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Isz Amerikos
I

Daktaras sudegino dažiuretoja 
ligoniu po uždraustai 

operacijai.
San Francisco, Calif.-

užmet ineja,

Czio 
naitinis miestas nemažai suju
do isz priežasties aresztavoji- 
mo daktaro Ephrain Northcot- 
to už žudinsta.

Palicijc jam
buk sudegino Įcuna dažiureto- 
jos ligoniu (norses) parmos 
Inez Heed, 
uždraustos operacijos ant ku
rios buvo padaręs ir nuo to mi- 
r.e Jojo gyvenime, kuri 
nei parandavojo tasai 
ras, surasta pecziuje pelenus, 
terp kuriu radosi žiedai ir žie- t 
gorelis nužudintos merginos. 
Detektivai surado tame name 
ezeverika kuris prigulėjo prie 
merginos Franciszkos Cronin, 
kuri pripažino, buk daktaro 
name atsibuvo tokios baisybes 
jog ant josios pripažinimo, dak 
taras likos aresztavotas.

Jau per daug panasziu 
draustu operacijų” atsibuna

(norses) 
užslepimotyksle

nose- 
dakta-

i ( uz-
operacijų

Amerike ir laikas idant valdže 
inv’estu rustesnias tiesas prie- 
szais tokius darbelius nekuriu 
daktaru, kurie 
tanezius moterių ir
Fsz'^zio sVicinT**4* •

, >

iszvaro tuks-
merginub

Kryžius ant menulio.
Philadelphia. — 

tas regėjimus davėsi 
panedelio vakara ant menulio.
Tuom daugiau yra ncjiapras- 
tu, jog tasai regėjimas davėsi 
matyt su prasidėjimu

Aepapras-
matvti

kryžius.

, bet ne 
szimet ir 

atsi muszinejo. 
per visa 
Astrono-

Dicvc duok,

isz
Aplai-
Parv-

‘ ‘ Dvde- 
sės ir Szventos San vai tęs. ” Ta 
ji vakara menulis buvo apsup
tas su dviems szviesiais ratais 
o vidurije buvo matyt ajszkus 

Astronomai tvirti
na, buk daugeli kartu davėsi 
matyt kryžius menulije 
tokiame laike kaip 
teip szviesiai
Pasirodymas tesėsi 
panedelio vakara.
mai mena, buk tai yra ženklas, 
burentis gera atcjte ir pakaju 
del viso svieto.
idant tas iszsipildytu.

Prezidentas Wilsonas sugryž 
in Amerika 28 Apriliaus. 
Washington, D. C.— 

kytas telegramas
•žiaus daucsza, buk prezidentas 
Wilsonas sugryž in 
2 BApriliaus.
konferencijos stalo, užyms pul 
kauninkas House, vienas isz 
svarbiausiu 
diplomatu.

Japoniszkas ambasadorius at- 
szauktas namo. — Ar-gi 

užsinesza ant ergelio?
Washington, D. C.— Japo

niszkas ministeris Ishii likos 
paszauktas namo su visa

Priežastis yra ne- 
žinoma del ko ambasadoris li
kos atszauktas ir tame yra di
dele slaptybe, 
vienu i 
namon 
tos vieszpatystes pakyla kokis 
nesupratimas. Ar-gi terp Ja
ponijos ir Suv. Valstijų sukylo 
kokis nesupratimas, tai netoli-

Amerika
Jojo vieta prie

, vienas 
amcrikoniszku

savo

31 METAS

szcimyna. M

Ambasadoriai 
sklypu buna szaukiami 
i tik tada, kada terp ki-

licijc

17 metu motina užąmaugo sa
vo nelegaliszka kudyki.
Cressona, Pa.— Vaistine pa- 

arcsztavojo ir uždare
Pottsvilles kalėjimo 17 motu 
senumo Maro Longle už nužu- 
diniina savo dvieju metu senu
mo sūnelio. Tsz pradžių dak
taras mane, buk vaikiukas mi
re nuo gerklines ligos, nes vė
liaus pasirodė, buk jin motina 
užsmaugė. Tykslas žudinstos 
buvo tame kad kudvkis buvo 
nelegaliszko tėvo o motinai 
buvo per didele sunkenybe vai 
kinka auginti.
giminia kudykio pabėgo ir jojo 
lyg sziam laikui nesurado. — 

uždraustos mei-

Tėvas priesz

Szitai vaisei 
les.
Pargabens užmusztus karei

vius, jeigu to pareikalaus 
szeimynos.

Kariszkas mi-
nisteris Baker is

Paryžius. —
apgarsino, 

buk jeigu likusios gimines už- 
musztn kareiviu Franci joj pa
reikalaus lavonus, tai atga
bens in Suv. Valstijos ant pa- 

Daugelis isz gimi- 
ir

tai

laidojimo.
niu vėlina, idant užmuszti 
mirusio kareiviai pasiliktu 
Francijoj, kur juosius palaido
jo ant milžiniszku tautiszku 
kapiniu ir juju kapus prižiu
ręs kas metas.. . . ir. ,
Pavogė $1,50, nubaustas ant 

17 metu.
New York. — 

pavogė pusantro 
maža peiluka nuo 
Bowmano, kuri sulaiko ant uly 
ežios su revolveriu

kareiviai

Už tai, kad 
dolerio ir 

Williamo

Arturas
Cowan, likos nubaustas ant 17

Del kometu iii kalėjimu. — 
jeigu politikierius pavogė 
liolika szimtu tukstaneziu do
leriu ne buna nubaustas teip 

kad moka
Ir Skulkino paviete tu

Del to

ke-

rnseziai l 
vogt.
las politikieris pavogė nuo sa
vo 1 
riu,
nepasiprieszina. Kur teisingys 
o sziandien apie tai niekas ne
pasiprieszina. 
ta?

Kietas pakauszis nigerio.
Sharon, Pa.— 

rietu Nolan, 
jo revolveri, iszszovc netikėti
nai, o kulka pataiko in galva 
nigerio James Shick, 
simusze ir perėjo per 
coliu siena.

>

valdžios tukstanczius dole- 
, o szumdien apie tai niekas

Kur tcisingys-

Mrs. Marga
ini kydama ranko-

St. Louis, Mo. —

Praejta meta Ur-

kuri at- 
szesziu 

Nigeriui tik tru
puti nubrūžino skūra, o szeip
nieko blogo jam neatsitiko.
Nuszove savo tęva ir patėvi,

Urszulo 
Broderick, 13 metu mergaite,
tomis dienomis nuszove ant 
smert savo patėvi Juozą Wood 
lock, kuris jiaja užklupo mieg- 
kambari.
szule nuszove savo tęva, kada 
tasai užklupo ant josios moti
nos ir apginime motinos, nu
szove tęva, už ka likos paliuo- 
suota nuo bausmes, bet szikart 
turės iszsiteisint sude.

11 , -- ■ » . ................

Sudže gmino.
Sutižę: — Ka Juozai turi ant 

savo apginimo?
Juozas: — Ponas sudže! 

karczemoje,
k

_ i tai, į turiu 
bnmszežfl. o sziczion. reikia tn-

W K. W. UOCZKOWbKI, Editor
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Siuns Maista
in Lietuva

Komunikacija su Lietu
va ir Latvija atydaryta.

< <
Spccialiszkas telegramas del
Saules.”
Washington, D. C. —

tik aplaikeme telegrama nuo 
Pildomojo Komiteto kuris skel 
bia sekaneziai:

< < Aplaikeme pavėli
nama siunsti visoki 
maista in Lietuva, ka 
riszka pirklystes pa
velija sziandien vi- 

Amerikonamšsiems
kupcziavot ir liuosai 
susineszti su ypatoms 
gyvenanezioms Lietu 
voje ir Latvijoj.

apraszimas 
ir iszaiszkinimas yra 
siuneziamas pacztu.. 
Pildomasis Komitetas.

To-
limesnis

N|

ATEJVIAI LAUKE SAVO KALEJNOS APLAIKTYI PRASZPARTUS IDANT ISZKELIAUTI IN SAVO TĖVYNĖS. 
KONIA KAS DIENA APLEIDŽE NEW YORKA APIE TŪKSTANTIS ATEIVIU. KOŽNAS PASIYMA SU SA

VIM NUO VIENO TUKSTANCZIO LYG DESZIMTS TUKSTACNZIU DOLERIU IDANT SAU PAGERINTI 
BUTIA TEVISZKEJE.

Kas girdėt po užsi- 
baigimui kares.

London.-

Kaimuocziai kankinami, ku- 
ningai’ žudinami ir bažny- 

ežios apiplesztos per 
bolszcvikus.

Aplinkinėje Per
ino bolszcvikai pradėjo baise! 
kankyt tenaitinius gyventojus, 
pagal isztyrinejima angliszku 
kamisoriu nusiunstu in lenais. 
Viena isz dydžiausiu bjaury
bių kokias papilde tiejei paka
lei buvo ant jaunos, 19 metu 
merginos, kuria perdare bag- 
nietu 13 kartu iii ta pati žaidu- 
li, vienok pasveiko ir pasiliko 
gyva ir pati prijiažino 
taisės baisybes.

K katerinburge
ka žmonių likos suszaml v ta i s 
ir užkastais in viena duobia no 
rints priesz toki pasielgimą už 

Isz 300

apie

aszt uonioli-

protestavo konsule i.
kuningu Perino aplinkinėje, 4G 
likos rtUžudinti o du klioszto- 
riai apipleszti isz visokiu bran 
genybiu.

Nekuriuos
per perpjovima burnu nuo au
sies lyg ausies, nupjovima 
pirsztu nuo ranku ir kojų, nu
pjaudavo galvas arba 
kindavo su karabinais.

žmonis kankino

ausies

sutesz-

Libavas.—
ra

ISZ VISU SZAtlU

padėjimas 
net

Petrograde vaikai renka mais- 
,ta isz szaszlavu .— Kudy- 

kis užmusztas idant 
suezedyt maista.

Kusiszkas laik-
rasztis “Ruskoje Slovo” 
szo apie baisu padėjimą Petro
grado sekaneziai:

Sziandieninis
Petrograde yra baisus ir 
sunku apraszyti, kas tonais 
sziandien dedasi. /

Mokyti ir jazviesus žmonis 
yra priverstais ubagauti arba1

_______------- —-y-—i—■
mis meldže szmotelio 
nuo tuju kurie josios turi. Vai
kai renka silkių galvas ir tru- 

szaszlavu >

duonos Sena caricd ir kuningaikszczei PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI.

LIETUVIU

1,200,000 sierateliu randasi. 
Franci j oi.

«*' Pagal' pas-

I

pinelius duonos isz
ir net su szunimis kovojo už li- 
kuczius maisto.

Ant vienos ulyczios vyresni t/ 
vaikai nužudo savo 10 metu 
broliuką idant tasai nevalgytu 
o jiems daugiau 
Panaszus padėjimas

savo 10

pasiliktu, 
afesibuna 

ant kasdieninio paredko. K:iip 
nepasiliko 

Visi
tiejei gyvena, ka 
žvėrimis tai stebėtina, 
sziandien Petrograde alkani, 
bet vienas apie kita, žino, kad 
alkanas ir niekas apie bada 
jau nieko nekalba.
kas kentėjimas jau dingo. Žino 
uis krinta ant ulycziu nuo silp 
mimo.

Vaikai ejnanti 
nes iszrodo kaip sėzszelei, 
driskia, basi ir vos pavelka ko 
jas. Gyventojai tik užlaikilie
ja savo 
ryto g 
kentėjimas. Petrogradas 
sziandien yra panaszus in pra
keikta miestą, miestas kpris 
serga lyg paskutiniam ir 

t 

mirias nuo viso gyvasezio.

gyvena

apie
Žmogisz-

iu mokslai-
ap-

gyvastes su mislia, jog 
;al užsibaigs tasai baisus

ap-

Daugelis užmuszta 
maiszacziuosia Berline.

KomunistaiBerlinas. —
Manike da likos neapmalszyti 
ir muszis prasidėjo isz naujo 
terp raudonųjų ir vaisko. Ge- 
ležkelio stotis, telegrafo bju- 
ras, ir kiti valdžios mimai vela 
randasi komunistu rankosia. 
Daugelis žmonių ' liiios 
muszta ir sužeista. <

Berline terp kareiviu ir 
maiszt įninku 
musziai kuriuosia likos 
muszta ir sužeista daugeli žmo
niu. Bronsvike teip-gi dideli 
sumiszitnai in kur likos, nu- 
siunstas vaiskus aiit apmąl-

li z-

pakylo kruvini
v ūž

pabėgo in Konstantinopoliu.

