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Isz Amerikos
In Balkanus bus siuneziama 
penkiasdeszimts Raudonojo 

Kryžiaus slaugytoju.
Washington, J). C.— Ame

rikos Raudonojo Kryžiaus Ko
si misti penkias 
su kokiais penkiasdeszimts 
Raudonojo Kryžiaus slangyto- 

Taip pranesza isz 
hington 
Hay in 
vyriausi ofisu.

Dicfziausis isz rengiamųjų li
gonbueziu bus inrengtas tuo
jau Belgrade. 
100 iki 200 lovų, 
Dr. George 1). Tarnowski 
Miss Harriet Lctte, kuri užma
ryje dirba su Raudonoju Kry
žiumi jau nuo 1916 m. 
vyriausioji slaugytoja, 
du ligonbueziu su 150 lovų da
bar organizuoja kituose di
džiausiuose sziaurines Serbi
jos miestuose, 
rineziuose nuo 10,000 iki 20,- 
000 gyventojų bus įsteigti pen 
k i ar szeszi ligonbueziai. , 

Torancc

Pagal 
tai Anie- 

suvirszum pus-

.

ju.

kokiais
ligonhuczius

Was-
ScottMiss Helen

Raudonojo Kryžiaus

Jame bus nuo 
po priežiūra 

ir

kaipo
Kitu

Miestuose tu-

Miss Rachel
New York o, prižiuręs viena tu 

Grupe

ISZ

mažųjų ligonbueziu.
isz trylikos Amerikos Raudo- 
Bojo Kryžiaus slaugytoju, va
dovaujant Miss Georgia Gree
ne, kun bnigcYhbkmUs pVic nrto 
teru ir Vaiku Ligonbuczio, 
Boston, Mass, eina in Monte
negro, o kita toki grupe isz de- 
szitm slaugytoju in Graikija.

priesz teisėja Fry 
morgui 
iszsiža-

Mergaites iszsižada motinos.
Chicago. — Naminiu reika

lu teisme
stojo dvi 12 ir 14 metu 
tęs seserys ir vieszai •F
dėjo savo moty nos, Mrs. Wal
ter D. Camcron, kuri perdaug 
girtauja.

Mergaites pasakė:
‘Ales nenorime jos daugiau 

matyti.”
Teisejaa ture: 
4

jinai yra jusu motina.
“Tas ”
Bet

Atsiminkite, mergaites
> f

atsake
pasigerusi

Veręziau pas sveti-
»>

v 
i tiesa, 
jinai

> t)iuk

tos.
mus

toles-
Apgalvos jis, kas butu 

motina

11

kankina.
mus gyventi.

Teisėjas byla atidėjo
• niai.

geriausia padaryti
girtuokle. ‘
Aresztavojo lizdą bolszeviku 

ir anarkistu.
New York.*— Palicije užklu

po ant namo East Penkioliktos 
ulvezios, kur radosi lizdas * *
bolszeviku ir kitu jiems pana- 
szus,

su

uHau 
kurioje buvo 

po

suymdąnri daug visokiu 
rasztu ir teip vadinama 
dona ja Knyga” 
suraszyta 6,000 bolszeviku
visas dalis Amerika. ■

Palicije dabar darbuosis 
daugeliuosla ririesttrosia idant 
tuosius bolszevikus suymti ar
ba turėti ant akies.

Neužilgio isz czionais bus 
iszsiunsti adgal in Bosijo
kanti bolszevikai: Petras Biąn 
ki, Martinas Orodovski, Artu- 

Ketzes, Mollie Steimer ir
Badai Biankis vra va-

se-

ras
kiti.
du anurkistu.

ihte. 4 Utaflu* Mi

Amerikas turi pusketvirto 
bilijonu anglių žeme j o.

Washington, 1). C.—* 
geologiszku žinunu, 
riko randasi
ketvirto bilijonu tonu augliu 
žemoje gyhunoje 300 pėdu. 
Augliu užteks da ant daugelio 
metu, o prick 
atsidengi neja

tam, kas diena 
naujas gyslas.

Nelabas pasielgimas su 
kalininkais.

Richmond, W. Va.—* Virgi- 
, ka-

skuri- 
pririszomi 

Dr. Chamberlain

nijos vaistiniam kalėjime 
liniukai buvo plakami 
irioms nahaiKoms 
prie kryžių.
isz lowos, buvo nuplaktas du 
kartus tokiu būdu už bandy
mą pabėgti isz kalėjimo. Apie 
tai likos praneszta in valdžios 
kamisije, kuri viską isztyrine- 

nubaus kalėjimo

Chicago.—

jo ir dabar 
dnžiure tojus. 

Užpuolė Lietuviu banka.

Kovo 13 d. 9:30
via. ryte in lietuviu Metropoli- 

) 35-tos 
inėjo kotru1 

Banko kasierius 
tuo

tan naiika, prie 
Halsted gatvių, 
jauni vyrai.
p. Julius Ęrcnka tuo tarpu 
maine czekius kostumeriams. 
Tuomet bankoje buvo du kos- 
tumeriai.
priėjo prie banko langelio ir, 
pastato revolverius in banko 
klerką, 4>- V. BigeLl, purei kultu
vo pakelti augsztyn rankas.

Tuomet 
pagriebęs 
szuvi in plcszikus. 
ir-gi pradėjo szaudyti. 
na szuvi jie paleido 
cziau Bigclio galvos, perszau- 

antru gi

Banka, ir

Tie keturi vyrai

Julius Bronza, 
paleido 

Plcszikai 
Vic- 

augsz-

P- 
revolveri >

kairiųjų ranka, 
viais plcszikai

darni grotu stiklą;
szuviu pataikė p. Bigeliui iii 

Kitais szu- 
sužeide mote-

riszke, tuomet bankoje buvu
sia, p-ia Margarita Peldžiene, 
gyvenanezia prie 36-tos 
Walace gatvių, 
kulsiu.

Plcszikai pinigu nepaėmė, 
nes p. Julius Brendza (kuris, 
beje, 
cs isz Suv. Valstijų 
nes ir szaudyti 
atumsžo plcszikus. Jis palei
do in plcszikus keletą szuviu.

Bankas yra apdrausta 
plesziku.
Szikai paėmė pinigu, tai 
kas nebutu nukentėjusi 
turėjusi apmokėti 
draudos kompanijt.
• Po užpuolimui

prie 36-tos ir
Ji sužeista

visai nesenai yra pare- 
kariume- 

gerai moka)

nuo
Jeigu ir butu ple- 

ban- 
butu 

ap-tai

pribuvo po
licija, b®t jau buvo vėlu, ple- 
szikai jau buvo spėjo pasi-: 
slopti. — Lietuvą.

spėjo

♦

Mokykloje.

Daraktoris in valka:
■r— Ir ką daro Lotas, *, kaip 

joj pati pay irtojo druska? 7 
U-gl ižgero pus-Vaikas:— 

kvotiere ir su duona taje drus
ka suvalgė.. V

— Hcj Ickau, 
paskolink mąn ^00 rubliu.

— Asz tokiam, ka yra links
1

irias no skolinu, ba tiojei links-
• ****•*' "

mi ,yiskp p^aleiclže./ ir, skolų
.. - ■■ >

*.• 'Z'1 4

I ne atiduodą.

JUL
/ I mn

sukcziaut

JbxAh H

31 METAS
— - " Į-^ ------y

Žinios apie Lietuva.
Tik ku gavojn per Commit- 

tec on Public Information tris 
nuo p. Pakszto.

komitetas pastebi, 
ju neapsi žiūrėj ima 

ilgai

ft

Kas girdėt po užsi- 
baigimui kares.
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Milžiniszkos orines maszinos.,
Madison Square

New Yorke
Garden, 

bus perstatymas 
milžiniszku oriniu maszftiu vi- 

vieszpatyscziu;

>

Ame riko, 
Anglijos ITrancijos ir Italijos., 
Taisės maszinas dabar ketina 
naudoti del lokiojimo kaipo 
automobilius sziandien žmo
nis naudoje del parvežimo pa- 
sažieriu ir tavoro.
artinasi, , kad noužilgio 
pradėsimo, lekioti 
žvirblei. :

: r v? r
KAIP KARE PRISIDĖJO

su

Laikas 
visi!

oru

>
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PAGERINIMO daržovių 
auginimo. •

Washington, D. C.— Vokie- 
submarinai, galima sa- 

ntgaivino
ežiu subniarinai, galima 
kyti, atgaivino Amerikoje 
džiovintu (dohydruotu) dar- 
zoViu pramone ir pastate jia 
in tikras vėžės.

4 - a *

Kuomet reikėjo maitinti mi 
lijbiniS' vjTu maisto dalykais, 
kurie beveik visi turėjo būti 
siuiicziąmi per Atlantiko van
denyną, del submarinu laivai

Ą . i

nęgalejo kaip reikiant vąikfez- 
czioti, Suv. Valstijos ir 
jerital stengos panaudoti

Alli- 
v.is- 

ka, kad tik palengvinti maisto 
siuntimą. '. Ypatingai jie ston 
ges sumažinti siuntinio didu
ma. Džiovintos, daržoves už
ima tik nuo keturiu penkta
daliu iki devynių deszimlda- 
liu vietos, kuria užimtu ne
džiovintosios.

Teežiau daržovių

užimtu

džiov mi
nias buvo labai mažai težino
mas. Niekas nemokėjo tinka
mai džiovinti, net ir pats 
džiovinimo procesas buvo nesu 
prariĮama paslaptis. ”***..■,“ '*1 lio i ka- 
Jingu džiovinti ištaigu beveik 
visai nebuvo. Kareiviai -nė-, 
buvo prate džiovintu 1 daržo
vių valgyti, o kariiiomcnes 
virtuvėse beveik nieko neži
nojo, kaip jas ^tinkamai pri
rengti.

Buvo sunkenybių, bet jos \ i- 
.ibtivO?* pęr^iilotos. Stiv.' L ' ♦ V V "1 i ’ > L ' I ’ 1 ' '"’‘1

so pbfprilotos. Sdv. 
Valstijų Agrikultūros Depart- 
mento, ir armijok sanitarių 
korpusams betyrinėjant, suvie
nodinta ju parengimas, džio- 

Buvo 
surasta, jog J daugeli dražo- 
viu galima taip iszdžiovinti, 
jog jos palaiko savo skoni ir

viniriias ir krovimas.
Lili £14(1 TAfM J /I <1

/-

l "■ lr --------    -1-.^-,-^.-   -2rr^»„ ■

rų džiovintųjų/ daržovių
1 ’ 1 ’ J * • ' ; <1 C •. ’ J.’ *. * “ r " j* į<
rų ųziovintujiu daržovių, pa- 
siunsta kareiviariis užnuiri.',

Nors džiovinimas buvb tyri- 
nojarųas, kad lengviau Iriitd 
galima laivais vedžioti, tė- 
ežiau vėliau pasifędej 
gerai būdas sutaupyti atlie-

- ' * • . i / ' " ... j - > h

kainos daržoves, kurios grbitai 
genda. O tai yra labai svarbu 
nes galiipii daugiau 
ir,, užaugintos nesuvereziamos 
aut turgaus vienu kurtu, 
padalintos lygiai per 
metus, ir ne tik toje 
kur užauginta, bet ir 
kitur, ne tik Su v. Valstijose,

i ■ , L'" <

vedžioti, 
jog tai

auginti,

bet 
visus 

vietoje 
visur

* 1.

bet ir užrubęžyje. ,,
Daržovių džiovinimas ’ atei

tyje daug žada ir ^uv,y Vaisi i- 
ju Agrikultūros Departineib 
tas perspėja, kad tas -.darbas 
butu imamas atsargiai, 
yra (Jaiig dalyku, kurio ,prisi
deda prie to darbo pasiseki
mo. Prie rci kalinį jų daly
ku priguli tas, kad s daržoves 

i. i r gerai1 sūri uk- 
pbržiuretos, -atsargiai

nes

būti/sveikos 
1 ' Ii V ■ •

tos ir,;
nuvalytos, iszvirtos ir p. kaip 
ir sumaniai prižiūrimas , pivjs 
džiovinimas. ■ > . /’v

Tų ; principu prisilaikant/ 
galiipa pasekmingai vartoti vi-;

' ' >' ’• ' e’ ' >

gerai Sui-J Uk

prisilaikant

sus Jam rę i kalti i, s ky rinmus;
‘ v •’ .»riC A • . < ‘ t’** A '.41 , ■ ,k\ J” '

Tęcziau isž visu 
gėriaiiįi aparatui yra. tie, < ku-
aprirątu^.; v

rio praleidžiu orui vaikszcžio-
T ■ ' z . l. •' L I ( ■'■ ' .. _ '-

ti lygiai po vislia užkampius,1 
užlaikant vienoda temperatu- 
ra.^ Džiovinimo aparatai ttiri 
butt taip padaryti, kad roika-

/? Džiovinimo aparatai ttiri

lui esant butu galima vartoti
• ,.. ‘ ‘ . 'v " į ’> I i

jo viena įkuria nors įlali, pagal 
daugumą* daržovių ir ^afal rei-

..t '• i» . ''7 * 1

tuomet, kuomet dąrždy|; 
daug tėra džiovinti. Džiovi) li
mo : _
brangus, nes džiovintos , dar^

kalo. V Tas leidžia dirbti i r
PO

aparatai turi būti no

kitas ypatybes/ir palieka ne- žoyos, kad insigyventi turi, 
Vft

M b l,: •TTj/I *• !- vV ' ** », >,(k 1 1 . “v ' W2-

A 
ERL 

k' ■

gendancziomis. Milijonai ąva
i / J I“ . r ’ / ’ ' ' t 1 '? '.. t i ii./ >’•’ 1
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True translation filed with the Post 
Maxtor aj. Mahanoy City, PA. on March 
17-th, 1919 as required by the act of 
October 21-tb, 1917.

