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MAHANOY CITY. PA.

31 METAS

VAISTAI NUO BLAKIŲ.

Dialogas (komedija)

Veikcnczios asmenis.

Du szeL

Gatve, ke-

i
’Ar

*

J

ir tuom

Einu in vaistine.

Vai ko, ar apsirgo

Jeigu žinotum

tik iszlaistai sienų

greitai

sipirkt.

Catlin, Ill.— Darbai pradėjo 
susimažinti ir jau dirba po tris 
dienas ant sanvaites, uždirbti 
nieko negalima o tik daugiau 
anglekasiai panesza kasztu.

Sakau
kad

T n filipiniszkas mokslai- 
nes lankosi 665,000 vaiku ir 
mergaieziu.

Pagal valdžių apskaitima 
paskutine kare kasztavo

114.
*

Simas ir Adomas, 
myninku.

Veikimo vieta.
les, arba laukas.

Simas. Tai kur Adomai tu 
poniszkai vaikszczioji kaip ko
kis kaminszluostis?

Adomas, (užsigavęs.) 
asz kaminszluostis?....

Simas. (Pasziepdamas.) Ne
sakiau, tu kaminszluostis, tik 

kad ponisz-

vereziau
Kad tu

>»

tai
vieszpatystems $200,000,000,- 
000 (du szimtus bilijonus dole
riu)
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Szleževiczius:
M. Yszas,
Stasznskis,.
lis, justicijos Leonas, apszvie-
tos J. Yczas, kares Žukauskas. 
Baltgudžiu reikalu Voronko 
žydu reikalu Vygocki.
Lietuviu Informacijos Bjuras.

Simas, 
eini?

Adomas.
(aptieka.)

Simas.
kas?

Adomas. Ale ne, einu vaistu, 
gal gausiu nuo blakių.

Simas. Ar tai blakes serga?
Adomas. Tai ir vėl tu man 

ant pajuoko szneki....
einu parsineszti vaistu, 
blakes iszžudyti.

O, dabar suprantu

az» i>vv Jj nv vr rr rx j > j i cb. ■miu « 
F. W. BOOZKOW8KI, Editor.
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AKYVI TRUPINĖLIAI.

Simas.

Adomas.

apgarsino

Isz 32,278 studentu ITawa

tos-
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Lietuviai susidraugavo
Soviatais.

( KNTKRRD AT TUK MAHANOY CITY, PA., \ 
M’OBT-OFFICK AB 8KVOND CLASS MAIL MATTER./

Isz Amerikos

Wilkes-Barre, Pa.

Alus brangsta; saliuninkai pa
kelinėje prekes teip-gi.

Saliu
ninkai turėdami mokėti nuo 1 (>
lyg 22 doleriu už bortaini alaus 
ir negalėdami ant savo iszejti, 
teip-gi pakele preke ant stiklo 
alaus ant 10 centu, 
kostumeriai su noru
deszimtuka už stiklą alaus, bet 
yra ir tokiu, ka pradėjo keikti 
ant brangenybes ir 
daugiau negerti.

Nekurie 
moka po

prisiege

1918 mete iszkasta 272,373,714 | 
anglių per 320,468 

anglekasius.
Harrisburg, Pa.— 

vau i jos praejta meta 
272,373,714 tonu anglių -

Pennsvl- 
iszkasta 

99,- 
514,334 tonu kietųjų anglių o

minksztuju 
1917

172,859,380 tonu
anglių. Mete
271,519,710 tonu.

Skaitlis darbininku prie kie
tųjų kasyklų randasi 147,868 o 
prie minksztuju 172,600.

Cokso padirbta apie 24,000,- 
000 tonu.

K ašy k losi a praėji a meta li
kos užmuszta ir mirė nuo su
žeidimu 1044, isz tojo skait- 
liaus kietosia kasvklosią žuvo*

549 o minksztosia 495.
dimu ir kily neriamiu.buvo 13, 
618.

iszkasta

tojo

suvir-

Ar ka- 
persi-

Insteigimas naujo gubernato
riaus Sproul. — 10,000 da 

lybavo parodoje.
Harrisburg, Pa.— l’tarnin- 

ke atsibuvo insteigimas naujo 
Pennsylvanijos gubernatoriaus 
William C. Sproul, priymda- 
mas prisiega pildyti savo pri
valumus.

Parodoje dalybavo
szum deszimts tukstaneziu žino 
niu atkeliavusiu isz visu daliu 
Pennsyl vanijos.

Kates priežaste persiskyrimo.
Cincinnati, Ohio.— 

les gali būti priežaste
skyrimo, tai sudžia turės taji 
klausymu perkratyti. 
Sturmiene turi pvnk< 
kurios baisei naktimis niaukė 
ir nenori atsiskyrti nuo juju 
per ka josos vyras innesze pra- 
szima in suda ant 
mo. 
jo paeziule maitina 
su kiauszineis o jam ne 
ne vieno ir ilginus jau

Ponia 
penki's kates

liacl

W. I>. BOUZKOWHKI, Pre«.»nd Mgr.

/
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Visa Baltrusija kur randasi didesne dalis 
Lietuviu, susibroliavo su Soviatais.

True trftnslalion filled with the Post 
Master at Mahanoy City, Pa. on .lanuaiy 
23 1919 as required by (he Act cf October 
21-th. 1917.

Zurikas.
telegramas in ezionais, buk vi 
sa Baltrusija, 
lesne dalis

ISZ VISU SZALIU
Isz Kijevo daejo Kolcra Hamburge.

I jondon.

jisai piningu ateinant palauk
tu.

(Sausio 13 d.) gavom kable-
grama nuo p. Auksztuolio isz
Danijos, kurioje pasako jog pi
ningu dar negauta, nors jau ly
giai savaite kaip iszsiusta.

P. Auksztuolis pažymi, kad 
vokieczia Lietuva evakuoja ir 
paduoda jia rusu bolszevikams

Tarybų Pild. Komitetas pra- 
sze jo suteikti tikra Lietuvos 
ministerijos sanstata. Sziandie 
n i nėjo k ab leg r am oje jisai 
duoda sekanti senstata:

ministeriu pirmininkas ir už- 
rubežiniu dalyku
prof. Valdemaras; jo padėjėjas norėjau pasakyti 

iždo mini stori s
Vidaus Ministeris 

agrikalturos Tube-

Th** nkr; -

L HĄd. G E bJ E pWARD M . LEWI ST

Į

Keleru pradėjo 
grasyt mieste Hamburge ir ap
linkinėje, pagal daneszimus ko 

buk susivienyjo. kius atsiunsta isz Amsterdamo 
ISeptynesdeszimts ž meniu jau 
mirė, o szimtai serga.

kur randasi di- 
Lietuviu iždą ve(

j praklemacije, 
su soviatu republika.

Kaip duodasi suprast, tai 
Liet aviai prisidėjo prie rusisz- 
ku bolszeviku.

Isz Kopenhagos danesza 
ma, buk didesne dalis Lietuviu 
gabinetu (ministeriu) su 
vyriausiu ministeriu pribuvo 
ant daniszkos

J

Į
i

. I

I
savo

ministeriu
salos Bornbol- 

mo, ant Baltike mariu.
gabinetas pabėgo isz 

Libavos isz priežasties užėmi
mo Lietuvos per bolszevikus, o 
idant apsaugoti savo gyvastes 
buvo priverstais 
Danija.

Badai vokiecziai da ne- 
Generolas 

Falhenlianias nusidavė in Su
valkus o generous Hoffmanns 
in Karaiiau^ZMtR 
kos paimta^ per bolszevikus.

apleido Grodnaus.

Lietu-

nusiduoti in

^Kijevas li-

Didelis skaitlis farmeriu.
Washington, I). C.— Ameri- 

ke turimi' 5,440,619, farmeriu, 
o darbininku ant farrnu randa
si 6,242,205 kurie aplaikineja 
ne mažiau ne daugiau kaip po 
$44,25 ant menesio su maistu o 
$63,59 ant menesio be maisto.

100,000 bolszeviku bus išgui
tais isz Ameriko.

New York.— Tuojaus po pa- 
siraszymui ant taikos iszlygu 
Amerikas pradės daryti pared
ka savo sklypia, nes iszguis isz 
sklypo suvirszum szimta tuks- 
taneziu nepageidamuju bolsze
viku ir kitu panasziu szaszu.

Tuojaus po padarymui pa- 
kajaus bus iszvežta 60 tukstan 
ežiu in Ros i ja.
ta palicije turi ant akies visus 
bolszevikus ir juosius turi su- 
raszia. Terp kandydatu ant iž 
gujimo randasi daugiausia žy 
du, lenku, 
ir kitu.

Valdžios slap

lietuviu, vokiecziu

Rusiszki nelaisvei Vokietijoj 
tikri nevalninkai.

I

Pagaln

persiskyri-
Vyras skundžesi buk jo- 

niaukius 
duoda 
negali

tojo pasielgimo savo pacziules 
nukensti.
Prasižengėliai amerikoniszkuo 

šia kelejimuosia.
Washington, I). C.—

surasza, tai amerikoniszkuosia 
kalejimuosia randasi 136,472 
ypatų už visokius prasikalti
mus; isz tu randasi 12048 mo-

Kalejimu Ameriko turi 
Daugiausia randasi

už girtuoklysta 
val- 

Ant mirties ran-

t erių.
me 1904.
kalėjime ypatų už vagystas, ba 
net 27,817; už insilaužima in na 
mus 18,307;
13,914; apgavysta 3,317;
katu 6,956.
dasi apkaltintu 148; ant viso 
gyvasezio in kalėjimą 6,444; 
mažiau kaip ant vieno meto 
yra 23,349.

I
H ■

Lenkai aresztavojo 200 
bolszeviku.

Warszava.— Lenkai suaresz 
tavodami 200 bolszevikiszku 
agentu žydiszkoje dalyje mies
to, užmusze kelis žydelius ir ba 
dai isz naujo prasidėjo pogro
mai.

