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Vokiecziai ketina užklupti 
isz naujo ant Petrogrado.

Lenkai neužganedyti. Straikas Varszave

Vokiecziąi pradėjo kuopini daugybių vaiskoLondon.
prie L’krajinos rubežiaus. Vokiecziai yra pavojuje buk bolsze- 
vikai ketina nužudyti visus vokiszkus nelaisvius.
atsisakė dalybauti naujam užklupime ir mano daryti sutaiko. 
Lenkai pasikėlė prieszais padarymu sutaikos su Ukrajina ir 

nes ketina užklupti ant vokie- 
Varszave didelis straikas; lenkisz-

neduoda vokiecziams ramybes, 
ežiu ant savo kurpaliaus. 
kas

Austrija

kongresas rezignavo.

Vokiecziai nepadarė pasekmingos sutaikos su bolszevi- 
kais ir ketina užklupti isz naujo ant Besijos ir užeiti ant Pet
rogrado,
d žiu kares, 
kiam padėjime sziandien randasi.

4

Padėjimas dabar yra bjauresnis ne kaip isz pra-
Rosijai pradėjo akis atsidaryti ir suprato ko-

Isz Amerikos
Surado sunu po karsztam 

pasimeldimui.
Brooklyn, N. Y.— Jieszkoda 

ma savo sūnaus per szeszis mo- 
- ins. Mrs. J. Bourdon isz Toledo 

()bio, pribuvo ana diena in ežio 
nais su vilczia, jog gal jin czio- 
nais suras, nes sūnelis pabėgo 
isz namu ir pristojo už laivo- 
riu.
Bourdeniėne nusidavė in baž-
n4vc
ties, pasimelsti ant intencijos 
greito
naus.

Eidama isz bažnyczios, isz- 
girdo baisa “motyn!” Apsidai 
rus paregėjo laivoriu, kurio ne 
pažino, nes josios sunūs turėjo 
tik 14 metu kada pabėgo isz na 
m u o priesz jiaja stovėjo jau 
vvras.

Ant galo laida laivoris prisi
artino areziau, motina mėtėsi 
jam ant kaklo szaukdama: “Al 
borteli, mano dingusis sūneli.” 
Albertas su motina, sugryžo in 
Toledo, nes jau daugiau neap-

14,519 vaiku priesz teismą.
New York.— Metine atskai- 

ta szio miesto vaiku teismo pa
rodo, . kad pereitais metais 
prisz teismą atvesta 14,519 vai 
ku, arba 2,094 Vaikai daugiau, 
negu užpereitais metais.I
skaitoj sakoma, kad augimas 
vaiku prasikaltimu labai padi
dėjo in pabaiga 1917 m.

ganoma, kad tas padidėji
mas yra isz priežasties stokos 
maisto, kuro ir stokos vaiku 
priežiūros

At-

Būdama gera katalike,

bįą ¥wzpą-<«4ndianfuligcninese yra 5,335

suradimo m vlemo su- ft
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SANAREI AMERIKONISZKO RAUDONOJO KRYŽIAUS ANT TARNYSTOS 
BELGIJOJ.
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Vokiecziai prižada Lietuviams patvaldysta.
Amsterdam.— Kada vokiszkas kancleris von Hertlingas ir 

užrubežinis sekretorius von Knehlmanas atlankė kaizeri jojo 
abaze, pirmutinis juju apsvarstimas buvo apie davima Lietu
viams patvaldysta.

Laikrasztis “ Vorwaerts” raszo buk Lietuviu randasi suvir 
szum du milijonai ypatų ir kaip rodos neužilgio aplaikys laisva 
Lietuva nes kaizeris prižadėjo tai iszpildyt.

Bet ar kaizeris nepadarys su Lietuveis panaszei kaip §u
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Lenkije —prižadėjo laisvia bet po vokiszku jungu.
Didelis pertaisymas rubežiaus turi būti padarytas rytuose. 

Jis turi testis nuo Rytines Prūsijos iki Narevo ir Nemuną upiu 
linijos, pažymėtos tvirtovėmis Novo Georgievsk, Osoviec, Grod 
no (Gardinas) ir Kauno.

Lietuva, Kurszas (Kurliandija,) Livonija ir Estonija bus

ii Ift

padarytos autonominiais protektoratais, kad užtikrinus Vokie
tijos reikmenis ir maista ateities karese.

Bet gen. Ludendorf jau pradėjo pustatineti naujus rubfe. 
žius Lietuvai. Vasario 1 iszleistu patvarkymu jis paveda kari
nei valdžiai dvi dideles teritorijas — Vilniaus ir Baltstogės
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Szitie virszininkai iszkeliavo in Belgija peržiūrėt amerikoniszka skyrių Raudonojo
Kryžiaus d raugu ve kaip ji ten darbuojasi
Yorko; kapitonas Schaich isz New Yorko; kapitonas Corn isz Crąnfordsville ir kamandie- 
rius balgiszkos armijos Le Due. ’

ISZ VISU SZALIU
Viedniuje sudege dideli 

magazinai.
Zurikas.— Ugnis sunaikino 

du didelius magazinusdu didelius magazinus su mais 
tik artimoje geležkelio stoties 
Viedniuje^ Austrijoj. ’Sudege 
daugybia prtpieros, džiovytu 
daržovių bulvių ir t. t.

Apipleszimas ciesoriszko 
palociaus.

London.— Tik dabar dažino 
tą. apie ąpipleszima ciesqriszko 
palociaus Wilhelmhoehe per 
jauna plešzika, kuris in laika 
dvieju sanvaieziu apiplesze pa 
lociu net asztuonis kartus, no- 
rints palociu sergėjo daugeli

beproeziai.
Indianopolis, Ind.— Statisti

kos,. surinktos Indiana valsti
jos labdarybės ir pataisos tary 
bos ir iszspausdintos metinėje 
tos tarybos atskaitoje, parodo, 
kad penkiuose Indiana valsti
jos beproeziu ligonbu ežiuose 
yra 5,335 Igoniai j u tarpe 2,- 
638 vyrai ir 2,697 moteris.

Tu ligonbueziu pabudavoji-
tnas valstijai kainavo $6,500,-1 tarnu; jauna-s pį^ikas gavo

leis senos motinėlės.
60,000 džiovininku Chicdgoje.

Chicago.— Vakar sveikatos 
komisijonierius Dr. John Dili 
Robertson skaitydamas raszta 
majoro Thompsono in narius 
Chicago Chprch Federation, 
kurie buvo sveeziais miesto 
džiovininku sanatorium©, paša 
ke, kad Chicagos mieste 60,000 
žmonių serga “baltaja plega” 
— džiova.

Isz ju tik 750 žmonių gydosi 
miesto sanatoriume. Dabar bu- 
davojam priediniai namai, ku
rie bus pabaigti už keliu sanvai 
ežiu. Juose tilps dar 100 džio 
vininku. Rūpinamasi sanato
rium ant tiek prapleszti kad ja 
me galėtu su laiku tilpti 1,000 
pacientu.
Rusai šukele maiszati kuriame' 

dalybavo 4,000 žmonių.
Chicago.— Ant susirinkimo 

4,000 Rusu tiksle rinkimo atiku 
del ižbadejusiu savo tautiecziu 
kylo maiszatis kada sudže Fis
her atsistojo laikyti prakalbas. 
Kas tok is suszuko: “mes nori
me bolszevika idant kalbėtu!” 
Akimirksnije sukylo sumiszi- 
mas; maisztininkai suardė sale 
ir likos apmalszyti per palicije 
kuri aresztazvojo daugeli tuju 

. amęrikoniszku bolszeviku.

U baltaja plega

000. Pereitais metais ju užlai
kymui ft
39, arba po $224.81 in metus I 
ant kiekvieno ligonio. Beto, 
iszleista $39,274,94 iiivairiems 
pataisymams ir dapirkimui že
mes.

Valstijoj taip-gi yra 92 pavie 
tu prieglaudos betureziams ir 
viena pavieto prieglauda neisz l 
gydomiems beproeziams. Tose 
prieglaudose gyvena 2,277 vy
rai ir 1,139 moters.
Ugnis bažnyczioje — kunigas 

ir tris ugnagesiai sužeisti.
Brooklyn, N. Y'.— Ugnis isz- 

kylo lenku bažnyczioje Szv. 
Kazimiero ant 40 Greene Ave. 
kuri padare bledes ant 50 tuks 
taneziu doleriu. Kunigas Ku- 
becas su pagialba trijų ugnage 
siu norėjo gautis in vidini za
kristijos idant iszneszti Szven- 
cząusia Sakramentu ir kitus 
dalykus, inpuole in skiepą ir 
baisei susižeido. Kiti ugnage 
šiai po dideliu ergeliu iszgial- 
bejo visus.

60 sierateliu sudege ! 
priglaudoje.

Montreal, Quebec.— Utamin 
ko nakti sudege czionais pri
glauda del sieratu kurioje pra
žuvo szeszesdeszimts vaiku. 
Toje priglaudoje radosi teip-gi 
daug sužeistųjų kareiviu, nes 
visus isznesze in laika. Dauge

iszleista $1,206,860,

A

Nuo kaireses yra: Majoras Lumber isz New

ISZ ROSIJOS IR LIETUVOS.

tamaieziu
<<

Pirmininkas

Lietuvaicziii
Szv. Zitos ’ ’ draugija, Vilniu

je, Traku g. 14, 
kun. Bieliauskls, pirm, padėjė
jas Dr. Vileiszis, iszdininkas 
kuh. kan. Kukta, raszt. K. Dau ■'i'-' 1 •»—■«***’■-" ’■♦■-"i' ■>’ ■ ■■ i
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szirdinga aeziu..
‘ Komisija maloniai praszo b. 
Tautos Tarybos Finansine Ko
misija praneszti per laikraszti, 
ar jau tuos piningus persiuntė 
Lietuvon, o jei pepersiunte, tai 
kada mano persiusti pinigus 
Lietuvon. į ta -

(Bieldstoko,) po bendru vardu Lietuva, su Vilniaus miestu kai
po sostine. Szis praplėtimas Lietuvos padarytas kaina Lenki- 
jos, kuri savinasi visa Baltstoges-Gardino distrikta. Vokie
cziai veltui bandė panaudoti Lenkija saviems tikslams, dabar 
matomai yra palinkę jia paaukauti.

Kokis yra sziandieninis padėjimas Vokietijoj.
Zurikas, Szvaicarije.— Vokietijoj yra didelis stokas gelum 

bes, todėl valdžia iždave paliepima idant nebaszninkas nelaido
tu kitaip kaip popieriniuosia drobulesia ir marszkiniuosia. Ma
žiausia daigteli czedina visur ir neiszmetineja.

