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VOKIECZIAI GERYSI PAIMTU “TAUKU” NUO ANGLIKU KURI RODO BERLINO
GYVENTOJAMS.

Vokietijos ir Lietuvos kuningai eina isz vien ant atgavimo 
laisvos Lietuvos.

lė * i

Amsterdam.— Klerikalu centro vadovas Mathias Erzber- 
ger raszydamas Berlino laikrasztyje Taeglische Rundschau 
sako: , .

Per metus laiko asz skelbiau nuomone, kad Lietuva turi 
būti ne tik autonomine, bet ir neprigulminga szalim, amžinai 
susivienyjusi su Vokietija. Lietuva nori susitarimu atsieki- 
mu i to tikslo. t . , ‘ta

“Asz italių pridurt, kad Kauno vyskupas, pagal mano pa , 
siūlymas nuvyko pas gen. Ludendorff, jo kvatieroje, kur lai
ke pasikalbėjimo atsiliktas pilnas susitarimas apie Lietuvos 
neprigulmybe. ” '

Žinia apie ta vyskupio Karevicziaus kelione in vokiecziu, 
generalio sztabo kvatiera, apie kuria mini Vokietijos kleri
kalu vadas, Erzberger, pirmu kartu pasiekė Amerika telegra 
moję isz Amsterdamo, 16 d. Vasario. Tenai buyo pasakytą:

J. P. Morganas, milijonieris 
bunkeris, New Yorke, tula die
na, keliolika metu priesz jojo 
mirti suseke savo jauna raszti- 
ninka, buk tasai “paskolino” 
isz bankos 5,400 dolerius, idant 
užmokėti skola kokias padare 
loszdamas ant lenktynių ir ka- 
ziru. Morganas paszauke rasz

pabrango.
Pottsville, Pa.— Visi bravo

rai Schuylkino paviete pakele 
preke ant alaus nuo 9 lyg 10 
doleriu už baczka isz priežas
ties pabrangimo materijolo isz 
kokio dirbasi alus o ir pakėli
mas algų darbininkams.
Ii metai adgal baczka alaus tininka in savo privatiszka kan 
kasztavo 5 o ir 4 doleriai 
sziandien dvigubai.
iriai vela turės susimažyt, nes 
kitaip saliuninkai subankru- 
tvs.

Amerikoniszki Rusai nori 
kariaut.

New York. — Ženklyviausi 
Rusai nusiuntė telegrama pas 
prezidentą Wilsona, praszyda- 
mi suorganizavo j imo rusiszku 
amerikoniszku legionu — pul
ku, kurios iszsiuns in Rosi ja, 
in pagialba savo tautiecziams, 
kurie šukele revoliucije ir nu
mėtė cara nuo sosto.
Nužudė pirma, paczia, norėjo 

nužudyt ir antra.
Brooklyn, N. Y.— Charles 

Bullock, kuris nesenei sugryžo 
isz kalėjimo Sing Sing kur per 
buvo keliolika metu už nužudi- 
nima savo pirmos paczios, li
kos vela aresztavotu už užsį-

Ke-

Skune-
celarije ant isztyrinejimo.

Rasztininkelis drebėjo visas 
ant kūno nuo baimes, tikėda
mas, jog ant jojo jau lauke pa- 
licijautas idant uždaryti jin už 

bot Mor-kroteliu už vagysta, 
gan atsiliepe in jin:

— Eikie namon ir pasafcy- 
kie savo paežiai ka padarei, o 
ryto ateisi anksti vela pas ma
ne.

Nusistebėjo rasztininkelis, 
iszpilde milijonieriaus paliepi
mą, o kada ąnt rytojaus stojo 
priesz jin tas tarė:

— Te tau 5,400 doleriu ku
riuos prisisavinai be mano ži- 
pios, padekie juos ten isz kur 
buvai paemes pirmutinius. Yra 
tai paskola kokia tau duodu, 
nes atsimink, jog tikiuosiu kad 
man ^atmokėsi. Kiti darbinin
kai banko apie tai nieko nežino 
ir nežinos. Parodyk man, jog 

h nors kartu gali būti žmogum.

1

X

Czia gauta Berli.no “Lokal Anzeiger” kopija, kurioje isz 
spausdinta pasikalbėjimas su Kauno, Rosijos vyskupu Kare-

t

t

o
O NUOBODUS.
Arba ko daugiau žmogus nori 

tuom mažiau prisotintas.

Karta Dievas nusiuntė ant 
žemes aniuola, kuris da niekad; 
ne buvo nužengiąs ant žemes. 
Tasai aniolas daugeli kartu gir

I . i*

— Ka kalbi? Juk turiu bo 
bai malku ir vandenio atneszti, 
bulves skusti,, in ugni pusti, gy 
vulius paszerti ir apžiūrėti. Ar 
tai dane gana? t

— Bet per meta atsiranda 
menesei, nedėlios ir dienos ku- 
riosia galima sziek tiek pasil
sėt ? ‘ ,

O isz kur tąve Dievas at-
keiszejimu ant gyvasties savo 
antros paczios su kuria apsive
dė du menesiai adgalios; norė
damas jiaja papjaut su peiliu. 
Bullokas turėjo pasirūpint 2,- 
500 doleriu lyg teismui.

TRUMPI TELEGRAMAI.

§ Rymas.— Isz priežasties’ 
dideliu szalcziu ir kares, szim- 
tai vilku ateina in miestus 
smaugdami gyvulius.

§ Washington, D. C.— Ke
turi Amerikonai Francijoj, li
kos apsodinti ant suszaudimo 
už miegojimą ant sargybos. 
Pershingas prisiuntė apie tai 
raparta in czionais melsdamas 
susimylėjimo ant nusprenstuju 
ant smert.

J Washington, D. C.— Už- 
muszti karieviai Francijoj yra 
Sta. Mindikauckas Chicago, 
Ant. Povylionis Pittsburge.

§ Irwin, Pa.— Du pleszikai 
apvogė anglekasi R. Harvata, 
kuri- sumuszia baisei atėmė 
nuo jojo 2,500 doleriu.

-Po keHplikosmietu rasztinin- dėjo isz?augsxtybes visokius tu 
kojis su dideliu pasiszventimu 
ir nedatekliaus atmokėjo pa
vogtus piningus. Kada Mor
ganas pridėjo paskutini doleri 
prie kitu ka rasztininkas atino 
kodavo, Morganas prakalbėjo 
szirdingai in jin:

— Na jnano vaikia, buvo 
tai sunkesne užduotis sugrąžy
ti ta, ka paemiai ne kaip pra-

Paimkie tuosius pinin- 
gufc adgal ir atiduok juos savo 
paežiai, nes galiu eiti už laižy- 
bu su visais savo milijonais, 
jog tik per tavo paczios paeze- 
duma jiji suezedino tuosius pi
ningus, apverkdama juosius 
graudžei ir tik jai jieje prigu
li, kita karta ne imk to, kas 
prie tavęs nepriguli.

Tokiu tai buvo žmogum J. 
Pierpont Morganas, milijonie
ris. ♦

gyventoju,

leisti.

AKYVOS ŽINUTES.
§ Washington, D. C.— Vie

nas amerikoąas likos užmusz- 
tas o tris sužeisti musztineje su 
meksikonais arti Tampico.

§ New „York.— In laika dvie

gojimus žemiszku 
nes geide pamatyti isz artimo 
juju geismus ir rugojimus, to
dėl Dievas pavėlino jam nu
žengti ant žemes ir pats persi
tikrintu apie žmogiszka gyve
nimą.. .

Aniolas persimainęs ant žino 
gąus, nusileido nuo- dangaus, 
ant puikios žalios pievukes, ap 
siaubta girraite, per kuria pląu 
ke upelūkas. Paukszczei gie
dojo, žiedai kvepėjo visur, pa
tiko aniolui žeme, juokdamasis 
pats in save kalbėjo: “Žmonis 
gal labai pagedia, jeigu isz to
kio rojaus ne yra užganadin- 
tais. ’ ’

f Ant kraszto girrios užtiko se 
dinti varginga kampininką 
vardu Nuoboda. Buvo pasire 
dias labai vargingai, marszki- 
niuš turėjo juodus, plaukai ne- 
suszukuoti o rankos purvinos, 
sėdėdamas prie ugnies dejavo 

* * * ! «

svieto atsigaivino, bet Nuobo
da vis žiovavo.

— Aeziu Dievui, jog asz nie 
ko neturiu dirbti, dabar tai 
nors karta savo gyvenime pa
silsėsiu.

Bet vis žiavova ir nubodu 
jam buvo.

Po keliolika menesiu, tokios 
laimes pradėjo ka tokio stenat 
ir nerimaut. Nuėjo ant lauko, 
bet jam kojos labai sustingo ir 
sugryžo namon piktas, 
nakti teip-gi prastenėjo.

Ir mislina sau: f
— Kas ežia po rioglu atsiti

ko su manim, turiu viską ka 
tik geidžiu ,o bet prie nieko ne 
turiu noro. 1

Bet atsiminias, jog kitados 
sunkei turėjo dirbti, linksmino 
si tuom jog nieko nedirbą ir už

Atsikėlė piktas su
skausmu galvos.

Prie rudens gyvenimas jam 
teip nubodo, jog jau negalėjo 
dalaikyt. Kitados dirbdamas

viczium, vedusiu derybas su imperijos koncleriu ir vokie- 
cziu generaliam sztabe apie Lituvos reikalus. Jisai pasakė:

Asz atvykau czionai intikinti Vokietijos valdžia, kad jau 
atėjo laikas pagalvot apie.sutvėrimą nepriklausomos Lietu
vos, kuri, be mažiausios abejones, glausis prie Vokietijos.

Mes turime omeneje monarchiszka valstybe krikszczio
Mane užtikrino, kad •

M * ‘ »

§ Canton, Ohio.—.Henrykis ju mensiu 3Ž0 ypatos žuvo nuo 
..................................... g^o. / .Rogalskis turėjo pabucziuoti 

amerikoniszka vėliava už prie- 
szinga iszsitarima priszais 
Suv. Valstijos.
- § Scranton, Pa. —

Turkai vela

Keturi 
žmonis likos sužeistais Dun
more per ekspliozije garinio ka 
tilo. . Terp tu randasi Juozas 
Viszniauckas kuriam perkirto 
galva.

§ London.—
prądjo naujas skerdynes ant 
Armėnu po apleidimui Rusu 
isz tenais.

§ San Juan,Del Sur, Nika- 
Kosta Rikoje sukylo 
. - Pasikeleliai pa

ėmė po savo valdžia miestus 
Alajnela, San Mateo ir Here
dia.
kiszki sznipai.

♦ ■ į. * r- ' fr. J " •*

-

ritkva.
revoliucije

Revoliucije šukele vo-
-.ta-, * < i
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§ Harrisburg, Pa.— Praei
ta meta Pennsylvanijoj ižduo- 
ta 315,474 laisnu ant medžiok-»4V

liu

Iszteisino.
— Ponas daktare, 

mano vyra ds^gydint nuo visu 
skaudėjimu o dabar jis numi- 
rias. <

Daktaras: -s?
* i**' k" ta1'*

dabar dojuoje?
y k;i- x •.

' * . \ *7 ta< : i

Ne viskas.

ketinai

' 'f*
-s?. Na, ar gal jis

/

s. ■"

Ko teip. susiraukiąs ? Juk
gavai nuo. pono pavelijimą va
žinot, tu! turi džiaugtis.

— Tai kas isz to? Turiu pa

sunkei ir garsei rugojo:
Prisiartino prie jojo aniolas 

tardamas:
Tegul bus pagarbintas Je 

zusas Christukas!
- Ant amžių amžinųjų!

Na, kas pas tave žmoge
li girdėti, kaip ten ant lauko ii\ 
grinczięje ?

