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LENKAI PAĖMĖ VILNIŲ ltMirties trūkisf y su

į.

Teipgi užėmė Baranovicus ir Novogrod- 
ska. Visas geležinkelis nuo Vilniaus 

lyg Lidos Lenku rankosia.

PA RYŽI t S 
punkt us 

I
I io
Vilniaus, 
geleži nkelei 
va Idžia.

A nt I ,vavo fritido, 
t krajinoje.

Lenku vaiskus užėmė svarbiausiu
Baranox icuosia ir Novogrodske 

l’eipgi miestas Vilnius randasi jujil rankosia.
I mukai a peme ponuo Vilniaus

W. D. BOCZKOWHKJ, Pren. and Mgr.u v n nu j . j jvn. nnu

F. W. UOCZKOW8K1, Editor. 31 METAS

iszbadejusiais isztremtojais dingo Siberijoi
*
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lyg Lidos,

Isz Amerikos Valdže aresztavoje bolszevikus 
visur.

Srantoii, Pa.
lorovas.

Kudykis ruko pypkių kaip 
senis.

'I o

s geležke 
iii piel us nuo

Visi
sa vo

bolszexiku linijos
Prie Vilniaus Lenkai smarkiu užklupo aid pi ieszu 

ir paėmė miestą be didelio pralejimo kraujo.

Lenkai pertrauko

Užmusze paezia barnije už 
dukters szlebia.

Newark, N. J. — Susibaręs 
su savo paezia, už dukters szle 
bia, Benjaminas Verno! 
szove savo
pats sau padare smerti per im 
siszovima.

Motina norėjo pirkti savo 14 
szilkinia

, 1111-

paezia ant smerl ir

tai
kaibe • 

uorei kali ngas < »

metu dukrelei Juzei 
szlebia aut \elykii, bet. Ievas 
prieszais tai ])asispyre, 
damas, jog
iszmetimas piningu ant tokiu 
parodu del tei]) jaunos mergai-

Isz to kylo barnis ir žu- 
'Teip tai tėvai neteko 

o vaikai

les.
dinsta.
gyvasties už szlebe,
phsilikd fiieratukais.

Kudykis mirė nuo gėrimo
arielkos.

M

Temykit visi Amerikos 
Lietuvei!

Washington, I). ('. - 
viszka Tantiszka

I Jei u- 
'l’aryba, ap 

laike tomis dienomis žinia nuo 
Liet uviszkos misijos Londone, 
Imk Lietuviszka Republika rei 
kalanja tuojaus 250 lomi dobi
liniu ir 250 kitokiu seklu, 
riu verte isznesz apie puse 
lijono doleri u.

Lietuva atsiszauke in
Amerikos Lietuvius ant pagial 
bejimo jujn tėvynei per pasko
linimą jiai Įiining 
skirtus bankus ant
Lietuvos, pramones, ūkiu ir 1.1.

Visi kuriems rupi 
Lietuvos lai kreipusi pas 
Tempinski Ilieausakas, 
Vero Gardims, 
London, W.

k 11
nu

visus

ii per tam pa 
atstat vmo
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N no kokio tai laiko Raudono 
draugine 

lingusi (ruki kuri 
t imkis’ ’ su szim

tais iszbadejusiu iszt remi uju. 
Paskutini karta apie taji truki 

\ lad\ vosloke ir Sibi* J vaiku, 
rijoi ir nuo tojo laiko visa žino ’o-, 
apie jin su jojo gyvu tavom 1”s 
dingo. bei

fll

girdėta

gyvu
i zme 

tavom
I'm k is 

p radėjo 
nuo

\ isi paejna isz Sama
,ju< 11 no>i i>z vic 

ilga kelione _j<.|
G ruod žio menesi o \ i
UĮiie taji t ruki din

m \ ladyvoMoka gyvent
buvo

savo

1/ / A
i

"k
■

lllll'e. o 
durį.'.

'Tasai I rakis susidė jo isz la 
vėriniu vagonu iii kuriuos 

isztremtojus kaip 
liūs, isz \ iso 
I ukstanezei

grade
su 

gyvu

t MIS Z M 1 I < >S 

Kada prilm\

g< j i dienu tie- 
nea]Ja k yda\o 

manio o kada 1 ru
in koki kaima, lai 

aprupinda- 
l'erp isz- 
v įšok ios

!H ‘

i)

i

k e

ia \ oa u > r Zliiel įliejo per
I’m da u

u e i a 11 m 11 g i
vandens

į ir d m \
ojm juosius

\ o dumia ir maist u.
1 remi uju pi asiplat ino

os nuo kuriu szimtai mirė.

m i.

< >
Jai net baisu 

aukas,randasi joju keli ■ taisos 
ir bmlejavyru, moterių

žiūrėti m 
a pd risk i a ir isz 

daug iszKelionėje li
I

Sugražina 500,000 rusiszku ne- 
laisviu isz vokiszkcs nelaisvės.

A morlkona i

TĖVYNĖ SZAUKESI 
PAGIALBOS.

(1ol)leuz. - pra

vra dar crszkėcziuotas ir red 
i a 11 s d a 11 g 
net kru\ imis kovos

a t grasint i,

saukaus laibo
L

i r

dėjo paliuosuoti puse mi li jono I kaista siunczia

(

. bet tas ne
bot

l

. už Lietuviu 
dienos piningus. — Anglija 

remia Lietuvius.

privalo
j orics'zingai pji\;do paakinti vi

im:<

rusiszk u nelaisvi u, lyurie 
dasi 
Tuosi us 
Rosi je 
j uosi us 
k iszka

ran 
nelaisvoje.

I

liet nvius p. io daugiau < nėrvok iszk oje 
nelaisvius/dimezia in

mažais puliGiis 
net raul<t u iii 

kariumenia.

g(krov(‘
M r.

1 l)e
Kensi ngton

o

lis
I

(gijos ir pasisz\ (‘Utinio.
“ Keži u ri n tWashington, D. ( 

nlvvio Komiteto
Rielskis

Lkzc : dabar! mio pa
ine 111

idant 
bolszevi 
Terp ne

1.A

Viiii kas
minai p|i 

į i ra i ie"z;i, j 
kad Lietiniu Hkzeku I \ \ is K 
111 i 1 e t a s a |) I a i k e 21 
lamlzio

domngo
akis

priozmimosi, 
alk rei ] it os 

Amerikos lietu\uis. 
kiasi jii>ii pai

1 va loto su] irusi i 
i roles

!S<
\os

Virau Keo- 
seimmo likos 

plat iii ima bol 
, o jojo kam 
vežimo viso 
la i k raszeziu

Pa. Vin-
r 11 i r m 

Ji szau- 
■Ibos. ir jus pri- 

sv arinis
g i m t m i o

\ ra.‘IS mot p .- 
a re s z t a vol as uz 
-ze\i kiszk u raszt u, 

surasta puse •
kili k n v 
k orios 
linkima.

Johnstown, Pa.
liko;
susirinkimu ir 

bolszevi k izmo.

<

nelis Alekso lindiko, 
ižgerimo arielkos.

11

Ka
laisvių randasi daug Lietu\iu, 
kuriu vardus bu\ome garsini;:Kas girdėt po 

baigimui kares.
UZSl- l i e n a 

Del.
(

isz Lietuvos
t

ss: h * i»i r

,os isz I’amžiaus sekanti kid 
le

savo
kraszt o,

\ mus savo

i I )a r i

Mount, (’arinei, 
•ūkas penkių metu senumo su 

mirė nuo 
K nd vi< is

užtiko bonka szepoje, o perym 
tas akyvumii kas joje galėtu 
Imti pat rauke gera 
už penkiolikos minui u

Miltai pabrangs ant 18 doleriu 
už baezka.

i. Kam I
a da n k \ t i -m’

Margaret Sin.li', 
kad.i

» 1I H • K
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m o | : u a

n i n i 11 • 1 m • n >, i

t ri ju
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1\ d <i 11 <i k
;;11.! i a
mena

giiezm ir
isz.siimt inejo po visa ap

.i<»r 
gurkszni ir

/.i: 

bari I lit• It)

< 1, 11' •,

n» 

t.l

ell!-

\: t i t: 

mm u k nd v k i - 

ruk\ Ii
--į •( | < •

111

I.

Teva- ! I )

i<e\ lez,
I a i k \ m a

I ’. D. SI a n 
a res/.l a vot as

mirė.

.-u į >\ pi. m 
111 a > kaip 
a u t Io !•■> ir n ii ko

a 111 11 z k I a 11 \ m o 
atsake, jog k 11 d \ k i -

i ■ 11 k i m o k; 11 
1111 o d radi''

( )

I I >£>*

kimo 

ko

■; r i i - z

<lak*a

u z 
į ) I a t i - 

I ’a lie i-

Generolo Pellu-

to 11 < • , n 11 n a

jai prisipažino Imk yra 
hstu ir prigulėjo prie ter])tau-

soeia

mir
l

Il l< ) I) ■ '

i ia - Ve ik' r \
jam ne i iz i ra ml e

la
: r

I l ' I

pri į ma
’ • i d a \ <»
ano n i

I ( I

I

r > lai
i ii a . i!.

Nupjovė sau ranka idant ne 
ejti in kariumenia.

! i .-z!-. os <
t oi; i nd Is 11 le,

[>i i \ i-o
a geli i u

n i o k s h i s
agen t ai ja 11 I u ri

vi

i m i s 
k i.- z k 11

< . i pe 11 i ra rd< ’a 11.

Wheeling, 
likos

bei t.1- 
lh.hu

M I ) A I

>;i \ i)

Viddži
\ardės

' lauke

I rauginės.

Dm CrJo-
Ljugeli bolszevi 

plat ina 
at ejv i u.

pra
tik

kada

(

k urie
terp

t LS
keliu bols/.evi k u ir 

d i d e s 11 e s )H l >g< IS

!; i r 1111 t i s \ lallS sll\ ms.

pripažintas Tarnaites nori idant joms at
kili t u ir a psnd i n l as unt | 
metu m kidejinui už 
m a 11 u o

W heel i n

mli,
lenk iu

Philadephia. 
tu aplaike žinia, buk miltai pa 
brangs ant. 18 doleriu už bacz- 

Toji brangenybe ketina
užejti už kokiu dvieju

N'aldže Ivirtina, buk pa
nėrei ka

lingas ii* stengsis užbėgti
kėlimu prekes.
parsiduoda nuo $12,75 lyg $13 
už baezka wholesale, o

Knpczei mil

ka.

siu.
brangimas miltu yra

mecc

pa-
Dabar miltai

Ukrajiniecziai paėmė du mies
tus; 10,000 raudonųjų 

pasidavė.
Vilainius.

ros vaiskus ne tik ka paėmė du 
miestus Zitamira ir Proskuro- 
va bet paėmė in nelajsvia 10,- 
000 bolszeviku, kurie

su visais savo
Petlura užėjo ant bolsze

pasidavė 
lais.

gerva tei
gink-

viku isz užpakalio apsiaubda
mas juosius 
kurie
ir be jokio noro.

ISZ

kariauji1
pusiu

AM 
už

Rami ono Krvžiaus 
'raine už

vienas isz liutn

grama :
‘1 A įnori konu 

iiinisl racija pasitarė 
mis ir siunczia
vus isz savo si oi ies 
;ene, pri k ran t us maist u ir

nesenei ‘ ‘ Sa uleje ’

Vokiecziai užklupo ant ligon- 
buezio Kaune. — Lietuvisz- 

kas kareivis užmusztas.
I ’a rvži us.-- - Vok ieeziai

klupo ant.
ligonbuezio Kaime, 
klupimo žuvo 
viszku kareiviu, kuris stojo ap 
ginime Amerikonu. Kada Kau 
no gyventojai daginio Imk vii 
nas isz Lietuviu likos užmusz 
tas pakylo po
piktumas prieszais 
Laidotuves 
labai iszkilmingai ant
kimia visas miestas dalyl)a\o.

Toji 
K rvžiaus *

didelis

I iu k
]mmirszdami vi-ms savo \ pa- 

rcikalus ir noriai atlik
I

1 darni imu pi i i molanezia 
lai L

mlm i
Į 

už likusius lietu
Lie

Į inge II ios
su 

Lietuvon
K OĮ H

i

;i< I š t iszk us
mu

me

dali
ga i Im ig<i < la rl io. ’j

M

. dTELEGRAMAI.
Dutikamentais 

viu pinigus, sukohd; t uot us 
tuviu Dienoje.

“Kaimas t a po 
ninku atstovu.

I Jot u\ os 
klausymas pradeda Imti 
kęsui u. 
joje netrukus Ims 
k kuisy mas 
Ki n land i jos, Lst on i jos, 
jos i r I Jot uvos.

“ Lenkai
Lietuvos neprignlmybe ir inei 
t i iii sutarti

I’Iii ladel phia. 
>i<zki bolszcxikai vos

I »er
......... tik 
nage"m

I gojo nuo "inert. 
impriyuhii\ Les l

(•(

ru-
i szsi "aii- 
in ir."Z li

pe r in>i- 
a psi sau-

II gojo mm \ i r \ ui e 
n • ■ >im 

■litru talki
į maiszima
I

d a i 11 i 11 i 11 k u s.
u g

miest a 
vok ieczius. 

kareivio atsibuvo
kuriu

4 l

4

Val
io daryti aln kuria-
23 i proiM

I )aug\ bia

\ W ashington. D. ('.
Iže pa \ ei i n 

me randam 
holians. I

i \ ela į n adė įo daryt a hi ir rodo 
P zl’i

\ ĮSU j / n o i 11 j 
] nū verstinai 
Bolszevikai 

užemia Zitomira iszžiidiiio to
nais suvirszum 600 ypatu.

'Paikos
<’l ISZ 

l\nu l’ereiiei 
svarstoma

ml o ai ko
bra voru

■r\ ;dst i j n ;' 
Latvi

I >a lt i ko blaivininkams.sztor- 
ninkai parduoda nuo $14 lyg 
$14,50 už baezka.

Priežastis pa brangimo 
badai didelis stokus miltu
duug miltu hunu iszsiunstu in 
Kuropu unt iszmailinimo 
budėjusiu tuntu.

a< » •Raudonojo 
A meri ko 
'koji sza- 

I ’aryžiuje

i ATSAKYMAI.
J. K. Nanticoke, Pa.

klokit žino bankams ir 
e numari pavogtu bon

du, tokiu bildu greieziausia su
i ....

(iC- .1
i

mano pripažint ivra
IK'S

neszti pusryezius in lova!
Montclair, N. J . 1 larokI

’age, apgarsino
pajieszko tarnaites su geru

Aplaike jisai

riause <
į Įpadiiokit 

mi Iii ario! 
. .

(ij segs vagi, bet jeigu vagis par
davė bolidus kitam mieste, tai 
bolidai p ra] mole.

Paryžius. —

ligonbute 
vra szaka 

niszkos ligonbutes. 
ka likos sutverta
ant darbavimosi Lietuvoje ir 
Lenkijoje, ir badai in jiaja pri
guli dau

17 rusiszku sznipu suszaudyta 
Arkangelske.

Arkangelskas. Czionais 
likos atidengta slapta draugu- 

knrios tvkslu buvo atvduo
Ii miestą in rankas bolszeviku. 
Daugeli ypatu likos 
vota isz kuriu septyniolika li
kos suszaudvtais. v

Kiek sunaudota szuviu.
muszio ant Šoninio 

angliszka 
viena

l"Z>l.'llkl :I 
t a rn \ st < is. ĮĮ 

nukirto sa u ra u ka '
k a rei v iszk < >■>

(r*

su kirviu 
tu iii kariumema. 
nu k i rt 
d I e 11. i
tai valdže dažiuojo, 
jo taji s/.eszka.

idant neimtu szauk

Į

.PX
I .

lai k raszt i je

1)

m i
sau ranka, Imdavo 

Kada apie 
a reszta\o

u/.sigerias.

1

į iižmokesczi u.
kada 'daug atsiszaukimii, bet tarnai-

I I
Kils sekanezes

gas. namo titri

valanda

Perleke isz Chicagos in New 
Yorka in G valandas.

M i m • o I; i, L. I.
kapitonas K,. I1'. Vinte, perioke 

la i

Ana diena

isz ('hieagos in czionais iii 
k;i f i valam Iii ir 50 miliutu 

m y les
I 2,000 po 

Jojo maszina 
su

§

isz-

TELEGRAMAI.