Szimtai Spartaku suszaudyti.
Borlinas. — Suvirszum 

szimtas Spartaku likos suszau 
dytais. Visi buvo surakyti in 
lenciūgas ir suszaudyti kalėji
mo kieme su maszinineis ka
rabinais.
Noshc iždave paliepi ma 
visi spartakiszki ] 
liai bus suszaudomi.

Kares ministeris 
> jog 

prasi kalte

Anglikus.
per

Anglikai suszaude 8,000 vo- 
kiszku oriniu maszinu.

London. — Laike svietisz- 
kos kares 8,000 vokiszku, areo- 
planu likos suszauydtais

Kada kate nusto
jo Angliję padirbinėjo kas me- 
nesis po 4,000 areoplanu, turė
dami 200 szvadronu tuja ma
szinu. Ant lekiojimo ižduota 
suvirszum 66 milijonu svaru.

.1 lift./1,4 /’ ■*,

Prūsijos Lietuva norinti prisi
dėti prie didžiosios lietu vos.
Neiv York.— Vieiino lietu

viu tautine taryba gavo kab- 
clgrariia nuo Lietuvos dclega- ’-•.t. a . • ' -

kablegramas 
Minėtas 
kad per 
kalilegramu perda vima 
užtensc. Nors visa menesi su 
vėluota, vienok isztisai 
duodame, nes indomiu

Nors visa 
vienok 
, nes 

jose randasi.
(1) Lietuvos 

bes paskelbimo szvente visoje 
szalyje bus apvaikszcziojama 
Vasario szeszioliktoje dienoje. 
Po apmaldu ir vieszos iszkil- 
mos, Miniątcriu Kabinetas

pa-
v • • 
žinių

neprigulmy-

Ministcriu 
Valstijow Taryba ir kareivija 
priims prisiega ginti Lietuvos 
žmonių laisve ir nepriklauso* 
mybe.

(2) Praneszimas isz 
pėdos skelbia 
abieju daliu 
vien lietuviu gyvenaneziu Ry
tinėje Prūsijoje yra pageidau
jamas bet taip-gi’ pageidauja 
jo ir vokiecziai pirkliai gyve
nanti Klaipėdoje, kurie pra- 
naszauja, kad szis Lietuvos 
portas ant Baltijos Juriu atei- 
tije lyginsis Hamburgui. Vi
sos politiszkos organizacijos 
Rytinėje Prūsijoje 
vo vokiecziu rinkimuose 
gyventojai savo skaito Lietu
vos Respublikos pjlieožiais.
.. (3) Rusijos.bolszevikai .ap- 
skelbė valstijos nuosavybe 

namus, liet 
rakan- 

I|ekvizicijonris ir takso
mis bolszeviku komunizmas 
privedė, Vilnių Lietuvos sosti- 

prie baisaus skurdo. Kai
nos kas diena augsztyn kila. 
Žmones, kurie iszdrysta rekvi- 

f V r

zicijoms pasipriosziuti, kelio
se vietose likos nubaustais, 
kankinimais ir net suszaudy- 
tais,

Taip-gi 
kablegrama nuo 
Szveicarijos kurioje pažymi, 
lams siustus pinigus.
Lietuviu Informacijos Bjuras« 
Rauduonieje žudina gimines

Baltosios Gvardijos.
Petrogradas.— Visi gimines 

aficieriu isz 
regimento, 
Baltąja Gvardija soviatu 
džiai likos suszaudytais ant 
paliepimo kariszko *. revoliuci- 
jonioriszkos tarybos.

* Te'ip-gi daugelis 
likos suszaudytais 

už praplatinima visokiu paska 
lu kas kiszasi 
džios.
kas naktį. \

Kinczikai pardavinėjo gyven
tojams žmogiena,

Moskva.— Czionais vieszpa- 
tauje didelis badas ir 
kas nodateklius.
ties didelio atokaus maisto ki- 
niszki kareiviai, pargabenti 
per soviatus prie visokiu dar- 

pradojo kupeziavojimu 
žmogiena — mirusius karei
vius supjaustydavo ir parda- 
vine jo gyventojams už mėsa, 
ymdami didelius piningus už 
tai.

>

1

Klai-
kad Lietuvos

suvienyjimas ne

nedalyva-
, lies

to in itaikos konferencija A. 
Klimo, kad rytines Prūsijos 
lietuviui t atsiskire nuo. Vokie-
- * • * f. «|y* • *-» *, . *v’ • »Jių J. 4". *"» 4 "4 ♦ j f ’ ■ ' *, * ti*

tijos ir insteigę savo laisva 
valstybe teritorijoj in sziaiire

'■ ' J

nup MozUrijos ežeru apygar
dos, kuria jie mano prijungti 
prie Lietuvos respublikos Tele 
grama, Rytu Prūsijos lietuviu 
tuvos valstybes tarybos prezi
dentui Vilniuje.

"Mos suorganizavome sziandien 
Tilžės miėste Prūsijos lietuviu 
tautine taryba su Dr. Gąigalaicziu 
kaipo prezidentu.
deda isz Viktoro Gailiaus,
monns, Simoncit ir Jono Vana- 

Vyriauslu tikslu szio
veiksnio yra sujungti Prūsijos 
Lietuva suDidžiaja Lietuva.

itawsw-i! 4 - v* V1- ,rJ V'"*« a * -
K iękvienoje \ apięlihkojė

džiovintos daržoves bus gerią u 
taupymo būdas, ypatin- 

kuomęi, 
szviežiu negalima gauti, 
reikalavimas mainysią 
to, kiek szviežiu daržovių 

Gali pasitaikinti, 
nors priežas- 

ar tai del neųžderojimo, 
nepaprasto brangumo 

džiovinimo 
Tokių 
reikia -MLii

»I < » wja

sis 
gai tieriis laikams,

kiek 
gaunama, 
jog del kokiu 
ežiu 
ar. tai 
szviežiu daržovių, 
darbas turi apsistoti.

pasitikint,

, Ju- 
pagal

gaiczįo.

Ji sako:

Taryba susi-
Erd-

ne tik žeme ir 
taip—gi ir visus nanįu 
dus.

ne

apystovu
• W i

saugotis ųeuždoti dideliu iš
taigu. Žemdirbystes Depiti’t- 
mentas mano, jog džiovini- , *
mui geriausiai tinka, taip 
dinami tunelio iszvaizdos džio 

) I. ‘ «l

vinimo aparatai.
Lyg sziol

mano
Vd-

Su v. Valstijose 
dar nėra .įsteigtu nuolatuun 
prekyvicčziu, kur buįu ga)’D|:i 
džiovintas daržoves parduoti, 
įvairius pirkliai stengias kiek 
galima daugiau apie jos 
not i, teežiau labai mažai tora 
firmų, kurios jias pardavjne-

Manoma ktid patys a u- 
gitnojai ir. džiovinto jai isztirs

siusi-

I,

A.

Maž. Lietuva atsimetė nuo 
Vokietijos

New Yorkz— Lietuviu atsto
vas taikos konferencijoj,
Klimas, kablegrama pranesze 
czionai Amerikos Lietuviu Ta 
rybai,sztai ka:

“Lietuviai rytinėj Prucijoj 
atsiskyrė nuo Vokietijos ir įs
teigė nuosavia laisva valsty
be savo apgyventoj teritorijoj, 
^žiauriuose nuo Mozuru cžru. * >

gauta

ja.
O * F L\

turgavietes piririiau, ‘ neg už-/ 
dėti savo pramone. \ ..

■ ' ■. - .A- 'y - >

TRUPINĖLIAI.

;i ? r

» c

Latvei su Lenkais supliekė 
bolszevikus ir ukrajinus.

Stokholmas. — Latvei pa
ėmė Francnburga prie Luba- 
v0jriuo bolszovikų, paymdami .. . . ’ ' *Wi ■•#*

aficieriu

sziandiena
Dobužio isz

8G-to rusiszko 
kurie perėjo in 

vai-

rusiszku

soyiatn val-
Suszaudimai atsibunu

toip-gi daugybių kariszko iria-
L * *

tcrijalo ar daugeli in nelaisvę.
in szali

y t, v y,,.

Kada sapnelis trūksta 
tai suarė 1800 keturkampiniu

• *
j •iji' .J ' K *

mastu žėmčs aplinkui.
> * * wr i x '* i{

/ * Vienus hiusziiubis kara*
.» , ■ i 1 i ' 1 ' F 11' ' * l'

birięs padaro tįyk bledos ku 90 
paprastu karabinri. H

surinktu

4.

Vienus riiusziiuhis kurą*

paprastų karabino.
, II ' i ’ . t 4 Z ' k |l'l V " ' H*

* Valstijė Miline
25 tukstancziUjVagonu bulvių.

* h Kas metas amerikoiiisz- 
ki farmeriai' turi bledes . ant 
gyvuliu suvirszum ant 200 mi
lijonų dolerių isz priežasties

• ' : 4 'x i

visokiu gyvuliniu ligų. 2' 
Pa ir sziaudjen karo kasz 

į !i. i , ’i . % 1’* f k ' !' 'i / « •> A j" •; . < ’I
* . Da ir sžiaudįen karo kasz 

'tuoje Anglijėį ias diena < 2Q 
.iia31TM:i ’ . ■ į

.r . i; t ' ■/ "i! m v"
niilijonu doleriu.

jy

ia; M

i pi

' i|f 1,' Hį

Bolszevikai pabėgo 
Mintautos.
\ Latvei triip-gi iszgujo bol- 
szevikuš in aplinkines Viil- 
davos.

Lenkai supliekė vokieczius 
SziezinigcjeDombruwkoje 

Bolszevikai į 
ant Sloninu, aplinkinėje Grod- 
naus, ir noripts pasisekė jiems 
inojti in miobta, bet likos isz-* 
guitais su pagialba bagnietu. 
Lenkams/ pasisekė

f
volą užklupo

užymti 
teip-gi Jaksmanias, Sideiszh, 
irBydgova.

bu,

visisz-
Isz priežas-

u

Valdže dažinojus apio 
tai aresztavojo tuosius žvai
rius velniukus ir uždare kale^ 
jlme* . t. esiai

'' j ijį.l1 1 ’ 'iJ1 T^*Lj' x į m nS M f 8, !'l' '' I I F | i
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KAS GIRDĖT
agitatoriai bol- 

po Buv. 
“lai- 

( .*?) darbininkui; laike,

Keli menesiai 
kad sztai ntejo uknzas 
caro, idapt visi apleistu savo 
pastoges, o gyventojai » gali 
sau pastatyti naujas sody- « * * ■ « «« * *

praslinko, 
nuo

Laike kada 
szevizmo slankioje 
.Valstijos ir nori duoti 
mia“
kada tiejei platintojui anarki- 
jos ir visokiu niokyseziu pri
žada kvailiems rojų ant sžios 
žemos, pažiūrėkime kokia lAi- 
me tiejei rūkalai davė 
nim Vladyvostokia: 
tonais
švara duonos, 

už švara mėsos,

zmo- 
Žmonis 

moka 60 kapeikų 
rublis ir 

kap. už švara mėsos, 3 r. 
kap. svaras cukriaus, 2 r. kvor
ta karšino, 1 r. 50 kap. svaras 
ryžiu, 250 rubliu pūdas 
liu, 200 rubliu sieknis i 
30 rub. už 
rubliu siutas, 
czebatus, maža 
lu 2 rublei.

