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DARBININKISZKA KAMISIJE KURI SUVAŽIAVO IN PARYŽIŲ ISZ VISU DALIU 
SVIETO APSVARSTINET SZIADIENINI DARBININKISZKA PADĖJIMĄ.

Isz Amerikos
Ėjo in ubagu narna — pasiliko 

turezium.
Scranton, Pa.— Kada Harry

Congdon ėjo in ubagu narnaubagu
ant užbaigimo savo likusio gy
venimo, neturėdamas kur ki
tur surasti priglaudos, užėjo 
paskutini karta ant paczto kur 
aplaike gromata, kurioje jam 
praneszta Įnik jojo gimine mi- 
re-ir išliko
jojo diediene geidže jin priim
ti pas save ir duoti jam priglau 
da lyg smert.

ųIoHu, o

Vargszas turė
jo tik 12 centu kiszeniuje taja 

sziandien turi visadiena o 
tūkstanti doleriu, 
iszkeliavo pas 
in Syracuse,
ilgo laiko džiova, 
net apsiverkė

savo 
Serga

turi
Cougdon 
diedienin 
jisai nuo 
Vargszas 

pradėjo

girdėt poKas 
'baigimui karės.

"t | ’‘V ; % i 1 ’<

TrUo translation iillod w|th thė Post 
Master at Miihanojlfclty, Pa. on March 
13-th. 1919 as reo^lred by the act of 
October 21-th, i91L
Amerikonai supliekė rauduo- 

nosius prie Vagos.
Bolszevikai 

deszimts ai rtiotoms bombar- 
kaima Vistavka, prie 

k ojn i a v i s i szka i su 
Po tam už-

UŽSI-

Yistavka

Arkaugelis. -f- 
su 
davo 
upes Vagos, 
naikindami jiajai
klupo su pększįjuinkaiS, bot vi
si užklupimai ^kos^ atspirtais 

ju talki- 
Anglikus ir Rusus.

talki-
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Mieganti liga apima visus 
i kurie sirgo influenza.

Chicago. — Daktarai czio
nais ir kitur yra labai nusiste
bėja prasiplatinimu nežinomos 
ligos kuria 
ganezia liga, 
na i 
ga * ant uždegimo
Ligonis miega be perstojimo 
per deszimts dienu, po tam toji

Daktarai sten
gėsi dažinot, isz kokiu szuliniu 
toji liga paeina, 
kio nesiranda. , 
ežios ligos.,A-

kada 
skaityti gera naujena.

Motyna 68 vaiku.
Kansas City, Kan.— 

gali pasigirti, jo 
didžiausia szeimvnn ant svieto 
yra 
gyvena ne ton nuo 
Turi jiji dabar 74 metus, už vy 
ro isztekejo turėdama 18 metu 
senumo, apdovanodama 
vyra su 23 vaikais. Kada jo
sios pirmutinis vyras mirė, 
tekejo antru kartu už 
kuris turėjo 17 vaiku, 
tyt, buvo jiai per mažai vaiku, 
im‘s paskutiniuosia praejtuosiu 

•meluosią iszaugino 28 
tus toieratolius isz 
namu, per ka pasidaro isz viso 

Matyt, toji motore 
szird i

re, kuri
Mote

tu ri<r

kuriMrs. Ruth Coupley, 
y vena ne toli nuo czionais.

vaikais.
savo

ISZ- 
n asz I i o 

nes ma-

“mie-
Toji liga paei-

užvardino 
IJ

nuo influenzos, o ligonis ser
smegenų.ant

liga praeina.

»V

Pavojaus jo-
“miogan-

Nudžiugo kada gavo baltos 
duonos, nors turi milijonus 

doleriu.
San Francisco, Calif.— Miss 
lelina xdjlls, ana diena rasze

grGinata ' as savo gimines (zio 
Tyrol iaus,

A (

Austrijos, 
am diena 
, kada ap- 

laike kepeleli baltos duonos ku 
rios neragavo per keturis me
tus, kaipo ir cukriaus, 
ir pieno.

Pana Mills czionais turi tur
to vertes ant 50 milijonu dole
riu, bet negali isz juju pasinau 
dot, nes priesz kare iszkeliavo 
in Austrije pas gimines ir ne
gali sugryžti in Suv.'Valstijos.

nais isz
Ūm ioje ra<'zo, buk i 
stebėtinai nudžiugo,

sviesto

Fordas priyms 200,000 
darbininku.

Detroit, Mich.— Henry Ford 
statyt naujus au- 

reikalaus
larbininku sa- 
Dirbs jisai au 
kaszt uos po 

gales pirk

kuris, pradės 
priym- tomobiliu fabrikus,

(priglaudos o()0 tukstancziu

68 vaikai, 
turėjo tikra motiniszka 
del vaiku. >
Davinėjo savo mpterei 18 cen

tu ant pragyvenimo.
Parryville, III. — Karolius 

Seifertasa58 metu senumo, da
vinėjo kajj diena po 18 centu 
ant pragyvenimo, kaip pripaži 
no jojo motore sude, laike teis
mo ant persiskyrimo nuo tojo 
skupno liaus, 
pora.
Ątejviai kareiviai gali pasilik- 

f ti,liesais grio sklypo.
’ iiWMhingtohfrDPC’.1^ Vlsi 'fid 
jeinatajviai < -'kuriė1 jnžerige ifi 
amerikoniszkas glitas kariauti 

aplaikys 
ukesais

szio sklypo ant lengvu iszlygu.
Kožnas kareivis 

ukesiszkas popieras be jokio 
kaszto ir ergelio, jeigu prista
tys du liudintojus, 
siegs, 
neje ir 
pristatyk savo kariszkas popie 
ras vadinamas “discharge.”

ve dirbtuvesia. 
tomobilius kurie 
300 doleriu, o kurios 
t i visos szeimynos.

Bethle-

Sudže perskyrė

Chicago. —

prieszais vokieczius, 
pavelinimus pasilikti

aplaikys

kurie pri-

20,000 darbininku praszalintu 
nuo darbo.

Bethlehem, Pa. — 
hem Steel kompanije tomis die
nomis praszalino nlio darbo 20 
tukstancziu darbininku. Isz tu 
ju didesne dalis buvo angleka- 
siu, kurie turės sugryžti prie 
kasyklų arba jieszkoti kur ki- 
utr darbu.
Baltas auksas pasiliks ir ant 

toliaus.
“Baltas Auk

sas” kuris likos naudotas Igike 
pasiliks ir ant toliaus, 

pagal nutarimą amerikpniszku 
auksoriu. Kada kare užstojo, 
o valdže pareikalavo visa auk
są del savo naudos auksorei isz 
rado ta ji 
užėmė vieta platinum ir gelto-

kares

Isz^osijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

unv tt nm. j rev. muy j 
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per Amerikonuy ir juj 
ninkus — /
Talkininkai ka&no neatidavė ir 
da tonais laikosi, norints buvo 
užkluptais perplaučiau raudo
no ju no kaip j d j u paežiu rado- 
sL“: • ■ {- . ' ’■ ■ •

Popiežius raginą padalyti 
sutaiką su Vokietija,

Paryžius.— Pbpiežius Bene-n 
(liktas nusiuntė pra.Szima in al
ii jentu valdžes,' paragindamas 
jiaises idant padarytu kagrei- 
cziausia sutaiką su Vokietija. 
Popiežius uplaike užtvirtinau* 
czes žinos, buk* Vokietijoj szia- 
dien vieszprttajije didelis eko
nominis ir drajugiszkas pavo
jus ir jeigu taika gretai ne bus
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ARESZTAVOJIMAS SUFRAGISTKU PRIE METROPOLITAN OPERA HOUSE NEW
YORKE, PRIESZ ISZPLAUKIMA PREZIDENTO WILSONO.

I

BOBOS ŠUKELE 
ARMIDERI PROVINDAMOSIOS PRIPAŽINIMO NUO VALDŽIOS.
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Prezidentui Valstijos Tarybos, | inforinasinis bjuras jei dar 
p. A. Antanui Smetonai, 
Vilniuje.

Sziandie tapo įsteigta mies
te Tilszeje “Tautino Taryba” 
Prusu Lietuvos, kurios pirmi
ninku yra Dr. Gaigalaitis, Val
dyba loliaus susideda isz Vik
toro Gailiaus, Erdmanno, 
monaiezio ir Jono Vanagaiczio 
1Didžiausias tikslas yra pri
sijungimas .Pru^u Lietuvos 
prie Didziostos Lietuvos.

Veik tik aplinkybes leis, mes 
lauksime paramos nuo Valsti
jos (Vilniaus) Tarybos. Tuom 
tarpu mums butu labai svarbu 

i szi skyrimąsi 
Prusu Lietuvos žiuri VVilsonas 
Anglija ir Francuzija.

Su didiais linkėjimais

Simoneit ir J. Vanagaitis. 
Segantis yra laiszas nuo 

rybo.s nario, kuris dabar randa 
si Szveicarijoje ir važiuoje 
Francuzijon, nes yra iszrinktu 
dalyvauti taikos konferencijo- 
.1-
Amerikos Lietuviu Tarybos 
Vykadomajam Komiteto Pirm, 
p. T. Naruszevicziui, 
Washingtone.

Labai man malonu gauti pro 
gos po tiek metu Tamstai para 
szyti keletą žodžiu del bendru 
musu reikalu. 
Berne ir laukiu 
žinoti Paryžiun, kur drauge su 
užsieniu reikalu 
prof. Valdemaru ir p. Galvan
ausku same Lietuvos valdžios 
įgalioti ginti priesz taikos kon
ferencija Lietuvos nepriklauso 
myb ir jos intresus.
tik darosi, kad ne visi lietuviai mas prie saves nemaža krepszi 
sziuo momentu moka suprasti aukso.
musu istorines valandos svar
bumą ir rimtumą ir vietoj ben 
dru reikalu ima leisti in 
mins painiavas.
p.u., -----
Paryžiuje. Amerikiecziu Ta
rybos visos Lietuvos visuome- 
ns vardu praszycziau todėl kad 

; jie rimtai žiūrėdami in valan
dos rimtumą, aukszcziau atsi- gąjo rązbait)in^ąibe8WolK)jėhti 

į stotu už atskiru asmeniu santi* 
kius ir per juos visi kaip vie
nas remtu musu bendra IjyJa 
nepriklausomybei su Vilniaus 
sostine apginti. Nes tai gali
ma tik dabar arba niekados.

Berne mos turimo Ąabar is- 
tige spaudos bjurą, 
platinti po spauda tikras teisin 
gas žinias apie Lietuvos kuria-

PRANESZIMAS IŠZ 
WASHINGT0N0.

Lapkr. 16, 19lftj(as L. P. B.) Senasis Lansanos 
ne- 
pri- 

vatine istiga, kur neturi rysziu 
nei su valdžia ne Taryba Lietu 
voj.

likvidavosi, palieka visai
Nors Lietuvos prieszai atkar 

totinai ant Lietuvos užpuldinė
jo, nors jie griebėsi i vairiausiu 
priemonių Lietuva pavergti, 
vienok jie ne tik kad savo tiks- 
lose neatsiekia bet tos ju pa
stangos placziaus lietuviams 
akis atidaro ir paskatina prie 
smarkesnio
Lietuvos laisves. Kaip ma
tom pasekmos-yra prieszingos 
negu Liėtuvos prieszai tikėjosi 
Lietuvos gy vnto ja i *prįejo prie 
supratimo, kad tiktai vieny
bėje yra galybe, ir. nors tuo lai-

Bolszevikai vela stiszaude 
keturis kuningaikszczius.

Petrograd.— Bolszevikai ve-
suszaude keturis kunin

gaikszczius praejta diena Pet
rograde už surasza 
rimo monarkijoš. 
suszaudytu telegramai
nesza. ■’ j

Bolszevikai paliepjneja užmu- 
szinet neižgydomuosius.

la

ant sutve- 
Pravardžiu 

nepra-

' balta *auksd” kpris

Sziandien platina 
i už 

uncije arba penkis kartus dau
giau kaip auksas.

, jog jisai buvo kariame- no aukso. Sziandien pla 
ir ji paėsta, teip-gi turi | parsiduoda po 105 dolerius

' '’i; "1 fwl-jAl:5' 1 r-

Aftii'f riMm .

padaryta tai, yokiszki* bolsze
vikai susivienys su rusiszkais 
bolszevikais isz’ko galės iszkil- 
ti didelis pavojus del viso svie
to.
Tvėrė Baltrusu —iLetuviszkas 

divizijos.
Suvalkai.-rr Czionais atsibu

vo susirinkimas ukesu Žemes

♦

Czionais alsibu-

Petrograd. — Tifusas baisei Suvaliau ant kurio dalybavo
platinasi ir 
ežius žmonių.

Tautino Taryba•to

io

(Įarbavimosi del
Kaip ma-

Mes nenorime szalinti 
žmonių nuo bendro darbo, jei
gu jie moka ir pasižadeje tik
rai pildo kas yra musu val
džios nurodoma ir kas dora 
bendriems valstybes tikslams; 
bet mes negalime suvaldyti 
dažnai atskiru žmonių kurie 
per daug rjivlyzicui žiuri in sa
vo darba / ir 
bendram reikalui, 
ra beda, 
kad platesnioms lietuviu 
sems remiant ‘dabartine Lietu
vos valdžia ir josios organus, 
mums turi pasisekti sudaryti 
viena atsakoma ir bendra fron 
ta, kin is isz priesz apgintu Lie 
tuvos nperiklausomybe.