žudinstos ir bai-
sumiszimai vieszpatauje

Mynes induknsin n e-

()• liet tivaieziu.

les paduoda 
t iiispadine

joms atenszti pusryezius iii lo
va ne vėliaus kaip 11)
ir reikalauji* po 200 doleriu al
gos ant menesio. Kita vela ra 
szo, jog nedirbs jokiu sunkiu 
laibu, kuris

li pirsztus.
Imk priyms dari) 
kys dvi dienas 
sanvait.es ir pasivažinėjimu au
tomobilium kas Nedalia su sa
vo jaunikiu, 
sziai dienai, pati 
miniu darbu.
geriau apsivesti su gera tarnai 
te ir snezedyt tuosius piningusĮalaveliu.

( 

I

sudarymui apsi 
bond ro 

Mes tikėjomės 
's mist ai y- 

me rubežiaus tarp Lenkijos ir 
Mes tikime, kad 

rusiszko pavojaus 
savo imperia-

gy n linui 
fronto.
džiausios sniikenx bi

"eh

■ J

■ ’

1

i s

■

NESITIKĖJO JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO. 
Siuneziu szirdinga ])adi‘ka- 

už teip puikia knyga ko
ma “'rūkstantis Naktų ir 

Da tokiu istorijų ne 
ir skaitės

Szeszi 
ugnagesiai likos sužeistais lai
ke ugnies dirbtuvėje New Wall 
paper Co. ant Laekawana Ave.

§ West Chester, Pa. — Geo
rge Wharton atrado puikia gy
sla anglies ant savo fanuos.

§ Andover, Angliję. — Laike 
nupuolimo dideles orines ma- 
szinos kuri sudege, 5 lekiotojai 
sudegu ant smert. Visi buvo 
kariszki virszininkai kurie isz- 
ba nd i nėjo maszina.

§ Washngton, D. C. — Ame 
rikoniszki fabrikai

Scranton, Pa.
ir ve

Pacz- areszta- kompromiso
vone 
kia 
Viena”, 
esmių girdėja.- 

radau toje knygoje, 
palinksmina diena 

nakti. Kada pareinu isz darbo 
tai tuojaus 
gos, nerupi man 
vietas.
bėjo apie ta knyga 
neparsigabenau isz redakcijos 
“Saules”. Vėlinu kožnani jiaja 
pirkti ir skaityti o turės sma- 
(>• 
doleriu.

Bolszeviku valdžia Australijoj 
likos panaikinta.

Soviatu, arba 
bolszeviku valdžia Austrijoj
Budapeszte, likos panaikinta. 
Apijileszimai 
sus 
tunais,
galima apmalszyti.

Susineszimas su Lenkija 
Austrije atidarytas.

Washington, D. C
tas garsina, buk jau galima ra- 
szyti gromatas in Lenkije ir 
Austrije, tik negalima siunsti 
jokiu pakeliu tik paprastas ir 
registrąvotas gromatas. 
Bolszevikai sumuszti Belecke.

London. —Dvideszimts boL 
szevikiszki kareiviai ir keli afi 
eteriai likos paymtais in nelais 

artimoje

C 4 karžygiszkos

I

ko- 
kuri 

ir
kias
mane

j a
J'I*galėtu jiai užkenk

Trecze vela raszo 
jeigu aplai- 

ant

Laike
ITunto, 1916 mete, 
artilerije sunaudojo in 
diena keturis

Prie Messim's

ii
riebiuos už kny- 

nereikalingas 
Netikėjau ka kiti kal- 

pakol sau

4 C M'savi' 
talkininkai 
iszt vrinmi

Pasi-

a, 
szventessu

toorima maszina, 
huno.
du augszczio.

I lavi land su ket ureis 
liberty motorais, t orint i ] 
turis szimtus arkliu 
kožnas.

727
\\ h 11 e lokes

bu V o
io k e 

drut ūmo

Pati Pagojo lyg 
nžsivma na- 
Ar ne butu

padirba 
ant meto 750 milijonu alaveliu 
arba po 8 alavelius del kožno 
gyve n to jaus.
dirba kas metas po 2 bilijonus

Ant svieto isz-

via per talkininkus 
prie Arkangclsko.

Daugelis likos užmuszta mu-
Selecko y

szije ir sužeista.

U

l

T"

szu- 
ridge, 

1917 mete sunaudojo 2,753,000 
szuviu in viena diena. Ameri
konai prie St. Milielo, 1918 me
te iszszove in keturos valandas 
1,093,217 szuviu.

mi lijonus smnczia
V 111.

i aet uvos. 
aky vaizdoje 
ir nepasisekimo 
listiszku aspiracija, lenkai Ims 
priversti eiti ant 
(nusileidimu.)

Kova musu
kariumenes priesz Rusijos, bol
szevikus tęsiasi pasekmingai.

Lietuva atkreipia in 
pasaulio atyda ir 

misijas
szios nežinomos szalies. 
szvontimo musu jaunuoliu pa
sekmėje yra talkininku pagal
ba, Anglija remia daugiausiai.

“Prie dabartiniu aplinky- 
szalies padėjimasbiu musu

t a. i >

aplinky-

B. 1

už szimta
Su pagarba, 

Vincas Malaiszka
Sparrows Point, Md<

pmio daugiau kai])
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Dabar svarbiausias 
laikas užsiraszyti

t Su atydammu paczto in 
’’ Lietuva įi;.i.*iZ Lietuvos, 

galėsime
I 
♦ 
♦ 
♦ 
i Į 
i 
i ♦

susjraszyti su 
jivminems 

m

» 
t

savo gyminems ir pa- 
zinstamais. Tikymes 
aphiikyti trumpoje atei
toje daug 
žinių isz Lietuvos, 

talpinsime
Argi ne bus 

skaityti tuosius 
daneszimus! Todėl užsi- 
raszykite ir kalbinkite 

prie 
Saules
Valdžia mums prane- 

sze, jog neužilgio at
plauks pacztinis laivas 
su tukstanezeis groma
tu isz Lietuvos.

Dabar laikas “Saule 
užsiraszvt ir visokias 
žinias isz Lietuvos skai
tyt ! , • !

•• ••• O »»»» e

r los
' kraszti. 
akvva

gromatu ir 
ku

ilį lai-

kitus
i f > >

užsiraszimo 
dabar.

neužilgio
k ' 1

♦ >

KAS GIBDET

me
apie

Nieko ta- 
stobet ino, 

galima 
akyvi

nes

—— ■■ di*"
ii m |l ( ( jjjį

Jnzefina Lcffcrtione innesze 
skunda in suda ant persiskyri
mo nuo savo vyro.

nesiranda
persiskyrimus

skaityti kas diena, liet 
yra priežastis tosios moterėlės 
ant atsikratiino nuo savo vyro.

v

Leffertiene tvirtina buk josios 
Williamukas yra nepaprastas 
bueziuotojas, nes bueziuodavo 
jiaja prie mažiausios progos o 
ir josios drauges 
jiaja atsilankydavo.
džiu nieko sau isz to nedarė, 
bet kada Willimnkas jiaja vos 
neužkankino buczkeis 
nuo jojo atsikratyti.
ka sūdąs ant to pasakys? 
gal kvailukei no duos persky
rimo.

knrios pas 
Isz pra

nieko sau

nutarė
Ak v va

O

lietuviszkam 
akvva

Tūlam lietuviszkam laik- 
a 

rasztije randame akyva ant-
Isz liotuviszko pudy- 

vietoje 
kaimeliu, miesteliu

Tok is antgalvis duo
da mums suprasti, jog lietuvei 
gyvena tik ant 
supuvusio arba sugedusio pu- 
dinio. 
netinka ir bjaurei skamba.

galvi 
mo’’

4 l

4 4 Isz lietuviszku 
arba api-

J >

sukirmijusio,

Tokia antgalvis visai

James P. Holland preziden- 
najorkines darbininkisz- 
unijos ant susirinkimo 

kalbėjo, buk bolszevikai, kurie
netiki in Dieva, 
savo tevynia, yra

ias 
kos

žmogų ne in 
arszesni už 

pasiutusius szunis, kurios rei- 
Fsztremti isz szio sklypoketu 

kagreieziausia.

Ponas Antanas Lalis, 
Naujenu 

daktoris, sziomis dienomis pa- 
dekavojo už taji dinstat Jo 
vieta nuo sziandien užėmė Dr. 

seninus dirbos
redakcijoj ir ilga 

laika žinomas kaipo Antano- 
vas.

Girdėta teip-gi, kad kuh. 
Buczys ly$ sziolei redagavusis 

Dranga
paftftraukia nuo tos vietos, ku 

užyms p. Julius Kaupas 
vienas isz pirmesnių

9 9

sziolei buvusis

A. Montvydas, 
° Keleivio 9 9

4 4 J?

lygr>
re-

Si >, szioinis dieilbniis

rio 9

Drau-
Ponas Kau- 

isz New 
Prof. Buczys, kaip sa

li žs i y nls

redaktorius.
laukiamas

jonu
gojo ir kuri sziuo 
dvi lietuviu pampi jos.

< t

vedimu Mari-
Chica-

K<> 
pas yra 
Yorko. 
koma,

brolijos, kuri yra 
laiku valdo 

11 Driu'l-

gns" teip-gi priklauso prie 
Marijonu brolijos, 
“Lietuva.”

teip-gi
kaip raszo

goriauAr-gi kur gali būti
Jokios lais- 

nieks nevaržo; 
veik kas tau

kaip Amorike? 
ves žmogaus 
buk kuom uorL , 
patinka, tik nepė^engk insta- 
tymu szios sžalidš* d nieks tau 
kliueziu nedarys niekame. Jei
gu tau nesiseka vienas biznis 
— mesk jin, griebkis už kito, 
o jeigu ir tas negeras, 
pink treczio ir t. t., 
nais “ 
reike isz jojo naudotis.

Jeigu tik užsiėmimas duoda 
gera pelną, amerikonas 
nepaiso ar tasai užsiėmimas

Amerikonai 
“good

*W

pasi ru
nos 

laikas tai piningas
ežio-

9 9 ir

visai
tasai 

jam tinka ar ne. 
už viską brangesnįs 
job. > >

Nekurie laikraszczei daug 
gero padarytu, jeigu kitokioja 
dvasejo iszejtinetu.
nelaimes, kožnas iždavęjas no
ri būti diktatorium visko, o 
tiejei

Dėt ant

visko 
ne turi 

tiek proto kiek sena boba. Szia 
dien Lietuvei nepaiso ant plo- 
voniu tulu laikraszcziu, 
net in ranka ne nori paymti.

Jeigu laikrasztininkai žino
tu apie tai, jog jioje yra nie- 
kuom (langiaus, kaip tiktai 
savininkais kelioloka svaru li
tam, o ne diktatoreis, tai ki
tokia tvarka vioszpatautu tar
pe musu.

iždavejai r |

kaip

o no diktatoreis, tai

no

jog

Kur dingo tie gražus žmo- 
giszki pajautimai, kur civiliza
cija ta sulygintoja luomu žmo
nių užtarytoja, apginoja silp
nesniu?.... Veidmainyste, ku

civilizuoti“ 
ros platintojai, yra 
na ir geriausia prietelka 

žmonių, 
apdumti

4 • • • • •

ria peikia

szviestu 
daleidžia 
akis.

< l

>,

ir do- 
numvleti- 

“ap- 
Mat ji ji
kitiems

po

Pas Lietuvius ir kitus atej- 
vius kurie jungdamiesi in luo
mą moterystes, kelia brangias 
ir triukszmingas svodbas,
tam yma reikalingus prie szei- 
miniszko gyvenimo 
ant iszmokescziu. 
elgimas yra labai 
Szliubas visai ne bus 
niu jeigu iszkele triukszminga 
svodba, negu szliubas tykiai ir 
be jokiu linksmybių 
Tos linksmos triukszmingos 
svodbos gali būti naudojamos, 
keliamos tik 
liūs ir tamsuolius.
privalo būti atliekamas su rim 
tumu ir svarba kaino vienas 
isz svarbiausiu aktu žmogaus 
gyvenime.
sigaiszina, 
kei uždirbta ir suezedyta kapi- 
toleli ant tokiu svodbu, 
ma sakyti ant tusztvbiu

vra•r

daigius 
Tokis pasi- 

blogas. 
svarbes-

atliktas

pūs neiszmane-
Szliubas

svarba kaipo

Kiek tai vyru pra 
praleidže savo sun-

o gali- 
, o isz 

kurio galima butu pradėti gy
venimą neužsidedant ant savo 

kuria
reike ne-

sprando sunkenybes 
kartais labai ilgai 
sziot — skolas!

Tokios 
gyvenimą laimingu, 
gai, padarys nelaimingu 
kursai neturėdamas 

9 9

Veselkos’ nepadarys 
prieszin- 

ta, 
.“pinin-

to viso geriausio priete-

Privalo

go,
lio, ypatingai czion Ameriko
je, praleidže jin ant svodbos, 
ant tusztybiu, be kd galima 
ir privalo kožnas iszmįntin- 
gas žmpgus apsicjti.
kožnas žmogus ir tai atsimint, 
kad po tuszcziu linksmybių 
seka liudnastis ir vargai, kad 
reike visados būti'apsiginkla
vusiam su....piningu, idant at-
sispyrt ir nciszleist ju ant sa-

vo sprando.
Todol rūpinkitės pamest ta- 

ji kvaila papratimu, idant jisai 
mus nežemintu. l,Nos kad že
mina, to mums niekas neuž- 
gins, nes ar kitos tautos elgia
si per veseile kaip Lietuvei? 
Pas mus Veselka negali atsibut 
be gorimo ir musztiniu! Ak, 
kadaimes iszmoksime, kada su 
prasimo, kas yra gero, o 
blogu kuris mums daug 
ko!

kas 
ken-

rec lak toris Inikrasz-Jeigu
ežio darbuojesi del
desetkii tukstancziii skaityto- 
ju o tiejei pripažinsta jojo dar
bo geru, tai yra del jojo geriau

keliolikos

1'

PROTOKOLAS.
' T*———

Amerikos' jLleuYvlii 'Tarybos suva
žiavimas atsibuvo balandžio deszim- 
tojo dienoje 1919m. Biltmoie vieszbu- 
tij, New York. i . ■:

Suvažiaviman pribuvo sekanti na
riai: Kun. Fi 'Kemeszis, kun. Pankaus- 
kas, kun. Vasiliauskas; kun, J, Petrai
tis p. J Kaupas, Dr. J. Bielskis, p. L. 
Szimutis, kun J. Žilius, p. Szvis-Szvl- 
ckas, p. J. G. Milius, p. P, Molis, p. 
Staknys Vėliaus pribuvo kun. J. iAnu 
botas ir p—le A, Petrauskaite.

Posėdi atidaro Tarybos pirmininkas 
p. J. Milius. Malda atkalbėti pakvies 
ta kun. Buczys. Rasztlninkui perskai- 
czius protokolu isz praeito suvažiavi
mo, padaryta sekanti patais|mai: vie
ton” p. Kaupas ir kun Byczys susta
to rezoliucija”, turėjo būti “rezoliuci
ja sustato tam reikalui skirtoji komi
sija, kurion inejo p. J. Kaupas ir kun. 
P. Buczys.”

Antra pastaba prie
tai, kad Amerikos Lietuviu Tarybos 
atstovu esaneziu Europoje ingaliavi- 
nia neatszaukta, bet tik atstovai su
bordinuojami Lietuvos Valdžios Ats-

protokolo yra

sias užmokestis už jojo pasi- tovybei Paryžiuje
•' •' 1 L) i’mI/xbfAln nrtlni

szventima del visuomenes 
(< Sztai ka 
kas:

Kaipo
Saules

vien dirba del Lietuvos laisves; ir ka
dangi Lietuvos reikalai kas kart gerė
ja, todėl seimas sziuo tarpu Lietuvos 
politikui yra nereikalingas, ir vien tik 
sriovies arba pavieniu asmenų politi
kavimui tegali' būti reikalingas

Seimo reikale ’ sekanti rezoliucija 
likos priimta:

Amerikos Lietuviu Taryba savo su
važiavime, 10 d. Bal. 1919 Biltmore 
vieszbutyjo, New Yorke, placziai svars 
to polltiszkojo seimo suszaukitno klau 
sima ir, vienbalsiai pripažino didžiausi
reikalu iszmintngal pavartoti

Posėdis užsibaigė asztuntoj valan
doj vakare, nes tuojaus turėjo prasi
dėti bendras A. L Tarybos ir Tautines 
Tarybos posėdis. • '

A. L. Tapybos R a s z tinę

PRADŽIA DARBO.

► I I iv

<

Metal atgal kilo sumanymas savaiti
ni laikraszti “Lietuva” jiadaryti dien- 

Tain Jaivo didelis reikalas 
žiūrint kulturfniu ir politiniu žviigs- 

Aczlu dideliam žmonių prijauti
mui darbas tuojaus buvo pradėtas ir 
in trumpa laika atliktas ir 
mes galime pasididžiuot 
triusu.

