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Czystytojas czeyeryku uždirbo 
225 dolerius iVnt sanvaites. 
Brooklyn, N. Y. — Pati Ste

pono Stefano iiįesze 
ant persiskyrini®nog savo vy-

W. P. POCZKOWMCl, PrcH. 4 Mgr.
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F. W. 1IOCZKOWSKJ, Editor 32 METAS

I

AMERIKAS SAUSAS, HAVANA SZLAPI.
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nesiranda kvailos

skunda

ro užmetinedandt jam žverisz- 
ka paMelgima sit/giaja ir reika
lauji' nog jo 50 doleriu ant san- 

iszsimaitinimo. Su- 
s ar jo

ga les jiai mokėti 50

vaitos ant 
dže užklausė Stefbuione 
sios vyras
(h)leriu ant sau vaitos jaigu ji
sai už\vmn 
(•zevmyku.
pristatae 
Stepoiml-’ 
( 
(
žino reikalaujama suma.

us 
lolerius kas s 
)a daiieimi.

tiktai czvstinimu
Ari ko motore 

davadės, buk jiosios 
uždirbdavo po 225 
anyaite o kaip ka 
Siidže jiai pripa-

H.ivanoje, Kuboje, 
les keliauna isz Ameriko iii Kuba ant iszgerimo keliolika kauszu geros ramybes 
biednas žmogelis negi 
vana ant “drinkso”

Isz Amerikos
Szitas žmogelis žinojo ka daro.

San Antonio, Tex.— Nika- j sanvaites, 
lojus Boubelis kuris ana diena .....
apvaiksztinojo savo 102-tras |tcs. 
motinos <
gas, jog atsiminė ant 
ir nupirko sau gnzutes 

pabaigai

savo

UPE RAINE ISZSILIEJO ISZ SAVO LOVIO PIRMA KARTA IN TRISDESZIMTS
METU.
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200 sznipai jieszko guzutes.
New York.-- Valdže iszsiim

te po visa N(‘w 5 orko valst i du 
szimtus sznipn kuriu užduotis 
pasznipineti kur 

guzui in.
mo tuju sznipu paskirta mili
jonas doleriu. Ar-gi ne butu 
geriau kad vaidžė paskirtu tuo 
sius piningus ant naudinges
nio tykslo ne kaip suodinta gu
zutes.

drausta

doleriu.

randasi uz-
Ant ūžia i kv

prohibicijos tod"l tieje, ka turi iszdžiuvia gerk 
Žinoma 

ali in ten keliauti nes kelione brangi ir tiktai turezei “užbėga” in Ha- 
o mes vargingi padonai turime ant v;zio paveikslo žiūrėti ir seile vyti.

Mazgotoja langu provinasi po 
$48 ant sanvaites.

Chicago.— Czionaitinei maz
gotojai langu užstraikavo pro- 
vindamiesi po 48 dolerius 

j sanvaites, c .............
kai nori 44 dolerius ant sanvai 

Badai keli redaktoriai 
skebuot, 
mazgoji- 

redima

ant
o juju pagialbinin-

lokiti’|kdkrat;zcziu
‘ s nes daugiau

]<llrj imi langu ne kai]
ioio ' laikraszcziu.

Boubelis \ ra de-'

atcjt lie
sau 

jam užteks lyg 
gyvenimo.
k ingo savo ilgam 
tik del to. jog gerdavo gera gu ! 
zntia, vyną ir abi, o 
rako lankei.

Tasai senelis 
landa vakare, 
du, valgo 
puola, 
ka mano aj/n* 
senelis 
ko, jog

gaus už
> už

ain/.iui vien ' Pcnnsylvanijos farmeriai turi
. A . A. A. >•»<••

prick tain

ejna gult S va- 
miega 12 valan- 

vi<ka ir gere kas pa • 
Kada jojo

i i

S.

užbėga

Plieno dirbtuves padidino 
algas.

Ind.— t nited States
va

Gary, 
Steel korporacije apgarsino 
kar buk visiems savo darbiniu 
kailis padidina gervaliai 
kęsti ant deszimts procento. 1 
didinimas prasidėjo nog 
mos dienos Vasario.

Gyvuliu daug, bet mesute 
neatpigo.

Dvyleka milijo
nu galviju ir pusantro milijono
versziu likos nuskerdvta sker-

Kansas

Laivas lūžo pusiau. — 
laivoriai pražuvo.

Laivas ‘‘ 
kuris plauko isz Maian-

cziohais, lūžo pil
nus keu-

O")

Pirma karta in 
ne, padarydama 
res.

30 metu upe Ratin’ Vokietijoj iszsiliejo isz savo lovio artimoje Colog- 
daug bledes del aplinkiniu gyventoju, kurie ir teip daug nukentėjo nog ka-

mo
ki

pir-

(’hicago.—

Mie-'New York.— 
lero, ” 
zo, Kubos in 
siau laike viešnios ir

Dvyleka laivoriu iszsi-
Jalbejo, o 22 badai pražuvo 

Su’skenstaneziu laivu.

do.
O* 
r> hadai

K

ISZ ROSUOS
Lenku ižbadeja kareiviai neri- 

mauje.

ISZ VISU SZALIUSuomiai iszsirenge ant 
pleszimo.

Arkangelskas. — Suvirszum 
2000 suomiu su maszininems ar 
rnotelems perėjo per rubežiu ar 

^■"ParuheŽi- 
gyventojai dagirdo buk

Belaisvei mirszta 
isz bado.

^^Varszava. — Muszei terp Ion 
ku ir bolszeviku eina smarkei 
Dvinsko frante, kur lankoma 
svarbiu atsitikimu. .Jaigu bol
szevikai užpultu ant Lenkijos, 
tai alijentai turėtu jiems duoti 
paszialpa. (

vieszpatauje 
, nes neturi 

atsakanezio maisto ir drapanų 
daugelis pametineja 
kili kerszina sukylimui.

Bolszeviku kariumeneje di
delis stokas jnaisto, daug mirsz 
ta isz bado, o nelaisvėje Keva
le, mirszta nog 30 ly 
niu kas diena, 
mi in tuszczia narna, kur juos 
suėda szuuis.

Vienam mažam miestelije ne 
toli lietuviszkos Brastos radosi 
asztuoni szimtai gyventoju, o 
dabar tik pasiliko tris szimtai, 
kiti iszmire isz bado in 
menesius.
Lenkija pripažys neprigulmin- 

ga, Lietuva jeigu atsiža
dės Grodniaus ir Vilniaus.

Lenkije 
reiszke Lietuvai, jog tik

I

- «Mh

t i moję Peezlb i^bs 
n (‘i 
suomiai artinasi pradt'jo bėgti 
isz kaimu ir jieszko 
dos Norvegijoj.

į

2399 laivu perplauke,per 
Panamos kanala.

Washington, 1). C.—
1919 per Panamos kanala per-

Mete

anarkista artimoje Philli
Žudintojaus neša

prieglau- 
Suomiai eina 

tyksle apipleszi riejimo 
toju.

gvven-

Rumunijos ministeris 
nužudintas.

Sofrn,
vas, buvusis ministeris 1919 
mete, likos nužudytas per neži
noma
ppopolio.
e me.
200 vokiszku areoplanu sudegė 

Kopenhaga.— Warnemnen- 
le, \’okietijoj, sudegė du szim- 

kurie radosi di- 
Priežastis ug-

yra nežinoma, bet yra-ina-

104,800 automobiliu.
Harrisburg, Pa.— 

dalis PimnsyDanijos 
turi sziadien po automobiliu 

yra locnininkais
Isz viso Pcnnsylva- 

farmeriai turi l()|,SGl) nu 
Lancaster pavieto 

ba

Didesne 
fa emeriai 

o 
i r

plauke viso 2399 tavoriniu lai
vu tiirinczin 7,158,000 tonu sun 
kūmo, 
plauke
sunkumo.

ferp kareiviu 
nerimastis

T 
didelis Kolczakas pabėgo in 

Mandžiurija.
Irk nekas. — Žinia aplaikyta 

admi- 
;o isz bol-

('ity, ()maha, 
St. Paul, St. Joseph ir 
City praejta

Ipur
tomi

o kariszku laivu 
arti jnilijonasmeta. gi ylas odaugelis

po kelis.
užklausta,' t)i i,,s

prohibiei je, tai ' toniobiliu.
papai |f;

net 70’’>t. Luzcrnes 2508 Schuyl
k i lino 2.01 I ir t. L

gyvenimas ant far-
nuobodus ir

keliaudavo,

nori

atsike: “ 
davė insiszakiiyt prolii

t<»

’irtas armeriai 1 nri daugiausia.

I el.

dinycziosia (’hieage,
East St. Louis, 

Sioux 
Norints

tiek gyvuliu nuskerdvta, 
mesute visai neatpigo, o mili
jonai galviju da 
farmu kuriu farmeriai ne laimi
parduoda ir lauke da didesniu

randasi ant

bici jai, ir 11 k kvaili I įliejo 
kias tirv.is invent i. * *

Katalikai dauginasi Su v. 
Valstijosia.

I ’aga I met i nia 
kuri suraszo tikėjimas

in b.-įžnyczes, tai Snvieuvt 
\al>ti jo>i;i radosi

Kit ados 
uni buvo 
farmeriai in 
sziadien farmerio
\ ra smagus o kur 

kelione

maža i
kur

\<w Y 
kn\ ga • <

mk.

1919
1 7,54^/124 iszpažintoju 
ka I al i k iszko 11 keji mo.

o<ia 
met c 

1 \ v m o

New York.

važmoje 
linksniai ir

ir 
’•Teitai.

gvveiumas 
ten ir 

at buna

; Kunigas persimainė vela ant 
kudykio.

Greensville, Pa.
W (*nt wort h, epiškopei i n i

O

sa\ žudins- 
met iniam 

buk praejta 
sau gy- 

I langiau 
ba net

38 mokytojai,

nusižudė

kusiu moteliu ir 
aszt uonosdeszinrts.

gy- 
ru- 

Vvru nusižudė 1,972 
Tai- 
ma

Arti 6.000 žmonių nusižudė 
praejta meta.

Draugyste ku
ri rūpinasi užbėgti
tems žmmiiu, savo 
raparte pranesza, 
meta Amerike atėmė 
vastes 5,050 žmonis,
šia nusižudė advokatu, 
5842 daktarai;
18 kunigu, terp nesutinkaneziu 
ju poru nusižudė 4Gl, kupeziu 
dideliu kompanijų
28, o turtingu žmonin ir isztvir 

merginu apie
I /ik ilsis 

skaitlis žmonių atėmė sau
vastes nog bado ir visokiu 
jieseziu.
daugiau kaip moteliu.— 
gi vieni žudosi jog turi per 
žai, o kiti vela jog turi už daug 
•— visi neužganėdinti isz 
vasties.
Brooklynas turi arti tris 

milijonus gyventoju.
Brooklyn. — Pagal szimeti- 

nio suraszo gyventoju, tai 
miestas Brooklynas turi suvir- 
szum pusantro milijono gyven
toju. Kiek yra gyventoju vi- 

tim minui n NTmv V nrVn ini rln

JTV-r>/

automobi- 
pakau- 

k e 1 i o 1 i k os sa n va i ez i u 
1 larrisburgo li- 

na- 
W'entworth

J. P. 
s ku- 

nygtižis ana diena iszkryto isz 
smarkei beganezio
liaus ir sužeido baisei 
szi. Po 
pergulejimui 
goiibuteje, kada jin atvožė
mon, pasirodė, jog 

kudykiszka būda 
nieko neatsiminė isz savo 

praėjusio gyvenimo, 
rai tvirtina, buk smegenis 

o
atsitikima atgaus savo vy- 

Gal kas susi
mylės ir trenks kunigužiui in 
galva su akmeniu idant jam su 
gražvt vvriszkuma.