Paryžius.— Dvideszimts sa- V
cariszkos gimines, terpgimines,

Feodo- 
motina buvusio rusisz- 

Konstanti- 
Terp pa

nariu
kuriu randasi Marija 
rowna,
ko caro pribuvo in I 
nopoliu isz Krimeos. 
begeliu randasi teip-gi buvu
sio (lydys 
N i kola jeviez, 
jeviez jaunesnis brolis caro.

Nikalojus ir Petras yra apsi- 
vodia su seserimis Italijos ka- 

abudu 
>Sona

kuning. Nikalojus
/I etras N i kola-

kuri užprasze 
gyvenimo.

raliencs, 
pas save ant 
carica keliaus in Malta.

Priežastis pabėgimo likusios 
caro gimines buvo apleidimus 
Odesos per talkininkus ir užeji 
mas bolszevikir ant Krimoos.

Sena carica yra sesere moti- 
angliszko karaliaus Jur-

Dydysis kuning. Nikalo-

Anastazijc isz Montenegro, 
jojo brolis yra apsivedias

Balandžio ’ 10 d. 
Amerikos Lietuviu 
suvažiavimas 
Apart kitu reikalu
Amerikos lietuviu Seimo 
kimo klausimas, 
czusi szi klausima 
kai, 
b

fxew

asibuvo 
Tarybos 

Yorke, 
svarst vta 

szau-
A psvars- 

visapusisz- 
vienbalsiai likos

si'kanti rezoliucija:
Amerikos Lietuviu

savo
1919,
New

priimta

Parižius.
kutini apskaitima tai Franci- 
je neteko savo geriausiu aunu 
suvirszųm pusantro milijono, 
milijonas likos sužeistais ir ne
tinkami prie darbo, 7(M),000 

džiova, o 1,200,000 vai
ku pasiliko sieratoms.

darbo
sercra

i

1

Kur darbininkams gerai.
Dundee, Szkotije. — Szko- 

tije daugiau rūpinasi apie pa
dėjimą savo darbininku ne 
kaip kitos vieszpatystes. Mies- 
tiszka valdže Dundee, pastate 
purkuosią namelius, kuriousia 
gyvena linksniai darbininkai. 
Tieji nameliai yra isz medžio 
ir likos padirbti Amerike. Kož- 
nas namelis turi dydumo 20 pė
du ilgio o 16 pėdu ploczio su 
dviems kambareis. Darbinin
kas moka už toki nameli po 
$1,25 ant sanvaites ir yr^ užga«< 
nadytas isz to.

Taryba 
10 d. Bal. 

vieszbuteje 
svarsto

suvaziavime
Biltmore

Yorke, placziai 
politiszkojo seimo suszaukinio

1 klausima ir vienbalsiai pripa-
i žino didžiausi reikalą iszmin-

. . . .tingai pavartoti visas galimas 
doras ir naudingas priemones 
Lietuvos neprigulmybci iszgau 
ti.
Kadangi visai
antrasis politiszkas
lietuviu' seimas,
Kadangi tok is seimas yra
Ii ilgiausias mums prieinamas 
tautos valios iszreiszkimas.
Kadangi pertankiai ji varto- 

dideliems

»

bi
/

r i

noseniai buvo 
Amerikos

gari

Daug randasi užkastu skarbu _ * — , . . . r

I

I

uos 
gio. 
jus yra apsivedias su kuning.

O 
su

kuning. Militza isz Monteneg
ro, 
ris karalienes Italijos.

abidvi yra vyriausios sese-t

Vilnius bus paymtas per 
Lenkus.

Kaip daucsza 
bed ratinis telegramas isz War 

tai lcnkiszkas vaiskus 
užyms bile diena miestą Vil
nių, kuri bolszcvikai pradėjo

Paryžius. —

szavos,

apie id i ne t.
Lcnkiszkas 

dovysta Szeptickio, 
bolszcvikus, užėmė Minską

vaiskas po va- 
sumusze 

’ ? 
vaiskus generolo Listovskio pa
omo Baranovicus geležinkeli. 
Arti Seniavkos Lenkai nuver
to truki nuo sztangu su bolszo- 
vikais. Dabar /bolszcvikai isz 
trauko savo vaisku isz Vil
niaus ir kitu miesteliu idant 
atmuszti Minsku adgal. Dide-

Lietuvoje ir Lenki joi.
London. — Privatiszki dane- 

szimai isz Lietuvos ir Lenkijos, 
buk lenais randasi milžiniszki 
užkasti skarbai sidabro ir auk
so ir kitokiu brangenybių ku
riuos begauti gyventojai užka

II

jaut neužteki i nai 
tįsiams jo verte ir reikszme ga
li sumažinti; kaip tat matoma 
isz nesenu prityrimu buvusiu se kada vokiecziai pradėjo at
kilose tautose;
Kadangi viena kariaujanezio- 
ji puse gali arba pasisakyti 
musu neprigulmybes nepripa- 
žinstanti; arba dali lietuviu 
apgyventos žemes paskirti prie 
svetimos viešpatijos.
Kadangi szitokiame pavojuje 
visugaliniausis, tautos valioc 
iszreiszkimui -----  Seimas bus
būtinai reikalingas.
Kadangi mes negalime eikvo
ti savo jiegu pirm laiko.
Todėl Amerikos Lietuviu Ta
ryba sutaria: .

1. Laikyti savo jiegas pri
rengtas galineziam iszkilti mi
nėtam pavojui,

Seimo szaukima

ti.

tintis in tuosius sklypus. Dau
gybių isz tuju užkastu skarbu 
dingo ir negales niekad suras- 

Žmonis, o ypatingai kai- 
muocziai užkasinejo auksi
nius ir sidabrinius pinigus, ko
kus jiems rusu valdžia mokė
davo už viską, girriuosia. Ka
da vokioeziai atėjo iszkirto gir 
res, jog pasiliko isz girriu tik 
czysti laukai, kur dabar žmo- 
mis negali atrasti savo Užkas
tųjų skarbp. Priek tam vo- 
kiecziai paėmė vį>u Bidab^ ir 
auksa katruos pas žmonis su
rado o in juju vieta davė po
pierines markes kurios nettyrąp 
jo jokios vertes.

Gal už keliolika metu, kada 
žmones pradės iždirbinot tuo- 

iki tam pavojui pasirodant, ir sius laukus, pradės surasdinet 
retai

Priek tam vo-

i

i

o

savo pegas

atidėti

3. Dabartinius tautos reika
lus aprūpinti kitomis musu ga
lybėje esancziorriis priemonė
mis.

skarbus kaip tai dabar 
kada atsitaiko, jog kas tokis 
iszaria lauk u ošia
pinigus užkastus pan as lai per

senoviBEkua
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KAS GIRDĖT
Į Į ■ ... ■ ... —!■■■

Sveiki, sulaukė Szv. Velykų 
tie visi musu skaitytojai, ku
rie dabar ta malonia ir iszkjl- 
minga szvente apvaikszczioja- 
te. .

Szitns Velykas apvaikszti- 
nosime po visa svietą daug 
linksmiau, jog jau kare užsi
baigė ir vela užstojo ant svieto 
pakajns ir galime (Įrašei gie
doti: 
užstojo!“

Daug bus ir nuliudimu, 
Jnilijonai žmonių kryto 
garbes lauko ir milijonai yra 
sužeistais, bet turėkime vilti, 
jog tas negreitai atsinaujins.

Linksma, teip--gi, jog musu 
tėvyne jau susilaukė tos valan
dos, kuri likos paliuosuota isz 
ranku nevidonu ir susilaukė
me pirmutini prezidentą.

linksmos Velykos po 
tiek nesmagumu, 
aszani ir nerimas-

t 4

galime (Įrašei
Linksma diena mums

nes 
ant

Teip, 
praėjimui 
kentėjimu, 
ties, bot ncužmirszkimo ir apie 
tuosius, 
jo ir neturi ka pavalgyt ir 
kuom pridengti savo nuvar
gusi kuna, o 
czion visko pilna.

Lai Dievas apsaugoja visus 
nuo panasziu atsitikimu atej- 
teje, idant sulauktumem visi 
sveiki kitu Velykų, ka jums 
vėlina isz szirdies. — Redvste.

kurie randasi tevvne-
•*'

neturi
savo

turėdamimes

priczeriai

I

YI

,n

hi ^.'t >.. ...

del darbininkiszko
Ar-gi tokis

Protestoniszki 
gerkliuoje idant sulaikyti viso 
kius nedeldieninius pasilinks
minimus
luomo žmonių.
priezerelis kuris nieko nedir
ba per szeszes dienas ir naudo
jęsi isz szios pasaulės smagu
mu, gali uždrausti viena diena 
pasilinksminimo 
kuris per szeszes 
sunkei nuo saules

darbininkui, 
dienas dirba 

užtekėjimo
lyg saules nusileidimui, kuris 
tik viena diena turi laiko ant 
pasilinksminimo!

Jau laikas
szpielius užprotestuot.

priesz tokius

Filipinai

Bet

spyresi neprigul- 
mystes, o nekurie senatoriai 
tam užmanymui pritarė.
didesne dalis geru patrijotu
apie tai ne nemislina ir užpro
testavo prieszais tai.
nai gavosi po apgloba Ameri- 

primoketa 
prideczko

Filipi-

v ra

reika-

ko teisingai ir da 
jiems 20 milijonu 
ant apmalszinimo žaiduliu ko
kius apturėjo nuo Iszpanu.

Sziandicn Filipinai
linksmesni ne kaip buvo priesz 
tai, turi savo mokslaines, iždą 
kuriame randasi suvirsznm 17 
milijonu doleriu, legislature, ir 
kitus naudingus užvedimus. 

’Ar-gi da didesnes liuosybes 
tiejei gyventojai gali
Jaut? — kaip raszo ponas Shra 
dy New York Herald.

Kodėl Dede Samas turėtu 
atsikratyt dabar nuo Filipiniu 
ar-gi del to idant kokia kita 
enropiszka 'vieszpžrtysta juo
sius isz naujo padalytu nelais
vais po savo padu?

Jeigu turime atiduoti Fili
pinus, kodėl nesugražyti adgal 
Teksbs del Meksiko, Alaska 
deĮ įlosi jos, Louisiana
Francijos o New England vuls 
tijus del Anglijos.

Kaip—gi sziandicn Angliję 
iszjuoktu taji žmogų, kuris už
manytu Anglijai sugrąžyti In
di j as,

del

arbaapleidima Egipto 
sugražyt Transvaellu del Bau- 
r n. Toki 
szauktu.paikszu ir
paikszu name!

žmogų greit 
uždarvtu

ap-

MLu

u. ,.N, * In V i.

Kokis tai szcszkas —»bol- 
szevikas atsirado 'Washing
tone, kuris iszmetinejo sena
tui broszurules apie bolszcvi- 
kizma Kosijoj, tvirtindamas, 
buk tai yra 
mas. ’ ’
Ii štai JUMP Spargo, Wolling ir 
dE Bohu, tvirtina, buk bolsze- 
vizmas Rosijoj no yra jokiu

, o so-
anarkizmo nopripa-

VALSTYBES TARYBOS 
ATSISZAUKIMAS.

SAULE
Ui— ■ į iii m'.i O.i^il.n^į , „>,1 ' Į

KAS I’AKELT.AMĖ GINK
LA! BUSIME STIPRUS IR I 

I.-4-. ATRASIME VI-

t

$

■•J

“grynas socializ- 
Bet tokie gori socia-

socializmu tik anarkija 
cialistai 
ž i nsta.

„Pats Leninas susiprato, jog 
pradėjo savo kruvina valdžia 
uciszmintingai ir kvailiszkai, 
ir dabar goidže visa bloga pa
tais vt. v

piJASUS
sus PR1ESZQ; ANJPUO- 

, ISZVYS1ME JI ISZ 
LIETUVOS ŽEMES IK ] SZ- 

3 JA ISZ VER- 
Tada musu visi at- o •* . i L« -r • a' ų- -- — T--1---------- :

Steigiamąjį Seimą Vilniuje, 
sptvarkys szali ir pastatys ja 
ant tvirtu pamatu.