Atsipraszau, kad urnai suži
nojęs apie proga paraszyti Ta- 
mistai laiszka, nesuskubau dau 
giau pasiformuoti apie stovi. 
Lauksiu kitos

Tuo tarpu, Viso labo, 
p. Klimo laiszka

nekarta kenkia 
Tai yra tik 

Bet mes esami tikri 
ma-

keliolika szimtu žmonių. Likos 
nutarta idant visi pkesai paau- 

> savo 
turto ant sutvėrimo Baltrnsn- 

Kaimuosia ir Lietuviszku divizijų kurios ka 
riaus prioszais bolszevikus.

Ukrajinai atome miestą nuo 
bolsjfeviku. -

London.— Miestas Kersonas 
prie upes Dniepro, 
nuo Odesos,
per Ukrajinus ir atimtas nuo 
bolszeviku. Daug bolszeviku 
likos užnpiszta toje musztineje 

— Usuriszki kazokai pripa
žino Kolczako sibiriszka val
dže O<nske ir susivienyjo su.ge 
nėr olų Semenovu. 

o— „.--U,*

n/laL ANT KOJŲ PAŽINSI BUDA

smaugė
Vienam isz ,te-

tukstan-

nhitiniu ligonbucziu tik mirsz- kautą ketvirta dali visp ku praszaline savitarpinius na- žinoti; kaip m
ta kas inenesis asztuoni 
tanezei žmonių.
miesteliuosia žmonis teip inirsz 
ta ir serga, jog bolszevku val
džia paliepė slaptai daktarams 
žadinti neiszgydomus ligonius,

tuks-

tikėdamiesi, jog tokiu budu už 
begs prasiplatinimui ligų.
Tukstanczei pabėgėliu sugryž- 

ta isz Siberijos. ;
Tomsk, Siberije. — 

mas sugryžtaneziu 
isz Lietuvos ir Lenkijos yra 
baisei apverktinas kurie pra
dėjo sugryžti in savo teviszkes. 
Barakai, namai ir duobes žeme

92 mylės 
likos užkluptas

Padeji- 
pabegeliu

Tieje varg 
nu vargi a,

mingais keleiveis.
szai nusilpneja ir
ypatingai moteres, vaikai ig-se-

ŽMONIŲ.

Tūlas udydmislis,’^pcr ilga
neliai lauke ant prižadėtos pa-? laika temyjimo ant vertes žino 
gialbos kuria jiems ketino pri- 
siunsti, bet toji pagialba neat- 
ejna.
visokios ligos, o daktaru ir gy
duolių nesiranda, todėl, kelio
nėje szimtai mirszta kas diena.
Daugelis musu tautiecziu ran- 

sugryžtaneziu

fctisipratimus gitobesi prie at
statymo Lietuvos yalsitjos. Lie 
tuvos kariuomene jau baigia 
vytis lauk bolszevikus isz Lie- [sirasze) V. Gailius 

su-

vėliausiu 
matyt kad jau vi- 

ivyk-
dinta.
bankas, kuris jau spėjo

tu vos, o lenkams kietai 
spausta kumszti parode.

Sprendžiant isz 
praneszimu, 
dujine tvarka pusėtinai

įsteigtas Valstybinis 
suda

ryti 100,000,000 markiu (skai
tant vokiszkais pinigais) kapi
talo. • Pacztas jau pilnai su
tvarkytas ir veikia visuose Lie 
tuvos kraszttioso. 
Lietuvos pinigai,

puolės.

Klim

(pa- 
Erd manu

P-
Lietuvos Valstijos Ta-

,reicarijoje ir laimingesnes

Ypacz

progos.
Skaitant

matyt, kad tai rasze Lietuvos 
sūnūs, kuriam tėvynės likimas 
už vis labiausia rupi.
jo laiszkas turėtu atidaryti au
sis ir akis Amerikos lietuviams 
soči ja Ii stains, nes p. Klimas 
yra vienas isz žymesniu sočiu, 
demokratu partijos vadu.
Lietuviu Informacijos Bjuras<

RAZBAININKAS.
Pasislepiąs tankiuosia . kru- 

muosia, stovėjo su užprovintu 
karabinu razbaininkas, laukda 
mas ant turtingo kupeziaus, ku 
ris turėjo

Dabar asz esu 
leidimo inva-

Leidžiama 
nors sziuo 

tarpu ju kursas pusėtinai nu- 
Lietuvos gyventojai 

apsidejo mbkeseziais, kad to
kiu budu pagelbėjus valdžiai 
pasekmingiau szali sutvarkyti 
ir jia nuo prieszu apginti, atsa 
kaneziai apžiūrėta karinome* 
po užlaikant. Lietuvos karino 
įnėne organizuojama vien isz 
parinktųjų, i Norintis karino 
menen pastoti privalo parūpiu 
ti paliudijimą nuo žymios ypa
tus, kad j įsai yra doras, blai
vos valdžia moka algas savo 
kareiviams,, po szimta markiu 
in menesi. Kurie kareiviąbtu 
ri szeimynas, tiems dar ' pride-

niu, persitikrino, jog galva tu
ri sandaros susiriszima su 

Terp pabėgėliu randasi žmogumi ir galima pažinti bū
da žmonių jeigu 
ant ejsenos žmogaus.
tojus tojo naujo atidengimo, da 
liną in keturias dalis žmogaus 
žingsnius. Kas skubina smul 
kei žengdamas, yrą mandagus 
ir talentąvotas žmoguk;: mote
res- gi su -' skubeis ir mažais 
žingsneis, ’ ženkliną lengvamiš-^ 

Maži ir palongvei žings-

dasi terp tuju 
vargszu.

*

ni szimtai namu sudege 
telije Sendai.

TELEGRAMAI.
— . - J ■ .

§ Tokio, Japonije.—- Šepty 
mies- 

Terp sudegu
siu namu randasi japonisžka 
kplegije ir amerikonisžka re
formatu misije.

§ Paryžius.— Amerlkoniszki 
kareiviai apsivedė su 6,(to0'pa- 
togioms franėilžaitems — dai
giausia isz kaimu isz darbinin
kių isz fabriku.

Ne taiki pora.

sandaros ministeriu

gerai temis
Tyrinę

Skurdu
cjti pro ta vieta.

Kupczius prisiartinojo, tureda
Kas skubina smul

atlaužė gaidi
i g<>-

les; Maži ir palongvei žingi
nei, parodo prastą ir czista bū
dą, Tie-gi,ka,ęjhh pamaži nes 
dideleis žingsąeisį daug mieli
na apie savo gyvenimą. • 
vienok dideleis ir greitais 
žingsneiš ejna, yra puikaus /ir 
staigaus budo. Tas pąts tyri-

Kas’
ir

< netojas da kitaip apie tai kai-
Žmonis ejdnmi kzleivai,ba:

tiki in savo pajiegas bile Užsi- 
ęmimįa.

—■ Ąsz girdėjau, jog tavi pal; 
ti puikai gieda ir turi drūta bal •
sa.

Teip, ant nelaimes!*

ęmimįa. Melankdlikai vir >-be 
sZirdies žmonis, vos velka pas
kui save kojuj o narsumu mik- 

- lei perkelius kojas meto.

Priepumpos.

darna po penkes deszimts mar
kiu in menesi szeimynos užlai- 

Kaip matom, Lietu
vos kariuomene yra gerai orga 
nizuojama, gerai aprūpinama 
tpdel ir ne stebėtina, kad taip 
pąįljąekasi vyti ((r. lauk isz 
Lietuvos užpuolikus,

Žemiaus paduodame Prusu 
Lietuviu laiszka in Lietuvos 
Taryba, kurio kopija tik ka ga 
vom, Nor^yra pusėtinai suve 
luotiis vis vien spaūdon jLpgf 
duodam, nes yra svarbu^ctoKU 
mentąs bągalo svarbaus ir pa- 

Lietttvos

kymui.

Razbaininkas i 
karabino, bet norėdamas 
riau pataikinti, prildaupe ant 
vieno kelio. Klaupdamas pri- 

lyku deja mes turime ir dabar spaude su keliu gyvate kuri in 
kando razbaininka in kelia.

Ant balso szuvio ir didelio 
riksmo, atbėgo kupczius ąht to 
sios vietos ir pėrsigandl^pare-

asine-
Panasziu da-

kurs turi

H

^nt žemes,,kur 11 gy vatmsuf savo 
ir apsi-baiseis kandžeis žudė 

riete apie jo pezius ir kaklu.
— Ach! i— suriko mirsztan- 

tis razbaininkas pamatęs kup- 
cziu, — vertas esmių tos baus
mes, kokia dabar apturėjau. 
Toje valandoje, kada norėjau 
tau atimti gyvaste, pats turiu

žymėtino nuotikio 
istorijoje ir kaipo su tokiu

pražūti baisia mirezia.
Dievas yra Dauggalingas,

< Ir ne karta atsitinka,
IX m I 1U1IW
Nubaudže pati razbaininka.

yi- maji darba
- t\! - *! iHM |PHm

Musu žinios eina daigiausia

. Gal <ujan Juozuti 
"j!
> 6 ka tu man už

Marej-r- 
pripumpuosi ?'iv' HM

' — Žihomfl* man ne duoda ne
iszfcižiot, o ir jąu net apkurtau.1 tai kumptelėsi ? i'.

i ' ’ s ' t ’ 1

Del ko ant nelaimėsi

/

B

Juozas;
U •t

suomene privalo gerai > $usip&
Todėl praszome 

jumis Vaduotis musu reikalui; 
<«■ A *. R A B. *’ -
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pirmo Jula-Pradedant nuo 
jaus, va h Iže vela sugrąžys dvi- 
eentini paezta ant gromatri.

Pacztas departmental pranė 
? valdžiai, 

lietai, anaykistai 
kurie yrą 

i 
i valdžia

buk Ajdubli^tai, 
ir visi 

.„ppję^zingais 
sugriauti da- 
ir surengti

S/4< 
sočia 
tie jei, 
valdžiai stengėsi 
bart ima 
kruvina revoliucija Suv. Vtflff- 

Visi tiejei bolszevi- 
mdasi po valdžios akia 

svetimtau- 
ypht ingai 

Tiejei holšzevikai 
įauginusia atejviai ir gėi- 
czionais sutverti panaszirt 

kai}) randasi Rosijoj. 
suvmtais ir

t i juosia 
kai n 
kaipo 
t i szk u laikraszcziu 
t'liicage.
v ra c 
dže 
valdžia

ir keliolika

Nenžilgio visi bus 
nusiuhstais isz kur pribuvo.

ai paskutini surasza gy- 

nemokaneziu

Pag 
vemtoju, tai Amerike radosi 
516,000 
skaityt ne raszyt, kurie yra su
virszum de

žmonių

imts metu senu- 
Isz tojo skaitliaus 1,600,- 

atejviai o 3,916,000 
czion gymusiu, už kuriu moks
lą valdžia atsako.

na ir nesigaili piningu ant ap
garsinimu, tiktai musu lietu- rifo? kaip ir piliecziai.

vįai turi laikytis tu paežiu tei-, 
. - m.

m

virsz
ino.
(KM) vra

Rusiszkas rublius teip nu
puolė sziandien, jog Petrogra- 
<1 ‘ ‘
<1......... 
to pinin 
pana> 
kai

viszki biznieriai 
verties apgarsinimo.
note, jog geriftuses laikraštis 
dėl jiėtuviszku biznierių yra 
“Saulet” Apgarširiiirfas pa
talpintas tame laikrasztije at- 
neriža dideli pėlna del apsigar- 
sfnanėzid, riės “Sauien ėjnh in 
visas dalis Ameriko.

nesupranta
O ab ži

Smile f”

sFnanėzid, riės

(

Suvienyt nosia
raridriši suvirszum 85 procen
tas žitirihiu kurie yni pfiėsžais 

T^z visu žrirbiMn 
kurie nriudoja arielka, ' VjfiriA, 
ritu ir kitokius alkoludirimfc gė- 
ryrhris,* nesiranda du prOėėptai 
kririos gfllilhn butii 1 ĮfttVŠdyt 
girtliokleis. Ir ’todėl tastif di
dėlis-skaitlis blaivu žmoriin tri- 
H netekti savd mylėitiu gery- 
mtvriŽ tai, ka'd keli giHnriklėi 
peržengė tiesas blaivybės. Y’ra

prohibiėijos.

Valstijubsia

T r‘todėl tasai di

tai didelė noteiAingysta if‘ rie- 
amerikonišzkai. ,' •’

Po teisybė?, grit blaivybė ir 
isžnaikins’ girtuoklius, bet ar 
'del pasilikusiu bris ta? ‘tėistn- 
gysta;

. įjfel'jis ■ 
yra nevedąs ir už<Jirh'6‘pėf ihe-

<a. 1* <>

i’ daugiau, jis tirti"titfludtt jjH-
>. > i . ». z .< Irt# 4 Z j 1

menėsio' arėžiAu-
> : 

užmokėt r
Jėi

tus $1,000. ($19,21$ Atriivrityėjė) 
ar daugiau, jfe tirli^
pildytus rhrižHfe nė^Miau ; Itai 
15 d. Kovos menėsirt' arėžiriu- 
siai esą n ežiai A’[htįtnal lievė- 
nue Kolektoripi ir^^L"* f J‘ 
prigulinezius mokesnius;

sykiu su savo 
oti 
rri- 

krii

nue Kolektoriui

vedos, ir gyven
Žmona, jis turr 
<avo rasztUs,*jei uždiibb
1*

ii P į»«t (ndn< 
.........6Afli 

ujusiais metais nemažiau 
f2,(W (3R.5J sririvriitrijo.)

