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Isz Amerikos
Sūnūs nužudė tęva už paskoli

nimu 300 doleriu.
Ralph,Catawissa, Pa.— Ralph, su

nns turtingo fermerio, likos už 
darytas kalėjimo 
ma savo tėvo.
suynitas, kada važiavo su dar
žovėms in Shenandoah. Sū
naus

už nužudini-
Sunvlis likos

farma randasi szale tėvo. 
Badai sūnūs paskolino nuo to

li ž tai 
kada per ilga laika ne

atmokėjo skolos, o tėvas neno
rėjo atnaujint abligo, sunns in 

tėvo

vo 300 doleriu ir davė 
nbliga, o

sigaves nakties laike in 
narna nužudo jin.

Vokiecziai kitados buvo pana- 
szi in beždžiones.

Chicago Fre- 
uni- 

czionais 
kalbėjo,

Profesoris 
drikas Star isz Chicagos 
versitrto, kuris laike 
prakalba, terp kitko
jog pirmutine veisle vokiecziu, 
kurie gyveno priesz 425,000 

in juodas 
bet daugiau žino- 

ir 
jog 
gai

gyveno priesz 
metu, buvo panaszi i 
beždžiones
mi isz savo brutaliszkumo 
skyrėsi nuo žmonių tuom, 
turėjo nepaprastai kietas

Kūnas juju buvo nudry- 
bitts, o mintis upsunkytos —

—

VMS.

r 11* 
ženklina.

> f

f

at

2S00 karei-

Vokietis padege lai va su 
kareiviais.

Boston.— Vokiszkas sznipas 
kuris radosi ant laivo Patricia 
kuris plauke su
vinis isz Francijos, padege lai- 

elekt ri kiniu 
pradėjo 

degti. Ant giliukio ugni už
tiko in laika ir tuojaus užgesi- 

Nelaba sznipa sukaustė

va per suvedima
Uratu, nuo ko laivas

Ant giliukio ugni

no.
iii panezius ir patalpino kale 
jime czionais, kada laivas 
plauke.

at-

New York. —

presbi

W. D. BOCZKOWSKI, Free. and Mgr,Mi Tv Ufkli JK IVH< tBIJU JI

F. W. BOOZKOW8K1, Editor. 31 METAS

bažnvtinia
suszelptu

va 1-

Praszo pagialbos del 
atstatymo bažnycziu.

Protestonai 
Lietuvoje, Lenkijoj ir Czekijoj
prisiuntė meldimus in 
terijoniszka 
tižia Ameriko idant 
jiems su atstatymo ir pataisy
mo sugriautu tonais bažnycziu 
laike kares. Bažnytine vaklže v
jau iszsiunte puse milijonu do
leriu ant to paties tykslo i 
Belgije, Francuzije ir Italije.

Praszimas Lietuviu, Lenku 
ir Czeku likos perstatytas baž
nytinei vahlžei, kuri stengsis 
suszialpti tenaitinius gyvento
jus.
Kareivis surado senoviszkus 

piningus.

Marshfield, Ore. — 
nas llillyer, sugryžias isz 
Francijos ataiveže su savim ko 
liolika senoviszku piningu ku- 

surado kasdamas 
Piningai yra 

amerikoniszko kvoterio ir pa- 
ejna viduramžiniu laiku. Ne
kurie turi paveiksią karaliaus 
su smaila kepuria o kitos pu
ses randasi bėgantis elnis. Ne
kurie piningai turi suvirszum 
>o 800 metu senumo, llillyerui 
lavino jo

llillyer,

m

Hermo-

r tos 
sus.

puikia(

bet juju nepardavė.

apka- 
dvdunio

suma uz juos,

Palicije 
Medin

iu

Kanczius suymtas už žudinsta 
savo paezios.

Shenandoah, Pa.— 
suėmė Frana Kancziu
nicburg, Pa. ir ndgabeno 
Pottsvilles kalėjimu. Kanczius 
nuszoves savo paezia prnejta 
subata pabėgo ejdamas peksz- 
ezias in Pottsville, Tamakva ir 

o isz ten ant freito 
Kcadinga

1 lamburga 
gavosi iii 
bbrga ir Mochanicburga, 
jin palicije pažino isz paveiks

ima nez i us 
Badai 

paezios 
buvo tai,

lo ir aresztavojo. 
prisipažino prie kalte 
priežastis užmuszimo 
kaip žmonis kalba,
jog pacziule už daug draugavo 
su vvriszka veisle.

Sudeginti, suszaudyti ir sugriauti fabrikai Belgijoje.

Ilarris- 
kur

s.

New York.
Salavei-

Kardinolas Gibbonsas gyrria 
Salaveiszius.

Kardinolas Gib
bonsas labai iszgyrc 
sziu armije už juju gerus dar
bus czionais ir ant kariszku 
lauku.

Esmių nudžiugęs 
darbu ir pasiszventimu isz 
laveisziu armijos, kuri tiek ge 

kareiviu
Kožnas

ir ant
Kardinolas kalbėjo: 

isz geru
Sa-

ro padare del musu 
ant kariszku lauku, 
sugryžtantis kareivis isz Frau 

negali atsigėrėt 
kiek toji k *ganingij armije pri 
giirlbėjo________________ ___
narei tosios armijos prigialbe- 
davo kožnam, kuris tik })arei- 
kalavo juju pagialbos, neklau
sydami jojo kokio jisai 
tikėjimo ar tautos.

ei jos ir abazu )

ta < Iff PiJhSTt ’ ifd i*C ?v i n. Sn

butu

PERGALES BONDSAI.

Amerika

tis.
Yra kuomi džiaug- 

žmoniu 
, todėl 

paprotys kas 
paszvesti,

isz re i szk i m u i D i e-

gerybes 
ranku

i 

pasiliuosavimas

kaip 
kaip 

isz 
ta i p-g i

ly are pasibaigė, 
laimėjo, Lietuvai tenka nepri- 
gulmybe.

Visos 
tenka isz Dievo
Amerikoje yra 
metai viena diena 
dėkingumu 
vui už Jos duotas gerybes. Td- 
kis nepaprastas day kas, 
szios kares užbaigimas 
Lietuvos
po Rusijos, reikalauja 
nepaprastos padėkos.

I«zreiszke jia Dievui 
inirszkime ir szios szalies. 
nereikalauja isz mus ypatingu 
daigtu, bet ji nori, kad pasko
lintume dali savo sutaupintu 
pinigu.
tai ir savo skola atsimsime. 
Nuoszimczius gausime du kart 
kas metai. Kas perka Pergales 
ženklus
Bonds,) tas skolina Amerikai 
pinigus.

Ka ik u rie

neuz-
Ji

Pereis keli trumpi me 
savo

(Victory Liberty

kad 
negali

S
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sokiu fabriku ir dirbtuvių 
Belgijoj per iudukusius vokio- 

kurie ne tik ka viską su-

: ' ''

1^2
Daug buvo raszyta laikrasz- 

cziuosia apie sunaikinimą 
fabriku

Už papildytas skriau-
I^elgije dabar provijesi 

nuo vokiecziu 6 bilijonus do- Į 
leriu.
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ežius, 
szaude arba sudegino, bet viso 
kias maszinerijas isz tuju fab- 

vo kieti ja kur
sunaudojo savo fabrikuosią o 
ir žmonis nuvarė in savo fabri
kus kur turėjo dirbti konia už 
dyka. Tik'-dabar pradėtu isz 
tyrinėt kiek tiejei. .bjaurybes 

a 
Pa-

padare TjTįd’es,' - kada, valdži 
pradėjo viską suraszinet.
veikslai parodo tuosius sunai
kintus fabrikus geriau ne kaip ‘ ;
galimu apie tai apraszyti, v>ka-
vokieežiai padhre mažoje Bei- .
gijoj-
das

ISZ VISU SZALIU
NERYMASTIS IR SUMISZI- 

MAI PO VISA SVIETĄ.

Straikai, sumiszimai, seužg;. 
nadinimai visur Raudonieji 

darbuojasi Amerike.

neuzsra-

Kuboje likos apszauktos vi
si szkos st ra i kos, kuris ketina 
iszkilli bile diena, kaipo protes 
tas prieszais 
maisto.

Argentinoje straikas ukisz- 
ku darbininku pradeda platin
tis po visas szalis.

Petrograde padėjimas 
bjauresnis.

pabranginimu
nes

Vokiecziai paėmė nuo
Latviu Liepoju miestą

Paėmė visa miestiszka valdžia po savo 
globa. Latviu taryba aresztavota.

Kopcnhaga. — Vokiecziai 
priverstinai atėmė nuo Latviu 
miestą Liepoju, nuginklavo 
latviszka vaisku ir aresztavo
jo visa taryba, 
te didesniu dalia savo 
ant franto prieszais bolszevi
kus, o vokiecziai novos norėda
mi Latviams pagiabetli iž- 
guiti bolszevikus, inejo netikė
tinai in miestą ir 
užėmė jin.

Liepoju, 
vaisku ir

Latvei iszsiun
vaisko

priverstinai 
Visa administra- 

cije miesto ir iždas Liepoj us 
dabar randasi vokiecziu 
košia.

ran-

Suvirszum
39 apmotos

ga

inirszo

be 
ne turi *

Lenkiszkas vaiskas iszkeliavo 
isz Francijos.

Paryžius.— Pirmutinei pul
kai lenkiszko vaisko po kaman 
da generolo Hallero iszkeliaus 

perisz Francijos in Lenkija 
Valakui draugavo 

Ameriko, Anglijos, 
ir Italijos aficieriai kaipo 
gai idant vokiecziai neužklup- 
tu ant juju.

Vokiecziu 
merstain apsaugojo visus 
.’entojus idant lenkiszkam 
vaisku i nieko blogo nedarytu, 
ies per toki pasielgimą papul
tu in dideliu beda ir užsitrauk 
tu ant saves rustybia allijentu.
Bolszevikai nužudė 1800

žmonių Ufoje.
Asztuoniolika

Vokietija.
Eranci jos 

sar-

generolas Hain- 
gy-

idant

į 
'•-i
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London. — 
užimtu žmonių likos nužudinta 
Ufojė per bolszevikus, terp ku 
riu randasi keturi užimtai nio- 

pagal- thiMeMziuMis , isz 
Artimojo Osa, guber-

Ceri tų
Omsko.
n i joj Omsko, bolszevikni isz-

dii tukstaneziusskerde apie 
žmonių.
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BOLSZEVIKU ŽIEDAI.

Pirma bolszeviku armija 
pasidavė Ukrajinams.

' London.— Pirma bolszeviku 
armija, kuri radosi a[)linkine- 
je Homelo, Pripete upes, pasi
davė Ukrajinams.
20,000 karabinu,
200 maszininiu karabinu ir ki
tokio kariszko materij’olo 
vogi juju>rankas. { ’ F*'' - • v|4l* ' ” I * M
Skerdyne žydu Galicijoj per 

Ukrajinus.
Paryžius. — Kaunuotiszkas v

vadas ukrajiniszko vaisko ge
nerolas Petlura, labai
ant žydu ir pradėjo skerdynes 
daugeliuosia vietuosia. Galici
joj llusyatine ir Ilustove likos 
nužudyta ir sužeista 2,500 žy
du; Papniprkoje užmuszta ar
ti tris szimtai.

Ukrajinai apiplesze kaimus 
Javarova ir Mikszus arti Lcm- 
bergo kur daugiausia 
žydai.

Paskandyta 205 vokiszkus 
submarinus.

Washington, t). C.— 
rolas Sims, 
szioje kareje paskandyta 
vokiszkus submarinus. Dauge- 

; Ii submarinu surasta plaukiuo- 
jent i)o mares, kuriosia visi lai 
voriai buvo nusižudia arba už- 
troszkia per gazus.

70,000 gyventoju iszvaryta 
isz Rosijos.

Stokholmas. — Bolszevikai 
stengėsi visom pajiegom isz- 
tremti turtingesne k laša žmo
nių Rygoje.
isz Libavo, tai isz Rygos bol- 
szovikai iszgabeno arti 70,000 
žmonių ant salos llarcno 
Dvi uos upes, terp kuriu 
dasi daugybių moterių ii’

Del tuju nelaimingu už
drausta duoti jokia piningisz- 
ka ir maisto paszialpa. Bolsze
vikai tokiu budu geidže 
iszmaryti badu.
Pavojingi pasikėlimai Egipte.