Treczias darbas dar toli gražu nėra 
užbaigtas. Dar kiekvieąo tevyjaai^jD, 
tikViaušia pereiga yra rūpintis,’ kaip 
pageant 1 ,(a dięnrarulL Juk dienrilsz* 
tis pats per save nieko gero neduodą, 
jei jame nebus geru raiVztu, nestik 
naudos skaitytojams.
tilpti netik naujausios ir svarbiau
sios žinios, bet turi būti invairus sky
riai, invairus straipsniai, kurie pamo
kintu skaitytojus ir suteiktu invairiu 
paniokinancziu straipsuiu. - Pasek
mingas laikrasztis, pilnojo to žodžio 
ipnurmeje, yra tas, kuris skaito sau už 
priederme būti vairu-savo skaitytoju 
darbuose, jo kelrodžiu.

Mos manome insteigti Invalrius sky
rius, kurie privalės atsakyti in kiek
viena klausima ar reikalavime. 
Imkim pavizdžiu sveikata;
vienas svarbiausiu
Be sveikatos žmogus neturi

raszcziu.

niu.*

Ar myli rūkyt 
giara Cigaro,?

Pabandykite rūkyt
AP# . i SnipcrtiiDlt
įJntt^VP (Utgarai

* 1 ' 1 t ’ ■ p ' ‘

Padaryti isz Manilos taba
ko penkių metu senumo.
Niekad ne persimaino per 

metus.
mažiaus

sziadien
visu musu

reikalu iszmintngai pavartoti visas 
galiamas doro ir naudingai’i prie
mones Lietuvos neprigulmybei iszgau- 
tl.
IXaclangl visai neseniai buvo antrasis 
politlszkas Amerikos lietuviu seimas, 
Kadangi tokis seimas yra galingiau
sias mums prieinamas tautos valios 
iszreiszkimas, 
Kadangi pertanklni ji vartojant neuž- 
tcktinal dideliems tikslams jo verte ir 

. roikszme gali sumažėti; kaip tat ma
toma isz nesenu^ prityrimu 
kitose tautose;
Kadangi viena karijaujanczjoji puse 
gali arba pasisakyti musu ncprigul- 
mybes neprlpažinstantl; arba dali lie
tuviu apgyventas žemes priskirti prie 
svetimos vieszpatijos, 
Kadangi szitokiamo pavojuje vlsuga- 
lingiauslas tautos valios iszroiszkiniui 
— Seimas bus būtinai reikalingas, 
Kadangi mes negalime eikvoti savo 
jiegu pirm laiko.

| Todėl Amerikos Lietuviu Taryba su
taria:

1. Laikyti savo jiegas 
galincziatn iszkilti minėtam pavojui,

2. Selino szaukima atidėti iki tam 
pavojui pasirodant, ir

3. Dabartinius tautos reikalus ap
rūpinti kitomis musu galybėje esan- 
cziomis priemonėmis.

Lietuviu Donoje susirinktu pinigu 
reikale kalba kun. J. Žilius, kun. Pan- 
kauskas, Dr. J. Bielskis, p. P. Molis, 
ir p. Staknys Pasirodo, kad Tarybų 
Egzekutyviam Komitetui pasirūpintu. 
Amerikos Raudonasis Kryžius sutin
ka minėtus pinigus ($130,000.00)tuo- 
jaus Egzekutyviam Komitetui atiduo
ti tik reikia atlikti tam tikri forma- 
liszkumai.
jau daro reikalingus žingsnius ir pa
sistengs tuos pinigus sunaudoti javu 
ir kitu maisto produktu Lietuvai per
kant, nes gauta praszymas nuo Lietu
vos valdžios, kad tuos daiktus kuo- 
greiczlausia Lietuvon prisiųsti.

Amerikos Lietuviu Taryba nutarė, 
kad Amerikos Raudonajame Kryžiuje 
esanti "Lietuviu Dienojo” surinkti pi
nigai turi būti pavesti Egzekutyviam 
Komitetui, kuris atstovauja Lietuvos 
Valdžia Amerikoje, 
ri būti naudojami 
pirkti.

Posedin atsilankė p. Ivanauskas ir 
praszo, kad Taryba pagelbėtų jam 
Lietuvos žemlapius pardavinėti, pel
inio kuriu yra skiriamas Lietuvos la
bui Padekavojus p. Ivanauskui už jo 
darainas pastangas, patarta kreiptis

tl.

buvusiu

u
Jntporiitoti

naudos

rūpintis’ kaip

ero neduocją.
, ne___

Jame turi

gero n 
radžiu,

ko penkių motu

oi) Turi 
nikotino

Ci
siivijC
negu

kiti cigarai^ , Yra lengvi į 
saldus ir nedegina liežuvio ; 

ne)<urie !Yra geresni negu nejeirie * 
cigarai kurie parii- ; 

duoda daug bTangiau. ; ‘
Prisiuskite mumis $2.50 j 

o mes iszsiusime jumis per J
* M l*l‘ 4

kiti
Protokole apleista nutarimas, kad 

nariai negalinti Tarybos suvažlavi- 
man pribūti, savo baisa kitam paves
ti negali.

Praeitame suvažiavime rezoliucija 
. .. , . seimo reikale buvo priimta ne didžlu- 

SKaitytOjas nia |)a]SU| |jCf vienbalsiai.

9

raszo A. K rašanč

4 4

i i

9 9

9 > kuris yra to i-

senas
jau esmių skaitės vi

sokius laikraszczius, bet ne vie 
nas toip.ne yra smagus skaity
ti kaip “Saule,
singiauses ir visiems tinkantis 
ai’ katalikui ar cicilikui, ne vie 
no nesmeiže ir neužgauna szir-

Kas teisybe, tai ir pa- 
Todel visiems Lie-

dies.
raszyta.v

tuviams vėlinu szita smagiau- 
užsiraszvti ir e-7

A. K ra
C. .

šia laikraszti 
skaityti. - Su guodone 
sauckas, 27 Wilder St. 
Pai, .

9 • • 9

prisidėjo daug 
prie gyveninio Aldono V. Cart 
isz Ellsworth, M o. Ir teip:

Turi jisai ketures Ii taras sa
vo pravardėje; apsivedė su ko 
turioms moterimis; turi ketii- 

keturos

Skaitlis “4

res dukteris gyvas ir
miruses ir/keturis sūnus gy
vus; keturios dukteris yra ap- 
sivedia, o keturi sūnūs yra ne- 

Ketvirtas sūnūs yra 
1 • rrv««t:

sūnūs i->?

V’edia.
ketvirtos paezios. 

keturis ai nikus ir 
Cart yra vienas isz 
broliu.
paėjo isz keturiu miestu.. Gimė 
jisai ketures mylės nuo kaimo 
ir turi papratima 
rytas ketvirta valanda.

nuo Puri 
anūkėlės, 

vienas isz ketiniu 
Jojo keturios moteres

keltis kas

NAUJAS PREZIDENTAS 
LIETUVISZKOS 
REPUBLIKOS

*<****•■r**?

AįlTHOHY I

O

9h

Antanas Smetona.
Antanas Smetona, 

prezidentas lietuviszkos repu- 
blikos, turi 48 metus. Dvide
szimts metu adgal pradėjo dar
buotis del lietuvy tęs ir jiosios 
laisves. Gyme Sziauliuosia, 
ir yra sūnum vargoninko. Par 
baigė mokslą Libavos gimazi- 
joi ir universiteto Moskvojc

Liet, prezidentas A. Smeto
na yni didelis žmonių insitiki- 
mu tolerantas ir žinomas kaipo 
stebėtinai augsztos doros žmo
gus. Lai jam buna lemta pa
sekmingai Lietuvos liaudies 
norus.

pirmas

ffus.

A NATION’S STRENGTH 
IS IN ITS FOOD SUPPLY

Create a Rezerve
AMERICA MUST FEED 
no, ooo. ooo Aims

k

perfitatoRaitininkas perHtato priežastis, 
kurios iszszauke szi Tarybos suvažia- 

Pasirodo, kad Amerikos Lie-

Pasirodo, kad pavaryta sis- 
agitacija per kolionijas ir

Visi pri- 
kad kovoje už Lietuvos 

seimas bus vienas

Atli-

vima. 
tuviu Tarybai nesikiszant ir nevargi
nant visuomenes sriovinais dalykais, 
o visas savo jiegas paszvencziant Lie
tuvos politikai, nes to Lietuvos labas 
nuo musu reikalauja: nekurie politi- 
keriai sumanė isz to pasinaudoti, vi
suomenes gerus norus ir pastangas 
savo siaurai sriovlnei politikai sunau
dojant.
tematine
draugijas, visai klaidingai pesrstatant 
Lietuvos politisz.ku reikalu padėjimą, 
tokiu budu kurstant visuomene priesz 
tos paezios visuomenes sudarytas or
ganizacijas besirupinauezias Lietuvai 
geresne ateiti užtikrinti.

Pasirodžiusios pasekmes minėtų po
li! (keriu agitacijos, yra dabartinis ju
dėjimas tuojaus visuotina seimą szauk 
ti, kuomet Tarybų Egzckutyvis Komi- 
teatas ir A. L. Tarybos atstovai, esan
ti ant sargybos, permato, kad dabar 
suszauktasai seimas galėtu likti Lie
tuvos reikalams bledingu 
pažinstame,
laisve, visuotinas 
isz stipriausiu musu inrankiu kuomet 
tinkamu laiku ji panaudosimi bet nau 
ilojant ta in ranki kuomet nėra tikro 
reikalo, jo verte sumažinama,
kus viena selina gal tuoj reikės kita 
szaukti kuomet Lietuvos padėjimas 
to pareikalaus, bot antru kart suszauk 
tasai seimas Jau bus nustojus savo tik 
rosios relkszincs.

Pasirodo, kad riekuriems nariams 
yra neaiszku apięi. p. Byoir 
kampanija, 
tos 
tada, kuomet mes visi tam pritarsim 
Ir palei savo iszgaies paremsim, todėl 
reikėjo Tarybos suvažiavimo, kad da
vus proga dalykams Iszaiszkinti.

Užsibrožem surinkti bent milijoną 
paraszu kovoje už Lietuvos laisve pa
naudoti. Isz kai kuriu kolioniju pra
dėjo ateidinėti praneszimai, kad pas 
juos apreiszke sistematiszka veikianti 
opozicija paraszams rinkti. Pada
rius investigacija; pasirodo, kad tai 
yra ne pavieniu darbas, bet prieszin- 
gosios srioves kairysis sparnas yra 
paraszams prieszingas ir nors neaisz- 
kiai, bet visgi stengiasi darba sutrug- 
dyti.

Randasi keletas vidujiniu Tarybos 
reikalu, kurie reikalauja suvažiavimo, 
kad juos tinkamai atlikti.

Szios abelnais ruožais perstatytos 
priežastis iszszauke Tarybos suvažia- 
vima. i n’

Iszrinkta rezoliucijų komisija, ku
rion inejo Kun. P. ’Buczys, Kun F. Ke- 
meszis ir p. Szivis.

Seimo reikale kalba p. J. Milius, 
kun. P. Buczys, p. J. Kaupas, kun. F. 
Kemeszis, p L. Szimutis ir Dr J, Biels
kis.
politlszkas padėjimas dar nereikalau
ja nuo musu greibtis stipriausio in- 
rankio, dar turime užtektinai priemo- 
ja nuo musu griebtis stipriausio in- 
niu tik reikia savo energija nukreipti 
tu priemonių panaudojimui. Dabar su- 
szauktasa seimas galėtu būti net ble
dingu, jo reikszmo liktus sumažinta. 
Aiszku kad dabartinio agitacija už 
seimą grinai srioviniu o ne Lietuvos 
reikalu yra iszszcfiikta.

Gauta nuo Chicagos kunigu 
liucija, L
Balandžio kuriame dalyvavo visi Chi
cagos ir aplelinkos kunigai.
liucijoje pabrėžia, kad “seimo szauki- 
mui yra prioszingl dėlto, kad nėra tam 
nei jokio reikalo nei pamato,”

Prof Duczyą pąžymi, kad perdaug; 
greitai mos kiekviena sumanima ;pa-

vedama
Žinant, kad pasisekimas

kampanijos bus užtikrintas tik

rinkti.

Isz kalbu paaiszki kad Lietuvos

i ■. rOzo- 
priimta ju susirinkme 8 d,

Rezo-

daromo ‘ tautos klausimu Reikėtų
mums prižadinti ąutoriteta kokio nors

• . « k « A » 'j*"* J

organizuoto kunoi kuris visus ■ pąvie-
• • 1 am a L ■ ▲ * ’nius sumanimus npsvarstlmui priimtu 

ir bo kurio nusprendimo bile vienas 
sumanymas negalėtu tapti tautos klau 
simu.’ •• . K
man imas negalėtu tapti tautos klausi
mu. (

Kun. Kemeszls: nurodo, kad vieton 
bereikalingu seimu visuomene var
ginti ir tam energija1'eikvojus, butu 
kur kas gerinus 
darbui sunaudot' 
szus už 
tuoj reikia, pradėti kampanija daiktu 
ir pinigu rinkimui^ Lietuvos atsta
tymui daug kas bus reikalinga. / Mu
su spauda turėtu visuomenei tikroje 
szvlesoje dalykus perstatyti ir taipgi 
trukszmadariu siekius nuszviosti.

Kun J. Žilius savo kalboje pabriežo, 
kad atsižvelgdamas in pirmlaus buvu
si srioviu politikavimą i ir to visko ne
geras atsiliepimas In Lctuvos reikalus 
jisai stovėjo už soima, bet kadangi 
sriovos szendlen jau susiartino ir iaz-

simu.

bereikalingu seimu

s'jtygas pozityviam 
. Surinkus para- 

Lietuvęs nepriklausomybe
US.

J

prirengtas

Egzekutyvis Komitetas

Tie pinigai tu- 
Lietuvai maista-

prie Tautoj Fonde, kpri.s, jgzimtiimJ, 
Bea- 
gerai 

suorganizuota maszinerija daug ka 
sziame reikale galėtu pagelbėti,

>Kun. J. Petraitis iszduoda reparta 
iaz savo veikimo organizuojant Rau
donojo Kryžiaus lietuviszka^skyriu ir 
renkant drabužius ir visokius daigius 
Lietuvai.
laika pastebėtinai daug yra nuveikta. 
“‘Sudaryta po kolionijas tam tikros 
komisijos daigtu rinkimui Ir taip su
organizuota apie dvideszimts R. K. 
skyrių 
vinasi pirma pagelba teikti, o vyrai 
prigulėdami moka po viena 
kurs lieka sunaudotas skyrius pada
rytas iszlaidas padengti.

Iszklausius raportą, Taryba nutarė, 
kad suorganizuoti ir organizuojami 
skyriai sudarys Tautos Fondo sekci- 

Kun. J Petraitis lieka tos sekci
jos vedėju.

Dabar dirbanti komisija su p. Byoir 
kampanija susižinos su intekmingais 
amerikonais ir mėgins isz amerikonu 
sudaryti tam tikra komitetą 
Lietuvai paszelpa nuo amerikonu. Jei 
toksai komitetas kartais nepasisektu 
isz amerikonu sudaryti, tuomet lietu
viai patįs ji sudarys ir tuojaus užsi
brėžtąjį darba pradės.

Apsvarsčzius p Byoir kapanijos rei
kalą, nutarta: Kadangi tai yra grinai 
Lietuvos politikos reikalas; kadangi 
ir Tautino Taryba yra nuskintai sa
vo atstovus in komisija dirbanezia 
kartu su p. Byoir, todėl visos laike 
szios kampanijos padarytos iszlaidos 
turi būti lygiai abeju Tarybų paden
giamos.

Iszleidus dabar komisijai prisiuns- 
taja suma Taryba tars apie tolimesni 
paskirimą.

Pasitraukus kuriam nariui isz ko- 
» 1 1.

finansinėis reikalais rūpinasi, 
bojo Tautos Fondas su savo

Pasirodo, kad in trumpa

Prlsirasziusios mergaites la-

doleri,

ja.

rinkti

misijos, dlrbanczios su p. Byoir, jo vle 
ta užims kun. Pankauskaš.

Apsvarsčzius prof. Valdemaro pra- 
ncszima apie skilimu Amerikos lietu
viams ketures vietas dologacijon, ir 
reikalavima daugiaųs darbininku pri
siųsti, nutarė, kad dvi vieti tenkan- 

Demokratams, lietuvlsz-ti Kriksz. 
koje Taikos Konferencijos Delegaci
joje, pavesti ' kun. J. Dobužiui ir p. 
Mąstatiskul.

