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DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 

IfiZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYOZIA.
PRENUMERATA KA8ZTUOJA:

A MERI fcE: Ant viso meto $3.00. Ant puses meto $1.50.
•’" EUROPOJE: Ant viso meto $4 00.

UfiT Ląistkus ir piningus visada siuskite tiktai ant szito adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY. PA.
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NAUJAS ETERIS KURIS APMALSZINA SKAUSMĄ LAIKE OPERACIJOS.
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Daktaras James II. Cotton isz Toronto, Kanados, iszrado nauja eteri
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Turkai pradės Szventa Karia 
vasaroje.

TelegramaiI jondon.
! Beribio pranesza, buk jauna 
‘partija Turku Ronstantinopo- 
liuja pradėjo rengtis ant

1SZ

; nau
ji us-tai Szventoji

X

& w. n. hOCZKOimi, Prm. & Mgr. 
F. W. BOtZKOlVHKI, Editor 32 METAS
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su kurio pa- 
Ligonis jin 

r.i viską mato ka su juoin daktarai
gialba ligonis nokenezia jokio skausmo, kada daktarai daro jam operacijų, 
inkvepias neužmiega kaip tai paprastai yra daroma, tikti 
veikia ir nojanczia jokio skaudėjimo.

Isz Amerikos
***1,130,924’ 

kiaulių verties $23,648,206.
Harrisburg, Pa.— Pagal su- 

rasza ukystes departamento tai 
praeita meta Pennsylvanijoi 
radosi 1,130,924 kiaulių ant far 
mn kuriu verte inesze ant 23,- 
(>48,206 doleriu, 
radosi 
58,046 kiaulių.
Neteko gyvasties gialbėdamas 

savo szuni.
Wilkes-Barre, l*a. — Nore- J”.1 

savo i 
nog sukandimo per kitus 
uis kurie jin užpuolė, 
Gutkauckas nubegias 
pagriebi* karabina, bet paslydo 
ant ledo ir karabinas iszszove 
pataikindamas Gutkauckui in 

Szuo likos iszgial- 
Gutkauckas

PcflftjylVftfUa Tuti

York 
daugiausia.

ant 23,- 
paviete
be

damas szum
i szu- 

k’ranas 
namon.

vidurius.
betas, bet
nuo žaiduliu ligonbutije.
241 darbininkai pražuvo

šio menesije.
Harrisburg,

jos kares. Bus,tai Szventoji
Kari* prieszais <Ąnglije, kuria 

pradėti nteiiianczia. vaketina
sara.
Popiežius iszkeike

kunigus.
Popiežius iszkci-

czekiszkus

Rymas.
ke visus Inos czekiszkus klini

kų rįe spyrėsi nog popie-

Apamaine savo dolerius ant 
misingio.

Brooklyn
juHzn^

ISZ ROSIJOS
N. Y. — Eugeni- 

y- iiov^dn 
mas greitai pralobti, pirko nuo 
Izako Scliulmano novos maiszu 
ka auksiniu milteliu už kuri 
užmokėjo 1400 doleriu, 
<lžiug(‘s jog padare gera 
ta atėjo namo ir pradėjo

Kr’inna.wt^ Bolszevikai norųsusitaįkyt su

gižef- 
savo 

pirkini peržiurinet, bet greitai 
jog tai daugiau

NAUJAS DOKAS KURIS ISZKELE ISZ VANDENS VISA LAIVA.4
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gus, 
žiaus pavelinimp vesti moteres 
ir kad pamaldofc biitu kalbėtos 
czekiszkai, o ne lotiniszkai. Tie 
jei kunigai, kada popiežius ne- 
prisilenke ant jų. praszimo, at
siskyrė nuo Rymo kataliku 

įbažnyczios ir sutvėrė savo tau- 
tiszka bažnyczia v^nepriklauso
ma prie popiežiaus'
Eksplodavojanczios 

kos vos nesudriisl
Wiednius, Austrije. — Czio- 

naitinei laikraszczei skelbia, 
bifl< kokis tai žmogelis likos 
baisiai sužeistas, kada kijiirksz 
lis nog pypkes užpuolė ant jo
jo paneziakos, nog ko tuojau 
ekspliodavojo.
cziakos buvo padirbtos isz bo- 
valnos kokia naudoja ant dirbi 
mo szuviu, o kada kare pasi
baigė, tai daugijis fabrikantu 
pradėjo naudoti ta ja bovalna 
ant dirbimo visokiu apsiredi- 
mu ir paneziaku.

f

Garnys dirba pilna szifta 
Paryžiuje.

l’aryžius. — Bo visa Franci- 
jo gymimai vaiku labai pasi- 

Praeita meta vie-

i panczia- 
kos vos nęsudniske žmogų.

skelbia,

Tosios
S*

pan-

Ana diena likos užbaigtas ir iszbandytas naujas dokas kuris iszkelia visa laiva isz van
dens idant jin galima sutaisyk Paveikslas parodo iszkelta isz vandens laiva Minnesota, 
Brooklyne. Visa toji operacija užėmė tiktai 25 miliutas.Visa toji operacija užėmė tiktai 25 miliutas.
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LIETUVOS ATSTOVYBES 
PRANESZIMAS

1918 metais

vandens

pinigaidokumentn, pradedant nuo Va 
sario 15 d. 1920, nustatomas 
yra toksai valstybinis mokes
nis:

(1) už paliudijimus invairiu yra. 
dokumentu, kurie 
nejudamojo turto

siuncziainieji žmonių 
tinkamai butu, kam reikia isz- 
mokami ir tat tokiu kursu, kok 
sai ant pinigu Lietuvoje dabar nVasario 16 die-

Liotuvos Valstybes Tary
ba, kaipo vienatine Lietuviu 
Tau tos Atstovybe, vaduodama 
si apsisprendimo teise, yra pa
siskelbusi sutraukusi valstybi
nius ryszius su Bosija ir kito
mis valstybėmis, kame Lietu
viai gyvena. Nuo szio laiko 
Lietuva, kaipo atskyra ir nepri 
klausoma Valstybe, 
savo savistovi politini gyveni
mą, ir Balandžio 4 diena, 1919 
m. yra priėmus pamatinius dės 
nius dabar veikianezios Kons
titucijos. Nors Lietuvos sienos 
nėra dar galutinai nustatytos, 
teeziau prie Lietuvos teritori
jos priskaitoma visa Rosijos

na I nepalieezia RSziuoini skęlbiaųie visiems, 
kas tik nori siusti minėtiems 
reikalams pinigus, jog Lietu
vos Misija apsiėmus yra par
siųsti sziuom pinigus Lietuvon 
tokiomis salygomi.

L Kiekvienas siunezias Lie
tuvon pinigus, privalo aiszkiai 
paduoti kaip savo adresa Ame 
rikoje, taip ir pilna adresa, nu 
rodant artvmiausi miestą, mies 
t ei i to žmogaus ar instaigas, ar 
draugijas ar gimines kuriems 
szie pinigai yra siuneziami.

Sumokėjęs Lietuvos Misi
jai, gauna nuo Lietuvos Misi-

atsavinimo 
kaip tai, ingaliojlmai (davier- 
nastis,) metrikai ir t. t. reikia

afiijėhtais/ •
Moskva.— Bolszeviku minis 

toris Litvinov apgarsino, buk 
paleis savo visa vaiska, jeigu 
allijentai pasiraszytu ant 
kos ir duotu savo žodi, 
prieszai juosius daugiau neką 
riautu. Toliaus prižada neper 
ejt baltgudijos rubežiu ir pri- 
pažys U k ra n i os valdžia.

Bolszevikai padavė taikos 
iszlygas Lenkams, užtvirtinda
mi, buk su Vokiecziais ne turi 
jokiu sutareziu.
kai susitaikins su bolszevikais 
tai tuojaus paliaus kariant nog

tai
jog

viai gyvena.

moketi'pp $2.50. Jei toki doku
mentai yra iszduodami 
nuo dvieju arba daugiau ypatų 
viename dokumente, tai užmo
kestis imamas už kiekviena pa 
rasza, tai yra po $2.50 nuo kiek 
vienos ypatos, iszskyriant, kuo 
met dokumentas yra iszduoda- 
mas vyro ir paežius kartu, tuo
met judviejų paraszai bus lai
komi už viena.

Už paliudijimus pardavimo-

kartu

pradėjo
persitikrino, 

n<d I nieko, kaip misingio milteliai.
Tuojaus šukele armideri ir su 
pagialba Ipalicijos, suėmė ap
gaviku nuo kurio atgauta dalis 
pinigu, 
mirė.

Wisconsine randasi 55 
milijonieriai.

Washington, D. C. — Pagal 
apskaitima padotkinio bjuro, 
tai valstije Wisconsine randa
si q5 milijonieriai.
vienas turi czystos ineigos puse 
milijono doleriu ant metu, an
tras 4()() tukstaneziu ant meto, 
penki po 200 tukstaneziu ant 
meto, devyniolika po 150 tuks
taneziu, o 29 turi po 100 tuks
taneziu ineigos ant meto.

Isz viso czionais Amerike 
randasi 6,668 milijonierių, ku
riu turtai pervirszina milijoną 
doleriu.

!)a ne visi kvailei isz

Isz t uju
mirė

Sau-

Pa. 
menesij<‘ Pennsylvanijos dirb
tu vesią žuvo 241 > darbininkai: 
52 ant ulyeziu fabrikuosiu o 98 
■kasikluosia. Visas nelaimes 
isztirineta ir kalte uždėta ant 
tujų nelaimiu arba isz 
pri(‘ža.\ties darbininkai žuvo.
Maistas ketina atpigti už 90 

dienu.
Chicago. — Maistas ketina 

atpigti už 90 dienu isz ko visas 
sklypas pasinaudos, 
kada tiek maisto nesiunezia in 
Europa szaltuosia magazinuo- 
sia randasi sukrauta milijonai 
svaru visokio maisto, kurio ne
gali parduoti ir turės paleisti 
pigiau ne kaip už jin 
mokam. Europoje 
verte piningu teip nupuolė jog 
spekulantai bijo siunsti miasta 
in tena is nes žino jog už jin no 
aplakys tiek, kiek czionais.

Amerikonai suruko daug 
paper osu.

New York. — Norints saliu- 
nuosia biznis mirė, bet už tai 
cigaru sztorose daro gera bizni 
ant tabako. Pagal Wall Street 
Journal, tai amerikoniszki fa
brikantai tabako padirbo arti 
661 bilijoną paperosu, arba 
tiek, jotr ant kožnos galvos ori

Sausio

Visas

kuriu

Dabar,

sziadien 
sziadien

Jeigu Len-

daugino.
nam tik Paryžiaus ligonbuti už 
gimė 39,697 vaikai arba 13,642 
daugiau kaip tam paežiam lai
ko 1913 mete. Ligonbutes 
teip yra pripildytos moterims 
ir merginoms, jog turi gimdyti 
kūdikius ant žemes arba nesz- 
tuviu.

Drissos lyg Ukrajinos t rimto. inimai labai nupuolu
Daugiau duonos. — Baisus 

padėjimas Petrograde.
Petrogradas.— Miestas Pet

rogradas kenezia 
bado, szalczio, ligų

. Žmonis neverda

nuo didelio
ir visokiu

o

Daug žmonių mirė 1919 mete.
Washington, D. C.— 

apskelbimą suraszo bjura, 
praejta meta mirė Suv. Valst. 
arti pusantro milijono žmonių. 
Tik nuo influenzos įniro apie 
puse milijono.

Penki mirė nog sztopo.
Freeport, Ill. — Czionais 

api (‘dvideszįmts žmonių nusi
pirko po bonkute “bay rum” 
su kuriuom barberiai nuplauna 
žmonims barzdas po nuskuti- 
mni. Žinoma, jog tame mai- 
szime randasi konia puse me
dinio alkoholimis, nog 
penki jau persiskyrė su sziuom 
svietu, o kiti randasi ligonbu- 
tesia pavojingai serganti.

Pavogė 100,000 doleriu isz 
meny ežios.

Colo.—

Žinoma, jo

kurio

Denver, Colo.— Czia tapo 
arosztuotas IlaiTjngton, kuris 
isz vietos pinigu kalves isznd-

> Visas
Jis ten dirbo

sze už $100,0t)0 aukso.
auksas rastas.
ir iszncAZO miksa, naši nona dirh

apiploszimu.
jokio maisto tiktai ejna valgyt 
ant valgomu stoeziu. Vandens 
nesiranda todėl gyventojai tar- 
pina sniegą. Karsztlyge ir in 
fluenza siauezia pasiutiszkai, 
gyduolių jokiu nesiranda idant 
apsisaugot nog mirties.

Dabar bolszevikai pradėjo 
duoti žmonim daugiau duonos, 
kurie dirba asztuones valandas 
ant dienos, tiejei ka dirba gaus 
pirmiau o likusio aplaikys ta, 
kas pasiliks.
Irkuckas atmitas per Czekus.

