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Terp Kauno ir Vilniaus Lietuvei paėmė I 

in nelaisve 6,500 Bolzevikus. Trockis 
suimtas. Petrograde tikra pekla. 

I

t orimai.
j
legramu. matyt

Sprendžiant isz kab
y kad jau Gab-

i rys turėjo kalba — Taikos Kon <
ęroso paskyrtoje kamisijoje.

važiavimas Lietuvos atsto 
labai daug mums 

Buda- i1 viszkia, Lietuvos laisves klau- 
irdejo kaip vo-1 symas bus teisingai perstaty- 

buk Ilas ir
gai nusprenstas, nes Taikos 
Koingresas ir invyko tam, kad

hz Amerikos L|[T(JV[I SUMUSZE 
3,000 amerikoniszku kareiviu 

neteko kojos ar rankos.
Washington, D. C.— Du isz

kožno tukstanezio ameriko
niszku kareiviu Francijoj 
teko kojos arba rankos, 
kalbėjo pulkauninkas Strong.
Tolinus jisai kalba, buk 1100 
likos atgabentais 
aprupyt juos rankoms ir 
joms, o likusiojo da randasi už- 
rubežije.
Ketina sulaikyti ateivysta ant 

keturiu metu.
Washington, D. C.—

gresmonas Johnsonas isz South 
Dakotos, mano inneszti bila,. 
kuri uždraus ateivvsta in Ame j 
rika ant keturiu midų, 
mas Europoj g 
kiszki nelaisviai kalbėjo, 
tuojaus po karei tukstanezei 

ketina priimti in
jog tai ge- viską teisingai sutvarkyti.

Gautoji’ kabl’ėgramoje
A. L. Tarvbos atstovu isz Szvoi 
carijos praneszama, kad Lietu

True translation filled with Hie Post 
Master al Malianoy ( ily, Pa. 
27 
21-th. 1917.

Paryžius. -

1919 ;ih required by the Ai t cf October
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Al
vu Parvžiun

1 svilins bus teisiu
. reikia tikėt is bus t eisi n- 
nusprenstas, nes

vokieeziu
Amerika, nes sako, 
riaušes ir turtingiauses 
pas kuriame galima greieziau- 
sia dasidirbti turto.

Bet kongresas turės užbėgti !vos valdžia, susidariusi Lapkri 
tai ateivystai idant užtikrint 9je 1918 m. su prof. Valdema

ru prieszakije, prisilaikant per 
lamentariu principu, stovi 
visiszka Lietuvos valstijos ne- 
prikalusomybe. Bus suszaukta 
insteigiamasis Seimas, rinki- 

principu

gerbūvi ir darba savo gyvento
jams, kuriu sziandien randasi 
tukstanezei be darbo.
Paliko paeziuliai $18 ir liepe 

jiai pasikarti.
Milwauke, AVis 

Imilkovskis
menia, palikdamas savo mote- 
rei tik 18 doleriu o atsisveikin
damas su jiaja pasakė 
to tau už daug ant pirkimo vir
vutes su kuria gali pasikart.

Nuo kokio tai htiko toji po
rele nesutiko terp saves ir

nuo

uz

Seimas 
muosc demokratiniu 
prisilaikant, kuris nuprens val
džios forma Lietuvos valstijai. 
Lietuvos valdžia ir visa Lietu
viu tauta stovi už Prezidento 
Wilsono paskelbtus principus, 
ir tikysi, kad jie bus teisingai 

duo
dant Lietuvai galimybe d’autu 
Lygoje dalyvauti.

• prie Lietuvos pritaikyti,

Dabarti-
mis dienomis apluike persisky- ,H, Li(.t(lvos'va|(lžia y,.a ir pasi.

liks laikinoji iki insteigiamojo 
seimo.
ro Valstijos Taryba, 
iszrinkta general i uose
muose, Sausio monesije.

Laikinosios valdžios pildan- 
is pir- 

pirminin-

Szalies atstovvbe suda 
kuri bus 

rinki-

Paskuti neis metais, daug ra- 
szesi, priesz nusprendimą pra
sižengsiu ant smerties. — Isz- 
dildimas bausmes smerties, per 
vieszpatystes, buvo statyta, 
kaipo didele pirinžengystc pro
grese. Kurios-gi vieszpatystes 
ne norėjo iszdildyt isz Krimina 

Uiszko kodekso bausmes smer- 
ties vadytos buvo barbarisz- 
kom.

Sziandien
'mums kad pakol galima bus pa 
naikint bausme smerties dar 
yra toli ir tai teip toli kad ne-

S.
bėgus laikui, 

kad nekuriuosoĮ vibszpatystesc 
I likosi panaikinta bausme smer 
j tęs kila klausymas. Kas yra di

veikalai parodo
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Pirm visko y

I jietuviszkas
(?) vaiskus sumusze 
kus arti Koszadaru, terp Kau-

bolszevi-'

lio ir Vilniaus, pagal daneszi-j 
mus prisinnstns in Paryžių isz [ 

Badai 6500 bolszevi-1Kauno.
ku paymta in nelaisvia ir daug 
likos užmuszta. Lietuviu tam 
susiremimia badai mažai žuvo. 
Dabar Lietuviai ejna ant Vil
niaus.

— Leonas Trockis badai ne 
pabėgo isz Narvos po musziui 
kaip tai telegramai daneszine- 
jo, bet likos paymias in .nelais
via kaip danesza telegramai isz 

Per pagialba Finu,
Kstonia ir Livonia likos ižgial- 
beta isz bolszeviku ranku ir vi
sas raudonasis vaiskus turėjo 
isz ten i as bėgti.

— Petrogradas
randasi gaujoje plesziku ir raz 
baininku susidedaneziu isz pa
bėgusiu kalininku, 
pleszinejo ir žudina gyvento-

Bolszevikai perkels savo 
Moskva ar Nižni 

Didesne dalis

. blesniu barbariszkumu, ar baus
i me smerties ar kalėjimas ant 

. jviso amžiaus, nes bausme smer 
ties apmainyta ant tos baus
mes. *

Iszvadžiojimai mokytu vyru 
iszaiszkino, kad bausme smer- 
ties yra daug lengvesne del pra 

gyvenimas visa

smerties

Libaco.
1

mierio

r ir ne
žmogus() /J 1 1 l X 

gyvent ne

sziandien

kurie api-

sikaltelio negu 
amži kalėjimo.

Užlaikymas visa amži kalėji
mo teip pat ligi misi bausmei 

nes sėdintis netur
vilties atgaut luosybe 
tur mierio gyvent 
neturint i 
trokszta.

Laimingas tas kuris mirszta 
tuo.

Kožnas sziandien darbszuo- 
josi iszradimu, kokiu bildu ne- 
kankyt gyvuliu priesz muszi- 
ma tai kodėl ne galima naudot 
to ir prie žmogaus.

Už tiesa butu labai puiku
kad apie tai visiszkai mansty-

Turkiszkas generolas 
aresztavotas.

Paryžius. — Turkiszkas ge
nerolas Kyam il Mahmoud Pas
ha ,kuris buvo priežaste bai
siu skerdynių ant Graiku ir Ar 
menu, likos aresztavotas ir pa
statytas po kariszku sudu. 
Austrijos kuningaiksztis mirė.

Paryžius.— Ana diena įniro 
kuningaiksztis Ludvikas Vik
torias, jauniausias brolis buvu 
šio Austrijos ciesoriaus Fran- 
ciszko Juozapo. jjLl j

Vokiecz lai paniekina 
bolszevikizma.

Warszava. — Didesne dalis 
sugryžusiu vokiszku kareiviu 
isz Rosijos, baisei paniekinėjo 
bolszevikus ir juju pasielgimus 
Daugelis isz juju yra pasiren
gia kariauti prieszais bolszevi- ' 
kus ant rytinio franto Vokieti
jos.
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Kas-gi negirdėjo apie szita garsinga vokiszka submarina 
kuris buvo pirmutiniu povandeniniu laivu 
mares, nevos atgabendamas tavora iri Amerika, o ant tikrųjų 
tik iszsznipinet kelia kitiems submarinams? Tai-gi sziandien 
tasai submarines su kitais laivais randasi Anglijoj pasiduo
damas allijentams su kitais laivais vokiszkos f lotos.

kuris perplaukė

Vaclavas ir
paeina isz

KUR BUNA?
Mano broliai 

Juozapas Kvetkai, 
Kauno gub., Reiniu pav., Ba
seinu para., Szaukliu sodo. Gir 
dėjau vienas kariuomenėj San 

kitas Philadelphi- 
joj libonbutije.
Francisco 4

Isz Lietuviszku kaimelu K. A. ir in lenku Zwuzka. Pa- 
laidotas su bažnytinėms apei
goms kuriuosia dalybavo drau 
gai mirusio ir palaidotas ant 
Szv. Gertrūdos kapiniu.

; tai doras vaikinas ir skaityto- 
per daugeli metu 

Jei- 
įiminiu geistu apie

Detroit, Mich.— Darbai p'ra- 
dejo susi maži net o ir alga nu- 
muszinet. Norint Miohiganas 
yra drai bet bobeles ir vyrai 
atgabena szlapio sztopo isz To 
ledos už ka nekarta užsimoka 
bausme o ir lankei reike pasė
dėt už kroteliu ant pakiltos.

t i nereikėtų, kad tarp visuome- bet ant to nepaiso bile sau gerk

Buvo

Praszau at
siszaukt ant adreso:

P. Kvetkus,
Coketon, W. Va.Box 83

paeina isz Suvalkų 
, ir pa-S 

ra.,jas “Saules 
ir buvo paezedus žmogus, 
gu kas isz g 
jojo mirti dažinoti daugiau, lai 
kreipėsi ant adreso: J. K. Stan 
kus, Box 36, Kast Vandergrift, 
Pa.

