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Isz Amerikos Bokzevikai Aplei- *•
■ • • w > • ■ •džia Vilnių.

Anglija ketina pristatyti Lie-

namie,

Kada

dvieju 
sa- 

ulejo

erk-

apalpo pamate 
mažiuloli ir szian- 

persigandimo

kada

Broliukas perpjovė kudykiui 
gerklia.

'Watertown,, N. Y.-- 
motina iszejo laukan palikda
ma du vaiku
metu k ūdyk is prie jas prie 
vo mažo broliuko kuris g 
vigeje ir su mcsininkiszku pei 
liu perpjovė mažiuleliui g
lia, kuris mirė tuojaus. Kudy- 
kis turėjo devynis menesius. 
Mrs. M. Gorman, motina vaiku 
net
kraujuosiu 
dien nuo 
ligonbutejik
Užklupo mergina su kirviu 

idant ne ejtu su kitu.
Johnstown, Pa.— Kada pa- 

licijc suome Arthura White ir 
užklauso jojo, del ko kirto su 
kirviu Mare Smith, tasai atsa
ke, jo, 
ir nenorėjo, idant Mare ejtu su 
kitu jaunikiu pasivaikszczioti. 
Abudu yra nigerei. Mare mi
rė ligonbuteje nuo žaidulio.

Veršzis su dviem galvom ir 
asztuonioms kojoms.

Lexington, Mass. — Vienas 
isz nepapraseziausiu vorsziu, 
kokis atsirado ant farmos Au
gusto Yuttiig czįonaitinojf) ap- 
.. , Y’ . *.*..*•» ’z i
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TRAUKĖSI SZALYN NUO kalbėdamas 
VISO VAKARINIO 

FRUNTO.

True translation filed with the Post 
Master at Mahanoy City, Pa. on March yrft
3Vst 1919, as ronulrcd by the act of 
October 21-th 1917.

Stokholmas. —

tiivai ir E^dnijai ginklus.
London.— Angliszkas kares 

ministeris Winston Churchill.
parlamente, ap- 

reiszke kad Anglijo estonie- 
cziams ir Lietuviams jau pri
žadėjo savo globa ir 
n ima, ir kad jam

aprūpinti angliszkais

pripaži- 
estonioeziai
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Bolszevikai 
traukėsi szalyn nuo viso va
karinio frunto, nuo žiemiu ir 
Pripeto klampynių, pagal da- 
neszimus isz Kauno, 
vikai jau pradėjo 
Vilnių ir už keliu dienu juju te 
nais visai ne bus.

viso 
nuo žiemiu

Bolsze- 
apleidinet

ginklais.

21 suszaudytl už suokalbi 
prieszais boįzevikus.

Stokholmas.— 
azcvikai 
prieszais

Penzoje bol- 
atidenge suokalbi 
bolszeviku valdžia.

pagal daneszima
Gazeta. ’y
ypatos likos suszaudytos. Šuo ‘ 

i Suko-
likos su-

‘ ‘ Krasnavr
Dvideszimts vienos
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Kokis Sziandieninis 
Padėjimas Petro
grade ir kitur.

I j 

1

' ’I
I

7
'/jyi/-

■i

,4

(

.£ 'A;

A-> x

>4

MS
TYPE OF BRITISH ^OPWITH"

SEAPLANE

4 -

Įisaw«■< <
K •

4

w 1
.♦z

:x.'

r
y: 
V.

MARRY G.HAWKER

zl

i

i/
* Ii' 

Z 4*'^.

■Xy>:

į

. .s

j
• •&■

>4-
■y

&
^D':‘
>/•* J -. y/j

'ii-f'' ■T'

■I

k'o'’
M

;l.v. .

:/X

Oi
>..■

i; ‘ k? ' * •’» * •

■ i

ROY N.

ARMY MARTIN AlRPtANE

4 7&X
•?x- '■ <; *<

X;
■F4

A

;4

'/'■f.’X j.Š

I
>1

w
■

!i ■■■- 
f jp'-

"Z ■

:»■

tsss

FRANCIS 
U^.A/

MM. .. į
Ji

. f

Petrogradas.— Mieste ran
dasi arti 10 tukstaneziu ypatų 
ka serga ant tifuso, raupai pla
tinasi, ir po 500 žmonių mirsz
ta kas diena.
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Vaiku mirszta 
arti 2,000 kas inenesis gymdi- 
mai nupuolė pusiau isz prie- 

netinkamožasties netinkamo maisto. 
Valdže iždalina kas diena po 
asztunta dali duonos nuo ko 

užlaikyti gy- J
* Jir

t Ml
Lietuvisz- , *

kn sostapyle bus paliuosuota /llbhlillku vnflu buTO
nuo tuju krau jėgeriu. tinas, kuris teip-gi
Amerikos szauks 50,000 liuos- szaudytas. 

noriu ant tarnystes in 
Franci j a.

Washington, D. C 
jiaja myli pasiutiszkai rikas neužilgio szauks 

liuosnoriu, ypatingai tuosius 
kurie jau radosi tarnystėje 
neturėjo 
Francija. 
vietas tuju, kurie 
*buti in Amerika isz Francijos. 
Visi tieje kareiviai bus sukuo- 
pintais Camp Meade, Md.* ir 
ims siuneziami in Francijc ir 

ant

, Mass. - 
nepapraseziausiu

linkmėje* turi dvi galvas, du 
kaklus ir asztuOncs kojas, bet 
ne ilgai ant 
tik dvi valandas po 
mui. 
muszta. 
szi farmeris

Svieto gyveno — 
atsiradi- 

Karve turėjo būti 
m ■

v uz-
Taji nepaprasta ver- 

Young atgabeno 
in Bostoną ant iszkimszimo.

80 muzikantu likos 
užmuszta kareje.

Washington, T). C.— Isz ka
linsi rodo, jog 

---------------------------------- už- 
muszta 80 muzikantu o sužeis- 

Visi prigulėjo prie ka 
riszku kapeliju.
Iszeme asekuracije ant savo 

gyvasties ant 1,000,000 
doleriu.

Calif. — 
ana diena 

iszeme asekuracije ant savo gy 
vasties su California
Life Insurance kompanija ant 
milijono doleriu, 
džiausiu asekuracij 
giszkos 
tije.

riszku užraszu, 
Hvietiszkoje karoję, likos

ta 189.

Sacramento, 
Charles F. \’irden

State

vals-

Szeszi ne
moja in 

Bank

su

Yru tai di- 
e ant žino- 

gyvasties visam 
Virden turi 46 motus am

žiaus ir yra prezidentu mesi- 
ziyczios. •r
Bandytai apiplesze banka ant

# $75,000.
Detroit, Mich.— 

. žinomi bandytai T
Commonwealth State 
ant West Side, uždare in per
skyra keturiolika žmonių 
kasijerium ir paėmė apie 75
tukstanezius dolorip dingo, ap- 
tomobiliuje.
te gulinezius 50 tukstaneziu 
doleriu piningais, o gal netu
rėjo laiko ir tuosius paymti.

Bandytai neina

♦

§ Venecije. —.įPęr cksplio- 
zije laivo kuris gabeno aliejų 
30 ypatų likos užmuszta o 40 
apdeginti.

♦ D

T Ame-
50,000

ypatingai
- o 

progos keliauti in 
Liuosnoriai užvms F 

eidže pri-g

Vokiotijc yo t tūkstanti 
tart.- '■ v,4

Pasikėlimas Korejoi. — Japo
nai žudina gyventojus ir 

degina maldnamius.
Shanghai. — Korėja šukele 

revoliucija ant atsikratimo 
nuo japoniszkos valdžios. Visa 
Korėja yra po kariszku tiesu. 
Japonai geidže apmalszyti pa
sikėlimus, szaudo gyventojus 

Vienuolika tukstan
eziu žmonių aresztavota. Dau
gybe mirė nuo neapraszomu 
kankiu, o tukstanezius nudaro 
su pikeis. 
laines ir luomai 
m i per Japonus.
lo pasikėlimai Mandžiurijoj ir 
Siberijoj, kur gyventojai 
necz geidže 
nuo Japonu, 
nias baisus.
349,465 talkininku kareiviu 

randasi ant Arkangelio ir 
Siberijos fruntu.

Paryžius.— Viso talkininku 
vaisko ant Arkangelsko ir Sį- 
berijos fruntu randasi 349,465 
vyru, 
cuziszko užrubežinio 
rio Pichou 
ežiai:

Siberijos frunto yra: 
Angliku,

visu r.

ant

Bažnyežios, moks- 
yra degina- 
Toip-gi ky-

ka- 
neprigulmystes 
Padėjimas te-

pagal daneszima fran- 
ministe- 

padalintu sekan-

# • 1600 
4000 Kanadiecziu, 

7500 Amerikonu, 7600 Prancū
zu, 2000 Italu, 4000 Serbu, ^1,- 
000 Rusu, 12,000 Lenku, 4000 
Rumunu, 27,000 Japonu 
000 Czeku Slavoku — 
334,700.

Arkangelsko frunto 
Angliku 13,100 
4920, Fiancuzu 2,345 
1340, Sibcroku 1,290 
11,770 — viso 34,765.

Aut visu rytiniu fruntu ran
dasi: Francuzu 140,000, Rusu 
190,000, Angliku 140,000 Ita
lu 40,000 Serbu 140,000, Gral- 

C

i 55,- 
viso

yra: 
Amerikonu 

Italu 
Rusu

ju ir parodu
• .

Pavlovi-Kuning.
Anglijoj kaipo 

kariumenos. 
tikru impedžiu,
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- Po kruvinam mu- 
Mitautos geležin- 

smar-

UŽmanytojai tojo suokalbio 
ketino parodyti broliuna IJfos 
biskupo kaipo Dydy Kuning 

f e

Dmitra Pavlovicziu, atgabenti 
jin in Moskva ir apszaukti jin 
<aipo impedžiu cariszko sosto 
Kremlinc.

Dydy s
ožius randasi 
garbes kapitonas 
jisai tai yra 
rusiszko sosto po m irusiu i ca
ro sunaus Alekso.
Latviai supliekė bolszevikus.

**Libava;- 
ežiui prie
tolio, Latviai sumuszo 
kei bolszeviku pulkus ir paėmė 
miestelius Kalmažemi ir Ka- 
marenus apie 20 myliu nuo Ry 
gos.
Ungarai panaikino szliubus.

Ungar u šo
viniai paskelbė, jog visi szliu- 
bai yra panaikinti ir žmonis 
gales suejti in pora be jokiu 
bažnytiniu ir valdžios cere
monijų. — 
naszei daro, į
trauke in užpakali kaip tai da
rydavo tusktanezius metu ad
gal.
Išdalinę j a moteres ir merginas 

kareiviams.
■Kijevas.— Ant užgariedimo 

bolszevikiszku kareiviu, isz ap 
linkines Marszalnokos, 
tai surinko patogiauses mergi
nas ir moteres ir 
kazarmes del kareiviu, 
kurios atome sau gyvastes nak 
ties laike, ne kaip gautis in 
raukas Juju pasiutėliu. < * t, -- - - --—
NESITIKĖJO, JOG JAM PA 
DARYS TIEK SMAGUMO.

, . -Siuncziu szirdinga padėkavo 
nia už teip puikia knyga kokia 
yra “Tūkstantis Naktų ir Vie-

Da tokiu istorijų ne eą

Kopenhaga. —
>

pora
valdžios

Juk ir gyvulei pa-
Bolszevikai vela

sovia-

nusiuntė in
Ne-

” Da tokiu istorija ne 
miu girdėjas ir skaitės kokias- 
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina dieną ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tuo-

na*

i

jaus griebiuos už knygos, neru
pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakol sau neparsigabenan 

Ve-isz redakcijos ‘^Saules.
linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o tiircs smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa
garba, Vincentas Malaiszka, 
Sparrows Point. M’d.30 *
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žmonis negali 
vasties.

Žmonis, kurie kitados buvo 
turtingi, neteko piningu, akci

nes bolszevikai
/iska atėmė ir turi dirbti sun- 

Fabrikai visur uždaryti 
) tukstaneziai slankioje po uly 
izes be darbo. Vyrai yra pri- 
/ersti užsiraszyti in kariume- 
lia idant aplaikyt pusantro 
svaro duonos ant dienos, nes 
jok raudonieje iždalina karei
viams o kiti nuo bado mirsz-

koi. f
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ORINES MAS?INOS, KURIOS BANDYS PARLĖKTI ISZ AMERIKO IN ANGLIJA.
**1................................................  > ■' 1 ' .A 4

PAVEIKSLAS TE VO.

t idasDaugeli motu adgal 
turtingas kupezius 
moję žemoje atitolintas nuo sa
vo mylemos szeimynos 
ma buvo, jog
sunu, kuris teip-gi radosi toli- 

kelionėje, 
bet nieką

mirė toli-

Žino-
paliko Vienatin’

moję kelionėje, kokiam tai 
sklype, bet niekas nežinojo 
kaip tasai sūnūs iszrodo.

In koki tai laika, pribuvo iii 
miestą tris jaunikaieziai, 
kuriu kožnas tvirtino, buk yra 
sunum mirusio turtingo kup- 
cziaus ir pareikalavo idant 4
jam alyvuoti likusi turtą. Su
tižę negalodamsa diiejti toisyi 
bes ir katras isz juju v ra tik- 
rum sunum, liepė tarnams 
neszti dideli paveiksią 
nio ir tare in visus tris jauni- 
kaiezius.

