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Smarki Viesulą
Užmusze 67 

Gyventojus
- Per Oklaho- 
isz baisiausiu

Durant. Okla.- 
ina perėji) vienas 
szturmu, kuris užmusze 67 žmo 
nis, daug sužeido ir nupute 
zimtus namu ir truki nuo

Blodes isznesza ant
milijonu doleriu.

Prijautimas motynos per 
sapna iszsipilde.

Misoula, Minn.-
Z.... Z .-/, ana diena

s 
sztangu.

Mrs. Kris
tina Frey, ana diena pabudo 
isz miego su graudingu klyks
mu.
buk juju suims Vincas, 
laike kada 
szuvi in g
laike baisaus muszio Francijoj 
ir mirė tuojau s.
apie pusią asztuntos
isz ryt o, J Oktoberio 1918 m e 
te. :

Apsakė j i ji savo vyrui, 
tame 

aplaike 
vokieczio,

sapnavo, 
aiva nuo

Tas dėjosi 
valandos

Motyna užrasze sau diena 
ir valanda tosios nelaimes. Mo
tyna teip buvo persiernus tuom 
sapnu, jog josios subirs yra ne
gyvas, jog pradėjo neszioti pas I

In kėlės sanvaites 
sapnui, aplaike žine isz karisz- 
ko department© Washingtone, 
buk josios sūnūs žuvo ant kur 
riszko laitko-ięOi'b. Betin kėlės 
dienas vėliaus, aplaike kita ži
nia nuo kapitono pulko kuriam 
josios sūnūs tarnavo, buk 
sūnūs žuvo ne G diena Oct. bet 
4 diena Oktoberio.

Szirilis motynos prijautė ne
laime sūnaus savo, o gal sūnūs 
mirdamas, toje valandoje gylei 
atsiduso ir atsimyne apie savo 
motynelia ir su tuja mislia mi
re.

Vela didelis sumiszimas 
audėju Lawrence.

Lawrence, Mass. — 
sumiszimas sukylo

kui jin želaba.
po tam

TV

?
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Mieli. -
Szimas

Pe li

ku-

Sumiszi-

Palicije maty- 
s t ra i k i e r i u nea pn i a 1 - 

ginklus 
straikieriai. 

su-

New York. —

Didelis 
vela terp 

st ra i k ie r i u a utį i n y cz i os i a, 
rie nedirba jau suvirszum tle- 
szimts sanvaicziu.
mas kylo terp Common ir New
berry ulvcziu.
dama, jog

praliejo naudoti 
ant ko atsake ir
Moteres teip-gi tlalybavo 
miszime daugelis likos areszta- 
vota.

Locnininkas pigiu sztoru 
Wo oi w ertas mirė.

Di anas W.
Woolwort, locnininkas didžiau 
šio namo czionais Woolworth 
Building ir 5 ir 10 eentiniu kro 
mu po visa Amerika mirė turė
damas 67 metus.

Tasai žmogus paliko turto 
tiek,

maziau-

Pradėjo jisai gyveni-

ti-

jog da yra nežinoma bet 
yra apskaitoma, jog 
šia 65 milijonus doleriu irĄ850 
sztoru.
ma kaipo agentėlis aplaikantis
po 8 dolerius ant sanvaites.

Ka tai paezedumas ir speku- 
lacija padaro!
Szimet bus didele ragepjute.

JV’ashingtort^ D. C.— Ameri- 
koįri.teki farrrteriai szimet
kyšidideles rugepjutes, nes pa 
gal valdžios praneszima >ai su
rinks žieminiu kviecziu arti 
837 milijonus buszeliu arba 
278 milijonus daugiau kaip pra 
ojta meta. Sziandien buszelis 
kviecziu yra vertas po $3,26, 
todėl visa ragepjute atnesz 
farrneriams 1,891,620,000 dole
riu.
Amerikas turės

Europa

Farmerei žinodami kad 
iszmaityt ko- 
f, nesigailėjo 

lai bo ir sėjo daugiau kviecziu
n ta visa
<
ne

Nežino ka padaryti su tuom 
kaltūnu.

Morristown, 
kiolika metu adgal,
Vėtra, apsivedė su patogia mer 
gina ir gyveno su jiaja tris me
tus laimingai.
motore i farmeriszkas 
mas ir tūla diena dingo isz na
mu. Vėtra neiszpleszinejo 
plaukus isz galvos nuo gailes

ti i ngusios 
vienas ir gy- 

Praejo kelioli-

Bet ne patiko 
gyveni-

Vetra

• Atejviai turės atsilyginti su 
Dede Samu pakol apleis

.Amerika.
New York. — Nemaloni nau

jiena apėmė 4000 ateiviu, paei- 
nancziu isz Italijos ir Graiki
jos, kada stojo su praszportais 
priesz valdžia, 
ma in savo tevvnes.
v i r sz i n i n k a i a p re i sz k e

W. J. AV. Rockford, Ill. — 
(Iromata buvo be pasiraszimo, 
tik tris litaros. Be pilnos pra- 

korespondenciju

ties ir nejieszkojo 
pacziules, dirbo 
veno malszei.
ka metu, ir mane buk jojo pa- 
cziulc įniro, lodei apsivedė an
tru kartu ir užrinrszo apie pa
bėgėliu. Sztai tomis dieno
mis nusistebėjo Vėtra, kada in 
narna atėjo jojo pirmutine mo
tore, apreikszdama jam, jog uq. 
ri su juom gyventi ir gailesį už 
savo nusidėjimą. Pabėgusia 
motore gyveno su kitu vyru, o 
kada ir tasai jiai nubodo, pa- 

Dabar Vėtra pada-
in stula praszima idant jam 

duotu 
motore, 
buk jin apleido be jokios prie
žasties.
Iszliejo 150,000 alaus in upia.

Lorain, Ohio, — Suvirszum 
galonu alaus 

upia.
Valdžios inspektoriai daginio, 
jog tiek alaus rąndasi mieste^ 
padare krata ir visa aluti isz* 
pyle del žuvycziu. — 
žmonių susirinko.,ant tojo per
statymo ir net keli apsiverkė, 
jog 
po” iszpyle.
Didele viesulą sužeido 20 žmo

nių; padare bledes ant 
$350,000.

Omaha, Nebr.— Dvideszimts 
žmonių likos sužeista per dide7 
lia viesulą kuri prapute per 
Omaha.
350 tukstancziu doldHu ir isz- 
verte 60 namu.

priesz iszplauki 
Vai tižios 
visiems 

jog pokol apleis Amerika, kur 
dasidirbo nemažus turtus, turi 
parodyti kvitas, jog užmokėjo

kiu buvo, ka

tanczius doleriu 
užmokėti padotkus.

avo padotkus, O kad mažai to 
galėjo tai iszro- 

dyt ir. turėjo prie saves tuks- 
tures dabar 

Taigi,
jeigu kas nori apleisti Ameri
ka, dasidirbdami czionais tur
tus ir ggjdže iszsmukt, neatsi
lygindami su Dede Samu bus 
sulaikyti, pakol neužmokes da
leles tojodurto už prieglauda.

mete jin. 
ve

persiskyrimai su pirma 
paduodamas priežasto,

150 tukstancziu 
likos i&zlieta in Black

500 darbininku pavojuje kada 
sudege orinisszaftas.

Wilkes - Barre, Pa. — Per 
kėlės valandas 500 angliakasiu 
gyvastes radosi pavojuje, kada 
ugnis sunaikino orini szafta 
prie Harry IC. kasyklų Forty 
Fort Coal Co.

Durnai nuo deganczio szafto 
gavosi in kasyklas ir oras likos 
sulaikytas, bet visi anglekasiai

S

vartles jokiu 
netalpitiame.

J. L. Portage, Pa.— Ant ta- 
mistos užklausymo

Blogo tas neimtu. 
Bet ir gero neatneš/ niekam. 
Reike' atsimyt ir imt atejties, 
ar valdže Suv. Valst. ne bus 
prieszinga tokiam užmanymui 
ir nevarytu žmonis adgal isz 

Antras svarbus 
klausymas yra, ar czionaitinis 
ukesas, kuris prisiegc ant isz- 
tikimystes ir ginti czionaitines 
tiesas, privalo tai daryti? Juk 
mes, (kurie seame czionaitinei 
ukesai) privalome rūpintis tik 
amerikoniszkais veikalais, nes 
czion musu tėvynė. Su tokeis 
veikalais reike būti atsargeis, 
nes tai gali būti pavojus del vi
su Lietuviu Amerike atejtije

r ' J-~ ’ v’ 

sekancziai.

kur atėjo.

atsakome

Lie t u v i u A n i e r i k e 
Geriausia nuo to rankas nukra 
tyt.

♦ ♦
TRUPINĖLIAI.

Daugeli

teip daug tojo gero 44szto-

Bledbs padare ant

kaip praejtuosia matuosią. Hikos užmuszta
I. r

Daug gyvuliu
< »< ( i * * < ■ ('■ '1

į

filiukniųgai in vir-
Szune žemes. Keliolika die
nu praejs pakol sudegusi szaf- . . ♦ I »

iszsigavo 
žemes.

ta sutaisys.

" (
808 bolszeviku užmuszta.

Arkangelis.—
IlSZKaS L.LIUU I I , l CV,

buk musziosia prie Sred Me- 
krengoje, likos užmuszta 
bolszeviku o i 20 paymta iri no- 

Bolszevikai bom*bar- 
poziyjuqs zprię

- A ' " ' Uty V

Rusu oficia- 
pranesžimas skelbia

laisvių.
davo allijoniudavo aIlijep^u , 
Dvinos £r Vagos upiu.'AeV

808

Kuboje randasi vėžys; ku
ris bėga ant žemes greieziau ne 
kaip arklis arba strusis.

Norvegijoj žmonis kopė 
duopa isz miltu 
žuvu.

giau fajerkrekiu irwisokiu ug
nių ne kaip kitos vioszpatystes 
ani svieto. Prieit tam kas me
tas iszsiunczia in užrubeži už 
tris milijonus doleriu.

Australijoj biznieriai už
vedė orini paežiu terp Austra
lijos ir Anglijos.
stotis bus atitolintas viena'nuo 
kitos 300 myliu.

Delhi, Indijoj laike mai-

>x«

ir džiovytu

Kinczikai naudoje dali

Pacztines

szacziu likot} užmuszta asztuo- 
niplika ypatų o dauįeli
do.

■ ml

V iisuzei-
/ jJ ' i'
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Washington, D. C. — Lietuviszka Informacijos Bjuras 
pranesza redakcijai “Saules’’ per telegrama, buk 4-ta diena 
Apriliaus, Kaune likos iszrinktas Antanas Smetona kaipo 
Prezidentas naujausios Lietuviszkos Republikos.

Lai gyvuoja nauja Lietuvos Republiko ir musu pirmuti
nis prezidentas p. Smetona!

Kas girdėt po užsi- 
baigimui kares.

Tn vakarus
Jezno srityje

musu

su

(Kraszto apsaugos sztabo 
praneszimas.)

nuo Vilniaus, 
Vasario .10 d. 

prasidėjo musziai tarp
kariuomcnenes ir rusu.

In Sziaures vakarus nuo Vil
niaus: ■' •

Vasario 10 d. 3 vai. po pietų 
musu kariuomene drauge
vokįecziais užpuolė rusus Sze- 
tos srityje.

Rusai buvo sumuszti. 
szininkas pasitraukė netvarko
je: kur kas iszmane, ten bego. 
Musu nuostoliai: vienas musu 
kareivis sužeistas sprogstamą
ja kulką. C/ji__ _____ -1,
kovoje TI-ras Vilniaus pulkas.

In vakarus nuo Viltiiatis.'-
Vasario 10 d. Jezno

Prie-

Czionai su mumis

in

srityje 
po musziu musu kariuomene 
truputi atsitraukė adgal.

In vakarus nuo Vilniaus: 
Vasario 13 d. musziuose

rytus nuo Jezno mes netekome 
vieno sužeistu.
paėmėme G rusu kareivius ir 
amunicijos.

In pietų vakarus 
niaus:

Alytaus srityje 
traukime.

In pietų
niaus, »

Alytaus srityje musu kariuo- 
ymene eina pirmyn.