— Trecze gvardije vokisz- 
ku ulonu apleido Pottsdama 
ant lenkiszko franto apsaugoti 
savo rubežiu.

Ergelis Irlandijoj, — du 
palicijantai nuszauti.

Dublinas.— Per- apskelbiu!
Irlandijos neprigulmybia

miszimai.

a
, pa- 

kylo lenais visokį ergeliai ir su 
Du palicijantai li

kos nuszautais ir daugeli žmo
nių sužeista.
skelbė Irlandija
ga isz ko galima tikėtis dideliu
praliejimu kraujo.

Sinfiniecziai ap-
neprigulmin-

London.— Isz dvieju milijo
nu rusiszku nelaisviu kurie ra
dosi nelaisvoje Vokietijoj ir 
aust rijoj, suvirszum milijonas 
mirė. Sugryžia nngliszki no- 
laisviai isz vokietijos apsakine 
je, buk austrai ir vokiecziai no- 
svetiszkai pasielginejo su tais 

turėjo dirbti sun
kus darbus ar buvo sveiki ar 
ne, o vis po prižiūra bagnieto 
ir botago.
vo pusnuogi ir kente dideli ba- 
da. Apie 800 tukstaneziu ru
siszku nelaisviu da randasi 
kiszkoje nelaisvėje.

n e laisvei s;

i

Tiejei nelaisviai bu
- - - - -

vo-
. .. A

Generolas Edwardas Lewis, geras draugas Generolo Pershing 
kuris naršei atsižymėjo ant kariszko lauko laike kares.

AMERIKA SIUNCZIA JUDA j torijoj< 
MUJU PAVEIKSLU IN 

ROSIJA.

žemdirbystesSuv. Valstijų 
departmentas inteike visuome
nes infonnavimb komitetui pa j 
siausti in Bosija suvirszum dvtj"‘ . . . . ivii
deszimts judamųjų paveikslu, 
kurie aiszkina žeintlirbystt', ke 

a ugi ui- 
Tai pasielg 
pri jūrines

re

Karalius, kuris persėdėjo ant 
sosto 350 metu.

Tomi s dienomis, 
kada skaitoine apie pavoju ka 
raliszku sostu, akyvu yra žino
ti apie tūla karalių kuris perse 
dėjo ant savo sosto per 350 me
tu. Tuom karuliu buvo Char- 
laimainas, kuris nelabai norėjo 
persiskyrt su savo sostu kaip 
ir kaizeris Vilukas.

Cliarlamainas liepė

Paryžius.

apsaugojimas nuo isz- 
| plovimo ir sodinimas 
tautiszkose giriose; 
cimantinio šilo; statymas 
diniais lankais šilo; kooperaty 
vis karvių bandymas; nuo vil- 

' uos iki drabužio; visztu augini 
! nias; Dėdės Šamo kiaulių augi- 
Įnimo kliubu darbas; kooperaty 
'Vis uogų auginimas sziaurytuo 
. se prie rambiojo vandenyno; 
bandymas cimanto tiltus sta
tant; dirbimas keliu isz ciman
to, žvyro ir akmenų, ir bandy
mas akmenų keliaus taisyti.

J

Rosi ja, kaipo galinga vals- 
ekonomiszkais pamatais

Tai

l’aip kaipre

medžiu 
statymas 

me-

LIETUVOS LAISVE 
REIKALUOSE.

r

tone kuom1 
tam tikras

kasdien 
valdžios

past a ly
ti sau koplyczia Aixle-Cltalley 
kur pastai e savo karaliszka 
sostą o kad mirė, liepe save ant 
jojo pasirodyt t ei p, kaip už gy- 

Buvo lai 814 mėlt'.vasczio.
Du szimlai metu po tam, cieso- 
ris Otlio liepe atydaryt koply
czia kur da vis sėdėjo Charla- 

Barbarossa teip-gi
atydare laja koplyczia, 
1215 Fridrikas II lii'pe

mamas.

I

o mete 
atyda- 

ryti koplyczia ir nutrenkė cie- 
sori nuo sosto, liepe palaidoti 
kaulus, ir pats atsisėdo ant sos
to. TPasai sostas sziandien ran 
dasi Aix-Chapelle ir buvo nau 
(lotas per vokiszkus 
lyg 1538 metu.

ciesorius

Ii u laisvina ir iniszkii 
ma szioje szalyje. 
ta praszant Rusu 
žemietijos, kad nuszviesti žem
dirbystes veiklumą Amerikoje.

Rusai praszydami isz Ame
rikos judamųjų paveikslu tarp 
ko kito sako:

4 4

t i ja
galima atstatyti lik iszvystant 
jos produktyves pajiegas.
atsiekt galima tik' prilaikinl 
kiekvienoje iszdirbysles szako- 
je naujausios mados maszineri- 
ja i r darbo budus.
dauguma musu žmonių ypatin-
O* f") 
sirenge pritaikinti 
nias priemones ir 
kas maszinas, g v:::
ta propaganda, žemietija mano 
yra vienas svarbiųjų reikalu 
sziame laike.
tokios propagandos dalis yra 
judamieji

;ai kaimiecziai, nėra pilnai pri 
pažanges- 

modernisz- 
gerai organizuo-

Svarbiausioji

a isz Iši

pa

kai vaikszczioji.
Adomas. (Ginczidamas.) Sa

kiai kaip kaminszluostis....
Simas. Na, o kaminszluostis^ 

ar negal kaikada poniszkai pa- 
vaikszcziot.

Adomas. Tai kodėl.
Simas. Nu-gi kaip kaminus 

valo, pasataiko ineiti ir in po- 
niszkesni kambarį.

Adomas, (užpykęs) Tik asz 
kaminu neszluostau.

Kad ir neszluostai
bet amatas butu gerai žinoti.

Nu-gi kam man 
poplyniu to amato, jei asz in ji 
neturiu paszaukimo, 
darbu neužsiimu.

Simas. Na, gana bus apie tai 
kalbėt, paskui tu pradėsi pyk
ti.

Adomas. Žinoma, kaip-gi ir 
nepykti; ne sziokia ne tokia 
kalba pradėjus.

Tai sakyk, kur-gi

Su vi e n y tu osi a Va 1 st i jos i a 
su pabaiga 1918 meto radosi 
700 fabrikai automobiliu. Wis- 
consine tuju fabriku radosi 43 
o Miehigane daugiau.se ba net 

i
Karaiiszkas kliubas le

kiotojo Anglijoj, apgarsino, 
jog dovanos $50,000 tam lekio- 
tojui, kuris pirmiausia perlėks 
per mares su oriniu maszina.

Tūlas farmeris Wisconsi- 
ne užaugino inilžiniszka galva 
kopusiu kuri svėrė 26l/j svaru.

Ant svieto badai yra kal- 
boma 3424 kalboms — 1624 
Amerike, 937 Azijoj, 587 Eu
ropoje ir 276 Afrike — neku- 
rios isz tuju kalbu yra tiktai 
dielektai (tarmes) o ne tikros 
kalbos.

joj kurie lankosi in publikines 
mokslaines randasi 13,380 ja- 
poniszkos veisles.

Paryžiuje, Francijoj 
tauracijoj pardavinėjo katiena 
in vieta zuikienos. Badai ne
galima kacziu mėsos visai pa
žinti.

Venuolika popiežių valde 
tik suvirszum po 20 metu; 69 
nuo 10 lyg 20 metu; 57 nuo 
lyg 10 metu; 116 mažiau kaip 
5 metus.

SimaS. vy, VIU.MCA1. nu ui eilini, 

bet pirmiaus kaip sakei, tai isz- 
rode kad blakes nori gydyti.

Adomas. Susimildams per
stok juokavoti, vereziau pa
tark ka man daryt.
žinotum, kaip mus užpuolė bla 
kės, kad net ne diena, ne nakti 
nėr kur pasidėti; lenda in lova, 
in marszkinius, net ir in puo
dą ir instriova valgant, sakau 
kaip amaras.
gerus vaistus, nesigailėk pasa
kyti, busiu tau dėkingas.

Simas. Vaistinėse yra tokio 
vandenio,
plyszius ir tuo blakes isznyks- 
ta.

Adomas. O-gi anuosyk mano 
i boba parsinesze, sako buvo la
bai geras vanduo del blakių žu 
dymo, bet ve, su bobos protu, 
tai vis tiekto gausi. Ne blakes 
plysziuose laistė, bet pati isz- 
gere. Buvau visai su baime; 
tai da gerai kad gydytojas at
griebė, o gal but ji pirmiau ko
jas pakraezius, negu kad bla
kes nudviesusios.

Simas. Tau vaikine visokios 
nelaimes. Gal tavo moterėlę 
inpratus szababana traukti, 
kad teip greita prie kitokiu lo

ji. f.) szu. . J. V. K

Tarybų Pild. Kom. Washing 
k labina 

instaigas, 
kad gavus Lietuvai pripažini
mą ir greita parama apsisaugo 
jimai nuo užpliislaiiczios ple- 
sziku gaujos.

Visi praszymai ir reikalavi
mai ne vien žodžiu yra daromi, 
bet paraszomi (am tikri memo
randumai nuszvieezianti vė
liausius atsitikimus Lietuvoje 
ir ka jie rengia aleicziai ir už
tikrinimui pasauliui taikos.

Lietuvoje žinoneliai matyt ir 
gi deda visas past angas Lietu
vai laisve užtikrinti. Sulyg pra 
neszimu matyt ministeriu pir
mininkas ])rof. Valdemaras nu
važiavo Skandinavijon, kad to
nais Lietuvai prielankumą už
tikrinus. Szvedija ir Szveica- 
rija jau pripažįsta Lietuvos 
valdžios iszjįiiodamus paspor- 
lus. Prof. Valdemaras rengia 
si važiuoti Anglijon kad lenais 
Lietuvoj ateiki,.įsariszije^sn pa
stovio laikos užtikrinimu gerai 
nuszviest.