Pajieszkau Pranciszkos Ma
tulaitės,

ub., Vilkaviszkio pav.
pirmiau gyveno apie New

York dabar nežinau kur. Pra
szau atsiszaukt ant adreso:

J. Czižauckas, 
Box 106 Hardwick, Mass.

les pataiso. Jau ponia Baltru 
vieno czionais labai reikalinga, 
nes nekurios bobelkos labai ap
sileido — vaikszczioje murzi
nos ir neszukuotos kaip raga
nos ant pliko kalno. Badai ne 
užilgio pribus diediene jiaises 
nuszukuot ir apmazgok

nes butu toki prietikei, kad jo
kios bausmes ne reiktu nau
doti. Sziandien yra tas negali
mu dalyku, ir ties panliszei il
gus amžius to ne bus o gal ir 
niekad. Kad nelaime bausmes 
smerties isztvirtimas platintu- 
si su smarkumu viešnios.

Kad Įstatai ne persekiotu 
prasižengėliu kas dėtus ant že
mes? butu tai tikra aszaru pa
kalne.

Turi but bausme;
me 
mo.
iszvadžiojimu but negal.

Nekurios
C 4

ežios pėdom progreso, teip pat
, bet 

tik del to vien kad už keliu 
metu vietos jei sugražyt Ir teip 
Valdyba Colorado kur priesz 
du metu, iszdilde bausme smer 

sziandieninis namas išta

Mano brolis Juozas Cikanas 
paeinantis isz Suvalkų gub. 
Kalvarijos pav., 
szaukt ant adreso:-

Jos. Cikana vi ežius,
328 S. Apple St., 

Mt. Carmel, Pa«

JUS. 
sodyba in 
Novgorada. 
aresztavotu gyventoju liks su-
szaudytais, pakol tiejei krau- 
jegeriai apleis Petrogradą o ju 
ju szeimynos pasiliks be jokios 
prieglaudos.

Visos brangenybes
valiszku namu, banku, ir 
zeju būna 
gesnes vietas.

METINIS CENTRALIO KO
MITETO SUSIRINKIMAS.

J

Praszau atsL

me perstatom gan liudniu žinin f j; s||(la,.() Tarvbo
Lietuvos laisves klausymo, 
ypacz skaudu buvo lietuviams j... 
girdėti, kad Lietuvos 
nenorima Francuzijon insileis- 

Kiekvienam Lietuvos sū
nui yra aiszku, kad jei musu at 
stovu neinsileis ir neduos jimns 
progos 
gus

Lietuviu tautos teisin 
reikalavimus

tuomet tie reikalai butu per ka j 
nors kita perstatyti 
šia per Lietuvos 
szus.

Sztai sziomis

mininkas ir du vice
Dabartine N’alsitjos Tary 

ba susideda isz trisdeszimts 
szesziu nariu dvideszimts ketu
ri lietuviai, szeszi ballgndžiai 
ir tris žvdai. Vitui lenkai an- 
dokai ir bolszevikai

Tarybai,si Valstijos 
iszd(‘styti, socialistai ir kiti

Tarvbu Pild.v

visa pluszta 
linksmu žinueziu Lietuvos lais- 

rei kainose.
nuo musu atstovu
žiaus pranesza, kad jau Liidu- 
vos atstovai pribuvo Paryžiun 
lalyvauti Taikos Kongrese. De 
egacija susideda isz sekan- 

cziu asmenų: Aliszauskas, Dau 
jotas, Semaszko, Valstijos Ta
rybos nariai, ir Rozenbaum už- 
rubežiniu dalyku vice ministe-

Taip-gi praneszama kad 
langiaus atstovu isz Vilniaus 

Delegacijai pirm 
s, o Gab-

ris.
( 
atvažiuoja.
sedžiauja Aliszauska 
rys iszrinktas gcneraliu sekre-

isz pri- 
mu- 

ižgabenama in sau-

prieszina- 
baltgu- 
yra re- 

Įirezentuojami Taryboje.
Kiek laiko tam adgal Tary

bų Pi Id. Komitetas pasiuntė 
Szvaicarija 

Lietuvos valdžiai

Komitetas
kablegrama 

, nurodant rei 
kala, kad Lietuvos valstija tu
rėtu savo atstovą Suv. Valsti
jose. 
Szaulys, 
Lietuvos 
kad Tarvbu Pild. 
yra ingaliotas visakame atsto
vauti Lietuvos valstija ir rū
pintis Lietuvos piliecziu reika
lais Amerikoje.
Lietuviu Informacijos Bjuras.

per

4d

Sziomis durnomis 
varde Provizionales 

pranesza, 
Komitetas

valdžios

l)r.

Tsz visu prezidentu Suv. 
Valstijų buvo daugiausia advo 
katu, ba net 18.

Tonas aukso kasztuoja4d

$602,875, tonas sidabro yra ver
tas $37,704.84. ’ , ,

Kafl

Bolszevikai apleidineja 
Petrogradą.

Petrogradas. — Bolszevikai 
apleidineja Petrogradu pasiim 
darni viską ka gali su savim. 
Trockis su savo bernais persi
kėlė in Nizni Novgorad. 
keliniai prieszais

rr

Pasi- 
bolszevikus 

auga kasdien Žieminioj Rosijo 
bolszevikiszki pulkai likos su- 
musztais ir daugelis pasidavė. 
Kaimuocziai pasikelineje pul
kais prieszais bolszevikus. Ba
dai bolszevikai užėmė Orenbur 
ga prie Uralo upes.

Fstoniecziai jau yra apsiau
bia Pefrograda ir randasi tik 
25 mylės nuo miesto, paimda
mi daug bolszeviku in nplais- 
via, kelis apginkluotus turkus, 
amunicijos ir maisto. Ęstonie- 
cziai ketina nusiyrt net prie 

1Pliusos ir Lugos upiu o per tai 
gales lengviau apsiaubti Psko
vą. .

Balsas perbėga ore .1130 
lyg 1140 pėdu ant sekundos, o 
vandenyje 4700 pėdu ant 
kundos* j , j f1
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Lietu- 
prakal-

nes baus- 
gina žmonija nuo iszsigini- 

Sziam atsitikime dvieju

Vis-

paikos
Valdybos 

Kespublica”
mus 

ejnan-

iszdilde bausme smerties

Greenfield, Mass.— 
via i czionais surengė 
bas ir pasikvietė kalbėtojus isz 
Atholo, kun. D. Petraiti,
kas nusiseko kanuopasekmiil
giausia, o norints Lietuviu ran 
dasi mažas būrelis bet auku 
sudėjo 306, už ka 
neziu visiems aukautojams.

North Jay, Maine.— Žiema 
labai puiki norints szalta bet 

mažai da nupuolė. Dar-

Centralio Komiteto konstitu 
cija sako, kad metinis to Komi 
toto susirinkimas direktorių 
rinkimui ir kitu kilusiu priesz 
ta laika reikalu aptarimui turi 
i n vyk t i Sausio menesio ire- 
cziamjamc panedelyje ir kad 
nariai in toki susirinkimą butu 
szaukiami per lietuviu spauda 
paskelbiant ta dalyku
dviejuose lietuviszkuose. pla- 

skai tomuose laikrasz- 
per dvi sanvaite paei-

bent
bet
szirdinga

ties, 
davistes (legislature) vela bu
vo priverstas iszduot istata 
bausmes smerties ant žadinto
jų.

Paskutiniu du metu tiek bu
vo žudinstu ir teip bjauriu 
kiek 
smerties atsitikdavo 
szimts metu, 
ale apsvarstus gerai reikalinga 
neatbūtinai.

*

sniego, 
bai ejna gerai, nes prastas dar
bininkas uždirba ant valandos 
po 50 centu arba szeszis dole
rius o 8 valandų darbo. Lietu-

K

viii czion mažai randasi
povieniu

no:
tik dvi szeimynos o 
visai neyra.

East Vandergrift, Pa.
xs. .u.l I1HI . . 7! .

czio- 
nais Antanas D i Ikus nuo užde-
Gruodžio menesije ihire

' i 1 ! ’ ’M

prie buvimo bausmės gimo plįuezill turėdamas 32
in de-

Li udna tai žine J

Velionis per
il 3 metu ir

Jau 13 szmtimetijė moto-
ros nesziojo gorsetus Franci joj 
ir Vokietijoj.

I

>*
‘•mįf v,į

l;lf. r j •

eziai 
ežiuose 
liui.

Bet kadangi dėlei nesitikėtu 
priežascz'iu nepavyko

1

to pa

metus amžiaus.
gyveno Amerike
paėjo isz Kauno gub., Panevė
žio pav., Kraki navos para., Pa
liko dideliam nuliudime broli 
Anicenta.
prie dvieju paszelpiniu drau- 
gyseziu ir 133 kuopos S. L. R.

Velionis prigulėjo

Mano dėdės Vincas ir Jonas 
Macejauckai, pasidavė po var
du Mitchell, apie metas adgal 
gyveno Montreal, Canada da
bar nežinau kur. 
bu reikalą, 
ant adreso:

Izabel Bernotas,
15 W. Mahaiioy Avė., 

Girardville, Pa<

Turiu svar- 
praszdu atsiszaukt

y

Asz J ieva Lukasavicziute po 
skelbimo padaryti in laika, tai vyru Gcrveliene, pajieszkau 
Centralio Komiteto pirminiu- mano mylimiausiu broliu ir se* 

Stanislava

Gcrveliene J

kas paskyrė metiniam susirin- šeriu: Franciszjca, kju«oioi«.vu, 

kiniui Vasario 22 diena, 1 vai. Rozalija, ir Marcele Lukasavi-
popiet Centralio Komiteto rasz ežiai, apie 15 metu kaip juos 
tineje, 320 Fifth Ave., karnba-' maeziau, paeina isz Suvaiką 
rio numeris 805, New York gub., Seinų pav., Barzniku gmi

Turiu svarbu reikalą, pra
Visi nariai, kurie yra antsi- szau atsiszaukt ant adreso: 

dej mokestimi nemažiau $6 in 
metus ir turintie Centralio Ko Box 165 
mi toto paliudijimus, yra szir- 
dingai kvieeziami in taji susi- 
rinkma. Jokiu specialiu inga- 
lojiinu nuo Skyrių nereikia, 
nes kiekvienas naris turi ly
gias teises.
Centralib Komiteto

pirmininkas
• ' 11 J. S. Lopatto.