Kairas, Egiptas.— Konia po 
visa Egiptą prasiplatino strai
kai ir provinasi neprigulmys- 
tes o ūkininkai kerszina nemo
kėjimu padotku randui. Daug 
tosia pasikelimuosia likos už
muszta ir sužeista.
platinasi kas kart didesni

. ... k R J ... » E'1’

gyvena

Sztai nekurie Rusijos bosze- 
viku nuoveikalai:

1. — Iszkrikde buvusia ar
mija, o paskui invede privers
tina kareiviavima, ne vokie- 
czius kariauti, bet priesz sa
vuosius.

2. — Rubliaus kaina nupul- 
de nuo 50 centu iki 6c.

3. — Pakele darbininku pra
gyvenimą (sulyg ju paežiu pri
pažinimo) nuo IVį rublio iki 
56V2 rublio dienoj.

4. — Pinigu verte taip nu- 
pulde, kad maisto galima gauti 
tik mainais ant drabužiu arba 
kitokiu reikmenių.

5. — Nugalabijo
ežius (Gorki sako 10,000) žmo- 
nip be jokio teismo.

I

priglaiidos ir paszialpos. Tuks 
tanezei vaiku vaikszcziojo 
jokiu, drabužiu, 
kuom apdengti nusilpnejusius
kimus, daug mirszta nuo bado.
Turkai kerszina sugriovimu 

Szv. Zofijos bažnyczia.
London. — Turkai dagirdia 

buk juju puikus

it .,r m

1Sfl

vra 
Prieszininkai bol 

szeviku sukylo ir daug žmonių 
užmuszta. Vasario menesije «zv. Zofijos bus 
mirė 83, C'..............  1,1
ir netikėtu mireziu.

Amerike terp žmonių 
neužganėdinimai, 
lavotavota 
bolszevizmo.

Žodžiu, 
o liepsna neužganėdinimo lau
ke'tik mažo vojalio, idant ugni 
neužganėdinimo pakurstyt ant 
m i Iži n i szkos liepsnos.

Daugelis kareiviu užmusztu 
geležkelio nelaimėje.

Paryžius.— Keturiolika anie 
rikoniszku kareiviu ir szoszi 
frnncuzai likos užmuszti, laike 
susidūrimo trukiu 
Mans.
žiu aut urlopo.
Amerikonai o

Turkai paleido tukstanezius 
armeniszku nelaisviu.

Konstantinopoli us. — 
kai matydami, jog turės 
kentėti ir bus baudžemi už 
pildytas skriaudas ant Armė
nu, paleido tukstanezius mote
rių ir merginu isz nelaisviu. 
Nokurios vargszes isz vargo ir 
kancziu neteko proto ir slan
kioje po aplinkines be jokios

Admi- 
buk 
205

JI
szhliuLondon, 

ateina žinios apie nerimasti ir 
sumiszimus žmonių ir Dievas 
žino kaip tas viskas gali užsi
baigti. <

Bolszevikai turi pasisekimus 
ant viso vakarinio fronto nuo 
Baltiko lyg .Juodųjų 
(apie 800 myliu ).

Latvei likos nustumtais, nuo 
vakarines dalies Pigos lyg 4 
Myliu nuo Mintautos. 
Proskolo, 
arti Galicijos rubežiaus.
mejoi perėjo per

visu

mariu

Prie
])aeme Voloczvska 

Kri- 
druskinius

skundžiasi, kliu * • • • <<• r >•, . 1.-1 . . ežerus ir eina m Simieropolio,taip paskolintu pinigu negali1 
atsimti pirma laiko, pažymėto 
ant paskolos rasztu. Su pasko
lomis visuomet taip yra, kad 
jias gali atsimti tiktai termi
nu, arba laikui, atėjus.

Nekarta mes, turėdami ska
tiku lengvai be didelio reika
lo paleistume ji. Jei už ji nu- 
siperkame Amerikos Paskolos 
raszta, arba bondsa, tai iszleis
ti to pinigo negalime, 
bėra mus nuosavybe ir guli sau 
gojo vietoje, tik neprisiekiame 
jo ir negalima prapirkti. 
turi metai netruks 
Tada busime senesni negu da- 

Tada atsimsime

sostapiles Krimejoi.
Italijoi laike sumiszimu už- 

muszta keliolika žmonių Mu- 
laine, terp socialistu ir piueszi- 
ninku socializmo.
galėjo apmalszyti maisztinin- 
ku.
likosįa^nūostosią.

Vokietijoi styaikai prasidėjo 
Bavarijoj kareiviai

Policija ne

Straikai prasidėjo kelio-

Uis te-

Ke- 
prabegti.

Kologne.
eina ant Muniko, kur susirėmė 
su gyventojais.

Turkijoi visiszkas padėji
mas yra labai pavojingu, 
sinesza ant dydesnes skerdy
nes Armėnu.
kai ketina smaugti Graikus.

Egipte straikai da vis tęsęsi
Kaire. T __ J d... d. 
maiszacziu. *

Indijoi kayiszkos tiesos liko 
apszauktos

Suvirnoje tur-
bar esame.
savo pinigus ir džiaugsimės, 
kad negalėjom© ju iszleisti bū
dami jaunesni, turėdami 
ga lengvai uždirbti.

pro-

Pirkite V ictory Loan BondsusJ.ture,

Eenais tikisi dideliu

s
Lahore ir Amvis-

Vasario menesi”
()()() žmonių nuo bado L..,, • « • L < l S 111

malduamius 
vėla sugrazy- 
krikszczioniu. 
Doviniu. Toji 

360

rankas i
kerszina jojo sug 
bažnyczia likos pastatyta

Konstanti-

kyla!
daug aresz-į

visur praplatiiiima mete per ciesorių.
garbes laimėjimo pasek 

Tur
bot po daugeliu musziu Ii

visas svietas verda,

arti Le
Vrisi važiavo in Parv- *

Sužeista 26
22 Prancūzai.

Tur- 
nu- 
pa-

t

apreiszke,

tukstan-
% v

na ant g:
mingai kares
kus,
kos paymta per Turkus.

•—■' ■ ' —— + • -----------------------

Ant kaimo.

prieszais

— Del ko tu,'Jonuk szendien 
neiszginei karvių ant gania
vos ?

Pagal rapartus

Po mir
ties dekretu pasirasze Peters, 
kurs yra žinomas Londono po
licijai kaipo atviras anarchis
tas.

6. — Suszaude szimtus žmo
nių, kuriu vienintelis prasižen
gimas buvo kritkavmas bolsze- 
viku.

7. — Panaikino rinkimus ir 
uždare visus sau prieszingus

,E!fl

__M
■i
Ihtįl

'Wil

t

I
■

ant

—. Pabijojau, ba pribuvo 
keli ponai isz miesto ant me

tai bijau, idant kar
ves ne paszautu,
džiokles J

ku.

ant 
ran- 
vai-

KELIAI IN LIETUVA JĄŲ 
'■ ATSIDARO.

----------- - ■ . yt

Lietuvos Atstatymo t 
drove (320 — 5tb Ave,, New 
York) insteige

) V
M I A I 

fl 

.Bon-
visus

visus sau 
laikraszczius.

8. — Atnaujino slapta polici
ja sznipinejima ir priveisė dau
gybos apmokamu agentu, te- 
mijaneziu veikimus neprita- 
rianeziu 
džiai.

9. — Panaikino tikyba, 
draudė tikybos iszguldyma, pa 
naikino szliubus, invede pil
niausia liuosyhe persskyhimu.

10. — Panaikino instatvmus.

bolszovkiszkai vai-
v uz-

i 4 
(užrųbežino

Foreign Ex
change” (užrųbežino biznio) 
skyrių ir tuoj pradės priiminė
ti pinigus siuntimui iii Lietuva 
ir in kitas szalis. 
riuje bus 
pinigai, parduodamos laivkor- 
tes, sustatomi ir paliudijimai 
rejentaliai dokumentai ir ap
rūpinami visi, kiti keleiviu rei- 

.(apg-

Tame aky
tai pgi iszmainomi

kalai.
Pavojus

s>
»»

l'M J V L* r

Bus kitaip.

Mama, Karolus sako, jog 
kaip su manim apsipaezios, tai 
viską padaris pagal savo norą.

— Tai dukrele geriau butu, 
idant ne eitum už jiojo ?

— O ne, mama, asz noriu jin 
pertikrinti, jog no teip bust 
kaip jis mistiną 
le visame!

sako

no teip
Ba mano va«<
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KAS GIRDĖT
Su septinta diena Balandžio 

Apiclinke New Yorko susi
laukė sziltos dienos pirmutines 
in pavasari.

“Tewne”

New Yorko

kad 
sza Ii-

vis- 
sutikime

prnnesza, 
szi uom hi i k tarpo kitu 
nlnkyscziu atstovu Washing
tone invykusi jau tvarka pa
togesne negu buvo ir sziolei, 
t. v. atstovai sutarė veikt a*
ka kuo geriausiame
vien del labo reikalu Lietuvos, 
kuriu dar pakaktinai yra.

Pirma, isz visu erzini muši, 
žmones labai piktinasi, o besi- 
pykstanti atstotai, mislio kad 
tai žmones ju pasielgimais ge- 
rvsi. Žmones bereikalaudanii 
kad iszvien dirbtu, mate
atstovai ju neiszklauso, dangų 
me vieta sutrinktos aukos 
kosi fondams neduodami 
nesueis in

kad

lai- 
kol 

krūva, aut galo pa
tys atstovai jau ta patyrė ir, 

pusėn, t.turėjo verstis kiton 
y. partyviszkumus mest in sza 
Ii.
reikėjo.

Tai-gi senei teip padaryt 
Ardytojai to visko 

ir sutikimo isz vien veikt, mis- 
lija kad tai bus ju pasielgimas 

Vai ne kas nors
tuos pasielgimus renka ir sta
to juoda ant balto, nes nenuo
ramų žygiai nepatogus negali
ma nepažymet. 
važiuos po
Yorkan, pasibara, 

neužbaigta
Su kini. Kemesziu 

tai visad daugiaašei bereikala
turėjo, o (’zesnulis buvo prita
rėjas. Labai gerai ir labai ge 
rai kad dabar tuos nesusipra
timus sznlyn nukreipė.

užmirsztas.

nius. New Yorke du saliunai 
ant 8 Avenue nėtoli Penusyl- 
vanijos dypo, biznius pamėto, 
tose dar vietose isztaisytn pui
kios Restauracijos. Pirma Lie
pos suteiks saliuninkams daug 
nesmagumu,

New YorkS alaus mažas stik 
las 5c. o didesnis 10c. paprasto 
sznapso stiklelis 25c.

» l 11... - 41 'į * V J

Sziomis
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dienomis 
nngliszkiiosc
žinia, kad Kauno priemeš pri- 
siega Latvijos prezidentas. Lie 
tuviams greit buvo supranta
ma, kad anglu laikraszcziai pa 
dare klaida nesužinodami kad 
Latviai tai ne Lietuviai, ir 
Kaunas yra miestas Lietuvoje, 
o ne Latvijoje.
vo žino isz Lietuvos mus atsto
vai Washingtone kad tapo pri- 
siegdintas Lietuvos Republi- 
kos prezidentas Kaune p. Smo 
tona. Toliaus pasirodis kaip 
ten Lietuvoje prezidento rinki
mas invyko, nes dabar 
k a pasakyti.

kokias duoda savo
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Kaip dzūkelis surado

sau vakarienia.

s
JSENIAUSIS

LAIKRASZTIS.
LIETUVIUUžlipė ir ’nusimisin bulbione. 

Gerai, 
an vienos dzioszkos 
kitu — an kitos ir tep 
pasemeu.

<*»s

dienraszczlo

V "n!

i
“Lietuvos” dienraszczlo bendrove 

pradėjo kampanija gauti daugiau skai 
tytoju “Lietuvai", ir iszparduoti visus 
likusius ežerus (Treasury Stocky. 
Mes norime “Saules" skaitytojams pa- 
aiszkintl, delko naudinga būti “Lie
tuvos" szerininku.

“Lietuva” yra seniausiu lietuviu 
laikraszcziu Chicagojc ir ji lietuviams 
yra daug gero padariusi. Per dvido- 
szlmts szeszls metus ji puvo leidžiama 
kaipo savaitinis Iaikrasztls ir tik apie 
pusmeti atgal, visuomenei pageidau
jant ir reikalaujant, pareme dienrasz- 

Mcs užsidejome ant saves dl- 
naszta. Vienok yra dedamos 

taptų pa- 
Mcs ti-

JAay - f.V

myleda- 
Vienli 

rozu mok tarėjo man an razumo

Kitu syk asz labai 
vau aicie ant atpusku. 