‘rivė^irtitautis 
iMrfri^yrii vėdės bet kitrio’ xv(d-

Apsigyvėrioš

toris gyverirt kitoje sžalyfo skal

, Prijteszltau'

SAULE
fCiihhy Petrą

A mGU ihM

: ir
prieinh Iriz

, VėWW ^ffirrb1. i
_ _____________________
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Morta (tadatijJJTH '

, r _ < M.V Jk * .* a. ‘w >. Ja V L Z S
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LINKSMA PASAKĖLĖ.

f>m';,. ,taW
tjb, ’VIM Brėhti

7’ 6’. i !■' ne:
rešot

Td'įtrt AfMSįŠitkin nAt n'<l-
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plauke linksmai

r A Jt Ji A. a

; Mrirfemis? plauke linksmai 
laivėmis. Sžtat iri .ka toki atsi- 
mri$?e irmot plfitigalis laivelio 
prisikėlė 
pdtėfnirio, po lai veliu dideli

i

k

/

^'rit
u;t 4 M 1.17’4 2 < O '•■< 4 '1

MHD

tA(

J,

1 • </ > jį' t f T

į?ri«ikė1e irt viisžti. Kapitonas 
; ve- 

knd. *buvd lihk^maus 
? atsigryžias ' in 

‘ Utndriinka tarė:

Idriba, o 
brido'žtriogriš, atsigryžias in

— Žiūrėk, tasai rrikalis yra
1 ‘ Ė; 'Grariby, Čohn; alkrtnaftn(t Mesk dot jojo '^urbe- 

■L11X221 ' '«
Man‘o kaimynai J. L. Lukpėt

tx **b tr ’ i *AB ' -'Jll j ♦ -a •. *'T1

Panevėžiė pav.,[rria kapitono, 6 voloribas puri- (

gal nuplauks

re ft P. I). 'Mfdapea'i, pflėintf isz
ik v' _ . K. .1/ • | _ - L. i V M . . . • L

metdi ad^al gyvėno1, C16^e- jo

Ii poma’rariėzn, 
sau pb' kvarabu.

Stiiinirikaš išžpllde įfttliėpl-

GILU KIS
1 i’ *

atsirėma ant gevo.s iri rtoritnnlfczkoH sveik 
gerai aj/id‘ttft žino. Gera sveikatoj

» w - *

1 »

S' '**A
Utgs, 1<G’P kiek- 
t rSkalauja svei-

-k-* i ... ’ '

kaip kiek
viends
ko ir normaiiszkri’riyritėmo. Bet jagu ėsate nerviszki, jagu
nervdi josit nė ^rih^arėdke, 
turite* ta tuoja’ns prižiūrėti. , ,

* Drūtas NcrėtiJ' Elixjm /j

PARTOGLOWI

privalote apie tai tėmyti ir
*d

I

sudrutina jušojmyy<if^rRteina. ir.padarys hsz juso nauja 
žmogų. Bonka Parto^lory 
tik $5. Ų žs i sakyki tą, S^ecIi en

Į60 Slfeėūnd Ątę.

i ‘ , I - • . -

' •. j ■ ■'
į 

r 

____ L

Rasztifoja' $1', šžeszios borilt^ ; 3.) • . i** .; Į4'|
.# R,

(G5)
* *■ "i ,>i'

Parto^loryKauno gub
5 i
Ihnd, Ohio, dabar nežinau,kur. 
Praszau atsisžarikt ant adrėsor

■ ’' ’ W. Jašiūnus,' 'A.'
I ‘ J'- *•' ‘ ✓ | į "• f 4

Montello, Mass.

Mano Okras (lede Jonas 
Sžiild, priėiiih isZ Karino gub., 
Viėiahori prtW.,

. i 
•!

sti pOirihrancžotns, itė, szedien. . , ' ■ ’*
AFTEKA PARTOSA,

■ j<Xprk.
» ■ ’ L* ' >' Ti "

< f 4"? Abet isz viėfos riešitrauke. štiri- 
riinkris* numėtė mėdini rirtolėli 
ir ta Nurijo, bet vis ’ veloribas 
nesitraukė. Ka cziii'dhryt fciil 
da parikandyti laiveli. Kapito 
nas daug nemislydamns, grie-

V; 5t opia s kaipo jWt‘v?ėrtišV ’ Jis hd- 
ięalį ’ Veikatariti, ’kad ji phlind- 
■motu irijo'mokėjimo’ taleriu Vh'- 
szrifn tukstnnczio1 doleriu jei ,j0 
mbtefis, Vaikrii’ aF kiti, ktiriOš 
jiR turi1'hŽlritkyfiį ri’ėįtyvėriti sri 
jtid Sitv. Vatstijdse. Už piiJma 
jukstttriti saVo ineigri rievedėk 
niHe'fiš,' aV ėkin" apriigyVortėri 
iVėfimtriiltiri’ taksu ’ nėthbkri. 
fėi jo inėifu yfri daugiau ’ tai 
tpR^trintiš, jis iriokn nrirmlAliuš 
^akstis už’ ta, kas yra daugiriu, 
L _z.
HjOOO ir 12% už balanda tal^ 
hfojamori irieigos.'1
yh:a taksrt inuo inė‘igU\ Vadina-

£1.-1 YflllMM UI 1V!V-> U. f

jis? šA

’ !

U t

‘ d f iioriedri PA (R
er a •/j į i • / 

i c *f °
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MO'

Jr
’ ti* ?r-" jS'lr 1 * w*‘ 4 *
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Viėlariok paW., ii‘ miestelio.
Praszau afeiszartkt rint adreso:

J (I abrrellriri ftzūlė, 
. 1 d

NėvV Črinaa'ri, Cbfiri.

i -tt. . ,
i

27 G rrive

f ■

M

be viena Kinczika už kojų iV iri 
Jr ta nurijo Ve 

liorylias, bet nuo liiivėlio riesi1- 
trailke.' ‘

Tai nikai i s nėprisrit^tas!
Įraukė kapitonas su nusi- 

ininiihu, o paregėjus sena’ žydą 
susikuprinias, kuris žiurėjo 
ant veliorybo kapitonas pagrtd 
be žydri už kojų it' 
mares.

i — Na jeigu tas

riiete ill mares.
I 

7^,77

Nepaprastas Laikrodėlis. Nesi lįskite muriis nė vierio ecnto
“ ** f’ A 1*^4 t / >**A • . »»f '• r ** rnirJ‘--, ' ' * 'Turi C rodylciafl Tr roito yAlwląs>i ml-i

— ps butah,>«dlętlnda.s„,ytitėiMt Virinu, Rąnvaltei| ,
, vardą! riicaęsių ję at.malpą tnęn,i)Md
» f
► i'eiką]auja,5kąleądoriaųiv tik ąnti
j- jip Ir juoipifl Žino koki# valanda,(n)|nuin,
į sjckupda, .kokįa (Jięna ^anvaHeš. kdkiH me-
► ncslsj, yįėąjbąio ir
' uięnujię. (Su tokįu jalkro^eHų nustebėsi-
, te visus.,- ( ’ " t<„„,'
► tu.oseh4® didumo ir laiko rogulaijązka lai-
► ka. ,Gyar<lnt/tas ant -20 metu. Verias
J ncjnažląUs, kiip $16.00 t>’ėt tik per koki lai-
Į r
► duosimo .visiszkąl dykai pulką gold-fUlėd

. L . Yra
t^l.ąĮebotin^s laikrodėliu, iCdib ne-
ieikąjauja skalcndoriaų?r Uk "Įsiūti anti 
jip Irjuo{aua žino kokl/i valanda^nUnutu,

neslą, Ir rci-riiąina,
ijięnųpo. į Su to^įij jidKro^Hh npstcbefli-i i 
te yipujų,■ ,r .balkĮrodcJU puikiuose Juksz- 
tuose.,46 didumo ir laiko regular|szka Jai- H 
ka. .Gvartintytas ant -20 metu. 1 Vertas ■ 
nemažinus, kciljp $ j 6.00 V’ėt tik p0r koki lai- V 
ka parduo^iipėjik yž $8.75 ., ir ppck tam W 
duosimo visiszkal dykai puiku gol^-flllėd ‘ /’ 
lep'ciugeji teip-git, p.iIJRū peliuką, vertes 
nemažiau? kaip. $1,50 teip-^gl >.kompafia 
kuris parodo visas dalis .svieto tai, yra žie-

V I

' V . , J

L V. '‘mokama 'fi% liž'plrnraiJuk sziandien turime i&žymt 
laisritis konia ant visko: ant že- 
nybii; szunitl, bizhiri,"'antomobi 
Ii u ir t. t. Deiko valdžė' riėga- 
Jefu padaryti tiesas i dari t kožJ 
nas žmogus kuris geidže gerti 
iszsipirkfu sari metiniui laiš- 
ritiri už pėnkis dolerius?

Jeigu trikiš žmogus

Keto etai

Mririn dėdė Vldėas Adb'mąi-, 
tiri p’hėinflĮ isz Siivalkii irnKUnjHlVIlk^ Hj/j Muv<|inu 0U'7?
Vilkavis/kio pa\<; Kibrirfri1 įmi1

inmčta' iri
,.0

vėlriias d ario, apie 28 rtiėtrti Airiėriikė. Jei
mi sir taksais, ant inoigri, Vir- 
szrim penki it tukstaiicziu dole
rius. -••>■••

MPtėrFš A;isu6se fėikAluose 
lai taksu skaitomos lygiai su 

Ar tekėjus ai’ vedus 
iiriamos

ar pilie-

gii kaS ži/fo opieji,’ pria'šžari rita nc prisotytaš, tai jau noži-r> 
neszt: nau ka pradėt.

Kada veliorybas prarijęs žy
dą da neapsimalszino, nutarė 
su smigemi (arpunais) žuvi nu 

Ant g f 
diuszti milžiną, 
laivo, perpjovė pusiau, ir ar ga

i ■ * >' ■' ’ , . ..

G. Gudauckak; ' 
334 ., 4-th Ave.

I

>■

lv^* 
Te i p tai ve r 

Kosi joj ir 
jeigu bolszevi- 

antu valdžia kitur.

le v ra vertas 
leszirnt

nuo szesziu J r

«nr

< (‘(‘litu.
gu nupuolė

(»i butu.
(f

Tankei maži vaikai 
terp saves.daigteli 

cziėoje, 
ir fėrp 
cZ ionais

už maža 
susini p-

Jeigu tOkiš žmo^ns1 turintis 
laisnus pasigertu, tai jam utim 
tu laisnus o jok is 
nedrystu jam 
ginu jok iri švaigynaneziri gėry 
m u.

salinriinkas 
parduoti daii-

vyrais.
visb’A Mėigos tririi būti
atVd’oft.

Kiekvienas hsmuo, ■
lis ar apsigyvenęs ateivys, kri-

7

f

. 'Homestead, Pa.
» I durti.

PajieszkAu mano pažinsta- 
mu AlabUrdu , taip-gi Pefra'
Stankumi, keli mėtai adgal g v-

taip-gi

alo pasiseko už- 
isdtraukė ant

lėsite intiket, ka jojo viduriuo-

tirtus, pietus ir t. t. Mes neprašzome piningu Isz kalno, tilt (sžklrpkitė 
„..1 — I12 *'..r 2,.. .A./l ■ A. J ' O.j -i.iko. 1._J_szi apgarslnima ir prišiuskite Anln^is sa adresu o $^y5’,’(ižfnė!tfešfte kada

panaszei af si taiko 
iždaveju 

isz ko žmo
nis jokios naudos ne turi.

turi taikintis
noriais, nė kliudyti 

ne ni(‘kinfi kitu iž-

lietuviszkn 
A įnori k e,

BUREAU OF INTERNAL 
REVENUE.

Naujoji tvarka del taksu 
nuo ineigu iszrinkimo nuo šve- 
timtatieziu, kurie gyveiirt Suv.

riam reikia mokėti tufeiiri nuo 
neigu tii'ri pasiinifi ’ isz Reve
nue Kolektoriaus arba isz ku
rios nors barikos blankas for- 

Atydžiai selcaht

Valstijoje iė kurie ptirodo kad esant.

ypacz turi laikytis •
Laikrasž- 

visuomenes

Lnikraszczei 
su Žmonių 
tikėjimo, 
duot riju, - 
drūtoje sandaroje,
czei turi būti dėt 
labo, o no del kokiu ten partijų 

žmonių akis monyti ir >;etikAt 
nesutikima.

Kas pasiszvonczia žmoni jei 
tarnauti, tas ne turi priesz Diė 
va kariauti.

pasiszvonczia

ežia apsigy- 
veriš ar gryž savo tėvynėn pra- 
szalino visas abejones, kaip tu
ri iszmoketi taksus nuo ifiėigu, 
kurie dabar renkami, kati ap
mokėti kares iSzĮaidąs. •• •>’<

Internal Revenilė Bjriras' jau 
yra nurodęs, kad svetimtautis
gyvenantis ežia,Suv. Valstijo
se, neturintis tikru, sumanymu 
keliauti irt kita szali, 
skaitomas del taksu 
ežia gimusiais 
jėi jie iszpildys

jie dar nežino ar

Sz i rd i s mot ores 
na ant kurios gali 
smicziolu. ;

i—
vra t r i striu- 
grayti daug

pikti!/.moms v ra
*

apie tai gerai.
turime kensti labai

kios priežasties 
už k a mus persekiojo 
panaszius tam klausymai.