Visokius auksinius ir sidabrinius dalykus vąldže jau senei 
užgriebė, isz kuriu dirba piningus. . Suaugusioje ir. vaikai 
vaikszczioje basi, nes czveriku negalima pirkti ne už -piningus.

jos, kuri savinasi visa Baltstoges-Gardino distrikta.

• >

Tūlas profesoris isz Leipsigo universiteto nupirko suplyszusius į ffl *
jį il^lf 'įį# yr=l j», ' š< ”

I

si in palociu nematant.
Kupczius, kuris pirkinėjo pa 

vogtus daigtus nuo jauno va
gies likos tęip-gi aresztavotu, 
kuris pardavinėjo brangeny- . ■
bes isz kaizerio palociaus. Kup 
ežius pardavė senoviszka ziego 
reli isz 1577 meto už $35, pirks 
kas vela pardavė jin kitam už 
$180 o tasai kitam pardavė už 
$700 — vaikui užmokėjo už jin 
10 doleriu.

Jaunas pleszikas pavogė isz 
palociaus visokiu brangenybių 
isz viso ant 25 tukstaneziu do
leriu.

. ■■ 1 ■

Kiek sugauta žuvu Rosijoj.
Nors nėra 

autoritetingos statistikos apie 
žuvininkyste Rosijoje, bet spe-

Petrogradas.

41^ -ta" *^^**‘-/»«'*V‘*--‘*-<^****....... •

noras, nariai Ona Krasnickaite 
B. Matulaityte, Ona Kriukeliit? 
te. Revizijos komisijos nariai: 
kum Jezukeviczius, E; Vilei- 
sziene ir U. Tartilaite. Draugi
ja turi: a) savo bute intaisiusi 
virtuve, kur’gauna pagerintus 
pietus arti 100 nariu, b) prie 
vokiecziu darbo parodos savo 
skyrių ,kur audžiama juostos. 
To skyriaus apyvarta prieina 
25,000 M., c) turi savo knygy
ną, nariu yra 328. Priesz kara 
nariu buvo 557.

Tvėrė, Lietuviu dienos apy
skaita. Nutarimu Tvėrės lie- 
tuviu komisijos buvo padaryta 
rinkliava, gegužes 22 d, 1917 
metais, alkstantiems lietu
viams, pasilikusioms Lietuvo
je. Dalyvaujant Vilniaus Kon 
troles Polatos vyresniajam re
vizoriui K. Daugirdai, sz. m. 
Gegužes 28 d. buvo atidarytas 
79 dėžutės ir suskaiezius pasi
rodė surinkta 1466 r, 21 su pu
se kapeikos. Iszleista: Lietu
vos vėliavos ženkleliams 50 r. 
szalmams 50 r. 19 k., 
(surguczio) antspaudoms 3 r., 
sektukams 43 r. 90 kap., plunks 
noms 55 kap. Isz viso iszleis
ta 148 r. 64 k, Atskaiczius isz-

Nutarimu Tvėrės lie-

alkstantiems

smalos

cialistai nustato, kad sekamai laidas .gryno pino pasiliko 1.317
kasmet buna pagaunama žu
vies.

Kaspijanus jurose — 1,300,-
100,000 svaru; Pacifiko basei-

i- .• ■ 1 . -

ne —:

v r. 5t% kap.
Surinktuosius pinigus 1,317

rub. 57% kap. teike Lietuviu 
Tautos Tarybos Fin. Konąisi-

m c ■ <Į|r|| <■ I *-*—*■

ATSAKYMAI.
♦

r Del tu j u kaDel daugiio 
praszo mus idant duoti adresa 
kaip susineszti su nelaisveis vo 
kieti jo j, tai tegul raszo sziteipr

Jurgis Savickas,
Croix rauge ejanoise, 

Section Lituanienne, 
Christiansborg Slot.

Copenliague.
Ponas Savickas apsiima še- 

kanezeis reikalais.
Sujieszko nelaisvėn pakliu

vusius lietuvius:
Siunczia isz Kopenhagos 

maisto, knygų etc.,
Tarpininkauja laiszku siunti 

nejime ir:
Iszgauna žinių apie Lietuvoj 

likusius.
Meldžeme iszkirpti augsz- 

ežia minėta adresa ir pasilai
kyt ant ateities, nes redakciją 
negali atsakinėti asabiszkai 
ant visu klausymu.

isz

$

♦ ♦

i

czeverikus nuo kareivio už kuriuos užmokėjo 150 markiu.
Apiplešzimaiir vagystes prasiplatino visur, vagis apiplėš

szineja žmdnis nuo czeveriku ir drapanų palikdami savo aukas 
ant> iilycziu nuogus.
atszalo kojas.

Vaikai eina in mokslaines basi daugelis

, Devynesdeszimtas procentas gyventoju ne nori kares ir ket 
ke atvirai kaizeri ir visa valdžia. Nekurie vokiecziai kurie gy
veno Amerike, kalba, jog vokiecziai bijosi Ameriko, kurie szia 
kare ves kad ir szimta metu idant apmalszyt kaizeri. Sziandieni

■ _ _____ _____ - * _ - - _ _ _ • / . ’ ♦

i

I *1* ■ ■ ■

nis padėjimas Vokietijoj yra visiszkai baisus. ,
Vokicziai dabar pradėjo imti in kariumenia vaikus nuo 16 

metu, kuriuos kankina kasdien musztrais ir lavinime ginklais. 
\7xtvqi Tmi inrlal ima rlnlinr vnilriici,

- ■ ’ . ' r" b

III

lis vaiku susižeido szękdami 
isz langu. ,

i
fths **%

'X

OjIDCDCP

1,300,100,000 s v.; Baltiko 
ir Juodosiose jurose — 90,300,- 
000 sv.; ežeruose ir Juodosiose 
jurose r-t

A

90,300,000 s v.; Azovo

jai, kad pasiustu vienai Lietu-
viu Szelpimo Draugijai, Lietu
voje, kvitas Birželio 27 d. 1917 
m. No 101.

Delko muszi savo paezia.
: i . ■■ t ' - •

Sudžia:— Ar tai teisybe, jog 
tu vakar pliekei savo paezia?

— Kaltininkas:— Teip, po
nas sūdžiau, daviau ir isz to 
džiaugiuosiu!

S.— Kaip tai džiaugiesi'?
K.— Ba ji ji j svere> daugiau 

už mane 150 svaru, o asz invei-

1

I

juroje irupese Siberijoj ir E u- Nors. 1317 r. 57% kap. yra

Vyrai jau iszsibaige, todėl ima dabar vaikus.

267 Amerikos kareiviai žuvo ant Tuscania. 164 kareviai jau 
palaidoti Szkotijoj.

Washington, D. C.—-164 Amerikos kareiviai, žuvę ant Tus
cania jau yra palaidoti Szkotijos pajūryj. Neoficialiai apskait 
liuojama, kad isz viso ant to trąnsporto yra žuvę 267 Amerikos 
kareiviai. Iszskyrus pasažierius isz iszsigelhejusiu skaįcziaus ir 
žinomu žuvusiu ir surastu 33 dar neidentifikuotu žuvusiu, dar 
pasigendama 136 kareiviu, kurie, manoma, yra žuvę

Leninas liepia konfiskuoti žemes ir turtingesnių ūkininku.
Petrogradas.— Besiartinant pavasariniu darbu laikui pad,a 

linimas žemes virsta svarbią problema. Bedarbiai darbininkai 
kurie važiuoja isz miestu in savolcaimus, kad gavus žemes, grei 
tai plėtoja ekonomine kova visoj Rosijoj.

Visos Rosijos darbininku ir kareiviu atstovu kongresas už
sidarė nepriemes ženmdirbystes minisferio Kalegajevo pienu 
apie padalinima žemes.
iszdalinimo.

Žemvaldžiai, kaip ir buržuazija neteks savo žemiu. Premie
ras Leninas kalbėjo in dideli susirinkimą agitatorių, kurie neuž 
ilgo iszvažuos in kaimus vesti kampanija už konfiskavitna že
miu. Jis ragino juos paskelbti kare priesz visus kaimu iszpau- 
dotojus ir turtinguosius ūkininkus, kaip jie vede kare priesz 
turtinguosius žemes savininkus (dvarininkus ir k.)

“Mes atemem žeme, kad atidavus jia neturtingiems valstie 
ežiams,”
ir ekspluatoriams insigyti žemdirbystes padargus. Statykite 
deszimti neturtingu valstiecziu priesz viena turtinga. Palicija
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Todėl nėra priimta ir griesztu metodu'

sake premieras. 4C
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Neleskite turtingiems ūkininkams
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kiau ir kaili iszlupt.
Kancelerijoje asekuracijos.
-ta. Ko ponąs kupeziau rei-l 

kalauji?
—- As aįejei nupirkti taį.... 

užmiršai pasakyti, kaip vadi
nasi....

r ' .

yra mirusi ir palaidota, ir žmones turi pasiimti reikalus in savo 
rankas. ' .rrankas
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nedidęli pinigai, betvis-gi ne 
vienam pavargusiam lietuviui 
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ne .vienam pailgins gyvenimą, 
ka bus dėkingi savo bro- 

lietuviams gyvenan- 
.T ve 

res komisija pasidarbavusiems 
rinkejaihs ir aukotojams taria 

\ i • : '
i '■ ;w’i ■A' i.

rojos Rošįjoj — 643,400,000 sv. 
Baltose jurose ir Arktiko van
denyne — 54,200,000 sv. Ver- nuszluostys gailiąs aszaras, ir

b

te kasmet pagaunamu žuvu šie 
kia apie 80^000,000 rubliu, kuo 
met Anglijos pagautu žuvu ver
te siekia 122,000,000 rub. 
Su v/Valstijų 
rub.
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S

9.4,000,000,001
' Į - •

UŽ 
liams

ir tiems tolimuose'rytuose.

U I

Ka toki?

Du Finlandijos revoliucijonieriu ministerial nuszauti.
Stockholm..— / —

I Gvardija, kuri bandų nuvers

U j! taną geszeft, ką tai pradėjus taikos tarybas.

Dagens Nyheter pranesza, kad Raudonoji 
ii nuversti valdžia kreipęsi prie gen. Man

nerheim, vadovo Baltosios Gvardijos,,kuri remia valdžia, kad

sziandien iszperki, o ryto tuo-l
Gvardijos, vadovu, Halpalainen, vidaus reikalu ministeris revo-jaus nama^ dega....