Nelaisvėn mes

nuo Vil-

mes pasi-

vakarus nuo Vil-

Rusai pasitraukė visu frantu.
A lytaus srityje musziuoše 

gindamas Lietuvos laisve, gar
bingai žuvo laikinai einas N 
pulko vado pareigas to paties 
pulko vado padejojos Karinin
kas Antanas Juozapaviczius.

Jezno srutyje paskutiniuose 
musziuose del Tėvynės garbin
gai žuvo 9 kareiviai.

In Sziaures rytus nuo Punes 
musziuose su rusais mes paėmė 
me viena aeroplanu, karo lau
ko virtuve ir daug amunicijos.

Stabo Virszininkas
Karininkas (pasirasze) 

Liatukas.
< ------

Grybu daina.

Bolszevikai apleidžia 
žieminia Lietuva.

* visa

Lietuviai atėmė nuo bolszeviku Paneveži 
ir Kupiszki. Bolszevikai bėga in Dvinska

Stokholmas. — 
vaiskus traukėsi szalin ant vi
so žieminio frunto po kruvi
nam tnusziui, kuriame likos už 
muszta didelis skaitlis. Bolsze
viku dalis kariumenes sukylo
ir atsisuko kariauti, kas priver keje begu in szali Dvinsko.

Bolszeviku bolszevikuežia bolszeviku vyriausybia 
trauktis adgal ant viso franto.

Lietuviszkas vaiskus atemo 
nuo bolszeviku Paneveži ir Ku 
piszki po smarkiam musziui. 
Bolszevikai didelioje betvar-

PRANESZIMAS f
. ^WASHINGTONO.

FederalSziomis dienomis
Reserve Board pranesze, Egze- 
kutyviuj Komitetui kad pave
lijama pinigai siusti in Lietu
va, Estonija, Latvija ir in Len
kija; tiems žmonėms, kurie nė
ra Vokietijos pavaldiniais, 
ba valstijų esaneziu 
su Vokietija.
ir Lenkijos jau yra

czios, ka galima

ar- 
sajungije 

Del Estonijos 
iszleista 

tam tikros taisykles, nurodan-
in minėtas 

valstijas siusti, ir ko reikia pri 
silaikyti. Lietuvai toku taisyk- 

kol-kas dar neiszduota. 
Nuejas prie minėtos komisijos
Egzekutyvio Komiteto atsto
vui ir iszdesczius visa reikalą, 

greitai ir del 
bus 

gausim

liu

Kaip tik
tuoy bus vi-

Sziuos žingsnius isz-

užtikrinta kad 
Lietuvps tokie žingsniai 
padaryta.
tokias taisyklas, 
suomenei praneszta.

Egzekutyvio Komiteto atsto 
vai atsilankė ir War Trade Bo
ard reikale Lietuvia maista pa 
rūpinti, 
szauke sziame praneszime pa
duotas Dobužio kablegramas.

Minėtoje Komisijo musu at
stovai priimta labai prielan
kiai ir pažadėta galutinas atsu
kimas duoti in keletą dienu. 
Reikia tikėtis kad greitai galė
sim Lietuvon pasiusti užtekti
nai javu ir sziaip visokiu mais
to produktu.

Beabejo lietuviu visuomene 
jau nuoseniai laukia žinių apie 
44Lietuviu Dienoje” 
pinigus. Jau beveik treti me
tai kaip tie piningai guli Ame
rikos Raudonajame Kryžiuje. 
Begulėdami Amerikos t val
džios glovoje gerokai paaugo, 
nes dabar randasi szimtas tris- 
deszimts tukstailcziu doleriu. 
Nežiūrint to, kad nuolatos bu
vo klabinamai!' dedama pastan 
gos, kad tiios pinigus Lietuvon 
iszsiuntus, vėliaus mėginta ki-

surinktus

Augo mano baravyks, 
Visu grybu pulkauniks.

Jis po beržu sededams,
Visu grybu žiuredams;

O Jus mano vyrukai,
Jus narsus kareivukai

Eisim voverelių muszt, i
Kad paliautu mumi skųst.

Kaip tik mums katram iždygt, 
Tu ant sprando ir padrykt.

Stokim visi susitart
Ta iszdykele pabart.

............  "M —*

Tai dyvai.
Suėjo moters pas viena sze- 

sziauninke, ka tik po kudykiuįj|ais budais Lietuvos szelpimui
ir pagal papratimu paėmė Rū
dyki pradėjo prisižiurineti kui 
dykini. Agota Lustaiticne žiū
rėdama su tlyvu kalba.

— Tai dideli d y vai, jog gy
vas levas, 
luptas.

v •

— kaip isz ąkiu isz- 
Czion Amerika retai 

katras isz vhiku in tėvą buna 
panaszus.

IFJ < įl 
H H

kalbėjimu Raudonasis Kryžius

Tad gi

sutinka tuhjaffs visus pinigus 
atiduoti Egzek. Komitetui, 
Lietuvos szelpimui panaudoti, 
tiktai dar reikia tam tikri for- 
maliszkumai atlikti.
kaip tik in laika szis leidimas 
iszgauta, nes jei
tu va paramos reikalavo, tai 
sziuo tarpu tokia parama la
biausia yrareikalinga.

Apart pinigu iszsiuntimo, 
taipgi rūpintasi gauti Lietuvai 
greita medi kalu pagelba ir pra 
szyta kad kaip galint greieziau 
šia misija Lietuvon pasiustu 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
pasižadėjo tuo jaus daryti vi
sus galimus žingsnius.

Szendien (Bal. 7 d.) gavom 
nuo Dobužio sekanezift kable- 
grama: Tarptautinio Paszel- 
pos Komiteto atstovai Turczin 
oviez, Lathrop, Benton ir Paks 
tas vakar iszvažiavo Lietuvon. 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
atstovybe prisiuntė 690 kilio- 
gramu (apie vienas tonas) me- 
dikantu, sanatariu, prietaisu ir 
drapanų. Iszlaidos padengta 
musu pinigais.
t i szimta penkesdeszimts tuks
tancziu franku mėnesiniu isz- 
laidu, mes remiam jusu suma
nymas.

kuomet Lie 
reikalavo,

var*

Amerikos . val-

Dobužis.
Tai bus atsakymas pastan

gomis Egzek. Komiteto pada
rytam Bal. 3 d.

Egzek. Komitetas gavo nuo 
Dobužio kablegrama reikalau
damas Lietuvos valdžios
du, kad mes užsakytume Lietu 
vai maisto. Pareikalauta nuo 
Dobužio, kad sziam insakymui 
jisai gautu patvirtinimą nuo 
Lietuvos valdžios, 
dienoms praslinkus, 
patvirtinimas.
legramas ir ten tikra rezoliuci- 

kuria Egzek. Komitetas 
kreipėsi prie Amerikos Val
džios, prisiuneziame ant atski- 

Czia tik norimo pa
stebėti, kad Egzek. Komitetas, 
maisto reikale, daro reiknlin-

Keliorfttf' 
atėjo Jr/, 

Dobužio kaip <

ja,

rio lapo.

sunaudoti, bet iki sziam laikui 
viskas buvo be pasekmes------
valdžia neleido tuos pinigus 

Balandžio treczioj 
dienoj Egzok. komiteto atsto
vai, apsiszarvoje tvirtais argu- 
i^Ijtais atsilanko Raudonaja-

iszsiusti.

gus žingsnius ne tik su Ameri
kos valdžia, 
tam tikrom firmom.

bet taipgi ir su

Suv. Vaisi i josią ligonini-

i
1 j
■S

*1

y

mė 'Kryžiuje irvel klabino pini- 
Po geru pasi-gus iszsiusti.

tesia randasi 59,979 kariszku 
vyra, isz tuju yra 38,214 
isz Francijos.

vyru
j

• ii

i
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KAS GIRDĖT
visiszka 

buk pro-

ji iždavima ir 
kaip buvo.

Szlapiejei netrotina vilties, 
jog 1 Julajaus užeis 
blaivybių, nes mena, 
zi<lentas Wilsonas atszauks ta- 

vela bus teip
Mat, szlapieje vi

sa vilti turi tame, jog jeigu 
prezidentas apgarsins demobi
lizacija kariumenes priesz tuja 
diena tai blaivybe
Tiejei, kurie areziau taji klau
symu svarsto, tvirtina, buk pro 
hibicije ne inejs ir ant tolinus 
pasiliks guzute ir alutis.

neinvvks.

Visi bizniai 
nuo kares, bet kožnas 
pakele prekes ant tavoro ir ma 
žai ant to nukentejo. 
raszczio iždą vyste 
nukente; viskas pabrango nuo 
50 lyg 500 procento daugiau, o 
prenumerata ant 
pasiliko ta pati.

Dabar laikrasztininkai New 
Yorke ir kitur negalėdami 
giaus paneszti t uju 
biu nutarė pakelti preke 
kasdieniniu laikraszcziu po 
centus, o ant 
laikraszcziu po 10 centu.

nukente daug 
biznis

Bet laik 
daugiaaše

Įnik ra sz ežiu

il- 
sunkenv- 

ant 
5 

szventadieniu

Saule,Jeigu no “Saule,” tai musu 
jauna lietuviszka gentkarte vi
sai iszsitautintu ir nemokėtu 
sktiitvt ne raszvt lietuviszkai. 
Sztai ka raszo vienas isz musu 
jaunu skaitytoju:

“Guodotinas Pone.— 
esmių lietuviszkas vaikas ir tu 
riu dideli užsiinteresąvima lie- 
tuviszkoje kalboje.
bet i lietuviszkai, nes da 
raszvti negaliu.

“Saule” apie septyni 
Ir asz pradėjau skai- 

keliolika metu ad 
prisipažyt, 

jog tai yra lengviausias ir sma
lai k rasz- 

ne kaip kiti 
Kad ne “Sau- 

sziandien negaleeziau skai- 
ne raszvt i lietuviszkai.

skaito 
metus, 
tyli “Saule 
gal ir turiu jums

1 ?

Asz

Galiu kal- 
gerai 

Mano tėvas 
apie septynis

g i a u s i as I i e t u v iszk a s 
tis del skaitymo, 
laikraszezei. 
le” 
tyti ne raszvt i 
Prisiuncziu užmokesti ant kito 
meto.
tytojas.
Szimas Krutulis, 101 W. Ridge 
St., N.-------- , Pa.

Ta pati gali užtvirtyt 
tai kitu musu skaitytoju, kurie 
tik per pagialba “Saules” 
moko skaityt ir raszyt lietu
viszkai. Ar-gi reikė geresnės 
mokslaines kaip “Saule?” O 
bet atsiranda tokiu progresis- 
tu ir “mokytu pilozopu” kurie 
mums to nepripažinsta.

Su pagarba, jusu skai-

szim-

pra

kis laikrasztis yra iždavinetas. 
Jeigu in kur tokie sudžiūvėliai 
atsivilks, tai duris parodykite 
arba su szunimis iszpjudinkite

Isz Prusu Lietuvos.
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I. Prusu Lietuviai nedaly-
‘ ’ vavo rinkimuose in Vokietijos

Mažam sklypelije vadinamu
Brentone, kada kuningas 
vineziavoja jauna porelių, vy
ras tuo jaus atsisukias in savo 
nauja paeziulia ir duoda smar
ku ypa per veidą, trindamas t

“Teip visada apturėsi, jeigu 
inane užpikinsi.F

Tuojaus po tam bueziuoje ii
kalba:

“O sziteip visada turėsi, jei
gu gera busi ir mane mylėsi.”

Lietuvei turėtu priesz szliu- 
l\a intaisyti gera rimbą, kuri tu 
retu kuknioje pakabyti ir tan-

savo pa cz i ule i sakyti:
’ • •

koi :
“Jeigu ne busi gera ir 

kitu glamoniesiesi, tai su

su-
Visu* Prusu Lietuvos 

Valscziu Skyrimo Draugijos 
nutarė atsisakyti nuo Vokisz- 
kojo ir Prasi sžk o jo Reichstago 
ir Landtago skyrimą, kurie at
siliko 19 ir 20 gausio sziu 
tu.

Priežastis Prusu Tautino Ta 
ryba paduoda sekanezias:

l. Kadangi Vokiecziai

Seimą.