VYNES GYNFJaT!
VALIO

VYNES GYNĖJAU / 
VALIO :

...............................  , I
paskelbė atstatanti de-l’Į'INGĄ LIETUVA!

. nepriklausoma Valstybes Tarybos

LIETUVOS PILIECZIAI.
ATRASIME VI-

LIUS, ISZVYSIME JI

Gausiu piningu %? 
ir gana! M

Ka musu protėviai gynė, gy
vybe aukodami ir galvas gut 
(lydami, ko musu boeziai am
žius lauki ir jieszkojo.

;Į Tcviynos laisve sziadien inu- 
':su akyse krekszta, ir szvinta 
skaisti laimingos ateti diena.

1918 metu vasario 
Taryba, 

ir vykindama ta 
nuo amžių paveldėta lietuviu 
tautos nepalaužiama valia ir 
tvirta pasiryžimą būti lais-|MA 
viems, 
mokratinga,

Pernai, 
16 diena Lietuvos 
reikszdama

J A 1SZ VER-
* 3 <* Ji * 11 3 i '

GELBESIML 
G U VES. 1 
stovai susivažiuos in Lietuvos

VALIO KARŽYGIAI TE-

KARŽYGIAI TE-

NEPĘIKLAtJSO-
LA1SVA, 'PEJ^IOKRA-

Tarybos

Tlkra* apranlmaa Im muau 
Lietu va i ežiu, gyvenimo

zesne. .u i
Už valandėles niekas nebū

ta pažinias, jog tai ta pati do
ra Mariute. Iszrodc kaip pa
rodyta lėle k rome kuri stovi 
lange.

— Na dabar iszrodai fain >

kur Liže gaudavo piningu 
Dasiprato, jog už pui ;

savo

tint
<m> *'

■ ‘i

V u z
iii savo rankas: nuteisia

jokio teismo,

už darbus 
locnininkai 

reikalauti ran-

savo pastogių 
seis

Leninas suprato, jog 
jojo bernai pacinc valdžia 
daug 
nekaltuosius be
profesionaliszki žmonis kaip: 
daktarai, profesorei ir kiti, tu
ri szluoti ulyczcs ir dirbti sun
kiausius darbus, 
niekas nemoka, 
stubu negali
dos už narna ir turi dalintis 

su dudidžiau- 
lirasižengeliais, kuom 

Žmogus geresnis ir doresnis,1
tuom mažiau aplaiko maisto* 
o tik niekiausi aplaiko maisto, 
kurie yra pasirengia iszpildyt 
bjauriausius paliepimus bol- 
szeviku — tik tieje pralobsta 
ir gyvena. Ir tai tokia val- 

geidžia sutverti bolszevi-
kai czion Ainerike. — Ant te
legrafiniu stulpu su jeis!

džia

Telegramai 
kada 
vokiszkas 
trenkė in tvora 
sau ranka, 
ant to užsibaigė, 
idant sau 
Daug geru žmonių dingsta fab 
rikuosia ir kasyklosia o tokis 
rakalis tik iszejo su 
ranka....
singysta ant svieto! O v

o* 
važiavo

bukprancsza,^ 
automobiliam

ekskronprincas, 
ir iszsi lauže

Szkada kad tik 
geriau butu 

nusilaužtu sprandą.

nulaužta
Ar-gi randasi tei-

nekaltybių....

MaHutc sėdėjo prie j^tald ir 
gratidžei verkti! J "11

I — Ko tu ežia dabar žluAi- 
nžklause supykins tėvas 

antra
bi?
kuris jau pradėjo gerti 
dinerk ta alaus.

— Kaip-gi nctitriu vdrkti. 
Velykos jau po szonu, o mano 

vardu skrybėle jau pasenus, b tu man

ejme. ?
- — Bet jau vėlu, kur galime 
ejti tokiam vėlybam laikb? t

— Dabar geriausčs laikas
, — tarė

parodu.
kius parėdus paaukavo

Dabar dekavo- 
jo Dievui, jog inejus in kareze
ma, apalpo, nes kitaip gal ir ji- 
ji butp nupuolus nuo stovylo 
dorybes. L

i k1'Lipdama tropais augsztynM ne- ■

Lietuvos valstybe Ir sutrau- Auksztasai Valstybes Tarybos ncdn0(]i ant nupirkimo nau jos.
- - Visos merginos Sali pirko nau- 

Št.~Ssiiingus' pas skrybėlės

ryszius, kurie ja Presidium.kianti visus
kada nors riszo su bent kuriai (Pasirasze) 
svetima valstybe. Į r .

Minister is 
(pasirasze)

Tegu neiszdilsta ta diena va
sario 16 diena musu szirdyse, 
tegu mini ja amžinai musu vai
kai ir vaiku vaikai! Tebūnie 
ji musu tėvynės atgimimo die
na:
(Idetuvos Tarybos tartas ne

priklausomybes žodis buvo mu 
su szirdyše ir sielose. Jo nieks 
negalėjo ir negales užslopinti! 
Jis veržiasi aikszten, reiszkia- 
si darbais, tampa kunu.
i

J. Staugaitis
| kfc.vw rvxr-.. ■ -• W • ’ • •

Pirmininkus piresni neszioti savo sena
M. . ^leževicziti.s Velykų. I .V. .T 'K
-*-•--------------------------------------- t

Tas pats.

o asz įtik viena 
ant

ejti uždirbti piningu 
nusijuokus Liže.

Ir iszcjo.
Ejdamos ulyczia

prižądėjo bau, kad geriau 
szioti sena skrybelia ne kaip.... 
inejus jn kuknia nusiprausė 
nuo veido kvarba, .atsiklaupus,

jiajiĮ ižgialbejo . 
ir ap ;

suknlbčjo poteri, dekavodania 
Dievui, jog u 
nuo svietiszkos pagrtridos i----
saugojo josios nekaltybių.

Sztai mieli skaitytojai 
ras paveikslas isz gyvenimo 
musu lietuviszku merginu, ko
kie atsibuna tankei visosia lie
tu viszkuosia (lidesncsia 
ga rd ošia.

Man prisipažino toji Maryte 
apie josios pagunda, praszida- 
ina, kad pravardes neraszyt o 
josios tikra varda užslėpt. Pri
žadėjau tai iszpildyt ir slapty
bių užlaikysiu ant visados.

Sziandicn Mariute yra 
dus, turi puikia dukrelia, ku
ria mokina dorybes ir nepri
pranta prie dėvėjimo puikiu 
szlebiu, nes puikus parėdai, 
yra tai pirmas žingsnis mergi
nos in pragara. — F. W. S. B.

praejgiai 
atsikreipi nėjo ant merginu 
nekurie pradėjo in jiaiseft 

Ant galo priėjo 
prie vienos karezemos ir irtojo1 
per užpakalines duris. Viduri- 
je radosi pusgirtu vyru ir mer
ginu susikabino 
stalu, gerdami alų ir 
Visur buvo girdėta

I 
mirkezioti.

o
in

jog

tik-

I

api-prie
— Žiūrėk kad duobos turė

tum, o ne naujos skrybėles. Tu 
ri viena tai užteks.o

— Bet teveli, man sarmata 
pasirodyt ant ulyczios su to
kia skrybėlė, o kitos merginos 
juoksis isz thanes.

— Jai tau nepatinka, tai ne 
ncSziok.
k* J*

— Jurgi! f ,
— Kaf
— Aremeijjede?
— Žinoma! ■
— Tai užfundik!
— Kodėl nei .

pas Pilvuząiti. ,, . . . m
Įaj ’'f '■ '' ncSziok. Ar girdi! Tėvas pa-

— Akczia brolau!’Užfundi- cme'«krybolia ir iszejo in arti-

sėdėjo 
arielka.

juokai ir 
kožnas buvo linksmas.

Maryte isz karto to 
nesuprato.
dasi, galva pradėjo 
staigai sugriuvo ant žemes...

Kas tolinus dėjosi su Mary
te, tai ji nieko nežinojo, nes ka 
da atėjo prie saves, pasijuto, 
kad gulėjo Lizos lovoje.

— Kur asz l — suszuko Ma-

visko
Nežinojo kur ran- 

suktis ir

vc-
Ęjkiva

Lipfuvos Taryba, paskelbu
si Lietuva nepriklausoma, de
da visas savo pajiegas tai ne
priklausomybei vykinti. Lietu
vos prieszininkai atsidėję, įn
irtę, pasiryžę vėl pavergti gim
tąją szali musu, 
dnn[ 
tik ga.v,,,w. ,

Tacziau tautos valia — būti 
laisvai — vis stpriau reiszkes 
ir tos pasiryžimo nieks< 
galėjo užgniaužti.

nepriklausomybe 
pripažinsta ir pats okupantus, 

Lietuvos 
Taryba tampa Lietuvos Vals
tybes Taryba.

Pagaliau tautos nepriklauso
mybes valia ir pasiryžimas ima 
virsti tikrybe. Valstybes Ta
ryba gauna galimybes sudary- 

svetima, 
valdžia.

; Laikinąja 
Konstitucija ir kuria Ministe- 
riu Kabinetą ir tuojau, drauge 
su juo, leidžia atsiszaukima in 
Lietuvos pilieczius organizuo
tis ir stoti savo žemes ginti. 
M misteris Kabinetu ir tuojau, 
drauge su ja leidžia atsiszauki
ma iri Lietuvos pili ežius orga
nizuotis ir stoti savo žemes gin 
ti,

kliudė jai ta 
.n oL‘apjS> >|i; jiuį uų.iup 

alejo.

Lietuvos

ir kitos valstybes.

t i lietu va i nebe : 
paezios szalies 
skelbia Lietuvos

nebe-

tik 
Ji

siu kad ir už 3 dolerius. 
Tai ‘tikra tei^yb^!..,.

NAUJOS KNYGOS.

1 ma karezema.
— Gerai, jeigu man neduo

si piningu, tai asz pati pasirū
pinsiu.

— 0 isz kur ju gausi ?
— Tai mano biznis.
— Na tai gauk, 

tėvas trenkdamas su durimis 
jog net laukai slibarszkcjo.

Mare ilgai mistino sededa- 
Tukstanczei vi 

perbeginejo per 
Ka ji uždirb- 
pragi ardavo.

ryte.

v<t

— Pas mane, tu k va i hike. 
Ar-gi tu nieko1 teatsimeni ?

Nieko. Galva man suka-
Labai map' negerai.

atsikėlus nuo krėslo

0

Tomis dienomis aplaikemc 
sekanezias naujas knygas ap
mainoma, kurios iszleido “Dir- 

“ spaustuve:
L Užtekanti Saule 

jotiszkumo, 
paveikslėliai.
Karpaviczius 96 puslapiu, kai- 
pa 35c.

2. Laimes Bėjieszkant, — Pa 
rasze Pranas Bajoras, 107 pus
lapiu, kaina 3£įc.

3. Veidmapyste ir Meile, —
Drama—Tragedija, verte P. 
Norkus, 182 frtislapiu, kaina 
50c. »

4. Tautos Vainikas, — Pui
kiausia eilių, dainų 
maciju knygele, 172 puslapiu 
kaina 50c.

5. Vienuolyno Slaptybes, — 
verte A., 152 puslapiu, kaina 
$1,00. Akyva knyga isz gyve
nimo miniszku kliostoriosia ir 
ir kaip su jomis kitados pasi
elgdavo.

Teisingyste kūdikio.

vos
J j, — patri- 

ineiles ir mokslo 
Parasze K. S.

Negalėjo j i ji

ir dėklą-

Ir iszvjo si.
Lize 

paszauke: - ’
— Jan tan laikas ejti namo 

jau antra valanda.
1 — Antra valanda ? —
klausė Mariuke tiusigandus.

— Tai kas? 1 ’
Marinka iszejo per duris ap 

kvaitus.
bar ajszkei suprato’viską ir isz

v uz-

Jaunikis žiūrėdamas in savo 
mylima kalba:

— O tu mano mylimiausia! 
tie jei tavo dantukai kaip per
lai! Asz misliu, jo 
kitos tokios ant 
keis dantukais.