Amerkos Lietuviu 
sužinojus, kad Ministeriu pir
mininkas Valdemaras randasi 
Skandinavijoje, tuoj susižino
jus su Tautos Fondo, kalblegra 
ma iszsiunte jo vardu Lietuvos 
reikalams $25,000.
kablegramas praszyta p. 
Auksztuolio praneszti jam kad tymo.

*

pa veikslai, 
nanlis in vai rius industrijos ir 
žemdirbystes prietikius, 
veikslus invairiu maszinu ir in
ranku, kaip jais naudotis ir p. 
To viso negalima laukti isz nie 
kur kitur, kai]) iszSuv. Valsti
jų. f]- kuo greieziau mes tu da 
lyk u galėsime gauti, tuo dides
ne isz ju bus nauda.”

Filmos, kurias Suv. Valstijų 
Žemdirbystes Departmentas su 
teike vartoti Rosi joj apima se- 
kanozius dalykus:

Galviju ir aviu ganymas tau 
tiszkoso giriose; lentų 
m as pie t vakarin eso
lentų pjovimas isz lodgepole 
puszu Arapahoe tautiszkose gi 
riose; tautiszkos girios, kaipo 

dar
bas miszku iszdirbysles. Įaborą

Montenegrai iszgujo Serbus.
Paryžius.—

užėmimo Montenegro per
biszkus kareivius, montenęgrie 
ežiai sukylo ir ižgujo serbie-

Pasikelimia dalybavo 
suvirszum 20 tukstaneziu pasi- 
keleliu. Serbai meldže allijen 
tu idant Amerikas prisiunstu 
savo kareivius ant padarymo pasilinksminimo vietos; 
pas juos paredka.

Tsz priežasties 
ser-

• v

v •

ežius.
pjovi- 

valsti jose;

*

Taryba

Taip-gi
praszyta

Jeigu turite senas inaldakny 
ges, prisiunskyte in redakcije 
ant apdarymo,' nes nauju ne 

galesite nusipirkt. 
Siunskitė ir kitokes knygas ap
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu- 

Apdaryta knyga il
ginus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli ir guodo 
ja ir pats yra mylėtojas skai-

daugiau.se


*
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^Kas Girdėt 1
Amerikos lietuviai duosnus kias reformas?

f
I 

ra-

SAULE
;4<i<

Protestonai 
katalikv>ta

prasideda— Pardavimas
00 o 1 d. Sausio 1919 m., pasiti- Panedeli, Jan. 27-ta per 4 die- 
kome su $125.000.00.”

Per 8 nedelins tiek 
surinka juk tai- nebaikos. Aky-' sirinkimas po $3.95, kitas po 
viausia kad tarp tiek agentu, $4.95. 2„L/. ... " 
randasi viena mergaite I. Bill-į to mados, numažinti ant

Ij. A. Beridrove buvo $60.030.-
žmones, o vadinami vadai, Tu- j
rybos ir kamisijos tartum

Igais badosi, mostinejasi ir nesu pradedant nuo žmogaus einant 
, o iki vabalėlio, už

sėdi žmonių pi- galvas guldo, o czion žmones 
ali- nigais szeriami kaip tūzai ka- i n veda reformas kad nuo tėvu 
1SZ- misi ioniorini nfsfnvni kurio no vnikim nf imi ir innw unvicr/lrni

Visiems aiszku, ne 
gus, bet visa pasaulio gyvybe

tik žmo-

matydami, jog simostineja isz vien veikti
11 • • I

ženklyvai pusike- Washingtone, 
lineje Ainvrikc ir, jog katali
kai pradeda protestonus 
stumti isz ženkivvesniu urėdu

I
savo vaikus

nas.
pinigo gei galima pirkti.

Moterių kotai visai pi-
Vienas pa-

viausia kad tarp tiek agentu, $4.95.
1........ ... 1 ...- misijomeriai atstovai kurie ne vaikus atimt'ir juos saviszkai 

, veika muset
pradėjo kovoti priesz tai nau- visaip bulmija, vot sail gerus mu uores savo kudykius ati- ... ... a , - • I .V I

žiu kam,

gerovia ta kokia iszaugint. Kuri motina gcru-

Moterių kotai szito me-
25 pro. ...y .^vvv' ... LV l.illVIVIJ i 1 V< I I I < < O 1 ■ B V I <.< 1 • v J/. w

trukoniute 17 m. ir tai pardavė cento per szita dideli pardavi- 
510 szeru, pinigu surinko ma. Visoki kotai del merga i-

” prohibicije.
sidengdami blaivysta, pradėjo kauja pinigus paklausk 
kinkyt gubernatorius visu vals (je atstovai kasztuoja, gal jie

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

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelci ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna
vimu kuri prigelbsti. Padaro prietcli kuris gal but jumis 
reikalingas. | ,

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-DIREKTORIAI — 
L. Eckert, Vic«-I’rc«.

ežiu, visoklit didumu po $3.95. 
Moteliu yliumi '‘vertei’$Ž5 par-

$5.600.
ginklu Pri- czesus turi.1 1 Žmonija kuri au- duot augint velniai 

kiek kada gi ji pati gali augint ?!
Mat nežino, gal sziokiam is- 

t iju ir valdžios idant uždraust i, bene t ik už viena kambariuku' tatyme slepiasi, koks nors khiu 
gėrimą Suv. Valstijuosia o ne- in |>ara moka po 16 dol. ar dau- symas kitoks, negu mes dar su-

i . . ... . I . ......., i
:c’ . ’ • * . " į*.
skaita tegul iszduoda o maty-] lineziu iszauginti biednu

.|U

Ikuriuo>ia valstijuosia net ir ru giau; praszyt nuo ju tikra ai prantame.
kima pradėjo uždraudinet. Isz-'
tikruju ypatiszka laisve Ame-^sit kur pinigai tirpsta. Niekur niu maži vaikai bus atimami ir

'reikalai nebūna vedami be at- perduoti prijutams valdisz-

(lai tik nuo nega-
i žmo-

v

rike pradeda sviruot.
gu keliolika kvailiu užsi- skaitlį, teip ir czion negali be kiems. 

mane prohibicijos, 
sklypas turi sekti paskui juo
siu ? 
žnioni> ir teip už daug yra pri- mis bei garbėm.' 
>pau>tai> ir reikalaus idant už taikos Europinei 
proliibicij(> balsuot. baigsis dabartiniai liarmai bet labai skaudžiai, tuomet kas ki-

----------- gal iszkils nauji.

Jei

Laikas parodys,

ar gi visas (o but. 
| 
Ines

privalo užlaikyti1\ įmigai
savo dva>i>zka stoną ir neužsi- 
iminet
k\ dems.

f !

Jeigu bolszevikiszka valdžia
Neilgai teip bus ir, neilgai prigclbetu vaikus augint bied- 

reiks varžytis žmonių pažiuro- nu ypacz levu kurie vaiku turi 
i, nes didės darbininko 

szeimynos maitinimas atsieina
s, baigsis kada nemažai 
nes Kongresas, szeimynD

visosI.enki jos
\ i>ok ioms ki epszelnin- ] devyni arei vyskupai 

žmonis pradeda ka vyskupu iszdave Į *
A r-gi

Motetu lu'tdi 'vertei $Ž5 per
siduos po $12.50. Vilkiu kas 
pinu, šiauriu ir 
mastas.
Panedli, Utarninke, Seredoj 

27,

Žinios Vietines 
♦ 

• 11 O'*

Readingo kompanije ve- 
atnaujint mokėjimą 

^‘beneliszio” del sužeistųjų ir 
užmusztu anglekasiu kaip tai 
kitados būdavo ir kožnas buvo 
užganėdintus. Pirma pede k u 
ri pripuls Februariaus menesi- 
je, kožnas anglekasis apluikys 
drukuota laiszka savo koperte 
ant kurio gales pasiraszyt 
sutinka ant to, idant konųiani- 
je vela mokėtu benefiszius ar 

Jeigu kompanije nesu
rinks 95 procentą panasziu tai 
neatnaujins benfiszio. Readin
go kompanijos paszialpa nesu- 

jums ” kompenszei- 
bet laike nelaimes, ap-

1 a i k y s i t e pa sz i a I pa 
nuo kompanijos ir kompenszei- 
szion. Geriause pasiraszyt ir 
vela atnaujini Readingo bene- 
fisza kuri daug lengviau aplai- 
kyti ne kaip kompenszeiezion. 
Jeigu anglekasiai taji užmany
mą priimtu, tai benefiszei pra
šilęs nuo 1 ‘Morcziaus.

Juozas Szatas buezeris, 
pradėjo nauja buezerne po nu
meriu 335

hi mano 
beneliszio

a r

plaeziu p(> 9c.
Didelis pardavimas

ir
Ketverge, Jan. 
pas Sei verts, 

iMahanoy City, Pd.

28, 29 ir 30
29 K. Centre St.

I). M. (HxliHin, PtrR.
J. II. (iHirnhiin, AlUirnnv W.F. Kyrik«vricx

P. C. Penton

I>. F. Guinan, Tica*.
A. Puninewiiz M. Gavuln 

f. <i. Hornsby

Vaidelola Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
eu jiaveiksleliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. I). Boczkuwflki-Ck). Mahanoy City, Pa.

Da akys neregejo
Ne ausys negirdejo

apie toki
BAZARA IR BALIU.

koki rengia
Lietuvaieziu Suszelpimo drau
gyste isz Mahanoy City Bacz-

s .fll Privalote turėti Model Keystone PecziuŽ1 I

gi
K 
% a

gysie isz Alalianoy City liacz- 
kausku svetainėj 28-ta d. Sau
sio (January.)
bus iszleista karpetuke, (rug) 
paveikslas, visokiu siuvinio ir 

skiriamas

ne. Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikai į 
siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.

Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numei 
$5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar

ta.
Gerai žinome, 

katuliKi szki, žmonos yra veisias, tėvai jeigu 
szeszioli- turi szeimyna susidedanezia 

savo' isz septyneto ar kiek ten vaiku 
alga 

tuomet jau

kad darbo Ta vakaru

I szeimvna t*
nes 

ant to žiūrei kreivai.
>\ et imtautiszJd
agentauje kokiems 
ra>zeziam> .’
tiszki <l\a>i>/.kieje
<la \ i>okeis bizneis ir laikrasz-Jo reikalautu idant Lenkija nešino, kartais motinos mėgina np 

gaudinet gi 
nesidangintu

<

s
Guinans nori padaryti'vietos del szitu pecziu teip greit Sį( 

kaip juos aplaiko ir: 
tik aplaiko.

Pirkite pecziu pas Guinans .

laiky 
v

szion
S irytf vietos del szitu pecziu teip greit H 

numažina prekes idant parduoti kaip wj
t. t. Visas pelnas 
iszgavimui Laisves Lietuvai. 
Neužmirszkit diena 28-ta Sau-

Ineiga vyrams 50c.
25c.

su
paraszais in kataliku atsiszau-

, kad Lenkija turi but ka- 
szalies tikyba

Ivjisiszkieje kima
laik- talikiszka t. v. i . *

Svetimtau- Rymo kataliku.
neužsiduo-. kad žmones katalikai

ten

o dirba tik vienas tėvas, 
jo apskusta, tai
naszta nepakelema, ir žmogus

Jie szaukia, bedavojans turi bedavot.
Isz tokios praktikos gyveni-kanecz

dviguba

šio. ineiga vyrams htlc. Mo
terims 25e. Nuoszirdžiai kvio 
cziame visu atsilankyti.

Komitetas.

V 

i

* .
I

cz.ris. tik pralcidže 
d»‘l >avo aveliu, 
niok>lu ir rūpinasi 
penu savo parapijom!.

palaut i.ka- * * agent istoms

papultu iii rankas radikalu irsavo laika
mokinasi pa- ] ateistu.

Tarpe pasirasziusiu apie vie- vot nėra szposas, 
Jau lai-]mis \yskupas lietuvis Ruszke- 

pacinantis isz
Mariampoles

I
dvasiszku i

GUINANS’
V ’

Mahanoy City, 
Shenandoah.

Mt. Cannel,

to

Isz Lietuviszku kaimelu
I

A.

biednu szeimynu motina 
skubina ir in kapus, 
atsitikimu kad via AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!I(Ruskys)

gub.,
į viez
Suvalkų

ITnejta meta surinkta obuo-( parap. Dzenczciaukos kaimo, 
lin 25 milijonai baezku. 
1917 
niH.
iii Europa.

* *

Mete, 
surinkta tiktai 22 milijo- 

Daug obuoliu isz.Munsta ' I 
sos. 

'tik i
Visas pasaulis

Bolszovikiszkos ženvbu tie- 
Antonovas, anuomet kaip 

4

vy kps- A m e r i k o n, v a ž i n e -
sujudės tar- jo po miestus su savo misijom, 

tum kmo užraganautas.
to
lia.
E*

Pa u- tai jisai ta pat prakalbose aisz- 
jieszko savyval- kino, ka dabar bolszevikai in- 

istaty-

rp

ir tauteles
kurios svetimu užgrobtos, ■ vykdina Maskolijoje 

•id/.ia pasiliuosit ir t. t.
I*a>iliuosave. nenurimsta

svet imu
i

miszkai.
Kada-gi bolszevikaiSC- 

def >avoj žemėj griebėsi tuo- lijoj tokias svajones 
jau>

Masko- 
padaro 

ginklu užpult ant kitu i įstatymais, tai gyventojai var- 
Lenkai nesenei gu pildis. 
carizmo.

u 
ir mirubavot. 
Lzlruko i>z po 
ka uja-i 
prie Liet u v 

tarp 
pa.jiegos

imta, kad szeimyna 
o su gamta ko

tai neviena 
nusi-

Szitokiu 
tai laktas.

Tai-gi bolszevikai gal rem
damiesi ant tokiu faktu pritai
kė tiesas, kad vaikus turi užau 
gint valdžia.

Toki įstatymai juk ir Suvie
nytose Valstijose yra 
tikros instaigos 
tol užauga, tėvam 
duoda.

Kaip Ros Įjos
daugumu nauju tiesu apsipras, 
mes nežinom.

Apie priesz 13 ar 14 m. 
da Antonovas tokias ženybas 
Philadelphijoje
skelbe, tai lietuviai ji durnavo- 
tu vadino, o dabar mat bolsze
vikai Rosijos gyventojams val- 
diszkai primėtė.— S. K.

kad tam 
neturinezius 

jau neat i-

gyventojai su

> E. Pine ulyczios, 
kur pardavinės geriausia mesa 
ir groserius, pigiau ne kaip 
kur kitur.

— Pardavimas 
Panedeli, Jau. 27-ta, per 4 die- 

Calime jumis suezedint 
piningo ant visokiu 
drabužiu del moterių, merginu 
ir mergaieziu. 30c. vertes 
“(k)lumbia” 
35c. moterių pirsztines po 15c. 
pora.
vertes $5.50 po $3.45. 
naktinei marszkinei 
Seiverts, 29 E. Centre St. 
hųnoy City, Pa.

— Parsiduoda naminei daig 
tai, geram padėjimo. Kas nu
pirks gales laikyti ir saliuna. 
Ajiie dauginus galima dasižino 
ti po No. 121 E. Pine St.

— 4 .Dideles Dienos — Sei- 
verto didelis pardavimas viso- 

Panedeli, Utar- 
Seredoj ir

pigiau

prasideda

na s.
žeminiu

I ja is vos
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar Šiaip giminės yra paimti j kariumenę ir ke

liauja j anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbė ir paguodonė, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio giml-

Cumbola, Pa.— Czionaitinei 
Lietuvei toip-gi smarkei kovo
jo už Lietuvos laisvia ir pasi
rodė smarkei laiko
Sanvaites, nes surinkta $116,00 
o ir Tautos Fondui
$19. Draugyste Szv. Jono Kr. 
Cit iženų, paaukavo del Lietu
vos Laisves atgavimo $50. — 
Viso suaukauta 185 dolerius.— 

aukautoju 
šutai py-

sumokėta
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga-
liina gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutčms. Užstcliuodami šj žiedą, atsiųskite savo
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais piisiųskitc, o mes Jums 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

Sterling ...

10 K Auksinis........

Prekės Šių žiedų yra sekančios:

‘A... ’$1.75
(Del stokos vietos 
pravardžių negalima 

po 15c. t, )

1 0.5030c. 
vilnos 14 K Auksinis....

Taipgi moterims ir vyrams yra ]ąbai tinkamos nešiot i špilkos, 
paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
prekė už kožną.

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

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

ka- Ak.
CHICAGO, ILL

Moterių stori sveterei 
Alotmiu

Po

DIDELIS BALIUS.
1

. ** 1

' _ . Ar-gi tai galimas
jau daigias, kad panevale gali kas 

gina, ur
vai kiną? o bol- 
vaikinui duosią 

Tarp

Ar-sri tai

>u rntenais. jau slenka j primest vaikinui mergi 
jau niaujasi va-'ba merginaios

prakalbose

inepaisant ( szevikai mat
menkos. 1 mergina ir po viskam.

saves, 
j U 

pripažino Lenkijos’tu ženoeziu atsiradus szeimy- 
Dmowski, nai (vaikams,) tuos paims vai

ki! u< ] džia ir augins.
Czion tai pinkle be iszpink- 

levimo. Tokios tiesos, palyte- 
dai be žmonių abelnas reprezen 1 šia žmones nuo 18 iki 45 m. 
1acija< lapo vadais 
savus 
bala.

Ten Lenkijoj >usekla ir 
kalbiai, darosi aresztai. Sukai-] 

kuningaiksztH 1 kia barbariszka vergija!... Bol-

veikia
reksni

dai ir 
kad ka 
Fra ne i ja 
\ adais
PiLiieki, Fadarewski ir 
kurif tarp saves eme rietis isz
to žmones piktinasi, kad tie va- 
. i..: i. -....... :.. ..i i.... . _______ I

ir szali, per 
nesn>ipratimu veda in

bi n< 
Sapiega.

SIU)

Mikelės
Kai kurie pažvi 

norėta pagal tiesas tuojaus 
szaudyt bet prisilaikyta.

lai - 
jo pas 
ir tnrj

l)5c.
Ma- Lietuviszka Orkestrą isz

Kas gi gali rokuoti už teisin
ga įstatymu — pridaviina vy- 

! rui merga, o mergai vyra be jo
kios pasznekos ir 
mo/ T ’ ‘ ‘

pasidaboji- 
foksai istatvmas atszau V

■elgt i' szeviku rėdąs gale
su

s vyrui ir
I
loszka priduoti, o tas turės be
Ii murmėjimo priimt.
I

tol ant savo kojų, iszkilo įi jauniki ne pati
i I.enk i ja kaip tik spe- Merginai teip pat parinks 

g i 7.a, betmergina 
įsaviszka pjuvyne o t uom bolszeviku valdžia.

tarpu Bolszevikai trimi keliais
ant, 

eina ■ dietas nuo jos kratosi ir pilsi
ant ra nuo Xia-(liuosaves,

su armija 30,000 traukia
Viena dalis

Tokios bolszeviku reformos, 
iszs’zaukia nauja vergija, kada

\Va rsza vo.
nuo V’ilniaus, jau Afrikos kaliai 
mano, o treczia nuo Liet. Bras-Įt(‘ip nedaro, o bolszevikai ista- 

[ • • 1 • • • 1 • į

i

tos.
Tai gi jiems besilermuojant, 

gali ir Lenkija kliut Bolszevi-, 
kams.