Ar Asekuracije?
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Pabėgėliai isz Helsinfors pranesza, kad du isz Raudonosios
.. r ■ . • - - -

Ručiniame kabinete ir Sirola, užrubežiniu reikalu ministeris li
ko nuszauti Baltosios Gvardijos.
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tikrųjų yra 
sutaiko! I 
jokia valdže

Kas Girdėt
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KOKI TURĖSIME ORĄ 
SZIA SANVAITE. ’

Washington. D. (\-r 
A limit i ko

sniegas su

Darbininkai dirbanti fab
rikuosiu dirba po pustroezio 
rublio ant dienos, bet isz tojo 

' uždarbio žmonis vos iszsimaitv • 
| na, nes svaras duonos kasztuo 
,:je 75 kap. svaras ruĮęytu laszi-

•f/ * ’ ,z.iemiu;]nu |() rubliu^ svaran bulviu G0 
vnlstijuosia bus i |<apt korezius

Iiet um idarninke, | Drapanos kasztuojc 
szalczinu scivdoje, lyg pabai- p- daugiau o jau apie apsiavi- 

permaina į mus nėr ka kalbėt. Isz to g:ali 
kaip rodo- gražus oras su szal-! pia suprasti kokis vargas ir ba 
czium. idas vieszpatauja ne tik Rosijoj

I‘ietiiiiuosia dalysiu Atlanti-(bet ir 
ko va 1st i juosi n gailis a p iri u t ar, 
ninku, szalczinu seredoje. Prie 
pabaigos sanvaites permaina. |

s;in\ nit<*> bus

sau va i tos

Nieko 
krti> nuo bolszeviku, kurie pm 
davė Bosija in rankas 
ežiu 
ke i 
niai eiti namon, bet ant iszly 
'Trockis ncpasirasz.e ir 
Ule prieszingas.

Ioji holszevikiszka 
Da tokios sutaikęs 
' nebuvo padoriu 

nuo sutvėrimo svieto, 
ant tokios taikos

’Tokia laike neturės jo 
nes rusiszka

gero negalima bu vo t i

.. ........ .. jIBWWBF •' 'i’’^
■ ■ ■* ' '' :

IR MENKIAUSIAIS DAIG 
TELEIS TURI SAVO 

VERTE.
. C? *'

l’\jo per giriatopavargusi' mo'- 
te re h' ir neszesi gnt peeziu ža> 
garu naszta. / 
savo kareziu Ii kimu.bu I vi u 60 rub.

‘ 300 rubliu

visosia kariaujencziosia 
Europoje.

Fk'y SAULE■ 
. ......... ..... .................. .
BEL SUSIŽINOJIMO SU

, :•-; '.I^TWAiUX ’ / [• ■'
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’ MARSZKINIAI. 
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KAIZERIO ALFABETAS.
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visiems

1’1 jo• ir skuiidosi 
Beeidtv- 

ma sutiko keleivi szviesiti veK 
Pažvelgė jis in jia,meilio

mis akimis ir szirdingai užklau 
se: •■■■.<

du.

Prėijeszu ’ visiems klausiu
sioms ir Szvedu^IbiotuViw Ko- 
mitota tvpie pasilikpfeti^ l'Jetu* 
vosje; kad wisu pratskymai Atlik
ti ir k$d klausiame tuojan pat, 
kai]) tik ateina' laiškas; Atsiv 
k y mai g i -giii) a - ilga ik neato ina

Vienas karaliuje turėjo vien-k 
turte dukteri."1’ Ta jo duktė 
sunkiai'susirgo. Ka karalius 
uodarcb kaip negydė; vis' negą- 
Jejo iszgydyti. 
saVo kara I y st(*s
ožius ir prižadėjo atiduoti puse 
savo karalystes tam, kas iszras - I
kaip iszgydyti jo dukterį.

Niekas nežinojo.

A vra del Absolutiszko, ihonarku kokiu asz esmių, A '
B yra de! Belgijos, isz kurios kranja asz cziulhiu.
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Snszauke jis 
galyo-visus

i ' , ♦

C yra del Ciesorių, nes galingu risz juom* esu,
*

• E yra del Europos, kuria noru visa pavaldyt, 
F yra! del Fra n ei jos,, kuria su žeme

z •,
D yra del DieVo, kuria yra mano drhugu.
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Bosija in rankas vokiu-1
Norint s Bosija isžsitrau 

z kares ir paliepė kariunad i 
g'‘ 

vra ta-
Juokinga isz 1

l'xafariame visiems Lietu
viams indeli savo piningus iii 
geriausia ir saugiausia vieta 
[Uit ketvirto procento tai yra, 
paskolyt del Dėdes Šamo idant 
greieziau suplakti kranjėgeri 

Budas yra 
tuvi 25 centus

greicziau 
vokiszka kaizeri, 
labai lengvas — 
nueik ant paczto arba in banka 
ir nupirk t paskolos markia, 
prilipyk ant tani tikros knygu- 

gali teip
S '

Iviisai 
niekados ne-

už $4.12. gausi kita 
gali prili-

sutiks.
kio ženklvvumo.
tauta nuvers maksimilistu val-Į 

pradės kovoti su
Lyg sziam laikuy njngus gali isztrauKTi su pro<- 

1,es l)n i centu už penkių metu arba ir 
! greieziau jeigu nenori czedyt 

s! tol iaus. Draugu ves, kliubai ir 
sutaiko ant unaraviszku is/Jy-; kitokios organizacijos privalo 
gu.

džia ir vein 
nevidonu.
guodojo maksimilistus, 

darbiniu- Į 
jog padary

, les kuria aplaikysi. ir 
daryt pakol pirksi tuju markiu 

l’o tam
knygute ant kurios
pyt markiu už 82.40 o iivpenkis 

aplaikysi su procentu 
Tuju markiu galima 

pirkt i už tūkstanti doleriu, o pi 
n ingus gali isztraukfi su

1 metus
; $io0,oo.

kareiviams, 
kams ir žmonimsy tolinus. Drauguves, kliubai ir

Bet dabar pasirodė, jog 
bolszevikai ge 
sija in nelaisvia del vokiecziu. ,sav() pjnjngU p0 maža suma, 
'Tokiu budn path’s bolszevikai | ne kaip pirkimas szeni visokio

Yrn 
ide parduoti ko"jfaį geriausias būdas indejimo 

avo piningu po maža suma,

«I taisės markes pirkinei.

iszgelondo peili ant savo gerk-j^į^ bį^uiousia, o kur piningai, 
-Pataria- 

ne del to numetem carizmu, jine visiems, kurie geidže
les, nes Trockis prižadėjo buk:j 
k » ; yra neapsaugojami.

cze-
idant pasiduot po jungu vokisz ? (|yį. pO truputi pirkti AVai
kos antokraci jos.”

Bosija labai serga, bet pabus 
isz miego, nes geidže volą mo« 
narkijos ir be josids neapsieis.

Slavoku susivėnyjimas 4‘Slo iszdirbimo
venska Narodna Podporna'Je- grūdus isz kuriu dirbusi alus. 

” ant seimo laikyta Chi-; Tasai uždraudimas privers vi- 
nutare ir pirko laisves Įsus bravorius Amerike ant už- 

, Ame- 
sunaudoje

Savings Stamps!

Ad m i n i st ra tor ius 
Hoover

maisto 
uždraudė 

i

snsivenyjimas

Herbertas
bravorams naiidoti miežius ant 

arba kitusalaus

klnota
*age, . ____
bond u už 30 tukstaneziu dole-'darymo savo dirbtuvių.

♦ I'

Tin. Teip-gi nutarta nupirkti rikoniszki bravorai 
ir daugiau laisves bondu ateito kas metas 52 milijonus busze- 
je už visus piningus koki ran-Įliu salyklu ant iszdirbimo svai 
dasi kasoje. — Slavokai tikrai j ginaneziu gerymu. — 

menesiu paliaus dirbti
, JtsJt' ji. 4.'

. i
Gal už

X j keliu 
I alų.

Lietuviszki patrijotai užma
nė turėti visiszka suvrižiavima Ne akis neregejo, ne ausis ne
ant atgavimo laisvos Lietuvos 1 girdėjo apie toki linksmunia.

' ■ I" ■ ' i

Nežinau kaip jums padeka- 
voti už teip puikia knyga 
44Tūkstantis* Naktų ir Viena7’ 
kuria aplaikiau ana diena>. už 
kuria szirdingai jums acziu. 
Yra tai puikiausia knyga ko-

in Washingtona, kiti vela szati 
ke, kad tasai svarbus kongre
sas atsibūtu New Yorke arba 
Pittsburge; treti kad. kongre
sas atsibūtu ant Birutes Kalno 

atsirado ketvirta partija
kad laikyti jin ant Marso. *■
Szeip ar teip, mums vis tiek, I kioti smoI nebuvau regejas 

ne girdėjas.

y 

y

jin ant Marso- 
mums vis 

kur jisai atsibus.
idant delegatai suvažiilvia 
paskirta vieta, tuojaus iszrink-i

fdvi pai n i u - icaresri aplinky bių.
Isz vietų,'kurios arti l’runto, ai 

-- Ko teip susirupinusi? Ko eina tik trujppi praneszimai, 
jokiu žinių negalimu* esą isz ten 
at si misti. Kareiviu gal laisz-
kai daugiausiai ateina komite
tu adresu. Cenzūras iszkreL 
pia vardus ir numerius ju pul
ku*
Kom i tetas at 1 ik i i nega Ii.

užsiniasezhisi.T Papasakok mari 
~ gal asz tau kuo galiu pade-

kalbini ant

ti?
i Mbterele susiraukusi tarė:

Kam tu, vyreli) 
kelio svetimus žmones? Kam
tu klausinėj)- apie ju.rupesnius 
— juk žinai, kad tie ju rūpes
niai ne apie'ka kita, kaip tik 
apie sunkia vargdieniu dali — 
apie gyvenimo vargus.

Nulindo keleivis,
teip moterėle kalbant, 
niaukė jo szviesus veidas, palin 

. . . . '.rgavo jis galva, iszsiriszo savo 
pundą iszeme mažiuku rysziu- 
leli ir paduodamas moterėlei 
tarė:

iszgi rdes
apsi-

’•aiva, iszsiriszo

szią 
Tik

Ju praszimu tokiu budrt 
•Ras 

szant Komitetan riekia raszytt 
reikia nisz?

Svensk-Litauiska lljalp-
Malmskillandsga-

— Priimk nuo manos 
dovanele ir neszkis namo, 
žiūrėk ankseziau negu sutems 
neiszriszk jo, jei iszriszi, tai vi
sa dovana niekais nueis!

Tik spėjo moteris paimti ry- 
szuleli, kaip keleivis 
isz jos akiu.

Eina moterėlė
m o, 
ir vis masto:

— Ka tas keleivis ežia doya 
nojo man ?
ar nebus tai tik pininįai<T Tai 
bnezia laiminga; kad tai butu 

Gaieczia

isznyko

____ _ 1 __ _! j, skubinasi na 
neszasi dovanele žiurkste

Sunkaus^ kažin ko...
. - \ . — .

piningu rj’szidys!
sau kaip kokia ponia gyventi!

Masto ji1 szeip, neszdamos, ir 
jei isztikro pasirodė, kad tai pi 
ningai, net sviskambejo!