O ant to atsiliepe mažas vai
kiukas!

— Kur-gi nesiranda, 
sesuo Ona, teipos 
tus dantelius.
fabriko ka ir sįitie.

g nesiranda 
svieto su to-

ll

i
I

'ii

mano 
i turi bąl- 

ba isz to paties

ma prie stalo, 
šokiu misliu 
josios galvelia. 
davo, tai tėvas

suprasti, kokiu 
budu josios drauge Liže, nors 
mažai dirbdlivo, bet visados re 
dėsi puikoi ir turėjo piningu.

Nutarė paklausti savo drau
ges Lizes, kokiu budu gali ir 
jiji gauti piningu ant parodu. 
Su ta ja mislia nuėjo pas Lizia 
ir rado jiaja da gulint lovoje, 
nes tai buvo Ncdclia.

— Lizuk, pasakykie tu 
man ka reikia daryti, kad gau
ti pinigu.
ni?

— 0 tu kvailiuke, nusijuo
kė Lize. Juk piningu gali 
ti visur, jeigu tik nori.....

— Kaip tai. Kokiu budu?
— Visai lengvai. Tik reikė 

būti glamoni ir graži.
Asz už savo 

gražuma gausiu piningu.
man juos duos?
juju neduoda o kur kitur galiu 
gauti?

— E, tu kvaila avis, 
gali pati užsidirbt lengvai.

—- Kaip .tai uždirbti.- Juk 
ir dabar sunkei dirbu kas die
nu, o vis nieko ne turiu.

— Palauk, asz tave aprū
dysiu irt savo szlebes ir matysi, 
kaip lengvai uždirsi. Ar sulin

Ejdflina namon du-
♦ •

S—<Tn

t

DRAUGAS NELAIMĖJE!
' WMainieriai, mechanikai, audėjai, fabrikas ir iiaMainierial, mechanikai, audėjai, fabriko^ ir finn visokio 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

SSI PAIN-EXPELIERdavė-asztuntakc
į nemažai del ka- 

į^alvu praejteje ir 
Filipas

Ska i Uis 
si in ženklus 
runavotu gf 
atejtejc ir teip: 1538 
II. neturėjo giliukio savo viesz 
patavime; 1618 prasidėjo tris- 
dcszimtmetine karo, kuria už
vedė curopiszki kuningaiksz- 
czei; 1628 anglikai pasikėlė 
prieszais savivaldima ponu ar
ba lordu. Francija su Iszpa- 

v

n i jo ir Amerikas padare sutai
ką ir invede respublika 1778; 
o mete 1798 atsibuvo muszis 
Nilin jo kuriame Napoleonas Ii 
kos supliektas o 1848 buvo bai
siausi laikai del karalių lyg 
1918 mete. Teip tai “asztun- 

buvo priežastimi daug 
nelaimiu del vieszpataujencziu 
gaivu.

take

4 4
**■ I 
u. i 

i

{) »

DIDELIS BALIUS.

Parengė Citizen’s Draugyste 
isz Gilberton, Pa. Antra diena 
Velykų. 21 d. Apriktus ant Si- 
daro sales.
6 vai. vakare.
orkestrą grajys visokius lietu- 
viszkus ir svetimtautiszkus szo 
kius. Ateikite visi. Inžanga vy
rams 35. Moterims ir vaikams 
15c.

Balius prasidės
Pirmos klasos

Jau turime ir galime tuo jaus 
jumis iszsiusti.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu.

Tiktai 50c. ir m£s užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
50c. o tuęjays 
per paczta. Adresą vok ito,:

W. D. B00ZK0WSKI C0.
MAKAMOY CITY, PA.

gausite knyga

it * . . j ■■
:vi. ‘Ja. k‘ ■

- i/k Au « .. /j t- M
.'id/,#’<1*4^ i'

gimsta pirmieji LietuvosIr gimsta pirmieji Lietuvos 
pulku būriai.

Tacziau Valstybei vos tik 
pradėjus tvarkytis ir jai dar 
nesystikprejus, musu Tėvyne 
apninka senieji jos prieszai, 
pasiryžę Lietuvai nepriklauso
mybe 
pavergti.
Lietuvos parsidavėliai sūnūs.

Dabar didžioji 'Lietuvos da
lis svetimu užimta ir naikina-

Prieszai pleszia Lietu-

iszpleszti ir vėl ja sau 
Veda juos paezios

ma.
vos turtus, Lietuvos duona ir 
veže juos svetur.
siu musu broliams, jau pateku
sioms in prispaudėjų rankas, 
gresia ir visai szaliai, jei nesu- 
gebesime nuo ju apsiginti.

Tėvynė didžiausiame pavo- 
Gali žlugti jos laisve

jos nepriklausomybe, 
su szaliai vien amžinas skur
das ir verguve.....

Lietuviai. Musu kraszto, 
musu žemes ir laisves likimas 

Tegu

Dadas gre-

juje.
Ir mu-

Musu

musu paežiu rankose. Tegu 
atbūna mumyse Lietuvos nar-. 
siuju karžygiu dvasia, 
senovėje, kada nekarta nuož
mus prieszininkai užpuldavo 
Lietuva isz visu pusiu, kada 
rodėsi, nebėra iszganymo musu 
prdteViai stodavo petys iri petį

Lietuva isz visu pusiu,

Kaip

in kova del savo szalies laisves 
ir iszvydavo' prieszus ir iszva- 
duodavo
mes verti ju ainiai, — STO
KIME VYRS IN VYRA GIN- r

ja; taip bukime ir 
ju ainiai

M TĖVYNĖS.
Laikinoji Vyriausybe daro 

tvarka szalyje, organizuoja 
Lietuvos pulkus. Lietuvos kar
žygiai jau deda gyvybe ir gul- 

szte^
a gyvvne’ ir 

do galvosulel giihttfjo krdi 
del masu visu J

SS?K

A>;

pasakykie uaoruiu 
3k"tWV0M^

6. Tėvynes Ihspudžiai, — 
Surinko J. S^įruncliš, ►SO pus
lapiu, kaina 3fc;

7. Lietuviu rraboeziai Lydai 
— Parasze J.OL^zjjyydas, 
puslapiu, kaim^ijpc

35— Parasze J.DLSzitvydas 
puslapiu, kainrt^ijpc.'į

8. Kas slepi^į^ ^poniu pa-
1 ■' . '

saku, — Tautės veikme ir žmo- 
niu pažiuręs mttai.* Parasze 
K. S. Karpaviczius, 148 pusla- 

, kainapiu, dydelio ’formato, 
75c.

Adresuok i t sekaueziai:
i i > >Dirvos Knygynas.

2004 St. Clair Ave 
Cleveland, Ohio.

•>

Ar myli rūkyt 
giara Cigar a?

Pabandykite rūkyt 
ala- 3mporluatl

pmtgrr (Shijarat
Padaryti isz Manilos taba
ko penkių metu senumol 
Niekad ne persimaino per 
35 metus. Turi 
mažiaus' nikotino 
kiti cigarip.

3tttparluatl 1

Kur tu juosius gan

— Kaip tai ?

gauto

U’|

4? 

N

r» I 

-** ■
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Kas
Tėvas man

Juk

ki ant to ?
Mare parėjus namon pradė-

Jan auviri penkios-dešhntys metu 
kaip ėita pluki gyduole yra var* 
tnęjamu su geriausioms pasek
mėms, išgydymui ruinatlzmo, 
skausmu krūtinėje, šonoao ir rau
menyse, neuralgijos, strėnų die* 
gimr>, šalčio ir kosulio.

Neiipuigank pirkdama r pigius vaistus didėlėse bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi ....  .77..77__ .... *’7‘"77 77 7,77 * ’ * 1 . 35 centai ir 65 centai už 
bonkntę. Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is Jabortorijos. w

Pnin-Expoller, persitikrink jir yra IKARA, vaisbnženklis ant baksiuko. 35 centai ir 65 centai už 
bonkntę. fchiunainois visose aptiekose, ar tiesiog is jaoonorijos.

F. AD. RICHTER & CD., 74—80 Washington St., New York, N. Y.
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. QBIECUNA8 ir KOMPANIJA 
12th. and Canon St, S.S. • Pittsburgh, Pa.
Tai Yra vienatine Banka kuri Renei tinome Lietuviam*. 
Bunka talpinami navam budinke kurio verte innn« apie 
$160,000 ir vartoja aieme laike apie milijoną, dolieriu 
ir randam po kontrole V aletijoR Pennaylvanioe. Uf. »u- 
taupintUR Finigua moka 4 procentą, Hiuncaia Pinifrua 
in viaaa dali, svieto. Parduoda Laivakorte*. Uždai ko 
Notariiialna kanoelarija dt l padirbimo doviernaactin 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrub»- 
$iniB akyriua randasi po vadoviate Kerai žinomo 
Karaliaus Vnmaaiaui valdiuko Notarijuaao.

v t

)

suviję 
negu 

Yr*a lengvi 
saldus ir nedegina liežuvio 
Yra geresni negu nekurie 
kiti cigarai, kurie parsi
duoda daug, brangiau.
Ih-isiuskite? mumis $%.,50 

o mes iszsiusime jumis per 
paczta baksa 50 cigaru iv 
mes apmokame nusiuntimo 
kasztus., Raszykite kokiu 
reikalaujate;
lengvesniu, 
sztorninkai
aplaikys speciuliszkas pre-

ar drutu ar 
Salini inkai ir 
tegul raszo o

kės. A Adresą vokite sziteip: ;
B. & C. CIGAR COMPANY,

315 W. Mahanoy Ave., 
* Mahanoy Oity, Pa.

v

u

Negalėjo 
gali-

jo labai nerimauti.
jokiu budu suprasti kaip 
ma uždirbti lengvai piningu 
už gražuma, nes buvo tai ne
kalta mergaite ir nieko blogo 
nedasiprato.( Lauke y^Jcaro.

Kada atėjo vakavau.>, Tėvas 
sugryžias isz .karczpipos i gerai 
užsitraukęs sėdėjo ir snaude. 
Mare apsako tėvui, jog eina in 
miestą pasivaikszcziot.

Ir nuėjo pas Lizia. 
jiaja aprengi nėjo hisavo 
riausias szlebes. Kada jau bu 
vo aprengta, Liže paszauke:

— Da reikia pamaliavot 
veidp ir akis^ pajuodyk

— Kam tas?
\ — Nu-gi kad būtumei gra- 

■ (m ■ - ■■ tp' : ' ■■ >
. m-i .Av

Ilgai
ge-

y

*
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AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR -TĖVAMS!
Tiems Lietuviams^ kurių sunns, broliai ar Šiaip gimines yra paimtį j kariumenę ir ke

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su Žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žtaigže yra di
džiausia garbž ir pa£uodonž. badanti nevisi jj gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai /pjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyną parva.L Toksai žhedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio girni- 
nž yra kareiviu Anicrikps A rmijoj. Tą žjedą jįali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima liauti su vicma] dviem ar trim žvaigždutėms. Užsldiuodami S| žiedą, atsiųskite savo 
piršto imcrą ant kurio manote nešioti ir mims drauge su pinigais pikių skite, o mes Jums 
prisiusime tą garbes vėrių Žiedą.

1OK Auksinis....

Frekis Šių Žiedų yra sekančios;

Sterling................................. .$1,75

160 N»rth Viiit Strut, Dtp. 60
• .» 1

C i i

liLiil.:? htLifcA t ’iŽi*!i" ■ L

...10,50

5011: K Auksinis.
Taipgi moterims ir wyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 

paveikslas kareivio kepures, su viena, dviom ar Iri m Jivalgžduttm. 
preki už kožn^<

Siųskite užsakymus ir pinkus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
A >> •
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iltine paliovė smaug-

laimingu, 
prisiartinanezia puse amžiaus 
tai yra nesziojo jau ketvirta 
kryžiuką, o da buvo vionps be 
drauges gyvenimo, kone viena 
tiniu, nes gimine kokia turėjo 
pakrikus buvO po platu svie
tą bet ir tos ne daug turėjo no
rint kur toli sviete, o vienok 
dekavojo Vieszp’acziui ir už 
toki luomą gyvenimo, ka pra-’ 
leido malszei be vargu ir ru- 

Ant szirdies jam vie
tai visados ge

ne linksmas 
visuomet turėjo 

Di-

jail mislino apie

Baisi g
t i svietą ir vėla užžydejo pa- 
kajus ant svieto už ka privalo
mo būti dėkingais laike 
Velykų. — Kur nužudytas ka
reivis ?

sziu

L PIKTA 
i BOBA

vineje mandieroje.
— E! — paszahkė — ka tai 

ir isz tikro pasidavci in karei
vius? ha?