Su biednais 
pats darosi.

tvmiszkai nori invezdint. «z
Kitas bolszevikiszku ženybu 

įstatymas vėl nei koks gongal- 
vis .su ragucziais Rosijos žmo- 

įns nems primetamas, tai atemi- 
/ip. ! mas vaiku nuo tėvu kuriuos

lietuviais 1
Kur kas da Lie-!----- ------------ -

tuva neiszgavusi tikro nieko o valdžia iszaugysenti.
jau farvbosrp nei Maižiesziau Toksai bolszeviku įstatymas,
žydai apie ugni kazoku szoka. tai phsirodo Rosijos žmonėms 
8zvnicarijos Liet, kokia ten baisus barbariszkas bužys kurs 
Taryba, nori nuverst Vilniaus 
tikra Taryba ir lietuviu vade
lius patampyt, t uom laik pati 
Hz va i carine T. susi niovė ir pa
rode kuomi beesu.

o
rr

Liet.

I 

i" t A /i. M? K

iszplesz nuo gimdytoju kudy- 
kius ir padės juos iri bolszevi
ku prijutus; iszauginti; tie vai
kai bus tai tikri bolszeviku ver 
gai. Ir ka bepasukus apie szio

J . t

I

7. \f.' / ■ -’4 \ ii* £ i L .J** k

Lietuviai jeigu 
jau veikia kaip sako iszsijuo- 
sia.

Lietuvos Atstatymo Bendro
ves gavome menesiui Žurnalą 
kuriame isz tikro yra pažymė
ta nepaprastas veiklumas ka 
parodo szi isztranka:

Su 1 d. Sausio, 1919 m. už- 
lenktynes

kurias buvo paskelbusi Lietu
vos Atstatvino Bendrove ir ku- «/
riu tikslu buvo iki Nauju Metu 

kapitalo

i <

i baigė pirmosios

y tai

1

i i

(8.

musu
agentai perli- 

over the top.”

sukelti Bendrovėje 
iki $100,000.00.

Tikslas atsiektas 
ingaliotiniai — 
po taip sakant

Vienok tuomi musu darbas 
neužsibaigia.
ti ant to laipto, kuri pasiekėme 
Privalome lipti augszeziau, 
kad bėgyje kėlu menesiu dabar 
sukėlus visa milijoną, kuri tu
rime-padėti musu Bendroves 
piuriataii, jei norime* kad ji pa
sekmingai galėtu atlikti dar
bus, surisztns su atstatytų Lie 
t u vos.
liotiniai ir tolinus darbuosis, 
kap darbavosi iki sziol, nesą 
jie supranta prakilnumu tu 
tikslu, kuriems Bendrove susi
darė.

Asztudniu savaieziu intemp- 
taš darbas davė labai gražias 
pasekmes:

Su l d. Lapkriczio 1918 m.

1
Negalime sus t o

augszeziau

Musu pionieriai inga-

h! i'ivAwi

Aew 
parengė di

deli balių Sukatos vakaru 25 d. 
♦January, ant J. Kenna sales. 
Ateikite visi o turėsite linksma 
laika.

Philadelphia, Pa.

į NAUJAS L1ETUVISZKAS >
? GRABORIUS <

kiu likucziu.
ninke, Seredoj ir Ketverge. 
Sausio 27, 28, 29 ir 30. Visoki 
žeminei apredalai del moterių 
ir mergaieziu bus iszparduoti 
labai pigei.
nu.
Mahanoy City, Pa.

— Tvėrėsi nauja paszialpine 
draugyste. Per koki laika nauji 
sanariai turinti nuo 18 lig 50 
metu senumo bus priimami tik 
tai už $1 inširaszimo. Susirin
kimai atsibuna kožna pirma 
Nedelia menesio. 1 valanda po 
piet, Co-Operative saloje ant

Daugybe barge-
Seiverts, 29 E. Centre St.

O'

savo nami-
;ydytoja pavy-

A. J. SAKALAUCKAS ;
MAHANOY CITY. ?801 E. FINEST

Plienu. Kensington 1106 W
DR. E. G. KLIMAS 

Uetdvlu Gydytojas Ir Chirurgas. 
Atidaro nauja ofisą South pusėje

Dr. HOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

ijlįįEgMb Dr. KOLKR yra vlena- 
tluls tarpe Lietuviu da- 
ktaraa Pittsburge. Mo- 

ySBK klnosi Varszavoje, atu-* 
dljavo begijo 26 m. in- 
v al rias Ilgas vyru Ir 
moterų, todėl Jas nuo- 

. Gydo 
užslnuodinirna kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invalriaa ligas paelnan- 
czias nuo ncczystumo kraujo, 
szaukite ypatiszkal, per laiszkus asz 
negydau. Dr.‘ Kolcr kalba Lenklszkal

i ir Rusiszkal.
Į Ofisos valandos: nuo 9 rytę lig 6

i>
***-*^'2

duKnJaI pažlnsta.
- ” n A « 4 m t t zxrl t TA I « V” T

Atsl-
l Priėmimo valandos 2 Iki 3 popiet. 
j Nedėliojo 6 Iki 7 vakare,

j Į 1624 S. 4 St. Philadelphia
vakare. Nedaliomis iki 2-v. popietjeigu jus turite ne

bloga 
galvos

VALGYK VISKĄ KA 
MYLI.

bet visados turėk 
nėjo aptiekoje 
dale saldainiu.

PARTOLA iszvalo vidurius 
ir krauju,
tikusi viduriu veikimą 

virszkinima 
skaudėjimu, arba kitokius ne-]j 
galavimus, tai paimkit priesz 
eisant gult tris saldainius PAR 

Ant rytojaus atsikel
si te sveikais žmonėmis.

PARTOLA labai maloni del 
G c

valgio

TOLA.

i

AGENTŲ: Jauni 
vaikinai, Kurie tu

ri liueso laiką vakarais, gali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į sąvailę, pereidami per stubas 
su musų nauju išradimu, Atslšaukit tik 
laišku:

Reikalaujame

■F

URSUS REMEDY CO., «
160 N. WELLS St., Dip. B. CHICAGO, ILL. 
'WWWWWWW'

Dtp. B.

NAUJAS IŠRADIMAS
Del Frak&iluojančig Kojy
iV*I* Prakaitavimas žmo-

* J gaus kojų, tai yra di-
A * džiausiąs kankinimas

i kaip dideliems teip ir
mažiems. Didelis ne- 
smagumas yra iš ne 

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kupo. Musų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke Si* 
su prisiuntiinu. Piningus siųskite adresui

URSUS REMEDY CO.,
. Distributer

160 N. WEILS St , Dep. B. CHtCAGB/UL.

aulei visu: vyru, 
(tf moterių ir vaiku.

PARTOLA apdovanota auk- 
per so medaliais ant visa pašau Ii- 

Didele dėžutė 
gete Crepe jokes parsiduos po, kainuoja tikthi 1 doLp 6 dežu- 
$1.95. 
visokiu

kampo Main ir Center St. szale skonio.
_ . a a a . a ' i •

skvnjerio Miliausko ofiso.
— Didelis pardavimas pra

sideda Panedeli Jan. 27 — 
4 dienas. $5.50 vertes Geoi

A. C. NOVAICAIJSKAS 
:: Advokatai ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

I

niu parodu.

! UŽ '5i'd6l. 
didumu vertes $1.50 sziandie;

pars i duos po 69c

Užsisiikvkit 
'(51) insert 

DYKAI
vištukes po 25c. visokiu didu-]Graži ir naudinga dovanele 
mu. 85c. ir 75c.
tęs kudykiams po 45c.

Baltos Lingerie jekbš, tęs

50c. vertes

vertes jeku- kožnarii prisiuntusiam užsaky- 
Pilkn[ma ir pinigus sykiu su tuo pa- 

vata labai pigei, žiūrėkite 2 garsinimu.
szniotai 5c. Tr:.n ~"A''
vertes 59c. balti ir drižuoti

Seiverts didelis parda-
viip^f, 29 E. Centre Sti, Maha- 
noy City, Pa,

oi39c.
iį

Vaikams džeketai 
po

Laiszkas ir užsakymas adre
suokite:

APTfcKA PARTdSA,
160 Second Avenue, 

bep. L, 5, New York, N. Y.

M
tįjft bM 
h, H'7.! 
r. IL ?i ..kiti-'

■d

I

VXXXXKXXXXXX VWAAVWfXVXV 1
:______________________________ p
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NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.

Dekavoje V2 milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip—gi 
sulaikė puolimą’ plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu,
Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms. 
Rasžykite pas:
. Drs. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W, Brooklyn, N. Y.

atauga tankus plaukai:

. 'p 11 j. f ' kL'-i; '** , j-'.''v • .'T ■. tž ■

'fP' ’MJ/ \

!OO: ’ilkUWh

Distributer

W. TRASKAUSKAS
: .-GIUBOIHUS-m

I 1 -*
IX

*

z;..—s,

u '• k *

PI11MUTINIS LIETUVISZKA8
G R ABORTUS M AHANOY CITY. TA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, piginus Ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztifiiu, pasivažinėjimo 
ir 1.1. Krausto daigius ir t.L 
520 IV. Centro SU

it i s. i ’-t-:štėiTkiiiiScJeJiUi'riit iitLT<i.

Mnhanuy City, Pa.

L' ' ■ »* '
.11
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t BOY-ED

ne.

šu važi uos

C'

teip ir seni su

to-

i

Man net

jumsPrisegi u
( 9

lila motoras, 
nevaliajam

nes
nesmagu-

jos veizėjo, 
paveikslas, 
meilus

vei- 
negalejo 

antrinda-

ne toji iszvere 
nesmaguma

vyrai kaipo jauni 
užgavimu ant

Drąsą jos pa togas 
visas krutėjimas 

pažiūrėjimas

ant žo-
Ižio szlektiszko — jeigu ne tai 

kad ne pritinka, sostau ant ark

reike 
visame 
szluotu

pakelevingai 
vienok blizgėjo buk 
gas tarp prastu akmeniniu po- 
terku, jog

Badai kapitonas Boy-Ed, ku
ris sznipihejo Amerika bus su- 
szaudvtas.— Kur kitas vokisz- Ik
kas sznipas ?