Irkuckas. — Czekaiužkhipo 
smarkei ant Irkucko atimdami 
jin nog bolszeviku po keliu va
landų muszio. Toji vieta jau 
daugeli kartu persimaino isz 
ranku in rankas, bet 
czekai mano jin laikyti ir dau-

isz kart

;iaus neatyduoti bolszevikams.
Bolszevikai užklupo ant 

Japonu Szakaline.
Szakalinas. — Bolszevikai 

czionais užklupo ant Japonu ir 
pradėjo degint kasyklas ir pot 
rolaus saulinius. Pagialba li
kos nusiunsta ant apmalszini- 
mo sukyllmo. ,

-------- ♦ ...................... .

Kareiviai aplaikys bonus.
yyashingtoih,— Atstovu bute 

inneszta b i liūs, kad 
nam Amerikos kareiviui, kuris 
buvo karojo, duoti bona už po 
$1 už kiekviena diena tarnys-x 
t.AS. Tie bnnni nca7f.11 43Z

kiekvie-

Tin bnnni nna7i.11
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pirkimo dokumentu, dovanoji- jos laikinoji pakvitavimu, kiekvisa
gi- buv.Kauno gubernija, visa Vii 

niaus gubernija be daliu Dia
nos ir Vileikos apskrieziu, visa 
Gardyno gub., be daliu Kobri
no ir Lietuviu Brhsto apskri
eziu, ir visa Suvalkų gub., be 

Augustavo

Nesenei ]<Tancijoi
3 ' ir not 

pranaszavo, jog neuzilgio fran- 
euziszka veisle visai daings.
Turkai pavogė daug ginklu 

nog Anglijos.
Turkai užklupo 

ant angliszku magazinu Gaili- 
‘i- • ~ .’ szios teritorijos, arba paeinan 
k. tieji nuo asmenų, kurie 

karabinus.

London.—

poliuje isz kuriu pavogė 
tuonesdeszimts tukstaneziu ka 
rabinu, arti milijoną kuljtu 
33 ’ maszinjnins 
Ginklusznugabeno in Aziatikini 
rubežiu.

Kas nori aplaikyt $20,600?
Paryžius.— Moksliszki pro

fesoriai ana diena apgarsino, 
jog padovanos 20 tukstaneziu 
doleriu tam, kuris iszras būda 
susineszimo su kitoms planie- 
toms, ar tai kokiu nors ženklu 
ar kitokiu budu. Sztai proga 
uždirbti piningo lengvu budu.

Nelaime ant geležinkelio.
Paryžius. — Asztuoniolika 

ypatų likos užmuszta o szeszes 
desziints maž daugiau sužeista 
nelaimėjo kokia Atsitiko ant 
czionaitinio geležihkolio arti
moje Dijono, Du trukoi tren
kė perkuniszku smarkumu vie
nas in kita.

Valstiecziai užpuolė dvąra.
Palermo, Italijoj. — Ribera 

valstiecziai, Gigahti provinci
joj, užpuolė Rivona kimigaiksz 
ežio dvara, nuginklavo karei
vius ir viena ju sužeidė, insi- 
vorže'in palociu, kuri iszplesze 
ir priverto kunigaiksz.ti pasira- 
szyti, kad jis ątidpoda 
žpjnęs valstiocziums.

asz-

savo

In Rįbora pasiusta karinome 
tin ivr'/lniio* v.rnnYniii iriu oUAcinL-rlniio* 'ŽmnYiiiii imi

ir visa Suvalkų gub. 
dalies Suvalkų ir 
apskrieziu.

Visi gyme ar iszauge«-> ant

! buvo 
gyventojais, 

lai-
szios teritorijos 
tebešautieji Lietuvoje ar 
kinai jia aplejde, skaitosi tam 
tikrais instatymo apie piliety
be dėsniais Lietuvos piliecziais 
jeigu jie nara priėmė kitos vals 
tybos pilietybes su musii Vals 
tybes žinia. Visiems jiems yra 
privalomi Lietuvos Valstybes 
instatymai.

Lietuvos Valstybes laikino
sios Konstitucijos pamatiniai 
despiai nurodo piliecziu teises

Taip straips- 
nyej 26 szios Konstitucijos pa- 

Visi Valstybes pilie- 
cziai, vis tiek kurios lyties, tau 
tybes, yra lygus priesz instaty- 
mus. Luomu privilegijų nėra.

Delei priedermiu st. 28 szios 
Konstitucijos sziaip 
“Srityse, kuriose 
Valstybes norą iszleistu nauju 
instatymu, laikinai palieka tie 
kurie yra buvo priesz kara, 
kiek jie nopriosztarauja Lietu
vos Valstybes Laikinosios Kon 
stitucijos Pamatiniams dės
niams.“

Vaduodamas! sziais dosnias 
Lietuvos Atstovybe 
paroiszkia, jog laikinai, iki Lie 
tuaos Vyriausybes nėra iszleis

nio aktu ir t. t. reikia mokėti! 
už visus paraszus kartu $2.50 
ir prie to viena penkta dalis 
vieno nuoszimczio (,/i%) mo
kesnius nuo visos to turto ver- 

Mokesnis aprokuojamas 
aukso valiuta. Auksine verte 
nubliaus skaitysis 50c. o mar- *
kės 25c.

(2) už viza Vi ma pasu, leidi
mu važiuoti, affidavitu ir kitu 
keliones dokumentu reikia mo 
keti po penkis (5.00) dolerius 

kiekvienos pilnametes 
ypatos.

Visas mokesnis turi būti pri 
siaustas kartu su 

dokumentais

tos.

nuo

prisiunezia-
paliudiji-

ir priedermes.

sakyta:

skamba: 
Lietuvos

sziuome

ta skirtinu ihgtatymu doloį ap-
..rl. . .V . I: ’< I 1 * V

•111m d k n'i i ima n?r “nritme • 1 ' * r»n et

mais 
mui.

Nuo szio laiko norintiem gan 
ti .viza paso arba leidimo iszva 
žinoti nėra priverstina prista
tinėti by kokius paliudijimus 
nuo Fondu.

LIETUVOS ATSTOVYBE 
AMERIKOJE 
Jonas Vileiszis

Generalis Lietuvos Atstovas 
Suv. Am. Valstijose.

♦ ♦

PINIGAI LIETUVON JAU 
SIUNOZIAMI.

Lietuvos Misijos praneszimas.
1’ • 1 "W » • • ♦

l nuo 
agentu ir

Lietuvos Misi ja gauna 
banku, draugijų, 
sziaip pavieniu žmonių laiszku 
kuriose praszoma nurodymu, 
kokiu budu gyvenantieji Ame- 
rikęje Lietuviai galėtu geriau
sia pasiusti'pinigu savo gimi
nioms arba sziaip nukentėju
sioms nuo karo. Dauguma sta; 
cziaį reikalauja kad Lietuvos

i cit •>Lmi'nn 'iro

pinigu doleriais yra nuo siun
tėjo gauta ir patvirtinimą, jog 
Lietuvos Misija yra apsiėmus, 
nurodytu adresu Lietuvoje to
kiam tat asmeniui parsiųsti ir 
iszmoketi tiek ir tiek auksinu.

3. Kiekvienas siunezias pini
gus savo giminiu suszelpimui 
Lietuvoje pirmiau privalo Lie
tuvos Misijos pasiteriauti auk
sino kursą. Auksino kursą ne 
galima paskelbti, nes jis prisi
taikant prie dolerio vertes Lie 
tuvoje kasdien mainosi, pavyz
džiui dabar jis svyruoja t{irp 
65—85 auksinu už viena dole
ri.

4. Lietuvos Misija isz pasiun 
timo nei delei saves, nei delei 
Valstybes nedaro ir nedarys jo 
kio pelno, bet padengimui isz- 
laidu persiuntimui pinigu, su
si raszinejiinui su žmonėmis ir 
dalinai dirbaneziu prie to žmo
nių užlaikymui už pinigu par
siuntimą ima toki mokesni: 
siuneziantieji iki 10 doleriu už 
moka už parsiuntimu 50 centu 
siuneziantieji virszaus 10 iki 
25 doleriu užmoka viena dole
ri, nuo 25 iki 50 d. moka du do
leriu, nuo 50 iki 100 doleriu už 
moka 5 dolerius, o kas siunezia 
virsziau gūnios, tai primoka 
virsz to po doleri nuo sziinto, 
nežiūrint ar jis pilnas ar ne. 
Szie skyriumi parsiuntimui pi
nigai atskaitomi isz iszmoketos 
Misijai sumos.

Visi pinigai reikia siunsti 
Misijos adresu:

Lithuanian Mission
257 West 71 St.

New York City, N. Y.
*

Iru ityc\ Ig^vRag ūioFn i
Pinigai Misij'on prisiunczia- 

m i V\nnndA <t t* /vtTrmAhn KwtAniATfVTT t lArtrinr

‘Į
a

j

■

J

I
I

t

ši ■



i
r
i

I,

A
I

WIWM—tataMHtata—■ Į II II 11 Itatatatatatata—ta—III..... tai '«tatatata^Mtai^^MWtatatatataMtaWMiKAS GIRDĖT
visaKimia po visa Suv. Valst. 

nupuolė didelis sniegas praejta 
seredos nakti kuris pridirbo ne 
mažai bledes. 
snigti, strytkarot sustojo

ITukei buvo nž 
ėja, 

fabrikai ir kasyklos nedirbo, 
žodžiu konia viskas sustojo, —f
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Amerike
10 doleriu

Daug nelnimi.i ant mariu teip'- ozi()1, Aw>rikc
gi atsitiko.

Žmogau, nesirupyk kas szia 
dien dedasi Europoje. Jiji pa-( 
ti gana rūpinasi apie tai.

doleriu. 
mažiausia 
1,000 markiu.

Kareziūs bulviu kasztuoje 
Lietuvoje 60 markiu/ /Ameri
ka reike taimeriui mokėti už 
buszeli $1,90 arba 190 markiu. 
Panaszei su viskuom.

Nebutu teip blogai gyventi 
Lietuvoj, butu daug geriau 
lengviau gyventi,

, jeigu tik gali
ma butu uždarbiaut, jeigu ver- 
telgyste ir midelis butu prigu
li neziam begi jo,

i :k
žinunai kalba, buk

jaunamarti į
i josios • })ar gaijma 

pamerges del Jp doleriu) gali

Nekurie 
laike vinezevones , 
del to vprkiiV. kad tai 
sžliubas, o ] 
verke, kad tai ne ju szlinbas.

na » ■■e.—

Telegramai skelbia, buk len-j

kasztuotu 
arba

ir
ne kaip

todėl sunku 
musu broliams gyventi tevyne- 

», jeigu ne turi progos uždirb
ti keliolikos markiu.

Lietuvei turėdami dabar ge
ra proga isz pigiu markiu (da

li irk t i 1,000 už 30 
savo giminėms 

iuusiunsti daug piningu už nia- 
Keliolika doleriu 

nusiimsiu in Lietuva, butu mil
ižą preke.

kiszkas vaiskus užbėgo bolsze- yjnjs^a suma del juju, o jums
vikani už akiu ir perszkadino 
sukuopiuimui daug vaisku prie 
upes Dzvinos.

ne butu visai sunku.
Todėl, tegul kožnas stengėsi 

galėdamas, dabar suszelp 
___________ , kada piningai 

pint daug vaisku prie baltrusu| vra pigus, o tuom palengvinsi- 
ir lietuviszko rubežiaus, _ yra i p, jiems gyvenime ir praszalin- 

1 j syte juju vargus.

nusiuntė •I 
sutaikosi 

1

rp

kiek /....
Stengimai bolszeviku snkuo-L; savjszkius

rubežiaus, ;....
tyksle užklupimo ant Lenkijos 
atvjnanczia vasara. 

Anglijo ana diena
Lenkams paliepimu padarymo 
kaimo

rp

LIETUVOS LAISVES 
PASKOLA

Paskolos begis.

Amerikos lietuviai pradeda 
Lietuvos lais- 

Jau vi
sose didesnėse kolionijose susi
tvėrė Lietuvos Paskolos stotsi, 
kitur dar tveriaish Lietuvos 
Misijos nariai jau apvažinėjo 
daugeli didesniųjų kolioniju ir 

Sziuomi laiku 
vakarines

iszsisiuboti.
ves Paskolos darbe.

Jabar važinėja, 
misija važinėja in 
valstijas.