Ir tai vadinasi

V. u z
80
25

1 mig- 
malku

300 
už

marszkiniu^, 
150 rubliu 
szpuliuke siu-

! >“rojus 
gnl bolszeviku mokslą. .Jau 
riau butu, idant 
jaus“ 
invede
Bosija ant 
niu.

pa-
H*

A

BAULK
... .... . M ■ I'i t ,J ■ .! . ' u- y 

leo vargonininką Eslivora. Vie-, 
mm isz darbini nkų < parugėj o' 
•vii'rgohiiiinko rankoje du ‘pun-- 
deliris:......... Burtnistras atriszo
pundoliuė ir net atszoko 
štilio’ su baime, nes » pundelijc i 
radosi dingusio Karoliaus zjc 
gorelis su jojo pravarde, žie
das * ir, kiti daigtąi kuflb prie 
, . , ' L , ‘ . , . ■ ' ’ • ’ .1 I '

f - 1 •, 1 ’ j < ' « »I I
mzsiaiszkino.

pasirodo, jog 
Eshvcar • nužudo savo prieszii1 
ir ipaskąndirio)mpejo, 
dams jojo > likuczius 1 • didėlėje 
vargohu dūdoje'o 1 kada da 
girdo, jog ineistęrėi ketinu pri 
būti tuysiti vargonus, būda J 
irtas buiinejcvidaUt ’ nesurasti 
likuczius, nuęjaš tu vakaru ii 
bažnyczia, a tyksle isztrauki 
m o tu j u, dalyku isz dūdos, bet 
turėjo puslysiie ir inpuuje in 
dunda staczegalva ir, užtrosz

L,n ...........

pasklydo žj‘ 
iriu po nuostoli,1 žmonis buvo iri 
biriiipirszia ir »p;jsipyle 
ki priosztui’U vi iriai ant 
tojaus, t Sziandicu' gyventojai 
apsakinėja itsuvo, imperižiaim.. 
ta ji atsitikinlU’ su' ‘ ’prięlejiinrt3 
4 i

i

*r - -'T— *'-0

11

Hr>
<

C” <

ro

* f

1 * v"’.. . 1 ■»1'

SugTyžtanti kareiviai 133 Frau
rijos" sveikina miestą New

! V..l<

i
i

JW;

iszteki už vyro, 
mano duktė, ir

savo vvro

savo duktyre. už vy- 
sziteip r;savo dūk-

’įįgp^^

Lieut. Col , 
Theodore 

RQOSUVEI^Ta
, ,■ 4,, ,, , ..- ------- ------------£3

buvo Petras'Eshvora o kitąs 
Karalius Budplatafas, sūnūs 
mirusio sou o vavgonijiinko.

Petras buvo Ityąimuzu irgy? 
veno Sultzbako daugeli metu, 
bet apie jojo praėjusi gyveni
mą niekus nieko nežinojo ir isz 
kur jisai pribuvo, bet buvo 
gerti muzikantu ir mokino » ’i ’ '* 1 \ > ‘ ' t'
miesezioniu vuiklis uiit visokiu 
instrumenfiu ?■x • 

ziiiomas po 
visu aplinkinin, buvo teijPgi 

mylintis 
< Dalis 

idant 
sVar-

HttO;

't<
į i

bas apie keturis kilomoterius 
nuo seno miesto. Buvo saky
ta, jog vnidže kožnam gyven
tojui atlygius už apleistus na
mus, bet žmonis tuom paliepi
mu inpuole In dideliu bniUie. 
Visi žinojo, kaip rusiszka val
džia atlygina žmouiiu už pada
rytas skriaudas. • *

Atlyginimo kamisije 
žiavo ant vietos, bet nieko 
prižadėjo. Ant naujo paliepi
mo visi turėjo apleisti savo 
namus ir juosius sugriauti ir 
ncsztis, kur kam patiko. Nie
kas neaplaike ne vjenos kapei
kos atlyginimo.

Paženklinta tam 
na; kas neapleido 
tasai priverstinai buvo iszmes- 
tus ant ulyczios. Palicije uotu-

# I

rejo jokios mielaszirdystes. 
Baisus regėjimai atsibuvinejo 
ta diena, kada vargszai surin- 
kia visa savo turteli po pažes- 
temis ėjo jieszkoti da 
nios bėdos.

Teip-gi ir žydiszkas kapines 
kita vieta, 

kada apie tai dažinojo žydai 
juju protėviu

suva
no

tikra die-
savo namo

Karoliu* buvo V«

dingusio prigulėjo.
dlabar viskas 

Ant sličetvos

fi

goru muzikiintu’ ir 
per visus gyventojus, 
gyventoju pare i kai va. 
Karolius aplaikytu teip
biudinstu, bet buvo j ir tokiu 
kurie spyrėsi idant Petras bu- 

vargeninin-

)

tu iszirinktas ant
Tasai klausymas iszymi*

V v

miesto

Ant

paslop

1

ko? . •
1 Kada apie itai

ko,
nojo visus gyventojus 
Sultzbakd. ’

galo likos nutarta idant
kožnab < isz kandidatu rbtitu 
ižbandytas o'.gyventojai patys 
apsvhrstytu katras isz ' juju 
gray tu geriau 'ant nauju ‘var
gonų. per hdienas’abudu kan- 
diadlai lavinosi ant nauju var
gonų. , p (j r..,,,

Atėjo Įiaženklyta diena. Ta- 
sz venta, visi

Židonis susirinko isz visos ap- 
iszgirsti • muzikes.

7.

if orka. Terp sugryžusiu žalnie 
Hu randasi ir buvusio prezi
dento Rooscvelto šunus.
■\y. :i‘j h. .: ■■' .t

JAPONISZKAS'
/ . KATEKIZMAS.

y 1 »

r> - 
r o-tokio 

iieĮNižint, koki geidže ir 
P<> 

džiaugsmo
bolszevikai

4 4

visa 
žmo-

Neužilgio

Loan, 
Tos pasko-

arba

bus iszlcista penk
toji Vieszpatijos paskola, kuri 
vadinsis Victorv 
Pergales Paskola.
Jos dokumentai vadinsis Victo 
ry Bonds, arba
gaiš. .Iii*verte, žinoma, bus to
kia jau kaip buvusiu keturiu 
paskolų.

Gaila, kad ne 
ganėtinai ta 
Kai kuriems rodosi, kad 
sai’ atpigo, nes dabar 
ju gi

pergales pini-
f~*

dvdes-

yi soi
v** ■<« r ;

1

visi 
verte

žmones 
supranta, 

“bond 
galiniu

uiti už mažesnius pinigus, 
negu buvo mokama pradžioje.

Tas atpigimas yra neteisė
tas ir pasidarė tik trumpam 
laikui. Vicszpatija trumpu lai 
ku labai daug tu paskolų isz- 
leido; jos nesuskubo patikti in 
rankas norineziu galutinai pa
silaikyti, todėl 
iszkisza tuos bondus su nuosto 
liais. Bet pereis kiek laiko; 
bondsai pateks in galutiniuju 
pirkėju rankas ir tada ju ne
galima bus gauti už tiek, kiek 

mokama pra-

r 11

nenorintieji

didės-

buvo už juos 
tižioje.

Bondsai hires pabrangti del 
to, kad jie duoda daug
ni nuoszimti negu pinigai pa
dėti banke. Bankas gal 
lūžti ar prig
V alstijos negali subankrutyti. 
Tie bondsai tai Suvienytųjų 

turin-
Sziandien pa-

Bankas su
gaut i, o Suvienytos

tai 
iValstiju skola bondsa 
ežiam žmogui.

turėjo’ perkelti in 
o
jog juju protėviu kaulai bus 
iszmesti isz grabu pakylo dide
lis armideris, 
mas turėjo 
Žvdai susirinko in 
atkalbėjo raszta szventa, o ra
binas prakeikė 
szeimvna 
szventa žeme ir tavo 
iszmeta in virszune.

Ant galo iszkase kaulus sa
vo proseniu, sudėjo ant vežimu 
uždengtais juodoms dėkoms ir 
nugabeno ant nauju kapiniu.

Trip lai prasidėjo 
viszka Brasta.“

bet caro pa liepi- 
būti iszpildomas. 

niukinami

cara 
sekanezia:

jojo
“Lai 

kaulus

ir-

41 Lietu-

Vargonininkas isz 
Sultzbako.

Tikras ir teisingas atsitikimas isz 
senoviszko.lai ko,

Mažanfr vokiszknm
Sid tabake, eJuozas Rudo Įs

tatas buvo žonklyvii žmogum. 
Daugiau kaip penkėsdcsziints 
metu vargoninkavo jisai vieti
nio jo bažnyczioje.
vargoninniko bažnyczioje Suit 
zbake buvo 
panaszus in 
prabaseziaus.

iniesteli-

ja diena buvo

linkines^
Kuningas pasako bažnyczioje 
jog‘kožnas-isz kandidatu'- ga
leli gray t: kas jam f patinka. 
Petras Kshvpra buvo pirmuti
nis atsisėsti ‘prie vargonų..; Sub 
siriukia- paarpijonai kaip jgyvi 
da- tokios >muzike$ ’ne' ’ buvo 
girdėja kąip ’gitijinouPetras. 
Kurtaife teip- patika r grajino, 
jog rodos balsas isz po: žemes 
iszejtinojo,1 o. kartais teip < jog 
net murai bažnyczios drebėjo 
nuo duriu, žmonis net lenkuo
sią atsistojo nuo susijuriįnimo.

, . • ., f ■ • ♦ » F * • * *

Dabar atėjo kalejna ant Ka
rol ians.
miliutas,
bet Karolius nepasirodęs 
rints visur.o jieszkojo bet'iric 
kur negalėjo surasti. Ant 
galo likos nutarta duoti dhis- 

nes manyta, jog Ka- 
pasibaisdjo ir pabėgo

Zoninis lauke penkes 
valanda ir daugiau 

no-

ta Petrui 
rolius 
isz miestelio.

,je >

Dinsuis

svarbus d i natas 
burmistro . arba 

Bet vnrgoni- 
viugonai * jau

' Daugeli liulcn praėjo, bet Ka 
rolius nesugryžo in savo gim
tini miesteli.
ventojai nerimavo isz jojo 
dingimo, bet in laika

Nauji vargonai 
ir vargonininkas buvo* žinomi 
visur

Isz pradžių gy- 
nerimavo

szo Qpie jin.
užmir-

teip

Ne kask du,obelht j hiqkam 
nes pats in jiąja •iripuls^j. J *

. -rrE..,W. S, 13.

?avMT TT"3

IR VIENA NAKTU^ KNY 
GA IR UJŽCZEDINO 

PINIGU. 
i-P'

I* Į 
”l ■ y X

v Siuncziu szirdinga * friid^kh 
vonia del ‘ redystes V Saules1 
už knyga ? Tūkstantis it vieni
paktu,M kurioje, radatu karino 
puikiausiu Istorijų kokiu da su 
vo amžijo ne esmių skaitės ii 
negirdėjos. Kada du tosioi 

Sknygos neturėjau, tai vakaran* 
ėjau po^'snikiSeH,” pragerdą 
vau nuo:3 lig 4il<>loi-ni Ifa<va' 
karas, o dabar ta suezedinu b

■

Kožna moty na Japone, isz- 
.oisdama

mpkina
tore, del josios gero ir laimin
go gyvenimo: '

1. — Jeigu 
ihistoji būti
nri klausvti tėvu

teip, kaip klausei savo levu.
2. — Kaip tiktai isztckesi už 

vyro, 
tavo vyras.

vyrui, 
klusni
pilna dorybes.
■: I

tai vienatiniu ponu bus

prilaukiBiikic tyki i v
Katra motore yra pa

loj i yrasavo vyrui </ y

visados levus

n 00 Ant Menesio
>. MRVUKM 
O

vau nuo’3 lig- 4 polefnį IfaiTw' 
karas, o dabar p suezedinu b 
turiu namie puįiku užsieminh
skaitydamas taja knyga ir n» 
uemislinu valkiotis po kareze 
mas trindamas alkūnes prie bt 
ro, Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu 
retu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori- 

. ies, Kiti klauso mano apskai 
tymu sp didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa 
dirbimą teip puikios knygos.-
M. Baka, 412 -----Str.

J /

&------------  -----  —----
gėrėjosi jojo puikum 

grajimu ir buvo isz to 
nedintais.

J3et ir nauji

uzga-

šaulyje nėra kito taip isztiki- ninkas ir
buvo pasenta, jog patys gyvens dėjo sensti ir reikalavo patai-mo kaltininko kaip

Todėl parduoti bondsus, ypacz 
su nuostoliu, yra visai 
tingas dalykas.