Nutarta praszyti kun. Ziliaus, kad 
jisai tuojaus važiuotu Europon su A. 
L. Tarybos reikalais,
isz miniu asmenų negalint užimti vie
tos Taikos Delegacijoje, ja įUžpHclyb 
kun. Žilius.

Kuriam nors

Užgirta A. B. Tarybos Pilei' 
toto nutarimą tuojauk'pasiusti Lietu
vos Delegacijai dvi stonografes. tin
kamu ypatų ir joms apmokėjimas pa
vesta Tarybos Pild. Komiteto diskre
čiai

Svarstant lietuviu karininku klausi
mas, nutarta skirtąją komisija padi
dinti iszrenkant jon saržanta Vaszka. 
Dabar komisija susideda isz J. Karo- 

leitenanto Romano

Komi-

irso, Miliaus, 
aarž. Vaszko.

Praeitame Tarybos suvažiavimo 
skirta suma kareiviu statistikos rin
kimui, nutarta pasiusti Karininku Ko
misijos iBzriuktajain iBScUnhakui.

Tarybos

r

paczta baksa 50. cigaru ir 
mes apmokame nusiuntimo 
kasztus. Raszyklte kokiu

I

Raszyklte kokiu 
reikalaujate; ar drutu Hr 

Sabininkai ii’ 
sztorninkai tegul rakzo o 
a pla i k y s special i szkas j>re-

lengvesniu.

kės. Adresu yękite, szjteip:
B. & C. CIGAR,COMPANY

315 W. Mahanęy, Ayė^ 
Mahanoy City, Pa.

.............. I

Jau turime ir galime tuojaus 
jumis isžsiusti.,

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldiirias Sapnu
205 l’uslapiii

■i

r 310,Payęįkslu.

Tiktai 50c. ir mes užmokame 
nusiiiiitijiio kasotus. Prisiuskit 
50c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Aclresavokite:

W. D. B0CZK0WSKI C0.
MAHAN0Y CITY, PA.

h. ■ t < • * p
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NAUJA IR NAUDINGA YLA

Kiekvienas prakilni namu

O ape tai žinias

l"

Duoti in tiška 
atsakymus.

žmogui reikalinga.
Tam reikalingi 
Tam relkalln- 

Žinome

Duoti ta,

Pa
tai yra 

žmogaus dalyku.
laimes.

Sveikata visiems reikalinga, bet kad 
turėti sveikata, reikia mokėti užlafkyt 
o užsilaikyti, galima tik Žinant, o ži
noti galima sz laikraszcziu tam tikru 
straipsniu. 

Toliau.
szeiminikc rūpinasi pragyvenimu. Ta 
galima atlikti tiktai žinant, mokant ge 
ral gaminti valgius.
galima pasisemti tiktai laikrasztije.

Geras laikrasztis turi daugybe pana 
sziu dalyku rūpintis, 
pilniausius 
kas kiekvenam
Bot kaip ta atlikti, 
žmones specialistai.
gos didesnes iszlaidos. Žinome ge
rai, kad niekas uždyka nedirba, tai ir 
invairiu klausimu žinovai uždyka ne- 

Jiems reikta už darba atlygln 
Prie dabartinio lakraszcziams 

sunkumo, juk popiera ir kiti reikalin
gi spaudai daiktai labai pabrango, be
veik nieko1 negalima daug duot), kaip 
tik papraseziausias žinias.

Taigi kad skaitytojai rastu lalkrasz- 
tyje viską, ko jiems reika, mes mano
me suorganizuoti staba cpeclallstu in- 
vairiuosc klausimuose.
galima padaryti tik turint tam tikslui 
pinigu
"IjcUivos” Bendroves direktoriai nu
tarė iszparduotl likusius 
stock” szerus.

Szhiomi atsikreipiame in 
skaitytojus idant jie, suprasdami mu
su Dienraszczio 
prenumeruotu 
kitiems jia užsiprenumeruoti.
posgi kviccziame juos stoti in “Lietu- 

Dienraszczio szerininku eile — 
nusipirkti szeru — ir palikti josios sa- 

Szero kaina

dirbn.
tl.

vos

■«*

1

Bet ta darba

be Ju juk negalima. Todėl

į 
b

tį> ‘i1
| ■

“treastiary
<< Saules rl

reikalingutna, užsi- 
ir patartu 

Tel-
Lictuva •"

vininkais ir valdytejais.
-r- $10. PrenumenUo fcalnv $5.00 me- . 
tams, pusei metu -- $3,

Gerbiamųjų Saules

Galima su szita yla siūti bile ka norite 
teip greitai siuva kaip Ir maszlna. 
Padaryta kad užteks ant viso amžio. 
Niekas nesugenda.’ Kad važiuosite iii 
sena kraju ar ežia Amerike pasiliksite 
jalgu busite farmeriu ar dirbate fabri
ke szita yla visada bus jumis labai rei 
kalinga. Suczedins jumis pininga Ir 
daug laiko. Kasztuoja tik $1.00 nusiun 
tima kasztus mes apmokame. Duodam 
20 mastu sziaucziszko siūlo'ir 3 kfto- 
niszkas adatas ir instrukcijas kaip ja 
naudoti. Iszkirpkite szita apgarsipima 
prisiuskite tik $1.00 ir prisiuskite ant 
žemiaus adreso. Padarykite ta szedlėti

NATIONAL SALES CO.; .
Sta. D. . Box 90.

skaitytoju 
konstruktyvlszka kritika yra 
cziama ir reikalinga: > raszyklte In 
“Lietuva” ir iszreiszkite savo nuomo
ne kaip Dienraszti 
pagerint.

Praszome pasidarbuoti gaunant 
skaitytojus ir perkant szerus.

Viena kopija pasižiūrėjimui prisiun- 
cziame dykai ant kiekvieno pareikala
vimo. — “Lietuva ”, 3253 S Morgan 
StrM Chiacgo, III

kvie-

<4 Lietuva” reiketu

pasidarbuoti

Lietuva ”, 3253 S

Nepraleiskite geros progos.
Tamaqua parsiduos naujas ant dvie
ju fatniliju namas ant gero styto ir 
ir parsiduos ne brangei, galite atsi- 
szaukt per laiszka an't szito adreso 

f
New York.

14
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Stanis Szesztakauskas, 
647 E. Union St. 

Tamaqua Pa.
M

SALIN SKAUSMAS!
Būdamas sveiku, darbe rasi smagumų,
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

Kiokvieno priederme yra aaugot savo nuo Ilgu. Turiut šalti ir nebandant 
ji prašalint, gali išaivystyt i pavojingą liga. 7' \................... .......
gali volluus būti labui pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

PAIN - EXPEIIER
I •

Ui irŽtlkrinantl imtnlno gyduole, kuri turi rastis ^kiekvieno na
muose. išgydymui šaldio krutinėjo, skRiispiu šonoae ir nuga-

MenkiauMs niksterejimas

roję, ruHiAttzmty ir neuralgiją, triirnpai sukaut visokias skaus
mus raumenyse ar sąnariuose PainKxpoller i ra geri nusės.
Neapsigauk pirkdamas pigins vaistus dkleltse bonkoso. •
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Palii>Expellery verst, 
tikrink nr yni IKARA, vaisbnžeirklte ant baksluko. VISU
KITOKIU NEIMK. 35 dental Ir 65 centai už bonkutę.
liaunamos visose aptiekose nr tieslog is laboratorijos.

F« AD. RICHTER & CO., 
, 74—$0 Wasblnxton St 

New York.
M CT

K

I. 
*

DESTROYS ANY

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR.TĖVAMS!
f ' > * Z | < 1 «, !

Tiems Lietuviams, kurių suuu% broliai ar šiaip gimines yra paimti j kariumtnę ir ke* 
liauja į anapus vandettyno, idant kovoti už vUo pasaulio Uisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti t cm tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimą* žiedo su žvaigže yra di* 
džiausią ijarbė ir pa^uodonč, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai vra Ubai gražiai 
išdirbti. Areliai H aliejų pufių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Tokasi žiedas turėtų rastis pas kožną vienų mylittį iaUvę ir kurio gimt* 
nž yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žied:} gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir įa-
Įima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užstellųodami šį žiedą, atsiųskite savą
pirito mietų ant kurio manote nešioti ir m tm'a dradgfe au pinigai* pusiųšklr*, 6 mtC Junta
prisiusime tą garbės vertą žiedą. < • <rJ i

Prekls šių Žiedų yra sekančios:
11 i »J •

Sterling
I I

1

ljcl.75

l 
f 
} 
/

f

Ji

1 ♦ t, 1

pr*

1OK Auksinis....

14 K Auksinis....
- , ’ ' I, •>

Taipgi mMerima ir vyrams yra labai tinkamos ntbiotl rpilkos. 
paveikslas kareivio kepurės, eu viena, dviem ar trim 
prekO ttž kofną.

Siųskite uiaakymua ir pinigus ant sekančio antrašo.
COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.) ’
160 Norik Wells Streel, t \ ?• Dop. 60

P
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h PIKTA 
į BOBA

Gaila jos ir gaila

' Nnbego-gi pas ponstva Pien 
kauskus ir vos isz vežimo isz- 
lipo inbego pas broli.

— O ka? ne sakiau?! — pa
szauke nešisveikindamas no
vai. — Jis ežia yra! pas Boro- 
džieziu sėdi! .■»

Buvo bažnyczioje ant 
locnu akiu maeziau jin. 
davė in kareivius..^....

— Bet kas? kas-gi — 
klausė'persigandęs brolis.

■ T-r Kas kas-gi? jis! jis! man 
dioroje!

— Kas ? 
mandiėroje ?

— Zigmantas, tas pasiutė
lis..... Pientka! Kaip-gi brolis 
negali to dasiprotet. .

-r Isz ko-gi galiu dasipro
tet T Isz kur-gi atsirado? kaip 
sakyk ?

Niekas ne žino! rodos lyg 
isz po žemes iszdygo! Borodži- 

vra

savo
Pasi-

pa-

ant Dievo! toje

ežius jin pas save laiko, 
matomai abieju sutarto! 

O Elzbieta ?
E! o! tai

Ji suvis nepaiso!
Erodas-Boba! 

nes ji ir pa
ties velnio no nusigąs! 
JO i?

Kas

— Tai ko-gi mes turime bi
jot! — paklausė Pienkauskas.

Eligijus truktelėjo peczeis.
— Asz jum pasakysiu aisz- 

kei,. jog lauke kokia nors nelai 
me. Tai pasiutėlis, žinoma ka 
tu su juom! Ant akiu galima 
pažint, jog jis jiaja da myli, ga 
tavas dasileist nežinau ko.

— Et!
kasžin ka! 
su tuom!
riau ka žinai apie jin. —

pliaupki Eligijan 
duotum pakaju tu 

apsakyk-gi man ge- 
Tris

metai kaip apie jin nieko ne
d w w w

buvo galima girdėt.
— Tiek tiktai žinau, 

mandieroje, del to turi kur ka- 
riumene tarnauti, o kad jis in 
czion atviko ne ant tuszczio 
tame esmių tvirtu.

Inejo pas juodu ponia Pien- 
kauskiene, pripažindama tiesa 
Eligijuj, ir ji buvo tos pa-1 
ežios nuomones ka ir jos svai
nis. Pradėt tad skubei ap- 
svarstinet dalyka, po kam nu
sprendė, idant Pienkauskas su 
Eligijum in pagelba gyva-nasz 
lei skubintu. Eligijus teip pri
verstinojo skubintis, jog ne 
pietų ne lauke, užkandę biski 
ne virainu valgiu, leidosi i m 
kelione nesigailėdami ne savefc 
ne arkliu, kurios vijo sunkiu 
keliu, kaip tik galėjo. t

Tuolaik isztikro jokis pavo
jus ne grasino Elzbietai isz sza 
lies Zigmanto, 
isz bažnyezios

kad

J

/sugryžimui 
gmantas 

mesnis, negu paprastinai, o ir 
linksmesnis, ant propozicijos 
Gracijono, tiko nuvažiuot pas 
Miodnszauska.

Mioduszauskas 'seniau Zig
mantą ne labai mylėjo; po tam 
per ta savo kaip jiaja vadino 
“Karaiione“ jauto prie jo sim 
pdti ja ir gailėjosi jio, o ant ga
lo būdamas geru labai žmo
gum pagailo jam labai nelai
mingo Zigmanto kaipo ir
tydapias sunku- gyvenimą Elz- 

( dūsaudamas 
pttiosi apie tai idant juodu 

suv 
toli

ra-

ma-

in sutikima ir kad jau 
pridei»enezei gyventu.
Kas-gi tai do gyveni-
— kalbėjo tankei da 

priesz pribuvimą Zigmanto. — 
Kas do gyvenimas tos mote- 

Taj ypata pirmos grožy
bes, jauna dora motore turi 
teip kaip žiodąs pustynese 
naudos nudžiūt, augint

be 
sveti

mus vaikus.
jio, juk jau turėjo iszsiujist ir 
tie vejai isz galvos < iszgamot. 
o už ta savo klaida arba nusi
dėjimą sunkei likos nubausiu 

rodos butu metar
vones... ■ ! i > ■ ».; j t. i, ■ t m

Su tokia nuomone savo Mio- 
dnsąauskas suvis nesislepet •

vaikszczioju o ir patogu veideliu hostokuos.

ir jau gana
liu

— Juodai
szlebe ne turiu.... muzikes svpd Praleisime linksmai kėlės »va- »
bines ir regėjimo ne blaivai 
linksmu žmonių nukenst noga-

.... duok man ponas pakaju
! — Karaliene mąuo! po duo
siu pakajaus....
kojų tavo, o ant svodbos va
žiuosiu.— Per gailestį per mįe-

— , Vienas isz dvieju turĮlaszirdyste, per priotelyste sa- 
stotis ar.suojt volei ir gyV<W Vo del manos ne atsakysi man

. < h , t L j |

Bet-gi tamista esi no 
szvelniu — paszauke Elzbieta.

Isztikro ne szvelniu es
mių ir prieszingu busiu — va-1

. gulėsiu po

O

landas. ,
. — Mylemas ponas Miodu- 

szaucke! — tarė Zigmantas-r* 
tam jau keturi metai, kada 
naudojausi isz panasziu progp

, ir Jjegi.ojąu ant linksmp iban- 
kietu ik imsįszypfiojo man . pa
togumai ir meilumai.... bet da-

tame tu r kas 
• Kas nor tu r 

geriausi prietelei ir

w*».

y w

benifiias

Velytu, del josios

ar suvis pasimest, o tokia gyvo 
Į n imas tai mau .neszis ne tas, ne 
Dievui ne žmonėms, tiktai rūs
tina Dieva ir juokina .svięta 
tuom! Ir gaila, ant tos pasakos 

Imoteres, kad teip turėtu susi- 
darky t.

Mioduszauskas garbintojas 
paezios ponios Elzbietos pagal 
savo persitikrinimu veikė ,da.Ur 
giau josios paezios dalyke, ne
gu Zigmanto kuris ne daug jiu 
apejtincjo.
ka kita, bot kad jau Dievas pa
skyrė jai jin — reikale klausyt 
valios Dievo.

Mate jis. Zigmantu bažny- 
czioje ir iszojas isz bažnyezios 
jieszkojo Gracijono idant pasir 
kalbėt su juom. ,, ,

Ant muko^ Iszganytojaus 
tare in jin jeigu jis jau kur 
ta czion randasi, pasirūpinki
me mudu abudu idant pada
ryt tarp jiu, sutikima, iszt pro
gos privalomo;panaudot ir(,rū
pint is suvest abudu .žmones.

Kas buvo^ o dabar ..no yra
tas nesiraszo in rodykles. Da- 
dekime savo storones ir pasiru 
pinkime mes pataisyt jiu klai
du gyvenimu. Z-' 

z

Tame-gi mieyije nuveže G ra 
cijonas Zigmai
mina, kuris pa^al sena papra
timu savo liepe priviryt 
su medum ant priėmimo 
ežiu— Zigmantas vienok jau ne

y

a pas gera kai

vyno e
sve-

turėjo toRio noro *ant gėrimo 
nes suvisy

Mioduszauskas

kaip būdavo seniau
mažai paisejo apie stiklą j r ne 
isztusztinejo jin dabar teip, 
kaip būdavo.
po jauslam prisisveikinimui 

senoviszku kaiminu 
pajauto da didesni gailesti ne
laimingo savo senoviszko kai
myno, o pastanavino buk kas 
buk pe trauktis nuo savo uz? 
manymo. Jau buvo apmislines

su savo

to. '
bart...., 

laikus. .

f/

Reikia primint sau senus
- - .j . i 11!« i .