LAjiVririr j\i.11 HI..I L-, ■»itiii.L. ! f    

ant smert, o kifi atszalo rankas 
| lyg alkuniu ii' kojas. Ligonbu- 
te musū ligos sunaikinta per 
titositts prakeiktus bolszovi- 
kuš. Per ketureš dienas be at- 
silsio turėjome atsispyri net bol 
sževikhms, nogaledathi miegot

tilositts prakeiktus bolsžoVi-

me-

ikiKadangi Vokiecziai 
sziol musu teisia neatbojo.

2. Musu kalba tapo isz mo
kyklų iszmesta 
jos ir diputacijos del 
nimo tikėjimo pamoku motinos 
kalboj liko be atbojimo.

Musu kalba buvo neboja-

Musu petici-
sugraži-

V' ma ir-gi urėduose ir sūdo.... 
r*-- •

tuom rimbu kiek tilps gausi.
szi-

J 9

erzinsime, 
Su

Jeigu žmonių ne 
tada in vienybia suejsime. 
purszkavimu nieko nepadary
sime, tiktai viską pagadysime.

Jau tiejei laikai praėjo, kada 
musu “patrijotai” 
vargingu žmonių vale turėjo. 
Sziandien kožnas žmogus, kad 
ir biedniausio luomo, nesiduos 
ant sprando jodyti, ir save isz- 
naudoti, nes sziandien.

Katras mokintesnis, 
Tasai suktesnis ir niekesnis. 
Sziandien mokslas nesiremia 

ant dorybes, tiktai ant sukty
bes, latrybes ir bjaurybes.

Monarkai vieni kitus apgau
dinėja, su suktybia žemes už- 
griebineja.
užgimė suktybe.

Sziandien kožnas paskui pi
ninga vejasi, apmaudu dangs
tosi — viskas biznis!

Pranaszaviinas Raszto Szven 
to pildosi, nes ne viena tasai 
Rasztas neapejna — visi gyve
na apjakime.

patrijotai (?!) ant

Numirė teisybe o

Laikas Anti-

Priežodis sako: 
pradže yra sunki, 
durninko ir lietuviszko ubago 
yra lengviausia, ba pradeda su

jog kožna 
O bet sku-

tuszcziu krepsziu.
—-----------------

Viename liėtuviszkame mies 
telije sėdo prie stalo keli ejni- 
kiniai. Vienas isz juju pralo- 
sze visa pėdo, o neturėdamas 
ka daugiau statyti pastate....
savo paezia, na ir pralosze.

Tasai, ka ižgrajino motore, 
tuojaus nubėgo paymti 
lai mi. 
pasakė, jog jiji prie 
gnli,” 
teip nemielaszirdingai aptaise, 
jog tasai iszsižadejas savo 
mes” ir skrybėlės, 
duris ir szniuokszdumas parbė
go namon. Paskui toji mote
rėlė -ėmėsi už savo bolszeviko 
kuris norėjo padaryti su savo 
motere kaip rusiszki bolszevi- 
kai, kuriam visus tnzus, augsz- 
tlikus, czirvus, 
szevizma atspaude ant 
jog net reikėjo jin nugt 
Asblando ligonbutia ant atsii
mto. ?

Tas ilgai pastenes, bolszeviz- 
mo ant visados iszsižades.

savo
Kada inejo in stuba ir 

“‘jojo pri- 
szoko motere ant jojo ir

lai
smuko per
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pikius ir bol
ter los, 

ibenti in

Keli krepszelninkai 
josi po lietuviszkas 
pa rd a v i ned am i vi so k i as 
laknyges ir po draug 
ne ja del žmonių 
isz kuriu žmonis ne turi jokios 
naudos. Bukite atsargus ir ne 
siduokite per tokius 

a
sziitfflWr

valkio- 
apigardas, 

mesz- 
inbruki-

laikraszezius

krepszel-
Juk Jauįgauti. < .

'Ožrras žino kur ko-

A ji r.;., J ' Jie

4. Pagal draugyseziu zokona 
mums buvo uždrausta susieji
muose vartoti lietuviu kalba.

Tai buvo Dangun szaukianti 
Dabar Vokietija 
Vokiecziai savo

J

neteisybe.
sugriuvusi.
valstija sugriovė 
lai jia ir atbudavoja.

Vokiecziai 
Mes ne

norim in ju dalykus kisztis. 
Todėl mes savo kandidatus in 
ju dabar susidavadijanezius 
seimus nestatom ir skyrimuose 
nedalyvausim.
Lietuviu Skyrimo Draugyseziu 

Komitetą 
Nuo 15 d. Sausio Prusu

Lietuviu Tautine Taryba pra
dėjo iszleidineti savo 
“Prusu Lietuviu Balsas 
že,

n.

organa 
” (Til-

Jagomasto spaustuvėj “Li- 
tuania” gotiszkomis raidomis) 
Redaktoriumi yra p. J. Stiklio
rius isz profesijos buvęs regu- 
liaris Prusu armijos aficieris. 
p. Stikliorius priesz kara buvo 
iszleidinejes lietuviu ir vokie
cziu kalboje laikraszteli, su 
tikslu kelt; pusiau suvokiete- 
jusi ir suvokietejusi Lietuviu 
jaunimą. Jau 1915 metais p.

kristaus jau užėjo, o ir ant viso Stikliorius stovėjo už Lietuvos
svieto vienokia dvasia vieszpa- 
tauja!

kanonizavojo in
skaitl i

ISZ

rioje. 
anglikus.

Šzita praejth Nedelia, Popie
žius Benediktas drauge su ki
tais virszininkais katalikiszkos 
bažnyczios,

szventuju Joanna de
Ark (Orleano Mergaite.)

Joanna de Ark gimė apie 
1411 moto, duktė kaimuoeziaus 

Domremey, Champagne. 
Mete 1428 kada anglikai apgu
lė Orleaną, aplaike pavelinima 
nuo karaliaus suorganizuoti ar 
mije isz 5,000 nes toki paliepi
mą aplaike nuo Szvencziausios 
Paneles, kuri jiai pasirodė gir- 

Pasekmingai sumusze 
Nepoilgam Joanna

gavosi in Angliku rankas o tie
jei atydave jiaja in rankas in
kvizicijos ant teismo, užmeti- 
nedami mergaitei, buk ji ji su 
pagialba raganystes sumusze 
nevidoną. Teismas tęsęsi per 
60 dienu, o 20 Kovo, 1431 mete 
likos apkaltinta kaipo ragana 
ir netikėlė bet liko paleista ant 
liuosybes, bet 30 Gegužio, 1431 
vela likos suymta ir sudeginta 
ant laužo. Popiežius atszauke 
nusprendimą augszcziausio tri 
bunolo kuris nekalta mergaite 
apsudino ant sudeginimo ir 
nuo 1456 meto katalikiszkas 
svietas pripažino nekaltybia 
mergaites ir ant galo už savo 
kaukes likos iszszventinta in 
skaitlį szventuju net po 1480, 
metu.

FARMOS.

Dabar laikas pirkti sau žemes 
ir isilenkti bedarbes ar straiku 
nes ūkininkai niekad nepažins- 
ta bedarbes, apie musu kaima 
yra nemažai visokiu farmu di
deliu ir mažu arti Lietuviu kur 
butu linksma gyvent.
Draugije prirodo kad patis ga
li derėtis kaip nori su savinin
ku žemiu, norėdami matyt far- 
m u surasza tai idekit marke o 
pi isiunsim Lista ir Laikrašti 

teip-gi,

Musu

I

AM —Ukinika. teip-gi, dar 
turim daug Tyro medaus nuo 
farmu.
$1.85.

Viedrukas 5 svaru 
Šviežius kiauszinius 

siuneziam boksais po 30 tuzi- 
Adresuokitė: 
AmerikO8:TJkinttari

Box 96

nu.

r .
• ♦

' - -M,

ir valgemė tik suszalijišia mėsa 
su sukoreis o drapanų nėnusi- 
emem per keliolika sanvaioziu. 
Musu prieszai turėjo šzeszes 
armotas, mes turėjome tik dvi, 
joju buvo 3,000 o 
500 vyru.

Prasitraukem nuo musu pozi | 
Pamotėm visa 

Neturim cze- 
verikti Po overkoeziu ir neturi
me jokio maisto su savim, mie
game apleistosia grineziosia 
be jokiu blankiėtu. 
k u szuvis pataiko i h 
užmuszdama tris 
gus o sužeidė* keturis, likaus 
sužeistas ir viena isz mano au
siu plyszo pusiau:

Jeigu greita pagialba nepri- 
bus del musu, tai busime isz- 
skerdyti kaip pulkas aviu. Ma-

nepriklausomybe ir sUsijungL 
ma Prusu Lietuvos su Didžią
ją Lietuva. Jis buvo vienu isz 
sumanytoju ir rėmėju projek
tuojamojo pradžioje 1916 metu 
leisti laikraszczio “Litauen,” 
kuris turėjo skleisti Lietuvos 
neprigulmybes idėja Vokieti
joj.

Prusu Lietuviu Balsas 
eina tris kartps in
Vėliaus žadama leisti kas 
t ra diena.
mano teip-gi leisti Vokiecziu 
kalboj laikraszti.

III.

” isz- 
sanvaite.

an-
Lietuviu Taryba

Ar mes

Du draugai.
Petras:— Del ko tu brolau 

teip gyri Amerika del Miko, o 
priesz mane peiki?

Jokūbas: — Ba mat, noriu 
idant Mikas ejttf in Amerika, 
idant jojo mergina pasiliktu 
del manes.

vaina ir tave in ten nusiunstu, 
tai buki atsargus ir nesimaisži 
ke in ta vaina, ba ten kitaip 
muszasi negu Barzdų karezė- 
moje....
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leis pavergti Lietuvos! Ar ne 
tiesa, Amerikos lietuviai?

Kaip gelbėtis?
Kaip dalykai virstu — lietu

viai ateityje turės nesuilgina- 
mai daugiau liuosybes, negu 
turėjo priesz kare.
busime sayistoviaį, ar sujungti 
su kjta tauta, męs turime savo 
szalies atstatymo patys pasirū
pinti, jei norime būti laisvi. 
Jei mes neinleisime svetimu 
žmonių su pinigais Lietuvos, 
mes nenugalimi paliksime ir 
tvirtesni už musu prieszus bu
sime. Golbeties galimo jung
dami savo pinigus ir juos skir
dami Lietuvos atstatymui,

I Stokime visi, kaip vienas!
Lietuviai, 

sutvėrė Lietuvos 
Atstatymo Bendrove.
ėšamė sudėję in ja apie $150, 
000. 00. Vienok tiek 
maža visiems Lietuvoj 
lams.
’novelų, visi kaip vienas, stoki
me prie Lietuvos Atstatymo 

no pulkas jau susimažino ant Bendroves, pilkime sžertis ir 
30 procento. Daugelis vyru ktioumiansiame laike sudeki- 
maszeriuoje tik sii pnneziako'm mo bent viena milijoną dole-

Įimti 4i inhMi "

Sude.
privertė ant

mtisiszkiu

— Kas tave 
vagystes ?

— Niekas, 
tiktai duris buvo atidarytos.

ponas sūdžiau,

ciju 90 myliu, 
savo inrengima.

Bolszevi- 
grinėzia 

mano dratt-

Gelbėt i es galime jung-

Mes, Amerikos 
jau turime

Motynos persergejimai.
Kaimuote in savo sunu ak- 

ruta:— Da karta primenu tau, 
mano Antanėli, sūneli brangus 
jog jeign, saugok Dieve, butu

Jau
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pinigu 
rėika- 

Taigi dabar, kol dar

me prie Lietuvos Atstatymo

Daugelisįvyru Į kpoumiausiame laike sudeki-

Miegojau tik septy-Į^Yi.
Lietuvos Atstatymo B-ves 

szėras $10, bet negalima ma
žiau pirkti, kaip penkis szerus.

Lietuvos Atstatymo Bendro-

Neturime rogių ne arkliu.^ Visi Į mažiau kaip 4 nuoszimczius ir 
(T’ ii ii _____ _
Artimam kaimelije bolszevikai |į,,orn: 
iszzude visus vyru^, mtfteres zr 
vaikus kaipo ir miniszkas. Jte- 
je neyma žmonių in 
tik visus suszaudo.”