Nusitrucino ant kriksztinu.
Detroit, Mich.— Ona Saksic 

ne, 38 metu senumo, kuri nese- 
nei pribuvo isz Now Yorko, bu 
vo užkviesta ant kriksztinu sa
vo seserunes, o kada gere vyną 
inpyle in stikleli truciznos už
gėrė ant naujei gymusio ir 
kryto ant grindų.
veže tuojaus in ligonbuti kur 
mirė no valandai laiko.
žastis nusitrucinimo buvo ta, 
jog Ona geide greitai pralobti, 
lw»i inuinu viltie imi«rz«initrio ir

vela 
ir

atgavo

kos suspaustos, 
szu 
riszka protą.

isz
Dakta- 

li- 
tik per pttna

gymusio
Moterių nu

Prie-

Prezi-

prekių.
150 milijonu doleriu ant suszel 

pimo iszbade jusiu
europiecziu.

Washington, I). C.—
(lentas Wilsonas nusiuntė pra- 
szima iii kongresą idant paskir 
tu kagreieziausia 150 milijonu 
doleriu aut suszelpimo badau- 
jeneziu
Austrijoj ir Armėnijoj, nes 
prieszingai tukstanezei žmonių 
iszmirs nog bado.

gyventųjų. Lenkijoj, 
Armėnijoj,

I ’reziden
tas tikysi, jog kongresas neat
mes jojo praszima.

Turėjo gera medžioklia.
Pennsvl- 
praejta 

, nes 
2918

78,702
Teip-gi nuszove 483 

ir

Harrisburg 
vau i jos

....g, Pa
medžioto ja i

meta turėjo dideli gilinki 
per taji 
briedžiu 
svaru 
meszku 
5192 torkiu.
džiokles 38 medžiotojai

laika
sverenežiu 
T ‘ 
2,719,894 zuikiu 

Laike tosios mė
li kos 

užmuszti o 132 sužeisit visokio 
šia atsitikimuosia.
Rado sudeginta kūdiki laik- 

rasztije.
Milwaukee, Wį> 

jieszko nelabu ypatų, kurios 
pamėtė prie geležinkelio sude
gusi kudiki invyniota in senus 
laikraszczius, o kuri rado tris 
vaikai Badai kudiki sudegino 
duktė vietino farmerio kuri dir 
ho pas daktaru Jerman, ir le
nais nelaba motina po pagim- 
dimui kudykio norėjo sudegint 
peczitijc bet likos užtikta per 
daktaro broli. Po keliu dienu 
ta pati kudiki vaikai surado. 
Tęip tvirtina palicije kuri jau 
narlnvn ci 1 i rwixrn 11» n Venciai n v A in

nuszove
• > 
<)

s
ypatų,

— Vai dže

U(l I 1»

Žino kur važiuoti.
('hieago.— 

sanvaite iszkeliauna po tris 
szimtus ir daugiau svetinisza- 
liu in viduriniu Europa ir ko
ma tiek in Lenkija, 
saliuninkai ir bartenderiai 
tekia darbo keliauna daugiau
sia in Kuba, kur randa sau už
siėmimus karezemosia kur biz 
uis ejna pasiutiszkai. Kubanai 
sziadien juokėsi isz sauso Ame 
riko ir jeigu teip amerikonai 
plauks in szlapia Kuba kaip 
sziadien plaukia, tai toji sala 
bus per maža neužilgio.

Isz czionais kas 
po yg 50 žmo- 

lavonai sumeta-

czionais, prancūzu, Imk 
rolas Kolczakas pala 
szeviku nelaisvos ir 
in Mandžiurija.
limo Irkucke ir aresztavojima
Kolczako, visa valdže gavosi 
in soviatu rankas.itavusieji

ne-

Varszava. —

KUR BUNA.

Mano brolio vaikai Stanis ir 
Antanas Digris. Stasis pir
miau gyveno Brook lyne o An
tanas Chicago, 
szaukia ant adreso:

Mrs. Rose Digris
424 W. Pine St.

Mahanoy City, Pa.

Tegul atsi-

O y

Juozas ir

kelis

iszsižades

H r

nusidavė
Laike sukę-

Ukrainai paėmė Omską.
Omsk. — Generolas Pavehm- 

ka, vadas ukrainiecziu ana die
na paėmė Omską, 
mas bolszevikus isz 
k i nes.

(
tai areoplanu, 
delioje būdoje, 
nies
noma, kad patys vokioeziai už
degė būda idant areoplanai ne
sigailiu in rankas allijentu.
Drebėjimas žemes Vera Cruze.

.Meksiko City, Mex. — Gana 
smarkus drebėjimas žemes da
vėsi jaust mieste Vera Cruze ir 
aplinkinėje Chalokomula, vnl- 

Puebloje.st ije

iszvarvda- 
visos aplin-

Estonai gavo 300 lokomotivu 
nuo bolszeviku.

Gyventojai 
isz tosios aplinkines 
apleist miestus ir 

drebėjimai 
žmones yra ] 

baimėje.

pradėjo 
kaimelius, 

nepalauje, o 
per šiem ia d y del i o- 

je haimeje. Paszialpa yra 
reikalaujama daugeliuosia vie
tosią.

nes

I

Mano pus-brolis
Nikodemas Bardzilauckas pa
eina isz Kalvarijos apskr., Aly
taus miesto, pirmiau

Newark, N. J. Pra-
szau atsiszaukt ant adreso. (10 

VI. Paszkiaviczius,
Box 193 Bulger, Pa.

ap- 
tada 

pripažys Lietuva nepriguįmin
ga, jaigu Lietuva
Grodnius ir Vilnaus gubernijų.

Lietuva priesz taji užgriebi
mą protestavoje ir užmetineje 
buk Lenkai neguodoje paskir
tu rubežiu per alieentus ir buk 
lenkiszki vaiskai užėmė Alyta 
prie Nemuno upes.
Latvei paėmė miestą Guczyna.

Lyga.

Ryg. — Pistonai su bolszevi- 
kais padaro sutaiką ir pagal to
sios sutaikos estoniecziai aplai- 
kys 300 lokomotivu ir kitokia 
pagialba. 
vikai sutiko

J n • ■ ^4^
AKYVI TRUPINĖLIAI.

į

Harrison
gyveno

Latvei paėmė mies
tą Guczyna, paskutini Bosijo 
bolszeviku užimta 
miestą ir daugeli vietų 
ke prie rubežiaus. 
eme daug kariszko 
ir 2338 iu no laisvi a

s
Latvijos 

pasie- 
Latvei pa- 
materijolo 
musziai ei-

Priek tam bolsze- 
iszmoketi Ksto- 

nams szesziolika milijonu rub
liu auksu. Toliaus pavėlins 
jiems padirbti nauja geležinke
li isz Revelio in Moskva.

Puikiausiu paveikslu ant

Toliaus

Lenkai iszžude savo aficierius 
ir pasidavė bolszevikams.

Moskva.— Telegramai pra
nesza, buk visa lenkiszka d i vi

sa vo aficie-
prisidejo prie bolszeviku 

teip-gi generolo Semenovo pul 
kai badai pristojo prie bolsze
viku.

Estonai aresztavojo
la Balakevicziu, kuris areszta
vojo generolą Judenicziu.

zije iszžude visus 
rius,

f:

neto ketina būti paveikslas 
‘“Roju” kuri pa- 

Tasai pa-

s\
perstatantis
dirbo Tintorettas.
veikslas kabo palociuje Doge, 
Venecijoj, turi 81 pėdas ploczio 

” 0/u pėdu ilgio.
Szvaicarijos oszkos yra lai

komos

ir o.)
ijy

didelioje ]>agodoneje, 
nes kas ožka paspirtu, tai 
moka bausmia.
sutinka ant ulyczios, tai reikia
jiai duoti pirmybe ir 
szali.

#

uz-
Jaigu oszka

gll
J
H

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Nauji veikalai:

Lietuva Brangi piano solo ir 
Kas Nuramys Man Szirdele 
duetas ant piano. Abu veika
lai su prisiuntimu už $1.00. 
Siuskite doleri registruotam 
laiszko arba money »orderi. 
Stamppinis nepriims.

na ant visu l’runtu, daug bol
szeviku pulku likos isznaikin- 
ta.
Kazokai ne nori susidraugaut 

su bolszevikais, nori 
neprigulmybes.

Ekaternoslavos. — Bolszevikai 
užemia Dona arba Kazokia gei
dze juosius visus isz lenais isz- 

visus
J. A. ^Žemaitis Iszleistojas.

K « AAZnaF ar

tremti arba priversti
idant prisidėtu prie ju, bet ka-

—i nė nori
Gir o*nir] vn

zokai prie bolszeviku 
nviairinii nrin -iii T’l-

irenero-

Didžiausiu universitetu 
Suv. Valst. yra California Uni
versity in kuri lankosi kas die
na 9695 studentai, 
universitetas yra antru didžiau 
Qiii ir» Izuri ,Q 9P4 cf o/lon

Didžiausiu

Columbia

stoti iiV
I

Ant kožnos keturakampi 
nes mylios mariu, randasi le
nais 120 milijonu žuvu. •

* Nekuriosia dalysią Kinu, 
žmonis užkenka kiaules ir ma- ' 
žus vežimėlius, kuriuos naudo
je ant pervežimo visokiu tavo- 
ru isz vieno miesto in kita.

* jaunamarte 
uždega ug-

Japonijoi 
priesz vinczevone 
nia ant kurios abudu su jaunio 
kiu sudegina visa^ savo 2ol>o* 
vnlos su kurinius hnvinnsi kada
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Dvideszimts devyni ameri- -- 
koniszki kareiviai apsipaezia- nedelias. 
vo su 1 
Arkangelsko. 1 
viai negali kalbėti rusiszkai, o,(]ejios atsitil 
juju pacziules angliszkai. Yraij.artu in keturis szimtmeczius. 
tai davadu, jog meile gali ap- į 
siejti be kalbos, nes mylėtis ga' 
Įima ant pirsztu, o per tai daug kėlimo ai

nes liežu- ueiszpasakyta o tebyres

Vasario menesis turi penkes 
_ Tokis padėjimas ne 

, ,_____ __ ____ , . 1 menesis
Tie,jei karei- i<uriame atsitinka penkios ne- 

_____ , ko tiktai trylika

maskalkoms aplinkinėje j tvilkei atsitinka, nes

apsisergsti ergelio, 1 
vis tankei instume žmogų 
dideli nesupratimu.