City.

A t

Iii*’Atej i i i|, | T 11 J j , , > ' ' h ' , . Ii » l r f «' tt 1 j, . ' • ’ I ' ' b )

...

no.

Mrs. Jie va Gcrveliene 
Ledford, 111.

ii

Mano buvusi szvogeriai Rau 
las ir Pranas Rinkevieziai pa
eina isz Suvalkų gub., Mariam- 
poles pav., Praszau atsiszaukt 
ant adreso:

Mrs. St. Karbauskiene,

’ M

Box 164 A. 'i 
Oregon City, Oreg<
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Kas Girdėt
adiingtone 

tuviu t 
mažę ja, 
I H

Amerikos Lie- 
'xekulym* komisija 

triini senesniais ir ga- 
Dr. Szliu- 

Tam. Naru-

su-

sniais veikejais. 
pas ir inžinierius 
szevie/.ius iszvažiavo in Euro- 

serga ir 
žmogus guli bos

pa, kun. Jomis Žilius
ne>

i

-V- + . .
dos artimui, 
ant vardo socialistu apipleszi- 
ueje žmonis ir latrauja, — teip 
pat daro ir tamsuoliai kriksz- 
czioniai; juom daugiau atsida- 
vineja ant rnielaszirdingo Die
vo, tuom daugiau linkia in 
piktadarysta, ba kaip pats sa- 

Dievulis geras, dovanos 
kad ir su peiliu žmogų nu-

t I

tiktai tamsuoliai Juk

S A ULE į

T- >

ko: i 4
)

>»• skrios!
peiliu žmogų

i
5 y,

nemenkai, 
pi tole.

“Trv vnr No. 4 ant 
puslapio daro 
kur lietuviu legijonai?

Ant kiek 
eiles

pirmo 
klausvma

Visi sako, jog Amcriko geri 
. laikai ir geri uždarbei, bet kas 
; isz tu uždarbiu, kad ne yra jo- 
ikios naudos isz (uju uždarbiu.

Del pavieniu po teisybei geri

I
I

;i
numanoma, tai in laikai; tiejei norint pakibau,ja.

lietuviu legijonu muset 
buvo priskaitomi Vycziai bet
V veži u žiu
ri:)! kitu keliu ženge negu legi- 
joiLim

suorganizavimas

reik I u.
Vvcziai tai iszsižiurojo legi-

jonai blaivybes bei stiprintojai 
i ikt'.iimi.-zki, tai-gi lietuviu le- 
gijomi nėra ka jieszkot.
me laikutarpyj
legijonai. nes gana Lietuvai rei 
kalini 
kur ž' 
vi-iem- kareiviams

Sz in
gai susitvert

užmokesti,

mPoki am

paemia
tuojaus padeda in banka isz 
kurio ncisztraukia.
žmogui (ai geri laikai kol jau
nas ir sveikas, nes kada senat
ve atejs ir pajiegu no teks, ta
da niekas ant tokio nesusimy- 
les ir da kožnas prikiszines. 
Del žmonelių su didesnėms szei 
mynoms, norint ir 
uždarbio, tai vis

Randa brangi, maistas 
ingus, o ežia pati ir keletas 

buvusiems i vaikeliu reiko apredyt ir isz- 
k;u< i\iai- RoMjoj ir czion Ame!
rikoi.

prie gero 
voįj iszsirie-

<i. parankiausia 
iurint -pieeziaiitis krūvon bn

pradžia ežia.

I ’Ii i ladel pliijoj 
l’Toiit SI.
b'luviu -pau.-t uve 
apie jia nieką

Soul

mail vt.
ket gyvent ir isz 
naudot is.
ruošia laikuosia,
i

Czionais reikia mo- 
geru laiku 

Ne reikia pūstis ge
ne reikia rc-

Ivtis szilkuosia ir t. t.
Reikia lankei dirstelėt

ten 1 i f • t n v i 11 
\ enla 
ne

niekas 
mat 

apgy-

ant
per 10 metu iszlmvo 

ir
nežinojo, 

visai nėra, 
lenku, lietuviai apgyvt 

tuo prie

ant 
užpakaliniu ratu, — ant atej- 

ba ežia 
I Amerikas norints kožna pri- 

daudže bet ir pabaudže! Jeigu

ties — ant bedarbes,

— Isz priežasties lengvos

O ant

kam tokis iszradimas?
vyriszkas sztainas už keliu de- žiemos, 
sotku metu susib.obins, — barz
dos ne ūsai ne augs
galo jau ir dabar skuta žmonis 
be britvos.

Skuta Dievulėliau visi ir vi
sur — be britvos, — o kiek tai 
turime nuskustu!
žingsnio skuta, ne barzdas, tik
tai kiszenius žmonių skuta!

Aut kožno

Jurgisgiminaitis
anglines kompanijos Szlauzukas paeina isz Starapo-

pradejo numažini preke augliu les para., Torpucu kaimo. Pra-
— Pardavimas prasideda1 szau atsiszaukt ant adreso:

P. Szlauzis,
Main St. Plymouth, Pa.

— Pardavimas prasideda 
Panedeli Jati. 27-ta per 4 di‘e- 

Moteriu kotai visai pi- 
galima pirkti. Vienas pa

sirinkimas po $3.95, kitas po 
$4.95. Moterių kotai szito me
to mados, numažinti ant 25 pro

nas.
gei D

Alano

206 EJ.

Pajieszkau Vincento Gerve- 
lio paeina isz Suvalkų gub., 
Seinų pav.^Eazdiju para., apie 

cento per szita dideli pardavi- 14 metu gyveno,Baliiiporg,,,da- 
Visoki kotai del mergai-ma.

ežiu, visokiu didumu po $3.95.
Moterių siutai vertos $25 par-

Daugelis atejviu kurie pirko 
paskolos bondus ir taupinan- 
czes markes yra tosios nuomo- siduos po $12.50. Visokiu kas 
nes, jog kada sugryž in 
tėvynės, tai bolidai ir 
ne bus geros,
nes amerikoniszki bondai ir 

priymamo’s 
Todėl nė

savo 
markes 

Tame klysta

markes vra visurv

tep, kaip auksas.
parduokite savo bolidu ir mar
kiu už pamestinus piningus ko 
kiems tai bankieriams ir priva- 
t iszk ierns k upeziams.

Maistas pradėjo ženklyvai 
nupuolinet.
puolė ant 15 centu ant svaro in 
laika dvieju sanvaieziu.
m a tikėtis trumpam laike

Sviestas jau nu-

Gali- 
vi- 

siszko nupigimo maisto ir dra
panų.

i

bar nežinau kur. 
siszaukt ant adreso:

J. Arbaezauskas 
210 Swetland SI.

Meldžiu,! at’

i Duryea, Pa. !

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

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

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- 
vima kuri prigclbsti. Padaro prietelį kuri^ gal but jumis 
reikalingas, , t

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—IHREKTORIAT-
L. Eckeil, Vi<e-I’i<«.

A I ‘nil iKewicz M.i.avuh
'I', (4. HontNhy <

y
'■ i

pinu, šiauriu ir placziu po 9c. 
mastas. Didelis* pardavimas 
Panedli, Ūtarninke, Seredoj ir 
Ketverge, 
pas Se i verts,
Mahanoy City, Pa.

.Jau. 27. 28, 29 ir 30
29 E. Centre St.

Da akys nerege j o
Ne ausys negi r dėjo

apie toki
BAZARA IR BALIU.

koki rengia
Lietuvaicziu Suszelpimo drau
gyste isz Mahanoy City Bacz- 
kausku svetainėj 28-ta d. Sau- 

Ta vakarašio (January.)
bus iszleista karpetuke, (rug) 
paveikslas, visokiu siuvinio ir 
t. t. Visas pelnas skiriamas 

Žinios Vietines isz-,lvi"l,li laisves Lietuvai.

a. 4-

Mano draugas Jurgis Sąmo
jis, paeina isz Kayno gub., Ba
seinu pav., 
laiszkais susiraszein,
gyveno Pittsburg, Pa. 
svarbu reikalu, 
szaukt ant adreso: 

T. Szauklis

b. M. Graham,
J. If. <Hrndian, Aii<»rnw W.P\ li’ynkcw*«cz

P. C. Kcnton

f L E. Guinan, Ticnn,

7 metai adgal kaip 
pirmiau 

m.Turi u 
praszau alsi-

Vaidelota
r?“

F?o;j 38
y 

Livingston, III.

Pajii'szkan mano giminiu >r 
pažinstamu, asz paeinu isz Su
valkų gub., Senepiles pav., Pa
kuonio para., Ya kini iszk i o d va 
ro. Praszau atsiszaukt ant 
adreso:

Praszau

Kaz. ('(‘leszius,
1840 Krankliu St Racine, W as.

Apysaka isz Lietuviu Senovės (ryveninio 
tu Įnveikslcliais, 177 puslapiu, Pmke 

VV. [). Jk>czkowKki-C(>. Mahan iy Uil.yt Pa.

H
IIS

•>r,,ibc

Mi■ kžiA.