Tok i s tai padėjimas allijen- 
tu kareiviu aplinkinėje Vlady-

Mano Daktaras”
Tttip j daugelis Mėtos rusu 

vadina PARTOLA, kuri 
geriausiu vaistu 
kraujo ir skilvio.
visa organ i zma in normali sto
vi.

yra 
iszvalymui 

Ji sugražina

ant kojų.
nes valandas in laika 
dienu.
Įije nuo paylsiino ir

szesziu
Musiszkei kryto pake

turėjome
juosius palikti užpakalyje, nes _______  ___  _________
ne buvo laiko jujti pasiymti. |ve jndetus pinigus moka ne-

yyentojai apleido aplinkinia. | užtikrina pinigams saugumą.
Taigiiszžudo visus vyru^, moiteres auga vertėjo.

’Hmatote, kad yra iszmintingiau
dėti pinigus in Liet. Atst. Ben
drove, negu laikyti svetimtau- 
eziu bankose, ar namieje.

Dekimes prie Lituvos Atsta- 
k , , , ,. . .tvino Bendroves, raszydami:

vostoko ir nėr ko stebėtis, jog LIETUVOS ATSTATYMO 
1 sugrąžinimo 

musiszkiu namon isz tosios su- 
szalusios peklos.

k
Ukrajiniszki soviatai paėmė 

Odesa.
Paryžius.— Ukrajiniszki so-lve, rupindamosi pakėlimu lie- 

viatai paėmė Odesa, pagal da- tuviu isz iszkelimu Lietuvos 
neszimus isz Kijevo. Toji žinia vardo visose szaj^se, jau jrim-

žmonis spyrėsi

da noužtvirtinta.

nelaisvia

tymo Bendroves, raszydami:

BENDROVE 
' 320 Fifth Ave., 

New York, N. Y. 
PROGRESS SHOE MANU

FACTURING CO.
Lietuvos Atstatymo Bendro-

__________ I_____________
LIETUVOS ATSTATYMO
BENROVES KAMPELIS .

Ir vėl į)rie darbo.
Nesenei užbaigėme pirmaji 
drive”

(Daktaras saldainiu pavydale)

Tuszczes namas.
Du jegamasezei suėjo „ant 

r f •
► ’ir r

Viepus tuyo^o dubai
ulyczios.

1 • I >& iI B. r IK 

altlolb 
hose su keliom kat^din isz sza-

I

— Tamista ne uostai tabo
kos?

liu ir likosi užklaustas:

— Ne, tamisteli, nė mėgstu 
tabokos.

, — O tai labai gaila! teip 
puikus namas!....
stovi.

■

. V ’
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o tuszczes
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gavo daugybes užtarnautu pa
gyrimu. Kasdien gauna pade- 
kones laiszku. Czionai talpina
me viena isz trumpiausiu.

4 4 — “

Siusdamas czionai viena doleri, meldžiu atsiunsti dėžutė 
PARTQLOS. Tai jau yra szeszta dėžutė. Pripažinstu, jog tai 
geriausia isz visu mano iszbandytu vaistu. PARTOLA pasi
rodė pasi t i ketiniuusin vaistu ir todėl isz szirdies patariu jia 

. visoms savo pažnstamiems.
Su didžia pagarba F. Timotejve

Mes rokuojame, jog szitoki atsiliepimai apie PARTOLA 
yra pakaktini tam, kad visi jia vartotu ir 

Iverte.
Kuris dar nėbhnde Partolos 

saldainiu, tai lai neatidelioja, 
jei jis branglria šavo sveikata.

PARTOLA' Nežū
tose vertes $1.001' Del visuome
nes patogumo mes siuneziame 
szeszias dežuteš tik už $5.00. 
Kiekviename name turi rastis

P-ne Partosai!

įsitikintu in jos

1*1.
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Dykai.
Graži ir naudinga dovana 

kiekvienam prisiuntusiam už
sakymą ir pinigus sU sziuo pa
skelbimu. Pinigus ir laiszkus 
sunskite in:

APTEKA PASTORA, 
160 Second Avenue, 

New York, N. Y.

cziausi darbu Šzioje szalyje.
Sziojo szalyje geriausiai Lie

tuvos vardu gali pakelti lietu
viu gražus sugyvenimas, tur
tingumas ii’ užėmimas szios sza 
lies biznyje tam tikros ___
Juo lietuviai turės daugiau sa
vo fabriku, dideliu krautuvių, 
tuo jie bus daugiau žinomi ir 
gerbiami.

Tuopa t laiku ir didelio bū
rio lietuviu gyvenimas pakilu, 
nes lietuviu instaigose tik lie
tuviai užims geresmes vietas.

Mohtel 1 oje organizuojamo j i 
lietuviu dirbtuve vardu, PRO
GRESS SHOE MANUFAC
TURING COMPANY jau ren
giasi prie darbo.

vietos. PARTOLOS. Dept. L. 5
(106.)

I I
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ŠALIN SKAUSMAS!

Budanins sveiku, darbe rasi smaguinq, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

Kiekvieno priederme yra saugot save nuo Ilgu. Turint ėaltl ir nebandant

“drive” ir Lietuvos Atstaty
mo Bendrove turėjo lig Nauju 
Metu kapitalo suvirsz $110, 
000. 00. Bet tiek pinigu atstaty 
mO darbams Lietuvoje yra ma-

Atstatymui Lietuvoje 
ukininkystes, pramones, pirk
lybos reikia keliu milijonu do- 
lariu. Tatai
prie darbo; kad tuoj sukėlusi1. . . , , Tr , . .r . v” . . . giasi prie darbo. Kad tuoj

pradėtu dirbti, tai reikia tik ke 
liu tukstaneziu sudėti.

Jau yra suvirsz $30,000.
Kas dar neprisidejote, tai 

tuoj paskubėkite,

nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

ji nriiiaTlnt, gali iftsivystyt C pavojingą ligą. Menkianate nlkBtoreJlmas 
gali vėliaus būti labai pavojingu, Jeigu tqoj,nebus prižiūrėtas.

P AIN - EXPELLER
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi ramtis kiekvieno na
muose. Išgydymui balčio krutinėję, skausmu šonose ir nuga
roje, rumatižtnf ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Pain-Expeller i ra geriauses.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus dideles© bonkoae.
Reikalauk geriausiu. Kuoir
tikrink ar yra 1KARA. vahbnžėnklls ant bakai_ _  __
KITOKIU NEIMK. 35 dental ir 05 centai už bonkutę, 
Gaunamos visose aptlekose ar tiesiog is laboratorijos,

tv Fe AD. RICHTER & COM 
’iam 74—80 Washington St., .

New York.

ILaikraszti “ 
organas Vokiecziu 
ejes nuo rudenio 1915 pradžio
je Tilžėje, paskui nuo 1916 me
tu Kaune; po paskelbimo ar- 
mistico ir revoliucijos, Vokie
cziu Kareiviu Tarybos perkeis 
tas in “Nauje Gadyne” su pa
baiga sziu metu visai sustojo 
ejes. Tuo-pat laiku paliovė 
ėjęs ir vokiszkasai buvęs Pru
su valdižos organas ‘-Kownaer 
Zeitung. ’ ’

IV. Veikimas Prusu L, Ta
rybos šukele
triukszma Vokiecziu tarpe. Ka 
reiviu Taryba, kuri dabar 
vieszpatauja
nes Lietuviai valstiecziai in Vo 
kiecziu reda nenor kisztis Lie
tuviu judėjimui nėra prielan
ki.
viszkai kalbanczius 
prie pacztos ir prie telefonu.

Jlytprusiuose po miestus ir 
po sodžius yra laikomi mitin
gai verbuojami kariai in Krasz 
to Apsauga. Bijomasi mat ru 
siszkuju bolszeviku ir Lenkti. 
Nevien Lietuviai ir Vokiecziai 
in ta apsauga nenoriai istoja. 
Prusu Lietuviai staeziai pa
žvelgė, kad Apsauga vyriau
siai yra tveriama priesz Lietu
vius. 1
Amerikoniszki sužeisti karei

viai šuszala ant smert.
Leitenantas Arturas Call ar 

isz Fargo, N. D. kuris randasi 
339-tam pulke 
ape 
padėjimą ant 
frunto sekaneziai:

Esame apsiaubtais per bol- 
szevikus, kurie mus bombar- 
<Inoje isz pat ryto per dvi va- 

iaibsnius

Dabartis” 
valdžios

Nauje Gadyne

Tuo-pat laiku paliovė

neiszpasakyta

v za.

stokime visi

bent milijoną doleriu Lietuvos 
atstatymo darbams.
Kodėl reikia tuoj sukelt pini

gai atstatymui.
Jau kitos tautos, kaipo bel

uomet pirkai Pain-Expeller, persi* 
aisbažeiiklls ant baksluko. VISU DESTROYS ANY

’t!
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Taryba 9

Ryt-prusiuose,

Jieszko ir užlaiko lietu- 
sznipus

Bosi joj kalba 
amerikoniszku

padėjimu ant Arkangelsko
kareiviu

4 4

landas. Oras
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gai, lenkai, cžechai ir tt. yra 
sziandien 
savo szaliu ątstatymo. 
neturime volhoties.
pirmas Lietuvoje su pinigais • V W . 1 k ’ *

prisirengusios prie
uos gal ne-

- ’“lužilgo but vėlu — szeru nepar- 
f

Ir mes
Kas bus

ir kas už tuos pinigus užves fa
brikus, pirklybos namus in-
steigs, kas paskolins pinigu 
ūkininkams, tai tas bus Lietu
voje ponas. ( Ne rusu, ne len
ku, ne kitu politiszka priespau 
da įiepavergs tiek Lietuvos, 

Tat jeigu mes 
norime matyti Lietuva laisva 
dabar ir ateityje, mes privalo
me tuoj atstatymo reikalams 
sudėtį pinigp.

Ir kur pavojus?
Lietuva nebus sujungta su 

Lenkija, gal nebus nei su ru
sais suvienyta, ir greieziausia 
bus savistove. Bet jeigu but 
su Lenkija Sujungta, ar tai jau 
Lietuva pražūtu ? 
nehugalotu 7 lenkai, 
mes, Amerikos Lietuviai, Visas 
savo iszgales padėtumo priesz 
lenkus.

kaip pinigą į.

V

Lietuvos 
jeigu tik

Lietuva pavergti ga
lėtu lenkai, jei jie Lietuvoje su 
dėtu pinigus ir visus szalies 
turto skaitinius paimtu in savo 
rankas. Jeigu taip galėtu pa
daryti. tai pavergtu ir savisto- 
ve 'Lietuva ir tuo budu gali ja 
pavergti.netik lenkai, bet žy
dai ir kitu tautu piniguoeziai.

Bet Amerikos lietuviai pėda
1

„ <

Jeigu taip galėtu pa-
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duos, kaip darbas prasidės.
Tai saugi vieta pinigu indėj i- 

mui ir labai pelninga.
Progress Shoe Manufactu

ring Co. yra inkorporuota ant 
$100,000 Massachusetts valsti
joje ir randasi Montello, Mass. 
Tacziaūs darbo prasidėjimui 
bus parduota tiktai $85,000 ver 
tęs sžeru.

Shoo krautuvių savininkai 
galite siusti orderius, tai gau
site tuoj sampelius pamatyti.

Klauskite tuoj informacijų 
sziuo adresu: /
PROGRESS SHOE MANU

FACTURING CO. 
58 Ames Street, 

Montello, Mass.
Arba

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVE

Lithuanian Development Cor- 
> poration 

320 Fifth Ave., 
New York, N. Y.

Ne maozino.

n
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Daktaras ant kaimo: — Na 
kaip ten ,ar dieles maezino ta
vo vyrui?