Amerika.

nepro-

Kaip atsirado 
ka Brasta.“

Buvo tai graži diena, laike 
vasaros 1831 m. Caras Mikč
iojus L susilaiko su visu savo 
dvaru prie Lietuviszkos Bras
tos ant teip vadinamo totorisz 
ko kalnelio, 
jo ympedinis sosto, 
likos metu senumo
Iras J.

Nusistebėjas myne 
stovėjo aplinkui, 
ranka 
linkines, 
tautai jodinėjo szian ir ten ir 
su visokeis paliepimais ir 
partojs.

Akyvurnas žmonių augo su 
kožna valanda. ■ Ant galo da
žninta, buk caras 
visa dali

g
1831 m.

1

< l Lietuvisz-

važi diena,

Szalc jojo stovo- 
septynio- 
Aleksan-

žmonių 
Caras su 

rode in visas szalis ap-
Generolui ir‘udju-

ra-

pa ženkliu o 
Lietuviszkobsenos

Brastos ant milžjnlszko forto 
pirmris klasos.

vargonai pru-
na. 9 f

L-- Mvlek 
iįyro tavo.

5.— Ne bukie užvydi, nes pa 
Vydiimu vyro meiles ne iž- 
gausi, o

vyro
vyras tavo, 

nuo tavęs atszalti.
6. — Kad ir vyras kiunia ne- 

turėtu teisybes, tai tu ne])riva 
lai pikti, turėklo kantrybių ir 
kalbekie su juom tada, 
jojo piktumas apsistos.

7. — Nekalbekie daug, 
kalbekie piktai apie tavo arti
ma ir niekad nemeluok.

8. — Kelkis anksti, 
gulkio, diena nemiegok, 
mažutį vyno, arielkos ir

wades ą>

kada

ne-

Takstanczei Dolerei
yra lazduodami ptr žmonis del teatru 

' ir kitokiu pasilinksminimu. Kam isz- 
duvineti tiek da,ug piningo jagu galite 
iszgirstl savo name garsingiausias 
dalnorius ir mužiko‘ant musu be-tru- 
bines fonografo kurias parduodamo 
ant lengvu iszmolępscziu

$1.00 ANXMENESIO.
i 36 Painus Ir Muzikes DYKAI.

, Kožna masina gvarantyta.
Raszykite pas nms o mes iszsluslnie 
tuojaus per dnczta musu katalogo 
DYKAI. Adresivtekite:
EAGLE GRAPHOPHONE CO 

101 EAST-16-th STREET
Dept. 15 J * h f I

'. j

60 DIENU ISZBANDY.
L'
i pecziu,

New York, N. Y.

Meskite netikusius gyduoles! Jeigu turite

tojai suprato, jog turi intaisyt 
naujus vargonus ir pasirūpin
ti jaunesni vargonininku. Nu
pirkimas nauju 
buvo teip 
sena 
kaip praszalinti 
jau buvo injr senus pildyti sa
vo di nsta.

Žilionis sudėjo piningus ant 
liauju vargonų isz kurio ke|iuo 
džiaugtis visa aplinkine. Var- 

e ' . i
gonai liktis padirbti IJi'uksu- 
lioje ir po kokiom laikui likos 
pastatyti bažnyczioje.

Laiko užbaigimo 
klausymas ant praszalininio se

‘ * Ji?
no tarno likos užbaigtas, nes 
senolis taji vakara mirė. • «
' Dabar vela naujas, klausy

mas kylo torp pavapi jonu, kas 
gi'ftjins ant nauju vargonų f 
Toki svarbu dinsta ne1 bile ko 
kiam žmogui ketino duoti. Po 
teisybei' miesteli jo radosi ke
liolika vargonininku, bot tik 
du buvo tinkamiausi, kurio ga
lėtu apimti - taji diasta. - Tais

vargonų ne
sunkus užmanymas 

kurisbažnytini tania, 
nuo dinsto

vargonų

I

Ml

symo ir iszczistiiiimo. Vargo
nininkas teip-gi paseno ’ su 
vargonais.
pribūti iii miesteli ant czistini- 
mo vargonų. • f J '

Ta j i vakara nckurio gyvon-' 
tojai mate Ijcaip vargoninin
kas Petras Eslivera inejo in 
bažnyczia. '• •

Laike taisymo vargoipi niOis 
toris iszbogo staigai ir nusida-, 'A y A**U‘ 1* '-'"Y/

paseno 
Meisterei ketino

f

jm.—i ......... ..

NESITIKĖJO, JOG JAM PA 
DARYS TIEK SMAGUMO.
Siuncziu szirdinga padėkavo 

nia už teip puikia knyga kokia 
yla * ‘ Tūkstantis Naktų ir Vie 

Da tokiu istorijų ne es
mių girdėjas ir skaitės kokia* 
radriu toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tUo- 
jaus griebiuos už knygos, neru
pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga paimi sau neparsigabenau 
is? redakcijos *<Šauleš/,i> Ve- 
lipu kožnam jiaja pirkti ir skaį

o volai 
Gerk 

, alaus
o būdama du jaU’na nuo 1.7 pie
tų, nejiėszkokie linksniu susi
rinkimu. /

9. — Netikekie in burtus m 
in raganas,

10. — Bukie gera ir paezedi 
gaspadine.

Ne cjkie in turim jau-'• ii.—
nu Vaikinu.

12»— Ne nesziokie 
szlebiu, nesziokje tamsias

•izviesiu 
, nes

1 r j1 < •

tai laiko motore pąguodoųcje. 
Nesigirk, kad esi rink

ęsi

f

$

MUI DYKAI. 
.. ..... .

Prisiusk 20Č. dabarI I

4 ii

rumatizma, neuralgija, paralizus,

fALl

isz redakcijos * ‘Saules

13.
te turtingu tėvu, ir jog. 
uugszto gyutinio priesz tėvus 
tavo vyro.

ra®
/ fw

V
,v

H1I!SJ $
•I

•tr’

»

~*r

ve tiesiog pas brirmistra ir pru 
liuszcziu. Visi tris/cjo ifi bažny

tyti o turės smagumo daugiau 
<■ • ■ ’ v • i 1 1 > t r m ‘ .kaip už szimta doleriu, Su įny

ežia prie lOįrl u da pri side jo ko
libri k u žmonįU norėdami dafiiži

garba, Vincentas Malaįszka, 
sparrows Tpint, x >,

yl
7noti’kas tori atsitiko

Vargonu?|stėris nuvrido vi.- 
sus in užpakali vargonų ant 
platformos kur stovėjo didelis 
medines dūdos.
toris nuleido švarko ant virvu
tes in dydžiaūsia dūda ir 
burmistrui pažiūrėti 
randasi.^ *

Žmogaus kojos!
burimstras. '

Po keliu nainiftu darbiuriikai 
išzkele dūda, isz kurios iš&trun

I

b

Vargoumois

kas jojo

suriko

Li

hi

< ' I ’ •, , v ’ 1 j , . , '
' ■”’'***' ',4 ', ,: . . * * £• ■. 1 1 1 ' S •

Jeigu turite senas maldakny 
ges, prifeiunškyte in redakcije 
ant / apdarymo, nes nauju ne 
kl Ii M -M ' i.greitai, ‘ galesite 1 nusipirkt. 
Siutiskitė ir kitokbs knygai ap 
paryti, nes knygds bps bran
gios, d kitu visai negalėsite nu
sipirkt. • Apdaryta* knyga ib 
glaus užsilaiko, kas parodo jog 
fekaitytdjas jin ja myliirguodę
ja irtipats yra '.mylėtojas skai
tymo, , a . • .Z 

. »■><!» H
(t. f.)

A
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1-L- Alvriejtinbkio 
gerai su savo sžęimyiia 

" • .___
Istorines Knygos
No. i

lis; Ingrabanąs, 324 pus^, 6x9 
coliu dydumo. -

■\ Noi 2 Kunįgfri Paslaptis., . 
In iderika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. kMrih.'M* |

No. 3 — Auksiniai

visados

111 > 

-1 i
V f T <

Parisians Nuskurę-

Preke 50o.

. Preke 35c, 
Peiliai; 

Dvynos Karalaites, 214 pus.,. 
6x 9 coliu dydumo. Preke t25ę 

-r Ąpįe Kupc^įaus 
JSumf Jurgi; Kapitoną Tmnka. 
108 puslapiu. — Preke 25c 
g^Prisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

! w. o. BoezKowsKi - co. 
jtL.F MA HAN0 Y CITY, PA, .

No. 4

w 'I: Il”
ft

dusuli,
norvlszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 

silpnumą, užketejimo ir daugybe 
kitu ligų, arba skausmą bilc kur. Prisiusklto 
20c. del vyriszko diržlo arba 30c. del mote- 
riszka diržą, idant pagelbėti užmokėti prl- 
siunlimo kasztus. In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidėkite tuojaus 
ir noszioklte kožna diena pagal nurodimus 
per du menesius, tada traukije 60 dienu jal- 
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o nsz sugražinsiu Juso $3.98. Nereiks 
Jaukti, pilnas užganedinimas. Adresavokitex

A. P. OWENS, Dept. 43 - E.
152 W. Ii Street. New York.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
LA1VAKORCZ1U SKYRIUM—

r. y, OBIECUNAS ir KOMPANIJA ; 
12th. and Carson St., S.S. - Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatine Bap kn kuri senei žinoma Uehiftama. 
Ranka talpinaei eavahi biallnkc kurio verlo iesneaa a|»te 
(160,000 at v»r‘o_ia sxeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi t>6 kontrole Valstijos Pemmylvanioa Užftn- 
laupiirtue pinigus moka 4 procentą, Hiuncsia Pinigus '' 
jn virtis dalis svieto. Parduoda I aivakortos. Užtaiko 
NtMarijialntl kanęelarija del padirbimo doviernaaeaio p

[¥> valoviste gerai žinomo 
k w w L ' • H

I

■F

4
*

Rinka lalįHiiaai pa rabi bodlnkc kurio veri o iasnesa a|>te 
(160,000 ir varioj a Nirme laike apie milijoną dolitriti 
ir randasi ]k) kontrole Valstijos Pennsylvanioa. Užftn- 
laupurtna Hinigus moka 4 |iro<n*nta. Hiuncsia Pinigus 
jn virtis dalis avieto. Parduoda J .aivftkorU®. Užlaiko 
NiMkrijmhfd kanęelarija del padirbimo doviernatictio 

, it JdtoĮdHidpkumentu reikalinga lietuvyje. Utrulm- 
j žinis skyrius randasi no valoviste gerai Žinomo 
i- Karolyiiw VamsmuB vaidimko Notairijusso.

<■»<> y r Ar—
’ 'i ; ■ n i ■. '■ ' . ■ . ■,

« Zinis sky'rfus rnndaxi

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
‘ ■ . • ' ' 1 •1 ' 4 ! '1 ’ _ ' _ ' 1 !. ... •

WWW - ■ WWWW Wr
Tiems Lietuviams, kurių sunūs, broliai ar šiaip giminfcs yra paimti j kariamenę ir ke

liauja J anapus vandenyno, idant kovtrtVtiž* viso pasaulio laisvu ir demokratiją yra pavo 
linta valdžios nešioti tam tijmu žiedus s|| ^žvaigžde. Nešiojimas žiedo su i valuže yra di
džiausia įarbž ir paguodonžf kadbngj nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai įmžhl 
išdirbti- Areliai iŠ abiejų putlų žiedo yra gilini įpjautu viršus yra enamel raudona^ ^alta, 
Ir m č lyną parva. ,Toksai giedąs turi tu rastis pas kožną vieną mylintį Uis vę ir kurio £imi-
n6 yra Kareiviu Amerikos ArTnijo). f f iiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigžduUms, Užsteliuodaml šj Žiedą, atsiųskite«avo 

anole nešioti ir mums draugu su pinigais pi Uiųskite, o mes Jumspiršto nnci4 ant kurip m 
prisiusime tą garbes vertą žiedą,

1O K Auksinis....

r* l-l- I£ Auksinis.....

Prekes šių žiedų yra sekančios:

sterling......... ................. $1.715

160 North Wells Street, 
‘MA-

....10,150

13.no
Taipjįl moterim* ii* vyrama yra labai tinkamos nešioti špilkos, 

paveikslai kareivio kepurčs, su viena, dviem ar trim žvai£ftdut£m.
prckB O5c. už koŽną. *

Siųski!c užsikymus ir pinigus ant sekančio srnIrklo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Ins.)
D.,. 60 CHICAGO, 111,

*

■!
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Tris rustszki 
svarstihcjo kaip butu 
supliekti b<Jszevikus. 

matome' 1 
afieierius o kur randasi t re-
paveikslo

geriaū
Aht 

tik ’ du

ežias!
' _ • ' - T > 3 * V *

PIKTA j
Š2j BOBA

Sunkėm jiadejime radosi isz- 
tikro nelaimingas senelis; ma
tydamas jin teip susiergėlavu- 
si ir susi rūpinusi gaspadorlus 
)iotelinis atėjo jam in pa^ėlba; 
po užklausymui del ko tėlji im- 
simaisz<‘s ir aplaikes atstikytna 

savo arklius ir

reikalavo sVeti- 
Juk turėjo czion

prižadėjo duot 
vežimą.