ISPrivalote turėti Model Keystone Pecziu $
Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas 

siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.
Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numes J 

i $5.00 nuo prekes jeigu pirkaite dabar.
Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit W

§ kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip 
tik aplaiko.&

Pirkite pecziu pas Guinans , ?! f

iszgaviiniii
Neužmirszkit diena 28-ta Sau
sio. Tneiga vyrams 50c. Mo
terims 25c. Nuoszirdžiai k vie

Asz Magdalena Samolike po 
pajiesz-

ifif.banoy City,GUINANS’
-

■Oį. Mt. CarmeL 
Shenandoah.Vyru Kavalauckiene 

kau Antana ir Nastazija Ja- 
nuszkevibziu, gyveno Pittston 
dabar nežinau kur.

nes noriu suteikti

JTneiga vyrams 50c.
25c 

cziame visu atsilankyti.
Komitetas.

t Rože, pati Navicko, 
W. Pine Str., mirė nuo opera
cijos po nupjovimui kojos Ash- 
lando ligonbuteje praejta pet- 
nyczia.

536

j

Praszau

« •. _.........• #<» į

atsiszaukt,
žinių apie jusu brolio mirti.

M. Kavalauskiene
Dayton, Ohio.

m

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
(

V(

Meto

pat glaudže bet ir pabaudže! Jeigu 
Dažinota ka-'kas gera uždarbi turi, tegul pa 

gyvena, tegul pilvuiTen Talis-, czedžiai

So. nd St. 
nth ITonl St.

la .-ubankrutino.
■' jxliubas spaudi* prie Naujo! neduoda ka jis nori ba

plakatus, tai nesupranta-1
ma kaip Klinbas ta spaustuve
• lažinoįo. 'To j 
jo but -laptinga ir 
kili' : i o r

l\a in burna imiesi ir nurysi, 
Tai naudos jokios neturėsi. 
Reikia kanecz skaityti pa-paustuvi' ture-' 

s
darbus dirbo, nes ran i ežius del dažinojimo kas

laptus ko-j mokinantes knygas ir laikrasz-

l:i ir pi agy venimas reikalauja 1 svieto dedasi
1\ as d<i akyv'mu. kad i

' Tam. A>lramska< ir 
met u> ten art i tu-!

I

, ir nežinojo bei i
;irt|e jo kad po ju szonu 

da viena spaustuvo.

(

M'I||

Ignotą- ilgu?
i'1 jo >paiistuves
nt>

t.

M.,

v ra i

ant
y

Saule u ž s i r a sz y k i t e, 
Tai viską dažiliosite

Linksmai busite 
Ir nedejuosite!

y

Svieto pabaigos 
greitai bus. —

ne buvo ir
Žmonis

i

I’Iiiladrlphijoj kriauezia gal m* 
eina blogai, kai kurie>patys sau pabaiga priskubine-

iH'ziai per kelias
<la rbai 
k: ia 
jau nei Ii i ba.

’‘Tevvne” No. 4 sako -- 
k i a 
Sci

Kada visi latrai gala gaus 
tada karalyste Dieviszka atke
liaus.

I viso svieto nuo karunavotu gal

nedelas ’ jo.
I

■ Rt*11 > i.—v »n .v .in
Teip vu lyg ubagu.

pa-

Sziandien szunije ant

Visuotino Seimo.
n<> reikia su visokiais 

1;ii'\niais dabartiniu partijisz- 
ku ergeliu, bot kad Soimu nu-į matas

‘ikalus t ie pat vadai i ir su kitokioms žinioms, ne 
viską nuo musu skaitytoju o ir be pa 

Nuo tokiu ypatų 
uorei ka- 

Ti’i" Seimas nustato savo milą laujame, o tokios gromatos 
rimu- vjikt viską iszvien. o ar'kad ir su geriausiom žiniom, 
veikia iszvien ik dabar? Skan-1 keliauja iri gurbą o vėliaus in 
dalu teisybe priporeta.

l’aukeiMl

— Pardavimas
Panedeli, Jan. 27-ta, per 4 die
nas. Galimo jumis suezodint 
piningo ant visokiu žeminiu 
drabužiu del moterių, merginu 
ir mergaieziu. 30c. vertes 
“Columbia” vilnos po 15c. 
35c. moterių pirsztines po 15c. 
pora.
vertes $5.50 po $3

prasideda

30c.

KUR BUNA?
Mano sesers duktė Jule Rau

po vyru Kialmene, 
Shenandoah, 

gyvena su 
New

Asz josios (lede

k e v i ežiu te 
pirmiau

Moterių stori sveterei r 
Moterių

PO
45 

naktinei i n a r s z k i n e i 
Sefverts, 29 E. Centre St. 
h a noy City, Pa.

— Pagal apskaityma šuva-

95 c. 
šla

i

gyveno 
dabr girdėjau kad 
kitu, Anthony VValsk.v, 
Haven, (tonu.
Vincas Linnick, ir josios sesuo 
rillie turim del jos daug svar
bu žinių kad jos tėvas mires 
ir 1. t.
ba kas žino apie jia praszau 

gausit $1.00 dovanu.
(to 10)

tevas
Praszau atsiszaukt ar-

praneszt o

212 Trov St. •/

I

n

J

» *

TRUPINĖLIAI.

svieto randasi
akeriu kau-

Ant viso 
apie du milijonai 
cziukiniu girriu. Isz t uju šū
vi rszum pusantro milijono ako 
riu valdo A ugi i kai.

Pirmutinius stiklinius zer
kolus pradėjo iszdirbinet Ve
necijoj mete 1330.

4 ...» tf - . ■« * * : > » ‘A

Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimines yra paimti j kariumenę ir ke
liauja į 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 paguodonž, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai vra labai gražiai 
išdirbti, rt raliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėti^ rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kūno gimi
ne yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gaut; su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Šį žiedą, atsiųskite savo 
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais piisiųskite, o mes Janis 
prisiusime tą garbė* vertą žiedą.

A

■»

. Sterling.....

1O K Auksinis

Prekės Šių žiedų yra sekančios:

... $L7cr.

K Auksinis____

t

J v

7

10.50

...13,50

CHICAGO, ILL

Taipgi moterims ir vyram# yra labai t’nkanios nešioti rpilkc®. 
paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
prekė 3Kc. už kožną.

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

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

žiavusios anglines kamisijos in 
Pottsville, tai Skulkino pavie
te randasi augliu verties ant 
penkių bilijonu doleriu ir 
teks ant kokios 50 metu.

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

Szia sauvaite 
lietu ir sniegą.

— Tvėrėsi nauja paszialpine 
draugyste. Per koki laika nauji 
sanariai turinti nuo 18 lig 50 
metu senumo bus priimami tik 
tai už $1. insiraszimo. Susirin
kimai atsibuna kožna pirma 
Nodelia menesio. 1. valanda po 
piet, Co-Operative salėje jųjt 
kampo Main ir Center St. szalo 
skvajerio Miliausko ofiso.

— Didelis pardavimas pra-

Box 66
Wm. Linnick,

Killarney, \V. Va. Fermos
uz- Asz Ona Maslauckiute po vy 

ru Baukiene, 
broliu Antana ir 

paeina isz

jut , j

Dr. KOLER—*‘Ma# { NAUJAS LIETUV1SZKAS J

i GRABORIUS '
pajieszkau mano 

Palota Mas- 
lauckn, paeina isz Suvaiko 
gbu., Kadrenu grnino, Czesma- 
nenu kaimo. Meldžiu atsi
szaukt ant adreso: 

Ona Baukiene 
Boiįl 25

Springfield, III.

r**ytų
At <

.. v a\ 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
I

e

A. J. SAKALAOCKAS
MAHANOY CITY.

u Av;J| Dr. KOLER yra viena
tinis tarpo Lietuviu da- 
ktaras Plttsburge. Mo- 

v'S kiuosi Varszavoje. Ktu-* 
Ą dJJnvo begijo 26 m. in- 

vairias ligas vyru ir 
p moterų, todėl jas nuo- 

dugnini pažinsta. Gydo 
užsfnuodinlma kraujo 

Ir silpnybės Vyru, spuogus, niežejimys 
ligas tinimo, invairias ligas paelnan- 
czias nuo neezystumo kraujo, 
szaukite ypaiiszkat. per laiszkus asz 
nogydau. Dr. Kolor kalba Lenkiszkal 
ir Rusiszkal.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 6 
vakare. Nedeliomls iki 2-v. popiet

Panedeli, Utar-
Seredoj ir

1>JI

SOI E. PINE ST.,Meldžiu
(to 10)

aplaikinejame 
u visokeis daneszimais 

žinioms,

fLTO-r>

elin. 
>fat v!u< rt 
numeta in szali o veikia

o ne visuomenini |siniszymo.
Praeitasis visuoti- į mesjokiu daneszimu

• tokios
geriausiom

kaip vadams
pu 11 n\a.

I r laujame, o 
su

ArJ nori geresnio gyvcnhno pirkti
Pa-

lie- pecziu.
apigardoje

Pi. No. 3
Daugybe barge-

Seiverts, 29 E. Centre St.

turėsimo

Pajieszkau Antano Pajau ji 
gyveno Ash- 
nežinau kur.

bet
\ i-i i-/.keliauna in virszu.

Lietuviu \ i.-uomene szaukia skaitytojus, tai tik 
prie darbo veikt iszvien musu laikrasztis tarnauja

kurie bijosi pasi-
\ i-ii-

n-Hant in szali visas kitas pa
žinias. " * *

‘ ’ Tev vise

Mes turime kožnoje 
gerus ir teisingus 

d (d tokiu 
, o no

2 motai 
įientos
Praszau atsiszaukt ant adreso:

adgal 
dabar

(to 10)

Box 45
A. K i beinąs

Thomas, W. Va.
J

Szitas metas bus da no szio

d e Iszeszku 
i raszyti.

tarp kitko ir sako: j
Laikas jau prieiti prie su

tvarkymo auku, nesą tos aukos ne to, nes atejnantis duosis del
Darbininkai 

padės in szali savo tulszys, fab 
rikantai uždarys dirbtuves, o 
visi iszpustpilvei ynisis už po- 
litkos, o jus biznieriai ir darbi
ninkai badekitė!

yra lai musu valstybes turtas, visu in ženklus, 
per lai žmones, kuriu pecziais 
rmsii valstybe turės atsiremti, 
ir privalo sutvarkyti kaip au
ka rinkimą, taip lygiai jit kon
troliavimą ir sunaudojimą.