PIKTA 
BOBA

Apsakyneta de pu bei ieis, 
kas Warszavoje girdėt ir Drez- 

Buvo tai laikas kuriame 
sklydo žino apie susižiedavima 
vvriausio sūnaus karaliszko su 
arcikuningaikszcziute Marije - 
J uozefata; apsakinėta 
apie projektus svodbos,

daug 
kurie 

runge, apie visas puikus iszkil- 
mes tosios — ant ko isztikro 
gal suvažiuos in sostapyk 
daug svetimžemiu, idant regel 
viską, puikius bankietus ir isz 
kilmes, kokiu cielo Europoje 
niekas niekur matyt ne galėjo 
apart Paryžiuje ir Dreznie. Zi 

ant Elzbietos 
ir nuliūdima, 

davė jei pažint daug 
mu ir ergeliu kelionėje atejtej<‘ 
mate jau visas sunkenybes ko
kias patiks sostapyleje, vienok 
to niekam ant saves pažinti ne
davė. Saverinas per visa lai
ka vakarienes akis savo buvo 
atkreipus tiktai ant patogi) 
do savo sveczio, ir 
nuo jio atitraukt o 
mas savo duszioje, jog Zigman 
tas už savo nelaba pasielgimą 
vertas buvo sodintu rikszcziu 
nugalėjo sulaikyt savo rusty 
bes, sau valei pradėjo jio szir- 
di blaszkvt. Nor važiuodama 
kelionėje Elzbieta buvo [naš
tai pakelevingai pasirėdžius 

žemeziu-

szvalnus 
jos akiu ir visas jos apsiejimas 
iszreiszkinejo joje buk ka 
kio karaliszko.

Buvau, jeigu ne szirdin- 
gn prietelium, tai nor gerai ve- 
linaneziu Zigmantui Pentkui, 
geru pažinstamu, bet jeigu da
bar penki‘sdeszimts rikszcziu 
ant užpakalio atskaityt parsi
eitu, rankos savo nepasigailė
tai! dadave sau mislyse Saveri
nas. — Man net gi 
nes su tuom seniu 
važiuodama turės tiktai vargu 
ir ergeliu nemažai; jei 

kuris 
kuris
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žmogaus tokio, 
hutu pagelba, 
priesz jiaja kelp vedanti prie 
miei io.... Yra to verta!

Atsiduso ponas Saverinas, 
ne> ponia Elzbieta pažadino isz 
kart jio szirdies jauslus, nieka
dos da, teip patogas tokios isz- 
kilingos grožybes nioteres, ne
inate.

ir kalba pabaigė. .
ka tik.auszt pradėjo,

Žinoma.

isz

nžimanezio ir 
geras loszi-

ba po- 
pastanavijo

teisybe
jog vieniem

kitam ir

lio ir padetau sugauti juriis.ta- 
ji vejaveiki — tarė pusbalsiu 
senam Eligijuj po vakarienei.

— Ne pritinka! ne pritinka! 
atsake Eligijits si) tokiu-gi at
sidūsėjimu, o gal ir su gailes- 
cziu, kad jio'in pagelba priim
ti ne gali.

Saverinas po tam sėdo sza- 
le Elzbietos ir meilėm pasikal
bėjimo su jiaja ir su motina vi 
sa vakaru pruleido.
jog ten kitokios kalbos ne ga
lėjo būti, kaip tiktai apie vei
kalu ponios Zigmantienes apie 
oru apie žmones, bet Elzbieta 
buvo tuom apteikta, jog
kiekvieno dalyko mokėjo isz- 
traukt ka tokio 
kalba voile kaipo 
kas marijaszine partije. Kada
pa rs i o j o a t s i s ve i k i ne t, 
nia Zigmaiitiene, 
iszvažiuoti da priesz diena, Sa
verinas su atsidusimu pabu- 
cziaves jos rankele, sena Eligi- 
ju pasienio da pas save ant stik 
lo midaus.

Ej tamista — tarė paži
nes smoka seno midaus — ka 
tai toji laime žmonių 
kas senei kalbėjo,
i los barzda skuta, o 
britvos neima — sztai teip gy
venime — (okis balamutas vė
javaikis, kaipų Zigmantas, pa
ežiu gavo kokios ir šit žiburiu 
nerasi, o doram protingam 
žmogui, kuris pažint mokėtu 

guodotu jiaja kaipo 
didžiause brangenybe — 
kiam giliukis gal numes 
kam tikusia.

Na pasakysiu asz tamis- 
dadave po valandai tikei 
Eligijus traukdamas sa

vo midu — juk tai mano brolu- 
natie tikrai m vi i u t 
bet apart jos dideles 
ir iszmanumo, gai su jiaja gy
vent bijotausi. J '

— O tai del
Zigmantas

jos verte

tai
senas

doram

to- 
nie-

jiaja labai,
grožybes

Ve, isztikro.
pats tame kaltas, jog prie to jia 
je davede, na-gi kada pasitiks 
nežine kas bus.... Ji pati sako, 
kad gatava jam pliksztert in 

revolveri,su sagai va — ir — 
vim turi!

paszoko nuo

3
Ne puti, ne vaikai nosusi mylės.
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įSj antroje dalyje. Sutaisė A. Labs.

vadoviste gerai žinomo

paezia i r vai-1
i 
i

O’

i

O ir guzutia su buteliu neszioje
Bet nesenei du guzu aplaike,
Kokia tai boba su lazda ap

taise

35 centai ir 65 centai už

74—80 Washington St., New York, N. Y.

ŽODYNAS TBĮ
Lictuviškai-Angliškas pirmoje 

dalyje ir Angliškai-Lictuviškas

DRAUGAS NELAIMĖJE!^
i, audcjal, fabriko^ ir niap viskio 
viduj ir lauke, yra auižiui draugai

PAIN-EXPELLER gį

Jnn Bnvirft penklc«dešimtys metu 
kaip .Aim pluki gyduole yra var- 
tuoj amą su geriausioms pasek- 
menu*, išu-ydyniui inmat i z m o, 
fckaunnu kruiin* ie. Avuose ir rau
menyse, neuralgijos, strėnų die
gimą, šalvio Ir kosulio.

F. ROOHAN.VIce-Frt^
P. KOHLER, Cashier

Bankas atidarytas 9 ryte lig B popiet, 
Bubatomls, 9 ryte lig 12.

Dldella Dirbtuve reikalauja pardavėju 
del pardavimo marszkiniu, apatiniu 
drapanų, paneziaku, szlcbiu, jeklu ir 
andaroku, tiesog in namus. Raszykile 
o gausite seinpelius dykai. Madison 
Mills. 503 Broadway, NcwYork City.

Vienas paeziuotas vyrelis
Dvieju vaiku tėvelis, 

Svetimas bobas czestavoje

f

Runka laipinau savam bndinke kurio verte iaznosa apie 

ir randasi |x> kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 
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. itiktai perbėgusiu sirusti-nimo.
jam
drasei galėjo padėt atyda
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, O, 
karieta apgaviku, mokaneziu prisilai- 

ponios Zigmantienes jau buvo(žyt. O juom daugiau juju bu- 
neužganedinta Elzbieta,

Ant rytojaus žmogum, a I • a

bieta su visu savo 
judi uosi in tolesne kelione. Sa
verinas stovėjo ant gonku ir 
ilgai žiurėjo in atsitolinejen- 
czius, kuriu jau ir senei no bu
vo matyt o jis vis da stovėjo 
užsimislines, rodos bdk ka toki 
apmislinejo. Aplink pietus nu
ėjo pas motina.

— Turiu neatbūtinai mylc- 
ma motina važiuot in Warsza- 
va. Referem loris mane ty-

raszo idant 
pabueziavus savo mo

tinos praszyczia jos pavelini- 
mo ant ilgesnio buvimo lenais, 
nes ten aplink musu veikalu ba 
dai trustis turi.

Nesipriesezino motina suvis, 
iszsirengimas in 
trumpas,

Referendoris 
ežioms szauke ir 
ran keli

rus
gal-

būdamas

Mainosi vie

kaip szatulykle

parengta o netrukus ponia Elz.vo 
karavanu tuom daugiau malones atras

davo pas Zigmantą.
Jutus Dziemba, vyras jau

nas drutas kaip aržuolas, sma
gus iszbliszkusio veido akiu 
niekados malszei ne žiureneziu 
nes nuolatos,
staklėse, mėtėsi in szalis, rodos 
priaugo prie dvaro Zigmantu; 
kiti mainėsi tankei, o jis sau 
kaip sėdėjo teip sėdi ant vietos 
Kelis kartus erne Zigmantas 
jin su savim in keliones, vi Jo
jos Elzbieta tuom, kad kur pa
liks jin — bet ne.

Kada toji nelaime atsitiko, 
kad Zigmantas paskui Prancū
ze iszvažiavo isz namu, Dziem
ba pasiliko dvare. Elzbieta ant 
jio ne nežvilgterejo. Sėsdavo 
prie stalo, vieta jam buvo da
vinėta ir duonos nesigailėta 
bet gero žodžio niekados, 
sa rūstybe Elzbietos 
m ai Zigmantui ir 
mas in kelione, 
akyse

atsitiko

n Vi- 
grasini- 

iszsirengi- 
atsibuvo jio

— žjurejo ant to visko 
nieko no kalbėdamas.

y > ve

pa

Ant arklio, kuri 
Z i gm anta s pa d o vau o j o 

savo, 
jog tas kelionėje jam puikei
tarnaus ir pekseziu no paliks. 
Juodbėris, buvo diktas placziu 
strėnų, nor kojas ne turėjo to
kias mitros ir plonas kaip brie
dis, vienok bėgt galėjo, buvo 
drąsus, ncsibailino nieko o yj);i 
tingai niekados nenuilso, 
nojyir pamaželi lietojo, o suszi- 
liisib niekados jin ne buvo 
įima matyt.

V I

DOS

ga-
(Tolinus Bus.) %

DAKTARAS GYDO
PATRŪKIMA

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

ir iszskirent arszcs- 
nereikalauja trotint

iszgydomas
rupt liros.

TARADAIKA.

O darotia negerai, 
girtuoklei, 

metu Ainerike 
vimate, 

neturite.