“isz ko-
1

Žinome 
Ano Žmonių 

daug, o la
bai tuokei nekaltai, kad nuola
tos turime klaustis:

turime kensti 
kiti ii
” Ne

karta puse gyvenimo musu pu
rei na nuolat i neje kovoje su in- 
pratimais ir domis žmonių kad 
net kartais ir kantrybes pri- 
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didžiaus 
pildyti 
“Mylėsi 
pats save,

kantrvbc
o bet turime savo 

ins prieszus
Dievo 
artima'

I

kOžnas žmogus, 
užsipelnytum 

artimo.
t v

gali būti 
sykiu su 

amerjkiecziais,1 
tam reikalui 

duodamus certfikatus ir 
duos juos savo darbdaviui Kad kalėjimu.

in-

praszalinti visas abejones, kad 
-toks jo darbas turi kokiu# hors 
saryszius su pilietybė,1 nhujtėjl 
eeftifikatai aiszkiai sako, 
i <
bendro’ su pilietybe.” 
nuo ineigu rinkimas nėra

jog
tas ėėrtifikatas riėturi ipęko 

Talcsri 
su-

gausite viską savo name. 'Jeigu įfobUslte užganėdinti priaiuskite trauklje 
30 dieniu tada sugražinkite o męs ąvgražinkite, o mes sugražinsime pinin
gus. Nė yrą jokloš abejones, patys persitikrinsite kad tai yra stebėtinas 
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paraszytūs riurodimps,’ tuos po 
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tik' už ineigas,’ garinamas Smh 
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a'rb'a neteikinga pramešzima’; 
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pilietvbes.
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UPINASI DEL LIETUVOS ATSTATY
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laika, kudriiėt jis atkėllavo' 
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gana drūti politikėje ir druezei s’rgyvėnsiti kitoje szalyje.

mylėjo, i t ra ūke
I

t te kurios mes rnvlrm.
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Niio ntojvio, kriris toki ėor1-

Luzerneje pavietuos iri. Į.viut, faksui norą atlnYartiiis*’j6 
zglgoš phtoi, pftkortaksai ritei-i 
vys pradeda rerigtis i^zkėliduti ’kirt giriirib; '' 
iwž szioa dalies. Bav./ krioihėt adreriri: x 
jis pareikalamujri ' prispOrtri,' 
tiiėjriii nustoja ėziri apsigyVe’

visada ant sa
vo jiastatyti ypatingai' Skulki- 
no ir I
Jau lafkfrs pasirodyt vyrdis įy 
nesiduAF vaclziot /ka i p. aky
Ii sutvėrimai. '
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I as np yra sierai a,Tas no yra sierata, kuriam 
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tifikatd' indriOdit' savo darb’da
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gas kromininkas Philadolfijoj 
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mintingi biznieriai ripriigaiMi-

r>

Matyt, kad 
Visi ršž-
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jliusma baimes Dįbvoį 1 .^i'g; 
mantas pamarėli, pradėjo atida 
rilhef ŪRiš prižvėlgb’ ribt kiYnffl- 
gb szale jio ] 
na ilgai, n6 tarti pradėjo '..fne- 
gipt pąkele rą\dja,\bet pąjicgu 
wtfuko ir vėl mete jiaja ad- 
fel.
n'6t dabar kada mato,
reiks jam’szi1 sVieta su jio’ ras- 
krtžeis ir linksmybėm apleist, o 
kėliaut- in. amžina gyvenimą, 
apie ka niekrid nė ?i)riinislino, 
nės buvo panrii^žėš savo gyve
nime apiė' Dre’yri ir apFri šmo.tfI. 
sziandieū, Rfrihi š10jbs‘i p'rlėsz 
jio rikis t riji b'riiši sriierlis',' ka Jū' 
pairta te kad su tuszczirim rrin- 
kbm reikėš'štbt' pfiesX sūdri 
Aufezėžttftiši’ū1/ kriiįSo1 dllTžiŪ.f 
Šiaiū nusidejelui, nettire.ncžiūm 
kuom teisintis,’ ja ft gbidžė ( sū- 
gryžfr'ant fikrb'kė'lio', bet jftū i 
pervelu: šzrififeši jriiVfirFė' Diė- 
Vo, fe'Kėžūviš Ir pajiogb’s at
sako'jam savo paklusnumą; gy 
lei. rtfšh/iišo, ffė do.ia’Vb' gedėjo 
mMlšzbl ,išž Rėritiries fėtoTsžšt 
gfivlriėjū kvėpa''dmūšl vėnlaš, 
V L/J w JL _*i!2 1
dh‘ tuvŪ ,gį?y^š. ?<upfrigąs 
Bfzėskis- žvilgtelėjo rint gyftlū 1

klaūsdamris ka ’ riiisliria- ' Ll i
If'/ėifyo-j 

gi be* žddžiu atsrike ja ml jo'g da : 
ni'oko tikrai pasakyt negalima 
kriip stosis su pažėistū.- 
‘ PŪfs gydintojąs paguldė jlri 

j 
ke kaip jm privalo riesžt ir nu- 
liūtie visi nuėjo nesėdami pa- * 
Žeista in miestą. „
r *«, . > . h ■ i • > -

A (■ 4 / •
. < r*

Visri nakti po iszsigolbėji- 
mui isz. rantai savo rievidriTut 
Zigmanto ir.Dziembo, praleido ,

po pakaju,H 
’ su 

jausmais,

A•ažeisto ir 
J iii J.i Y Jjk ltd tris

naujiena 
kaš stojosi — 
toli. .’ i)

tegul ir asz žinosiu 4/>

galėtu
I

jtiusma baimes Dįeyoį

asziūūfa jtiū rie 
1 I

Bbt kur-gi asz ojsiū? ar ašz 
toji Bazantcrne?

ii.
riū šmritriri nartjienrt;n *

i\.|l M. Y
ifj

I

žinau kąr
At asz tėti* buvdu ?

— Paimk su sirvim vadi* 
laves, 1 vienok

klupojenczffif į}& ėjk -

tylį pakelę rupija/-bot pajiegu 

statoma j borėjo persižeg 
jog jau

n i me apft? DreVh? ir a^nė smetf i, 1/ Ak A. • A L 1 4
jio ataš'tėu’b'A'iši stherti

kėm reikėt 'štdt' p^ėsX

ka<TA*

pervelu: šzritifeši jriiV /iria Did

sako’jam savo paklusnumą; ’gy

/turis nuveš laves, 1 vienok 
ėjk-gl riiyliiriri’Š dėdžiau ejk, 
> __ ri/ėldė Žigrifririfiririė.

Eiigijiis. jaū ilgiau dtšispyri- 
het negalpjo, jiasieines keimre 
ir užtraukęs net ant ausii isž- 
ęjo nulindęs. Pairi ne žinojo 
fhtr rasi saii trl vadri, kurisRūy rrisf sau t ii varfri, kur is 
jin in ten nuvestu ir kur jiesž- 
kot jio - 
apimtas pamaželi nukores gat- 
ya iri melsdamasis.

Smarkus joj imas raitė! i o ūTy 
ė’žia pažadino jin. Jojo-gi tai 
Vierias isz tarriff/^^j/wfc 
dintojaus. Kada.raitelis šn sr

SfokGįrilAbk!1

ėjo ulyczia rūpeseziū

girdėjo, o po fain dadave.

pone duosi ri rodū ar privalau. •■/ '■*/ ' v Qi ' f<į . "" <jei ta i pasakyt T

filritrišl — (ūrė itSrvaiš tė mt 
ro ne

ri^rti ?-- ąfšitke itlijįijfe

jei rirti'nešzt ejs i u;'

sravq’ ętėrfj

riėl ? Ar' užriiušžfasy

pr i šžūkū pi;i į ji o.

* i
;
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M *
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Czikagc atsibudo šČjmas dak

- laužydama^ 

jaueziau, kad paskirta man uz- 
muszf jin ir žinau del ko!! ži
nau už ka!! Nuo savo paskyri
mo giliuko ar laimes, ar ne la
mes niekas nmšzsišuRs ir nepa
sislėps. Negalėjo būti kitaip!

Džienriba su Kownackiu nu
bėgo in gFrrini dvareli, idant 
gaut materąca del Zigmanto.

Laikas Irope skubintis grtl da 
biTVO gtilima gelbėt, virinėk ant 
to riftVri reikalingai gydiūtojas 
kuris apzjuretu žaiduli ir kul- 

iszimti kaipo 
kraujo užlaikytu.

■1 !

rankas tarė Gracijonas — pth

k a pafriikiTttu 
plaukanti
Vienas isž tarnu sėdo ant ark
lio ir leidosi in miešta, idant 
pargabenk gy(tintoja.... tuolaik 
triusesi- likūsieje’ davinedami 
sziok’Iri to)uav jiagėlba. Zigman
tas vis da negąlejo atsipeikėt,
kada nekada iszsiveržinejo isz 
jio krutinės tikus vaitojimai,

k

drabūžiu^ fverdavo- 
rodos rioreda- 

viėridk pakėlta

tai vėl grieže dūUtfftrt^-pteszc 
nuo satfes < 
st paszokdavo 
mas pasikelt, 
biski galva tuo jaus ir vėl prib- 
le ant žemes ir gulėjo kaip ne- 
^vh8/ ..

Sa\veririas tuolaik jau szeip 
teip pats savo szona apriszo 
idant tekanti kraujo sulaikyt.

.Gravijonas nuolatos stovėjo 
prie #igriianto, stovėdamas su 
aszarom akysė. 'T’ėip praėjo 
kūne ądyŪK laiko’ išz1 iriieštū šu 
pagelbū'da nė pribnVri niekūs. 
SaAVerinA’s pūsi'ėriiias Vrėria išž 
tarnu nuėjo pamaželi remda
masis ant neties in miestą, visi 
kiti phstHk# pVte Zigmanto, 
kuriam kriūnjes tėRejo per bur
na visa toji, vieta kur gulėjo 
ji?Y burvd' kr ari, Mota, kaipb’ h4 
si jio drabnžei.

Jau buvo ne toli vienuolik
ta adynaį kada nuo miesto ke
liu (lašėsi girdėt taršzkirnas 
vežimo;’ yri’Žiūv’o kūriirigas 
BrzėŠRfš fikririjušzaš kafansž- 
kas ant vfenri vėžifrio sri dakta
ru karaliszku Szwarcu.’

Vos gydintojąs 
vežimo pažvelgė 
an v liraujė Isz jio 
ir prigflėjri gaTvri kretpyt.

mri'lšžbTiAž' Rėritiėes tėftWTs>>u-

k
,g$vūš.

kinejo .su aszarofhis su mergai
te' ItiiM jin įideriiuš už fariko^ 
kare: y

■

dŠž' /avė leisit! be jokios doVii- 
nos?! — atribšf'driiria sri srivlfli 
dvi dėžės; viena Hirižri, o' kita 
didellri ir įunftiri.’ ’’ Šenuliriri 
kri!f/A f išriddš, budriirids riegūb, 

iszsirinko
dėžū R i ri,‘ h t Š i š Velk i h ei
fįiii i y leidrišl Ūlftho'ū
• ■ h m> i i

«Jfr * ■

Ce krtM jin pderfiuš už fanko^

Ra tū šdri riiišlfrrf, jogkri pasaka.)

laiiiu senei, gyveno 
torn didėliu kairiu ir. girriu 
šeri rim'ū1 žriibriiiKl

rift ritiVŪ IriVtii rifktri, ta jpėfH- 
vfeo' sū ša’vifū’ šžėip tėip savo 
i/M’Mir1"' J’/ 
'.^Viėriū diėriii, 'kūda šėriukas 

pa- 
prūstrii” dWydavo';į:'1 pafūgejri, 
kriip • Adtnas 1 i ko įhškūi' žvirli- 
ll notėdarrias jiri1 suUl'aškyti.

iii pati laikė ir rttgy- f • H • I , ' <<

ferp didėliu kalnu i
zz:lricĮra1 Žį^ūriiri.’ ? JTŠhi 

gerftaiwis, ri jįjį tikra ėagh- 
liėžriBiriKri; M‘No^ūfš bri

bft btivri Kibiai rifktri, b’ėt pWgy-

iWįl' borą 
few

di^efih ir įtinRirf.*

dus > šati

1 * 4

<; t rilgri ūrnži.^

šedčjd pido giinczelėš, kaip 
prūstrii’' darydavo,
kriip darnas 1 i ke fjfe^ūi' Žvirb
li notėdarrias jiū1 sudl'ėškyfi. 
^bilnkri^ gailėdamas iš žvirblio, 
pHšžėko iri pati faikri Ir rttgy- 
iiė‘ tonh. ’ Mlelrisžirdiūgas šft- 
riuka^’Pabinias maža ‘ žvirbleli,

Šit ši< d rida n ežia sžtrdžia ejŪ
tarų,

Per susirinkimą ant roclu,'' 
Kad pasirūpintu daug felVu, 

Del pėsztuku Lietuviu.
Bū nė vieno galva teip šth 

, ‘tcszkinta’, 
Jog jau negali būti taisyta, 
Tjai kaip gyvuliniu gaivu 

turės, ; t
Tai verszio ar kiaules galva 

uždės.
Ne senei Pembėrfonia, 

Kas darėsi, o brangus Ponia 
Tufėjo darbo daktarai, 

’ . 0 ir szėripai.
d Kas nakt kaip szunes ėdėsi, 

Kas vakaras provojėsi,

Del pėsztuku Lietuviu.
k'.j' j m •» A jiLJi • i1 vieno gvieno

> senukas namon,
kbit! pdsvbikiriima 
n’riė say b iririteTėš.
pVti's^i kritu įriibntimd apiaikė 
ktf/la žerigo per slenksti 'savo 
^iriėzclčs. Dribtt įiūlėldo ša- 
Vo brirriri kaip pėklŪ.