. . i - i 
atlankyc atpuskus Kauni, ba 
girdėjau, kat tyiiai labai dzide-

L,._____ ______ ____ _____

tarėjus kaip sėjikus isz tarpo 
žmonių iszrankios.

Bolszcviku visas iutrukcijas
į

szalinin-
knms labai purvinos, ir nuo to
kiu reik saugotis, net apie bol- 
szevikizma nekalbėt, 
gali'phd'Aryt labai daug nesma 
guinb; S. K. kri szvintos vietos ir asiprovi-

nes tas

v /•

r>

i

pasirodo įsz Lietuviszku kaimelu
laikraszoziuose

Pavymu, ga-

sunku

Dabar VVasliingtone mus 
atstovai veikia viską ka tik ga 
Ii kuo pasekmingiausei ir ge
rame sutikime tarėsi: — S. K.

Washington®

Tamaqua, Pa. — f Elzbieta, 
myloma pati Silvestro Mie

neja visoki atpuskai.
Apsivilkau gunezi pasėmiau 

tarba if szczyru, lazdų, nu ir 
davai aid an Dzicvo acidejus. 
Norit ku žertuvoc, dzie, ba isz 
Krosnos in Kaunu' -pascipusei 
dzidzolis kialus: vienu dzienu

Vienu kojų uždėjau 
braunos, 

visku 
Skradzei žami! Už

lipė buvo langva, ale nulipė nei
szep, nei tep, nei — kur puodu 
padzec, nei kur kojų nukėlė.

Jpabavojau ir szep jr typ — 
n^možna į gantų 
tu b'ulbieni betupeziojane, 
maezius žino, kap paslydo Vie^

dzy-

Toj) man, su 
rie-I r,
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kaipo savaitinis Iaikrasztls ir tik apie “i v... Į
A

v vna koja nuo dzieszkos, E, cik 
kabardynkc! kap ei k ras 
vokas, kap teksziu atbulas in 
tu dzieszku... Oi! Net tasz- 
la in visus
O phodas su bulbieni, 
kinti raukosi, ir usivože

Tai tau ir vecza-

Oi! 
szonus iszlakiojo. 

ku lai
mu n

Vienok yra 
“Lietuva”

**w? ■■

VISIEMS ŽINOMA.
Visiems kad

kaus, atsiskyrė su sziuom svie-x . Taigi,* mini, ainu, jau
temsta (i n įęasjiądpriu praszyc Į r j ja j

O kur pazdrisb? — Sako L
! Tegu tavi ne- S£(k Įn taszlti Insihiaknojis 

maėe'i... ' .
Jiiu Smile nusilakto, ViStii 

tiai'nsta, ainu in kitu gasphdė- 
rFū," katro pirk,ce sžtarkešiie-
Sako: “nugi, aik rtnt kkionoLaszjU) paskui iszpleszau hm

tu turėdama 56 metus hnižiaus
H

laidotuves atsibuvo 14-ta Ap- ♦
Viliaus.
litini nuliudime

an nakvynes.
Voliohe paliko dide-’

• ir dvi n(?rk kur gule!vyra
dukteres. Mire nuo operacijoj
Hazletono ligonbuteje

j ■' i, • ... ", V

Mechanicsville, N. Y.— Ve- 
išzklause 
Keliolika 

jau parvažiavo^ isz
Francijoš o kiti randasi kelio
nėje.

Ivkinia v 
imis tris kunigai, 
kareiviu

spaviedne

ant galvos.

Cik, cik per dzideli bedu isz- 
sikėpurnejail isz dziekos — vi- .. ( .j 

. | htilbieni apsidzirbs, in atvarai- 
niu hipadabiias.

‘ O tai viesžhage!
’• I ryc f

K u da- 
Ntikrapszteii nuo akiu 

igu 
iszneriau

yra žinoma, 
greitas valgymas yra priežas- 
tis negero viduriu veikimo. 
Nuo Hzito paeina viduriu 
kietėjimas ir jaueziama skaus
mai visame kune. a • 

Jeigu jus norite būti
kais turėti gerus ir sveikus ku 
no organus normaliszka mais
to virszkinima ir viduriu 
kinui, vartokite.

I M

i
’‘i

ežiu, 
dele 
pastangos, kad 
vyzdingiausiu laikraszčžlu. 
]kime in savo pajiegas ir visuomenes
parama bei intelcktuales mus spėkas, 
kad tas tikrai mums pasiseks atsiek
ti.

Mes norime suteikti savo skaityto
jams žlngeldžlaualii straipsniu atsa- 
kaneziu in kiekviena klausima, nori
mo paduoti ko teisingiausias žinias 
invairluose dalykuose.

Mos senei miname 
vystės pirmynžangai. 

Įkas yra investa “Lietuvoje".
Lietuvoje" tel- 

Ant pirmo puslapio 
kartas nuo karto telpa originaliai pa
veikslai, kurie daug ko pamokina. 
Tai vis dienos klausimuose.

Paskui yra svarbu, kad skaitytojai 
būti linksmi, 
kai, pajuokimai, satyra, 
ma visuomet liūdėti ir giesmes giedo
ti.

Daugelis skaitytoju perkasi kopijas 
ar isz paezios administracijos, ar nuo 
agentu, bet kur kas skaitytojams yra 
parankiau, jei skaitytojas užsiprenu
meruoja Nuolatinis skaitytojas at
lieka du dalyku: pirmiausia jis užtik
rintas, kad gaus kiekviena numeni Ir 
tai pigiau.
nistracija kiek jai spausdinti 
prie dabartinio 
dikezei relszkia.

| Daleiskime, skaitytojas kasdien se
ka koki nors jam žingeidi! straipsni. 
Pasitaiko, kad -viena diena negali nu
sipirkti, visi numeriai iszparduotl. 
Tuomet jau persltraukla skaitymas, 
porsitraukla mintis.

Vėl kitas skaitytojas seka kokiame 
nors klausime žinias. Na ir negau
na kuri nori- 
pasitaiko

Pirmiausiai — tai 
panti piesziniai.

< M
v u z-

takus llctu-
Ir jau daug

svoi-

vei-
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‘‘ringi,1'
szidies, ir sprok kiek cik cilps, liHšzlupinejis <wekus, i 
kat nori’; — pirkcZioji nėr laukan ir paidisz.
kiir.” Ktis 'ce do nakvyne,| Kap'tyn buvo toliau — tai

man žy.ypc.^
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Naujosios

'5
ijh!nori; —

” Kas v
m i si 1 n u sau Ale k u dzi rbi-pa- 
dirbisi naujis in szalini acigu- 
liau ir uzsimeteii gunezi.

Kaip cik pradzejau snuse,
‘ A < • '1 . - A J ’

Kap' tyn
,. P. Ras u kas.

Todėl talpinami juo- 
Juk negali-

J
*1

1Jonas Jancziulis, likos 
sužeistas Pranei joj > 24 Jula- 
jaus, o mirė nuo žaiduliu 11 
Novemberio. •

— Ant susrinkinio Vitauto 
draugystes,
$176,00 doleriu ir surinkta 340 
paraszu.
temis apie padėjimą 
ir reikalu rinkimo auku ir pa-

(Pravardžių aukau
toji! netalpiname.)

nuo

likos

girdžiu per niiegu -- kitoj pu
sėj lyk kas kznipicioja'ir atszla- k a a a A W ‘ a ' j 1 *

Sunstiifa
Ministerijos.

Lietuvos
Gydytojas pavidale saldai

niu visados gatavas patarnavi
mams jums viduriu užkietėji
mo ir iszvalyme kraujo.

PARTOLA yra geriausias 
draugas vyru, moterių ir 
ku. 
mynoje privalo rasties 
TOLA.

PARTOLA

Kaip Ainerikoniazkuose taip ir Lic- 
laikraszcziuosc Jau yra

linu fenu; kibą celodokas, a ko-1 tuvo/ministerijoje,* bet* iki sziain lai- 
kis kits nemanius? 1‘szsprogi- |ku‘ než1i,n«ta kas da1bar.Jį0?.,.nei?^ 
riau akis i? žured iii tu

Lietuvos K«P maO*

surinkta

muoja ciosiai *piar siaudus in 
mani. SkrodzM žlami! '■— mis tuviszkuosc

tllpc praneszimai apie permainas Lic-
Antra gi užtikrina admi- 

O tas 
brangumo popieros

v ra “ 1

I 
i ■$! II

vai-
Kiekvieno lietuviu szei-

PAR-
Jeigu kur randasi Ona Lat

viene, tegul tuojaus atsiszauke 
ant žemiau paduoto adreso, 
nes

Kalbėjo Jonas Bu- Szendiena gavom isz Lietuvos biuro, 
Szveicarijoję praueszima, kuriame pa- 

COp, Cep, |duoda naujosios ministerijos sanstata.
Dovydaitis, (Krikszcz. 

nisteriu pirmininkas.
Prof. Valdemaras, (pažang.) užru- 

bežiniu dalyku minsiteris.
Rosenbaum, (žydas) vice—ministe- 

ris užrubcžiniu^dalyku.
M. Yczas, (pažang.) iždo ministerls.
Petrulis, veikiantis iždo ministerls.
Merkis, veikiantis apsaugos minis

terls.
Stulginskis, (Krikszcz. Deni.) vidų-1 Hienraszti, kuri kasdien 

jiniu dalyku ministerls.
J. Yezas, (bepart) apszviestos mi

nisters.
Noreika, (pažang.) justlsijos minis

terls t
Simoliunas, (bepart.) krasos ir tc-

szonu.

numeriaiplaukaikap šztakietai Deni.) micėp...
eme ir aėištojo, — visas pasri- 

Nėra ku daryc,

žemiau paduoto
josios suims likos užmusz- 

tas Francijoj ir jiaja pajicszko 
vai dže.

Būdavo susi- 
kiek kartu in New 

pasibara ir 
susi-i szsi skersto 

taikint.
Girdėta kad gyveno 

Erie, Pa. Jeigu kas žino kur ji- 
pati tegul raszo 

Mat. Zellonis,
Armstrong Co., Sagamore, Pa.

(to 33)

ji yra arba ji 
pas: Box 32

ra SZU.

———------* - r* 'ji <**• ? /'j f' • OW fy JR
KUR BUNA?

raikia 
Nure-

rau.
kokios nors pamacies.
petojau in sienų, abgrėbeu ka-

/ raitei spragilu ir stoviu. Kaip

Prie visu rnpescziu prie vi- 
geru pasistengimu, reik pri 

Atstatymo 
Dabar 

200

su 
skaityt ir darbai 
Lietuvos Bendroves, 
toji Bendrove turi virsz 
tukstaneziu del. su kuriais pi
nigais eis pagelbon uždėt viso-

• kius didesnius biznius suardy
toje Lietuvoje, 
pagelbon Lietuvos 
kad neužleidus svetimus 
valus, nes jeigu ta nedarytu 
lietuviai, tai svetimi užplauk
tu.

Atstu tvino L. Bendrove leis- 
dama savo Mėnesini Magažina 
iszgvihiena viską kuo aiszkiau 
sei ko reikia, kas kokius at- 
nesz Lietuviu ir Bendroves są
nariams gerus vaisius ir su tuo 
mi daugina savo sąnarius.

Reik

Bendrove eis 
ekonomi jai 

gai
ta

nepamirszt, kad jeigu 
lik vadai ncsiiszlubuos, tai bus 
sza Ii a i dide nauda.