— E, beda ir gana. Kas 
metas arsziau ir sunkiau dirbti 
ant duonos, prakaitu nuo žmo
gaus pilasi ir ne valandėlė at
silak) neturiu, o czia vaiku kuo 
pa, kožnas nori valgyt, o czia 
gąšpadoryta ant ranku jau net 
kvapo neužtenku....

kįa?
Ii iiIIIIIUK Kas? viskas!

i •* . »,i 1 f į.|. .r ? (

gęrę ant svieto nesiranda, nuo 
ryto lyg vakaro, nęgiliukis ma
ne persekioja, o arsziausia, jog 

a"

- /į’

nesze, jeigu nepažinsti musu 
gyvenimo. Kada czia žmogus 
ant szios žemes gali pasilsėt, 
juk žinai, jog ūkininko darbas 
niekad nepabaigtas dirbk žmo
gau ir dirbk be pasilsio. Ne ži
no ar žmogus ir ant kito svieto 
teip dirbs kaip ant szito, o jei
gu reikes su aniolais diena ir 
nakti giedoti, tai bratuli teip- 
gi bus nelengva ir žmogus pa- • •
ils per dienas.

— Tai tau szitas darbas teip 
nubodo?

— Žinoma, nes nuo kada gi 
iniau, neturėjau pasilsio.

■— Žmogeli, gaila man labai 
tavęs. Ar žinai ka?
siu asz tau maisza aukso, nes 
po taja iszlyga, jog gyvenimą 
sau palengvinsi ir nieko, visai 
nieko nedirbsi.

Nuoboda mėtėsi aniolui in 
kelius, bucziuodamas jin ir de- 
kavodamas už ižgialbejima jo
jo sunkaus gyvenimo. Aniolas 
da karta jam primynė idant 
nieko o nieko nedirbtu, nes 
prieszingai viskas dings. *

— O kas apie darba rūpin
tųsi, jeigu už pecziaus gulėtum I esi laimingas isz savo padeji- 
ir laszinius su duona valgy turn | mo ?

Pasikasė žmogelis. Nenorėjo 
prisipažint, jog buvo kvailu.

— Esmių laimingas isž ju
tos dienos Nuoboda pasiliko po su loskos mano gerądejau, bet

V

Duo-

Visa

migo.

veli jimą nuo pono, lies ne turiu
I 1 I** ■»

J , ifcii i,Jhuopaczios,
>■ 4.

fr •

f.!
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Kas tau daugiausia ken- 
— užklaus aniolas.

* L ' ' Y

Jau gal

be pasilsio reikia dirbti.
Juk, Nedelioje turi szio

ki toki atsilsi ?J|| 
j ■■ A , .’į ' i,' 'I' " ‘
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niszkais ir kanservatyviais pamatais, 
mano pasiūlymai bus prielankiai apsvarstyti.

...........+----- —

Vokiecziai eina ant Petrogrado. — Jau paėmė Kieva.
Petrograd.— Vokiecziai artinasi kas diena areziau Pet

rogrado ir in gyluma Rosijos. Vokiecziai eina isz Pskovo ir 
Podolok tiksle nukirtimo Moskvos-Petrogradinio geležinke 
lio ir tokiu budu nori badu priversti Petrogradą ant pasida
vimo. * ' > i < į. I. ,c

Pietų daliję, vokiecziai norėdami užimti Ukrajina, pa- ‘ 
eme pirmiausia Kieva. Badaipaimdami Kieva, tame muszi- 
je žuvo ant abieju pusiu 4,OOOo sužeista 7,000. • •»je žuvo ant abieju pusiu 4,000q sužeista 7,000

Lyg sziam laikui 10,000 rusu sudėjo ginklus vokie- 
cziams. '• Į ;• /. j .• ‘'

Minske (kuri vokiecziai paėmė 21 Vasario) paimta 2,000 
maszininiu karabinu, 50,000 karabinu, • milijonus szuviu ir

i

v 
daugybia maisto. ’ . ’ ■

Vokiecziai ate ja in Volmara pakorė 200 gyventoju ku
riuos iždave in budeliu rankas pats burmistrą miesto.

Rusai pasirasze ant visu iszlygu paduotas per vokieczius.
Berlinas.— Rusiszki bolszevikai pasirasze ant visti iszly

gu paduotu per vokieczius. Vokiecziai dabar paliovė eiti 
ant Pe‘trogrado ir užgriebinet daugiau žemes.
pasirasze ant iszlygu patys nežinodami ant ko, nes vokiecziai 
neiszaiszkino jiems, ant kokiu isz lygu padarys sutaiką.

Taipgi!

Bolszvikai

ma, jog man niekas ne miela, 
buvo sveikas ir drūtas, szian-J miegok negaliu, sudžiūvau ir 

mirsztu isz nubodumo.
man isz turtu, jeigu neturiu lai 
mes gyvenime....
ga neszti kaip kitados, ne po
nauti .

Aniolas susimylėjo ant jojo, 
o persimainydamas ant savo 
tikro pavidalo, apdengtas

A

dien pageltonavo ir sudžiūvo 
ir vos laikėsi ant kojų. Dabar 
pradėjo gailėtis isz savo tokio 
gyvenimo.

— Kvailas buvau — pamis
imo sau .

Vos isztare tuos žodžius, pa
regėjo ateinanti ta pati, kuris 
jin auksu apdovanojo.

— Tegul bus pagarbintas!
— Ant amžių amžinųjų.
— Kas girdėt Nuoboda? Ar

— atsiliepe Nuoboda mesda
mas kepuria in^ora .*

Ir nuėjo aniolas toliaus. Nuo |
v 

nu ir dekąvojo* Dievui už per- man neramu ir kas tokis mane 
mainymą. Turėjo bernus ir [kankina. s

Kas tau? — užklausė
Turėjo bernus ir kankina. 

‘ • ■— 7
. ■ 'f' -| .i;',,'' į ■. ■

cziaus, gere ir valgė nesirupim aniolas. 
damas apie nieką. Atėjo žie 
ma, atveže jam malku, užkure | ant manes užėjo, tankei turiu 
pecziuje o Nuoboda buvo isz norą prie darbo, nes mane imd 
visko užganėdintas ir DievaJ didelis nubodumas. ' '
garbino.

Nepoilgam apėmė jin, kokis lauji dirbti, norėjai ponaut ir 
• tai žiovąyimas,i pet jam, visas, atšilto

dažiuretojus, sėdėjo už pe-

Nežinau kokia kyarąba
y

įJI

t
k J -į
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Juk esi ponu ir nereika

Velinu var-

pavydalo, 
šzviesybia tarė:

— Žmogau! tegul stojesi, 
kaip sau vėlini. Žinokie apie 
tai, jog ąnt viso svieto laimes 
niekur ne rasi, Dievas davė 
žmogui darba, idant jam gyve
nimas butu nenubodus ir turė
tu kuom nuboduma praleist. — 
Melskis ir dirbk, o busi laimin
gu.

•' 'I . 1* - • ■ I' ta .H •' lt \ « "L

— Ar girdejei Motie kokia 
naujiena?

— Na ka tokio?
— Asz girdėjau, j?g no tru

kus tąsai svietas isznyks.
— Tiek to, asz netrukus ke

liausiu in Illinojaus Steita?
k i ... '

Girtuoklis.

Kunigas
mai, kaip tu teip gali nuolatos 
gert. Juk ir gyvulis žino ka
da nustot, o tu ne.,

Szimonas:—. Praszau joga- 
masczio ir asz kaip vandeni g</

* iXi ■

O j $zimai, Szi-

Praszau joga-

riu, tai žinau kada nustok

turi jin. ‘
I • W ' 4 " '

mislino Ant galo Nuoboda puolė, in ‘ l
ii' ' ,>Lj ■■' ' i

žandas braszkejo -T- 
pavaikszcziosiu tai pereis, kojas savo geradejui mėlsda- k ; \

Susimildamas sugrąžyk

sau, 4
Nuėjo ant gonkėliu, pažiurėjo mas jo:

. 1 1 1 1 •' . • 1 ■ /

ant lauko bet jam• vis buvo nuo
, ■ * X 'S . ‘ M ■ ■’ 1 H ■ ■' ... /'A'

•

bodu. Atėjo vasara, viskas ant man senovišzka mano gyveni
a

Po tuju žodžiu aniolas 
dingo, o Nuoboda vela kirto 
malkas ir skuto bulves savo bo 
bai— bet buvo laimingas.

tai’1 . y . .. *

NAUJAS ISZRADIMAS.
Auginimui plauku gydymas

DYKAI!

e
— F. W. S. B.

Pati in savo vyra:— U-gi tu 
rakali velei girtas pąrejei juk 
tu man prižadejei, jog daugiau 
ne gersi kaip szeszis stiklus.

Vyras:— Juk asz, mano du- 
szele, norėjau teip padaryt, nes 
asz užmirszau, kelis asz stiklus 
ižgeriau, ar 5 ar 6 ir velei tu
rėjau isz naujo gert.
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Dekavoje % milijono žmo-« 
niu dastojo puikus plaukus o 
teip-gi sulaikė puolimą plau-< 
ku isz galvos labai trumpam 
laike in vieta iszpuolusiu, at-« 
auga tankus plaukus Gvarąnty 
ti Informacijos Dykai. Raszy- 
kite bile kalba sziandien.
Prof. Brundzas New Remedy,

Broadway, 8-th St.,
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mnnanje 
praneszem buk Lietuvos 

karalium ketinu Imti Saksoni- 
Kristijonas. Dabartės visa vil
tis Lenku dingo susivienyjime 
su Lietuveis.

Kuning. Fridrikas Kristijo
nas turi 24 metus amžiaus ir 
yra aficierium Saksonijos ka- 
riumene je. 
kuning. 
laikraszczei

< i c<Sau-

muzikantu
Mete 1912

Jojo plotina buvo 
Ludvika, apie kuria 

teip daug rasze 
penkiolika metu adgalios. Ji.ji
persiskyrė su savo vyru 1903 
moto ir apsivedė 1917 mete su 
kokiu tai italiszku 
Enrico Toselli.
pei'Siskyre ir su juom iszvažiuo 
dama i u Brūkšėki ant gyveni
mo.

Toki tai karalių kaizeris no
ri padovanot Lietuviams.

sius po prasidėjimui musziu. 
Viskas eis puikei kaip ziegore- 
lio rateliai, mes busimo pasirėn 
gia, o kiti da snaiis. Po keliu 
menesiu ( ?!) musziu, kada už-

B • “• *

baigsim savo darba Europoje, 
paimsime New. Yorka ir Was-

Norints mes tu j u 
bet isz 

suvirszum
vieta
Iri ng tona.

neužlaikysime, >
Najorko paimsimo 
bilijonu doleriu ir ta pati nuo
kitu Amerikos didesniu mies
tu. Po tam paimsime visa Pio 
tinia Amerika o gal isz Suv. 
Valstijų padarysim viena dide 
lia kuningaiksztystia.”

Teip, jeigu mes nežinome už 
ka sziandien Amerikas karinu 
na, tai vokiecziai žino už ka jie 
kariauna.

Ar-gi neprivalome gintis 
nuo tokiu svietiszku užpuoli
ku?

gintis

Dr. L J. Lansingas apgarsi
no. lųik Ameriko randasi 61, 
tukstaneziu vokiszku 
kurie platina neapykanta terp 
czionai t i n i u gyventoju, 
singas meldže Ameriko 
pasielgtu su tais sznipais
puti karszcziau, nes gal ateito
je su jeis gali būti arsziau ir 
pavojingiau.

sznipu

Lan- 
idant 

tru-

Jeigu kas geidže atsikratyt 
nuo savo nuobrodes uoszves, 
tai tegul teip padaro, kaip pa
dare 30 metu senumo Dunkin 
Robertson isz New Yorko — 
apsivedė jisai su jiaja po mir- 
czei savo paezios. Nepoilgam 
Robertsonas inneszę praszima 
ant paliuosavimb jin riuo ka- 
riumenes, paduodamas priežas 
te, buk jojo pati turi szirdies 
ligo. Bet jojo pfaszima atme
tė ir dabai* turės mokėti savo 
pacziai-uoszvei ' meriesinia 
duoki ia.

f

Kinu ošia vela atsitiko dide- ,) 1 <Vfr ,"V- . , . 1h ... ,4
lia nelaime kurioje’ žuvo 262 
ypatos o apie 800 ųjaž (Jau
giau sužeido. Taja diena susi 
rinko tukstanczei žmonių 
ITong-Konge pažiūrėti arkli
niu lenktynių.
vo regėtoju platforme. 
musztieje likos sumindžiotais 
ant smert.

tukstanczei

Tame sugriu- 
. Už-

Dede Samas padirba kas die 
na tris milijonus nauju centu 
laike szios kares. In meta lai
ko menyczios piningu iszmu- 
sze isz viso 73 milijonus centu. 
Priežastis sunaudojimo teip 
daug centu yra centinei padot- 
kai ant karbs užlaikyhno. *

Nuo Julajaus 1 lyg Nov 1. 
iszmuszta viso 41,600,000 cen
tu, o žinunai tvirtina, jog da 
reikes iszmuszti 100 milijonu 
centu ant vedimo bizniu. Ame- 
rike tiek centu randasi, jog ant 
kožnos galvos pripuola po §zim

Tiejei maži piningeliai 
stebėtinai dingsta nežino kur.
t -

sunaudojimo teip

. ta.
A

Už ka sziandien Amerikas
Nevienas užduoda 

Geriausia
kariauja i 

sau taji klausykla, 
taji klausymą atsako Ameriko 
niszkas majoras Bailey, kuris 
daug draugavo su vokiszku 
grofu Goetžen po karei Santia 
go, Kuboje, o kuris sekaneziai 
kalbėjo jam: ’

“Jus Amerikonai nieko ne- 
iszmanotia apie ateitia. 
tau pasakysiu vienu dalyka 
kuri gerai atminkie ateiteje. 
Penkiolika metu nuo sziandien 
Vokietija pradės savo milžinisz 
ka svietinia kare. Vokiecziai 
ineis in Paryžių in du mene-

K

I

Asz
J

detines kliosztoriaus, nes per
savo pasielgimą iszgialbejo zo- 
koninkes nuo siižiyįęjitno, ' nes 
vokiecziai užeja ant nelaimin
gos Belgijos žagejo; ne tik jau
nas zokpninkes nes dr taisės ku 
rios turėjo nuo 60 lyg 70 metų 
amžiaus.