Suvis ne turiu

’H I t i’ d

f L 'H I 

noro ant
tol,

— O asz-gi nuo to nesitrauk 
dink mane ponia da blogesniu siu! ................  .

Važiuok ar su manim, ar su 
Gracijonu — su kuom nori — 
bet važiuot turi neatbūtinai.

r— Doras žmogau! — 
juoke Zigmantas.

— Prieteliau senam

—- ne nusigasin. 
malone padaryt.

i i i < «l!

turi man ta
• I

— Sakau tau, jog ne galiu!
—• Karaliene mano, gal ir 

padarysi.
Elzbieta isz pradžių biski už 

sirnstino jr pyko, ant neatsi- 
traukenezio prasziko, po tam 
pradėjo juoktis isz jio bet vis 
“ne“ ir “ne!“ Mioduszaus? 
kas nesitraukė. Kaip pradėjo 
melst, rankas bueziuot ir ant jeigu neiszsižadi savo tautos, 
biednos sieratos pasigailėjimo 
praszyt kaip, prade davesdinet 
privalumus ir atsiszaukinet in 
jos szloye vardo, kaip prade 
kankint jiaja tuom savo užsi
spyrimu, kad ant galo Elzbie
ta tikp tarnaut • iu bažnyczia 
prie pietų, o po tam turėjo su- 
gryszt namon, , >

Senas ^Mioduszauskas tiko 
ant to,.bucu

ne! ’ ’

nesi-

iVisi piningai ir 
man pasiliks,

Tai sau vyra gausiu,
Su juom areiu ir akėsiu, 

Ba piningu invales turėsiu. 
Tai bile vyrui neapsileisiu.
Darykie dukrele ka nori, 
Mano protas nuo tavo toli

Kaip pasiklosi, 
Teip miegosi.

bojo Eligijus — 
but slaptingo! 
but!... o
kaimynai Mioduszauskas ir
Borodžiczius su juom gyvena 
ir sėbrauja, matomai jau jiu 
visu Butaute. Jog padare sura- 
sza, tai galiu sau galva duęt 
nukirst. t ?

Užrūstino jin tas, jog Elzbie 
ta jio prasargu tame dalyke 
klausyt ne nori ir prieszinasi 
jio nuomonei.
kauskai užganėdinti buvo, 
dasižinoja, jog Elzbieta likos 
užpraszyta ant svodbos, per ka 
gales nor ant keliu valandų 
pertraukt savo liūdna gyveni
mą ir turėt nor kėlės linksmas 
valandėlės ko jau nuo senei ne 
turėjo.

Namas
buvusio kareivio

Ponstva Pien- 
buvo

r <

I 
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TARADAIKA. ■

pono
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Lietuvis su ajrisziu, du szvo- 
gerei, ’ 

Sziurksztus abudu kaip ožei, 
Atėjo Velykų diena pas Su

siedą,
Ir kas darosi, abudu snsieda.

Ant rytojaus daktaras dar
bo turėjo 

Kol žaidulius apžiurėjo
Ir susi U vi nėjo, 

Pas va i ta nuėjo,
Ba be vaito neapsiėjo.

Vaitas provos nepadaro, 
In augsztesni suda padavė, 

Kur prova pralaimėjo, 
Pusėtinas bausmes užmokėjo.

O ka, ne yra rodos, 
Reik krapsztyti isz masznos, 
Ba jeigu ne butu užmokėją, 
Butu cypeje, ilgai pasėdėja.

J
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MASTYKIM DAINAS 
t BROLIAI. ■.

Mastykim dainas tokias broliai 
Idant jos visiem patiktu.
Kad jas dainuoti kožnas noriai. , 
Ir mus Tevyno gaivintu.

Su malone ir vienybe, 
Kaipo tikri jos vaikai, 
Tegul nyksta nedorybe, 
O pinasi vainikai.

Labai malonu yr girdėti, 
Kaip vieni kitas goduojam. 
Galima tikrai ir tikėti, 
Kad giarus vaisius naudojam.

Kaipo vaikai vieno tėvo, 
Rodom meile viens kitam, 
Atsimenam ir ant Dievo, 
Kad Jis buna ir priekiam 

Žinome broliai ir seseles, 
Kad mus Tėvyne Lietuva, " 
Ji duot, mum prieglauda galės, 
Ba tu r jau vieta gatava.

Laukia Ji mus pargryžtaneziu 
Isz svetimu szalellu,
Per daug metu jau vargstan- 
Savo tikru vaikialiu.

Mes jiaja gerbkim ko labiausia. 
Savaiseis tikrais žodeliais, 
Ba ji mums yra brangiausia, 
Už tai kad esam lietuviais.

Kalbos savo negadinkim, 
Su svetimais būdami, 
Lietuviszka! vis kalbėkim, 
Tegul žino svlets mumi. 

Kad mes lietuviai turim szalia, 
Kur kalba savo iszmokom, 
Tai Jaja džiaugtis mumi valia 
Visi

"r
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Cewkausko, 
sziandienkuris

praszo, idant jio giminaitei jau seno obivatelio, buvo seno- 
sieratai padaryt ta malone ir 
nameli szlektiszka savo tautie 
ežio nopaniekint — to negali
mu atsakyt savo prieteliams, ma-

mai! ten 
tai Zig- 

stiklelis jau nemie-

bet vi

( ežiu.

amas tvirtu jog pa- žmogum...
taikins jiaja užlaikyt ten ir b,et daug ne moku 
ant ilgiau, norint ir rata parsi- 
ejtu nuimti. Atsiklaupė dėka 
rodamas, rankas iszbucziavo 
ir prisiege amžina dekingyste, 

namon labai užganė-

ypatingai

sugryžo 
dintas.

Misle jio buvo 
kad suvest Pientkus abudu
ant tos veseilids, teip kad nie- 

j” [ko apie save nežinotu ir proce- 
vot ant susky rimo 
in krūva, idant pataisyt jiu gy 
venima.

*—> Daugiau pats Dievas pa
dalys — kalbėjo sau doras M io 
duszauckas — jeigu bus Jio to 
Iria vale, idant gyventu drauge 
su savim.

Kada Zigmantas 
pas , Miodnszauska,

juodvieju

— Bet ka asz ten, 
rastis nepritinka? — 
mantas — 
la, o ir matyt jio neturiu npro,
prie moterių jau mano szirdis 
nesiveržė ir nelinksta prie to, 
o kad ir nevat vesztusi prie ku 
rios, tai jau tas man visiszkai 
nepritinka, nes esmių ne jau- 
pikis ne( naszlis ne pacziuotn 

szokt ne ejsiu kal- 
,.senį pažins

ta m i senei apie piane pamirszo 
nauju pažineziu daryt nemisli-

• I 

nu. ;
■ ■ *

— Sakyk sau, ka 
važiuot turi. 
Mioduszauskas 
melst ir praszyt, kad tas jau ne 
rado jokio sau ginklo idant at- 
sisp.Vrt ir ant galo paklausė:

— O Gruęijonas važiuos?
— Jeigu tu, tpi ir asz — at

sake tasai.
. Dalykas jau buvo kone at

liktas — svodba turėjo būti už 
keliu dienu, delvto da buvo lai
ko kuri pastanavijo prietelei 
praleist ant medžiokles. Zig- 

vis
savo

nori, bet 
Ir pradėjo tada 
i prikalbinct

( mantas vąikszcziodamas 
pribuvo 

gaspado-
visa plana kaip turi pasielgt. rįui. dabar ėjo tik apie ta,
Tolima jio giminaite Cewkaus 
kiute tekejo už vyro kokio tai 
Boryszewskio. Cewkausku na
mas-buvo atitolintas nuo Mio- 
duszausku apie in tris geras
mylės kelio, ų vienok.. važiuot • 
reikėjo ant svodbos. Pirmiau-

idant nugirdės svecczia, kada 
žodis pas žmogų buna pigesnis 
intraukt jin in pasikalbėjimu 
ir praszyt jio ant svodbos pas 
Cewkauskus.

Mylemas ponas Zigman
tai! atsiliepė in jin — po teip

po aplinkine; žiurėjo ant 
dvaro su skausmu szirdyje ant 
kaimu įr laukp, kurie .buvo, 
kada tai, jio locnasczia.
. .Čįenas Ęligijus visokiais spa 
sabais iszsižinodavo, ar Zig
mantas da ūP Užvažiavo sau 
—» geido, kad tas iszsineszdin- 
tu isz czion kanovęįkiausia. 
Vaikinai kurios siuntinėjo, in

1 * 1 i

gi nuvažiavo pas, kaimmką(^a jjgam uesiradimui musu szaly-
vo Elzbieta Pientkiene ir 
keliu prapze tos savo 
lienos” 
važiuot in. ton ir nuotekai už
vaduot motina kurios jau ne tu

ant 
“kara- 

idant ir ji teiktųsi nu-

se, tikiuosįu,; jog ilgiau pas 
mus ęzion užtruksi ir teikąie- 
si pasivieszint savo gimtinėse 
szalyse.

— Nežinau.
— Bet pabusi ilgiau — už

moto jam Mioduszauskas — ne
* prieisime tavęs.. Pasivieszint 

ir pasilinksmint pas mus pri
valai, o pripažinsi pats, jog 
niekur sviete ne yra svetinges- 

žinai piu žmonių, kaip paą mus įr 
pjokur teip linksmai pasibo- 
vint ne galima kaip pas musu 
žmoiiQs, kurie sveczia priiipi- 

už nieką! Pasirodinimas tarp neje su szczira szirdžia prįete- 
Jiszkai ir, be apmaudus.
4A 1 r „ ■ /

"V" — 

rojo it padarytu ta malone _
jam ir jio giminaitei, kuri sau 
už dideli a laime tai palaikytu 

f 4

Užpraszimas tas isz pradžių 
ne patifco Ęlzbietaj. , Ai, ,

— Ka 'tamista, ponas Mio-Į K 
duszaiŲikę, sail misi in ii 
jog asz niekados ant vcseiliu 
ir ant jokiu linksmu bankietu 
ne atsilapkineju! po važiuosiu

sveczip.ant svodbos tokios mo- Asz 
teres kaip asz esmių ne naszle įjraszau pirmutinis poną apt 

savo giminaitene vyniota, galėtu iszszaukt 
dideli nętyžgąiiędiūiĮpa, y pati n

m a * JL ■ ' * a *gai tamsiose, tikiučzioso in vi
sokius burtus; Po važinėju! ne, 
ne galiu.1

, — Geradejka, karaliene, 
tuokart,, del biednos siera tos 
privalai užyaduot-motina. To
kiame dalyko „ ^krikszczionisz- 
kas mušti Įtrivalumas Jiepc ir 
Ui .aiškinot niekus ne gali. j r

karaliene

uąvodbos pas
Ignacijona Cewkauskiute.

—- Duok mylemas, prie toliau 
man pakaju su svpdbom pa 
szauke Zigmantas tas yra jie 
del manos? v ,

— Del ko?! bus ten žmonių 
visokio, luomo ponu daugybe, 
sveikas yengriszkas czistas yy 
nasruos pats pargabenau..... 
sk ripkos ir muzikantai puikus

*

r

dvara po visokiais pavidalais, 
parneszdinejo jam vis ne miela. 
žinia, jog apie iszvažiavima | 
Zigmanto ne nemislina tonais.

n 7»

ežia po szonu mums* sėdi — kai
Juk-gi no dovanai Jis

SAP

Du rri&tai jau ’ Šilojo szi.me
uosi kaip Rusu caras su savo
szeimjma li)<9S jszguitas iu ,Si: 
bitą, —Kur sargas, kuris sergs 
ti earn?z , . . . ..■»

i'.

viszku szlektiszku konia tokiu, 
kokiu buvo ir iszejo isz XVII 
amžiaus, jokis naujas paprotip 
svotimtautiszkas naujos
dos jame nesirado ir neinsi- 
spraude, pasiliko viskas seno
viszku. Dvaras buvo milžinisz- 
kas triobos medines. Gyvena- 
mas namas ir medinis isz lau
ko prastai iszrodantis,
dui turėjo ruimo invales ir 
del szeimynos ir del saves, o ir 
pribuvusiom vietos nestokavo 
buvo sale kurioje patilpt gale? 
jo suvirszum szimtas ypatų lai 
ke bankieto; kiti mažesni rui
mai nor ne buvo puikei pa- 
puoszti, bot viskas czista 
szvarume visur 
se tvarka, norint 
ir rakandai ne 
puikumu, buvo 
viszkos mados. vaigstubeje 
stovėjo ilgas prastas , aržuoli- 
nis. stalas ant kurio ir puikiau
sius jąvecziuft pr.iųnįnędąvo: 
vynas > vengriszkas i stovėjo 
kampe su yi^a baczkaj kuri nie 
kados no iszsitusztindavo. Puj- 
kppio ne buV° niekanąe, bet ir 
melo jokio, niekados apmauda 
czion neinsigavo, szirdis ant 
delno o kuom patys buvo tur
tingi nesigailėjo pasidalint su 
prieteleis. Senas Cewkauskas 
likes naszliu po mirusiai savo 
mylomai paežiai atsidavė vi
siszkai auginimui ir storonei 
apie likuse vienatine dukteri 
dabar iszleisdaipas už vyro pa 
stanavįjo pasirūpint, idant jio 
vienturte paminėtu ilgai geru
ma savo tėvo.
mai veikesi ten ant tos iszkil- 
mingos dienos nes bankietas 
turėjo but ne mažas, ant kurio 
žadėjo pribut kaip apskaityta 
suviršzum du . szimtai ypatų 
dideliu ponu. Jeigu ko namie 
pritruko, pirkinėjo miestuose, 
arba skolino nuo artimu kaimy 
pu, idant visko butu invales 
ir mažiausio reikalingo daigte 
lio ne stokuotu. Cewkauskas 
aprokavo jog jam visa svodba 
kasztuos keliolika tukstaneziu 
kurios paskyrė ant to. Vyno 
pargabenta tyczioms tiek, kad 
norint butu daugiausia sve- 
cziu ir gertu kanodaugiausia, 
užtektu. Krutejipias buvQ di
delis, nes nekuriu isz tolimes
niu apigardu svezei keliom die 
nom pirmini ko suvažinėt pra
dėjo ir stalas valgstubeje . ne 
ant valandėlės ne atsilsėjo 
vynas isz
cziurkszleno ir stiklai skal
bėjo. (Tolinus bus)

bet
kanopuikiau- 
visi daigtai 

atsiŽenklinejo 
viskjas seno- 

Valgstubeje

Dideli rengi-

C*

o
baczku nuolatos

t »

Naujas Lietuviszkas Graborius

t Kazis Rėklaitis •< 
A

516 W. SPRUCE 8T<
MAHANOY CITY, PA.
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Du vyrelei anksti atsikėlė, 
Gužutes sau iszsigere,

* Szaudykles pasiėmė, 
Novos žuvauti nusidavė.

Ketures mylės kelio padare, 
Net ant farmu nusivarė

Lapia pamate, 
Karaule apstatė.

Vienas isz medėju plumptelėjo 
Lape vis krutėjo, 

Nes nelaime atsitaike
Savo dranga pataikė.

Tas isz skausmo voliojasi, 
Visu szventu szaukesi.

Sziandien szpitoleje gydosi.
■ Isz žaiduliu laižosi, 

Ir kaip tasai medėjus apžiu
rėjo, 

Tai ne lape gulėjo,
Teip ne lape, tiktai karve 

stenėjo,
Ir už tai užmokėti turėjo.

y

i

teisingai teip sakom.
Jia praboczlat musu gynė, 
Kaipo drūti milžinai, 
Lai gyvuoja mus Tėvynė, 
Didžio! garbei amžinai.

Mes puoszti josios nepal aukim,
Savo Suvienytais darbais
Lietuvos varda visad gerbkim
Kad jis rodytus mum perlais.

Musu protas tegul mausto, 
Kaip ka norim padaryt, 
Ir naudokim daugiau raszto, v 
Kad galėtum ta ingyti.

Nes musu amžius czion ne ilgas.
Tik darbai paliks visados, 
Po mirti busim tais garbingas 
Kuriojo darbus pagodos.

Lietuviszka musu tauta, 
Kurie darbus tuos matis. 
Darbininko sakis butą 
Lai jam buna atmintis.

—F. M aksima vi ežius.

y

<1

Pas daktara.
Ligonis: — Mano pone, po

no gyduoles nieko ne maczije, 
kas diena jaueziuosi slobnes- 
niu.
kas man stokuoje.