Atstatymo Lietuvos Ben
drove savais kasztais iszsiun- 
te Europon o ir Lietuvon Ro
maną Karuža del isztyriinp 
bizniszku dalyku ten, ir, kad 
po lo Imt galima kad drąsiau 

Mat R. Karuža via
baigės Phihidelphijoj komer
cijos mokslą, todėl jisai gali ir 
viską pilnesnėje szviesoje isz- 

Tai-gi 
atbun

da, lik kad pasisektu iszgaut 
savyvalda.

veikt.

tyrinėt, bei padav'adyt. 
lietuviai visame kame

Laikraszcziai pmnesza, kad 
kunigai Skripka isz Detroito, 
Alaburda isz Clevelando para
pijų tapo
tarp tu klebonu ir 
buvo kilia nesusipratimai 

vyriausybe nesuti
kimus perskyrė iszkeliaut sza-
lin klebonus.

praszalinti.
parapijom!

tai

Mat

dvasiszka
i

saliu-Priesz pirma Liepos, 
nai jau tirpsta, kai kur patys 
galiuninkai apleidžia savo bb<

/'ii
t- J ■ •• J-:

New Yorke 10 d.. Balandžio 
buvo susivažiavimas atstovu 
abieju szalininkyseziu prie ju 

Atstovai net 
buvo ir 

Susi
kali 

lietuviu

ir teip ypatų.
buvo ir isz Chicagos, 
kunigu muset apie 12. 
važiavimo svarba tame 

szaukt visatina 
Amerikos Seimą ar ne.

kad dar

»
ar

Kunigai perspėja,
Seimas toks yra nereikalingas, 
bet tautininkai ir atstovai ka- 
talikiszku draugyseziu

Tai-gi Sei 
sakoma

Seimo

socija- 
Grcicziaus

VI-

būtinai riekalauja.
mas visatines invyks 
Chicagojc arba Pittsburge. Ar 
prie to Seimo prisidės 
listai, tai nežino.
jie nusikreips savaip kaip 
sad padare, nes jie isz dalies 
yra pritarėjai bolszevikams 
kad ir nevisi, tai nuo ju sunku 
ko tikėtis.

Tautininku szaliiiinkvste isz 
siunezia in Paryžių da 
viena atstovu nuo

šavo 
tautininku 

Amerikos lietuviu p. Baluti isZ 
Chicagos.

vo ‘ ‘Tėvynės M.
kalbėjo

ant
Prakalbose sush

Ta pat vakarti

Brooklyne 13 diena Bal. bu- 
” 3 kuopos lai 

kytos prakalbos kur 
p. Szirvydas ir T. Astramskas
ten buvo rinkta paraszai 
Peticijos.
rinkusio visi užsilaikė labai ge 
roj tvarkoj.
Brooklyno socijalistai turėjo 
parengia perstatymu Mylima. 
Mat vis vieni kitiems užbegio- 
ja, kad vienu vakaru sudafo 
dviejis susirinkimus.

Socijalistai nuo paraszu ant 
Peticijos žmones labai drau- 

jiems Lietuvos laisvo
mat niekis. Ne ka galime da
ryt, kad turime savo tarpe žmo 
nes savo szalies tikrus prie- 
szus.

džiaf

Asz Jonas Staszaitis bajiesz- 
kau savo dėdės Jokūbo Sta- 
szaiezio, paeina isz Kauno ve
dybos;; Ukerges paw., Nor- 
maineliii kaimo, Szetds para., 
7 metai atgal gyveno Balti
more Md., apie 30 metu kaip 
Amerike.
arba kas pranesz 
gaus $5 nagrados. 
bai svarbu reikalu pas ji.

Jonas ’ Staszaitis, '

Praszau atsiszaukt, 
man apie ji 
‘‘ Tririu la

195 Cardoni Avė., 
Detroit, Mich.

i\lano pusbrolio Juozas ir 
Alexandra Zaleckai ir mano 
pus-sesere Katre Zaleckių te. 
Pirmiaus gyveno Akron, Ohio, 
o dabar nežinau, kur buna. Te
gul jie pats ar kas kitas prane- 
sza apie jiuos ant žemi aus pa
dėto adreso, nes turiu labai 
svarbu reikalą. „ (to 33)

Vincas Grabauskas,
Frackville, Pa

savo kaimyno
Zigmanto Szuliszkio,

Kenosha, Wis. dabar 
nežinau kur.
gyveno

seniau

Taipgi pajiesz- 
kau Marijonos Gabriniukes pa
eina isz Užkalniu kaimo, se
niau gyveno Worcester, Mass. 

Praszau 
(to 33)

dabar nežinau kur,
atsiszaukt ant adreso.

Kl. Poczetas,
1116 N. E. 72 St., 

Cleveland, Ohio.
i t'

y daneszkitd

sūnūs Petras

\ Susimiledami 
man susirūpinusiam tėvui, kur 
raudasi mano
Szcronis, kiiris apleido namus
9 metus adgal ir badai pasku
tini karta gyveno West VirgL 

Tegul jis pats ar kas 
( to 33 )

R. F. D; 2 Box 34 ’ 
Fofesi City, Pri;

nijoj.
kitas man prahesza.

i Peter Szcronis,A
■ f j/.

M

Pirkite Victory Loan Bondsus.
• ’ 4 • t * ’ '

Tautiecziu Domai
-................... --------------------------------------

Pasiuhcziame per paczta mal
daknyges, nuo 50c. lig $2. Ra- 

Visokiužaneziai 25c. lig $o

cik liadokas arei prie mani, 
jam burpe spragilu kuproii; ji 
kobaranksc iri nusika^orino.

A 1 > 1 • , 1 ‘,1

asz
s

Asz Dzieviii jlaįai padekavo- 
szfzyrai' papotaravis, ve 

> Ale kur 
Kap eile. Pridėjau . akis, 

klausau, ir yel, at repečkoja, at-

jis' ir sjifzyfai' papotaravis, 
s pa k a i nei at si g u I i ai i. 
tu! i

szhimuoja ikz kitos szalines — 
Pone—d zi eciesiok in riiani 

^zvyritas, jait č4k, įtaikau, ce lia-, 
dokas 4 prisipąiniojo; ’ ar koks 
negeroezius, ant mano nesžcze- 
ceši Asz 
spragilo, ku szali' suvis buvau 
pazdejis. Kap cik negcrocius 
arch asz jam vėl spragelu cik 
— dziupc in laboni! Kap tesz- 
keu, tai net ventrobas iszleke. 
Užmigau.

Ogi ryto metu, kap cik dzie- 
praple- 

sziu akis — žurau ir pac sau 
nevicrinu: szali mani cyso dzvi 
telyczaites — vuodegas papu-

legrato administratorius.

SIVSKITE ADRESUS L1ETUVISZKU 
NARSIU.

pacfykoin kape

na pTadzojo brekszc, 
akis — žurau ir pac

u z

Tfu! Kat tu staugdamas!ti.
Tai dabar padzirbau mislinu 
sau, Ku pasakys gaspado- 
rius už tokiu vįesznagi! Dzie, 
raikė neszc kųdaszius, kur gry-

Ku pasakys

Dzievebai auga! Dzieve ratavok 
kat užeiktu, da gali nulupę pas 
kucini gunezioli nuo kupros! 
Tai nežertas.

Nieko nelaukia
muksc per stogu ir paidisz, kat 
net kulnai braszka!

Kitu dzienu, brolali, ainu ir 
isituszcino tarba, kat nei guri: 

neszikrapscysi

LO, asz pasz-

nio neszikrapscysi daugiau. 
Ku daric? Tuszciu tarbu žar- 

Asz, dryf in 
O jau if ti'amt

nu neužgrusi, 
g 
eme.
aspadorui.

Kap cik in rozu patro- 
pinau pat veczarjois. 
garbavojau ir praszau kat pri
imtu pergulec. 
ant suolo, ba nėr kur. 
vęczgrijos neprasze.

Sako:

Pa:

gulėk 
Ir ari 

Ku da
rysi Dzievu deku ir už tai. Alia
Žurau nuo veczarijos dar liko 
daug biilbionhs, 
ve nei pakrisztavoc.

Asz cik mierka.yoju 
kur tu bulbieni padės,
dzie va i • ••

O man nėda- 
Tegu jos.

nu,acikeles nJakciu pasicieszy-
siti, ba jau nėtrivoju.
bus, tap bus, kat cik szunim 

An mano szczesces

Kap

Lietuviai turi but atsargus 
ka nors turėt bendro su bolsze- 
vikizinu, nes valdžia tuos pri-

i

szkaplieriu po ,15c. pora. Nau
jus visos Lietuvos žėmlapis $.L

’ t

iii ■■‘L
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A. Ramoszka,
614 W. Saratoga, St., 

Baltimore, Md,
. H

Kaita Jau praszeme Amerikos Lie
tuviu visuomenes, kad 
mums 
tarnaujaneziu Amerikos karcivijoje, 
Francijoj. arba kur kitur Europoje.

Iki sziol gavome adresus vos keliu 
Žinome

Taigi da 
Lietuviu

visuomenes, kad prisiųstų 
adresus narsiu lictuvaicziu,

tokiu u ursi u
kad Francijoj yra nemažai, 
karta praszome 
prisiųsti mums adresus Lictuvaicziu 
tarnaujaneziu prie kaip žinome, Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus Europoje. 
Amerikos Raudonasis Kryžius jau isz-’ 
siuntė, misija in Lietuva tai tik pra
džia, toliaus bus siunczlama daugiau. 
Francijoj esanezios nurses pirmiau
siai ir lengviausia ir su didele nauda 
del Lietuvos gali instoti in virszmine- 
taja pasiuntinyste ----- Prisiunskite
mums ju adresus, kad galėtumo pra- 
neszti musu 
Paryžiuje.

EGZEKUTYVIS KOMITETAS.

Lictuvaicziu.

Amerikos

Liotuviszkajai Misijai

Teisybe.
A. — Tai tavo pats yra kon- 

sulmonu? Nes da 
miesto nieko ne iszklabino?

B. — Ba mat, kūmute, 
moka 
matinasi iszsižioti. 
T

jisai del

ne
gerai angelskai, tai sar-

■!■■■■• .....  .. ............ I

Ar myli rūkyt

nedūotu.
bulbiene uždziejo an lancynoS.

Kap cik i^z pirkezios iszajo, 
asz i 
roce.
nedasieksiu.
ran, brace, netoli lancynos sto-

, užrauk-

acikeliap ir airiu pavecza- 
Ale lancyna auksztai, 

Ku daryc? Žu-

vi dzieszktų su tuszlii 
tu duonai kepo. ,

Nu, mierkavęjių reik an jos
■ •

4
& T

■/y M;

i

žinias, 
numeri, o jame kaip tik 

žinios.
toks skaitytojas nustoja geru žinių ir 
paskui jau nesupranta veliasniu.

Bet kuris isz dienos dienon skaito 
gauna, tas 

daug žino, tas yra apszvlestas žmogus.
Jeigu Jus dar nesate “Lietuvos” 

skaitytoju arba szerininku, tai priva
lote tuojaus jais tapti, 
pinigai, bet parankamo ir apszvictos 
bei žinių apturėsite daugybe.

Ant gal©- ioi»kttO‘‘In«*iAufiti’ nr xn?- 
timtaueziai apseina-be (Jicnraszcziu? 
Ne, jie neapseina. Jie perka tan
kiausiai du kart irt diena — rytmetije 
ir vakare; užtai jie apszviesti, ju rei
kalai gerai pastatyti. Lietuviai ma
žiau skaito, užtai mažiau apszviesti ir 
didesni skurdą kenc^ia. Tai faktai.

Mes praszome “Šaules” skaitytoju 
Iszreikszti ta, ka pageidaujate, kad 
“Lietuvos” dienrasztyj butu raszoma.

tarhu.

tuos Tuomet

Nedideli tai

Jie perka

Dienrasztis turi būti žmonių
Lietuva” turi būti tuom, 

kuom žmones nori kad ji butu, 
gi praszome pasidarbuoti 
skaitytojus ir perkant szeru, kiekvie
nas szeras 10 dol. Prenumeratos 
kaina metams $5.00, pusei metu $3.00 
Ant pareikalavinjo kopija prisiunezia-

Kroipkitos in “Lietuva", 
3253 S. Morgan 9t. Chicago, Ill. (ap.

Dienrasztis
Taip 

gaunant

szeras 10 dol.

me dykai.

Naujas Lietuviszkas Graborius 
c Kazis Rėklaitis | 
Į 516 W. SPRUCE ST. < 

J MAHANOY CITY, PA. <

rekomenduojąs i 
ir parsiduoda didėlėse dėžutė
se, kurios kainuoja, tik po 1 
dol., 6 dėžutės už 5 dol.