Dabartės visas zokonas Sal
džiausios Szirdies kalba pote
rius už taji kapitonu ir ne tik 
už jin bet už jojo vaikus ir vųi- 
ku vaikus pakol veisle Braith- 

' ■ ii : • *

waitu gyvuos ir po juju sinert.
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MAINYMAS THRIFT KOR
^ARES-TAU- 

PYMO ŽENKLELIU.
' . -.7,; ft. .n

Itt

B

- Vokiet i joj mieste Frankf or
to per dvi sanvaites surinko 
160,000 svaru iszmetytoS'popie 
ros, 24,000 svaru skuduru, 8,- 
000 svaru geležgaĮiu, 800 sva
ru moterų plauku, 600 svaru ce 
lųloidos, 4,000 svaru gumos, 

85,000 
buteliu, 19,600 elelCtrikiniu lem 
pelių, 41,000 korkt 
skrvbeliu.

2,000 svaru skurgAliti,
Vi V. -Ii _ _ ' _

ir 12,000
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KL Jeigu asz turiu registruo
fefci f i' ’ fllii ' 1 '•>

ta viename riiieste ir noriu per-
.........F . .. . h' ‘on‘.-v fe

reikia gryžti in tą fiesta/kur

Pajieszkau Vincu Sknczą, 
Jei kas žino apie ji, meldžiu ...ll

y .
John Kaletaviczia,

232 Blocum St.,\ 
t Kingston,.Pa.

* 1 ' "’v- ‘
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Mano draugas Antanas Juv- 
konis, 5 : 
Chicago, III

re^

kęsti atsitikus pametimui
IT" B A _____ '_______________ ______________ Rm,____ '
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kas užregistruoti korta?
' At. Ne. ‘ "

Kl. Kur galima užregistruo-
fe' *" "fe . ' . .

‘fe j.

At. Paczte pirmos, antros ar

I. fftl

Kl. Ar yru prjverštinas daly
TEI.IU ANT

Kl. Kuomet pripildai! Thrift 
kortele, ka tada darau i

■. I / ,4, ■ . ____ _ . . ■

‘ At.
įninką, ar agentūrai atiduokite, ba. tree»ips
korta ir primokėkite pinigais master General reguliacijų

a-a vn T’-. ife i- -_.fe.„1.1.

'ijj fe

j

i ,■ 
i ■ <• |, 1

lf

At. Nuneszkite iri pucztą> | 
baųka, ar

tiek, kiek ta menesi reikalauja 
ma su 
liti.

Kl. Ka asz toliaus darau?
At. Jus paimate Kares-Tau- 

pymo Ženkleli duota mainais

$4 vertes Thrift Ženkle-
z: " : . i ’ f i. i1 fe''

fe

1 " 7 -n J' ; ■ I | T T" ' T " ’ 1 g

kliasos, sulyg Post

Kada galimą, registruo- 
1 J"’ ' , J" “;,.r ‘ Į

Al. Laike pirkimo, arba ka
da vėliaus. I . ' ■ I

Kl. Ar yra kokiu mokestis už 1 , , ; "''l . ' 1
yęgistr avima?

• At. Ne.
Kl. Ar vedusi moteris priva

lo naudoti savo ar vyro varda,■ 
i . .?". i

Pia ^fary Brown
tete te w « tete '' \

Lii. į: '
J « : ■

Kl. 
ti?

At. Į^eszimts dienu.

ta Kai’įs-rTaupymo Certifiba- 
ta viename mieste ir‘noriu per-

■ I ■ 'j " *
sikelti an kita miestą, ar man 
reikia gryžti in tą njiesta, fer 
registruota, idant gavus pmi-

1 ' . ? -$1.M.! i i; 1,

.r1'-’ "* ' ■/ :'■»
At. Ne. Jus galite, kreipda

miesi in pacztoriu, kur certifi- 
katas užregistruotas, turięti sa-

I • 1 • • 1 ' A L __*- V A

gus?

.1

praneszti ant adreso:
t

v

i

■' ■- ?M.l
: »r* * 5.* ,... .

dabar • inežinan
metai adgal gyv’eno B ’ •» •» • * ... > MLk*'. k

L>
|cur. Meldžiu greitu laiku at-

•' 7 -u

įmesi m pacztoriu, kur certifi- 
katas užregistruotas, tųrięti sa
vo registracijos korta perkelta 
in paczta, kuri savo laiszke pa 
žymėsite. ' ■ , ’ , ' ;‘n'į *

KL Ar galiu užrąszyti savo
. ,v Ji ■" 4.i r k

siszaukti nes neužilgio važiuo- 
(to 19.) o

’.f "f

I

žymėsite. -.f ■

R f

t<sju in karįumene.
J. Valtis, 

Roswell, Ohio 
r ”.4
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Box 184
1 I L " 1 ■

4 
<

i i
''Į 

į 
i

*

ll»J'

varja ant ženkleliu del pažini 
mo?

Ąt. Taip.

C 4 r<; '

Mano teta Marijona Baga- 
szauckiute po vyru Jensžauc- 
kiene; t taip-gi Vincas Miktolo-1 
nis; abudu isz Vilniaus gub., 
Traku ;pav., praszau atsiszaukt

(to 19)
1 Wm. Mikalonis, 

Cumberland, Wash.
. \ ■ * s . ", ", 1

. ,i į i mj u 
į. . ji' ■ lift' ■*.

už Thrift kortele, praszote Ka-!
res-Taupymo Certifikato, jei
gu neturite, ir pridedate ženk
leli prie certifikato.

Kl. Ar asz privalau pirkti
Thrift ženklelius ir tolinus?

yVt. Taip. Praszykite naujos
Thrift korteles irįpi’ridekite isz Į Kares-Taupymo t ženklelius | krasos ženkleli 
naujo. s ant savo Kar es-Taupymo Cer

Kl. Ar galima mainyti Thrift tifikato ir turįu užregistruotu - te te te te ■ < i y r 1 - ’ ■ • ' 1 - - 1 - 11 Jl - 1
o uždedu :

» 1 ' 11 T‘. ''

kia vėl registruoti - apsaugoji
" • || 'I* t

II

kuomet registruoji?
At. Savo—— . 

ne P-ia John Brown.
| Kl. Jeigu asz turiu penkis

INFORMACIJOS.
i Kl. Kaip didelis yra Thrift 
ženklelis? 1 . : ' , . ' I: i# '

Ai. Truputi didesnis už 2ę.
M J

ir galios spal-

1

ant adreso:

Box 51
j Lr/ . . į „

"k 1 į ■ »

’ ? $25 dovanu nplaikys tasai, 
kuris man danesz kuri randasi

VOS. . ■ .

Kl- Kokio didumo yra Thrift • . I
mano pati Jeva Stas7.kevie?ie:

DiryaClvelando “Dirya” prane- 
sza, kad organas ‘ ‘Draugas ’ ’ 
esąs apskunstas riž pleszima 
žmonems gero vardo. Ji trau- 
kias atsakomybėn Pr. Rimkus;

Draugasv apjuodino szita 
žmogų, buk jis dųjijesis su ko-

* -J

.r

' (i

Caro szei 
tūkstanti dole- 

Na-

kuriuos caras 
isz Jauko.

Kokius pa jautimus turi bu- 
vusis rusiszkas caras Romano
vas, sziandien gyvendamas Ta 
bolske, Siberijoj, po ižgųjimui 
jojo isz Petrogrado palociaus?

Romanovas sziandien gyve
na prastam name susidedan- 
czio isz 14 kariibariu, tuojaus 
stovi ant to paties kelio ku- 
riuom caras iszsiunte 200,000 
vargszu in Si berijo, 
m yna aplaiko
riu ant savo užlaikymo, 
me nesiranda jokiu vigadu, ne 
garo ne vandens; pecziuje kū
rina malkomis,
turi pats atsinsezti 
Narna sergsti keturi szimtai re| 
voliucijonįeriszku kareiviu, ku 
rie nepavelina Romanovams 
iszeiti niekur, tik viena karta 
in sanvaite in bažnyezia. Visa 
maistu perka jojo*s4rgai ir per 
žiuri kožna szmoteli, jS^ecziu jo r 1 'r ■' “ . ’ J ' ’ <

l J. t
A ♦4i

Pr i 1 y gi n k y t e teby ri ‘ i 'gyv en i - 
J < ii • •

Kitados Ro- 
manovai gyveno .'pwociuusia 
Carskain Šele, Peterhoye/iŽie- 
iriiniam palociuje, 
Krimejoi ir da 20 kitosia palo- 
jL’iuosiri. Petrhovo palocius 
buvo teip didelis jog 20Q tarnu 
turėjo apvedžioti sveczjus po 
jin idant nepablustu.

O dabar? Gyvena name per 
dirbta isz. isztremtuju stoties 
kur pernakvodavo tiejei nelai
mingi kelionėje in Siberije. O 
gal Romanovas gyvendamas 
toje vietoje atsimena dabar ant 
kankiu tuju 200,000 nelaimiu- 
gu per kurio priežaste likos isz 
guitais o tukstanczei pražuvo 
ant to pat kelio ąnt kurio sziau 
dieri Romanovas gyvena.

Galime suprasti koki jojo 
sziandien jautimai ir kokia tu
ri jisai griaužiama savžinia!

žiuri kožna szmoteli,jsvecziu jo
t " >llį*.'į: ' b I !.

kiu nepriima.

ma buvusio caro su dabartiniu 
jojo gyvenimu.

gyveno
t

i i

kiu ten SI raželi svetimais pini 
gaiš. d

H

Rosijoj szimtai tukstaneziu 
kareiviu, 
gyventoju
sziandien laiko apgulė geležin
kelio stotis. Geležinkeliai pas 
tarnoju laiku buvo pilnai sude 
moralizuoti ir negali aptarnau 

Karei- 
sudaro di- 
Jie nesza-

F?

jurininku ir civiliu 
apimti ( panikos, 

v •

■ 1 V*ūį V Li Vado ja,

’lt

t i pabėgėliu vilnies 
viai ir jurininkai 
džiuma pabėgėliu.
si szautuvus, tankiai su užmau 
tais durtuvais ir todėl geležin
keliu sargai yra bejiegiais su
daryme tvarkos evakuacijos. 
įįKada tik traukinis ateina in■ *
Stoti, prasideda pamiszes puo- 
lirnas in vagonus. Langai isz- 
dūužomi szautuvu kulbėmis, 
kad tik greieziau insigavus in 
vagonus. Kada vagonai bu
na pilni, daugybe užsilipa ant 
vagonu stogu, kur delei didelio 
szrilczio daugelis sustingsta ir 
nusirita žemen. Daugybe žmo 
niu sužeista besigrudime gele
žinkeliu stotyse.