— Kaip matai....
ninkiste sau nusipirkau.

Ir tarnauji ?
'lį^^gi1 turėjau daryt? ‘ih | ‘ 

pusijuoke

—»* 1 i   i ■ ■ n ■«—«■■■■■■ »i ■■     1 j....................

ha ten kone niekas. Pati vietih 
ah^indama

parucz-

gyvena apgindama maža 
dūkriūke likusia po mirusei 
jbš soserėi Kataripai pati gas- 

lyg'
i

rl

galva aau žiobt? —

i*

pcRczio.
nok buvo kaip 
ra i ir jeigu buvo 
— tai veidą
iszblaivyta ir ne užtemta.
dele liepa auganti priesz gon- 
kas stovėjo nesisiubuodaiiia ir 
tik laikais veialis mažas siaus- y- M
damas tarp žaliu minkšztu la
pu judino juos darydamas ma
ža trhikszma, varles artimoj so 
želkojc turke. Žmonos sugrysz 
tanti isz lauku 
dvaru dainavo vieni daineles 
tautiszkas, kiti sznekejo sau

namon pro

<

kaip
ne

rūpintis 
apie jin ir 
... ant tusz- 

Važinejo keliolika kar-

vandeni

liepe 
varszkes

na laukuose.

valgėr>

Tris metai praėjo jau, 
apie Zigmantą ne minties 
buvo. Istorijų jio su daugeliu 
gražiu prideezku apibėgo jau 
isz lupu in lupas del pamokini
mo jaunos gentkartes; moteres 
vyrus savo baide taje paveizda 
— apsakinėta apie jin tokius 
stebėtinus dalykus, kad per il
gus, ilgus metus neiszeitu isz 
pomietes žmonių. Isz to daryta 
visokį szposai kasztu szloves 
nelaimingo Pientko, apie kuri 
niekas isz pažinstamu nežinojo 
kur dingo ir ar yra da kur ant 
szio svieto. Vienas doras Gra
cijomis ne paliovė 
apie iszsižinojima 
stengtis atrast jin 
ežio!
tu in Krokawa, kur, klausinėjo 
pažinstamu ar jio ten niekas 
ne mate ir ne žino kur jis ran
dasi, ar kas ne girdėjo apie jin 
vienok nieko dasižinot negalė
jo. Pribuvusius isz kitur kvo
tė, ar kur no patiko Zigmanto 
Pientko — apie daugeli tokiu 
pravardžių dasiklause bet apie 
savo Zigmantą nieko nedasiži- 
nodavo ir nuo tu.

— Lyg akmuo in
inmestas dingo! — kalbėjo sau 
Gracijomis — o isz tikro gaila 
žmogaus.

Jau treti metai baigėsi kada 
vienkart vakare sugryžos isz 
lauku ponas Gracijomis, 
duot sau ant gonku
Su Smetona, pasiėmęs szmota 
gražios juodos duonos 
gardžei po nuvargimui per die 

Visa toji diena
buvo giedri, nusileidimas sau
les buvo labai gražus, vakaras 
tikus iszkilmingas ir tik lai
kais taje iszkilminga raganau- 

^janezia tykumą pertraukinejo 
.pralūkimas vakariniu vabalu 
arba szikszhoksparnis, kuris 
vaikėsi paskui savo aukas, nak 
tinęs .peteliszkcs, taj vėl sode 
pradedinejo siunsti buk pade- 
ka.vone dangui, cziulbedama 
sayo meilum balseliu 
laksztingaln, laike kada 
spaniuoti giesmininkai sugulė 
111$ atsilsio; toli kur ten 
piev’ii daejtinėjo balsas 
les ir doram Gracijom!i rodė
si,. kad visa gamta meldžesi 
priesz naktini atsilsi, prisiklau 
si nėjo tos giesmes 
dzin negalėjo suprast, o 
sujudino jio dora szi rd i 
be klausydamas 
lines, susigraudino ir 
užtemo jam akis.

Nebuvau

A

& A

giesme
visi

nuo 
griež-r>

kurios žo- 
kurie 

teip
uzsimis- 
aszaros

y

eilei

gyvenime savo

'i ;

ne
baisus pas juos paš

ilome, 
scr
an t 

marszkiniu. 
apsivilkt

sznekejo 
apie lauku darbus, javus ir ki
tus dalykus. Nekuria praeida
mi pro narna savo pono, maty
dami jin ant gonku, sveikino 
pagal . proseniu 
‘ ‘ Tegul bus 
ant ko Gracijonas su palenki- 

galvos atsakinėdavo 
sveikinu anuos.

Tame, 
valgo ant gonku, 
szhiostindamas savo ūsus 
tersztus varszke, davėsi 
girdėt nuo kelio vedanezio 
d va ra tarszkimas vežimo. Jau 
jis kone visu kaimini! 
pribuvimą galėjo pažint 
tarszkimo briczku ir bėgio ark 
liu, vienok dabar kokia tai ne
paprastina mislis perbėgo per 
jio galva, 
Važiavo kns tokis * tiesiog in 
dvara: pasikėlė nuo kėdės ir 

1 

žiūrėt in ta 
krunėti

papratima: 
pagarbintas....!”

mu ir

kada Gracijonas sau 
nuolatos 

su- 
jam 

iii

iron k u

vtsu savo
ant

padejo szaukszta.

su kartybe Zigmantas — apsi- 
misliues kapucinu pasilikt 
galėjau, 
ninkai ir szurpulei eme
kada parnislinau apie ta 
mega, kuria reikia dėvėti 
nuogo kimo be i____
Vėlinau sau 
iii mandiera.

Gracijonas vis 
mus žiurėjo in savo svcczia.

— O man mielas Dieve! — 
paszauke — kokis asž laimin
gas, jog tave matau. Kaip pa
siilgau tavęs, kaip geidžiau da 
sižinot apie tave — o tu nedė
kingas prieteliau nedavei man 
per teip ilga laika jokios žinu
tes apie save, kas mane bmsei 
vargino.

— Mano brangus 
idant jus apie mane pamirsztu 
mot; mislinau, kad asz apie 
jus pamiršziu. Jau apart tavęs 
brangus prieteliau mano isztik 
ro gal jau Zigmantu palaido
jot, bet asz justi visti to pra
leisto laiko nelaimingo, 
ir senoviszkos laimes — 
inirszt negaliu! Trūukc 
ir privėrstinai tempe pajauti
mai szirdies in tais szalis, no
rint gana stengiausi atsispyrt, 
vienok ant galo iszsiilgimas 
.uit virvęs partempė in czion.1

Sodo ant gonku, nes oras bu
vo szjltas ir tykus, del to in vi
dų nereikalavo suvis ejt: Gra
cijonas paliepė duot vakariene 
pats triusdilmas aplink 
czia ir pripilinedamas stiklus 
vyno.

— Kalbėk, apsakinėk! susi
mylėk kas veliasi su tavim? 
— kaip praleidai tuos tris me
tus laiko? — o sveikata? — 
kalbėjo gaspadorius. •

geriau

da stovcda-

norėjau >

kaip 
pa

manė

svc-

ne toji jau ka

Mislino kad 
al

pradėjo temingai 
szali isz už medžiu ir 
pasirodė briczka ketvirtu pui
kiu arkliu pakinkinta; ant ožio 
briezkos sėdėjo lakajus su važ 
nyczium o užpakalije kokis tai 
jiegainastis su ilgais ūsais ke
pure perkreipes ant szono sė
dėjo pusi rėmės ant savo keliu. 
Arklei, vežimas, žmones ir pa- 
kinkinimas arkliu buvo del jio 
ne pažinstami.
tai kas nor isz jio giminiu 
silanko pas jin, bet kada bricz
ka sustojo priesz gonkas, nepa 
žinstamas vyras smagei iszszo 
ko isz vežimo ir puolėsi 
kaklo gaspadoriui nusijuok-

7 kad ma
tomai Gracijonas jio nefiažino, 
net tada tasai priminė sau apie 
Zigmantą isz įpftĮofc jio baisa 
pažino, jog fa i f«s pafs
• — Brangus Zigmantai! kaip 
Dieva myliu! tefeul tave pasvei 

.’t! isztikro gy-

gaspadoriui 
damas garsei isz to, 

• • it v

ant

kinu szirdmghl., 
vas ir sveikas esi — isz kur? 
kaip? 'in kuV'taVė Diėvas ve-

Sztai svcczės brangus užda ?

1

viską mielesnis! esiriin laimin
gu, jog da karta tave riiatriu. •

Pažiurėjo ant Oaves po
1 A M Ml

— Sveikata, 
buvo kada tai juk neperszlek- 
ta — apie tuos metus dau 
bet negalima, 
su regimen tu 
lavinęs, parodos....
nuobodumas, o laikais ir pasi
linksminimas, ant ko «,uvgHo 
sn pasigailėjimu žiurėjai —lie’s 

4

ar tai teip pas mus būdavo 
— tat ir viskas. Na-gi tu man 
gal ka daugiau pasakysi ?

Atsiduso Zigmantas po tam 
ir žvilgterėjo ant jio.

— Klausyk Gracijone —- ta 
Ve vėlei ~ atnniiši gal tai ir

‘k ‘LpatS kas mdiiė iii czion par- 
$ikdsi til' in tai, jog 

asz tos lie mielaszirdingos pio- 
teres lyg sziam laikui pa- 
mirsžt negalėjau. Mylėjau jia- 
. . < -i. b-. - Ha.',.. .

i 110- 
geidau norint isz-

tempe.

T

t Y

g kai 
Statinėjo mus 

tai ežia tai ten 
abazai....

žmogus

31 fRQk) ■'«*/1 M-y 4* *
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jos sekasi ?

džrbjiiria'i puikus pnsejimai at 
likti bulid inlaika, viskas kaip 
ant lauku teip namuose pui- 
kiapsiojė tvarkoje visaine ma- 
t^t gerove ir viskas riaiida del 

■ įjos atncsza — kalbėjo .Grflfijo- 
vidnok teisybe pasakius 

no galima pažiht ant josios, 
jiaja

\ Eina' vlsiszkai, gerai už-

padoriauna, gyvendama
klosztorije užsidarius,

— Bet jiaja matei ?
Praejta nedeki ieni

nycziojo. ’ !
— O!-—paszauke Ziįnmn-

pėtiiy-

„t ■' , i ,, i h, ji * * ii , |

ant lauku teip namuose

Sugryzio 
Tėvelis.

Apras^ymas isz 
Gyvenimo Lietuvio

H
/•L

baž- jos atncsza
mis

į .

kuris pribuvo in if I

L)^Amerika jeszkotk,^
g'luko, /£f

»

tas — kas šzįandibn?
Czia! Kaip Diėva myliu Važiuo 
siu nedėlioję su tąyim in liaž- 
nyczia, juk-gi Titan nor isztolo 
žvilgtert ant jos vale, 
iszrodo?

— Nepersimai ne ne trupu
ti — pamatysi — tarė Grncijo-

— graži, patogu dievaži,

Kaip

da raganaujen-

nei
zmo-

* ■ I

kadi

na s 
kokios visam svieto ne rasi o 
da dabar gražiau iszrodo, negu 
kada tai.....teisybe, bet tas jai
pritinka nes 
ežiai iszrodo.

— Kas ten būna ? kas ? 
gali tas suvis but, idant 
niu ne priiminėtu?

— Bet-gi sakau tau* ! 
tai klosztoriiis, o ne dvaras —; 
atsake Gracijonas — niekusį 
ten svecziūose tie <liūna apart 
tėvu ir artimu giminiu, kelis 
kartus ant mc(u asz o laikais 
ir Miaditszauskas, bot retai 
Senas 
krausto pas jiaja ir

, dejuoje ir vadina jia 
Erodas-Boba!”