— S. K. --------
Ar terp savųjų

>»

-------- n
Socializmas teip iszrodo delįtimuju ar toli in svietą nukak-f

ar tarp sve-

(if

U-., ......

Petras Gills paeina isz Su
valkų gub., Seinų pav. praszau 
atsiszaukt ant adreso: (to 10)

Jos. M a rke v i ež ius,
Boq 319 Republic, Pa.

Farma ant savos neturėsi bosą, 
liko miesto biznius, mesk fabriku dar
bus, atvažiuoki in Didžiausia Ameri
koje Lietuviu Farmerlu Kaionija ku
riam mes apgyvendinome su 43H Lie- 
tuveis Farniereis kurie ture 3 Ukisz- 
kas Draugystes 2 ju yra Laisvos jie 
viena Kataiiklszka kuri turi Letuvisz- 
ka Kunigą ir liotuviszkas Kapines. 
Musu ta Nauja Lietuva yra Puikiau
sia ir Parankiausioj vietoj Amerikoje 
Lietuviams apsigyventi ant farmu. 
Netoli nog Chicagos, Detroito ir Grand 
Rapids. Palei Ežerą Michigan, tarpe 
Turgaunu miestu Scottville Michigan 
ir Ludington su Laivu ptieplaukia, ku 
riose yra produktu fabrikai ir 
kos Mainos yra ir uždarbiu, 
gražus ilgus su daug upeliu ir zuvin- j

| Phone. Kensington 1106 W !
DR. E., G. KLIMAS

I Lietuviu CydytojaM Ir ChiniriniH. |
| Atidarė nauja ofisą South puseje |

X --------
Priėmimo valandos 2 iki S popiet. '

Nedėliojo 6 iki 7 vakare.
1624 S. 4 St. Philadelphia

k ~6~- na — — —- — — V

I
I
I 
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a

Asz Jurgis Jurkūnas pajiesz

Drus- 
Laukai;

gu ežeru, kelei zviravoti puikiomis far 
mėmis apgyventa, žemo molis su jod- 
žemiu ir molis su smielzeiniu, derlin
giausia del visokiu jevu. Sodnu dar
žovių Pievų ir gyvuliams ganievu. 
Mes turime toj puikioj Lietuviszkoj 
Kalonijoj daug farmu , ant pardavimo 
nebrangei, mažu ir dideliu su budin- 
kais su sodnais su apstotais laukais. 
Kvieczeis, rugels su gyvuleis ir ma- 

jsžinomis. Turimei geru pigiu neisz-

Reikalaujame
ri liueso laiko vakarais, į iii uždirbti nuo 
$10 iki $15 į sąvaitę, percidam i per stabas 
su nuisų nauju išradimu. Atsišaukit tik 

* Miškui URSUS REMEDY COM t
160 N. WELLS St., Dep. B. CHICAGO* ILL.Dip. B.

A. C. N0VAKAUSKA3 
:; Advokatai :;

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

sideda Panedeli Jan. 27 — peiJ kau savo tikro brolio Antano uuku ant pardavimo nog $8 už 

Pirmiau gyveno Amerikoje$5.50 vertes G eor- i J u rk un i o.

S’"
—.''į/

‘ Wl

A tai-

NAUJAS IŠRADIMAS
fi

Dol Prakaituojančiu Kojij L
Prakaitavimas Žmo- k 

kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems te.p ir 
mažiems. Didelis ne
smagumas yra iš re

skanaus kvapo kaip ir kenkentis Žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmonas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinant jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke S1f 
su pri&iuntimu. Piningus siųskite adresu:

UR8U8 REMEDY C0.s
i, * • Distributer

Dtp. B. CHICAGO, ILL.

I 
t
I

I
________________ ____ _ _ ____________-__ ____ _________  I

I
akeri lyg už $18 akeri. Mes vlenutole

> Lietuvei pardavieja far
mu kurie pardodame ant lengviausiu 
iszmokiejinlu. Arklius, karves, niaszi- 

padarine siekias ir farmas.
<v«i | i' ii-tffrv'H it* mfr'Ilaitani

4 dienas.
gete Crepe jekes parsiduos po Mahanoy City dar nežinau kur 

Baltos Lingerie jekes, buna. Suvalkų gub., ir pavie- 
Savu gmino. Tegul at^i- 

szaukia ant adreso:
Jurgis Jurkūnas, 

Duryea, Pa.

$1.95.

I

i
visokiu didumu vertes $1.50 to.

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.

i
i 160 N. WELLS St.,

nas, padabino siekias ir farmas. Pas 
irtus gali' Ingyti ir mažiausei turinti 

Titrpie Lietu
viu kur jųin^dr jusu szeįmynai bus 
linksmas gyvenimas. “Norint platos- 
nlos žinios 'prlsiusk už 6c. statnpa 
gausi Kalortijos Žemlapi ir Farmu Ka
talogą.

pinigo gMhk frtilrtas.I Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
tusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai, 

mum BttHBim nvai uiiivt i aiuu litai vubz* į *
su savim pirkti farmas ir pirks toj ža-1 Pasakykite kitoms tautoms. 

____ 'j_,i ri» r* t__________________________________ r*3!*!. 1 *
Raszykite pas:

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Brooklyn, N. Y.

Il ' I

parsiduos po 69c. 50c. vertes 
vištukes po 25c. visokiu didu
mu. 85c. ir 75c. vertes jeku- 
tes kudykiams po 45c.
vata labai pigei, žiūrėkite - 2 
szmotai 5c.

H W. TRASKAUSKAS
H-GBAB0RIUS—IžjrfFliii, kaip ti, visada Lietuviu busi, 

del laikykit! tikėjimą
neiszma

baubas
Jeigu krikszczio

4 4 > J savo tėvu 
neužmirszk jog esi Lietuviu,

/
Pilka

daugelio
‘‘bužvs’? arba 
mažu vaiku.
uis pildytu mokslą Christuso ir
ejtu .Jojo petloms, tai visi stotu 
si socialistais. — 
ne bus ne geru- 
ne geru socialistu, 
tas soeii____  --

r»

Badai kokis tai “special i s- Vaikams džeketai
Maho draugas Vincas Gu- 

dauckas, penki metai adgal malat kokis tai “specialis- mv. v umcuuo Uftvnvi«* |U«uvn«n, pumi ni
iszrado tokius miltelius vertes 59c. balti ir drižuoti po tomes Benld, III.Tamsuolis j tas ivi\iun niiiivnu^,

krikszczioniu kurios panaudojus ne auga 
barzda ne ūsai ir nereikalingaApszvies- 

ialrstas ne daro skriau- visai britva

lA4i.W. Jol?..Ži«..(affifeli.il!MIHMBm

Tai, tai,

Seiverta didelis parda-39c.
vimas, 29 E. Centre St., Maha-

tu„i ,noy City, Pa.6'| I

Praszau at- 
siszaukt*ant adreso:

Alex Šautui a, 
^Vilburton,. ,Qkla.

I . ,I .

jip" * ,! * " | ” ')-f . ' •: -^fc < U /jJ. ,|S ■ ■■ * 'b'ij ■ ' 41Ij, '■» ■ (p • *’ "t T. h ' ' ' L 1 '''''liiAV A*'' 4

4 V lUltSwirl ifiiet’

1

taloga. Atvažiuokite tuojaus kuris 
pirks tam gėložkelitf kasztus sttgra- 
Žlnsinio, 
GAIŠ $25.

DOVANAS DOSINE 1‘INI- 
Dorelius kožnam vienam ! 

kuris atsius kosituinerl arba atsives?. •.

dieta suma' $25 iszmokieslme.
Kalonijb| Adresas:

A. Kiedis, & Co.
Pedplės Statė Bank Bifilding

Scottville Michigan.

Tikras

Sta. W.

r!iiulM

. -v wa**^^*.**'**- ■*a*w*~»

PTRMUTTNTS LTETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilluš, rlglnus ir vežimus del 
laidotuvių,' kriksiztiniu, paslvatinejtmo 
Ir t.i. Krausto daigius Ir t.t.
520 W. Centre SU Knhanoy Cit?, Pa*

*■ t. s ■ . 1 ‘

L i.i J j.'I.'’::, i -'..s jiįį:. / V".c J ■
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Si

KF- '

I
Liotuviszkas 

kia ant pakajines 
jos in Paryžių, 
draugas?

O

nosi, kad kanogreieziause atsi
kratyt nuo jio.
galima dasiprotet, jog Dziem 
ba paskubino praneszt viską, 
ko buvo liudintojum, Zigman
tui ir perserget jin idant saugo 
tusi susitikimo su pnezia, del 
to gal visas ergelis, visi sten- 
ginimai ir kelione bus ant tusz 
ežio.

Pradėjo svarstintis, ne žino
dama ka daryt, ai’ žengt to
linus pirmyn, ar trauktis adgal 

j nuo savo mierio, ar ne pamest 
i savo užmanymą, bet netrukus 
isugryžo ir dedis Eligijus, ves
damas su savim sena jiegamas- 
ti toki, kai]) ir pats buvo su di- 
deleis nusikoruseis ūsais. Bu

tai Brze-
senas prietelis Pent- 

konlerenci• kausku. Pabucziaves ])irmiau-

Lengvai buvo

vo tai storasta kokis 
zinskas,

F ■ - z

SAULE

^.v5v *<• W''V;

gerai, bet prie szviesos Dievo jurom g del vieno savo

r.r^iVW.

1

BALTRUVIENE.

