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Isz Amerikos
Smarki moterėlė; supliekė 4 

kaili savo vyrui 25 kartus
San Francisco, Cplif.— [n

laike keturiu menesiu pagyve
nimo su savo 
rykis Cliftonas 
nuo savo

inoterelia
gavo 

paežiu les

Hen- 
pliekt 
d vide-

szimts penkis kartus ir daha<
provijesi persiskyrimo nuo jo
sios.
ir da pripažino vyrui, idant 
jojo smarki moterėlė užmokė
tu jam po 50 doleriu už k ožiui 
plakimą. Vyras iszejo isz šil
do szokdamas.

Sudže perskyrė porele 
vyrui,

/

Užsigėrė ant smert ižgerda- 
ma galona guzu tęs.

Johnstown, Pa.— Gal many
dama, jog neužilgio guztrtc isz 
sibaigS, Mrs. Nellie Karawski 
norėjo nors karta prisigci ti 
ramybes, 
tavo jiai josois 
ji moterėle 
arielkos nuo 8 
ryto, lyg 
Kaimynai jiaja surado 
ežia ant grindų, o szale josios 
tuszczes galonas.

neužilgio guzirte

karta 
bet linksmybe kasz 

gyvastį.
ižgere

To- 
giilona 

valandos
3 valandos do▲

isz 
piet. 

gidin-
>

Miegodama pagimdė kudyki.
Murphysboro, 111. — Su

vienytose Valstijose platina d 
nauja ligęi, kUria zmogiX V& 
JRljtSIt--> kartnis 
pora menesiu, mirszta. 
Thomas de White, 
neszczia, apsirgo 
“coma” ir 
san vai tos 
bernaiti, 
buvo prabudusi, 
dymui ji vėl apsnūdo 
go. 
kad atgaivinus jin.

J

♦

Tula 
būdama 

miego 
iszmiegojus

pagimdė 10 
Laike

liga 
t ris

svaru
gimdimo , i 

bet po gim- 
užmi- 

Keli daktarai triusiasi y

i\ew 
ndvokąi 
reiszko

York. -
, ap- 

B reivers 
e turi 

dru lesu i 
troczi’S

Bravorai badai dirbs 
drutęsni alų.

Du bravoru
Hoot ir Guthrie 
Liger Beer 

Board of Trade, buk jiej 
pilnas tiesas dirbti
alų kuriamo rasis apie 
procentas alkoholimis, 
tosios naujenos nudžiugo :r

* >1

kiti bravorai, ir badai nežiuręs 
ant tiesu ir dirbs ant tolinus 
aluti.

nudžiugo

Lancaster, 
tina linksminosi 
o tėvas

Motyna nuėjo ant? szokio, duk
rele sudege ant smert.

Pa.— Kada me
ant szokio,

randasi kariumeneje 
Franci joj, Beatrica, 3 metu 
dukrele 
sudege ant smert apvorsdanut 
deganezia lampa ant stalo. 
Mažiulelia surado su palenkta 
gal velia sėdinti prie stalo su
degusia, 
josios ant grindų.
ne paliko mergaite po prižiu- 

mergaites kaimy-

Beatrica, 3
Mrs. Nellie Killian

szaleo lampa gulėjo
Killian ie-

ra senesnes
bet kada užstojo vejas n ak 

mergaite pabijojo 
palikdama 

namie. Ko- 
paneszti 
kuri pa-

nu, 
ties laike, 
ir nuėjo 
mažiulelia 
kias kaukęs turi 
sziandien toji motina, 
liko savo kudyki namie ir szo- 
ko lyg vėlybam, laikui, tai pa
tys galite dusiprasti.'
Vela susirėmimas straikieriu 

su palicije.

Lawrence, Mass.— Vela su
kylu muszci terp paltcijos ir 
straikuojeneziu audėju 

iszvaike
paroda. Straikieriai leido szu 
vius isz savo mimu in palicije. 
\pie 25 straikieriai likos aresz 

Daug gaivu

namon 
viena 

kaukęs

palicije
kada» 

straikieriu

Visa szeimyna yra 
prasižengėliais.

Chicago.— 
cije uždare in

Ana diena pali 
kak? j ima 

tai Lenka Skowronski, ir jojo 
paezia o kada jin
klausė, kur jojo vaikai, 
atsake, jog teip-gi kalėjime 

nepatai-

sudže

koki

uz- 
tasai

, jog teip-gi 
arba priglaudoje del

Tai-gi Antanu 
yru kalėjime 

namo;

somų vaiku.
kas, 7 metu yra Katėjime uz 
apii>leszima namo; Silvestras 
12 metli teip-gi už ta pati pra
sižengimą; Teofile 11 metu už 
vogimą apredalu isz 
Stasys

k romu;
5 metu pataisos name; 

Boleslovas 14 metu priglando- 
Vladas 16 taip-gi pri

glaudoje del prasižengėliu, 
ymdavo pa

valkų ir

16 
del 

Jaunesni vaikai 
veizda isz 
tėvu.
Sumusze kudyki ir inbarste 

druska in žaidulius.

jo; taip-gi

senesniu

1 

tavotais. 
sužeistos nuo pulku, 
dalyje miesto kylo sumiszimas 
terp lenkiszku straikieriu, 
rie iszeja nuo susirinkimo pra 
dėjo iszjuokinet palicije. Czio- 
nais straikieriai panaudojo, 
bonkas, akmenis ir 
Daug likos uždaryta kalėjimo. 
Anglekasiai spyrėsi sutrumpi- 

niiqo valandų darbo.
1 ndianapojis, 

zidentas anglekasiu Kranas 
Hayes, innesze rezoliucije ant 
szesziu valandų darbo aut die 
nos ir pelikes dienas per s:m- 
vaite su 
del visu 
Amerika, 
nesze užman'yma, jog 
kasiai turi pilnas tiesas orga
nizuotis ir spyrtis padidinimo 
mokesties nuo valdžios.

straikieriai

likos
Kitoje

k u

plytas.

Ind. —
anglekasiu i

1*1’0-

pakėlimu mokesezio
anglekasiu po

Hayes teip-gi in-
nngle-

v; SU

Marietta, 
priglaudos namo del apleistu 
vaiku, Mrs. N. Campbell, ’ li
kos aresztavota už bjaurh pa- 
sielgima.su sieratukais. Laiko 
teismą keli vaikai liudijo prib 
szais taja nedora ragana

Ga.— Dažiuretoja

Mrs. N. Campbell

, pri
pažindami buk mergaite Sallie 
Clayton, likos baisei suplakta 
po tam inbarste in josios žai
dulius druska BU pipirais. To
ji boba papilde da ir kitokes 
bjaruybes ant nelaimingu vai
ku.

i
j
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1,478,580 amerikoniszku ka
reiviu lauke pribūti namo.

Washington, D. C.— 
departmentas pranešta 
užmarije da 
580 amerikoniszku kareiviu 
kurie; lauke su dideliu nękand 
trybia pribūti .namo.
Kovo atplauko in Amerika 
470,736 kareiviu, isz tojo skait 
liaus buvo 176,516 supūstu ir 
ligoniu. ■ •

Karo 4 
, buk 

randasi 1,478,-

Lyg 1 ♦ > 
«>

Dumdum kulkas iszrado 
aplinkinėje 
miešto Calcutta, Indjjosig.

Dumdum, prie
i
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17 užmuszti, 82 sužeisti, pasi- 
kelimuosia Egipto.

Lojidon.— Paskutiniam mai 
szatije, kokis atsibuvo Kaire 
septyniolika žmonių likos 
musžti o 82 sužeisti.
maiszatis sukylo Tautoje^ arti 
Aleksandros, kur užmuszta 11 
o sužeista 51 žmonis.
apmalsz i no t na i szt in i n ku s.

Turkai sugražino 10,000 vaiku 
Armėnams.

Konstantinopolins. - 
tautiszka kamisije paliepė iv?- 
senei Turkams 
žytu Armėnams Vifeus
— sieratelius po nužudiniu tė
vu ir iszvaryti iu
Ant tojo paliepimo Turkai su

su vi rszuin

idant

uz 
l'eip -gim

\ a* skus

Tarp

sngr.i- 
vaikus

Turki in.

(lesz.iiuts
Ja-

g! JOS.

gražino 
tukstaneziu vaiku ir visi d
bar raudasi Konstantinopoli li
jo po priglauda Anicrikonisz- 
k(>8 Paszelpines Drau
Kamisije paliepė Turkams pri 
statyt) maisto per .tris mene
sius ant iszmaitinimo tuja ne
laimingu vaiku. Amcriko- 
niszka drnugije 
Azije dvideszimts 
maistu ant iždalinimo del 
blidąjįisin Armėnu.

Estoniecziai turi didelius 
pasisekimus Pskove.

Kopenhaga. •- 
vėla paėmė v^irszu aut prieszu 
prie Pskovo. Kruvinam mu- 
szije!kokis atsibuvo . .Peczori

i

iszsiui'.to
vagonuO

ni 
sif 
iŽ-

Estoniecziai

aplinkinėje, arti Pskovo, esto- 
niecziai Su pagialba finieeziu 
paemo . keliolika 
miestelin, ■

kaimu ir

New Meksikas tuvi 13,- 
692,216 /Valstijos akeriu že- 

Isz tojo skaitliaus da

*

mes.
5,423,388 akeriu ne 
miemotti.

yra isz-

j ii

Bolszevikai Sumuszti ant
Lietuviszko Frunto.

Raudonieji baisei sumuszti Sodoje arti 
Vilniaus ir turėjo trauktis szalyn.

Kaunas.— Musziai isz nau
jo prasidėjo prieszais bolszevi
kus ant. viso lietuviszko fran
to, pagili oficialiszkus 
szimus isz Kauno.-
muszi telegramai skelbia 
kaneziai:

Mrįszci prasidėjo 
je, bolszevikai baisei nuken-

dane-
Apio taji

se-

<I sabalo-

tėjo Sodoje, žiemvakari nei da
lyje nuo Vilniaus.
gyrių Lietuvei užklupo ant 
bolszeviku nakties laike. Nuo 
piot-rytu Vilniaus Lietuvei 
ejna pirmyn su dideleis pasi
sekimais ir laime, priversdami 
bolszevikus ant apleidimo ant 
viso franto.”

Prie Pa- 
užklupo

Vilniaus

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Bolszevikai prižada Lietu
viams rojtf. kad tik su 

j eis laikytųsi.į

DARBAS IR NAMAI KAREIVIAMS.

Ka relHzko xiftrbas ir namai knl« 
rėivlams? •

Rciazkia tai, kas sakoma, Pa
yra Kongrese bilius, kurlaiho

k:
A. 

bar yra Kongrese bilius, 
vciljalaujama paskriti $100,600,000. feu 
kuriais, jei juos pasiseks gauti, Vi
daus Pqpartmcntas gales tuojau pra- 
'deti kareiviams, ir jurininkams koOpb 
ratyves ukiu kolonijas bovėik visose 
Valstijose.

Kas tas ukes gauna?
A. Tie kurie jas isz.dlrbo, dirbdami 

prie sausinimo, valymo, vandeniniu 
uželidimo, ir pagerinimo žemiu.

Ar visi gaus ukes, /
Tai priguli nuo to, kiek žemes 

bus prirengi a.
Ai ’..i tik bus tioms. kurie bu

vo Europoje?
Ne. Tai yra visiems, kurio lai

ke szios Didžiosios Kares ncszloja 
Dėdes Šamo uniforma, 

aK. Kaino ta žeme randas?
A. Beveik kiekvienoje valstijoo 

yra dideli tokios žemes plotai, Yra 
sausu Žemiu vakarposo, kurioms rei
kia vandens, kuriu galima gauti pas- 
taczius darnus ir kanalus. Rytuose 

akinimu, isz kuriu

K.

K.
A'

K.

A.

yra dideli plotai 
reikia iszrauti kelmus ir iszvalytl kru 
mus. Peluose randas
mai ir pelkes, kurtas reikia iszsausln 
ti. v

K(. Ar asz galiu gauti darbo arti

Gal būti, kad galėsi, 
manytosios kolibnijos yra iszmetytos 
po visa szali, ir manoma surasti kiek 
vienoje valstjoje, jei Kongresas pas
kirs tam reikalui pinigu.

/K. (Kaip bus su alga? . , v
A. Ta darbą bedirbant, valdžia mo 

kės gera alga—< 
mokama ir kitur už toki pat darba.

Peluose

Hftvo namu?
A. i

dideli ękini-

Tos už-

toip'gora, kaip kad

K Ąr asz turiu būti karlumehoje?
A. Ne. Tas darbas yra tik vyrams, 

kurie garbingai atleisti isz karlumo 
uos. • . -

K. Kokios ruszles darbas bus?J,
A Valdgla- turės Įvairiausiu darbu 

prie kolonijų!, pradedant tekniszkais 
ir rasztiszkais ir baigiant ' paprasto 
darbininko ^darbais,

K. Kaip bus su, namu gavimu? '
A. Kaip.padėsi pastatyti darnus ir 

kanalus, arba 4sžvalyt kalnus Iss^ aki
nimu, arba1 iszkasti griovius per pe’l-
I J' , ”
muš ir kitas triobas, aptverti tvoras, 
pataisyti kelius, užtiesti miestus; pas 
tatytl plepy ežias A warehouses, iriokyk

kės, kaip jiems padėsi.; pastatytą na-
> 

pataisyti kelius, užtiesti, miestus; jpas 
tatytl plepy ežias,' \ warehouses, irtokyk 
las ir t.t. isztjkruju kaip padesi viską 
prirengti; valdžia leis iszslrlnkti viena 
tu Javais apsėtu ukiu.