Del ko-gi 
m u arkliu? 
sava locnus! Vienok turėjo Elz
Kieta czion tik savo didele 
sunkė karieta in kuria reikėjo 
kinkint ketvertą arkliu, o visi 
arklei jos buvo dabar iszkaus- 
tinti, nes jin ne 
kejo lengvos

naudojo; roi- 
mažos 

tęs idant nusiduot

Elzbieta insedo if tyle- 
lama paliepė važiuot iii Ba^ 

Ne ilgai važiavd’, 
tuo jaus už miesto pasitiko 

pamažėl i neszanczius 
Szale jio ejb Bord-

briczkai- 
tfnt Vietos 

kur atsibuvo musztvne. Priža- t/
dėta karietai ten ne greitai bu
vo gatava — gera adyna perė
jo lyg kol sustojo*aTI<lei priesz 
duris.
<
žanternia.
nes 
žmones 
pažeista.
Iziczius daktaras Szwarcasl it 

EJigijuš 
pirmutinis paregėjo karavanu 

stf- 
Iszsedo, Borodžicziiis 
į Elzbieta traukosi at

gal kruptelejas. 
pažeisto, kuri • 
ant žemes; žvilgterėjo ir paba
lo.

c
kuningas Brzėskis.*

ir arklius liepe važnycziui 
laikyt. 1 
paregėjus

Priejo prie 
žmones nuleido

— Tam i st a Julijau — atsi
liepė tikum balsu in Dzicmba 
— neszkite jin in mano gyveni- 

?.... Jo-ma supranti tamista 
kio atsispyrimu!

Žvilgterėjo ant gydintojaus, 
kuris insižiūrinėjo in jiaja su 
dinehi akvvurtni, Vieriok tas 
nieko apie ligoni * pasakyt ne
norėjo. Prisiartino kuningas.

—r Mano te ve! ka gydinto- 
jas pasakoje apie sveikata pa
žeisto/ — paklausė tykum bal
su. : -

— Pasakojo,

i ■ ■
pO
' ’Mir

''•ii'i tfVįį: 

jh '? •
SAULKi •

■ 1 -JM < . R t .yni 1. I.»y ypirfi i, > id'iy iX

phf npdžitrgė Išėjite
pfie jiu ir pQ keliu žodžlii piujl1 
khlbejimo višl/įHė4 'hi
Vynycza. '■ Tiėdit nofėjo dAsiži- 

ka nor aį$4‘^igmkptA' if 
/opbikis 

Eligijus ' rėikalh^U’ pdsisJetUjK 
kam poėš jr^ taį)a’£tikot ’’ savu 
vi#nkėhy beė' i f' nei ttithė ’ h ad Ibi * 
d^si in'kėliMei kurioje ';’tikit 
Vėrgu, ėfgeltįf‘iV runctoįU" $į- 
feėk i it nukėnsf tiiri; ‘ SA^ėtl’naš 
hbriiit žaidiifiJthrejd ant' ėžono 
dideli,' bienokĄio užlyptlfrftui if 
hžriszimu 
galėjo, 
nerimastis,

Na ,skhV|“gi ‘ 'girdėt''^pas 
Uaklai|se Gracijonas — 

r’• ‘ "■ 'j/

sTgyVaK! ir’d'abtVr

f ■'!

,*l!*,lll^i|iylWl.,Twl^ll»4iyi III I > į |I| UI Į Iiiwi III I, 1 1

1 VASA^O^ VAKARAS. *
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įminka, o tarpui jio kone kąs 
adyna bėgtojo pas ponia Piėnt 
kieriė, idAnt dgsižinot apie sto
vi dalyko.

Per visa naktį'ligonis buvo 
vienokei iszrodantis, pergyve
no Sulaukdamas ' rytoj Dr. 
Szwatcas, kuris atsiuntė pu
si untihi idant dasižipotu apie 
ligonio padejmą, gavės žine,

ji ,a.a .«

IK 
r 

ltetdfi(bfi.o vi-
ir 'daėig’dYlt piriU’diiflėl.'

KAs biį&riMt>‘ ElžifėtbK

kūiri'jhut’ė’ Už' priWliiihtt

,</ nę keliu žodžiii jMl1 
visi .'tris4 hUb'aukc

I

*

i
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BALTRUVIENE.

Nes ir >jiems lietuviui kendžip 
‘ užsinorėjo.

Merginos prie ju meilei priėjo,
i Kendes diilyt pradėjo,

O Lietuvei atsigryžia ant to 
visko žiiirejd;

Ūž toki pasielgimu mergicu 
keikt pradėjo.

, O j mergicos jeigu nepasi- 
.4 liausi t,

\Tai tikrai nuo mhnes gausit,

*,

Saulute už mUzko 
Isz lengvo užėjo, 
Vakars birželio 
Malonus atėjo.

Nuvargę artojai

Wnycza. ; Tiedif* nrifėjb 'drisiži-Rilšta riioteft1, itojolsi!{iii-
JII U i i difMlivlU J“’*“ ■

savo daįįyvent prie nelaimingo kpib pacziA ‘ElihUta, 
fiT.J * «A:irk4ki4.Ai’ '*'

‘likos
artĮt 'ptrikidtisio
viėhok1' jail ‘‘ ’nė41 ‘titidftVhmJc 
aki0.!‘ G yd i ntojes dir ‘kh1 AiS- 
žiurejo žaiduli, iėž kurio kraX(-

Veiei ^ tJld^lcv0, pradėjo. 
$kauAmas,u pAtfdlij^u*' duuįt 
kraujo, 'idėftie liub tielAimingo 
Zigirtanlo’ visits Jdutifrius. 
lojo kaipd ’laVohas >įuViš

Uė.'J ’ 
ežia', > M

lyg gatįd.
’'Ligonis* jil^uldltiUK

j>utrim;;"I<’tifVs

vargu

JOS

Dd- 
ma- 

Žai pbdindutnas1 Ženkhls gyVas- 
tįšj tetai4 tiktai kkda liokh'da
atydare * akis, kjuririiri / Vienok 
niėko pažint ’negklejb iV4 Vėlei 
užmerkei'rodris jatT ttnt' anižiiu 
VbidtiK jio jau ‘teip Itahbde, 
kuipb’tarMb1 žinoguš bo' April- 
piriimiii sniriH ies,' o; v mhok ‘ d n
gildntoje jain'e ’spingsėjo triai 
ž i utelė ki hi rksr.tiikk ’gy vast’iVs, 
o su juiju if kihi’rkszlele vilties

Gydintbjitš' ' pKšakė ■ i’išlta, 
kaip su ligoniu privalo elgtis 
paliko pire jio mokanti ta vis*- 
ka fidCZeri pavedės jam dažiu- 
rfriejitna pažeisto; o pažvelgęs 
su itkyvpmu ant patogumo Elz 
bjetos, kuri iszrode dabar isz 
tikro' kaip, senoviszka galva 
Medūzos — iszejo. Pasiliko ku 
hingąs Brzeskis, kuris lauke 
valandos^ kada Zigmantas bis
ki atfeipeikes jr turės tiek pajle 
gh,’jdant galėtu pakelevipga 
aprūpint dvasiszkais reikalais 
it dUpt palaiminima ant kelio
nes *ta kurios niekas jau Adgal 
nesngryžta.

tikrp' kaip senoviszka

drysdamas inejt in

Elzbieta Atsisėdo 
prie kojų gale lovos ir nuola
tos žiufejo in veidą savo vy
ro; senas Eligijus su nusistebė
jimu ir nusižeminimu sukinė
josi prie slenksczlo kito paka- 
jaus, ne
ežia; duszioje-gi rugojo ant sa
vo brolunaites už tai, jog pati 
isz savo gei<s valios nusipirko 
sau tuos rupesezius nereika
lingus ir ergelius, koktus czion 
turėt turėjo ir tureK da su la
vonu. DziembA sėdo prieklehUš 
ežio kamputije Tru pdlyTomis

Tykumą 'apreiszke-
ja paskutinės valandos.......... 
apsiviėszpatgvd pakajuje, ku
lio langai buVtU nžklesti

Kas Jcelins minuta.^ 
felczeria ėjo tyrinėt ar da ;įis-
los plaka paš mlrsztanti, ko
vos galima buvo jaust, kaipo ir 
jio kvepavima, jau visi lauke 
atsiskyrimo jio su.sziuom svie
tu, kas rodėsi kad neatbūtinai 
tuojaus turi užstot už keliu mi
liutu. •- x' .. * ; • •

jame

verke..’

šzveisos.
nuo

Viem)k-gi gyvastis 
gruzdėjo ir ne užgeso lyg užsto 
jiinui nakties, o gydintojas pri 
buvęs didėlei; stebėjosi, radęs 
Zigmantą da kvėpuojenti, no
rint, Vilti suvis maža turėjo, 
idant teip sunkei pažeistas, 
pasveiktu kada; žaiduli velei 
apžiurėjo ir in lupas kasžinka 
inlciuo.
Ii u ligonis

^niaukdamas ryto; Dr.

kad Zignpintusda $yvas, pats
pripuov velei su gyduolėm. Bu

i

ilfhnc iszsisedet ne- 
Degino jin kokis tai

pas
J&4 ~j

gyvhs dif?

mano sėdi prie jib
Ibvos ‘sbi gėdama ’i’Upėstlngjiiti 
.^0 kbžfio 'jib' pusijudinimą,' to- 

A *.lk / a" A 1 . t , . a > 1 > .7 i: * 1 I a A « « t /

km 
itoliw

dris khd rifekifs tdfp jhi iiiekd- - t ..’.taiSi!!!. A .’-lll’A • AL1 n._ » _j!ddfV’Ad atšYtikū, ^aiihlt&ko 'vi- 
kiš^kįd;' Ititd'1 ‘Vakari WiK vHb- 
napr kltbml’bi1iila' išMJtbine. NM- 
grdabar MipVask bdbd!

Mkįi,i(H<r"\,al<(iri Wrift
« < I ‘lt - I *1 L M !/• > i tikt t lt *

vo velėi truputi įgriūti ligoniui 
pradėjo penet ligoni btllonu 
pildami po szaukszta in burna. 
Tas matomai stidrlitino ligoni 
vienok
j'°- . . , ,

Aplink pusiaitdieni ątidarc 
akis, ant veido 'pasirodo Kišku
tis kraujo ir lupos jau pameli- 
r.avnsios pasidarė skaistesnes. 
Norėjo'k a tokib isztart *•— bet 

' jvsezei 
nes tas gales pri- 

, liepų

y

miegas noapleidineju Norints visuosiu

I

Kada pribuvau

Su tokiom blanderiszkom sil 
1 kerb heužsidėkit, ’ 

’Geriau Lietuvius paguodokit!

dabar Mipfask bdbri! Vic- 
riok-gi' isž to visko nieko ne 
bus! nes jau yra mirsztantis ir 
uėtrūkuš gal jau bus ląvonu;

>,

vos maža '• kibirkkztele gyVrts- 
Tr vėlei 

rupeseziu su lavo-
tiest dli jame kftita'J
ergeliu ir 
nu 1! r' ;

Saweriiias sudejavo imdama 
sis už pažeisto szono.

— Viskas' — tarė navat- 
na ir stebėtina, kaip ir nesu
prantamas dalykas.

Tsztikrb stebėtina —- dadave 
Borodziczitts. Mes stengėmės 
atvalnyt jiaja nuo to nedoro 
žmogaus dabąr jam viskas yra 
dovanota! •
’ — O 'jėigii da patrauks il
giau, tada da blogiau ~ tarė 
Eligijus — vis tiek gyvent jau 
jis nė gyvens, o tik mus savo 
liga# prikankins ir nuvargins 
daugiau, nes jeigu'kulka per
dare vidurius perdem, 
gus iszlikt ne gali!

