideli buvo 
rengt i prie d i rmavones. 
kilmes prirengiine, 
dirma voik's

Birže-

pri

Ni'užmlrszkih' kad dabar “SAULES” 
prenumerata yra $3.90 ant viso meto 
o $1.50 ant puses meto.

Jvi skauda — patrin
kite su

Pain-Expeller
.!!» suminkAtlns tuos 

paMtvnisluH raumcnlH ir 
jus Jausitės vol mikluM 
ir vikrus.

Žiūrėkite, kad butu 
su INKARO ženklu I

Galima gaut visose 
AptiekoAe už 35c Ir 65c 
arba išsisiuzdlnt nuo

F. AO. RICHTER & CO.,
326-330 Broadway, New York

Dideliu Dirbtuve reikalauja pardavėju 
drapanų, panczlaku, szleblu, Jokiu Ir 
del pardavimo marszkinlu, apatiniu 
andaroku, tlesog in namus. Ilasz.yklte 
o gausite sempolius dykai. Madison
Mills. 503 Broadway, NowYork City.

d i(d< i s 
Mat use v iezi us 
1 I )re\ i nski, 
Kukanskis, Ant. Kdovski, t Ina 
Ronsnonska, (Ina Szemaitis ir 
Ka t re I ‘riskoviez.

1‘alieijanlu likos sužeista 13 
I ugnagesiai o \ ienas paliei 

už ka

1

P.

vaiku prie 
iszlavinime 

sziaip visakame y patingai pa 
kun. J.sidarbavo klebonas, 

i decimaviezius.

M

Szlakelei 
ant

4

n

Dar laika* pratza- 
lint tuo* bjauru* 
ženklus nuo veido

veido \
\<w~'

L

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

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinln^ 
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-I’rea

A. Daniaewic* M. Guvuia
D. M. Graham, Pros.
J. H. Giirrahan, Attorney W.F. Kynkewicx

P. C. Fenton T. G. Hornsby

D. F. Guinan, T'reaa.

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR-TEVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar Šiaip ftimhiCs yra paimti j kariumenę ir ke

liauja | anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaijjžc yra di
džiausia gaibč ir paguodonč, kadangi nevisi jj^all nešioti. Tie žiedai vra 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 kut m, įiini* 
ne yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip v yrąs taip ir motei is. ir ga
lima j^auti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami ŠJ Žiedą, atsiųskite ^avo 
piršto nuerą ant kurio manote nešioti ir tmųna drauge bu pinigais pi isiųskite, o mes Jums 
prisiusime tą garbes vertą žiedą.
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^NATIONAL/, 
K BANK

MAHAHOY 
CITY

i

X
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Capitol Stock $125,000.00
Surplus & Profits $ 1(10,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėto piningu. Procentą prl- 
drdam prie juso piningu Lina 
diena Sausio Ir Liepos nienc- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu Įlanka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adatas nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vai.

H BALI,, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON. Kasteriąs.
R. 'F. EDWARDS. Virė.Kas.

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
I v

• e

Sterling'__

1O K Aukaimis.__
Jw,.

14 It Auksinis.

Plikės ftių Žiedų yra bckauCrob.
I’apuczkai, i.szberlnial tuojaus pranyk
sta Ir niekad nesugryžta po naudoji- 

PrekePhiladelphia, Pa.— Birželio 
22 d. atsisveikino su 
zimiero parapija ir apleido jia 

J. Šilimas.

mul garsingo “Beauty (’ream".
tik $1.25 už stiklą. Moh užmokam nu
siimi Imo kasztus. Siuskite pinigus in:

Sparrow ('heiiiieal Company, AI-2H
19(1 L. I-th. Str.
----------------------------- -------------L-----

10.50

New York, N. Y.kum
yveno lojo para- 

neužnii rsz-

gerbiamas 
Nors indigai 
pijoj, bet

i r
jautas likos iižiimsztas, 
turės visi ai’esztavoti atsaky ti.

Nesmagu, kad nekurios pra
vardes iszk ra i p} t os, nes (ame 
kalti?, kad daueszikas juju ge
riau iicsurasze arba uesiitaise.

Ka t i k aplaikeme žinia, buk 
\\ aterlmrije ir Ausonijoj strai 
kas likos iszla i met as.

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kepurčs, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
prekt už kožną.

Siųskite užsakymus Ir pinigus ant sekančio antrašo.

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

NAUJAS (g IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu Kojtį

Prakaitavimas imo- 
^auskojų, tai yra d i 
džiausiąs kankinimas 
kaip dideliems Uip ir 
mažiems. Didelis ne 
smagumas yra iš ne

skanaus kvapo kaip ir kcnkcntis žmo- 
įaus sveLkaiaiu Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmonas li£ų ir pavargt 
movisokuno. Musų naujai išrastos 
duolžs išlydis prakaitavimą arba Šlapu
mą Jūsų k oįų j labai trumpą laiką ir męs 
užhknnarn joj* nieko ne kenks Jiisų svei
katai. Su buleliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preko ♦ly 
su pnsiuntimU' Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO., 
Distributer

160 K. WELLS St , 
IwWFWFWni

v"d
L y

13.50

<)’

gražia ir 
lanczia atminti paliko visiems 
pa^apijonams.