Akyvas 
Londone ana

teismas 
diena

I

Visur darbininkai spyrėsi pa 
------- Igu,

m

nos brangenybe
1 algos 

iszmaitinimo 
Sztai

neužtenka ant
szeimynu ir apsredimo.
Cbicagos mazgotojai langu spy
.... .. ______ sanvaitesatsibuvo resj 43 dolerius ant

kuriame Ux savo darba kuri gali atlikti 
motina buvo paszaukta in su- mažas vaikas o profesoriai tu-l 
d 1 ant iszsiteisinimo del ko ne rj dirbti už daug mažiau. New 
siuntė trylekos metu dukrelia Yorko drukoriai aplaike

Laike perklau-1 pirmo

y

nog 
vasario po 45 doleriusin mokslaine.

symo motinos, toji pasakė, buk algos lyg 51 doleriu ant sanvai- 
negali ejti in tęs. Czeveryku dirbėjai ap

lies sziauczius jiai laiko 50 doleriu ant 
nes ir kiti 
218 apmokami.

svaru, o sziauczius neturėjo tojsziausia apmokami profesijona
• _ 1... 'i'i* 1 • 1 v • •

dukrele 
inokslaine, 
■^norėjo sinti

- iOS

JOSIOS Czeveryku dirbėjai

czeveriku, 
dukrele svėrė tik

darbininkai yra
Bet sziadien ar-

i o kurpa liaus.

>

--------------------------
f

Net ir bažny-
• . • '■ 'r- t

8 AŪLE

ežias pradėjo atminėti.
nežino garsia afera
bergo, Kauno rody bos guber- 

kuris surangė Kra
žių skerdyne, kur lietuviu mo
teris ir vaikai buvo kazoku ark 

, o

autoriaus,

Kas 
Klingen-

liu mindžiojami
plakami.

Lietuva niekados neužmirsz!
Ir susitarė lenkai su

mirties 
baisinybiu tokiti

vyrai iki 
Ne! Tokiu 

skriaudų

■ R '■* » >'■*<     * 1 » ■■     4™—

ga dabar vieszpatyste dblario. 
Ir tu dolariu Amerikos lietu

viai turi mažiausiai puse mili- 
ardo. Amerikos ' lietuviai sko- 
Jndami dolarius Lietuvai, jagls 

Lietuvos 
prieszus. Dolaris tai kardas, 
tai szautuvas, tai kulka in prie
sza, kurie vėl nori pavergti Lie at -W' . -te- a •

gali užmuszti visus
Dolaris tai kardas

rusais 
giedojo Lietuvai amžina atsil- 

Skelbe, kad Lietuvos nėra 
Lietuvos nutrynė nuo žemlapio 
pavadindami ja “Sievor 
padny krai M.

Bet Lietuva nežuvo. Sermė
giaus ūkininko ar valstieczio 

Po visa

SI.

ūkininko ar
vaikas stojo darban.
Lietuva pasigirdo naujas aidas 
naujas obalsis.
dėjo kilti isz grabo. Rusai pir
mus darbininkus ant liotuvisz- 
kos dirvos kiszo kalejiinuosna, 

sanvaites siuntė Sibiran, bet lietuves mo- 
gerai

Lietuva pra-

tnva.
ginu dolariu ji apgalės pasku
tinius pfieszus.

Tad skolink lietuvy Lietuvai 
Skohik kiek gali, skolink! Kiek 
vienas paskolintus dolaris — 
tai deszimts szuviu in priesza.

Skolink lietuvaite kiek gali! 
Tu iszaugainai didvyrius, tu 
inuuklejai meile tėvynes, tu in- 
kvepei meile prie savo kraszto. Į 
Argi tu leisi kad prieszui torio-! 
tu Lietuvos szirdi — Vilnių. 
(Jink ievyne ir skolink!

Ir tu jauna mergaite neatsi- 
lik.

Jei Lietuva turės dau-

paskolintus dolaris

kurie džiovinaIliszku žmones, 
smegenis ir rūpinasi diena ir 

Sužeisti vokiszki kareiviai nakti kaip geriau surėdyti laik 
’ ži ym’neja ubagavi-! rnszti idant žmonim intikt.i u ; rt to iszejna, nes -----------
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Ne

vieton 
nauji, 

ir aszaras li- 
spauda. Ir vėl 

tverybos

Tavo gražybe, tavo j>ra- 
kilnumas gludi Lietuvos praei
ties amžiuose, 
tos praeities.

In kelis paskutinius metus 
)() markiu. Tasai Suv. Valstijai iszsiunto in K11- 

jog pa- ba 13,678 pasažierinius automo 
i pasiredia in ka- kilius ir 1.562 tavorinius auto- 

auje var mobilius. į ■ 
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m iszkirto, kada 
nuduodama žmo- 
dabar,

in duodama meszka.

t i uos vis gimdė naujus karžy
gius, naujus kariautorius.
gelbėjo nei Muraviovo koriko 
kartuves, nei kartoga, 
vieno žuvusio kilo keli 
Ir per skausmus 
kosi atgauta
prasidėjo nauja era 
ir atgimimo era.

Kilo baisioji pasauline kare. 
Let u va plesze ir trempė tai ru- 

li, tai vokiecziai. Lietuva 
lauža, jos 
deganeziu 

liepsnomis, 
sveti-

sai, tai vokiecziai. 
pavirto in deganti 
padange n u sz vi to 
’iefuviu bakužiu 
Sudejavo visi lietuviai 

kada yra mose szalyse gyvenanti, apsi-
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Vardas" “COLGATE” an£ 
toilctinią dalykų tai kaip 
‘STERLING* ant sidabro
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' kad^malonus " skonis! 
ir^turiningas^sudėti-j •

____ __________ J- Igurnas tanr tikrų da-
:lyku šiame* Colgate’s
[sutaisyjneįyerste ver-įi

i kiekvieną
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I
i

maudoti jj del 
jvalym oQsa y o’ 
dantų nuoątps; 
L i ♦ £, • i

yra\ labai pro-' 
t - 
r 
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kafos.
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raPprižiurčti dantis/ valant juos kas 
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^ąlymdQ
A

itokisr paprptis 
yrą\ labai pro-; 
Ringas palaiky* 
tnūi geram sto
ryje sayo svei-

dalele' 
Pu amžiais bu

vai inkvepimu lietuviu jauni- 
kaieziu, tik per tavo inkvepima 
lietuviai kovėsi su kryžoeziais 
ir juos isznaikino.

sziandien ja ja. 
Skolink Lietuvai, inkvepk kiek 
vienam lietuviui, kad skolintu!

Ir tu seneli žilagalvi skolink 
kad Lietuva butu laisva ir ne- 
jirigulminga.
linksmiau ilsėtis laivoje žemele

Ragini; vaikus, kad sko
bnių, kad dirbtu del paskolos, 
kad butu laisvi.

Skolinkime visi.
nis apima visus! Lai 
nei vieno, kuris nestotu in kar
žygiu skolintoju eiles.
suremkime savo pajiegas ir nu- 

paskutinius J.ietuvos 
kas!

žmonos 
atstato sa\’o

i Maišykime 
aprengkime ir 

pavlgydykime juos, suszelpki- 
me ju szeimynas.

Visi už 1 Lietu va! Kas kardu, 
kas szautuvu, o mes dolariu ir 
paskola.

Lai gyvuoja Laisva ir Nepri
klausoma Lietuva!

Paskolos reikaluose kreipki
tės in

LIETUVOS. MISIJA.
257 W. 71 St., 
New York, N. Y.

Birute, buk ir

ja.

Tu esi rn

Pu buvairr

Bus ramiau ir

Lai ta vil
nai ieka

Visi

US

ravprižiuičti dantis "valant juos kas
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tik galim!
priesz prieszus 
krutinės, o mes 
iiems ginklus,

A'isi lietuviai, 
T aetuvos
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aszarojo.
Bet paszeles vokieeziu ir ru

su1 Veikiamas neisznaikino Lie- 
41 ’ vn<,
I lt)
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i I

1 r
, 'vnu. parodo nauja gyvybe.
tai ne stebuklai, nes

seniausia pasaulyje am 
žuti pir

mieji amžinybes supratimo, 
principai, kuriuos lietuviai in- 
gime pirmiaus neg 
ko garbinti Perkūną.
vo ir nežus! Tai buvo puolimo 

kilimo 
Ta vilnis viską laužo 

ant savo kelio, viską braszka 
po tos vilnies spaudimu ir ne
laimingas tas, kuris paklius tai 
vilnai ant kelio.

Ta Lietuvos kilimo 
neinsisi ūbavusi
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AREOPLANAS KURIS ISZK1LA IN PADANGES ANT LEDO BE PAGIALBOS VAN-

■i*/:' .$>* *P’IK) 
tušo

1 H L -7/»\priesz 
nog lai- 

ciesoriaus
į y

valdytojaus Egipto. LIETUVIU AMERIKIECZIU

T i
znatavimo

.i.izeso,
Tisai kalendorius buvo para
ižytas su raudonu atramentu

nt papyruso, koki tada nau- (Keturiu 
’’o. nes da popieros ne buvo.

4 : <
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PAREIGOS.
u pe iszmo-

Nežu-
DENIO KAIP TAI KITI DARO. ' r r į*
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minui u prakalbele) vilnis, dabar prasidėjo 

vilnis.
Ilgus amžius Lietuva tūnojo 

;. Nuokada automobilei prasi- |Po svetimtaueziu padaisNog
dėjo iszdirbinet, likos juju isz- to laiko, kaip Lietuva susidėjo
vežta isz Suv. Valstijų in užru- jn ta nelemta Liublino Unija,
beži už 750 milijonu doleriu, ji pastojo Lenkijos verge. Len-
Szimet ketina juju parduot Eu 
ropoję už szimta milijonu do
leriu.

Profesoris Albertas Hart isz 
Harvardo universiteto Bosto
ne, meldže Suvienytųjų Vals
tijų idant pabustu isz miego ir 
pasirengtu ant naujos kares, 
kuri iszkils Europoje in penkis 
ar deszimts metu. Yra tai di
džiausiu prasižengimu jeigu 
Suv. Valst. nepradės pasiren- 
ginet in taja kare ir nepradės 
lavyt aficieriu ir vyru dabar. 
Badai Vokietije, Japonije ir 
Bosiję susivienys in 
drauguve ant užklupimo
viso svieto, o abejotina ar Ita- 
lije neprisidės prie tosios drau

Suv. Valst. tebyreje 
karėje gerai padare kad prisi
dėjo prie apmalszinimo vokie
cziu, bet tegul nemano jog ta
sai darbas likos atliktas nes at 
ejteje turės da sunkesne užduo 
ti.”

Isz tobyrio padėjimo Euro
poje, tai gana aiszkei duodasi 
suprast, jog teip gali būti kaip 
profesoris Hart pranaszauje.

kai atėjo in Lietuva ir 
baudžiava.
gija tai lenkiszkos kultūros vai 
siais, kuriais dar ir sziandien 
bjaurisi visa Lietuva.

Nuo to laiko Lietuva likosi 
pavergta, o lietuviai padaryti, 
baudžiauninkais, Lenkai
minėjo isz zoniniu geresnes že- 

, už-

invede
Baudžiava ir var

ati-

ir steige sau dvarus
Lietuviai tu-

isztikro lenkai 
bandžiau-

vilnis

viena
aut

kaltybe.
guves.

Ana diena senatas Suv. 
Valst. paszauke už budintoju 
prasiminusi
“ambasadorių” S. A. Martcn- 
sa isz New Yorko.

Tasai ambasadorius bolsze- 
viku, laike perklausinejimo sa
ke, buk sziandien bolszeviku 
valdžia teip audru tojo, kad ne
sibijo kariauti su bile sklypu. 
Jam Moskvos valdže uždraudė 
kisztis in veikalus Suv. Valsti
jų ir sziandien neturi jisai jo
kio susineszimo su redikalais.