—- Tėgnl sriū‘ bamba — pfl-

brinku 
, rfežbko 
n'ėviirnh.
riūkaŠ'Paėriiiąs maža' žvirbleli 
hnnešzė in gViricžblė ir iiidejo 
iirkjėtkri kiir nerižFlgiO žvirb
lelis' apsimalšzirio ir prade,jb 
ėžirpt linksriiai. \

Senelis 'tūrėjo daug linRšriiū- 
į
lin gai m a tyri a rii aš dideli 
lankumo \Tėl jojo', 
jiaukšzfėli sžirdiūgd 1,

Bėt nė tėi'p buy6 šu jojb mo
tore. Sena, liribTūfbs pikta ir 
neUžgariedirita išz' riiekb, pra
dėjo labai nėužkentet pauksz- 
tėli ir rižvydet seniui, jog teip 
pi’IŠiryszo prie tojo mažo šutve 
rimo. Karta kad sene skalbė 
prie lango ir atneszus krakmo
lą pastate ant suolelio, žvirblis 

pradėjo 
Senė pasiuto 

isž p’iRtiimo, pag/’ibe mažiuleli 
i n vi eim Ta nk a o s u lt It a paėtnė 

su kuriomis liūkirpo

kri/lri žerigo per slenksti "
i ’ ‘.p * . t i ''i Si' >.i .. ,L , / 1M . / 1 > j o » < .

Vo briTria* kaip priklri.

mislino senukas — Rtflp payfs, 
tai nustos.
. Malsžei sau
kutĮri, užsidegė ir atsisėdo ant 
sūdlėlio, riiislindamas apie 
žvdr

Jojo-gi tai

i

>

girio’sri jfettf/* 
k ė' :' ’ ’

Ims stojosi 
ntisida’ves in ‘ 'DrizViri'tatiVr.d''* 
tvz'esirisku?

ei p pone!

Nrt~gi fiiėko — tarė vai- 
- ‘ štefkfūvlrio' riė s’žlėl’ė- 
Tri#1 poli a s k rii’ 1' VKdj n Ii

A P-g i riė tri liūdai 
—k^ 1 A i , 11 ' , H w. *i. < .

SU

♦ ___ rp

— Kas stojosi?

Riri ^s - 
t.Ai. .

2T

‘ C l;** *

I *4 c 1 € 7 j i t į • K * |

f pjaus. tok i u pažiūrė.p mri f b (kerikš. L ’’

Ėngijriš.Szwarcas šriprtito jin

tireko tikrai pasakyt negalima
ta, ar 
šu- -*•

ant, pritaisyto materaso, paša-
« S’. • • * • ’ * v ” / * / <

savo nrividtirixt

^Alkszczibdama . i 
mėlšdamesi ir kariaudama 
^isoikoin mišlėtrt Ir

mainėsi josios 
k> i, t® 4 ** ’• M . r»

kurie nuolatos mąiriėsi josios 
šzirdyje ir lofii'kino^jmja trii 
rūstybe, tai gailestis, trii kalty
be tai škausmaš didelis jeigu -

• -e B • J -e ' * .. .pamisimo apie savo sudarkyta
gyvenimą ir apiė šrivo jaupys- 
ta y *• • -
nuolatos isžšzftūHi'ūiaš aūt Gri
ciaus' mrisztinės tūoėikurie Išž- 
gelbėjo jiaja •'nud'rtedorė još 
vyro; žinojo gana gerai jog 
žodžiu savo ^igmąptas atmai- 
nyt ne sztant;. pjėglka pasakė 
gatavas ir aszpiIdyf^J gal pats

Ausyse jdsiok skambėjo
AvCiwik rvLLu.Lli . -Lfc Z _1 J • - 

ciauš rrin'sztinės triošjkurie išž^

11

T/tasO'Tikįs0 'pii- 
žtfištnšT iff's-^W.' 'u” ' " 11 

' UtiM'i” '
Niel'į ' į/itn' bKilfii n6

1 n' ^1

—; (i dViūgiritt? — jiakiarisė

— Datt^iari; trii tas:.*'.' 
ke kaip jis fėn vmįirittsi Dėnl

$dW6š.!
I i ? ii Gh a.

7 ■■[<- 
b’rftĮa^'vyrri^ ju- 
v," i, >;; v*»' Ii

ir j Ąyf.us
in:Ka.< Piėritkd atsitikė1?!

Vriikįrias flf).alirigrivQ» 
va. ,, .

* ‘

pabalusi veidu — 
perdėm.

— Kas jin užmiisze?
įszriukė (Elzbieta

— Mistinu,
Borodziezius,

pa
su iszgascziu. 
jog Gracijonas 

Borodziezius, nes Sawerinas | 
teipo-gi drūczo (pažeistas.

— Kur jie ytit?
— Tures but kur ten apie 

ta Bažanternė, atsiunsta in 
miestą gydintojaus ir lamingo. ♦ J - * 

belės ir ploscziauš. /

— pasmaukė Eligijus. 
A

0 ir szėripai.

A L

y

ėžirpf linkšritai.

trio isz iszm i h' ties žvirblio o vpa 
.• ■’•'!'1JA, J lt' -l'.-i. L' !

i pn- 
pamylej 

jiaukšzfė!i szirdiūgd 1,

Sena, iiŪdlrifOs pikta ir

prikifnszo pyp;
f 

rriislinciamas apie 
’b'leli ir meilinga mergaite, 

kuri jin tėip šžirdirigrii priėmė. 
Teip mislindairias dirstelėjo 
ąrit laikytos rŪnkrijo dežūtia. 
Lavintas akyvuoju, pradėjo jia 
ja atydarineti. Kada atydaro 
antvožo, ugninei spindulei pa
sirodė isz. josios: dež'ukeje ra
dosi riuksas, deimantai ir kito
kį brangus žemeziūgai. Šono 
prisegėjus tai, priszoko prie jo
jo ir pradėjo iszymiriėt dėiiriari 
tnš, Rlriušdama isž kur 
tiek brdrigėnybiū.

m isl indam'as d i ęstelė jo
Kas vakaras provojėsi 

Anglikai ketina rodą pada-
v •• . •. . ryti\

Ir visus isz miesto iszvaryti.
S

«' *»■ ♦

Jeigu Lietuvi ant kokio urė
do aprenka, 

_____________________ * >. V 'I ’i -■ »» 1

Elžbieta mėtėsi jioszkot skry

— 0 tai in kur? in kur-gi?

guli pažeisti. 
Gyvo ne norėtąjį matyt, bet 
pri einirszt(riicžio4 but p'rivri- 
lau. \.

Sorilis Eligijus s/ovėjo, kaip 
į iri žemė iri kastas.

— ■ Kąš tais bribaš' sffpyąšl 
gali'?!;j~-T J ‘ 
iteip, sžiaridieri kitaip!, 
d i nė peczeiš.

— Susivaidyk., 
su gal- jrik įneš riėžinome in kur dabar

1 
•gat j iri' riėiriišiTriė.' ' ;

ne atsake, tik skubinosi reng- 
)tis> ■ 
jkaršzczihodriina.

— Ten kur 
Gyvo ne

grill?!'

7 i •

M1 d

tarė dvasiojė‘. Vitk,af
.....— J U-

> M :i ’ f L

Elziiįetcle L
V

g’

Toji badai lenlka per- 
net Rūr tori 

Taš jeigu 
i-

V M V. ' I

Ta’i jau vyruczėi garia, 
Ar ant bažnytinio tarno, 
Ar ant miestiszko berūo, 

’ Tai jau lukarit, 
Jeigu rie nOri gaut.

paėmė 
Senukas 

mėilei apsako viską, o kada da 
ėjo prie to, kaip jam davė isžši- 

dvieju dėžu, o 
’ vos nėpa

iszleke isz kletkos ir 
krakmolą esti.Ta'i jau lukriū’t,

* * Va * -t <T * F

Tai viš da nieko, 
Nes ant Vieno' briliŪko, 
Li ėtūv i szk i1 palicmrina i, 

Pasirodė dideli riaYsūnai. 
KoŽritt peržirifiriejO,' 

Ar visi tikietus turėjo, 
Badai ir-kelis isžiriėte,

žIrkle# ! 
žvirbfeliO liėžūvi.

*

rinkt viėria isz <
dydešrim priliko, boba
siuto isž piktUTno, pradėjo jam 
visdip isžmislinet, jog buvo 
kvailris kad nepriėmė dydesries 

Senukas turėjo jai ap-
(turime musiddof,4 iiėšutėn' jau
J A . T. f u t' k ii i *rr** t .ill > • ’ ' ' ' i '■

I Nieko fitzJneta jam ant to
dėžės, f
sūkyti1 kokiu budu
mergaite ir kėlia kuriuoin ėjo

— Na, jau nors karta nu
stojo tavo czirpejimai — suri
ko nedoTele.

Žyirbtis tėip baisei sucypė 
išž.skąuSiŪO, jog boba su baimė 
paleido1 žvirbli, kriris iszlekė 
pe r Įauga iri platu svietą.

Kada po kokiam lqi|cui senu
kai sugryžo namon,' _ 
ke jairi Aiša Atsitikimai 
pridėczko išžk61 rojo jin, jog dy 
krif pHleidiriejo'arit tokio dy- 
kadrionib.

jau nors karta
užėjo pas 
............. . »• 

Daug nebusi i ridama, apsirerige
♦ i • • M a 1« n V* -M

Kadri priėjo prie <*».«. »* 4 ► w - 1 i *♦
• , , J . ■ ’ ’ , , w i

klaboti kaip kūjis, bet apsimal
• 1 H A i —b. i a /' ii • <. * i ■ r”'L / * *'.

(

savė gririėzia.

dem pervere . ir 
sirenose užkliuvo. 
brišrioikŠ'pVivarb diioi a\)i ibi 
ŠŽiu......

ETi’gijuš rrinkas tižIaVižė,' sfri- 
vejo... pakele akis, bet jau

Sugryžo 
ejdamaš paimi-

F

Rot jau Bažariternėri. Ne sku
binosi apsakyt tokia liūdna 
riarijieria savo brėlūnariei, dėl 
to valkiojosi po rilycžiri' pėrėi- 
damas nuo Vieiios iri kita ir net 
po gerąi valandai, nuėjo pir
miau duot žine del karvedžio 
apie taji baisu atsitikimą. Kąr- 
yedis tuojaus pažirio brif veido

KIS N ORI VALGYT VISKĄ
. - t 9 *

kriš nori turėti gera apetitą

bo; kas nori pataisyti
. X' ' r, A A

pakele akis, bet 
pasiuntinio ne buvo, 
del to naniOn, < 
Želi ne turėdamas reikalo jiesz

riaūjieria savo bfūlūnaitei, dėl

ūyt ne sžtant^ ^Ūglka pasakė 
gatavas ir iszpildyfb-i gal pats 

j gal i tame pražūt, arba stotis žu 
d into jum nekaltu žmonių 
rie tik kaipb prietelei, 
Elzbieta suvis pas save ne pri
ėmė, gelbėjo jiaja gal nuo 
šnYėrt. Bijo pati riėžinojo ko.

Bridi jos i savo vyru, 
stojosi bedieviu sulaužė prisie-1 
i, .
dos geide atsiskyrt vienok mis 
Hs, jog 
.musztnš; pe rėminė jo” jiajri di- 
;dėle baime. ?
gi })orėjhiėjo per jbš knūri, ka-

rie gyva ar SaWeriria ar Graci-

ku
ku riu

nežinojo, ka pati 
Hl D i l ’ »

Arklius! -
arklius! Ejk dedžiatj, tegul ko-

I O

fis
jk_.

ve i ke 
‘ 1

— paszauke —
ii': ZJL j, . ..i i

Kaip tilcietb nephrode.
Gal uOViėnas riamie.je paliko,

Tai vis iszmesti liko, 
Kad butu pąliėmoriai

. , ■ j < n ’ '

greieziause kinko karieta! 
Jeigu ne gausi jlorjižkos, tai ei
nu pėkšeze. Ašž’tViVhi jm ina- 
Tyt prie jio dabar vieta mano.

1SZ- 
su kun’sz-

J l'

Susiergeliaves senas
J."-’
ėjo',

kitos 
tautos,

Tąį ne butu buvja tos Jialdos.
Ba tikietas tiek negeliupje,

kuris

Eiigi- 
ūieko nehtšakydaib-.S 
ifiūbzdam'riš sau r 7 J?...

T . '

DabaT a r k 1 iu dribo * 
__  ._..r-gi asz jei I 

gausiu? A__________________ ' f ’
(Tolinus Bus.)

. iViū’šzdaniūš sau (’ ‘e 7 . «• 
ežia m kakta.

/
* . f

reike doružkn ? —kūi

Kiek • bistaunas • pralėbauju,

Dėl kožno tfituoįe.
’ • I S; ’ ’ ■■ ”■ ■ *

piktai mėgsta- tritūoti,s

rriė baro girksznuoje, 
Dėl kožno trituoje.