Kronstadte ir Helsinforse ju 
rininkai važiuoja, apliesdami 
tvirtove ir laivus. Sovietas pa
liepė jiems, jei vokiecziai ir to
laus besiversž, 
laivus.
, Procesijos kareiviu isz Reve 
lio. Valku, Benderi ir kitu Ry
gos frunto vietų atvyksta in 
ežia ir bando dąsigauti in Rosi 
jos vidų.

ATSAKYMAI,

Shenandoah.— Your corres- 
pondence was rejected on ac
count of having no signature 
to it. We regret very much 
for not publishing it, but the 
fault is yours.

vagonus.

v •

iszsprogdinti

džiausios Szirdies.

Gal už kapitoną Braithwaite 
yra kalbama daugiau maldų, 
ne kaip už kita koki gyva žmo 
gu ant svieto.

i\nt tuju maldų kapitonas 
Braithwaite užsitarnavo sekau 
ežiai:

Pakraszcziuosia Belgijos ran 
dasi kliosztoris zokoninkiu Sal 

Vokie
cziai paemia Belgije pradėjo 
prisiaVtinet prie Ostendo. Ka
pitonas paemias ant savo laivo 
kiek galėdamas pabėgėliu, ap
leidi nėjo pristova, kad sztai pa 
temino kuopa began ežiu zoko
ninkiu prie mariu idant apsi- 
saugot nuo žveriszku, prusu. 
Kapitonas daug nemislinda- 
mas sugryžo su savo laiveliu 
paimdamas 80 nelaimingu zo
koninkiu. *

Už ta savo narsu ir mielaszir

I

Suramino:
rf^' -r—y- . ,

— U-?gi ko tu kumute teip 
nuliūdus?

— Tai ve, ne busu nubudus 
jeigu maniszkr ant dvieju me
nesiu uždare in kalėjimu Potts 
vilioję.

— E, kumute, 
tiedu menesei praeis akimer- 
koje ir teip kaip ryto sugryž

J ' > ’ * ‘ • -

.L- ■

c

riairion.
' ' tl •

X i. • < " fei

nesirūpink,

'■■Ui' Taipgi, už tai asz teip ru
dingą* darba aplaike padekavo pinuosi, kad norint butu uždą- 
ne nuo paties popiežiaus ir per rė ant cielo meto. 1 < y : ii
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Ženklelius by kada? I
At. Ne. Tiktai Giiiodžio 31 d;

I918m. ' mui szeszto ženklelio?

SKOLINIMAS VALDŽIAI? lis turi būti rižrėg
. , .. • 4 . ■ ' ' t'LF ii U ' Ii- ■ 'It'll l ” . -! ...! ■ ■

kita ženkleli, ar rei-
_____ 4:
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Kl. Kokia paranka yra už
"iiwirrwA £ ii .Bi-Taupymo Zen^ęRu?Kares-Taupymo zenKĮpuąt; >;

At. Suvienytu Valstijų Vai-

At. rĘuip; Kiekvienas ženkle- kiszenin. »'

H 
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Kl

• < » 
kortele? .. f

Ąt. Turi vietos del 1$ 
liu ir, kuomet sulenkta, telpa

. Ji yra 4 x 8 colius,
Kl; Kaip didelis yra Kares- 

Taupymo Ženklelis?
Ąt, Yra apie 4 kartus dides

nis už krasps ženkleli ir žalios
4 “ f i r, . 1 9 R

spalvos.
Kl. Kaip dideliu Kąres-Tau- 

pymo Certifikatas ??,, •
Į At. Yra knygęlę,. /didumo 4

' . ' i .™ ' 1 i J-‘iri i| r ■ •1 i*' <į ■

ne ir 8 metu dukrele Katrę, kp 
rios pabėgo su Juozapu Kanu- 
szeviezium, Mano patį juodu 
plauku, rudos ųkis, juodbruvio 
apskryto veido, Vilniaus gub.,

O' g . 
«1

•flli’i! 
?;>W

■

f:
■■■j
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J eigų pametu Viena

: . 1 ' ■ , i-1 ' MiAll

PAME
fiM įp 

<■'■4

| i.

?| Taupymo Ženklelis?

džia prižada užmdketi $5 UŽ Thrift Ženkleli, ar galiu gauti

*

r i

Kl.

kiekviena ženkleli. Sausio 1 d. 
1923 m. Szitas prižadas pa
remtas isztikimumu ir garbe 
Suvienytu Valstijų ir visu tur
tu szios szalies, kuri yra turtin 
ginusia pasaulyje.

Kl. Ar 4 nuoszimtis ant Ka- 
res-Taupymo Certifikatu mo
kamas tokiu pat budu, kaip 
ant Liberty bonds?

At. Ne. Liberty bondsu nuo
szimtis mokamas kas 6 mene
siai, bet nuoszimtis ant Kares-* 
Taupymo Certifikatu susiren
ka ir iszmokamas menu sykiu 
Sausio 1 1923

Kodėl nuoszimtis nėra i
mokamas tokiu pat būdu, kaip 
ant Liberty bonds?

At. Butu labai keblus daly
kas ir brangiai atsieitu mokėti 
nuoszimti kas 6 menesiai ant 
$5.00 Ženkleliu ir kadangi Suv. 
Valstijų Valdžia sulaiko nuo
szimti iki Sausio 1 d. 1923 kuo 
met atmoka nuoszimti ir suma, 
verte $5.00.

Kl. Ar asz turecziau parduo
ti Liberty bondsus pirkimui 
Kares-Taupymo Ženkleliu ?

At. Ne. Paranka už Liberty 
bondsus ir Kares-*Taupymo 
Certifikatus yra vienokia. Lai
kykite Liberty bondsus, bet 
pirkite ir 
Ženklelius.

Kl. Ar asz turecziau imti pi
nigus isz bankos pirkimui Ka
res-Taupymo Ženkleliu?

At. Ne. Jus privalėtumėt su 
taupyti po kiek kožna diena ir 
pirkti Thrift ženklelius ir Ka- 
res-Tajipymo Ženklelius su 
tais piningais.

Kares-Taupymo

PERMAINYMAS.

Kl. Ar asz galių perduoti ma 
no Kares-Taupymo Certifika-

A 'K. • f ' . ■ . I

tus kitam?
At. Ne. Certifikatas nėra per 

mainomas ir yra vertas tiktaiA

pinigus adgal?
At. Ne. Szįtie ženkleliai, turi 

verte savininkams taip, kaip 
krasos ženkleliai.

Jeigu pametu savo
Thrift kortele, ka galiu dary
ti?

At.

Kl.

x 8 colius, turinti vietos 20 Ka- 
res-Taupymo ŽeųĮdelių.

•Kl. Kur galimų, .gauti infor
macijų apie Karps^Taupymo

Uždekite savo varda ir 
adresa ant Thrift korteles, kad 
pametus ,jeigu kitas rastu guli 
inmesti in krasos deže be kra
sos ženklelio ir bus Jums su
gražintą.

Kl. Jeigu registruota Kares 
Taupymo-Certifikatą pametu 
arba pražudau, ka reikia dary
ti? ;

Ąt.

r j. jra ■ ’• i a. , w r i

Certifikatus ir T. ženkle
lius? , L .

Ąt. Paežiuose, b.ankosę, arba 
te te . ' ■’!■ | ■ , (.  t t ■ I

Jeigu nėra sugražintas 
tūlame laike, raportuokite apie 
tai savo pacztoriui, kur užre
gistravote.

Kl. Kaip galiu gauti pinigus 
adgal jeigu mano Kares-Tau- 
pymo Certifikatas prapuola?

At. Atsikreipiant pas paęzto 
riu, kur užregistruota.

galiotose agentųips. Taipgi' ga 
Įima gauti rasząųt m National 
War Savings,Pofpfųit^ee, Wū^ 
hington,.n. c.^

Nuobradus ubagas.
Ponas:— Asz ant ulyczios 

ubagui njekadoš niekad * nieko 
neduodu. v (J - 5•

— Ubagas:

Dangų Wol., Dvarszenu kaimų 
5 pėdu ir coliu; duktė turi gel
tonus plaukus, mėlynas akis, 
apskryto veido, kalba grąžei 
lietuviszkai.

Juozas Kanuszeviczius paei
na isz Vilniaus gub., baltu plati 
ku, czisto balto veido, ilga no
sis, mėlynos akis, mažo ūgio, 5 
pėdu ir 8 coliu, 24 metu am
žiaus, lietuviszkai gali kalbėt, 

' 7 .. " ll * ji Ta. į * J. ’ '
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jųg yrą gudas ar lenkas. ‘ Pra-

v

bet galinu pažint unt kalbos

.ra’d»b,tw»a??s> P »pl“‘ 
kj'sįt ’goypna. . ■ ftft1- 9
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- Asz ant ulyczios

kyąįt įjoyąna. (pi. 1.)
.. Mr. Antlioiiy Stoszkevicz,

Box 335
*i f * fe e.- i * n .j?11 1 4jL'i i*1.•

Frankljn Mine, Mielu
"4 į
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Box 335
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pono pasakyte kur ponas gyve 
h'?
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A. C. KO V ASAUSKAS 
:r Advokatu :: 

Oor. Maiq U)d Ctaatn Street 
SHENAKDOAH, PA.
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At.

MOKESTIS PRIESZ LAIKA.
■ • m <■ 'I ||.. t \ , 1 . / " " '

KJ. J eigų yra reikalingi pinį 
gai priesz Sausio 1 d. 1923 kaip 
asz galiu gauti?

Jeigu nėra registruota, 
nuneszkite in money-order 
paczta ir ten bus išmainyta, 
10 dienu po davimui žinios, 
kaip parodoma taisyklėse Pacz 
tu Departamento. Jeigu regis 
truota, nuneszkite in paczta, 
kuriame registruota.

Kl. Kiek hsz gaunu pinigais
už kiekviena Kares-Taupymo 
Ženkleli, jeigu asz sugražinu?

Ąt. Suma, paradyta toblyte-
• 1 • v 11* 1 • 1lei ,spausdintoj užpakalyj kiek 

vieno Kares-Taupymo Certifi- 
kato.

Kl. Ar asz galių sugražinti
■■ ! L < ' ' ' . 1 ' ' i J&

mano Thrift kortele už pini
gus?

ni ,tada asz ateisiu in narna.

feiF'feir.

ĘUMATIZMA
TO PILNAI SVEISVEIKAS

u
h /H1

Nekentck tu baisiu skausmu kitos dienos
pasaulyj žinomos ir sutaisyto^ gyduole^

i
v • ■

ISZSIGYDYK
A--'iR 

ib‘ b1
Argi Reumatizmas nepadaro žmogaus gyvenimą nopanoszamu? 
entek tu baisiii skausmu kitos dienos — ingyk bonka OPA, visam

w ..._________  ______ . „ . Tg gyduole pagelbėjo tuk-
staneziams ir atgavo sveikata, gyarantuojama, kad panaikins jskausmą.

■ Si" fe. * fe'

■ . " 1 ' ■ "į n i i

s gyvenimu mopaneszamu?

Tu gyduole pagelbėjo tuk 
, / 11 . _ | "i * '■'-A _ '■

OpA
< STBBUKLISGA BCPOPISZKA GYDUOLE.

Tai yra prlvatiszka formula Dr. Akerboom, pągąrsejueio Holandi- 
vartojp Ęurpppje per metu pietus; jei- 

jos daktaro, kuris pasekmingai vartojo Europoje per metu metus; bet 
czionai tik pirmai kartu perstatoma lietuviams.'

Kiekvienas kęncziantis turį isąbąndyti ta stebuklingą Eurppiszka 
gyduole. Kam kentėt kita diena, jeigu jum Užtikrinanti pagelba nu
rodoma. Jeigu tu bandei kokias kitaa gyduoles ir jos tau nftko nepa
gelbėjo — nepuliusk. luįek popierini doleri ar Money-Ordęrl sykiu _ 
su laiszku sziandien reikalaudamas pilno saizo bonkos OPA — persi- y
i
matizjpo ir priduos nauja spėka gyvenime.