Amerikiecziai veikėjai, kal
bėtojai irgi su atidavimu vei
kė. In kuriuos kalbėtojus Ame- 
rikieczius nei buvo I 
nei vienas neatsake padėti pra
vesti paskola. Vienu žodžiu 
visi su atidavimu veikia. Tiesa 
nekuriose kolionijose iszkila ne 
susipratimu ant sriovino ar pa
ti jiirio' pamato, bet tai 
mažiau, negu buvo laukta. Isz 
prąkąlpiniu Amorilciecziu da-

vesti paskola.

bar veikia szie 
tauskas, 
K. Czesnulis

________ SAULE________________________
kiekvienas bono pirkėjus. Kas Į GENEROLAS ŽUKAUSKAS 
tik perka bona, tas jiui dabiir

i ženkleli. Bet' 
dar pereitu sanvaite likosi isz- 
siunstineta visoms stotims. Pre 
zideto Smetonos nedideli spkus

tik perka bona, tas jau dabar 
gauna atminėziai ___ T. _ _

APSAUGOS MINISTERIU.
I ' ■ . į ---------jnr ..... irii n..................r-

Valstybes tarybon priimti ats
tovai isz mažosios Lietuvos.tovai jsz mažosios Lietuvo

UŽSITRUCINO!
(Juokingas atsitikimas.)

dinli paveikslėliai su jo paties 
atsiszaukimu in Amerikos lie
tuvius. Paskolos rinkėjai priį 
valo tuos Prezidento Smetonos 
laveikslus po viena išzdalinti 

visiems, kas tik pirko bona ir 
ateityje apart ženkleliu duoti 
visiems, kas tik perka. xžipo- 
nes lai iszkabina savo butu lan
guose ta paveikslu. Lai ne
lieka stūbos, kurioje nebūtto 
paveikslo. I//.
turį vadus ir juos gerbia, 

kreiptasi, b’gi pagerbkime susilaukė pir-

paveikslo.

daug

pi). B. F. Mas-

Lai ne-
4

Kiekviena tauta 
mes

ma Lietuvos Prezidentą.

Jie 1 Va-

—Lietuvos karininkai pa
sižada sukaktuves ap- 
vaiksztineti Vilniuje.

J—i—I— ( n

Lietuvos Atstovyb <
vra neoficialiai isz Kauno nuo 
t-

Jul. Bielskio, pro Berlina isz 
31 diena Sausio, szitokia kab- 
legrama:

‘‘Lenku Komisija atvyko lar 
M.is del apsimainymo belais^ 
viais ir delei susisiekimu.iTasz- 
kas. Generolas Žukduskus yra

Vienam isz didesniu miestu 
kur yra apsigyvonia daug Lie 
tuviu gyveno gana 
saJiuiiinkas kuris

turtingas 
turėjo smiu' 

o nepeptoli gyveno sztorninkas 
kurs turėjo dukteria. Abudu 

egavusi,.yaikai ėjo in aug'sztėsnia moks 
lainel'ir buvo in'siihyleja 'pusiu 
tisžkai.

pakviestas vėl apimti vieta vy-
A 1 • A .A

angos Ministbrlo Tasžk^K At
stovai isz Mažosios Prusu Lie
tuvos yra priimti VaiStybes Ta

nJ . 'Xi .1 >4 * *i. ’■* .1 X a L a ‘

riaiisiojo Vado ir Kraszto Ap-
81

Štiusib. sžesžta diena 
aį)vaiksz(inęjas 

metiniai' sukaktuves

J 
/ 
l.*<<*„ V <• tta ta*

Ar bijeimano szirdis klabu!
mirti Keiduk!

— Prie tavęs brangiauses 
Jonuk niekados. Ziėgoris isz- 
musze dvylekta. - Abudu gylei 
atsiduso. , .

-r- -Ar jauti kaip trucizna 
veike aniolelij! .

0j jaucz?n Jtonuk!
o- tmar jhuti ? .*

• • »

Viena karta sztorninkas siP‘ 
“par- 

iszvare studentą ir liepe1
tikias abudu sedinezius 
losią”
daugiau nepasirodyti po Jp^pAi 
stogia. L....... ...........   A__
tą s apleid o sztorilinkt) pa stogi a
6 mergina Apalpo, bet rtilt to

Su nuliūdimų Btudėnd

6 mergina Apalpo, bet

bėt, 
bet.... o-tmar jhuti? ...

— O j jaueziu anioleli, labai i 
jaueziu. Bet man labai tyosma“
gn darosi!...-* ••

— Ir man teip,.trucižjm 
dos gėle visus mano vidurius, 
oj, oj!.... ’ ‘ »

-i- Ii’ man vidnrei-gėli!
— Jonuk!; j bjunkiaws Jo^ z
• -f g T ! < « * 4 j „ W 0 ■ tJ <1 >■ < - i f A

*

nuk! pj, oj, toji tnveiMia’ labai * 
• tei rte i»n 4^ rt * •ifti f

—- Katrū-tė-te-iė ^nieli^u- 
siai bj kaš sū irininis darosi ne- 
iszlaik^siu, oj, oj! ' / /. .\ • •

— ; Kantrybei, kaip rėdos 
nėmlrsiine; ežia kas kito pasi-

—' Ačh, ach t įifiudu sude

Trucizna' praliejo daryti’ sa
vo....

Rluhkšna negali aprasžyti 
sarmatos ir gailesties kokia 
jhįito dabar Katrute? , Jdnas 
žittrčjp ( iszsižicija^ negalėjo 
jau dhttiliyt^Wefcmcs ’ tbšios 
/ 1 . W .V-"A i

n ' > *■ z -f ' •H* f • • ”

sukįyko Katro,

ne galas, —- meiles už (luriū ne navatha, vajei ^idąiiei!
— Katru-te-xe-iejhieliau- 

siai oj kaš sU iriuinis darosi ne- 
iszlaik^siu, oj, oj! ' , ..//./■

■— .’Kantrybe^, kaip rodos 
♦ . ' k _Ji 1 'I* _ t 4 l _ ta ' * ? 'm

isžstuhie. T,f
Mylcnii susitikdavo pAsIdp1'

ta ant artimo kampo ir abudu 
nutarė nusitrucyt? ' * •

J ‘ L ( 1į j. *

rybon.
Kaunas yra 
pirmas 
nuo Lietuvos kariuonienes su-

Tose iszkil- 
A n gi i jos

Mylemąsis apie tai ttbsnke 
savo ] 
riti i Ir melde idant jamj duotu 
kdnuodrucziausros ’ trueižnos. jėvo. t

pažinstnmam aptįękoi dare, tai ne trucizna!,..

Rekordo sumiszimas.
Negalima nutylėti apie Wa- 

terburio lietuvius.
sario parsikvietė Misija ir su
rengė toki priėmimą, koki var
giai kas itinte.
prakalbas' ,(r/n ov vminvov, 
nes nėra AVaterburyje svetai
nes, kurioje butu tilpę visi lie
tuviai.
dalindami visur atsilankė

•4siorganizavimo. 
inese dalyvavo 
Amerikos misijų atstovai, vy
riausias vadus ii* sžtabas, teipo- } 
gi karininkai nuo fronto. Kiek
vienas karininkas tvirtai pąsi-

kilnuodrucziausros ’ 
Aptie.korcžikaši teip-gi mylėjo 
ta paezia mergina pasiliptą ir

Kartu surengė 
trijos svetainėse )p

P. Purvis;

M. J. Virtikas, K. Kruszinskas
E. J/Bagoezius J, Sžaliunas
P. Žiuris/J. O. Szirvydas 

daugelis
Taipgi su atidavimu veikia ir 
kunigai, kurie pūs save parapi
jose tveria stotis, visais dorais 
budais
Žodžiu—-paskola teka gana pa
sekmingai *i

•Bet isz kitos puses atsirado 
ir Lietuvos prieszu, 
visuomene laido nepamatuotu

F. J/Bagoezius 
r,

J. Milius
V. Jankauskas, 

! 
!

Dr. lyg isz kalno nustatytos tvar
ki t u. kos.

Ir misijos nariai pasi- 
su-

mitarę atkefszyt studentui už 
_ta-...- ___n.Ant

Vytojads padavė studentui du

sidfi Vli'uSkos 
Viduriu.

Nudžiugęs, ėiudėntas tik litu 
kp progos idant-’Suejti Su sgvo 

In kvies diėnafi atsi- 
taįkc toji proga kada sztornin- 

/ . , , .. .Ulis sU, paezia ’iszvažiavo in
kriksžtinns d mergina pasiliko 
namie nuduodama i 
Studentas atejb vakare pas 
vd mylema sžiiukdamas:

— Mylimiausia! turiu tru
cizna.

— Ar turi?
— Teip

Nog sziadien ■•prigulosim 
del vieni sau. <

— Tik del savos 
saves!

Ir pasibueziavo saldžei, 
szirdis ju muszo kaip kalvio ku 
jei. ‘

— Bet pirmiausia paraszy-

mylėjimą jojo mėrginoS. Sarmatos ir gaiĮesties kokia 
.1.7"'

žittrčjp . iszsižįclją^ negalėjožadėjo szvesti kitu mėtų sdkak 
tuvęs Vilniuje/ Dulžiausia už' 
uojauta (ovacijos)' ir pritari
mas buvo reiszkiami Amerikos 
lietuviams. Taszkas. Lepkai 
spėja, khd galbūt užpūoliinti ir 
todėl koncentruoja savo’ka-

prbsžkus druczmusios karezio- 
ant^ pm-ezistimo 

fll
tavęs VilniujeV i e na d i ena/ Wit t e r 1) u r y- 

rynais piniga/s surinkta pa
ZimontPsremperencinci turėdami pil

nus skiepus szlapiojo 
po,” džiaugėsi,
n iii užėjo blaivybe ir, jog tiek

. . • . • v b °kalėjimai iszsitusztino ženkly- 
vai.
yra gera, bet isz

‘ ‘szto- 
jog terp žmo-greiezinusios 

su bolszevikais, nes Angliję m 
mano szelpti t ujn skl\ pu kurie ! gjr(u nematyt i ant ulycziu
kariauna 
Rosije.

so\ ietim

gromatas 
czionaitines

Pagal apluikytas 
per czi<)naninesisekmiu. 

kūrinsią raszo apie ne j 
ne '

isz Lietuvos
gimines, 
paprastas brangenybes, ta' 
yri tai priežast

ir

Blaivybe del žmogaus 
priverstinos• • •j blaivybes negali būti geru pa-

Jau keliolika szimtu 
‘jžmonių persiskyrė su

papraslos Į (|augp|j

tnięižnos.
— Jonai 

nhbegris in tolinjiąusia Juipipė- 
11 kabiiArię? uL nėBitijcėjku 
nog tavos, jog tokia klašiarrian 
padalysi.r *•/;/'?*;;

’■—1' M y tema, ‘ęžion 
bit* kokią klaida! ,

— /Gana 'to t i^zšikžĮiijėjiinb. 
0 Dieve ką ašz padarysiu! Ka 
pasakys ftiaiha. iKad nbts'f'iĮk 
tas butu tai galėtai! isžejti.’/ O 
tu neiszmrtnus kvaili, tu' hieka- 
deja.u ka tu padarei!././ ir apsi
verkė grandžei nelaiminga Ka ■ 
Irute.'..................... ..

.F g 
skolos 42 tukst/neziai doleriu.
Tai suinusztas rekordas. Preisz 

agituoja už paskola. Waterburieczius sziandien nie
kas negali pasistatyti.