N ė vi ėria s n cm oka szok t i y

Tada didesne
it jėil . T(fr.J;gystei, padaro,

nauda (Iran

Stovėdamas prie baro.

■ ■ * <
Nuo girtuokliu

fa ..
♦

ęaujps,:

ąiKui s 
biria frapsa-

ir da

krii pHIeidiriejo arit tokio <ty-
A. f t -1 flh’ 9 f . * » '

i H
* *

in geriausias szlebės ir leidosi 
iri kelione. Kadri priėjo prie 
paločelio, szirdiš jiai pradėjo 
Rlaboti kaip kūjis, bet apsimal 
sžirius inpūolė in vidų, rodoš in

t

• •

Szimtai žvirbliu nusistėbejo 
tokiu atsilankymu nepraszytb 
svėėžio, o stebuklinga pannri 
pažinus joje savo nevidoną, ii-
svėėžio, o stebuklinga paimti

l J a • •» * * ***..' ’ • j \ • %

.i i e

nusėdo ntio 
ant pažeisto 
isztekejnsio

da pažeista pakele ir drabužius 
aire jM ^i^j'ų'rbpfrrirėp fa*ik6 jVeV 
pjbvh/ gvctirifojAs’ pradėjo aff- 
žiririnot’ 'žardu??, vreriok Žirire- 
joj eziupinėjo mišbrio* —'žodžio 
jokio ne prakąlbejo net lyg kol
nesurado' lėufl<ds net 
strėnose; tada < 
rnirigmū 5
skadšriia, riris turėjo naujo sl$ 
lo ('
i»qzimtj kūll^į 
virii vik 
dėl t< 
/aiduli 
tas ir

na., ŪMA vii hyt;: , y

malonu' kvapą,. nėra prie dar
bo; kas nori pataisyti blogai 
veikiariezius vidurius, tas pri- • 
-valo priesz esinant gulti pa
imti triš šaldainiuš . Partola, 
katras pravalo vidurius ir pa-

partoLa
galipejime gali būt ūž-Į\- f • .

die-priesz eisant gulti, o rytoj 
Partola labai maloiii taip kad

Tai visa pasauline žinoma priemone, 
saugoja nuo visu sūsirgimu, 1------------- -* m , i

y

kuris

ga, riuo kurio dabar anf visa- ’•darė tjh’ri kraują.
i • ‘A< K

fa

Szurpuloi teipo-

gai rodavo jos i sui savo drau
gais ka pradėt ir kaip turi pri- 
ymti taja ragana. Kitaip ne- 
iszpuble kaip pri ymti jiaja

K " J • U.1 ♦ * * «Z 1 .

Sėririkas teip tūbm aĮsifiki- 
jb’g išzknlibjo

, ęiėlgima šū nekristu paitksžtė'- 
liu,‘ riėturėdrifriri jokios friiėlįt- 
šžirdjMėš ant Dievo sufvėrimė 
ii1 tiž iri! jiajri Tanikė didelė dau
gi sžlca barisme.

Po trittį isfejriš * laukan, pra
siėjo dailutis? rir kur nė ūžte- 
min'š sąVO ‘ riiylein’o' žvirblio ir 
paš^riulkš’ pūs šaVė Ūdgal. Teip i-lI.il čf i.lL\’ >3^G’ h • 1 t ■*< i" 1 i v • ’i 
lib riiėfeir neužtėmiho.

Da'ufeli laiko nuo t p jo atsi- 
tikinio praslirikd seriukas labai

mu susirūpino, , 
boba lyg paskutiniu už toki pa-

1 iu; rieturėdūVnri jokios niiėla-

11yriiti ta ja ragana.
• •* I p

;svėtirigai, nes buvo tai motore 

jiaja prigulinczef, 
i valgeis, 

mariydąrni, jog neužilgio ap
leis palociu ir ejs sau narnoj 
Bet kur tūu!

A v 4 • t jli "JI *

į- — Ąr ne busi teip gera, pa- 

ant atsiminimo?
tiesiog sena bobą.

I “i iv*

atsakė paima.

į gaujos, :
j būti atsar

gūs visados,
to’? 

gali pa
pulti, 

girtuokliai tik larūma 
. \ . padaro, Ai •. t * ’’A*t ' " I / *5 ‘

Saliūninkąi ■ tūrį
Ik •’ *

Nūndriš biio tolau niazai turi
O in /rnibeli lengvai 

** ;|k r . * / 
prtūokliai tik far

and oš
O in G

lokiė'
> 4 ■

r ari ttfrištoti in šūdą an tį gal o
U; Y

•jdšips prietelio.
Priėmė ( ? J 

pavalgydino visokeisUž to jiajū Tarikė' didelė dari- 
fc h.- J .> .. L I f h / ■ jr

Pri įūttį isfejaš * laukan, pra- 

miriš šąV6 ‘ riiyleriio' žvirblio ir 
paš^ūūkš pūs šavė Ūdgal. Teip 
dafydririo kas dįėria, bėt žvirb
lio ri’iėkūr nėū’žįėriiiho.

Dkiifelį lįriko nuo t p jo atsi- 

liučKJŪ paskūi žvirbleli, ir ant 
grilo' riūliirė ėjti iri svietą jiesz- 
kbti savo mylemo prietelio. jPa- 
siėmias kėTiš šžYriotėliūš duo
bės ir ryžiaus, nuėjo in dideliu 
girria kur prfidėjo' jieszkoti pri 
krūmus žvirblio. Po kelitf die 
nū keliūnes, priejb’pyic šte'b'ėti- 

dii; kuri pirriia nė buvė i'ėge-
Prie palociauš stovėjo’

4 • - 1

Priejas prie vartėfiū

lęiš palociu ir ejs

Ne vienas girtuokĮyš, 

lįjaui

st Ne vienas girtuokĮyš,
B 1 Pa s i leidi aš kaip arklys 
H Sustojas pfie imiro .
WI " i , •/ koTiojė,

db^andi mari kokia dovaneliu, 
užklaūsė

Sustojas pftė /miro 

,Iri ėfa Šri kumszczia grūmoję.
. • , .. . t. ’ vu., ,. -k,- ‘ Kadū toki girtuokli iszvaroį

• •• A- i Tai (Ta šžkados pridaro.
net vaikai jia megsta. • Geriausią įirtuoklins isžkvkit

. Gydo ligas ir ap- V ‘ '■ " ’’
, kurie paeina nuo' riegero vidų- 
l/‘ 

ėrih.uš1'as

veikia greitai ir priselnningai; paimkite tris saldainius szian-
J 2 ! -L L’’' j kili. 13 X į _ x 1 J V'-li/’i.J'F 1 ' M Matsikelsit atnaujintu žmogum. Tai (Ta šžkados pridaro

> < > i" t . 1 m j *

ei •
—, Sū dydžiausiu

Paliepė ša‘v6 farnamg aTriesz

da paifliąlmo jog gal pamatys
rie gyva ar SaWerifla ar Graci-J ~ .
joną, dtebejė Višu krinti, nes ta riu yei.kiriio ir netyro kraujo

mriteriti ir vai
ką. Kiekvieno lietuviu szcimv- 
s 

į < 
ir i»

• '♦ vį '■

•V, S i
ir ap-

viską palaike už pasekme savo ^A^OLA yrą
• ’ i • . . ♦ . i , "X •' f a . ..ui > . ! l’ 1' '. * kJ ’• ’ < T A

lfeliomri& jog to Viškū priėžas- 
czia Vrtv ji pati?, 
jus, isz pradžių nieko' apiė išz 
s7?ariWriZW^ 
tines su Sawernftl ir 
nu ūiėko, požiribjū; net tridtg 

ka, nėš fimf negalėjo ir netu-

l^elioneri^ jo
Senas Eligi- 

i- 
innsz^

jJP 
f ant

G /ac?jo-
• I . -A

kada? Elžmcfa pasakė jam viri- 
ka, iiėš rimt negalėjo ir netu- . 

!rėjo pajiegiY; idatit ir riotiaūs 
galėtu viepa nprsztis su tuoiė’ ? 
mislėrtfs; del to* liripe tuo IsŽ 
to pąšzaukt pas save ElVgijiŪir **

i.it 2M/AAf gejS(janin

draugas vyru,
'] . . ‘‘ ‘ < u ...... .. ...........
noje privalo rasties PABTO-

PARTOLĄ rėkrimendūbjafši 
dežritė; 

ją tjk po I dpi

DYKAI
• • • • r /' 'ir- . I

naudinga . dovanelė ;

ŪžLkostumeriūs nelaikyt, - 
Tegul ejna po velniu 

Ant pliniivsausu!
* Į ' - i

L ■' l .

r
siėmias -kėliš '1

^p’rirsidūoda didefešo 
Kilnos kainuoją t|k j

vž Ą doJt 
į 'M.tf-1-t;*" n?

dgžūfė

(42)

G raži ir naud i ilga dovanėlė 
kožnam prisiiintūsia'm užšaliyr

Lūikė tos" 6^6 
'atydaTė suštenejri 

tylėjo kaip pe-

• ten
___

isjeri i ųg.u

tūojrius" bhvo ripžiufe- 
dpfišžtriš.

racijos aki
•syki o po tam 
gyvas.

Graci.įoriaš riėirie jSaŠikiari’št 
ydintojaus, ka

mrtsztiri su tuonY 
mislortfs; dvi to‘ liėpc' tuo isŽ 
to pąšzaukt pas save ElYgijūJr 

didešūr TtfMa? hpreiszke, geisdama 
iszgfrlSP nū o, jio nor koki sura- 
miniibaj ' Jiš-gi nežinojo kū^r 
rijfcim.driryt ir kri'ijy.rtž.bėgt priri ’
•j

iszszrmkykas ne iS^ifeTTi; ! 
-t - ... . • ft Vi. t >

•tlnū’! Tu turėk iriftnrištody 
rtnf lūusū F— paszarikė dedi/

Jiš-gi nežilojo Trim
< <i f J «a *’ A .

Miąiį^ąi nesi trrftfBŠ'riiY6‘ tYi’b' 
iszsząijkykas ne Wšžąu1d'i'. 1 '

— ^zvencziaifs^pfWri’^
Tu turėk tjnFėTŪš^Mlyste

sztai t.'.;..1 sztai-gf ‘Jji' ?Wė’s
\ d \ r d muš Viėsz 

patiri!. Ar-gl rtom's buvo
4 » '*<1

tfnt lYiusuF— pas ....
Į
Tnkfifnpome! CfelbMt

r lot r. mes 
muš Vtosz

—prisiiria apie riėrkaljngu? 
i *. 

t Dėdžiau
KUH VUlUIKIVlV — VJJ1\ pi atskilti 
ir priYriė^žft $ari kokia nors

o prie to 
buvo greitai neatsiliepė suvis, ir ]

’ ĘfebĮpta’ tylėjo.. uj . * 

Rus ValriiYdeič* —r -
•tįrė WritaV 
ojR riraszaS1!

A7

t i dVi dėžės, teip kaip padėriė 
su sėriukū. ’ Sėria ragrimf bri- 
dama’ godi; išžširinko* sari dy- 
dėšnia, paerriė ant pecziū i^zbe- 
gū jšz palocfartš; nėptrdekarib- 
dūma tiž dovana’ nė neatsisriei- 
kigtis šū nieku.

Bėt rie teip’ lengvai ejbšt bo
bai ^ū dėžė. Kas kartas buvo 
sunkesnė, tėip, jog godūs bėba

A. "J >j v

aūt ririšiisejim'o, tik mislis jai 
datiuodavri pajiegu, jog dėžėje 
ra'iidftši dideli skarbai ir po

i 
dasivilkė prie grinczeles; Ne- 
atsiYšėdąrna pagriebė kirvi ir

J rr^*' ■*** ' v ‘ *><<■ .fcilB Mm M* ** “*• ■ —*■ - - — — M*. 11L — ^M. .. ■

y» y V.1 << • *'*■/'' '** *’* 7 * * • * v* ’

atitVoža. Bet nelaime fa / J Vd H « ** - tctyaeiiri ,i 

trj^ioš b:

SzolcO' tini nedoros bobos ir su-

Šeria ragihif bri

dėšnia, paėmė ant pecziū išzb’e

• ' V ' . f •

Tam Detroite tikrą dabar 
velniava

Šū guzūtia pekla gatava, 
Ant bile kokio susirinkimo, 
Sulešzkina galva nė .

Virinoje vietojo rie senei 
sėlkrt buvo

,'Į. Tai dririgoiiš in t

’ Ėdėsi kaip arklei
y i >• ■ ■' . i- ' • ' w

nė puikaus palocio su įrtikū so’
.mri ir piningūs, sykiu su tūri 
apgarsinimu? Laišzkuš ir užsa
kymus adre^ąVokite sžitėip: ‘

į , A M. k .

d 160 Sėčąnd Av^puė

r

apgarsinimu, Laiszkus ir uzsa 
kymus adre^ąVokite szitriip’: ‘ 
V APTEKAPARTOSA, 
Ir » 
jpapt. L. 5

bai riti dėžė.
Ja's.. x 
merga i t e sp me iii rigu riūsi sžy p' 
Sėjimu. Priejas prie vartėliū 
priszauke nudžiugus in seneli.