Il —

Telefonai, Bell - Kennington 5316 
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.
l’EHSIKELH 1N NAUJA VIETA

Priėmimo valandas:
Likl 10 vai. ryte.

rA*‘iXi/ .

K; išpuro
apt K. Pine 

k u ris 
liu

CHICAGO, ILL.

111 \ i • z m . 
merga ii c

n lot u x m niuo

I lasMrr, kuris siiz.igejo 
tumi dnkrolo
szian> >;i 11 n n i n ko

I >r. \\ ori imi n 
tžiniojo, buvo

dinlojnni prio/.ais ta.įi gyvuli.
A ndriim SI rombu, 

son imto 
simkoi

SKAITYKITE
SKAITYKITE ‘‘SAULE

“SAULE”
6-8 vai. vakare.

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

y TlBi iBI ■ 11 KMI1—I—WII I—III HM LMJMgūK 
I Daktaras Wasserman

4 > J

1 a m
(

Nelaimingas

I {11 s 11; i k; i s,
> ll/.rol.l

k;i-ik lojc,
s

17 m. 
likos t ei p 

Buck Moliu 
m antra 

ligonbui i.
buvo

Birželio 26 (I.

užvoši i
priesz

pripa
byla

I’(dvr

,l'>3
I imi;i m 11 A -11 l:i m b > 

v;i 11< mm 
\ i< • mitinis >11 n ils Jono SI rombo
\ i'T prezidento t liijos 
d i >1 i i 1 .1 e.

Sztorn i nkns
Lupi n skus >n 
deszkicno i>zkeliav

>ziani

miestas ne 
szaszla vii, 

neštai} kito pelenu ant

La

\ i k t oras 
dukteria p. Juo 

o in Now 
\ orka at lauk} t i gimines ir pa 
zmsl a m us.

I ‘et n vezioje
sūri lik i nes pelenu ir 
todėl 
said voku.

I’acziiile Andriaus
kinko, apdovanojo savo Audru 
Ii patogia ir drūta dukrelia.

II. Morgan prieini' dar 
ba kaipo spccialis agentas < 
Met ropolitan 
pani jos. 
rie nori

priėmė 
agentas

In>u ra nee ..
A t lankys 

insiszuryt 
szioj a piel i nkei.

----------------< *

ROBERT E. JENKINS
Kandidatas ant

Pavietavo Kotroleriaus

I‘reita sereda 2 
per praszyma dan 
Im Sehuvlkill

Chica/.’>o. —
11 rami J ury sziandien • 

į žino reikalingu
'Tons’ Kunk'sta,

Mulkosvski ir Jos('ph Kubilių 
kurie kaltinami 
padegimu, kad gavus apdrau 

Jie, kaip praneszama 
lenku

organize vinie
LAIVUSr.

d a.
ke tarpe lietusiu ir 
berods, visi esą lietuviai.

norėjo

r vei
n-, 

J i(', 
sako, norėjo sužvejoti tokiu 
būdu net puse milijono dole
ri u.

sužvejot i

lu Peoples ligonini' 
gabenta lietuvis Juozas Mons 
I aviezia

t., žmogus

a t
K

, gyvenas 3302 S. Mor- 
apie 40 metu 

I’ereita utarninka
I jigoni

sako, kad nebe

gan 
amžiaus.

|,.| J persipjovė sau gi'rkle.
' Kom 

visus k u 
mieste ir

gydy lojai
ra vilties ji sugydy 1 i.

Nelaimingasis Juozas Mons-
Sa

nes

t ra Lit'pos 
ybe priete-

Rober-

1

<r 
paviete,

tas H. Jenkins isz M inersvilles 
pasidavė kaipo kandidatas ant 
pavietavo koutrollerio, ant Ke- 
publikoniszko tikieto. Jisai 
keletą metu
Burk Mountain kasikloje ir tu
ri daug pažinstamu tarpi' 
s 11 Lietuviu, 
szo visu 
paviete idant apie ji iK'pamirsz 
tu laike nominacijų Septembe
rs menesi. (to 54)

t ikieto.
adgalios dirbo

mu-
Todėl .jisai pra- 

balsuotoju Šelmy Ik i 11

taviezia nevedes žmogus, 
kosi, turis Amerikoj pusbroli, 
bet nežinąs, 
Kadaise turėjos pinigu, 
riuos laikės pasidėjus buvusiu 
Jono d’ananuvicziaus banku. 
Bankui
kaip 500 doleriu depozitu, taip 
ir kiti 500 doleriu, kuriuos jis 
per ta banka siuntos Lietuvon 
giminėms. Del susikrimtimo 
jam užeidavo kartais 
XebeĮ>asi tikėdamas 
jis ka uždirbdamas, dej(*s pas 
savo gaspadine.
dine tokiu bildu buvęs slide
jes apie 1600 doleriu.