STEBUKLINGA BppOPISZKA GYDUOLE.

jos daktaro, kuris pasekmingai 

czionai tik pirmii kartu perstatoma lietuviams.'
Kiekvienas kęncziantis turį įsmndyti to stebuklingu Eurppiszka 

gyduole. Kam kentot kita diena, jeigu jum Užtikrinanti pagelba nu-
B 

gelbėjo — neriuliusk. Indek popierini doleri ar Money-Ordęri sykiu 
l.l .fe - - — ■
tikrink apie jos pesekmipguma ir beabejones užmušt skausmu Reu? 
matizjpo ir priduęs nauja spėka gyvenime.

MAX DUWĖ A CO*, INC 
2524 Webster Avenue,fer Saito.W-LH 
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New Teric, Ijl.I.
Max Dawe & Cik, In<%, 
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ALI NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZTŲ SKYRIUM...
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Max Dune & Co^ Inc? 
as 
Grauil WWs,
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At. Ne.
Kl. Jei^u asz būtinai turiu 

gauti pinigu už savo Thrift

rrr w 
imir ♦ TTU' y *!T*5Wr<:

Jei^u asz būtinai turiu
1

kortele, ka asz turiu daryti?

*

savininkui, iszskyrus atsitiki-
ma mirties arba negales.

Kl. .... .f
Thrift kortele parduoti kitam?; ir iszmainyt ant Kares-Taupy- 

.; te,-i . .te?, . , i m žfejrijciėlioj ktiri turi iszmai-
nymo verte.

KL Ar pacztas yra vienatine 
vieta, kurioje galima sugražin-

:T^‘ ‘ . rr, • . /M .-r-. .

1 . fe . te te fe

H d
Ii •*

h

Ar asz tureėziau savo At. Iszpildant Thrift kortele

At. Ne. Jusu Thrift kortele
r . ’ . ' ' Jt

turi Justi varda ant još ir turi!
■ ♦ • • ■' ■ r ' '

I 

25c<Thrift Ženkleliu ir permai
i

ti’

būti pripildyta su szesziąlika
. > *

nyta paczte, • Kariko j ar prie*
agento ant Kares-Taupymo. ... " "ii..

■ .-.n ■ ■.
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. All NATIONS DEPOSIT BANK
. . ...60 LAIVAKORCZIŲ SKYRIUM... ' ‘

4 *’ !'p; v. OBIECLNA8 Jr KOMPANIJA
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Tai m riebaline Banka kuri senei Žinoma Lietuviam*.
Banka t^lpinaai savam bu4i*ka kurio varia bmeea apia S160.0S tr varinąZme 1X apie ui^onTdolieku 
w randui po kontrole VtUUjc* reaneylvanioa. Ut m- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Hiunčaia Pinigua 
in vieas dalia svieto. Parduoda Laivakortes. UtiaTko

Ilk. ---------- --- _■ ..t —

i'Yy

Tai
S.S. Pittsburgh,?*. 

. * i' »■

milijone, dolieriu 
Ivenioe. Ui m-

"t

I,

IJotarnialna kapoelarija del padirbimo dovįernftsodp 
Ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Utrube-
EPP v*doyi4e ger*i žum»o 
i Karpliaus Vansuaūe valdiško Notarijuseo.
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Amerikonai szaudo gerai ant 
francuziszko frunto paimdami 
keliolika vokiccziu in nelais- 
via. — Kur vienas isz vokie- 
Aziu?

JUODA VAIDYKLA.

Versta isz angliszko
Black Spectre’*

Puiki ir labai užimanti istorije.

4 I The

)

Į tėvas
; mainydams savo veidą

— Kas tau tėvo — nusijuo- 
<e Alfredas — iszrodai, būtent 
bežcmiszka dvasia iszvydias.

— Dvasia ? — isztare tykei 
apsimalszydarnas ir per- 

.... urnai
būtent palinksmėjo ir tarė; — 

/Ach, pana May yra suvis pana 
' szi in tula ypata. kuria seninus 

I pažinojau....
I — O. o! isztikro linksma 

mintis, ar toji ypata da gyve-mintis 
na ?
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žiurejima. reikėjo buvo žengt 
atsargei, per tai-gt pralosze ke 
liose valandose pusėtina suma 
pinigu ant paskutinio susirin
kimo klube. Ka-gf dabar da
ryt idant ne but nuskriaustu 
ant szlovos? Kiszenei tėvo bu 
vo teip pat tuszįi, kaip ir jo loc 
n i, todėl grasino jam baisi ne- 
szlove ir griuvimas, arba nu
puolimas nuo augszto laipsnio. 
Ramscziu vienok da buvo tur
tingas dėdžius — gal dą tas at
laikys ir nedaleis prie nuopuo
lio. '

Pradėjimas įsako Holtropo 
nei truputi ne buvo geresnis 
nuo padėjimo jo sunaus, tai-gi 
nulindęs sėdėdamas priesz ka- 
kaleli savo miegstubeje, in kur 
dabar pasislėpė po pavidalu 
reikalo pasilsio įsakas buvo 
bankierium, turėjo garsu var
dą, kaipo žmogus turtingas, 
vardas jo buvo gvarancije t vii 
tumo del daugelio neatsargiu 
kurie pavesdinejo jam savo kr 
pitalus. Už toki tai jin svietas 
palaike; jis pats geriause žino
jo jog toji augszta szlove neil
gai jam tarnaus jog gal mitru 
kus užsidarys priesz jin dūri? 
tu visu nąmu, kur buvo priimi 
notas ik sziol ant skaniu pui
kiausiu pietų, kur vynas sriau 
na tekėjo. Rodytųsi, jog ponas 
įsakas Holtropas stovi ant stip 
riftusiu pamatu ,teip stiprei 
kaipo angliszka konstįtucijc 
(įstatai,) bet virszininkas jau
te drebėjimą ir svyravimu tu 
pamatu ir jog netrukus gali su 
irt ir viskas sugriut, todel-gi 
sedadamas priesz kaminėli ir 
szildydamas savo saušas ran
kas priesz ugni, 
jai sos su baime,
kės papųo.szt jąises pliehineir 
bronsoletom, tamsioms, * kurias 

— atsake įsakas, szluosty-fneszioje visi piktadarei. įsakas 
Holtropas buvo didžiausiu ap 
gaviku. Piningus sudėtus pei 
didžtureziu pas jin praleido 
ant visokiu siekiu, o ir nema
niau prie žalio stalo. Nestebe 
tina, jog vos jau galėjo loszt! 
komedije užganėdinto ir lai 
mingo virszininko firmos, bu 
damas persiliudijusiu savije 
jog tik reike da keliu nenaudir 
gu spekulaciju, tai yra, nepa 
vykimu o bankos jo griūt tur’ 
būtinai. Abudu ponai Holtro 
pai pribuvo in Carrisbrooke 
panasziom yienąs in kita padė
jimo, tai-gi ir buvę nusprendi? 
ne apleist ję pelnę piningi- 
nio, arba pašzelpos nuo turtin

mislino apie 
ar-gi ne rei

— Ne, jau senei pasimirė. 
Tekis visiszkas panaszumas to 
kas senei grabe guli; ižgaseziu 
perima, noi*s ir stipriauses ner
vas
damas szalta prakalta nuo sa
vo kaktos. Esmiu-gi ant pa
galios nuvargusiu pavelinsi-gi 
brolau, kad nueisiu truputi pa- 
silsio. Iki pasimatymui!

Tai pasakęs, pasikėlė nuo ke 
dės ir da karta žvilgterejas ant 
Lindos, iszejo isz rūmo teip 
žengent, kad nė parpulti. ‘ -

Kas-gi jin trauke isz namo
linksmvbe krutanezio esanezio V
prie vienos isz gražiausiu gat
vių miesto Londono in tuosius 

rūmus ant kaimo 
kur jokios linksmybes drau- 
giszkos nesiranda, kur dienos 

vienuodiszkaį liūdnai,

tuszczius J

teka
k kas iszgujo jin isz smagaus k]u

• fbo kur pilna žmonių su kureis, go Hamiltano.
f linksmai pa lėbaut ir pasibevyt
• galėjo, pas taji neregi seni? jįs perimineje didžiause baime 

! Stokus piningines liepę jam isz
t sZžadet visko to, visu smagumy

ir pribilt in taje mishi —, da to man reikėjo! 
į nesmagia vieta pas neregi seni,

• idant ežia gaut paszelpa. Tas sjkele

— Acti, kokis panaszumas )

oh, — sudejavo bunkeris verp
damas toliaus siūlą nesmagiu
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nu svietiszku

gaut paszelpa. 
pats buvo ir su Alfredu, 
leido puikia bendrovių, teatru 
klubu ir bakarata, idant’ pale
pinti savo kiaura kiszeni.

Alfredas Holtropas buvę di
džiu palaidunu; norfc ne buvo 
didžturezium, 
paisejo ant to suvis 
lėbavo už skolintus piningus, 
bet jau dabar jo prietikei da- 
ejo iki pabaigai iki paskuti
niam, ant biurko prikrauta bu
vo ezieli kugei resieziu nuo da- 
statytu visokiu daigtu, vekse
li! su jo loenu pasiraszymu, kai 
po paliudijimu skolingumo, bu 

< vo daugelis begije., Iki sziam 
laikui pavyko jam da ąžlaikyt 

poniszka verda szeip 
teip, kaziriavimu, ka nmkeję 
puikęi o ir savo perbegumu 
mokėjo ingyti szioki toki pel
ną, ale vienok ne visados galė
jo gerai jam vykti, tąltiB užsi- 
ėmimas užtraukinejo ant jo nu

savo

Ik ..
14.

Ap-

tai vienok ne
, gyveno ir

n
M. Jk !* įjį. Tfe • , jMį! kį
Inh į'mliįiliiiMi iM ■

genezes in mane akis.
— Teip, tai toji pati! - cit F 

sake Nancyje su svarbumu.
— Nancyje, ant Dievp! juk 

tu pati pirmiaus tvirtinai man,

J IRO 1

ti atminsiu mielinu kad-apie po 
na Holiropa, kalbu apie poną 
įsaku iri jo sunu Alfreda.

— Ne mik-gi dąugiaus 
Nancyje, praszau paduok man'< M

fe*

II

r4-

Kerniau'eidineja amerikoniszka laikraszti Prancūzijoj del kareiviu po vardu 
A. restauracijoj,
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vo akis, bent pagąlvije, kurio 
kampu uždengė sau veidą, nes 
ranka jos pajautė szaltas ledi
nes rankos dąsilipstejipią, bet 
rankos savo atitraukt ar nega
lėjo, ar gal visos mislis jia ap
leido, kad pati nežinojo ka turi 
daryt isz baisiausios neturin- 
czios rnbožiu baimes, o vieniai 
kei ižgirdo baisa aiszku, kuris 

j kalbėjo: Saugokis įsako ir jo
jo sunaus!... < ,

Jeigu toji nežemiszka ypata 
la ka daugiau kalbėjusi, Lin- 
la jau negalėjo girdėt, ar pa
mint, nes visiszkai isz baimes 
ipkvaito ir pirmu kartu da sa- 
70 gyvenime prastojo visos at
minties.

Kada atsipeikėjo, pamate 
inszrines žvaigždes spinduliu 
ppolanczia szviesa per langa 
ir kąmbarije vieszpatavo nak
tinis malszumas ir tykųma-nie 
ko ne buvo;
teip nusiįpuse, jog negalėjo nei 
rankas pakelt; netrukus užmi- 
go matomai isz nusilpimo mįe- 
’u 
gai ir saldžei. 1

Kada tarnaite Nanėyjo užslo 
jus septintai valandai rytmeti- 
je, atėjo pas .jia su ąrljąta, per
sigando baisai paregėjus isębą 
lusi veidą Liudos, ir ne spėjo 
paklaust ąpje priežaste tę, jau 
IJ nd a pasza ūke p ir m i au s:

— Ak, 
kokia baisia nakti 
Jeigu da ne prastojau iszmin- 
ties ir ne sergu ąitt halucinaci
jos tai.,,.
rai “Juoda yaidykla. 

. A
tas būti ne gąji!

t— O bet buyo, afejo.’pa? mą 
ne sėdėjo szale mano lovos, jpa 
cziau ganu aiszkei, kaip dabar 

viu, arba galva-galo lovos ir to matau tavą. ...” .

įmerikoniszki kareiviai turi užkandala Y. M. C
111 ■ 1 ** —   "" —■■.*■■■■ I I<«!»»■>»    H.IWP «   

si visiszkai ir nebegalėj o 
vis būti ramu ir tvirtu.