,— Inejk, mylemas šena'š 

lo' mane sura'dai.
triom žvirbliu,

stėnejė n- lankei turėjo stištoti
! vieno 

Vaikino.
ve-

glaistas pa
kliuvo,

i, /

daduodavb pajiegu, jog dėžėje 
ra'ndūši dideli skarbai ir po 

. dari^elį šunkenybiu ant galo
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Hidasivilkb prie grinczeles.’

liejai gyyasti nuo vainos ii' dri- Sū d^žiauslmakyvumu budriu

Ąsž esmių 
kuriam ižgial-

i

W»: t.i

1Į

k

H-
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1 Kritfvini buvo kaip meitelei. . !I vi^ 
skąrlju iszszoko ♦JoQtXIH* * P ' m'. 7 ' laisūs smakas ifsz 

pasipylė ugnis.

r J
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ėatru’ Y \ • i

vei priglauda po savo pašto z o 1 ,

isz si 
lųifib iniszr 
cfr.„ilk- j?»£ _

) ^atidūs ir galvū sūsitėszk ino, 
J O“ ir langus suplcszkino.

gi a.
O' ir tangūū supleszkino, ’ ifT ' <L ,11, 'fa * ' • a .. ( A1 a h ■Jįz^UOT^ttl^g

Jagu galite

v fra 
/ ir kuokui pasą 
Į davinoU ūe^,di

ir kliokiu pas

n. • I

Ne vienas geria i isžšiltūszt avo,
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Geras' liūdihtoj^.
Y fa . j. .

'■ r,fa’'k, Y’ 'ŠV1' •'- Tai tu kalbi, jog
k Y1

Šudžįa::
<1

jis tvarte buvo su žiburiu'? Ar 
afri fū- ^ąri prisiolct ?

Liūdinto jos:— Na’rie, po
nas. štidžiau prišiekt tik/rii ne- 

lyVą šūšiląižvt ber 
jAgv W būW Jo- 
r* rJ

I i, • ■< f ‘

<

k . Seriukūs suplojo’ delnais isz 1
dŽiWšm’ 
vyf* viško

iū i¥
oio’ aoi 
b^rtlėjė B.ritw

(ikftmat'ė. Mergaite 
Į pasodirto’ jin prie stalo pūriiė-

matei Jokūbą laike. ūferięš; jog^^ihrfdYhA' Šllahbi^ viSlgm^ įS- 
i,.;,'—.j?-'A-, xVilaa,».

afiWgMi prisielct? *

nas sūdžiau prisiekt tikta’i ne
galiu, neš gal j >

;j-6

kitfa^w 
yrilgias.

, ! kdba’s'.

«r ■■■ rr
f

j cuh .»iiJi

f

ifjJ-

I kl

(hhske ant sžmoteliu.
. Sėribkūs cfekayojo stebnklin- 

- . \ , 1 5°"
aižios raganės ir paliuosavima ! 41 . f I. -■ n . • i gyvenimo 

Pasistatė puiku na

gai' phh'ai už Miibaiidiirta
L . J * * • <. . k fa. , Ji / * i ir J -

jėjo nūo pėklišžko 
* B ( ’ • 1 * TF * • J. f

fSti jiaja.
Laikas tėip mtėka? to’ keliolika tarnii ir

J. A A L . A. J. - •iMj. >? if 1:1 21. i 1 * • * * f i fa

dWvanota per jojo > riiylema
i sa-

;yvėl)liūe niekad josios ne.-
K. W, S. Br

fl M «**■*» >**■( S i '

gyvastį,]e ne buvo

pįyveno laimingai isz turto pa
dovanota per jojo

P^aeM' M Whsijuto, jog
1 h 1*14 1 V . Ji * /i b Ail Vk •ha k

Ant įa‘loJ atšlmyrie,; jog reikė žj'irbfėli pannos, kurios 
žtfgrW : ^hmn' Tf |fi?dčjb' $ gyvėniriie niekad josios 
rengti ib ItfeWC Atšišvči- užmifszdavd. — .F. W, S

y ybWvb tėnfaš1' yiM ŠąnVaTtė 
Nįik'grilo' atšlmyūe, n ;

rėngtFs' ?n kfetdiid;
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Žinios Vietines
— Nuo Apriliaus anglis pa

brangs ant 10 centu ant tono 
per penkis menesius.

— Atejnanti panodeli pri
puola diena Szv. 
arba Patriko, 1 
ežioje visi Ajrei.

jdoje apvaikszcziosi-

Patricijuszo 
kuri apvaiksz-

t -— Sere 
mfc diena S^y. Juozapo, pašo
lio mu$u 
ežios, 
kas ir suvažiuos 
gu.

LietuVijfzkos. }>ąžpy- 
Taja diena bus atpus- 

daug kunin-
r»

kasyklos— Szin sanvaite 
iždirbo tiktai tris dienas. Pana 
szei dirbs ir atejnanczia sanvai 
te. Jeigu jums per taisės die
nas nubosta sėdėti namie užsi- 

“ Saule”
pirkite kokiu krtygu o nubodu- 
ino neturėsite.

— Nepardavinėkite

raszykit arba nusi-

savo 
Liberty Bondu už pamestinus 
piningus, nes tai jusu pagialba 

Del ko kiti perka 
Ba žino, 

jog tai auksas kuris ntncsza 
procentą ir luina garbe del to
jo, kuris yra prisidejas prie 
laimėjimo kares.

— Visas miestas 
daro protestus prieszais vnnde 
nio kompanija kuri pakele pre 
kės ant vandenio — n’uo 5 Ivg S 
doleriu už viena kruna, 
miestiszki virszininkai het visi 
žmonis mieste užprotesta1

atejtejv.
nuo žmonių bondusl 

auksas

kuris vrn

sujudo ir

nuo 5 lyg
Ne tik

mieste 
prieszais kompanije už nesav- 
žiniszka pakėlimą prekių ir in-
nesz savo 
bu rga.

Dūk rele

skunda in l larris-

Jono Sakevi- 
cziaus, nežinomu budu užside- 

baisei apdegege szlebute ir 
ketverge) ryta.
gere
pa la idotas seredoje.

— U ta rnin ko vakara buvo 
susirinkimas

Buvo nutarta 
inainie- 

ant visu ne-

Broliukas pri- 
dttobeje Nedėliojo ir likos

visulaikytas 
Unijų Lokalu, 
kad uždrausti visiems 
riams kasti angį i 
dirbamu dienu po bausme $25
ir tokiams mainieriams ne bus 
vale gryžti prie darbo kolei ne 
užmokės uždėta bausme. Teip- 
gi buvo nutarta kad visi darbi
ninkai turi kanecz pasirūpinti 

2 guzikus priesz
Utarninka szio menesio.

pakeltas 
Vandenine

nori pakelti

A O.

t e i p-g i 
priesz 
kuri 
randa.

treezia 
Buvo 

protestas 
Kompanija 
vandenine

Draugyste Szv. Ludviko 
pri- 

savo
nutarė per tris menesius 
imti naujus sąnarius in 
draugsyte už pigu insiraszyma 
tik $1. Gali prisiraszyti turin
ti nuo i8 lyg 40 m. senumo. Su
sirinkimas atsibuna Nedėliojo 
po 15-tam kožno menesio 1 vai.

(M. 14) 
bažny

tinei vargonai konia kaip nau
ji. Tinkami in namus 
del bažnytinio choro.
szaukite po No. 3'3 W. Malin- 
noy Avė., (t. f.)

ANT PARDAVIMO^ 
Namai po* No.

popiet mokslaineje
— Parsiduoda geri

arba 
Atsi
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SIR FREDRIKAS SMITH AUGSZCZIAUSES ANGLISZ-
KAS MINISTERIS IR ŽENKLYVIAUSES ŽMOGUS 

ANGLIJOJ.

Iisz Lietuviszku kaimelu
}.loti(‘jus 

Rauzins (Rise) kuris priskubi
no mirti savo nioterei, ]>er bai
su sumuszima, likos nubaustas 
per suda ant deszimts metu in 
vaistini kalėjimą Filadelfijoj. 
Raczius prisipažino prie kaltes 
ir tuom apsisaugojo nuo dides
nes bausmes.

$

Gilberton, Pa. —

C i t i ze n s ” d r augyst e
susirinkimo mitnro

1 J

nutariimt savo 
laikyti dideli balių antra diena 
Velvku ant Sidaro sales.
žanga vyrams Inu
rems ir vaikams 15c.

Ot5oe.
J įt

inote-

Hammond, Ind.— Czionaiti
ntam miestė randasi. apie 45 
tukstaneziai gyventoju, terp 
kuriu randasi mažas būrelis 
Lietuviu iszsklaidytu po

Darbai sumažėjo kaip 
praszalina daugeli 

darbininku nuo darbo, Žiemos 
kaip ir nebuvo, 
truputi paszalo.

apie 
gyventoju,

mažas
visa

Ncpraleiskite progos.

miestą.
ir visur ir

tik kaip kada

8AŪLE ... .
T.--, —------- ,

DAKTARASGYDO
PATRŪKIMA

>. ........ • II t I

Be peilio ir be operacijos. - 
Ligonis netrotina darbo laika.

Dtdole atida atkreipė publika In
Btobotina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele Ir Norviazku arb& trotlmo veisles 
ligų; pet Daktaro Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo po! 
lo ir operacijos ir isssklrent arszes* 
nlas atsitikimus, nereikalauja trotint 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmones paprastai mielino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagelba operačijos^ bet tas yra tik 
no tiesa, szendien Dr. O’Malley pralei
do didesjii dali*savo, daktaravimo del 
isztirlnojimo Ir gydimo Patrūkimo, be

»k

I
I

1

IS

I

Privalote 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 
$5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar,

Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu telp greit 
kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip ; 
tik aplaiko.

Pirkite pecziu pas Guinarm ,

GUINANS’
V . w <t

>
< 19^ • * ’

Mt. OarmeI, 
Shenandoah.

if

s
it
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Dx. JELOX*£jI& 
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

■ Dr. KOLER yra viena* 
tarpe Lietuviu da* 

ktaras Pittaburse. Mo
kinosi Varszavoje, stu
dijavo beglje 26 m. in- 

I vairias ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo • 
dugnlai pažinsta. Gydo 

* užslnuodlnima kraujo 
Ir silpny'bos vyhn', ApuogrWhktejlmudi 
ligas, tinimo, in vairias Ilgas paeinan- 
czlafl nuo. neęzystunjo kraujo. ' a k ks t" 11 j į r a _ B O ' J Ji 1 » a! Jl 1
negydau. Dr. Kolei kalba LenklMzkal 
Ir RusiszkaL
Oflsos valandos: nuo 9’ryte lig 15 
vakare. Nedeliomis iki 2-v. popiet

i - i I 4t»i- 
szaukite ypatUzkal, per laUzkua as<

03
įNAUJAS IŠRADIMAS!skausihlngos operacijos ir pasiseko 

Jam iszplldyt savo nof*n tclp kad nCyra 
apie tai abejones. . •.

hEKlNUAS RACIJENTAS SAKOi.
Beverly, N. .1. Aug. 14, 1917. 

Brangu s B r. OhMftUe.vi— 
Negiliu rasti žodžiu. Invules Jumis 
paiirkavolI už stebėtina patarnn- 
v i m a dėlei numes, 
mane nog dubeltavos 
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus Ir negulėjau dirbti, 
džinu kitokius daktarus bet man 
negalėjo pagialbetl. 
sveikas, 
yVHkes-Barre, I‘n, Asz ėsnifn Lie- 
tuvis, 70 metu nmžlans Ir szlrdin- 
gnl rokomondnvoju l)r. 0’Mnlley 
dcl klekvieno Tautlcczio kuris ėsa 
tam paežiam padėjime kaip asz 
plrmlaus liuvau.

Jonas Gedminas, 
Box 08. Beverly, K. J.

[Tikra Eromntn randasi mano ofiso] 
DAKTARAS O’MALLEY SAKOS—

Penki mętat adgallos po dvieju motu 
isztirlnejima, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir Vadinu ta būda gy
dimo "Chemic-Elcctro” būda gydimą 
Patrūkima del szimtu Patrukusiu žino1 
nlu. Nebuvo didesnio Iszradlmo mede- 
clnuoso nei gydlmuoslio nog laiko isz- 
radimo X-Ray ir daugiaus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu Čsate vienas isz tu 
skaitlingu kenkeneziu, serganeziu ant 
tos ncapikantos ligos “Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydinti. 
Jagu reikalaujate rodos tai nieko no- 
kasztuos kaip tik paraszlmas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
biszkal. Raszykttq prislusdaml už 6c.

Jain iszplldyt sdvo nora teip kad nCyra

Iszgydoiims
riipturoN,

Ban-

bar ėsmlu 
aržiu hr. OtMalley isz

f i’WI

f

V

U NIO N ’
national!D A/MIZ-Y.JzBAUK ,

7
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•

r
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CAPITOL STOCK $125,000.00
SIJRPLUS IR PROFITS $400.000.00

Mokamo antra procentą ant sudėtu 
piningu. Procentą pridedant‘prie jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos monesuose, nepai
sant ar atncszat parodyt kyngute ar no.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar* mažas ar 
didelis. Bankas atydarytas 9 vai. ryte lig 
3 vai. popiet. Subatomla 9 ryte lig 12 vai.