Antra vieta užima Newark, 
N. J. kur paskola rinkimas la
bai spareziai varomas. Tre- 
czia vieta priklauso Bostonui. 

savės?
Silpniau-

faszkas. Lenkai
mylema.

tl J*
«ta ta^ta- -L jį 1

Ii kahniiąfip? uP liėsitikėjąu

riuomene. Milkų karęiviai deg
to dega, I
Tftszkas. manąs deict mar
kiu pardavinėjitno yra vyriau-v 
sybes patvirtintas.” ;

Isz priežasties inetiniitsukak 
tuviu nuo laikę Lietuvos ka
riuomenes' organizavimo pra
džios, Lietuvos Misija yra pa
siuntusi Kaunan Ministeriuį 
l^irminiąkui.toki telegrama:

“Isz priežasties metiniu su
kaktu vi u Lietuvos armijos su- 
siorganizavimo, Lietuvos Misi
ja siunezia savo Kariuomenei 
nuo Amerikos Lietuviu linkėji
mu gfreięziausin iszvaduoti isz 
lenku okupacijos užimta Lietu
vos teritorija su sostine Vilniu
mi kaip ji yra iszliuosayusi jau 
savo tėvynė nuo bolszeviku ir 
plesžiku vokiecziu. Stop Vi
sose lietuviu kolionijose, kur 
teko Misijai būti, czion gyve-

kds sn padalysi. 1
• 4 ’ ‘/~/W "-----bit kokia klaida!PI i anas dek4 i

JI; ;"<vkurie po
is

gandus*, kad girdi Lietuva dar Nors Bostoniecziai tarp 
indeli pinigai 

ži-
gandai dikeziai nia valstija

Veikėjai

serganti.
i sa- l. |k \ h < .1 g H (Į| |. į v -U

0 Dieve ka aSz padarysiu! Ka 
ii' h . :L’ 'pasakys mama.

tas butu tai galetaū isžejti

i szia pa- 
saule nog medinio alkoholimis, 

is
ir

barėsi, bet ji dirba.
siomis vietomis yra Pensilva- 
iixv bet juk 'žinoma,
anglekasiai iki insijudina, įai 
reikia laiko, bet kaip insijudi- 

:* na, tai paskun jau juos sunku 
sulaikyti. Dabar lauksime 
pa sakys 
Clevelandas

nepripažinta, 
pražusia ir tam panasziai. 
noma, toki
kenkia. Veikėjai privalėtu 
užkirsti kelia panašiems 
dams, reikia visuomenei 
prakalbas ir susirinkimus isz- 
aiszkinti, kad i'ndeti pinigai in 
Lietuvos laisves Paskola jokiu

.......... __  gere visokius maiszi- 
biangenib(‘S, tiktai stokus už-!lnlls ;r vaistus nuo plauku 

idant užganedint savo troszku-
■ J ima, bet to vis da neužtenka, 

pagal josios mainomosios ver- Qa|)ar žmonis pradėjo daryti 
(slaptai savo guzutia ir pąrda- 
jvineja už didelius piningus, 
| bet valdže visu suymti negales 
nes tai per didele užduotis ir budu negali pražūti.

n

darbiu isz vienos puses, 
antros puses pigumas

o i 
markiu

tęs.
Jeigu prilyginsimi 

prekes Lietuvoj su 
Tiems prekėms Suv. Valst.

taisės

: mus

i ma, bet to vis

czionait i-1 
tai!

lengxai pamatjsime, jog ežio- noriiits paskyrs milijonus dok
iiais Amerike brangenybe yra 
daug didesne no kaip Lietuvi)-' * * * *11*1*2 *1JO, O , --------

butu teip geri kaip
jeigu nždurbei Lietuvoj Tolinus, reikės

ezionais t

gan- 
pei

mano mieliausia! 
tik

Ty butu iszsžokus'pet’ląnga 
bet tame paregėjo sugryžtan- 
czius tėvus, kurie aplaike gro- 
matelia be jokio parąszo, ąpie 
nusitrucinima dukters, skubi
no namon kagreieziausia.

, ka 
didžioji Chieaga

, Detroitas, kur 
Taikos Lietuvos Misija dabar vyksta.

Lietuvos Paūžto ženkleliai.
Daugelis kreipiasi in. .Lietu

vos Misija reikale pardavineji-

Detroitas

tik del

o

konferencija Lietuvos Valdžia 
pripažino faktine Lietuvos val
džia ir jos padaryti darbai vi
suomet turės gale. 

Į A r 1 • • 1 1 •
tai yra — užsitiki, tai J 
mes patys negalime pasitikėt 
savo jiegoms. Taigi 
iszaiszkinti žmonėms, kad tolti 

tik

riti ant “Suėmimo kaltininku 
bet tašai darbas nepasiseks.

paskyrt dau- 
Tiejei/ka guzu 
ir

giau milijonu.

T

Pagalinus

tai Lietuvoj butu szimtas pro- tia pardavinės i
n(‘ kontrabanda padarys

Sztai paynikime ant davado: L(lj<s milijonus doleriu nuo pa- 
Moteriszki czeverikai Lietu- dotku.
■j kasztuoje 300 markiu. Pa- Geriau kad valdže mokytu 

gal amerikoniszka verte pinin- j žmonis kaip

lengviau 
kaip ezionais.
centas gyventi

voj kasztuoje 300 marki

užsiymines 
ant . to 

didelius piningus, o valdže ne-

net Anglija skolinu yEietuvai, mo Lietuvos paszto ženkleliu
Ta reikalu Lietuvos paszto vai

rai kia

Matai, ka tii*, pradirba! / 
kimili,' tai tau puiki, trucizna.

Tėvai negalėdami , atidaryt 
duriu jszstumęąjįijanyįąuu^gg 

gejo verkianezia dukteria vie
nam kampeliįe p myleąaą ‘rai
tam. ^Bet kambarije, bąyįį;nę- į 
f m 
mylernu.

kim kelis žo&zius pas tėvd^ ’at* 
sisveikindami ant visados. ’ -

Ir parasze sziteip: 
laszirdingi, 
dvi mylintes szirdis, bet dabar 
palaidosite du lavonus 
neatsiskyrs daugiau, 
vuos amžinoj meilei danguje. 
— Jusu Jonas ir Keide.

— O dabar 
darbo greitai!

Tai kalbėdamas Jonas 
kino duris idant jiems pįekas 
neperszkadytu o rakta isžmęte

Abudu iszgoi’8 
atsisėdo abudu

“Nernie
norėjote atskyrį

jau suras dū lavonus, bet purę- , 
į
n am kampeliįę p mylepaa 

iszpasakyta smarvę ijog ^vięju < 
mvlemu. ' , '’ /

* »ta ** * *0*; ^*f>

Aptiekorczikas pribuvo m 
laika ir apsakę tėvams viską. 
Mylema iszinfete' laukan o duk
rele iszsiuntė pas giminės in 
Broklyna. ^-.F. W. S. Ė.

dyba pavedė Tautos ir Nepri- 
gulmybes fondams. ’Ženkle
liu preke nustatyta, nominale,

kurie 
nesteko Misijai būti, czion 

naniioji Lietuvos piliecziai be gv-8
gandai arba paskalai, tai 
Lietuvos prieszu darbas.

Lietuvos Paskolos Bonai.
Isz invairiu vietų gauname 

užklausimus, kuotnet bus paga 
minti bonai. Mums raszo, kad 
jei butu bonai jau gatavi,
pausdinti, tai ir paskola pūsek- 
mingiau sektųsi. Lietuvos 

bet

sulyg suksinež'valiutos^ Todėl
/. • . ’ ■> s.1

Nepriklausomybes fondu 
viena doleri 4 auksinai.

skirtumo partijų ir tautos, sta
to du pamatiniu reikalavimu 
būtent szszaukti Steigiamasis 
Seimas ir paliusuoti Vilnius. 
Stop ypatingai paliuosaviiho 
lenku okupuotos dalies reika
lauja Lietuvos piliecziai, kurie 
paeina isz vietų, kurios lenku 
yra okupuotos. Visi ho
biai dedasi prie Lietuvos lais-

«I ' *x ♦

ves paskolos szimtai siūlosi sto 
ti laisvanoriais in Lietuvos ka
riuomene kad savo szali paliuo 
savus" nuo paskutinio prioszo.

jie ir pardavinėjami Tautos ir
Xf______til „.L 1 .. !• ' Yuz

Lie
tuvos paszto ženkleliu reika
luose praszopie 
fondu valdybų. ,

naudoti mažiau 
svaiginancziu gėrimu o ne už- 

negerti 
nes tai prieszirrasi konstituci-

gu, tai visai pigei, butu tik 3 
doleriai. Amerike pora c-----
riku kasztuoje 25 doleriai arba 
2.)00 markiu, apie devynis karįjaį gzį() sklypo kuri užtvirtina

t)

czeve- drausti po prievarta

* tus tiek.
Paprasti czeverikai Lietuvo- 

nog 150 lyg 200 
ameri ko

pi n ingus 1,50 lyg 2,00

je kasztuoje 
markiu arba 
niszkns

pagal

ymkimes prie

uzra-
kreiptis prie

kožnam ukesiui ypatiszka lais
vių.

Meužintrszkite knil dabar “SAULES* 
prenumerata yra $3.00 ant viso meto 
o $1X0 nnt i»ug(!s jueto.

VOLARA ROMANZA NELSON.
Pirmutine motere kuri iszeme laisnus arba 

tekioj imo ore su orlaiviu.
* * f

ats-

sektųsi.
Misije ta geriau supranta, 
bonu negalėjo pagaminti delei 
svarbiu priežaseziu. Bonu at 
spausdinimas tai ne bile plaka- 
tos atspausdinimas; bonus at
spausdinti gali tiktai kelios

Agitacijos Komitetai.
Reikia kolabiausiai varyti

agitacija. Juk negalima pas
kolos realizavima tęsti keletą 
menesiu; viskas turi užsibaigti
ilgiausiai iii tris menesius. Sto- 
czu pirmininkai prie kiekvie
nos stoties privalo suorgani-/1 A • i i i Jivo dvuvivū uiivtviu dlivjjl i-

Amerikoje spaustuves. Bet tos . Uncijos komiteto arba 
spaustuves neapsiėmė to dar ,..... ■ ..£ .
bo tolei, kolei nežinojo, 
link Lietuvos Laisves Pasko
los atsinesza Suvienytu Valšti-, 
ju valdžia. • Kuonietgi p,‘ J. 
Vileiszis atsiĮanke Washingto
ne ir maždaug iszsiaiszkino pa- > • • . • ta ■ ta •

kaip

dėjimas, taip greitai bonai1 li
kosi paduoti spaudon ir jie bus 
pagaminti bėgyje 6—8 savai- 
cziu. Taipgi už bonu neūts- 
pausdinima ne-misijos kalte, 

į bet kalte puola ant tu aplinky
bių, kuriose prisieina veikti.

Dovanos
Visiems veikėjams, kurie sii

Paipgi už bonu negts- 
kalte

te*

per Įauga.
“trucizna” ir
ant sofkos, nes už valandos Jad 
ketino būti lavonais. .Zię^oris 
iszmusze viejmolikfa valanda.

t — Mylimiausia prisispaukk, 
prie manes, paguldyk galvelia
ant mano krūties, klausyk kaip

te>

*T i
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A. 0. NOVAKAUSKAB JLl:
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Kampas Malu Ir Cwitr^ 8t» y1

pavelinima del

■ | h f W' 4 'f

tokiu dideliu, pasiszventinui ko 
lionijose veikia, Lietuvos val
džia pinigais atlyginti neggli, 
tai butu nepakeliamos iszlai- 
dos. Bet visgi bus veikėjams 
suteiktos atinineziai dovanos, 
kurios liudys,-kad ju 
kai dirbo del Lietuvos 
blausiame Lietuvos 
'momente. T ...
il)us tikros fotografijos Lietu
vos Prezidento Smetonos, 
nisterįo pirminįnko p. 
vanausko, Lietuvos 
pirmininko p. Szilingo 
vos. dvasiszkio-v,ado vyskupo 
Karevjcziaus. Kai]) tos dova
nos bus duodamos, apie tai pa- 
gar|Sin^ime vėliau. x -

Atiurf to noužmišztajnąš „

savinin- 
svar- 

istorijos. 
Pomiš dovanomis

Kare viežiaus.

u f

komisija, Tokio agitacijihio ko 
mite to visas darbas ir yra va- 

koplac.ziausiaryti ant vietos
agitacija. Tokio. komiteto“ua- 
riai neturi frtpreleisti jokios 
draugystes ar kuopos Susirin
kimo, neturi praleisti jokio ba
liaus. jie. visur turi atsilan
kyti ir papraszyti jiems leisti

Jie* visur tūri atšilau-

pakalbėt bent keturias Įhinbtaš 
apie, Lietuvos paskola. Ku
riose kblibhijose stokuoja isz- 
ka'lbihgesiiiu veikėju, isz cen
tro siuntinėjamos spausdinto^ 
trumpos' prakalbeles, ’ ’ '
pramokus lengva jau pastik y ti.

/reikia 
iiiszkinti svarba szip^paąjcdjos.

apie Lietuvos paskola.

kalbingesiiiu veikėju, isz con- j t •* i -• *• ’1 • ’ ■ * ‘i: L i •4 i i
trumpos' prakalbeles

Visur kur tik galima,

kurias

Szi paskola juk reiškia Lietu
vai- nepriklapsojpybe.^ ’

Lietpyos ^Misijos Informaci- e ?jos Biuras. Z
*'    ■■■■■■ — ■»■ ta ta... f   .ir

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
• •

11

mi- 
lC. Gal- 

Tarybos
Lietu-.

Nauji veikalai:

Kas

i

, , j' I U A 1, \ > r ' >», ,

Lietuvą Brangi pianą splp ir
/' Nurąmys Man Sžirdele

duetas ant piano. Abii vęiką-
i'c.j' .,k

mys Man Sžirdele . . ■ I • ' 1 • 1
, ; $1.00.

Sijiskito doleri rcglstludtain
ta’ ’ * ta . ta I b ' . * > I I ■ ''r " ' ' k m * ■

Nyrą 
s ant

lai su prisiuhumu už
# . i 4 •» • ‘ i . ' < ./>

lai szke arba money orderi.

j: A. Žemaitis : Is^lęistęjas.

t! Shenandoah', t’a
t ' ( i ■ )'*' f įl ’.i' i, ’ ' .. ,
1. / ','4 i'/J"-' /IWV

Sfampomis nepriims.
T A *4** T 1

’ f i .

maius ;:J.szi

t «iJ___ MB
4-1

Žilius.ŽadeikisVileiszis
3 4 -

f

Motinos!

mąisįąZ1. kurto,

f r

b ■»
.

sirETL^oy.