Toliaus pasakojo Martens, 
buk bolszevikai paskyrė apie 
penkis szimtus milijonu rubliu 
aukse ant vedimo užrubežines 
prekyboj, o j<u apia inkMau-

bolszevikiszka

I Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove
Daro Didžiausi Progresą

visiszkai

Ir

Vokietijos ir
Austrijos.

būdama po rusais 
nuo 

prisidėjo rusu 
Rusai persėk io-

AKYVA RODĄ APIE 
SVEIKATA.

T 
dar neinsisiūbavusi, bet jau 
narbloszke vokiecziu siaubu na, 
parbloszke geležine vokiecziu 
divizija, sumusze kolczakinin- 
kus. Bet tai neviskas, ta Lie
tuvos kilimo vilnis iszvijo 
susbolszevikus isz 
Galinga ta vilnis, ji kalnu var
to.

Ta vilnis telkiasi priesz len-' 
kus ir artinasi diena, 
trenks perkūnas ir isztrenks vi 
sus lenkus isz mus Vilniuas ir 
isz visos Lietuvos.

Bet kas ta vilnis?
Tai lietuviszko kraujo vilnis 

lietuvio krutinėjo. ir eina 
lietuviai jaunikuieziai atstato 
krutinės, puolasi ant prieszo, ir 
jei kas ginklu neturi, jaunikai- 
cziai atstatė kultines, puolasi 
ant prieszo, ir jei kas ginklu 
neturi, tai dantimis kandžioja 

Eina szauliai su sza- 
kemis ir dalgiais, eina paskui 
juos lietuvaites merginos. Eina 
szauliai su szakemis ir dalgiais 
eina paskui 
merginos.
mokiniai palike mokyklas. Kas 
nežino Mariampoles gimnazi
jos mokinius, kurie pešti nuėjo 
Kauna, kad stoti kovotoju eiles 
na. Eina kiekvienas, kuriame 
teka lietuviszkas kraujas, eina 
visi kuriu 
karszczio.
vilnis!

Ta vilnis pasiekė 
kos lietuvius. Ir ežia ta vilnis 
kas kartas kila augsztyn labyn. 
Tiesa, amerikietis lietuvis ne
gali pasiekti, muszti priesza, ne 
gali nuvykti tėvynėn, bet jis 
turi savo rankose dar galinges- 

szautuvas ar 
Tuomi szios gadynes 

galingiausiu ginklu yra pini
gas, dolaris. Dolaris tveria 
naujas idėjas, naujas kares, bet

ru-
Lietuvos.

kurioje

priesza.

krutinėjo.

juos lietuvaites 
Eina net mokyklų

krūtinėse yra dar 
Ot tai kas yra ta

ir Ameri-

mes, 
grobe miszkus. 
rejo jiems dykai dirbti. Ir ne
tik dirbti, bet tarnaut szunies 
vietoje. Ir
dvarponiai lietuvi 
ninka maine ant szunies, o lie
tuvaite mainydavo ant kales. 
Negana dar to, lenkai žaginda- 
vo lietuvaites, atimdavo j u ne- 

Juk kas gi nežino
pirmosios nakties tieses, apie 
kuria jie atnesze Lietuvon.

Taip elgdamiesi, 
nustoję doros, lenkai galutinai 
pradėjo puti, pradėjo būti dvo- 
kianeziu szaszu ant žemes ka
muolio ir pasaulis pasistengė 
tuos puvėsius praszalinti.
praszalino — Lenkija nustojo 
savistovybes, ji likosi padalin
ta tarp Rusijos.

Lietuva buvusi su 
jungta su Lenkija irgi neisz-
venge to pat likimo, ir ji kaipo 
Lenkijos dalis likosi padalinta 
tarp Vokietijos ir Rusijos. Tai 
antras lenku nuopelnas. Ir nuo 
pakliuvimo Lietuvos in Rusi
jos nagus, Tjietuvoje prasidėjo 
nauja vargu era.

Lietuva
kente ta pat priespauda 
lenku ir dar 
spaudimas.
jo, kaip mokėjo užgynė lietu
viams spauda, iszmete lietuviu 
kalba isz mokyklų, Lietuva ap
sodino nepraustais arkle va
giais burliokais, insteige banka 
žemes supirkimui prasige- —v------ „
rusiu lenku dvmniotai ir dali J dolaris jas ir užmusza. Galin*
žemes supirkimui i«s prasige-

ni ginklą, negu 
kardas.

rankas 
neezystos — te- 

dantis.

reike pamyt
verta

Nusiprausate savo 
jeigu buvo 
cziaus kodėl ne savo 
Kad ir nepaisot kaip jusu dan
tis iszrodo, bet
kad juso sveikata tiek 
idant užlaikyti dantis czystai.

Kožnas žino kad gerai svei
kata paeina nuo gero virinimo.

Todėl geras virinimas rėmė
si ant geru dantų, teeziaus tik 
tada galima invykti gera viri
mą turėdami gerus dantis.

Kožnas gali lengvai užlaiky
ti dantis czystai per naudoj ima 
Colgates Ribbon Dental Cream 
kurio apgarsinima rasite kitoj 
vietoj sziame laikraszczio nu
meri je. (Ad.)

ŽIŪRĖKITE OZIA!
$1.55 vertes knygų už $1.00

/

No. 1. “ParižtnuH NuskurelU* Ir “In- 
grabanas” 324 puslapiu, 6 per 9 coliu 
didumo. ____ ____________ Preke ftOo.
No. 2. “Kunlngo Paslaptis” “In Merl- 
ka” ir “Pakaruoklis” ....220 puslapiu. 
Szitos knygos preke yra -----------S5c.

No. 8. “Auksiniai Peiliai” ir “Dvynos 
Karalaites* ir “Apianka apie Girios 
Sargo Sana Ir Dukterį” 214 dileliu 
puslapiu . ........   — Preke 85c.

No. 4. Septynios istorijos “Fonas ir 
Ssiaucsius” “Įųztlklmas Sunns” “Ka
ralius Gentelmdnaa” “Karcsemn nuo- 
sBaUJe” “Vaidutis” “Gailinga Szoble” 
‘'Motina Sopulinga” ir “Molio Sunaus” 
181 puslapiai. J..,.'.__ ........... Preke 85c.
Visas knygas spdoti ip vieną pasidaro 
not 939 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Prlsluskito 81, o tuojąus gausite 
visas knygas por paczta. Nelaukite nos 
mažai iu turime. ' b

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas 11.6,5 
bet jeigu prisiusite $1 tai gausit? visas 
vlrsz-minetas knygas per pacztą. mes 
užmokamo nusiustimo kasztus. Visos 
Istorijos yra labai puikios ir južiman- 
czios ir tikrai gvarantlnam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turj giara proga plrktl 
už pigia prekių. Dar ilgi yakargi užel- 
ua tai ir laikas Imtis prie skaitymo. 
Prisiuskite popierini doleri ir adresa- 
voklte szitelp: W* D. Doczkowskl-Co.

. ' 4' 9 » , ' ,, , , ■. .
Mahwaoy City, Fa.
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1) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE duoda 
didžiausia pagelba Lietuvai. Užsirasze už $25,000 Lietuvos Laisves 
Bonu ir pasiryžo iszparduoti minėtu Bonu bent už kelis szimtus tukstan-

Visi pirkite Lietuvos Bonus per Lietuvos Amerikos Pra
mones Bendrove.

2) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE geriau
sia ir tesingiausia patarnauja savo žmonėms persiuntime daigtu, Lietu
von, už ka Lietuvos Prezidentas atkartotinai dekuoja ir savo antrame

pagalba Lietuvai.

ežiu doleriu.
I

laiszke raszo:
“Laivas Jusu

tuo metu, kada nei rusu, nei vokiecziu kariuomenes Lietu
voje nebus ir tokiu budu paliks liuosas kelias in Liepoju 
Tas drabužiu prikrautas laivas bus nemaža paspirtis Lie
tuvai ir didelis moralinis pastiprinimas jos kovoje del ne
priklausomybes.... Mat musu visuomene pajus, kad Ameri-
Irr’kc* T 1 nfn'TMn -t rvrtlT 1 Ixizvlir 1 xt/4flt

nipesniu iszsiustas in Liepoju ateis

kos Lietuviai gelbėja Lietuva, kuo ir kiek galėdami. 
[Pasiraszo]. A. SMETONA,

Lietuvos Valstybes Prezidentas.
3) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE daro 

didžiausia apyvarta ir Bendroves turtas užaugo aut tiek, 
tuoj paliks dvigubos vertes.

4) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE moka 
didžiausius dividendus, net 8% nuoszimti, ir jau pirmtini divdenda

Antras dividendas mokėsis 15 d. Balan
džio ir gaus visi pilnai užsimokėjo’szerininkai.

5) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE jau ati
darė pinigu siuntimą in Lietuva.
garsinimais žmones viliojo, mes patarėme palaukti iki bus persiunsti- 

Dabar mes pini- 
. Suskite dabar visi pinigus 

in Lietuva per szia Bendrove. , v
6) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BEDROVE jau pri- 

mosze ir laukia patogaus laiko pradėti fabriką Lietuvoje, linu ir vilnų

iszmokejo 15 d. Sausio, 1920.

kad szerai

Kuomet ik sziol nekurie invairiais

mas užtikrintas, ir iszmintingesni žmones paklausė, 
gus persiuneziame t ikrai, greitai ir saugai.

iszdirbystes, o ypacz tai konstrukcijos skyriaus užvedimo: statymui fa-
briku, namu, tramvajų, taipgi iszdirbimo cemento, plytų, rakandu etc.

Didelis tai yra darbas, naudingas ir pelningas ir kiekvienas gali 
būti san,darbininku r dalininku jo, kas tik prisidės prie szios Bendrovės. 
Kas nori stoti in- aktyvi naudinga darba Lietuvai ir sau, dar gali prjsį*
dėti kol yra proga, kuri nęilgai tesis, tik taol kol iszsibaigs iszpardavį-
mas s?eru ir kurious dabar dar galima gauti tiktai po $10.00.

Siuncziant pinigus in Lietuvą, perkant Lietuvos Laisves Bonu ir
M M- J ' •-4 ►’ "» l * « X' *■ J' * . . * ’’v •*“ " j, A • ■ Ha a __

užsiraszant szeru, visados adresuokite ir siuskite pinigus sziuo adresu: T" ..
Lithaunian- American Trading Co.

Baltimore, McL112 N. Greene St.
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Kas gi buvo kaltas! 
nupuolimui | 

Zabelės? s
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Tūloje szoimynoje, suside- 
danezioje isz penkių nariu, gy
veno — augo pusėtinai daili ir 
gana vikri dukrele 
bele.
kant, toje szoimynoje 
dovana.
no
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Za belos iszsižadcti 
užmirszus viską, 

nusiuntė jai pinigu sugryžti.
Jai sugryžus, tarpo žmonių 

pasklydo invairios kalbos, jos 
tėvams nepnkencziamos, ku
rios žemino ne tik tėvus, bet ir 
visa ju szeimyna.

Syki motina, 
tokiu kalbu apie

prisiklausiusi 
savo dūk t re 

parėjus isz darbo vyrui ir 
namiams, kuriu tuo laiku buvo 
du, apart kitko — liūdnai gai- 

į** lingu balsu prabilo:
Za- n rr i i i-i rz . i

11

mylėjo ir lepino daugiau

1)1-

— Kodėl tik musu Zabele 
žmones liežuviais plaka, o apie 
kitas nei mur-mur! Juk musu 
noki tokia!....