;! ■
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Liuda kone jau pamirszo su-ladyna po pusiaunakeziui. 
zis apie regeta vaidykla kale- me da garsesnis balsas 

save būtent in ugni kas inmetes eks

su jo labai ižgirdus iszmuszima 
bokszt inio pirma 

Ta- 
rodos

I

Tai būtent mirusi isz grabo pa- 
Ąr-gi tai butu duk

tė Arabeles
Ii; turiu tuojaus ryto visko pa
tyri!, iszkvęsti jia. O jeigu 
teip butu?- Jeigu turėtu dava- 
dus!...

Ne tas but nega

I|paJ ne butu tuomet 
czionajs lektorka... įsake, įsa
ke! kas stojosi Su tąvo ner- 
voms, kad sziandien tokios bai 
lięs — silpnumas!....
Seedas ir sena Hubbert butu

das ir tiek, 
nok turėjo 
nbintia, kuri naktimis

plodaujenti daigia, kuris truk- 
damas iszduoda garsu pokszte- 
lejima, davėsi girdei nuo.kami 
nelio ir bligstelejus ant valan- 

ge-
Szvieši toji 
buvo teij.

lu nakti; apmalszinus 
tvirtinimu, jog tai nebuvo kas 
kitas kaip tik navatnas sap- 

Nog to Įniko vie- 
savo miegstubejt*

žibė jo deles liepsnai visa kambarį 
let iki baltai, dienai. In antra rai apszviete.
liena po pribuvimui įsako 
nmum in rnm.uą, užstojus nak
ties laikui, Linda nusidavus in 
niegstubia, atsigulus rainei už 
nigo. Po ne kokiam laikui pa 
jaute szalta sriova oro, muszan 
?zia jai in veidą, rodos būtent 
per atvira Įauga vejas pūstelė
jo; Linda staigai pabudo isz 
miegu, ir pražiurejus jai žibiu- 
laite stovinti ant stalelio užge-

Neatsipeikusi da gerai isz 
, merginą stengėsi isz- 

liszkint sau priežaste to visko, 
kada sztai ižgirdo szale savo 
lovos niurnima kates o po tam 
sausa trumpa kostelejima| Szal 
tas prakaittas apipylė kakta 
pabugusios merginos ir turėjo

50.
miegu

SU valanda vienok
trumpa, jog Lindai vos davė 
pareget szale kojų jos lovos se 
(įinezia juoda kokia tai ypatų 
pasilenkusia in jia ir žiūriu 
ežia in persigandusiu blizgan 
ežioms akimis. Buvo tai, isz 
ties, ypata moteriszkes apsisu
pusios juodu mantelu galva te i 
pos-gi juoda skepeta apsupta, 
o akis uždengtos juoda maska 
isz po 
szviesa.
juoda vaidykla sėdėtu ezionais 

Jeigu Linda butu 
pamislinus, jog nuo tiek daug 
motu,

kurios žibėjo fasforo
Didis Dieve ar-gi tai

jautėsi vienok
szale jos?

kaip pasakota , melavo- 
jenti duszia, randasi szale 
sios apimlu jia neapriibežintas

jo-

jog sznekos apie vaidinimasi 
dvasiu rūmuose Carrisbrpoke, 
yra tik iszmislas žmonių ir pa
sakaites, o sziandien kitaip kai

- paszauke Linda su bau
gumu.

Hm 
naite — kam-gi turetau ponia 
pinniaus gazdint tpoip jeigu to 
suvis niekad ne tektų taxi ma
tyti, todėl palaikytum mane už 
melage, bet kad dabar pati per 
siljudijoi tame ir asz galiu drą 
sei pasakot, jog teisybių žmo
nes kalba.

— Mįrsiu isz baimes, isztie-

bi!

nusiszypsojo tar-

su, jeigu da karta tuja vaidykt 
la reikės regėti.

— Ne sakyk to pana May, 
juodą vaidykla; arba dvasia, 
mažiąųsios skriaudos niekam 
nepadaro.

—- Szianakt nutraukė mąn 
nuo galvos užklodala, mislinau 
kad mane pasmaugs. Baime 
tokia buvau apimta, jog ne tu
rėjau jau tįe|^ pajiegu kad 
szauktis pągelbos; niekados ne 
painirsziu tosios nakties.

— Ar kalbėjo ka tokio in ta 
tave? — klausė Lindos tarnai
te.

— Teip kalbėjo.
— Ar norėtumei, perpra- niekam ir ponia suvis josios ne 

szau už savo
man ką-gi sake? O gal asz pa-

arbata. O ir praszau-pasakyt ■*» 4 ’
man kodėl sziandien gi tu inks 
cziau a|ejei pas mane, negu pa 
prastinai?

■— O tai isz tosios priežas- 
tes, jog Alfre4as sziandien vęn 
gosi ant medžiokle^,' or kad vie
ta susirinkimo mecĮeju yra to
lima, todėl anksti turį iszva- 
žiuot isz namu.' Turi jis ir da 
kita žvėreli ant akies, žino po
nia kokia? u-gi, pana Cotton 
užsidegusi medėja, o priek tam 
milijonieriaus duktė.

— Ar pana Cotton ne esąs 
sužieduotino pono Doredo?

— Norėtu but tokia labai 
— atsake Nancyje, sukdama Ži 
mei savo nosuke — bet abejoju 
kad kada nor,s tąptu pope Ęu-
pertiene Dpred. Senesnis po
nas, tai yra Isąkas, liepę ponią
praszyt, idant prje pnšrycziu 
užsiimtame! pįlstimu in puode

. i .. T «..  *. ♦ ■ * l . •. k

arbatos, o.... jeigu man valo pa 
daryt ponei maža pasąrga, tai 
praszau tavęs pana May, idant 
nieko ne sakytum niekam apie 
atsitikima sziahąkt; gali ponia 
būti visiszkai tvirta tame, jog 
isz szalies tos'4'Juodos vaidyk
los” ne grasina jokis pavojus 
niekam, ji nieko blogo ne daro

4

drąsą, pasakyti privalai baimintis,
(Tolinus bus.)
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Turbūt Lietuyei niekad 
j apsiszvies,apsiszvies^

* “* a* J * «k

Nekurtos ir zuikio taukus
In bobas raganas visada tikęs,

• -»V 1 • T# /• ifeJlnS 2 1 A i •■

naudoja,
Su kureis dales kūno teplioję.
Gumba ižgydo kaip nutvėrė, 
Įn kaltuna ant galvos sugėlė, 

Karvėms pieną sugražiną, 
Kaip žolelėms pasmilklna;.

Stebuklus daro,
Kad ir isz svįeto iszvaro,

0 kąd ir gyduoles dftvjnpj’ą,
Jau tame Czikage, 
Tai kąip Sodome; 

Vienas rašzo. 
Ir labai praszo:

Baltruvįenelia pribuk, 
Ilgai ne truk, 

Kocziola ir szluota turėk 
Duok bobom įr merginom 

nieko nežįuręk, 
Szluota bobom pavesk, 

Kocziola merginoj mesk, 
Iszkocziok gerai, 
Kad vestųsi gerai,

Kad bobos grinczįas iszvalytu, 
Raugalu iszvedytm

f

Bet užmokesties nesiprovineja<
’■ . ■' f.

A *.
I

Montkarmu nekurtos mej- 
gėlės,

Ne kam tikusios dukreles, 
Riaukia ąlu ir guzutia, 

Kaip telyczios buįzutia.
Per varpąs Nędelįoęia, 

Tai daūgeliuosįa namuosįa, 
, y1 s • . ' a 11 ii> 

Baisus klykavimai,
Ii? girtąvimaL 

Apie kėlės tokias žįnau, 
Įr daug apie jaises girdėjau, 

Dabar nieko nesakysiu,Dabar nieko nesuk
Nes kitu kartu szoms kocziosiu

sudrutinancziu, miegojo įj-

.r Hgai pastenęs, r. ’
i.^14

, ’.iiIr viskas iSzsižddesMVasario 25-ta diena, 
Nusidaviau in miestą viena, 

Norint labai apnikusi, 
Ir apsiejimuosia padūkusį, 
Tuja tai diena buvo imini- 

noa keliu, 
Kur susirinko ir pesztuku. 
Kainas Abliu už keteros nu- 

tvėrė, 
Musztine smarkia šukele.

Už tai lilyos nukoroti, 
Isz rojaus iszvaryfi.

M
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pasistengt isz visu savo pajie- baugumas, bet iszkart ji pati 
Kada truputi 

atsipeikėjo ir sugryžo prie at- 
j.og tai aisz- 

juoda vaidykla.” 
druczei pradėjo 

plakti, kad rodos buk isz kra
tines gatava buvo 
plaukai pasikėlė ant 
nors buvo suszlapia nog 
prakaito, 
koms užtraukė užklodala ant 
galvos, idant nieko ne matyt, 
nei girdėt. Bet baime jos peiį 
tai ne susimažino, o da pasidi
dino, nes girdėjo, jog pąveįks-

.O' 
o;u, idant paklaust :

“Kas ežia....”
Atsakymo jokio ne buvo.
Da .valandėlių su užlaikytu

nesuprato t ogi.

minties, suprato, 
kei mato 4 C

kepavimu prisikląųsinejo te- Szirdis jos 
įpingai, po tam prispaudė gal
va prie pagalviu,

Hm.... juk save, jog pabludo, nes tai 
mate sapne

dasižinoja kokios paeites ir kad ponia Hubbert nedagaline 
jo ,turėjo Linda prigelbstinet 
tarnaitėm naminėm triūse, o 
priek tam da ir ta diena ilgiau 
turėjo skaityti del neregio, kas 
baisei nuvargino jia, kad va
karui užstojus, tuo jaus po va
karienei nusidavė ant pasilsio 
tUojaus atsigulusnižmigo gar- 
d^ek ir druczei. G aysus trukL 
jnąte deganezio pagalio kamine

kas tokia ji.... ne.... asz“ biustu, 
turiu blusti — ramino save po
nas įsakas nors'; dvasia jam 
prieszingai sznabŽdejo ir bai
me krėtė, būtent - drugiu buvo 
krecziamas. . . j>

Prįe vakarienęs,^tįlątomai 
stengėsi nustumt f t| 
kankinanczAes mi^esj 
prastinai daug gefe į 
bet ir tas turbūt 
ti, nes buvo nemaišę^

ne....

vsavo 
fe H0pa- 
T-vyno, 

P|H . s>W5c,bs' 
fi, nes buvo nemaišęįaįjjt ka- 
dą susitiko jq akis su akimis 
Liudos lektorkos brolio maišzę

A*5į
W ir druczei.

i

fl L U. Ii Mi
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Kaip bobą girta.

ramindama 
gal 

Ant rytojaus,

i szsi veržti,.
gajvos

£»• szalto
'Drebanczioms ran-

J

las pasikėlė ir girdėjo žings
nius einanczįus prie jos pagal-

Nancyje! nežinai 
praleidau!

mueziau szianukt tik- 
U

Ale-gi tyrangi pana May,

sede-jo szale mano lovos, jpa

Ypatingai dvi Jevos ątsižy- 
mejo,

Abidvi geltonus pląukp>s tu
rėjo, 

Stambei sutvertos,
Net bis^uti kuprotos,

Mat pievas pęsigaįįęjp,4

Bą molio ipvales turėjo

• 1
1 v

lije,‘relei pažadino jią isz we-
gu-
kas, pamisimo Lindą, jeigu ug
nis da neiszgesę, bet nusidyvL

Ne gali but da veltis lai

j,e valandoje pajautė jog kokia 
tai ne paprastinai stipri rąnka 
dasilipstejo kaldos ir nors ga
na druczei laike jia Lindą, nu- 
|rąulce nuo josios veido. Dova-rauke nuo josios veido. Dova
ną! stengęsi Lindą paslėpt §a
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Kąip-gi iszręije ?
— Buvo apsisupus juodu 

manteliu, kaip nuo galvos, iki 
kojų ilgu, o isz po juodos,mas- 

Y » » . * . w ■— ■kos matyt galėjau tik juodą?
lbli?gand?es ir tejRMigai1 žyel- 
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Ar žinote apįe bobeles, 
Tikrai gęros dąktar^les,

Kaip gyduolę? suįąro, 
Tai ąę viena motęre įsz gylę

■ '■'i.’'.', J ■ ' * 1_______  ■'

... »W. ». a. • ... ,•
tą iszvąro,

1 . £. K. "•k ■
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Kaip boba girta^ ■ 
Tai niėjtam neyerto, 

Boba girta ant pikto tikus, 
Nuo dorybes suv'i^ atlikus, zs ’• M Ji :G eriausia vyra ‘isz' kelio įsz 

veda, ’ 
Ba nueina nuo jos geda.