K Ar ytUdžla duos man ta ūke vcl-
■

Ir pats nenoretiinjel kad
UmBPHr HK RT . . ■ ,, ,

duoti tas ukes ant Jengvlu iszmokes-

tul?
Ne.

valdžią- tęftk darytą. Yra manoipa

nlu per ilgua metus, mokant 4 nuosz- 
imti kas metai.. * .
/ K. Kaip apie gyvulius ir ukes in-
rankhiH? ■

A;" Yra manoma, kad valdžia duos
rankinei?

visus reikalingus gyvulius iF lnran-
klyk, bušpada-
linti ratomią pėr kellatayiįetu^

r L > 
i

r ■ ' ' j’. — . y i i!Į'jL ", jfir į J, t Ii ■ ” i . 1 >’;Į * , i;l*‘ I l -V 1 VA* * X*

ta
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Kur asz gausiu pinigu iszstmo- 
D t

Ą. Galėsite užtektinai^susitauPYti
)

ihokes-

K. 
keti ?

bedirbdami prie- tu' kolonijų statymo, 
kad IszAImoketi pirmuosius

Likusius galėsite iszmokctl pi
nigais, kuriuos gausi te už parduotus 
javus.

K. Rodos man tiktu gyventi 
ukes, bot asz nemėgstu gyvehtl teip 
toli nuo kitu žmonių.

. Yra sumanyta, jei Kongresas per 
leis ta blliu, statyti vadinamas ben
dras f community'i kolonijos/ kiekvlc 
noje nemažiau, kaip 100 ukiu apsu
kui miesto, tai kad butu arti kaimynu 
geri keliai, vežti produktus in miestą 
ir rnkos,. parduoti užaugintus 
duktus. Viskas netoli nuo ukes.

Kokio didumos bus tos ukes?
Tai prigulės nuo vietos ir ūki

ninkavimo. Abelriai ukininkystei nuo 
400 iki 80 akru, gyvuollus auginti 80 
iki 160 akru, vaisinius medžius augin
ti 15 iki 20 akru, ir daržoves 5 iki 20 
akru.- ,

K. Asz nieko apie uklnlnkavima 
nenusimanau. Kaip asz galėsiu ūkin
inkauti?

A. Ukininkysteje prityrė Instrukto 
riai bus pastatytikiekvienoje apielin- 
kejo. J lo visame duos patarimus 
kaij) ir ka goriausiai padaryti, kad pa 
sėkmingai Ūkininkaut.

K- Sakai, t&s planas prigulės nuo 
perleidimo biliaus Kongreso. Tai ko 
del kjausineji dabar pakol 
dar noperleistas?

A. Dėlto, kad Kongresas 
Vidaus Departmonto isztirti kolonijų 
padėjimą visoje szalyje, ir nori žinoti 
jei tokiu kolonijų uždėjimas bus leis
tas, ar kareiviai ir jurininkai novos 
eiti toki darba dirbti, ir tokius namus 
imti? '

K. Ar galiu asz gauti daugiau ži
nių apie ta sumanymą?

A. Taip. Raszyk in 
of the Interior, Reclamation Service, 
Washington D. C. isz ju gausi atvy- 
rute. Ja pripildys, pasiusk adgal nu
rodytu adresu. Jokiu iszkaszcziu ne
bus. J usu. vardas bus padėtas “on fi
le” Vidaus Department, ir bus prane- 
pradeti vykinti. Dabar dar negalima 
pasakyti, kadą toji informacija Jums 
bus prancszta, o tuo laiku, žinoma,'no 
galite sėdėti be darbo, bet dirbti ten 
kur geriausiai galima, Sugrįžęs na- 
szta apie tuos planus, kaip tik jie bus 
nąon, elk in S. V, Samdymo Biurą, 
i U.S. employment Service.) savo apie 
linkėjo ąrba in savo ajJiellrikes Coun
cil of Defence ofisą. Abi organlzaoijo 
klok galiant, phdes surasti darbo.

nlus.

K.
A.

Rodos man ant

pro-

tas bilius

praszo

Department

Javoje randasi i.okis szta 
mds voru, jog audža toip dnv 
czei vortinkles, jog reike jiai* 
sės perpjauti su peiliu. •

. *

, Alaskoje ir Suv. Valsti-
josią žuvininkai sugauna kas 
motas žuvu ant 

ivortes.
$107,950,282

.. ' L ' i i •*’"' i
tf/v... f ‘

True translation filed with the Post 
Master at Mahanoy City, Pa. on March 
20-th. 1919 as required by the act of 
October 21-th, 1917.

Degino gyvuosius su smala
• pecziuje.

Warszavą.—1 Ukrajinai bal
sei pradeda pasielginet su 
žmonimis po visa 
kur tik užejna.
bdt apie deginimą dvaru, žudi- 
uiiiio gaspadoriu ir virszinin- 
ku, bet dabar iszsidave juju 
da baisesni pasielgimai, ki:*U 
nudegino keliolika ypatų gy
vais su smala pecziuje. Ukra
jinai neezedina ne žydu.

Dvaruose gyvena
vargo žino- 

valkatos

dau-

pasielginet
aplinkiniu

Nėr ka kal-

10,000 žmonių iszmirs isz bado 
in san vai te.

Tiflisas.— Erivane nesiran
da ne szmotelio duonos, o jei
gu greita 
nepribus, / tai suvirszum 
tukstaneziu žmonių mirs 
bado, 
sznnies 
kineje Igidiro. • 
szo sterviona nuo 
arkliu su rankomis, 
pagialba nopribus in 

tai

pagialba isz 
tai

kitur 
10 

nuo 
Jokio gyvulio, kates,
nesiranda visoje u pi i n 

Motei’es ple- 
pastipusiu 

Jeigu 
Baku 

greitai, tai tukstanezei isz
mirs in viena sanvaite.

Vela bando 1 nužudyti Lenina. 
'Moskwa.-^- Vela buvo1 užsi- 

koięejimas ant gyvasties Leni- 
Keli szuvei 

nežinomos
no Moskwoje.
puolė isz nežinomos vietos
bet Leninas iszejo gyvas tik jo

auto-
sužeis-

jo szoferis, kuris vare 
mobiliu 
tas.

j

likos lengvai
Atejs toji valanda, ku

rioje turės užmokėti už pa
pildytas skrandas ant žmonių. 

Bolszevikai užkasineje sužeis
tus ir da gyvus Lietuvius 

in viena duobia.
Bolszevikai už

klupo ant mažo, būrelio Lietu
viu artimoje Jurgelės, bet Lie
tuvei nenorėjo pasiduoti ir 
muszesi lyg galui.
miipzije likos užmuszta suvir
szum penkesdeszi'uts bolszovi- 
ku, bet Lietuvei buvo ingalc- 
tais, o katrie da pas’iįko gy
vais, biivo paymtais in uelais- 
via.

Kaunas. —

Korinte

Visus sužeisuB ir da gy
vus Lietuvius, suverto iu vie
na duobia ir užkasė. Kada 
užėjo naktis,. Lietuviai atėjo 
ir iszkase savo tatitjccziu kil
nus ir palaidojo ant ?<api\’u.

Gelgaudiszkis (Szakhi 
apskr.) Ta« valsczius susideda 
beveik isz vienu Komaro dva* 
ru.
ginusia tamsus — 
nei i ai.
jiems įpasakojo, -W • wne Lietuvos valdžia einanti uz 
ponus, kad reikia stovėti 
net galva dėti už brolius bol
szevikus, — szie esa darbi
ninku drangai, jie atėjo iu 
Lietuva iszliuosuoti juos isz

Tarybos”
t <

Kažin kokis 
kad dabartį-

•>

ir

szic esa 
atėjo

“Tarybos” jungo, padalysią 
dvarus, alinusia is» kunigu pi
nigus, nuo ūkininku javus 
atiduosią jiems — vienu žo
džiu isz 
rojų.

kiekviena

Lietuvos

)C

to kiekviena pilieti 
virsz 3 margu žemes :r 
ninkus) turėsią dirbti,
ru
Tu agitatorių vedami 
ninkai 
nuo

padarysią
Buržujai (iu juos skai- 

iurinti 
amat- 

o dva-
žmones užvaizdomis ir ki* 

darbi- 
pasiskelbė atsiskiria 

” 4 'r. mio 
ža-

“buržuazijos 
ūkininku ir amatninku ir 
da sudaryti visai atskira, bol
szeviku pagrindais “Darai-pagriudais 
ninku Taryba.

t.

Latvei plaka bolszevikus 
Kurlandijoj.

Latviszki
lyg

užkirto

dąejo 
paymdami 

ir Zabelni. 
bolszovikams

Mintauta ir Ryga ir

•kareiviai 
M i niautos 

miestus Kandau 
Latvei 
kelia iu
dabar bėga isz tosios aplinki- 

Toliaus Latvei paemo 
Szagarus, Grenbova, Veiten- 
felda ir Altauza. Anglikai ku
rie radosi Libavc 
ant frunto.

nes.
G re ubo va

iszkeliavo

♦

Isz Lietuviszku kaimelu

LaikoKulpmont, Pa. — 
pesztiniu Troškio karezemoje, 
Jonas Spotsas nukando 
Aleksui Koszenui.

nosį
Matyt, 

kad Spotsas buvo alkanas, nes 
po nukp-ndimui nosies 
jin. >

nurijo

Girardville, Pa.—
nas Gadowakis, likos surastas 
ant ulyczios su trimis žaidu- 
leis nuo peilio, kokius aplAiko 
nuo nežinomu ypatų.
nuvežtas mirsztantys in Ash* 
lando ligonbuti, kur daktarai 
abejoje ar iszliks gyvas.

Fabijo-

Likos

< i J

s>
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’■ *•i* 1 1 ' A/1,1' 1

l

M h'

Fl M"1 ’ į 'Ji' ' jfli ' i ''1(1 ''i| jĮFSįmL. ' ' - i ^[Įį L, n'|'L ■ ij 'S|

jiK iHHMk ą ui ■ f

sielgima.su


A

. 1

2
I

SAULE

KAS GIRDĖT
bia daba r 
kaip 
inuszti blaivininkus, 
vienas isz tokiu

svarus 
su vienu “peku”, 

I pen keis 'galonais va 
mirkyk V 
valandas.
o seliklas ir apynius 
in bertaiiiL 
su 
ir szildyk, 
kad vanduo neužvirtu. 
dekiė in tai du svarus rausvo 
cukriaus ir tris svarus 
cukraus.

visokius
su-

isz 
Sumuiszyk du

Angliszki laikraszezei skel- 
receptus 

galima, daryti* alu. ir 
Sztai

maiszimu: 
auvniu « •

nd*Uio.?Ti 
apinius rtpio* keturos 

Vandeni iszliek, 
indekie 

Ta viską užliek 
penkeis galonais vandenio 

reike lemyt, 
Illr

į

bet

^svUkJu'

baPo
Visa ta nUzaldvk 

o po tam dudekio tris szmote-
Hus mielių; supilk ta viską in
baczka,
86 valandas.

kuri turi
Ant

stovėti per 
tilo už- 

ttiji

Sztai laiko pns- 
Borline, 

apsigink-

puošia ii)’apie jiljii pnsiszven 
thna v i sosiU. *dtfrb64Ftl>W t kaip 
josios, skyrėsi, nuo savo vokisz- 
ku sesuoziu.
kutiniu sumiszimu 
vokiszkos moteres, 
lavia iii smailus peilius, mėty
davusi ant sužeistu kareiviu ir 
žudino juosius baisiu budu, 
pasielgdamus ant sužeistu ju 
kaip kokios paszolusios- bos.bi-

Ar-gi galimu stebėtis, 
jog sunelei tuju “goru moti
nėlių” pnpildinejo tokias 
bajurybes Lietuvoje, rBelgijoj 
ir Pranei joji Juk obuolis ne 
toli puola nuo obeles....

budu

jos.

pnpildinejo

I

I

■MMširmi■MV!

w!

m . ..........................

Niekai apysakai^
' . J

a«’G 
į L ‘ /' /l

— Kokia tai knyga ar u& 
imanti? . . , 1

— ()' labai. „■ ’ 1 > * .
— Ar ir savo vyrui ’dufo.li

skaityti? • ■ ■
— Kur-gi duoti,' < s

Mat joje ♦apaknito-apie

pqck|džim gdfcbaflijje 
peii hr * 1 7 '
paežiu skrybėlė nesziojo..

Tiesmukas pasikalbėjimas, 4
— O La Mariuk, nr asz ne 

dhilus vyrukas tiesus ir plonas 
kaip medelis! .,k 
« Mariuku:— Isztikro tekis, 

1F i ’ 
•' Ir-. I 
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NESIUSK MUMS PININGU t t , .1 • '
Stebėtinas Laikrodėlis 

6 rodyk! emis
I
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Mfu
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LENKAMS PRIPAŽINO JJANZIGA IR. MARIU PAKRASZTT. TIESOS LINIJOS- PA-
RODO APLINKUMA KURI BUVO ATIMTA NUO V0KIE0ZIU IR ATIDUOTA
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lik. "*H<jplal4>s laja

ir 7<įefl kaų> jtoqįe)is/-
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$8.75
; <BC į ROdO' valandas
2<—*k 2 Rodo jninutas į‘.|t

k ,Ui lt’ * 1 *i,V •‘Jh! .

l

II.

fr
■pūįa-JU:

} *' • .