1

1

J

J

Dziemba 
pirmiau

Kaip tik bobeles žinia
Tuojaus visos sustraikavo,

Baluku jau nedaro,
Bud ak o nevaro, 

Szvarei stabas užlaiko

Kad ir su koezeliu nujojau, 
gavo,

Niisiduokite iii Kalifornija, 
Tvezia tegul in ten kas nu-

intis'gali.
Kada tai kalbėjo, Storasta 

su atidarytum lupom stovėjo, 
ausim savo

sunaus no va
žiuotai! niekados nes žinau kad 
sugryž —- galas jio negriebs! 
Asz jam vienok dabar padaryt 
nieko negaliu......

— Na tai-gi turiu važiuot 
pilti viena — dadave Zigman- 
tione — ir neva! kanogreieziau 
se, nes ezion man nuo dėdės 
Eligijaus (ezion atsikreipė in 
tovinti malszei per visa laika 

Storasta) 
Skai-

r> 
sauleles visos tos raukszles ant 
jos veido iszlistu ir isz po kvar 
bos.

Atsiduso storasta.
— Sunu man toji prakeik

ta Fanfan iszvilko, mano gere
dejka, kaipo ponei toji Duparc 
vyra, nor mano Jurukui grei- 
eziau tas gali butv dovanotu, 
nes da jaunas ir nepaeziuotas, 
bet Zigmantui dovanojimas ne 
Via galimu. Bet jos turi savo 
primonijenezius vaistus vyne, 
nes kada tik ižgere su juom to 
velniszko ju gorimo, tai ir pro- 
tingiauses vyras liekasi apsvai 
gintu ir nenorėdamas nor turi 
būtinai sekli paskui jais.

Storasta volei atsiduso 
lauždams rankas.

Tuom-gi vienok norint 
dadave — jog 

piningu

netikėdamas......
bauginusi, balo, dairėsi, ar kur 
ne pamatys Eligijaus 
no jo ka sakyt ant ko.

neži-

Mano ponia — iszstenejo 
erai pamislinias — tas teisy- 

vienok ar tokiu

uz-

o* 
be.... isztikro, 
spasabu pasiseks priverst jum 
latra prie pataisos, tai nežinau. 
Nepaprastinas tai dalykas ma
tyt moteies teip narsos ir galiu 
gas.... ‘ ugi..... ugi..... szurpuloi
perejtinejo per 
klausiau ponios kalbo 
terejas ant tavęs ponia geredej 
k a, 
manta bet iszgirdia... 
no? g

Utfl

mane kada
Žvilg-

s 
kalbėjimo josios su 
ne miela žino aplaikiau. 
eziau ant to, kad saviszki mist ?
besiu savo pribuvimu netikėti
nu, o nutversiu jin, kada suvis 
nedasiprotes, kad jin susekine- 
ju, tuolaik.... Dziemba nela
bas paskubino pirmiau pra- 
nosžt viską apie mano užmany 
mus.

Storasta ir Eligijus užsidegė 
neužganėdinimu ir neapykanta 
ant priminimo vardo to žmo
gaus.

važiuoja,
O latru daugybia jiamatys.

Ir dvi \ įsu apie tai apsakys.
^’patingai szventa diena, 
Vargei rasi grinezia viena

Ka tykiai užsilaiko,
Ir knygeles skaito.

Nesisarmatina ne žmonių
Ant st ryt u ir kampu

Ir ant geležinkeliu,
(Jrgijes atsiprovineja

I i
Bu rd i ngieriams valgi patai Iro. 
Kaip žmogus in st ubą inejna 

Didelia atmaina randa 
tszszluoti kampai, 

Nupraus!i valkelei.
Isz pradžių joms tas. nepatiko, 

Kaip tik žinia paklyko, 
Jog asz netrukus pribusiu, 

Ir su korziolu koeziosiu. 
Kai]) varnos sukvarksejo, 

Tuojaus visos susiejo, 
Kožna visai]) kalbėjo, 
Birt i užkurti norėjo. 

Net užtikau razumnu, 
Terp bobelių keliu, 
Sustabdė klegejima,

N ere i k a 1 i nga r u z i j i m a.
Teip moteriukes darykite, 
O Baltruvienės nematvsite.

kiekvienas paniekins Zig- 
kas ži- 

pitavi pasakyti, jog Zig
mantas per klaida apsipaezia- 
ves su buzaru, pabėgo, kada da 
sižinojo, jog tai ne motore.

Elzbieta pažvelgė ant senio, 
ant davado,

Kur jojo se rankeles Elzbietos, uždusęs 
'jimu, pradėjo kosėt, ilgai ko
sėdamas ir net po valandai pra 
dėjo kalbėti :

— Mano geredejka — pra
dėjo senelis ka girdžiu, guodo- 

jtinas ponas Eligijus man pasa
koje. jog tamista dauggali po
nia geniojesi paskui ta vėjavai

! Kam-gi tas tiks,
Sugryž jis ir

Asz buvau kone lin-

i

I

Dziemba sėdės ant savo ark
lio pasileido pirmiause in W ar- ki! jieszkot
szava; ezion jau jis turėjo gera vėjo po laukus.

,pats....
i . .

Rpic (lintojmn, kaip juos net du o 
' tris in tokius I . .

.... s ]>anczius surakino, arba m kil-
Atveže ta 

nojo W arszavoje, kad Zigman- Į nelaba szokike su karaliszku 
“Len-'teatru..
Kokiu

pažinti visur ir 
klaust is apie 
ka tuojaus visko 
leidosi in Drezna,

turėjo
Zigmantą,

kur
• i

dasižiuojas,' neVat badai ir
Ižinodamas

kur turi jieszkot jio, nes dasiži jpas |j|<Os sugautais.i

iszsi veze,

tas apsistos liotelije po 
kiszku truboezium.
keliu nujojo lengva buvo gali
ma atmint nes
niekas ne važiavo

-avė raminu
mano Juras ne daug

del to kada pritruks 
jam, turės namon sugryžti, nes
ten be skatiko ne ilgai gyvent 
gales. Ir Zigmantas-gi jeigu 
mai$zo prigrūsto ne iszsiveže 
Betrukus turės sugryžti ir atsi- 

namie nuogas kaip piplis.
Elzbieta susiraukus nieko no 

kalbėjo — po valandai da kar
ta paklausė Storastos.

— Apraszyk 
kai]) ji iszrodo?

— Duparc?

ras

man tamista y

o rodos lyg 
liuzaru ne buvo pravirko.

— Ka-gi ezion turiu dabar 
pradėt ? — paszauke. Gal tarn i s 
ta, ponas Storastai turėtai tei
sybe

jog

jeigu butu veikalas su 
Įeitu, o ne su tuom pasiutusiu 
Zigmantu. Aszaros gi ezion nie 
ko negelbės.

— O pistalietai da mažiau- 
tare storasta — tikėk man po
nia.

Teip, nedoras Dziemba- 
rustybe Eligijus- Orgijes alsiprovineja, Į 

Komedijes be piningu pnro-
paszauke su 
bet mano ponia buk spakaina 
nes jis ten
Zigmantą neiszsižinos nieko. 
Liudintojum buvau, kada 
dojo ir esmių tvirtu tame per- 
itikrinime, jog ir jis turės teip 

jieszkot kaip ir' 
mes. O tame klausymas kas pir 
miau taji atras!

Atsiduso ant galo doras El- 
gijus.

nedasigaus ne apie 
neiszsižinos

rau-

J

d i neja.

s
klaidžiot ir

Cipymai,
Staugimai,

Keiksmai ir plūdimai,
Susimaiszia vyrai,

I

bobos ir 
vaikinai.

Liet aviai peszasi, 
Lietuviai provojesi.
Kas k'ozoje ? Lietuviai!

Užkimszti kaip gyvuliai! 
Jeigu kur Liet aviai garsingi 
Tai ežiomis, o ir giliukningi, 
Ba kam, kam, sirukini teks,

Lietuvis visur pateks.

rp

mano ponia — 
tai juk svietui yra tas 

žinomu, kad Jio Mylesta kara
lius buvo per koki tai laika in- 
simylejas in jia.

juodos, skruostai tok i-gi. 
nedidele, liet mitri ir iszlaužy- 
ta.... toliau.... jau pasakyt ne-

y

Ki!nagi ’ Tai kas? kantrybe jau vi
sa iszsemta isz manės.

rastųsi da vienas 
geriause pa

tarė storasta,

Kas blogiau — (are sto- NAUJAUSIOS DAINOS

.. o visi skubino matyt 
jiaja. kimszosi in opera pirki- 
nedami tikietus, rodos Imk ant 

tuose laikuose ]<o|<in atlaidų arba nobaženst- 
O man toji antra tokia

’ T

kitu keliu
kaip tik ant \Vmelavo. Tai-gi 
ir jis tuom keliu nusidavė: o

Akis
Nieko sau!

— Hm!
vaistas kuris gal
gelbėtu tame —
bet tai no del ponios tas tinka.

— Kokis?
rasta kokis? — klauso Elzbie
ta.

Ant kcturlu balsu su notoms ir 8 Ick- 
Į vijos uolu visiems istrumentams. Isz- 
! simokinimas be mokytojo antra laida 
| nauja knyga $1.50 parduodu už $1.00. 
' Reikalauju pardavėju duodu gera už
darbi. Raszykit szendie. <«. A. Baronas 

MęKees Rocks, Pa.

savo jaunikius. 
Gir
kit i

sakyk ponas sto-vos!
vėl ne kaip ir toji ragana Du- 

0 j park, kuri badai vadinosi Ean- 
fan,

' j ponia
kad ne patikt nelaimiu, 
kabino per peti skurini krapszi 
kuris buvo
gromatom yra
karvedžio, pas hetmona tos pa ]<o in Saksonljel V 
ežios nominacijos. Nieko jam 
kelionėje ne atsitiko teip gilink ]

kaddavadu, 
pasiaustas

ar kaip ten na, i r žino ka 
nelaba

s mano su nu
in savo velniszkas kilpas iszvil

geredejka toji
SU Eanfan inpainioju

nuo ‘ * *

Veidas ne musu 
rodos 

Elzbieta 
o n I- r><l 1

< o
O ar ponas Storasta, te

matyti ponui taje Duparc?
magai pirmau keliom dienom _ paklausė Elzbieta, 
dasigavo in miestą Drezna, ne-! 
gu in ezion pribuvo 
su savo karavanu.