Motere:— Kad, ponas dakta 
re tiktai ,,dvi galėjo nuryti, o 
kitas turėjau iszkopti su kiau-
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NESIUSK MUMS PININGU 
$8J5 su rodyklėmis 

Stebėtinas Laikrodėlis
1 Rodo valandas

2 < 2 Rodo minutas
į 3«—3 Rodo sekundas
1er 4 Rodo sanvaites dienas .
5«—Rodo menesio dienas

^0 4K 6 Rodo vardus menesio 
..... r 7 Rodo atmainas menesio

Yra tai stebėtinas daigtas. Kas szi laikrodėli tnri nereikalauja kalen
doriaus. Pažiūri ant po ir pamato netik valandas, minutas bet tuo paežiu 
laiku ir diena sanvaites, plieną menesio ir atmtina menulio. Su tuo laikro
dėliu jus nustebėsite kožna. Szis laikrodėlis labai gražiai apdarytas, 16-to 
saifcoi Eina minuta'in minuta ir gvarantytas ant 20 metu. Laikrodėlis yra 
vertas ne mažiaus kaip $16, bet tik per trumpa laika mes jin parduosime 
tik už $8.75 ir kaftu mes duosime visai dykai puiku paayksuota len^uęeli 
ir kiszenini peliuką vertes $1.50 ir kompasą, rodanti vakarus, rytus, piė- 

14<>b qths ir szlaurius. YtcR ncrcikalaujam 
jokiu piningu nuo jusu isz kalno, tik 
iszkirpkitc szita kuponą ir prisiuskit 
mumis, o $8.75 uŽinokesite kada gau
site daigius, Jagu būtumėte neužga
nėdinti. galite'laike 80 dienu sugra
žinti mums daigtus o mes sugražin
sime jums piningus. Jus nieko nenu- 
stojate ir visgi persitikrlnste koks 
pukus yra ezis laikrodėlis. Galimas 
daigtas kad jusu draugas norėtu ir 
pirkti toki laikrodėli, patarkite jam 
sziadien, kol prekes nepakilo. Ne- 
attideliokite, get raszykite szedien.
Union Watch Co. Dept. 746 
1016 Milwaukee Ave. Chicago

| ......... .........m “Inn i !
............. *

' 'YF*V > - ......................
Aįk

*1^1

'UH

1

^11

I

KUPONAS. i .,l/r. .
Union Watch Co. Dept. <4(1

1016 Milwaukee Ave. Chicago, 111.
Gerbiamieji:- Praszonie prisiųsti 
man kalendorini laikrodėli ir kartu 
nu juo paauksuota lencugeli, kiszeni- 
in peili vertes $1.50 ir kompasą. Po 
pristatymui daigtu asz užmokėsiu 
$8.75 ir jagu asz kartais bueziau ne
užganėdintas in 30 dienu sugražinsiu 
daigius ir jus sugražinsite man pini
gus atgal.
Kiek laikrodėliu ................. ... ........
Vardas ....... ................................. .....

! Adresu .................................................

Praszonie
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kuning.

*

j
i

Dydis kuning. Nikalojus 
meldže allijontu, idant siunstu 
kagreieziausia pagialba in Si- 
berije, 
malszys tenaitinius bolszevi- 
kus. — Kur bolszevikas?

nes tik tokiu budu ap- 
tenaitinius

; 1

f

A)

H

SAULE

PO
V* f L PIK TA 

V BOBA

— E! tai nieko! asz ta skola 
pats užmokėsiu su kumszczia!-
dadave Zigmantas — priguli- 
gi gaspadoriui mano palikt at-
minti, už tat, jog mane pasmir- 
duse kiauliena maitino, tas bes 
tije.... dovanot jam ne galima.

Paskutine ta prigulmyste tei 
singai atidavęs Zigmantas at- 
sisveikinejeneziam Vokie- 
cziui* atsisėdo ant vežimo 
Gracijonu 
ne miela jibms miestą

su
ir atsisveikino ta

gai Zigmantui, kuriame
ypatin- 

‘ P01’ 
kelis menesius ne tik ka visa 
savo sveikata, iszseme 
kone gyvasti paliko, 
žinodami per miesto tilta pasi
tiko rodos susitarė toje valan
doje iszsijudinanczia visa kom-

bet ir
Va-

i francuzisz- 
ku ant jomarko in Lipska. Du- 

sziandien prie 
dienines del Zigmanto 

da nuobradesne ir sena ragana 
o Fifina dora kaimiszka mergi 
na. Duparc paregėjus Zigman
tą parode jam gala savo lie
žuvio, Fifina pasveikino 
lum žodeliu. Francuzai 
žiūrinėjo in Lenkus, in 
briczka ir nepaprastinus pakin 
kinimus arkliu, kurie buvo pa- 
kinkinti kriokaviszkom plesz- 
kem ir parėdyti pagal tenaitini 
papratima, 
ka mada.

Per valanda važiavo 
keliu, po tam kelei iszsiskirste 
vienas in deszine, kitas in kai- 

Zigmantas atsigry-

panije baletninkiu

pare pasirodė 
szviesos

‘74
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czion-gi iszvažiavo sveikas ir 
linksmas o sugryszta vos su 
kibirkszto gyvasties su despe
racija szirdyje, tas viskas mato 
mai labai karezia iszvere ant 
jio intekme, nes po pribuvimui 
in miestą tuojaus turėjo atsi
gult in lova, o kad Gracijonas 
turėjo skubintis namon, pasili
ko/ ezionais vienas su savo, no- 
apleidžencziu jin Dziemba su
vis blogam stovije sveikatos. 
Pakviestas gydintojas, prisako 
užlaik inet kanorupest i ilgiausi 
spakainuma ir užrasze gyduo
les, kuriu ligonis isz priežas
ties kartumo didelio priiminėt 
ne norėjo. Atsirado czia seni 
pažinstami, su kurois galėtu su 

bet nuo tu slėpėsi ir 
Per dienas 

pasamdytam

siramyt, 
gedyjosi susitikt, 
sėdėdamas savo 
ruimoli prie lango, žiurėjo ant 
ulycziu ir žiopsojosi ant praej- 
viu arba bumbėjo ant Dziem- 
bos. G ratfljonas su gailescziu 
palikes tokiam padėjimo Zig
mantą skubinosi namon vež
damas su savim plenipotencije 
pavelinanezia jam iszsiparan- 
dyt turtais Zigmanto Pientko. 
Stojas ant vietos ant locno kie
mo, norėjo tuojaus iszsižinojas 
apie tvarka savo namuose ir 
kiek bledes ežia aplaike per sa
vo no buvimą ir’npprižiura, jo
ti pas Miaduszauska 
pasiliko gaspadorium
Zigmanto, bot tas-gi dasižino- 
jes jau nuo žmonių apie pargry 
žinia jio — pats paskubino pas 
Jin. i

Po ilgam
mynai jauslei prisisvoikino.

— Tai-gi priverete alaus in 
vales! — paszauke Miaduszauc 
kas.

kuris 
dvaro

nesimatimui kai-

— Ar asz ? — paszauke G ra 
cijonas. — Ka padariau, tai su
vis ne stebėtinai, nes privers
tas buvau ta padaryt. — 
ponia Elzbieta Pientkiene, 
namie?

— Tuojaus nuvažiavo po 
pargryžimui pas savo tėvus, 
neperžengdama suvis slenks- 
czio namo savo vyro — paszau

Kur 
ar

savo 
suvis

tokia linksma jau kaip bujse Gracijonas.ir ne i
davo seninus.
nas pasisveikino jiaja su nusi
žeminimu.

— Isztikro-gi klausiu ta- 
mistos apie Zigmantu; kas sto
josi su juoin ? — Ar jis Krioka
vę?

Ponas G racijo

parsivežiau jin in

Su-

-— Teip, 
ežia priverstinai — atsako Gra 
cijonas4«— bot labai no sveika, 
kraujas lankei jam prasimusza 
per burna. Nulindęs nuvargin
tas no tiktai liga vienok ir des
peracija, kad sunku pažint jia- 
ine senoviszka Zigmantą,
gryszt namon jokiu budu pri
kalbint jin negalėjau — pasili
ko Kriokavo o kaima už 
tai no buk parduot liope.

Senas Pienkauskas iszgirdes 
tai rankas užlaužo.

— Na-gi pirkite jus, arba 
norint bukit pagalbininku del 
ponios Pientkionos tame veika- 

Zigmaiitas augsztos prekes
neuždėjo, pasoga turi, o asz sa
vo prigulmystes palauksiu, bis 
ki reikia pinigu del jio visi ki-

k a

le.

— Prie to asz jau sziandien 
esmių atszalus — kalbėjo Elz
bieta — gyvenu ir gyvensiu, 
nes priversta esmių; ne daug 
mane tas apejna... Sėdėsiu prie 
tėvu — arba ten ant kaimo, 
lauksiu po rytui vakaro, po 
pavasariui žiemos ir teip — pa 
sensiu, szirdis užges
— pomietis susimažins — svie
tas stosis ne užimaneziu nomie 
lu — gyvenimas teip užsibaigs.

— Antru kartu nutilo Gra
cijomis ne žinodamas ka ant to 
atsakyt, prieszintis nedryso.

Ant rytojaus senas Pienkaus 
kas apreiszke del Elzbietos jog 
kaimo ne parduos; nusiunsta 
in miestą natarijuszo, idant ra
kandus ir daigius, be kuriu ap 
siejt galima, suraszytu in tran- 
sakcije — volei praėjo visa die 
na ant visokiu mažmoniu, hes 
senis skupuolis ir labai pajau
to apie kiekviena rnOnka daig- 

Rytmetije pribuvo pas 
Elzbieta užsimiegojus senas de 
džius idant sudėt jei savo veli-

teli.

iszdžius

TARADAIKA.

Viena Szenadorio naszle 
Kita jauna motere, 
Negražei pasielgia, 
Ir žmonis piktina.

t

i

nesi-Ne diena ne naktimis 
tranko.

Geriausia dorai užsilaikyti 
O ne beždzionkauti.

ti

Tai bobos kelios sue j na,
Kaip alaus pripunta, 
Tai rodos pasiunta.

Bjaurės dainas dainuoja
O da bjauriau plovoja
Ne turi jokios gėdos,

Kaip pristotos kipszo rodos, 
Gal Dievas susjmyles, 
Perkūno nepasigailės.

t i veikalai pasiliks prie dirvos, nimus o patylomis isz paniurti 
ne buvo, 
ne buvo

idant pasiliktu ant

Ant to atsakymo 
nes tėvas Elzbietos 
pripratęs imtis prie veikalo ne 
apmislines pirmiau gerai ir ne 
apsvarsezius dalyko — Elzbie
ta t i Įėjo. — Užprasze tikrai Bo- 
rodžieziu, 
rodos.

Visa diena praėjo ant pasi
kalbėjimo su seniu, kuris mie
go daug kalbėt apie kiekviena 
dalyku — in ka Elzbieta suvis 
nesimaisze. — Pradėta rokuot 
ant popieros su pagalba alave- 
lio kiek kaimas yra vertas

žiūrėdamas in jiaja antrino du 
szioje savo: Erodas-Boba!

Priragavęs ne mažai ergelio 
nusidavė da karta namon, nes 
rugius turėjo parduot del pada 
rimo skatiko, kurio stokaVo 
jau pas jin. Gracijomis po dvie 
ju nedaliu laiko nuvažiavo vo
lei in Kriokava. Dziembui bu
vo insakes jog jeigu matys 
blogesni stovi sveikatos Zig
manto, kad duotu žine del jio, 
vienok ne pasiuntinio ne gro- 
matos jokios ne gavo. Gracijo-

už nas norėdamas padaryt savo 
kiek jis nupirktas, kiek-gi rei- pribuvimą netikėtinu, liope ka 
ketu gatavo piningo ir t. t. Pra 
ėjo diOna ant tu projektu. Va
kare Gracijomis radosi ant va
landos su Elzbieta tik du 
nu.

v la

Da dabar per Gavėnia pasi
liausiu, 
j ra įsės žįKol daugiau apie

niu gausiu
Ir ne susimylėsiu, 

Kiek tilps, po Velykų duosiu.

Vaikai klykė,
Bobos cypė,

Kaip vyrai galvas teszkino, 
Kraujus tekino.

Badai ant Canal st ryt o, 
Jau nuo pats ryto.