" ——■ 11 'V » "" 1 
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M: « /
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tto'tuojaus, ir]

-

v *

Vardasr i ant . teik-I t i' , < \ . _? £.

tintų tlnlykų tai Kaip ySTEIb 
k <1 • 1 t.LING’y ant. sidabro,.

1 i»■ ,w

Tinkamas/; ufįaikymas ėdantį
'‘••k™ ta* ■ ta ta ta ta tata JL S ■ • ' ta ta»
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ie prausyklos, kad pajus,

. I

i r

d .augelio rūpesčių ir blogu va*' 
Eikit mas įavo aptiekininkų ir

'jus nuo < 
laud\k kpas 
[rėikaiaukitjC o i g ii t e*s Ribbon Įleidai. 
tCreaijicT’

< I. ‘

J “GERI.DANTIS
• . i »- .■ , ,,,-ų -i/t 4((0

va

I Yf»

r 
i 
■i 
A

■'V*

’V'*"*;' 
fįt pž i urek it ’ sa/, 
vo/vaiky din-j 
'tto*tuojau^ ir’ 
tax i į g i. savo.. 
Bukite Ukr&is, 
kad dantja yra 

svarus, nes Jie 
'turi kramtyti, 
ll

Padėkit jį prie prausyklos, kad pąljslr.
Jusu vaikai galėtu naudoti kas rylas,ų?. : :vnkaras> r.J . m>Al

įgulti.?
ypatingai visada1 prieš* ejinlą

t Li , l| | i u *■ d * * ■<

4 { '1^ 14 t 4* ) * ta. ► i i d t 1 ' * “f X * f* * ■ '4 * 4^2 l |b / l

../Daktarai ir dentistni rekomenduoja Colgate's, nes
'1ST' COLGATE & CO. “GERA
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szeika, ir jus suriktumėte, ir po.> Beabejones, tai nebuvo 
jeigu tuo jjacziu laiku; pana ugnine;.,mušele-vabalolis,. vie- 
Juzefa szauktusi pagelbos, kas nog sziame atsitikimo kas gi 
gi man tuomet daryti ? tai galėtu būti? Labiausiai tai

— Galiu ir asz eiti su jumis, buvo panasžu in, dideli, puiku

naktis, naktis stebuklu — kai- Kodėl ir man nebahdyti jiėšz- jo spinduliai szviošiojo menu-

Paparezio žfedaš
I. Ill, ■■.inn i^Rki. mwyiXii * ■■ ■

jeigu tuo paežiu laiku; pana ugnine;unušole--vabalolis,.

gi man tuomet daryti? tai galėtu būti? Labiausiai tai

— Sziadięn szvento Jono — pašisule senas Mizereckis. - rasos lasža, isz kurio atspiiįde-
: I :

bėjo gerute, baltaplauke pana
Fa • ' -Jv * * i K • • h » •

naktyj reikia nuskinti dvylika
žolių invaįriu rusžiu ir padėti

\ po pagalvę, o tuomet, beabejo-

. Asz t neatbūtina i eisiu

bę^p gęrute, baltaplauke pana koti laimes ?
Juze. 7-. Yriv.'iąlĮkunay jog pus Į reikalui, kiekviena isz
]

žolių invaįriu rusziu ir padėti

Ir pasitaikius lio. Tecziau kodėl gi tik viens 
mote- toks lasžas matyti? Nejdugį 

riu turės po užtarėja. [tai butu teisybe, kad papartis
— Sztai ir puiku! — supjo- žydi ugnine spalva?

*
nes, prisisapnuos tikrasis ber- 
pęlisVi

rinkti žo-sžia nakti miszkan
liu.

— Jtis pavelysite man eiti 
• sykiui palydėti jus? — pusbal

šiai užklausė, sžąlyj jos sėdin
tis, apsivedęs studento rubais 
buinus jaunikaitis.

— O, ne, ne — garsiai užpro 
testavo mergaite. — Kuomet 
dalykai lieczias burtininkystes 
ar laimes lėmimo, tuomet nie
kas ne rieprivalo tame daly
vauti ir matyti.

— Visai teisingai — pertrau 
ke užsimąstęs, jau paaugės po 
nas, nes jeigu jau rįmtai lemti 
ar, ąpęti savo laime, 
ejtLvienui vienai miszkan..

— Asz ir eisiu viena! —gar 
šiai atsake pana Juze.

— Jėzau! Marija! — ranko
mis szvaistesi poni Klementi
na, mergaites dėdiene. Ar-gi 
asz Jau pavelysiu vienai eiti 
miszkan, ir dar nakti! Ir vilkas 
kali tave užpulti, ir blogas 
įmogus, be to dar koki bjaury
be iszgazdins.

Taip, ir asz ta pati sa
kau — pritarė poniai studen
tas — jau geriaus asz eisiu su 
pana Juzefą, teeziaus ne 
lyj eisiu, bet koletą . žingsniu 
nuo jos, kad reikalui priėjus, 
ji galėta, paszaukti mane 
gelVon.. • s

— Jeigu taip, ,tai galima, 
eik ir tu miszkan, Udefonze, — 
pagalius sutiko tėvas studento 
-r-, tiktai nesekiok paskui pana 
Juze, nes tąs iszblaszkytu jos 
mintis ir kenktu ežerams, bet 
patsai pajieszkok žolių arba, 
daVbtifiUgeriausę temyk, kaip 
žydi papartis, nuskink ta ma-

tai reikia

X

sza-

pa-

žydi papartis, nuskink ta 
giszkaji žiedą, ir tuomet tau a| 
si vers visos požemines gerybes 
visos brangenybes. Pasidaly-
si (uomet (tirtais su tėvu ir už
gyvensime mudu taip, kaip nie
kas negales mums lyginties!

. Atiholrėsra"bankui visas skolas
* a* ' " " • " ii /

, pripirksiu t daugiau žemes, na-
. Linksminsi-Linksminsi-. mus perstatysiu.

, mes*ir gyvensime laimingai!
— Ka jus kalbate, pone Mi- 

žCrecki, nejaugi tai yra teisy-; 
. be, kad papartis pražydi tik, 
» Szvento Jono nakti? — gėrė

damasi klausė poni Klementi- 
na. ' «
— Teisybe, teisybe, — pa-/

tvirtino Mizereckis, kraipyda
mas savo ilgus, žilus usus. — 

.Asz savo akimis maeziau ma- 
giszkaji žiedą, tiktai nemokė
jau, nuskinti jo.
briliumi, nupjoviau pagal že- 
me-*paparczio koteli, r““7~“ 
džiau brielius krasztus ir grei

Asz savo akimis maeziau

Pridengiau

suspau- 
v l 

tai parbėgau in namus. Namie
iSzvercziaU briliu, bet jame žie 
d<> lyg nebutu buvę, tiktai ža
liuose .paparezio lapuose slan
kiojo koki tai vabalėliai.

:— Cha-cha-cha! — juokėsiCha-cha-cha! — juokėsi 
ponas Udefonzas, — tai jus, te- 
yėž ugnųies imjseles-vabalelius
palaikote už pgparezio žiedą.

— Dabartine jaunuomenė 
four me j o 

senis. — Tai ka, ar jau asz toks 
iszleptausis/^kad nepažineziau

I 
kau tau, mabSfcifw tikra lighini

I v

nei in ka netiki, —

ugnines mųWįfLrąbąĮcĮio ? Sa 
kau tau, mabStiw tikra Ugnini 
žiedą tiktai nenfujkcjąu pašjihi‘»> 
ti.jp. Turbut, adgal pasižiurę 
jftu.

A, žinote ka, jus taip ma 
nenžinterasavoto, — svajojau- 
ežiai prataro ponia Klementb-

> i' ’ ’ . • • « ' ■ < <1 •, * / • • • , • 4 * i
n.n>.~

eisiu sžiandten miszkan

Turbut, adgal pasižiurė

na, jog ir asz. greiėziausiai;
11 3 ‘ r* / i / • ••

kotį paparezio žiodo. 
' — "Ka jau jus, 

‘tavo Ildėfbpsas; -

jieszr

- užprotes- 
jeigu daug

Žmonių eis miszkan, tuomet ge 
rai Išzsiblaszkys. v

stengsiups 
nuo judu.

■

4

Miszkas. dūlis,, ir asz 
būti kuotoliausiai

Ne, netaip jeigu, staiga
ant jttmr užpultu vilkas ar mu-

SAULE
.. .III.  II ■! J       

■ ( ■’ t

kautas ponios Klementinos.
.. ,r- . U-a! Op-op! U-u! Ku-

**’ ’ ........................ V ’

Jau . skambėjo
balsai vienoje vietoje.

,— Ū-u-a-a —
shkymąs Ildefonso baritono..

ku!

3
I II —>1 "I** » I 1 III.||»,|*I ■!   ■***?*■

Geriausia Vaterburio merge-
1les .padarykite 

Szluota paviĮgykite, 
abudu Per terla tokiems szpiclams

- pasigirdo at

Ir sząlyje jo linkfemju , pra-

suduokite,
M i ■ 1 • < '■ * ' , . '■„’Ii '

Žiotis tokiem uždarykite.

■1
?!

* '”i

,11

jo rankutėmis pana Juze. —Po 
nas Ilęlefęnsąs ra^s JUM0 kele
tą žingsiliu hud manės, o po
nias .Mazereckią laikysis ar- 
ieziau prie dediopes Klemutes. 
Gi tuomet asz surinksiu dvyli
ka žolių, o jus rasite po papar
ezio žiedą, mes pasisžauksime 
vienas kita ir visi sykiu eisime 
namo, 
in kelione!

— Ka tu, 
ra desziiptos valandos, — pažy 

Mes su ponu
šu

Ildefonsas įiiasilenke ir pako 
lo auksini, ispspuoszta briliam 
tais, Juzės niodaliona.

—- Kaip tai, vienok ji sku
binasi surinkti savo žoles, szyp 
sodamas pamarfte jisai ir nejau 
ežiomis atidarė niodaliona.

Isz. po apvalaus A“v i • M i •

skambėjo turtingas ir malonus 
altas Južos:

i * 4 * "

-r- Op-rPP! •
Greit abidvi pori susiejo in 

viena vieta.T x . * •

Man nopąsiseke szi syki, 
— Skundėsi Mizereckis. — Ne- 
maeziau asz paparezio žj’deji- 
mo.

— !Asz taip-gi nemaeziau,- 
prancszo poni Klomentina, r—Isz. po Apvalaus stiklelio in ; . t .

ji žvelgė jaunuolio veidas, isz turbut tai yra dalykai pypktos
Tai-gi dabar tik visi kurio dideliu akiu szviete pasi dvasios ir tokiu bildu ji negale

prie patdidžiavimas ir arti,
Juze, dar jog ne-1 lapu, laike rože.

— Tai sztai kas atsitiko su 
grupe, — nejausdamas pra- 
sznibždejo jis — ji iszkirpo 
mano galva.

— Myli, myli, myli.... —links 
mai dūzgeno krūtinėj jo szir- 
dis.

Jisai uždare medaliona, pa
kele galva, augsztyn ir pamate 
ant kūlyno kabanti auksini 
laikrodėli, o tolinus ant szaku 

gazinio

mojo dėdienė.
Mi^creckiu suspėsimo dar 
loszti “piketą.”

Seniai i 
jaunuoliai pradėjo peržiūrinė
ti albomus ir sziaip paveikslė
lius.

— Kur yra toji grupe, ku
ria jus nuomete piknike? Dar, 
atmenate, asz laikiau prie pat 
burnos, lyg bueziuodamąs, j u-

piketą.
sėdosi prie kortu, o

su rože — užklauso studentas.
— N-n-n-nežinau I 

tai-kitoje vietojo’,'— sujudintai 
ir maiszydamosi atsake mergai 

rankutėmis tuojaus už-te, o
bloszke alboma.

■> *■
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Artinosi vidurnaktis, 
drobanezia szirdžia ir

Įszmotelius baltuczio 
apsiausto, batistą ir kruczkus.

— Su jia kas tai atsitiko,— 
pasibaisėdamas pamastė jisai 
ir leidosi bėgti in ta puse, kur 
vede sudraskyti rubu szmote- 
liai.

Greitai, po szakotu 
ant minksztu samanų, jisai pa 
mate gulinezia mergaite, 
sios figūra buvo isztompta 
dailute. Visa baltuose rūbuo
se, 
gaus.

jo apfeikszti slaptybių, ezorfo.
— Asz gi pasaugojau,, kaip 

pražydėjo du slaptingi laimes 
žiedai, nuskyniau juos laiku ir 
aeziu tam atradau didžiausi 
turtą, neapkainuojama brango 
nybe, — pasididžiuodama tarė 
lldefonsąs ir perverianeziu, ug 
Uiniu žvilgsniu 
apipylė paraudusia mergaite.