—• Katras isz jusu pataikys 
su strela in ženkht kuri asz pa
dėsiu' ant. szirdies puveikslp 
tėvo, tasai aplaikys palikta 
turtą.

Vienas isz jaunikaic^iu pa
ėmė saidoku ir paleido strela, 
pataikindamas hi

&

ISZ

at- 
velio-

szirdi ant
paveikslo.

'Alįtras' tCip
la bet insmbigo truputi žemiau 
miO pirmutines,* ’ . A. 'Ant galo paoino saldoka tre- 
ezos jaunikaitis, bet kada isz- 
cielavo in paveikslą,įtaigai au

• . * •' * f 1V ■* * J

drebėjo visas, pabalo kaip dro 
bule ir pradėjo g^tudžei verk
ti, numėto saidoku nuo suves, 
szaukdamas: ■•* * '

— Ne, niekados negaliu tai 
padaryti, idant szauti in pa-

-tgi paleido stro-

..j - j

padaryti, idant szauti in 
voikąla mano įnirusio tėvelio! 
Voluk netektį viso turto, ne$u 
būti tokiu niokszu !. '

Tada.sudžepaszauke: ■
—i Gera# jaunikaiti! Tu tik

rai esi tikrum suinii Savo tėvo

' * i

viso jojoir impedžiu
'riejo, du pirmutinei neatjautė 
suniSzkos meiles del savo tėvo 
ir be jokios gajlestios szaude 
in jojo szirdi, bet tikras Suims 
nedrystu paleisti strela in szir 
di savo tėvo. . Pavmkie visa 
turtą ir bukie laimingas.

Du kiti jaunikaiezei likos
bausti mirezia už apgnvysta.

turto.

nu

TRUPINĖLIAI.

/
Darbi n ink isz k os

Amerike turi
un 

suvirszum 
milijonus sapariu. ,

* ri,u~xuzj:~ kompanijos 
kas

Geležkel io
Aiherike aplaiko 
lyto valdžios 58.milijonus 
leriu už pervužima paęzto

----------- -------------------- —<----------- i——

Atsiszaukimas in
Amerikos Lietuvius.

Kare pasibaigė. Didžioji neramybe 
jau perejo ir viso pasaulio, Žmonija 
džiaugusi, kad pasaulio domokrotija 
iszgelbcta. KaizeHs ir arszdsis mill- 
tarizmas Europoje likosi nuversti; 
visos tautos, dideles ir, mažos, iszvydo 
nesudrumstos lluosybes kultūrai ir 
civilizacijai vystyti auszra.

Szis yra didelis pasaulio istorijoje 
nuotikis. Tukstaneziai metu pras
linko, kuriu laike žmonija nemate to
kiu nusidavimu, kokie sziandien yra. 
Mes, Amerikos > lietuviai ta svarba 
labiausiai atjausziamc. Laiminga 
szios karos užbaiga inkvope in musu 
gimtine szalele, Lietuva, gales pasl-

atjausziamc.

ijo& Huflsūdfi isz po svetinio Jungo. Laisva
V '* • Im 1 ar« Im r»« T i^4i**ai*r* <«?««■» .".K A 1 n 11 <1■7 rx it 

tris

metas
do-

Ir tai vadinasi socialiszka 
eisingyste pagal bolszeviku 
mokslus lt

Bolszevikai konfiskuoje vi- 
m maista ir grudus nuo mužL 
<u, todėl mužikai įabar ker-
szina sėti tik tiek, kle£ *11®^ 
bus reikalinga ant iszsimaitD 
limo. Nuo turtingesnių ūki* 
linku payma arklius, o karve 
iepe paymti kareiviui.
kai ketina ejti ant visiszko 
straiko.

PAMOKINIMAI.

Muži
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Jeigu ergeliu jioszkosi 

tai tikrai surasi.
H Mergos ta jauniki senu 

vadys, katras jioms teisybe in 
akis pasakys.

U Kada žmogui szlektai pa
siveda, tai ant praejties atsi
mena.

U Vyras, katras su boba Be
sibara, tas yra 
visada.
. 11 Pasakyta tau slaptybių 
dalaikyk, 
nesakyk.

1] Darykie del kitu gero ka- 
nuodaugiausia, o pats rcikalau 
kie kanuomažiausia.
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ir Ncprlgulmijiga Lietuva yra obalsiu 
Europos tautu ezelmynoje. Mes žino
me, kad tai daugiausia buvo atsiekta 
dėka Amerikos Žaliuku—kareiviu, del 
ju savo gyvasties nesigailėjo kares 
lauke, del Amerikos tyros ir kiltos 
dcmokracijos susipratimo, per Amri- 
kos Laisves BondsusĮ

Pergale jau musu namuose. Bet kas 
bus su suardytu žmonijos gyvenimu? 
Namai turi but atstatyti sunaikintos 
tautos privestos in tvarka. 
Amerika ateina pagclbon. 
pasirodo Pergales Laisves 
dVasia. Prisidekime prie jos. Szclp- 
kime ja kiek galėdami. Tai geriausia 
mums nauda. Yra tai saugiausia Dė
dės Šamo Bankai Yra tai szveneziau 
šia pareiga gelbėti pasaulio suvargu
sias tautas. Amerikos Lietuviai, mo- 
kinkimes kitus mylėti užraszydami 
Pergales Laisves Bondsus (Victory 
Liberty Bonds). Prigelbekime Dedei 
Šamui pasauli atstatyti Mes ta dary
kime sau. Mes tuo ir musu Tėvynė 
Lietuva pagclbosime.

Į^ol Jusu Pergales Laisves Bondsu!

iszmintingas

niekam ne žodeli
o 

metas 
Amerike 

pripuo-
Amerikos anglc-

Anglekasis Anglijoj 191 
kas 
o

iszkasinejomete,
244 tonu augliu, 
aut kožno anglekasio 
le 660 donų.
kasiai smarkesni darbininkai.

Moskvoje bolszevikai api 
plesže amerikoniszkas krautu
ves kailiniu ant l;50 tukstan- 
cziu doleriu. f'

&

A

Tobyris’ karalius ‘ Sianno •r h* 'H . f ,(r '
yra jaunikiu/ kas neatsitiko 
per 2500 m ten ' nuo inkurin^oi 
vieszpatystes Siamio. Jojo te-

* #

vas tūrėjo 7,000 paežiu. ’ Bet
' ,G ^AilUv/,, , jog VOS 
Karaliui

• i ‘

ežiai tuorn laba) nusimion, jog 
juju karalius voį tik viena mo
toro.

siiisa karaliuj kalbu,;
' ’’l 1 *H I : 11 ’ k ’

tik viena motė^t
v . ' k; f i I u ' .. iiiia z. .wit1:

j * X Js .

lavinosi AhglljSj.h

uUW..<
į

t

t § Washington. *— 
has, kuriame radbsi daugybe 
Bzuviu eksplioda^o Aberdeene 
Md., sužeido 15 darbininku ir 
iszneszo magazinus in į. padan
gių.

Magazi-

i

Ir
Czia

ežia 
vol 

Paskolos

Mažas atkirto didelelem.
• -(1

’w

J. O. Szirvydas,
J. B. Kaupas, 
P: MuleViczius.

Teip yra.
< — Kaip tąjį .Motio ejnasi su 

< 4 “ k

jaiiha pacziūĮeJ
— Asz nežinau nieko ba 

jpoV *3 menesius da su jiaja ne- 
simaeziau.

— Kaip tai! u •
1 X ' " «'«ii1 ' 1 F '

! — Nu — gi ąsz esu panak
tiniu ant “brokerio” o ji dirba 

reksu ” szajje, tiiį kaip asz paUreksu’ , szape, tftį kaip asz pa 
teinu rytmetijc, tai josios ne-

I ’i

randu, ba bnna d,aibe, o kaip 
asz iszejnu ant nakties, tai jiji 
pare n amoi^|iM|ta|lM|ll— Niekad nesi

Viename sude tarp daugelio 
advokatu puvo du advokatai 
vienas didelis o kitas suvis ma 
žas. Laike provos buvę abu
du apgintoje!-prieszingu sau 
szaliu ir kaip tai yra tarp ad
vokatu jog kožna karta pasi- 
kelineje tarp juju glnczai ir di 
disis tarė iii mažesni:

Tu apsimąlšzink, ba asą 
tavo in kisž&niu insikisziu.

— Tokiam karte, tamieta 
turėsi savo Įciszeniuje daugiau 
proto, negu galvoje, — atsako"

Ilmažasis.
į  ---------- r**-------------

Jeigu tau kas pikto pa
daro, tegul tavo fczįrdis 
sivaro. ,.

neuz- 
i į 

t] Didžiausias skriaudas do 
vanok, kaip rodos nieko neži-

i.. j*"1.1" ■ iiĮjt
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KAS GIRDĖT
randasiAngiljoj randasi arti du 

milijonai merginu, kurios ne- 
vvru •• 

nes sveiku vyru po .karei ma
žai randasi, o merginos ne nori s 

l}au gelis 
isz tuju merginu atkeliaus iu 
Amerika jieszkoti sau gyveni
mo draugus. ‘

sitiki visai isztekoti už

už pusvyrio teketi.
*» **• ‘ il'’I H i

e>J

in

»
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bet del savo labo.

KUR BUNA? 
f 

1MJXU- r-1 m—im l

Mano broliu Domi nikus Alėk 
_—. l ai ,*

Po teisybei sziandion dauge
lis Itetuviszku politikierių rū
pinasi atgaivinimu lietuvystes 

O kas isz
tos lietuvystes, jeigu tauta ne
moka prigimtos kalbos!

Jeigu geidžemo sziezion at- 
. siženklinti ir savo vardu

musu 
su

>

neužilgioImigracijos bjuras 
ketina perstatyt ant užtvirti

nau jes tiesas 
Pagal taisės tie-

ninio kongresui 
del atejviu.
sas tai kožnas atejvis turės tuo 
jaus užsiregistrąvot po pribu
vimui in szi sklypą, teip-gi tu
rės užsirogistravot, jeigu 
leidže savo butia o persikelia 
in kita.

pa-
kelti, duokime mokslu 
vaikam, idant susilygintu

; cziongymois Amerikonais.
Juom tavo sūnūs bus moki li

te sn i s, 
bus brangesnis, 
neužmirsz ir iii gyvuli nepa
virs. • *’

tuoni vardas Lietuviu 
savo tėvVljh

ap-

Katras vyras savo bobai ap- 
siloidže, tasai velne in 
insi leidže.
(ere saldina gyvenimą,

sa ir draugaS'Jurgis . ValAlis, 
mano brolis ilgai gyveno Stėu-
benville, Ohio, Jurgis Valalis
gyveno Pittsburg, dabar rieži- 
nau kur. 
ant adreso.

*’ i i

i

Praszau atsiszaukt

' Georgė Alė% 
yih| ’ County Hėmb,

Somerset, Pa.

Pajieszkau Ignotu Budrevi-

Motieji!
eiliu, Motiejų Moeiavieziu, Mi-
- \ J ‘ t š » ' t Į _ 1 / A < —<a v i < ..

kola Butkę V i ežiu,
Ėciurisky. ii* Ignotu Panpola. 
Praszau atsiszaukt' ‘, • 

Andy Pažėra, 
Box 66 

Savanna, Okla.

Praszau atsiszaukt

Tokiu budu vakizia 
gales greitai susekti kur kokis 
atejvis gyvena.

namus
Tiktai szvdesi mo

ti su
tamsia boba ne turėsi gero ir 
gana. i

motina verkė
numirusio kudykio, negu asz-

Geriau jeigu

Jau tik ant szio 
kas virsta augsztyn

8AULB
»„į,..įA»,4 ■

Atnagradinta Garbe 
Mapjęs.

apie dvylikta adyna nakti, pa-

siu ^akrameiitu pas ligoni, Se
na motere kuri £ /
Patikt kunigą, pasakę vardą

Lt.. XL.’. / . I I ... 'i » ’1.L J. fefi

* flp
Viename mieste,

f >■ - ■■

šubato'įę

szauke kunigą su SzVencžiaii

pribuvo pa-
umuwivv vmxxam.

J.ilycztos riumarį stiibo#' kurioj 
buvo ligonis; ir ėjo pirminė 

____ Y-__ _ I —
s

kunigo rodydama kelei ! Ku- 
Stafga

Ik ’ A « B 4 lt

me laike pamatė kad stovi pas 
ta stuba’ kur yra Ųgoriis, bet 
niekas ne atidarė. ! '*'

Po ilgam skambinimui atsi
darė langas antro gyvenimo ir 
pasirodė galva žilo senuko. 1

— Kas tenais skambina teip 
volai!

1

nigas ėjo paskui jin.
prapuolė, jam isz akiu, 6et tri

ta stuba' kur yra p^opis, 
niekas be atidaiė.

"___ i i ■

pasirodė galva žilo senuko.

užklausė sėnih.
)

J * 1'1

Mano gimiriatis Juozas Že-L ~~ Ateinu pas ligoni

", vKM
' i 

t f
<1

Kaip kareivis gali
gauti $60,00.