— Ve, Ve, tarė — Gracijo
mis — ant piktumo* mums vir 
šiem, gali da tašiJai^AC1 ’ 
Vyras neSilpnas, 
j i Ame drriiczm

O'jbigii da patrauks H-

žmo-

diiszia sedi

— Tiek -ŪrAAjA nutekėjo — 
suniurnejo'.Eligijus.'* •» m • j1'

— Macziau ASZ hb t'rikiiiy at 
sitikimus — dadavC'Borbdzi- 
cziUs — jeigu kas ' arit’ ‘ svieto 
yra ne naudingas ir nereikalin 

tokio gyvenimą

Dr. Szvvarcas uždrau<i( 
jam kalbėti, 
skiibint jam smerti, liepa vi- 
siszkai but malsziu ir tylėt su
vis. Elzbieta stovinti prie lo
vos prigulenezei sergėjo iszpil-

■ 1 • t r 'A *

dydahia prisakymus Szwarcp.
(Tolinus Bus.) , (

KUR BUNA?
4—B—MRĮ I I III Į —XI

Asz Magdalicne Vizharicne 
(ButkcViczione) pliįieszkau sa 
vo vyro Prana Vizbaru, paeina 
isz Gižu parai,
mo., Suvalkų gub., apie 32 mo
tu .amžiaus; kaip mane paliko

* 'ė - s » ę - ‘ ■
i - ■ ity / v

Išzlnndžiu kai-

*>A P *

Girdėjau kad

miestuosia 
buvau,

Bet ir apie Grand Rapids ne- 
užmirszau, 

labai nusi
stebėjau,

’Kaip ant tenaitinju merginu 
pažiurėjau—

Ant juju nedorumo,
Ir ant blogaus pasielgimo, 

Oj koezelin visas atbflst reikė
Už toki darba manes nieks

* * #
I ♦

f 1 | !k , >

Buvo juoku gana, 
Kaip viena boba sJėna, 
Užsimanė dreses baltos, 

Kad 'galėtu szokti tint svodbos, 
O barszcziu galybių, 

Ar-gi ne bobos kvailybių 
Proto ne kiek ne yra 

Kad ir trandys byra. 
, Mat szirdcles naszle, 

(,) sena kaip žydo kumele 
Užsimanę baltos szlebes

Mislino, jog jaunesne iszžiures.

1

i

manes 
nepeike.

Czia yra ir lietuviszku daug 
< vaikinu,

Bet negauna sau merginu, 
Nes josios ant Lietuviu su

siraukia, 
olenderuku linksmai 

trankia, 
Lietuvi kvailiu pavadina, 
O žyduką ir olanderuka ap

sikabina, . 
savo tanios vyrus 

neaplėiskit,
Geriau nuo svetimtąuėziu at 

simeskit, 
Olandorukai linksmi buna, 
KJŪp lietuvaites pas juos pri 

buna.
Sztai karta ant vienos uly- 

* ežios atsitiko,
Rad lietuvius vaikinus jios 

sutiko, 
Ir meilei in juosius suszuko,
Ba mat baksuka kendžiu tu-

; r/’0’Todėl ir saldžei kalbėjo, 
Vardu joju dabar neminėsiu 
Ant kito karto pAsiliksiu, 
Vaikinai susimylėjo, kendes 

atyduot turėjo,
O josios ne aeziu pasakyt

Į k

, Kendės' gave,

Prie

Mergelc -J

t

Sztai karta ant 
ežios atsitiko

aeziu 
nenorėjo.

/ •

>

Klevelande bobos nori mer
ginas užvaduoti, 

Jeises nuo vaikinu nubaidyti 
'Tai jaii szirdcles gana,

Kaip bobos merginas bjaurina. 
Jeigd boba mergina pamato, 

Tai rodos jiaja velnes pakrato.
O bobos, 

Nelabos.
Merginas be reikalo aplojote

y 

mis-
9

Apie vaikus nedbojete
Geriau laike Gavėnios, 

lykite apie smerti 
Apie gyvenimą atejnanti. 
Nekurios jau turi patarpu- 

sias dukreles 
I

Tai vis da laiko už jaunas 
. . mergelęs, 

Trumpas dreses liepe nesziati 
Ir su vaikinais neužsidėti. 
Teip, pati moty na bujok, 
Dukrelėms valios neduok, 
Nqrints dukreles turi metu 

arti dvideszimts,
No pagriebs szi ui t s

Kaip mažiau nieku turės, 
Tai.iii mamuže rimsti galės.

1

Isz darbo jau traukia 
Namię pailselis

i Malonus ju laukia.
Sutemo, sutemo, ,* 
Naktis .miela stojo, 
Užsnūdo paukszteliai 
Kur linksmai giedojo

Svajonių pakeltas 
Skrendu ip tėvyne.. 
Matau sztai nameli

. Kur mano gijų tine. 
Girdžiu ten laksztules 
Prie ežerio gieda, 
() man isz liūdnumo 
Net aszaros rieda.

Tylus ežia miszkelis 
Saldžiu miegu snaudžia, 
.Jis pasakas audžia....
Tartum isz senovės,

Sakalu

4

).

J

I

!

i
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Štokas giliuko.
— Del ko Petrai 

paeziavai — paklauso kas te
kis seno jaunikio.

Tai,
Visos tos

neapsi-

giliuko, 
mergos su kuriom 

butau galėjas apsipaeziuoti isz 
meiles, turėjo per mažai pinin
gu-

ve, ne turėjau

Kytra mergaite.
kam tu turi uosiu-Mariuk,

ke ? — paklausė atejas sveczes.
Del uostinio.
— P akutes ?
— Del žiūrėjimo.
— O ausukes?
— Del.... del.... to, idant

ponas pirktum man auskaras.
to,

*

* ’i
' 11

9

1
1

Teisybe.
> Ka skaitai?

Pati:— U-gi radau gromata 
nuo tavos, ■< 
szliuba, jog

Vvras:
*

k!
«

I

ka raszei priesz 
vėlini su manim 

pekloje gyvent, negu pats vie
nas danguje.

Vyras:—1 Tai ir turiu pekla 
dabr su tavim.
. —Tt   M   —* ■■—■IR "■ " A. -u—■ ■   Ml—■„

raszeiNejudino.
<r
O

,9
ifdejei, vakar apvo-nuo ju prasi- 

t rauke, 
kampo 

lauke,'
Olanderiszkos silkes džika 

szokt pradėjo,. 
„|MĮ..............

(X !*• V '1

ii
ige Jonu.

Ir ka pavogė?
— Kone viską, 

paliko, ba miegojo.
■r ———-—ii

<

blivo 27 metu.;
gyveno Waterbhry, Įiaskui isz- 
važiuvo iu Pitston, Pa. ■. Balto 

geltoni plaukai,'mel5’- 
Galva ir akys kru- 

nerviszkos ligds.
Jeigu* kas vilto ' apie ji pra- 

jeigu jis

Ba olaudai-ukai už
1

tiktai joi
gas giliuko 
prailgina!

Karvedis pasakoje 
vent ne gali! —

gydintojes su galva
/ fic gali g 

jeigu tik nrikezia ne numirs da, 
kA saugok Dieve, nes da su la
vonuriijkyrit rėiketu.

'Gracijorias su l^ligijum ižgė 
re po stiklą vyno, netrukus 
persiskyrė.

Visam mieste tas' atsitiki
mas stodamasis garsum, iszve- 
re ant visu ne maža intekme; 
visur kalbėta daugiaaše apie 
tai; pats karalius Augustas IL 
tras, paliepė karvedžiui viską jau vadinasi John Smith) apie

, kad gy- 
pradejo velei

EJigijus
linguoja y vent!

vonu riakvOt rėiketu.

’ I

veido, 
uos akys.
ta rodos nuo

-

LIETUVOS ISTAIYMO BENDROVE i

(tę, 23)
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szau man praueszti, 
gy va s; tegu 1 pa ts a ts iszali kiįi 
ant žemtau paduoto adreso,

■ y j * 4 , • " * 4nes ketini tekėt vž kitp: (24)
Mrs. Maggio VizbaTiehe,

, į501 W.-Mahaiioy St:, • 
1; M^hnnpy City, Pa.

.'.. . .. /__ ___
Pajieszkau, mano giminiu, 

mano dede Jomis Kyzas (girde * • • \ * ’ t 7'4» • 11 \ •
j

20 metu kaip Amerikč; taip-gi 
mano '’puš-šOserė Vladislava 
Turcziniute (Turczinova) apie 
7 metai kaip Amerike, abudu 

? v į Suvaiko 
;ub., Sėinu apskr., JSeiriju pa- 

? J Jeigu kas žino apie juoš 
j • I v Ii ■ ; .1 ’ • .

Po nurijimui gyduo- 
keleis pasijudini

mais apreiszke jog jauezia il
gy vas; atsiduso: lupas atidarė, 
kelis karius žvilgterėjo ant ap 
siaubaneziu jio lova žmonių už 
dare akis ir pradėjo migdintis;

Dr. į>zwarcas atsisėdo prie 
lovos ligonio' pats,’ iszliliro 
daugiau 'užsiiminedaipas ferit
ine nu tos paįjiegOs gyvybes, ne 
gu paežiu ligoniu; matomai už 
manę numyt ar jam ne pasi
seks 
žeistai..

jog Dievas 
daro laikais stebuklus — atsa
ke kuningas^

Noript Elzbieta kalbėjo ty
kum balsu, vienok ligonis isz- 
girdo,* atydare akis, žvilgterė
jo aplink/. Sulaikė VAJandele 
jais ant veido paeziot 7savo Ir pats ilgiau pasiliko pirie jigoI

iszgelbet mįd • smei’t pa^ 
siuntė nmiju gyduplu

ir kj-^p'tėlėjo pb tarti. Atydare hio, negu reikalas1 nito jio reika 
velei.ari t fu khrtu akis, hi 
savo akimis rietikodahias, 
žiūre Vėlei ant Elzbietos ir už
dare - velei nedumlamas 
ženklo jautimo, 
paėmė jin ir nesze toliau, 
kieta ne

velei arithi kartu akis, rodės
ptt-

Įavo apmislinėdarrias ka tokio.
_ - • * > . t* • I , .'i ’ s a . L. *

l ’aka j u,jė viėszpa tavo gy I i Ty 
kurna, ligoniui da karta inpil-

velei jau
įmones velei 

Elz- 
apleido jin ir drauge 

su tijom karavanu pekszcze ėjo 
in miestą praskindus 
nieko nekalbėdama, 
ma nieko ’ pažint ant

mislyse, 
neduoda- 

savės, 
norint kojos jos sviravo ir lin
ko’ po jiaja.

tolinus užstos, 
Inu

ežia u

ta gyduolip fn burka laukė kas 
o turim užstojl- 

buvo gardus malszuš mie
gai ligoriio,' kuHo grisios jdru- 

plrikti'vpradėjo' ir kVė-
puot drueziau ir grejeziau kve- 
puvo. ?1%I'

Teip perėjo visa naktis. Sė- 
Eligijus kuris rpirsztan- 

rziu nekensdavo o riumireliu ir 
Kada inejo immiestą tuojaus bijojo baisei,

!ias

prie jin ' prisiskyrė daugelis 
akyvu o kuriu skaitiiR kas kaft 
didinosi ir kada daejo jyjt hdte 
Ini jau mynios HUidkuoplnoį

jau vėlokai1 isž1 
idant pakvėpuot 

Ne toli bromo pa- 
kaip rodos ant

tejo isz namo.
S veži u oru. 
Joeinio rado, 
sargybos stovinti Sawerina ir

placzei apie tai apsakyt jam.... 
ir nusiūijte priesz vakaru su 
“ kondolencįje ’ ’ pas pone Zig- 
mantiene, už ka senas dedis tu 
re jo užmoltet, nes 
tokie ne ejna už dvka. Dasiži- 
fiotndr ieaiiie r4pm smerti pono ra,, 
Zigmanto Pieptko, nes . buVo 

kad ta nakti tit-

s pasiuntinei! pgjeįna isz Lictiryos
9' NAUJAS OFENSYVAS.
Jjraszom prunes«ti už kA busiu 
labai dėkingas. : '•

apleist szi svietu. Duparpj ’
vis itvirtais,
res
užlaužė rankas,- palingavo su. 
galva ir už visa eukrologo isjz, 
tarę patylomis ^Ilna’vait plds' 

Liūdna vienokle’ sotis......'” Liūdna vienoj
jai 'buvo.' szi valVata teip, . jog
turėjo jhssžkbt linlėsmos drau- 
guvoK, iidabt tąls juodas mislės 
iszvaiklnt ta savo galvos. ‘ 
' DvAfe gailėsfayb; jog j>ato
ga ponia, apie kuria Jio Myloį- 
t(į 'karalius keliolika kartu np-

iszvaiklnt ta savo galvos. 
' Dvhrę gailėstavb;

ta 'karalius keliolika kartu np- 
nejo, jie g?Mt' galės paširodin)t. 
Vienolr ’ckik tie kuriu ‘akis 'ma
tyt nugalėjo greit isz gaivu vi
siem isžgaruodavo ir tuojaijs 
apie juos pamirszdavo, o Jio 
Mylesta Augustas vėl turėjo

A | f ■ /- ,

kuom gėrėtis, del to-gi ir ga|e 
pamirszti apie pUtbga Elžbiefa 
turėjo jis sau priėtėlka ponia 
D. Watbdorff, su kiirin galėjo 
pilsiboVint. Vienas tiktai 
karvedls biski ilgiau pasiliko

k;ul sunku buvo nlycziu pereit Gracijotia kurios paregėjus la-Ja poinietije savo patogu kai-

George Ruzas, 
, ? 1419.1^2541) St.,

; - : fj. . • •* r_L j 4 • i J • • '

Cloyeland, Ohio.
» « a i* ui ii i J J V f •> i- /. / * ’• '

Wino šzvogeris Jonaš Vulįn
" ■ - ' :

7 metai adgal gyveno CJnciigo.
J - , ę;

1

t i has, prieina i sž *’ Kdupo ’ gub
Bzauliu pay., Baisogalos para ėy Z «• *1.1 > N /vi / *
Prąszau atsiszaukt ant adreso4: 

f (to 23)

Box 115
D. Nakiulis, r '■ 

Ernest, Pa.