— Kad pamatyti sapno sa
vo žadetaji berneli, asz ir-gi 
rinkau dvylika žolių, teeziaus, 
kuomet surinkau vos keturias 
žoles, pamaeziau ji tikrenybėj, 
o ne sapne, r-*- sujudime ir nu- 

, iszta-

nybe, —r pasididžiuodama tarė 
r 

juodųjų akiu

mvna.*

Gi da- 
pasi-

Vidurnaktis.

Juze, 
priesz 

akis laikydama auksini laikro
dėli, lenda per miszko tanku- 

Noredama, kad speji-
mai-ezerai butu pasekminges- 
ni, ji priverto poną Udenfonsa 
ejti visai kitu takeliu, 
bar jai labaj baisu ir ji 
rengusi surikti, szaukti isz bai
mes, szaukti pagelbos, vienok 
ji neiszdrysta to daryti, jai ge 
da...

Sztai ir abidvi ' laikrodėlio 
paikutes susieina tiesiog ant 
skaitlines XII.
Męrgaite pasilenkia ir prade
da rauti žoles.
treczin, ketvirta.... ir staiga 
jos rankute sueziumpa už 
tai szalto, slidaus, gyvo.... Var 

Juze sudrėbėjo per jos 
kurni perbėgo sziurpuliai bai
saus jausmo; mergaite isz bai
mes iszplete akis ir isz kruti-

Viena, antra,
.. ir

ko

medžiu

leisdama akutes žemyn
re pana Juze.

— To-te-te sztai kame daly
kas — sudayc sau kakton Mi-

le!....

pes.įiąsigirdo tylus skausmo 
balsas vaitojimas. Ji leidosi 
pegti ir bego greitai, kur akis 
yede...\, .

Kabojęs apt kaklo auksinis

Ji leidosi

laikrodelis užsikabino už kru- 
mo jr įJloiiutįs Ąuksinis reteže-
jis truko, in truppczius ąziųo^l 
tolius, Tįo auksiniai szmote? 
liaį,byro tiesiog.ant paparczjo 
lapu, r"-: ' 1 ■
mijo ir bego vis tolyn, 
liaus, neteko ęamonęs, ir 
szaukia pagelbos, teeziaus sten 
gias bėgti' ;kudtoliausiai nuo 
tos vietos, kur -pergyveno ta 
baisu jausnia,-/baime. Medžiu 
szakos draskė jos veidą ir rąn-

t į ’e e • 1 • ' / • ’ * « • -Tie auksiniai szmote?

buvo
Jo-

9

— skaisti lyg angelas dan- 
In geltonus, dengian- 

czus peczius, palaidus plaukus

zereckis. — Tai ka gi asz labai 
esu linksmas, kad szvento Jo
no naktis iszejo tokia laiminga 
tau, I|lek. 
nu tave.
bus galima pasilinksmint, na ir 
vestuves turėsimo....

Verte Darbininko Onvtc.

Sveikinu ir laimi- 
Gi rudeni, po pjūties

lapu, bet mergaite to nepate- 
Paga- 

ne-

baisu jausnia, baime. Medžiu
i -i < * ’ w N • - . i

kas, plcszo rubus ir baltuti ga- 
zini apsiausta, bet ji vis bego...

— U-u-g-g-u! — staiga su 
skambėjo virszui jos galvos ir 
mergaite , besamonos kaip pa-

4kirsta žole, pafrpuole- ant že
mes. ■

Ildefonšas tame pat laike, ru 
kydamas paperosaj vaikszczio- 

; rankojejo po miszko klofjSJir
taip-gi laike laikj’&ieli. Surin
kimui žolių jisai nusprendė

1 1 • *1 • t
I 

vidumaktiįs, ^. paskui surasti
... J I *,

koje apystbvoje atidaryti 
priesz jia savo sz.irdį Lygiai 
kaip dvi miiiutį jįs numėto dar 
nedarykite papexpsg ir ėjo tuo 
i......, i
tas minuėziu adgal 
nuo jo Juze.

Nenorėdamas 
mergaites, jis stengėsi padaly
ti kuomažiausi szlamesi ir to^ 
del atsargiai žingsniavo tarpe 
tankiu, jaunueziu atžaliu.

kimui žolių jisai nusprendė 
duoti Juzei dvi mihąti laiko po

mergaite ir slaptingoje, poetisž 
koje 'apystovoje 
priesz jia savo “sz.irclį

apystbvoje
Lygiai

paežiu takeliu,’kurio vos kelej- 
tas minucžih adgal atsitolino

iszgaždinti

Tik staiga jo atyda atkreipė 
kokia jtai blizganti, .mirganti 
kibirkšztele, kuri ai^zkiai 
szviete antAdcno pdprtrėžio la-
kibirkšztele, aiszkįai

1 f ' . -1 t J i

Jeigu, teip darote vaįkineliai 
Tai neiszkirsite l 

. . lėliai 
ijf * H M ' 1 ■/ « *

Niekad peapsįpacziuosite, 
Pq smert o^ius ganisyte.

keti, ' 
i,

Tai neiszkirsūe gerai dobi-
v j "

Jeigu mergaites moka szne-

Ta su amerikonais gali kalbėti 
To nieks joms neuždraus, 

Niekas no nebaus, x
O jus tai tik per užvidejima

Niekas ne nebaus,

teip darote,
Ir del be reikalo apie jilis pas

mane raszote.
.. j -Ji ’ * I* t

( 4 
turite,

Del kitu bobelių neduokite, 
Tokiom laikarszcziu nereikė, 

Josios ir taisės ka skaito'0eike,'
Yra tai dideles pijoniezios, 

Joms itereike ne bažnyežios, 
Gyvena kaip kiaules, 

Be proto, kaip pusgalves. 
Jeigu Lietuvei toip grąžei už 

silaikvs, 
Saule” skaitys,

. Jus-gi szirdeles ka Saule ’ ’

Ir laikraszti
Tai nuejs szalyn -vargai
Ir tada tik bus gerai.
Sziadięn kožnas raszo, 

Kad prisiunst laikraszti pra 
szo 

geru,

4 4
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Wluviitmi Vln. Su yU galbpa pasitaisyti: čeverykuB paišus, karpytus ir kitus dU 
dcliun ir fnaihu pataisymus. ŠHa yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva tferai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 abatas. Kaina Sf »OO

britva yra padaryta ii geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva
. a. V A f ~f . 4 _ t > • . 4 - i ? - - - - — M 2. *

SUMMfclMtiflmio MU seen britvn. UNCLE SAM'S RAZQR MAKERS Šita

už taip pigs prekę ir nesigailėsite jiigyję. Vartokime tiktai geras britvaa. Kaina •O.9K

Km

PILNA KALADE KAZYRŲ 
su instrukcijomis; Šios K«- 
zyros yra su instrukcijomis* kaip 
jas vartoti ir kaip ateit} (spčti. 
Šios Kazyros yra geriausia Žais- 
me Luošame laike ir tu jomi ne 
tik save, bet irVlsua kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose Ir 
draugiškuose susirinkimuose, šita 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina SOc.

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (anglie 
kai) ir TR|S,UETJUVIŠKOS KNY-

(įYRsrtfiicH
FORTUNC 
TCLltNO 
CARDS

KWAWfjtOKXHD 
vam/xaio 

CA«O co 
CNlUtO M.u

"S? fr w w wtfuw r - an

GUTCs; 1)PuHlnptyM Hurt įninku. 2!) KnbnfnM. 3)HnpnM 
Už čc&ias kitoniškai magiškas liukas ir tr;s lietuviškas knygutes kaina

l>i | miK OpiiUmIiik arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa-
veiksleliaia. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir detnažinystčs (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. <41<4 puslapių G^ašiuse 
audimo apdaruose / f3.RO

Siųsdami pinigus adresuokite:

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.
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lnį vo insipyne žoles, gėlos ir la 
pai» Skaistus ir malonus vei
delis visas apszviestas, pro mo- 

silpna menulio 
Tas apszviestas, ty

ras vedei i s iszrode 
mas, lyg krisztalas.
te iszrode lyg užsnudusi misz
ko deive drlada ar fėja....

Ildefonsas greitai priklaupė 
ant keliu prie mergaites szalies 
pakele jos galva, rankomis pa
trynė veidelius ir alsavyfou su 
szilde atszalusias rankytes. 
Tik staigu sudrėbėjo plonu- 
cziai antakiai pamaželi ir virsz 
link skyrėsi ilgos blakstienos 
ir priesz ji, priesz Ildefonsą, 
pražydėjo du melsvi ugniniai 
žiedai.... >

— Laimo man! Linksmybe! 
Turtai! — s^nabždęjo nudžiu-

d žiu lapus, 
szviesa.

pprmato- 
Mergai-

BALTRUVIENE.

O tai yra ženklu 
Už tad barti negaliu.

Daugumas nusipirko ir dau
geli visokiu knygų, 

Prie ka priprato prie skaitymu 
Kožnas sėdi namie ir. skaito, 
Ba jau karezemosia teip nesi 

tranko.
Parojria žmogelis nog darbo, 

ka norint užkanda, 
Pradeda savo szeimynai skai 

tyti, ten visko randa, 
Ka duszia ramina, 
Ir kuna gaiviną,

Teip szirdeles visada vis tu 
ri būti, 

Kad norime gerbūvi sau ingyti
r 

♦I**I**I**I**I*»I**I**I**I*fI**I**I*^
> d

su kuria džiaugsią 
per visa nucta, yra lal- 
kranztis “Saule”. Skai
tys ja ja ir džiaugsis mo

GERIAUSIA
DOVANA
tyna, tevast sesuo, brolis ir prietelis.

Tiktai $3.00 ant moto.
gaus Puiku Kalendori.

W. D. KOCZKOUSKI—COMPANY 
Mnhnnoy City. Ta.

4

VYRU 
LIGOS

Prick tam

NAUJAS IS Z U A DIMAS PLAUKAMS.

Dekavojo % milijono žmonla n* 
pulkus plaukus, o teip-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, ,!n 
vieta Iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms., 
kite pas:

Informacija* dykai.
Raszy-

Drs. Brandui*. Cosmetic*, 
Sta. W. Brooklyn. N. T«

............. ..................................  .i m.yi.iM—i.myi ii i ■—
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, > studijavo begije 
32 metus Invairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybe* 
vyru, Spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ilga* 
paoinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tiszkai, per laiszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba Buitlsz- 

kai Ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
J^edeliomis iki 2 vai. popiet.
. Dr. KOLER, 955 Liberty St. Pittsburgh, Pa. 
Dvi minutas reikė paeit in deszine nuo Penn’a. stacijos.
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Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove
Daro Didžiausi Progresą

t I ----------...........—
j .. ; , ; ,.

1) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE duoda 
didžiausia .pagelba Lietuvai.
Bonu ir pasiryžo iszparduoti minėtu Bonu bent už kelis szimtus tukstan- 

Visi pirkite Lietuvos Bonus per Lietuvos Amerikos Pra-

■X X X
XX 1

* I,

M

I
i'll

•1

ges jaunikaitis ir, teinydamas 
nuolatini vis labjau ii‘ 
kiau pražydę j ima slaptingųjų 
Žiedu, lupofois dasilytejo tai 
viena, tai kita ugnini žiedą. 
Tie žiedai nesitikėjo prie to
kios užjautos ir todėl nedrą
siai slėpėsi po r plonutėmis 
blakstienomis....

Melsvieji žiedąi-ugneles pa-

aisz-

žiedą.

sislepe po blakstienų, o lupy
tes szhazbdejo:

— Paliaukite, ka jus daro
te !.... itgip jums nesąrmata ?.. 
Asz taip labai bijojau viena....

Teczihus jis karsztais bucz- 
kiais nutildė tas protestuojan- 
czias lupytes.

— U-u-a-a! — suskambė
jo storas Mizereckio balsas 
miszko gilumoj. A Z •

Kaip jums nesąrmata ?
J l 1 J-Y A. a ’

' 'f I

— A-y ■— jam atsake d is-

Ej tu szpieliau isz Vaterbu* 
rio, jeigu teip darysi, 

Mergaites be reikalo, apka
binėsi, 

Tai su koeziolu nog manos 
gausi, 

Ne pagialbos neprisiszauksi.
Jeigu tave merginos ne nori

- mylėti, .
Tai vaikynia turi susikniau- 

■'j bes tylėti.
Turį grąžei pasidabinti, 

Jeigu merginoms nori intikti. 
Vaterburio nekurios merginos, 

Da suvis jaunos,
Joms ne galvo vaikinai

No Lietuvei ne Italijonai.
Jeigu norite, idant jus mer 

gipoš mylętu,.
Kad ant jus gera aki turėtu 

Nę reike girksznoti, . 
Pasigėrus plovoti,
Nę reike girksznoti, .
Pasigėrus plovoti, ' 

Tada ne vienas pikto žodžio 
' neiszgirs,

Isz stubos su koja nė iszšpirs.
.. . I.