Neiškentė jo moterėle, nesu
laukusi sutemos, iszsiriszo ry- 
szuleli, pažiūrėti kas* ten jame 
buvo ir pamate, kad* tai grybu 
butą...... . / -

Apszirdo boba, kad ne ta ra
do; ko lauke ir pradėjo rugoti- 
ant keleivio*: . » < .

— Matais koks svieto perei- 
apgavikas 1 Dovanu, da

vė grybuu./ 
pas mus visu kiaules grybus 
ėda! Ir kaip svies tuos 
bus in žeme 
ant tako,
žingsniavo.

Vėlai vakare

ga'
O' kas tie grybai,

kuotrunipiausiai, 
kini parodyti savo ir jieszko- 
anu j n žm on i n ad vėsai. La i szr 
kus meldžiu siusti sziuo adre^ 
su:
kommitten 
ten ,1.1 Stockholm Szvrėig.

Del'pinigu siuntinėjimo Lie
tuvon Szvedu-IJetuviu Komi
tetas siunezia in Lietuva pini - 
gus pradedant nuo 10 rubliu. 
Pinigai persiuneziami in Li^tii 
va tik vokiszkomis markėmis. 
Vilniun, Kaunan, Suvalkuosna 
ir Belostokan pinigai si miežin
iu i tiesiai per Stockholmo En- 
skilda Banka kurs sziuose niies 
tuose turi? savo skyrius, tad in 
.minėtuosius miestus miestelius 
pinigai siuncžiania per Ispan.u 
pasiuntinybe 
menesiu.

?; eina apie 1. —- 2
S i u t icz i am i pi n i ga i 

reikia siunsti paežiu arba per 
bankus sziuo adresu:

glT 
r tie1 tik - pabiro 

o ji pati namo- niv-

Pagalios , 
vienas galvoczius tarė:

Reikia surasti laiminga žmo
gų, užmauKf jo marszkinius ant Į 
karalaites ir ji pasveiks* !

Karalius
siuntinius in visus karalystes 
paszaiius jieszkoti laimingo 
žmogaus. ' Kiek tie pasiunti
niai jieszkojo vis negalėjo ras
ti : vienam visa butu gerai, bet 
pati negeiri, kitam pati 
tai. vaikai: negeri, 
pat i ir vaikai butu geri, tai tnr 
to neužtenka, ketvirtam ir tur
to netruks tai. ir pati ir vaikai 
geri, bot nėra sveikatos ir vilti 
teip vis kuo nors nusiskųsda
vo.

Ėjo karta volei vakare kara
liaus pasiuntiniai pro maža I ro 

’nusa: 
pasi valgiau.

s iszsiiintinejo pa-

gera, 
trecziam i r

T

belo ir iszgirdo is:: j'
—Nusidirbau, 

tai dabar galiu gerai pasilsėti 
ir ko man daugiau reikia!

• Pasiuntiniu tuojau; ivpuole 
in trobele ir sako:

— Parduok 
marszkinius -
tau, kiek tik'norėsi!

— Tai mano įpielieji, atsa
ke jis jiems: turėjau kadai šia 

suplyszo,
juos iszmecziau

mums 
užmokėsime

savo 4

?y

marszkinius, bet jie
J. Aukschotuolįs,.MalmskilI- nudriskę, 

ir dėbar nebeturiu!
i t 

nadsgaten, 11, Stockholm, Sve z
rige.

Galėdamas persiuntinėti vi
sus iaįkraszczigs tiesiai in Vil
nių, kur susidarė Lietuviu Ta 
i»yba ir kur iszeina 44 Lietuvos 
Aidas;?' maty dairias ten di
džiausia stoka knygų ir 
raszeziu, meldžiu-visas rodai* 
cijas siuntinėti man savo Jail 
raszczius po 3 — 4 egzemplio- 

Visus gautus laikrasz-

lai k

t

rius.
ežiusmielu noru kuogrėicziau- 
siai. pehsiusiu Vilniun. Szi 
praneszima meldžiu ir kitus 
laikraszczius atspausdinti. v

*—17.
Jonas Arikszttiolis.

Dėkingas vagis.

šiai, pehsiusiu Vilniun.
• ‘ 1 1 v •

Stockliolmas 9—"

asz

Gęra rodą,
— O jei! paszirias man in 

pirszta inlind'o ir baisei dabar 
kanda! 1 f

Kvade! indoki pirszta in
Ii j ji

ugni, tai paszinas iždegs.
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oriu sulygini.
G yra del Godulystes, kuria esitiiu apimtas, 
H yra del Herodo, kuris man yra laržinstamas.
I yra del Imperatoriaus, tokiu asz noriu būti, 
J yra del Jeruzolimos kur mane, turi palaidoti. 
K yra del Kultūros, kuria svietas nenori priimti 
L yra del Lunatiko, kokiu mane visi nori praminti 
M yra del Motinos, kurias ask liepiau žudintu j

M JJCH

i nori 
esitiiu apimt

M

rtl

v ‘i* M '1'

’y
*

N v ra del Nekaltųjų kūdikiu kuriuos liepiau iszszaudintL
0 yra del Oralaiviu, su kuriais miestus naikinu, 
P yra del Pasiutėlio, nes asz juom tikroj esmių. 
R yra del Republikos kuria, baisei nekeneziu, 
S yra del Suvienytu Valstijų, nes asz jia tikrai sumusziu. 
T yra dėl Teutonu, nes tai vokiška tauta, 
U yra del Unaro, kuriu visa Vokietija yra apimta.
V yra <lel Velniu, su koreis asz draugauju, 
Z yra del Zero, kuri po smart užsitarnauju.

- P. w. S. Boczkauskas.
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Tai del to. — Mano tėvas jau nuo pon-
; kiu metu grabe guli.
i A-ha... del to asz jin teip • 
ridai matau.

I

dabar te-;
►F

j

V

—■ Kur tam i s t as 
vas būna ?

0

i i
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ISZSTOYDYK

• IR BI K J»nrnt SVEIKAS

Argi Reumthizmus nepadaro žmogaus gyvenimą nepancszatmi ?
Nekentek tu baisiu skausmu kitos dienos 
pasaulyj kibomos ir sutaisytos gyduoles.

-- irigyk bonka OPA, visam 
Ta gj’duole pagelbėjo i uk- 

staneziams h‘ atgavo sveikata, gvarantuojama, kad panaikinr, skausmą.
I

M111 I ’ . ■ « J ' ..... : <r .t:M > ' ' ■■■' "

• OPA
S r IJU Ii LINO A ECHO P ISZ K A GYBVOEE.

Tai yra privatiszka formula Dr. Akęrboom, pagarsojįusįo Holandj- 
jos daktaro, kuris pasekmingai vartojo Europoje per metu metus; jei- 
jos daktaro, kuris pasekmingai vartojo Europoje pbr metiėmetus; bet 
czionai tik pirmu kartu perstatoma lletuviaips. '

Kiekvienas kenCzianiis turi iszbandyti fa stebuklinga EUropiszka 
gyduole 
rodomai 
gelbėjo — nenillltisk. Ihdek popierini doleri ar Money-Ordori'sykiu 

zsu Iftiszku yziandięn reikalaudamas pilno satao bdnkoA 0PAv-<-« persi-c y

jos daktaro, kuris pasekmingai vartojo Europoje per metu metus; jei- 
J .. JI _ t _ JL     i.    1 !   t   / —A. _ i ta'.*. l'L_ ita Ll L  a »• Lt 'lllil iLi' ‘ini

czionai tik pirmu kartu perstatoma lletuviaips.

Kam kentei, kita diena, jeigu junr užtikrinanti.“ pagolba nu- 
Jeigu tu bandei kokias kitas gyduoles ir jos tail nieko*nepa-

tikrink apie jon pasekniingitma ir l>eabejones užnnisz skausmą Reu
matizmo ir paduos naUja spėka gyvenimo.

MAX DUW.E & ( 0« JAU 
Suite HKJ-L., 

BRANCH OFISAI:
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2’>2t Webster Avenue,

Max .mote A Cq,, Ine., 
Iii hnrtiett Sfy 
Grand Rapiils,- Mieli.
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Už tai kad gaunate 
reiszke
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kad \ižsįmoka
Kožna pora turi 44U. S.” pėczeti, yra 

i gumine si fabrikus pasanleje, ’ yra 
tai juso protekcije, Ptirsiduoda visur, gausite sayo sztore
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— Ponas advokatai, asz ry
to ateisiu ponui padekaVoti užgryžo' tuo taku 

per giria isz darbo senas žmo
gelis. Pamate iszmetytus gry, 
bus ,susirinko’ ;neszasr namo ir 
pats džiaugiasi: ,

— Kažin, namie ir paliko 
kokia plutele duonos ar ne$ ne: 
turėjos buožiau ko* ir vakarie
nes valgyti.,o dabar ežia radau- 
ant kelio kažin keno' iszmetytu 
grybu,- tai bent turesiui ka iszsi 
Virti!

gry
bus, iszsidarinejo ir užkaite. 
Tuo tarpu jau visai sutemo: Ne 
spėjo grybai nei pradėti virti, 
žiuri; kad jie pavirto geltonais 
blizganeziais aukso- kąsniais...

Ir nuo to laiko tas senis pasi 
dare turtingas ir laimingai isz- 
gyveno visa amžių.

gera apginima.

szau ateiti diena. 
----- -------- —
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Geriausia, 

skaityti ir suprasti verte tosios

Vėlinu kož- 
nam jiaja nusipirkti ir skaityti 
nes kaip žmogus pradbda jiaja' 
skaityti tai užmirszta apie vai- 
<r O

Kaip pradėjau

knygos
- v *

tai negalėjau atsi 
tu lietuviszka karalių, ministe i džiaugti su jiaja.
l iūs ir Kriva Krivaiti, o gal at
eitoje nesipesztu už “džiabūs” 
kokius vokietis jiems numestu, 
nes vokietys Lietuvos nepaleis 
isz savo letenri — no šeri! 
tai per gardus szmotelis.

Dievulėliau, vos kylo užma
nymai ant laikymo kongreso, 

jau pasipylė isz visu pusiu ne 
ganedimai, protestai ir sznai

ravimai nuo visokiu partijų. 
Brolycziai, kur nėra solidarisz- 
kumo ten no bus vienybes. Su 
Lietuveis vis teip buvo ir bus, 
nes kožnas nori būti 
asz!’’

i ir gėrimą, o kiti kaip klauso*

Parsinesže senis namo

yra mane skaitant, užmirszta apie 
miega.

4 i kas tai

Aplaikytos žinios nuo iš
tremtųjų Kkaterynoslnve, skol 
bin, buk po visa Rosije . viesz- 
patauje nesvietiszka brangeny

i ii ’1 ,į to
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Su* pagarba 
Juozas Petraitis; J

■ New Philadelphia', Pa
fe ..