Kad vięnok
mu ant dvaro pas Zigmantu 
I’entka, tai kada Elzbieta pri
buvo in Warszava ir ezion ap
sistojo vienam liotelije ir isz- 

miesta, 
dasižinotu apie 

prisipainiojo tuo-

Elzbieta

buvo jis mato- 
pas

— Du kartus mano
— du kartus maeziau draugys
tėje kokios tai kuningaiksztie
nos Au lidos. Szoko tos dvi bez 
džionkos ii- iszdarinejo kojom 
visokius laužinimus, kad žmo- 

sau akis turejei paslepi
in delnus, idant neregei to vis

li jeigu kuri padare koki be 
gediszka szposa, tai plota in 
delnus ir džiaugėsi, ypatingai 
jaunumene, rodos kad padare 
ten kokius stebuklus, 
kius teisvbe,

ponia

pataikysiu....
gal tokia svetimžeme, 
valake ar ciganka....
užlaužė rankas ir nukorę 
va.

— Ponas Storastai — tarė tu 
ri ten sunu, važiuok su manim 
du net pabėgėlius susekinesi- 
me ir vienas kitam davinesim 
pagelba.

Brzenski

gus
n il

jes loszt.... kas szirdyje,
ant delno!

Ne esi sutverta komedi- 
tas 

o ezion-gi isztikro 
vertėtu teip pasielgt, kaip to
je komedijoje, kurie maeziau 
ant perstatymo, kada paskuti
niu kartu karalius Jio Mylesta 
buvo, o su juom franeuze l)u- 
pare.

— Kai p-g i ? kaip? 
nekantriu Elzliieta.

k vole

Kaip ?

kitas vėl 
kad nusidavė

in Paryžių.

rasta.

rasta pamaži nes ties panaszei 
ne mano sunūs ne jusu Zigman 
tas neboesa Drezne. Francuzos 
susikalbėjo su
ir nudilino kasžin in kur. 
dėjau, kad buvo Lipske,
vėl pasakoje, jog in Flandrije 
iszvažiavo,
ežioje paskalas,

Na ir jieszkok-gi 
vėjo po laukus ? — dadave sto- 

Bet kada praleis savo
dali turto, kuri gavo su savim 

, sugryž su 
nusižeminimu apdryske, kaipo 
evangel iszkas “bludnas sū
nūs,“
narna.

iszsivežt ir iszalks

Dubojuje viena pleisa užtikau, 
In viena vieta užėjau

Ba mat g
O ir puiku tril

•>

erti užsimaniau.
<sa dažinojau.

Jeigu vyras in lenais pasirodo,
Tuojaus bobos

F

gales

Box 772

ANT PARDAVIMO.

Sali imas su namu po No. IGGd 
Oneida St., Shamokin, Pa., ge
roj vieloj, apgyventa lietuviais 

Atsiszaukite ant 
(Feb 20)

Simon Juris,
1GGG Oneida St., Shamokin, Pa.

ir lenkais, 
adreso:

viena kitai 
parodo, 

Kad gorimo bus invales
Jeigu invilioti in kur

Gave sveteli, aplink jin tupi
nėja,

Tuojaus iszsigerti siūlinėja.
Kad tik pradžia padaryti 

Vaiki nei i i nd rašyt i. V t
Žinoma

“bludnas 
melsdami priėmimo in 

ne teip, kaipo poną
tik kaipo tarna, jeigu kur kelio 
neje da ne užklups vokiszka 
gvardij ir ne dastalys transpor 
tu pas Jio mylesta karalių.....
musu abudu vaikinai kaipo 
aržuolai! o prusiszkas karalius 
už lokius svarais aukso moka! 
o jam vis tik tiek ar bajoras ar 
muzikas, 
gas ir

y o
Naujas Lietuviszkas Graborius

£ Kazis Rėklaitis < 
j 516 W. SPRUCE ST, < 

{ MAHANOY CITY, PA. J

pradėjo storas 
ta apsvarstindamas stilistika- 
Dalykas vęikesi 

kiam sklype....

maszneliaturi
krapsztyt i,

«n
Į

U. BALL Pres.

Capitol Stock 1125,00000
; SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant sndta 
Pinigu. Procentą pridedam prie Junu 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 mažaa ar

didelis.
F. NOONAN,Ylce-Pre*

W. KOHLER, Cashier
Bankas atidarytas 9 ryte lig S popiet, 

fiubatoinls, 9 ryto lig 12.
______ - J
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užsimislino. — 
Dievaž tai padare tau tarė kad 
tas kiek prigelbetu, suvis ne ti
kiu jog ka inveiklume, iszsi- 
suks jie nuo musu ir nenutver
sime, o kad ir pasisektu 
tveri — kas bus toliau?

— O! asz su savo žinosiu ka 
padaryt, o jeigu man ne pri- 
siegs jog pasitaisys — dadave 
— tai szausiu in makuole kaip 
szuniui!!

Ižgirdias tuos žodžius storas 
ta nusitvėrė už galvos uždeng
damas su delnais ausis, idant 

galva in apikakla

*• iko.
siuntė sena Eligiju in 
idant ka nor 
Zigmantu 
jaus žydelis pažinstamas ir ap
sako, jog mate priesz kėlės die
nas isz jin dvaro ponaiti Dziem 
ba jojenti su gromatom pas po
ną Zigmanta in Drezna ir už- 
1 virtinejo, kad tas jau bus gal 
isztikro ant vietos savo kelio
nes.

Toji žino vienok iszvere szir
di je seno Eligijo nesmagumu 
dideli, vienok priesz žida to 
iszreikszt nenorėjo ir duot pa
žint jam to ne davė.

Ne viskas da, ba žydas dasi
ži nojas jog Elzbieta Zigmantie- 

nusivilko
o pasisveikinęs, pra- 

apie Dziemba,

Pasa
tai tikrai tos ra

ganos szoko buk ore ir dainuo
damos mete buk botagus savo 
kojas.... kas isztikro yra ste
bėtinu, bet — isz peklos gimi
mu gali lik tokiu szposu dasi- 
leisdinet, nes tokios bogedisz- 
kos pas mus nuo pradžios svie
to ne buvo ir ne girdėjau neva t 
kaip tos dvi, kurias pats 
eziau.

ma

ar jos teiį) labai pa-

negirdėtu, 
gilei intrauke.

Ka ponia kalbi— tarė po 
valandai — cyt, cyt! ne vale 
ne ant vėjo teip rustai grasin
tis

Ka-gi apleista pati da- 
Sztai ji buk teipo-gi insi- 

kuom daveda

kad tik butu petin
gas ir turėtu ant ko neszioc 
sunkenybe karabino. Sztai kas 
mane baime apimineje.

— K a, 
togos? — paklausė ne kantrei 
Elzbieta.

Ne labai asz in ju pato
gumą prisižiurinejau, mano po 
nia gerdejka, idant nesujudint 
savo saužines. Vienok — dūda
vę storasta-—man tas viskas isz

jimu.
sulaužo prisiega

V Civili 111C4.1I LC4A1 V I.^t\cc^ ir'Zj

kaip peilis szirdi rodo nekitaip o tik paimdavo-
tu kaip nukrosinti velikinei 
kiauszinei ir be kvarbos ju pa
togumu suvis ne matytai.

O toji Duparc? — pa
klausė Elzbieta.

— Ant’ perstatymo iszrodo 
, ma- 

Kaip jajn iszsiklausi- no ponia goredejka — kalbėjo 
o tie kurio 
užtvirtinejo, 

jog jau jei prie keturesdeszim-

pats jam

ui ir ezion randasi, 
pas jaje, 
dėjo apsakinet
o rnislindanias kad tas apsaki-
mas jio suteiks Elzbietai sma
gumą gi re jin ir iszkelinejo in 
padanges. Vienok Elzbietai tas 
apsakymas,
varste, bet stengėsi visom pa- 
jiegom ta savo skausmą ir ji 
nuo žydo paslėpt.

— Buvo ežia,* as
maeziau ir sznekejau su jam— 
kalbėjo skabei žydas — koki 
lai tarimas szviesi poni turhri smagi, kaipo jauna ožka 
jame. 1 
nėjo k (Jis 
jam g 
žinrbo! a j vaj....

Tok is apsakymas žydo ne bu ežio art i.
vo mielu del Elzbietos ir rupi- togumas iszrodo prie

nevalo, nevalo.....

Mano ponas Storastai — 
pertrauke skubei’ motere — ar
gi neturiu teisybes ar olgiuosiu 
neteisingai ? Reikalauje nuo 
musu motel iu isztikimystos, te 
gul ir jie dalaiko savo prižade- 

Jeigu, kuris niekszas 
apleidžia ta

kurios iki smert prisiege ne ap 
leist tegul norint šlepe ir gedy- 
jasi ant visu namu ir gimines 
savo geda užtrauk i net ir ne 
iszneszioje žinios po visa svie
tą, jog savo nedorybe sutersze 
ne tik save, bet ir visos gimi
nes vardu. Aj-gi tas jam gali 
but dovanotu? ir ar turi tiesa
sugryžt namon be nubaudimo, neliu. 
o po ta invelei sius ir darys kas 
jam patinka, o asz turėsi priesz 
jin ant keliu stovėti, kaipo 
priesz savo poną!

ne žinau ko
baltai kur už- 

marese, nes ezion niekur ne ma 
eziau tokiam paredale dėvėju
siu žmonių. Perstatymas buvo, 
kad vyras apleidže savo paezia 
lygei kai]) dabar Zigmantas po 
nia geredejka, o insimyli in ko
kia ten• liekam tikusia mergpa- 
laike. 
ro ?
myli in jauniki, 
savo neisztikima vyra prie dės 
peracijos, pavydėjimo ir gailės 
ežio o ypatingai tuom savo pa
sielgimu priverezia prie per- 
praszimo saves per savo neisz
tikima vyra.