F. J. NOONAN, Vice-Prcz.
.1. E. FERGUSON, Kaslerlus.

R. T. EDWARDS, Kasieriaus PagclbinlnkaS.

H. BALL, Prcz.

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IB TĖVAMS!! ’«rvww wwwv w wnrwnijv H
Tiems Lietuviams, kurių stinus, broliai ar šiaip giminJs yra paimti j karlumenę ir ke- E 

liauja į anapus vandenyno, Idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pave* 
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbS ir paguodonč, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie Žiedai yra labai gražiai
išdirbti. Areliai iŠ abiejų pusių^iedo yra giliai {pjauti, viršus yra enamel raudona, balta g 
ir mčlyna parva. Toksai žiedas turčių rastis pas kožną vieną mylintj laisvę ir kurio gimk 
nč yra kareiviu Amerikos Arrpijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutčms, Užstcliuodami šj žiedą, atsiųskite savo

Kii e

I

Del Prakfciiuojančiy Kojy
l M Prhkal(iviin>9 f nio* 

aįaufckojų, tai yra di
džiausias kankinimas 

Lkaip dideliems teipir 
mažiems,
smagumas yra

i
f1

•v-

y
Didelis ne

it ne
a'i-

zkanaus kvapo kaip Ir kenkentii imo 
liaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai ĮF 
pradžia visokių imofai ligų ir pavargi 
ino v*so kūno. Musų naujai išrastos gy 
duolžs Hgydis prakaitavimą arba ftlapu« 
mą Jūsų kojų j Kabai trumpą laiką ir męs 
uttikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei-

> katai. Su buteliu bus atikus lietuvlikas 
I laiikas su paaiškinimu. Preke 411 > 
i su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URBUS REMEDY C0.t
! Distributer
į 160 N. WELLS St, Dtp. B. CHICAGO, ILL,

F
i®

l

W. TRASKAUSKAS
h-GRABORIUS— 1

• PIRMUTINIS LTETUVISZKA8 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kubus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus del 
laldotuviu, krlksztlniu, pasivažinėjimo 
Ir tt. Krausto dalgtus Ir t.t.
620 W. Centre SL

7 I’

3 %

piršto mietą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pi išlipkite, o mes Jumsparsiduoda ant 
Be- 

Teip-

Tamaqua, Pa. 
dvieju familiju namai, 
veik nauji, Su mu. v.į,

gi parsiduoda kampinis lotas. 
I Parsiduos labai pigei nes savi
ninkas nori apleist anglekasyk 

Apie daugiaus dasižino- 
site asabiszkhi ar per laiszka.

(to 22)

veik nauji su elektriku.

las.

A. Vensktinas, 
423 Elizabeth St

Tamaqua, Pa

. Atsiszaukiu in Lietuvius.
t

malorius.
na-

Esmių stalorius ,(ir
Statau ir taisau medinus

Darau visokiu pataisi- 
nimus koki tik reikalinga, 
liu važiuot bile kur ba esmių

ar in miestus ar far-
Praszau kreiptis ant ad- 

(to 21)

mus.
G a

No laukite.

prisiusime tą garbčs vertą žiedą. •

Sterling
1OK Auksinis____ ....10.50

14 K Auksinis.__
Taipgi moterimi ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkoj 

paveikslas kareivio’kcpurfcs, su viena* dviem ar trim žvaigždutėm.
prekž 3f5c. vž kožną. ,

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

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

Prekls šių žiedų yra sekančios:

......... $1.75

nevedes 
mu. 
reso:

Juozas Saulis,
R. F. D. No. 2 

Belli lėliam, Pa.

stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adresavokito:

Di). A. W. O’MALLEY
.(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi ir raszosl Llotuvlszkal.

I

Z’W’w*

....13.50

NAUJAS U ETŲ VISIKAS 
GRABORIUS

CHICAGO, ILL

į

I

Mahanoy City. Fa.

tr

1

1

J. J. SAKALAUGKAS
801 E. PINE ST., MAHANOY CITY.

Visada pasirengus pagelbeti, savo prieteliams

Dldolia Dirbtuvę reikalauja pardavėju 
del pardavimo marszkinlu, apatiniu 
drapanų, panczlaku, szlobiu, jcklu Ir 
andaroku, tlosog in namus. Raszyklte 
o gausite Bcmpcllus dykai.
Mills. 503 Broadway. New York City.

V • ' ' H ' ’ <" ’

Naujas Lietiiviszkas Graborius

!
 Kaži s Rėklaitis i

516 W. SPRUCE ST. 5
MAHANOY CITY, PA. 1

Madison

b Yra ,tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti šavo depositoriami 

bizni j e 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
vimu kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST'CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

A. Daniaewicx M. Gavula
T. G. Hornsby

I ------------------------------ ---------- -----------------r T- TT n J S B ■ e »

Fhune. Kensington 110® W
■ DR. E. G. KLIMAS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
Atidarė nauja ofisą South puseje

*4

Priėmimo valandos 2 iki $ popiet 
Nedėliojo 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St Philadelphia

... M’ "i’.... ... -1»,

Rilkalaujams
I ri liuoBO laiko vakarais, žali uždirbti nuo
I $10 iki $13 į savaitę, pereidam i per atubas
I su musų nauju išradimu. Atsilaukit tik 

’ URSUS REMEDY CO., «
180 N. VEILS St., Dtp. I. CHICAGO, HL.

'wrmnn

PARSIDUODA FARMA.
geras namas

Black Diamond, Wash. — 
nebu- 

’ .° 
matyti, 

diena, 
‘gali pirkti gu 
pradėjo dirbti 

Ana diena inspekto- 
rai dare krata namuosia ir su
rado keturiuosia szeimynuosia 
400 galonu namines guzutes. 
Konia kožnam name dirba sa
vo guzule o ypatingai Italai ir 

Szeip musu Taetu- 
viai czionais malszei pasielgia

Žiemos ezionais kaip ir 
vo, pavasaris labai 
sniego visai ne 
Kasyklos dilba 
Kaip žmonelei m 
zutes tai patys 
namie.

gražus 
buvo 

kas
r>

114'margu, geras namas, 2 
tvartai, daug vaisingu medžiu 
vandens invales 12 karvu 
bulus, 2 geri arklei, , v., 
pleszkes, visokios maszinos ge
ram padėjimo. Preke $7,000. 
Galima užmokėti $2,500. reszt’u 
ant lengvu iszmokescziu. (21)

O. G. Mahoh,
R. D. 3 Factoryville, Pa. 
Bell Phone 51-4

1 
vežimai

Factoryville

W7

ANT GAVĖNIOS
Gyvenimas Iszganytojaus 

Svieto Vieszpatles musu 
JĖZAUS KRISTAUS

365 puslapiu su paveikslais 
Preke su nusiuntimo tiktai 75 centai.

i

I
) Preke su nusiuntimo tiktai 75 centai. ': 
C W. D. Boczkowiki-Co. MakanoyCity, Pa. t]

i

k D. M, Graham, Pre«.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz

P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treae. laišku: Dtp, B. CHICAGO, ILL. I

m/

6
■J

Austrai.

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU. J

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LATVAKOKCZIU SKYRIUM...

P. V. 0BIECUNA8 ir KOMPANIJA 
12tk and Carson St., S.S. - Pittsburgh, Pa. 

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinami savam budinke kurio verte issnesa apie 
e.vAAAA ■ ’ ” * “C * ‘ L

po kontrole Vaistuos Pennsylvanios. Už su- 
Pinigus moka 4 procentą, Siuncaia Pinigus

i Net arii i ai na knncelarija del padirbimo doviernaocziu 
L Ir kitokiu dokumentu reikalirga Lietuvoje. Užrube- 
£ žinia skyrius randasi no vadoviste gerai žinomo 
h Karoliuus Varassiaus vald įsako Notarijusxo.

o*1—" — im wii m na 4>» i— — —i, — y —i —i ei

,1

Dekavoje V2 milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaiko puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms^ 
Raszykite pas:

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N. Y<

i.’

r. * > o <> r;po* )♦>;)

Teip ant svieto yra.
iii CT” ILZ ii i /i*? Qrvyririlss XADYKAI 42 Szmolu Vaisziu Setas b $150,000 ir vartoja szeuie laike apie milijoną doiieriu

ju fandiiju.
Galima pirkti czverti ar 
teip kaip ka nori, 
kite po:

s

W. 
Spruce St., Alalianoy City, Pa. 
pastatyti ant puse loto. Del tri- 

Parsiduos pigei 
puse,

Dasižino- 
(t- f.) 

-No. 510 W. Spruce St.
Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA FARMA.
9 nrarl namai. 

, geras 
Vandens visados in- 

Daug
24 karves 

ri arklei. 
pleszkes, 
Graži vieta.

250 akieriu. geri 
Tvartas 60 x 80 pėdu 
skiepas.
vales.
ku.

kitokiu budin- 
, 5 jaunos, 4 ge- 

Visi geri vežimai, 
visokios maszinos.

Preke $11,000.
Galima užmokėti $5,500 resz- 

ajjt. Ifcnj^vfl . iszmoke^ju.
Apie dauginus dąsižuiosite ant
d; O ( J i b ■» 7 I I ' . . . .
adreso: (to 21)

0. G. Mahon
R. D. 3
Bell Phone 51-4

f

Foctoryville, Pa.
Factoryville 

Gyvenimas ir ofisas 
N. Lake Winola.

A. 0. N0VAKAUSKAS
:: Advokato

(Jor. Main and Centre Street
- SHENANDOAH, PA.

• • 
• •

Franas:— Ir tu žmogeli pn- 
cziuojesu su ta ja motore 
jiji ne turi -joljo patraukimo 
prie saves!

Petras:— Ka tu kalbi! Jiji 
turi 1,000 rubliu.

Fr:— Na, jeigu sziteip, 
kas kitas. '

y juk

‘W

i

Asztrus, Badantieji^ 
'Diegliai # r

Veikiai pranyksta nuo Sloan's 
Linimento veikmes.

STEBĖTINA AUKA
I

Nepraleiskite sziog progos insigyti szi

Tas| suteiks ilgai laukiama

DABAR YRA LAIKAS. Nepraleiskite szios progos insigyti szi 
stebėtina 42 szmotu vaisziu seta nemokant ne vieno cento. Szis se
tas yra padarytas isz augsztos rusziės porcolino, puikiu piosziniu Ir 
yra didele nauda ‘kiekviename name.

dovąna ir Jus didžluosltes turėdami savo namuose szi setą.
V i

Talp-pat pranyksta ir visbreuma- 
tiszki gėlimai, kaip ir skausmai strė
nose nuo meszlungio, nervu uždegi
mas nuo neuritis, sustingęs kaklas su
kimas sąnariuose, užkenklmas kremz 
lems, veržifnas raumenyse ar skaus
mingi pažeidimai.

O kad ji lengva vartoti, greit Ir- tik
rai pagelbsti, tyra ir prieinama KydugįĮL^., ,«jUinu, gan maigyti szi pulku seta nemokejąs no vmnA c' < 
Jo, taigi Sloan's Llnimentas visur y^a jĮ’^ielskite szlos progos kadangi gali daugiau niokuoipet nepąsirodyt. 
variuojamas.

Preke 30c.. 60c. Ir $1.20.

ral pagelbsti, tyra ir prieinama gydu

SlpaiTs
im errt

w v • « di -w^a „ • .

I
I

t

Kiek-

I

i 
f

Ii
i

vienas, vyras, moteris ir vaikas, kuris yra užimtas i>aii>ni 
.|dimi, gali insigyti skl pulku seta nomokejiv* no vieno c' <

•'Mes
szitu setu musu sandeliė kambaryje, kurio

Szi yra nepaprasta auka ir Jus turite pasiskubint dabartės, 
turim tukstanezius 
bus lazduoti dykai, todėl Jus turite būti pirmas savo apielinkejo in- 
slgytl viena.
niekuomet vėl nepasirodyti.

Raszyklte tų o Jaus ir sži auka galiNeatidolioklto,

| Home Supply Co. Dept. 127.110 Nassau St. New York.

ir raudami
trupintus
in viwvt dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko

—------------------------ ------------------- r----------------------------

kitokiu dokumentu reikalirga Lietuvoje. Užrube-

Ihsitaisykit °Gerą Muzika!
— ■7  . —  L " 7 —-—  ' ■ ’ —  ------------ gJHga.-.'.;..,’ , S A ■!!..!' .,■■■■ ' I .."...  ------------------==

VISI GALITE TURĖTI GERĄ MUZIKĄ SAVO NAMUOSE."
Šiais laikais ir nemokantieji grajyti ant muzikalių instrumentų gali ingyti tokių instrumentų, kurie 

groja visokius dalykus ir dainuoja visokias dainas, štai mes suteiksime grojama mašiną grafaioną su 
’ ’ nš naujausiais lietuvlškis rekordais tiktai už

4

/

penkiais naujausiais lietuviškis rekordais tiktai už

3

su prisiuntimu. Šita gro
jama mašina arba grafa- 
fonas parodyta ant pa
veikslėlio yra pigiausi 

prckėjc»zęplumbijos išdirbtų įpslrtimcnlų., 
lr - 

Naujausi EiettiViŠki Rekordai
{dainavo Tenoras MIKAS PETRAUSKAS 

Rekordai abiejų pusių, po dvi dainas kožųas.
1. Lietuva, Tėvyne musų ir Tykiai Nemune

Ha teka.
2. Birutė Ir Kur banguoja Nemunėlis.

$36.75
j -m (Įdituo

ir 1
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3. Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit |

sveteliai. , <
4. Saulelė raudona ir Jojau dieną

sveteliai. , <
4. Saulelė raudona ir Jojau dieną. ,
5. Už iilingėl) Ir 6ių Nakcialy (Dzūkiška).

Pinigus $36.75 siųskite Money Order arbaregistruotame laiške ant sekančio antrašo:
S. P. TANIS
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ICills Pain
1233 West 111 th Place, I

> CHICAGO. ILL. Į
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