Priversta bedarbe.
t

0 ka Leizeriėne, kaip ni
naši, ar tavo Leizeris gera biz
ni daro? .1' ' ' Y.,.,' J"

— Jam dabar nieko ne daro 
jis negali vaikszcziot 
dteti

, turi se
■■ . • •'

— Ar gal koja* iszsisuko?
— Ujj iie! Jam* biskutb per

daug dare bitfhiy tai sėdi ko-
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Slaptybe.
Vyras iri saVfr pašia 

dabar pažinart notirit viena mW 
te re; 'kuri* gali’ slaptybių* užlhr-
■kytL ■■■' ’ ■ * ■ '■*■■•■''< ' ■; '

-- Kokia tai t ' .
— U-gi * tu,' iriario duszele. 

Gyvename su savim* desžimt's’ 
vnnfn n lxrn* cjrzion/liziii n n

Na‘

metu ,o lyg sziandien ne pasa^
kei man ,kiek paimi1 pinigu ant

PINICU.
'• ——— ■

■ Siuncziu szirdinga padeka- 
vonia dėl redystes “SariM- 
už knyga Tnkstantis ir viena 
naktų;” kurioje radau kanuo- 
pui kiaušiu' istorijų kokiu da sa 
vd aihžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai Vakarais 
ėjau po <<8pikižes,,, pragerda- 
vari nuo' 3 lig 4 doleriu kas va* 
karas, o dabar ta suėzedinti ir 
turiu namie puiku Užsiėmimą 
skaitydamas tuja knyga ir Ar 
nemislinu valkiotis po karcze- 
mas- trindamas alkūnes prie ba 

taja puikia' knyga o kožnas ti
rėtu linksma vakara namie* 
skaitydamas* teip puikes istori- 
iesr Kiti klauso mano apakai 
tyrini stf didžiausia atyda.' •> Btr

S

t 1 Nepadarysite klaida perkant
i -ft ■■ ,4 All

“U. S .Prtekčije” kuri 
vygada, ilga nesziojima ir czedinimns 

Kojos, drūtas irdubolfavas nosziojimas; ta 
viską rasite perkant

U. s.
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skaitydamas taja knyga ir ne

!

Kiti klauso mano* apskai-

karta dbkavoju redyštei nž pa’
dirbimą'teip puikini knygrišY

M.'Baka, 412-1 *:'.u.pi
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rili pinu kare prasidėjo 19 
melu adgalios 18911 mete. Czio- 

Amerikoniszka

- z ' ’ į

sugryžes staugė rodos būtent 
keli žmones,' idant eitu ka1 to^ 
kio gelbet.

\ y

dytoju ir pasiliko) isztikimu jei 
ant visadn.

Viliuosiu,Senelis Seedas ir 
namsargei nusidavė paskui 
szuni, kuris atvedė juosius net 
in ezionais in parka ,ir ka-gi 
czion atrado? — Sztai po du
rimis szios greikiszkos koply- 
czios ant sziu akmenų, kur 
mudvi sėdimo rado gulinezia 1 
sniegu apipustyta Arabella^, 
kuri nors jau buvo sustengus rodos, jog tas laukimas jam nu 
nuo szalczio —

"I*

nais matome 
kareivi vejanti filipinieti. 
Kur jisai

JUODA VAIDYKLA.
„ - I . ♦ i Jrt • .fH’

Versta isz angliszko 4‘The 
Black Spectre”

Puiki ir labai užimanti istorije.
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Ponia Arabelle — ne girdė
jau jos pravardes po vyrui — 
papuolė in baisu vargu, tnom 
lubinus, kad josios vyras sun
kei apsirgo, paliego ir per tai 
negalėjo užprocevot kasdieni
nes duonos. Kaszinedavo laisz 
kus pas rustu savo tęva mels
dama dovanojimo ir atleidimo 
jei ir susimylojimo ant pavar
gę les savo duktes, venok at
sakymu jokiu ne gavo no 
vo uolines szirdies tėvo.

# v imi t kart pribuvo in 
brook e su mažu kudykeliu ku
ris tai, nekaltas aniolelis, turė
jo permelst baisei užsirustinu- 
si Ieva savo gimdytojos, kuri 

jeigu

g sa- 
Tada 

Car r i s-
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jog tas nelabas 
žmogus Irakas ne pribus velei 
in ezionais. ’ Visi mes ne vėli
name sau matyti jin, bet pribu 
na jis in ezionais tet^ingėi, 
idant užtvirtint save į^illlbL 
me locnininkn visu turtu pd s$ 
vo broliui. Tegul mbit* Dievas 
dovanoje, pana Afay, ale‘ malt

siboSr. dils eSa godus ant pini n 
gu, o esą neturežiu, o'musu ve-

negyva, laiko 
prisispaudus* prie savo moti*

apsupta in* Jei ponas nė noringai su savo 
mantel i motinos, mieganti Rū
dyki.

niszkos krutinės

reikėjo pa-

r*'- Ach, kas do baisus pa
veikslas! »

— Teip, nes ir ponas įsakas 
nusiminė nemažai tuonj baisiu 
atsitikimu, o ve,

*

k vest komi si je, idant isztyrine 
tu priežaste mirio nelaimingos 
Arabelles. Kurias josios likos 
atgabentas ir sudėtas karietny 
ežioje.
gryžo namon,
ponas Ubltropas, norėdamas 
kaip sake, szvente praleist loe- 
nuose savo namuose.

Isz pradžių stengėsi visi ta ji 
baisu atsitikima užslėpt priesz 
poną, nes to reikalavo Įsakas 
kuris buvo priežaste to, nes jis 
ižgujo nelaįminga isz namu. 
Vienok dalykai Užsidavė to- 

*■ ■. t •

kiu - budri, joįg tierins sandrau
gas su tarsies, kuris tai buvo 
randytojmh furtir lloltropo, už 

ll’ . ,C

kluptas per poną namo, arba 
savo duondavi, kaip jis drysta 
be pavelinimo poilri' hdkyt’pa- 
locineje karietnyėzšhyjė sėėfima 
koki ten' lavorili, pasako jam 
teisybių, tardamas szaiisz'ėi:

— O tai tavcP‘locna# krau- 
jes, dauggalis ponri, tavo loc- 
na duktė numirė isz bado, var
go ir i\uo szalczio, todėl priva
lau sudėt nelaiminga Runa, 
nes viliuosiu, jog bent dabar 
jei viską dovanosi....

Suvis netikėtinai par- 
ta paezia diena

% 
arba

savo gimdytojos, 
viliojusi, bent turim, jog 
m* jos paežio^, tai nors ant nie
ko nekulto kudykelio turės in-\ Baisus tai ypas buvo del po- • • * ■ '' • _ . lt.no Hol tropo !

Is^ pradžių .nenorėjo tikėt 
— kalbė 

jo toliaus Nancy’je su apkaitu 
siu,-matomai nuo rūstybes vei- 

-— bet kada pats nuėjo in, 
karietnyczia ir priejas prie la
vono gulinezio ant sziaudu pa- s ;
kėlė uždanga nuo veido par- 
gri 
riu

laidumą ir susimylės, vyras jau 
josios buvo pasimirias todėl ir 
ji Imto artima bailinęs 
ties.

— Acln nelaiminga! — pa- 
szauke su dideliu skausmu szir du 
dyje Linda.

r- Teip nelaiminga! Pribu
vo in czionai paežiam vakare 
kuczios, idant kaipo pavargė
lė melst iszmaldos (almužnos) 
po vartais gimdyjtojiszko na
mo. Sniego buvo' prisnigia ant 
keliu pėdu augszczio, o szaltas 
vejas pute su pasiutiszka gale 
savo 
beėsamo pono Holtropo namie, 

yveno (’arrisbrooke, o nolai- 
pavargele ,duktė didž-

siner-
I i >

žod ž i a m s rand y tojau s

J

■fe

piningais skiresi tas jin baisoi 
erzina-ir vargina..

Nancy’jo rengėsi pasikialt, 
bet Linda da vienu klausymu 
sblaike jin.

— Brangi prietolka mano, 
praszau da vieno dalyko—tarė 
- pasakyk man kas yra tas 
Juoda vaidykla?”“Juoda vaidykla?” Juk visi 

tvirtina jog rūmuose vaidinasi.
— E, tai iszmislas daugiau 

nieko! iszmislinta pasakaite 
apie dvasios, in ka ponia kaipo 
mok i n ta, apšviesta, 
tikės, Jeigu asz prasta mergina 
isz to tik juokiuosiu.

- - Negaliu vienok prileis- 
idant pana Parpand 

szposautu isz manes —tvirtino 
Linda.

— Kalbėjo man aisžkei, jog 
daugelis žmonių*
mušte ir jog net keli’ tarnai ties 
panaszei per tai turėjo apleisi 
minus.

— Veikiau ‘pasielgimas svie 
to priverto juosius apleisti' Ca? 
n’isbrooke, o ne ten juodos vai

O jeigu 
kas rūmuose.

suvis ne

dinet,

ta vaidykk

dyk los, arba dvasios, 
iszties beldžosi,
tai ne keno, kaip tik dvasia 
Arabellas ežia metavojė. Man 
ir kaip tai nyku ir baisei nera
mu szioj szventaineje, kur pa
simirė nelaiminga Arabelle 
ypatingai sutemus vakare bi
jau Cžion būti. Eik-szen; eisi 
va-gi, poną May, rūkas kyla.
esmiu tvirta, jog ponas JIoltro 
pas lauke ponios.

Linda pasikėlus
Nancy’jo in rumus.
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Vasara ir ruduo praėjo, 
, szaltas

ro ant žemes, būtent perku
ėnjtfas; pažino savo Arą- ir szvilpe 

beilia, kuria savo paikybių nu*y
žude^z- Pasekme tokio pasitiki- ik..
mo po ilgam nesimatymui, tė
vo su vienatiniu kUdykiu savo,

o 
žiema, artinosi, szaltas vejas 
pasiutiszkai osze, ^purtydamas 
nuo medžiu pageltusius lapus 

rodos 
staugdamas isz piktumo, jog 
nebegali, ingaleti storu muru 
palociaus in kurios su pajuki- 
mu daužėsi ir-apdnminejo duje

■’■■' •’ l!l'< A ' ■ ■ ■" J ■ i su-

T graudžei

Ponas įsakas, laike ne- buvo ilga’ir sunki liga, kurioje'
'f * Ik/ t-t - ■ ;

gyvasi teikt• cla didesni nykuma sziai
k/

cr 

minga 
tiirczio levo, vienatine valdon- 
ka visu turtu po tėvui, vietoje 
tėvo rado nelaba savo dėdžių 
namuose ir ponia Hubbert.