’’ : ‘ ....... , _/’! :» v «♦

Suvienytu Viilstijh
< • Ii

v;; ' *‘ 
kuris tapo patvirtintas Va
sario 24 d. 19.19 metu,

Suvienytu •' u J.. n;aticieras
’.I . *1

Kon-
grėšas iszlcido speciali akta,

su lyg
kurio kiekvienas
Valstijų kareivis ir 
garbingai paliųosuotas nuo ka

bet

katra mane szauke, khd jarii

svieto v iš
virsta augsztyn kojom. 

Kasdien galima skaityti apie 
bet ^ula 

kitus 
Sztai 

nuo ko
kio tai laiko, farmeris Izaokas 
Braydy sirgo ir 
Jojo pati, 
motere ir nekeli t e, 
isz namiszkiu tingyniavo, 
del norėdama idant ir josios 
sergantis vyras negulėtu dy
kai lovoje, padėjo prie jojo 
visztiniu kiausziniu. 
riu sanvaieziu prasimusze 
visztukai.
labai tuom nudžiugo, 
meris labai piktas ir susiriau- 
kes, nes jin sziandien visa ap
linkine pavadino “viszta 
perekle.

naujus iszradimus, 
farmerienc pervirszino 
iszradimus geriausia, 
arti Remingtono, Pa.,

gulėjo lovoje, 
buvo labai darbszi 

kas 
to-

jeigu

prie 
Už ketu- 

33 
Farmerio motore 

bot far-

pavadino

nepribuna in Ame
rika baliavoti, tiktai’ bedavo- 

Isz pradžios reikia dirbti 
paskui isz vai

siaus savo darbo naudotis.

Niekas

ti.
ir czedyti, o

amerikoniszkas biz- 
nieris apgarsino laikraszcziuo- 
sia, buk turtingiausios kasyk
los aukso randasi ant kapiniu. 
Pagal jojo apskaitymu, tai 
verte aukso, katra 
ežionais 
ant 
sidabro ir platino ant dvieju 

O kad ne
traukti dantis 

kas 
daugy bia aukso ir 
brangiu daigtu nuejna vela in 

Amerikonai da nesi- 
yma prie explotacijos kapiniu 
ba užymti Alaska ir 
nia, kur du darbas užsimoka. 
Geriausia biznis Ameriko del 
dentistu; cziou dantis gadina 
szaltas vanduo bu ledais, ajs- 
krimas ir kitokį saklmnvmii.

Tulas

apskaitymu, 
dent i štai 

sunaudojo, i 
milijonu doleriu,doleriu

iszneszA 
vertė

milijonu doleriu, 
yra papratimu 
numirėliams,

aukso
tai inčias 

kitokiu

žeme.
i

Kali f or

Nę.kui'ic musu, lietuvięzkiE. V ’ » * y j

Ihikraszczej/ teip „ kaip/ ziegd-
riui, jeigu gera dėjai ir drrfu- 
gijbs hesuszeptu ir no ,u 
pinotu,° 
ėja lyg stidnai diehai.
L - 

‘5 Ir czionnis 
tuviai, 
džiai, nuo kuriu gali 
gėneti ir karnas lupti, 
bus su lictuviszkais

i

liuis l

ūžau
tai ne cjtu ir sustotu

pribuvusio Lie-
yra tai suaiigm, 

jszakas
o

me-

su
• kas 
vaikė-

Niekas jiaiseS neuž^i- 
vma ir ant jujn augimo nepal-
š’o, norint labai susikreivinia.
Q kam juosius taisyti kad da B 
neturi szaku ir tinkamu kar- 
tin! s
* Ar tai teip įneš nipinųmegAr tai -teip i
i>ie guiviuuna - iietavysUa l

aras lieje už gyvd. ' ’
Ne rugok motyn aht iždiku- 

nio tavo dukreles, * juk ta ja 
dukrelių užauginai ant 
veikslo ir panaszumo savo.

Tiktai toji yra tikru motyna 
kuri pagimdžius užaugina liu
dyki dorybėje ir baimėje Die
vo.

pu-

Kiek thi kartu raszeme ir 
klabinome L'?etiA’iuS idant isz 
ymtu Uorė pirmutines iikešisz- 
kas popieras (Citizen Papers) 
nes atejs toki laikai, jbgAdsiis 
tuos, kurie nė turi popietas, 
bus praszalinomi ntio darbu.

Tas jau iszsipildo. Sztai ka 
“Naujenos”

“Atejįvfoi, kurie nemanė 
sžioj szalyj pasilikti, o dėlto 
nesiėmė ne pilietybes popieru, 
susitinka dabar su djug nenut- 
lonumu. Tenka girdėti, kad 
szian ir ten samdytojai atsisa
ko duot darbo atejviui, 
rineziam ne pirmųjų popieru 
o Springfieldo (Mass.) miesto 
gatvių departamento 
ninkas phskelbe, kad isz jo 
departamento busią paleisti 
nuo darbo visi • svetimszaliai 
darbininkai, kurie iki szhi irie- 
tu Balandžio 1 dienos nepasi- 
1‘upihusia insigyti nė pirmųjų 
pilietybes popieru. įvairiuose 
sziaip ištaigose, dagi, tėisriiuo- 
se,

4 4 7 raszo apie tai: 
kurie

lietu-

virszi-

vi ' H||

i 
^'"11
>4 . j

f:

''i

PROTOKOLAS.
i --- ------

Taryba Plld. Komiteto 
mas atsibuvo Kovo 18 ir 19d., 
morro hotel!je, Now Yorke

pp. J. Kaupas, M. Vlnikas, P. Vilman
tas,. J Szirvydas, Dr. J. Bielskis. Dr. 
Jonikls, V. Jankauskas, Szlvitkas, M. 
Bush, ir. V. Raczkauskas. Teipgi at
silanko svoczlai: pp. \Ambrozius, Ra
manauskas, Augimas, Vaitkus, Ambro 
zeviezius, Žukauskas, Cziurlionis, Buk 
________ ______ J

P. Vlnikas iszrinktas plrmsedžiu, o

Perskaityta ir priimta protoKola 
isz praeito susirinkimo, Vien p. Jan
kauskas protestavo priesz ncpažymejl 

, mo jo neužsigaucdin|mo p. Peek dar
bavimosi ir reikalauja 
moti. e *
'•Porskaltyta laiszkas, kuri parvežei 
p... By oi r nuo prof. Valdemaor, Lietu
vos premiero isz Paryžiaus. Lietuvos 
premieras kreipiasi in Amerikos lie
tuvius nurodydamas momento svarba 
ir kaip mllžiniszkal Amerikos lictu-

užtikriniino. Praszoma Amerikos lie-j 
tuviu, kad ypatinga akcija pavarytu, 
Amerikos visuomenes prijautimą isz- 
gautl. Tokio darbo vedimui pataria 
kviesti p. Byoir. \ H

P—as Kaupas referuoja isz pasi
kalbėjimu su p. Byoir Amerikos Lie
tuviu Tarybos Pild. Komiteto posėdi 
jo, iszdcsto visa reikalą ir maždaug 
planus veikimo, kuriuos p. Byoir pą^ 
brieže. Įfcz p. Byoir kalbos paaiszke- 
jo, kad Taikos konferencije, pirmą 
vieta užima didžiųjų valstijų atstovai, 
o mažiuju Valstijų atstovai daro inta
ką in juos, visokiais budais mėgina 
savo reikalu pirmyn iszstumtl. Lie
tuvos reikalais veik vienas Valdema
ras paliktas kovoti su rusais ir len
kais. P—o Byoir nuomone, Valdema
ras yra padaręs datiglaus in tris die
nas negu kad kitu valstijų atstovai in 
savaites. Valdemaras jaUszla. ■ kad 
jam trūksta prestyžo, pasimato su 
žmonomis kaipo pavienis asmuo, ne
žiūrint to, kad jisai yVa' Lietuvos pre- 
mlcru, nes szlmtai tukstaneziu Ame
rikos lietuviu nesudaro reikalinga 
spaudimą. Amerikos misija yra relk- 
szmingiausia ir Valdemaro baisa isz- 
klauso, bet arszlausia, kad Amerikos 
riiisija mažai atjauczla lietuviu buvi
mą Amerikoje— mes įklt sziarn laikui 
nel3tang?>n szioje sfeallje užtektinai 
baisa pakelti, kaip ta yra padare cze- 
kai, lenkai ir kitos mažosios tautos 
Netik Amerikos valdžios o ypacz Ame 
rikos žmonių prijautimas yra sziuo 
tarpu neatbūtinai reikalingas. Anglį 
joje ir Francuzijojė' prie žmonių prle- 
tit nosuspesim, tonais vien pęr valdžia 
ar sziaip politikierius tegalima veikti, 
o tas ne kiek sZiiid tarpu gales pagel
bėti. Amerikoje dar nepervelu, dar 
galima ne tik prijautimą žmonose jsz- 
dlrbti, bot* teip sudaryti, kad Lietuvos 
klausymas, Apierfkosr* žrtionems butu 
vienas isz svarbiausiu dienos klausy
mu. Smarkia akcija reikėtų pavary
ti bent per penltcs- ar szeszes šavaites 
Tokiam darbui .reiketu tarp penkos-r 
deszimts ir szeszesdeszimts tukstan
eziu doleriu iszlėŽRti’.’ P—as Byoir ap 
si ima szi darba;iyąsU Ulk mes galėtu
me parūpinti, užtektinai pinigu. Jisai 
jokio užmokėsezio riėrOikalauja. Vie
ninteli atlyginima. įcoki jisai tikisi, lie 
tuviu dėkingumą užštarnauti.

P. Vlnikas pažymi, kad pasiūlymas 
yra priimtinas,, nes dar no pervelu 
'Lietuvos klausftfaaš taikos kongesc 
dar ne svarstytaSr?- galutinas likimas 
ne spręstas. > >

Kun. J. Žilius apibriežia abelnair 
ruožais dabartini Lietuvos politiszka 
padėjimą ir nurodo, kad kaip tik da
bar yra laikas .pavaryti smarkia agi
tacija, Amerikos visuomenes prijauti
mą iszgRUt ir tokiu budu sudaryti 
spaudimą ant Amerikos atstovu Pa
ryžiuje.

P—o Byoir propozicija

suvažiavl-
, Bilt-

Poscdlje dalyvauja kun. J. Žilius,

t sznaitlB ir Martus 
— — - - -*

reiviavimo, turi teise-gauti iėz nioukig rasztininku.
( } . ; Thrives V n <1 vi n < •«

ju arba per Klaipeda;, pažymi, kad jei 
Amerikos lietuviai negales už minėtus 
daiktus užmokėti, 'tuomet Lietuvos 
valdžia užmokės. Szta reikalas pa
likta Eiek. Komitetui,

Lietuviu Informacijos Biuro vede-- 
jui nutarė mokėti isz Exek.. Kom. po 
septynesdeszimts penkis dolerius in 
menesi, .

. Nutarta kreiptis prie Suvienytu 
Valstijų valdžios praszant, kad tuo
jaus militate misija Lietuvon pasius
to, ><v 'Lie^Vlju karininku ^o^gnnizavimost

prie

u t
-

III

1

l! "h

:il

Wh

valdžios taip vadinamu bonu-
I < . I • 4 *' K.

palikla^/EJxeK^^bI^ I

likta jilžcek.' Komitetu:'(Jifckrocijai.
Valdybos rlbklrnaa-*--,,

3a, arba dovana isz $60.00. 
zita dovanų 

reikėjo

Kaaętok fihd—EujĮėpcan Unijos j>a- 

pirmininku *

J^Žillus,. informacijos

Valdybos rlhkimas—--’j,
Iszrinkta M. J'. Vlnikas, »raszthiinlai 

‘Un.

‘1

■ >1
M’i

lieka v kMn
BJuro

IB
J. Uiclsklsr 

Pirmininkas M. Vlnlkas.

104

y

, Idant *; . v *pinniaus
Washingtonan taip 
mani zonos aficierui savo pa
liuosavimo popieras sykiu su

Bet siuntimus po- 
pieru yra tuomi neparankus, 

- *kad popierai gali kur pražūti 
|ir nauju popieru kareivis jau 

Todėl nesiusk i t 
paliuosavimo

v
b gauti 

pasiusti 
vadina

dabar pažy- lUsztininkdg J. Bielskis.
4

Lietuvos Atstatymo s

'1
'ffl

J

praszymu.
via! gali prisidėti prie, Lietuvai laisvę^ >

Bendroves Kampelis

maitiš, paeina isz Suvaiko
I

tu kaip Amėrike. Tegul atsi-1 sa^ę 1 i:

kiek žinau, ne yra ligoniu —
atsake^ ęenis bet kad prade- Į (discharge cretificate.)