O ka jau ant South Unijon

Užsimylejas.
Tėvas in jauniki:—

st ryt o
Thi jau bobos pasiuto, 

Kaip vyrai in darbo nuejna

Ar tu 
losi paezei duona duoti?
Jaunikis:— Ach! Del mano 

mylemos pacziules kad ir uba- 
gauezia tai vis iszmaityczia.

ga
S

Meskite netikusius gyduoles! J algų turite 
rumatlzma, neuralgija, paralizus.dusuli, 

nervlszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
pecziu, silpnumą, užketejimo ir daugybe 
kitu Ilgu, arba skausmą bile kur. PrisiuskJte 
20c. del vyrlszko dlržlo arba 30c. del mote
riška diržą, idant pagelbeti užmokėti prl- 
sluntlmo kasztus. In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis Juro paczte. Užmo- 

I kekite rankplningu $3.98. Užsidėkite tuojaus 
Į ir nėszioklte kožna diena pagal nurodlmus 
Į per du menesius, tada trauklje 60 dienu jai- 
■ gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
I adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nerelke 
/ laukti, pilnas užganedinimas. Adresavokltei

A. P. OWENS, Dept. 43 - E.
152 W. 14 Street, Kew York.

j

Prisiusk 20c. dabar

60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI.

# * w *

Sukibo Lietuve su slayokia
Viena ir kita tokia,

Viena kaustyta ,kita apsiavus, 
Na, ar szirdeles musztine ne 

bus?
Nutvėrė slavokiai už plauku 
Užviniojo rankas už kasu

Ant žemes parsilupo, 
Na ir kaili užgulus lupo.

Ant pagialbos slavokiai duk
ters pribuvo,

MamUlia nuo lietuves ižgavo,
Davai lietuviai duot, 

Už kudlu pesziot.
Czia volei du vaikinai,

Su narsumu kaip levai, 
Adhego Lietuves ginti, 
Su revolveriais piszkyti. 
Slavoke pokeri pagriebė,

Lietuvei per galva užteikė

J

1 ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...$U LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

i*. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St, S.S. • Pittsburgh, Pa.

Fanka talpinaai savam budinke kurio verte imnena apie 
$150,000 ir vartoja atėmė laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi no kontrole Valstijos PenneyIvaniotu Už eu- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siuncsia Pi 
in visas dalis svieto. Parduoda J^ivakortee. Užlaiko 
Notariiialna kancelarija del padirbimo doviemasetia 
ii] kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 

po vado viste gerai žinomo
Karoliaus Varnaziaus valdiszko Notarijuszo.

Tai yra vienatine Banka kuri aenei žinoma Lietuviam*. 
Pnnka talpinami savam budinke kurio verte imneaa apie 
$160,000 ir vartoja steme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi no kontrole Valstijos PenneyIvanioo. Už mi- 
laupintus Finikus moka 4 procentą, Siuncsia Pinigu 
i,. .2_
Notari

žinia skyrius randasi

M

rietai užvažiuot priesz duris na 
ino talpinanczio savyje • Zig
mantą malszoi. Tszlipos pama- 
želi ant pirsztu perėjo priaugi, 
atidarė pamalei i .xluris— inejo 

Nie- 
Dairy-

0 kad vyras ne butu atbegias, 
Butu pa ežios gyvos neregėjus.

daktaras 
daug darbo turėjo,

Kol bobų galvas ir liežuvius 
susiuvi nėjo, 

4

Po revoliucijai

4h

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR.TĖVAMS!I
WW WWIIPW'W W WW W W ■

Tiems Lietuviams^ kurių sūnūs, broliai ar Šiaip glmints yra paimti j karlūmenę Ir ke- ■ 
liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pave- ” 
iinta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo tu Žvaigžc yra čk H 
džiausią garbe ir paguodonč, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai jį 
išdirbti. A reliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai jpjauti, viršus yra enamel raudona, balta E 
ir nillyna parva. Toksai žiedas turčtų rastis pas kežną vieną mylintį laisvę ir kurio gimL

— Ponia mano! — tarė 
ar-gi jau nesiduosi permelst 
save tam varguoliui?!
jin paregėtum! szirdis skaus
mu liekasi suspausta svetimam 
žiūrint ant to teip 
žmogaus kuriam 
yra suvis no mielu 
gaila jio ir — gaila jusu....

— Klausyk ponas Gracijo- 
ne — tarė Elzbieta -nemislink 
ponas, jog asz ne turiu szirdies 
gaila man jio — bet isz sulo
pyto gyvenimo nieko ne bus.— 
Puls man po kojų,
— mistini ponas, kad jau ir pa- 
sitaisis? Pasveiks, o kada pa-

gale volei prie to su- 
Asz su mano laime 

jau atsisveikinau, m 

kuris užnuodino visa mano gy
venimą — likot man sunku, la
bai sunku dovanot!

Mostelėjo su ranka.
— Jam szlektai ponas Gra- 

cijone — vienok ir man ne yra 
laimes ant szio švito. Asz jin 
mylėjau, o kita mylėt taje mei
le ne pataikinsiu.... 
gi esmių užmuszta.

— O! ponia, — tarė Graci
jonas — gailautiems už savo 
nuodėmės
už nusidėjimus pats Vieszpats 
Dievas dovanoje.

— Nes tas , Dievas visaga
lis — atsake Elzbieta skubei
— o asz motere silpna biedna

idant

------ malszu lyg grabe....
kur nieko no matyt....
durnasis in visas f^zalis, paregė
jo tamsumoje apsisupusi in 
ploscziu Dziemba, gulinti ant 
suolelio pasiklojau sauja szieno 
ir druezei mieganti. Duris i h 
kita pakaju buvo 
pradėjo tada budint pamaželi 
idant ne nusiganstu ir ne pri
darytu riksmo, norint buvo da 
vos adyna laiko po nusileidi
mo saules ir Gracijomis- sake, 

visztom vienlaikoi 
gula.... Dziemba prapiestes
akis paszoko ant ligiu kojų, o 
kad miegas jio buvo labai drū
tas, tai turėjo gera valanda 
iszsiszniukszcziuot idant viską 
galėtu suprast ir pažint su 
kuom turi veikalu.

— Kur Zigmantas Pientka, 
kaip laikosi? — paklausė Gra
cijonas.

Tokios tai bobeles, 
Pittsburgo smarkios bobeles. 

* .* *
Tik biznis ejna geriausia, 
Kur merginu daugiausia, •- 

Jeigu kas dukteriu pora turi, 
Tai karezomoj biznis ejna buli.

Apie bara apstoja,
Patis gere, merginom Įrituoja, 

O kada gerai užsigeria,
Tai ne vieno piningus 

griebia.
Žinau kur ten apie Detroitą 
Lietuviai suvis nepadykia, 
Pas naszleles in saliuna nesi

lanko

f nč yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moterį, ir ; 1- 
Hina gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. UŽstcliuodami ŠJ Ž^cdą, atsiųsk?.* o 
piršto nuerą ant kurio manote nešioti ir manu drauge su pinigais pi isiųskite, o .'urna 
prisiusime tą garbės vert^ žiedą.

ir

nelaimingo 
gyvenimas 

.... o dievaž
1O K Auksinis..

14 IC Auksinis.__
Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti rpilkos, 

paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim IvaigidutCin.
prckfi 3Sc. tiž kožną.

Siųskit*. užsakymus fr pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North Wells St roof, Dop. 60

Prekės šių žlcJų yia

Sterling............................... $1.75
ke Miaduszauckas.. •»

— Zigmantas ir neketina su 
vis sugryszt in czion, vėlina 
sau, idant namai jio butu par
duoti:

— Kas-gi juos dabar 
pirks?!

Pradėjo po tam

Duris iii 
užrūkytos, 

J

mi

kalbėti 
pasikalbėjimas tęsęsi 
gai, nes turėjo apie ka 
Miaduszauckas dūsavo apgai
lestaudamas nelaimingus na
mus Pientku, mislindamas jog 
pateks in rankas suvis sveti
mas gal nevat žmogaus kit tau 
ežio, jog nedoras sūnūs iszsiža- 
da tėvu palikimo.

— Mislinate jog no sutiks? 
— paklauso ant galo raminda
mas tuom save.

—- Labai abejoju, jog tas 
stosis, nes suvis ant to neužsi- 
nesza —■ tarė skubo i Gracijo
mis. — Su Zigmantu szlektai.

Gerai apsvarstęs dalyko nu
sidavė Gracijonas pas ponstva 
Pičnkanskus tikėdamasis 
ton atras Elzbieta, 
vartuose paklausos apie jiaja 
dasižinojo, jog ji huo keliu die
nu czion randasi. Senas Eli- 

niekados ne buvo pirrniaus, lai gijus atvalnitas nuo dinsto ap-
globejo Elzbietos ilsėjo po teip ir mirsztanti 
sunkei del jio kelionei savo pa
kojų jo, apsakinėdamas savo 
visokius datyrimUs ir atsitiki
mus keliohes. > Medegos ant 
apsakinėjimo buvo užtektinai 
jam ant viso gyvenimo. Ine jas 
in narna Gracijonas rado tiktai 
sena Pienkaueka, vaiksztinė- 
jenti po butą ir spkinejenti sa
vo tisus.

— Ka man ten tamista at 
neszi do naujena — paklausė.

— Nieko naujo! — atsake 
atsidusdamas Gracijonas. — 
Ar ponia Elzbieta Pientkiene 
ezionais? .

— U-gi ežia! sugryžo ir — 
pasakysiu tamstai jog suvis ne 
suprantu viso to veikalo! Na
mon suvis sugrySZt jam ne no
ri! TCur-gi Zigmantas?

žiuriųpjo in

mei- 
prisi- • • Jin

’ .° gana il- 
kalbet,

jog jie su

•j

perpraszis

suvis

jaus save 
grys5i....

o žmogui

rai ne vieno nu-

j

o ne pagal vokisz-

vienu,

(Tolinus Bus.)

. 13.50
r V

1

CHICAGO, ILL

re szali.
žo, idant karta da žvilgtert pas 
kutini karta ant franeuzu, nes 
savžine nedavinėjo jam paka- 
jaus, jog per ta nelaba Prancū
ze mAto sziandien save tokiam 
padėjime, kad vėlina sau ge
riau smerties o ne gyvenimo, 
del to gi ne galėjo ne žvilgtert 
ant tos, kuri yra priežaste to 

Važiavo nulindęs ty
lantis uždarytas savyje, kokiu
visko.

tiktai kosėjo,kas nuo laiko 
jausdamas smoka kraujo bur
nojo, kuri po mažiausiam susi
judinimui ar datyrtai kokei 
kartybei prasimuszinejo jam 
isz viduriu. Gracijonas ne ma 
žai turėjo ergelio lyg kolei da- 
gabeno Zigmanta in Kriokava; 
kelis kartus kelionėje turėjo su 
silaikinet, matydamas jog ligo
tai kelione ne tinka o reikalau
ja jio sveikata atsilsiu ir spa- 

Persitrauke ganakainumo.
ilgas laikas pakol davažiavo 
geistina vieta, nes net pirmose 
dienose rudens sustojo malszio 
je senoviszkoje Sostapyleje ap
leistoje ir mažai apgyventojo, 

buvo girdėt tu 
krutėjimu, koki

del to-gi ne 
riksmu ir 
vieszpatavo naujoje sostapilo
ję. Regėjimus gimtinos szalies, 

saldus gyvenimas ir 
prifnine Zigmantui 

m i 
siutimą, 

del nedoros moteres 
tos i 

tykaus naminio gyvenimo;

kur buvo1 
laimingas, 
dabar viską pirmo? 
n ima, jio pa 
tos szalies 
del kur

jio gyve- 
apleidima

szsižud(‘jo laimingo

1 jog

jog
Isztikro

•<

asz teipo-

. * - ;'' ; • M* ' ■ K

Ėmėsi ant spasabo.

gailautiems už 
ir metavojentiems

U to

.pinigus ir suteiksite- kojoms tikra gerove

*6 E (J

** M du ulu

Geriausi Mainieriams
jei atvesite guminius

Viena kuningo gaspadine 
buvo labai nobažna. Kas die
na prie atviro lango giedoda
vo adynas (gadzinkas) idant 
žmonis girdėtu. Ant piot val
gydavo ta pati, ka ir lamingai, 
o szoimyna valgydino su kruo
pom ir ruksezia ruginia kosze. 
Szeimyna baisei rugojo ir kelis 
kartus skunsdavosi prabasz- 
cziui, nes ant tuszčzio.
vienas isz bernu didelis kliosz- 
toris, atsikeliąs anksti inlipo in 
szakota liepa, ka pa^s 
go ir lauke. Gaspadh 
du sėdo prie lango stuboje ir 
gieda adynas. O kada užgiedo
jo: “ 
tnusu I 
mas liepoje.

v.7.; ’ y ’ 7

Jus suczedvsite 
avalus “Ball-Band

11 r U l v 1 1\ I M J M 111 l 1 1\ 1 <1 V T v

”. Kiekvienas “Ball-Band” batas ir czeverikas yra nulietas musu spe-
cialiu budu, kaipo vientisas szmotas, kuogeriausiai tinkas jusu kojai ir kuoilgiausiai laikas.