VELTUI.
Graži ir naudinga dovanėle kožnam 

prisiuntusiam užsakymą ir piningus 
sykiu su tuo pagarsinimu. Laiszkus ir 
užsakymus adresavokite sziteip

APTIEKA PARTOSA,
160 Second. Avenue,

New, York* ,5...,
(49)

J

• **4

NAUJA IR NAUDINGA YLA

Galima su szita yla siūti bile ka norite 
teip greitai siuva kaip ir maszlna. 
Padaryta kad užteks ant viso amžio. 
Niekas nesugenda. Kad važiuosite In 
sena kraju ar ežia Amerike pasiliksite 
jaigu busite farmeriu ar dirbate fabri
ke szita yla visada bus jumis labai rci 
kalinga. Suczcdins jumis pininga ir 
daug laiko. Kasztuoja tik $1.00 nusiun 
tima kasztus mes apmokame. Duodam 
20 mastu sziaucziszko siūlo Ir 3 kito- 
niszkas adatas ir instrukcijas kaip ja 
naudoti. Iszkirpklte szita apgarsinima 
prisiuskite tik $1.00 ir prisiuskite aut 
žemlaus adręso. Padarykite ta szedieu

NATIONAL SALES CO.
Sta. D. Box 90. New York.
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giara Cigaru?
Pabandykite rūkyt 

3uipnriuntt

Jhmgrr Gunarai
' Padaryti isz Mani los taba

ko penkių metu
Niekad iiė pefsiinaine per1 

savije 
negu 

; kiti cigarai. Yra lengvi 
ina liežuvio 

i nekurie 
; kiti’ cigarai kurie prirsi- 

duoda darig brangiau.'
Prisiuskite mumis $2.50 

o iheri iszsiusime jumis* per 
paczta baksa 50 cigaru ir 
mes apmokame nusiuntimo 
kasztus.
reikalaujate;
lengvesniu, 
sztor ninkai
aplaikys special iszkas pre
kes. Adresavokife sziteip:

B, & 0. CIGAR COMPANY,
315 W. Mahanoy Ave.,

I

t

senumo.

Turi35 metus.
. mažiaus nikotino

saldus ir riedeg 
Yra geresni negu

1I

Raszykite kokiu 
ar dratu ar 

Saluninkai ir 
tegul raszo o

Mahanoy Otty, Pa.

‘.4 fe? iji.; £

4
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All NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. OBIECUNA8 ir KOMPANIJA 
12th. and Canon St, S.S. • Pittsbnrgh, Pa.
Tai yrM vianatine Banka kuri aenei tinoma Uetuviaxns. 
Banka -lai pinaai savam budinke kurio verte iaaneea apie 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randaai po kontrole Valatijoe Penuaylvanioa. Už «u- 
taupinlus Pinigus moka 4 procentą, Siunezia Pinigu* 
in viena dali* avieto. Parduoda Ijaivakorte*. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernąecziu 
i 
žinia skyrius randasi
ir kitokiu dokumentu reikalingą Lietuvoje. Utnibe- . . . . .
Karaliaus VaraMiauv va
“-Ti 'T “ w r

no Tadoriste gerai žinomo 
idiaako Notarijusso.

Qn   *   o,,,,,,,»,L /""i .r...

FTmzINA ATMINTIS MOTINOMS ir.TĖVAMS!
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ji<ms Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar iiaip jĮimints yra paimti j kariumenę ir ke
liauja J anapus vandenyno. Idant kovoti už viso pasaulio laisvę (r (Jempkratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrua-žiedus su žvaigžde. Ncšiojitnaalicdo au žvaigže yra di
džiausia įJarfcž ir paguodoii8» kadangi nevisi jį gali nešioti. TU žiedai yra labai graliai 
išdirbti. Areliai iŠ abiejų pusių žiedo yia giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, ball* 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų raetls paa kožną vicnq mylintį laisvę ir kurio gimi- 
UŽ yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tį žiedę gali nešioti kaip vyras taip Jr moteris, ir ga
lima gauti eu viena# dviem ar trim Žvaigždutėms. UfsUlluodami šj žiedq< atsiųskite savo 
1 - , 
prisiusime tą gatbfes yert^ žiedą.
pirito tnijr^atrt kurio niaųoto ntiwliirn) ims drauge su pinigais pi (siųskite, o m t s Jums

1-

Prekis Šit] žiedų yra sekančios;;

Sterling................................. $1.75

1O1C Auksinis....

14 K Auksinis....
Tatpftl moterims ir tyrams yra labai tinkamos nešioti rpilkos, 

paveikslus kareivio kenuris, su viena, dviem ar trim žviaįidutCm, 
prekC CMSi;. užkožnų..

Siųskite užsakomas ir pinigus ant tekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North trtUrmt, ' OH.W

prekC CVBi;. užkožmj..

.... 10.50
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MAJ-GrN-HDSmNę*

gėrysi

/

Generolas Perszingas 
isz savo Amerikoniszko karei
vio už gera kariavimu 
jam yra didžiausia linksmybe, 

praleidoVclvkas szimet

ir tas

jog 
linksmai. — Kur musu karei
vis t

L PIKTA
5 BOBA

paklauso Zigmantas, 
negu

— Ar matai ta ejnanti žmo
gų su lazda ir ar žinai kas ten 
ejna ? — 
kuris ir da gal pirmiau
Gracijomis paregėjo atejnanti.

— Žinoma, nes pažinsiu ge
nii sena Eligiju. Kada tik jam 
pasidaro nuobodu,
siomes lazda gunglina pas 
ne ant stiklo midaus....
ko-gi ne atsiliepinek 
sau malszei kampe,

tuojaus pa- 
ma- 
Nie- 

sedek
pa žiu rosi

me kaip jis iszrodis, paregėjus 
tave.

Buvo tai isztikro dėdžius 
suvis nedasiprantantis, kokis 
netike<inttSfc-iits»trkiiMns" • lanke 
jin czion. 
seno ant gonku, kur 
savo lendrini kruki inejo 
gaspadorium in vidų, pradėjo 

at- 
paregejo

1

Po valandai užtrep- 
pastates 

su

sveikintis ir ne

P-w T5jS 'W <;
i! - f:: .< X:.'

> U g!F iS w ij 4! U'1' J ,f. M
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greit akis
kreipės in kita szali
da koki tai vyra kareiviszkai 
pasirėdžiusį, sodinti kampe; 
matomai nepažino, nes pasiklo 

Bet akyvumas paėmė

'V

niojo.
seni, prisižiuret in nepažinsta- 
ma sveczia pakele galva, pri
merkė akis pažvelgė, savo aki
mis, ne tikėdamas, netrukus 
traukėsi, adgal, paszauke:

— Tas būti ne gali!!!
— Kas ne gali but, ponas

Eligijau? paklausė Gracijonas.*
— Hm! kas-gi czion do po

nas kareivis. .
— Zigmantas Picntka.
Senas Eligijus visiszkai

kvaito.
— Isz kur t isz kur ?
Tame Zigmantas priėjo prie

• •JIO.

ap-

— Ka, ar ponas 
pažinsti ?

— Isz kur-gi czion atsira-

manos ne-

i

da i ?!
— Atvykau atlankint savo 

prieteliu Gracijona.
. Judindamas peczcis ir niur
nėdamas ka tokio po nose ėe{ 
nas Eligijus; stovėjo ant vidų* 
rio paku jaus ne žinodamas ar 
bėgt, ar sėst, ar kalbėt, ar tylėt 
ir ka pradėt su savim?

Gracijomis užpraszineje jin 
sėstis, sėdo.... i

4— Gal pakaziruošime dabar 
visi tris — tarė.

— Nei ne! ne galiu!....
rysztu tuo jaus 

iszgazdintas dėdžius.
— Iszejau tiktai ant trumpo 

laiko teip sau 
isz nuobodumo 
tuojaus sugrysziu.

N epr i versline jo

(f 
o

t 
į

su-
atsikalbinejo

pasivaikszcziot
— s n g ry sztu

mo ilgiau czioriais j nes rodėsi; 
jog dėdžius no > baidykles la
biau ne bijotu ir neiszsiganstuv

Žod že i ūži i iurno jo ’ jam14 a irt’ 
lupu, žiurėjo ant Zigmanto ‘un 
nnsistebejiimų artt jio manHio- 
ros su auksuotais* kn’ipkaiš; 
ant czebatu blizgancžiti' *Audu 
ir baltu pintiniu, ant veido jai 
buvo galima matyt- susimaszi* 
ma ir baime arija iszgastis^

i em.Ii ■■■ii 

veikalą1 koki -su

an

kaipo ir didelis noras sugryži- 
mo namon, arba iszsigavimo, 

vietosisz tos nemielos 
dien del jio.

Szeip to i p

szian-
\

rodospasėdėjas 
ant adatų Imsią adynos, tvėrė
si atsisveikinet, o pasiėmęs sa
vo, kruki laukenti jio ant 
k u nuskuodė per kaina
kad jin kas vijosi. Visu keliu 
bumbėjo sau po nose:

Kalbėt? ne kalbėt? paša 
ar užtylet ? •F

gon- 
rodos

Skubiau negu kada 
ežiom 
senas

kvt ? S’*
Suprato ant galo, jog jeigu 

jis ne iszreiksz tos slaptybes • 
tai kas kitas padarys kam-gi 
tai turėjo palikt kam kitam, 
kad jis pats pirmiau galėjo pa- 
darvt ta? A'
nors žengdamas takais 
ir vagomi per laukus 
Eligijus pargryžo namon, teip 
nuilsės kaip niekad da ne buvo 
savo gyvenime. Ne nuėjo jau 
in savo butą ant paliwarko, o 
nuėjo tiesiog in dvara. Vaka
ras buvo ir sziandien teip gra
žus kaip ir vakar.

Elzbieta su savo 
sėdėjo ant gonku, 
ma ka tokio savo mažai brolu- 
naitei, kuri grąžei parėdyta se 
dėjo ant keliu savo priimtos 
motinos sznekedama in jiaja ir 

savo balseliu 
rodydama ant 

viskę savo 
kele o tas matomai 
suteikiu e j o d idžiaus i 
ma, 
senas dedis, jau isz to pasiel
gimo Elzbieta dasiprotejo, kad 
ntnesza jai ka tokio svarbio. 
Vienok stojas prieėz jiaja su
si maisze, nežinodamas ' kaip 
imtis už dalyko pasirodę f tas 
jam teip sunkiu; kad pasibijo
jo ar tas aproiszkimas jam 
per gerkle persispaus.

— Kur-gi tai dedis buvo? 
— paklausė Elzbieta.

— U-gi — pas Borodžicziu!
— Ir teip greit sugryžo! — 

ar jio ne yra namie?
namie o da

in dvara.

skambaneziu 
juokdamasi ir

y

augintino 
apsakineda-

, Elzbietai 
džiaugs- 

a t bėga uždusęs ant gonku

ir— Namie 
sveczia turi.

Pradėjo jau tik su ranka mo 
suot, negalėdamas daugiau kai 
bet.

I

uz-

Sveczcs! svcczes! — pa
antrino po valandai.

— Kas tokia?
Eligijus net pasikėlė nuo šuo 

lo ir rankas tragediszkai 
lauže.

— Sveczes — tarė — na-gi 
kas? kas? kaip asz tai turiu pa 
sakyti?

— Kas tokis, tas sveczesi ?" m" ” .... 8
ant Dįęyo,
v, j'- '1 * < * 11 I "I* * t" 'A

dainasi Elzbieta, matydama se
ni tcipsusimaiszusi.r , •

— U-gi Zigmantas! Zigrnan 
tas Picntka! ant ronu Viesz- 
paties! jis, tas pats!

Elzbieta pabalo ir nusiszyp* 
sojinius dingo nuo j6s lupu tup 
jaus patrynė kakta su ' ♦ ?' z
neatsakhis nieko, ne neklaus- 
dama daugiau nieko.

) trip! O'teip b

Cm-
paszauke juok-

rankaj

■ J , n ■* ’

tada pa-
b&iHbu mitt. UOX...

LV

jin.
. T ’ - tfc *Wi4i

csdft ateis ?
Eligijus

į iii ii ibi, m... .

galėjo turėt
Gracijonu, o gal norėjo maty v 
tis su juom, tai ir pribuvo pas

' '■ ?' g* .‘.v« k I ’ "
O jeigu, saugok’ kDieveg

-i-a paszauke* senas
— tai kas1? tabkiHgl ?i:

^-4 0i4 czion pas! mtts’pribni 
nė gali atsako Elzbieta!' Up^ 
ma lą?i irdama seni jėk pats
dėdžiau žinai, jog tas but ne
gali. • • 1 1

— Hm! arba asz žinau ar 
gali ar ne gali pas jin tas but, 
kad gavo savo senoviszkas 
pajiegas ir sveikata. Ar Elzbio 
ta. to nežino, jog jis visados ir 

z 
visur turi tiesas prie savo pa- 
czios, o reikė žinot jog sulauži
au) vinezevones akto ne buvo.