Daktaras: — Tai nieko ne 
ženklina; kaip numirsi, tai tik* 
rai dažinosime kas buvo.

Rodos ponas ne žinai,
* ♦

Vienas labai užsimanė pa- 
cziuotis,

Na ir pradėjo merginos jiesz
, , ] . . koti

Ne rado lietuvaites, 
Griebėsi už prusaites. 
Cup lup, apsip/iožiavo, 

Bet laimes negavo, 
Menesi žmogelis kentėjo, 

Ilginus kensti negalėjo, 
ly in kitur iszgarmejo.

Vyruczei, turite gerai apsi
žiūrėti, 

Jeigu norite in pora sueiti,
Ba tai ne szposas,apsismardyti 

Ir per visa gyvasti varga ken 
tėti.

1

* * *

Vienas vaikinas, 
Kvailas kaip avinas, 

Paėmė 35 dolerius pedes, 
Viską prakaziravo ir buvo 

ne edias.
Net per tris dienas, 

Tai susimilejo vienas, 
Penkis dolerius paskolino, 

Ir nuo bado ižgialbejo. 
Da kada nustips vaikas, 

. Tokis paikas,

* * *

Motynele kalbėjo in 
\ . . . dukrele:

Va jei, už tokio seno tekesi

*

savo

“Pamatysi £aip ne ilgai gy- 
. • vesi.

Ana kaip arklys kvepuoje, 
. “Kosėti ne nustoję.

O dukrele to:
Tai nieko mo.tii)ele, kaip
' 1 • stips,

u
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AR JUS NORITE?
i y i * i

. ■ r '■ r i 
K"1 w jr ~ ui'’

Ar norite, kad jusu kraujas, 
nervai ir visas organizmas tu
rėtu tokiu maisto daliu, kurios 
reikalingos sveikatai ir reika
lingos tiems ka nori sustiprin
ti nusilpnejusias savo jiegas ir 
energija?

Jeigu norite, tai jums reikia 
tuojaus imti vartoti žinoma 
stiprinanti gėrimą — Parto- 
glory, kuriamo yra visi elemen 
tai, reikalingi žmogaus krau
ju, raufnenims, kaulams ir •1 vi
sam organizmui.

Kas yra nuvargęs nusilpnė
jęs, purvuotas, tam nėra geres
nio vaisto, kaip stiprinantis 
Eliksiras Partoglory. Mes gau 
name daug laiszku, kur ta geri 
ma girią ir dekavoja už ji.

Tas apgarsinimas kaip ir vi
si kiti talpinamieji szifame 
laikrasztyje, brangiai atseina, 
vienok mes garsiname dėlto, 

• kad tikime in geras pasekmes 
szitu yąipttL

Būtent Partoglory kasztuo- 
ja viena doleri o szeszi bute
liai — tiktai 5 dolerius. Gauti 
gąlima tik tai szitojo aptiekoje

APTEKA PART06A
160 Second Ave.,* New York, 

N. Y. Dept. L. 6
Nuo viduriu sugedimo imki

te saldainius Pa r tola.
Dėžutė kasztuoja tiktai vie

na doleri. (G. 12)
nu-
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beuiiilns 
man pasiliks, 

Tai sau vyra gausiu, 
Su juom ar#iu ir akėsiu,

Ba piningu invales turėsiu.
Tai bile vyrui neapsileisiu.
Darykie dukrele ka nori 
Mano protas nuo tavo toli

Kaip pasiklosi, 
Teip miegosi.

Visi piningai irbojo Eligijus — tame tur,kas, 
but slaptingo!
but!... o
kaimynai Mioduszauskas ir
Borodžiczius su juom gyvena

Gaila jos ir gailaMinus vaikus.
[ jio, juk jau turėjo iszsiuiist ir 
1 tie vejai isz galvos > iszganiot. 
r o už ta savo klaida arba nusi

dėjimą sunkei likos nubausiu 
ir jau gana rodos butu metar 
vones. .s •) • > i • * •.! i n p.

Su tokia nuomone savo Mio
duszauskas suvis Jiesislepev

—, Vienas isz dvieju tur 
stotis ar.suejt volei ir gyvent 
ar suvis pasimest,įo tokis gyvę 
nimas tai man.neszis ne tas, ne 
Dievui ne žmonėms, tiktai rūs
tina Dievą ir juokina .svietą 
tuom! Ir gaila, ant tos pasakos 
moteres, kad teip turėtu susi- 
darky t.

Mioduszauskas garbintojas 
paezios ponios Elzbietos pagal 
savo persitikrinimą veikė.da.Ur 
giau josios paezios dalyke, ne
gu Zigmanto kuris ne daug jin 
apejtinejo.
ka kita, bet kad jau Dievas pa
skyrė jai jin — reikale klausyt 
valios Dievo.

j Mate jis Zigmantu bažny- 
|czioje ir iszejas isz bažnyczios 
jieszkojo Gracijono idant .pasir 
kalbėt su juom. <. • i». .

Ant mukog Iszganytojaus 
tare in jin —r jeigu jis jau kur 
ta czion randasi, pasirūpinki
me mudu abudu i.dant pada
ryt tarp jin sutikimą, isz4 pro
gos privalomo; panaudot i r. rn- 

’ (pintis suvest abudu (žmones.
Kas buvo, o dabar ..no 

tas nesiraszo in rodykles. Da- t r

dekime savo storones ir pasiru 
pinkime mes pataisyt jin klai
du gyvenimą.

Tame-gi mierije nu vėže G ra 
pliaupki Eligi jau | ei jonas Zigmantą pas gera kai 
duotum pakaju tu

h PIKTA
1 BOBA

• Nnbego-gi pas ponstva Pien 
kauskus ir vos isz vežimo isz- 
Jipo inbego pas broli.

— O ka i ne sakiau ?! — 
szauke nesisveikindamas 
vafc. — Jis ežia yra! pas Boro- 
dŽicziu sėdi! . /

Buvo bažnyczioje ant 
locnu akiu maeziau jin. 
davė in kareivius.......

— Bet kas? kas-gi — 
klausė persigandęs brolis.
.rr Kas kas-gi? jis! jis! man 

diorojej
— Kas ? 

mandiėrojo?
— Zigmantas, 

lis..... Piontkal Kaip-gi brolis 
negali to da&iprotet. < •

— Isz ko-gi galiu dasipro- 
tet? Isz kur-gi atsirado? kaip 
sakyk? 

* \

Niekas ne žino! rodos lyg 
isz po žemes iszdygo! Borodži- 
czius jin pas savo laiko.....yra
matomai abieju sutarto!

O Elzbieta ?
E! e! tai Erodas-Boba!

Ji suvis nepaiso!
ties velnio no nusigąs!
.10 i?

pa
ne-

savo
Pasi-

pa

ant Dievo! toje
I 

tas pasiute-

Velytu, del josios

I

nes ji ir pa-
Kas

— Tai ko-gi mes turime bi
jot? — paklausė Pienkauskas

Eligijus truktelėjo pcczeis.
—- Asz jum pasakysiu aisz- 

koi,. jog lauke kokia nors nelai 
me. Tai pasiutėlis, žinoma ka 
tu su juom!
pažint, jog jis jiaja da myli, ga |’ 
tavas dasileist nežinau ko.

— Et! 
kasžin ka! 
su tuom! apsakyk-gi man ge
riau ka žinai apie jin. — Tris 
metai kaip apie jin nieko ne 
buvo galima girdėt.

— Tiek tiktai žinau, kad 
mandieroje, del to turi kur ka- 
riumenc tarnauti, o kad jis in 
czion atvjko ne ant tuszczio, 
tame esmių tvirtu.

Inejo pas juodu ponia Pien- 
kauskiene, pripažindama tiesa 
Eligijuj, ir ji buvo tos pa- 
czios nuomones ku ir jos svai
nis. Pradėt tad skabei ap- 
svarstinet dalyka, po kam nu
sprendė, idant Pienkauskas su 
Eligijum in pagelba gyva-nasz 
lei skubintu. Eligijus teip pri
verstinojo skubintis, jog ne 
pietų ne lauke, užkandę biski 
ne viramu valgiu, leidosi in< 
kelione nesigailėdami ne saves 
ne arkliu, kurios vijo sunkiu 
keliu, kaip tik galėjo. (

Tuolaik isztikro jok is pavo
jus ne grasino Elzbietai isz sza 
lies Zigmanto. Po sugryžimui 
isz bažnyczios Zigmantas ra
mesnis, negu paprastinai, o ir 
linksmesnis, ant propozicijos 
Gracijono, tiko nuvažiuot pas 
Mioduszauska.

Mioduszauskas‘seniau Zig
mantą ne labai mylėjo; po tam 
per ta savo kaip jiaja vadino 
l i

pAtijo ir gailėjosi jio, o.ant ga
lo būdamas geru labai žmo
gum, pagailo jam labai nelai
mingo Zigmanto kaipo ir ma- 
tydatnas sunku gyvenimą Elz
bietos, nuolatos dūsaudamas 
rupfiiosi apie tai idant juodu 
suvibt in sutikima fr kad jau

Ant akiu galima

Karaliene” jauto prie jo sim

in sutikima f r kad jau 
toliau pridei’enezei gyventu.

— Kas-gi tai do gyveni- 
kalbejo tankei da 

priesz pribuvimą Zigmanto. — 
Kas do gyvenimas tos mote- 
res.
bes, j Auna dora motore turi 
teip kaip žiodąs pustynese 
naudos nudžiūt, augint sveti-

Tai ypata pirmos grožy-

be

v ra

mina, 
tima savo liepe priviryt 
su medum ant priėmimo 
cziu^. Zigmantas vienok jau ne 
turėjo tokio noro ant gėrimo

9

kuris pagal sena papra- 
vvno 

w

sve-

nes suvis

Mioduszauskas

kaip būdavo seniau 
mažai paisejo apie stiklą jr ne 
isztusztinejo jin dabar teip, 
kaip būdavo.
po jauslam prisisvoikinimui 
su savo scnoviszku kaiminu 
pajauto da didesni gailesti ne
laimingo savo senoviszko kai
myno, o pastanavino buk kas 
buk ne trauktis nuo savo užr 
manymo. Jau buvo apmislines 
visa plana kaip turi pasielgt. 
Tolima jio giminaite Cewkaus 
kiute tekejo už vyro kokio tai 
Boryszewskio. Cewkausku na- 
mbS'buvo atitolintas nuo Mio- 
duszausku apie in tris geras 
mylės kelię^^ vienok važiuot 
reikėjo ant svodbos. Pirm įau
gi nuvažiavo pas kaimink^ sa 
vo Elzbieta Pientkiene ir ant 
keliu praeze tos suyo
liones” idant ir ji teiktųsi nu
važiuot ip. ton ir nuotekai už
vaduot motina kurios jau, ne tu 
rojo ir padarytu ta malone 
jam ir jio giminaitei, kuri sau 
už dideli a laime tai palaikytu.

Užpraszim&& tas isz pradžių 
ne patiko Ęlzbietaj.

— Ka tamista, ponas Mio- 
duszaučkę, sau misi in i? žinai

4 ( karą-

vaikszczioju, 
muzikos svod ♦

ne blaivai
• Kas nor tur 

geriausi prietelei ir
4 v*

— Juodai 
szlebe ne turiu, 
bines ir regėjimo 
linksmu žmonių nukenst nega
liu.... duok man poną® pakaju! 
! — Karaliene mąuo! pa duo
siu pakajaus..... gulėsiu po
kojų tavo, o ant svodbos va
žiuosiu.— Per gailesti per inįe- 
laszirdyste, per prietelysto sa
vo del manes ne atsakysi man 
to. ■. ! i

esi

, gulėsiu

— Bot-gi tamista esi no 
szvelniu — paszauke Elzbieta.

Isztikro ne szvelniu es
mių ir prieszingu busiu — va
dink mano ponia da blogesniu 

ne nusigasiu.
malone padaryt.

— Sukau tau, jog ne galiu!
— Karaliene mano, gal ir 

padarysi.
Elzbieta isz pradžių biski už 

si rūstino ir pyko ant neatsi- 
traukonezio prasziko, po tam 
pradėjo juoktis isz jio bet vis 
“ne” ir “ne!” Mioduszaus- 
kas nesi trauke. Kaip pradėjo 
melst, rankas bueziuot ir ant 
biednos sieratos pasigailėjimo 
praszyt kaip, prade davesdinet 
privalumus ir atsiszaukinct in 
jos szloye vardo, kaip prade 
Įcankiut jiaja tuom savo užąi- 
spyrimu, kad ant galo Elzbie
ta tikę tarnaut in bažnyczia 
prie pietų, o po tam turėjo su- 
gryszt namon. . ,

Senas ,.Mioduszauskas tiko 
ant to,.bu(li 
taikins jiaja 
ant ilgiau, norint ir ra ta parsi- 
,ejtu nuimti. Atsiklaupė dėka 
vpdamas, rankas iszbucziavo 
ir prisiege amžina dekingyste, 
sugryžo namon labai užganė
dintas.

Misle jio buvo ypatingai, 
kad guvest Pientkus abudu 
ant tos veseilids, teip kad nie
ko apie save nežinotu ir proce- 
vot ant snskyrimo juodvieju 
in krūva, idant pataisyt jin gjr 
venima.

—> Daugiau pats Dievas pa
dalys -r- kalbėjo sau doras'Mio 
duszauckas — jeigu bus Jio to 
kia vale, idant gyventu drauge 
su savim.

Kada Zigmantas 
pils , Mioduszauska, 
rjui. dabar ėjo tik apie ta, 
idant nugirdės svecczia, kada 
žodis pas žmogų buna pigesnis 
intraukt jin in pasikalbėjimu 
ir praszyt jio ant svodbos pas 
Cewkauskus.

no!”

o ir patogu veideliu iiestokuog. 
Praleisime linksmai kolos .va
landas. , .

. — Mylemas ponas Miodu- 
szaueke! — turo Zigmantas —
tam jau keturi motai, kadaĮir sėbrauja, matomai jau jiu 
naudojausi isz panąsziu progų 
ir. bėgiojau ant linksmą *. ban
kietu ir nnsjszypsojo niun pa
togumai ir meilumai..,, bet da- 
bąrt..,.., ((> , li(.

tį. r‘ I1'

11 t I * l

laikus. .
Reikia primint sau senus
yi - < * > < 1 1 11' !Il

Suvis ne turiu
f l' * H i 

noro ant
to! , (l

*— O asz-gi nuo to nesitrauk
i. • t ’

siu! . . ...
Važiuok ar su manimturi man tp

, Gracijonu — su kuom nori
ar su

bet važiuot turi neatbūtinai.
— Doras žmogau! — 

juoke Zigmantas.
— Prieteliau senam 

praszo, idant jio

nosi-

kuris 
giminaitei

>

amas tvirtu jog pa- 
užlaikvt ten ir

*

ypatingai

Ponstva Pien-
užganodinti buvo,

Cewkausko, 
sziandien

to negali- 
prieteliams,

man ten 
tai Zig-

I

v>-te

ma- 
neinsi-

nameli szlektiszka savo tautie 
ežio nepaniek int — 
ma atsakyt savo 
jeigu neiszsižadi savo tautos.

— Bet ka asz ten, 
rastis nepritinka? — 
mantas — 
la, o ir matyt jio neturiu npro, 
prie moterių jau mano 
nesiveržė ir nelinksta prie |o, 
o kad ir nevat vesztusi prie ku 
rios, tai jau tas man visiszkąi 
nepritinka, nes esmių ne jau
nikis. ną naszlis ne paeziuotu 
žmogum... szokt ne ejsiu kal
bat daug no moku,,senį pažins 
tami senei apie piane pamirszo 
nauju pažineziu daryt nemisli- 
nu.

TARADAIKA.
/

*. ■7—.—r— t
Lietuvis su ajfisziu, du suvo

gė rei, *
Sziurksztus abudu kaip ožei, 

Atėjo Velykų diena pas su
gieda, 

Ir kas darosi, abudu snsieda.
Ant rytojaus daktaras dar

bo turėjo, 
Kol žaidulius apžiurėjo,

Ir susitivinejo, 
Pas va i ta nuėjo, 

Ba be vaito neapsiejo.
Vaitas provos nepadarė,

In augsztesni suda padavė, 
Kur prova pralaimėjo, 

Pusėtinas bausmes užmokėjo.
O ka, ne yra rodos, 

Reik krapsztyti isz masznos, 
Ba jeigu ne butu užmokėją, 
Butu cypeje, ilgai pasėdėja.