— Plaka, sakai, — atsilie
pė jau seniai pas juos gyvenas 
vyras, — ka užsitarnavo, ta ir 
gauna.

vardu
Ji buvo antra, taip sa-

“ garni o
Jos tėvai jia augi-

negu kitas dvi savo dukreles.
Gal but todėl, kad ji buvo ir ap 
sukresne isz pat savo mažu diet . . . .'gauna. Ar asz jums nesakiau, 

ir dar nesyki, kad Zabele ta ir 
ta daro, o jus tuomet tik nusi- 

Dabar paina-

nu. Gi kitos dvi, paties tėvo žo
džiais tariant, buvo “lumzes. ”

Kuomet Zabele kiek paau- szaipydavote.
go ir paliovė, taip sakant, per tėte, bet jau po laikui — sakau 
virvute szokineti, jai atsidarė 
platus gėlėmis nuklotas in gy- 

Taip snprota-venima kelias.
vo ji ir nekitaip mane jos te- 

Ji mėgo iszeigas, mėgo 
puosztis ir be galo dideli pa
irau k ima turėjo prie vyru. 
Apart to, da ji buvo nepapras
tai gabi szokike.

Nebuvo, rodosi,
rio ji nemokėtu szokti. 
karta ji net kitiems parodyda
vo — pamokindavo, kaip ir ko 
kis szokis turėtu būti szoka- 

Kaimynai ir pažinstami
tuo laiku apie jiaja kalbėdavo 
isz gerosios puses, 
visur, lyg magu i to

vai.

szokio, ku- 
Ne

mas.

Vaikinai 
traukiami, 

gretinosi prie jos ir kiekvienas 
stengėsi būti pirmesnių, ingyti 
didesne intekme bei užkariauti 

Tėvai džiaugėsi ir
kaimynus didžiavosi,

anot tos patar- 
kol jis dar jau- 

dabar jau

Kalti

po laikui, nes, 
les lenk medi, 
nas, kol linksta; — 
vargiai bepataisysi — sulau
žyta. Bus valkata....
jus, kad isz mažens nedraudate 
nemokinote!

Motina pradėjo verkti, 
vas gi, in pypke tabako kimsz- 
damas, ruseziai subarė:

— Nutylk nezvembusi! Jei- 
u del jos ežia mums reikės

visko klausvti — iszvarysiu ne 
dorele; tegul eina kur, kad mu

forr

su akys daugiau 
tu!....

Kiek vėliau, aprimus ir kal
boms susimažinus toje szeimy- 
noje, rodosi, vol.prasidejo nor
malia paprastas

jia nematy

SAtTLK
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KNYGA KURI ATNESZE $75,000 IR YRA’ VIENA ISZ ŽYMIAUSIU, 
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Yorko pirko knyga po vardu “Venus ir Adonis
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George Smith isz New 
mokėjo Londone 75 tukstancziiis doleriu, 
tik du colius ploczio o tris ilgio.

□Ii

” už kuria už- 
Toji knyga buvo paraszyta per Shakespira ir yra

e.... -e

LIETUVOS MISIJOS ATSI- 
SZAUKIMAS IN AMERI

KOS LIETUVIU 
VISUOMENE.

T

buvęs Fi-
Jonas Vilei-

reikalu) vienas 
darbu

Gerbiamieji Lietuvos pilie- 
cziai ir pilietes! Laikinoji Lie
tuvos Vyriausybe yra pasiun
tusi Amerikon su tam tikrais 
ingaliojimais Lietuvos Misija. 
Ton Misijon ineina 
nansu Ministeris
szis, buvęs, Kraszto apsaugos 
Ministeris Povilas Žadeikis ir 
buvęs Taikos Delegacijos prie 
Paryžiaus konferencijos narys 
Jonas Žilius.

(Be kitu
svarbiausiųjų Misijos 
yra užtraukti paskola nuo Ame 
rikoj gyvenaneziu Lietuvos pi 
liecziu, 
Valstybes iszleistu delei 
skolos instatymu, kursai buvo 1 
priimtas Ministeriu Kabineto 
ir su žinia Lietuvos Valstybes 
Tarybos, Valstybes Prezidento 
patvirtintas, 
se jau telpa paties 
Prezidento atsiszaukimas delei

Todėl negali quota . ...

pasiremiant Lietuvos 
pa-

Laikraszcziuo-
Valstvbes

9 “
. - ..-- -------  ------------ - ---- -i jį m į

■ Apsipažinus su vietos kolo
nijomis ir spėjamu lietuviu to 
se kolonijose skaieziumi, Lie
tuvos Misija randa reikalingu 
jau sziandien pabriežfi kiek ko 
kiose kolonijose būtinai reikė
tų surinkti. Tuo tykslu visos 
kolionijos tapo iszdalintos in 
nurodamus žemiau centrus su 
artymais jiems miestais ir ten 
parodyta, kiek isz kiekvieno 
centro reikėtų gauti paskolos. 
Paskolos rinkimo apskrieziai.

Bostono apskritis. In szi ap
skriti ineina visos kolonijos. 
Mass., Rhode Island, Maine, 
Vermont ir New Hampshire, 
Agitacijos centras Bostonas. 
Szio apskriezio kolonijos pri
valėtu sudėti Lietuvai, 
skolos

Waterburi apskritis.
apskritin ineina tiktai .viena 
visa Conn, valstija su agitaci
jos centru Waterbury. Pasko
los quota....................$520,000

New Yorko apskritis. Susi
deda isz visos New Yorko vals 
tijos ir pakraszcziu N. J. arba 
sziuo kolioniju apielinkes: Ne
wark, Elizabeth, Paterson etc.

.... $700,000
Philadelphia apskritis. Phi-

Pa- 
.... $550,000.00 
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szios paskolos. r 
būti jau jokios abejones delei j 
szios paskolos teiseįnmo. Be to ladelphijos apielinke, vakari- 
ir Suvienytu Valstijų ’ 1
sybe yra iszsireiszkusi, 
nesanti 
mui

paskolos teiseįnmo. Be to
vyriau- niai pakraszcziai N. J. valsti- 

jog ji jos kaip Trenton, Camden, vi-
piningus butudi, jos vyras labai serga plan- taikoje sugyvenant 

greitai leng
motinai viską iszsipasakoti. Ji 
prisipažino, kad nebuvo lega- 

Perskaiczius tokiu tonu pa- liszkai vedusi ir kad jos pripuo 
raszyta laiszka, motinos szir- luinasis vyras, nei sirgo, nei mi 
dis suminksztejo ir, 
szeimynoje pasitarus, 
vo nusiunsta geras pluosztas pi 
nigu.

Regis, pora menesiu
ėjo, Zabele vėl raszo tėvams ir 
jau pranesza, kad jos vyras po 
sunkios ir nenusisekusios ope
racijos mirė, o ji pati 
kus mažo.

Motinos szirdžiai, žinoma vėl 
nauosj žaizdos, nauji

Motina ir visi kiti szei
mynoje nuliude, nusiminė, de
juoja tik, dejuoja, 
tariasi tarpe saves, kaip ir kuo 

savo szei- 
mynos nare suszelpti. Ant ga
lo vėl visi nutarė pasiunsti pi- 
nigiszka pagelba.

Zabele, priėmus pinigus,

ką dežiu uždegimu ir 
reiksią siusti ji in ligonbuti del 
operacijos ir t. t.

;, Zabele pa- 
va. atsargiai pradėjo savo

y

prieszinga užtrauki- Ka Maryland valstija ir Was- 
i Amerikoje, hington*, D. C. quota . $400,000 

1 na
riam J. Vileisziui ir P. Žadei
kiai, važiuojant Amerikon, pri 
siejo kiek ilgiau užtrukti 
ryžiuje, iki l.„._ ___

paskolos
Dviem Lietuvos Misijos Wilkes-Barre apskritis su

sideda isz sziaur-rytines da
lies Penu., valstijos pradedant 
nuo Luzerne pavieto. Miestai: 
Wilkes-Barre, Scranton ir t. t. 
ir t. t. (plota............ $500,000.

Shenandoah apskritis. Ryt- 
Ipietine dalis Penn. valstijos 
i pradedant Schuylkill pavietu 
su didesniems 
Shenandoah, 
Pottsville, 
burg r t. t. quota .... $500,000.

Visa 
i vakarine puse Penn. valstijos 
su centru Pittsburgh quo
ta .............................. $400,000

Cleveland© apskritis.
Ohio ir Michigan valstijos. 
Didesnes kolionijos: Cleveland 
Akron, Grand Rapids, Detroit 
ir t. t. quota.............

Chicagog apskritis.
Ill.,

visiems|re; tik kuomet ji jau nebegalc- 
vel bu-‘ jusi uždarbiauti, pardavinėda

ma savo kuna, — jis nuo jos 
prasiszalines kur, ir ji pati ne
žinanti.

Motina, 
ma suprasti, ta perinate seniau 
bet savo abejojmo niekam 
iszda ve, neat idenge. 
apie tai žinojo tiek, 
pati bei dukterys pajiasakoda- 
vo. O jos, 
pasakodamos, 
rausdavo, šlepe viską, ant kiek 
tas buvo galima.

“Genys margas; svietas dar 
margesnis,” — sako patarle. 
Taip pat ir Zabelės 
buvo margu margiausias. Nors 
ji tūlas savo nelemtus darbus 
nuo žmonių šlepe bet tūli isz ju 
nejucziomis, netikėtai iszkilda- 
vo, lyg aliejus isz vandens, 
paskui, taip sakant,

Tu kalini buvo
6a-

nopra-

Už tuosius 
drese ir czeverikai

Ar-gi tai ne juokai ? 
Bobos už nieką tąsosi,
Ant galo provojesi.

Baigasz, lazdų reikėtų 
Duoti kad nusėdėtu.

Rodos vyras galėtu gerai už 
skusti,

Nes ar isz tokios velnią gali 
iszmuszti ?

Po balu, net pikstu ir a.ut tp 
užbaigsiu, 

Ba da isz piktumo apkvaišiu,
Kaip kada prie katros prisi

laikysiu, 
Tai jau kibą gyvos nepaleisiu.

Po nauju metu, misliuau jo 
bus geresnes,

Ir bobutes mandagesnes, 
Bet kur tau, triobelio da dau

Ba skaitytoju pribuna, 
geriau, 

nog boso geresni a aiga 
gausiu 

pajiega 
gausiu.

Kas diena isz visu szaliu raszo 
Saules’’ praszo:

Ir prisiunezia piningus, 
Tai ir del skaitytoju geriau 

bus.
Dieve duok, idant visiem ge 

ra i butu,
Darbai gerai visur ojtu, 

O jeigu paezeduma ūžia t few 
slfne, 

Daug piningeliu susidosime,

I

buvo susilaukta
nuo Amerikos valdžios vizos

Todėl isz pradžios
atvvko

Pa-

pasportu.
pirmuoju atvyko Amerikon 
Jonas Žilius, kuris vardan Lie 
tuvos Misijos ir pradėjo rupiu 
tis tos paskolos užtraukimu. 
Nuo Amerikos Lietuviu Tary
bų, nuo Fondu ir invairiu Lie
tuviu bendrovių ir organizaci
jų buvo suszauktas susirinki
mas, kuris ir yra aptaręs ben-; 
drus dėsnius szios paskolos. 
Be to, nesant tikrai žiniai ar už 
s i 1 i k u s i e m s Paryžiuje 
nariam pasiseks atvykti Ame
rikon, ar ne, buvo iszrinkta tos 
paskolos, pravedi m u i dvylika 
nariu, kurie vėl savo tarpe yra 
iszrinke pirmininku 
liu, 
kitus to komiteto narius. At
vykus kitiems Misijos nariams 
Amerikon, tas, prie augszcziau 
nurodytu sąlygų susitveręs at
skiras Komitetas pasidarė jau 
visai bereikalingu, nes sulyg 
valdžios ingaliojimo viso pa
skolos užtraukimas yra paves
tas Lietuvos Misijai, kurios pir 
mininku yra paskirtas Jonas

Jonas

visa

ant kiek buvo gali- pietine dalis Penn. valstijosgyvenimas. 
Zabele nuėjo in tula audekline 
dirbti, kad tėvams kiek prisi
gerint ir nukreipti nuo 
ju neapykantos akis.