«

Iu T — ■' *-l ■ wJt

3<—« 3 Rodd sekundas
I4<—*c4 Rodo.sanvaites dienas
5<—<5 Rodo menesio dienas

^5^___ OBĘ 6 Rodo vardus menesio
7 Rodo atmainas menesio

Yi;a tai stebėtiną dalgias. Kas szl laikrodėli tnrl nereikalauja kalen
doriaus. Pažiūri ant po ir pamato notik valandas, minutas bet tuo paežiu 
laiku ir diena stmt^lItOii, diena menesio Ir atmtina menulio. Su tuo laikro
dėliu Jus nustebėsite kožna, Szls laikrodėlis labai gražiai apdarytas, K-to 
paizo. Eina miliutą’iii mlnuta ir gvarantytas ant 20 metu. Laikrodėlis yra

r •

New Yorke likos aresztnvo- 
tas ana diena kokis* tai vokie
tis vardu Meyer iM'ucllVr, 
vusis hiivoris ir vadas 
tverusios bandos razbainiuku 
ir automobiliniu vagiu. Muol 
leris 
pleszimu namu.
koki turėjo Muellbris- yrtv pa- 
puosztas kaip 
gaikszczio.
Muellericm važiuoti in savo, 
ftiderlttridm kur atsibumi sker
dynes ir badas, jeigu czionais 
juju “prižadėtas” sklypas.

bu
sti s i-

i■ S

J

&■ 
7

i••

r 
prisipažino prie 1’5- apL 

(ly veniniu,
\į ■'

crL_ 
palik 
X?--------- !

kimszk baczka ir 
mažiausia per

• Praėjus san- 
vuitei laiko, turėsi gera alu.

Trumpa istorijų darymo 
Bet kaip rodos, jeigu 

alaus

visa maisznmi 
visa san vaite.

istorijų

kunin-

paizo. Eina miliutą In mlnuta ir gvarantytas ant 20 metu. Laikrodėlis yra 
vcrtaB no mažiaus deal p $16; bot tik per trumpa laika mes jin parduosimo

alaus, 
katras mylėtojas iz-
giartu tojo maiszimo, tai gra-
borius turėtu darbo 
kimu.

su .!<>J °

Telegramai skelbia, buk 
kiecziai isz bado valgo gulbei

Fp vo-

paymtas isz miestiszku
du. Baisus tai daigtas! 
del ko tiejei ra kalei neatsime- 

pavoge ir iszvare
gyvuliu isz Lietuvos!
nieko neraszo 
kailinius, ] 
dės, kokias

na kiek tai

Į)1’U- 
Bet

Del ko 
apie pavogtus 

paduszkas, 
; paėmė 

Lietuviams isz juju va r 
baku želi u !

!>akb)- 
var <.<zam*< 

gingti 
Gulbes hii 

garduminai ir nėr ko stebėtis, 
jog badaujanti vokiecziai jiai- 
ses užmnszineje idant.iszruai- 
tyt savo vaikus, 
paskutiniu karvių isz taria 
daujeneziu vaiku ir 
gyventojus nuo juju paskuti
niu apsiredimu, tai yra būrys 
ta ir persižengimus szaukent’s 
atkerszinimo in dangų!

v ra

bet _ pa Va-ii i
> ba

AOiploS’Zt

Los Angeles

s z 
prate v i ame- 

Po sude j i-

Į

Aplinkinėje
Cali foru i jos, likos atkasti kau 
lai milžiniszko paukszczio, ’ u 
ri ornitologai (žiaunai patik 
ežiu) praminė
rikoniszko erelio, 
mni tujų kaulu in daigia pasi-’ 
rude, jog tasai pauksztis turė
jo nuo kojų lyg galvos 18 pė
du. Sparnus turėjo tik dek ap> 
sigininio, o ne del ' lekiojimo. 
Kojos su nagais turėjo dvi jkj- 

das ilgio,
na pėda ilgio. — 
tokiu milžinu negalėje

Snapas turėjo viv- 
Zmogus sa 

> *’a let. is.

bandys 
Atlantiko 
to pave- 
milžinisz- 

kuria 
Št. Johns,

kokio
Kam-gi tokiam 

važiuoti in

prižadetas

Newton 
svietinc 

$197,1)00,000,-

Ministerią kares 
Baker apskaitė, buk 
kare kasztavo 
000 arba lt bilijonu daugiau
kaip visas locnastis^ Amerike. 
Nuo žaiduliu mirė 7,300,000, o 
užmuszta visosia 
kurios dalybavo karėjo 9 
lijonus žmonių.

arm įjosi a 
mi-

—----------- -—-- ---------------- '.

PRANESZIMAS ISZ 
WASHINGT0N0..

Dirbant Lietuvos laisves 
kainose, kaip Europoje taip j 
Amerikoje, 
daug durnos kreipiama ir švi
timą spauda, 
v v be •»
buletina du kartu in sauvaite 
ir iszsiuutiliejama žymiausiu 

atsto- 
iii 

Ame 
. il- 

il’uipsi'e- 
teisingai

rei 
ir 

ypacz sziuo laiku

Lietuviu atsto- 
Was h i ngto ne i s z leidžia

Amerikos ] i a k raszc z i n
Tad, bent du kart 

sau va i te, 
r i k os la ikraszcz i u osc 
gesni ar trumpesnis / 
lis, gerokai ir 
szviecziantis ’ Lietuvos

Kaip kada keti 
niais vieno bule tino* 
ma.

Pastaruoju laiku jau ne tik 
raszi/i 

apie Lietuva ir jos reikalus,, 
bet taip-gi Įniks nuo laiko 
gesni straipsniai

Beabojo liul.uv.iai 
nudžiugo pamate stijaipEpius

zurmv 
“The Literarv

“Review 
i.»,

vams.

his.

LENKAMS. O SKERSINES LINIJOS PABODO <VXETASį'KURIOS PASILIKS
4

no

ET
»■ ... r 3! + 

i*

didesnius Sz ve i ca r u 
vietos

-........ —........... ...... .. ..

ežius Ir tam tikra presus ištai
gos. • ■ . - - -

To greta jau su pienuota ar 
jau baigiamif pienuoti rengi
mas po
i n i c s t u s k o n f e r e n c i j u. 
kalbomis apie musu tautos rei 
kalus. * Szitas dalykas ‘ir--gi 
darys savo intaka in viesza 
apie lietuvus opinija, atsilieps 
spaudoje, kreips durna, politi
kierius iszgirs tapie • lietuviu 
tautui Paryžiaus
konferencijos aidai ' 
Ta i k os k on f ere n c i j < > j e.

naudingesnio 
votį nesugebejome.
naudingais mums ežia 
de tie» du dalykai.’r

• Sekantis yriu p^ 
laiszkas, kuriame apart J

Pa-

svarbiausiuose 
telpa

i.u- 
i reika- 
SLi:ai]j> 
padaro-

Amerikos dienraszcziži i
Lietuva ir jos

’1- 
zurnnli lūšna

patunku.

Anghszki aviatoriai 
mares 

ant
pertekti per 
kada tik oras 
liūs. Jau padirbo 
ka oriniu maszina kuria isz- 
sinute *'Jin St. Johns, New
foundland isz kun ketina per
lėkti in Amerikos pakrasz-. 
cziua.
szinos Hawkeris kalba, -jog ke 
lione per mares užvms ne dan
ginu kaip 20 vulamlu, nes toji 
maszinu gult perlėkti 100 my
li lt in Viena valanda lengvais

Amerikos 
i?tul ir bojus tosios inu-

(‘zis((> pelno szimet turėjo 
American. Cigar kompanija 
$2,31’8)982 arba daugiau kaip> 
szimta tukstaneziu
daugiau ne kaip už praėjusio 
metu.

doleriu

luose 
Digest > >

C i
J

(Jut biok1 ir
publikac i-

labai daug 
sveti m-

apie- Lietuva tokiuose 
kiliu 

Mareli 1 
of Reviews, ”
kituose žymesnėse 
jose. ,•

Europoje ir-gi 
domus kreipiama, in
taueziu spgudn (Jl'icijulis Lim 
tuvos valdžios presos 
Szvuicarijoje smarkiai darhmr 
jusi ir jau spėjo 
džiuginanezios pasėkiu 
minus paduodame -Kun. Dubu 

kuriame matosi

b j liras*

pasirodytij

Nieko

diplomą'u
atsilieps

sugal- 
Labai 

pasiro-

vardu t. praszo 
Lietuviu.. Ta ry. bos,

Pakszto 
iitu 

dalyku matom l)r. Szaulio- i.o- 
lograma;. jisai kalbėdamas Lie 
tuvos valdžios 
Amerikos
kad siuneziant pinigus PJePu 
.vos- reikalams,, siusti tiktai 
valdžios igalibtiems asbw- 
nimy.: - Gzia reikia- pažymėti 
kad. kaip, tik taip ir 
Amerikos Lietuviu vLietuviu Tautine Tapyba pas 
t’aramjiune savo 
,me». <

* Siuncziu 
piju ir

siusti 
i galio tiems

nutarė
Parvba irrB

susivažiavi-

n ii iš

I “ ’ '

prancuziszka ko
ve rtinųv Dv. SZau I i i; 

pusiuntani Berliuo, terogrambs
'lOaunmntui-, pasiuntimui Szvci 
cari joje:

Priore Ddbuzis comnr 
(juor o la Taryba/’ amorienine
be qtiL suit le G6uvernement 
įlitutinien- prie la Taryba de 
bien vouloir tons les argents 
destines: pour Gouverpoment 
pu pour sės organas-d’envoyer 
aux represontants- off-ici cis du 
Gouvernoment et non. aux par- 
twulioi?* dans, lbs gus ■ doubeitx 
ja, Tfuryba price; de bleu voulo* 
ir -»’int‘brmer chez ses repre- 
sealants eu Siusse*

■.i

J

KUR BUNA?
Asz Magdnlieuo' Vizbariene 

(Butkevieziene) pajieszkau sa 
vo vyro Prana Vizbarą, paeina 
isz Gižu para., Iszlandžiu kai
mo*, Suvalkų gub., apie 32me
tu amžiaus; kaip mane paliko

' - w

tik .už $8.75 ir kartu mo? duoBlmc visai dykai pulku paauksuota Icncugell 
ir kiszenlni peliuką vertfes $1.50 ir Rompasa, rodanti vakaru*, rytus, pio-

KĖPONAS.
Union Watch Co. Dept. 74G

1016 Milwaukee Ave. Chicago, III.
Gerbiamieji:- Praszomc prisiųsti 
man kalendorini laikrodėli ir kartu 
su juo paauksuota lencugeli, klszcnl- 
in peili vertes $1.50 ir kompasą. Po 
pristatymui daigtu asz užmokėsiu, 
$8.75 ir Jagu asz kartais bueziau ne
užganėdintas in 30 Alenu sugražinsiu 
daigtus ir Jus sugražinsite man pini
gus atgal.
Klek laikrodėliu ..................................

Vardas ........................................................

Adresas .............. . ....................

i tus ir azlaurhis. Mes’jioveikalauJam 
jokiu piningu nuo jusu isz kalno, tik 
iszklrpkitc szita kuptmbt ir prlsiuskit 
mumis; o $8.75 užmokėsite kada gau
site daigius. Jagu būtumėte neužga
nėdinti. galite laikd^30 diėnu sdgra- 

, rjinti mums daigt\ią;p męs.sugrąžin- 
sijne jums piningus. Jus nieko nenu- 
stojate ' ir visgi persitjkflnsltf ltdft.s 
pilkus yra szlp laikrodėlis. Galiukus 
<■ 
pirkti toki laikrodėli; patarkite -jam 
szladicn, kol prekes nepakilo. Nę-

' Union Watch Co. Dspt. ^46 
1016 Milwaukee Avo. Chicago

- WII-II-I Liiiimiwuii) HĮii iiį^mWW ■' > T illllWKMil

dalgtas kad Jusu draugas norėtu ir

attidcllokite, got raszykltc szcdlcH.

♦

i

J

laik- 
abnodo

IR. ANT TOLIAUS VOKIECZIU RANKOSIA.
M*M.. I. 1.1,.»I. ............ . . „

’1 Szios dienos telegfiamoH jsz 
Kaimo praueszavvkad prie* Jvz- 

(Vilniaus, gpbt): dieMiviu
kariuomene sitnniszo* bolszevi - 
kus. Tarp1 lietuviui kariuome
nes ir rusti'bolszeviku prasidė
jo’ smarkus - musziaL visu
nemunc*nuo Prienų iki- Aly
taus. Kieilo. bus pergale - - 
dar neajszku; . LietnvirdH.xMls- 
gi tykisi Kaunu nthiikyti.

Sekant telbgramasetatuiott , 
Setata. tano ao1* aoiaroaąiuui 

tatatata toaoioi oiooioioo .ooo| 
mf mfmf mf mf mf mf ml’ mfiu

Sekant telegramus ir 
ruszczius isz -Kauno.,
kad Lietuvos jauna kariuome
ne menkai ginklu ir. ammiicir 
jos te turėdama, negalėsi doct- 
ziviai bolszevįkus pergalėti.

reikalinga 
įudary 

ir
UH.

ginklu, • amunicijos, ir ■ laivu 
"Lietuvon., pėrsjkelti. Tadu bu- 
tu galima gana greit su bol- i f •
irdrd rd rdrrd r r rd; rd rdrrrr 
szvikaiis byla užbaigti ir vi
sus juos adgalTĮusijon iszvyti.