* A

%

Yra įr dorą moterų,
Ant kuriu sakyti niekę negaliu 

Nesenei, kaip viįni m:< Žan*1 A-

dą tvykstlęjo, 
Vaikymu net juka isž bhmos

* įzirksztele^OĮ 
Jeigu tokiu moterėliu daug 

butnj 
Tai latryste vietos nėtpfptu.

1I

"S

Tai latryste vietos neturėtu. 
Visos motęres apsiginkluokite, 

Kaip kokis užkabys pel* erių- 
ki duokyte, ;'

IN J ORIGINAL

Kvailus reike mokyt,
Prie dorybės pfatyt t

■ >' ■/* . .--J' Ta «. £ f<»v: 1
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Žinios Vietines
Sniegas ir ledas ant uly-1i1 ■ n / 

erių tirpsta, neuŽilgio visai su
tirps ir vela turėsim puikes 
ulyezes.

—- Mahanoy City Readingo 
kasyklos aplaike puiku auto
mobiliu riel nugabenimo sužeis 
tri anglekasiu in Ashlando li- 
gonbutia. NeuŽilgio visos ka
syklos aplaikys automobilinius 
ambulansus. r ,

— Viskas pabrango, net ir 
muzika. Sztai muzikantu imi 
ja nutarė padidint preke ant 
szokiu.
lyg 11 valandos, tai pirmutinis 
vyras aplaikys $4 o likusioje 
po $3 ,kožna ekstra valanda po 
tam po doleri hz kožna vyra.

-r- Arti Kolumbijos parko 
išgriuvo strytkario geležkelis 
in kasyklas. Pasažieriai turė
jo būti perkeliami isz vieno ka 
ruko in kita. .

— Pagal nusprendimą U. 
M. W. of A. tai likos uždraus
ta moterimis dirbti kasyklosia 
ir aplinkui kasyklų. Anglines 
kompanijos norėjo primti prie 
visokiu darbu aplinkui kasyk
lų, o vyfus pristatyti po žeme, 
bot tame imije pasiprieszino.
•M , t» . . ^^4 , , „ w ,

— Majmnojuj yra tinkamu 
vyru in kariumenia nuo 18 lyg 

1varde 
varde 234;

V”

Jeigu grajins nuo S

F - ' K •
45 metu sekaneziai
849; 2 varde 390 ; 3
4 varde 320 0 5 varde 793. ’
f < *» • *, ” •

<— Subatos ryta Sillmono
l&sykloje per nupuolimą' ang-
li^s likos ’ užmusztfts Teodoras 
________ „J senumo ^liog 

Nabri&hin- 
kas paliko paezitų dusimus ir 
viena duktere, teip-gi tris pus 
brolius Andrejauckai isz Ta
maqua. Prigulėjo prie St. Mi- 
kolo ir Szv. Petro ir Povylo 
draugyseziu.
sibus Utaniinko ryta.

— Saluninkams vėl pakelę 
preke ant alaus. Keletą dienu 
ądgalios mokėjo po $9.00 už 
baozka alaus dar buvo pakelta 

‘preke ant $10 už baczką. Kaip 
girdėt tai stiklai bus numažin-1 
ti ir szesziif stiklu neduos už 
**kvoter?”.
f . Nedėlios vakara . J urgis 
Micziulis jSz ^henandoro eida
mas skersai ulyczios ąnt W- 
Centre St likos suvažinėtas per 
Grahamo autoipobiliu ir su
žeistas apie galva, rankas ir tt. 
Jisai buvo apžiūrėtas per Dak
tarą Dunri ir nugabentas na
mon in Shpnandori po No. 614 a * * |i

AnsbikiH' 4.3 m.
1237 E: PineSt.

kl

Laidotuves at-

t .!

E. Centre St.
I,

Panedeli prasidėjo krimi- 
rialiszkas sūdąs Pottsville,. i~“ 
Mahan 6j aus 
provos. : " 
baigs visas ^rovas ketverge.

Sztorninkams uždrausta 
pardavinėti /, cukru nebran
giais kaip po 1,0c. už švara.

Moterėles jeigu norite pa 
matyti kaip Valdžia liepia nau 
doti miltus ir kitokius maiszi- 
musr tai, tegul ateina Utarnin- 
ke ir Seredoj 5 ir 6 d. szio me-

, 1SZ
i randasi tik 10

i,

Kaip iszžiuri tai pa-
r

¥

1

•— Ant West Mahanoy Aro. 
randasi ant pardavimo saliu 
nas su namu, namai randasi 
teip-gi ir ant W. South Str. 
Puiki ir gera vieta del biznio, 
atnesza teip-gi gera randa, par 
siduos pigei del pirmutinio kat

Yra tai geriau 
in vestinio”
Atsiszankite in 

redakcija.
--- „

ras atsiszauks. 
šia vieta ant 
vo piningu. 
” Saules”

< I sa-

(t. f.)

Lietuviu Tautos Szventes 
Nepaprastas Vakaras.

Kovo 4 diena
(Sz. Kazimiero Dienoje)

Boczkausku
Mahanoy City, Pa.

Panedeli,

saleje.

ir Lt J!

tokia inžanga?. Kąs-gi

Daug rengiama buvo czion 
teatru, koncertu, prakalbu, bet 
vis tai tiktai szeszelis priesz tai 
kas invyks Kovo 4 diėnd! 
Czion bus szveneziama ne vie
nos kokios draugystes, parapi
jos, bet visu Lietuviu szvente 
Sv. Kazimiero diena. Kas ne
girdėjo apie szios vietos Lietu
viu puikius koncertus, teatrus 

Bet kaipgi turės būti
puikus juju surengtos Lietuviu 
tautiszkos szventes vakaras! 
Prakalba, koncertas ir teatras 
tai žymiausios vakaro dalys! 
Inžanga gal kam atrodys per 
augszta: 75, 50 ir 25c. bet atsi
minus, kad visas tos szventes 
pelnas eina Lietuva gelbėti, ne 
galėjome paskirti mažiau bijo
dami Sužeisti visuomenei Ir Ra 
gi tai reiszke mylineziam Lie
tuva
Vėl nemyli musri-.tos sjsalięs:

“ K ui- banguoju' Neinunelis
Kiir Szeszope miela plaukia. 

Todėl ei ri'iės duosi me proga 
paaukauti daugiau, instoti in 
Lietuvos gelbėtojų ir kovotoju 
bž josios luosybe eiles. Smul- 
kmeniszka vakaro programa 
biiR galimar.gauti vėliau. Visi 
szirdihgai kvieežiami dalyvau
ti Lietuvos tautos szventeje.

T. F. Valdyba.

Pradžia 7:15 vakare. 
INŽANGA . . 75, 50 ir &c.

--------c................— ------------------

SHENANDOAH, PA.
■■■- »»■' ■***»

— Izabele Norkevicziute to 
dienomis iszkeliaus in

Franci ja apimti dinsta dažiii- 
retojos ligoniu amerikoniszko- 
je kariszkoje ligonbute.'

mis

e A

Sheboygan, Wis.
pas mus buvo smarki, kaip ka
da daejo lyg 13 ‘ laipsniu že
miau zero. /’

■t Mirė czionais staiga mir- 
czia,
Kazimiera Štražys.

Žiema

sveikas ir drūtas vyras 
Dirbo per 

visa diena, vakare nuėjo in sa- 
liuna ir sugryžes atsigulė. Jojo 
pati ne nežinojo kada mirė, nes 
atsikėlus isz ryto, pagamino 
pusryczius,. nuėjo • vyra prikial 
ti in darba, bet rado jojo su
stingusi kuna. Vasario 19 li
kos palaidotas su bažnytinėms 
apeigoms.

Washington Depot, Conn. — 
Szitas mastelis yra apygyven
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’ Nėra tokio Namo idant nebūtu kokios nors Muzikos 1
■ ' r "A *

Lai Skamba Lietuviškos Dainos Jūsų Namuose.
Columbia Kalbamos Mašinos.

*

Mm...
j. Columbia Lietuviški Rekordai. '

d'»:'

Columbia Grafanola augsčiau parodyta ant paveikslėlio yra pigiau
i ‘ ’ ... _

balsą ir grajina 10 ir 12 celinius recordus.
Kaina

L r

' V

10 Celiniai Kaiaa 750.

Ntra Lietuvio, knris nebūt girdėjęs Žemietis paminėtas daiaelts, 
Toįtl neturi ¥ut Šeimynos, kurioj Blokuoti] šit] rekordų;

E 2356 Lietuva Tėvyne Mnaų ir Tykiai Nemunėli* tęka,
E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis .
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovą

■SS

sK:<:

tž..

si prekėje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi atikų ir švelną

sie.oe

f

Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra antra prekėje irul7iko 
-jvėliausios mados tuo- 

i 10 ir 12 celinius icfcor- 
tuos piningus.
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O
S

. S. t - V V1:

>■ X 
s?

4

ž<:

C .v?
*■*>?

I

7

•MUIIIHėHHMŽ? ........... .

5. „    . • > • • bJili t 1

r- B

* * V

i

į - .uvev

Kada Arturas Levey likos paszauktas in kariumenia iszsi- 
tarė tris menesiai po tam in viena savo gera dranga. ^Ar-gi 
tai ne velniava, būti szauktu in kariumenia kada pradėjau gy
vent ir uždirbinet po 30 tukstaneziu doleriu arit mėto? Bet ne
sigailiu to ir apgailestauju, jog pirmiau neinstojau. Gyvenau 
puikei ir be jokio ergelio, bet sirgau ant viduriu ir negalėjau
miegoti, svėriau tiktai 114 svaru. Sziandien miegu ant sziau-
du Camp Uptone, galiu valgyt ir miegot gotai? rr 
svaru ir aplaikau ant menesio 30 doleriu; w»«um,
jog mane paėmė in laika.” — Paveikslai parodo kaip Levey isz 
rode priesz tai ir po inžengimui in kariumenia^ Daug panasziu

; sveriu 134% 
aeziu Dedei Šamui

vyrukti, kurie vos laikosi ant kojų ir turėjo sveikata silkes, d a- 
bar pastos vyrrtis. • ” *

z ? ? ? ? z
H/?

E 2392 Steiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai
E 2393 Saulelė raudona ir Jojau dienų
E 2391 Už iilingėij ir šių nakcialy, (Dzūkiška Daina) 
E 1166 Sukruskimc broliai ir Kur bakuži samanota 
E 1167 Kur bi£a Šešupė ir Kurnamas mus 
E 1168 Šaltyšius ir žvirblelis
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė
E 1246 Giesmė j Panelę Švenčiausią ir Avė Maria
E 1245 Rūtų darželis ir Batų čyntytojas
E 1347 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis
E 2339 šėriau žirgelį ir Dėdukas
E 2397 Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis.
F 2396 Našlys, Žaislas ir Lapunili, PoJka-mazui ka.
E 2)95 Bum čik-čik, Mazurka ir Dėdienė, Polka.
E 2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polka.
E 2359 Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka.
E 2223 Pamylėjau vakar ir Draugė, Polka-mazurka, Orkestre.
E 2224 Mano laivas, Daina ir į sveikatą, Maršas, Orkestrą-
E llvl Tekėjo saulelė, Kadaš jojau ir Stumbriškių pol., Armonika 
E 1162 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo. 
E 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota.
E 1248 Velnias ne bobe, Dalis pirma ir Velnias ne boba. Dalis ant.

<i.

t

i

savyje augštą—tikrą Columbios balsą. Turi valiausios mados 
torį ir gvarantuoja užganedinim^. Grajina 
dus. Nėra geresnės Grafanolos šiandien už 1 
Kaina

f

Ne turi nusiminti, idant ne gali išgirsti babo garsiausiu svieto artis
tų, kadangi jie ne atsilanko ūsų gyvenimo vietaje. l^Usiplrk šitąinko .’ūsų gyvenum 

išgirst visų artistų
B»p 

balsas "kokiu tik

JftRR.OO

i

I

E 1249 Mano palvy ir Velnias ne boba, 
E 2342 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą. 
E 2343 Ant vienos galvos ir Žuavų maršas, Orkestrą. 
Įvairiausius Lietuviškus šokius ingrajintus geriausiais muzikantais t 

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

ir už ti4 pačią kainą. ,
Užsakidami nuo mvmj rekordų • paminėkite aiškiai jo numera. 