G ,A

Ir sseip ir teip nedorai. 
' ‘ 1 , t * .. . ,1 '

"| i l~ "_l ’ 

lokuti, paskolink ' man
szjmta rubliu..,.'.'

— Asz tukFam, 
liūdins ne skolinu.

f

k a yra nUi 
Tok is nu- 

liudpls, yra rie svoikris, o
manosveikas, gali numirti 'Ir 

’ piningai dingtų

■

Europoje kalbama apie Pabaltijos mažųjų 
tautu federacija. Lietuva liko savistove valstija.

Lietuvai lįekant savistove valstija reikalinga 
tuojaus szalies atstatymui dideli piningai
; Reikia atstatyti:— 1

.a) Lietuvos ukininkysto.
b) Lietuvos pramone.

< c) Lietuvos pirklyba.
d) Tuojaus bus reikalinga finansuoti •

1. Lietuvos valdžia.
Kas skolins Lietuvai piningus — tas bus 

Lietuvos szerininkas.
Lietuviai, mes bukime savo šzalieš szerinirikais!

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
RŪPINASI DEL LIETUVOS ATSTATYMO 

TUOJ SURINKTI $1,000,000.
PIRKIT LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVES SZERUSI
Kreipkitės prie mus agentu arba tiesog in L* A 
Bendroves rasztine ir klaupkite-puaiszkinimu.

1 '5™ • l-f i ‘ l v < ‘ „w f » ' L

Lietuvos Atstatymo Bendrove,
(Lithuanian Development Corporation)

New York, N.Y

į

!
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Isz Lietuyiszku kaimelu
t- - - f

Žinios Vietines

— Sziadion Szv.
— Sziadion 

klos nedirbo.
— Sercdoje

Patriko.
Keadingo kasi-

SHENANDOAH, PA.

Nedėliojo Szv.

v

Jzv. Juozupo.
Visiems tiems, kurie turi var 
da Juozupo, linkime 
sius veliu i mus tojo (Manoje.

— Tris

germ u-

pleszikai apvogė 
pu Iru mi Juozo Valakonio, skle 
pe po 
daug
Pajicijc 
beno in

inokslaine, pajaudami 
cigaru ir kitokiu dn'gtu. 

suėmė visus i * nuga- 
Pottsviles

t Potnyczios nakti apie 
valanda mirė 
55 metu senumo 
menesius 
ligų.

visus i* 
forreca.

10:30 
.Jonas Oeldota 

sirgdamas 
ant ivairiu viduriniu 

N aha
\V iggano

<)

szninkas iszgyveno 
peczeje 21) metus. 

Amerike pergyveno 30 metus. 
Paėjo isz Suvalkų gubernijos, 
Vilkaviszko pav. Lenkeiiszkos 
parapijos. Paliko paežiu, 4 sū
nūs, 2 dukteres ir 
šia duktere Ona ] 
Petro Pranckevicziaus. 

mirė pas 
Petra

isz Suvalkų

baszninkas
žentą
436 W. Malianoy St.,
laidotuves atsibuvo

Prigulėjo 
draugystes.

viena vedu- 
pati balberio 

Ne
savo 

Pranckevicziu 
isz kur 

Panedelio 
prie r>z v.

Giminiu
apricz vienos
Kemži urenęs

ryta.
Antano 
jokiu nepaliko 
sesers Onos
ežia Amerike bet kokiam 
te gyvena tai nežinoma. 
ImriiiM \V 'l’rnskauskas

nuės
ti ra-

borius W. Traškauska* UZS I -

eme laidotuvėmis.
Kas turi

Libert v 
in Franklino Di'aoann
20 West Centre

ant part ’VI-
Bondus tegul at-

Franklino
St„
... !

Jurgio 
Bažnycžioje prasidėjo 40 ad. 
nobažanstva.

— Lehigh Valles kompa* 
n*jo apgarsino, buk tris kasyk
los Packer No. 1, 3>ir 4 pradės 
dirbti'nuo panedelio. 
k ašy klosią dirba apie 
tukstaneziai darbininku, 
bar visi nudžiugo, jo 
los dirbs, 
lėkusiu ketino, kraustytis- 
kur kitur jieszkoti darbo.

- Neužmirszkite jog Kazu 
liotuviszkn aptiekti likos

Tos i a 
penki 

Dn- 
kasvk-(f 

o

nes daugelis isz aug
iu

no 
perkcltn skersai kelia, 
tiekoris Kazunas jum 
naus visosia rodosia 
liszkai.

Ap- 
patur- 
priefo-

t Per-Bethlehem, Conn.— 
sirgus tik tris dienas ant ton- 
selites ir dipterijos, 
szia pasmilę Marijona 16 metu
dukrele ponstvos Jono Ulins- 
ku, pilnoje jaunystoje ir 

jaunas žiedelis.

apleido

gyvy
bes jaunas žiedelis. Paliko 
dideliam nubudime tėvus, tris 
'seseris ir keturis brolius. Lai- 
gyvena palaimintam 
me terp aniolu.

gvveni-

Darbai 
ezionais sumažėjo ir pribuvu
siems sunku surasti koki užsi
ėmimą.

Praeita ketvergą kylo di 
delis straikas strytkariu konia 
visoje dalyje New Jersey vals- 
tijo.

Elizabeth, N. J.—

dalis tai Toatrelis Jie Tik To 
ir Lauko.
džiai prijuokino kaip Lietuvos 

iszpere kaili žy- 
Artistni atliko užduo

tis naturaliszkai.
dalis programo, tai buvo Opo- 
rettc Lietuviszkas

Muzika paraszyta, gert, 
M. Petrausko,, ,Cziu turiu pa
sakyti’kad gyvendamas 4 me
tus sziain mieste, nebuvau ma
tos tokio puikaus veikalo kaip 
buvo Milionierius.
savo užduotis atliko visi go- 

Svarbiausras roles turėjo 
atliko

, J. Szaucziu- 
p. P. Adzgau-

J ievutes, M. Poszkevi-

Czin žmones gar-
4 •

kaimiccziai 
dams.

Paskutine

Milionie-

Artistai

rai.
szie Adomas Karpus, 
pats mokytojus, 

Jonienės 1

dis.
liauskas

J. Knva-
i

Tamosziunas
Žmonių

kad daugu-

Mdtytis kad

bu-

vuotu y

kartoti po antra karta. Antra I Ar jaueziates
> ne invales drūti?
Ar tiinkei jaueziato karsz- 

tus iszberimus ant veido?
Ar jusu nkis trotina mitru

mą ir linkshuima l
Turimo tinkama gyduole dol 

sugrąžinimo sveikatos, ir p i- 
sėkminga toppcu v.'

PARTOGLORY
kųrjs sudi’i|tinn jnsu krauju ir 

Partogloiw yra tai r.ii i , ,

nervus. „ rartoglory yra tai 4 4 i d i i dtonikai kilriB pligelbes jums 
prie šubiulavbjimo jnsu sys- 
temo,.padidina ,jusu pajiegas 
ir pripila jtisu nervus su tyru 
raudonu krauju.

Jus galite ir būti sveikas ii* 
stiprus priduodant savo krau
jui ir muskulams reikalingo 
maisto, nes jeigu jusu kraujas 
ir kaulai neturi

svei-
Parto-

reikalingo 
maisto jds negalite būti 
kais tas vaistas vra 
glory.

Gauname daugybe laiszkn 
nuo žmonių kurie sako kokiu 
stebėtinų budu PARTOGLO- 

pagelbėjo jiems. •

PAVEIKSLAI NUTRAUKTI PER MUSU KAREIVIUS VOKIETIJOJ RAINO UPES.y PRIE
Kareiviu Robertas Laugacre isz Philadelphia, būdamas, signalistu korpuse nutraukė szitus paveikslus, kada 

, prie upes Raino, pirmas 
nusiimti mandlera, o gal 

parodo Voklszka pacztini

f
’ ---------— --------------- , ---------------------------------------------- , -'-ryj#Va»7V^ A.Ml.UAMl

inejo in Vokietija. Vidurlje parodo mllntniszka stovyla Kalzero, Kubenze, 
paveikslas parodo musiszki inszokant In Raino upe idant Iszsimaudyt,, nelaukdamas 
mylimiausios dfauges poniutes “uteles" nedavinėjo jam ramybes. Trcczias paveikslas 
vežimą Koczcmo.
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RY pagelbėjo jiems. • Jus
»

teip-gi, mums padekavosite.
Butelis szito eliksiro kasz- 

tuoja $1.
$5.00 Adresąvdkitė szitcipr

APTEKA PARTOSA,
160 Second Ave., L. 5 

(G. 10) New York, N. Y.

PARSIDUODA

PUIKUS PIANAS
visai da7 nenaudotas. Ka- 

•b > *

's z tuo j a sztuoja $500.
Parsiduos labai pigei.
Kas nori pirkti giara Pi
aną, tai 7dar turi proga 
pirkti už MAŽA PREKE.'
Atsiszaukite tuojaus in

“SAutĖS” Ofisą.
Maharfoy, City, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Namai po No. 533-535 W. 
Sprųce St7- Mahanoy City, Pa.

szbszi buteliai tik
| Privalote turėti Model Keystone Pecziu it. IkOLBIC

638 Penn, Ave. Pittsburgh, Pfk
I

I

Dr. KOLER yra viena’ 
tlnls tarpe Lietuviu da* 
ktaras Pi t tabu r ge. Mo
kinosi Varszavoje, stu
dijavo beglje 28 m. in
validas Ilgas vyru Ir 
moterų, todėl jas nuo- 
dugnial pažlustą. Gydo 
užsinuodlnima kraujo

Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas I

nus, 
kute.
cziute, iVnco Samuolio, J. Juo 

Bankieriaus,
Kreditorių roles V. 

Stankaitis, St. 
M. Kavaliauskas, 
buvo pilna sale,
mas turėjo net stovėti, nes jau 
neteko sėdynių.
jauna draugija turės nemažai 
pelno, nežiūrint kad. taip
vo szmeižemi ir visokiais var- 
dais iszvadinomi keliu ten no- 
reneziu kad ta draugija negy- 

bet matytis kad žmo-
nes juju neklauso, ir remia p ra 
kilnu darbu. Kovos 2 
pati programo state ir 
Haven, Conn, kuriosjmvo už- 
kvietus Draugija 
micro, 
vyko dar 
ir žmones labai 
isz to vakaro. • 
nios laiku kiek

Kovos d. ta
New s

Szv. Kazį- 
pa-girdėjau kad ten

Įcriaus kaip namie

siunezia teip greit kaip galima gauti freitus,
Guinans nori parduoti szitus peczius dabar Ir numer 

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

kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip S 
tik aplaiko/ \ ,

Pirkite pecziu pas Guinans ; V/ ; » > * ».**
PIT I1\Į A M Č * ittahanoy City, Mt Carmel,
UUlll/inO , _ Shenandoah. * >

S
■

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimui 
ligas tinimo, invairlas ligas paelnan- 
czlas nuo neegystumo kraujo.
szauklte ypatlszkai, per lalszkus asi 
negydau. Dr. Koler kalba LenklszkU 
ir Ruslszkai.
Of įsos valandos: nuo 9 ryte lig K 
vakare. Nodei lomi s iki 2-v. popiet

B
y

užganėdinti 
Dabar gavo

gi rele jau tai 
vėl rengiasi po Velykų statyti 
dar geresni veikalu, ir jau di
desnėj salėj, kad galėtu 
giaus žmonių sutilpti, lauksi
mo su 
r o.