Nors, tiesa, ji dirbo ten tu
la laika, bet jos uždarbis buvo 
toks menkas, kad nepakakda
vo jai nei ant iszeigos. Ji tuomi 
nei kiek nesirūpino, nes gerai 
žinojo, kad motina jos neda- 
tekliu padengs isz abclnos szei- 
mynos kasos.

Už tūlo laiko, 
“audrai ” 
lūs nesmagumus pamirszus ir 
pradėjus kiek atsileisti, — Za
bele vėl pradėjo visur iszeiti, 
visur iszvažiuoti.

Karta tūlos draugystes pa
rengtame maskaradu baliuje ji 
susipažino su tulu jaunu gel
tonplaukiu vyru, Remoldu. Ka 
daugi jiedu gyveno vienas nuo 
kito atstu, tai romansavimas 
tarj) j u 
keliu.

Po tūlo laiko Remoldas liko 
paszauktas in S. V.
ne po ilgo tapo pasiustas 
vandenyno.
in Francija, nors susiraszineji- 
mas tarpe ju visai nepertruko, 
bet žvmiai susiretino.
kiek palaukus

žinios 
jau ne in vakarus, 
tus. Kaip jai ten sekėsi, ilgai 
tėvams nerasze.
tui menesiu praslinkus, ji pri
siuntė motinai laiszka.
kad ji jau apsivedusi 
jaunu dainorium aktorių isz

n.

jos szirdi. 
priesz 
kad ju duktė, Zabele, taip kyla 
reputacijoj ir populiariszku- 
me.

Tacziaus tas tėvu džiaugs- 
mas tęsęsi neilgai. Zabele 
buvo persitikrinusi, kad tėvai 
jos nedraus ir nepersekios, to
dėl ji ėjo visur, kur ir kada kas 
nepakviete: in balius, szokius, 
-2iWdt(tnrrth1S*!TTi'hktifhIš. Buvo 
ir tokiu atsitikimu, kad isz szo 
kio ar isz kokio nors baliaus ji 
pareidavo ar parvažiuodavo 
jau iszauszus — antroje dieno-

Tuo budu ji namiszkiams 
pasidarė labai inkyri, nepaisė 
jokio tėvu sudraudimo bei per
spėjimo, elgesi visuomet nepa
doriai ir tėvu norams prieszin-

Ji savo nedorais pasiel
gimais tankiai gimdytoju szir- 
dis sopuliais varste.

Laikui bėgant ir 
nei kiek nepasitaisant, 
neteko kantrybes — nuspren
dė jos niekur nebeleisti ir nebe 
duoti pinigu ant iszeigu. 
del szito ji nenusiminė, 
tūli pastebėjo, 
bpdo mergina ir, kaipo toki, pi 
nigu iszeigai ji lengvai isz bile 
ko iszpraszydavo — gaudavo.

Karta ji parėjo 
flzokio labai volai, 
budės, jos paklausė:

— Kur buvai taip ilgai?
— Ne jusu dalykas, — at

kirto ji.
Tėvas supyko, nuėjo in skie

pą ir, suradęs pusėtina gala 
virves, turbut pirma syki savo Naujosios Anglijos ir kad abu- 
gyvenime iszkarsze jai kaili, du pastoje aktoriais prie kokio 
Zabelei, žinoma, 
perdaug, ir ji ta pati ryta savo 
tėvu namus apleido ir nuėjo 
pas tūla itala, dirbti ir ten pat 
gyventi.

Netrukus motina sužinojo 
kur Zabele apsigyveno, ir 
ėjusi prievarta parsivarė jia 
namon. Ji, anot patarles, “gi 
rioje augusi, in giria žiuri.” 
Namuose jau jai buvo nejauku 
ir neramu, nes tėvai sakydavo: 
“Nulaužysime mes jai ragus.”

Zabele, jau pripratusi prie 
liuoso, niekeuo nevaržomo gy
venimo, tokioje atmosferoje, 
iri kokia pastaruoju laiku tėvai 
bando pastatyti, 
rimti.
džio nakti ji su tulu skotlandu 
— dar jaunu vyruku, bet kur- 
cziu ir labai tinginiu — pabė
go in vakarus. Po tūlo laiko, 
rodosi, prabėgus porai įpenė
siu, ji pradėjo per pažiusta- 
mus raszineti savo motinai.
•_ Motino, ^ipo iftotiim, buvo

neilgai.

susilau-

jc.

gai.

Zabelei 
tėvai

Bet 
Kaip 

ji buvo lengvo

saves

ežiai.

mi taip nelaiminga

rūpės-

galvoja

taip sakant, 
praėjus, tėvams tu-

iszeiti

tai
ėjo korespondencijos

namon isz vėl be tęva 
Tėvas, nu

tas jau buvo

nu-

nebegalejo
Ir viena szalta Gruo-

ne- 
Tevas 

kiek jam

apie ka nors jam 
melavo nei nepa

gy vemmas

<r

gian.
tai

armija ir 
v u z 

Jam iszvažiavus

< 4

Zabele 
paliudejus ir 

iszvažiavo 
bet in pie-

Bet jau kele-

Raszo 
su tulu

ten cirko, ir 
kad pasiustu 
rubus.
padare, — nusiuntė ne tik jau 
jos dėvėtus rubus bet daug dar 
nauju pripirko, prisiuvę.

Remoldas, kuris tarnavo De
das Šamo armijoj už vandeny
no, apie Zabelės iszvažiavirna 
nieko nežinojo. Jis laiszkus ra- 
sze jai, kaip ir pirma, senu ad
resu. Bet jo laiszkus skaitė ir 
ant ju atsakymus rasze ne Za
bele, bet jos motina su kitomis 
dviemis savo dukterims. Kuo
met jos raszydavo jam laiszkus 
niekuomet neprisiminė, 
tas ar kitas
ne Zabelės, bet seselių. Jos, rrt- 
szydamos jam laiszka, stengda 
vosi, kiek galėjo (kad vaikinas 
nesuprastu,) taikyti kad jis ne 
suprastu, jog tai yra ne Zabe
lės laiszka i.

Po tūlo laiko Zabele parasze 
tėvams laiszka jau isz Pasade-

prasze motinos, 
jai jos likusius 

Ka, žinoma, motina il

kad
laiszkas raszytas

kolioni jomis: 
Mahanoy City, 

Reading Harris-

Pittsburgh apskritis.

centru

vil-
Motina su-

ir 
vieni kala

kiti zalatina.
invairiu — ir vis tik apie Z
bele.

5

Parsivežė mažyti, bet

užklause:
pastebe-

ra
szo vėl, kad ji gulinti ligoninė
je ir kad jos mažytėlis esąs la
bai silpnas, sergąs ir nesą 
tęs, kad gyventu...
krapszcziusi kiek pinigu ir vėl 
siunezia ir jau kvieczia jia na
mo parvažiuoti.

Už tūlo laiko Zabele parva
žiavo.
daugiau nieko — nei rubu, ka 
motina siuntė net kelis kartus, 
nei pinigu. Parvažiavo tik ap
sirengusi. Ir motina, 
jus tai,

— Kur tavo bagažas — pa
rodai 1

— Vienus pardaviau, kitus 
užstaeziau. Buvo bedu, reikėjo 
pinigu, — paaiszkino ji.

Motina tik galva palingavo 
ir nieko nesakiusi nuėjo vir- 
szun; ten prie nedidelio stalin
io, veidu tarpe delnu paslėpu
si, raudojo, lyg kudykis, prisi
minusi savo nemiegotas naktis 
r triūsa, kuri ji padėjo pakol 
prisiuvę jai dailiu ir 
rubu.

Už keliu dienu Zabelės mažy 
tis mirė. Palaidojo ji tėvo szoi- 

, vėl

(Tol i aus Bus.)

BALTRUVIENE.

Vienam miestelije tris hobos
svaiguli gavo

brangiu

niynos kapuose ir, rodosi 
viskas pasiliko užmirszta.

Laikui bėgant ir neva

Kaip kates susirupeziavo 
Bjaurei teriojosi, 

Už kudlu vedžiojos!.
O norints ir pas vaita nuėjo, 
Bet po 25-kinia užsimokėjo,
Jau tai didžiause pasiutybe 

Bobiszka kvailybe.sau-

džhnovu, Rur muszosi be paliovos pov poiilęos sanvaites.
Penki metai adgal, vokieeziai supliekė muskolips po Bor-

up, Ji ausiekuasUtet g»£? Kue yis yokiotjaji

Gal

Tai ir geresniu

O visi tiktai

m

4 4

dviem'
Visa

Michigan
•S*1

y 

at-

j

Joną Ži- 
kasierium p. Mastauska ir

$400,000 
Visos 

szios valstijos: III., Indiana, 
Wisconsin, quota .. $1,000,000 

Visos vakarines ir pietų val
stijos.

Tiek mažiau- 
surinkti paskolos

i
f

■*Į

Tai tada ir apsiszviesime 
Busime turtingi, 

Ir galingi. 
O žinote ir tai: 
Kas bagetas, 

Tai ir apszviestas, 
Bukie žmogau filozopu
O su kiszeniu tuszcziu, 

Tai vis busi kvailys, 
Kaip negelis. 

pningus

y

Kaip kiszeniuje
yskambės

Visi ant tavęs žiūrės
Ranka paduos, 

Ir gera rodą duos.
Bet kaip pininga mėtysi,

Tai ir prova laimėsi, 
Nieko nesibijosi, 

Kiaulei labs rytas ne duosi.
‘ ‘ Saule ’ ’ skaityk.

Gerai viską apsvarstyk, 
Ir viskas kas naudingo gal-

voje užlaikyk.
*

Po teisybe jau nekurtos mo-
tori ukes,

Mylemos mano szirdžiukes, 
Permaino savo būda

Jau teip negero kai]) visada.
Kožna szvaruma užlaiko, 
Valgi del savo vyro taiko, 
Szvarumas grinezioje net 

miela, 
Apsiszvarinus kaip leide kas 

diena.
Ne turim ne ka sakyti,

No už girtavimu peikti, 
Užsilaiko dabar grąžei, 

Ir blaivei.