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

Jeigu norite nusipirkti kalbamą,mašiną kokios Čion nėra paminėta arba k1to-<=^7^y| 
nlškų reikalingtį daiktų, reikalaukite nuo mnsų Ilustruoto Katallogo. W

Z z z z z z z J
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Musu Vaikai.
Mamyte turbūt

yra vienos far-
Turime ir lietuviszka

Emerika J. niekados nesimaudo?
Povylas

Washington:! 
mos. ' 
farmeri 
Krikszcziuna;
Krikszcziuna.s 4uri kriaueziu 
sznpa o p. Adomas Rimutis yra 
geru 'kąntraktierium.

gerus darbus

Vaikas
tų, kadangi jie 
Graianolą iŠ kario

t 

poną

kada tik nori.
Kaina

rio gali išgirst visų artistų baisa 
Grajiua 10 ir 12 celinius rekordus.

nori ir
t

i

p-

Kiti
Lietuviai turi 
prie tureziu.
viu geistu in cžioUais pribūti . 'i ' •'.)* t L ' x ' l A
ant hnksmaus ir tykaus gyve
nimo, patariu in czionais atva- 
žinoti o gal ateitoje galės apsi
vesti su kokia milijonieriaus 
dukteria. — Washingtono Lie- 
tuvys. •_ .

NAUJAS ISZRADIMA8

'■ ■ I , • '' l'* . ■, A

— Del ko, vaikeli?
— Ba motinėlė sutirptu,
— Ka tu snargliau pliovoji!
— Asz ne pliovoju, nes gir

dėjau, kaip Jonas kalbėjo jog
y '' J

ii
i* , • 1Jai kas isz Lietu mama kaip cukęrius 

r

r Y
' i”

f v 1

P

Dekavoje milijono žmonių
dastojo puikus plaukas p teipr 
gi sulaikė puolimą plaukuisz 
galvos ląbai trumpam laike; in
gi sulaikė puolimą plauloi isz

vieta isžpuolusiu, atauga tan-
kus plaiikus /G varanty. Infor-
(nacijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
ri pas mus. Adresas:

Brundzas Cosmetics.
Broadway, 8-th. St., 

Brooklyn. N. Y.

Racziuno Paveikslai, 
ft * ’•

Racziuno Nauji Judanti Pa
veikslai Extra, Rosijos Revo
liucija Rosijos Turkijos ir Vo- 
kietij6s-7-kares f rimtai. Illius- 
truotos Daineles. Atsibus

Atsibus Seredos vakare Ko- 
vo 6 d. Ajriu Senoje Bažny- 
czioje Frackville, Pa.

Kętvergo vakare Kovo 7 d. 
Washington Sale Kulpmont, 
Pa. Į

Subatosvvakare Kovo 9 d. 
Auditorium Salėjo (Provi- 
danco) Scraiitpn, Pa.

’ .f

Nedėlios vakare Kovo 10 d
Lietuviu Bažnytinėje Saleje t *
Forest City, Pa.

I\^tV(įrgp vakara,
, Z/

i

Broad ii

HZ z z z J

Reikalaudami iš Kalbaimj Mašinų arba Rekordų Mių*kit pinigus ant Žemiau nurodyto Adreso, 
a
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RUMATIZMAS
Yra Mano Oro Perspėjimas.

sz galiu perspet audringa
oro per dieglius mano pe- 
czubse ir keliuose. Bet 

randasi senas prietelis kuris 
dieglius tuoj praszalina.

Sloon’H Linlmentns greitai insigauna 
in oda ir praszalina skausmą be tri- 
nimo. Czistesnis negu pleisterei arba. 
moStis. Ne juodina oda.
Sloan’s Liniment yrą, lengvai prideda
mas, nereike intrinti, jis tuoj insigau
na in oda ir praszalina diegli. Czistc-

. Pa-snis negu pleisterei arba mostei.
abndykite del gout, lumbago, nuralgi 
ja, iszsisukimai ir nikszterejimai.B

ISloa
M 3jx

v
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vimo inaruzklnu
Didele Dirbtūve reikalauja pardavėju del parda- 
vinių iumo/.Mud, apatiuu drapunu, panezaku 
azlebee, Jėkįu ir andaroku, tieeoq in namu# 
Kanzykite o izauelte aempelue dykni. Aladleon 
Mllle, 503 Broadway, New York City.

apatiuu drapanų, panezaku

AiadfeonHanzykite o ęuūBlte aempelue dykni.

Di. KOLER
63? Penn Avė.

’>1

?

I Jį 

rv

/

Pitsburgh, Pa.
Df./KOLER yra vioną- 
tinis tarpe Lietuviu da: 
ktąras Pittsburge. Mo
kinosi Varszavoje, stua 

t dijavo begije 26 m. in- 
>* vairias ligas vyru ir 

moterų, todėl jas ąuo- 
t^dugniai pažinsta. Gydo 
** užsinuodinima kraujo

>

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežejimuš 
ligas tinimo, invairias ligas paeiąan-

ai

Pirkite Klijonkes Dabar
Guinan’s didelis sztoras nupirko daugyba visekill 

klijonku kada prekes nebuvo tokos augsztds. Jie pa-

.r i

i

ežias nuo neezystumo kraujo. Atsl- j 
szaukite ypatiszkai, per laiszkus asž i 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiszkai j 
ir Rusiszkal. . ..
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedcliomis iki 2-v. popiet ■

4 y■ |I ifii'niij iii 1,1 w

NAUJAS L1ETUVISZKAS
GRABORIUS

»
1 ' >

A. J. SAKALAUCKAS
I-

801 E. PINE ST., MAHANOY CITY.* F

LIETO VISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
A ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

rodo didesni pasirinkimą klijonku negu trijuose szt«< 
rose visam paviete. ,

Pirkite dabar, klijonkes kolei, da neiszparduotL
Galite dabar suozedyti pininga perkant karpetas, 

dyvonus ir klijonkes, pas Guinana. ' h M''
Mahanoy City,

Shenandoah.GUINANS’
< ’ ■■ i " |

.....................................    ■ ■■■■ II . ................................. .......................

Mt. Carmel,

■F1

a

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

-$•

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

ĮI II 2 ,
Szita Brinką gali jumis geriausia patarnauti. Di

■WMNM A

t1

»

r l>*

r 
• 1
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Ch ;'■
Uy,BANKA.

C
. i 1
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rektorei Banko yra gerai žinomi ir teisingi vyrai.
Banka bando ingyti prietelius per patarnavima savo 

kostumeriams. Szita Banka gali jumis p&gialbeti pirkti ‘3
.z- " '■ r ’i ' y * f . ’. .

Iszlalmeja provose už paželdima Kasf- 
kloso Fabrikuose, Gelėžlnkeluosa, 
Laivose Ir 1.1.

B, S. YANKAUS
t ' i A •' I j' v

> namus arba prigialbeti biznije. Yra tai reikalingiausia
Tcanlrn iiiyviyc* iv vx/xvaI-iy 1Fabrikuose, Banka jumis ir norėtu turėti jus už depositeri.

MERCHANTS BANKING - TRUST CO., 
‘ d I

D. M. Graham, Pres.

| DR. JOHN D. RILEY
L ūiiuviunaiiia zxniu, zkudivq. nvaiua, ,įj 
A Gerkles, Puslcįj, Inkstu ir kitokiu?'

K'

p

Kovo 14 :
Y. M. Ci Ą. salėjo, 
Chuycii St. Pittston, Pa..

ir ' i "i' ' " - '' I” 1UI * i * .» . ,
»' f ■ ii ;
Pdtnycrios ir Subatos vaka

_ /> . _ • . -J . '

tais, Kovo ir 16, Sz Jūozupo

' Juozapo. Bažnyczioje

i| Specialistas Akiu, Ausies. Nosies, jj 
juraira, i'uaivp, i.uaaiu ir miųmu <i' 
, ligų, i Vyru ir motereš ligas, ”i!

1 200 E. Mahanoy Avė. 
. Mahanoy City, Pa.Mahanoy City, Pa

i! 
i! 
i! M

154 Nassau St, NEW TOĖK/N. 1.
> * » ' /» ' ' e

—........        i----------
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MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

, ; L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Trea*.
J. H. Garrahan, Attorney SW»F. Rynkewicz A. DanifewicX M. Gavtala

P. C. Fenton T. G. Hornsby

'Į.

D. F. Guinan, Treaf.

||

S

įil ’

■f

bąžnyczioje, Hanover, Pa.
^■y ■ . -

Bipgliampton, N. Y. Ketvergo
__ - _ ■ . . r

\ c ?

T

W. TRASKAUSKAS
• ■ * * 1 • . . 1 > ' 1 . '! ■ 4 ; .. ! -1> . L L , "l . , i

OS
PIRMUTINIS LifiTUyiSZKĄB 

inAnnnTYraazAtTAMnv (JlTT, PA.

GKAB0mi’8_
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Capitol Stock $125X100.00 i

i į SURPLUS IR. PROFITS $460,000.00
MOKAME Antra Procentą ant sudtu 

Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu '• 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai- •

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą <
e

i, 

'A

H. BALL, Pres, — F. NOONAN,Vice-Pres, 
W. KOHLER, Cashier

Bankas atydarytas 9 ryte lig 8 popiet,
, s ■i.'", ...»

I

[NATIONAL 
BANK 
MAHANOY 
Lv -CITY

tas turtingais gyventojais. Per vakare Kovo 12 d.
? » 1 11 £. (. CN1 Z ‘ X ' J ■ .

Lletnviu GydytojftB ir Chirurgas.
,>AtidaĮ^‘nauja ofisą. Sputh puseje 

! . --------- 6—. _

w J v • 

Nedėliojo 6 iki 7 vakare;
i < ■ f ■ ■ " ■ . I ' • ..1 ■ J ’* '

vidurį miesto teka upe 
pong,” fabriku nesiranda jo- 

nėsio ant Boczkausku sales o kiti ne saliunu. (o ir valkatų ne
ra.) Miestas labai užlaikytas 
czistai ir sveika jame gyventi.

dužiuos t daug akyvu dalyku
kuip tai ęzedyt maistą. Sale

7 lyg 10 vakare. Inžanga dy-

l > J

aitoaj'yta

h
• ■

lyg 5:30 popiet ir

■" * v

She

Lietuviu yra asztuonios szeimy 
nos yra gana turtingi ir sutiki- 

» ’ . . " ' i • . ' !

v. ♦

me visi gyvena.; D&fbai apie

.« ... .............................................................      ,., . . ..................................... . .b*

phone. Kensington 1106 ’W
DR. E. G. KLIMASl

Atidarė * nauja. ofisą. Sputh pusėje
■■■ . ■

Priėmimo valandos 2 iki 3 “popiet
*■ i ‘

St*

v

l •,

.■

GRABORItJS MAHANOY

Kuliui Numirusiu. Pasamdo
♦ .• . r> •

Laidoja
I '

rlglnuB Ir 'Vežimus del Paslrailnejliuo
i : 

į ų: i S J; 1111*. ],į ,, ;■
Krausto baigtus j? Lt.

't v*.

vi 1 , k i., •■ 'i •

DAKTARAS LORENZ
Vien antinis Specialistas Pittsburge.

LIGŲ 
ii- '. i, | ■■ *' i . i

Kuris kalba Lenkiszkai ir Rusiszkal

OFISOS VALANDOS! 
Nog 9 ryte lig 8 vakare. 

Petnyczidmis/9 ryte lig 8 vakaro. I ' . — . a. * a .

VYRISZKU

11.
I, "i '•

UNION ■
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

r - ■ ------ - -

bu musu Banka, nepaisant ar mažasar 
didelis.

F ?
r'-’-5 1

■l 1

I
I. »

Nedellomis nog 10 ryte lig. 2 po-piet 
a 4 41 Mk 1.1 t.h A - •%>! VI-J . S B O

|Į'

644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa
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