Jus apsemia 
Nuo dang

nieko() suvis
Yrn lokiu semiu jaunikiu

Flikii kaip tilviku,
Ne gero surdoto ne turi y

Kaip dryskoi iszžiuri.
< r

Sudėti piningu ir galėjo, 
Sziandien nieko ne turi 

Ir da hai>ei iszžiuri.
O ka'paeziuol us kalbėti, 

Kurie nuo g

O vaikino

Oj vyrai, 
Darote negerai.

Reikia savo moterelia mylėti,
I 
I

I

Niekur Besivalkioti
Ba kas perdaug, 

Tai vvrueziai szelauk.V

;erus bukus turi‘jo,Į 
"ii ir

Į'irtavimo negali 
susi vald vt i

Bankiniai ant proto
Iszrodo ant varjoto,

O ant galo tokius liks, 
Jog kaip gyvulei pastips.

Jeigu da kai ras

Už savo piningus,
Gavo nupeszti plaukus, 

Vienas nuo burdingieriaus, 
Paskolino kelis dolerius. 
Gerus laikus už tai turėjo, 

<) kaip isz karezemos parėjo,
Vai kiną supasziojo, 
\’isaip iszkoliojo;

Ir pasakė: kad nuo burdo isz 
ejtu

() piningu nepraszytu.

garnį tokie kantoriui 
Kaip karezemoje atsisėda, 

Kepurka ant žemes padeda 
Abiem galais dainuoja

I r da takia musza su koja, 
Tai vvrueziai ne gerai 

nev yriszkai.

kus turi, 
susimylcjima apturi, 

() tai szlrktai daro, 
Geriaus tegul pavaro, 

daug nu
ke n cze, 

Pirsztais visi kaiszioja ajhei'zo. 
Girtuokli, juk pastipsi. 
Paezia ir vaikus paliksi. 
Fekloje duszia garnius,

rrkai da

* r r

Girtuoklio vaikai
nie-

Kiti teipo-gi dvare,

Ban

Dar esmių 
aržiu Dr. O’Malley Isz

Didele atyda atkreipė publika In 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Nerviszku arba trotimo veisles 
Ilgu; per Daktara Andrew O'Malley 
isz Wilkes-Barre, I’a. be vartojimo pel 
lo ir operacijos 
nias atsitikimus,
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmones paprastai mislino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagelba operacijos, bet tas yra tik 
ne tiesa, szendien Dr. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
isztirJnejimo ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos ir pasiseko 
Jam iszpildyt savo norą teip kad neyra 
apie tai abejones.

DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO: 
Beverly, N. .1. Aug. 191.?.

Brangus Dr. O’Malley:—
Negalų rasti žodžiu invales Jumis 
padčkavotl už stebėtina patarna* 
vlnin dele! manes, 
mane nog dubeltavos
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus Ir negalėjau dirbti.
<lžiau kitokius daktarus bot man 
negalėjo pagiatbefi.
sveikas,
Uilkes-Barre, Pa. Asz ėsmiu Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szirdin* 
gal rekomęndavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautleczio kuris ėsa 
tam paežiam padėjimo 
plrmiaus buvau.

Jonas Gedminas, 
Box 68. Beverly, N. J.

(Tikra gromata randasi mano ofiso] 
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai adgalios po dvieju metu 
isztirinejiina, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo “Chemic-l'ulectro” būda gydimą 
Patrūkima del szimtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradimo mede- 
cinuosc nei gydhnuoshe nog laiko isz
radimo X-Ray ir (langiaus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu esate vienas isz tu 
skaitlingu kenkenczlu, serganeziu ant 
tos neapikantos ligos "Patrūkimo” 

Ne laukite. 
Jagu reikalaujate rodos tai nieko 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
biszkai. Raszykito prlsiusdami už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adresavokite:

DR. A. W. O’MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi Ir raszosi Lietuviszkal.

kelione buvo 
nes ponas Saverinas 

Trzaska priesz vakaru jau bu
vo kelionėje, o turėdamas ge- 

arklius, *liepe važnycziui
važiuot ir nesigailet savo 
vos, ka kratosi.

Niekados būdavo 
namie ponas Zigmantas Pient
ka negalėjo apsiejt be didelio 
dvaro. Norint garbes szlektisz- 
kos ne visiszkai buvo užtekti
nai ant to, vienok jaiinumenes 
visados turėjo prie saves, idant 
turėt su kuom pasibovyt, kazi- 
ruot, atlikinėt medžiokles ir ki 
tokes zobovas.
nok pas jin ir tas labai tankei, 
nes nieko ilgai pas save laikyt 
negalėjo, o tik davinėjo buk 
priglauda pas save jieszkan- 
tiems dvariszkos tarnystes Bet 
kad turtas buvo, kuom paval-į, 
gydint ir pagirdint ne stokavo, • 
Zigmantas visados linksmas ir 
prieteliszkas draugas del to tu 
niekados ten nepritrūko, tai 
yra sveeziu turėjo in vales nuo
latos, 
kals suvis davadnu vaikinu, 
laikais tinginiu didžiausiu di- 
kaduonu su kureis ilgai gyvent 

Ponas Zigmantas 
palaukes po tam be jokios ce
remonijos iszszluodavo, bet ka 
da viena atitolino ant jio vie
tos pribuna du, arba tris, 
vo jau tekis papratimas 
dvaro, jog ėjo, kaip in durnus...

Jeigu kas

Atsitaike visokiu lai-

Kada 
kiti Zigmantui “perkūnus 
lino, jis ne suniurnėjo — nulei
di nėjo akis ir sukino savo pirsz 
tus. — Vaikszcziojo, klausyne- 
damas, ar ne yra reikalo
siuntimo in kur, bet jos mylės 
ta nenorėjo jio tarnystes 
kame.
kurie jam pavydėjo poniszkos
malones, dabar suvis stojosi 
atžagareis del jio; arklui avižų 
pradėta davinet mažiau, jaute 
dabar vaikinas kas kart labiau 
suspaustu save,
kad ankszta jam dvare Zig
manto, del to-gi laike kada jau 
rengėsi iszvažiuot ponia Elzbie 
ta in kelione, viena ryta pate- 
mino, jog Jnlaus nebeyra dva- 

Apsižiurejo vėliau po tam 
rakandus, ko-

mate iaszkei, 
d vare

kaip asz

Mainleilal, nieclmi ik 
darbininkai, dirbant 1
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ne galima.

re.
jog visus savo
kius turėjo in piniguius suriszo 
nevat ir juodus neskalbtus 
inarszkinius, atome nuo skalbė 
jos ir su savim pasiėmė, pabal- 
nojas savo arkli ir leidosi in 

Ruime, kuri už-
eminejo paliko vos kruvute 
szaszlavu ir szieno ant loveles., 
o ant sienos didelėm litarom 
su kraida parasze: Valete.

Kada apie tai praneszta bu
vo Elzbietai,
su galva ir tarė:

platu svietą.

neapikantos ligos 
asz galu jus iszgydintl.

ne-

f!

Reikalauk geriausiu, kuomet pirkit

Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortorijos.
P. AD. RICHTER & CO.,

Neapslgnuk pirkdamas pigins vaistus didelėse bonkose.
Pain-Expcller, persitikrink ar yra IKARA, vaisbaženklis ant bakniuko.

bonkutę.

Bli

aut
— Saverinas 

kėdės.
Sztai man motere! — paszau 

k e — sztai būdas! O pasakysiu 
jum, jog isz tokios rankeles ir 
dingti miela....
mista, kad padaryt tai gatava?

— Skatiko už tat ne duotai! sybe, nor nelabai tokiu valkijo- 
tau — patvirtino senas dedis.

Jau antru kartu girdėdamas 
apie tai isz lupu pono Eligijo, 
Sa ve r i na s u žs i m i s I i n o.

— Dievaž, tai mėgstu — da 
davė tas man patinka

■ ,

pas poną Pentka.
*

tik ne turėjo kur dėtis siunsta

Ir sakai ta- tuojaus pas Zigmantą Pientka. *
Jos mylesta Elzbieta, kas tei

dykaduoniu mylėjo, betZ U 
vyrui sato nepriesztariavo o 
pritarinejo da, kada tas jei gy
rėsi, jog galėjo pasistatyt savo 
dvaru priesz kitus dvarus. Pas-

— juk kuli neis laikais parsivilkes bu
tai motere kuri isz saves szpi- vo kokis tai

Net manegeluot nesiduos
idant taje istorije isz 

arti matyt, ponas Eligijau 
ha asz su jumis noretau 
žinot f

Juk tamista pats matai, 
jog tas yra negalemui — atsa
ke tasai 
nevra.

— K list i tam ista, 
tikro teip mislini.

— Isztikro....

svilina t

va-

apie tai ir kalbos

gal ant

galėtu

uzsi-

Da gal isz 
to pinkles iszdigtu ir 
jos visa veikalą pagadyt.

— Tas teisybe, atšaki1
mislines Saverinas. — Važiuot 
su jumis ne turiu spasabo — 
vienok-gi jeigu koki veikalu 
turetau Dreznie ir tuom paežiu 
kelui važiuot turetau, 
man to uždraust negali.

Eligijus pradėjo juoktis.

niekas

toji palingavo
ANT PARDAVIMO.

Saliunas su namu
Oneida St., Shamokin, Pa. 
roj vietoj, apgyventa lietuviai

Atsiszaukite ant
(Feb 20)
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Julius Dziemba, 
vaikinas nieko sau ant pažiū
ros, o pažint sunku buvo, kas 
teisybe, kuom, kokiu buvo isz
tikro, nes tylėjo daug davadna 
rodos turėjo paveiksią — bet 
kaip priežodis sako “tika kiau 
le gyle duobe knisa’y — Elzbio 
ta žiurėjo ant jio ne miela akia 
—užtat Zigmantui teip mokėjo 
intikti, jog tas kone be jo su
vis apsiejt negalėjo. Dziemba 
draugavo jam visur, su groma- 
tom važinėdavo prie visokiu 
bankietu ir zobovu pritarna- 
vo, nuolatos abudu sznabždejo- 
si tokio,
Zigmanto ateminejo tankei, ba 
dai nevat arkli isz savo stoj- 
nios padovanojo jam. Del Elz
bietos teipo-gi buvo meilum 
ir geru, negalima to užgini, ru-

t

dovanas nuo pono

— Su Ponu Dievu — ir — 
kryželi ant kelio!