Vileiszis, o kasicrium
Taip nusimanydama 

Lietuvos Misija paėmė 
darba savo žinion ir atsakomy 
ben ir pradėjo ji organizuoti. 
Žinoma, visa ta dideli darba 
Lietuvos Misija varys, pilna
me kontrakte ir susižinojime 
su Amerikos lietuviu visuome
ne, kuri per savo organizaci
jas ir atstovus prie szio darbo 
džiaugsmingai dėjosi, dedasi 
ir vyliames, toliau aktyviai de 

Už visa sziuo žvilgsniu 
iki sziol padaryta pagialba Lie 
tuvos Misija jau sziuo laiku 
skaitlingu Am. lietuviu organi 
zaciju atstovams taria szirdin-

Lietuvos Misija

Žilius.

sis.

ga padėka.
tvirtai tiki, jog kaip tie dvyli
ke nariu, kurie buvo organiza
cijų parinkti, taip lygiai ir ki
tu organizacijų atstovai, kurie 
buvo jau syki paskolos reikale 
susirinkę Now Yorke ir paga
linus atstovai ir pirmininkai in 
vairiu kolioniju centru ar pa
skolos stoeziu, kurie faktinei 
paskola praveda, uoliai
L. Misijos vykdinamaji užda
vinį, kaip gerais patarimais, 
taip ypacz realiu paskolos pra- 
vedimo darbu ir Misija mano, 
jog turės progos juos snsirink-

rems

Ncnžmlrazkltc kad dabar "SAULES* 
prenumerata yra $3.00 ant viso meto

------ tt Slt&u aut Duses .

Jie galėtu nustatyti,

Czia jau ne apskriti, 
bet veiks staeziai isz centro 
(plota............................$30,000

Viso (piota susidaro 5 mili
jonai doleriu, 
šiai reikia 
Lietuvai.

Butu tinkamiausia, jeigu vie 
tos Komitetai, kokios partijos 
jie ten cnbutu, tarp saves susi
žinotu ir iszrinktu gal viso 
centro viena ar kelis žmones, 
kurie vienvtu tame centre visa 
darba.
kokiose vietose ir kuomet rei
kia suruoszti masini mitingai, 
priveizdetu, kad surinkti pini
gai butu prisiuneziami Lietu
vos Misijai ir kad kiekvienas, 
kursai yra užpirkes bonu, tik
rai gautu tu bonu, kaip tik jie 
bus padaryti. Pagaliau Lietu 
vos visuomene Amerikoje tur 
daugybe savo reikalu, savo ru
pesniu Lietuvos Misija negali 
ilgai tęsti viso darbo.
jis greieziausia atlikti ir pasek 
mingai atlikti. Egzaminas 
tur but iszlaikytas — to reika
lauja Lietuvos garbe — ir grei 
tai iszlaikytas. Todėl visas pa 
matinis darbas turėtu būti ąt- 
liktas in viena, daugiausia in 
du menesiu. Iki Birželio 1-mos 
dienos paskolos rinkimas tur 
but jau užbaigtas.

Lietuvos Misija.

Reikia

NAUJAS ISZRADDIAS PLAUKAMS.
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Dekavpje % milijono Amoniu ui 
pulkus plaukus, o telp-gt sulaikė puo- 

vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. f ‘ 
Pasakykite kitoms tautoms, 
f" -

Sta. W. Brooklyn.

ti ir pasitarti pasekmingo pa- >ta» PUuku iab»i trumpam laike. X 1 *' oi; s viAra 1 fivnimititii 11 Aftaiiora ifinlrna

skolos pravedimo reikale.
Sziuo laiku jau tapo suda

rytos invairiose kolionijose pa 
skolų stotis, rinkimas pasko
los jau faktinai vienur kitur 
pravedamas, tacziaus prisieina 
atsižiūrėti, kaip bus tolinus, 
kaip surinkus ta visa paskolos 
suma, kuri yra Lietuvos vy-

1 _ _________________ riąusybcs uuątrta
'ri

U . ■;

Informacijai J^kaL

kite pas: Dm. Bronchas Coametici, 
V. Ii > ■__  * i.

R&szy-

A. 0. NOVAKAUSKAS '
ADVOKATAS

Kampas Main Ir Centre 8L 
SIIFNAJ(DOAIL PA.
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Žinios Vietines 
k. -----
Į Sziadien Grabnyezios.

Rytoj Szv. Blaziejaus.
— Febuary. Lai

kas greitai bėga.
— Szi vakara

1
% ,

— Vasaris

(Panedeli) 
Uidelis Parapijos balius.

— Žmonelei dirba gerai, pi
nigėlius czedina 
nes kaip girdėt, tai sunkus lai
kai ketina užeiti.

— Konia visi saliuninkai isz- 
pirko laisuus, bet tiktai mėne
sinius laisnus, o

tai laisnus neis/.-

ant ateities

jaigu kam nu-
bos biznis 
pirks.

— Mabanojieczini ėmėsi dau 
ginu prie skaitinio nes nog Nau 
jo meto “Saulei” pribuvo apie

r>

i

Saulei”
3 50 nauju skaitytoju.

— Žmonis da galėtu nuknis
ti sziek tiek su prohibicije bet 
jeigu arielkininkai lupa po 10 
daugiau doleriu už kvorta 
“sztopo” tai jau tikra vagysta. 
Nors ir norėtu pirkti sau geros 
guzutes ant liekarstos bet kož- 
nas bijo kad sztopas sumaiszy- 
tas su trucizna.

— Seredo atsibus vinezevone 
pono Stanislovo Gegužio su po
nia Anastazije 
Daug ženklyvu

Moekaitieni'. 
sveeziu likos

užpraszyta isz visu szaliu.
— Jau nematyti lekiojaneziu 

areoplanu per musu miestą. 
Priežastis tanu* yra ta jog ba
dai valdžei 
uis pacztas, 
ilgio vela jin sugrąžyti.

musu

neapsimokėjo ori
nes turi vilti neuž- 

Le- 
kenti areoplanai davė gyvento
jams nors tiek smagumo, jog 
galėjo juos kas diena regeti ir 
tuom buvo užganadyti.

— Vaiku ligos truputi apsi- 
malszino po miestą.
kalba buk keli gyventojai 
ga influenza, bet daktarai tai 
užgina.
sergėtis o turėdami szalti 
pas d ak tara.

— Nedėlios vakar, 
villes toatraliszka kuopa, 
nais atlosze du perstatinius 
11

Nekurie
ser-

k
Szeip ar teip, turime 

eiti

< I irard- 
ezio-

AJ i .0 /
d

i
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atlosze 
ute” ir “ 

teipgi daugybe 
maciju ir t.t. 
programas 
aplaike

ir 
savo
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verte,

Daina bp galo 
dainų, dekla-

Buvo tai ilgas 
a t si lank tįsieji 

piningo
kadangi perstatimas prasidėjo
poKseptiniu o užsibaigė beveik 

Publika buvo 
užganėdinta isz programo.
kaP|) 12 nakezia.

DIDELIS BALIUS.

Parengė Szv. Juozapo para
pija isz Mahanoy Pity, Pa. Ba
lius atsibus Panedelio vakara 
2 diena Vasario, Boczkausku 
saleje.
džiausiu ir linksmiausiu balių 
ir visi atsilankusiej turės links

Todėl ateikite 
nesigailėsite.

Bus tai vienas isz di-

rna laika.
si o 
vyrams 50c. moterims ir mergi
noms 25c.

vi-
1 užauga

DIDELIS BALIUS.

Parengė L. Mot. P. S. kuopa 
33 isz Mabanojaus. 
ju treezias metinis 
atsibus Seredos vakara 11 Fe-

Boczkausku

Sztai bus 
balius ir

bruary,
'Apricz baliaus bus,ir

Kuopa užpraszo 
visus pribūti o ne tik ka sma
giai praleisite vakaru bet ir tu 
rosite proga iszlaimcti puiku 
ir naudinga daigta.
pamirszkite atsilankyti kas gy
vas.

Užkvieczia rengėjai

laimėjimai.
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SAULE
I

saleje. 
visoki

Taigi ne-

; n» • * »
PAMESTA.

Dainientinis žiedas ir auska
ras (kolezikas) Subatos ryta 
Head ingo stoties. Suradusiam 
bus duota nagrada.

“Saules” ofisą (2t. 
——        I—II ^■^■11—11 į Inu

Didelis Ugninis Pardavimas.

Atsi-
7 užauki t in

Sztoras kurisBefovicziu 
maž-daugiaus likos apnaikin
tas per ugni ir vandeni, dabar 
turi Dideli Iszpardavima viso
kiu daigtu, todėl moteres ir 
merginos dar tu r gera proga 
sau nusipirkti visokius reika
lingu daigtu už laibai numažin 
tas prekes.
didelio pardavimo o suczedin
cite piningo. 129 W. Centre St.

Ateikite ant szio

Didelis Koncertas 
Teatras ir 1.1.

JONO BUTĖNO 
KONCERTAS.

Ir vieno akto komedija “Svar- 
’’ rengia Mahanoy 

City Teatrai isz k a Kuopa. Tar
pe dainų bus monologu ir 
sziaip juokingu pasikalbėjimu. 
Atsibus Utaminko vakare 3 
Vasario (February) 1920 High 
School Saleje E. Centre Street. 
Mahanoy City, Pa. Jonas Bu
tėnas jau yra laukes szia apie- 
linke ir ne vienas liko užganė
dintas jo dailiu balsu ir 
m u, bet ežia jis dar nėra 
žinomas, kaip rytinėse 
jose koncertu
užtenka pamimdi 
siausio dainininko, o 
priguža tiek, kad ir 
svetainesen netelpa. 
7:30 vakare.
gi kviecziame visus atsilankyti 
o užtikriname, kad Imsite už
ganėdinti. Rengėjai.

bi Priežastis

gabu- 
taip 

valsti- 
k’ir
gar

rengėjams 
varda 

žmonių 
didžiause 

Pradžia
Inžanga 50c. rfai

PARSIDUODA NAUJAS 
NAMAS.

pastaty- 
ge 

vigą-
donis.

szal-

Sveikata
Knyga
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Arba Teisus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata

v.

Ant dvieju familiju, 
tas pagal naujausia mada ir 
ro materijoje su visom

Kožna familije turi po 
7 kambarius, skiepas (>l/j pėdu
augszczio po visit stuba, 
tas ir sziltas vanduo, betrumei 
aptverti ir iždeti cimentu, said 
vokas ant loto ir pcczei del k e 
pimo duonos, vyno medžei. Zo 
džiu, viskas intaisyta 
geriausia ir parsiduos ne bran- 
gei be jokio uždarbio ba locni- 
ninkas pjits sau state ir nesiti
kėjo parduoti, isz 
savininko nelaimes kuris įkai
tino pats gana dideliu szeimy- 
na dabar negales sunkei dirbti 
kasyklosia ir likos dabar pri
spirtas viską parduoti, 
nori pirkti gera narna pigei te-1 
gul atsilanko 
per gromata po szituo adresu:

Mr. Vincent Barauckas, 
251 So. Lime St. 

Frackville, Pa.(to 11.)

kanuo-

priežast ies

Kas

arba susiraszo

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduokite in hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALEIKA, Savininkas

Ruimai: $2.50 igi $1.00 ant savaites 
50c. 75c. igi $1.00 ant dienos

Iziltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garino sziluma. 

use bloko nuo Marketo.
’ienas blokas nuo Paczto.
18 Sixth Str. San Francisco. J|

o I

LIETUVISZKAS 
SAPNINYKAS 

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresą vok i te: 

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

>

STANLEY
Krutancziu Paveikslu

Teatras
139 Ea»l Centre Str. Afahanoy City 

Ant kampo

Czionais yra rodomi tik juokingiausi 
ir ak yriausi paveikslai suprantanti 

del kiekvieno žmogaus.