‘Valdžia ana diena pagalios 
iszlcido kitu padavadijima, su 
lyg kurio vieton paliuosavimo 
originaliszku popieru, 

, in

gub., Mariampoles paw., 15 me

szaukia anjt ųdrešę.
. Mot. Žėihaitiš,

1309 Brohchvriy Avė.,
Mot. Zoihaitis,

duoti paskutini patepimą —• at . - -

— Czionais szįtame name negali gauti, 
kiek žinau, ne yra lirioniu — savo

• i

' i .. ■'

Sheboygan, Wis. ^ ly«r tai gaisui užeikit! 
' [pas marlė ir palaukite pakol

nustos Iijiiš. Busite man kuni- Į
• - M geĮi mylimų

. I piiy riiųrtė ir 'palaukite' pakol r u/ : * , j i T Vi • lį I j ji Tra • i * i •
/ Mabo Brolis Antana.4 Kuczin 
skas, paeina isz Suvhlku gub svecziu/ ba asz

i •• i t. t* ■.‘Hsefįęu if he galiu miegoti.Kalvarijos paw., Ludinavo pa- .
įa, gMej«u kad gyvena apie bh IFpani^ staUje antienos Itu
Philadelphia, Pa. jeigu kas zi- ____| galima siunsii ui

♦ . • Inuuunvt uiuvii kyj. iiivujjiukjno apIC p, praszau praneszti gzvowia^ .^uke/'ku-

.Miss M. Knczinskas, 4
93 C. St., So. Boston, Mass. | • > ” •

šeniė sausai.

Kunighš inėjo'trepaiš in stu- certifikato,

So. Boston, Mass.

popieru

kabanti dideli ilbroža motynosi

hiįjas —' esmių ,stuboje ; tikin- 
cziu khtąilku., , ,
, — Ka tai, tai ne — atsake {kaip prirengta: 
Seni# sausai. '

^ it,eaa femiu liuteronas ir ta vislia

arba 
Washin gto.’fe 
popieru tin

kamai užtvirtinta kopija.
f

Szita pahuosavimo certifi- 
( Įkato kopija privalo būti sztai

4 i Kopija privalo būti raide-Mano pu s~b rblis*
Krivickas, SuvalkVi ^tib., Kai-|nž niek laikau. ' Tiktai de) na-|rnidcn’ Pihiu Peniausia ' ko-
Vailjos pa V.; KrosiiOs gmino, 
]5irmiaus 1 gyveno Baltimore,

Praszau

t

REIKIA SPARTAUS 
DARBO.

Tuo atsidarys keliai in Lie
tuva. Kartu jau tenai prasi
dės atstatymo darbas, kuriam 
bus reikalingi pinigai.

s

-1
M

I

'/ll
1

,,i!W 
-ill

.J(k,

dabar nežinau kttr. 
a ts i szauk t ant adreso t

Jonas Niirijalis,
1040 E. 72 St/‘ 

QJer^lai id, ęii i o.
* i * ’ ’Jot............J B L V

ft IIp

7 JU*

INFLUEUZA IR
GRIPAS-

• . 1 • ■ J ♦ .

dar iki sziol tebesiauczjli viso-
. . * _ - .* 'J.' 4 ?

je szalije atimdami
ežiu žmonių be laiko. -

Influenza-ir gripas papras
tai kankina tuos žmones, kuriu

tukstan-

organizmai yra nušilpn.ejes, nu 
. įkenezia 

mažakrau k uri u
i

Todėl yra kiekvieno pareiga 
apsisaugoti nuo influenzos su
stiprinant savo organizma, ati
taisant savo krauja, padarant

simine ir tuos kurie
nuo L___ _________________
kraujas yra neužtyMuai tvir
tas apsigymimui’

atoiviai dažnai nukenezišu 
tik dėlto, kad jie nopasirUpim? 
isigyti popierU ir VlMigiau, ar 

pramokti anglu kal-
Taip ‘ dalykams dėdan-

mažiau 
boš.
ties, reikėtų, kad lietuviai, ku
rie mano szioje _ szalyje gy
venti, pasirūpintu pilietiszkas 
pbiperas ir pasimokiutu reika
lingoj jicrtis ant kiekvieno 
žingsnio szios szalies kalbos.”

Aplaikeme ana diena kores- 
pondchcije nuo 'tūlo žmogelio, 
kuris nepadėjo’ jokiu raszybos 
ženklu, bet prie pabaigos sūdo 
jo visus ženklus in krūva szi- 
teip:

<< ir
’ uBrangils

redaktoriau, raszybos ženklus 
tai tu pats gali iszriukti ir pa
dėti kur reikia. ’ ' .

; — ’ ! H * §> • f

ant galo (Tildavo:
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Tieje visi kurie užsisakė
Sapnelius-’ tegul biski tijįi
*1 » - * *» -L- < « - f*

4 4 j 
kantrybes. Trumpam laiko 
gausimo ir visiems 
me^ . a. .. .

■'k ' r * ’ I1*
r •

iszsiunsi-
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A MAUON S STRENGTH 
IS IN ITS FOOD SUPPLY
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basznirikės Savo motinos, kuri pija, nuimta nuo originalo ir I? .i t.... » .■« . k « i _ . .. . - - •.
garbe apžiūrinėjo ta abroza,]^},^ 
tai ir ašž cĮabar kas subata Už
degti žvakutė ir sžiovinu td a*b-

ji raudonu ir turtingu, atsivie- 
va r to jau t 

atbūdavo j i 
iria ir vaistu, Elixira

PARTOGLORY
kuris atnaujis vij?a jusu kunti 
ir duos jums nauja kraujti, nau 
ja stipruma, labai paprastu bu
du, maitydami krauja, musku
lus, nervus ir kaulus, tais ele
mentais, kuriu jie reikalauja 
ir kuriu jums trūksta.

Neturite atidėlioti to svar
baus dalyko, kadangi influen
za beldžiasi in kiekvieno duris, 

, kaipo

žinant visa sistema 
pagarsėjusi kūno

ir jus galite pasirinkti
sekanezia auka. Jus galesite 
neimdami Partoglory, kuojusp
draugiszko persergėjimo. Sze- 
szios bonkos Partoglory kai- 

* f\n xv* -t < ;i t •nuoja $5.00. , Viena bbnk.a kai
nuoja $1.00. Mes siusime jusu 
užsakymą gerai užpakuota,, lįa 

. gausime* jlisujbshdiena, kuomet gausime* 
laiszka, ir tiek pinigu kiek kai
nuoja. Visus savo užsakymus
su pinigais siuskite tiesiai i«t

APTIEKA PARTOSA, ,
160 Second Avė.,' Dept. L. 5

New York, N. Y. (30)

Jeigu turite Benas maldakny 
gos, prisiunskyte in redakčije 
ant apdarymo, nes nauju ne 

galėsite nusipirkt.

160 Second Ave./

greitai, 
Siunskite ir kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu
sipirkt. Apdaryta knyga 1L 
giaus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli ir guodo

f

buvo labai tikinti ir su didele tinT turėti 
‘ •_ y ' 1 J Z Ji1. ’4 1 ’ a ? ’ • 1SNL& J . . 'I

, _____

Jga'kas tik ant originalo butu, 
kaip vienoj, taip ir kitoj pa
liuosavimo certifikato pusėj.

Szita pilna kopija, sykiu 
su originaliszku paliuosavimo 
certifikatu ir su laiszkn adre- 

aficierui 
officer,) 

Lemon Building, Washington, 
D. C. kuriame privalo but pa
sakyta apie kareivio tarny.Min 
nuo Balandžio 6 d. 1917 metuj 
apie diena po paliuosavimų 
(discharge) ir jo dabartini ad 
resa, ant kurio jis nori, kad jd 
[pinigai butu prisiųsti, -—' visa 
i tAi privalo but pristatyta arti- 
| minusiam armijos rokrutavil 
|mo aficierui, kuris anį origin# 
lito certifikato už raszys, arba 
antspaudų prispaus 

į pažymejima: 
“Tikra szio

certifikato kopija tapo pada
ryta ir 
idant kareivis 
bounsa.

Tas

roza, teip kaiįl mano motyna 
nebašžhinke dėre. > '

Laikė tos kalbos finejomė (in 
kita kambarį ežionais1 iasztihy 
ežioje kabojo paveikslas mote-

nebašžhinke drirė.
r

kita kambarį ėžiopais* iasztihy
4 4

viską — kaip spaus 
taip ir raszyta medžią-

. LIE
TUVOS ATSTATYMO BEN
DROVE yra prisirengus prie 
atstatymo darbo. Ar, visi esu 
me prisirengė prie to darbo! 
Ar jau sudėjome pažadėtus Lie 
tuvos atstatymui milijonus At- 
stiitymo darba tuoj turėsime 
pradėti,— suvėlinsime tai vis
ką praloszime. Tatai stokime 
prie spartaus darbo. 1 
BOLSZEVIKAI IR LENKAI.

Žmonos bijo bolszeviku, bijo 
lenku. Bet iii ju kalbas in ju 
darbus ne reikia rimtai žiūrėti.

Vasario 6 d. Rusijos užsienio 
reikalu ministeris M. Cicze- 
rin pranesze visoms * szalimė, 
kad bolszeviku valdžia sutinka 
rpmoketi visas skolas ir kad 
kaipgi nori aptarti pirklybos

Tatai stokime

M
Ui; I

*

«4« •
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res senoves ; rubnose. Kada
senis nužvelgi kad kunigas la- suo^u Z01l()S Įmanau
bai akyvai (prisižįurineja, taro (to the zone finance 
susigrapctihes f ‘;' '' 11------ ™ : 1 -1! - - ™

— Tai mano mieliausia mo
tina, klūpojanti priesz abroza 
Motinos Dievp. Priesz 
smerti, man [kalbėjo:

savd 
uMand 

nelaimingas ?sunau, jeigu miela 
i Dievasszirdingiausias Pievas pa- 

szauks mane prie savo garbes 
per užtarimą Paneles Szven- 
cziausios teip ilgai praszygiu 
Jos sunųus, pakol tu ne sugryž 
szi ant kelio tikėjimo!” 
motina norėjo kad bueze iszti- 
kimas ir maldingas bet kas ta
re nusijzypsojes — kad nega
liu persitikrinti apie 
spaviednes.

Labai

f \

reikalą
f.. > '

sekanti

Senis teip (iųsiszųekęjo, įr
apipasakojo kunigui visu savo
praeiti įr su tokiu teisingumu, 
kad nevat savd piktybių ir 
nusidėjimu fie^užslepe. n *

— Esi ponas prieszingu spa-
viednei*— tarė kunigas ;— bet
del ko teip aiszkei apsakei sri-
vo gyvasti kad. dabar matau 
tavo dusze jperdėm. Ir x kad 
gailetumes už savo kaltybes it
tavo dusze jperdėm.

pripažintum tikra tikėjimą sa- 
szirdije, galeeze tau duoti isž- 
riszima. ,t •

— Ar tikrai — tarė galeezia 
gauti iszriszima? Jau daugiau 
kaip trisfleszimts motu ne bi
riu ramumo szirdije ir ne bri
dau spaviednes nę prie Szvei|- 
cziausio Sakramento. Ant at-

L • ' ». ‘

-M 
kad sziadien galiu su gailės-

* i» • * r • i . * ' * *; i • n . j

j . . ■ t ■

iszriSzitnoi 
Jeigu teip,- tai praszau tavos

— Ar, tikrai — tarė galeezia

kaip trisdeszimts motu ne bi
riu ramumo szirdije ir ne bu-

minties savo motino# • jąųcziu,
1ežiu iszsispavicdotti. Ar tik 

rai busiu vertas

iszklausykie mane spaviednes

— Ant rytojaus/ rytmętyjų 
gavo kunigas žinia, kad šėriisĮ 
numirę, užmuszė jin paralyžius’

Dievo! Kunigas pažino, tarife 
paveiksle kuris kabojo, ta pa- 
cze motei,e kiiri jin vede pas 
ligoni, o ne žinoiriči ią? ji ji atsi
rado ir kur prapuolė: —- Tai 
buvo motina to senuko. Gar
be Marijos iszfnėlde 
tikėjimų, paskutine

ir. duok Szv. Sakramentą, 

gavo kunigas žinia, kad 

St eb ūki i ngt kėlei ApVeizdos

priesz siwtįį •

— Tai

senain 
valanda v'

— Teisingai ir ne be naudos 
szaukiame: Užtarytoja griesz-

palitiosavimo

mano patvirtintu, 
galėtu gauti

pats aficerąs taip-gi 
paliudys teisingumą padary
tos corif įkato kopijos ir karei
vis turi žiūrėti, kad jis gautu 
adgal savo originaliszka pa
liuosavimo certifikata (origi
nal discharge certificate,) b vi 

kopija ir 
rekrutavinio

v •

si kiti popierai — 
laiszkas bus to 
aficiero pasiusti Zonos Finaii- 
su Aficierui, Lemon Building 
Washington, I). C. '

principe 
vienbalsei priiniata, ir profl Valdema
rui rekomenduojant, nutarė pakviesti 
p.w Byoir vesti jo proponliojama akci
ja: nuskirta komisija isz pp. J.Kaupo 
ir V. Jankausko tame reikalo resollu- 
cija likos parūpinta ir priimta: >

Iszrinkta komisija isz penkių asme
nų, kuri dirbs kartu su P. Byoir ypacz 
komisijos užduotimi bus tvarkyti fi
nansine dali. Komlsije susideda isz 
sekaneziu: J. Kaupas, p Vil/ndrit'as, 
Kun. J. Žilius, V Jankauskas ir P. 
Molis. Komisija tuojaus turės kon
ferencija su p. Byoir ir veikimo 'pla
nus nustatys., ' ,r

Kalbant apie pinigus minėto darbo 
varimui, bus dedamos pastangos, kad 
gauti isz visu fondu, kurio turi, suru
ko pinigus Lietuvos laisves reikalams.