— Bot jis in czia ne turės 
drąsos pribut! —paantrino Elz 
biota staczoi raukdama savo 
juodus skruostus. — Dedis do 
vanai slepia savo szirdyje bai
me jojo, to suvis bijot ne pri
valo. / 1

— Tegul bus ir teip, tegul 
bus, tegul neprivalau — tarė 
Eligijus. Asz, teisybe pasakius 
began teip del to per laukus 
per ežes ir vagas be kelio idant 
groieziau duot žine, idant lui

nos kas

♦ <

kytumes atsargoj.... 
žino!....

Elz-

— Bet-gi dėdžiau duok pa- 
kaju su tokia savo nuomone — 
pradėjo kone su rūstybe 
biota — matai, kad asz suvis
neiszsigastu to ir nesibijau.

— Na tai gerai! tai gerai! - 
atsake Eligijus — o asž-gi tuo 
jaus nusiunstau pasiuntinį pas 
tėvus, butu daug ramiau, kad 
priimtu tėvas ir motina 
su žmoniinis...... daugiau
butu.....  i

— Ka, dedis mišlina, jog jis 
manos nori iszvogt ir tai mė
gins daryt? — nusijuokė Elz
bieta —juk, mislino, dedis ži
no gemų jog ne priguli prie 
tokiu, kurie iszsivogt duodasi. 
Gana to! dadave — gana!

Ir su rūstybe atsigryžo in ki
ta szali, o biednas doras dedis 
nutilt turėjo. Nedryso ne pri- 
myt apie tai prie vakarienes ir 
tik iszpaniuru žiūrėdamas 
baime ant savo

žmoniinis......
tavo

su 
brolėnai tas 

pravardžiuodamas 'jinja du- 
szioje 
džeis: Erodas-Boba!!

savo paprastinai

J

zo-

Norint Elzbieta stengėsi bū
ti malszi ir taje žino nesujudin 
ta, vienok ta vakara kaipo ir 
ant ryt buvo nėrimaujenezia, 
labiau, negu kada nors nuliu- 
dusia, inerzinta ir tylenezia; 
Senas Eligijus prislėgtu 
akis turėjo raudonas.

Diena praėjo laimingai

inerzinta ir
J kad

, be 
jokio atsitikimo ir be jokios ži
nios. Užstojo nedeldienis, o to
je dienoje Elzbieta paprastinai 
bu savo maža augintine važiuo

"Jr " i Ji-

daVo in parapine bažnyėzia.
Isz ryto buvo biski apginiau 

ke, Elzbieta svarstesi nežino
dama ar važiuot ar ne, po tani 
pamislino jog pavadins da kas 
jiaja tingine arba kate, jog bi
josi negiedrios dienos ir blo
gesnio oro, del to liepe arklius 
pakinkint, kad briczka ' užva
žiavo priesz gonkas, ■' Elzbieta

’ 1 J

sėdo su savo seserunaite — nu

SAULIS MM,
slog hr bažnyėail^

Giud jbnilj ’ K Įmsišveikino
jinja pAdnodamės ranka jai in 
vėdo akineiiinets tropais in vi- 
du ^ Zigmanto no buvo ir sm 
vis* Gravi jonas my vieno žiklžio 
įpjio i j i w įa i ji e ’ isžt a te.
j« r . i . ' *

A
✓

■y

ji., m i1 iwy*

,f ___/r;’ėEia,;'Aprid'
bažnyczioH <lm»iu pmdtinka1 sn

OpįiiMjin’jni tno isfctare. ’ Kada 
krhphiosi szventin tu vaiiden i u 
if 'pakelei au^sztyiv akjs žvilg* 
t orėdama aift-makos imkrvžhtė

. j • . V1 .
vėto nursu 1 szgan.vtojmis; sztat 
po doszinei tpo karima stovinti
pH roge ji) ’ • pu i ko i'f k are i vi szk a i 
pasiredži nsi vyra;
mn 'Veido, pažino jame 
Zigmantą, 
tikro prie

1 mat vda- « *
) savo 

Stovejo*-gi jis* isz- 
tos; pnezins lonkos, 

kurioje ji paprastinai sededa- 
va. Erno svarsti nt is vienok 
mislis

ne

>
lies

Praejn ant

’jog reikia gedintis ne
drąsą; dadavė jai drąsos, 
ir gėdijosi permainyt vieta sa
vo, del to pastumi vi jo sėstis 
ant savo vietos ir turėjo praeit 
suvis arti pro jin.
akis sauvalei pasikėlė ant Zig
manto, kuris sergėjo, kaip ka
tinas poliu, abieju 
mas pasitiko. Zigmantas lyg 
svetimas ir suvis ir vos pažins- 
tamas žmogus,. no iszroiszke su 
vis susijudinimo prasitrauke. 
ant žingsnio duodamas jai rui
mą ir piisiklobiojo su guodone. 
Ponia Elzbieta ne žinojo ar at
sake jam tuom-gi ptieziu 
ne, drebedaiha

žvilgtereji- 
Zigmantas ly

su

ar 
su plakancziU' 

szirdžia inslinko in lonka 
savo maža auginthie atsiklau
pė ir sudojuė ' raukas nuleido 
galvti inelsdamasį.
no akiu pakelti ne galvos at
kreiptu idant volei • ’nepasitikt 
su jio akimis. Per visas mi- 
szias pcrklupojo kone suvis ne 
pasijudindama, nežinodama, 
kas aplink > jiaja veikesi...... 
meldėsi, bet žodžiu maldos 
suvis nesuprato szurpulei per- 
beginejo per jos kuna.

Dovanai stengėsi

Ne drvsė

meldėsi,

B iisz ko buvo.užganėdinta.,;., 
nešidairydilma -suvis paskubi
no prig^ istovinezios s bticzkos: 
Gzia laukė rodos jos Graoijpy 
nas, kuris prigelbejo insost’ jai . 
in vėžinta ir in kele mlažmKat* 
rinktą utį i ko tai tylėdamas pa- x 
gal savo puprnt ima, pasįklo
biojo teipo-gi tylėdamas ir atfti 
traukė? • Senas Eligijus, net 
jau ant kelio vedabezio in d va 
ra atsiduso 'ir atsiliępe:1 ' »•' ‘‘

Stovėjo1 teip urti * prie

I

r

i- <* 'ihi|i

""'^z-TT'T'
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Itoikofe kurioje sėdėjau ar Elz* 
bietėle jio ne matei? Kaip Die
vą myliu stove kone szale ta
vos! ■ ......... . ■ • • .■

/ ’ , 4

BALTRUVIENE.

Giedojo kūmas Tarada i ka 
(? asz po Velykų pradėsiu
/ savo baikas,

Ir teip: * 
maeziau

Ir labai gerai
jin ir 
atsako hhilunniie.

maeziau
"pasiklėniojo man

į 
' f i i 

Pi; si kloni o jo! pasiklonio

H H

-paszauke dėdžius — dry

va- pit

J 1 Irf llf

Bažnyczioje
M ,

dvi 
• diergoles,

Bažriytines kantarkeles, 
! Tai laike miszin,u 

Pridirbo daug Szposu.
Žmonis juokina,

Jau gana,
Kaip kunigas apie tai dažinos, 

Tai kitaip pagiedos;
Sarmata padarys, 

Nuo koro nuvarvs.

Jog kaip insitraukia, tai nie 
ko nemato.

Nevat nesivaktavo, 
Per Velykas po strytus vėžiavo

Gere mameles, 
Gere ir dukreles, 

tai ] 
cziosiu 

Nuo gėrimo atpratysiu.
* * * 

žaliablekeis ir 
i tali joną i s n eu žs i dek i te, 

Ne kalbėti su jeis nepradėkite 
Ba prie katros prisitaiko, 
Tai ir ant juoko palaiko.

Ne senei teip Pittstone buvo, 
Viena mergina svaiguli gavo, 

Nuo josios meile iszviliojo, 
Pats ant pliniu iszjojo, 

Mat nevienai žaliablekis pa
tinka, 

Tiktai ne tankei tas atsitinka.

()j, kad kocziosiu 1 ko
J

Mergeles su

J

>:w 
i 

■!»

*11'

F
so da kloniotis!

Elzbieta nieko ne atsake, o 
Eligijus ir ne atsiliėpo — 
žiavo nieko ne kalbėdami. 

f

t Ant rytojaus Eligijus pasi
rūpinės sau kaimo vežimėli ir 
pora arkliu, leidosi in kelione 
pas broli, idant duncszt ten ži
no apie atsiradimu Zigmanto, 
kas jin spragino, o ten tevisz- 
keje josios nieko apie tai neži
nojo.

i .

Nuo senei, jokia da atsitiki1- 
mas teip ne apėjo dora dedi 
kaip tas pribuvimas in tais 
aplinkines Zigmanto; pripildo 
jio galva baisiausiom mislem 
perimi nejeneziom jin didele 
baime; prijautimas pasekmes 
to pribuvimo kone Ugne degi
no jin neduodamas jam paku-

szurpulei perojtinejo per Visa 
jio kuna kada tik pamislino 
apie tai. paikais buvo tos nuo 
mones, jog iszrode jam kad 
vertėtu pasirongt su apgink- 
hiotom pajiegom stot priesz už 
puoliką ir apgint Elzbieta, nes 
mislino ir tame buvo tvirtu

drebėjo isz baimes ir

susimaiszima kokis jiaja

apsimal-
szint ir atitolint nuo saves taji jog Zigmantas pribuvo su blo- 

ap-
eme, vienok norint buvo moto
re narsi ir drūta turėjo būda 
apsivieszpataut ant saves 
buvo sziandien jos galėjo tas ir 
mato save be jokios rodos tvir
tos ir visiszkai silpna.

1 -i > '• •* " . ■■ 11 i \ i , . i|-

' * Zigmantas teipo-gi stovėjo, 
susijudinęs ir ne tvirtas savije

Lai-

sėdo su sti|Vo seserunaite 
važiavę. tl it

Szirdiesi pajautimai kalbėjo 
Elzbietai ka tokio Slaptingo, 
nes prijautė, jog su / juonr ten 
pasimatys... KasžRi, gid tas del 

Jia jos ne buvo dalyku tokiu; apie 
kuri visiszkai no paisytu? gal 
geide pareget jin? ’ ’ -r' < v 

Kada briczka" sustojo/ ties 
bromu bažnytkiemio,^ Elzbiėtn 

v ? v
iszsedo ir vesdama saVo maža

■—*;* <) tmp! kalbėjo
skubei tolia’ne JĖUgįjus — 
pats, tokia buvo, ’ ka
tiktai kareiviszkai, pasirėdęs, 
su pentinai; usnis dideli.

Po valandaį pe aiszkum bal 
su ntsiliwpe Elzbieta.

iiKlW itoh i WKytM Rptriuka už rankelės ėjo tie-

v
$

»*

ne

gu užmanymu, stebėjosi senis- 
gi labai, jog niekas to dasipro- 

vieno, 
to,

pats buda- 
gali .duot 

pikta-

tet ir prijaust apart jio 
ne gali; negalėjo suprast 
kaip Gracijomis, 
mas doru žmogum,
priglauda pas save del 
dario nelabo ir pavojingo žmo
gaus.

J

Mergeles gražiau iszrodysite
Kaip marszkinius apsikam- 

‘ szysitia
Net bjauru žiūrėti,

Kaip priszakei iszpaiszioti.
Dievaž, rodos skarmalu pri

grūsta .
Teip labai iszpustas, 

Jau gana, 
' Su tokia mada.

IV tai netiktai merginos,
Nes ir moteres jaunos,

Antije skudurius neszioja, 
1 ‘Ir tuom puikavoja. 

Kokis tai

1

‘ A

dreiveris strytu 
važiavo,

. Tai ta papuoszima su dyse- 
1 in užgavo,

Ir kaip užkabino, 
Tai gera gala nurabantino. 
Asz duodu prasarga del mer 

ginu ir moterių, 
Kad .nekisztu po jokia sku- 

duriu,
Ne gana, kad plaukai kaip 

kuodas, 
Rodos suvytus kaltūnas,

Kur pilnas utelių, 
Spjaut aht tokiu mergų!

JUOKAI.
Kam tai?

in MauszkuKaplarnas m Mauszku re
kruto: — Dabar esi Žalnierium 
ir privalai ginti Ievyne atiduo
damas už jaje paskutini lasza 
kraujo.