PANEDELI
Midnight Man - Serial.
The Tell Tale Wine - Western 
An Oriental Romance - Juokin

gas.

UTARNINKE
Woes of a Woman, 
Hearst - Jaujenos. 
HI mos.
Go West Woman - Juokingas

SEREDOJ
Cleaning up - Juokingas.
Hearts Beneath - Western.
Trails of the West.

2-vai. popiet ir no 5-val. vakare 
INŽANGA TIK 5c. ir 10c.

2

W3-

Agentūra Patvirtinta per 
Pennsylvanljos Valstija.

Parduoda Szipkortes In visas dalis 
svieto. Teipgi siunczfa piningus. 
Apie prekes ir t.t krelpkltes ant 
azito adreso:

JOIIX GOYME,
227 W. Centre St. Mahanoy City, Pa

<: Didelis Iszpardavimas <
<♦
♦♦♦
❖
❖

J J turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu, apie žmogaus kūno sudėjimą, 
apraszomi visoki apsireiszkimui žmogaus kūno J ♦] 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui upsisau- 

Tokios knygos Lietuviu
>9 didelu puslapiu. Puikei

a u d e k I i 11 i a i s v y rsza i s. 
o knyga bus tuojaus 

Adresavokite:

(i Sveikata
teipgi

<r r>.

goti nuo visokiu ligų, 
kalboj dar nebuvo, 
ir drueziai 
Prisiuskito mumis $2.00, 
jumis iszsiusta per paczta.

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.

<)• 

apdaryta

■J

f

X Visu žeminu drabužiu moterems, meginoms X
ir mergaitėms. Kotai, Kailinei ir Szlebes

««•« Ichlveta MII VM A♦*» galite pirkti už labai numažintas prekes. ❖
.♦. Pluszinei kotai moterems, puikus materi-

• 1 a 1 • 1 t • 1 • r* ra 1 • 1 • 1*:* jolas, visokį kolorai, lig 53 coliu didumo.
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AKABISZKOS ISTORIJOS

ln trumpa laika, vienos 
vaitos, iszsluntcm daugybe szl- 
tu Knygų in visas szalis 
Amerikos, ir visi kurie aplaike 
szita Pulki Knyga 
mumis padekavones.

Han-

prisiuntė

Pulke apdaryta Audekliniai 
Iszmnrginfnis Vimnlt*. 
Jumnu Kuvcribu ILTt
Iszinnrglntnis Virbais. Di
dumas Knygos (l%x9U colln. 
150 Paveikslu 701 Puslapiu

Juos greit parsiduoda todėl 
nelankyto ilgai bet prishiskyte 
mums $2 o Knyga bus jumis tuo
jaus iszsiusta. Mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Mes tikrai 
gvavantinain kad ir jumis 
patiks.

W. D. BOCZKOWSKI-CO^ 
Mahanoy and A Street, 

MAHANOY CITY, PA.

E

■ »

kad

Sluvdttm Ylo. Su šita yla galima pasitaikyti; čcvcrykus maišus, karpetus ir kilus di
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina 411.00

X <**« »•», •• • i 
rLr

MkiiKklH nnniio hm gerti britvn. UNCLE SA M'S RAZOR MAKERS Šita 
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa A merika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite ją jsigyję. Vartokime tiktai geras bntvas. Kaina

PILNA KALADE KAZYPŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su Instrukcijomis, kaip 
jas vartotT ir kaip ateitį įspėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė liuosame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kalade Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna 
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš 
kai) ir TR|5 LH= TUVIŠKOS KNY-

I
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FORTUNC 
TELLING 
CARDS

Mimmi uVoPMAHO
$ r AHOA* r» 

Ft AVIN'. (*•(> CO 
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GUTf?s; I p t y m H ii t’ t i h I n k <•. Ji) Knhn tt*M. O) Kr»y tfcle.
Už šešias kitoniškas magiškas štukaa ir trįs lietuviškas knygutes kaina 4M.1S*

rStiMpiM Ornkti 1 ntn arba burtų, monų ir visokių pAAlapčtų knyga. Su pa
veikslėliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažinystes (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -41-4 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose

Siųsdami pinigus adresuokite:

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

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto Ženklus

Lietuvon, tai 
Lietuvos Paszto Ženklai (markes) kurios yra atvožtos isz 
Lietuvos, kad amorikiecziai nusipirko galėtu nusiųst saviem- 
siems netik del laiszku, bet ir didesne suma, pinigu vietoje.^ 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau

Geriausias būdas pasiuntimo piningu

kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimą kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto Jenklnis, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais ])inigais, Pasžto arba Iždines stotyse. _

Paszta-ženkliai yra szitokiu kainu: po 10, 15, 20, 30,40, 
50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 
skatiku sudaro auksina). Parsiduoda po 25c. už auksina.

Lietuvos Paszto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 
1920 m. Mažiau kaip už viena doleri markiu nesiuneziame.

Reikalaukite vietiniuose
pas centro sekretorių:

K. J. Kruszinskas, 456 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tautos Fondo skyriuose arba

t ’M

F. 

—U—

VYRU 
LIGOS

&
♦<

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begi jo 
32 metus invairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežejhnus, ligas tinimo^, Invairias ligas
paoinanezias nuo neezystumo kraujo. Atslszaukite ypa- 
tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kai ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedellomis iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 955 Liberty St. Pittsburgh, Pa.
i? Dvi mlnutas reike paeit in deszine nuo Penn’a. stacijoj.

’♦O’**AK**** «•»***» «»*•“<
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BANK 
MAHANOY 
KiCin.

Mergynoms ir Mergaitėms szlebes. Visas 
- - - "IX

tavoras musu moterų skyriuje bus iszpar- 
*t* duotas už numažinta preke. Turime keletą £%
♦*♦ extra geru skrandu kurias iszparduosim «|O

♦ji už specialiszka preke. Jeigu reikalaujate *£ 
Y gera koto tai ateikite ant szio pardavimo.

i
X

I

Capitol Slock $12.5.000.00
Surplus & Crofits $IGU,U00.U0

į gum akt s i
b A.^A A A A^A A^A A^A A^A A A^A. A^A A^A A A A^A A^A

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

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

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

lengvas mėnesinės mokestes arba teip tankci kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra j ūso tautiecziai ir 
pažinstami.

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

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

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

MAHANOY CITY, PA.

L. Eckert, Vice-Prea 
W.F. Rynkewict

rr. G. Hoin^br

D. M. Graham, Pm.
J. H. Garrnhau, Attorney

P. (J. Font on

J

D. F. Guinxn, TreaA
A. Panisewict M.GavjIa

r- j

|AR SERGATE RHEUMATiZMU?
Jeigu sergate R b tuma t izm p c J u mn jokio $ gyduolės ne gelbėjo p ai si trauk ii URSUS

Ii

Mokamo antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos Diene
liuose, nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Bunka 
nepaisant ar mažas ar dideli*

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

H BALI., Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlcc-Prcz.
J. E. FERGUSON, Kasierlus.
R. T. EDWARDS. Vice.Kas.

DAKTARAS W. BUĖKE I
LIETI VIS }

418 W. Market St. Pottsville <
• >
I >

Į> Su visoms ligoms priima, nuo | 
i> valandos iki 10 valanda Isz ryto, <
t 1 iki o vai popiet. G Iki 8 vakare, i

Telefonai, Bell - Kensington 531(5 !
Keystone, - East 6720 J 

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

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

i 2538 E. Allegheny Ave. 
j PHILADELPHIA, PA.

I m- -Ttr -r T- — -r t--------------------»- * - ■» ■ —■ '<■ III

ll

< Naujas Lietuviszkas Graborlui
j Kazis Rėklaitis I
I 516 W. SPRUCE ST.
{ MAHANOY CITY, PA.

i Siuncziu piningus in visas dalis 
j svieto, parduodu szipkortes ant 
J geriausiu linijų, padirbu ir Notari- 
| jaliszkai užtvirtinu visokius doku- 
| mentus. Esmių užtvirtintas per 
| Pcnnsylvanijos Valstija ir po atsa- 
į kanezia kaucija ir prižiūra bankino 
I -f . .4 -v 4 w "f y « r. ra v . 1* t ♦ r, »•% 4 m ra 1

.... $1 bO
. ... S1OG

. $1 50
... $1 50

$1.00

GYDUOLES NUO RHEUMATIZMO, (gerti). Prekė už bonką . 
URSUS LINIMENTAS NUO RHEUMATIZMO. (tepti) PrČkė .. . 
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, susiip.ina nusilpnitų kraują. 
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS užauį.na stipnua plaukus. 
URSUS SK'IATN’S BIIERIS, rcjju.iiioja ir pravalo vidurius.
URSUS MO TERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prčkc ....  $1.60

Męs siunčiame koėnam aut pareikalavimo musų didelį Kat.alicjįą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daujį naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagclbų.

Prėkd
PriLė. .

Treke
5

'H
Raszykite ant szio

160 N. WELLS ST..
URSUS REMEDY ©.. 

DEP. B CHICAGO, ILL,
A

PININGUS IN LIETUVA
Siuncziame piningus in Lietuva ir visas dalis svieto per 
musu užtikrinta korespondentą Lietuvoje. Mes turime 
susinsima tiesog su Lietuva ir galime tikrai užtikrinti 
siuntini kad jo piningai visoj sumoj daeis in rankas 
adresanto. Musu preke siuntimo yra labai pigi ir galima 
su visu užtikrinimu intiketi ta per iszpildima formato 
musu ofise del iszsiuntimo in sena tėvynė.

Nepamirszkite kad užtikrinti jusu piningai del isz-
M . A * « *

siuntinio per musu rankas, dedate juos per užtikrinimą 
Bankierams Valstijos Departamento. Neesame agentais 
bet Banka.

PASPORTAI
Esame pasirenge iszduoti pasportus del norineziu 

keliauti in Lietuva ir kitur, kur galima kožnam laike 
iszpildyt tam tinkamus aplikacijas.

, SZIPKORTES
Per perstatima saves del pasportu musu ofise, ga

lėsime tada jumis parūpinti pervažiavima per vandeni 
ant Rotterdam, Holland American Linija.

S. J. MOCKAITIS
Užtikrintas Privatiszkas Bankierius 

Siuntimas Piningu. Pardavimas Szipkorcziu.

i

224-226 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.
Ofisas Atidarytas Vakarais.

l\
*

»

departamento.
adreso:

J. G. BOGDEN, Banker & Agent 
Cor. W. Long ,t Main Sts.

DuBOIS, Pa.

į Daktaras Juozas J. Austrą į 
lietuvis ?

DakL'inis Karinmeneje. o!
GYDO VISOKIAS LIGAS jj

'/•Priima ligonius lig 10 valanda ryte.!/* 
I? 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 
i!

LIETUVIS 8
J 
fe

ButusIs

i

Telefonas—Bell 359 B. ft

jĮ 113 E. Coal St. Shenandoah įj

Nre stralkuok! Dūkis savo 
bosas. Ncrclk kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, 
in k raju. Apie daugiaus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Penn Ave.

kad ir važuosi
Z,

*>

f

Pittsburgh, Pa.

.. —r~~"...... ..........F"

Lietuviszkas Graborius

I. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

* .w
-i—1—*

i M

*

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztiniu, veseillju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto daigtus Ir tL 
520 W. Centro St« Mahanoy City, Fa. i