Profr Viddbnlnras jtur Pm\v-i 
- valdžios paskirtas 

r (.Bu
kos konferenei jom Tos komi 

‘■V1' ».

inklu ir
1 t •’ ;

Nepaprasfeti l^ut 
jei’ Anierikos lietuviai 
tU bent 5,000 liuosnoriir : 
gautu isz Amerikos* Valdžk 
ginklu, • amunicijos. Girdėjau kad

$■0 00 Ant Menesio
A o Tukstjncxei Dolerei

yra lazduodami.-per žmonis del; teafru 
/ ir kitokiu pasilinksminimu. Kam isz-

davinėti tiek daug piningo jėga galite 
iszgirstl »avo namo garsin ginusius 
dainorlus ir muziko ant musu be-tru- 
bines fonografo kurias parduodamo 
ant lengvu iszmokescziu v>,- .,

$1.00 ANT MENESIO^, '
30 Dainos ir Muzikes DYKAL

Kožna mnšzina gvarnntyta^* 
Ilftszykite pas muši (o. įmes iszsjuslme 
tuojaus. per paczta musu katalogu 
DYKAI. Adresavokife: ' ,l
EAGLE GRAPHOPHONE CO

101 EAST 10-tli STREET
Dept, 15 New York, N. Y.

i

M

I

I

Į

žiujo ir
4 I f* > I ( 

pirm;7 lietuviu- komisijos

’ a. r u \
I

nuriaik paskirti
< | H) , • # ' £ . t yl U | ,

Yczns, P; Klimai i n E. Galva-
pytugiau nariu bus

b'lJPS'
f,T

'nauskiK
• į i

vėliau- paskirtu. ’ 
; Sekanti 5rra 
\ -.i

važiavo in Pitston, Pa. 
veido, 
uos akys, 
ta rodos nuo 
Jeigu

jeigu jis

buvo 27 metu.
gyveno Waterbury, paskui isz- 

Balto 
geltoni plaukai, mely-

Galva ir akys kru- 
nerviszkos ligos, 

kas žino apie ji pra
šauti man praueszti,
gyvas; tegul pats atsiszaukia 
nnt žemiau paduoto adreso, 
-nos ketino tekat už kito: (24) 

Mrs. Maggie Vizbariene,, 
501 W. Mahanoy St.,

60 DIENU ISŽBANDY-
MUI DYKAI,

i~—toFw»

Prisiusk 20ej dabar.

I 
♦
I 
♦
I
I
I

I
I

Meskite net!
dusuli, rumalizma, neuralgija, parallzus. 
nerviszkuma, sluogus, bronchito, silpnumą 
pecziu, silpnumą, užketejimo ir daugybe 
kitu Ilgu, arba skausmą bile kur. Prisiuskite 
20c. del vyrlszko diržio arba 30c. del mote- 
riszka diržą, idant pagelbcti užmokėti prl- 
siuntimo kasztus.
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidekite tuojaus 
ir neszlokite kožna diena pagal nurodimus 
per du menesius, tada traukije 60 dienu jal- 
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nereikė 

z laukti, pilnap užganedinimas. Adresą vokite:
A. P; OWENS, Dept 43-E.

1K2 W. 14 Street* New York.

Įkasius gyduoles! J algų turite 
atizma, neuralgija, parallzus.

In keletą adynu mano

*

f

j

i
*
I
I
I 
h
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i
1
I

All NATIONS OEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

F. V. (HHECIW8 ir KOMUANL! A

i

Mahanoy City, Pa. f
and Canon St, S.S. - Pittsburgh, Pa. j

Tai yra vienatine Banka kuri aenei žinoma Lietuvi įtina. J i
$150,000 ir vartoja Kseme laike apie milijoną dolieriu

i i ii* randasi ** »—»»-- -- *■ »»-■
į tau pintus!

tik ka 
kablegrama isz Paryžiaus:- ;

Vi tautas* Gylys’ paskirtas 
Bietiivos atstovu 'Dinlandijon.' V, * į ‘ * r « į r *
Anglijos kariuomene Įsisėdo: 
Liepojuje’ su tikslu, eiti priesz 
holszevikuš. < • \
Lietuviu rnf.ormaėijps bjurus.U. . ..

SKAlTYmT/ “SAULE*

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAtJLE* SKAITYKITEDRAUGAS NELAIMĖJE!

APb’^rW, iueoh<v»ikal, Fkii<lęh*i, fivUrlkos ii-iKlun visoki'*
VitpjJ irt luųkv, yVu> uutfjm-drangni

g PAIN-EXPEUERĮft .Iftu'nnvJiė peuklbsf-deSljatya motu'

Ai i gi i'j os kūrinome) iq

gautai

Mano szvogeris Jonas Valan. 
tinas, paeina isz Kauno gub., 
Szaulįil pav., Baisogalos para., ■MM - • -tt « -M «
.7 metai adgal gyveno Cliicdgo. 
Praszau atsiszaukt ant adreso:: 

(to 23)

Box 115.
D. Nakiulis^ 

Ernest, Pa.

■‘♦sa ui;ew >
SKAITYKITE “SAULE”

HKALTYKri’l^

Tat yra vienatine nnnka kuri aenet žinome L>iMuviRmn. | 
’Banlia tnlpinaaisavam budinkekurio verte jazoena apie | 
$150,000 ir vartoja Meine laike apie milijoną dolforiu 

i if randasi po kontrole Valstijos Pennayįvairios. Už au» 
Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigini 

in vikaa dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija dal padirbimo doviemasciiu 
i - - - - -■ - - — -* -
žinia akyrius randasi
tr kitokiu dokumentu reikalinga Lietirroje.

l randasi 1K> ’ 
KaroliauR Varasziaue valdlsako NoUMriju«x>.

I. iiOBi Oi Ot <W 1OI OL iilQl 'W Wir n^iFi .~O~ mm "Wn. i/^lirr~ ‘Hawn

I

, Uftrube- 
vkdoriste gerai žinomo

iii

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS’
sės

A a< nom 
du GoiKVėrnement įSuhatdysr; • 

. f. Daumantai; Lietuva Berne. 
•Jfraszoin» Dobuzio praueszti' 

AmoriliDH1 Lietuviu Tapybai, se 
Jcanw.T'Lietuvos valdži a ura Jo- 
jniui pruszo < Ąm: Liet.i Turyb/a 
visus pinigus skyriamus val
džiai arba jos organams siusti! 
ofici'jnliams- valdžios 

privajtiems ypn 
Abojbtinuoso atsiriki 

yra 
'maloniai1 praszoma- pasiterau
ti' (paBilmformuoti1)’ pas i 
-vo atstovus Bkvewi^osei

Saldžios vardu Szaulys.

T U *

S
Tiems Lietuviams, kurtų .sunua..broliai ar šiaip gimin&s yra paimti j kariumenę ir ke- 

liauja į anapus vandenyno, itjini kovoti už visus pasaulio laisvę ir demokratiją yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrud Žiedus su žvaigžde. Neiiojimas žiedo su žvalgiu yra dl* 
džiausią jJarbB ir pa^uodonB, kadangi ntMsl jj jįall neiiotL Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yrž Miliai įpjauti, viršus yr
ir mčlyna parva> Toksai Žiedas turčių rastis pas kožną, vieną mylintj laisvę ir kurio įitni* 
nS yra kareiviu Amerikos Armijoj. T^ ŽUdą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga» 
Įima jįauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteljuodanii šj žiedą, atsiuntė tavo

“SAULE*’

• .Jie

V

? 'J
:tV

.• ■■■ fl II

Y r, J

XX

Reikalauk geriausiu. Kuomet pirkai

euamel raudona, balta
žio laiszka 
kiek svarbos jie presus b jurui1

t * 

Pradojomo prieti prie Eu- 
Tai bene vhs

S740Į 
Lietuviu 

tautos reikalu visame pasiru- 
lyje. Žinios visokeriopos1 m- 
szies apie musu ‘tautos reika
lus žada būti leidžiamos in vi

lo* 
Inkinkoma in ta dauba

priduoda*.
u

* ) 11

ropos prcso8.
mm avarbiausiti da ly ku 
momentu agitacijai- atsto-

vamS). o no 
tdnw
muosc Am. Liet. Tapyba-

ii .. '£ 7 > t «as Europos szalis, jei ne- su-

Z i

i

I 
>

I
1

ll

• . **

ginuį) Šalčio h( kosulio.

►

kidp Sittv i'inkl gyduole yra w* 

) išgydymui rumailamo,
[ tu<r|pWi mu gęriay ajuniY panok- 
p iweinK, išgydymui -rumaihmo, 
* flkanmu urpUnelo, įonoso ir rau* 

monysoi noutAlgljo^ sirenų <Uq<

< TtopflįfaAuK y - • * . •*' t •

(*

I
\.Ih

4

jnojtcU*
t > »>• jM *- * J* lj i ■ A • i

Mau.
keli azijatai visokius laikrusz-

t.

\ ♦

• r

I ,r-£^k-Cto
jį At! A a

» piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mums drauge Su pinigais pi išlipkite, o mes Jums 
I «
IX k kH <prisiusime t$ barbėsi vertą žiedą..

TalpgĮ moterims ir v yrama yra labai tinkamos našio t i špilkos, 
paveikslas kareivio kepurčs, su vicnlA dViem ar trim žvaigžduttm. 
prckC 35c. už kožoą.

Siųskite užsakymus ir pmigils ant sekančio antrašo.

Frekts šių žiedų yra sekančios.

10 IC Auksinis.............. 10.30
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14i I£ Aulęsluta.__ ___ _ .143.5,0
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COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Ine.) 
9u rj 4b v /

160 North Wells Street,
w

Dip. 60
d

K

p Įvirintu a pigini vąUtds dhlwloee bonkose.
r* nevaliInlpH y^^bgžanklis

' bonkntp, Gaunnnjoa visose nptlekose, av tio$log h Jabortorijos.
I tain, Ex,pol lor, .pevH.lti it flpjl

1

"Ji4 n'Ws'1 ®

<

MynvJJvAR^ y^baSenkUs uut buksluko. 35 cenud lt contal ttf.

f/aO. RICHTER & COu
7

74—8.0 VVashingtoa St., New Verk, N. Y.
i/MĮ ■ *

u *

6
fa t j
■ • j all. Mi

I

CHICAGO, ILL

a

,/i

■; įjJk^V.į.7j?y^ N I -
|

liu JW.lF :l. uiU'ii'l
į Mj i !-«j itL'' ijljiįjfa'lliwsll|lį
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1

Vokiszkiis aficicris siu gc- 
norohir žiuri kaip* juju 
viai bėga nuo kariszko Ihuko. 
— Kur vokiszkaų generolas ?

karei-

"7J ■■/ , ( ♦ y... ■ • V * X

PIKTA 
I tžsįg BOBA j]

kuris geide 
knnogreiczianse nuo lavono, at 
siskyrt jau. būva pastaiiavines 
gi’aba nupirkti, dabar-gi susi- 
luiko- sir tuonr matydamas, kad 
da tas- nemirszta, o> vėl Bijojo 
kad* kasztas jio ne nuejtu ant 
tuszezlo, i. ,<

Antra naktis praėjo,, o. Zig
mantas da ne numirė^.... Su- 
kožjm, užstojjmu dienos volei 
augo. stebėjimai < ?visu ir

, . * kllr 
savo- isz/gelbeji-

Senas Eligijus

.3
♦-SA U LK

..... ..................................  ■■ t-...... .

IjMUtennt. siivo peties ranlta’
jElzbietbiWra'- ’' *■
I
Ina imjeitei' 'idėkriur
*r -W1 ft. . ♦* .

* r "FT"" r "*' ■ ■——t-  .................. .....

Uai ijjjFqįj|wbi
—...... . ....... . . . ....... .
•* , .

rtykek dadtive^Elkkibtajf M
•***

. į.į,r‘r. 1 Į 1 _ .... ! I» '?"y....

su IMitembiv tevabirtBteH ant 
vo kvaiietiowM*. Apievtai E1Z** 
1) lė ta I1 jMlsn kyh* no * Jlijtsoj m>u 
r in b kauta maginė .'puiteiiil? jei, 
apia tai) that tewL'Elzbietai. bux 
■vo*tylinti •**■* nelindo pendnug> 
na ii tuoin* irL» akinėm* Koifiwiieii- 
Lsuojas sw SftAyerintt/iTt Gmaijon 
am; vynycziojot .į >ap«a?krntidavo: 
apie stovi sveikatom ligonio^ •" 

No’ ,y r^v;al|ę janes baro
Graoi jonaa. ivieiiiu- iesf' ipabkiibij' 
niu (iioBik'Hnti:oknędoltertrt* , 
ponas Z igniuu tesvp|isvei Jeį
lyg »ziol nu7 nuff.į<V bdlioBop
tai jau ir isSrhąfc pi'iežnatiotv 
ne, nueis* inrduobv, mo^'Vtenpk

gi ka miMliiui, ž'maitd^ irtylo- 
mus, dedžimi/f penint •Elzbieta?’ 
' .;.Arbiir»gi žmnw?v* ar 

u»z jiaja/anpU'lnhrt Kni^-gl Alė- 
mins ta motore t ~’HaIbojo/ER 
giiiiis. Na sakoi'iiieko. Isz pr-ae 
džiu. dažiurinejo t.I savo ligoti i 
Ifanorupestiiigiuuse su clideltu 
jausliugumrt, dabAr^-gi* atsztv- 
te) ir prižiimineja tik kaip* ir 
svetima koki.
vienkart mėgino 
cziliot jos ranka, 
szinat norėjo jiaja 
isztrauke nuo jio 
ir iszejo isz pakiijaiis. 
kalba suvis iii jin ir tiktai imt 
khiasymu, jeigu butiiiaįTeįke 
atsako* trumpai.
ja supras?- M ,

• — Ji' dabar jaut viską”do
vanot gatava — tarė Grae i jo
nas.

Eli gi jus pricszingai pasuko 
su galva.

Gerai-gi butu- —- ture — 
nor ar szeip ar teip — duotau 
idant tas viskas 
ant misziu Szv. 
kiszeniaus.

* — Ir asz-gi — atsiduso G na
cijonas.. . ,

Si^vęrįn^s di^^yo iduli 
gydė, vienok ue mabydtfinae. 
jokio reikalo but c/aon ilgia n,; 
o bijodamasis, idant motina ne 
$iiiupintw apiė jin ir nesikaų- 
kihtu, norimasezin,. '. prade,įd 
niišlint apie sugryžima 
moti.