4<tAO(* 
ifRed' 

, Wall
hfl.B A

'** , | v J ’ i .

I i)
"’WDA'11-Band” gumi'n'iu avalu isztisi padai yra padaryti specialiai mįiinieriams avėti. Jie 

apsaugoja peretkus ir padaryti taip tamprus ir drūti, kad ir asztriausios akmenų ar anglių 
kr.iaukszles nagai ju perpjaut, nei perpleszt. F.........................
“Raudonas Kamuolys” iszspausta tpit kiekvieno bato, ar czeveriko.
geriausi išdirbiui, koki jus galite. Ball-Band” batai, pus-bacziai (Himiner) ir czeverikai

Sunku buvo Grateijonui ras
ti atsakanti prieszinga atsaky
mu — tilejo, bet nesitraukė 
nuo kelio.

— Asz suvis jin Tieteisinti 
ir nepalaikau už nekalta — at
siliepė po valandėlei — vienok 
turiu pasakyti ponei, jog jis 
daug geresne turi szirdi, negti 
galva. Pabaladojus in jiaja vis
kas nor atsilieps, ponia galėtai 
isz jojo padartyi žmogų dora ir 
dievobaiminga.

" “ nubodo jau jan*i 
klaidus gyvenimas žino gana 
gerai kaip su tuom iszkirto, 
niekados ne drys imtis velei 
už jio.

— Tamista esi doru ir tei
singu žmogum — 
bieta — bet duok ponas jau sti 
tuom pakhjh. — Susimylet ant 
jio gal galetau, bet nfylot jio Ue 
pataikytau.... ir jis gailėtis ga
li o pasitaisyt ne titres gains! 
Geriau pers'iskyrt ir keliaut sa
vo keliu, kožnas in savo szali.1

— U-gi in kur? — paklaU-

Pamokinime
£aVo gera,

atsako Elz-

Tada

i langa au- 
ne savo bti

Pono iszklausyk maldas
Bernas atsake tupeda^n

— Ne iszklausysiu,

Pirkdami žiūrėkite kad butu fabriko žyme 
iszspausta ant kiekvieno bato, ar czeveriko. Toji žyme reiszkia

(Lopac) gaunami balti, raudoni ir juodi. Reikalaukite nuo jusu pardavėju. 
Mishawaka Woolen Manufacturing Company 

Mishawaka, Ind. 
jonus del gerumo**.

ba esi 
szikszti, pati gardžei valgai, o: 
szoimyna lakini kruopomi 
rugainia.

— Boba baisei nusigando to 
jo balso, ba mislino jog tai bal
sas isz dangaus, ba bernas bu
vo kalba permainos. Nuo to lai
ko geriau szeimyna valgydino.

________ ^.4^___________

Klausant isz szalies.
t

— Jtirgi!
— Ka?
— Ar omei pede?

ir

/

<

r,

' .1.

414 Water St., 
Instaigii, kuri iszinokn mill

h i m rNĮt R

Kriokavo, bet ir jis na- 
neketina sugryszt.

Ant tu žodžiu inojo in paka
ju Elzbieta juodai pasirodžiu
si, visados patoga, norint atsi’ 
mainusį po kelionei ir, 

pingsojo tokiu

mon

isz ne
^veidas 

skaistumu

V ssiUBUi W1U' ’’Ai1 , i fį,i1 j, j ■ J.. afį'i ||

Žinoma?
— Tat užsiraszyk sau 

zielu.1

3,

»
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SAULE
UŽinios Vietines

— Nedėliojo pripuola “Ver 
bu Nedelia.”

— Vincas, sūnūs p. Augus
tai t ienos nuo W. Sprucė uly- 
czios, tomis dienomis sugryžo 
isz Francijos. Džiaugsmas mo 
tinos neiszpasakytas, kada sū
nūs sugryžo 
sveikas.

C 4

> isz k ar i u menes 
Apsakymas karei

vio Vinco buvo labai 
ka datyre ant kariszko 
Francijoj.

—• Bedaktoris “Saules" su
los vakaro su vienu 

k a 
trūkio,

ak was 
lauko

4 4 Saules 1 >

tuviai.)
daug

dimo.

KUR BUNA?
A

Mano sesuo Mikalina Tveri- 
joniene, 4 metai atgal gyveno
Michigane dabar nežinau kur.
Praszau atsiszaukt ant adreso.

Sofija Galininas, 
Box 1G1 Granville, Ill.

Mano geri pažinstami Domi
cėlė Gudavicziute ir Matuszas 
Tamulis, paeina iszTamulis, 
gub., Baseinu pay 
para.
kas žino apie juos, 
praneszti

Kaz. Raczkaitis, 
1G5G W. Jefferson Ave.

Detroit, Mich.

Kauno 
Eržvilko 

Turiu svarbu reikalu, 
malonėkit

1

de- 
sužei-

Alano brolis Jonas Bernotą 
ir draugas St an is l’oszka, pir
miau gyveno Chicago dabar 
nežinau kur.
szaukt ant adreso:

Izidor Bernotas,
111 Bell Avė., 

Mc’Kees Bocks

Chicago
Praszau atsi-

1 Pa.

1
'

H I

1

O musu 
randasi ir 

Kareivis pa 
skubino ant

šit i ko seret 
lietuviszku kareiviu kuris 
tik buvo iszlypias isz 
sugryždamas isz Francijos. Ka 
reivis iszrode gana gerai, intu- 
kias ir raudonas (kaip visi lie-

Kada jojo užklausė
kaip jam pasivedė ir ar 
lietuviu mate kariumoneje at
sake: “Nežinau kaip asz isz
tosios peklos isztrukau po 
vyniu menesiu he jokio

Kas ten darėsi, tai ne
galima ne apsakyti, 
broliu daugeli ten 
daugelis kryto.“ 
siemia krepszi 
Fast End.

— Ketverge ryta su^imusze 
t avariniai t niūkiai arti Locust 

ne per toli Tamaqua. 
Yra sakyta kad ir keletą vyru 
likos užmuszti.
negalima dažinoti 
žinių apie szita nelaime.

— Balinu is Juozas Ancere- 
viezius ir saliuninkas Motiejus 
Blažis pirko namus po No. 40!)- 
411 W. Centre St. Namai bus 
pertaisyti ant dvieju sztoru ir 
kada bus pabaigti, bus 
isz gražiausiu namu ant W. 
Centre ulycziu.

— Jeigu norite ant Velykų 
puikiu rožių, 
karneiszions ir visokiu 

pirkyte 
O’Connersa, 100 W. Centre St.

(t. A. 18) 
laikomas extra su- 

“Tevy- 
ant kurio likos

Summit

vazoni košia,

Juozo Miku-Pajieszkau Stanio ir
ežiu isz Kauno gub., Raseinu pav., Kai 
tlnenu para., Vedru sodnus. Turiu 
svarbu reikalą.
kutls mirė Chicagoje
adgalios.
veno Mahanoy City. Jalgu kas žino 
apie juos tegul duoda žinia ant adre
so. » (1o29)

Vedru sodnus.
Ju broils Franas Mi- 

apie 17 metu 
Nabaszninkas prlesz tai gy-

Sziame laike 
platesniu

namu
vieni

saldu žirniuku, 
žiedu 
pas::

— Buvo
si rink imas draugystes
nes Mylėtoju
nutarta invest i paszelpini sky- 

Tasai nutarimas likos

1 *

nutarimas

Kurie jauczia

nu.
patvirtintas ir nuo ateinanczio 
susirinkimo bus priimami nau
ji sąnariui in paszelpini skyrių. 
Susirinkimas atsibus 27 Balan
džio, 2 vai. po piet Lietuviszko 
je Moksluineje.
tęs Lietuviais ir Mylite Tėvynė 
Lietuva tai malonėkite atsilan
kyti ant to susirinkimo o iszgir 
site daug svarbu dalyku kas— 
link virsz—minėtos draugijos.

(to.30) 
Kazis Sabas — Pres.
Vincas Majauskas — Sek.

virsz

SHENANDOAH, PA.

S taške v i ežius— Antanas
35 metu, likos užniusztas Wes
ton kasyklosia.
prezidentu vietinio anglekasiu 
lokalio ir vienas isz globėju pa 

Paliko paezia ir trisrapijos. 
vaikus.

J

Velionis buvo

Bulgar, Pa.— 
su sziuom svietu 
manta, 78 metu amžiaus, 
gyvenias Amerike 

0 metu.

t Atsiskvre 
Zig- 
per- 

suvirszum 
30 metu. Chicagoje paliko 
penkis pus-brolius: 
ra, Joną, Vinca, Juozą ir Jurgi 
Daugirdus ir Jurgi Akeli. Ve- 

Suvalku gub., 
kai-

J uozas

Kaži m ie-

lionis paėjo isz
Kalvarijos pav., ir’gmi.
mo Eglebaliu.
voje paezia ir tris (lukterės: 
Barbora, Urszulia Ona ir czio- 
nais viena sunu Juozą. Jeigu 
kur randasi kur gimines lai ra- 

5 szo ant adreso: J. J, Zigman, 
; p,Box 105 Bulger, Pa.

Paliko Lietu- 
tris

Atsiszaukimas in Lietuvius.

Kurie mylėtu nusipirkti farma 
tegul atvažiuoja in Kennan, 
Wis. ba czia yra geru farmu 
ant pardavimo ir derlinga že
me nepasigailėkit 3 centu ant 

Atraszykite mumsstempos.
gromata. O mes jums apra- 
szysim aplink viską pilnai.

(to 30)
Hugo Kandutsch & Co., 

Price Co.,
Kennan, Wis.f

I ■ mW:

Izidor Turauckas , 
1308 E. Market St..

Malianoy City Pa.

Pajieszkau Pusininko

Parduosiu treczia dali labai 
apsimokanezio biznio už $800. 
Pusininkui, kuris norėtu leng
va nuolatini darbu sziame biz
nyje mokėsis 
va i tęs.

dali

MILŽINAS KURIS KETINA PERPLAUKTI MARES IR ATLĖKTI IN AMERIKA, GEGUŽIO MENES1VE.

Ana diena Inebinnan, Szkotlaudijoj, 
Tasai bidonas sunaudoję 2,000,000 pėdu gazo, yra apie 700 pėdu ilgio, 80 pėdu

Pakels G5 pasažierius ir gali lėkti per orą apie 70 myliu ant valandos. Ketina per-

likos pabaigtas milžiniszkas balonas, kuris ketina pertekti mares in Ameri- 
2,000,000 pėdu gazo, yra apie 700 pėdu ilgio,ka apie Gegužio menesi in Atlantic City, 

aplinkui, o 93 pėdas dydžio nuo žemes, 
lėkti per mares in laika 48 valandų

PA ILS 11) UOI) A A U TOM O BILI US.

ve. Pittsburgh, Pa, 
D r. KOLER yra viena* 
tini s tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburge. Mo
kinosi Varszavoje, stu
dijavo begljo 26 m. In
validas ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo<

X dugnlal pažlnuta Gjdo
* užsihuodinlma Ktaujo 
yru, sppogus, nieže]irnuj 
in vairias ligas paeinan- 
zystumo kraujo. Atsi- 
Iszkal, per lalszkus asz
Koler kalba Lenklszkal

: nuo 9 ryte llf 6 
mis iki 2-v. popiet

(g IŠRADIMAS
si
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GERIAUSIA DOVANA NEGYVAM.

Jagu norite apdovanoti savo gimine 
arba pažlnstama, kuris atsiskyrė nuo 
szios pasaulės, tai asz turiu labai gra
žiu geležiniu kryžių visokiu iszdirbi- 
mu. Parduodu labai pigei, nuo $20 ir 
aukszcziau. (to30)

K. Dovidaitls,
3001 S. Hals'tcd St.

Chicago. Ill.

"Ford” Automobilius, geram padėji
mo. Kas nori gauti giara "bargensa" 
tegul atsiszaukia pas Jurgi Ellncka, 
132 Water St. Now Philadelphia, Pa. 
Priežastis pardavimo, turu du auto
mobilius, viena "Ford” 
tai mažesni noriu parduoti.