Mauszkus:
na, asz labai ginsiu, tiktai u 
kam kraujo atiduot?

Ponas kaplar-

4 
Z

Gal ir teisybe.
Onuka: — Asz noringai ci- 

tau už vyro, kad tiktai rastau 
vyra, su kuriuom butu galema 
gyventi.

Rože: - O sesyte labai grei
tai gali rasti! Sunkiau yra ras- 
ti vyra, be kurio ne butu gali
ma gyventi!

Prie malūno.
Ponelis: — Ilej! kur tai nu

ėjo melninkas?
Melninko pati: — Praszau 

pono nuėjo vandeni uszstatyti.
Ponelis: — O tai rakalis tu- 

galiu 
, o

ri gilinki! asz žeme ne 
uszstatyti, ba niekas nenori 
jis vandeni uszstato.

Tokios gro-

4

b i j odam U sis i s zs i d u 01 
kais isz szalies žvilgterėjo ant 
savo paežius vis mate jiaja 
buk in akmeni pavirtusiu 
pasijudinanezia, klupojėnczia. 
Mislino kad nor isz 
žvitgtęrs ant jio da 
bet sulaukt to ne

(Tolinus Bus.)
I

ne- Kaip Baltrus iszaiszkino Kau
lui, kas tai yra telegrafas.

akvvunioJ

nor karta, '
galėjo, nes 

tas nepaSijudminlds ir slėpi
mas akiu matomai buvo ti- 
cziomš darytas. ’ Dasiproteda- 
mas, kad tas stovėjimas jio 
prie ‘lonkos suteikineje del jos 
ne smagumą po misziii’, kada 
prajota giedot suplikacije, at
sitraukė isz ten ir nuo jas stojo 
prie sienos pasislepes už spa- 
viedpyczios siovinezios ton-gi. 
Teip stovėdamas galėjo matyt 
jiaja ir kada iszejtinejo isz 
bažnyczios teipo-gi ’ nesirodė

— dvase gunde jin, 
idant iszejtu pirmiau'isz ' baž* 
nyėzios ir lauke lauktu ant jos 
ir matyt jihja, kada sesis in i r i ’

del jos

( *

j

(A

VežiiAa, bet atsispyrė priesz
tai, protas ne pavėlino jam to

I i J >'daryt.. ?' ;
Po visai nobažaustvaų ka-

da jau ztfkristijęnas gesini pra 
dėjo žvakes dr jau pusiau np-
tnsztinta bnvornėdidele medi
ne bažnytėlė, -Elzbieta su savo 
sesoruiiaitc, kuriai pasziiabž- 
dejusi ka tai pasiėmus knygas 
maldų iszejo isz bažnyezios ne

l.fr:

, Karta Baltrus su Rauki užė
jo in telegrafa, kad telegrama 
muszti pas savo dranga Py tori. 
Pamate, kaip telegrafistas sė
di prie stalelio ir braszkina te7 
legrafu in aparta: tik—tik—ti—ti 
tik, tik-ti-tiku.

Ratilas ir klausia:
Baltrau, ar* tu žinai 

kaip tas telegrafas veikia!
— Dar klausia! Žinoma 

kad žinau.
— 0 asz nesuprantu...
— Asz tau paaiszkinsiu.— 

Sako Baltrus. — Matai, tele
grafas yra toks dalykas, —

ar'

r>:

>

9

kaip ežia telegrafistas paspau-
IV* A . V L •. L ' 'u * • ' f •J ? 1 8 L. i

>

— Nesuprantu, — sako 
Czia paspaudi.. Ten 

••r • >;i!

džia, tuokus taip ir atsiliepė.
■» *r J i' 1 ■ 1

! F ! .'p 4- F«'»

Kaulas. -
atsiliepia
Į — Kvailas esidr gana, — 

, — kaip kakro- 
k ir žiūrėk. Pa-

pyksta Baltrus, 
j
iink dėl paveizdos katinu. Pa*
guldyk ji ant stalo ir prispausk 
gala uodegoj, kaip' tik priė- 
^aiĮsiį, tai tuoj pėi’ katino snuki 
iszspruks garsas “miau- 

Taip

ĮŠadsii, tai tuoj pėr katino snuki 
garsas

j>at ir su tele-

* * *
Kokis tai senis boba pasi- 

szauko, 
Mat pirkini norėjo parodyti, 

Tai jojo bobelka kaip perpyko, 
Ir ant ju užklupo.

Mat ir kūmutei nedovanojo, 
Su kulokais užsimojo, 
Pradėjo visaip koloti, 

Visokeis žodžeis pievoti.
* *

Kuo4a lizdą suvijo, 
Daug in ta lizdą priėjo,I i

Juodvarniu, Strazdu, Szpoku,t

Ir da kitokiu paukszcziu.
Gražu girdot,

Kaip pradeda czirpėt,
. Senas patinas, 

Kraipo galva kaip katinas, 
Bet kaip Snapa panaudos, 

Tai visus iszkapos.
Badai ta Kuosa Mahanojuje 
Isz ko visi žmonis durnoje.

* e *

Szeszi vaikinai in Wilkes- 
bari atvažiavo,

t ’

: Pas dvi mergicas ba žinia
- - gavo,

4

I

’grafu yrti.ėAr’ dabar Supranti 1
— Dabar jau suprantu, — 

sako Rauhis. 1 ‘
Jiį ir suprato, kadJ telėgra-

i T . Z '

Jis ir suprato, KadJ telegra
fas pats, ka ir katinas, o tele
gramas — lneveik ■ ‘pats, ka
it*' hm *‘ miiutt—miAii? *

i

Kad pribūtų 
Katra iszsirinktu.

Ir kas isz, to atsitiko!
Pjovine paliko, 

Palicmonai pribuvo, 
Ir ta bizni pagadino.

* '

# * # 'h

0 Jau szirdeies gana, 
Kaip girtuoklihtijė '

• • ' ! U ,

ė.i ] *■

- Apie 
Httsburga, 

Ir kaip visi žmonis sako, i

Ant paczto.
Mergina prie langelio ant 

paczto: — Praszau duoti gro- 
mata po vardu Jonas Gazins- 
kas numeris 100.

U red įlinkas:
matos ne yra tiktai yra Gaga- 
žinskas num 100.

Mergina: — Tai bus tas pats 
nuo mano jaunikio, ba jisai 
biskuti mikezioje.

——II, IIIB IBIIII.II .W !!■

Didžiauses.
— Mokinkis mano sūneli vis 

teip gerai, o busi dideliu žmo
gum — didesniu už mane.

— Didesniu už teveli ne bu
siu, ba mama sako, jog tėvelis 
yra didžiausiu asilu ant svieto.

I

Svarbi perszkada.
— Tai ne važuosi petnyczio- 

je in Buffali? u
— Už niek ant svieto neva- 

žuotau 1
— Mažas esi, jog turi savije 

gūsius ir tiki jog petnyczioje 
atsitinka nelaime,

—Tai ne tas, tik del to, jog 
subatoje bus pede, tai turėsiu 
pinigu, o sziandien esmių nuo
gas kaip piplis.

v

I

Geras balsas.
— Tavo'pati turi labai pui

ku baisa!
— E! tu ja girdi 

nes jagu ižgirstum jaje, kaip
su manim vaidijasi — tai rots 
balsas, kaip gerkle atidaro!

giedahte,

Viena ir du.
Nuėjo du brolei pas kuninga 

suderėti szliYiba, o vienas isz 
ju jau buvo paezuotas ir broliu 
buvo už pirszli, Ir klauso jau
nikis ka reikės duoti už szliu- 
ba, o prabaszczius atsake:

— O kt|, vaikeli, atvesi jauti 
ba žinau jog pinigu neturi.

Antras brolis — kaipo pirsz- 
ly^:

9

♦

jėgamasti 
du jauezius kad 
inm mm mmm hnhns.

Asz duosiu 
mano atženi- 
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Žinios Vietines

%
t" i

. ■

— Seredoj pripuola Szvento 
Jurgio.

— Antra diena Velykų, kasi
kius nedirbo.

— Velykos perėjo labai ra- 
Zmonis tykei pasielgė

■
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mini.
svaiginaiicziiiju ne buvo nia 

tvt.
o

Visi konduktoriai ir ino- 
tormonni prie elektrikinu karu- 
ku sustraikavo, 

karukai
Darbininkai

ir jau Velykų 
nevaikszcziojo.

reikalaluja padi- 
dinmio mokesties o kompanija 

prie to. isz ko ir 
Kaip ilgai

rvta

ne pristoija 
pasidaro strnikas. 
slraikuos (ai nežino.

+ Praeita Ket vergą 
Jono

Praeita 
Volaviczinus 

numo sunns Kranas, 
lik trumpa 
Laidotuves atsibuvo

— Panedelije prasidėjo par i 
davimas pimktos laisvos pa-| 
skolos hondsai. 
kutinę paskola 
privalo turėti.

------ *------ |
KA RASZO DRAUGAI APIE 

ŽUVUSI EDWARDA 
RAMANAUCKA.

laika

mire 1 
!) metu se
si rgdami 
karsztlige.
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Dr. KCLER >6

i
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638 Penn Ave, Pittsburgh, I
Dr. KOLEH yra viena-* 
finis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittaburge. Mo
kinosi Varslavo jo, stu
dijavo begije 26 m. In- 
valrlas ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo* 

.it.j. dugntat patinsta. Oydo 
' * užstuuodlnlma kraujo

tr sllpnybos vyru, spuogus, nlėžejlmai 
Ilgas tinimo, invalrlas ligas paeinan- 
czlaa nuo neczyHtumo kraujo.
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SUSIRINKIMAS MILŽINISZKOS KLOTOS 

NEW YORKE.

Po snnkinm darbui, koki turėjo musu nmorikoniszka flo 
ta, dabar pribuvo in 
kokius turėjo Guantanamo Kuboje, 
riu ir aficieriu aplaikys urlopus ant kokio tai laiko.

'ales atlankyti tuosius laivus

New Yorka ant atsilsiu isz

parodos ne bus, tiktai publika 
per dvi sanvaites,
in paskirtas del saves vietas.

gales atlankyti tuosius laivus 
po tam įlota bus iždalinti ir vela iszplauks 

Yra tai dvdžiauses
mas kariszku laivu in viena vieta.

susirinki-

Atsl* 
szauklte jpatlRzkal, per lalszkus ms 
negydau. Dr. Kolor kalba LenklazkiJ 
Ir Rusiszkai.
Of i sos valandos: nuo 9 ryte lig E 
vakare. N edoĮlomis Iki 2-v. popiet

manevru
Siivirszum 30,000 laivo-

Jokios

/

i 
k i

’ll

NAUJAS (g IŠRADIMAS
Del PrakaituojančiiĮ Kojį

Prakaitavimas imo 
2>uskojųt tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems* Didelis ne- 
smagumas yra ii ne

skanaus kvapo kaip ir kenkentia Žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių Žmonas ligų ir pavargi
mo viso kūno* Musų naujai ižrastos gy
duolės iigydis prakaitavimą arba Slapu
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir mąs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei- 
kataL Su buteliu bus aiikus lietuviškas 

j laiškas su paaiškinimu. Preke
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO., 
Į Distributer

Dtp. B. CHICAGO. ILL.

I <

<

K

Paryžiuje.
Anglijo ir Erancije priėmė ir jiavieszino Rumunijos karaliene aku<lenjijoj des.tBeaux 

Su karaliene pribuvo daug kitokiu žeuklyvu ypatų.

į Pullman Davenports)
>

Uždaromos Lovos.
Ugi ir trumpi modelei.
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“wTtraskauskas 
.-GRABORIUS-*
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
i automobilius, riglnus Ir vežimus del

OPETI

, r 1 j 
i ♦

Iseržanto
> (i sz

žuvusio !
Eduardo Kamanaucko 
Mahanojans) kuris 
musztas Pranei joj 
jin sekaneziai:

Edwardas buvo
doru ir gerai gyvenaneziu jan- 
nikaiezin, kuri mvlejo visi.

I įrangai

raszo

vienas

UŽ-

apie I

mylėjo
Mirė jistii 7 .Augusto 1918 me
te, kada radosi prie artilerijos. 
Laike bombardavimo vokie- 

isz nevido

kuri

bombardavimo
ežiu pozicijos, viena 
nu kulka pataikė in juju tarpa 
ir 
tas, mirdamas ta paezia 
Nulindo jojo drangai 
teip gero draugo.