7

i.

r>

Žimpi,

>

kad 
pabū

gai' perpra- 
vienok ji 

ranka savo 
Ne

Kas-gi jiar

įvienok szmiidieM pusakj'k .te 
iiiu; jog* apie* gyvenimu* įmuk 
ivioju drangey’kalbos ne yra> 
j —1 Del kpTA# -v M i! ?*

Del to,, jOg jts’z tavotl'gai^I r * 
’daWiuj bot taiy lot tavo irqw 

nes tau; ne

[ElzbietbiWra'- ’' ; /1
GbiiE^ toro-Stopai įj i> 

y y i.** 
! kambiBjŲ^^

iii

'*. V 4

z
■ ■ * 

r ’.r/'.a

■■y;1

? ..yT-

Apie

; ■■

ISZGIALBEJO.
—,4

puse '. devyfliolokto
T I*

.* > I **' ■

stebėjimai
džuuigsnuis. Dr., Szw.arco 
ris- palaikyta
ma gyvasties Zigmantui-už ste 
buklu. - Per visa tu laika^ Elz
bieta kone suvis ne ant valan-i 
deles nosiluuuke nno lovos vy
ro, kuria jiaja* pažino, mate ste 
bejosi, bok kad* kalbėt jam bm 
vo, uždraustu.. —*■ tyjet turėjo. 
Akimis^trktnFsč^ k'ft^na triū
sa ir žvilgterėjimu.- paezios. 
Iszkart- kone sugraudinta 
jauslinga in mnmatianti’ viskh 
gerai ^Elžbieta dažiurinejo li
goni' ko» rupestingiauscp jog 
niekas tame, jos ne užvaduotai 
vienok kada- pradėjo tuismtis 
ir sveikata, sugryžinot, Elzbie
ta, norint no pamote jio, atve- 

.so visiszkai, • Iszpildinejo tik
tai privalumą savo daugiau* 
nieko. . ? -t

Duszioje Zigmanto turėjo -at 
sibuvinet stebėtinas* kokis tai- 
atsiminimas ir atmaina jauslu 

Jjesz*- 
be rushr-

kone

'4

pasibaigtiu
isz locno-savo.

4 k

nar

ko. akis iszreiszkinejo. 
kojo josios jiomsr 
besh tak-gi. rodos pruszyda- 
mas dovanojimo*, stojosi nust- 
želninusiiL putĮiotijo- vilti vie
nok jog tos laimes dastos ir 
ant klAU^mu Dz/iembos, kuris 
naudodamas isz iszejimo* ant 
valandos ponios Elzbietos, pri 
szokdavo prie lovos, atsakinėt 
ne norėjo* Deszimts dienu pra
ėjo ant tokio apžiūrinėjimo li-f 
gonio, o
ne?žodžių ne • pratarė in 
manta,

K
Viena, dienai kad jau. pe- 

niis. Zigmantas, .kas.kart dnbr 
giau pradėjo atggiyinet pajie< 
g n 
gi 
na^ ir iszbaletu vienok au svei
kata pamaželi sugrąžinėjo 
ponia Elzbieta, atolai 
yos prie vieno lango 
su knygomis- įlankose.. 

4 1 • •. . .ji 1

# -
’ X 1 t.

sJ»

¥>

ir jau ant- Jąvps pasėdėt 
alejo,. Oj norint • buyo da silp-v

• • m tte?- t ' t

nuo lo-i 
s to vejoj 
/ < *buvoi

* - >i»w • y*- r»>

pakiijuje- tik dia vijeFftu, Zigmą w

i ♦ •

guodo t. negaliu — 
tj khv-T- r-'<vy

Zigmantas fniitite.i •:¥ r •. A T'('i! 
t —• Ju k-*g i* nubaustii Ii kilusi

o 
didžiausio nusidėjėlio: it pi k- 
tadario du kart no baiidze! *' - 

< m- f Tegul bus?.las’ doll hives* 
bausme’.
-A asz sugrj'žtu t pas; savo/, tėvus 
nes gj*5tenh su. ta^dm^neg^dhu * 

* '*4

1 '--A Bet? taipgi, asž; papildžiau* 
do teip/didbM piktadarystei ■ •

i A-.'/NerkaJbekimo/— v gaujai 
diifr sziandiensii! teip užbaigė 
Etebietii? - asz daugiaua no a t 
sakino jut

Zigmantus’ atsigula nutites, 
vienok ant rytojaus- sukvakąs 
volei* atsakaaiazios valandos 1 v
pradėjo,'volei:*

—• Elzbietole dovanos?
Ne gavo ant to atsakymo.
In. kolos dienus veliuw gydin 

tojus matydamas jog ligonis 
sugryžta- prie pajiegu ir svei
katos, pavėlino pasikelt isz lo
vos 
aziot...... Matydama
jau gyvastis iszgolbetu* ir* 
globos ligonis 
Elzbieta posiszaukus. dedi iw 
paszaJini kambarį atsiliepo' 
sžoip:

— Mylimas dėdžiau, prival
iai man. būti pagalba ir iszliiio 
suot mane isz ne mielo padėji
mo. , ‘ :

Nay o*kas ten? kad .
—r Z'igmmita s. yra jau t s voL 

kęsais,, priguli jam apreiksžtj). 
idant saw butines kuv jieszko- 
tu. . .. ,’ ■■•••’•

7 Ha. -a. paszauke dedis 
o tas kom-br y

Nes asž jin’-cžlon pas s.L 
nenlp#|iu-..-laikyM;> *. ;
Kaiį>-gi buėt' r —■v 

klausė velei stebėdamas Eligi* 
jus, būdamas suvis neužga
nėdintas tokia, navatnu pasięl- 
gimu sa^vo;broĮųnaįtes,. ...

ii *

, Kaip bus?* tegul saii

4-r- n tsi Hope po valanda i

—ve

(įi we‘ Zigmantas v ėędojp prie 
įlango. / 0 >. M

?<G^diiito||ė»’ <pa ve 1 i no p ra
* • * J JA * '1 i. . /u . -'I. J » '7 . »

I
k t

i, nssPAS»m» nw . 
b * 
I 
4(

V
* 4

y
szimtnieczio.’ Kauno Itedyboje 
Tblsziu

■ 1 'V.'3-r •I

įsiwiksztri nut m&froWfc poH ibrii 
’įžtdk’6??^-

•'itexlf nogėsi.>4iaiidbė?<'-yaltfystfa
f' ', JL

.. j^*»p©^ihėW'

jfliiko t||0».i®|;’v jiW’ r/nris^įu
I

t. in savo butine, 
iibnc czįa ilgesnis bbrimas yra 
jiegąliniūi * V/ * fs

>?<■ > Af

I

Kai ps tai f iszVaraį ma-

4

x -
)

! ■ ’ I .TAKllJAlkA:
< f I J. i 

I
I i lft/ 4 s v *

v>;\
- */?

i , Jati tokik kliubaė;^
‘ rXiu vyFuczeį ne kas, 

'gero'*lLifetuviu-

I

pertrkuke ;EIzhieta* ne ? j;’’
Ikzyažiuojii

— In kur*-gH

y.b

džiama

k
i

7 ■

bind > ne^oitel“ <

\ ‘

ir- biskutt' prasivatks^- 
kad’ 
ap* 

nereiliidaiije

IU.

Kai>gi bust'

j

.4

f

!<

ejna, ar važiuoje-kur sąw'paW

Kliubas del
• i . »,

darbszaut
■ ' ■'*: A ■ ■

O1 nę 'suėjus girtuokliaut!
Ir taip gert, paprato,.

f
Įr, taip gert paprutoy 

Jog mano net pakrato
It kas pasiibue, 
Motcros susitarė,

i'

? ■*"■ ■ ■

Namon pa^s* teuvs;.
Ar-g i

1 — pusžauke Ziįįimm-
’ ' o. 7 i'-?':*’ '■ '

Nė reikalauji taiinibta ma 
atsalto Ifllzbiėta -

tas* 
t

t I /

nes- melst
esame tarp' saves svetimais j- 
.vienkart
mano,
prie tavęs, o toji jau ne 
gryžta...... <
kitu ne gyvensime/ netj>nefcttlL 
me.

tdis......
Zigmantui) su rūstybe sagVy 

žo ir senu gyvybe irjiarsutnas; 
; t- Tbip, tai>ponia mane va
rai t!*-— piszauke -— tat gerai, 
Xdenok/-gi, kaip gausiesi' in na 
mus savo ?
vežimai ir žmones mano^

stojeisi apniaudykii 
del. to* pairotijaw atyda 

j J J :SU- 
Gyvcnt vienas su

Tai mano paskutinis žo-

Juk arklai mano
< I

It nusiįjuokfl szandinaneZeL
— Tas yra teisybe-—^

oi pasaga mano
- A - .

atša
ko Elzbieta
kur! j i, juk rastis’ > tur ir turi 
but mail sugražinta^! 0; dpi to 
tuolaik rokundoje galiu- imti 
arklius, v vežimusAr tas kas

■ ' I.’
• ■ -Ne žodžiui Zigmante ne at*- 
sake nenorėdamas josios rus- 
iintių'F . .

S' . ' ' Af-r. t'-'.F'-

Pamisliite* vglitndm . •
• —r Kadangi) turi w pats is z 

■ęzion kraustinti&i/ .^ <* r
Juonį grctMailį tui 

i’itiii — atsake Elzbieta.
——. BytO’?> x ■. -\

’ Lingtelejimu su

man yra reikalingu*.

Ll

r

(.
J

ge->3

Telsžiu parūpi jo, /Narvidn 
Akidieijo gyveno bajoras Nar- 1 . .1. J* A *

Tas szJękta veži ne isz 
priežasties / nelanko 

-bažnyezios,; neejo iszj/nŽHities 
>tik visa savo' taika' inuleisda-, 
'VO pasIZelmana Žydą karezia- i t
;moje, kuri stovėjo? netoli ‘nuo 
kaimo. Metai po, motu, bogo, 
o musu bajoraš 'd'feuas ir nak
tis pvaleisdinejo luircziarnoje 
keikdamas ir brevizghodainas 

isz

y Idas, 
kokios

ant Dievo ir jio*‘ Motinos i..:: 
(ko kaimynai labili- piktinos, o 
kad NoVvidfts lu(vo- (nirtingu

'i ) • 
't

Skunda? iii valdžia, padavė,
Valdže kl’iuba uždaro,

Itr k libbaa pay po,
Viskas pabiro,

O kad da keliolika doleriu 
) i ■- ■ —

lį '■ u t ,

Nė tai Susikalbėjo,
Buliuku .paduryU, 

a Ir visus pragerti.

ūkininku, tai nė*-vienai, 
drysey, jo persorgeti

turėjo,.

. /

f

Nupirko keliolika baczkoliu.

dhs’bu^bkimn’jįs.df’ kaip* 
pats sake, tas runorius jo du- 
szia butu su tuomi babiu in 
pekla nujojės. Isz szito atsi
tikimo ajszkiai matomi, kad 
iszpažintis tik ji isgzialbejo 
jsz nasrų pragaro. 1 ' ! ‘ , ,

— K. Gedminas.

5w

ar jau

JUOKAI.
Pieminyczioje

Klausyk Fridai,
pylei vandenio in pieną?

* ISztikro dabar ne pame- 
ar pyliau ar ne....

tai del visokio da,
nu,

■■— M.

dapilkie.
Na J

]

Ine- 
irrbu- pa

mokyti. Kaip visi< daigtai tu- 
pabaiga, teip ir 

girnos 
I'Odel ir No r vi

dus pradėjo-singulioti» o 
galo ir visiszkai: isz lovos pra
dėjo- nekelti; kaiimynai 
kydami jin, pradėjo, jam- 
ka-lbineti, - kad veikiu 
parveszti. - * 

J*
Užvis daugiausiai tuomi ru- 

pinos^artimiausia jo kaimynas 
Kalinauskis, isz pradžios se
nis nenorėjo ne girdėti, bet 
ant galo davėsi perkalbėti ir 
Hope kunigą parveszti. KaH- 
liauskis nieko nelaukdaimis 

K įm i
go* parveszti palikdamas savo 
seseri Veronika nevalgiusią, 
del atsargos jęit sergantis ne
prisiimtu tai kad nereiktu ku
nigu gražinti aklgal; su szven- 
tais sakrmnentais.*' Sztai Kali 
hiuiskin. su. kunigu Reneckiu 
važiuojant.* netoli kaimo kur 
'stovėjo kanezemu’ kunigas su 
Kalinauskiu pamate Nor\-Ida. 
.ejnant iii karoziama; pas žydą. 
Kunigas pajudino Kalipanska 1 . - 4' * v •
už peties ir. parodo gryžti ad- 
gal, o Kalinauskas isztare 
/■‘-Mano* sesuo Veronika laukia 
nevalgiusi,^ ♦ •

Kokis buvo nusistebėjimas 
‘kunigoį kad. inojes in grinezia 
Tado Norvida gulinti'ant lovos 
ivisiszkal silpnat; tuomet kuni- 
rgas suprato kas tai per pauksz 
tis buvo kuT' ejb»» Norvido pa
vidale in kateziama. Tuomet 
kunigas en«r. serganti spavie- 

apie 
apie nepa- 

Dievo. 
Sergantis tuomL” labai susi- 
graudftio ir nupsziiidžiair gai- 
-ledamasis už akvo 
allikoii iszpažint.i.
-.aprūpinęs 
tais iszVažiavoj. o sergantis pa 

apsižvelgė ir pa- *
kllmse: ' x M’Ki«^ dingo * tasai 
Timoriūs kur ežia kampo nuo 
Įgelia dienu dirbo balnu ? ’ ’
1 Pati įr tarnai: žiurėjo vienas 
ant* kito ir kltuišo;'

ri pradžia ir 
su žmogumi y.ra< Įtarta 
turi mirti. ’ 7'

ant

atlan- 
in- 

kuniga

Tai prilyginimas.
Ziopleviczius, kuris suvis isz 

juoktųs buvo per savo paežiu, 
ir kaip tai žmonis- praminė, 
sėdėjo po pantapliu savo pa
ezios jog tiktai galas nosies k i 
sziojo. Tr norint buvo kaip 
žniplese, vienok kaip kada vai 
ke žodeli savo 
pasakydavo.