I 
i 
I 

i X / ii ‘ 
X X 'X X

Užsirasze už $25,000 Lietuvos Laisves

ežiu doleriu. 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- M ' "W* • . A « — .A - _ 1 * ■/von, už ka Lietuvos Prezidentas atkartotinai dekuoja ir savo antrame
laiszke raszo:

“Laivas Jus u rupesniu iszsiustas in Liepoju ateis 
tuo metu, kada nei rusu, nei vokiecziu kariuomenes Lietu
voje nebuš ir tokiu budu paliks liuošas kelias in Liepoju 
Tas drabužiu prikrautas laivas bus nemažą paspirtis Lie-

rupesniu iszsiustas in Liepoju ateis

tavai ir didėlis moralinis pastiprinimas jos kovoje del ne- 
priklausomybes.....,, Mat musu visuomene pajus, kad Ameri-

.<» 4W-*

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

a'v nri Lietuvos Valstybes Prezidentas.
3) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE 

didžiausia apyvarta ir Bendroves turtas užaugo ant tiek,

[Pasiraszd] A. SMETONA, •v*.

Z

4
daro 

kad szerai
tuoj paliks dvigubos vertes. i

v4) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE moka 
• jau pirmtini divdenda 

Antras dividendas mokėsis 15 d. Balah-44
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Sziintu vienuolika motii hdgal, 

kitas muzikantas?

>
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jzi ’menesi; tižgime garJSzimta vienuolika motu adgal, szi menesi, užgimė gar
singas kompositorius muzikes, Eeljišą ‘Mendelssohn. — Kur
•d N ' * f 9* ‘ I -Į ■ **'1 • - X \ ’■’(<! ■ ■ ” < y .
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(^džiąusjus dividendus, net 8% nuoszimti, ir j
— »K r ■ 'I x 1 « ■■ f fI 4)/Y A •»» X* ««^-1 «'<■’« ■. I «■* ,

džio ir gaus visi pilnai užsimokeje szerininkai.
5) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVĘ jau ati- 

dąre pfoigti siuntimą in Lietuva. ‘ ,
garsinimais žmones viliojo, mes patarėme 'palaukti iki bus persiąnsti- 
mas užtikrintas, ir išmintingesni žinones paklausė. 1 
gus persiuifoziame tikrąi, greitai ir saugai. -

iszmokejo 15 d. Sausio, 1920.
—. i i ' -b. * A ' A A > A * A

dąre, pipigu siuntimą in Lietuva. Kuomet ik sziol nekurie invairįais
‘ V . ?

, Dabar mes pini- 
Suskite dabar visi pinigus

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

ruosze ir Jaukia patogaus laiko pradėti fabriką Lietuvoje, linu ir vilnų 
išzdirbystes, o ypaęft tai kopstrukcijos skyriaus užvedimo: statumui fa- 

, briku, namu, trdmvaju, taipgi įszdirbimo cemento, plytų, rakandu etCf
/Didelis tai yra darbas, naudingas ir pelningas ir kielcyienas gą/i

• * a _ Ai - — » ▲ . — A a m . a a • <•

išzdirbystes, o Vpaęz tai konstrukcijos skyriaus užvedimo: statumui 
.briku, namu, trdmvaju, taipgi įszdirbimo cemento, plytų, rakandu e;_,

didelis tai yra darbas, naudingas ir pelningas ir kielcvienas gali 
\ būti sandarbininku r dalininku jo, ka$ tik prisidės prie szio§ Bendroves.4 «

*

A
'W'n1,

1 ' i \ ■—" ■ 1 41' wKaš nori stoti in aktyvi naudinga darbu Lietuvai ir sau, dar gąh prisi
dėti kol yra- progė, kuri neilgai tesis, tik taol kol iszsibaigs iszpąrdavi- ’ * ' f . • < 'm ’• • < * ' 1 ! ’ ‘1 t T* i • A • 1 1A •maš szerū ir kurioūs dabar dar galima gauti tiktai po $10.00.

♦ ’ J ■ '» • 1 t - \ I 1

Siunczjant pinigus in Lietuva, perkant Lietuvos Laisves Bonu ir
užsirasžant sžoru, visados adresuokite ir siuskite pinigus sziuo adresu:

l1 1 1 , '

Lithaunian-American Trading Co.
112 N. Greene St
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Žinios Vietines
I&4 

į? i-Mj

3V. Pine ulyczios.

Bogin kėlės puikus.
Sniegas gal pagulės kė

lės sanvaites su pagialba szal- 
czio.

— Nedėliojo po piet, garnis 
paliko puikia dukrelių ponst- 
vai Robertui Rutkauckams ant 

Lai auga
ant džiaugsmo tėvams.

— Karukai da vis ne ejna 
lyg galui miesto, nes sniego 
prikrauta ant ulycziu kaip kai 
nai.

— Jeigu reikalaujate geru 
darbiniu ar szventa-dieniniu 
czeveriku, tai pirkite pas savo 

Juozą Stankevicziu.
Pas jin gausite visokiu skuri- 
niu ir guminiu czeveriku ir cze

tautieti

1 »'Imi

batu prie darbo. Geras tavoras 
prieinamos prekes. 305 W. 
Centre St. (t. f.)

prekes.

Amerikonai aplaiko po 3,000 
markiu ant menesiu.

Cablenz. — Sziadien ameri- 
ran- 

Vokietijoi, 
algos po

Sziadien 
koniszki kareiviai, kurie 
dasi ant tarnystes 
aplaiko menesi nes 
3,000 markiu ant menesio. Yra 
tai daugiau ne kaip kokio kiti 

v i rsz i n inkai a p 1 a i k o. 
vertas

vokiszki
Vokietijoi doleris yra 
szimta markiu.

Didelis pardavimas per tris 
dienas.

Darbininkai jau pradės taisyti 
musu narna kuris buvo apnai
kintas per ugni, ir kaip iszžiu- 
ri tai gal reikės apleisti musu 
•vieta pakol pabaigs taisyti, už 
tai pastanavijom turėti dideli 
pardavima per tris dienas. Isz- 
pardnosime visa musu tavora 
už negirdėtas preke 
tavoras eina 
diena, bet mes 
musu tavora nepaisant ant pro 
kiu, nes nereikės mumis kraus 
tyti tavora iii kita vieta, kolei 
nepabaigs musu sztora. Ne yra 
tai laikas del uždarbio bet turi 
rne apleisti musu sztora ant ko 
kio tai laiko, todėl naudokitės 
isz progos ir atlankykite szi di 
deli pardavima. 
tesys per tris 
dant Panedeli 
ryte.

Refowich Art Shop, 
129 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

DIDELIS BALIUS.

Visokis
kožna

'S. 
b rangy n 

iszparduosime

Pardavimas 
dienas, p rado- 
Feb. 9-to 9 vai.

r

Parengė L. Mot. P. S. kuopa 
33 isz Mahanojaus Sztai bus 
ju treczias metinis balius ir at
sibus Seredos vakara 

Boczkausku
Apriez baliaus bus ir visoki

Kuopa užpraszo

bruarvj ♦

11 Fe-
saleje.

CD K H

laimėjimai.
visus pribūti, o ne tik ka sma
giai praleisite vakara bet ir tu
rėsite proga iszlaimeti puiku 
ir naudinga daigta. Tai-gi ne- 
pamirszkite atsilankyti kas gy 
vas.

Užkvieczia rengėjai.

DIDELIS BALIUS.

Parengė Szv. Juozapo Bažny
tinis Choras isz Mahanoy City. 
Pencdėlio vakara 16 Vasario 
(February) Boezkausku saloje 
Ęup tai paskutinis didelis ba-
liūs priesz Užgavėnių ir Cho
ras padėjo daug storones idant 
visi galėtu smagiai pasilinks
minti. Grajys Jonso Orkestrą. 
Inžanga vyrams 50c. 
mis ir merginoms 25c.

Mote-

STANLEY
Krutancziu Paveikslu

Teatrps
139 East Centre Str, Mahanoy City 

Ant kampo
f"   - I II ■ w

Czlonals yra rodomi tik Juokingiausi 
ir akyviausl paveikslai suprantanti 

del kiekvieno žmogaus.

PUIKUS PAVEIKSLAI
PER VISA SZIA 

SANVAITET

2-vai. popiet ir no 5-val. vakare
TTTT fin ir

Isz Lietuvos
Kauno žinios. ,

— Karininku mokykla 16 
gruodžio užbaigė daug moki
niu, gavusiu karininko laipsni. 
Iszkihne prasidėjo szv. 
mis szv. j

, misio-
k. r •

Mykolo bažnyėzioje, 
paskui aikszteje ties bažnyczia 
buvo iszkilmingas paradas, ku
ri tvarkė kariszkosios 
los virszininkas gen. 
Bikauskas. 
atsilankęs valstybe 
tas, ministeriu pirmininkas, v. 
tarybos pirmininkas, užsienio 
msijos ir daugybe publikos, 
Auksztieji svecziai sake patri- 
otiszkas prakalbas, visi džiau
gėsi susilaukė tiek daug 
savo karininku.

— Pirkti Pracuzijoje garve
žiu, už juos suderėta po 90,000 
franku kiekvienas.
tai vagonu ir 50 garvežiu isz 
Lietuvos", bet tie visi garvežiai, 
lygai kaip kariszkieji ginklai 
isz vokiecziu užgriebti yra ge
roka apgadinti. Dauguma ar- 
motu ir szautuvu yra be užtva
ru, arba viduriai iszgadinti.

— Isz labdaringos rinkliavos 
szv. Vincento a P. draugijos, 
atliktos mieste priesz Kalėdas

mokyk- 
Galvidis. 

Iszkilmen buvo 
as preziden-

nauju

Keli szim

rupesniu prel. Januszevicziaus 
surinkta apie 8000 auks., isz ku 

300 suvir- 
apie

riu pavalgydinta 
szmn vargszu szeimynu, 
1500 asmenų, suteikiant kiek
vienam Kueziu dienai po 1 sil
ke, czvorti lasziniu ir 4 svarus 

R(‘i kai a u ja n t i e j i pa
su raszvt i 

sami-

kalėjimo

duonos, 
szalpos buvo pirma 
szv. Vine. Konferencijų 
riu.

— Nuteistas Apygardos Tei
smo 8 men. sunkaus
buvo Darbo ir Socialus Apsau- 

valdininkas Leseviezius, 
kurs 25 liepos sz. m. buvo mė
ginės iszvogti ministerijos san
delio Aleksote 2 deži kakao, po 
6 pudus kekviena vertes viso 
labo 7600 auks. Sulaikiusiems 
tuos daiktus kareiviams Lese
viezius siulijo 1000 rub.,
tikt leistu jam kakao parsivež
ti pas savo dranga, kariu. Os- 

Kakao buvo amerikie- 
cziu paaukuotas Lietuvos vai
kams Isz bylos paaiszkejo, kad 

pasižiūrėti 
ir kad skai

iros

kad

inski.

Lesevi ežius 
prie tokios 

ir ka-

■11 Į—Mail.HIlMidl .................

ATSAKYMAI.

isz 
jo-

Del keliu: — Gromatas 
Lietuvos netalpinome, nes 
šia nieko svarbio nesiranda del 
visuomenes-tiktai szeimynu ap- 
sakimai ir jog aphtike groma
tas isz Ameriko. Apie szei- 
minisf.kuy dalykus laikraszty- 
je netinku talpinti, tai yra jusu 
paežiu veikalai o ne del visu.

Philadelphia. — Ko
ku r i 
visa 
visu 

Soviatas yra tai žmo
nių partije, arba darbininkisz- 

kuri diduin 
Bolszevi- 

vadinama 
galingos-

Apie szei-

K. Z.
inunistas yra tai partije 
norėtu valdyt 
miestą ir dalintis 
turtu.

saviszkai
lygiai

ka organizacija 
balsu valdo viską.
kai yra tai partija 
“kas drūtesnis tas 
uis.”

j KUR BUNA.
Mano dede Adomas Ijuikonis, apie 

ĄO JpQtu adgalios gyveno Shenandoah,
Paeina Isz Suvalkų gub., SeinųPa

pav., Veseju para., Pateru kaimo. Te
gul atsiHzaukia ant adreso:

Fl. Laukon i s
36 S. Emerick St., Shenandoah, Pa. (2t

MAINAU.

$28.00 už 
kurias galite

Vokietijos markes, 
1,000 nfarkiu, 
siusti in Lietuva patys.

P. Mikolainis, 
1304 Sutter Ąve

Brooklyn, N. Y.
•1

NEVERK!

Neverk moeziute mano mo
tinėlė

brangiosKad iszejau ginti 
tevynelcs,

Kad užkeliau karda ant jau
nu peteliu,

Kad joju in priesza ant bėro 
žirgelio, 

sesutėle, kad 
tėvyne

aukojau spe-

Neverk J savo

Asz gimdama 
kas ir krutinę, 

jei parnesztu 
j nod’s varnas žinia

Kad mane

Neverk tau
f 

pakirto kulpia 
szvinine.