Zigmantas nusijuokęs 
duso.

palivarko 
bedamas 
ja “

• *

bet
dedis Eligijus persi- 

sedi ant 
Sveika Marija kal-

atsi-

— Navatnas dalykas — ta
re noretau pamifsžti hpie jiaja 
vėlintai! nckenst josios, turiu 
už ka pikt — o vienok myliu 
jiaja teip karsžtai, kaip mylė
jau jaunuose metuose mano, 
kada pirmu kartu'užsidegė ma 

! ’i Y < J , k 'k. 1 M J ' t Ik ! 1 1 'MI v » l. M, t) J, i »»» , . n ; ’ ■ 4 ' * ■■

no szirdyje jauskis meiles prie

tdant tas viskas darytu 
laiminga — gyvena.

1 Jhn buvo vėlus laikas, o 
triasu pažinstami ponai da ne 
in i ego jo.... Ant ryto.iaus anks
ti Zigmantas pasikėlęs tiiojaiis 
nusidavė ant artimo kalno už
augusio krUmais kuriose ne
suskaitė balsai visokiu pauksz 
ežiu sveikino giedru ryta ir 
tekancžia saule.

Lengva būna tuolaik
smagu 
rvtmetinis

Perejo jau keturios Velykos, 
bet grinezioje Kuzimierio V....

ne buvo jokios permainos. 
{ Mažam kambarelije, 
szsviesta maža lempukia, sėdi 
motore, daugiau panaszi in gil-

Mažam kambarėli ja 
pūke pradėjo gesti, nes 
jaus daugiau jau nesirado. Jo
nukas sėdėjo prie sulūžusio sta 
lo o Onute gulėjo ant grindų 
prie motinos. Motina nuvargus 

o josios mįsles 
Arti- 

muosia namuosia da Vlfi 'girdot 
“Linksma diena mums atėjo.”

# # #

Iii duris kas
Jau kon i a 

Motore su aszaromis 
ir priėjus

sėdėjo malszei, 
bėgiojo toli, labai toli.

tok is

ap-

ryta

gui ant szirdies ir
žnlo-

ant
duszios, kada oras 
buna pripildintas kvepėjimu 
yisdkiu žiedu, kuriais vasara 
phrėdo žeme, o isz kuriu drau
gė su rasa kila in virszu tuks- 
tahczOi kvepėjimu, kaip leng
vai kvėpuoju tada krutinę 
žmogaus, bet Zigmantas neda- 
tyre to visko, nes visos jio min
tys ir duszia veržėsi tiktai prie 
gimtines vietos prie to bran
gaus jam tcviszko lizdo ir gei- 
do kanogreieziause ,pamatyt 
jin, del to apie nieką daugiau 
nemislindamas skubino
kalno nuo kurio paregėjo kaip 
ant delno visa kainui ir dva
ra, kuriame kada tai buvo lai
mingu; ka savo szirdyje jaute 
to žinot negalima, bet sugry
žo pas Borodžicziu nulindęs. 
Po tam vėlei abudu vaiksz- 
cziodami sau sznekucziavo 
apie szi ir apie ta, isztraukine- 
dami senas mintis ramindami 
joms stive tai vėl nuodindami.

ant

bet sugrv-

sau

jos, kada ta jo josios gražia ran Po pietų nuėjo abudu aut gon- 
kn atsilset besznekant jiems, 
Gracijomis’ paregėjo ejnauti 
žmogų su lazda pasiramseziuo- 
jenti, taku pci; kaina’,
ežiu tiesiog iii jio dvaru.

(Tolinus Bus.)

kele gavau antausi. 
K .

Ir rodos norėdamas mintis 
tais nuo saves nustumt, pasike 
le nuo kėdės ir pradėjo vaiksz- 
cziot.

— Kaip gaspadorysta del 
’ •.a '■ ■■■ i Į  ......................i II&M | . ........................... .. ................. . ■ ! ■ -

vedan-

’■<

lem- 
alie-

1 ?

pradėjo 
pusiau-baladot.

naktis.
pakilo
prie duriu paklausė:

Ko norite?

nuo krėslo

tinia ne kaip in tnoteria, szale 
jiosios sėdi ant grindų 
Jonukas ir Onute.

Vaikiukas 
sz moteliu s u d ži u v u s i o 
kuri atnesze isz artimo kaimy
no, nes nuo kokio tai laiko vai

su gur

mazas

dalinosi sesutia 
pajaus

kinkas tankei ejdamas 
heliu jeszkoti maisto.

Szendien, nes tai buvo suba- 
ta priesz Velykas, 
szmoteli pajaus ir su tuoni da
linosi su savo maža 
motinelia.

— Acziu Jonuti, jau asz vai-
5

aplaike

susutia ir

giau ten, kur sziadien dirbau 
tarė motina nuliūdus. Valgyk 

ai rytotu vaikeli, nes 
neturėsime.

P)

*<

nieko

Isz kaimyniszku namu d 
si girdėt linksma daina 
ma diena mums atėjo.

ave- 
Li nks

Jo-
4 4 

y y

liukas apsiverkiąs žiurėjo per 
Įauga kalbėdamas in motina: 
Brangi motinelia, gal ir mums 
atejs kada linksma diena.

# # *

Saliune apszviestam su elek- 
trikinems lampukems, sėdi ap
linkai stala keli vyrai. Ap
linkui stovi stiklai su alum. Vi
si loszia isz kazyriu. Kas jiems 
apeina Velykos?

Kazimieras V 
tus draugauje su tais prieteleis

Buvo kriauezium ir 
jam vedėsi.

jau tris me-

— Kas ten?
— Tave ir tavo vaikus 

nusidėjimu,
atleidimo

uzimrszima mano 
tavęs ir

ir

apleidimo
mano kaltes.

— Kazimiereli! Jonukai tė
tulis sugryžo!.... Onute, tė
tulis sugryžo! — Isztardama 

szoko prie duriu,

sugiyžo!....
sugryžo! - 

tuos žodžius, 
kuriosia stojo kazimieras, bu- 
vusis kaži minkąs ir girtuoklis.

Ir vela duodasi girdot daina 
Linksma diena mums atėjo,” 
bet tuorn kart grinezioje V....

ir isztikruju buvo tai linksma 
diėna del visos szeimyneles Ka 
zimierio.

Nuo tosios dienos Kazimie
ras stojosi geru žmogum dasi- 
dirbo puikaus turtelio ir szia
dien vra guoduojamu nuo visu.

F. W. S. B.

< t

NAUJA IR NAUDINGA YLA

n «r

r...... ai.For All-. i

I

I

TARADAIKA.

Tegul kožnas gieda Alleluja 
Kiaiiszus pamargintus kūle, 
Ir “Saule” sveikas skaito 

Pasigeriąs nesivaiko.
' Sziandien 
giedoti,

Saule y

T

daugneini si i nu 
nes turiu padėt kūmai

Baltruvieniai su

Amerike.' 
neszlektai jam vedėsi. Isz 
pradžių negere ir nesivalkiojo 
naktimis, netrotino pinigu. Bet 
susiejus kelis kartus su tais 
draugais užmirszo apie paezia 
ir vaikus Lietuvoje.

Kada kaziras iszdalino, vie
nas isz juju paszauke: “ 
syk Czali, juk tu sziadien nieko 
ne užminei apie savo szei
myna, užpraeita mota net apsi
verkei prie szito stalo ir nega
lėjome tave ne apmalszyt. 
vis kalbėjau, jog isz tavęs 
ras sportas, 
ve!

G rajus ejna toliaus.

Galima su szita yla siūti bile ka norite 
teip greitai siuva kaip ir maszina. 
Padaryta kad užteks ant viso amžio. 
Niekas nesugenda. Kad važiuosite in 
sena kraju ar czia Amerike pasiliksite 
jaigu busite farmeriu ar dirbat^ fabri
ke szita yla visada bus jumis labai rci 
kalinga. Suczedins jumis pininga ir 
daug laiko. Kasztuoja tik $1.00 nusiun 
tima kasztus mes apmokame. Duodam 
20 mastu sziaucziszko siūlo ir 3 klto- 
niszkas adatas ir instrukcijas kaip ja 
naudoti. Iszkirpkitc szita apgarslnlma 
prisiusklte tik $1.00 ir prisiuskite ant 
žCmiaus adreso. Padarykite ta szedien

NATIONAL SALES CO.
Sta. D. Box 90. New York.

DAKTARAS GYDO
PATRŪKIMA

margu ežiaiso y

Klau-

Asz
Su

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

Lai gyvuoja lais j0 jr operacijoj

Kazi
mieras gylei užsimąstė ir nieko

todėl sudedu trumpus vėlini- aplinkui neinate.
mus visiems ir po d ra u g ap- 

linksma szvente 
Vioszpaczio isz

Didele atyda atkreipė publika in 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Nerviszku arba trotimo veisles 
Ilgu; per Daktaru Andrew O’Malley; 
Isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo pel 

, « ir Iszskirent arszes- 
nias atsitikimui,- nereikalauja trotint 
laika nog darbo ar kitokio užslčmimo.

Žmones paprastai mislino 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 
Isztlrinejlmo ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos ir pasisekė 

i *

pasidarė
Grayk. Kiek

Greicziau

— Nagi kas tau 
sziadien Czali. 
duot tau kazyriu. 
tu silke!

Kazimieras tyli 
ros iszpuole

jam Iszpildyt savo norą teip kad nčyra 
apie tai abejones.

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

Draugus Dr. O’Malley:— 
Negalų rasti žodžiu luvales jumis 
padčkavotl už stebėtina pat ar n a- 
vlma delel manes, 
mane nog dnbcltavos 
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus ir negalėjau dirbti, 
džinu kitokius daktarus bet du 
nęgaUjo pagialbetl. 
sveikas, 
Wilkes-Barre, Pa. Ase čsmlu Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir sslrdla- 
gal rekomendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautleczio knrls Csa 
tam paežiam padėjime 
pirmiaus buvau.

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

[Tikra gromata randasi mano ofise] 
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai adgalios po dvieju metu 
isztirinejima, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima Ir vadinu ta būda gy
dimo ‘“Chemic-Electro” būda gydimą 
Patrūkima del szimtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradimo mede- 
clnuose nei gydimuoshe nog laiko isz
radimo X-Ray ir daugiaus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu Gsate vienas isz tu 
skaitlingu kenkeneziu, serganeziu ant 
tos neapikantos ligos “Patrūkimo" 
asz galu jus iszgydintl.
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
biszkal. (Raszyklte prisiusdami už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adresavokite:

DR. A. W. O'MALLEY
(BPECIAL18D

27 South Washington Street 
WiHces-Barre, Pa.

Kur Kalbasi Ir rassosi UsttfrMnli ]

Kazi- 
jam isz ranku....

Aszaros pradėjo byrėt isz akiu.
gana, o po Vely- 

y

Linksmos dienos jau atėjo, 
Kožnas mandagiai pasielgti 

prižadėjo,
Namie sėdės, 

• , Vi ’ p I1

Jokiu sumiszįmu nepradės.
Teip man visi pranesze,

O ir apie tai rasze, 
Jog jokiu riksmu nedarys, 
Tiktai kiauszus niargys.

Vėlinu visiems idant Dievas 
apsaugotu nuo nelaimiu- ir 

. ' ■ ligų,
Idant visi užsidirbtu daug 

■ , ' ; . piningu,

rcikszt apie
Prisikėlimo
Numirusiu.

Tai ir bus
ku vela pradėsiu savo litanija 
o jeigu užtiksiu'kur bolszcvi- 

varles
nes už kožna pasmaugta
kus tai smaugsiu kaip

*

Ant uivežu 
apsinurlszino. 
bina namon.

išgydoma* 
rupturoR,T 

bol- 
szevika aplaikau nuo valdžios 
po tris centus.

Pasilikyte sveiki.
Alleluja giedokite, 

Malszei pasielgkite,

Po te i-
Kah-

* 
krutejmas jau

Kazimieras sku- 
Rankosia turi 

keliolika pundeliu kurios pirko
paskutiniam krome. 
sybei buvo tai 
metu nebuvimo namie, bet ge
riau pažai, ne kaip nieko.