Ant ”
randasi kapas su mediniu kry
žium, kuris parodo kur szian- 
dien kūnas mirusio Edwardo| 
randasi.
nas Kopp,

Eduardas likos pntaikin- 
diena I 

netekia

Dead Mans Curve”

szian-
-—

Naujas Hotelis.
> Žukauskas

MgT
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Pas mus gausite geriausia pirkti visokiu naminu rakandu 
Karpei u, 
b’onogral’u,
C'UlMAlMSk* 201 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
ftlUlli-MliO Shenandoah ir Mt. Cannel, Pa.

J

Pecziu, Drapanų vyrams, moterems ir vaikams, 
visokiu Lietuvįszku rekordu. Ateikit pamatyt

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MĮISĮĮ FIRMOS
3

n
i

i automobilius, riglnus Ir vežimus del 
i laldotuvlu, krlksztlnlu, pasivažinėjimo 
Į ir t.t. Krausto dalgius tr tX
l 520 W. Centre SU Mahanoy City. Po.

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

Lietu via Gydytojas Ir Chirurgu.
Atidarė nauja ofisą South pusele

>11

I

Priėmimo valandos 2 iki 8 popiet. 
Nedėlioję 6 iki 7 vakare. 

1624 S. 4 St. Philadelphia 
> —ii—i m ■ » R o i o o O

ft

KIEKVIENA MAŠINA GVARANŽUOTA.
A 
’M’a ųot

t

<5^

4.

Kada žiuri ant pa-

Ar nori matyti, kaip 
’Į'a 
su 

Mes ap-

^(9

namuose 
visai mažomis iszlaidomis.
laikome daugybe paveikslu tinkaneziu 
del stereoskopu.
veiksiu per stereoskopa, jautiesi lyg
aktualiszkai dalyvautum kares lauke. 
Stcreoskopas, kaip matai 
kasztuoja tik vienas doleris. /

Ar tu nori matyti, kaip croplanal 
kariavo ore. 
submarined kariavo vandenyje? 
viską gali matyti savo

f Lithuania groja rekordus visokiausio išdlrbimo ir visokiausio-
didumo, kaip: Columbia, Victrola ir kitus. Lithuania groja teisingai, 
puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri

Rašykite apie jšlygas, o aplaikysite visas informacijas. 
Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamus mašinas.

Rašydami laiškus adresuokite:

S. P. TANIS 
1233 West 111th Place,

Reikalaujame Jauni 
irie tu- 

ri liueso Įniko vakarais. t*U uždirbti nuo

jll

II
IDidelis Ęalius.

i 1I IX---------------------------------------- *---- !------ P---- —

Pirkite Victory Loan JB^ndsus. $10 iki $15 j aąvaitę, pereidami per atubas 
su musų nauju išradimu. Atsiiaukit tik 
laišku: I---------

Del. B.

Kariszkas kapelo-1 \n(|rjus Žukauskas atidaro 
pamaldas i nau ja vieta po No. 1077 VVyn- _ ' - - - - - - vie_ 

Inatinis Lietuviu hotelis Beth
lehem. Turi (j vyrus prie baro

turėjo i
už mirusi, kalbėdamas trumpa Idotte St. Bethlehem, Pa.

pasiszventima | 
Ir szian- 
užmirszti i 

atminti Kamanaucko, kuris pa i 
visa-

pamokslu apie 
del savo tėvynės, 
dien draugai negali

. kurie dirba diena ir nakti. Už-

siliko juju szirdysia ant 
dos.

Seržantas Eduardas Kama-

I
praszo visu atsilankyti.

Andrius Žukauskas, 
1077 Wyndotte St.

South Bethlehem, Pa.

Parengė Szv. Jurgio Draugys
te isz Tama<|iia, Pa. 22 d.
landžiu ant Liberty Sales. In- 
žanga vyrams 50c.
ir merginoms 25c.

Ba-

Moterems

Didelis Balius.

l’ARMOS IARMOS r Aini o,s.
nauckas paliko Mahanojll.j te- I Geriausia pirkti farinas per redakcija

vėlius, kėlės seseris ir broli. daugeli turim 
surinkia kurias galima gaut ant leng- 

10 akru su uselu ir

“Amerikos Ūkininko”

ATĖJO PER VĖLAI. 
lrpeje skėsta žirtogus. Pakrasz- 
cziu ėjo kitas žmogus, 
tantis, pamatęs ji eme szaukti:

— Gelbėk, brolyti, skėstu!
Žmogus nuo 

klausia:
— Kur tu dirbai ir kaip ta 

vo vardas?
, Skęstantis atsako:

— Dirbau pas
Jonaiti, o mano
Dutkus... Bet gelbek main’, ar 
nematai, kad jau baigiu skęs-1 $

Skęs-

brolyti, 
pakraszezio ir

mėsininką 
pavarde yra

lit..
Skesk san su ponu Die- 

atsako žmogus
- asz b(

Kare jau Pasibaigė
Wy.x-

URSUS REMEDY CO.. <
190 N. WFLLS Si., Dtp. B. CMIUBO, Itl.

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.

sll

kolos po 80 akru 
budinkais nuo

Subatoj 20 Apriliaus 
sales , New Phila

delphia, Pa. Pelnas (‘is ant su- 
szelpimo Marcellos Waidelie- 
nes biednos naszles su mažais 

Balius prasidės 6.30
vakare.

nausko orkestrą.
si nes ne tik ka palis 
pasilinksminti bet ir suszelpsi-

I užauga

Atsibus 
ant Kennn

vu iszuiokėjinm.
gyvulels $3500, kita 20 akru sodeliu ir 
visos triobos $2000, 
su prastais ir gerais
$2000 iki $7000 ir (langiaus, yra viso
kiu didumu ir brangumo, pas mus ne
klaidų atvažuoti nes trūkis ateina In i 
pati kainui Hart, o farmu yra visokiu!

2 iki 10 milu, daugumas terp 
Raszykite indedami steinpa

o gausite teisinga atsakima. Adresas:
Box !»(!. Hart, Mich.

AME Bl KOS ( KI NINKAS

arti per 
Lietus iu.

i
i

**-^.6 Vs-

vaikais, 
vai. Grajis J. Ali- 

Ateikite vi
gą les i te

žcmlau

z.

Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku Ubai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautom^ 
Raszykite pas:,

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N. Y4

s

K

i

t

N
I

f y M

biednate 
vyrams tik 
merginoms I5c.

naszle.
35c. Moterems ir

Chicago, Ill.
I

Vk

NLietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUGKAS200 SKIRTINGU KARES 
PAVEIKSLU $3.00.

Mes taip-gl turime ir kitokiu pa
veikslu del stereoskopu, kuriu paduo
dame žemiau ju kainas, 
serija 25 paveikslai. 
35c.

Užsisakydami pažymėkite numeri 
serijos ir mest1 žinosime, kokia serija 
prisiųsti.

No. 1.
■ -

801 EAST PINE ST.
M AH ANO Y CITY, PA.

11111111111— —1*111 — '1 ■■ » 1
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A. 0. NOVAKAUSKAi 
Advokatu

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PJL

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams <
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko. I
Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltoriami < 

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 patarna- 7 
vima kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumii į 
reikalingas.

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

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

Specialistas del $ 
Vyru ir Moterų įjj

Daktaras Wasserman pasekmingai gydo ligas Skylvio L 
Szirdies, Inkstu, Plaucziu, Rumatizma ir visokias kraujo ijj 
ligas trumpam laike ir nereikes trotyt darbo laika.

Musu ofise randasi naujausios

Daktaras Wasserman
Kiekviena

Kaina už serija

• i

Kaina
I 35c.

ii

ii

it

ii

ii

No. Vardas serijos i
101. Istoriszkos vietos Amerikoj
102. Atsilankymas Washington
103. Niagaros vandenpuolis .
104. Kelione po “Dizie Land”
105.
106. Kelione po Pacifika
107. Kelione po didžiausius miestus

$
J 
d

• • 

• •
• •4 

Al a 
maudos daktariszkos J 

maszinos; teipgi ir X-Ray maszina kuri kanecz yra reika- įj! 
lir»rr*»c« Irrxvncinr, vv, Dlvrvinr, n+c,!1n nlrirmoc (i

1

1

nuo
;siu pas Jo
ga tįsiu, nes

VU —

kraszto:
naiti, tavo darbu 
senei jau nedirbu!....

Ir nubėgo, o Dulkus taip ir 
prigėrė.

Nubėgės pas Jonaiti, uždu
sęs, pasakoja:

— Jusu darbininkas Dul
kus prigėrė upeje, pats 
cziau... Duok man jo vieta, asz 
esi u be darbo...

— Pasivėlinai, broli, — 
atsako Jonaitis, — Dutkaus 
darba jau atidaviau tam žmo
gui, kill’s ji i/istume in upe...

I M j ... ^ T

n

nia-

broli

Naujas ponas.
— Jonai!

greieziausia!
— Tuojaus 

pakinkysiu.
— Kvailas

oužvažiuok

Užvažuoki ka

pone,

esi pirmiause 
paskui pakinky-

.(į liūgas kožnam daktariszkam ofise. Pirmas atsilankymas j-d 
d

in musu ofisą yra dykai.

į Dr. WASSERMAN 1335 ARCH STREET. S 
PHILADELPHIA, PA.

i
i!
j

Jį. Ofiso valandos nuo 9 vai. ryte lig 8 vai vakare. Nedelioj flj 
8 nuo 10 fyte lig 2 popiet. Negydom per paczta, pribukit jj 
$ asabiszkai. Galima susikalbėti ir Lietuviszkai. $

ii

Amerikoje ...... .............
108. Kelione in Philadelphia
109. Kristaus Gyvenimas
110. Kelione po Palestina ir

Szvehta Žemo .............

ii

ii

ii

44

9

A... ■ j. r. i. .ex-lii . ji j nu ’n ■ ji—-—

Share & Share Atike
KAI

1

60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI. J

Prisiusk 20c. dabar

ti kta i

In koletą adynu mano

Meskite netikusius gyduoles! J algų turite 
dusuli, rumatizma, neuralgija, paralizus, 
nervlszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
pecziu, silpnumą, užketejimo ir daugybe 
kitu Ilgu, arba skausmą bile kur. Prisiusklto 
20c. del vyriszko diržlo arba 30c. del mote- 
riszka diržą, idant pagelbėti užmokėti pri- 
siuntimo kasztus.
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidėkite tuojaus 
ir neszlokite kožna diena pagal nurodlmus 
per du menesius, tada traukljo 60 dienu jab 
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nerelke 
laukti, pilnas užganedinlmas. Adresą voki to,'

A. 1’. OWENS, Dept. 43 - E.
152 W. 11 Street. Keir tforkn

111. Kelione po Chinija ir Japonije “
112. Aplankymas Romos ir Venice “
113. Kelione po Italija ir Szveicarija “
114. Kelione po Anglija ir Francija “
115. Kelione po Norvegija in

Szvedija
116. Stebuklai Senojo Pasaulio
117. Wedding Bells (komlszka)
118. įvairus Gyvuliai
119. Musu kareiviai
120. Tripas apie New Yorka

automobiiluje ........................
121. Kelione per Panama kanala
122. Merginos tai ir bus merginomis 

(labai juokinga)
Nesiusk mums visu pinigu. . 

siusk tik 20c.
o likusius užmokėsi, kada pacztaiijo-
nas atnosz in tavo namus. Adresas:

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

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Tress.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewics A. Danisewica M. Uavula

P. C. Fenton T. G. Hornby 
] Hif j

^kUE®
te

..nagaj.j.

it

it
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Pri-
sidabru ar stampomls.

i,

UNJOM'' 
NATIONAL j

j-

BANK
mahanoy

CITY

CAPITOL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $400.000.00

Mokame antra procentą ant sudėtu 
piningu. Procentą pridedam prie Jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt kyngute ar ne.

Mos norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu’ Banka, nepaisant ar mažas 
didelis.
8 vai. popiet. Subatomls 9 ryte lig 12 vai.

F. J. NOONAN, Vlce-Prez,

ar
Bankas atydarytas 9 vai. ryte lig

H. BALL, Prez
J. E. FERGUSON, Kaslerlus.

R. T. EDWARDS, Kasieriaus PagelblnlnkaS.
✓

PARSIDUODA

PUIKUS PIANAS 
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 i n

“SAULES”
Mahanoy City, Pa.

t

I
4

Ofisą.