C Jeigu kada busite San Francisco ( 
( tai nusiduokite In hotel! j

( HOTEL LAWRENCE 1
> J. W. FRALEIKA, Savininkus ) 
k Ruimai: $2.50 Igi $4.00 ant savaites į
> 50c. 75c. igi $1.00 ant dienps 3
c Sziltas ir szaltas vanduo kožnam j 
S ruime. Garine sziluma. j
r Puse bloko nuo Markoto. 4
C Vienas blokas nuo Paczto. j
< 48 Sixth Str. San Francisco. 4

sandeliu ineidavo 
paszaliniai asmenys 
tomybe minsterjoje buvo veda
ma gan szeminiszku budu: pat
sai Leseviezius giresi kad buv. 
mnisteris Paknys patikėdavęs 
jam be joku rasztu pinigu krū
vas deszimtimis tukstaneziu, 
leisdaves daryti milioninius už 
sakymus Liepojuje.

Pasmerkstasis 
buvo prisiplakęs
kompanijos valdininku 
rininku, kurie per viena vaka
ra palesdave po kėlėt atukstah- 
cziu rub.
Kaip darbuojasi musu kariu* 

mene
Mažosios Lietuvos 

ramu.
Lenku okupuotos Lięįyvos 

pafrontėje pastebėtinu nudtV Į 
kiu neinvyko. Tik Salaku rajo
ne, in pietus nuc miestelio le- 
gioninkai mėgino paimti Narū
nu r Pilinszku kainus, bet mu
su sargybų ugnini Sutikti, pri
vesti buvo atsitraukti, 
metina, kad kur legioninkai at
sitraukdami nuo užimtos lini
jos, spareziai stiprinasi toly- 
mesniame atstume.

Didesno gyvumo buvo prie 
Dauguvos, bet ten invykusieji 
nuotikiai nepaliete 
riuomenes,

Nakti, sausio isz 2in3 d. mu
su žvalgai perejo Dauguva ir 
pasiekė Liksna.
jos rusus, kurie dar bego ir isz

Užduo-

pasieny

ntirJti*

Pažy-

musu ka-

Iszmusze isz

gretimo Ausguliano. 
tia aplaike žvalgai be nuostoliu 
gryžo in musu pozicijas.

Sauso 3 d. isz ryto lenkai pra 
dėjo pulti bolszevikus ir po ne
dideliu musziu užėmė Daugpili 
Tuomet isz Desziniojo ana pus 
Dauguvos kranto, pradėjo ofen 
zyva latviu kariuomene ir po 
pietų pasiekė Liksnos dvaro. 
Yra žniu, kad lenkai neinslei- 
džia latviu 
Daugpili.

Musu karuomene sziojo ofen- 
nodnvvnvn

kariuomenes in

Agentūra Palvirtinta per 
PennsylVanijos Valstija.

______ SAULE

PARSIDUODA NAUJAS 
NAMAS.

Ant dvieju familiju, pastaty
tas pagal naujausia mada ir ge 
ro materijolo su visom 
doms. Kožna familijo turi po 
7 kambarius, skiepas 6^/2 pėdu 
augszczio po visa stuba, szal
tas ir sziltas yanduo, betrumei 
aptverti ir iždeti cimentu, said 
vokas ant loto ir peczei del ke 
piino duonos,’vyno medžei. Žo 
džiu, viskas intaisyta kanuo- 
geriausia ir parsiduos no bran- 
goi be jokio uždarbio, ba locni- 
ninkas pats sau stato ir nesiti-

vigą-

kejo parduoti, isz priežasties 
savininko nelaimes kuris mai
tino pats gana dideliu szeimy- 
iia dabar negales sunkei dirbti 
kasyklosia ir likos dabar pri
spirtas viską parduoti.
nori pirkti gera narna pigei te
gul atsilanko arba susiraszo

Kas

I Didelis Iszpardavimas
♦I*

i i

l

į 

t ❖ 
t

? 
T 
T
f

Visu žeminu drabužiu moterems, meginoms £ 
*:* ir mergaitėms. Kotai, Kailinei ir Szlebes *:*
♦♦♦ galite pirkti už labai numažintas prekes, 

ni • * n . . ■ ■ ' . •

t
X Pluszinei kotai moterems, puikus materi- * 
£ jolas, visoki' kolorai, lig 53 coliu didumo.

i
O

■ t 
Mergynoihs ir Mergaitėms szlebes. Visas 
tavoras musu moterų skyriuje bus iszpar- *£ 

$ duotas už numažinta preke. Turime keletą *:*

t
ti
$ extra geru skrandu kurias iszparduosim $ 
♦t* • n. « « « •

L >

per gromata po szituo adresu: |
Mr. Vincent Barauckas, 

251 So. Lime St. 
Frackville, Pa.

No.

(to 11.)

ŽIŪRĖKITE CZIAI 
$1.55 vertes knygų už $1.00

No. 1. “Fnrlžlaus Nuskarells* Ir “In- 
grabnnHN* 324 puslapiu, G per 9 coliu 
didumo. -------- --- ---------- Preke 50c.

2. “Kaiilngo Paslaptis* “In Mcrl-
ka* Ir “Pakaruoklis* ....220 puslapiu. 
Szitos knygos preke yra —

Karalaites* ir “Apianka apie Girios 
Sargo Sunn ir Dukterį* 214 dileliu 
puslapiu . ...........   Preke 85c.

No. 4. Septynios istorijos “Ponas Ir 
Szlnuczlas* “įsitikimas Sūnūs* “Ka
ralius Gcntolmonus* “Knrczemn nuo* 
szallje* “Valdulls* “Gailinga Szoble* 
“Motina Sopulinga* ir “Meile Sunaus* 
181 puslapiai.......................  Preke 35c.
Visas knygas sudėti in viena pasidaro 
net 939 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Prisiuskite $1, o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta. Nelaukite nes 
mažai iu turime.

Jagu isz mpsu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.55 
bet jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
virsz-minetas knygas per paczta, mes 
užmokamo nusiustimo kasztus. Visos 
istorijos yra ^abal puikios ir užiman- 
czlos ir tikrai gvarantlnam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi glara proga pirkti 
už pigia prekla. Dar ilgi vakarai užei* 
na tai ir laikas Imtis prie skaitymo. 
Prisiuskite popierini doleri ir adresa- 
vokite sziteip: W, D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City. Pa.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

J * 1

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiųskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

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

.......... . afic.
No. 3. “Auksiniai Peiliai* ir “Dvynos

skaityti tai <1 turi glara proga pirkti

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto Ženklus

>

---------♦-------- -—
‘ I

Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon,Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon', tai 
Lietuvos Paszto Ženklai (markes) kurios yra atvežtos isz 
Lietuvos, kad amerikiecziai nusipirkę galėtu nusiųst saviem- 
siems netik del laiszku, bet ir didesne suina, pinigu vietoje.^

Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau 
Jęaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimą kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pinigais, Paszto arba Iždines stotyse.

Paszta-ženkliai yra szitokiii 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 Baszto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 
1920 m. Mažiairkaip už viena doleri markiu nesiuncziaine;

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba
1 '■ 't I, '■ ♦pas centro sekretorių: Į

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

Sveikata

I

už specialiszka preke. Jeigu reikalaujate X 
*:* gero koto tai ateikite ant szio pardavimo. *:*
t

t

f

GUINANS į

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

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

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso 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 pagolbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
> ■ —DIREKTORIAI—

L. Eckert, Vjce-Prva.
W.F. Rynkewicz

P. C. (Fenton

D. M. Graham, Prer.
J. H. Garrahan, Attorney

T

5

(ii

I). F, Guinan, Treas J 
A. Daniaewica M. Gavila / 

T. G. Horn<bv J

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu sergate Rheumatizmv o Jum

GYDUOLES NUO RHEUMAT1ZMO, f
URSUS LINIMENTAS NUO RHEUMAT1ZMO, (tepti)Prikė........................
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. PrEkž.........
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS. užaugina stiprius plaukus. Prikg...
URSUS SKILVIN1S BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. PrėkE........
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Pržke 

kuriame’rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kunąi sveikatą.'jo lygas ir pagelbą.

URSUS REMEDY <S.,
160 N. WELLS ST.,

ns jokios gyduoles nfe gelbėjo parsitraukit URSUS 
(gerti). PreKŽ už bonką ............................. w..$1.5O

...$1.00 

...$1.6O 
...$1.50 
...$1.00 
...$1.5O 

Męs r.iunčiamc kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliojlą Naminių Gyduolių

URSUS REMEDY 
DEP. B

f

CHICAGO, IU

PININGUS 1N LIETUVA
Siuncziame piningus in Lietuva ir visas dalis svieto per 
musu užtikrinta korespondentą Lietuvoje. Mes turime 
susirisima 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
siuntimo per musu rankas, dedate juos per užtikrinimą 
Bankierams Valstijos Departamento. Neesame agentais 
bet Banka.

PASPORTAI
Esame pąsirenge iszduoti pasportus del norineziu 

keliauti ih Lietuva ir kitur, kur galima kožnam laike 
iszpildyt tam tinkamus aplikacijas,;*

Arba Teisus ir Trumpas > 
* > Kelias in Sveikata---- ’ > ,

■ 1 -•*■■■ .'1 \

< k

Knyga “Sveikata” turi koli^szimtuš visokiu? 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgic 
apraszomi visoki apsireiszkimai žmogaus kiinoį j 
gyvenime ir pamokinamą, kaipsžipogui apsisau-> | 
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu? 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu; PuikeiJ 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais.C ' 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuo jausi | 
jumis isžsiusta per paczta. Adresavokite: l ’

' W. D. Boczk'owski-Co. Mahanoy Oity» fa. ? |

•»

>
i

SZIPKORTES
Per perstatima saves del pasportu musu ofise, ga- 

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

S. J. MOCKA1TIS
Užtikrinta’s Privatiszkas Bankierius 

Pardavimas Szipkorcziu.Siuntimas Piningu.
/

v

2u <'A J •

k Fi

t

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

Parduoda Szipkoptes in visas daliu 
Bvlėto, Tejpgh siunczla piningus. 
Apie prekes ir LL kreipkitės ant 
szito adreso:

JOHN GOYNE,
227 W. Centro SL Mahanoy City, Fa

»

ijH
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UNION 
[NATIONAL 
L BANK 
L MAHANOY 
hk.CITY

Capitol Stock fl2.%000.no 
Surplos A l'roflU SIGOJIOOXXI

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

Mes norim kad ir jo turė
tumėt reikalo su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

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

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasierlus.
R. T. EDWARDS, Vice.Kaa.

h II—-

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUTIS

418 W. Market St Pottsville
Su visoms ligoms priima, nuo 

valandos iki 10 valanda Isz ryto* 
1 Iki 3 vai popiet, G Iki 8 vakare.

Telefouai, Bell - Kensington 5JIG
Keystone, - Eaat 6720 

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

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte. 6 • 8 vai. vakara

i 2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

I— O SI 1 — — Oi — O 1

*

Nauju Lietuviszku Oraborini 
i Kaži s Rėklaitis j

516 W. SPRUCE ST. 4
MAHANOY CITY, PA.

, i * i > ijr r-įr ir ~ ~~ -

j Daktaras Juozas J. Austrą!
> LIETUVIS . j

Dnvusls Daktaras Kartameneje, i
ii " 'GYDO VISOKIAS LIGAS

i!
i!
ii
‘Priima ligonius lig 10 valanda ryte 
J 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakaro, 

Telefonas—Bell 359 1Li j a viuiuiin.i—i j vii ovv iw

į§ 113 E. Coal St. Shenandoah
I .... — -L . ■■ -...........-Į,. ... - . - .

No straikuuk! Kaklu savo 
bosas. Nerelk kitam dirbt. 
Iszmok balberauL Geras 
uždarbis, kad ir važuosl 
in k raj u. Apie daugiaus 
r as zyki te ant adreso: 
Nossokoffs International 

Barber School, 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Fa.

Lietuviszkas Graborius-

A. J. SAKALAUCIAS
.. ......... .....

801 EAST PINE ST. ' 
MAHANOY CITY, PA. Į

*

I

t

I

W. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GIUBORIUS.

-. - . - - .
JE

pruviszKAS 
GRABORIUS -AhytANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus Ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, veselliju, pasi
važinėjimo ir 11. Krausto daigtus Ir tL 
520 W. Centre SL Mahanoy City. Pa.'

1 ■ -

A SI
- X.

U2JPIRMUTINIŲ H į

NESITIKĖJO JOG’ JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Siunczlu szirdlnga padekavone už 
tolp puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tis Ir Viena Naktų*. Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir naktL Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebiuos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes « 
“Saules”. Vėlinu kožnatn jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už užimta doleriu. Su pagarba, 
Vlrmna Point Md