Niekas ne abejojo tame, jog 
pažines, kad dvare ilgiau gy
venti negali, kaipo ne puikus 
ponas iszsikrauste paslapczia. 
Vienok to niekas dasiprotet 
negalėjo, jog Dziemba, kuris 
buvo liudintojum visu pasielgi 
mu ir grasinimu Elzbietos po
nui Zigmantui geriausiam jio 
prietelui, pastanavino atrast 
jin nor ant galo svieto ir 
saugot nuo 
pavojaus o gal nevat 
prie jio nedaleist.

Nebuvo tame nieko stebėti
no tuose laikuose, 
szlektpalaikys, ant kokio krio
ki) vilkose nor ir toliause; ke
liavo teip žmones per akyvu- 
ma po visa svietą, nor gana 
tankei atsitikdavo, 
ne in ten nukeliavo, iii kur 110-

Dziemba llOt bllVO da1 skausmu, nikstorčjimu, 

jaunas, bet iszkeliaves ir isz-

ir lenkais, 
adreso:

Dziemba

grasinanezio
p ra
jum 

gėdos

jog jaunas

po No. 1GG() 
ge- 

s
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Capltol Stock $125,000.00
( SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

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

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar

Simon Juris,
1666 Oneida St., Shamokin, Pa.
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Naujas Lietuviszkas Graborius

iKazis Rėklaitis
516 W, SPRUCE ST. j

MAHANOY CITY, PA. <

Geriausia Pagelba 
nuo Meszlungio

Linimentas turi ta 
ypatybe, kad greitai palen- 
vina nuo rumatiszku gėlimu
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Sloan’s
llI|lOAMAM ENGLISH i 
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Abi dali sudėta vienon knygom 
Yra tai reikalingiausia knyga no
rintiems gerai pažinti anglišką 
kalbą. Puslapių turį i 274. Ap
darai moroko skuros apdaruose. 
Kaina tiktai $8.00.

Siunčiant pinigus adresuokite:

S. P. TAINIS.
736-738 W. 18th St. CHICAGO, ILL.

— pinosi: intikti jei, bet tas jam 
Duok tamista pakaju — tas jei vienok ne nusidavinejo, toji — 
nepatiktu o erodas-boba, 
pistaiieto ne žengs.

Pasijuokė tada abudu, midu

erodas-boba

Ten kur apsistoja kraujo tekėjimas 
nuo sukepimo, szl gyduole be trynimo 

| susigeria iki vietai, kur skausmas, su- ' •« • » 11 J _ -  — ) 1 .. « 1 «.« «Wa» 4 A .1
bei pasekmingai skausmą praszalina. 
Pastebėtina pagalba 1 nuo iszlaukiniu 

iszsisuklmu, 
Į sustingimo, galvos skausmu, moszlun- 
gio, susižeidimu. Pasirūpinkite bon- 

trynes kampus visur, buvo to- kute tuojaus — pigiau atsieina, o daug 

klO budo, jog ant vietos sėdėt V1U(JU< I<a(i reikalui parėjus butu visai 
~ . J « a M ■ ' . — . - - - _ a. 1.1

nor
kad suvis teikiant reikalinga szllunia ir greitai

rojo.

negalėjo.
mokėjo sau visur duot rodą

' —• ■' - ■ I . .x »k i- k. kk /k t k « . k » 1 kk Ik <k I ■ k • k X kk '. k f
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jaus mokėjo apsvarstint pir-' 

stinktu, jog tas neyra dorum miaus dalyka, ar vertas yra už į

Pamaželi malszei szoimynai. Didele bonka pigiau atsiei
na.

Preke 30c., 60c. Ir $1.20.
nes kantrus buvo labai ir ne užĮ--------------

be gi nuo jio atsikreipi nėjo, neno- menka nieką neužsirustino, tuo
redama pažint jio. .Taute in-

Sloan’s
I^i ix imo ix± 
Kills Pain

M

iMmiiii Ill'lllllil' H Hi St

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... *

P. V. 0BIECWUS ir KOMPANIJA
12tk. and Carson St., S-S. - Pittsburgh, Pa.

r T«i yra vienatine Ranka kuri senei žinoma Lietuviams 
I Ranka Lalpinasi savam bndinke kurio verte istneaa apie 
' $150,000 ir vartoja szome laike apie milijoną dnlieriu 
L ir randasi |x> kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už an- 
Į taupintus Pinigus moka 4 procentą. Siunoaia Pinigus 
k in vi*as dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko
i Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernasenu

$> žinia skyrius randasi

į in vilnis dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko
1 Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernasenu 

ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
valdisxko Notarijusso.
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SAULE

BROLIAI LIETUVIAI SESERS LIETUVES!
’ ll'

flit

< ATĖJO LIETUVOS GELBEJIMO PASKUTINE VALANDA
4*

H(. '

/ f • „

Ginklu žvangėjimas sustojo. Taikos Tarybos Paryžiuje jau prasidėjo. Nuskriaustosios 
tautos nusiuntė tenai savo delegatus su reikalavimais pasiliuosuoti nuo svetimu jungu.

i ■ * 4
Hi'

Lietuvai ir-gi atsidaro durys in neprigulmybe ir numeti

mą prispaudeja retežiu! Atėjo ir lietuviams laikas pasirodyti 

gyvais, liuosais žmonėms, stipria susipratusia tauta, turėti ne- 

prigulminga liuosa — Tėvynė Lietuva —
v M ~ ‘

Lietuviams praszvito ilgai szimtmecziais laukiama diena, 

kurioj mums duota balsas tiesa ir proga paliuosuoti retežiuose 

kankinama musu brangia — tevynia Lietuva. V

w

Broliai ir Sesers todelei privalome intempti sziuo laiku, 

kuriam panaszus negreit o gal ir niekados daugiau neateis, vi

sas musu jiegas, statyti paskutines pastangas, nepasigailėti 

nieko prie Lietuvos tavo brangios tėvynės paliuosavimo —!!

Mes lietuviai privalome turėti savo delegatus kaip visos ki

tos tautos Paryžiuje ir duoti jiems gausia pagelba su kuria jie 

galėtu visur prieiti ir pastatyti musu tautos reikalavimus. — 

Mes privalome po visus pasaulio laikraszczius užvesti placziau- 

sia agitacija apie Lietuvos reikalus. — Ales privalome pasakyti
*

visiems, kad nebus pasaulyje užvesta teisinga taika, jeigu lietu
viai pasiliktu nuskriausti.

. Ir szitiems visiems reikalams reikalinga tukstancziai dole
riu, kuriuos ne svetimi tik mes patys privalome sudėti —

Ne musu gyvasties, ne kraujo Lietuva sziandien nuo musu 

praszo ir reikalauja, bet tik didesnes piningines aukos. — Kas 

atsisakytu josios reikalams padaryti didesne auka?
t

'•wr '<1

Visi aukauja, nes jau visi mato Lietuvos sziandien nepa
prastus reikalus — .& t./ .. I 4 ?Sa • •

-«•
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Jeigu da kuris esame nepadaro Lietuvai sziuom laiku di
desnes aukos, neatideliokime ilgiau — Kada Tautos Fondo ko
lektoriai paklabins in tavo duris, mielai priimk juos padaryda
mas Lietuvai didesnes auka negu paprastai, arba patsai nu
siųsk T. Fondui. r v ■*! 'rtuw

v
<

*---- - --------- 1-------- --------- - -*•
1 ’3.

Neiszsikalbinek nuo aukos, nenorintis duoti visados atras
« • • ♦ • • /W*" 'Yr* ***priežastis nedavimo — ir geriausiam reikalui —

> r-— ----------------------- v* ■•” •

geresnis ir didesnis reikalas būti
kaip aukauti tėvynės — Lietuvos reikalams! <1
!*'

‘Duodamas auka reikalauk Tautos Fondo paliudijimo ir 

ženklo kuri galėsi iszsikabinti savo lange kaip Lietuvos gelbeto- 
•nQ • • “’-YlYT ’ r. • j /m
JcAo* ------- 4 . ’ y
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Ar gali sziandien kits

,4

■»

9

Nenori duoti auka Lietuvai per savo miesto T. Fondo sky
rių siunsk tiesiog in Tautos Fondo Centra, iszraszydairtaij die
ki ar money orderi ant B. Vaisznoras T. Fondo iždininko, o 
siunsk ji, T. Fondo sekretoriui, kurio adresas: Mr. L. Szimutis 

456 Grand St., Brooklyn, N. Y. o jie tau atsius paliudijimą. — 

Gali savo auka duoti taip pat per mėnesinius T. Fondo skyriaus 

susirinkimus, kurie visados garsinami yra bažnyczioje — e

M usu Mahanojaus miesto lietuviai da galesite aukauti ir 

pas kolektorius, kurie pradės lankyti jusu stubas nuo panędelio ‘ 
Sausio 27-tos dienos.

Duokite neatideliodami — Kas tuoj duoda du syk tiek duo
da, — nes toliau gal kiti pervelu — Duokite neiszsikalbinedami

%

bet vienas kita paragindami, nes negali būti didesnis reikalai------

sziandien kaip savo Tėvynės Lietuvos gelbėjimas —' .W '

Reikalaukite Tautos Fondo paliudįjimu ir ženkleliu.

GELBĖKITE LIETUVA!
>

M A

i
r

f*’** * ’ f » J ’ r . < *

J. Zarnauckas T. Fondo 34 skyriaus pirmininkas
♦

i

I S. Rutkauckiute Sekretorius •JK •
M. Lapinskas Kašierius
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