Ambrozeviczius prattesza
apie kongresmono Hamill. Eiuojxm 
iszvažiavima ir pataria su juo pasima 
tyti ir duoti jam introdukcijos'laisz- 
kus prie tenais esaneziu Lietuvos ats
tovu. Apsvarsczius dalyka, nemato
ma reikalas pasiulyma priimti; P—ui 
Hamill palinkėta laimingoj Viliones.

P—as Račkauskas pranesza apie 
daiktu ir< muisto rinkimo badaujan-

P—as

Washington, D. C.L ' ' 
Kaip isž to galima Nuprasti, 

ai sziuo Ii aku bonusa $60 gali
gauti tuojaus tik tie kareiviai
_ _ 11 <L* -ui/ Zi 1i ‘ ‘ * J *■1 *kurie buvo turnystoje nuo Ba-
landžiu 6 d, 1917 metu.
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.Žydas rekrutas. . .
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Jaunas Szmuilh pateko"-, iii,
vaisku. 1

Kada apmąijdioravo ir padų 
Ve jam karabinų, apžiūrėjo jin, 
ir pųrtitės Vamzdo, pų-

reikalus ir pirkliauti su visais 
Ir todėl sutinka važiuot pasitar 
ti ant Prince salų.

Su lenkais ir—gi dalykai 
teip blogai nėra. Lenkija pri
pažintų savistove tik etnogra
finėse ribose. Lietuva nėra 
priskirta ir Lietuvos klausi
mas bus svarstomas veliaė. 
Lietuva dedasi prie Tautu sa- 

Tautujungos teipgi bus nare 
sąjungos ir savistos

Padėjimas Lietuvoje.
Yra žinių, kad Leituvoje pa

dėjimas buvo besitvarkąs ge- 
ron pusėn. Jau szalyjs tvarka 
buvo pamažu invedama. 
bolszeviku insilaužimas Liėtli 
von padėjimą atmainė. Vela 
prasidėjo kova ir naikinimas. 
Bet lietuviu viltis stiprios, pa
siryžimai tvirti tatai Lietuva 
laimes. ‘ *
MES

Tik

PA-RENGKIMES 
REMTI.

• • •

Lietuvoj eina kova už laisve. 
Mes negalime joje dalyvauti, 
todelmes rūpinkimės dabar ja 
remti. Rūpinkimės, kad toje 

pa ji egos
Tuo tik pa

kovoje iszeikvotos
but pastiprintos.
sirupinsime, kaip Lietuvos at
statymui surinksime -užtekti-
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nai pinigu. < .
DEJIMASIS PRIE LIETU- , 

VOS ATSTATYMO BENDRO 
VES IR RŪPINIMASIS TĖ
VYNĖS ATSTATYMU YRA 
GRAŽINIMAS. JOS IŠEIK- 
VOTU PAJIEGU. į -

, Stokite in Lietuvos Atstaty- 
ųio Bendrove. Szeras 10 dole- 
rui bet negalima mažiau pirk
ti, kaip penkis szerus.

Klauskite 
sziuo adresu.’ 
LITHUANIAN DEVELOP

MENT CORPORATION. 
. , 320 Fifth Ave. •

‘New York, N. Y.

Tai rots norai.
Motere pųsgalve: {— Jeigu

VOS ATSTATYMO BENDRO

praiszkininui

t

Ir! 
f

'i

P—as Jlackauakas firanesza apie, 
daiktu ir melsto rinkimo badaujan
tiems Lietuvoje, Sziuo reikalu inte
resuojasi Y.M.C.A, ir tos organizacijos 
veikėja, p-is Tnrcziųavicziene Londo- 
en, Pataria paskirti ypatas su minė
ta organizacija pakalbėti.- - A

Svarstant auHu rinkimą, pasjrpdo. 
kad randasi keletas kolioniju, kurios 
turi pusėtinai pinigu susirinkamos, 
bet nei viena isz dabar esaneziu fon
du jos nesiunezia ir reikalauja bendra 
fondą sudaryti. Nutarta toklomq ko
lonijoms . patartį., .ąųrinktus pinigus 
pasiusti Tarybų Exek. Komitetui 
Washtngtone, kuris yra Lietuvos val
džios ingaliotas..rūpintis. Lietuvos rei
kalais Amerikoje. Tam tikslui Exek, 
Kom. padarys praneszima per spauda.

Svarstyta tik ka gauta kablegramn 
nuo Kun. I»obužio laz Ssvoicarijos, ku
rioje jfoai Lietuvos valdžios vardu pra 
szo Amerikoje užsakyti po keliolika 

i ir

resuojasi Y.M.C.A, ir tos organizacijos

ir pariitės sHtflc Vamzdo, 
szaukė iii ’gifreiteri:

— Gi^paditf, gifreiter, tanie 
karbine yfa skylė,’ Hąi ’ kad 
man už tam skyle ne butu be- , T. , .

tukataneziu padu kvlėcziu, tauku 
mėsos Ir tuojaus pasiusti peš Liepo-... į

y >

dos.
ja ir pats yra mylėtojas skai
tymo. j

5

f

'd r -»»i Jff1? ■'

.U

butau žinojusį jog mano lankei
1,1 " ‘ ‘ ‘ ’ X tai

ne butau už tavęs feztekejus.
Vyras: — Tai tada suvis bū

tumei pati viena lig szioh

palikinėsi namieje viena, W ■ . 't . a. . * 1 •

tai

# 70 milijonu 
115,000 

iszpažinsta kri kszcziony- 
Tarpe jujn randasi

Isz skaitlio
Japonu, vos randasi 
ka
bia. Tarpe jujn randasi 75,- 
000 kataliku o 40,000 protesto- 
lib ............. . ‘...............a

*1



HRK*’! .» > ■■Hi IVMMi H|SIHMHHHMih| W fly > *r. /■'’J

o

I

4
J

I

fjF"' * -
,v'. I ■ y\

,T 11 ■ ‘ j.;,.LF" ■ * f t

ą

■i

WMWUBG

• Badai bolsžėvikai

Į, >w. I I L*,’- ..- „I ' .Į Į. I . I -I ■ t 1h Į , I * tete.iP

1 " 1 '*1 * Ui * JI > • ' fVti ^ali‘pad)ih4^ etifeiika' iltr'p 
saves ir gyvent, ir gyvent lai
mi ngiTJ

vti k

.e V t H alhii^ry^n (v pH I ų

ElV.bietli’tityij^Žo in jin žiu
redamil jum n.' pa- 

Tabūnas
ži n st i ’ 'ta Pė ‘A'į

-j pr

jis, ku'M m^Tėjliii,
* ft*. T. V ft! 4 I k K k h. 1 1 Lti a te

leidomane 
hegūlln'. ‘ Vnhtie

i sau isi-

Viso svieto1?! 
'Mfelli”Hneėū- 

grysžtn iū ėžti’dr ’dahgVuti, ,|ėti

si rinkau,” 'tlktjAu JafeH' 
kinui’ Valkhtai 
Ne! iilekado.*:!' • h

g V aszaros turi 
sint. ” !“ H«* b

Griici’jddas ’paŽV'(dk'erhiit' iho

jos ugni užge- 
(Vip.i’ Jin’ iiii»

*r*

— Vienok esi šzėszkus, t’ąi 
i u ^ailąmu noriir mane zuikiniu 

užkrėst! • 
su manim, 
aukr 4

saldžiu KŽ6d<irm prlsiklaiisyt; $;■
J.ra ukLriibL. *-'i•Ii1 ’ Kas ’tėh yi4a gatifhotc I

’M

» ......... I.... .... I.,II.,ĮI„.I,^..W„. ,„ I,,., ...

liesi manos; viehdk jeigu žino*
1 ‘

htiil 'tiitiii'o ^rfbteikdyltes^frlhtie
— gnnil tylėk rongkis ’ Pupai'C itiojniVu Vislia’ piMir

• . j. ( •*/ * ' r . t į . Jlii J tu?

’ Ktorbit1 biskt1 ’s^hioVrtma’s
libt’1 ’k(ijit Zlįjftiaiitaį ’Vienok

i N h ? r k I . šzcf! ir titojosi ’Vėlei 'mbUi
t' Z k 1 ' 6' » 1 £ i k V . . ' F 1 •

SiŽšiniitdi'{’ ^pldsdziti ikž’ejb šti
dratigti. lĘjb' nieko įlėkal- 

blitlaWl’ tai^p ’ArtWs. neV gavbrii 
aht sbnos'rhikoš.''° ' Hii^o jliii 
laminu n’ės jau vetitif teiktis liti
i. - . I .i* e I I <

Iii
iiuVo jtiti

geidžiA 
pasiduoti po komanda Minden 
burgo ir ejti tiesiog in Berlina. 
— Kur bolszevikas f.

r-
%« 

T*-< r

PIKTA 
g BOBA i

«-*•> -t

tu doras 
tu inklimpes in'ta 

neiszsigautuin 
atsiduso Zimgantas.

isz

: Tas teisybe!
žmogus — 
purvyną 
jm
Duokime pakaju su tuom.

Tai kalbėdamas paėmė masz 
nd gulenczia ant stalo, padova 
nota per Borodzicziu ir tarė:

— Kiek ežia yra?
—- BuvO szimtas penkesde- 

szimts raudonikiu, biski isz 
jiu suvalgiau, vienok kiek da
bar randasi, tai nežinau.

— Suskaityk-gi — dadave 
Zigmantas..

Ėmėsi abudu prie skaitymo.
Szimtas trisdeszinits pasili

ko turiu tau ižduot kvitą! — 
tarė Zigmantas.

Ar norejei užrūstint ma- If ■+.« \
^atšaki* Gracijonas.

Suspaudė vienas kitam szir- 
(1 ingai delnus, ypatingai Zig
mantas.

— Apie lenciūgą iszvogth 
fsz iždo Elzbietos, 
kam ne pasakot — 
mantas su kartvbe — te 
sugražinsiu.

— Kaip-gi ?
— Tai jau tas mano velka

lie

o

tereš tėtė!iighi balsios’ Ii’ Vtiš'fos 
ne permeldžiamos, nedrysda- 
mas dauginu žodžio pratarti

— Bet jis —- jis labai nelai- (ptato' jo 
mingas! tarė pa maželi."’

— Ir asz-gi teipo-gi nelai-
—- atsakemi ngesne nuo jio!

Elzbieta.
Da valanda užtrukęs stehg- 

damasis linksmesni pradėt pa- 
sikalbejima, b ne galėdamas, 
vargintas tylėjimu Gracijomis, 
atsisveikino ir iszcjo, liusdn* 
nifts už save ir už nelaiminga 
Zigmantu.

— Sakiau tamistai,
Erodas-boba! — Labanakt!

Grdcijohas netraukė pas sa-
Kada Borodziczius iszcjo 

nuo Zigmanto, Dziemba, kuris
buvo iszmestas už duriu, pare
gėjus iszejnanti,’ tuojaus sugry

Rado jin 
surisztus

VtT. Zigmantai kreipei in hd- 
riiii kur 
pare in kur tai 
Dztetfhba buvo
atrodontdklti' uAvatnii liudii ša- 
,Vo’ Ž įminti n ta. Pa ž i u tėjo *d a bar 
ZigfiiatUOs aid langu namo, ži
nomi jam buvo gerai*czionaiti- 

, dasi* 
sziatidieii 

randaši namie no duodama 
perstatymo teatre, ir jog ne 
daug svecziu nes tiktai kelio- t
se languose buvo žibuns ma
tyt. '

Nuo 
mieteje ' ženklas, kokiu 

uždarytas

užeininejo pana' Du- 
pirmu kaltu 
itiviliotil, kurI

nei' papratimai naminei 
g ak t orka 
namie

senovas pasiliko jio po
veikė 

atidarinet uždarytas duris 
idant galima butu ipojt in vi
dų.
buvo atidengtai

jog lai

ve.

'Jžd pas savo ponu.-
vartanti 
pungulnose.

— Skubinkis Julijau pas 
skųst barzdi, idant man barz
da nuskustu, bet ant vienos 
kojos!

— Dziemba truputi susilai-

praszan n re 
tale Zig- 

asz jin

net 
atsi-

Liūdna

las.
Praleido da apie adyna lai

ko aut pasikalbėjimu ir 
sutemus, prižadėdamas
lankyt rytoj,' iszcjo Gracijo
nas skubindamasis su raportu 
pas pone Elzbieta.... 
buvo jam ir ne smagu ant du-
szios po tokiam pasikalbę j i- 
mui ir iszgirdimui tokios nuo
mones Zigmanto.
' Elzbieta priėmė jin, kaip 
visada guodotinai bet szaltai.' 

1 Gracijonas, kuris atsižiūrėt 
josios negalėjo, pasinaudojus 
isz progos ir insisznekejoj ma
tydamas, kad' to jam ne drau- 
llže, vienok apie lenciūgą nie
ko primyt ne dry so. Ta tiktai 
viena užslėpė priesz Elzbieta, 
nes pats gėdijosi tokiu nickisz 
ku darbu Zigmanto, o daugiau 
jin užrustinet ne norėjo.