Kad tik surastai! gyvus, 
Ar surasiu gyvus Jonuką ir O- 
nutia ir savo mylenia paeziule, 
kuria, teip baisei

mažai po trijų
Dar C'Riniū 

acrin Dfk O’Malley Irs

ja ir mylitf, matyt įal jos 
galėsiu — f
girfeti apie jiaja ko nors ir del 
to pribuvau pas tave priete- 
liau, o tikiuosiu, jog man būti 
malonus ir ne atsakysi savo su 
raminimo; priek tam isz ' ežio- 
nais galėsiu pavogėt Savo na- 
f. • a » i D/Y t v ' G t «

t

♦

/

Po ulyczes Besitrankykite!
- ‘‘> " . '' t <■ ■.

kaip asa

*•* ■

nuskriau
džiau, — kalbėjo Kazimieras

nszir- 
prL,dingam patįįbucziavimui, 

mieruodami vienus kitas aki
mis.

« • 5 s , *

Gracijonui jau plaukai bu
vo sumarginti žilaiš plaukais, 
o ir Pientko plaukai panaszus 
buvo in jio, norint kas teisy
be mažai da buvo pažimu; isz- r • •' ja j t

J

mus savo brangia teviszke, ta

rode dabar'kopę tęip kaip jin 
. rx . 'paliko K roką we, tikrai rodėsi 

jam 
veidas
baltas viSisžkai su skaistumu

. 1 į r ■* gpapuosztas, tai yra isž rodo Vi- 
siszkai gerai ir sveikai. Kada

z > ■ t \ . . ■numoto nuo saves ploszcziu.
Gracijomis su Miišistebėjimu 
paregeJo’saVo svcczia'‘vaisku-

kad stojbši" dlgtėstiiu ir 
. , < r. V

ne buvo pageltęs O-

lizdą kuriame gimiau, o in kur 
dabar (koja mano netūr tiesios 
inžongt, o dėl to nor akimis gei 
dzin matyti ta'brangia vieta, 
norint ir szirdiS turėtu isz 
skausmo trukt! .BaSakyk man 

esi ten, 
i

kas ten veikesi, jiik 
mislinu, dažnai svocžlu?y

— Asz? ~- nūs i juoke Graci 
jotum — klysti prieteliau labai 
nes ponia Elzbieta ‘ne vėlina 
suvis sau atsilaiiltiiho svepziu
apart savo gimdytoju ir neku
riu isz artimu giminiu. Ne bu- j ,

y

In tevynia laimingai sugryžus, 
Visus rastu sveikus ir gyvus, 

J'/■ !.'"r t fe M 1 y'
Ir to isztįkrujū dastos, 

Turtingais pastos, 
Ka duok Dieve.

Gavėne frazei perėjo, 
Niekas blogo nčgirdejo,

I

l

II
t

, Apie Lietuvius ir moterėlės,
Apie vyrus ir apie mergeles,

■ Teip turėtu būti visados.
grąžei avh-.

ginkit,
Prie darbo naminio prhtiukit,

Valkiotis naktimis nepave- 
f 7'A ‘ ^linkit,

Jeigu neklausis iii kaili duokit
Dabar sulaukus Velykų,

Motinos dukreles M

w
’ ■ A. ' » . /'• . '? .'i. A.:’.L?uįlė|

KADA NEURALGIJA 
UŽPUOLA NERVUS

Sloan’o Linlmeut’aH iszsklaido 
sukepusi krauju ir praszalina 

skausmu.
r < H J U

l

♦
A* ' i i i un f I r 'J IH
Diskeli patepus tuojau susigerią ,1)0

trynimo ir, kaip bematant, palengvina 
nervams.

Sloan’o Liniment’as labai pasekmin
gai palengvina prie iszlaukiniu skaus
mu, isznarintu sąnariu, susižeidimu, 
skauduliu, sustingimo nariuose, skaus 
mo ritunienyse, diegimo sirenose, 
neuritis, diegliu, reumatiszku gėlimu.

Turėkit didele bonka namuose visa
dos, kad visa szeimyna galėtu vartoti! 
Gaunama nDrnM Mptiekmmr

raumenyse,

i

k

y M aoc^60» 1^ H-žft V;

i
Sloaris

I.zi i* i $ m k iki
Kills l».Hu

■2'1 ■ 7.' I ■■ i? A f.

priskubindamas savo 
nius.

žings-

# # #

, Ar czion gyvena V....klausė
nedrasei vyras barszkindamas 
in įuris namo, kuriame 
Uos gyveno.,

— Nė ponuli.
$U vaikais, nes jiajia

kita-

Iszsi kraustė 
gaspado- 

yis iszmete laukan už nemoke- 
jiina randos. 
pamėto jiaja ir. iszkeliavo 
Amerika, 
dai po 
uliczios. 
jiosios
akyvai motore.
. — Teip, gymine. Acziu už 

greitai atsitolino nuo

Jiosios vyras 
in 

Dabar gyvena ba- 
Skurdu 

esi
užklausė

onumariu 46
ponulisO gal 

gyni i ne y

žinia. Ir 
duriu

Oį liti*

y

i

i

i

Į

gymi ne.

*

4

“Patrūkimo
No laukite.

fąi

•į

1 
d
■■i

y

f.
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SAULE

JAU ATEJNA AMERIKONAI!
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1

^4

Kare jau Pasibaigė
„■ n...... I i ■ II ■

Didelis Balius.

Žinios Vietines

-S
■<• ■

*
« 5S

*

>y

•M

'> V x ą

■J&

’v
C- 1
M*

^•3 y>

i v 
t

Prisikėlimas
Ve-

linam
■w

nesvietiszkai 
“ ramv- 

už kuria reik konia tri-

— Didysis Ketvergas.
— Dydeji petnyczia.
— Dydeji subata.
— Nedėliojo

V. Jėzaus arba Velykos, 
vietiniams Lietuviams 

linksmu szveneziu.
— Velvkos szimet bus brau v 

gios, nes viskas
pabrango, o ypatingai 
be” 
gubai mokėti.

— Mahanojaus 
teismas, kuris tesasi per 
kis metus, i 
kratomas.
idant tasai ergelis 
ir vela užžvdetu

parapijos 
pen-

neužilgio bus per- 
Dydelis laikas, 

užsibaigtu 
sutikimas ir 

vienybe terp Lietuviu.
— Pagal nusprendimo 

tai Charles 
velinirna 
tarpe gyminu. \ isas turtas ap 
skaitojnas ant 450 1 ukstaneziu | 
doleriu.

— Guod. Prab. Kun. Augus 
ir dar 
tai 

milemas klebonas 
kyti Pamaldas 
ežiu Szveneziu.

— Susirinkimas 
Draugijos

F. Kaier
sūdo 

gavo pa-Į

i 4,;
k’ '■

f >▼*

j/A • ■■.'•’Tį!- K;.•* rs*5

Dr. KOLERNaujas Kotelis.
Andrius Žukauskas atidarė 
nauja, vieta po No. 1077 Wyn- 
dotte St. Bethlehem, Pa.
natinis Lietuviu kotelis Beth
lehem. Turi 6 vyrus prie baro 
kurie dirba diena ir nakti. Už- 
praszo visu atsilankyti.

Andrius Žukauskas, 
1077 Wyndotte St.

South Bethlehem, Pa.

' < >

Žukauskas

Ar nori matyti, kaip
Ta

Suimtoj 26 A pritinus 
sąles , Now Phila- 

delifhia, Fa. Pelnas eis ant su- 
Marcellcs Waidelie-

nes biednos naszles su
Balius prasidės 6.30 

vakare.
pausko orkestrą, r • i • 1 *

638 Penn Ave. Pittsburgh, Po.Atsibus 
ant Kenna Vie- Dr. KOLER yra viena* 

finis tarpe Lietuviu 
Klaras Plttsburge. Mo 

, klnost Varszavojo, stu
dijavo be gi j e 26 m. in- 

i vairias ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo< 
dugnini pažinsta. Gydo 

.'Y-t užslnuodlnlma kraujo 
ir silpnybes vyru, spuogus, nieįejlmus 
ligas tinimo, fnvalrlas ilgas paėjo an- ,?
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Mch ap-

szelpirno

vaikai^ 
vai.

mažais
iįfįtif'

5/ d

BK

Grajis J. Ali- 
AteikiU* vi

ii nes ne tik ka patįs ' galėsite

Ar tu nori matyti, kaip eroplanai 
kariavo ore. 
submarines kariavo vandenyje?
viską gali matyti savo namuose su 
visai mažomis iszlaidomls.
laikomo daugybe paveikslu tinkaneziu 
'del storooskopu.' Kada žiuri ant. pa- 
velksRVfper stcrcoskopa, jautiesi lyg 
nktuaUHžkal dalyvautum kares lauko. 
Steroos|koi)as,.. Balp niatai 
kasztuoja tik vibntirt doleris.

pasilinksininii bot ir .tu^zelp^i 
te biedna 
vyrams (ik 
merginoms

)81-
I užauganaszl<‘.

35c. Alotereins ir
15e. i

žemi fiu

No. 1. 200 SKIRTINGU KARES 
PAVEIKSLU $3.00.

Mes taip-gl turimo ir kitokiu pa
veikslu del fitereoskopu, kuriu paduo
dame žemiau ju kainas, 
nerija 25 paveikslai.
35c.

Užsisakydami pažymėkite numeri 
ecrljos ir mes žinosime, kokia serija 
prisiųsti.
MO.

Tauticcziu Domai

ežias nuo neezystumo kraujo, 
szauklte ypatlszkai, per lalszkus 
negydau. Dr. Koler kalba LenkiszkU 
ir Ruslazkal.
Of i sos valandos: nuo 9 ryte lig K 
vakare. Nedeliomls Iki 2-v. popiet

Atsiszaukimas in Lietuvius.
Kurie mylėtu nusipirkti farma 

Kennan, 
Wis. ba ežia yra geru f urmu 
ant, pardavimo ir derlinga že
me nepasigailėkit 3 centu ant 

Atrašykite mums •J
O mes jums apra- 

szysim aplink viską pilnai.
Hugo Kandutsch & Co., 

Price Co., 
. Keijnan

tegul atvažiuoja in 
geru

Pasiuncziame ])er paczta mal
daknyges, nuo 50c. lig $2. Ra- 

lig $2. Visokiu 
szkaplieriu po 15c. pora. Nau
jas visos Lietuvos žemkipis $1.

A. Ramoszka,
514 W. Saratoga, St., 

Baltimore, Md.

zancziai 9 )C.

nepasigai lėkit 
stempos. 
gromata. $) IŠRADIMAS

M Prahlluojančiį Kojy
I

> I *> Ai Ii4v

j Prakaitavimas tmo- 
1 gaus kojų, tai yra di- 
n džiausiąs kankinimas 
m taip dideliems teip ir 
W mažiems. Didelis ne- 

cma^umas yra ii ne

’JAV is.
>VZ

į£
,f4s

>X> 5-

Kiekviena
Kaina už serija

►% Jt

french ORPHANS WHOSE HOMES WERE DESTROYED BY GERMAN
SHELL, FIRE. 

v I
Kada vokiecziai pradėjo.?*’apleidi net sugriauta 

sieratukai ir kiti apleisti Vnnvai pradėjo iszlendinet isz
■Franclja.

viso
iszdulyti likusi luitai kiu kelneriu, skiepu ir sugriautu namu, ir su verksmais ap

ta i t is serga 
Kaip rodos

rr

vargei 
gales 

laike

uli lovoje.

kabinėjo sa.viszkus, 
rede kuom turėjo.

kurie vaikus pavalgydino soeziai ir ap

Vardas serijos
01. Istoriszkos vietos Amerikoj

102. Atsilankymas Washington
103. Niagaros vandenpuolis'
104., Kelione po “Dizic Land 
---------, * 44 44 1VV* - t » * j.\ ,
10G. Kelione pd. haclnka4 >
105/ n 44

♦ >

Kaina
I 35c.

44

44

44

44

44

107. Kelione po didžiausius miestus
j 'Amerikoje . ą • »>W«U m e 

k t. * r 0108. Kelione in Philadelptiia
tOO. Kristaus Gyvenimas.

Didelis Balius,
Parengė Sz. 

gyste isz Tamaqua 
Balandžio ant Liberty
Inžanga vyrams 50c. Moterems 
ir merginoms

Jurgio Drau- 
Pa. 22 L 

sales.