Mano diedukas invede jia 
in mėlyna seklyczia, in kur pri 
buvo nelabas Įsakas. Ten kal
bėjosi Arabelle su juom, bet 
neatrado pas jin mažiausios 

i n laidumo (miela-malones ne 
szird.vstes). Galima buvo gir 
dėt po durimis garsius gin- 
czus, verksmą 
nelaimingos Arabelles ir bai
siai skausmingus suklykimus, 
po tam duris su trenksmu užsi
darė, per kurias likos iszstum- 
ta duktė isz namo savo tėvo. 
Mano senelis Seedas guitas ne
rymaseziu paskubino paskui iž 
giiita, bet kelis kartus apėjo 
aplink rumus, šugryžo adgal, 
neradęs nelaimingos. <•

Ant rytojaus pažadino jin isz 
miegu graudus staugimas Hek 
toro jsznn’s medžiokliszko, W-

nuolatos karigyo' tarp 
ežio o smerties; paga 1 iaus

ka ip rodokp Initent norėjo ‘ ■ iw . ,1.‘ T

ne- 
nuilSantie stengimiti gydinto- 
jiszko$ pagelbos sugražino jam 
sveikata, nors ne visa, nes ap- 
jako visiszkai ir nog to tai lai
ko esą neregiu.
ne pasakė, jog jo brolis, ponas 
įsakas, ižgujo nelaiminga isz 
po pastoges jos tėvo, ant tokio 
baisaus, szalto oro’, jog jis bu
vo’ priežaste suszalimo Arabei- i 
les. Apie laidyki^ kalbėta, jog : 
būtent vėliaus pasimirė, gali 
but, jog įsakas pasirūpino apie 

ir raudojimus tai, idant niekas nieko ne patyr 
tu apie jin.

durimis garsius

W Niekas jam

vietai, kuri ir saulėta diena ne 
labai linksmai iszrode. Vienok 
ne liūdnumas, nesfnagaus laiko 
nei malsza vieszpataujenti rū
muose ir už rumu, negalėjo isz- 
vert ant Lindos nėgeros in tėk
mės — ne atmainė tas viskas 
ne mažiausei josios budo. Bu
vo ji jauna, sveika, stipri, ruo- 
szi ,o kas svarbiause, visados 
sutikime gyvenanti su savo 
saužine, todėl niekuomet nega- 
liiha buvo matyti josios lustan-

? Jėigu kudykis 
Arabellas gyventu, tai tokiame 
karte visi sfengimai kas link 
užgriebimo turtu po smert po
no Holtropo, nueitu* ant vėjo, 
nes ji tik turėtu tiesa apimti 
turtą po numirimui pono Hol
tropo, kaipo kudykis loenos
vienatines jo dūkies, 
ta apsako man mano senelis
I____  . . w w

prietikius' gimines Holtropu i ;
Seedas kuris gerai žinojo visus 

u ir 
kuris' tte&partdsžėi dabai fhyle-

* * i

ežios, o prieszirigai dažnai mei 
lei ir linksmai nusiszypsojen- 
czia.

Apsiprato jau su tokiu vie- 
nuotekliniu gyvenimu, prisiri- 
szo prie neregio senio; nors tas 
ir buvo visuomet szauszus ir 
priverstinojo jia prie skaitymo 
neduodant ' jei nei atkvept. 
Jaute ji pasigailejima delei ap

1 *

■1I? f H
■ ■ .»—r

esi 1 " y ", i.j' ’■y*"*' įT

ir kokio tai ramumo. ' Perma

'(n i

vienkart pilna geros viftl^į?

tau, jog neilgai busi pas mane. 
; mi

si pirksi sau geresni gyvenimą, 
ir apleisi rumus Carrisbrooke.

— Rėnku savo užptocevo- 
ta skatiką, nes ne moku pinin
gu iszmetyt ant nieku.

— O da priek tam rūpiniesi i* *

l}

lik

po keliolikos metu laisvo savo 
nasžliavimo, su mergina, rietė- I1"
rinezia jokio turto o priek tam 
jaunesne už jo dukteri. Turi 
keletą jaunesniu vaiku, apie 
kuriuos motina suvis nepaiso, 
nes esą jauna motere, kuri gei
džia sVietiszko gyvenimo.

— Tai, isztiesu gal dan
žmonių gyvena Dored-Courte? apie savo iszsilavinimą visoži-
— klausė Linda.

■. '>

— Žinoma, jauną ponia mo 
ka labai gerai, iszmefyti skati
ku. Ale žaislas Dored-Curt’e no 
privalo tavęs užeminet, pana 
May, tas-gi ne del tavęs, esi 
liktai loktorka. seno spangio, 
o ne jo isztvarkinta augintine
— dadave su piktu nusiszypso 
j imu.

— Nebuvau niekuomet me
keno iszlepinta augintine ir gal 
isztikro ne busiu niekuomet to- 
kia — atsake mergina o atsaky 
mas tas skambėjo kokia tai

^kartybė.

W - i ' i fį '■ ■■

1 ' ■ ( ■ '

Kariszkas sūdąs pripažino kaltu garsinga fran

.i1

Susirinku? piningu, kure is nu

paklausė su nusistebeji .

pasirūpinsi isz'-
1

■

n i stoję?
— Isz kur ponas žinai apie 

tai? ——
iriu Linda,

— Girdžiu, kaip nu i mine ji - 
nuo lentynų sunkus tomus, o to 
del prileidžiu kad tai ne kokias 
kitas knygas imi kaip tik kny
gas svarbiu intalpu; skaitai jai 
sės, kada mistini, jog asz mie
gu. Žinau jog, kada tau pasi
rodys kad sparnai tavo osa ik- 
valei iszsirieioja, jog prie lėki
mo tinkami,
gaut nog manes palindinima 
apleisi szi lizdą ir iszleksi in 
platu svietą. Ale ne pamirszk 
to jaunas sutvėrimo jog asz ta
vęs ne iszleisiu teip veikei ir ne 
mislink kad tau teip lengvai 
bus galima iszlekt; jeigu prie- 
szintis norėsi, tai neižduosiu * 
tau jokio pabudinimo ir užlai
kysiu algos, nes ne pamirszk, 
jog asz tave priėmiau pas save

t/

bai patiktu?
-— Nežinau — atsako mergi 

na stengdamasi sulaikyt sunku 
atsidusejima.

— Ach teip, priguli prie tu 
neprigulmingu budu, kurie tik 
patys ant save priprato skaity 
ti ir patys su savo likimu ka
ri auje; esi varginga, o ir pniky be jokios rekomendacijos, 
bia savo szirdyjo neszioji

Bet, mistinu, tau tas la-

nes (Toliaus Bus.)
*
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Jau Sodomijė pradėjo dary
tis tam ^hebojgane ant arielki

i

kur Ąfrike užaugę o ne terp 
i žmonių.

Vyruczei, jeigu jus nežinote, 
kaip reikia prie stalo apsieiti, 
trii pasižiūrėkite nors restaura- 
c i josią kaip žmones ten valgo 
ir pasielgia prie stalo. Imant 
sviesta su apseilino tu peiliu,* 
galite kita žmogų užkrėsti ko
kia liga arba nuo kitu patys už 
sikresti. Geriausia tokius bur 
dingierius nusiunsti in tvarta 
su kiaulėms esti.

Aut galo kam jum peili lai- 
Juk gaspadine numaz

gos. Jeigu da apie tokius trik

i

i

•- Paryžius 
cuziszka iždavika Bolo Pacha kuri 
už iždavima vokiecziams visokias randaviszkas slaptybias.

Prieszais Paėha prisiege jojo tnylcma Mino. Mario Jjafargue, 
kuri gyveno su juom keliolika motu, nes Pacha suradęs kita my i 
lema, nuspyrė jiaja nuo savos.
mokėti, iždave randui jojo visas szunyhos.
tore<por vyra, yra didžiausiu prieszu, nes neturės atsilsio, pakol 
jin nenustums in pragaru.

apsodino ant suszaudimo,

J

Toji norėdama jam už tai atsi-
— Paniekinta* mo-

/

pritarnavo jam visame tame, 
kame gąlejo, bovino jin no til 
skaitymu, 
iriais girdėtu tu

k. j

bet ir apsakineji- 
inieslėlio ži

nių. >
Vienkart^pasakius jam , ajiie 

ka girdėjo; jog locnininkas Do- 
red-Court ’o tiespanaszei, 
gryž.

— Esqitire Do n o rd? —- 
niurnėjo ponas lloltropas 
sugryžta itamon po deszimts

. Nesu-

pertraukus vėjo labai kenken- 
czio sveikatai negalima jame 
nei gyvent. EEquire Dored’as 
(langiaus laiko praleidžia už- 
rnbežese, negu ezionais. .
—r--. Lszties gal jie jokioj szei 
mylios neb’tip i?

a, matydama jog po
nas H<?ltrdpas noringai apsuki 

” ’ " ,i " !•'

klauso to-
'■ ' ' į ' ' H

nio kalno, kur bobelkos pradė
jo per langus szokineti. Nega 
na to, susirenka tena is sen i ir 
jauni o ypatingi tiejei isztvir- 
kėliai, ka.Lietuvoje paliko vor- 
kenezias paezias ir vaikelius. 
Tiejei tai,, užmirszo apie prisio 
ga, kokia sudėjo priesz altorių 
del savo paežiu.
szventadienije ant tojo kalne
lio susirinko in viena urvą kur 
pradėjo szokti ir klykti, o dvi 
bobelkos apsilupo net žandus, 
smarve pasklydo po visa, urvą 
o kudlai pasipylė kaip nuo ap- 
szutintos kiaules.
iszmintįngi žmonis daro? Jau 
laikas susiprasti o jeigu nepasi 
taisys tai tuja isztvirkeliu pra
vardes apgarsysiu, nes visus tu

žytit
S
sus dagirsiu tai pravardes ap
garsysiu, o kitos gaspadines da 
girde apie tokius laižykus, ne
priims tokiu sportu ant burdo.

*

A,

U »

Im

SU

su-

"" /
pietinio nebuvimo savo 
tikova mudu niekuomet vienas 
su kitu; puikybes pilnas senas 
meszka, rodos jam būtent esąs 
kuningaikszeziu turėdamas k e 
lis.tukstanezius margu žemes;
\ 1 ' 'r ,■ '■ .• ■ 

it delko? dėlto, kad vienas isz
jo pirmginiu buvo padoriu ka
raliaus Edwardo 1-mo? Kas tai 
do garbe, 'ka buvo tarnu jo ir 
pildo dinsta pirhitithūo jė leka

I 1 . ' •' ' 'I

, >

jaus, ka:prie stalo vyną in stik 
Iris piloto?