Del to-gi kalma-gi savo 
geidže neatbūtinai parduot — 
baigė Gracijonas — ir plenipo- 
lencije man ant to gatavas isz- 
duot.

priėmė jm

r!XaL' painde jlajli talnlstif 
pa'szuukb Elzbieta — j_ 
bus v 
tuos namus, 
retb patekt in rankas, 
svetimrtanczio; Važiuok pdnas 
ryto padarysim kas bus guli-

ko.

drabužius

bet ant

ponas ne 
k?HbjaiK spjaudo.

— Kas tau 
asz spjaudau! - 
mantas —ejk-gi greit, tuojaus 
atvesk ežia skustbarzdi — 
žodžio! — Girdi?!

Julijus nubėgo pas skust
barzdi.

Tuolaik Zigmantas iszriszes 
isz pungnlio savo geriausi pa
roda la parengė viską prie pasi 
redimo. ‘ '

Skustbarzdis kuris turėjo že 
mai tam paežiam name i
skutinyežia, tuojaus pribuvo 
lydetrts per Dziemba, aismęsz- 
damas bliuda su 4ahdėntii ab- 
rusa ir visus 
gus prie _T.._ 
Užžibinta i 
siejo Julijui
tas nieko rifetūltiejo'' Vds bal- 
bęris pabtiiįeMaVo darba; tuo- 

a ■ i J i . i t . » f . . ,

— Ej! — tarė.— 
sVeikaš

kuom

s

galvo, 
paszauke Zig

> I » • 1

ne

savo

va'iidėhtit ab- 
daig^hs ^Bčtiiin- 

ie hūi^ti'timb ' ‘Įįaridos. 
ivdklltbJ kuriif1 ’įur- 

Ži^inaii-
MYlAl

>

i

f ’ • i į • M ' I * k. * i 1 • v

jaus Ziginaiiias b^oko’vėdintis
.1 U. . * • 1 . • lt lj(

Dzjėinba 1 pHgelbstincjo
* V . v / j i* . t> rt 4 t i h. e '

nuolatos dušhūUaiii^š.'
— Ech! pone Wano! Stal’d 

hnt galo — mažai gyV&štė'š po 
ho pasiliko. Kasu]is didinasi, 
kūr ‘dabar mislint apie zob6- 
Vas ir apie szjjošbs. Da labiau 
ponui szirdiš’ krauju užejs o 
gy d in to jas kalbėjo....

— Ejk-gi tu man szalyn 
draugo su tavo gydintojum — 
pasmaukė iszvestas isz nekan
trybes Zigmantas, slėpdamas 
maszna, gauta puo Gracijono 
in kiszeniu

geriati .lesi.?...
r v ’ ' 1 Ljeigu doras žmogus turės 

negu ka vėliau tii
koki 6

Jeigu tu ne ty-
i.,

'*' 'Julijus tiktai ranka moste
lėjo.

ma. *
Elzbieta po tu 

atsiduso.
žodžiu gileiO

Kas tai žino —' tarė ne
drasei Gracijonas — gal ponst

kaip tik
nuėjo augsztyn

pajiegos

Toji slaptybe ne visiem 
Tris kartus 

skubo! ir drtiėžei, ketvirta pa
lūkėjus įrupūti ir išžioto — pa 
barsžkino in bromą. Ne trukus 
atidarė duris.

' i IL f '' I
— Tu Julijau stosi aiit tre

pu ežia lauke ant sargybos ir 
palauksi lyg kol sugrysziu pas 
tave — pasznabždejo paklus- 
nam Dzicmbui — o ne miegok!

Skubei,
jam pavėlino 

atidarė duris vedan- 
czias i u sale, kurioje žibėjo ke
lios žvakes — nieko joje ne 
buvo. Ižgirdo balsus daejnan 
ežius prie jio isz g 
lenczio po dcsžinci.
so atšidarinejhncziu duriu isz- 
bego su iszgascziii, truputi pa
balus ponia Duparc, paregėjus 
Zigmantą dą hibidii iszsigan- 
do ir abiem rankom nusitvėrė 
už duriu, nes pribuiszas mato
mai iszrode,- kaip numirėlis 
kokis. Vien ka akis jio ant isz 
bliszkusio veido blizgėjo isz po 
kaktos ugniniu žiburiu.

Duparc nežinojo ka pradėt 
ūtšigryzd adgal in gabihėta, 
kurio duris norėjo užtrenkt 
paskui save, bet susilaiko ir in 
bego in sale užsiruštinusi.

— Kas-gi isz žmonių teip 
u te j na ? paszauke. —Juk-gi 
irieS'Atsisveikinome ant visada 
sujjbhū ? ' ’ ' r

1 ’ Zi gina h ttiš hmsteypsojo kas 
HŪhkbi Vienpk ? jaih pąrsiejo;

tropais,

su’ Įibnii

t

a bine to gu-
Ant bal-

pradėt

stthkėi Vienok ? jaih pjirsiejo; 
riiitka laikydA'irias kiszeniuje 
pabarszki rio b’ukstr.

— M^nės BriinįT1 buparc! — 
■' fci kalbai: inah 'dovanot! 

padėjimai miibo 
Auksu volei

fare - ► 
*•’*><■,k' atsimainė.
prisikroviau sau 

Vakar kiszenius, o su kuom tti- 
riu juom pasidalint, jeigu ne 
sū tavim brangi. Be tavęs ne 
yra zobovos/be iavės lihksin^- 
bėp ant sViėtė ne iasi, gyveni-

r f1 ’ ■ ■* . \' * 1 v *' tf t G ‘ ♦

mę be taVės ne yra.... ’
\ A * . A . i i _ V ’

__________________________________ i___________
■ * M B -° I * ........ " * * " • <

Jeigu 4 ‘.Sautes^ ’ nctąresite,
Tai ir niek<| nežinosite,

’ '■‘FT“f”■r. ‘,r?^1 - yri;i;.ry’■'r r,'' v
Įį1 <1 fu > ir ’■ l|L ii? ’ 1 ' ' 1 11 !

> Vyrai merginos pasigailėjo, 
Kėleis inremia, varžyti pra-

Isz (iradzibš raiVcsi ir dejavo,
^rtcmįie in c^ioii, tadiV knlvi-
iili aszara nusiristu nuo tavo

' y ■. * ‘

'.‘ ' ■ ',).• < J. . .1 ,

O ta žinot negaliu! —

■ X

įr prjltinke, IčHif) ir priesz tai veido/ 
btiVo, that viską padaro galy* 
be aukso. ?r ' '

L- ’ O, ttii tas kimbantis tib- 
tisįs;Vokieti^ -^taue tykuni bal

Tartiiėfco, jL4 nė pėršzka
su tai Flentinirigetiasi 
į ijį m

(li)iejė. S lt valdys i me vakariėno 
visi ti’Iš,' o jūi^-gl ft' isž 1 tavo 

a . j. i . a l i
pnetėlkn Viena atejt turi
Faticbėnette... ‘ *

Frmictizo tivatstctii
mantaš piidaVo^jei railkii

t

■
■ V 'V'

u \ 1

' Be i’UŠtj'bė^'-- flhsztiuke
1 j ii k esėVa' šbiia i s 

mais — jAie’tėlėi's.
Ta'š v'okiet jb tbk rš ’ pAvyl

— pradėjo tyktinivbalsu jn 
dindhina pėėžėlti' francu^ė ; ir 
nuVedė Ziglnanla prie (Inriii. - 
nuUubk, kla’d Jiiu .išžėjnt’ prat 
sziiiižiliai dūris ghblneto — 
atsilsėk ^biski’ prfėšzpaliaji, ūž 

J ’/i-.. . P 4 i ■1 • į • ‘ - " ; ' w

tai’ Filina iti ljaibėhe’jūs. Vii- 
katlene' ėdval^y^hnė Visi drūti 
ge,' bet ta vokieti turiu atpro-

i ■■‘ė’ U ji i n '.--i a■;

Zighiarilas' pra'dėjb *nėVbšMat- 
sisvcikinė’f, 'd'fraiicūzo kalbėjo 
garsei žodžius atsiveikįnimo, 
idant Flėmmiingenaš viską ge
rai girdėtu. Iszejo-gi uždarine 
damas duris paskui save, o 
nusidavė in žinoma sau pako
jų laukt vakarienes.
lampa apszvietinėjo visa pūką

\ I • • i < < i į ■*

duš'
i

i

1

i , L

-■‘ik -
<k(6, Bobos savo vyru nežiuręs

‘ 1 M TiJL i k *) 1 *«1te te į fe 1 jut ' | • i

O nd t abiem, gauds kvėpavo,

pažinsta
- / ' ■

i k i Si.

iti a<i_ * 

« V,*1, ’ . 1 ‘ i ♦ 1 J*' 1 ■ "* ’ Y IJ t

adyno.^1 busiVa VMnb atojs tik

v i rit; Hi/iU' ■,'».4

Viena

jeli, kprlo sienos buvo iszmusz 
tos atlosineis ceikeis i 1; aplink 
pasieneis apstatytas kanapom. 
Zigmantas atsigulė ant vienos 
dideles kanapos ir isžsitiesedideles kanapos ir isžsitiese 
be jokios ccroinon i jos jausda
mas reikalą ja'tsilsio.r ! . ’

Po pusei adyiios laiko ihejo 
ant pirsztu in.taji, pakajū phna 
Eilinu; Buvo ta? iVieufi isz szd- 
kikhi panos Dupui e'kuri "vis'd 
savo spėka ir szlOvė ’žemiau 

le

vo tai mergina, kiirl 
palšojo apie pasikelima szluko 
jo ir geismą svietišzkos1 šzlo- 
veš, ilgėjosi ji labai o iiltrauk- 
ta in toki gyvepimri, ktii’is bu
vo jei laikais tulžine kartybe 
Mikais a'psvaigiilimtt ir ktinke 
mis. Norint buvo tai ypata įle 
patogu’,‘ vienok sziiili tūrėjo do

ir niib'laszirdhjgA'.’ Zigman- 
’ * ’ 1 . > _ ’ •' Ifi : * 'A * 'f i

4

stovėjo nėgti pana Dujlurc: bū- 
! mažai

laikais a'psvaigiriimtt ir kauke
J ’ • ’ ' ' * , r.'

ra ir niieiaszirdmga. Zigman
tas pa temines hiejiianczia, pa^ 
sžoko nuo kanapos. Fifina per
sigando, bet tuojaus . pažino 
jin. Padėjo jis-gi pirszta sau 
ant ItiDU. 1
l

i r

— O pbnas ka-gi ežion vei
ki ? O! asz ne laiminga! kaip 
baisei ponas iszrodai.

— Kaip-gi kitaip nori, kad 
iszrodyczia? — nusijuokė Zig-
mantas. — Kitaip iszrbdyt ne
gali tie, kurie isz grabo pasi- , ‘ > '<• .. > > ' . ,i v . * ■kelia.

I

— Duparc turi 
jusu priimt ne gali.

Ne visiszkaį iszkart tikedA1 
ma žodžiams jib, žiurėjo aiit 
jio franeuze. Zigmantas skam

— O ta žinot negaliu! — ta 
Ve su blškl motbrisžku akyvu- 
pau, sėsdama szale j io.

Tu* dora morgditė — ' tiire
1 » H 1 ’,r * ’ { * u ■ j į * i 

bak mart pagal
ba, buk ’ ibnno ‘miela pagelbi-
Zigihrthtaą

pinke mano, o Žinosi viską.

kame nors buii pagialba ?
” ' Išztikro. "Zigmantas pa
ėmė jiaja už rahkos', kuria su- 

Fifimi sudrėbėjo.
Kas tai yra? *

(K

Ji dbVa iiiorgaite! ba-
’ Tu pa
tu žinai

— Vienok ar iišž jums galiu
I 1

spaudo --

antrino Zigmantas. -
ziiišti pana Daparci 
kelia prie jos galvos, lieš prie 
szirdieš jos kelio tie yra suvis, 
kur ir paczios šžirdies suvis 
5 , . ‘ I > • Į

riobesi randa.
pagelbihiiike.
imu

šžirdios
Ei fina buk man

* 11 1 D • 1 • k

TTai koklB’ baisūs ližmany 
ihas ? — tarė mergina su pabu- 

11**

Ne! ni'ėktif nieko 
dėl inanes ’cjiia apie gyvašte1

girnų.
tV“

! M ■ L .

1 f >

Stiyąržo,' veidas pamelihavo,

bet 
ar 

Matei taji1' leimiuga 
kaisžVtiV’ deimantiiis,

•J f
šmerti.
auksini'
kuri jei padovanojau pribu-

Asz jin pavogiau nuo
turiu jin su-

ves ?
savo paezios — 
grąžint, nes liksiesiu arszesniu 
negu vagiu! Ant to lenciūgo 
kibo mano gyvastis. Kaip jin 
atgatit huo jos? kaijp sakyk?

Fifina žiurėjo jam in akis 
su iszgascziu, girdėdamas jio t 1 * ‘
toki apreiszkinui priesz jiaja, 
Zigmantas atsiklaupė priesz
• • • i * ‘ ‘ *jiaja.

(Tolinus Bus.)
J f * *J ’.

. ’'Mf’1? ■ 4 Jį<'

.y1'*1-*’1 ■ '■ '■7.?'"
* teka 1

BALTRUVIENE.