Persikėlė in kita vieta.
akiu, austi, 
specialistas 

persikėle nuo 
in nauja

No. 20 N. Centre St., 
(Ap. 18)

4TZ^
•'ojAA

25<‘)C.

Daktaras Carson 
gerkles ir nosies 
isz Pottsvilles, 
212 W. Market St. 
vieta po
Pottsville, Pa.

>
. Icv^po kaip ir kenkentis žmo« 
tikptal.

<ii4
4411s s. etatai Prakaituotos kojos tai 
pi iJžii vis »kių žmonas H^ų ir pavar^i- 
•n.j v šokimo. Musų naujai iirastos gy
duoles iifydis prakaitavimą arba ilapu- 
mų J ir j) ko j] j labai trumpą laiką ir męs 
nžGkrmam jo< nieko ne kenks Jūsų svei- 
k4l.:i. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
la kns su paaiškinimu. Preke
mu pasiuntimu. Piningus siųskite adresu:

UCSUS REMEDY CO.,
Distributer

Dep. B. CHICAGO, ILL.Turėkite Muzike Savo Name 160 N WELLS Si,
44

44

44 
j 

3 44

44

Musu Specialiszka Oferta 
Ant Velykų . . Pathė $95110. Kelione po Palestina ir

__ Al ‘•T? i ' ? j » . 4 ‘ ■ * »

111. Kelione po. Chlplja lr Japonijo
112. Aplankymas gomos ir Venice
113. Kelione po Italija Ir Szvcicarija
114. Kelione po Anglija ir Franclja
115. Kelione po Norvegija lu

' Szvcdija į
11 G. Stebuklai Senojo Pasaulio
117. Wedding Bolls (komiszka)
118. įvairus Gyvuliai
119. /Musu kareiviai
120. Tripas ap|e New Yorka

automobiliyje ............................. .
121. Kelione^por Panama kanala
122. Merginos tai ir bus merginomis 

(labai juokinga)
Nesiusk,mums visu pinigu, 

siusk tik 20c.
o likusius užmokėsi, kada pacztal i jo
nas alnesz in tdyo namus. Adresas:

National Sales Co. S.
Station D. Box 90, New York

Sz v cn talžomo t.-jr

*

■44

44

W. TRASKAUSKAS
GRABORIUS—«

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA\ 

Laidoja Kūnus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus Ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztinlu, pasivažinėjimo 
Ir t.t. Krausto dalgtus ir Lt.
520 W. Centre SU Mahanoy City. Fa.

Szita nauja Pathė grajinama 
maszina, grajina visokius rekordus, 
ir duodame 12 Kolumbijos ir Pathė 
rekordus už $95.
jumis parodysim Edisono, Kolum- 
bijos ir Pathė fonografus.
daugiaus visokiu rekordu negu kiti 
sztorai.
Lietuviszku rekordu.

GUINANS’rGS
-------------------- Shenandoah, Pa.

J4**-'3’'' **j*?j*7/

Ateikite o mes44

44

44

44

444

4

(Bacziukai) paei- 
, NamViies- 

žino

Pajieszkau
Szuliszkio, 

vnv Kenosha, Wi 
nežinau kur.
kau Marijonos Gabriniukes pa-Į 

'eina isz ].........
niau g;........  __ _
dabar nežinau kur. 
atsiszaukt ant adreso.

KI. Poczetas,
D16 N. E. 72 St., 

Cleveland, Ohio.

musu Zigmanto
at lai

ateinan
gyveno

naujos|' * 
Non Partisan Lea

gue bus laikomas szi vakara 
(Ketverge) High School 

Ateikite visi nes 
vai’stvta vandeniniai •r

— Jeigu reikalausite Vely
koms, bile kokiu gyvu kvietku, 
rožių, lelijų ir t. t. tai geriau
sia galima gauti pas Jennie 
Refowich, 129 W.

szi

jo.
sale

bus aps- 
reikalai.

Velv-

pas 
Centre St.

Galite dar užsisakvti. (to.31)
Draugyste Szv. Ludviko 

pri- 
savo

nutarė per tris menesius 
imti naujus sąnarius iri 
draugsyte už pigu insiraszyma 
tik $1. Gali prisiraszyti turin
ti nuo J8 lyg 40 m. senumo. Su
sirinkimas atsibuna Nedėliojo 
po 15-tam kožno menesio 1 vai. 
popiet mokslaineje

— Jeigu norite ant Velykų 
puikiu rožių, 
karneiszions ir vi/okiu 
vazonikosia,
O’Connersa, 100 W. Centre St.

(M. 14)

saldu žirniuku, 
žiedu 
pas::pirk yte

Mount Cramel, Pa. —
nežinomos 

arinis kati-

Prie
Spring kasyklų isz 
priežasties truko g 
las užmuszdamas du darbinin
kus Joną Burgunda, 40 
ir Jurgis Geckus 39 metu. Abu 
du paliko dideles szeimynas.

■...... ......■ »■ ———
KUR BUNA?

metu

Pajieszkau Dominiko ir Fra- 
na Kulpavicziaus paeina isz 
Vilniaus gub., Jezmariu para., 
keli metai atgal gyveno Scran
ton, Pa. Praszau atsiszaukt ant 
adreso.

L.

paeina 
Jezmariu para.

Bud re v i ežius, 
72 Garden St.
Hoboken, N. J.

Pajieszkau Joną Sklores pa
eina isz Smilgio para., Pagait- 

girdejau kadszpyliu kaimo, 
buna Chicago; taipgi pajiesz
kau Joną ir Ona Krivitskii, isz 
Smilgių para., Manaito kaimo.
3'prįiĮ svarbu perkala, praszau-

į' afei^iukt ant adreso.
D. Plikimas, 

300 Front St., 
Hartford, Conn.

r
Mano giminaite Magdalena 

Balaikiute, po vyru pavardes 
nežinau; paeina isz Suvalkų 
gub., Kalvarijos para, ir paw. 
Praszau atsisaukt ant adreso.

Simon Naujalis,
Box 105, 

Baldwinsville, Mass.

i

savo kaimyno 
seniau 

s. dabar

Baceviežiai 
na isz Suvalkų gub. 
ežio para.

Taipgi pajiesz- • apie juos, Malonėkit praneszti.
\V. Barron,

Box 70 
Langdon Alla Canada.

Užkalniu kaimo, se- 
yveno Worcester, Mass.

Praszau
(to 33)

Mano szvogeris Petras Am- 
brozaitis girdėjau gyvenagirdejau
Newark, N. J. taipgi mano bro- 

Kasparaitis, 28 
gyvena Anglijoj, 

atsiszaukt ant adreso. 
Simon Kasperailis, 

Box 163, 
Baldwinsville

lis Juozapas 
metai 
szau

Alano
Pranciszkus ir

pus—br )liai

J

Turime

Pra-

Mass.

Jeigu kas

pusbrolie Juozas 
Zaleckai ir mano 
Katre Zaleękiuto.

Pirmiaus gyveno Akron, Ohio, 
o dabar nežinau, kur būną. Te
gul jie pats ar kas kitas prane- 
sza apie jiuos ant žeminus pa
dėto adreso, nes turiu labai 
svarbu reikalu. (to 33) 

Vincas Grabauskas,’
Frackville, Pa

______________________________*

Mano 
A lesa nd ra 
pns-sesere

ir

v

SKAITYKITE
SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE

“SAULE"

“SAULE** .

44

44

<<

Prl- 
sldabru ar stampomis,

Naujas Lietųyiszkas Graborius

I
 Kazis Rėklaitis i

516 W. SPRUCE ST. <
MAHAN0Y CITY, PA. |

------------------------------ j__________________________

Dldelln Dirbtuve reikalauja pardavėju 
del pardavimo marszklniu, apatiniu 
drapanų, paneziaku, szleblu, jokiu Ir 
andaroku, tlesog in namus. Raszykite 
o gausite seinpolius dykai.
Mills. 503 Broadway, NewYork City.

MadisonJonas 
Diminijomis

Ilgiau avėsi — daugiau piningu suezedinsi
visada žiūrėkite kad ant juPirkdami guminius avalu’s del mainu, 

s “Raudonas Kamuolys” (Red-Ball). 
nes“

butu fabriko žyme
Jus suezedysite piningus,

'V A

Žyme Mkz >< i RaJ

(į

BaH.

Raudonas K a pri ų p 1 y s ' reiszkia
-I1'

M

kad iszdirbinys yra kuogeriausis ir laikys kuoilgiaūšiai.'

• U

Gausite pas mus visokiu

’ City, Pt 
Mt. Carmel, Pa.

Pbone. Kensington 1104 W
DR. E. G. KLIMAS

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas.
Atidarė nauja ofisą South puseje

Į
t
<Į

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Qo. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriami 

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

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

A. Danisewicz M. Gavula
T. G. Hornsby

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

P. C. Fenton

T

f

D. F. Guinan, Trcrs.

xz

FIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSįl FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

e<

Priėmimo valandos 2 Iki S popiet 
Node)loję fl iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

Jauni 
upe tu

ri lluoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į 
su m asų nauju 
laišku:

I
(

Reikalaujame
j ląvaitę. pereidami per stabus 
auju iiradimu. Atsiimkit tik 

URSUS REMEDY COM f
160 N. WELLS St., Dtp. B. CHICA60. ILL.Dtp. B.

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU,

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

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

i

<

i

ifidirbimo ir visokiausio' Lithuania groja rekordus visokiausio 
^r-1 « 1 —__ _ «k

puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri
RaŠykitė apio jšlygns, o aplaikysite visas informacijas.

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas. 
Rašydami laiškus adresuokite:

??^,u?n.0’ ^a*P: Columbia, Victrolu ir kitus. Lithuania groja teisingai, 
- - „J., VIOH <110^1,0, 0.U4IIUO,- VJ • i

Rašykltė apio jšlygns, o aplaikysite visas informacijas.
Reikalingi agentai nardavinėt'

Rašydami laiškus adresuokite:
' S., P. TANIS.i » !

LIETUVISZKAS
GRABORIUS

A. J. SAKALAOCKAS
801 East Pine Street 

Mahanoy City, Pa.

A. C. NOVAKAUSKAi
« •
• • Advokatai :: i <

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

PARSIDUODA

PUIKUS PIANAS
» '*14*

visai da nenaudotas? Ka- 
sztuoja $500.00.
Parsiduos labai pigei.
Kas nori pirkti giara Pi
aną, tai dar turi proga 
pirkti už MAŽA PREKE.
Atsiszaukite tuojaus Ini 

“SAULES” Ofisą. 
Mahanoy City, Pa.

ir1233 West 111th Place, 
r- -nr nr m * Ml M w * 4b. i

—--- --

.4Chicago, Ill.> 1

yra szspąusta ant kožno bato aulo, ojĮ«^l<amuolys v ___ _________
teipgi ant užpakalio it pado kožno pns-baczio (Himiner) ir czeveryko

J 1 1
v>ub

(Lopac). Galima gauti baltus, raudonus
t

“Bą li
ję ap-

Avalu
Band isztisi padai yra padaryti specialiai del mainieriu darbo. , 
saugoja peretkus ir yra taip tamprus ir-druti, kad nei asztriausios ak
mens ar anglies ki’iaukszles

ar juodus. *x

....................  _ “Ball-
Band” batai yra drueziausi ir smagiausi isz visu, kokius tik galite gaut.

1 “Raudonas Kamuolys”.
MISHAWAKA WOLLEN MANUFACTURING COMPANY 

414 Water Street, Mishawaka, Ind. 
fnstaiga, kuri iszmoka milijonus del

negal ju perpjaut, nei perpleszt.

Kada pirksite ziurokite kad butu aut ju žynio

4 4 gerumo
I

I

UNIOWfoil

NATI0WI.lwSAUK
M AHA NOY

CITY
■ t

CAPITOL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $400.000.00

Mokamo antra procentą ant sudStn 
piningu. Procentą prldedam prie jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuoso, nepai
sant ar atneszat parodyt kyngute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis. Bankas atydarytas 9 vai. ryte lig 
8 vai. popiet. Subatomis 9 ryte lig 12 vaL
H. BALL, Prez. F. J. NOONAN, Vlce-Prea, 

J. E.* FERGUSON, Kasierlus.
R. T. EDWARDS, Kasiorlaus Pagelbinlnkag.

j

Ofisą b ‘ <

. Ui I