kur jis gyvena.
k upinigu

r<imineviezi<ius
bankrut ijant, žlugo jo

giminėms.
negerai, 
bankais

Pas gaspa-

o «■»(>«■»( ><«■», (>«■»<>«■> ownwo «■»(>«■» o
aAlct kaip man nidti y ai- i 

1'(| / Išbandžiau visokius mazgojimus, T 
trinkimus, muilu rimus - ir viskas tas I 
nieko nepapt Ibčju nuo tu bjauriu plcis- T 
kanu... Man geda net darosi!" I

.V.I/*A’. “A’h, tai kam tau kęst be- 5
reikalingai! Žiūrėk, kokie, mano jdau- I 
kai pražus, Švelnus ir čysti. (f tai J 
lodei, kad aš vartoju RIM TLHX I” I

Kas tai yra RUFFLES? Ar j 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 2 
piantjs vanduo? Ne!! RUF- ! 
l'I.ES yra tai paprasčiausis I 
plaukų ir odos sustiprintoji.1?, j 

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

/OB

U * / Y » y / . j ouov l't <11 l VAJ iq, 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čystiĮ neniežinčkj galvos o(1q?

l’i X IJL^ JU »
Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 

pleiskanas, o savail es laike j ų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar- 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik 
..... Paaiškinimai 

pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai

i panaikina pleiskanas! T
| trynimo; dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti
J C A .. j j; j . _... __ :___Į čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

? 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau.
I l
■ atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu ądresu: ■

—“-F. AD. RICHTER O CO., 326-330 Broadway, Now York

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSŲ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

a

AO. u
G

’c

%

IJthunnln. jrroja rekordus visokiausio iJUllrbiino ir visokiausio- 
didumo, kaip: Columbia, Victrola ir kitus, lathuuiiia groja teisingai,

I
[ĮĮ]

groja rekordus visokiausio

puikiai reprodukuoja, balsai esti alfikųs, Švelnus, tyri 
RaSykltė apie Išlygas, <> aplaikysito visas informacijas.

p * . t» v • • . . . . k k •

Rašydami laiškus adresuokite;

S. P. TANIS,
1233 West llltli Place, 4?”

Specialistas del
Vyru ir Moterų

I De p. B CHICAGO, ILL.

Daktaras Wasserman pasekmingai gydo ligas Skylvio 
Szirdies, Inkstu, Plaucziu, Rumatizma ir visokias kraujo 
ligas trumpam laike ir nereikės 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 
in musu ofisą yra dykai.

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.

Dr. WASSERMAN
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W. TRASKAUSKAS
.-GRABORIUS— >

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PAL 

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, piginus Ir vežimus del 
laldotuvlu, kriksztlnlu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto dalgius Ir Lt,
520 VF. Centre SU Mahanoy City. Pa.

i a*awHh

Reikalaujame

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ l

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

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

e

Z z

4 į 
t

Z

AGENTŲ: Jauni 
vaikinai, hune tu

ri liueso laiko vakarais. £ali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į sąvaitę. pereidami per stubas 
t 
laišku:
su musų nauju išradimu. Atsišaukit tik 

URSUS REMEDY CO,. .
IW N. WELLS St., Dap. B. CHICAGO, H.L

^ww—wr
D* p. B.

NAUJAS ISZRADIMAS, ,t 
iŠ

TV U
DEL PLAUKU, 

►
Dekavoje % milijono žmonių 

už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykat 
Pasakykite kitoms tautoms* 
Raszykite pas:

Drs. Bnindzas Cosmetics,
Sta. W* Brooklyn, N. Yu

3

t

1

Pittsburgh, Ta.

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamus mašinas.

Chicago, Ill.

Už sutapintus 
Slunczia Pinigus 

Parduoda Laivakortes.
i

ALL NATIONS DEPOSIT HANK 
...Su Laivakorczlii Skyrium^.

T. V OIHECl'NAS IR KOMPANIJA 
12th and Carson SL, S. S.
Tai yra vienatine Banka kuri aonci žinoma 
Lietuviams. Banka talpinąs! savam namo kur- 
rio verto isznesa apie $150.000 ir vartoja szc- 
mo laiko apie milijoną dolioriu ir randasi po 
kontrole Vai. Pennsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą, 
in visas dalis svieto.
Užlaiko Notarijialna kancelarija del padirbimo 
Dovicrnascziu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubežlnis skyrius randasi po 
vadovisto gerai žinoma Karollaus Varaszlaus 
valdlszko Notarijuszo.

Naujas Lietu viszkas Graborius

!
 Kaži s Rėklaitis I

516 W. SPRUCE ST. į
MAHANOY CITY, PA. J

«S3KX»«30C!CT3OOra

A. C. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.