Ana dicila atlankiau Skulkina, 
Tai szirdeles jau gana,

Konia .visosia ibiesttfdsia 
Daug kolieku ’ ! '

’i’ • : .

’/D

merginu 'mn^ 
............'"cziaii,

Kada an’t ustry to St'S Vejah,' ’ j 
visbihis 'pri- 

slžiiirĮejail 
.. .’ 'UL'‘' 1»

I 
-.10

Tai gana gerai

Merginos 'v'ds pax"eŽiht8ja, 
Rodos isz kares suį^y^ia/ net

Bėt^1 griežė sti’1 lu3' ’citie jau 
Nuo kitu dasižnojaVl. ' 

oorlou. i ’ augsztus 
jjėH&i,1!

Mat czevęrikus
» < u•.iingUi AntI

sveezia! ji
\ .

* — O! buk malszi inaiio mie
la! niaeziau jiaja ir aplaikitiū 
įjdvtilitiinia 
palaukt.

. prisakyta man 
'i1 n •. I '• ■ v t ,r. v."/■. r

ilij

t

r'

4 F

Ir užsmaugia ant Itojdi pu-
W kOtenaši?tv

Juk tuom savon k’ėjti”' ’rVefeu- 

r' augsztu^'' ckeVėriku s
j'.'?W:jthešzlo‘šli!ia?

Ba kvatojęs bėgio Uogavo. 
Pilve pfadejo gurguliuoti

O mergina dejuoti, 
JĄe 'f * i 1 * ’ r V *' ■ \ M

Pradėjo merginu dfaskytis, 
Ba ir kūnas pradėjo mai

nytis,
Ir butu szlėk'tai paroja 

Kail ne butu motoreš sueja 
O kada priežasti dažinojo 
Mergina baisei iszkoliojo.

’Szniurns perpjovė, 
Ir merginai gyvašte davė. 
Katra isz mažens eževerikus 

neszioja, 
Ir save nuo mažens szniura- 

voja,
Tai maža koja turi, 
Ir plona iszžiuri,

Nes jeigu suaugusi nori save 
' 1 permainyt, 

Tai turi protą praganyt.
Sarmatos ne yra;

Jeigu mergina stora 
Tegul ant tO nežiūri, 

Bile tik ,sveikata turi
Ir kojų nevaržykite 

Ba ant kurkiu vaikszcziositc.
# *

5

y

Už nieką jin turės, 
Kita pamylės, 

Ir kitur iszplošzkes. 
Kas “Saulė” skaito, 

Vėju nesivaiko, 
Linksmai gyvena

(

Tai ir ant sziandiep bus gana.
11 *j ■ ... j •1 p " :

/

/

>

Daugelis rugoja
Kad bobų neiszvaktuoja 

Asz ant to rodą duosiu,
Ir staezei pasakysiu: 

Užraszykite jom laikraszti 
Tai ne norės in svietą bėgti. 
Kada moterėle laiko turės, 
Ant rakinezereę sau atsisės, 

Supsis, 
Ir skaitys.

J

?

J
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Nebylia., * ‘ /
Ubagas nuduodamas neb^u 

idan daugiau turėtu naudos, 
užėjo už akiu vienam poneliui 
ir atkiszias ranka mikeziojp 
almužnos. * ;

Ponelis iszsieme masznele i;r 
žarstydamas su pirsztu,
kojo keliu kapeikų ir kalba in

15 kapeiku 
nes neturiu

• fjiesZ-

save: — duoezia 
tam nebagelui 
smulkiu.

— Tai asz poneli iszmainy- 
siu! — prakalbėjo nebylis.

—r O ar tu senei nebilu ? — 
%• * į

paklausė ponas.
— Nuo gimtos dienos, — 

atsake ubagas.
Na ir vietoje-

.. «»'
almužnos

vosi nebylia in koza.
%

ga-

Pas skvajeri.
Palicmonas suomes du val

katas, atvedė pas skvajeri ir 
tas paklauso pirmutinio:

— Kur tu gyveni?
— Asz niekur ne gyvenu 

— atsake valkata.
Antro paklauso:
— O kur tu gyveni?
— Asz bunu pas jin ant bur 

do, — atsake antrasis.
■n- — —— -I . »■■■ • - ,1 ' ■ »■.............. , . » — ■ R, 7

CAPITOL STOCK >125,000.00
SURPLUS IB PROFITS IlftO.OOOO

Mokame antra procentą ant audfttu 
piningu. Procentą pridedam pr|e jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt kyngute ar ne. i

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 ryte lig 12 vai.
H. BALL, Prez. F. J. NOONAN, Vice-Prez.

J. E. FERGUSON, Kasierlus.
R. T. EDWARDS, Kaąleriaus Pagelblninkaa.

1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nopal

Prisiusk 20c. dabar

60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI.

iA

i
4<

Meskite netikusius gyduoles! J algų turite 
dusuli, rumatizma, neuralgija, parallzua, 
ncrvlszkunia, sluogos, bronchito, silpnume 
pecziu, silpnumą, užketejlmo ir daugybe 
kitu ligų, arba skausmą bile kur. Prlsluskfte 
20c. del vyriszko diržio arba 30c. del mote* 
rlszka diržą, idant pagelbeti užmokėti pri- 
sluntimo kasztus. In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpiningu >3.98. Užsidėkite tuojaue 
ir nesziokite kožna diedą pagal nurodimue 
per du menesius, tada traukije 60 dienu Jei
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite dirže 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Noreike 
laukti, pilnas užganedinimas. Ad resą voki te 51

A. T. OWENS, DepL 43 - E.
152 IY. 14 Street. New Xertū
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LA1VAKOKCZIU SKYRIUM...

P. V. OBIECVNAS ir KOMPANIJA
12th. and Carson St., S.S. - Pittsburfk, Pa.

|SL Tai tra vienatine Batika kuri senei žinoma Lietitviama 
|^B Banka talpinusi savam budinke kurio verte iw.nww apie 
HK ir vartoja šteine laike apie milijoną dolierin
HM ir randasi po kontrole Valstijos Peunejlvanioa. Už eu- I 
Mk iutipinlus Pinigus moka 4 procentą, Šiuncsia Pinigus 
MBh iu vi«w dalis svieto. Parduoda Laivakorte*. Užlaiko 
Hft JMot*riiialna kancelarija del padirbimo dovicmaeciin

R ir kitokiu dokumentu reikalinga l ietuvoje. 
SEte žinls skyrius randasi po vadovisle į, _ 
VtJrC K arolia u s> Varasxiane valdiszko Notarijusao.

■ >ni i.iiį it».t .................................................. „ .. .................. ■ n ■■ ■ »

tinls skyrius randasi
. Utrub*- 

gerai žinomo

A.

tep-i ____

AMŽINA ATMINTI S MOTINOMS IB -TĖVAMS! I
. > ” ' I, - -• I ‘ ■ I

rY»’ "•K®, i ' TT» į —------- ---------------

Ne vieria' įuitijtV 'Vos* Sali, '
/ kbrimi, ’bti'igtiVl!! 

tfeWszhibos įtilši I i ko?
Žitii pirėžtu

kiteliEifina pažiurėjo su pasigai-? Kėlibš i 
lojimu' aht biedno nuvargiūto

bino nuolatos auksu kiszeniu- su sunkenybe ? kvėpuojdnczid 
je,‘ pase’riies sdlije ’isztrAuk^ isz 
kiszeniarfi,,‘ ’ litinė sublizgėjo 
priesz szvio&ti ž/iburiu.* ‘

— Tu esi sžėszkas — pame
ni, kaip mane palikai viena 
atidtiodamas in tankas nevidb 

A 1 IA 1 •

nu Borodzicziaus ir jio draugo 
vietoj ka prikalei nutvert jin “— 
uz kojų ir parsirist ant žemes.

— Da ženklūs nuo jio ypu 
neszioju.

' — Ė f palniršzk i va ap ie^ vis
ką! — pasmaukė. -Soyono boiiš 
amis comme jadis! Į<a turi ten 
gabindte savo? asz suvis ne es
mių pavydus.

Truktelėjo poezeis. :
Suvis ne esmii?''paxty-!

Zigmantdsl.'

Y
»

*

ihhh nm

1-JeiuvUma, kurių snnus, broliai ar šiaip įiminfcs yni palrhfU Wt iumtnę ir k<* 
IjatijA j ati^pua vattdtnyno, idant kovoti už viio pasaulio laisvę ir demokratiją, yri pavr. 

. NeSiojimas žiedo ap žv4ii£žc yra di* 
dĮiiiiNia j£arb? ir kadarai nevisi jį Jįaii nešioli. Tie žiedai vra labai fruiiat

» . .f-L- .> .i-i 4 »te^iorĮ>t bąj^
tsvę Ir ktfrlsi

• irfa- 
vj M o

o rvic j lunts

Cvtr-1, l V-Vii- ’ L L » . i- .. - A 7 i ■' i w 
jįnta valdikli nešioti 1 am tikru¥ žiedus su žvaigžde- Nešiojimas žiedo su žvki£žc yra di* 

pSUnblL rc'Hai iš ui ve jų pusių žiedo yra filiai įpjitili, viršus yra enamel T 
ir mėlyna parva. To kcal žiedai turčių rastis pas kožną vieną mylintį Utsvf

Armijoj. Tą žiedą ^ili nciiotl kaip vyras taip ir pioieri* 
Urduliuodami ij žiedą, aUIųalii^

Rodos kad kelis iVipilškus 
O' ’'"K 7‘ stlikb!1' 

O ka, reikia hak'tįihi lakstyki, 
Geru ežesu pasijieszkoti;

Tai ir kojos atšilsio ne turi, 
Ant tos įmsgalvcs, nežiūri.

Arba da ka:
/ Žinau Viena, ka šztiiuVaukos 

nohesziojo niekados, 
O mat btiVo no plona, 

Nofojo paplbny»ti stuoina, 
’’Daryti ne turi ka, 

Nliėipėrka ‘ sžiii nratika, 
a. •. •, / J , , • , ■* .

L
pribtiišžo, palingavo su galva 
ir tarė pąmaželi:
f

įtiut Kam-gi sugiyszti iii tąjį 
pragaraP 1' z "

— Turi teisybe mano miela! 
teip Fifina! — bet — bet tu
riu.

1 ' /| : L . ' , v

Žvilgterėjo ant jos. ]įiergi- 
: nai ašzaros blizgėjo akyįb, kai

1 j ( 11

*r>i \4t ■•' 1 ‘ «'U 1 si t >1/ ’ 'f

'■*■«*i|i ■ Biednas nėlatmirigas žfnd

dus! paantrino
Kad tik galetau prisįklahs^t' veidą 
tavo, mano brangi, linksmu ir

rios he trukus pasirito per jos

— Isztikro tye skubei gai-

H >1 i c 1 ' * DavAi Vyru praszyti.
Kad prigalbetu varžyti.

b > 
■Ha

■ ' 
iSisSi'MjSliJ:/

»>S yra kareiviu Ar,icriko 
Ii ii%>. jį,.xu t

*
jhi viena, dvi?m ar trim žvai^ždutlmc.

pir’iib rMcrį hnt kurio manote nešioti ir ir: ima drauge iu pinignU piUIipklU
pzi&ųunjC 14 vęi L\ įkją,

Sterling.

1O K

14 K
YcipU- rtiaterhns ir vyrams yra labai enkamoa ncRioti

kareivio kfpurča, su vit

Trekas bių Žiedų yta icktenciote

AukniuLi

Auksinis..

špilkos,
dviem ar trim

81. U

t-ll1 <—

~^į'w jy~F’’W'j ‘ d / i t
Siųskit*, užsakymus Ir pjnųįuii aht »ekančio antrašo.

jpr«Vi ORc. už l:o|rn< ,
H V .« h’ * d ' *1

eOLWl« COMHERCUL CORPttSATIOW (Inc.)
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Žinios Vietines
Utnrninke 1 diena Ba- 

April. Yra tai dienalandžiu
kurioje viens kita prigauna.

— Praejta ketvergo 
nupuolė sniegas.
ežiu buvo 
oras.

— Keturiu metu

nakti
Vejas su szal- 

tikras sibiriszkas

Petrukas 
Gavauaucku, 608 W. Railroad 
St., kuris likos sužeistas per 
Szinito automobili, mirė Asli 
lando lig<

— Utarmnke 1d.
1919 bus paskutine diena mo
kėti randa už terminą Oktobe- 
rio 1, 1918 lig
po tam bus uždėta bausme.

Mahanoy City 
Kas turi ant 

Liberty 
nesza in 
Sztora 
užmokės jum piningais
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Istorije Szventa - Seno ir Naujo Instatimo OI. E H

sužeistas
mirė

mbuti po operacijai.
Aprilaus

Aprilaus 1, 1919.

Bondus te 
Franklino

20 West Centre

Wajer Co. 
pnrdu v 
•gul at

Drapanų
S roi.

t. H

tt

S

(M '« Į «
-

B si".i o

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
Dr. KOLER yra viena- 
tini® tarpe Lietuviu da
ktaras Pitteburge. Mo
kinosi Varezavoje, stu
dijavo befflje 26 m. la
vai rlas Ilgas vyru Ir 
moterų, todėl jas nuo - 

. dugnini pažins ta. Gydo 
* užsinuodinlma kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežejtmua 
Ilgas tinimo, invairias Ilgas paeln&n- 
czlas nuo neezystumo kraujo. / AUV* 
ezauklte ypatiszkal, per laiszkus aas 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkai 
Ir Ruslszkal.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedellomls Iki 2-v. popiet

n
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Su szitudm bidonu buvo , da
romi bandymai siunsti bedra- 
tini telefoną po visa Amerika. 
Bandymai buvo pasekmingi.