O’ o
w

Atfli-

Priežastis straiko yra 
strytkariu

Public Service

o
• jog

y 

kompanije 
, nenori pripa- 

žyt drabininku unijos, bet kaip
irdet, tai ne ilgai tasai strai- 

Kompanije keti-

I

M)

mo
nesza
Sztora
užmokės jum piningais. -

— /Yteinanczia subata 
vai. vakare sugryž isz Franci- 

Palokas

I

su nusjoy Juozas
Jurgio Puloko nuo 32 S. 10-th

Kitas p. Paluko 
randasi 

grvž bile

St.
Edwardas da 
joje, teip-gi 
diena.

f 
r

r>

sunus
Franci-

kokia

Valcnti- 
dukrele 

507 W. Maple 
St. Laidotuves su Szv 
szioni Utarninke 9 vai. ryte.

23 Vasario 
Vincento

ga draugije, kurios tykslu yra 
suszelpti vargingas szeimy- 
nas 
parapija.
tis in taja mielaszirdinga 
draugija yra tik 
ji draugije

Nedėliojo mirė 
na b menesiu seniūno 
Ignoto Trockio, 

Laidotuve

g
kas tensys.
ne uždėti ant kaiTiku nekurios 
kareivius, bet tiejei ne nori už 
ymti sŲ’aikieriu vietas.

—- Terp Lietuviu sutikimo 
nesiranda, nes visi pasidalinia 
ant partijų ir kožnas tTauke in 
savo szali.

dau-
r

M i-

■L

— Diena 
dejo Szv.

UZS1-

Labdarin-

vargingas
prigulinezes in lietuviszka

Mėnesinė mokes- 
taja

i UNION 
NATIONAL

vintojai. 
kuriu

ir matau kaip kitos kolio- 
savo veikimu 

tai

.'i— 4. • rp» ienų25 centai, lt J
meldže

Hzirdžiu žmonių
visu gela

idant
kautu pagal savo ižgale piniu 
gaiš, senom , 
rikais ir t. t.

varirszu

rs''* *-* 
paau-

drapanom,
kurie bus iždą-Į 

lyti terp vargszu reikalaujen-1 
musu paszialpos.
meldže nuneszti pas p. 
Sklara. In/szita lab-

©

czeve-

Visas

lii/szita 
draugije g 
v v ra i ir

Bridgeport, Conn.—* Jau
senas laikas kaip skaitai! ma
no numylėta laikraszti nSau
le”
nijos pasigiria 
bet isz Bridgeport’o 
veik nematyti per czesus, 
rodos kad pas mus nėra 

tai vis nerangumas,
laiku darbai ir 

sumažėjo, 
dirbtii- 

uždary-

be- 
iyg 

nau-

nokpntruinu kito v#ka- 
Stengliįmes' visi paremti 

szia jauna (lailos draugijėle 
nes tai yra musu tautos gai-

Garbo jums tėvai 
priguli 

draugijos Spindulio, nes gali
mu matyti kad iszszauks tik
rais lietuviais 
nemis, kaip 
taip ir visuomenei.
drauskite vaiku prigulėti, bet 
juos verskite, ten prisiraszyti 
o paakinus bus jums garbe.

Dagilis.

vaikai prie

ir dorais žmo- 
Tevams, 
Tad ne-

y

Dievui

<e>

y

pastatyti ant puse loto. Del tri
jų familiju?
Galima pirkti czverti ar puse, 
teip kaip ka nori.
kite po: (t. f.)

No. 510 W. Spruce St'.
Malianoy City, Pa.

Parsiduos pigei

Pasižino-

w
b-, -..--------------- -..- - - ' - - -■ ■

BANK 
mahanoy

CITY
■H...

CAPITOL • STOCK > $125,000,00
SURPLUS IR PROFITS $400.000.00

Mokamo antra, procentą ant sudėtu 
. piningu. Procentą pridedant prie, jusu pinigu 

1 diena Sausio ir Bfoporf menesuoso, nepai
sant ar atneszat parodyt kynguto ar ne.

Mes norim kad, Ir jus ,turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis. " Bankas atydarytas 9 vai. ryte lig 
3 vai. popiet. Subatomis 9 ryto lig 12 vai.

F. Z NOONAN, Vico-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslcrius.

R. T. EDWARDS, Kasieriaus Pagclbininkas.

H. BALL, Prez.

J

I
I

t

*

p 

į Į

NAUJAS IŠRADIMAS
Del PrakaituojančiiĮ Kojy

Prakaitavimai žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 

l kaip dideliems teip ir 
I mažiems. Didelis ne- 
smagumas yra ii ne

skanaus kvapo kaip ir kenkentla žmo- 
Prakaituotos kojos tai 

pradžia visokių žmonas ligų ir pavarai* 
ino viso kūno. Musų naujai išrastos 
duolŽs ilgydls prakaitavimą arba Įlipu- 
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir mąs 
užtikrinam j o jį nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke

! su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu: jį 
URSUS REMEDY CO.,

gaus sveikatai.

f
i

URSUS REMEDY CO.
Distributer

160 N. WELLS St., Dip. 8. CHICAGO. ILL.Visada pasirengus pagelbėti savo prieteliams 
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko, 
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriams 

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

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu —- tada gaunate szita patama- 
vima kuri prigelbsti, padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas. ;

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

—DįIREKTORIAI— 
L, Eckert, Vice-Pres.

Nepraleiskite progos.
( . f

Tamaqua, Pa.‘ phrsiduoda ant 
dvieju fainiliju- namai. ” Be
veik nauji, &ti elektriku. Teip- 
gi parsiduoda kampinis lotas. 
Parsiduos’Iabai pigei nes savi
ninkas noęi apleist anglekasyk 

Apie daugiaus dasižino- 
site asabiszkai ar per laiszka.

(to 22)

dvieju fainiliju' namai.

fJ
-—•—V"£>-Pritarnus.y

Dabartiniu 
pas mus labai 
ypacz tos Amunicijos 

tai bekeik liko 
ka pirmiaus dirbo apie 

130,000 žmonių.
bai menkai dirba ir darbas la
bai yra sunku gauti. Daug 
žmonių iszvažinejo iii

■ lietuviai 
I nes laike kares buvo I
ežia privažiavę pasipelnyti pi- * *

I nigu.
Siaucziant tokioms bedar

bėms lietuviu veikimas nei- 
kiek nesumažėjo, dirba iszsi- 

Jau 5 meno kaip ežia 
susitvėrė nauja 
gija, po vardu 
Kurios moky tojum yra 
šiems gerai žinomas p. J, Szau 
cziunas, ta draugija kaip man 

rirdeti spareziai augu 
aįsi-

Vasario

ves 
tos

y

y

Kitos ir-gi la

Dau 
kitus

I

Onuka in Vinca:— Pasaky- 
kie man Vincuti, ka tai ženk
lina pabueziavimas?

Vincas:—
iszaiszkint žodžiu.

Asz to ne galiu
Nes jeigu 

pavėlinsi, tai. parodysiu.

las.

A. Venskunas, 
423 Elizabeth St

Tamaqua, Pa

D. M. Grahamį prea. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas. ' 
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewici M. Gavula

P. C. Fenton

,W. TRASKAUSKAS
GRABORIUS-<

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
ORATORIUS MĄHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus ir vežimus del 
laldotuvlu, krįksztinlu, pasivažinėjimo 
ir t.L Krausto daigtus ir LL
520 W. Centro SL. Mahanoy City, Fa,

T. G. Hornsby

?ali piignlet miestus, taip-gi ir ...
tu-

Visi Lietuvei Į
Iraugija prigu

lus

vaikai daug

■ - - , - - . ■ - - ■ JĮ

Lietuviszkas 
Iszradėjas

ežios 
aukas 
Frana 
dari nga 
inoteres,
rinti 18 metu, 
privalo in taja ( 
let kanuoskaitliaugiausia 
tai del gero musu artimu, ku- 

Xno 
Lietuviu JU08e* 
kiek, ir

ric kęnczc nedatekliu.
szirdžei meldže visu
prigulėti ir
ka kas

t
gali.

Nedėliojo 
menesiu 

Kvasaucko.
o

aukauti
- Komitetas. 

Monika 
Justino

nu re 
dukrele

Dalios Tlray- 
“ Spindulis” 

ti

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

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
Atidarė nauja ofisą South puseje

Naujas Lietuviszkas Graborius

i
 Kazis Rėklaitis i

616 W. SPRUCE ST. į
MAHANOY CITY, PA. <

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS Iš MUSŲ FIRMOS'
V KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.' Priėmimo valandos 2 iki S popiet ' 

Nedelloje 6 iki 7 vakare. < 
1624 S. ’4 St. Philadelphia

Szitū vardu iszdaveme nauja 
knygute del iszradeju splaikan 
ti 20 paveikslu ir ilustraciju, 
visokiu iszradeju ir iszradimu, 
su paraszais ir paveikslais 
miestu New Yorko ir Washing 
tono. Ta* brangia knygutė mes 
iszsiuncziame kiekvienam ant

» ’ t *... < \ ■ I **»

pareikalavimo DYKAI.
Jeigu jus norite žinot kiek 

turto ^ponis prasigyveno ir 
.z. _a. - * * • r i* i I k 11 .

paraszais ir paveikslais

Kroju rekordus visokiausio Išdlrblmo ir visokiausio
* šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA. **-

1 ‘ |J*niuania groja rekordus visokiausio •«
uiaumo, kaip: Gdluiiibla, Vlotroln Ir kitus. Lithuania groja teisingai, 
puikiai reprodukuoju, balsai ošti uiftkųs, ftvelnus, tyri

, JiaSykitė apie įAl^gus, o upluikyslto visits informacijas. 
Koikalingi ngenUil pardavinėti musų grojamas mašinas.

hp'° i^'^s,iai 
RaSydumį laiškus. Adresuokite!

S. P. TANI S
I 1233 West lllth Place,

Y** *

• “ Lithuania

puikiai reprodukuoju, balau! ošti aiškų
Ilašykitė apio išilgus, o upluikyslto visus Informacijas.

ANT GAVĖNIOS į
Gyvenimas Jszganytojaus J 

Svieto Vieezpatiee musu < 
JĖZAUS KRISTAUS <

365 puslapiu su paveikslais J 
? Preke su nusiuntimo tiktai 75 centai. j 

> W. D. Bocskowiki-Co. Mahanoy City, Pa. 
t/wwvwwwwwwH>r>^w 
'---- ---- ----  . ■ ...............

, J. t 2. t ■

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

į a. j. sakalaFckas
Į 801 E. PINE ST.,

A. O. NOVAKAUSKA8
:: Advokatai 

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

' v '• - ■ 'A. 1 J - ■- ■ f.

Reikalaujama
n liuoso laiko vakarais. £a)i atdirbti - 

•reidam i pir e. _

AGENTŲ: 
vaikinai. >1

n liuoso laiko vakarais* £ah atdirbti nuo 
$10 iki $15 į aąvaitf, pereidami per stopas 
su musų nauju iiradimu. Atsiiaukit tik 
laiiku: URSUS REMEDY CO., <

bee. B. CHICAGO, ILL.

IBF

URSUS REMEDY CO.,
180 N. WELLS St„ M B. CNICIOO. UI.

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU, H

Dekavoje % milijono Žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą, plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvarardy. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms. 
Raszykite pas: j

V

teko g
nariu skaiezium, ir jau
žymi savo veiklumu, r
(Feb.) 23 buvo surengė pirma 
koncertą,
prdga nueiti ir asz, ir labai ne
sigailiu.
bai turtingas ir gražus, kuris 
susidėjo isz trijų daliu.
ma daliu, • kuriąs jszpilde misz- 
ras Choras, tai gerai kad net 
publikes buvo iszszaukti at-

VWVVV’V’W

SUSIRINKIMAS.
susirinkimas 

bus
menesiu

Szv. Juozapo 
laikytas Panedeli 17 d. Kovo 

ant Parapijos 
Kiekvienas pa-

Trijų 
Parapijos

ant kurio turėjau
7 vai. vakare
mokslai nes.
rapijonas malonėkite atsilan
kyti ant szio susirinkimo nes 
yra daug svarbiu reikalu del
apsvarsw mo,-----

Wm. Kriczina > Prezidentas

Koncertas buvo la-

Pir-

kiek dar galima prasigy^epti 
su pagelba iszradimu naudin
gu, tai raszykite tuojaus reika
laudami tos naudingos knygu
tes. Kaipo žinovai (ekspertai) 
patentu bandome iszradimus 
DYKAI.
American European Patent 

Offices Inc.
256 Broadway (SE.) 

NEW YORK, N. Y.*TO.<
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