* Mes paeiname isz saksonisz

Nesenei

Ar-gi taip

riu susiraszius, nes ten buvau 
ir viską maeziau.

liaus LijįįĮ 
nas lioltic 
neje apie prietikius szeimynisz 
kus apskritines aristokracijos, | 
kuriar nuo seniausiu gentkar- 
cziu pažinojo ir su noru prisi- 
'žvelginet mėgo in gi įmestosios 
genealogijos; niekados vienok 
neprimindavo nei 
lip apie savo loenps prietikius 
szeimyniszkus, nei' giminiszkus 
Linda mate jog privalo tik 
mest viena trumpa klausymą, 
idant duoti jam proga ant kuo- 
ilgiausiu panasziu apsakymu, 
senei praeitu laiku. Tuokart 
teip pat noringai leidosi in ap- 
aiszkininius.

O teip, John’as Dored’as mata ir kasztas, nes paskui tu

* * «
Viena moterėlė pas mane ra- 

sze isz Grand Rapidso sziteip:
Su simildhma Baltru v i enelia 

apgarsinkie del visu moterų
vieno žode- idant pamokintu savo burdin- 

gierius kaip valgyti 
nes asz turiu keliolika burdin- 
gieriu su kurėis negaliu sau 
duoti rodą, o kaip jie sviesta 
valgo, tai net sarmata sėdėti 
prįe stalo ir ant ju žiūrėti. 
Sfetai pasakysiu kaip jie valgo, 
painiai peili, aplaižo, o paskui

sviesta,

kabina sviesta. Man net sar

senolei laikais 
ypatingai 

Tiktai szi-
J

Kada nuvažiavau J n va-

U-gi ir man 
gerai prasi vedini i 
ant szviežio oro. 
czion Penn sylvan i joj, Najorke11 '* ir pietinesia sjzalyscia, tai toji 
žiema davėsi, žmogui in ženk
lus.
karu szali, ten apie gubernije
Maine, tai szirdeles mano net 
žmogui skistimas kauluosia su 
stengsta. Tai szirdeles gavau . 
pora naktų miegoti, tai net nia 
no sąnarius atleido. Tiktai 
farmeriai labai pyksta jog 
kaip sziena daržinesia sugrau- 
ni. E 
kuriuos

I

y*____ ______________
i

Mat tenaitineŠ mergicos 
nesenei pribuvo isz 

krajaus tankei -sziena su ber
nais sugrauna, o ir man tenais 
ne buvo vietos ir turėjau 
traukt adgal namo. Oj szirdė 
les mano negriaukyte szieno 
nes isz to galite papulti iri be
da ir galite stenėti nerėikalin-.
gai-

A

M. i

«

t

j

1.1
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Viską lėisto arba atitolinto ne tik nuo 
svieto; bet apjakinto senelio, 
kuris nei rėget to* svieto ne ga

ko gimiipo, kuyis ąielda da hep
i:' —. ■■ •* „• .ua “' ■ ■■■“ ' 1 'f

Ar ponas Dored’as apgy

Ii, stengėsi Vi^O’pajiegom ap
siaubt ‘ jim prdtihga ir jauste

ris su nerymaseziu bėgiojo po* jas Arabella, kada toji da‘* bu- apglriba MVOr*Rūpestingai at

strachi jos* laiku

vena ana tai bąlta narna kuris
• - • • •

Teip, namas pagal vala -
i su

randasi anoj pusei kaimo ?
"‘•U—

u 
f

.I

parka ir velei prie duriii tumu vo pana gyveno name savo gim mieruodavb jam gyduolias.
i / ‘ ...i-:.-. 7
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kiszkas 'stilu Iszbudavotas 
tokiu blogu: intaisymu kad per
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su, pinpptine pa ežia turėjo su- 
nu ir dukterį.■ į '. ' ■ 1 z , « ■

is^Ieidias už mano brolunaiczio 
Atrodo Holtropd,. .bet jau ji se
nei pasimirė. Simus jo tarnau- 
,je kariąmeneje kaipo aficieras

Duktere buvo

' ' i ' ■ . ■ r' , , i • i . . ’

reteliu užrubežines valstijose
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Jo tėvas buvo padarias pasiu
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riu, paėmus kita peili, aplin
kui grandyti ju, kaip kacziu, 
aplaižyta ir pražagta sviesta.aplaižyta ir pražagta sviesta 

Dar didesnis kumute* piktu- * . . .• ' i i

mas ima mane, kada pamatau,
okad toki gražus vaikineliai,

nemoka žmoniszkai pasielgti 
prie staloį sakytum^ jog' jieje 

■>
' , .l|1

•;

r

■iRir
I-

■lt ll; 'f

S M
<

*11""

KUR *BUNA?
/ 1 »"■ A * • " . 1 . ■ _

... . .............................................. ■ ■ ’ •

«UB< •

Pajieszkau Mociejaus ir su-

Liubavo 
para., pirmiaus gyveno Duąues 
ne, dabar nežinau kur. Jeigu 
kas žino apie juos malonėkit 
praneszti ant adreso:

Magde Kukiene
29 E, Spruce St.,;

Mahanoy City,
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ant valajidos po 30c. o mekani- 
kai nuo sztukiu uždirba nuo G 
ir daugiau doleriu ant dienos, 
pribuvusiems darbus ne sunku 
aplaikyti. . Moterėlėms labai 
reikalinga ponia Baltruvene, 
nčs gyvena dideliam nesutiki
me kaip bolszevikai Petrogra
de. — (Baltruviene pribus ant 
apmalszinimo tujn revoliucijo- 
nierku po Velykų. B.)

pripuola 
‘* Czvertis meto’’. Pasninkas 
Sere d o,j, Petnyczioj ir Subatoj.

•— Mąhanojus aplaike 
piningine dali už sahinus lais- 
nus $15.240.

— Konselmonns Jobu Adam i 
bus kandidatas ant Legislate- 
riaus pirmam distrikte. 
Demokratiszko tikieto.
bus drptas kandidatas ir Lietu-1 
viąi isz vien privalo už jinĮczi 
balsuoti. ,

— Nedalioje ligonbuti Poti •— Tai genui, nes isz ko gy- 
sville mirė Juozas Livertavicz-; vensite ?
ia 36 m., senumo. Nabasznin- • —~ Oho! tai tas....

— Szia
Czvertis meto”.

savo
Bus geras pats.

Ateinantis uoszvis:— 
da galėtu būti šzliubas?

— Tas prigulės nuo nuota-

Tai ka

kos.
Ar tamista nori kelti di- 

ant dele veseile ar tiktai tarp sa- 
Jisai viszkiid

— Tai prigulės nuo pono pa 
uos

i ves.

Į

v o mano atoinantes uosz-

senumo. .Nabasznin-! —Ulini tai tas.... mažas
kas sirgo dusuliu ir ligonbuti1 daigtas, tas priguli nuo pono te

: Jį

perbuvo tris sanvaites. Kūnas i vo geradojaus....
likos parvežtas basjo broli Jo- i 
na in Trentona isz kur liks pa
laidotas l’tarninko ryta. Teip-- 
gi paliko 
Chicago. 

f ’

Petrone!
. Į

I

Mažas praszymas.
- Asz už 
ba pono

Turtinga mergina: 
pono negaliu teketi,

■ nemyliu.
Jaunikis:— Jeigu jau mano 

’tokia nelaiminga dalis, tai vis-SHENANDOAH, PA. , tokia nelaiminga dalis, tai vis- 
• Laiko laidotuvių ant len’jRas dingo, nes padaryki man 

1 ponia viena loska, 
i už manes iszteketi, tiktai ant 
i dvieju nedeliu, idant galetau 
gauti |iaskolinti nuo žydo pi- 

1"

kisžku kapiniu, graborius sura 
do naujai gimusi kudyki inde- 
ta in skrynutią nup ; dinamito. 
Kudykis buvo apvyniotas in so 
nūs skuduriiis ir‘ kaip rodos gu i

,,, T»Įėjo ant' kapiniu nuo praeito!—: 
menesio.
va ir badai* užėjo ant pedsakio 
kaltininko, kuriom yra szeimy 
na Dziovulskiu kurie neseneil 
persikrausto isz Shenandorio 
in Bukmauto.

Palicije daro sheet-
- . I

i

I

i

. Frackville, Pa.— Subatoj 23. 
Feb. szitam mieste atsidarysi 
naujas sztoras po vardu ‘ ‘ The;

* « * ♦ * , I

Home Store” ant kampo, 
Spring ir Lehigh Ave. skersai!

' ‘’Bell”
, kurie atlankys atidamna ap- 
laikys puikia dovanele.

ant kampo

prižadėki

!

Skaitykite
a -7

SAULE”
f

W , f

A. C. NOVAKAUSKAS 
• • ’ • •

tam'sztore galesite pirkti viso- Cor. Main and Centre Street
kin numinu tavom ir apredalu! ' 
nog 5ę., 10c. lyg $1.98.

1

:: Advokatas

SHENANDOAH, PA.

North Chicago, Ill.— Darbai 
drataiuiesia dirba tik po dvi ir 
tris dienas ant sanvaites, žmo
nelei kaip tik ant sriubos užsi
dirba. Nevažiuokite in 4czio-

ANT PARDAVIMO.
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BROLYTI,. SZIANDIEN NEŽINAI KA VALGAI, VISKAS
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Dr. ROLES
638 Penn Ave. Pitsburgh, Pa.

D r. KOI.E R yra viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsbnrgo. Mo

ji, klnosi Vhrszavoje, stuj 
Y dijavo begije 26 m. in- 

vairias ligas vyru ir 
> motoru, todėl jas iluo- 

, dugnini pažinsta. Gydo
I

I

M b

ffi

i Pirkite Klijonkes
’ y >u • • <•’«’■• A- • W J

Dabar
« Guinan’s didelis sztoras nupirko daugyba visokiu g 

klijonku kada prekes nebuvo tokos augsztos. Jie pa- Įį

u
,i,<!ln|lii»i» l»W

Prikepo man puikiu blinu. ♦
«. . —A— - ■ ■ * * ' -

------------ j, ---------- ----------- T

Ak brolyti, tik toji mano paeziule ir
———J 
gera-gaspadine

t

»

>•

v

II

užsinuodlnima kraujo 
Ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invairias ligas paeinan- 
czias nuo neezystumo kraujo. Atsi
smaukite ypatipzkai, per laiszkus asz 
nogydaii. Dr. Koler kalba Lenkiszkai 
Ir Rusiszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedeliomis iki 2-v. popiet

Sd rodo didesni pasirinkimą klijonku negu trijuose szto- j 
įg rose visam paviete. j

Pirkite dabar klijonkes kolei, da neiszparduoti. !
Galite dabar suezedyti pininga perkant karpetas, ’ 

${ dyvonus ir klijonkes, pas Guinana. '

! GUINANS Mahanoy City, Mt. Carmel, 
Shenandoah.

w1 * t
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T
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2— Kad ji gn 
insmeigiau videlciu.

das, toks kietas, jog net torielka sutruko kada ' t

I

i

J3;— Kas po velniu 
peilis net sulinko.

negaliu ne szito perpjaut o videlcius ir!