Vakare,
boba buvo indukus. 
ir zurzėjo nuolatos, nes 
buvo užsimislinias ir 
ne paiso.

— Kodėl ne valgai, atausz 
viskas ir ugnis ant kamino už
ges.

grrczlei-bobai

valgant vakarlena 
Zurzėjo 

vyras 
ant to

Q. Ta ngOh)
Ir keloB- molines smirdate, ’ 

Szetmonis kliubo atproviiiejo,
No vienas jau ne paeiti- ne

galėjo, 
Sztai atsirado- ir mokyti 

Nuo Lietuviu pavytį
Užsilipo ant baczkelcs tusz-

, - h , ežios,,
Ir pradėjo semt aliejų isz sa 

f ' vo galvos,
Turbut žmonims nepatiko, 
Bu vienas davo per žanda » » 

nbt suldUpbį,
Jog net skrybelo'iuipuolu* 

Atsirado antras; 
ir badai- mokytas, 

Pradėjo ka tai posmuoti,/ 
Bet kaa tokia liedavo kalbėti..

Tbojaus bartiei ’prasidėjo, 
Prakalba nustoti- turėjo, 

MiUHfitync baisi prasidėjo,, 
Muszesi1 visi, su kuoni kas 

■: Ho.;!-/ galėjo-;
Su baczkelem ir puodyrieni. 
Su kulbkais ir stiklinėm* - 

O tas,, ka pamokslu kalbėjo, 
Taiij'galva susinti turėjo^;

Kliubas* vaikine antv gero
v I

r

isz pradžios
girdėti,

nieko 
iszvažiavo* in Agirdžius — Tai nieko, duszele— at

sake Žiopleviczius —ugnis ga 
Ii užgesti, nes tu degi ir verdi.

Prieszpakajuje daktaro.
Ar daktarasPonia:— 

m i oje?
Tarnas:—

lia-

nesTaip namie, 
ponia su juom nesimatys.

— O tai del ko?
Tarr — Ba jau apsipaezia- 

vo tai jokios moteres nevalo 
priiminėti.

I

RUPTURA UŽMUSZA
7J000 KOŽNA META.

Septini tukstanezini žmonių lieka 
kožna meta palaidoti — laidojimo cer- 
tifikatai parodo kad mirė nuo, "Rup- 
turoav. Kodėl? Už tai kad nelaimiu* 
gieji apsileido save ir vien tik.t6my: 
darni ant ženklo (isztinimo) tuos ligos 
ir nepaisant ant pasekmes. Ka, jua 
darote? Ar teipgi Apleidžiate save ar 
nesziojate diržą ar kitokius prietai
sas. Ant pagavos diržas* tai tik netin
kamas paramas dėl gruvanezios sie
nos, ir negalima tikėtis dauginus kaip 
tik mekaniazka parama. Spaudimas 
sulaiko krauja cirkulacija, toklwbudQ 
atymdama ta pajėga nuo susilpnėjusiu 
raumenų kuri daugiausie reikalauja—■ 
tai yra auklėjimo. Bet mokslas iszra-* 
do būda ir kožnas nesziotojąs dij^ia 
yra užpraszomas isjzbandytl DYKAI 
paslaptai savo name. PLAPAO būdas 
yra beabejones mokslingiausias ir tik- 
riausiaa pal>gydantis būdas del< rujh- 
turos, ka pasaule da žinojo. PLAPAO 
PAD kada nešiojamas druczial prie 
kūno* visai negali, nuslenkii ar Užsi
gauti isz vietos, todėl negali trinti ar 
gnybti. Mlnksztas kaip aksomas — 
lengvai užsidėti — beperbrangus. Ne- 
szioti laike darbo ar miegant. Nesi
randa joku springsp, juostu ar špiKs.

. Tszsimokykite kaip uždaryti mptuj.oK 
atydarbna kaip gamta prisako idant 
ruptura negHlėhi- nuslinkti žemyn, 
Prisiuskite varda szedien in I?LAJ?AO

• |.CO. Block 3062, St. Louis, Mo. o gau
site-DYKAI iszbandyma Plapao. ir vi*- 

sas iufprinueljas, Cądy)
......................4-m.......... .....r. ....... ...............e.......— ................ ■ - . ------ - .^.y..........—---------...

Geriausia Pagelta 
nuo Meszlungio

........................ .................. ....... ■.

Linimentas turi U 
ypatybe, kad greitai paimu* < 
vina. nuo nunatiszku gėlimu

Ten kur apsistoja kraujo, tekėjimas 
nuo sukepimo, szi gyduole be trynimo 
susigeria iki vietai, kur skausmas, su
teikiant rejkalinga sziluma ir greitai 
bei pasekmingai skausmą praazalina. 
Pastebėtiną pagalba nuo iszlanhiniu 

iszsisuįppiu* 
sustingimo, galvos skausmu-, meszlūn- 
gio, susižeidimu- Pasirūpinkite banr 
kute tuojaus — pigiau atsieina, o.daug 
ka reiszkla. Klauskite aptiekoje tikru 
vardu. Kad .reikalui parėjus butu visai 
szeimynai. Didele banką pigiau atsiei
na.

Preke 80c.t 60c. Ir

galva atsur 
įke ir iszejof in. kita pakojų. •

. Zigmantas,, kuris po susiju-
* - . 1' ■ „

visas, savo
U ’ —•< w<ir (

silas,rpmolo ant lovos;-.' norėjo 
del’ piuodinimp, jog tas viskas 
jnužai. jjn apeina, 
'kokhr tai dainele,.
’< ' . • « I * * A ’ 4 - *

I . . . L.. ..

Jinimųi. patrotijp
I payrO) ’

Ne vieno net smegenis iszbyro.
nori ir in kur jam patinka, 
mes sugrysziva narnom

— 0*d)littU81' * : *

v — Asz pasiliksiu prie gim
dytoju,...

I

Eligijiis abi rimkas aug<sz- 
tyn pakele.

: — Kas tau yra? juk jin da
1, gęlbojui,

tui' pasirodė, * /kad užstojo* g*©-* 
muse proga aut cwikulbeji- !žiurhlojei gaj^isiJ

• Ą

r Oi
szvilpaut 

bet kvapo 
jąm pritrūkot, ir1 kosėt pradėjo.

Ta diena Elzbietą įaur huir 
giliu. nepasirodo* Ant ry tojaus

f - *I-A.. ’ * * /lAli

Prie- Suskavanos ežero 
fV iTeu ne yra gero,

♦<

4 t ' f

Norint pusėtinai Lietuviu.
4

nio, o del to ir praįejo:
JL * - * f f >

* ’’Vi 1 ■ *’ * •'

‘ — J u k-rgk'-man- kalbėt va-*
le ?— paklausė. į

Pati žvilgtęrejd; ant jio ir
nieko jum neViUsSke- ant txx

— Npri kot-wAtarė po va
landai tylejųno^.

.Nowtau
sikalbeti..:.

dovanoje!.
— Asz dovanojau? , kada? 

paszauke- su- rūstybe ponia* Zi g

pasiflzaukua Dziemba, Zigman 
tas pradėjo novos rengtis prie 
izssikraustinimo, įpisUndamas i 4 ■ a) •

7 paskutinėje 
valandoje- susimylėjus ant jio

*• •• ’ *. ’ F 1 ' * * '

tatszauks savo paliepima.

I

lla, jog Elzbieta

L;

ežio n gyvena, 
Nes jau gana* O' < A

‘doti ii' privedžioti jam 
baisybe grioku- ir 
baigta hiielašs&irdys-te* 

labai

Į

I

noretau paT
v . •ĮmanoiAsyru^

Goriau** yriMsusilaikyt
per trauko^ mote re*-

. * tu 
nud110. 
g^ndintojeL Jiope* saugotis
~ Bet^-gį. tas; višadds būti 

nogul^V Aszz- jauozbumiiu gana* « <r" a a * -w. v .« 9.

Sarniatbiusl būti' Lietuveis,, 
0 jeigu ir* nr kuopele suejs>

j

S

nuode.ne 
Kunigas 

ji SiSk Sakramen-
Tai ungarskai žagalnoje,

* Net apsisoiliojev i
Nesehei; ^tišitihko sportai

, ItAusitraukia4 gerai;
Liežuvei su'simaisze^

Ir snu žandus a-pmuszer ' ■'* 
Ne gana*, kad stuboje* edem,
Nes ir laukia kaip

• ' (r ■■■ ./ ■
< ' -¥r; ♦ h .. •f . 'X

Ne tikini'žandai nukentėjo;
su r do tai. in

• ;7 nuėjo,

Net apsiseilioję;
,1

, paliepimu, 
pasižinojo imp Eiligijgus, yie.- 
nok„ jog Elzbieta, an k yisok.die 
itea - iaplinkina,
sjpgf nesugpyŽ gražiau net .W 

Išerzintas žjigipantaė 
savo .pn 

žadėjimą, pasiėmus* savo viską 
draugę su savo princeli iw 
Dta&mbu*'; w»ikraustę iii savo,
\ ‘ |f"^' J rM ■’ « '1

totine, k.iww pa^mmdes i?ii’-,

vfeA&i sto josiy-;^.

4

kclos^galvu
j :manticno. dovanojau’

- kit iszpildhiediuna* pkiVuIiima 
krikszcziohibzUa’, buom- labilius 
įjog žmogui tast buvo kada tai 

bet akinto?* galas 
to ghfyk J*is manojMu‘1# ih$1Wis. 
7 : ' 

ges 
r-_

mm, kaip
Zigmantas atflir idrutu..;. Kas-gr toliaua bus su

inunps T, i • ‘ >4
-A* Su muniib? paklausė- 

Elzbiętu **kaipi tai su mumis^ 
M ištink ka"padarysi su savim

-45 JMkjeigV' brangi Klzbie 
telt» įjie aplfeidėi* manės mirsTe 
tanezio ne apleisi- ir sugryž- 
'tanežid in- SveilWM. • ’ /v4?

kuris.yr.a^ papiktinimu del kitu- • Pakol? apglobęs- h» pagel
bės. reikalausi' tarė malszei 
Elzbieta. - *

karo.
J ’ t ‘ ’ •

davesdamas lyg galiui

* / y, • . " * * j

b v pr tepeli am

tame laike El'zbiktu 
Zi<”- 

kuris, nor gana geidei 
bet. ne 'dryso; jau prade j p su-
gryžiMct piįu^ -pajiegu -ir gyt- 
diątojes kalbot ne draudė, vie4 
na kd liepė saugotis nuo susi
judinimu.
liepdavo trumpais žodžeis iii 
tanius, vienok in- paezia kaipo 
ir jį ' iji ji u ne prakalbėjo* ne 
viiįio žodžio. ‘ • ' • i'

įkAias* EKgijus laikais atejr 
daVo ir stojas-prie lovos liugar 
vo su. galva. > .<■ .

Vykino jin- balsei- tas jog toy 
kiujn, ne naudingam, žmogui,

iszgelbejp nuo ąmert; geidV tb 
jis, idant,
atrasdinet daugiau- pajiegu iir
sveikatos, idant butu drauge

kada pradės biski

i

asz
y

*

apie ve pnmhliiistu!

'■rv

*r

W - •« ' 4* • A* ., ». J J
A

—- U po tąm
i

iii 1 i £ Į tį..' JUK 7 L : ■''' ?

Elįgi jus kurptelėjp pobw

G ali dėdžiau Raikyt cui>

idant t . , . , x ,...,
lintu; o uo’teiia^ isz ezion i^

-'Gractjė
<14 1 • / -* t •

KadBį.’ijiįitif' visltaMi stejosiy L 1

*•* A

■ juut aijiu bail pa.
sakysįtf^^’^v^

■ į 
sakiau;

* ’ ’ *\ r ' «į* .. zį

—: Te i p, kaip asz? ded^ūiipni
* t ’ *V' - * i ,• fr1

Senis pasikasė sau ;pakawr 
szi”. j v<- '

A, 

1 < * »•-»
vyi\a ne ma^aP b1- plauko A

6
pažiuresrva.:||

n-'

/b-

I

W tai iiiklinjpivu impm-

Mi^d&Bdlien ausiejy 
’*U. a „ . I'ihi . t xll „ . Al w • i*>«w ■ 4. 4 '

■

įrtu ■, idhnt? *i»i’ dlwfeliati up ie<

sztai inkli4n|MMi»f 4h jeigii^fai 
butai! galėjas prijaust iszvui- 
žiii0,ji,ut!.*« H* * K ’ <

JT'ost tnios- žodžiui isztaoe- pu-

tafo* SiiiWuitillo" vidnok
jauvuzion; W rado, nįs imbocĮd) 
jgiivezia tokis gyvenimas bit 
damas ir ilgėdamasis,namu 
' v* 'h-’-j- y. **’ 1 -r* ‘ t 'J .: z***:.1 .*

i
v^ižiavbfiiaipom -ĘoiitMk’.^ąoijoi

se» prietelis, pasiuko,/ teuktlh; 
maS' kak- stesiė su? ' Idlzbieta,. 
gwl‘ reikalaus da

• * T •'•’’■‘.fV'f'T'’ ■

H- j®/

sės prieteltSr pasil4fco>;Ifeukda-

pagcll.os.
R ’

■ U. .