JAUNAS PERSHING AS PLAUKS IN FRAKCIJA AT
LANKYTI SAVO TĘVA

I
o kita "Dodge”

Turėkite Muzike Savo Name
Musu Specialiszka Oferta 
Ant Velykų . . Pathe $95

'i

t J
Del Frclibilut’gnčiį Kojį

Prakaitavimai žino- 
gališkoji), tai yra tfi- 
d£iau~i*» kcnkin.mas 
taip dideliems tcipir 
mažiems. DidaEs ne- 
smagumas yra iŠ re

skanaus kaip ir kenkentia žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia vis >kių žmonas li^q ir pavargi
mo viso kūno. Mu>ų naujai išrastos gv 
duolčs išlydis prakaitavimą arba tlapu-

į iną Jūsų kojų | labai trumpą laiką ir mąs 
užtikrinain jog nieko ne kenk3 Jūsų svei- I 
katei. Su buteliu bus aiškus lietuviikas 
laiškas su paaiškinimu. Preke 
su prisiunlimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO., ' |
Distributer

163 H WELLS St,

r
1

Dtp. B. CHICAGO, ILL.

•s

Szita nauja Pathe grajinama 
maszina, grajina visokius rekordus, 
ir duodame 12 Kolumbijos ir Pathe 
rekordus už $95.
jumis parodysim Edisono, Kolum-

Turime 
dauginus visokiu rekordu negu kiti 
sztorai.
Lietuviszku rekordu.

W. TRASKAUSKAS
-GRABORIUS-.

r

Ateikite o mes

bijos ir Pathe fonografus.

Gausite pas mus visokiu

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS M1RANOY CITY, PA. 

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztinlu, pasivažinėjimo 
Ir t.t. Krausto dalgtus tr Lt.
~»20 W. Centre SL, Mahanoy City* fa.po $25 ant sau

gaus treczia 
pelno nuo szio biz- 

i kas sanvaite iszmo- 
Jokio patyrimo nerei- 
Privalo kalbėti Len- 

Atsi- 
(to29)

Apart to 
dali gryno 
nio, taip 
kaina, 
kalauja. 
kiszkai ir Lietuviszkai. 
szaukite rasztu.

P. O. Box 51 
Shenandoah, Pa.

n
g

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

Didele atyda atkreipė publika In 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Nerviszku arba trotimo veisles 
Ilgu; per Daktara Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa. bo vartojimo pel 
lo ir operacijos ir iszskirent arszes- 
nias atsitikimus, nereikalauja trotlnt 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmones paprastai mistino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagelba operacijos, bet tas yra tik 
ne tiesa, szendien Dr. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
isztirinejimo ir gydimo Patrūkimo, bo 
skausmingos operacijos ir pasiseko 
jam iszpildyt savo norą teip kad neyra 
apie tai abejones.

DĖKINGAS PACIJENTAS SAKOl
Beverly, N. J. Aug. 14, 1917.

Brangus Dr. O’Malley:—
Negalų rasti žodžiu invales jumis 
padėkavotl už stebėtina put tiru ft- 
vinia dclel manės, 
mane nog dubeltavos
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus Ir negalėjau dirbti.
džlau kitokius daktarus bet man 
negalėjo paglalbeti.
sveikas,

Iszgydomas
ruptures,

Ban-

Dar ėsinlu 
aczlu Dr. O’Malley isz 

Wilkes-Barre, l’a. Asz esmių Lie
tuvis, 70 metu amžiaus Ir szlrdin- 
gal rekomendavoja Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautieczlo kuris ėsa 
tam paežiam padėjime 
pirmiaus buvau.

Jonas Gedminas,

kalp ONA

Box G8. Beverly, N. J.
[Tikra gromata randasi mano ofise] 

DAKTARAS O’MALLEY SAKOl—
Penki metai adgalios po dvieju metu 

Isztirinejima, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo “Chemlc-Electro” būda gydimą 
Patrūkima del szimtu Patrukusiu žmo 
nlu. Nebuvo didesnio iszradlmo mede- 
cinuoso nei gydimuosho nog laiko isz- 
radimo X-Ray ir daugiaus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu ėsate vienas isz tu 
skaitlingu kenkenczlu, serganeziu ant 
tos neaplkantos ligos “Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydlntl.
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraszlmas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
blszkai. Raszyklte prlsiusdaml už 6c. 
stompu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adrosavoklte:

DR. A. W. O’MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi ir raszosi Llotuvlszkaf.

Ne laukite.

CinNAN^,Mahanoy city 
UUllinlW Mt. Carmel, P?
-------------------- Shenandoah, Pa.

■, Pi 
Mt. Carmel, Pa.

C

*
Phono. Kensington 1108 W 

DR. E. G. KLIMAS 
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
Atidarė nauja ofisą South puaeje

Jeigu milijonai Amerikonu gales užlaikyt shųJybia nuo 
generolo Pershingo, buk jojo devynių metų sūnelis iszplauke 
in Franeija, pasimatyti su savo tėvu, kurio neinate per du me- 

itures netikėtina 
Tajn slaptybių 

generolo

tus, tai generolas Persliingas isztikruju 
džiaugsmu pamatymu vienutinio savo sūneli.

orieteliaivisi užlaiko ir net Francijoj apie tai tyli 
Pershingo. c

ausu
kataro ir visas

Specialistas lign akiu, 
gerkles, 

kroniszkas ligas.
__________  , Sekahczias ligas 

m______ j gydomo trumpam
laiko ir suteika- 
kamo palengvini
mą tuojaus..

DUSULI - Sun
kus kvėpavimas, 
dusinimas

užtroszkinantis 
pajautimas. 
BRONCHITIS — 

dieglci

1

c

&•$

> KADA KENCZIATE
NUO REUMATIZMO

•yI

y 
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arba

Beveik kiekvienas žmogus jum 
pasakys, kad Sloan’o Lini- 
nientas yra tikra pagalba.

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliamsi 
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko. ; 
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriami 

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

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- c 
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- ! 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis į 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L, Eckert, Vice-Pres.

A. Danisewicx M. Gavula
D. M. Grahatu, Pres.
J. H. Garrahah, Attorney W.F. Rynktwicz

P. 0. Fentou T. G. Hornsby

i
4

Priėmimo valandos 2 Iki 8 popiet 
Nedalioje 6 iki 7 vakare, 

1624 S. 4 St. Philadelphia

Reikalaujam*
H liuoso laiko vakarais, $aii uždirbti nuo 

i------ aa- nereidam i per stu^““
imu. Atsišaukit

URSUS REMEDY COM 
180 K. WELLS StM Osp. B. CHICAGO, ILL

$10 iki $15 I sąvaitę, pereidami per stabas 
su must} nauju išradimu. Atsišaukit tik 
laišku: URSUS REMEDY COM «

Dtp. B.

X
r

D. F. Guinan, Trers.

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU,

Dekavoje % milijono žmonin 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoin3< 
Raszykite pas: •

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

•pGalima sakyti, ji varojo kiekvienas 
žmogus, kuris tik kentėjo nuo^reuma- 
tiszku skausmu, gėlimo raumenyse, 
sustingimo nariuose ar nuo oro intek- 
mcs. ’ ,,

Toipgi szlmtai tukstaneziu moterų 
vartoja ji, kad iszslgolbeti nuo neuri
tis, gėlimo sirenose, neuralgijos, gal
vos skaudėjimu. Gyduoles tyros, gaivi- 
nanezios, greit voikanezios. Aptiekojo 
tik pasakykite “ 
Pasirūpinkite gaut tuojaus.

Preke 30c.» 60c. Ir $1.20.

J 
H

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSĮJ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

K;

Kosulis, 
krūtinėj, patroti- 
mas ant vuogos. 
KRAUJO LIGAS- 

užtrucinimaskroniszkas

ar vlslszkas

Sloan’s Liniment”.

DR. SALM.
Skrofula, 
kraujo.

KATARAS—Visokias kataro ligas. 
KURTUMAS—Dalinis 

kurtumas ir ausu ligos.
DYSPEPSIA—Patrotinimas apetito, 

užkietėjimo skilvio ir 1.1.
LIGOS—Skausmas pe- 

czuoso, isztinimas po akiu, isztinlmas 
kojų ir tankus szlapumas.

VYRU—visokiu vyru ligos.
NERVISZKOS LIGOS—Nedamlegls, 

triimpas atmintis, melancholija, nelin
ksmumas ir vargas bo priežasties.

REUMATIZaMAS—Dieglingas, kro
niszkas, raumingas ar scatia del ku
riu daktarai ir gyduoles negelbėjo.

Daktaras Salin pribus in Ma
III I k

• » i • I

SZIRDIES

h anoju Petnyczioj P/,
11 diena Aprilaus 

in Mansion House Ho toli 
ni^o 11 lig 7 vai. vakare.

A
Dalaras.Salm teipgi atlankys Mahaioy 

City May 9, June 0, July <1 ( Aug. 2).

FARMOS,

Didžiausia Lietuviu Kolionija 
Amerike. Czia yra pirkia 
virsz 400 Lietuviu ukes. Jau 7 
kaimai yra apgyventa Lietu
viais.

Czia

Platesniu žinių klaus
kite per laiszka. (to 29) 

J. A. Žemaitis,
Fountain, Mich.R.l

t
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Naujas Lietuviszkas Graborius 
1 Kazis Rėklaitis i 
| 516 W. SPRUCE ST. < 
j MAHANOY CITY, PA. ]

Dideliu Dirbtuve reikalauja pardavėjo 
del pardavimo marszklniu, apatinio 
drapanų, pancziaku, szlebiu, jeklu h 
andarokti, tidsog in namus. Raszyklte 
o gausite seinpollus dykai. Madison. 
Mills. 503 Broadway, New York City?

VISOKIU KVIETKU 
VELYKOMS, 

r ❖ ❖ *:♦
Dar galite duoti orderi del 

visokiu kvietku ant Velykomu. 
JENNIE REFOWICH

129 W. Centre SL, Malianoy City.

Persikėle in kita vieta, 
akiu, ąusu. 
specialistu.® 

persikėle nuo 
innauju

vieta po ,iSTo. 20 N. Centre St., 
Pottsville, Pa, (Ap. 18)

Daktaras Carson, 
gerkles ir nosies 
isz Potts vilios, 
212 W. Market St.

r

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mažinus.

• Šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA, r- 
■ rekordus visokiausio

didumo, kaip: Columbia, Victrola ir kitus. Lithuania groja teisingai, 
puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, fivęlnus, tyri

RaSykltė apie išlygas, o aplatkyslto visaš Informacijos.
Rašydami laiškus adresuokite:

s. p. anis
1233 West 111th Place,

• Lithuania gręja
1 ”*   ,, , v?W.UJUMUV| T IVX» 11 1.1VX1K,.

puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri

išdlrblmo ir visokiausio

LIETUVISZKAS
GRABORIUS

A. J. SAKALAOCKAS
801 East Pine Street 

Mahanoy City, Pa.

JL O. NOVAKAUSKAB
:: Advokatai ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

1
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UNION 
NATIONAL

1

į BAWK
A MAHANOY

r

/

I
Chicago, Ill.

s

MWHMWK4 -II 1I1>     .■M, — ........................... ... RR|I    

CAPITOL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460.000.00

Mokamo antra proęenta ant sudėtu
piningu. Procentą pridedant prie jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepęs menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt kyngute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalu 
su musu Banka, 
didelis.
8 vai. popiet. Subatomis 9 ryte lig 12 vai.

F. J. NČONAN, Vice-Prez. 
Kasierius.

R. T. EDWARDS, Kasieriaus PagelblnlnkaB.

nepaisant ar mažas ar 
Bankas atydarytas 9 vai. ryto lig

H. BALL, Broz.
J. E. FERGUSON,

PARSIDUODA^;.',

PUIKUS PIANAS
visai da nenaudotas. Ka- 
sztuoja $500.00.
Parsiduos labai pigei.
Kas nori pirkti giara Pi- 
ana, tai dar turi proga 
pirkti už MAŽA PREKE. 
Atsiszaukite tuoj aus in 

“SAULES” Ofisą.
Mahanoy City, Pa.