$

TT

5)
Z

I

............. ■ ----------- ----------—----------- --------------------
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Jan jeigu su kirviu negaliu sukapoti tu.ju blynu tai im-4
si uosiu prie juju kitaip.

»

I

5— Ne grežtafe nepadare-juose skyles, 
nopostis su tais blynais ?'” i

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

Hat»" "R 
**‘**i>-n- .ii<-n-h*i*i«*<* i

A. d. SAKALAUCKAS
801 E. PINE ST., MAHANOY CITY.

LIETO VISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
4b ADVOCATE -OF UNITED 
STATES ČOŲRTS.

iszlalmeja provose už paželdima Kasi- 
klose Fabrikuose, Geležlnkeluose 
Lalvose Ir L t.

B. S. YANKAUS
154 Nassau St, NEW YORK, N, Y

“Hei motka kas do

11

f

Fabrikuose,

t

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

i

$

Vieta kur dėti savo paezedžius yra in MERCHANTS.
BANKA.BANKING TRUST CO.,

Szita Banka gali jumis geriausia patarnauti, 
rektorei Banko yra gerai žinomi ir teisingi vyrai.

Banka bando ingyti prietelius per patarnavima savo 
kostumeriams. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti 
namus arba prigialbeti biznije. Yra tai reikalingiausia 
Banka jumis ir norėtu turėti jus už deposited.

t

Di-

%

I1 I *ll

I

DAKTARAS LORENZ
Vlėimntlnls Specialistas Pittsbnrgo.

VYRISZKU
Kuris kalba Lenklszkal ir Ruslszka! <

‘ OFISOS VALANDOS!
Nog 9 ryte lig 8 vakare.

Petnyczlomis, 9 ryte lig 8 vakare.
*

LIGŲ

Nedeliomis nog 10 ryte lig 2 po-piet
644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
J „

i.

| i .■

\ :■!' i1 lifiii t

į

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

• —DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.D. M, Graham, Pies.

J. II. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula
P. C. Fenton T. G. Hornsby ,

U NIO N 
NATIONAL 

I BANK■
MAHANOY J 
^•dTY

5
v
\

1

T

D. F. Guinan, Treas.

i

Capitol Stock 1125,000.00
1 /SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant audta 
Pinigu. Procentą pridedam prio jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
bu musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis. ’ •
H. BALL, Pres. — F. JIOOKAJ,Vice-Prefc 

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig S popiet, a. 

Subatomis, 9 ryte lig 12. i”

į

Nėra tokio Namo idant nebotu kokios nors Muzikos
I

H R* t
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Lai Skamba Lietuviškos Dainos Jūsų Namuose.
Columbia Kalbamos Mašinos

.CA.JatrXiIXJL -* 1 —y.
11 " • ** *** 2„t-r -r k m* “•** °1 *
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Columbia Lietuviški Rekordai
į
I
Į
I
I

Todėl neturi but šeimynos, kurioj blokuotų šių rekordų;

7

Nėra Lietuvio, kuris nebūt girdėjęs žemiaus paminėtas daineles. 
Todėl neturi but šeimynos, kurioj stokuotų šių rekordų;

1O Uoliniai Raimi 75c.

E 2356 Lietuva T8vyne Musų ir Tykiai Nemunėlis tęk*.
E 2357 Birute ir Kur banguoja Nemunėlis
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovą
E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai 
B' 2393 Saulelė^audona ir Jojau dieną •

.•n

t

i

t ji
Į

greito pirkėjo, 
kampinis lotas 125 per 12^ pe 
du, su namais, po No. 839 E. 

Atsiszaukite 
(to 15)

Pigiai del

I - ‘'i ■

nais ant uždarbiu, nes iszeisyt ■ Mahanoy St, 
pekszti. Szalczei tikri sibirski. ; Pas: 

<l ii • ’

BeioH, Wis.— Szis miestas j 
guli prie pat rubežiaus Illino-į 
jaus, per Jctirio vidumi teka upe ~~ 
ant kurios krantu .apaugia me- j 
džiai — kaip Lietuvoj. Sodai 
vasaros laikę ižduoda puiku 
kvepspi o oras smagus ir svei-i 

♦ t Į
kas ne .teip,* kaip dldesniuosia j

• * . • « * w I Y

GyVėntoju randa' j
• I z

M. Kelley,
29 E. Centre St., ' 

Mahanoy City, Pa.

n MIMU IJ.Li.'J’W WT

Kas tau Jurgi sziandien pasidarė ? 
O gal nemiegojai gerai kad toks piktas.

juk blynai geri.

Phone. Kensington 1106 W
DR. E. G^ KLIMAS 1

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgus.
Atidaro nauja ofisą South puseje 

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

Priėmimo valandos *2 iki 3 popiet.
Nedėlioję 6 iki 7 vakare.

•. . " ’ Y • • 1624 S. 4 St. Philadelphiasi apie 20,000 terp kuriu randa!’r _ _____________  _..
si apie 50 szeiinynu Lietuviu o 

Tik antį 
i visai 

Apszvietimas tarp Lie 
nes laikraSz- 

czius hiažai skaito, daugiausia 
prie baro, apszvietima semia. 
Turime ežion dvi paszelpines 
draugystes — Szv. Antano ir 
-Apszvietos* kliuba, kuris turi 
jr savo mažą knyginedi, nes 
Knygų mažai o aline szepa di- 
desife, nes kaip sąveina Nede- 
jioje’.in sjvetainia, tai nekurie 

’ ’ jog vos 
/pareina’namon.’ Daugeli jau- 
Uu vyruku likos patraukta in 

_ ’kariumonia/ Darbai daugiau- 
Išia.ąnt Tarmti ir fandrosia kur

tiek bus ir pavieniu.
nelaimes, kad merginu 
mažai.. .
tuviu yra mažas,

W. TRASKAUSKAS
-GRAB0RIU8-

.x*

SSaieZSJ

♦ I ų.'?

S18.OOKaina

Columbia Grafanola augsčiau parodyta ant paveikslėlio yra pigiau 
si prekėje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aiškų ir švelną 
balsą ir grajijia 10 ir 12 colinius recordus.

I E 2391 Už šilingėlj ir Šių nakcialy. (Dzūkiška Daina)

savyje aukšta—tikrą Columbios balsų. Turi vėliausios mados' no

f n .lMX
C R t -------------

l

7— Juk žinai, jog turėjau sumaiszyti kito maiszimo su bal-
tais miltais idant czedyt.

I

praeitas darbininkas uždirba

į z i

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
rlglnuB Ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. t.
520 W. Centre SU Mahanoy City, Pa.

ir . ’
• '

4 nu muN n ptt.ibv j!j j DR. JOHN D. RILEY
• i Specialistae Akiu, Ausies. Nosies,^ 
m Gerkles, Pūsles, Inkstu Tr kitokiu. 
-R ligų. Vyru ir moteres Ilgas. J
j j 
ll 
i!S

4^'^

---------- ■ J
200 E. Mahanoy Avė. j

Mahanoy City, Pa.
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8~ O ka tu tokio primai- | fj-
szei in tuosius miltus.

1 ♦

U-gi dtisziuk pirkau

Kad visi neszneketu.
,-x.______ IIr- Duszele! einu ant m i tin-

% '

i go! •
— O kada sugryszi?
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• 1167 Kur bėga Šešupė ir Kurnamas mus
E 1168 Šaltyšius ir Žvirblelis

1169 Eina garsas nuo nibežiausjr Siuntė mane motinėlė
1216 Giesmė į Panelę Švenčiausią ir A ve Maria
1215 Rūtų darželis ir Balų Čystytojas
1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis
23*9 Šėriau žirįelj ir Dėdukas
2 597 Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis. 4
2396 Našlys, Žaislas ir Lapunėlė. Polka-niazurka.

K 2395 Bum čik-fcik, Mazurka ir Dėdienė, Polka.
E 2360 Varpelis, Valčas ir Mano mielas, Polka.

2359 Ncmunj vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka.
2223 Pamylėjau vakar ir Draugė, Polka-mazurka, Orkestre.
2224 Mano laivas. Daina ir į sveikatą, Maršas, Orkestrą*
UGI Tekėjo saulelė. Kad aš jojau ir StumbriŠkių poL, Armonika 
1162 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo.
1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota.
1248 Velnias ne bobe, Dalis pirma ir Velnias ne boba, Dalis ant.
1249 Mano palvy ir Velnias ne boba.
2342 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu. Maršas, Orkestrą.
2343 Ant vienos galvos ir Žuavų maršas, Orkestrą.

1166 Sukruskime broliai ir Kur bakūže samanota

i

Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra antra prekėje iruž. nko 
savyje auiįštą^tikrą Coluinbios balsų. Turi vėliausios inadv# 'no 
torą ir jįvarantuoia už|įanėdiniin»j. Grajina 10 ir 12 celinius 
dus? Nėra geresnės Grafanolos šiandien už tuos piningus. 
Kaltio ^OC/\<)0

Z z z z z z z z

/!!

z z z z z z z z z z z z

Ne turi nusiminti, idant ne gali išgirsti baiso garsiausių svieto ralis
tų, kadangi jie ne atsilankė .'ūsų gyvenimo vietoje. Nusipirk šitą 
Grafanolą i§ kurio gali išgirst visų artistų balsus kokiu tik nori ir 
kada tik nori. Grajina 10 ir 12 celinius rekordus.
Kaina - •
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| geležiniam krome baltu milte-
r į''I liu vadinamu Geimehto.”

— Hm , »
ir^hj

..... matais kad kaimi-
nai-ne pamislytu, jog įasz dabai
vėlai pareinu, tai sugrysziu isz
auszus.
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E
Įvairiausius Lietuviškus Šokius ingrajititus geriausiais muzikantais | 

rasite vien tik ant rekordu „Columbia”.
Visi Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajina abiem pusėm

rasite vien tik ant rekordu „Columbia’*.

ir už tį pačią kainą.
Užsakidami nuo musų rekordų paminėkite aiškiai jonumera. Už* 

sakymas rekordų turi būti nemažesnis kaip 6 doleriai.
Reikalaukite musų naują Katąliogą Columbios Lietuviškų rskordų

fr^^7=’Jeigu norite nusipirkti kalbamą mašiną kokios čion nėra paminėta arba kito-«=5į7'jl 
Įk-^Sa nišką reikalingą daiktu, reikalaukite nuo musą Ihistruoto Kataliogo. 41

. • W -w v- «<v t* W V • „ . _ • M' w _ .1 1 — 1- f A____ S . - . . _ 1_____________________ _______ A___ A ________ _ ___Reikalaudami iš Kalbamą Mašiną arba Rekordą siąskit pinigus ant žemiau nurodyto Adreso.
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