I 
randa

Isz Lietuviszku kaimelu

^^♦.1
S r

< p >> f

Si’

t

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties Užgimimui 
lyg Paskutinio Sūdo.

Parasze Viskupas Motiejus Volonczauskas.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY, PA.
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o ir bolszevikizmas pra- 
Idejo terp juju platintis, bet vai 
Idžia turi visus po prižiūra, 

pas mus 
Donores, 

Velykines 
dienus, isz 

ko pasinaudojo konia visi geri 
krikszezionis o bolšzevikai ke
tina parsigabent sau Trockį ar 

Daugelis susirū
pino, jog nenžilgio nustos 
zute su rudžiu, 
nusipirko sau diktoka

Pascnias Dzūkelis.

J

Pr 35c.
visus o

• Kovo 24 atsilankė 
kun. Abromaitis 
iszklausydamas 
spaviednes per tri

ISZ

S J

Tamaqua, Pa. — f Sirgias 
tik viena sanvaite nuo influen- 

plaucziu do
mėtu am-

zos ir uždegimo 
nas 
žiuus, 
venias
lionis paėjo

Gibronas, 
mirt4

27
20 Kovo, pergy- 

Amerike 8 metus.
isz Kauno guber., 

paliko tėvus, du brolius ir 
sere Lietuvoje.
atsibuvo su trijoms

J i

Vo

se- 
Laidotuves 

miszioms
SS. Petro ir Povvlo bažnvezio- 

w w

Kun. Kudirka pasakė la- 
graudinga 

velioni, 
užsiėmė

.K- 
bai puiku ir 
mokslą apie velioni. Laido
tuvėms užsiėmė graborius 
Aniolauckas isz Mc^Ydoo.

pa-

Mahanoy Plane, Pa.— Tele
gramai danesza, buk Jurgis 
Balinskas, 
mirė Francijoj. 
(

, buk
38 metu kareivis, 

Priesz nusi- 
lavima in kariumenia, 

uis buvo vaistiniu 
Paliko cziohais Tiroli Viktorą, 
o keturis brolius kariunicncjo 
Francijoj.

velio-
palicijantu.

Girardvile, Pa. — f 
Barauckiute, 20 metu amžiaus 
įnirę Ashlando ligonbutije pra 
ejta subatos ryta,
liko tėvus ir tris seseres.

Juliana

Velione pa

Plymouth, Pa.— 
spaustuve 
ninku” 
na, 
nais dingo. Sziandien svie
tas mažai iszgirsta apie 
nioutfra ir josios 
norint# czion 
nas skaitlis Lietuviu 
jau suvisai sulenkėjo 
nežino kuom vra.

nenžilgio 
neturės kuom!

I

Nuo kada 
“Vienybes Lietuv- 

persikele in
nuo tada lietuvyste 

C! k?

Brook Iv- ą/
ežio-

ha Leniną.
gu- 

tode 1 daugelis 
zopos-

tį.

IR VIENA NAKTŲ” KNY
GA IR UŽCZEDINO 

PINIGU.

Siuncziu szirdinga padėka 
vonia del redystes “Saules’‘ 
už knyga “Tūkstantis ir viens 
naktų,”
puikiausiu istorijų kokiu da st 
vo amžije ne esmių skaitės ii 
negirdėjas.
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va 
karas, o dabar ta suezedinu b 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze
mas trindamas alkūnes prie ba

Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie

kurioje radau kanuo
A

Kada da tosio*

10.

t

>*

/A™

<r
S

randasi

Ply- 
y ventojus, 

puseti-
viem 

kiti 
Dabar dau- 

ra-

O

egzek-
Neknrie

gelis verke, jog 
mybe dings ii' 
pasilinksmyt, tai per naktis su 
bobclkoms atprovineja 
vijęs po karezemas.
rugoje ant valdžios ir kumpa- 
nija už bedarbiu ir szlektus lai 
kus, bet neatsimena, jog 
vute nevisados duos pieno
neezedino piningus kada .dar
bai buvo geri ir uždirbinėjo 

teip

kar-

ir
gerai; mane, jog visados

Tokis tai sziandieninisbus.
padėjimas pliinontiszkiu — vi
si miega ir užsnudia 
ir tautiszkuosia

, politikos 
v'eikiniuosia.

Kovo 27

I

MWlRE.LESS ČA&ln aw/operator

Paslaptis Sveikatos 
tymu su didžiausia atydu. Du turi sveika ir lyra krauja.ir ne
karta dekavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ------ Str,

skaitydamas teip puikes istori
kes. Kiti klauso mano apskai-

Istorines Knygos
No. 1 — Parižiaus Nuskure- 

lis; Ingrabanas, 324 pus., 6 x9 
coliu dydurno. - Preke 50c.

No. 2 — Kunigo Paslaptis., 
In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu.

No. 3 — Aiiksiniai
Dvynos Karalaites, 214 pus., 
6x9 coliu dyti Jino. Preke 25c.

No. 4 — Apie
Sunu Jurgi; Kapitoną Tunika, 
108 puslapiu.
USrTrisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

Preke 35c.
Peiliai;

Kupcziaus

Preke 25c,

ARABISZKOS ISTORIJOS

viduriu veikimą.gulcriszku
Szita lengvai galinfa atsiekti 
jeigu vartosi

%

• »•**» -It**

Gydytoja pavaldė saldiniu.
Skanus Partola saldainiai 

valo krauju fir pataiso vidu
rius, teipgi praszalina visokius 
ihhszvarumus isz žmogaus orga 
nizmo kaip vaikams, teip ir su
augusiems. ji

Partola ir kiti vaistai Par- 
tosia Aptiekus buvo apdovano: 
ti aukso medaliais ir pagyri
mo laiszkais szesziose visapa- 
sauliuese parodose.

ties dcžulį PARTOLA, ka-
Del 

praplatini-

Knygos Didumas 6% per 9%. P|'i OO
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. ■*<**»>. bSaA

ft

TUO J AUS ISZ MAISZIUKO PININGUS SUPYLĖ IN #RUVA. p. 528
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.

J J

5? Privalote turėti Model Keystone Pecziu H s S
Guinans pirko 100 saitu kukniniu pecziu ir fabrikas fl

(
I

NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu Kojį

Prakaitavimas žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne
smagumas yra ii ne

skanina kvapo kaip ir kenkentia žmo
gaus sveikatai* Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių Žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno, Musų naujai ii rast o s gy- 
duolžs iigydls prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų koįų | labai trumpą laiką ir męs 
uŽtikrinim jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviško 
laiškas su paaiškinimu, AreUe 3h 1, 
au priaiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URBUS REMEDY 00., 
Distributer

160 N. WELLS St , Dtp. B. CHICAGO, ILL

Coal Centre, Pa.— 
diena gerokai czionais pasnigo

Lyg sztolei oras 
žmonelei po bis-

ki daržus kasa o cibulei jau 
Pittsburgh

su lietum.
buvo gražus 9

pradejo žaliuoti.
Coal Co. kasyklos dirba tik 

dienas ant sanvaites, tikc

Big Four iždirba pilna laika. 
Lietuviu randasi pusėtinas bū
relis terp kuriu visokiu atsi-

Tnimpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padokavones. Knyga yra 
drucziai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- 
tais viražais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavokite:

W. D. BOCZKAUSKAS.. 00.

Kožnoje szeimynoje privalo 
rasi 
tra ]esžuoja*tiktai 1 dol. 
pasėkmingesnio 
mo mėfe parduodame 6 dėžutės 
už 5 dol. Užsiraszykito szian- 
dię ir persitikrinkit.

DYKAI — DYKAI
Graži Ir naudinga dovanėlė kožnani 

prisiuntusiam užsakymu ir piningus 
sykiu su tuo pagarsinimu. Laiszkus ir 
užsakymus adręsąvokltd sžltelp

APTIEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue, I f . i “ * * r f *

New York,-, N,Y,. Dept. L. 5
(55)i*.

M
M

j1

♦ .

ANT GAVĖNIOS
1 į Gyvenimas Isžganytojaui 

' I Svieto Vieszpaties jnusu 
į JĖZAUS KRISTAUS

365 puslapiu su paveikslais
Preke su nusiuntimo tiktai 75 centai.

V7. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.

* < v 7 < .

ANT PARDAVIMO, 
į ii,! -

Namai po No. 533 W. Spruce
St. ii-No, 532 W. South St.

• ’ Į, > » 4 A • ■ 4.

pastatyti ant puse loto. Del tri
jų fam ii i j u.
Galima pirkti czverti ar. puse, 
teip kaip ka noru * Dasižino- 

» ' : (L f.)

r Majiaimy CityT Pa.

1

■y—< iy. .it--- t- Mrry ixlt r.'ii'.’e

I Share & Stare Mike

Parsįduos pigei

kite po: 1 r & y < 
No.jį510 AV. Spruce St.

X

Naujas* Lietuviszkas Graborius 
i Kuzis Rėklaitis j

516 W. SPRUCE ST. <
MAHANOY CITY, PA. <

I•»
siunezia teip greit kaip galima gauti freitus,

Guinans nori parduoti szitus peczius dabar Ir numea 
$5.00 puo prekes jeigu pirksite dabar. <

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

Pirkite pecziu pas Guinamt
9

. g
§ GUINANS’ fI

W. TRASKAUSKAS
t-GRABORTŪS-i

IvIr ’ w 
i

M&htiioy City,
Shenandoah.

f /
> Ai

• ) • *** 
J

Mt. Cannel,
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 

automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, pasivažinėjimo 
Ir t.t Krausto dalgtus Ir t.t 
r.20 VF. Centre SU Mahanoy City. Fa.

Visada pasirengus pagelbėti savo prieteliams 
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust po. Banko. 
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositorianu 

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

Banko depositorietį yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna
vimu kuri prigelfcsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO,
MAHANOY CITY, PA.

—DIBEKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pren.

J, H. Ginahaii, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danioewicz M. Gavula
• P. C. Fenton

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

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgą*.
Atidarė nauja ofisą South pusėje

Priėmimo valandos 2 Iki 8 popiet 
Nedėliojo 6 Iki 7. vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

Reikalaujame I

ri liuojo laiko vakarais, fali uždirbli nuo 
$10 iki $15 | savaitę, p e reidam i per s tuba s 
su musų nauju iiradimu. Atsija u kit tik 

I kiiku: URSUS REMEDY CO., t*
Dtp. B. CHIC160, ILL

D. M. Graham, Pre«. P. F. Guinan, Trers.

T. G. Hornsby
t

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSŲ FIRMOS
• KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

a\o-

I , , ,

didumo, kaip: Columbia, Victrola ir kitus. Lithuania groja teisingai,

, o aplaikyeite visas informacijas.
Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas.

r Lithuania groja rekordus visokiausio 
I ‘

Iiulklai reprodukuoja, balsui esti aiškus, švelnus, tyri 
Rašykite apie Išlygas, o aplaikyeite v įsas informac

« Šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA. ,----------
ISdlrblmo ir visokiausio-

Rūšy dumi lalškua adresuokite: i
S. P. TANIS »

t: 1233 West 111th Place, . ,
, ‘ V t i J

«s» o O I

Chicago, Ill.

URSUS REMEDY CO 
I ISO N. WFLLI lt, 
arw^wrw

NAUJAS ISZRADIMAS. 
DEL PLAUKU.

. ................. ..

Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpno 
tusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
Raszykite pas:

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

LIETUVISZKAS
GRABORIUS

A. d. SAKALAUCKAS
801 East Pine Street 

Mahanoy City, Pa.

A. O. NO VAKAUSKAS
E

M.
:: Advokatai :: 

Cor. Main and Centre Stfreet 
SHENANDOAH, PA.

T

ŽS2 puHleplu*. Ppke Bftc, 
B

ISTORINES KNYGČS
............................     HMM....... ■ || . ............ ■!■■ ■■■■!!« m——

99

MabMOV City, Pa.
Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku 
\ 80S paalfpiu^ryeka SAC, IV. D. Booikowakt«Co. Makaoby Vllj, Pa.

'7 J- • J ’’J
- JK '

PARSIDUODA

PUIKUS PIANAS
■

No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c 
No.2 — Kunigo Paslaptis; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu r__*— ~~ 
No. 3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 cotd. Preke 25o 
No.4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus.

No.2 — Kunigo Paslaptie; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu Preke 85c

Preke 25c

PriSuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.

, W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mah. and A St, Mahanoy City, Pa.
MAHANOY CITY, PA

t

Visai da nenaudotas. Ka-**1 4 v * T ’ || « " 4 I*11' ■' * 1 | į« 
sztuoja $500.00.
Parsiduos labai pigei.
Kas nori pirkti giara Pi
aną, tai dar turi proga 
pirkti už MAŽA PREKE. 
Atsiszaukite tuojaus in 

^SAULES” Ofisą.
Mahanoy City/Pą.