'*W4M
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MASTYKIM DAINAS
, .BROLIAI..

...—
Mastyklm dainas tokias broliai, 
Idant jos visiem patiktu,
Kad jas dainuoti kožnas noriai, . 
Ir mus Tėvynė gaivintu.

Su malone ir vienybe, 
Kaipo tikri jos vaikai, 
Tegul nyksta nedorybe, 
O pinasi vainikai.

Labai malonu yr girdėti. 
Kaip vieni kitas goduojam. 
Galima tikrai ir tikėti, 
Kad giarus vaisius naudojam.

Kaipo vaikai vieno tėvo, 
Bodom meile viens kitam, 
Atsimenam ir ant Dievo, 
Kad Jis buna ir priektam 

Žinome broliai ir seseles. 
Kad mus Tėvynė Lietuva, " 
Ji duot, mum prieglauda gales, 
Ba tur jau vieta gatava.

Laukia Ji mus pargryžtaneziu 
Isz svetimu szalellu,
Per daug metu jau vargstan- 
Savo tikru vaikialiu.

Mes jiaja gerbkim ko labiausia. 
Savaiseis tikrais žodeliais, 
Ba ji mums yra brangiausia, 
Už tai kad esam lietuviais.

Kalbos savo negadinkim, 
Su svetimais būdami, 
Lletuviszkai vis kalbėkim, 
Tegul žino sviets mumi. 

Kad mes lietuviai turim szalla, 
Kur kalba savo iszmokom, 
Tai jaja džiaugtis mumi valia 
Visi

( ežiu.

visu sutarte. Jog padare sura- 
sza, tai galiu sau galva duęt 
nukirst.

Užrūstino jin tas, jog Elzbie j 
ta jio prasargu tame dalyke 
klausyt ne nori ir prieszinaąi 
jio nuomonei, 
kauskai
dasižinoja, jog Elzbieta likos 
užpraszyta ant svodbos, per ka 
gales nor ant keliu valandų 
pertraukt savo Įiudna gyveni
mą ir turėt nor kėlės linksmas 
valandėlės ko jau nuo senei ne 
turėjo.

Namas pono 
buvusio kareivio,
jau seno obivatelio, buvo seno- 

sieratai padaryt‘ta malone ir viszku szlektiszku konia tokiu, 
kokiu buvo ir iszejo isz XVII 
amžiaus, jokis naujas paprotip 
svotimtautiszkas naujos 
dos jame nesirado ir
sprande, pasiliko viskas seno- 
viszku. Dvaras buvo milžinisz- 

stiklelis jau nemie- kas triobos medines. Gyvena' 
mas namas ir medinis isz lau
ko prastai iszrodantis, bet vi 
du i turėjo ruimo invales ir 
del szeimynos ir del saves, o ir 
jribuvusiom vietos nestokavo 
juvo sale kurioje patilpt galei 
jo suvirszum szimtas ypatų lai 
<e bankieto; kiti mažesni rui
mai nor ne buvo puikei pa- 
puoszti, bot viskas czista, 
szvarume visur kanopuikiau- 
se tvarka, norint 
ir rakandai ne 
puikumu, buvo viskhs 
viszkos mados.
stovėjo ilgas prastas < aržuolj- 
nis. stalas ant kurio ir puikiau
sius 
vynas . vengriszkas i stovėjo 
(capipe su yisa baczkaĮ kurį nie 
kados ne iszsitusztindkvo. ;Puį- 
Jl^įPO ne buV° niekanįe,. bet ir 
melo jokio, niekados apmauda 
czion neinsigavo, szirdis ant 
delno o kuom patys buvo tur
tingi nesigailėjo pasidalint su 
prieteleis. Senas Cewkauskas 
likes naszliu po mirusiai savo 
mylemai paežiai atsidavė vi- 
siszkai auginimui ir storonei 
apie likuse vienatine dukteri 
dabar iszleisdaipas už vyro pa 
stan.avįjo pasirūpint, idant jio 
vienturte paminėtu ilgai geru
mą savo tėvo.
mai veikesi ten ant tos iszkil- 
mingos dienos nes bankietas 
turėjo but no mažas, ant kurio 
žadėjo pribut kaip apskaityta 
suviršzum du szimtai ypąiu

v

szirdis

bot

nori, bet 
Ir pradėjo tada 
i prikalbinot

— Sakyk sau, ka 
važiuot turi.
Mioduszauskas 
melst ir praszyt,‘kad tas jau ne 
rado jokio sau ginklo idant at- 
sispjb’t ir ant galo paklausė:

—- O Gracijonas važiuos?
— Jeigu tu, tfli ir asz — at

sake tasai. -
Dalykas jau buvo kone at

liktas — svodba turėjo būti už 
keliu dienu, del.to da buvo lai
ko kuri pastanavijo prietelei 
praleist ant medžiokles. Zig-

. mantas vąikszęziodamas vis 
pribuvo po aplinkine žiurėjo ant 

gaspado- dvaro su skausmu szirdyje ant
savo

kaimu įr lauką, kurie .būvą, 
kada tai, jio locnasczia.
. .SĮęnas Eligijus visokiais spa 
sabais iszsižinodavo,

i.

visi daigtai 
atsiŽenklinejo 

seno- 
Valgstubeje

flVeczįu^ priipunędavo: 
vengriszkas į stovėjo

- - L - i „ .

e #

Du vyrelei anksti atsikėlė 
Gužutes sau iszsigere,

• Szaudykles pasiėmė, 
Nevos žuvauti nusidavė.

Ketures mylės kelio padare, 
Net ant farmu nusivarė

Lapia pamate, 
Karaule apstatė.

Vienas isz medėju plumptelėjo 
Lape vis krutėjo, 

Nes nelaime atsitaike 
Savo dranga pataikė.

Tas isz skausmo voliojasi, 
Visu szventu szaukesi.

Sziandien szpitoleje gydosi.
Isz žaiduliu laižosi,

Ir kaip tasai medėjus apžiu
rėjo 

Tai ne lape gulėjo,
Teip ne lape, tiktai karve 

stenėjo,
Ir už tai užmokėti turėjo.

*
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teiningai teip sakam.
Jia praboeziat musu gynė, 
Kaipo drūti milžinai, 
Lai gyvuoja mus Tėvynė, 
Didžio! garbei amžinai.

Mes puoszti josios nepalaukim.
Savo Suvienytais darbais
Lietuvos varda visad gerbkim
Kad jis rodytus mum perlais.

Musu protas tegul mausto, 
Kaip ka norim padaryt, 
Ir naudoktm daugiau raszto 
Kad galėtum ta ingyti.

Nes musu amžius czion ne ilgas, \ 
Tik darbai paliks visados, 
Po mirti busim tais garbingas 
Kuriojo darbus pagodos.

Lietuviszka musu tauta, 
Kurie darbus tuos matis. 
Darbininko sakis butą 
Lai jam buna atmintis.

—F. Maksimaviczius.

1 w
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Pas daktaru.
Ligonis: — Mano pone, po

no gyduoles nieko ne maczije, 
kas diena jaueziuosi slobnes- 
niu. Rodos ponas ne žinai, 
kas man stokuoje.

Daktaras: — Tai nieko ne 
ženklina; kaip numirsi, tai tik* 
rai dažinosime kas buvo.

Rodos ponas ne žinai

f
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Vienas labai užsimanė pa- 
cziuotis,

Na ir pradėjo merginos jiesz
> , j • . koti

Ne rado lietuvaites, 
Griebėsi už prusaites. 
Gup lup, apsipgeziavo,

Bet laimes negavo, 
Menesi žmogelis kentėjo, 

Ilgiaus kensti negalėjo, 
Ir in kitur iszgarmejo.

Vyruczei, turite gerai 
žiūrėti

Jeigu norite in pora sueiti, 
3a tai jie szposas,apsismardyti

Ir per visa gyvasti varga ken 
tėti.

i AR JUS NORITE?
< ‘ N . V: J L

'iį|
Ar norite, kad jusu kraujas, 

nervai ir visas organizmas tu
rėtu tokiu maisto daliu, kurios 
reikalingos sveikatai ir reika
lingos tiems ka nori sustiprin
ti nusilpnejusias savo jiegas ir 
energija?

Jeigu norite, tai jums reikia 
tuojaus imti vartoti žinoma 
stiprinanti gėrimą — Parto- 
glory, kuriame yra visi elemen 
tai, reikalingi žmogaus krau
ju, raufnenims, kaulams ir • ‘vi
sam organizmui.

Kas yta nuvargęs nusilpnė
jęs, servuotas, tam nėra geres
nio vaisto, kaip stiprinantis 
Eliksiras Partoglory. Mes gan 
name daug laiszku, kur ta geri 
ma giria ir dekavoja už ji.

Tas apgarsinimas kaip ir vi
si kiti talpinamieji sziįame 
laikrasztyje, brangiai atseina, 
vienok mes garsiname dėlto, 
kad tikime in geras pasekmes 
szitu vaistu.

Butept Partoglory kasztuo- 
ja viena doleri o szeszi bute
liai — tiktai 5 dolerius. Gauti 
galima tik tai szįtojo aptiekoje

APTEKA PART06A
160 Second Ave^ - New York, 

N. Y. Dept. L. 6
Nuo viduriu sugedimo imki

te saldainius Partola.
Dėžutė kasztuoja tiktai vie

na doleri. (G. 12)

ar Zig- 
ipantas da no įsi važią vo sau 
— geido, kad tas iszsineszdin- 
tu isz czion kanoveikiausia. 
Vaikinai kurios siuntinėjo, in 
dvara po visokiais pavidalais, 
parneszdinejo jam vis ne miela į 
žinia, jog apie iszvažiavima 
Zigmanto ne nemislina tenais. dideliu ponu. Jeigu ko namie

, (yr-,. Juk-gi pe dovanai , jis 
ežia po szonu rpums‘sedi kai

Dideli rengi-

■’— Mylemas ponas Zigman
tai! atsiliepė in jin — po teip 
Igam hesiradimui musu szaly- 

se, tikiuosiu,. jog ilgiau pas 
mus ęzion užtruksi ir teiksie
si pasivieszint savo gimtinėse 
szalyse.
k -— Nežinau.
• r

— Bet pabusi ilgiau — už
moto jam Mioduszauskas — no 
paleisime tave®.- Pasivieszint 
ir, pasilinksmint pas mus pri
valai, o pripažinsi pats, jog 
niekur sviete no yra svotinges- 
piu žmonių, kaip paą mus ir 
pjokur teip linksmai pasibo- 
vint ne galima kaip pas musu 
žmones, kurie sveczia priipii- 
neje su spezira szirdžia priete- 
Jiszkai ir be apmaudus.
praszau pirmutinis poną apt 
Jvędbos pas savo giminaite 
Ignacijona Cewkauskiute.

—- Duok mylemąs,prieteliau 
man pakaju su svedbom — pa 
szauke Zigmantas r tas yra po 
del manos? ‘ .

— Del ko?! bus ten žmonių 
visokio, luomo ponu daugybe, 
sveikas vpngriszkas czistas yy 
nasr nęs pats pargabepau......

apsi-
>

*1
I
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duszauake, sau misi in i?.
jog asz hiekaddtf ant veseiliu 
ir.nnt jolęiu, linksmu bankietu 
ne ntsilankinejn! po važiuosiu 
už nieką! Pasirodinimas tarp 
svecziu.ant svodbos tokios mo- 
teres kaip asz esmių ne naszle 
ne vyruota, galonu iszszaukt 
dideli nenžgąnędii|iW> ypająn

• 1 " - •-nF’*'*'

gai tamsinto, tikiuezioso in vi
sokius buįtus; jie važinėju! ne, 
negaliu.1*

. — Geradejka, 
tuokart,,
privalai užvaduot-moti na. To
kiame dalyke^^krikszczionisz- 
kas musu privalpmas Jicpe ir

1 jskripkos ir muzikantai puikus

karaliene, 
del biednos sieratos

U^Uakinet niekas negali.

Asz

M

4

Du riiMai jau į $iėjo
.. 1/

r*

.B.

■ < v 1 J1 ...

nesi knip Rusu caras su 
szeiniypa lįkos iszguitas in $i-

-Kur sargas, kuris sergs

savo
i t

bira. 
t i cara?

.. 2ft •<■ • ■f: J- i • ’. s
.«■ i*

i

■ .f. iAš" ■ j,

pritruko, pirkinėjo miestuose, 
arba skolino puo artimu kaimy 
pu, idant visko butu invales 
ir mažiausio reikalingo daigte 
lio ne stokuotu. Cewkauskas 
aprokavo jog jam visa svodba 
kasztuos keliolika tukstanoziu 
kurios paskyrė ant to. Vyno 
pargabenta tyczioms tiek, kad 
norint butu daugiausia sve-' 
ežiu ir gertu kanodaugiausia, 
užtektu. Krutėjimas buvo di
delis, nes nekuriu įsa tolimes
niu apigardu svezei keliom die 
nom pirmlaiko suvažinėt pra
dėjo ir stalas valgstubeje į. pe 
ant valandėlės ne atsilsėjo 
vynas isz
cziurkszlono ir stiklai skam
bėjo. (Tolinus bus)

» * ♦

Vienas vaikinas, 
Kvailas kaip avinas, 

Paėmė 35 dolerius pedes, 
Viską prakaziravo ir buvo 

ne edias.
Net per tris dienas, 

Tai susimilejo vienas, 
Penkis dolerius paskolino, 

Ir puo bado ižgialbejo. 
Da kada nustips vaikas, 

. Tokis paikas,

0
baczku nuolatos

I »

Naujas Idetuviszkas Graborius 

į Kaži s Rėklaitis j 
C 516 W. SPRUCE ST. i 
J MAHANOY CITY, PA. i

L 7"
V

i..

Motynele kalbėjo in 
dukrele:

Vajei, už tokio geno tekėsi

savo

v vvnuoij

“Pamatysi kaip ne ilgai gy-
. - • vesi,

Ana kaip arklys kvepuoje,
, “Kosėti no nustoję.

O dukrele apt to:
Tai nieko mbtipele, kaip nu

stips,

H
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Žinios Vietines
— SziadienRead ingo kasi

kiu pede.
— Ar pirkai penkta Liberty 

bondsa/
Daug žmonių randasi be

Prie visu kasyklų. Stodarbo.
vi žmonis praszy darni bosu ko 

norintis užsiėmimo, bet viekio
tu del juju nesuranda.

Moturmonai 
ant (

la st ra i kuoja, 
ne pristoja 
d

ir kohduk- 
•lektrikinu karuku 

Kompanija 
reikalavimu 

larbininku ir dar jeszko nauju 
darbininku užimti

t orei 
vis <

prie

straikieriu 
vietas bet vargei pasiseks tokiu 
rasti kurie norėtu 
vietas užimti.

f Praeita 
Simonas 
metu senumo, 
dama.' 
pergyveno 
metu. I ttt'j” ,r>yi * 
St'inu pav., Berzniuko gmino., 
Miszkinu kaimo.

» Katre Kubiliene 
Paliko teipgi keletą 

kitu gymiim ir daug 
Laidotuves atsibm 

nyczios ryta.
— Da i lydos 

pro\ inasi 15 centu daugiau 
valanda darbo arba 
tu už valanda.

— Ttmiis dienomis užbaigė 
mokslą norses Szv. Marijos li- 
gonbnteje Eiladell ijoj p. Hele
na Grigu, kuriuos tėvai gyve
na Mahanojuj.

— Komercialiszka

straikieriu

mirė

KUR BUNA?
Pajeiszkau Czaslava Daujo

tą, praneszu kad Adolfo Dau
joto pati numirė ir jis pats yra C0Bu dydumo.

Yra labaiblogame padėjime, 
svarbus reikalas, praszau atsi
szaukt ant adreso.

Juozas Arlahskas, 
538 W.'Spruce 

Mahanov (’itv 
pusbrolio Juozas ir 
t Zaleekai ir mano

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

Vincas (1 rabauskas,
Frack vi lie

Mano 
Alesandra 
pus-sesere

nes turiu

St., 
,Pa.

> Pa
Utarninka

Klimcziauskas apie 50 
jaunikaiti 

dusuliu.
Amerika

Paėjo isz Suvaiko

sirg- 
Nabaszninkas 

apie 30 
ub.

seserį
Main St.

Gyveno pas 
ant N.

mu.
pažinsta 

Po t

(karpcnderei) 
už

70 ecupo

kamisi
* užmanymu del įmes-

<r-
je inneszt
tiszku rodininku idant nžden 
tn npeluka ir pastatytu kelio
lika szimtn namu del gyvento-

Ant tojo tykslo jau senei
likos piningai paženklinti.