4

1 i
*

v

H

' '7,y< -J 

■
i 1 A Alt '

i7!MA'-'.„'-R7 AA.. :.<t'

A

szunes 
ėmėsi,?

•■* .* 
r

Nes ir surdotai in <• skubus. 
. nuėjo/’
Tame namo pu^ungardk gy^ 
,v <■ . - įjS. ' vena,; (
Tai tanke i ecai utsibumu .

.. 1 * i > 4 . >*■■’ ■- * . •

Ar tai girdėta!
: du M.

1 S1J

ar ^kuris
"nemato to rimoriaug,,i bet to-

kio nebuvo? apart serganezio, 
kurisv; ;■ butu’ mates.; Po tam 
Norvidas numirer dur ta paezia 
naktų? \ Neilgai laukus žmo
nes paleido kalba, kad kuni- 
gaS^ su Kalinausku regėjo 
Norvidb velnią, žydus pradėjo

I ‘ 1

Mum-: butu mates

* Sloan’s

Novat su ungarkom szpuK, pa8uJlotį.j^įosk-ml- 
y: Uikinasi 

Sb’ juems nuolat'1 vodžiojesi,. 
O’ it keli jau apsipueziavo. 
Po nugurki vwikihia gavo.Po ungarka^ vaikibia gavo.

UietuvaiteB neturi ka daryti/
. I

Turi- in* kitur važiuoti^

pa-

isžkeiko*

ąkausmu, nikstęrėjimu,

' Kiir gal. ant giliuko patai’-
, ’■ • kine,

Ir sau Lietuvius' pasirūpins, 
: ()' ka nebage»' gali' daryti)

Turi 'sziksznotsparniusr pa-,

1

•»

’mestu IM 4* . r 
t

rimą Norvidas norėjo ji 
spiaugti. * ■ ' ’Kunigas Narin- 
daic&iw Kristutiš girdėdamas 
tas žmonių paskalas ir pas iro-* 
di’mus netikėdamas,
Unt bažnyezios, bet kad’ žmo
nes nenustojo’ kalbėję tai patys, 
važiavo pas Nūn* Benėcki, ku- 
'risi jam visko: iszaiszkino, 
1 ’’Czia mes aisžkiai matome,; 
jeigii veliu ui pa H i se k t u i n
Noimdu pasiversti ir kunige

. - «
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■*ATSISZAVKIMAS LIETUVIU NELAISVI U VOKIETIJOI KURIE DABAR 

. RANDASI FRANCIJOL
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Žinios Vietines
— Petnyczioj 

susi Įvirini mas dienos su
ežia.
sari o.

ii

pavasarinis 
nak- 

Yra tai pradžia pava-

— Atpuskas Szv. 
užsibaigė.
isz ko žmonis dvasiszkai pasi
naudojo.

Visi tiejoi ka neužniokor 
taksu,

Juozapo
Kunigu buvo daug

konszta helis 
pats rinks taksas ir už tai tu
rėsite mokėti daugiau.

— Badai anglines
nijos ncpakials mokesties ant 
augliu, nes pats

savo tai

kompa

liejo

nes

nekurto pra-

musu

gubernato 
rilis priosz tai pasiprieszino.

Nuo kada
valdyt Lietuviszka bona,

pradėjo slinkt žemyn, o 
jaunumene neturėjo noro prie 
jojo prisiraszyti ir ymti jokiu 
dalybų. Dabartės musu lie- 
tuviszkos benas likos isz nau
jo suorganizuotas po vadovys- 
ta Roberto Rutkaucko kapel
meisterio ir tikysi atejteje at- 
loszti keliolika puikiu koncer
tu, perstatymo ir baliaus, tyks 
le apmokėjimo skolos aut pap- 
ju mandieriu.

— Temykite! Pa rdavejei 
Gėrimu, Cigaru, Tabako, ir 1.1. 
Specialiszki Revenue Aficierei 

Petnyczioj 
r v te,

Ma Hanojujebus
21 Morcziaus nuo 10 vai., 
Konsulmonu saleje E. Pine st. 
idiĮrit peržiūrėt i inventorius ir 
t. t. Visi raportai turi but 
paduoti priesz 
po bausme.

25 Morcziaus

Poyvlo

DIXON, 
Dept. Collector.

Draugyste Szv. Petro ir
• nutarė priimti naujus

insiraszyti už $1.00sąnarius 
kolei turės užtektinai sąnariu 
musu draugystei, 
proga insiraszyti 
Lietuviui.
laikomi paskutine Nedelia kož 
no menesio. (to 25)

- Prez.

^era 
kiekviepam 

Susirinkimai būna

Yra

J. Vizbarą 
Kas turi ant

L i bert v 
nesza in Franklino 
Sztora 20 West Centre Si 
užmokės jum piningais.—

mo
in

pa rar,'v.- 
at

Drapanų
o

Bond us tegul

I I.

Meldžem azirdingal atspaudyti laikasztljo azlta musu atslszaukima in 
Amerikos '.Lietuvius. Mes žemiau pasir&sze Lietuvei kareiviai 
Francijol ir isztrukla isz 
negirdojomo nieko nuo savo gyminlulr p r luto U u ir dabar moldžeme visu vi
su atsiszaukti in mus nuvargusius. Sveikinam visus Amerikos Lietuvius

būdami
voklszkos nelaisvos. Būdami ilgojo nelaisvojo

per szlta lalszka ir mcldžomo visu gymlniu suteikt mums nors maža paszt 
ai pa nes neturime apslredimu ir reikalingo gero maisto pareja Isz nelaisvos.

pareszo Klementas Jaszkoviczlus.
Sztal suraszas musu broliu kurio parėjo Isz 'nelaisvos, 

Isz Kauno Gubernijos t 
Kalinas , ,
.....  Sičio ........... . 
..... Valciuliszkklu 
.....  Laukagallu ...  
...... Lldzei ............  
.....  Pakclturlu .... 
...... Pagaiczpilcs .. 
.....  Užmlodriu ...... 
.....  Andriszaiczlu , 
.....  Barkiu ...........  
.....  Vlldiszklu ..... 
....Lobeikiu ............

Vardan visu.

Vardas ir Pravarde 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
00 4 *4 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
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K. Jaskovlczius .......
D. Czcniauckas .......
T. Koraltis ...............
A. Urbonas ............
A. Tvęidžovicžlus ... 
A. Scuovskis ...........
J. Vitkavlczius .......
F. VlsntAuekas ......

VcncXlus .............
Ai. Adomais . ...........
A. Prokuloviczlus ... 
P, BartkccdcziUR .....
J. Vaszkefls ...........
J. Kliczius ....... m..........

V. Lukasze^dcziufl ...
K. Rakauckan ...
J.'MulevJczlus ... 
P. Noreika .......
S. Balandlrf .......
J. Misiūnas' ......
V. Luikas ...».... .-
J. Mlkolaitis »....
J. Pažukas .... ..
A. Siekis .... .
L. Narvoika ___
A. Abromaitis ._
K. SievcBs ........
L. Velkolovlcz ...
J. Kalinauckas .. 
J. Skorina ........
S. Abromavlczfus 
J. Lukaszlunas .. 
S. Petranaviczius 
Ig. Karinauckas 
J. Picvarius ......
J. Miekas ..........
J. Bicvlenlus .....
P. Lutautas ___
A. Bagdonas .....
J. Msizkins.........
A. Misiūnas ......
M. Snorskls ......
A. Enliuskas .....
K. Greblnskas ..

Kaubinas .....
J. Shrupskis .....
S. Karaliauckas 
V. Jaceviczlus ...
B. Szukis ...........
J. Svirskas .........
F. Sutkaitis .......
M. Sereika .........
Ig. Lauka ...........
M. Sereika .........
K. Kadiszauckas
J. Raminas .......
J. Tondzgalskis 
A. Stipinas ......
J. Butkeviczius ..

, • KURLANDIJOS REPYBA.
P. Vlenklerius ..................... . Žcmlten ......
S. Žigžys .... . .......................... Lukosevicziu
Kon. Baranauckas .................  Narovnlkiszki
Kaz. Barapauckas .................  Narovniszki ..
A. Burneiskls ..................... . Doklu ..........
S. Dagilis ................................ Giarkanie ....
J. Czepaitls ............................  Sodris .........
K. Kiapalas ............................  Arubaillu ....
A. Kazlauckas ....................... Beczci ........
D. Skardins ...........................  SzvetrccziU ..
A. Sirgedas ...........................  Loscllu ....’....
K. Tarvldaviczius ................. Kupriu ........

VILNIAUS RED VIJOS. 
Vajalii .........

F.

Z

..... Vclėlkiu .....

..... Kuljlszkiu ...

.....Vabalių .......

..... Mlžaicziu ...

..... Potorvlu .....

..... Dronczlu ....

..... Padvarlo ....

..... Reginei ......

..... Naroikiu ....

..... Zobtonia ....  

..... Dikuoniu .... 

..... Stcponiszkiu 

....  Pagrižunu ..

..... Juk ............
Jukuoniu

. Jopotri .......
s Žalpių ........
. Salinei .....
. Propierflza .. 
. Sileiszkiu .... 
, Girininku .... 
. Czovoniu .....
. Mitkaite ......
. Dorotklu ....
. Pąllpkalnlu 
. Kurvelnelei 
. Slabados .....
. Meszkininkiu 
. Kiaugailu .... 
. Sidžunai ....
Bariszei ......

. Margalgallu 

. įMeiriszkiu ...

. JosiutiBzkui 

. Licunu ........

. Kiukuskiu ...

.. Licžiu .....

.. Svobiszklu

.. Ložių ......

.. Dicvlhakiu

.. Daugintu .

.. Szfaliu ....
Deitlszkiu

l’arapi jc 
klovanlu 
Kurkliu 
Traupiu 

..... Traskunai 
. Kupiszklu 
..... Smilgių 
.....  Sziallu 
.. Rasejnu 

.. . .... Šeduvos 
. Anikscziu 
. Sziaulenu 

.... Czakiszklu 
.. Daugeliu 
.. Vidiszkiu 

.... Cidobravos 
.. Radvlllszkiu 

... Skriebotiszkiu 
............ Slobcniu 
.......... PablBzklu 
..........i. Sodunos 

....... Miszkuczlu 

......  Surviliszkci 
......... Puszalata 
........ Mležlszkiu 
... . Kaltancniu 
............... Zejniiu 
........... Liudokiu 
........ Szvelksniu 
........ Szvelksniu 
.............  Batokoi 
........ Liudavenu 
............ Autakloi 
........ Rairilgalos 
.............. Popiiiu 
.......... Kuzedonu 
........ Skupiszklu 

Telszlu
....... J Telszlu 
......... Telszlu 
....... . Deltuos 
...... Ludokui 
..... Jurbarko 
........ Salantu 
.......... : Biržei 

Mieszkaiczlu 
Naujamlesczio 
.... Szidlavos 
.... Vabaliukai 
.....  Krlnczluo 
............ Biržų 
.......... Stakių 
.. Survilišzklu 
......... Abelel 
.. Survilišzklu 
........ Batakių 
....... Katinu 
........... gr. 44 
....... Czepenu 
...... Akmenis

. t

t

i

-.ar

JI

1

1
1

AMERIKONAI ARKANGELSKE IZDALINA MAISTA BOLSZEVIKISZKIEMS 
LAISVIAMS KURIOS PAĖMĖ LAIKE MUSZIU.

'**■ , ■ *■— ....................—............ .................... — ------------------- ;---- ----------------- ---------- --------- .——

«r ffc .

1

. Kabilen 

.. Tavenu 
... Žeimiu 
... Žiemiu 
... Czakcl 

Djbeikcl 
Kpdvilkl 
Kamaico

... Wiaprl 

... Viranu 

... Utanos 
. Juzlntu

DAKTARAS GYDO
PATRŪKIMA

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

Didele atyda atkreipė publika In 
stobetina gydimą Patrūkimo, 
eolo ir Nervlszku arba trotlmo veisles 

per D ak tara Andrew O'Malley, 
isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo pel 
lo ir operacijos ir Iszskirent arszes- 
nlas atsitikimus, nereikalauja trotint 
laika nog darbo ar kitokio ttžsIGmlmo. 

žmones paprastai mistino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagclba operacijos, bet tas yra tik 
no tiesa, Bzendien Dr. O'Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
Isztlrincjlmo ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos ir pasisekė 
Jam iszpildyt savo norą teip kad nfiyra 
aplo tai abejones.

Hydro -
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Privalote tureli Model Keystone Pecziu
I Dr. KOLER

l]

■

I

Guinans pirko 100 .szitu kukniniu pecziu Ir fabrikas
dliivk/vvia fain lr-<klvs rrnlima irnn+i fvni+nc iJ-

I
JJJ siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.

Guinans nori parduoti szitus pcczius dabar ir numes 
$5.00 nuo prekes jeigu pirkaite dabar.

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

Pirkite pecziu pas Guinans > ;

GUINANS’
I r 
*1

■ w * ) *** -• 
i

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa
Dr. KOLEH yra viena 
Unia tarpe Lietuviu di 
ktaras Flttsburge. Mo
kinėsi Varszavoje, b tu 
dijavo begije 26 m. in- 
valrias ligas vyru Ir 
moterų, todėl jas nuo 
dugnlai pažlnsta. Gydi 
užslnuodinlma kraujo 

r silpnybes vyru, spuogus, niežejlmuu 
Igas tinimo, invairlas ligas paeinan
čias nuo ncczystumo kraujo,
zauklte ypatlszkai, per laiszkus am 
icgydau. Dr. Koler kalba LenkiszkaJ 
r Ruslszkal.
Dfluos valandos: nuo 9 ryte lig S 
/akare. Nedeliomis iki 2-v. popiet

kA;

Aid-

$ Mahanoy City, 
Bhenandoah.