— Ne, to niekados negalė
tai! jiadaryt — atsake Elzbieta 
— o kad geru daigiu yra tufet 
daugiau ant zoposto viena 
ginklą, dekavoju ponui Storas
tai už gera rodą.

— Ne vėlinu! ne vėlinu! nes 
tai dalykas slidus — skubei pa 
szauk Brzezinskas — o del do
ros moteres, kaipo ponia esi tas 
vaistas yra negeru.... 
kuotu isztikro ponei 
kai t uju, kuri su tavim ta ko- 
medije loszt geistu — bet kaip 
po tam atsikratyti nuo tu tar-

IIILIIIV Cl | f I 1 1 1 1 1 1 \ •

Elzbieta nuolatos nuliūdus 
nusiszypsojo tardama:
- X. _

sius pavaikszcziotu su karabi
nu ant pecziu.....ne kenktu tas
nieko.......o iszpirkt vis

nes tai — kalbėjo 
badai tas 

nevisados ir galimu.... Kara
lius, kaip kalba, labai myli vy-A 
rus augszto ūgio ir drūtus, nes 
stebuklus apie tai pasakoje, 
kad tokius vyrus gaudo ant vi
su keliu, perka, gabena isz kitu 
szaliu ir nor didžiause preke 

karalius nesigaili 
granadiera. 
girdžiu, ma

jeigu nor kelis mene-

— Sztai, 
senas ir Storasta —

galimu....

galima.

UlHi
4

Ne s to
ge redej-

ŽODYNAS

prigulenczei, 
phažej arklus savo

kaip j senas Storasta — 
da- metrikus mate

Elzbieta liūdnai nusiszypso- 
jo, po kam užstojo tyluma.

-— Na tai tainista ponas sto-
važiuot

prusiszkas 
duot už tinkama
Musu Jio Mylesta, ..„v
no ponia kad teip-gi nevat da
ro “bandėIi“ tokiu tavoru, nes 
badąi apmainė l>el iolik|l vyru 
su: prusiszku karalium, ant ki- 
niszku porci)loniniu puodeliu.

Elzbieta mislino, kad Storas
ta szposauje pasakodamas tai 

suvis
J

5.1k J<A,'
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Niekados rasta ne ketini suvis 
i' *

nesulauks to! — paszauke Elz-|su manim? — paklausė.
.. Viskas tas jos pa- biota —luLUn — reike jiems parodyt 

žiburiu jog motore ne visada tik
>

asz-
— Gal jeigu mano ponia go 

redejka sau tarnaut prisakysi-

.4 !*įf&

bet vienok tas ne buvo 
szposu o tikru- istoriniu faktu.

(Tolinus Bus.)

SKAITYKITE “SAULE
SKAITYKITE “SAULE
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Lietuviškai-Angliškas pirmoje 
dalyje ir Aiiglišbai-Lictuviškas 
antroje dalyje. Sutaisė A. Lalis. 
Abi dali sudėta vienon knygom 
Yra tai reikalingiausia knyga no
rintiems gerai pažinti anglišką 
kalbą. Puslapių turi 1274. Ap
darai moroko skuros apdaruose. 
Kaina tiktai $S.OO.

Siunčiant pinigus adresuokite*

S. P. TTAINIS.
736-738 W. 181h St. CHICAGO, III.
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. OHIECUNAS ir KOMPANIJA 
12tb. and Carson St., S.S. - Pittsburgh, Pa. 
7'ai yra vienatine Banko kuri senei žinoma Lietuviams, .

r 
>150,000 ir vartoja szeine laike apie milijoną dolierih 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvonios. Už aiv i 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, ^iunciia Pinirus 
in vhaa dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko

ir kitokiu dokumentu rtikalirgi 1 ietuvoje. Užrulie- 
žiuis skyrius randasi po vtuloviste gerai žinomo 
Karotinus Varamaus valdiško Notarijusro.

Į Banka talpina?! savam budinkc kurio vert* iwnena apie

Jį trupinius Pinigus moka 4 procentą, Niuneįia Pinigus
j. L. A..- __  7...i.._______  T ’
t Nolarijialnu kancelarija del padirhiino doviemaaetit]
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BROLIAI LIETUVIAI - SESERS LIETUVES!
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ATĖJO LIETUVOS GELBEJIMO PASKUTINE VALANDA.

Ginklu žvangėjimas sustojo. Taikos Tarybos Paryžiuje jau prasidėjo. Nuskriaustosios 
tautos nusiuntė tenai savo delegatus su reikalavimais pasiliuosuoti nuo svetimu jungu.
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Lietuvai ir-gi atsidaro durys in neprigulmybc ir numeti

mą prispaudeja retežiu! Atėjo ir lietuviams laikas pasirodyti 

gyvais, liuosais žmonėms, stipria susipratusia tauta, turėti ne

prigulminga liuosa — Tėvynė Lietuva —

Lietuviams praszvito ilgai szimtmecziais laukiama diena, 

kurioj mums duota balsas tiesa ir proga paliuosuoti retežiuose 

kankinama musu brangia — tevynia Lietuva.
Broliai ir Sesers todelei privalome intempti sziuo laiku,

V •

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. — Mes privalome pasakyti 
visiems, kad nebus pasaulyje užvesta teisinga taika, jeigu lietu
viai pasiliktu nuskriausti.

Ir szitiems visiems reikalams reikalinga tukstaneziai 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?

Visi aukauja, 
prastus reikalus —

nes jau visi mato Lietuvos sziandien nepa-
4f

4?.
I
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X
mielai priimk juos padaryda- 

arba patsai nu-

Jeigu da kuris esame nepadaro Lietuvai sziuom laiku di
desnes aukos, neatideliokime ilgiau — Kada Tautos Fondo ko
lektoriai paklabins in tavo duris

mas Lietuvai didesnes auka negu paprastai, 
siusk T. Fondui.

Neiszsikalbinek nuo aukos, nenorintis duoti visados atras 

priežastis nedavimo — ir geriausiam reikalui — , 1
Ar gali sziandien kits geresnis ir didesnis reikalas būti, 

kaip aukauti tėvynės — Lietuvos reikalams! I
Duodamas auka reikalauk Tautos Fondo paliudijimo ir 

ženklo kuri galėsi iszsikabinti savo lange kaip Lietuvos gelbėto-
*FM ) ♦$

o
Mr. L. Szimutu

4

jas. —

Nenori duoti auka Lietuvai per savo miesto T. Fondo sky

rių siunsk tiesiog in Tautos Fondo Centra, iszraszydamas die
ki ar money orderi ant B. Vaisznoras T. Fondo iždininko, 
siunsk ji, T. Fondo sekretoriui, kurio adresas:
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 —

Musu Mahanojaus miesto lietuviai da galesite aukauti ir 
pas kolektorius, kurie pradės lankyti jusu stubas nuo panedelio 
Sausio 27-tos dienos. 1

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 reikalas 
sziandien kaip savo Tėvynės Lietuvos gelbėjimas —

4

Reikalaukite Tautos Fondo paliudijimu ir ženkleliu.
GELBĖKITE LIETUVA!

Szitie M ah anoj aus Lietuviai

Kun. D-ras. Pr. Augustaitis
$200.00

Kun. Juozas Zabliackas 100.00
Ignas Macejunas
Juozas Zabliackas
Moterų Ražancziaus

Draugyste

75.00
50.00

I

('

?

I
J. Zarnauckas T. Fondo 34 skyriaus pirmininkas

S. Rutkauckiutc Sekretorius ‘ T’*'

M. Lapinskas Kasiulius. Mahanoy City, Pa.

aukavo Liet. Nep. reikalams;

/

«
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Kazfs Pangonis
Szv. Juozapo Bažnytinis 

Choras
Moterų Tretininku Drau

gyste
Alex. Prikockis
Ona Sajoniute
Petras KubertavicziuS 
Gedimino Kliobas 
J ūsaitis—Leskauskas 
Petras Navickas

50.00
30.00

25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25:00
25.00
20.00

Mykolas Batutis 
Vincas Valinęzius 
Franas Sklera 
Antanas Beneviczius 
Martinas Geležele 
K. Liutvaitieno 
Bartuszka 
Kaž. Diržis 
Ant Szimkus 
Viktoras Lapinskas 
Jonas Navakas 
Pr. Sodeika 
Ig. Pangonis 
Jonas Biankis 
Szv. Magdalenos drau

gyste
Simas Jurczikonis 
Kaz. Liutvinas

I

1 ■
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20.00
20.00
16.00
15.00
11.00
10.00
10j00
10,00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

10.00
7.00
6.00 o

' y •Juoz. Jurksza 
Elz. Žukiene 
Ant. Rutkauskiene 
Juozas Žalis 
Mot. Aidukaitis 
Myk. Pocziukonis 
Mare Pocziukoniene 
Mag. Zalenkiene 
J. Služelis 
J. ^etruseviezius 
J. Neverauskas 
M. Geležiene 
V. Revuckas 
P. Pavasaris * 
U. Klingiene
M. Žilinskiene

' J .1^,

Mare Czikaūckiene
J. Dereszkeviczius

feft,
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6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.50 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

>5.00 
5.00

K. Suszkaviczius
J. Nockunas
A. Radžunas
J. Zernauckas
S. Norkeviczius
T. Czivinskas

Azanauckas
J. Mažietis

f* *

<

W. D. Boczkauskas' f

JT

4

Danila 
Mot. Gavėnas 
V. Pangoniene 
J. Arlauskas 
Ona Inkertiene 
Ursz. Ramanauskiene 
R. Yanuleviczius 
M. Lapinskas ’

, f

l*

"T w

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

1 5.00 
5.00 
5.00' 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
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