Boczkausku Salėje.
Apriliaus 24 -lliehory Club, 

Balius.
A p r i liaus 2o

Balius.
Apriliaus 28

Spring gana
Apriliaus 30 —

Bažnvtinio Choro

Lester Club 9

Cannonbole 
Club, Balius.

Sz. Juozapo
Balius.J

Pirkite Victory Loan Bondsus.

Pirkite Victory Loan Bondsus.

K) v
»

/-v: ■

P

'A

r.
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A
Jr

¥

t
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*

l

savo 
• Szuliszkio, 
Kenosha, Wis. daban* 

nežinau kur.
kati Marijonos Gabriniūkęs pa
eina isz 
niau 
dabar nežinau kur. 
atsiszaukt ant adreso.

Kl. Poczetas, 
P16 N. E. 72 SL, 

Cleveland, Ohio.

Pajieszkau 
Zigmanto 
gyveno Cr a/

kaimvno 
seniau

Taipgi pajiesz-

kaimo, so-
gyveno Worcester, Alass. 

Praszau 
(lo 33

Užkafriiu

)

Istorines Knygos
V"B

No. 1 — Parižiaus Nuskure- 
lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 

Preke 50c.
No. 2 — Kunigo Paslaptis., 

In Menka; Pakaruoklis, 220 
puslapiu.

No. 3 — Auksiniai Peiliai; 
Dvynos Karalaites, 214 pus., 
6x9 coliu dydumo. Preke 25c.

Kupcziaus
Sunu Jurgi; Kapitoną Tumlca, 
108 puslapiu.
EžTPrisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

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

No. 4 — Apie

Preke 35c.

Preke 25c

FARMOS FARMOS.

lietuviu kolonija 
pirkia 
jau 7

DAKTARAI GYDO 
PATRŪKIMA

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

ilgu;

IszgydomiiH 
ruptures,

Pullman Davenports {
Ii M h 

ttofinb

Uždaromos Lovos. 
Ugi ir trumpi modelei.

Dr. KOLER

4W( o

Pas inuH'gausite geriausia pirkti visokiu numinu rakandu, < 
Peeziu, Drapanų vyrams, inotoreins ir vaikams. 5 

, visokiu Lietuviszku rekordu. Ateikit pamatyt }
Karpetu,
Fonografu,
Cil I IN A 201 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Shenandoah ir Mt. Carmel, Pa.

*w

638 Penu Ave. Pittsburgh, Pa,
Dr. KOLER yra viena- 
tinta tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburge. Mo
kinosi Varszavoje, stu
dijavo beglje 26 m. 1d- 
valrlas Ilgas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo< 

|0 
užslnuodlnlma kraujo 

ir silpnybes vyru, spuogus, niežejlmui 
ligas tinimo, invalrias ilgas paelnan- 
czias nuo neezystumo kraujo, 
szauklte ypatlszkal, per lalszkus ass 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkisykuj 
ir Ruslszkai.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig B 
-vakare. Nedeliomls iki 2-v. popiet

CfSi?

dugnLal pažibama. Gyd

Atsl-

bu—U—Kj

1 NAUJAS IŠRADIMASNAUJAS IŠRADIMĄ
Del PrakaituojaniiiĮ Kojy

■ vS’ Prakaitavimas žmo- 
J W ^aus Yra di- 

jf m|L Ažiauaias kankinimas 
z-MjjĮUMįj kaip dideliems teip ir

Didelis ne- 
emafnmaa yra iš ne 

skanaus kvapo kaip ir kenkentis šmo- 
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmonas lifų ir pavargi
mo viso kūno, Musų naujai išrastos gy- 
duolžs išgydis prakaitavimu arba Šlapu
mą Jūsų ko*ų j labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke ©UI, 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

UR8US REMEDY CO., 
Distributer

Dep. B. CHICAGO. ILL.

** '*" 1 i— —■ ii 1 111111 * —>-1 — — —i IT' '~T T~ ~1lt~  

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS Iš MUSŲ FIRMOS
aDidžiausia 

ameriko. 
virsz 400 lietuviu ukes, 
kaimai yra apgyventa lietu- 

parslduoda ant len
gvu mokeseziu.'

40 akeriu, žeme 
preke $400, imnokoti $100.
40 akeriu,
(j nkerei užsėta dobilais, nauja 
stuba, preke $1,000, 
$600.

80 akeriu 
su kuiliukais, 
mokei i reike $600.

Del platesniu žinių raszykite 
ant szito adreso:

* * vnus, /a
<r

Czia .jau yra

vra*r

jiune

nevalyta,

20 akeriu iszdirbla,

ininoketi

Ban-

Dar Asiniu 
uczln Dr. O’Malley hz KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

DIdolo atyda atkreipė publika in 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Norvlszku arba trotimo veisles 

per Daktaru Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa. bo vartojimo pel
lo ir operacijos ir Iszskiront arszes- 
nlas atsitikimus, nereikalauja trotlnt 
laika nog darbo ar kitokio užsi&nlmo.

Žmones paprastai mielino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagolba operacijos, bet tas yra tik 
no tiesa, szendion Dr. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
Isztirlnojimo ir gydimo Patrūkimo, bo 
skausmingos operacijos Ir pasiseko 
jam Iszpildyt savo norą, telp kad nSyra 
npio tai abejones.

DĖKINGAS PACIJENTAS SAKOl
Revorly, N. J. Aug. 14, 1V17. 

Drangas Dr. O’Malley:— 
Negalų rasti žodžiu Invales jumis 
pndėknvotl už stebėtina patarna- 
vlma dėlei manos, 
mane nog ilubolfavos
nog kurios kentėjau per (levinis 
metus Ir negalėjau dirbti, 
džinu kitokius daktarus bet innn 
negalėjo pagini boti, 
sveikas,
Wilkes-Bnrre, Pa. Asz ėsiniu Lie
tuvis, 70 motu nmžlnns ir szlrdin- 
gal rekomendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautieczio kuris Csa 
tam paežiam padėjUno kaip asz 
plrinlaus buvau.

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

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

Penki metai adgalios po dvieju metu 
isztirinojlma, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo “Chemic-Elcctro” būda gydimą 
Patrūkima del szlmtu Patrukusiu žino 
niu. Nebuvo didesnio Iszradlmo mode- 
cinuoso nei gydimuosho nog laiko isz- 
radimo X-Ray ir dauginus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu Csate vienas isz tu 
skaitlingu kenkenczlu, serganczlu ant 
tos neapikantos ligos “Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydinti.
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraszltnas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
blszkal. Raszykite prislusdami už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te

groju ifidirbi m o ir

ft

• šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA, r—------ ’
» TAtliuania groja rekordus visokiausio išdirbinio ir visokiausio 
didumo, kaip: Columbia, Victrola ir kitus. Lithuania groja teisingai, 
puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, typ

Rašykite apie ‘išlygas, o aplalkysito visas informacijas, 
r....... ■ - ■ -

Rašydami laiškus adresuokite:

S. P. TANIS
1233 West 111th Place,

mmm * • • i i i i i»-o

i 160 N WELLS St.
HI w. . ww^rwvri

W. TRASKAUSKAS
'-GRADORIŪS-'

daneszk i te
, kur

Petras

Susimiledami, 
man susirūpinusiam tėvui 

sūnus 
kuris apleido

randasi
Szeronis
f) metus adgal ir badai pasku
tini karta gyveno West Virgi
nijoj. Tegul jis pats ar kas 
kitas man pranesza.

Peter Szeronis
K. F. D. 2 Box 34 

Forest City, Pa.

mano

50 akeriu iszdirbla 
preke $1,600, in-

rn

J

namus

(to 33)

.Jeigu kur randasi Ona Gat- 
tegnl tuojaus atsiszaukt* 

adreso
viene, 
|ant žemiau paduoto
Inos josios sūnūs likos užmusz- 
tas Franci joj ir jiaja pajieszko 
vai dže. Girdėta kad gyveno 
Erie, Pa. Jeigu kas žino kur ji- 
ji yra arba ji pati tegul raszo 
pas: Mat. Zellonis, Box 32 
Armstrong Co.

Mat. Zellonis, 
Sagamore, Pa.

SKAITYKITE
SKAITYKITE “SAULE”

“SAULE”SKAITYKITE

“SIŪLE”

R. i
J. A. Žemaitis, 

Fountain, Mich.

GAUKITE SLOAN’S 
PRASZALIT SKAUSMĄ

K

No laukite.

Visai nereikia trinti, kad 
skausmas pereitu.

I

Jei tik išarta pabandysite ant savo 
sustingusiu sąnariu, skaudaneziu rau
menų, diegliu, rcumatiszku gėlimu, 
skausmo strėnose, jus pamatysite, 
kaip maloni sziluma užeina ir skaudė
jimą prasz,alina, jogei būtumėt neti
kėję, kad Animcntas ta padarytu.

Ant odo$ ženklo nepadaro, nesma
gumo nepjgamina, ilgai ncsugaiszti 
kol patepi,, o tikrai greitai pereina. 
Didele bonRa pigiau atsieina. Gausite 
bile kokioje aptickoje. Pasirūpinkite 
gaut tuojaus.

Preke 30e.» 60c. ir J1.20.

diegliu, 
sirenose,

I

fl

Nesziojasi ilgiau— 
Gerai jaucziasi ant kojų

Ml 1 -lyu ■ t <4 >' - Į*

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PJ£. 

laidoja Kunus Numirualu, Pasamdo 
automobilius, rlginus Ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztlnlu, pasivažinėjimo 
Ir t.t. Krausto dalgtus ir t.t.
520 W. Centre SL. Mahanoy City, Fa.

aplt Patrūkima, Adresavoklto:

DR. A. W. (tMAILEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barrę, Pa.

Kur kalbasi Ir raszosf Lletuviazkai.
Dideliu Dirbtuvei reikalauja pardavėju 
del pardavimo marszklnlu, apatiniu 
drapanų, paneziaku, szlcbiu, jokiu ir 
andaroku, tlesog in namus. Raszykite 
o gausite sempollus dykai.
Mills. 503 Broadway, NowYork City.

Kare jau Pasibaigė

Reikalingi agentai pardavinėti inu.su grojamas mašinas.

Chicago, Ill.

Madison

Ar nori matyti, kaip 
Ta 
sunamuose

Mes ap-

Kad perkate guminius avalus, būtinai temykite ar yra ant 
‘‘ Raudonas Kamuolys’’

Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini ir
ju iszspausta fabriko žyme

Ar tu nori matyti, kaip eroplanai 
kariavo ore. 
submarines kariavo vandenyje? 
viską gali matyti savo
visai mažomis iszlaidomis. 
laikome daugybe paveikslu tinkaneziu 
del stereoskopu. Kada žiuri ant pa
veikslu per stereoskopa, jautiesi lyg 
aktualiszkai dalyvautum kares lauke. 
Stereoskopas, kaip matai 
kasztuoja tik vienas doleris.

» I

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

bizni je 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
vimu kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

A. Danieewicz M. Gavula
D. M. Graham, Pres.
J. II. Garrahan, Attorney W.F. Rynktwicz

P. C. Fenton T. G. Hornsby

D. F. Guinan, Trees.

Red-Ball.
užtikrina kad

avalas laikys jums kuoilgiausiai ir bus kuosinagiausis kojoms

“B A
Szie avalai yra padaryti trijose

5
> i

augsztumo: batai 9 pus-
bacziai (Himiner) ir czeverykai (Lopac). Kiekvienus galima
aut baltus, raudonus ar juodus.

“Ball-Band” avalu isztisi padai yra padaryti 
maineriarns avėti. Jie apsaugoja peretkus ir padaryti teip 
tamprus ir drūti, kad asztrios akmenų ar 
negal ju nei perpjaut nei perpleszt.

Avėdami “Ball-Band” avalus jus suezedinsite piningus, 
nes nereikės teip tankiai pirkti batu ir nekasztuos tankus pa
taisymai.

cr

f

Ball-Band

Ball-Band > >

specialiai

augliu kriaukszles

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
414 Water Street, Mishawaka, Ind. 

lustaigii* kuri iszniokn milijonus del gerumo.

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

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas. 
Atidarė nauja ofisą South pusėje

Priėmimo valandos 2 Iki S popiet. 
Nedėliojo 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

---.

Reikalaujame
JJtLtMiL

AGENTU: Jauni 
vaikinai, kurie tu* 

j ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
• $10 iki $15 f sąvaitf, pereidami per stubas 
/I su musų nauju iiradimu. Atsiiaukit tik 
J laiiku: URSUS REMEDY CQ., «

C 160 N. WFLLS lt., Dtp. B. CHICAGO, III.

žemiau

No. 1. 200 SKIRTINGU KARES 
PAVEIKSLU $3.00.

Mes taip-gi turimo ir kitokiu pa
veikslu del stereoskopu, kuriu paduo
dame žemiau ju kalnas, 
serija 25 paveikslai. 
35c.

Užsisakydami pažymėkite numeri 
serijos ir mes Žinosimo, kokia serija 
prisiųsti.

Kiekviena
Kaina už serija

CAPITOL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460.000.00

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

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas 
didelis.
8 vai. popiet. Subatomls 9 ryte lig 12 vai.
H. BALL, Prez.

J. E. FERGUSON, Kaslerius.
R. T. EDWARDS, Kasierlaus PagelblninkaS.

ar
Bankas atydarytas 9 vai. ryte lig

F. J. NOONAN, Vlce-Prea.

y

Vardas serijos Kaina
101. Istoriszkos vietos Amerikoj
102. Atsilankymas Washington
103. Niagaros vandenpuolis
104. Kelione po “Dizie Land”
105.
106. Kelione po Pacifika

No.
35c.

44

44

44

44

44

107. Kelione po didžiausius miestus
Amerikoje ....................

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

Szvonta Žeme .............

44

44

44

44

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

Szvedija t
116. Stebuklai Senojo Pasaulio
117. Wedding Bolls (komiszka)
118. įvairus Gyvuliai
119. Musu kareiviai
120. Tripaa apie New Yorka

automobillujo ........................
121. Kelione per Panama kanalu
122. Merginos tai ir bus merginomis 

(labai juokinga)
Nesiusk mums visu pinigu, 

siusk tik 20c. sidabru ar stampomls, 
o likusius užmokėsi, kada pacztalijo- 
nas atnesz in tavo namus. Adresas:

Nat ional Sales Co. S.
Station D, Box 90, New York
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60 DIENU JSZBANDYh
MUI DYKAI.

Prisiusk 20c. dabar
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Pri-

In keletą adynu mano

Meskite netikusius gyduoles! J algų turite 
dusuli, rumatizma, neuralgija, paralizus, 

i nerviszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
pecziu, silpnumą, užketejimo Ir daugybe 
kitu Ilgu, arba skausmą bile kur. Prlsiusklte 
20c. del vyrlszko diržio arba 30c. del mote- 
riszka diržą, idant pagelbeti užmokėti prb 
siuntimo kasztus.
stebuklingas diržais rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpinlngu $3.98. Užsidekite tuojaus 
ir nesziokite kožna diena pagal nurodimus 
per du menesius, tada traukije 60 dienu jai* 
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nerelke 
laukti, pilnas užganedinimas. Adresavoklto:

A. P. OWENS, DopL 43 - E.
152 W, 14 Street. New York.
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AIL NATIONS UEPOSIT BANK
...SU L AI V A KO R CZIU SKYRIUM...

L\ V. OBIECUNAS Ir KOMPANIJA 
12lh. and Carson Si,, S.S. - Pittsburgh, Pa. 
Tai yrtį vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka laipinasi savam budinke kurio verte isznesa apie 
$150,000 ir vartoja saeme laike apie miiįjona dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Penneyivanioe. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siuncaia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernasciiu 
ir kitoluu dokumentu reikalirffa Lietuvoje. Užrube- 
žlnis skyrius randasi

ir randasi

ir kitokiu dokumentu reikalirga Lietuvoje. Užrube-
—I— k—.-------- IfK) '------------------------------------'----------------------- -------------------------------------------A.V—-------------------

Karoliaus Varasziaus valdiasko Notarįjuaao.
vadoviste gerai žinomo
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NAUJAS ISZRADIMAS, 
DEL PLAUKU. i 
i __

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

• Drs. Brundzas Cosmetics,
S ta. W. Brooklyn, N. Y4

<

Lietuviszkas Graborius

A, J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

caccDwacaaaaDwa^^
A. O. NOVAKAUSKAB 

Advokatai ::
Cor. Malu and Centre Street

SHENANDOAH, PA.

• •

Share A Share Alikei

Lilies

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 tuoj aus in

“SAULES” Ofisą.
Mahanoy Oity, Pa.
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