Mt. Carinei,

- - g
I

!BS»sta3|^»stss»^SHe^iamsKXixis
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*t! CAPITOL

UNION 
NATIONAL' 

_  .d

•A >

BANK
MAHANOY /

STOCK $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $160.000.00

Mokamo antra procentą- ant suddtu 
piningu. Procentą pridodam prie jusu pinigu 
1 dieniu Sausio ir Liepos mencsųose, nopal-
šaut ar atneszat parodyt kyngutb ar ne.

Mes norim kad Ir jus turCtumct reikalą 
su musu Ranka, nepaisant ar mažas ar 
didelis. . Bankas atydarytas 9 vai. ryto lig 
3 vai. popiet. Subatomis 9 ryto lig 12 vai.
II. BALL, Prez.

J. E. FERGUSON, Kaslerlus.
.R. T. EDWARDS, Kaslerlaus Pagelbinlnkas.

F. J. NOONAN, Vice-Prez.
• i

T

is z gydomas 
ro piure s,

sveikas,

Ban-

Dar ėsmta

DĖKINGAS PACIJENTAS SAKOl
Beverly, N. J. Aog. 14, 1V17.

Brangus Dr. O’Malley x—
Negalų rasti žodžiu invales jumis 
padfikavotl už stebėtina patarna* 
v Ima > dėlei manes, 
mane nog dubeltavos
nog kurios kentėjau per devinls 
motus Ir negalėjau dirbt L 
džlau kitokius daktarus bet man 
negalėjo pagialbetl.

aczlu Dr. O’Malley Ins
Wilkes-Barre, Pa. Asz Fsmln Lie
tuvis, 70 meta amžiaus Ir szlrdln- 
gal rekomendnvoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautlcczlo kuris Csa 
tam paežiam padėjime kaip bni 
plrmlaus buvau.

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

[Tikra gromata randasi mano ofise] 
DAKTARAS O’MALLEY 8AKO J—

Penki metai adgallos po dvieju metu 
Isztirinejima, Iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo "Cbemic-Electro” būda gydimą 
Patrūkima del szimtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio Iszradimo mede- 
clnuose nei gydimuosbe nog laiko Isz
radimo X-Ray Ir dauginus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu ėsate vienas Isz tu 
skaitlingu kcnkcnczlu, serganczlu ant 
tos neapikantos ligos “Patrūkimo" 
asz galu jus iszgydintl.
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą aaa- 
biszkal. Raszyklte prislusdamt už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adrosavokite:

V

Ne laukite.

DR. A. W. O'MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi Ir raszosl Llotuvlszkal
4
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Naujas lįietuviszkas Graborius 
1 f *

c Kaži s Rėklaitis
I 516 W. SPRUCE ST. < 
s MAHANOY CITY, PA.

c

NAUJAS IŠRADIMAS 1
Dcf Prakaituojančiu Kojį Į 

Prakaitavimas žmo ' 
gaus kojų, tai yra d i- Į 
džiausiąs kankinimas | 
kaip dideJjcrns teip ir E 
mažiems. Didelis ne- į 
smagumas yra is ne

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai | 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavergi* 
ino viso kūno. Musų naujai išrastos gy- 
dnolČs išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų f labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai, Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY C0M 
Distributer

Dep. B. CHICAGO, ILL, I

Dldella Dirbtuve reikalauja pardavėja 
del pardavimo marszkinlu, apatiniu 
drapanų, paneziaku, szleblu, Jokiu Ir 
andaroku, tiesog in namus. Raszyklte 
o gausite Bompolius dykai.
Mills. 503 Broadway, NewYork City.

D. Žerdžius ....................
Aug. Maciulcvlezius ......
V. Kulis .......... ...............
F. Jcsionis ...................... .
J. Plgaga ............................ 
J. Klmczaviczlus ........... .
M. Kragzdas ...................
J. Braziūnas ...................
B. Raudonis ..................
A. Shaikauckas .............
F. Szupczinskas .............
B. Roinanauckas ...........
S Lebcdnikas .................
M. Raczka ...................... .
Hip. Jennalauckas .......
S. Plsztielis .................... .
A. Vaitkeviczlus ............. .
Kon. Lukscviczlus ..........
M. Kviczela ...... . ........... .
K. Karpauckas ...............
J. Pūtis ..........................

... Kurtisykip 

......... . Zbsliu 
...... Gdvlcziu 
.... Aglsdvarlp 
........ Niedingi 
.. Czoklniu 
. Kronio 
... Stakllszkiu 
. Dangų 
.... Stakllszkiu 
.... Stakllszkiu 
..... Kitoviszkl 
.... Velkiniazki 
. Czoplni 

. Staroniemakszczlu 
.............  Adakiszklu 
...............  Oszmcnlu 
........ Daszkumiszki 
.......... Daugelfszkiu 
............. Urugasczlu 
............ Valkcnlkai

J, , tf' • •- <

Visada pasirengus pagelbėti savo prieteliams
Yra tai tyksląs 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.

2
3
4
5
6
7
8
9

. 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Madisoni 
t (

,. Gcložunai ...
,. Cziužunai ....
.. Vartavalakiu
.. Ncrelžel ......
,. Jozcllnas ....

160 N. WELLS St,

SHENANDOAH, PA.
Piuszaa 

nubaustas
Sztomiukas 

likos
Pottsvilles sude ant asztuoniu 
menesiu in kalėjimą už para- 
szima pravardžių kitu žmonių 
ant vekseliu bankosia.

Vilkaitis .. Trcczunu
.. Zupos ....
... Sziloniu
.. Kaniūkai
.. Sovioliu ...

’T

ANT PARDAVIMO FARMA.

, gražus 8 ruimu na- 
tvartas ir kitoki 

visokiu medžiu, 
dens visada invalos. Moks
lainc prie fanuos.

70 ukieriu
mas, 
kai dau

budin
D van

5 minutos 
nueiti in elcktrikini kartike t
karves, 3 telyczios, 2 geri ark 

vežimai, pleszkes,lei f

maszinos su
Preke $5,500.

užmokėti $3.000
ir t. t.

K

naujas
;azoliniu inžiiju

Guli-
likusius 

ant lengvu iszmokescziu.
akierei žemes

namas, didelis tvartas,

ma

62
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Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- j
W. TRASKAUSKAS

—GRABORIUS

... Laslszkiu ...

... Pavesel .....

... Lonkomico .

... Ciscieniszki

ANT GAVĖNIOS 
Gyvenmat lacfanylojaai 
Svieto Yiaiipatia* tnui 

JĖZAUS KRISTAUSti vienas isz ju depositor™ — tada gaunate szita patarna- . 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas. ,

MERCHANTS'.-BANKING TRUST CO.
, . . MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres.

y

t <
4<

t36S puslapis tu paveikiais 

Preke su nusinatinio tiktai 75 centai.

Maksim y City, Pa,

r X
W. D. Becskowilri-Co.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
lutomobillus, rlginus Ir .vežimus del 
aidotuvlu, krlksztlnlu, pasivažinėjime 
r 1.1. Krausto dalgtus Ir t.L 
•20 W. Centre SU

—w
LIETUVISZKASPamlcrkci

SUVALKŲ BEDVDOS.
.. Salabudiszkei 

. Ūsai .............
Szuklu .........

. Suvalkų ........
. Žegždei .........

. Padvariszkiu . 
. Meisztu .........

. KJetkinyku .... 
. Daugelei ......

. Kirgallu .......

GRABORIUSD. M. Graham, Pres. L. Eckort, Vice-Pres. D. F. Guinan, Trens. 
J.-H. Gurrnhan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula

■ P. C. Fenton T. G. Hornsby

Mahanoy City* Pa.. Kalvarijos 
.... Lenkszci 
........ ' Etrilo 
Sziszkabudl 

. Panemunio 

.....  Jauravo 
Naumiesczlo 
... Pajavonio 
... Sartoriu 
.... Sudąrgai 
.... Duksziu 

. Liudvinavo 

.... Prunsko 

.....  Lazdijų 
Rudomlnps 

.... Slabados 

.....  Lazdijų 
..... Oudrljos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
Ii
15
16
17
18

J. Mclbuda ..........
J. Orlntas ............
K. Kilmaviczlus ..
J. Baltruszaitls .... 
A. Matuseviczius 
V. Karkauckas .... 
F. Krunsztaftls .... 
Br. Szalinckas ....
K. Velkeviczius .... 
N. Martuszauckas 
A. Grabauckaa .... 
A. MikelevlczluB ..
T. Slenukeviczius 
J.. Litvlnaviczius .. 
J. Staniulis ........
Ig. Raszkauckas .. 
P. Petruszkaiczius 
J. Petruszka .......

a

I
I

lilt 1 11 1 1 Sft 1 <1

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS Iš MUSŲ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA,

f

1 1 n 1 n 1 an I—1| n 1

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

’ Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas. 
Atidarė nauja ofisą South puseje

A. J. SAKALAUCKAS
801 East Pine Street 

Mahanoy City, Pa.
Priėmimo valandos 2 iki 3 popiet 

Nedėliojo 6 Iki 7 vakare.
1624 S. 4 St. Philadelphia
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įdirbimo ir visokiausio.
w šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA.

- groju rekordus visokiausio 1

Paleunu .....
Saukuru .....

... .yidgellu .....
Nomunalczlu 

>r PalezdeJu ....
Barkuniszki

tr

A. O. N0VAKAUSKA8 
Advokatu 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

♦ •
• •

Į Reikalaujame
I ri liuoso laiko vakarais,
? $10 iki $15 į a^vait,. pereidami per atv.
I su musų nauju i&radiinu. Atsiiaukit 

URSUS RBMĘDY CO., 
D«|>. 0.

AGENTUI Jauni b 
vaikinai, rurit tu< I 

> Mali uždirbti nuo | 
$10 iki $15 į Bąvaity, pereidami per stabas r 
su musų nauju iiradunu. Atsigaukit tik I 
laižau: URSVŠ REMĘDY COU < |
160 Nikius it., o^. ■. ciumgo. kl į

. r8>

van
5 karves 7

ruimu 
3 vis 

linyczios, visokiu medžiu, •Y — '
dens visada in va les,
1 telyczia, 1 kumele geri veži
mai, pleszkes; visokios niaszi- 

prietaisai, 3 kiaules, 
daugybe visztu. Preke $3,2»<9. 

reike $2,000 
iszmokes- 

Apie dauginus dasiži- 
nosite ant adreso:

O. G. Mahon, 
Factoryville, Pa.

nos ir • > 
<>

Gimines ir pažinstami norėdami susiraszytL su tais vargszais ir siuns- 
tl paglalba arba gromata, tegul raszo szįteip:

Pvt. JOSEPH PILLUS,
• L-st l’rov. M. 1*. CoM Soc. Rn.

'■ >,_• ,A»T. 0. 918 A. E. F. 2-iul Aruiy j
: Toul* France!

Visi pasirasze ineldže kitu laikraszęzlu atspaudyti szlta žinia idant

I

prasiplatintu greiczlau po visa Ameriką.
, '-JC

• r //-* nūn

gali uždirbti 
Tdamlper at

I J

T

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU. <

PARSIDUODA

PUIKUS PIANAS
hi

Rankpiningiu 
resžta ant lengvu 
cziuė

R. F. D. 3
Bell Phone

51-4 Factoryville
1 1 4)11^

AYij|ola.

m^Mb ■ I ■

ANT PARDAVIMO.

Namai po No. 533 W. Spruce 
ir No. 532 W. South St. 

pastatyti ant Duse loto. Del tri-
• a. *« • • TTV • "1 • _ m _ *

st.

ju familiju. Parsiduos pigei 
Galima pirkti czverti ar puse, 

• - « *» . « • nrv • v •

Pasikalbėjimas dvieju 
saliuninkiu.

— Ar misis girdoje i apie to. 
kius zbitkus? Puoszaitiene nu 
pirko dvi torkes (kurkęs) ir 
szere rieszutais.

— ■ Tai vis nieks /

I r- Irilhuanla’ll ■ (M vja JL UlkUl Vl UB V low Ik ILL 14011 qIAl L 4 4/M44 V *• viwV*******

* J Columbia, Victrola Ir kitus. Lithuania groja, teisingai^

visai da nenaudotas. Ka-Dekavoje ^4 milijono žmonių 
□ž puikus plaukus, o toip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai v 
Pasakykite kitoms tautoms. 
Raszykite pas: ,f. ♦,

Drs. Brundzas Cosmetics,

sztuoja $500.00.
Parsiduos labai pigei. 
Kas nori pirkti giara Pi
aną, tai dar turi proga 
pirkti už MAŽA PREKE.
Atsiszaukite tuoj aus in

< «« ATTT Ofisą.

puikiai reprodukuoja, balsai ošti aifikys, Švelnus,' tyri 
Raflykltė aplo įftlygas, o aplaikysltą visas informacijas.

Jllcikulingi agentui pardavinėti musu grojamas mašinas,
išlygas, o aplaikysltQ visas informacijas.

SpuSydąmi laiškus adresuokite:
TANIS

misiuke.
I

Asz saviszki szeriau tiktai pa 
czippa.kurkem o vis naudos jo
kios* ne įturiu • . *

J
Dasižijio- 
• (t. <•) 

}t £Jp. 510 Spfnce'St.'-

teip kaip ka nori, 
kito po:

I
I
i S. P. SAULES

Mahanoy City, Pa.
♦ '■'w
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